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Dr. icas Kudirka
Lietuviu Tautos Himno Autorius.

The author of Lithuanian National Song.

Jautos JJimnas
Lietuva, tėvynė musu, 
Tu didvyriu žeme!
Is praeities tavo sūnūs 
Te stiprybe semia.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybes, 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gerybei.

Tegul saule Lietuvos
Tamsumus prašalina,
Ir sviesa, ir tiesa
Mus žingsnius telydi.

Tegul meile Lietuvos
, Dega musu širdyse, 

Vardan tos Lietuvos 
Vienybe težydi!

Jhe Lithuanian JJational Sonį
(Hymn)

«

Lithuania-country native 
Land of noble heroes!
From Thy past let strenght be taken 
For Thy sons Thou bear us.

May Thy children go the way, 
The way of virtue only, 
May they work for peoples’ sake 
And for Thy lasting glory!

Let the sun clear darkness out,
Out of Lithuania,
And brightness, and rightness 
May guide future for us.

Let our native country’s love 
Stay with us forever, 
In its name, for its fame 
May unity flourish!
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Mrs. Berne Churchill
Stovyklos ir UNRRA Skyriaus 155 Direktore

Mrs. Šerne Churchill
UNRRA Skyriaus 155 Direktores sveikinimas Vasario 16. proga

The soul of a nation resides in art and culture, and a nation is great and suroioes only by 
its soul. Empires haoe been built and haoe disappeared but the monuments built by the genius of 
man, the roorhs of art and literature still bear testimony of the greatness of the nation.

A national feast is the thanksgioing from the nero generation to their forefathers for rohat 
they haoe done for humanity.

Today, national feast of the Lithuanians, all nations represented by UNRRA are glad to 
congratulate the Lithuanians for their great contribution to cioilisation that soul of mankind and roe hope 
that rohereoer they go the soul of Lithuania mill neoer die.

Mrs. Berne Churchill

Tautos doasia gludi mene ir kultūroje ir tauta yra didinga ir išlieka gyoa tik dėka saoo doa^ 
sios. Budo sukurtos imperijos, bei jos ilugo. Vien tik žmogaus genijaus sukurti paminklai, meno ir 
literatūros kuriniai mums liudija iki šiol apie tautos didingumą.

Tautos soente yra naujosios kartos padėkos isreiskimas saoo proieoiams uj tai, ka jie daoe 
3monijos labui.

Šiandien, lietučiu tautines soentes proga, UNRRA atstooaujamos oisos tautos d}iaugiasi, 
galėdamos pasoeikinti lietučius u"? ju dideli inasa i kultūros gyoenima, i taja jmonijos siela, ir mes 
tikime, kad, kur jie beatsidurtu, Lietuoos doasia niekados ne-jus. ‘

Mrs. Berne Churchill
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SVEIKINIMAI LIETUVIAMS
VASARIO 16 ŠVENTES PROGA

ADAM BELINA - BRZOZOWSKI 
Administracijos Viršininkas

W zwiasku z 28-a rocznica Swieta Niepodleglosci Panstwa Li- 
tewskiego skladam serdeczne i szcere zyczenia szybkiego I szczesli- 
wego powrotu do w o I n e j ojczyzny oraz odnalezienia wszystkich 
swoich najblizszych.

Wierze mocno, ze jeszcze w tym roku sprawiedliwosc i praw- 
dziwa demokracja zwyciezy na swiecie i ze kazdy w swojej ojczyznie 
bedzie mogl zyc jako wolny czlowiek.

Adam Belina - Brzozowski
Dep. Dir. UNRRA—Team 155.

Lietuvos Valstybes Nepriklausomybes Šventes 28-taja sukakti 
minint nuoširdžiai ir su atsidavimu linkiu greitai ir laimingai grizti i 
laisva tėvynė, o taip pat ir atrasti visus savo artimuosius.

Tvirtai tikiu, kad dar siais metais teisingumas ir tikroji demo
kratija pasaulyje nugalės ir kad kiekvienas savo tevyneje gales gy
venti kaip laisvas žmogus.

Adam B e 1 i n a-B r z o z o ws ki 
Administracijos Skyriaus Viršininkas.

UNRRA skyrius 155.

A l’occasion de l’anniversaire de la liberation de votre patrie 
je veux vous transmettre tous mes meilleurs voeux. J’ose ėsperer 
que les traitės de paix, qui tot ou tard devront ėtre signės, comble- 
ront vos dėsirs et vous permettront de retrouver non seulement vos 
foyers, mais aussi votre place parmi les nations unies. Oue l'avenir 
soit aussi favorable que possible a votre peuple.

