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Lenktynės dėl galybės
Tuo klatrairtiu Walteris Lippmannas „New 

York Herald Tribune” (Eur. Ed. Nr 19910) 
trio:

Amerikos užsienio politikos formavimas 
kritingose srityse, kitaip tariant, Viduriniuo
se Rytuose, Kinijoje ir Argentinoje, pirmiau- 
šit priklauso nuo mūsų santykių su Tarybų 
•H-

Sovietų. amerikiečių santykių svarba kyla 
Ii dalies iš absoliutaus Tarybų s-gos ir Ame
rikos galybės padidėjimo. Bet tik iš dalies 
D. Britanijos silpnybė, Europos nusiaubimas,' 
Kinijos nesantaika, - Vokietijos ir Japonijos 
dingimas nuo scenos padidino sąlygotą Tary
bą s-gosj ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
mrbą pasaulyje.

Tokioms aplinkybėms esant eina pavojin
gos lenktynės dėl galybės ir {takos, šios 
vvžybos gali išsigimti | baisų, ilgą pilietini 
karą be aiškios persvaros. Mūsų diplomati
jai yra problema, kaip mum9 elgtis šitose 
lenktynėse tuo sunkiu metu, kai Europa, Ki-

Rinkimal Lietuvoje
š. m. vasario, 9 d. yra paskelbti rinkimai 

Lietuvoje | Aukščiausiąją Tarybą. Demokra
tiniuose kraštuose rinkimai yra didelis poli* 
tinis (vykis, kurio laukia visuomenė su ne
kantrumu, nes jie yra mįslė, nežinomybė, vi
suomeninės opinijos rodyklė. Diktatūriniuo
se kraštuose, kur viešpatauja vienos partijos 
sr vienos visuomeninės klasės diktatūra, rin
kimai yra tik vaidinimas, iš anksto surežisuo
tas taip, kad jis patvirtintų diktatūroj jėga 
paremtą valią. .,

Rinkimai nūdienėje Lietuvoje yra svetimo 
teroro vaisius. Jie nėra teisėti, nes jokia 
valstybė okupuotame krašte negali vykdyti 
rinkimų, nes okupuotas kraštas negali lais
vai reikšti savo valios. Kas gi būtų, jei ame
rikiečiai, britai, prancūzai savo okupacijos 
zonose paskelbtų vokiečiams rinkimus ( JAV 
senatą, Anglijos rūmus ar Prancūzijos asam
blėją? Net ir Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba — kitaip tariant parlamentas — negali 
boti teisėtai renkamas, nes smurtu ir teroru 
niekur pasaulyje parlamentai nerenkami.

Demokratinėse šalyse bet koki rinkimai 
yra laisvi. Sovietinės diktatūros kraštuose 
negali būti jokios kalbos apie rinkimų lais
vą, Čia piliečiai neturi teisėj išstatyti | par
lamentu savo interesų gynėjų, čia jie teturi 
priverstiną prievolę balsuoti už komunistų 
partijos parinktus, dažniausiai daugumos 
nekenčiamus kandidatus. Sovietinėj sistemoj 
nėra ko rinktis už ką balsuoti, čia komunistų 
partija nustato, padiktuoja piliečiams, už ką 
jie privalo įteikti balsavimo kortelę. Čia pi
lietis neturi teisės nebalsuoti, rinkimuj boi
kotuoti, nes tuo atveju gręsia kalėjimo ar 
ištrėmimo bausmė. Šiuo metu, kada mūsų 
įmonės ištremtyje ramiai gyvena, ramiai 
praleidžia naktis, Lietuvoje tūkstančiai mū- 
lą tautiečių yra prievartaujami, terorizuoja
mi, kad tik eitų | rinkimus. Juos jėga su
renka ir veža | rinkimų punktus. Mes tai 
puikiai žinome, nes visa tai esame išgyvenę 
per pirmąjį bolševikmetį savo kailiu.

Demokratinių kraštų rinkimai yra slapti. 
Sovietinė diktatūra nemėgsta rinkiminio 
slaptumo. Ji mėgsta sekti kiekvieną pilieti 
ir žinoti, kaip jis politiškai nusistatęs, už ar 
preš mane. Jeigu prieš mane — tokiam per 
galvą. Rinkimų metu geriausia patikrinti pi
liečių nusistatymą. Tai komunistai daro vie
lai Pilietis prieš eidamas balsuoti, turi pe
reiti su atdaru balsavimo lapeliu ištisą eilę 
komisijų. Jis negali ne tik paduoti balso už 
kitokį kandidatą, bet jis negali ir tuščio la
pelio (mesti, nes rinkimai vykdomi viešai.

Sovietiniai rinkimai negali būti ir demo
kratiški, nors dabar ir labai daug šnekama 
Sovietuose apie progresyviąją demokratiją. 
Demokratiniam režime turi teisę visi piliečiai 
laisvai organizuotis ( politines grupes. Tuo 
tarpu Sovietuose negali būti jokios kitos po
litinės organizacijos, tik vienintelė komunis
tų partija. Čia negali reikštis joki visuome
niniai politiniai sluoksniai, nes čia viešpatau
ja tik proletariato arba darbo klasės dikta
tūra. ūkininkas — buožė, nebolševikiškai gal 
vejantis tarnautojas neturi teisės reikšti sa
vo valios.

Vienintelis demokratinis sovietinių rinkimu 
bruožas — jie yra visuotini. Čia yra priversti 
visi balsuoti. Propaganda varoma, kad bal
suotų 100°/«. Juokdariai pakuždomis pasako
ja anekduotus, kad sovietuose balsuoja 101 ar

nija ir Britų imperija yra, palyginti, silpnos 
ir prieinamos arba veikiamos sovietų ir ame
rikiečių (takos ir galybės... Mūsų tikslas tu
ri būti —t sulaikyti soviątinio imperializmo 
ir komunizmo plitimą, patiems nepagendant 
nuo savo imperializmo ir neĮsiveliant ( kon
fliktą dėl viešpatavimo pasaulyje...

Kame prasideda išmintis? Šiuose reika
luose ji, mano išmanymu, prasideda sugebė
jime skirti galybę nuo (takos ir atitinkamai 
,vesti diplomatinę politiką. Šio skirtumo iš
leidimas'iš galvos gali nustumti ( prapulti. 
Mat, einant lenkčių su Tarybų s-ga ir komu
nizmu, tik jėgą tegali atremti jėgą ir (taka 
(taką. Kame mūsų dalykas yra sulaikyti rau
donosios armijos slinkimą pirmyn arba ją 
atstumti, tik tolygia ąrba didesne jėga gali
ma tikėtis (tikinti sovietų vyriausybę. Bet 
kaime reikta sulaikyti komunistų partijų, ku
rios nesiremia raudonąja armija, smelkimąsi, 
vienintelės Veiksmingos priemonės tėra tik 
tos, kurios palaiko vyriausybes, galinčias 
gauti ir išlaikyti savo gyventojų pasitikėji
mą.

Tai yra dvejopa politika. Ji skiriasi nuo 
vadinamųjų nuolaidininkų tuo, kad reikalau
ja panaudoti Amerikos karinę galią kaip dip
lomatijos (rank( visur ten> kur Tarybų s-ga v 
graso išplėsti savo, karinę orbitą. Tat refš-

„BLOGAI RODO -
„Lavlešu Žinąs“ perduoda Latvijos pa

siuntinio JAV Dr. A. Bllmaųio straipsni, 
kuriame jis, nušviesdamas sunkią latvių 
tautos buitį, ypatingai krašte pasilikusiųjų 
ir. kenčiąnčiųjų. okupacijos jungą, ragina 
tremtinius nepasiduoti perdėtam pesimiz
mui. Jei tremtiniams, ir daroma skriaudų, 
tačiau, anot jo, jie dar gal( egzistuoti. Tuo 
tarpu tėvynėje broliai ir sesers, kenčia fi- 
zlnes ir moralines kančias dieną ir naktį ir, 
rodos, kančioms galo nesimato. O vistik, 
ir jie nepuola desperacijon ir nenustoja 
vilties, kad ir dantis sukandę. O ką jau 
bekalbėti apie ištremtųjų j šiaurės Sibirą 
likimą.

Baltijos tautos' nėra gavusios nei trupi
nėlio iš tų milžiniškų Unrros siuntų, ku
rios nuplaukė Ukrainos ir Baltgudijos rė
mimui. Tuo tarpu Baltijos valstybės oku
pantų negailestingai buvo ir tebėra nioko
jamos. Tat pagrindinis tremtinių uždavi
nys ir esąs-nepasiduoti bendrai desperaci
jai, o tvirtai ir vieningai laikantis ginti sa
vo tautos teises. Virš visa ko, tai pačių 
tremtinių vieningas darbas.

Išeinant iš esamos padėties, kada niekas 
negalįs pasakyti grįžimo tėvynėn valandos, 
svarbu, anot jo, stiprinti viens kitą dva
sioje, saugoti biologiniai tautos likučiai, pa
galiau - auklėti jaunimas tautinėje dva
sioje ir padėti jam semtis mokslų Vakarų 
Europos mokyklose.

— Kitame straipsnyje F. Cielens, buv. 
Seimo užsienių reikalų komisijos pirminin
kas, bando analizuoti 1947 metų politikos 
galimas pasėkas Baltijos valstybėms. Auto
riaus nuomone, nors Didž. Britanija ne 
1946, o 1942 metais jau pripažinusi Baltijos 
valstybių de facto inkorporavimą Sov. Są
jungom tačiau lieka faktu ir tai, kad taip

net 120*/i. Pirmosios Lietuvos okupacijos me
tu pasauliui keliom dienom anksčiau praneš
ta, kad Lietuvoje balsavo 100*/«, nors balsai 
dar buvo nesuskaityti.

Tokie rinkimai dabar vyksta Lietuvoje. Jie 
yra neteisėti, nelaisvi, neslapti ir nedemo
kratiški. Jie klastoja Lietuvių tautos valią ir 
klaidina pasauŲ. Mes esam priversti visam 
pasauliui pareikšti tremtinių vardu protestą 
prieš tokiuj neteisėtus rinkimus, kuriais sie
kiama Lietuvą paversti sovietų okupuota pro
vincija. Mes laisvi Lietuvos žmonės nepripa
žįstant teroru ir smurtu prievartaujamos tau
tos rinkimų ir kreipiamės ( pasaulio sąžinę, 
prašydami protestuoti ir nepripažinti SSSR 
daromų prievartos aktų Lietuvoje. Mes trokš 
tame, kad būtų atstatyta Lietuvos suvereni 
valstybė, kad Sovietų okupacija Lietuvoje 
būtų pašalinta ir lietuvių tautai būtu suteik
ta teisė laisvai, demokratiškai,-vakarietiška 
prasme, apspręsti savo valstybės likimą.

Stp. Vykintas

ir įtakos
<• °. I ■ ■ .

kia, jog okupacinė kariuomenė bus laikoma 
Vokietijoje ir Austrijoje, jog amerikiečių 
karinės jėgoj stengsis garantuoti liniją pa
gal Italijoš sieną, pagal Graikijos sienąj ties 
Dardanelais, Turkijoje ir Irane bei Tolimuo
siuose Rytuose.