Dr. de L a n n o y (Belgian),
Medical Officer.

Jusu tėvynės išlaisvinimo šventes proga noriu jums išreikšt 
savo geriausius linkėjimus. Noriu tikėti, kad taikos sutartys, kurios 
anksčiau, ar vėliau turės būti pasirasytos, patenkins jusu troškimus 
bei leis jums ne tik grizti i savo židinius, bet taip pat suras jums 
vieta Jungtiniu Tautu tarpe. Linkiu, kad ateitis butu kiek galima pa- 
lankesne jusu tautai.

Dr. de L a n n o y (Belgas)
Medicinos Karininkas.

DR. DE LANNOY 
Medicinos Skyriaus Viršininkas.
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John KJ empora

J. N o w i c k a 
P. W. O.

John Klempera
Mess Officer

I wish you all the best for the future and hope that you will 
be on your next Nationalday together with your families and relatives 
in your Homeland back.

As linkiu jums viso geriausio ateičiai ir tikiu, kad sekančia 
jusu Tautines Šventes Diena jus busite savo seimu ir giminiu tarpe 
Tevyneje.

Maitinimo Karininkas JOHN KLEMPERA 
Maitinimo Viršininkas

Z okazji Uroczystosci Narodowej Niepodleglosci i Odrodzenia 
Litwy, zycze wszystkim Litwinom w D. P. Camp Memmingen powrotu 
do wolnej Ojczyzny, oraz wiele szescia w obecnym przejsciowym 
etapie.

Lietuvos Tautines Nepriklausomybes ir Atgimimo iškilmių pro
ga linkiu visiems lietuviams isvietovintu asmenų stovykloje Memmin- 
gene grįžti i laisva Tėvynė, o taip pat daug laimes dabartiniame 
pereinamame laikotarpyje.

J. N o w i c k a 
Socialiniu Reikalu Karininke.

JANINA NOWICKA 
Socialiniu Reikalu Viršininke

HENRY L. KIEKENS 
Tiekimo ir Transporto Viršininkas

Happy birthday to the young newspaper, and greetings for the 
Lithuanian National Day.

I hope this will be the last one for you far from home.
Henry L. Kiekens

Supply & Transport Officer

Laimes jauno laikraščio gimimo diena ir sveikinimai lietuviu 
Tautines Šventes proga.

As tikiu, kad si svente^bus jums paskutine esant toli nuo Tėvynės.

Henry L. Kiekens
Tiekimo ir Transporto Karininkas
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Braliem-Lietuvjiem 16. februari
,.Mums visiem vienas sapes Un vienas ceribas; Kad es jums manas sudzu. Jus dzirdat savejas". Ta 

kadreiz rakstija latviesu dzejnieks Rainis. To pilnos apmeros var teikt par visam Baltijas tautam: kopiga tra
gedija, kopiga trimda un kopigas nakotnes ceribas. Tas vėl lieku reizi pasvitro, ka nevien musu tuva radnieci- 
ba, bet ari kopigi likteni dikte mums'visiem spekiem kopt un veicinat musu draudzibu un sadarbibii vienmer 
un visur: sodien D. P. nometnes un visas trimdas gaitas, ritu — musu jauna, atdzimusa, brinumdala briviba, 
ko sodien ceram un gaidam.

16 februari 1946 gada, atdzimusas Lietuvas 28 gada diena latviesi no sirds sveic bralus lietuvjus. Mes 
vėlam lietuvjiem izturibu, gaisu, nosvertu skatu, lai nesalauzti izietu no launas sodienas uz brivo atdzimuso 
Lietuvu!

Saules muzu krietnai lietuvju tautai un Lietuvai!
Valio Lietuva!

' Latviesu nometnes komiteja Memmingenas DP centra.

.Mums visiems vieni skausmai ir vienokios viltys; kada as Jums savaisiais skundžiuosi, Jus girdite saviskias.“ Taip 
kadaise rase latviu dainius Rainis. Tai visumoje galima pasakyti apie visas Baltijos tautas: bendra tragedija, bendras iširę- 
minas ir bendros viltys del ateities. Tas dar karta paryškina, kad ne vien musu artima giminyste, bet ir bendras likimas 
diktuoja mums visomis išgalėmis skatinti ir ugdyti musu' draugingumą ir bendradarbiavima visada ir visur: šiandie D. P. 
stovyklose ir sunkiam tremtinio kely, ryfoj-musu naujai atgimusioj skaisčioj laisvėj; apie kuria šiandien svajojame ir kurios 
jaukiame.

Vasario 16, 1946 m., atgimusios Lietuvos 28 metu sukakties diena, latoiai širdingai sveikina brolius lietuvius. Mes 
linkime lietuviams istoermes, Šviesos ir įnirto pasiryžimo, kad nepaluze išeitu is žiaurios dabarties i laisoa atgimusia Lietuvai

Saules amžių įnirtai Lietuoju Tautai jr Liefuoai!
Valio Lietuva!

Memmingeno DP Centro Lafoiu Stovyklos Komitetas

Saatusuhflus ja iihised sihid on Balti rahvad liitnud ūhiseks pcreks iihisfe rbbmude ja muredega. Meil eestlastel on 
eriti siidamelahedane Teie tanasel rahvuspuhal koos Teiega siiras lugupidamises ja imefluses meelde fulelada Teie kaili 
kodumaa, Leedu, ja Teie rahoa sangarlikku ajalugu ning obiflust omą iseseisna olemasolu, bigluse ja demokraaflikkude 
vabaduste eest.

Jatkugu Teil alati oankumafuf usku omą maa ja rahva paremasse tulevikku. Palju jbudu ja visadusi eelseisvale 
ulešanneie lahendamisel, mis voimaldab luua uut elu oana elu varemetel ja fukb kasuks ning bnnisfuseks Teie rahvale ja 

kodumaale. Eesti Rahvusgrupp Memmingenis F. Triefeldt.

Vienodas likimas ir vienodi tikslai sujungė Baltijos tautas i bendra seimą gyventi tais pačiais džiaugsmais ir skausmais. 
Mums estams, ypač yra arti prie širdies šiandien—Jusu Tautines Šventes Diena—kartu su Jumis minėti su giliausia pagarba 
didvyriška Jusu istorine praeiti, kovas del Nepriklausomybes ir teisingumo, kovas del demokratines Jusu Tautos ir mylimos 
Tėvynės — Lietuvos laisves.

Tebūna tvirtas ir nepalaužiamas Jusu tikėjimas i geresne Jusu Tautos ir Tėvynės ateiti. Teauga Jusu jėgos ir drąsą 
vykdant ateities uždavinius, kurie sukurs nauja gyvenimą ant senu griuvėsiu ir atneš Jusu Tautai ir Tėvynei geresni gyve
nimą ir palaima.

Estu Tautines Grupes vardu F. Triefeldt, Memmingen.

Ko dnju Wasego Narodnjago forzestwa — prcrvoyglasenie samoštojafelnosti Wasej Respublihi — sijų ot sebja licno 
i of wsej moj«j gruppy samoje serdecnoje i iskrennee pozdrarvlenie.

Zelaju Warn, mujestwenno pereierpew wse newjgody i tjazesii surowych dnej izgnanija, snowa rvernufsja na swo- 
bodnuju, jdorowuju Rodinu, w rodnye ocagi.

W etom da pomojet Warn Bog! Ing. DEMUSCHKIN
Predstawitel gruppy emigrantoro lagerja "Airport“ 

Memmingen, 15 fewralja 1946.

Tautines iškilmes — Jusu Respublikos Nepriklausomybes Paskelbimo Diena—siunčiu savo asmeniskus ir visos mano 
grupes Širdingiausius ir karsdausius sveikinimus.

Linkiu Jums, vyriškai pernesus visas žiauraus ištrėmimo dienu kančias ir sunkumus, vėl grizli i laisva, nesunaikinta 
Tėvynė ir gimtuosius židinius.

Siame tepadeba Jums Dievas 1
Inz. DEMUSCHKIN / -

“Airport* Stovyklos Emigrantu Grupes Pirmininkas 
Memmingenas, 1946 m. vasario 15 d.
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MRS. BERNE CHURCHILL
UNRRA Skyriaus 155 Direktore aktualiais klausimais.

Sąryšyje su įvairiais spėliojimais bei sampro
tavimais del musu ateities, laikraščio Redaktorius 
apsilankė pas p.’ Barna Churchill, Stovyklos ir 
UNRRA Skyriaus 155 Direktore, kuri maloniai 
painformavo mus visus dominančiais klausimais, 
suteikdama tokio turinio pasikalbejima:

— Kaip ilgai, p. Direktore, teks dar mums gy
venti dabartinėmis sąlygomis ir iki kurio laiko 
UNRRA numato mus šelpti bei globoti?

-Jau pačiame UNRRA pavadinime yra nusa
kyti du svarbiausi sios organizacijos uždaviniai:

1. pašalpos telkimas ir
2. atstatymo darbas.