Bet kalbamoji politika taip pat skiriasi 
nuo .kryžiaus žygio” šalininkų, kurie norėtų 
organizuoti antisovietinę koaliciją, dėdamiesi 
su bet kokia vyriausybe arba bet kuria par
tija bet kuriame krašte, kuri yra arba kurią 
tartume esant priešinga komunizmui. Tokia 
politika verstų mus palaikyti kaip tik tuos 
žmones, kurių korupcija ir reakcingumaj at
stumia ir atšaldo mases ir padaro jas palan
kias komunistinei propagandai. Lenktynėse 
su sovietais korupcininkai ir reakcininkai nė
ra aktyvas. Jie sudaro pasyvą. Jie negali 
niekuo paremti mūsų galybės, tvarkant rei
kalus su Tarybų s-ga. Mat, jie neturi savo 
tautos pasitikėjimo. Ir tuo būdu jie mažina 
mūsų (taką.

*
• ♦

Tai yra išvada, kurią generolas Marshal- 
las priėjo po ilgo ir tiesiogio patyrimo, su
sidūręs su aktualia problema vienoje iš ne
sutvarkyto pasaulio sričių. .Išvada tinka ne 
vien Kinijai.

GERAI BUS..’
pat de facto tebeveikią Baltijos valstybių 
pasiuntiniai Londone. Gi dominijose Veikia 
oficialūs tų valstybių konsulatai, kurių 
išduoti dokumentai laikomi teisėtais. To
liau autorius konstantuoja sistematingą, 
nors ir lėtą, bet apdairų darbiečlų vyriau
sybės diplomatijos tono kilimą Maskvoj 
atžvilgiu. O tai esą svariu faktorium vi
suotinėj? politinių (vykių grandyje, kurtėje 
kalami palankūs faktoriai Baltijos valsty
bių prisikėlimui.

Bet kas gi (vyks 1947 metais, jei Maskva 
ryšis realiam konfįromisui? Maskvos kon
ferencijoje, kovo mėn. svarstant Vokietijos 
rytinių sienų klausimą, be abejo, kils ir 
Baltijos klausimas. Negalima esą nustatyti 
Sov. Sąjungos naujų vakarinių sienų arba 
Lenkijos pretenzijų ( Prūsiją, nesvars
tant tolimesnio Baltijos valstybių likimo 
Jei Maskva rodysianti ne tik žodžiais, bet ir 
veiksmais nuolaidumo JAV ir Didž. Bri
tanijos politikai Vokietijos klausimu, galis 
gimti kompromisas, rimtas susitarimas, 
pražūtingas Baltijos valstybių egzistencijai. 
Tokiu atveju, tylomis, gali (vykti net in
korporavimo pripažinimas.

Tokios grėsmės akivaizdoje tenka laukti 
Maskvos konferencijos, tačiau tam tenka ir 
atitinkamai ruoštis ir veikti. Visomis prie
monėmis tenka pasaulis (tikinti, jog nega
lima kurti taikos kitų tautų gyvybės sąs
kaita.

„Baltijos likimo broliai bendromis jėgo
mis privalo tai (vykdyti dar 1947 metų pir
maisiais mėnesiais“, baigdamas ragina F. 
Cielens. J. V - kis.

Naujienos is visu, kontinentu
Maskva. Keturių užsienių reikalų ministe- 

rių konferencijos stebėti sovietai įsileis tik 15 
žurnalistų iš Anglijos ir Amerikos. Teisinasi 
vietos stoka Maskvos viešbučiuose. (Dana).

Berlynas. Karinės valdžios žemės ūkio sky
rius praneša konstatavęs, jog oficialus vokie
čių derliaus statistikos sudarytojas amerikie
čių zonoje yra sąmoningai suklastojęs duo
menis, kad gautų daugiau maisto paramos. 
Grūdų derliaus duomenų visai nepateikė. (AP)

Maskva. Dniepro elektros jėgainės užtvan
ka baigiama taisyti. Jėgainė pradės elektra 
teikti vasario 9 d. (AFP).

Roma. Labai stokodama darbo jėgos Čeko
slovakija įsigabens 9.500 darbininkų iš Itali
jos. (AFP).

Muenchenas. Buvusi Hitlerio asmenini fo
tografą Heinrichą Hoflmanną vokiečių teis
mas nuteisė 10 m. kalėti sunk. d. kalėjime ir 
konfiskavo iš to verslo surinktą turtą — 9 
mil. RM. (AP).
trockistinis ūkininkų susivienijimas „Raudo
noji Vėliava” Burmoje uždrausta. To uždrau
dimo priežastim nurodoma tai, kad komunis
tų partijos nariai Rangūne ir provincijoje

Bendradarbiams Ir skaitytojams
Šiomis dienomis „Minties” leidėjas ir re

daktorius buvo (spėtas karinės valdžios at
stovo, kad prieš Sovietų s-gą yra negalima 
talpinti neigiamų straipsnių. Ateityje „Min
tis” vengs panašių straipsnių prieš SSSR, 
išskyrus autorizuotą informacinę medžiagą 
be komentarų.

’ .Minties” Redaktorius ir Leidėjas.

V 2 1 Australija
Keturių to vbkietinė V 2 iš Britanijos ship- 

ičama | Australiją tolimų distancijų raketų 
stoties štabui. Ji sumontuota Britanijoje ii 
bandomosiose stotyse Vokietijoje rastų da
lių. (Reuteris).

Sparčiai gamina atom, glklus
Vašingtonas. Federalinė atominės energijos 

komisija pranešė kongresui, kad spartina 
„pagerintų atominių ginklų” ruošimą.

Pasak komisijos JAV ilgalaikis saugumas 
prikladso nuo atominės energijos 4 panaudo
jimo naujomis formomis, o ne tik stengian
tis išlaikyti atominių bombų paslaptį. Pra
nešime neminima, kokie nauji ginklai ruo
šiami. (UP). ,

Frankfurtas. Amerikiečių kariuomenės Vo
kietijoje vyr. štabas pranešė, kad pertvarko
mi okupaciniai daliniai. Steigiami 4 kariniai 
distriktai, kurie apims Wuerttemberg-Badeną, 
Hesseną, Bavariją ir Bremeno enklavę.

v
Žydu bėgliu stebėjimas

Šiuo metu dsFET vyr. būstinė stebi apie 

40 000 Lenkijos žydų pabėgėlių veikimą. Jie 
laifcįfiai yra susitelkę išilgai lenkų — čekų 
sienos, netoli Nachodo miesto.

Šita grupė gal būt dar nenori judėti 
stiprios žiemos metu; yra žinoma čia, kad 
rusų, lenkų ir čekų vyriausybės atviraj leng
vina šitą žydų judėjimą iš rytų ( vakarus 
dėl .paprastos strategijos, kad daugiau tų, 
kurie pasidaro atsakomybe vakarinių jėgų, 
sukomplikuotų Šiandien aštrią Palestinos 
krizę.

Tuo tarpu, gen. Mark W. Clarko p-j'ūly- 
mas Londone, kad amerikiečių zona pasi
darytų tėvyne 300 000 maišytų DP, vokiečių 
(Volksdeutsche) ir kitų be pilietybės grupių, 
esančių dabar Austrijoj, sutiko USFET vyr. 
būstinės pasipriešinimą.

Prie tokio žiauraus maisto ir butų trūku
mo amerikiečių zonoje — 17 mil. gyventojų 
yra dabar žemės plote, kuris gali maistb 
produktuoti tik dėl 10 mil — 95 skyr. kal
bėtojas sako: „tai gali būti šiaudas, kuris 
laužia kupranugario nugarą.” i

Arabai patenkinti, žydai ne
Jeruzalė. Vyriausias Palestinos komisaras 

Sir Cunninghamas, (sakė iš Palestinos eva
kuoti britų moteris ir vaikus, kad jie ne
trukdytų britų kariuomenei vykdyti uždavi
nius ramybei išlaikyti. Evakuacijos planas 
rodo, jog D. Britanija pasiryžusi griebtis 
griežtų veiksmų, kad kartą visam laikui lik
viduotų terorizmą.

Jewish Agency atstovas Londone, Moiše 
Certokas, tą administracijos žyg( apibūdino 
kaip „didelj smūgi”. Jo nuomone, tos priemo
nėj galinčios būv( tik pabloginti. Arabai, 
priešingai, įsitikinę, kad nuslopinus teroriz
mą būsią lengviau spręsti klausimą taikiai.

(vykdė „masinę invaziją” ant valdžios ir 
teismo įstaigų, norėdami jas paveikti, kad 
būtų išleisti jų partijos pasiūlytieji potvar-. 
kiai. Suimti 26 komunistai ir kitų partijų 
vadai.

Londonas. Angliakasių streikas Essene dar 
išsiplėtė. Tūkstančiai darbininkų demonstra
vo gatvėmis, reikalaudami geresnio maitini
mo. Vietoj amerikiečių karinės valdžios 
viršininkas priėmė darbininkų ir šeimų mo
terų delegaciją. Jų prašymą pagerinti maistą 
žadėjo perduoti distrikto viršininkui, drauge 
primindamas, kad britų administracija ne
galėjusi pašalinti sunkumų, kurie susidarė 
dėl angliakasių streiko Amerikoje ir dėl te- 
besireiškiančio laivų tonažo trūkumo.

I Vokietiją pereitais metais atvežta maisto 
virė 2 mil to. Iš to skaičiaus 1.105.000 javų, 
17.500 to mėsos ir 126.000 to žuvies.

Paryžius. (NZ) JAV paskelbė rjebalų pas
kirstymą jtį daugiausia reikalingiems kra
štams. Prancūzija gaus 9000 to lašinių, 
1150 to margarino ir 2450 (vairių kitų rie
balų. ( Vokietiją bus pasiųsta 6.000 to laši
nių ir 1400 to riebalų.
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Steigėjas ir pirmininkas Pan-Europos 
Unijos, grafas Richardas Condnehoven- 
Kaleghe, neperseniausiai buvo išsiuntinėjęs 
visiems D. Britanijos Žemųjų Rūmų na
riams, Italijos deputatų kamerai, Belgijos, 
Olandijos, Švedijos. Norvegijos, Graikijos, 
Irlandijos, Danijos ir Luxemburgo parla
mentų nariams, užklausdamas, ar jie yra 
už tai. kad Jungtinių Tautų Sąjungos 
(UNO) ribose būtų įkurta Jungtinė Europos 
Tautų Sąjunga. Iš jau gautų atsakymų, 
kaip praneša užsienio spauda, 92% atsakė 
„taip“, 3% ne ir 5% pritarė tik su tam 
tikromis sąlygomis. Kai tik visi atsakymai 
buvo gauti, tiems, kurie atsakė „taip“, 
tuoj buvo pasiūlyta savo kraštuose sudaryti 
Europos Tautų Sąjungos vietos komitetus.

Manoma 1947 m. Birželio m. sušaukti 
Genevoje naujai steigiamos Europos Są
jungos visų komitetų delegatų kongresas; 
kuriame turėsiančios būti nustatytos ben- »• 
droš gairės ateities kovai už Jungtinę Eu
ropos Tautų Sąjungą ir šiai kovai bei pro
gramai įvykdyti būsiąs įsteigtas pastovus 
Europos Sąjungos organas, kuri visos Eu
ropos tautos, kaip viena šeima būtų ats
tovaujamos. Ir tokiu būdu gimsiąs visos 
Europos parlamentas, Europos reikalams 
spręsti.

Europoj į šį kvietimą gyviausiai atsiliepė, 
jau kuris laikas labai energingai skelbiąs 
Jungtinių Europos Tautų Sąjungos idėjas, 
šio karo laimėtojas, W. Churchillis. Jis jau 
daugelį kartų primygtinai kartojo, kad 
Europos Tautų susivienijimas yra pasau
linės politikos svarbiausias ir skubiausias 
uždavinys.