Pirmaji siu uždaviniu UNRRA atlieka dabar teik
dama maista, rubus, pastoge ir visokeriopa para
ma. Tiksliu žinių kaip ilgai sis darbas bus tęsia
mas neturiu, bet manau, kad iki ateinančio pavasa
rio. Tada, reikia manyti, jau bus susidarė palan
kesnes gyvenimo sąlygos bendrai ir galima bus 
nuosekliai pereiti prie antrojo uždavinio - atstaty
mo darbo vykdymo. Tuomet bus stengiamasi įvesti 
UNRRA globojamuosius asmenis i normalias gy
venimo sąlygas, aprūpinant juos darbu ir apgy
vendinant atatinkamose vietose. Tačiau pašalpos 
teikimas bus tęsiamas ir toliau. Kokiu budu tai 
bus daroma, dabar tiksliai pasakyti negaliu, -bet 
manau, kad komitetu papalba, kurie rūpinsis vaikais, 
moterimis, ligoniais ir, apskritai, asmenimis, atsi
dūrusiais sunkioje bukleje. Tačiau si pagalba skir
sis nuo dabartines tuo, kad neapims visu UNRRA 
globojamu asmenų ištisai, o bus žiūrima individua
liai, kas tos globos yra būtinai reikalingas.

- Spaudoje pasirodė straipsniu, svarstančiu 
emigracijos i kitus kraštus galimybes. įdomu butu 
p. Direktore is Tamstos išgirsti, ar yra kas nors 
šiuo reikalu numatoma daryti?

— Del vykimo i kitus kraštus dar nieko nenuma
tyta. Tai yra tik atskiru asmenų žodžiai. I si klau
sima konkrečiai ka nors atsakyti as negailu. Mano 
manymu, sis klausimas, bendrai paėmus, yra sunkiai 
sprendžiamas. Jo sprendimas pareina nuo trans
porto galimybių ir nuo to, koki kraštai ir kiek jie 
sutiks įsileisti asmenų ir duoti jiems darbo pagal 
ju profesijas bei specialybes. Nuo siu klausimu 
išsprendimo pareina ir visi kiti klausimai.

— Ar turi pagrindo žinios, kad mus numatoma 
is sios stovyklos!perkelti ir apgyvendinti kitur?

—Visada galima laukti nektiketumu. Jeigu 
karo valdžia,-isakys, teks persikelti ir kitur. Tačiau 
as esu tikra, kad mums pavojaus būti įskeltiems 
nėra, nes mes gyvename kareivinėse, kurios yra 
smarkiai išgriautos ir kokiems nors ypatingiems 
reikalams netinka.

— Ka galite pasakyti, p. Direktore, apie mu
su tautini mena, spręsdama is musu liaudies dai
nų, tautišku šokiu bei kostiumu ir kaip vertinate 
lietuviu pasirodymus stovykloje?

— Turiu pasakyti, kad lietuviu tautinis menas 
yra išimtinai individualus ir gražus, o ypač muzi
ka. Tačiau mano supratimu, menas savo esme tu
ri tapti tarptautiniu. As pageidaučiau, kad lietuviai 
organizuotu pasirodymus ne vien tik is tautinio 
meno dalyku, bet kad įvairintu programa ir tarp
tautiniais dalykais, nes žiūrint 2 valandas tautinio 
meno, paskui norisi matyti ir tarptautinio. Lietuviu 
stovyklos choras man yra žinomas kaip vienas is 
geriausiu ir as sudarysiu sąlygas, kad visi galėtu 
ta jusu atbaigta ir pilna meno saka pamatyti. As 
stengsiuos taip pat įsteigti stovykloje atatinkama 
muzikos, baletinio ansamblio ir kitokio meno stu
dija lietuviams šioje stovykloje, kad jie ir kitose 
pasaulio salyse galėtu rasti atitinkama darba bei 
pripazinima.

— Ka galite pasakyti, p. Direktore, apievokie- 
ciu propaganda, kuri varoma pries mus, išvadinant 
mus kriminaliniu elementu, fašistais, pro-naciais 
ir t. t.

— Sis klausimas turi politini pobūdi. Todėl 
as i ji neatsakysiu.

— Ko palinkėtumėte, p. Direktore, musu laik
raščiui?

— Kuo mažiausiai rašykite apie politika, apie 
praeiti. Nagrinekite klausimus, kaip geriau susi
tvarkyti ateityje. Praeiti pakeisti neįmanoma, o 
ateitis priklauso nuo musu. Reikia stengtis jiesko- 
ti kitu žmonių supratimo. Žmones, kurie neteko 
tėvynės, yra tarptautiniai žmones ir jie gali sau 
pakenkti, apsiribodami savo politiniais siekimais. 
Bukite dinamiški, sukeikite sąjūdi i pozityvu dar
ba ir optimizmą. Šia linkme einant linkiu jums 
kuo geriausio pasisekimo.

Vasario 16.
Liefuoa — salis kitados stebinusi Europa 

saoo galybe ir didingumu. Politinėms aplin
kybėms susidėjus si didoyriu jeme buoo 
priešo okupuota ir oirs šimtmečio laikoma po 
jiaurios oergijos jungu. Baisios kančios apėmė 
musu tauta. Priešas stengėsi ja fijiniai ir 
doasiniai sunaikinti. Prisiminkime 1831 ir 1863 
metu sukilimus — musu tautos bandymus 
nusikratyti oergijos pančiais. Kiek tada musu 
pranašiausiu oeikeju buoo pakarta bei kitokiais 
budais niauriai nukankinta? Kokios miniu 
minios buou ištremta i Sibirą ir ten juoo? 
O koloni3acija? — Istisu kaimu ir miesteliu 
gyoentojai buoo išnaikinti, ju sodybos sude* 
gintos ir i ju oieia apgyoendinti kolonistai. 
Prisiminkime Spaudos Draudimo laikotarpi, 
kada priešas kėsinosi mus nutautinti, laiky* 

damas tamsoje. Kiek auku tuomet pareikalaoo 
musu kooa per slapta spauda? Prisiminkime 
Didžiojo musu Tautos Patrijardio Dr. Jono 
Basanavičiaus asmenybe, jo 1883 m. 
“Ausros“ gadyne, Dr. Vinco Kudirkos 
sunkia kooa, jo “Varpa“ ir daugeli kitu slaptu 
laikraščiu, kurie didoyriskai stojo i kooa uj 
Lietuvos Laisve Ir Nepriklausomybe. 
Ir toji kooa neliko be oaisiu.

1918 metais oasario 16 diena Vilniuje 
iškilmingai buoo paskelbta Lietuvos Ne
priklausomybe, saoanoriu krauju aplais* 
lyta. 22 metus Apoarjdos buoo lemta gyoenfi 
musu tautai Nepriklausoma gyoenima, kad 
atsikoeptume, sustipretume fijiniai, susfiprin» 
tume saoo tautine sąmone ir igautume jėgos 
tolimesnei kooai.
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Atėjo 1940 metai. Tos pačios jėgos, 
kurios mus šimtmečiais naikino, oel atsigano 
ir isplese mums Laisoe ir Nepriklausomybe. 
Ir oel prasidėjo jiauri kooa del musu buities. 
Priešu tikslai nei tie patys — sunaikinti lietu
čiu tauta. Tik metodai si karta jau daug jiau- 
resni. Priešai pajine musu stiprybe ir atsparu* 
ma, siekia mus ne tiek nutautinti, kiek fijiniai 
išnaikinti. Tik prisiminkime šio karo metu po* 
kiečiu pykdytas judynes musu krašte ir da* 
bartinio musu krašto okupanto terorą. Prisi* 
.minkime musu Rytu ir Vakaru priešo pykdy* 
ta ir pykdoma kolonijacija.

Lietuviai tremtiniai, vaitojančios 
Lietuvos žemes kankiniai, Sibiro 
kaliniai ir išblaškytieji po visa 
pasauli tautiečiai!

Jau 28*ta kąrfa soenciame Vasario 16. 
Tačiau si spente, gal but, niekad nebuoo 
mums taip giliai prasminga, kaip šiandien. 
Šiandien mes esame dar labiau negu bet 
kada, persieme ne tik Laisvos, bet ir Ne
priklausomos Lietuvos idėja. Ir ne tik 
šia idėja gypename, bet ir kopojame u? ja. 
Musu gypenimas nustotu prasmes, jeigu mes 
atsisakytume nuo sios kopos. Priešai jino, 
ka reiškia si musu stiprybe. Jie jino, kad 
musu puseje yra tiesa ir kad jie elgiasi 
klastingai. Jiems jau yra aišku, kad neistengs 
pridengti saoo elgesio „kilniais sūkiais“ ir 
propaganda, kuriai jau niekas nebetiki. Jie 
jaučiasi isoilkii dienos soieson. Todėl ne* 
slėpdami skelbia jėgos oiespataoima ir siekia 
fijiniai mus sunaikinti. Tai yra ju paskutine 
priemone. Tačiau ir mes jinome, kad tai jie 
daro nujausdami saoo silpnybe ir artima gala.