Churchillis savo straipsnyje „Didysis 
ateities kelias“, kuris tilpo didžiausiame 
amerikiečių shvaitraštyje „American Col
liers“, pirmiausia kreipiasi l Prancūziją. 
Anot jo, Prancūzija privalo atstovauti 
Europos taikos kūrimo darbe, nes Prancū
zija vaidinanti' pirmaeili vaidmenį Europos 
Tautų šeimoje. Tuos savo teigimus jis pa
remia ne diplomatinės veiklos išdava, bet 
grynai anglišku tikrenybės ir realumo su
pratimu. „Prancūzija turi paskelbti Euro
pos laisvės sąjūdi, — šaukia Churchillis. 
Esą, kaip Amerikoje prancūzai ir vokiečiai 
ranka l ranką eina ir drauge išsitenką JAV 
broliškoje tautų šeimoje, tas pats ir Euro
poje turi atsitikti. Toliau. Churęhillis prisi
mena, kad J. Europos Tautų Sąjungos idė
ja, kaip tik gimusi Prancūzijos žemėje. .......
Victor Hugo jau 1871 metais Prancūzijos Sausio m. 16 d., Londone, Įvyko pirmasis 
tautiniame susirinkime, Bordeaux mieste ‘ -.
padaręs J. Europos Tautų Sąjungos pasiū- tiniū Europos Tautų Sąjungos komiteto 
lymą. Bet ši pranašinga naujiena esanti 
jau užmarštin nuėjusi. Poeto įkvėpimas

JUNGSTINE EUROPOS TAUTU, SĄJUNGĄ
esąs miręs. Istorija nuėjusi visai kita kryp- 
timL „Žinoma, laiko ratų jau negalima at
gal atsukti, bet istorija savaime pasikarto
ja, tub pačiu suteikdama naujas progas, 
kad padarytas klaidas būtų galima atitai
syti? Panaši proga, kaip tik šiuo akimirks
niu yra atėjusi!” Pasak Churchillj, ši Euro
pos Tautų Sąjunga nesąs joks Vakarų blo
kas. ....... . ’ .
prieš iškeltos J.' .Europos Tautų Sąjungos 
idėjos, Churchillis labai energingai pastebi: 
„Ateistinės religijos kunigai tūli nedels
dami prisidėti prie kovos dėl Europos atei
ties, kuri dabar taip sunkiai nualinta, nus
kurusi ir išbadėjusi, juo labiau, kad ir ko
munistai, norėdami pavergti visą pasauli 
savo diktatūrai, statosi tas pačias sąlygas.“ 
Tą priešingybę jis apibudina, kaip „plyšį“ 
tarp komunizmo iš vienos pusės ir Vakarų 
civilizacijos kriščioniškuojti pagrindu iš ki
tos'; tas plyšys esąs, beveik, mirtinas, bai
sus ir sunkus savo padariniuose ir tokio 
plyšio žmonija dar nėra pažinusi. Tai bai
siajai krizei pašalinti ir (žengti į platųjį 
ateities kelią, yra tik viena galimybė, bū
tent, Europos vienybė persunkta krikščio
niška dvasia, baigia Churchillis.

Kanadoje panašias idėjas skelbia Chur
chillis sūnus, daugiausia dešnioje spaudoje, 
kaip pav. „Daily Mail”. Ir šis, sekdamas .sa
vo tėvą, šaukia visus laisvę mylinčius žmo
nes ir tautas prie susivienijimo ir laukia 
išsigelbėjimo tik .iš religiškai ir politiškai 
įsitikinusių žmonių, kurie tarp savęs, nors 
ir skiriasi, bet pagrindiniame laisvės gy
nime, vis dėlto, eina išvien. Savo išvedžio
jimuose jis nurodė kaip Pavyzdi Kanadą, 
kuri esanti liberalizmo ir laisvės Pavyzdys, 
o Šveicarija kaip užuomazga ir pavyzdys 
Jungtinių Europos Tautų Sąjungą kuriant. 
Kanada susideda iš prancūzų, anglų, lenkų 
įĘ vokiečių. Jie visi yra skirtingos kilmės, 
bet vis dėlto budaro vieną ir stiprią tautą. 
Kas yra galima Naujame Pasaulyje, yra 
įvykdoma ir Senajame pasaulyje, kadangi 
visi išsikėlusieji iš savo tėvynės-anglai, 
prancūzai, lenkai ir vokiečiai tas idėjas at
nešė iš Senojo Pasaulio. Pirmoje eilėje Ka-' 
nadoje pasižymėję prancūzai, kurie Kana
doje paskleidė politines, kultūrines, mokslo 
ir ūkio idėjas. Santykis suvienytų Europos 
Tautų ir Prancūzijos būtų ir dabar tas pats, 
baigia R. Churhillis.

Dell komunistinio pasaulio opozicijos

Anglijos visuomenės darbuotojų — Jung-

steigiamasis posėdis, kuriame, • dalyvavo, 
tarp kitų, beveik Visų partijų vadovaują

asmenys. Pirmininku išrinktas Vinston 
Churchillis, su pastaba, kad jo Europos su
vienijimo planas nėra priimamas šios or
ganizacijos pagrindu. Churchillio pareiški
mu, britiškasis komitetas veiks šalia vy
riausybės ir vadovausis Pan-Amerikos’ pa
vyzdžiu, kad Sovietų Sąjunga nebus priešu 
šiai organizaijai ir nežiūrės, kaip į SSSR 
grasinimą.

ką padėtų, nors planas pats savaime yra 
geras, bet tik pagilinantis nesusipratimui 
tarp D. Britanijos ir Sovietų Sąjungos. Li
berališkasis „News Chronicle" vienintelii, 
kuris be kritikos pasisako už J. Europoi 
Tautų komiteto įsteigimą. „Tai yra labai 
svarbu, kad komitetas, pasiaukodamas dirbi 
Europos Tautų Suvienijimui, jis privalo 
gauti visų tautų vienodą pritarimą. 
Nesvarbu, kaip susiklos Anglijęs arba Sov. 
Sąjungos santykiai su Nauja suvienytą 
Europa, svarbu, kad tai turėtų milžiniškai 
reikšmės pačiai Europai ir būtų didžiuli 
garantija taikai.

.Tai esąs sveikintinas

Įdomu žvilgterti, kaip j šią, tik begimstan- 
čią organicaziją žiūri anglų spauda. Trum
pai suglaudus, anglų spaudos nuomonės yra 
gana skirtingos. Liberalų „Manchester 
Guardian.“ pastebi, kad Churchillis, nors 
šia savo idėja yra laimėjęs Įvairių politinių 
partijų asmenybes, bet vyriausybė jo ofici
jaliai neremianti.
dalykas, nes vyriausybei reikalas stebėti 
rezultatus kitose tautose.” Darbo partijos 
stebėtojai Churchillio planą ir požiūri 1 J. 
Europos Tautų Sąjungą neigia ir tai darą 
tik todėl, kaip pastebi „Die Neue Zeitung“, 
kad Churchillis remiąs Henry Wallace, o 
šis šiuo klausimu Churchillj. Londoniškis 
„Times" skelbia, kad, beveik jau širmų me
tų, kaip ši idėja Europoje skelbiama ir to
dėl „šiuo metu, kada Europos pozicija, pa
lyginus su likusiu pasauliu, vis darosi silp
nesnė, atrodo, kad jos tautų susivienijimas 
yra labiau reikalingas, begu bet kada prieš 
tai. Šiuo keliu einant, bus (manomas Euro
pos ūkinis atstatymas. Pirmieji žingsniai 
turėtų būti ūkiškos sutartys tarp' dviejų 
arba ir daugiau tautų“. Darbo Partijos or
ganas yra pesimistiškas. Jis galvoja, kad J. 
Europos Tautų Sąjungos (kūrimas mažai

Kaip UP iš Paryžiaus praneša, žinia apie 
bandymą sukurti J. Europos Tautų Sąjun- 

. gą, prancūzų vyriausybės sluoksniuose buvę 
gana šaltai priimta. Joks ministeris dar 
apie tai nieko oficijaliai nepareiškęs, išsky
rus prancūzų užsienių reikalų ministerijos 
artimą bendradarbi, kuris pareiškęs, kad 
Prancūzijos vyriausybė yra prieš keliamą 
planą, 
viskas

Gi Čekoslovakija siūlo palaukti, kol 
galutinai paaiškėsią.

gimsta nauja, daug žadanti europinėTaip 
organizacija. Galimas dalykas, kad dar šią 
vasarą, Ženevoje ar kur kitur, ši organi
zacija formaliai gaus savo pradžią; bet jei
gu ir ši organizacija, kaip ir UNO, bus api
brėžta tik (vairiais formalumais, kurie pri
valės saugoti didžiųjų interesus ir (au
gumą, tada, galima, drąsiai statyti ir šiai * 
vad. J. Europos Tautų Sąjungai kryžių. 
Europa, jos tautos ir žmonės, kaip nieka
dos, yra reikalingi nepaprastos vienybės Ir 
vienas kito besąlyginio suprątimo, bet tik ne 
veto ar didžiųjų interesu rėmuose!

Ant. Rot

Paskutinis sausas gelbėtis
Vašingtonas. Senatorius St. Bridgesas (res- 

publik.) padarė priekaištą, kad sovietai sten
giasi Vokietiją padaryti satelitu ir kietai lai
kytis užs. reikalų ministerių konferencijoje 
Maskvoje,

Pranešime senatorius pareiškė, kad „jei 
Maskvai pavyks plačiai užsimotas rusų dar
bo jėgos ir vokiečių technikinės disciplinos 
sujungimas, dings paskutinė proga demokra
tinei civilizacijai gelbėti.”

Pažymėdamas, kad Sovietai niekada nesu
abejojo „visą savo moralinį, politinį ir eko
nominį svorį mesti į svarstykles diktatūros 
labui, palaikydami savo satelitines vyriausy
bes ir penktąsias kolonas visur”, senatorius 
padarė išvadą, jog „Aš manau, kad mes ne- 
besvyrubsime visur ir visada mesti visą sa-

vo svorį už laisvę, liberalios pasaulinės pre
kybos demokratinės aspiracijas, o visų svar
biausia — už žmogaus teises”. (AP)

Triukšmas dėl knygos apie 
Kremlių b

Amerikietis Johnas Fischeris, dirbęs Utm 
ros misijoje Ukrainoje 1946 m- nuo kovo 
mėn. 12 lig gegužės 18 d., parašė knyjj 
„Persigandę žmogeliai Kremliuje” (The Sca
red Men in the Kremlin”). Mėnesinės knygos 
klubas pasiryžęs ją (traukti į rekomenduosi
mų vieno mėnesio geriausių leidinių skaičių 
Tam tikriems sluoksniams pareiškus protes
tą, kad knyga galinti pakenkti geriems Ame
rikos santykiams su Tarybų s-ga, jos turi
nys švelninamas. (N.Y.H.T.).

Gėlės, kuriomis buvo papuošti kai .kurie 
karatai, kvepėjo ir lengvas nakties vėjelis 
čiuožė per jas. Kada ne kada atskambėdavo 
tolimos lakštingalos balsas, pertraukdamas 
mirties tylą, kuri buvo plačiai išsiskleidus 
virš šios mirusiųjų žemės. Šiaip buvo tylu, 
jokio garso. Tik amžinos žvaigždės mirgėjo 
dangaus skliautuose ir mėnulis savo balzganu 
blizgesiu 
namus.

Atrodo, kad aš negalėjau atsiskirti su šia 
nemalonia ‘ _ __
karstą, dar ilgai stovėjau atsimėmęs medžio 
ir pasinėręs mintyse ilgai galvojau. Man pa
vyko karstą taip sutvarkyti, kad niekam ne
galėtų ateiti mintis, kad čia vienas, palaido
tas amžinajai ramybei, apleido savo buveinę 
ir išėjo.

Mėginau suvokti, kur aš esu, tačiau netu
rėjau jokio supratimo, kokiose kapinėse esu 
palaidotas. Tolumoje horizonte matėsi šviesa 
ir iš to dariau išvadą, kad netoli yra Pary
žius. Į tą pusę turėjau pasukti savo žings
nius ir vėl patekti tarp žmonių. Į ten vedė 
plati, pilna tamsių ■ šešėlių, medžių alėja. 
Pradėjau šia alėja žingsniuoti, bet už kelių 
žingsnių pastebėjau, kaip baisiai esu išvar
gęs, pamačiau, kokiame laipsny yra mano 
troškulys ir alkis ir visos dvasiškos ir kūniš
kos kančios. Buvau arti sukritimo, kai pasi
taikė suolas, ant kurio ir atsisėdau.

Suolas buvo šviesiai mėnulio apšviestas ir 
toje šviesoje pastebėjau savo elegantiškus 
drabužius. Margarita man užvilko geriausj 
mano kostiumą! O, kaip aš jai buvau dėkin
gas už tai, kad ji turėjo tokią gerą mint(! — 
aš buvau tvarkingai aprengtas, todėl nerei
kėjo gėdytis pasirodyti žmonėse. Nors mano 
drabužiai per Įsitempimą karste ir buvo ge
rokai aplamdyti ir suplėšyti, bet tai nekenkė. 
Baisiausia būtų, jei aš būčiau buvęs apreng
us numirėlio marškiniais! Ką tada turėčiau 
daryti?

Turėjau, pagaliau, išeiti iš kapinių rajono. 
Sukaupęs. visas jėgas, ėjau toliau. T” 
apie mylimą Margaritą, kuri vėl (sėdo į 
rn-me, stūmė pirmyn.

Ilga alėja, kuri, greičiausia, skyrė kapines 
ir kuria aš ėjau, baigėsi mūru. Paprastu 
mitru, kuris juosia visas kapines.

Kapįmų vartų niekur negalėjau rasti, bet,

bąlino

vieta,

iš gyvenimo išskirtųjų

nes pabaigus tvarkyti

atvirai pasakius, bijojau per juos eiti, nes 
įsivaizdavau, kad ten užsigrūsiu ant žmogaus 
ar šuns. Bet staiga atsiminiau, kad 'nakties 
metu vartai yra užrakinti ir man neliko 
nieko kito, kaip perlipti per mūrą. Vis dau
giau ir daugiau silpstančioms jėgoms tai 
buvo neįmanoma. Po ilgo aplink vaikščiojimo, 
radau visai šalia mūro paminklą, į kurį buvo 
lengva įlipti. Aš šiuo būdu užlipau ant mūro 
ir persiritau į kitą pusę. '\

Šokant susitrenkiau ir skaudėjo visas kū
nas, bet tai nieko nereiškė- aš, pagaliau, esu 
lauke ir mirties karalystė paliko už manęs. 
Apylinkė visai nepažįstama. Jei aš visą laiką 
eisiu tų šviesų link, tai, aišku, tuo būdu tu
riu patekti j Paryžių. ° ten Dauphin gatvę būti,“kur anąsyk apsistojau ir išdurto iš

nešė mane, kaip, negyvą. Per gerai aš tą visą 
atsimenu ...

Kokiu būdu ge
riausia ką nors 
sužinoti apie Mar
garitą? Jei aš pas 
ją šitaip Įeičiau, 
ji mirtų iš išgąs
čio. Turėjau susi
ieškoti kaimynę 
Oabin, jai viską 
papasakoti ir pa- 
prayti pagalbos? 
Bet tai man nepa
tiko. Aš ne galė
jau . rasti jokio

surasti- vaikų žaidimas, 
aš, kaip atrodo, tu
rėjau geroką kelią 
prieš-akis. Čia vėl, 
jx> ilgo laiko pra
dėjau sutikti žmo
nes, kurie manimi 
nesidomėjo, ir aš 
į juos nežiūrėjau.

Pusiau be sąmo
nės ėjau pirmyn ir 
per kūną bėgo 
karščio bangos. 
Kai pasiekiau tan- 

Kapinės radosi 
. toli nuo miesto ir 

kiai namais apsatytą 
didelis nusilpimas, ir be sąmonės kritau ant 
žemės.

Nuo šios akimirkos aš. nieko daugiau neat
simenu, nes trig savaites išgulėjau be są
monės. .' ■ l. v. ■

Kai po šio ilgo laiko vėl pabudau į gyve
nimą, pamačiau save vieno send vyriškio 
draugijoje, kuris mane kantriai ir rūpestin
gai prižiūrėjo. Gulėjau visai svetimame kam
bary. Senasis vyras, kaip jis vėliau pasisakė, 

_____ atstatytas iš pareigų gydytojas. Jis tą rytą 
Mintis rado ■ mane ant gatvės kaip negyvą ir pasi

ėmė pas save.'Kiekvieną mano padėkos žo
dį atmetė, — jis sakė, kad mane stebėjęs 

"kaip Įdomų atsitikimą, kokio lig šiol dar nie
kas neturėjo. Jis šiame retame įvykyje darė 
studijas. ■ .' •

Ar aš savo kliedėjimuose .jam ką nors pa-

sakiau apie savo pergyvenimus — nežinau 
nieko: galimas dalykas, kad tas visa atsispin
dėjo mano kliedėjimuose. AJan vis dar stip
riai skaudėjo galva, o per didelis silpnumas 
ilgai neleido atsigauti.

Į kraštą, rodos, jau buvo atėjus vąsara, kai 
aš pagaliau atsikėliau iš savo ligos. Vieną 
puikų birželio rytą pirmą kartą išėjau — o, 
koks šiltas oras! Pasukau ( Dauphin, apie ką 
dažnai su baime galvojau, apie tai, kas ga
lėjo atsitikti per šį laiką su mano vargše' 
Margarita. Pamažu ėjau didelio ir plataus 
Paryžiaus gatvėmis, kiekvienoje kryžkelėj 
klausdamas kelio ( Dauphin.

Pagaliau buvau ten ir stovėjau prieš vieš-

EMILE ZOLA

gatvą, fane užliejo išrišimo.
Namas, kuriame su Margarita pergyvenau 

paskutines laimės ir skausmo valandas, sto
vėjo šviesiai ryto spindulių nušviestas. Par- 
tere restoranas, kuriame mes valgydavome. 
Mano akys ieškojo trečiame aukšte paskuti
nio lango kairėje. Tas langas — mūsų kam
bario! •— Tuo pačiu akimirksniu langas at
sidarė ir jauna, graži lengvai apsirėdžiusi, 
išdraikytais plaukais moteris pasilenkė per 
j(. Už jos buvo matyti jaunas vyras, kuris ją 
apkabino ir bučiavo l kaklą.

Aš žiūrėjau aukštyn t , juos kaip sapne, — 
aš visko laukiau ir šis paveikslas labai ne
paveikė manęs.

Nežinodamas ką daryti, vaikščiojau po gat
vę ( ten ir atgal. Įėjau į mažą partere esantį 
restoraną. Aš čia galėjau rayniai sėdėti, be 
baimės, kad. būčiau, pažintu. Ilgai trukusi

liga mane visai pakeitė: plaukai ir barzdi 
ilga, o tas visai pakeitė mano išvaizdą.

Vos spėjau atsisėsti, kaip per duris kažką 
nusipirkti įėjo kaimynė Oabin. Ji pradėjo' 
šeimininkei šnekėti apie (vairius namo gj- 
ventojus.

— Na, — užklausė šeimininkė, — kas bos 
iš jaunos moteries trečiame aukšte? Paga
liau ji nusprendė?.

— Kas jai lieka kita daryti? — sakė kai
mynė Oabin. — Tai didelė laimė, kad vil
kas taip greitai susiklostė. Ponas Simonas H 
pat pradžių stovėjo šalia jos ir jai daug kuo 
padėgo. Be to, jis dar dideli turtą paveldėjo 
ir stovi visai tvirtai. Jis kartą prašė jaunąją 
moterį su juo važiuoti į Savo tėviškę, kur 
nori ją pristatyti vavo tetulei, kuriai reika
linga pagelbininkė!

Klausydamas šios kalbos, savo weidą pas
lėpiau už laikraščio. Aš jaučiau, kad iš proto 
išeisiu, bet vis dar valdžiaus.

Seimininkė tyliai juokės:
— Atrodo, jie išvažiuos kaip tik vestu

vėms. — Sako Oabin. — Aš esu jsitikipusL 
kad jų santykiai yra tvirti ir taurūs. Jaunoji 
moteris giliai gailėjosi savo vyro ir Simonai 
visada buvo šalia ir ramino ją. Rytoj jie 
išvažiuoja, ir kai baigsis jos gedulo laiku, 
galės ištekėti, jeigu norės.

Atsidarė įėjimo durys ir jose skaidriu vai
ko balsu sušuko dėdė:

— Ach, mama, ateik greičiau, aš taip se
niai laukiu! \
' — Gali palaukti, — atsakė motina ir pasi
kalbėjimą/ tęsė toliau: \

— Ir bendrai, jei jos pirmąjį vyrą - paly
gini su Simonu, negalima nė akimirksnj abe- 

. joti — Simonas jai labiau patinka. Mirusi’ 
buvo silpnas ir visada ligotas, teturėjo tik 
mažą vargingą tarnybą ir nė vieno pinigo 
atsargai. Simonas yra vistik turtingas ir 
gražus vyras, kurs linksmai jaunai moteriai 
daug labiau patinka.

— Mama, jis man irgi šį tą dovanojo. Kai 
atėjo l namus, buvo labai turtingas, ai ži
nau! — Įsiterpė mažoji dMė

— Tu neprivalai maišyti*. Į kalbą, — barė 
motina ją. — Mat, vaikai pradės ne ( saw 
vietą nosį kišti.

- Iki ji pagaliau pasiruošė eiti, pridūrė:
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Menas yra laisvas
/ .

Dailininku Sąjunga atkuriant
MOŠŲ LAIKAS, suvirškinęs daugiau net 

už savo riksmą, mėgina uždėti ranką ir ant 
meno. Įvairiuose pasaulio kraštuose išlenda 
jo grublėti pirštai ir bando menininką pa
jungti savo tikslams — arba jį sunaikintu

Kaip žvaigždžių tekėjima3 — pasikartoja 
tiesa, kad menininkui yiena vyriausybė tega
lima —. tai jokios vyriausybės; amžinai tę
siasi kūrėjo kova su rutina.

Mūsų amžius, apsivainikavęs save kultū
ros ir civilizacijos amžiumi, spiaudė Heinę. 
jis tiesia pirštus į Hamsuną, o tačiau menas 
nepriklauso nuo amžiaus žmonių nuomonės;

-- viena idealogija ar politinė Srovė su 
■eapykanta žiūri į priešingus menininkus — 
tačiau menas eina per idealogijas ir sroves 
-r jis nėra minia ir jo laikas nesibaigia da
barty;
į— amžius neapkenčia jo — ir vis tik me
dininko žodis, kurianti mintis, spalva ir to
nu lydės žmoniją ir kartuvių virvėms supan
tis — tegu žmogus, sustojęs ant savo griu
vėsių, kruvinom rankom ir alsuojančia krū
tine — pertraukoje savo beprotybės — girdi 
žmogaus dvasią.