Dar niekad pasaulyje blogis neistume 
gėrio. Budo lygsoara jmonijos gyoenime ir 
bus. Si tiesa, yra nesugriaunama lygiai taip, 
kaip yra nesugriaunama tiesa, kad teroru 
paremto rejimo amjius yra trumpas. Mums 
jokios abejones nėra, kad Lietuoa oel bus 
Laisoa ir Nepriklausoma. Visas kultūringas 
pasaulis yra su mumis, mums pritaria ir mus 
supranta. Mumyse pabudusia Laisoes ir Ne* 
priklausomybes troškimo sąmone, kuri kyla is 
musu pasiekto šiandieninio kultūros lygio, kam 
gali rūpėti ujgniaujti? Niekas kultūringame 
pasaulyje nesikėsina to daryti, nes tai butu 
nekultūringa. Vien tik barbaras to siekia.

i Šiandien, minėdami Vasario 16, dar . karta 
susiiprinkim saoo pasiryjima koooii nepalau*

Maironis.
A. A.

Lietuvos Karžygiui
Didžiausio pasaulio sūkurio laikais, 
Zuvau as atviroj kovoj, 
Neatsisveikinęs su žmona, su vaikais, 
Zuvau čia, savo Lietuvoj!
Zuvau nukautas priešu...
Ir gert man teko ašarų karčiu 
Kaip tik tada, kai laisves valanda 
Tautiečiams švito Lietuvoj.

jiamai iki galo, kol Lietuoa bus atstatyta 
Nepriklausoma. Nužudytu atiku skaičius 
mus neatbaidys nuo to siekimo.- Tos aukos 
ujdege mus ir Deda i dar atkaklesne kopa. 
Musu doasia, kuri kelia Nepriklausoma 
Lietuva, yra daug didingesne ir galingesne 
uj tuos kurie musu tauta judo.

Laikykimės tvirtai visi, kurie 
uz Nepriklausoma Lietuva baisa 
pakeleme, Laisves valanda mums 
vėl išmuš!

Is Memmingen-Airport stovyklos 
gyvenimo.

Pirmieji lietuviai i šia stovykla buvo atkelti is 
'Landsdergo 1945 m. spaliu m. 7 d. Antra didesne 
grupe atkelta is Augsburgo-Kapellen mokyklos. 
Esant patalpų, kiekviena diena isikure vis nauji gy
ventojai. Papildomai buvo dar atremontuoti ir įreng
ti kambariai. Anksčiau šioje stovykloje gyveno len
kai, atsikrauscius teko ideti daug darbo apsitvar
kyti ir apsišvarinti, kad sudaryti pakenčiamesni 
gyvenimą. Dabar stovykloj gyvena 582 lietuviai. 
Gyvenimo sąlygos neblogos, seimos turi atskirus 
kambarius.

Stovyklos lietuviu Taryba sudaro: pirmininkas 
A. Diržys, social, reik.— J. Sliesoraitis, ūkio reik.— 
C. Vitkauskas, sviet. vadovas J. Jankaitis. Stovy
kloje veikia tarptautinis ir tautybių teismai. Vado
vybe rūpinasi kaip materijaliais, taip kultūriniais 
reikalais. UNRRA dir. p. Churchill rūpestinga ir 
kiek sąlygos leidžia, nori palengvinti musu trem
tiniu gyvenimą.

JTO visumos susirinkimas pasisako 
uz laisve.

Londonas, Vasario 14. (Dana). Jungtiniu Tautu 
Visumos Susirinkimas vienbalsiai nutarė, kad pibegcliai, 
kurie turi rimtu priežasčių negrįsti i savo tėvynė, negali 
būti prievarta gražinami.

Turi būti sudaryta farpjufjne organizacija, kuri ru» 
pintųsi pabėgėliais ateityje. Tačiau jokiu budu negali bu* 
ii sutrukdytas haro nusikaltėliu nubaudimas.

Rusu atstovas Višinskis state dar 3 papildomus 
reihalaoimus, bei šie buvo atmesti.

Ypatingai p. Eleonora Roosevelt sulaukė 
daugumos atstovu priiarima, pasisakydama pries jmo< 
gaus teisiu ir laisoes suvarymus.
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BUDĖK!
Memmingeno skautu kampelis.

Lietuoos Skautu Sąjungą nei gyoa. Visoje vakaru 
alijaniu užimtoje zonoje yra isisteige apie 150 ir steigia* 
si nauji oienetai—draugoves. Skautiška idėja dar plates* 
niu mastu jungia savyje lietuviško jaunimo eiles, negu 
tai buvo Lietuvoje.

Kampelio Redaktorius džiaugiasi, galėdamas šiai ak* 
fyviajai lietuviško jaunimo daliai skirti šiame laikraštyje 
specialu skyrių.

Memmingeno lietuviu skautu tunto 
tuntininkes sveikinimas

Brangieji Memmingeno lietuviu tunto 
skautai, skautes!

Sveikinu jus širdingai Vasario 16 dienos proga ir 
linkiu, kad nors ir liūdna siu metu Vasario 16*toji, iš
blaškytu musu abejones ir suspindėtu tikrosios laisves 
sviesa.

Didžiajam tikslui, lietuviu Tau'os Laisves ir Nepri* 
klausomybes atstatymui, sukaupkime visas savo jaunas 
jėgas.

Dirbkite ir budėkite 1
Tuntininke.

Negalime šiame numeryje del vietos stokos, ideti 
skautu veiklos Memmingene ir bendrai visoje Vokietijo
je apžvalga. Talpiname, todėl, skautybes ikurejo lordo 
Baden-Powell'io testamentą, kurio seseriu metu mirties 
sukakti minime vasario 22 d. Mes manome, kad skaufy* 
bes ikurejo paskutinysis žodis mus nepalaužiama jėga 
kviečia eiti ir toliau musu pasirinktu skautybes keliu. 
Pažiūrėkime, jame atsispindi visa skautybes ideologija:

„Brangus skautai,—jei kada nors matele vaidinimą 
„Peier*Pan”, prisiminsit, kaip piratu vadas visuomet sa
kydavo savo priešmirtine kalba, bijodamas, kad, kaip 
ateis jam laikas mirti, jis gali nebefurefi laiko. Tas pat 
su manim. Nors šiuo metu dar nemirštu, gal viena is 
siu dienu mirsiu, todėl noriu jums pasiusti persiskiriant 
keletą atsisveikinimo žodžiu.

Atminkite, kad tai paskutiniai, kuriuos bet kada is* 
girsite is manes, tad juos apmastykit.

As turėjau liimingiausia gyvenimą ir linkėčiau kiek
vienam is jusu turėti taip pat laiminga gyvenimą.

As tikiu, kad Dievas mus sutvėrė šiame linksmame 
pasaulyje, kad butumem laimingi ir džiaugsmingi. Laime 
nepareina nuo turtu, dar mažiau nuo pasisekimo karjeroj, 
nei nuo saves išsilavinimo. Pirmas žingsnis i laime yra 
tapti sveiku ir stipriu, kad galėtumei būti naudingas, kai 
esi berniukas, o tada galėsi džiaugtis gyvenimu, kai tap* 
si vyru.

Stebėjimas gamtos parodys jums, kad Dievas su
tvėrė pasauli pilna gražiu ir stebuklingu dalyku jusu 
džiaugsmui. Buk patenkintas tuo, ka gavai ir daryk visa, 
kas geriausia. Ziurek i daiktus ne is blogosios, bet is 
gerosios puses. _

Bet tikrai tapsi laimingu, suteikdamas laime kitiems 
žmonėms. Palik pasauli geresni, negu ji radai. Kai ateis 
laikas mirti, galėsi mirti laimingas, jausdamas, kad neeik* 
vojai laiko oellui, bet sunaudojai ji geram. „Budėk" to* 
kiu budu, kad galėtum gyventi ir mirti laimingas — vi* 
suomet turėk saoo skautu izodi pries akis, net ir tada 
kada jau nebusi berniuku — Tepadeda Dievas jums tai 
įvykdyti.

Jusu draugas Baden Powell“.

— Niurnbergo procese esantis lenku laikraščio 
„Polska“ korespondentas s. m. Nr. 4 rašo apie idomu 
dokumentą, rasta vienoje koncentracijos stovykloje. Len
ku ir lietuviu tautybes kunigus, buvo išakyta skirti viso* 
kiems darbams stovyklose. Tuo pat metu kitu tautybių 
dvasininkai turėjo būti skiriami vien tik prižiūrėti vaisia* 
žolių daržus.

IS LIETUVOS.
Is švietimo ištaigu Klaipėdoje vei

kia: 2 lietuviu ir 1 rusu gimnazija. įsteig
ta Muzikos mokykla, i l-ma kursą nu
matyta buvo priimti 150 klausytoju. Beto, 
veikia Žuvies technikumas ir 2 metu 
jungu mokykla.

Is viso Lietuvoje veikia Vilniaus ir 
Kauno universitetai, Z. Ūkio Akademija, 
Veterinarijos Akademija, Pedagoginis In
stitutas, 8 seminarijos, 2 technikumai, 4 
dailės amatu mokyklos ir Panevėžy mu
zikos mokykla. Prie universiteto įsteigta 
paruošiamoji mokykla su 500 mokiniu. 
Vepriuose įsteigta mechanizacijos moky
kla.

— 600.000 ha žemes išdalinta beže
miams ir mažažemiams, veikia 42 masi- 
nu-traktoriu nuomojimo stotys, 265 arkliu 
nuomojimo stotys ir įkurta 80 tarybiniu 
ukiu (kolchozu).