Kai nūdiena taip šiurkščiai grašo užgulti 
savo tuščia, beforme mase, turime įsitempt, 
turime galingai pajust žmogaus vertę — jo 
dvasios didumą ir begalybę.

Gali būti įvairių nuomonių apie žmogaus 
tikslą ir paskirtį — tačiau tikrai jis negyvena 
kitų persekiojimui, kitų naikinimui ir pykčio 
įsikūnijimui.

Sekėm dvasios laisvės — tebeviešpatauja 
kartuvės. *

Spauda — ar mūsų spauda nepavirto į bai
lų, nuotrupom besimaitinantį šliužą?

Laisvė -r sunki grandinė, sverianti kator
gininkų galvas.

Kartuvės — ar nestovi kartuvės visuose 
Miestuose, kur mes įeiname nugalėtojais?

Ir kokią teisę turim nors ir kalčiausiam iš 
savo tarpo užnerti kilpą vien dėl to, kad jis, 
mūsų puvėsiais užsikrėtė?

Mes norime gyvenimo —' o dar jaunystėje 
papiaumane savo motinas, iš kurių kraujo 
čiulpėmės, kurių branduolio savybėmis per- 
siėmėm. Ir augame vieni, kaip Vilkai savo 
giriose.

Jūrų arkliai įpranta sėdėti ant dirbtinių 
uolų ir keliolikos pėdų baseinas jiems atrodo 
visas pasaulis.

Todėl, gal būt, ir mūsų literatūrinis dūlė- . 
jimas, kad po eilės priespaudų, dabar, kai 
galime viską laisviau — na, bent jau mene, 
kuris visada yra laisvas — mes tylime, 
bijome ar nemokame rašyti taip, kaip 
čiame ir galvojame. <
,0 turime — turime tvirtai ir galingai įsi

jungti į žmogaus dvasios atstatymą. Mūsų 
širdys tebūnie gyvos.
> Neturėsime literatūros — meno be jau
čiančių žmonių, be literatūros — meno sro-

mes
jau

— Kita vertus, labai gerai, kad mirė, ji 
dabar gali prigyventi didelę laimęl

Ką jos vėliau kalbėjo, nebesiklausiau. Išė
jau, ir kaip permuštas, vaikščiojau gatve — 
mano galva buvo tuščia ir pasaulis atrodė 
tuščias ir nykus. Ąr tai buvo mano netoli
mos ligos padarinys, ar tai naujos naujienos 
mane paveikė. Tačiau ne, aš nejaučiau nė 
mažiausio skausmo galvodamas apie Marga
ritą — aš juokiaus.

Be plano klajojau po gatves, net nežino
damas, kur aš randuos. Staiga atsiradau prieš 
puošnų parką, (ėjau į jį ir atsisėdau atokai
toje ant suolo. Tai buvo Luxenbourg rūmų 
parkas.

Mintis apie Margaritą išspaudė ašaras iš 
akių, bet nebuvo tai skausmo ašaros, priešin
gai aš verkiau sau, dėl palengvinimo. Aš 
puikiausiai mačiau, kad ji dabar laimingą 

■ savo gyvenimą pasitinka, ko ji niekuomet ne
būtų sulaukus žalia manęs- — ir aš tuo 
džiaugiaus. ►

Toliau įsikalbėjau, kad tikrai neteisinga 
buvo iš mano pusės taip gražią, jauną 
būtybę uždaryti į ankštą narvą ir tuo jai su
teikti skausmą. Aš atsiminiau, kad ji lig šiol 
mūsų gyvenime be vargo, rūpesčių ir nuobo
dulio nieko daugiau nepažino. Ji, kaip aš 
vėliau išgirdau, viduje gailėjosi manęs, — 
bet ji dabar rado ramybę ir pradėjo naują 
gyvenimą. Būtų didžiausia neteisybė ir nuo
dėmė iš naujo išeiti prieš ją, ją vėl įtraukti į 
senąsias vėžes. Kokias sunkias kovas turė
čiau nugalėti! Ne! — Aš pasitraukiu iš kelio. 
Mirusia nebėra daugiau pavydulingas!

Aš visa tai laikiau laimingu likimu.
Aš buvau jai miręs ir nenorėjau jai sukelti 

skausmo vėl pasirodydamas! Savo sieloje 
nusipiešiau busimąjį jos gyvenimo paveiksią, 
bėt nemačiau, kad iš dangaus ant jo būtų 
nusileidę pakankamai laimės.

Gyvenimą susitvarkiau pakenčiamai. Aš 
d|ug laiko buvau kelionėse ir išmokau pa
žinti pasaulį iš visų pusių; laiko bėgime aš 
matau vis tą patį žaidimą: ateiti ir praeiti, — 
žydėti ir nuvysti! ...

Aš nebebijau daugiau mirties^ bet mirtis, 
atrodo, lenkiasi manęs, dabar, kaiman gyve
nimas ir mirtis yra visvien. Ir dažnai aš bi
jau, kad ji visai neužmirštų manęs.

Pabaiga

vtų ir judėjimo — be žmonių, turinčių savy 
ilgesį ir ieškojimą. ' \

Arba mes nesame menininkai, arba mumis 
turi srovėti amžinoji gyvybės ugnis.

Galima dvejaip vertinti mūsų (tremtinių) 
literatūrą: kiekybės ir kokybės požiūriais. 
Dažnai ji tevertinama tik pirmuoju požiūriu 
ir randama, kad yra nemažai dirbama — 
daugybė likraščių, ir knygos eina viena po 
kitos — reiškia, teigiamas reiškinys. Vertin
dami antruoju požiūriu, gausime tuziną 
silpnokų laikraščių, ir porą kultūros — lite
ratūros žurnalų, tačiau ir nuo šių didelė 
kūrėjų dalis laikosi nuošaliai — ar dėl savo 
kūrybinės atrofijos ar ... — ir visą eilę 
per nesusipratimą pasivadinusių kultūros žur
nalais, kuriems, žinoma, niekas negali užginti 
tokiais pasivadinti ar dėtis, tačiau kurie 
ryškai parodo aplink juos susibūrusių žmo
nių literatūrinį — meninį analfabetizmą ir 
snobizmą ir kas aliarmuoja daugiau pasi
tempti, kad neuždustume 
atmosferoje.

Nieko nuostabaus, jeigu 
da trėn daug patriotinių 
(ar jais besidedančių). Tačiau tai nėra taip reguos jų veikimo kolonijose 
lengva. Argi rašytojai — poetai manytų, kad 
būtinai turi rašyti patriotiškai, vien'' kad to 
publika (tautiečiai) laukia? Kodėl save taip 
žiauriai ir. betiksliai prievartauti? — Kur 
nėra tikro įsigyvenimo, o tik poza, ten nėra 
meninio kūrinio.

Dažnai skaitome, kad rašytojas turix eiti 
su gyvenimu, turi pažinti laiką ir žmogų — 
tačiau teeiti tik su savo menkysta nėra dide
lis menas. Sustingti vienoje formoje ir vie
name tone, kai pasaulis yra įvairus.

Grožis yra laisvas ir žmogaus dvasia yra 
laisva. Gyvenimas, gyva kūrėjo jausmų 
banga — grožis nepripažįsta šablonų 
kuriasi 
naujose formose ir naujom spalvom, naujais 
tonais.

Koks turi būti sumenkėjimas sukinėtis visą 
laikąą po tą pačią formą ir dainuoti apie 
tuos pačius daiktus, tais pačiais žodžiais, ką 
matome šiandieninėje negyvoje mūsų prozoje 
ir poezijoje (taip tai vadinama). Koks turi . 
būti sumenkėjimas gyventi sode ir tematyti 
tik savo batus, žiūrėti paveikslus, ir tematyti 
tik. rėmus. Gyventi tarp žmonių ir nejausti 
jų širdies. x "

Asilas įprato^ į ėdžias ir, gal būt, tik jose 
teranda grožį — mes dažnai, įsimylėję seną 
formą arba save — nenorime suprasti ir ma
tyti, kad yra kas tai daugiau — gal būt ir 
naujesnio ir kitaip atrodančio, negu ėdžios. 
Už ėdžių pasaulis, tik prasidedn, ir, gal būt, 
jose baigiasi — tačiau jis gyvena kitur.

Galima rašyti ir galima kurti. Galime tu
rėti gausybę knygų, žurnalų — tačiau juose 
bus mirusi, negyva dvasia, o kvapas — pe
lėsių.

Kūrėjas turi būti, — ne, jis yra, — didelis 
savo dvasia, savo idėjomis, užsimojimais ir 
išgyvenimu.

Neužtenka nupiešti paprastais žodžiais ir 
paprastais vaizdais — virš visko sklendžia 
didžiulė kūrėjo siela ir duoda kūriniui spal
vą, toną ir judesį. Kūrinys paliečia tavo širdį 
ir tavo kojos ima šokti dausų šokį.

Kūrėjas savy nešasi didžiulį sielos ir šir
dies potvynį. Jis turi būti didžiulis; kad pra
simuštų pro apniūkusią laiko nuotaiką ir 
atneštų amžinybės ugnies.

Jūs, kurie sustingusiais šaltais veidais nu- 
duodate rimtuosius. — Štai yra kitas gyveni
mas — pasaulis, kurį jūs pamiršote: nė rai
dės, ne stagnacijos, bet grožio ir žaismo;

Jonas Mekas

susibūrę j savo 
išskyrus nedideli 
dar nesusiorgani-

tokios literatūros

šiuo metu atsiran- 
rašytojų bei poetų

... . jie
savo nuosavose, natūraliose, kaskart

Tremtinių gyvenime nemažą vaidmenį su
daro, kai kolonijose yra įvairių, profesijų 
ir specialybių asmenų, kurie savo žinojimu 
praturtina tremtinių akiratį. Visi tie asme
nys daugumoje yra jau 
profesines organizacijas, 
Skaičių profesijų, kurios 
zavusios.

Spaudoje pasirodė žinių, kad ir mūsų dai
lininkai sukruto atgaivinti nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusią Dailininkų Sąjungą. Tai 
maloni žinia, nes reikia tikėtis, kad daili
ninkai per savo organizaciją dar labiau 
suintensyvins veiklą Ir lietuvių vardas bus 
dar plačiau reprezentuojamas. Dailininkėms 
yra žymiai lengviau tvarkytis, nes jie gali 
pasisemti stiprybės ir reikalingų informa
cijų iš susibūrusių prie Dailės Instituto 
Freiburge kolegų.

Ne tik nesinori tikėti, bet tikrumoje taip 
ir bus, kad visi dailininkai nebus buriami 
į vieną vietą, bet Dailininkų Sąjunga ko- 

kolonijose ir kiekvierias 
dailininkas bus su ja susirišęs tampriais 
saitais. Priešingu atveju, palikti kolonijas, 
ypač didesnes, be dailininkų būtų visai ne
racionalu ir kolonijų reprezentacija iš me
niškos pusės labai nukentėtų. Tremtyje dai
lininkai ir organizuotai ir pavieniai asme
nys yra labai daug padarę, nes jau ne
mažas skaičius ir mūsų globėjų, ir šiaip 
pašaliečių turėjo progos susipažinti su lie
tuvių meniškąja kultūra Ir jos siekimais.

Kolonijose gyvenantieji dailininkai daž
niausiai savo iniciatyva sukurtuose kur- 
'suose lavino į juos susibūrusių jaunuolių 
meniškąjį skonį, o be to, nemažas skai
čius iš , jų vadovybės išėjusių jaunuolių 
asoinpoAS j; asoABS Bfonf;pn;s uatpuiųę 
meno mokyklose Ir akademijose. Be to, 
dailininkai kolonijose kiekvienai progai 
pasitaikius prisideda prie savo tautiečių 
reprenzentadjos, dekoruodami bažnyčias,

papuošdami salę, parašydami sveikinimą ir 
tt.

Viena tik tenka su pasigailėjimu konsta
tuoti, kad nevisuomet aailininkai koloni
jose yra tinkamai suprantami. Dažnas gal
voja; kad dailininkui pasakius žodį, Jis 
jau galėtų tą pageidavimą išpildyti. Atro
dytų, lyg dailininkas yra koks magikas, 
kad viskas jam tuojau atsiranda. Priešin
gai, dailininkams yra reikalinga visokerio
pa pagalba ir parama, nes kaip visi, taip ir 
dailininkai yra atsiradę tremtyje be savo 
specialybei reikalingų medžiagų ir įrankių 
Dailininkas gali atlikti ir prisidėti prie re
prezentacijos, bet jam reikalinga talkinin
kauti, o nesakyti, kad su mūst( menininkais 
negalima susikalbėti ir kad menas mums 
neprieinamas, arba kaip dažnai pasako, kad •, 
net aukštasis menas esąs nereikalingas.

Tokie nusistatymai ir pasakymai daž- . 
niausią išeina iš neįsiglinimo į reikalą. Jei
gu kiekvienas įsjgilins į reikalą iš esmės ir 
į jį pažvelgs ne iš nihilistinio požiūrio, tai 
supras, kad mes turime džiaugtis, kad mūsų 
tarpe yra įvairių profesijų žmonių, kurie 
gali mūsų vardą iškelti ir mūsų tautos rei
kalus reprezentuoti. Mes negalime operuoti 
tik etnografiniais kūriniais arba kūriniais, 
paimtais kurio nors mūsų kvalifikuoto dai
lininko ir jį suetnografinus didžiuotis mūsų 
menu. Kiekvienas reprezentacinis momen
tas kolonijose turi būti kvalifikuoto daili
ninko peržiūrėtas ir tuomet tik įteiktas ir 
jei reikia dar, pridedamas tam reikalui 
paaiškinimas. Jeigu mūsų įteikta dovana 
nukeliauja toliau ir į ją žiūrima kaip į 
meno, o ne etnografinį kūrinį, tai dažnai 
tas pasitarnauja tik lietuviškojo meno ir 
dailininkų kompromitacijai. ' 1 ' ’

Tad baigiant noris! besikuriančiai mūsų 
Dailininkų Sąjungai linkėti geros sėkmės, 
o kolonijų gyventojams ir vadovybėms 
tampresnių ryšių su savais menininkais. '

P. S.

W. J. Larned: Tėvas graužiasi
Sis škicas Amerikoje buvo sutiktas 

kaip sensacija: tūkstančiai Laikraš
čių ir žurnalų jį persispausdino, jį 

.perdavė įvairios radijo' stotys. Jis 
mus truputį supažindins su ameri- 

t kietišku jausmingumu.
Klausyk, mano sūnau: aš tau šitai kalife, 

kai tu. miegi, savo mažą rankutę pasikišęs 
po veidu, ir šviesios garba'nos prilipę prie ta
vo įkaitusios kaktos. Aš vienas slapta įsivo
giau tavo kambarin. Prieš porą minučių, be
sėdint kambary ir beskaitant laikraštį, mane 
staiga pagvo graužimasis. Ir kaip nusikaltęs, 
atėjau prie tavo lovos.

Ir štai kas mane graužia, sūnau: aš tau 
buvau per grubus. Aš bariau tave, kai tu, 
beskubėdamas mokyklon, tik šlapiu rankš
luosčiu persibraukei per veidą. Aš prikibau 
prie tavęs, kad tu kaip reikiant savo batukų 
nenusivalei, kad žaisliukus žemėn mėtai. . 
Per pusryčius aš vėl radau kaip prisikabin
ti — tu išliejai savo puoduką, tu per greit 
suvalgei pyragaitį,, tavo alkūnės atremtos 
stalan. Ir kai tu, bėgdamas prie savo žaidi-

Iz. Vasyliūno koncertas
Sausio 31 d. Memmingeno aerodromo sto

vyklos teatre įvyko smuikininko Izidoriaus 
Vasyliūno koncertas. Programą sudarė įvai
rių epochų kompozitorių kūriniai. Senuosius 
klasikus atstovavo O. Fr. Hžindel, Sonate E- 
dur; šis kūrinys atlikėjai nestato ypatingų 
techniškų reikalavimų, — kiek sunkesnis už
davinys yra pagauti jo stilių, kurio archajiš
ką taurumą Iz. Vasyliūnas reikiamai jaučia ir 
tinkamai atkuria. — Romantikus atstovavo 
F. Mendelssohn-Bartholdy, populiarusis Vio- 
linkpnzert E-moIl; šio kompozitoriaus kūryba 
nepasižymi gilesne dvasios įtampa, yra pilna 
sentimentalumo, tačiau jos „išviršinis” mei
striškumas, pilnai atperka anas „nuodėmes”. 
Solistas, turėdamas gražų toną ir lengvą 
švarią techniką, šį‘koncertą peteikė gražiuose 
rėmuose. Po to sekęs vienas gražiausių Ant. 
Račiūno kūrinėlis smuikui „Iš tėvynės”, buvo 
labai šiltai ir su lietuvišku įsijautimu pagro
tas, — sakytume tai buvo kiekvieno lietuvio 
sielai brangi muzikinė atvanga. Jaunosios 
rusų kompozitorių kartos atstovo P. Čai
kovskio „Serenade melancholiųue”, kupina 
būdingo šiam kompozitoriui švelnaus lirizmo 
ir gilaus ilgesio, dėl pergreito pirmosios te
mos tempo, praskambėjo kiek blankiau. Ga
lop norvego; Chr. Sinding puikia Suite A-moll 
Iz. Vasyliūnas gražiai užbaigė savo viešnagės 
koncertą. Solistui subtiliai akompanavo Horta 
Wieser. Nemalonu, kad labai žema patalpos 
oro temperatūra neigiamai atsiliepė į meni-

ti i nko kūrinių atlikimų (pav.-nuo grojančio 
kvėpavimo aprasojusios smuiko stygos ne vi
sur aukštose oktavose išdavė švarius tonus ir < 
pan.). Tokie nenormalumai turėtų būti 
gėjų šalinami, o jei tai neįmanoma — 
certus atidėti palankesniam metų laikui, 
šiai susirinkę klausytojai, kurių tarpe 
malonu pastebėti daug jaunuomenės,

ren- 
kon- 
Oau- 
buvo 
labai 

šiltai reagavo į kiekvieną svečio atliekamą 
kūrinį. Lauktini dažnesni Iz. Vasyliūno apsi
lankymai mūsų stovykloje.

Jozda.

Mūsiit knygu t naujienos
Mūsų redakcijų šiomis dienomis pasiekė 

du mūsų brolių, gyvenančių Argentinoje, lei
diniai: „LIETUVAI” ir „TĖVYNEI”. Abu 
juos pereitais metais išleido Lietuvai Išlais
vinti Centras Argentinoje. Leidinėliai sure
daguoti ir išleisti gražiai. Kiekvienas jų turi 
po 40 puslapių. Viršelius puošia seno kankli
ninko ir knygnešio paveikslai.

Jų puslapius pavarčius galime tuojau pa
matyti, kokią didelę ir reikšmingą kovą veda 
Argentinos lietuviai visoje Pietų Amerikoje 
Paskutiniu metu čia buvo išleista Lietuvos 
klausimu ispanų kalba 5 knygos; Buvo pa
skelbta eilė straipsnių vietos spaudoje ispa- 
Visa tai padaryta mūsų brolių Argentinoje 
nų kalba mūsų Nepriklausomybės reikalu, 
rūpesčiu.

mo, pamatęs mane, išsiruošus] stotin, mojai 
rankute ir šaukei: „Iki pasimatymo, tėti!” — 

suraukiau antakius ir, vietoj atsakymo, 
taniu: ■ • . . '

„Laikykies tiesiai žiūrėk, kaip tavo pe
čiai!” v

Popiečiu vėl viskas prasidėjo iš pradžios. 
Jau grįždamas namo pastebėjau tave priklau
pusį ir švilpiką bežaidžiantį. Tavo kojinės 
buvo prakiurę. Aš sugėdinau tave prieš žai
dimo draugus ir parsivariau į namus. Koji
nės juk brangios — jeigu jas pats pirktu- 
meis, geriau saugotum! Pagalvok tai, sūnau.

Atsimeni, kaip tu vėliau, kai *aš skaičiau 
savo kambary, įėjai, drovus ir nusiminusiu 
žvilgsniu. Ir kai aš per laikraščio viršų pa
žvelgiau, kas man trukdo skaitytį, tu taiks- 
teisi vėl prie durų. — „Ko nori gi?” — 
bumbtelėjau aš.

Tu nieko nesakei, tik tekinas pribėgai ir, 
apkabinęs mano kaklą, pabučiavai mane, 
tavo mažytės rankelės apglėbė ____
kurią Dievas įsėjo tavo širdin ir kuri, nęt 
neprižiūrima, tavy neišnyko. Ir tada tu vėl 
nubėgai taukšėdamas laiptais.

Mano sūnau — netrukus po .to laikraštis 
išslydo man iš rankų ir mane suėmė neap
sakoma baimė. Ką padarė iš manęs Įprati
mas? Įpratimas ieškoti klaidų, už jas barti 

, — tai buvo mano atlyginimas tau už tai, kad 
esi jaunas. Ne tai, kad aš tavęs nebūčiau 
mylėjęs — aš tik per daug reikalavau iš ta
vo amžiaus. Aš tave matavau mano nuosavo 
amžiaus mastu

Oi _ _ .
naus ir atviro..Tavo maža širdis buvo di
delė, kaip rasa viršum plačių kalvų. Tai tu 
man rodei savo ūmu papratimu pribėgt ir 
pabučiuot prieš atsigulant. Sį vakarą kitkas 
yra nesvarbu. Ir dėl to aš susigėdęs patam
sy atėjau prie tavo lovos.

Tai maža atgaila; aš žinojau, kad tu šitų 
dalykų nesuprastum, jeigu ąš tau juos pasa
kočiau nemiegant Tačiau rytoj aš tau basiui 
pavyzdingas ir tikras tėtis! Aš noriu su ta
vim siausti ir kentėti, jeigu tu kenti, juoktis, 
jeigu tu juokiesi. Aš prikąsiu sau liežuvį, 
jeigu sprausis nekantrūs žodžiai. Aš apsukai 
sau kartosiu: „Tai juk tik berniukas, mažas 
berniukas.”

Aš bijau, kad su tavim nebūčiau elgęsis, 
kaip su suaugusiu vyru. Ir vistik, dabar, ma
no sūnau, žiūrėdamas Į tave susivyniojusį ir 
pavargusį lovelėje, aš matau, kad esi tik vai
kas. Vakar dar gulėjai savo motinos ranko
se, galvelę ant jos pečių atmetęs. Aš iš ta
vęs reikalavau per daug, per daug.

Vertė J. Mks.

mane meile,

tavo būde buvo tiek daug gero, kil
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Visi aukokime Raudonojo Kryžiaus vajui

Žmogaus teisiu paneigimo paminklai
Senovės riterių laikai, kada žmogus buvo 

vertinamas kaip žmogus, jau praėjo. Ypatin
gai gerai žmogaus teisės buvo apsaugotos 
laikotarpyje po Didžiosios Prancūzų revo
liucijos. Garsioji Piliečio Teisių Deklaraci
ja garantavo visaj žmoniškas laisves, o visų 
kraštų konstitucijos ir pagrindiniai Įstatymai 
teikė savo piliečiams neliečiamybę ir globą. 
Visuose neatsilikusiuose Europos kraštuose 
be aukščiausios teisingumo institucijos suti
kimo policija neturėjo teisėj sauvališkai įei
ti | piliečio butą, daryti kratą arba suimti, 
kad ir aiškiai žinomą, nusikaltėlį. Suėmus 
per 24 valandas turėjo būti įteikiamas kalti- 
namasiš aktas, o teismo ir tardymo procedūra 
turėjo būti vykdoma ko skubiausiai^ Jada 
aukščiausios bausmės buvo skiriamos ne tik 
už žmogaus užmušimą, bet taip pat ir už 
žmogaus (žeidimą.

Bet juo labiau laikai moderniškėjo, juo la
biau žmogaus ambicija ir garbės savijauta 
degradavo. Pirmsis pasaulinis karas buvo 
paskutini* pasaulinio masto (vykis, kilęs iš 
„menko” žmogaus teisės principo, būtent: 
Žmogaus teisės gyventi. Kaip žinome, pirma
sis pasaulinis tara* kilo tuojau po to, kai 
serbu Principe 1914 m. birželio 28 d. Sara
jevo miesto gatvėje nušovė Austrijos sosto 
(pėdinu. Tai buvo kibirkštis, nuo kurios pen
kių savaičių bėgyje suliepsnojo gaisras visa
me pasaulyje. Ir tai' buvo paskutinis karas, 
kada žmogus dar buvo traktuojamas kaip 
žmogus: karu nelietė civilių žmonių, karo 
belaisviai nebuvo verčiami kariauti prieš sa
vo kraštą, t y. brolis prieš brolį, nebuvo 
naikinamos okupuotų kraštų tautos ir tL

„Nauja epocha” žmogaus teisių paneigimo 
atžvilgiu pruidėjo 1917 m. spalio mėnesyje, 
įsiliepsnojus rusų revoliucijai. Padugnių ats
tovams paėmus valdžią | savo rankas kiek
viena* politinis priešas buvo naikinamas pik
čiau už žiurkę. Proletarijato išminčiai tarsi 
sukūrė naują valstybinės santvarkos sistemą, 
dedasi neva išsprendė visa* žmogų liečian
čias socialines problemas, parašė tikrai 
gražią konstituciją, | kurią sudėjo virtinę 
teisių: teisę 1 darbą, teisę ( mokslą, teisę Į 
poilsi Ir tik... revolverio vamzdis liko 
kiekvienam žmogui prie pakaušio. Bijodami 
uvo tautos keršto, diktatoriai dabar nedali 
paleisti iš rankų savo „išradimo", todėl tiro
nijos kryptimi einama .toliau, visą (aiką be 
atodairos naikinant savo politinius priešus, 
žmonių naikinimaj tiek ištobulėjo iš karto, 
bet ■- neįsivaizduojamo žiaurumo darbo sto
vyklose iš jo iščiulpiamas paskutinis darbi- 
gumo lašas, neduodant kūnui atsistatyti, L y. 
nutraukiant maitinimą. Kaip vandens malū
no ratą suka prabėgantis vanduo, taip da
bar žmogaus teisių netekę milijonai pasmerk
tųjų. kol dar neatėjo mirties agonija, tiesia 
keliu*, daro milžiniškas užtvankas ir stato 
garbė* paminklus savo žudytojams.
\ Ką tik pasibaigęs karas iš dalies jau pra

vėrė uždangą ( buvusi žemiškąjį pragarą fa
šizmo pasaulyje. Juk paaiškėjo tokios kon
centracijos stovyklų baisybės, apie kurias 
šiurpu ir pagalvoti. Juk Niurnberge buvo pa
karti fašizmo autoriai ne už ką kitą, o už 
žmogaus teisių paniekinimą, 
bai šaltai sutiko pasaulis ir

nereaguoja, kad kitoje pasaulio dalyje bude
liai tęsia savo darbą.

Štai vienas žmogaus .teisių paniekinimo 
dokumentas: : -i'' .. r <

„Kadangi |monė, kurioje Tamsta dirbi, 
yra perkeliama, Jūs turite su visa savo 
šeima pasiruošti kelioriei Į rytus. Su 
visa savo šeima geležinkelio stotyje Jūs turi
te sėsti i keleivini vagoną. Jūsų baldams 

• išvežti yra paruošti prekiniai vagonai. Pa
kraunant kareiviai Jums ateis | pagalbą. At
vykus Į vietą su Jumis bus pasirašyta nau
ja sutartis. Sutarties Sąlygos bus tos pačios 
kaip ir kitiems kvalifikuotiems darbi
ninkams. Iš pradžių Jūs turėsite penkiems me
tams įsipareigoti. Kelionės metu Jums bus 
parūpintas maistas ir apdaras. Skaičiuokite, 
kad kelionė tęsis nuo trijų iki keturių savai
čių.”

Tai buvo raštas, kur) gavo praėjusi rude
nį kiekvienas vokiečių darbininkas, kuris bu
vo išvežamas darbams. Būtų išvežę ir be raš
to, bet juk su raštu „žmoniškiau”. O be to, 
oficialiai kiekvienam prižadėtos didelės ge
rybės: tos pačios sutarties sąlygoj kaip ir 
vietos kvalifikuotiems darbininkams. Ko
kios yra tos sąlygos, mes labai gerai ži
nome. Bet ne-tai yra čia svarbu, o tai, kad 
šių dienų žmogus pasidarė tarsi koks įrankis: 
mašina važiuoja, tai važiuok ir tu, žmo
gau. Palik savo kraštą ir gimines, atsižadėk

savo kalbos, papročių ir tikybos ir eik ten, 
kur tave laukia vergija ir skurdas.

Nors Jungtinių Tautų Charta pačiu pir
muoju uždaviniu stato savo nariams atstaty
ti žmogaus teises ir žmogaus asmens garbę, 
bei vertę, bet kad šiandien milijonai žmonių 
yra netekę laisvės ir paniekinti, tai dėl to 
nesijaudina pasaulio tautos. Tiesa, paskuti
niosios JT sesijos metu anglų atstovas Sir 
Hartley Shawcross iškėlė reikalavimą „tautų 
naikinimą paskelbti tarptautiniu nusikaltimu 
ir pripažinti už tai atsakingais vadovaujan- 
čus asmenis bei jų padėjėjus.” Bet niekas t 
tai neatkreipė tinkamo dėmesio ir šis kilnus 
balsas liko kaip šauksmas tyruose.

Dabar jau ateina žinios, kad Lake Success 
sausio 27 d. susirinko komisija, kurios už
davinys esąs paruošti tarptautini (statymą, 
kuris turėtų nustatyti pagrindinines žmogaus 
teises ir pagrindines laisves, būtent sąžinės, 
spaudos, tikybos ir kitas laisves. Bet tai dar

tolimas kelias, kol šie nuostatai bus įgyven
dinti.

Todėl jau dabar galima tvirtinti, 
gaus teisių paneigimo atžvilgiu šis 
tojo amžiaus laikotarpis liks tautų 
kaip neturintis sau pavyzdžio, 
šimtmečiams praėjus, mūsų laikus 
maždaug šitaip vertins:

— Siaučiant nuolatiniams karams, dvide
šimtojo amžiaus viduryje kai' kuriuose kraš
tuose Įsigalėjo tironiškos diktatūros, kurios 
visai paneigė žmogaus garbę ir žmogaus veų 
tę. Ištisais dešimtmečiais milijonai politinių 
vergų tolimojoje šiaurės arktikoje, sunkiau
siose gamtos sąlygose, tiesė naujus kelius, 
įpylė milžiniškas užtvankas, statė fabrikus ir 
kūrė naujus mietus. Tie pastatai ir dabar dar 
liudija apie tų laikų vergijos mastą. Milijo
nai žmonių ten padėjo savo kaulus, kad ga
lėtų netrukdomai vystytis ir bujoti atominė 
energija. VL Bs.

kad žmo- 
dvideš im
is torijoje 
Keliems 
istorikai

Bet visa tai la- 
šiandien niekas

Anglijos laikysenos DP atžvilgiu paslaptis
oficialaus paaiškinimo dėl to, tik Britanijos 
delegacija aiškinasi, kad ji negavusi iš Lon
dono jokių parėdymų tuo reikalu.

Dabar jau keletas savaičių kaip tie, kurie 
arti stovi prie 1.000.000 pabėgėlių problemos, 
buvo tiek nustebinti, kiek ir prislėgti. Pra
džioje jie buvo linkę tikėti, kad D. Britanija 
delsia, nenorėdama prisiimti finansinė* . naš
tos, bet vėliau jie privačiai kaltę dėl to mes, 
davo britų kariuomenės '(staigoms. Šios įs
taigos, kurios prižiūri pabėgėlių ir išvietin- 
tųjų lagerius britų zonoje, sakoma, žiūri ne
palankiai į tarptautinės organizacijos idėją 
ir jos Įsiskverbimą Į jų valdomą srjt|.

Pagal pranešimus, jie tvirtina, kad tarp
tautinės institucijos administravimas lagerių 
ir centrų nebus toks sėkmingas, kaip kad jie 
patys administruoja juos.

Kaip ten bebūtų, faktas, kad D. Britanija 
dar neaprobavo savo delegacijos optimizmo, 
kuri prieš tris savaites išreiškė vilti, tad D. 
Britanija pasirašys „savaitės laikotarpyje".

Už stovyklų gyvenančių DP teisė*
Šiomis dienomis latvių ev.—liut arkivysku

pas prof. Dr. teol. T. Grinbergas gavo laiš
ką iš DP karininko majoro Wiljam G Ro
lando Heidelberge, kuriame be kitko jis rašo: 

„DP statuso nepraranda tas išvietintas as
muo, kuris, nežiūrint | teise* būti aprūpintu; 
jo iš Unrros negauna, bet apsirūpina pats, 
kol jis pasilieka Vokietijoje. Šitokie už sto- 
vykios ribų gyvenantieji išretintieji asme
nys turi teisę laisvai tvarkyti*, įsigyti ar lais
vai veikti savo nuosavybe, prisilaikant tų 
pačių 
kitam 
kiems 
kitos 
kiečių

Rašo Virginia Clemmer, N. V. Herald Tri
bune, Paris, Wednesday, January 29, 1947.

Didi. Britanijos neprisidėjimas prie Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos, tokiu būdu 
paliekant visą šios institucijos ateit) kaboti 
ore, staiga pasidarė viena iš didžiųjų Jung
tinių Tautų misterijų. Niekas nedrjsta duoti

Kas bus prievarta repatrijuojami ?
Oficialiai pranešus, kad' tremtinių reagavi

mo pasėkoje Unrra pradėtasis antrasis scre- 
ninga* amerikiečių kariuomenės vadovybės 
sulaikytas, tremtinių gyvenime (nešė tam tik
ro atoslūgio. Tai dar kartą parodė, kad vie
ningas, aiškus ir ryžtingas veiksmas nepalie
ka be atgarsio ir kad tremtiniai nėra patiduo- 
ti visiškai tam tikrų, prieš juos nusiteikusių, 
politinių veiksnių malonei.

Neatsižvelgiant | tai, tremtinių spauda dar 
praneša, kad anksčiau pradėtų screeningų 
rezultate dar keli šimtai DP vistik privalo 
apleisti Unrros stovyklas. Taip, pav., Wuerc- 
burge iš 3.900 tremtinių iki sausiu 30 dienos 
144 asmens privalo „išsivietintj’’, kaip nete- z 
kę DP teisių ir susirasti sau |yyfpvietes, ' 
arba jie bus patalpinti Vtsbacho pereinamo) 
stovykloj. Išscreeninguotų tarpe ir yįl yra 
asmenų, kurių šeimos pasilieka DP...

Blombergo baltų stovykloje išsęreeninguo- 
ti 46 latviai, 22 estai ir U lietuvių. Jų tarpe 
daugiausia buvusių karių, gi jų šeimoms 
paliekamos DP teisės. Išscreeninguotiesiems 
patarta įsijungti prie Blombergo vykstančiuo
se miškų" darbuose.

Kaip rašo latvių laikraštis „Tevzemė” 
Austrijoje, Glasenbacho stovykloje, prie Sąlz- 
burgo, yra atvykusi rusų karininkų komiai- 
ja, kuri 60 dienų bėgyje pravesianti repatri
jacijos akciją. Si komisija stovyklą lankyti 
turinti teisę tik amerikiečių atstovo lydima. 
Repatrijuojami bus Sov. Sąjungos piliečiai, 
kuriais laikomi visi, kurie nuolatinę gyvena
mąją vietą iki 19J9 m. rugsėjo 1 d. turėjo 
Sov. Sąjungos teritorijoje. Šie piliečiai re- .

Memmingena*
— Vasario 8 ir 9 d. d. i Memmingeną at

vyksta visų su nekantrumu laukiamas M. K. 
Ciurlionies vardo ansamblis, kuris čia turės 
du koncertu — vieną aerodromo stovykloje, 
antrą miesto teatro salėje.

'■ — Sausio 31 d. čia su pasisekimu koncer
tavo iš Dillingėno atvykęs smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas.

— Naujai išrinktoji Liet. Raud. Kryžiaus 
Aerodromo skyriaus valdyba pradėjo akty
viai veikti. Susirūpinta ypač piniginio vajaus 
reikalais. Tuo reikalu sušauktas platus orga
nizacijų ir visuomeninkų pasitarimas. Sto
vykloje vedama šiuo reikalu didesnė propa
ganda per bažnyčią, organizacijas. Renkamos 
aukoj ir ieškoma kitų lėšų šaltinių.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
S. m. kovo mėn. 8 ir 9 dienomis Esslingene 

kviečiamas Pabaltijiečių moterų atstovių su
važiavimas, kuriame norima aptarti svarbūs *■ 
ašeivijoje rūpimi moterims klausimai.

Suvažiavime kviečiamos dalyvauti lietuvių, 
latvių ir esčių, visų amerikiečių zonoje esan
čių stovyklų, moterų itstovės.

Kiekvieno* stovyklos moterys Išsirenka ir 
pasiunčia savo atstovę. Atstovė turi turėti 
raštišką komiteto pažymėjimą apie jos atsto- 
vavimąl ”

Vykstančios prašomos apie savo dalyvavi
mą.iki š. m. vasario mėn. 15 dienos pranešti 
adresu: Esslingen, „Iwka”, Zollbergstr. 1, 
Zimirwr 28, Tekia Erdntahiš.

Latvės ir estės jau seniai yra susiorgani
zavusios; turi savo meterų komitetu* bei at
stoves, užmezgę santykiitj su kitų kraštų mo
terimis. Si kartą turėtume ir mes neapsileisti 
ir šiame suvažiavime skaitlingai dalyvauti

Nuertingeno Moterų Atstovės.

Netiksliai pažymėta pavardė
„Minties” Nr. 5, skyriuje „Šiapus” vietoj, 

daiL Savickaitė turi ' ‘ “

Lietuvių Tremtinių Bendr. Komitetų žiniai
Pranešu, kad nuo š.. m. sausio- mėn. 15 d. 

iš Lietuvių Tautinio Ansamblio administra
toriaus pareigų esu pasitraukęs, ir prašau 
Liet. Taut Ansamblio reikalais ( mane nesi
kreipti ir jokių štisirašfilėjimų nevesti.

■ Kęstutis Miklaševičiu*

būti stud. Sivickaitė.

patrijuojami savanoriškai, gi yra ir privers
tinai repatrijuojamų. Tai tokie asmens, ku
rie: 1) rusų kariuomenei priklausė po 22. VI 
1941 m. ir kurie oficialiai iš tos kariuomenės 
nėJa atleisti; 2) Sov. Sąjungos piliečiai, areš
tuoti vokiečių uniformose ir su. ginklais. 
Taip pat repatrijuojami visi, kurie bus tos 
komisijos apkaltinti vokiečių rėmimu. Tuo 
atveju rusai privalo nurodyti laiką, vietą ir 
būdą, kuriuo tas rėmimas pasireiškė. Dirbu
siųjų vokiečių karo pramonėje ar žemės ūky
je priverstinoji repatrijacija neliečia. Vietos 
Teamo direktorius nurodęs, kad organizuo
tas pasipriešinimas ir agitacija prieš tą re
patriaciją bus baudžiama pašalinimu iš sto
vyklos. Priverstinės repatrijacijos atveju, 
kiekvienas toks atsitikimas bus dar tikrina
mas aukštesnėse amerikonų karinėse instan
cijose Vienoje.

Iš „Herald Tribune” ir ,.Stars and Stripes” 
sausio 24 d. tilpusių amerikiečių karinės ad- 
ministarcijos Vokietijoje pranešimų matyti, 
kad didesnė pusė tos kariuomenės globoje 
besirandančių tremtinių yra (jungti i vieno
ki ar kiloki darbą. DP stovyklų administra
cijoje dirba 38.000, gi sargybų tarnyboje ir 
darbo kopuose dirba virš 34.000 tremtinių. 
Betarpiai kariuomenės . darbuose (jungta 
12.000. Likusieji pasiskirstę po įvairias smul
kesnes darbo sritis. Iš stovyklose gyvenan
čių tremtinių 85.000 yra vaikų, jaunesnių 
kaip 14 metų amžiaus, todėl didelė dalis mo
terų, daugiausia tų vaikų motinų, negali bū
ti. (jungtos darbams, už stovykloj ribų.

Tais oficialiais pranešimais, kuriais paro
domas tremtinių prisirišimas darbui ir ne- 
praradimas darbo nuotaikos, užčiaupiami tie 
ruporai, kurie stengiasi, veikiant prieš trem
tinius,! panaudoti argumentą, jog tremtiniai, 
tai tik nenaudinga tinginių ir dykaduonių 
masė, sąmoningai vengianti grįžti Į savus 
kraštus vien dėl to, kad ir toliau be darbo 
galėtų naudotis nemokama Unrros (floba.

Tačiau jau ne kartą patiems tremtiniams 
tenka imtis viešų apsigynimo priemonių 
prieš sąmoningus šmeižtus, pasirodančius 
karts nuo karto tai spaudoje, tai kitokio po
būdžio pareiškimuose.

Šveicarų laikraštis „Basler Nachrichten” 
įslūėjo ilgoką baltų tremtinių kolektyvinu laiš
ką, kuriame atremiami tie spaudos puolimai, 
kariais"įkyriai jau ir iki nuobodumo nesiliau
jama tremtinius, ypatingai iš Baltijos valsty
bių, būtinai padaryti naciais ar fašistais ir 
net kriminaliniais nusikaltėliais. / Tokiomis 
frazėmis jau spėjo pasižymėti Austrijos par
lamente komunistų atstovas Fischer.

Laiške plačiai, gerai argumentuotai patie
kiami duomens apie sovietų ir. nacių okupa
cijoj metodus Baltijos valstybėse ir apie jų 
pavartotą terorą prieš ramius tų kraštų gy
ventojus. Laiške toliau rašoma: l

„Mes prašome komunistines partijas ge
riau pabandyti įtikinti savo idėjin) partneri 
rytuose kad jis atitrauktu raudonais armija 
ir NKVD iš okupuotų kraštų, tuomet atpuis 
reikalas užsiimti taij šmeižtais ir nepatrija- 
cijos propaganda — mes patys grĮšime 1 sa
vo išlaisvintus kraštus..." J. V-kis

apribojimų, kurie taikomi kiekvienam 
asmeniui vokiečių ūkyje. Be to, šito- 
DP užtikrintos didesnės galimybės ir 

pirmenybės, kuriomis nesinaudoja vo- 
gyventojai”.

PAIEŠKOJIMAI ., .
Jonas Povilionis, gyv. Argentinoje. Buenos 

Aires, Cal. Josė E. Rodo 6833, ieško savo 
brolių: Biržų gimn. mokyt Petro Povilionio 
ir Povilo Povilionio, gyV. Vaškų valsč., Ju
liaus, Algirdo ir Antano Maldučių, Saločių 
valsč., Ruzgėnų km., Antano Sargevičiau*, 
gyv. Pasvalio valsč., Malupių km.. Jono ir 
Broniaus Balzarevičių, gyv. Vaškų valsč., Pa-' 
piškėlių km., Petro ir Leono Stuogių, gyv. 
Vaškų valsč., Iciūnų km. _'

1. Kazimiera Slrvidaltė — Valtekūnienė, 
gyv. 3442 & Lithuanica, Chicago Ill, ieško 
brolių Sirvidų, gyvenusių Tauragės apskr. 
Pagramančiu parapijoje, Pūtvės kaime.

2. Antanas Banaitis, gyv. 3442 & Lithua* 
nica, Chicago Ill, ieško motinos ir seserų 
Banaityčių, gyvenusių Vadžgiryje.

Unrros paieškojimų (staiga Arolsene prie i 
Kaselio ieško šių asmenų

Smalienė Stasė, 39 metų, iš Stralsundo, 
Šmitienė Ema, 46 metų iš Seeieldės, 
Smulkevičienė Petronė, 78 metų, gyv. Sakinose 
Smulkevičius Juozas, 26 metų, gyv Sakiuose, 
Smulkevičiūtė Petrė, 25 metų, gyv. Sakiuose, 
Sodeikaitė Birutė, 25 metų, iš Mažosios Lie

tuvos,
Spurienė Marcelė, 30 metų, gyv. Kaune, 
Staskevičienė Marija, 42 mt., (jyv. Vilkaviškyj. 
StasiukAičius Domininkas, 40 metų, 
Stasius Pranas, 23 metų, 
Streiskaiskienė Ona, 45 metų, 
Stulgaitis Algirdas, 22 metų, iš Breslan, 
Stundzėnaitė Danutė, 4 metų, gyv. Zarasuose, 
Stundzėnienė Ona, 24 metų, gyv. aZrasuose, 
Suhodolska Eugenija, 46 metų, gyv. US.A. 
Sukuts Nikolajs, 33 metų, 
Sukuts Teodors, 26 metų, 
Šukytė Emilija, 37 metų, gyv. Silutėfe, 
Sviteriūtė Birutė, 21 metų, gyv. Vilkaviškyje.
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