— 1950 m. pagal Stalino penkme
čio plana, Lietuvoje maisto pramone 
padvigubės, negu buvo 1940 m. Be to:

112% pakils derlius(?) 
110% bus gauta daugiau grudu ir 
158% cukriniu runkeliu.
— Vasario 10 d. kaip visoje Sovietu 

Sąjungoje, taip ir Lietuvos gyventojai tu
rėjo eiti balsuoti uz komunistu partijos is 
anksto išrinktus kandidatus i Aukse. Ta
ryba ir Tautybių Taryba.

Nors išstatoma reikalingas išrinkti 
kandidatu skaičius, jie is anksto yra pa
tvirtinami ir is anksto nustatomas balsa
vusiųjų procentas, bet gyventojams 3—4 
men. pries rinkimus diena—nakti kalama 
priešrinkimine propaganda.

— „Metalo“ fabriko Šančiuose ne
kurtos masinos vokiečiu išvežtos, pasta
tai išsprogdinti ir sudeginti. Is griuvėsiu 
ištraukta 57 masinos, 46 jau pastatytos ir 
veikia, 11 masinu dar neturima patalpų. 
Fabrikas vėl pradėjo gaminti cinkuotus 
kibirus, namu įrengimo apkaustus ir na
mu apyvokos reikmenis.

— Lietuvoje priešrinkiminėje agita
cijoje, daugiausia pasidarbavo ir pasižy
mėjo artistes Staskevičiūte ir Ignatavi- 
ciute.

— Lietuvos „Žuvies“ tresto komi
saru yra Zasipkinas.

Nuo Vasario 18 dienos pradedama 
leisti spaustuvėje spausdinta „Minties 
Dienos Naujienos“. Bus leidžiama 
kasdien be šventadieniu.

Redakcija.
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Aleksandras Rujancooas

Lietučiu knyga ir laikraštis emigracijoje
Dar pries kara a. a. Antanas Smetona pareiškė “Židinio“ sukakties proga, kad literatūros isto* 

rijos bei bibliografijos srityse padaryti dideli šuoliai. Du broliai profesoriai Birjiskos dirbo siose srityse. 
Prof. dr. Vaclooo Birjiskos cadocaujamame Lietuoos Bibliografijos Institute ir jo organe “Bibliografi* 
jos Žiniose“ nuo 1928 iki 1944 metu buoo suregistruota arti 19.000 t. nauju leidiniu, pasirodjiusiu 
Lietuooje.

Institutas ir bibliogrfinis laikraslis tur but ir šiandien tęsia saoo darba ieoyneje. Emigracijoje 
nuo pr. metu pabaigos neikia Lietuoiu Emigracijos Bibliografijos įstaiga, įkurta Memmingeno Lektuo» 
uoscio stooyklos lietuo. tautines tarybos bei miesto lietučiu komiteto. įstaiga tikisi leisti ateityje priedu 
prie „Minties" jųrnalo “Išeičių Bibliografijos Žinias“. Pirmasis Nr. jau parengtas spaudai ir nusiustas 
redakcijai. Taipgi musu skaitytojai ras šiame Nr. 1945 m. leidjiamu laikraščiu ir 33 knygų sarasa. 
Čia duosime tiktaj lentele, is kurios matyti, kur ir kurios rusies laikraščiai buoo leidjiami 1945 metais.

"Krastaš
Spausdinama Ranka 

rašoma
Nenu* 
rodyta

Viso
Spaus* 
fuveje

Potato- 
iium Mašinėlė

VOKIETIJA
Amerikiečiu zona:
Siaurės Bacarija , (13a) .1 3 12 16
Pietų (13b) 5 5 5 1 9 25
Hesenas (16) 1 3 — — 5* 9
Badenas (i Ta) x . — — — ■ — 1 1
Anglu zona:
Hanooeris (20) — — — — 4 4
Vestfal.—Lippe (21) . 1 — — — 1
Oldenburgas (23) 1 - 2 — — r 10
Sdilejoigas (24) 1 5 1 1 3 . 11
Francuzu zona:
Wiirttenbergas (14) 1. 3 . — 1 3 8
Rheinlandas ’ (22) — — — — ' 1 i
Nenustatytas rajonas — — — — 2 2

' — Viso Vokietijoje 10 22 6 3 • 4r 88

NORVEGIJA ' — — — — 6 6
ŠVEDIJA — 1 — — — 1
ITALIJA 1 1 — — — 2

• Viso Vak. Europoje 11 24 6 3 33 9r

Jei prisiminsime, kad pries kara 1938—1939 m. Lietuooje iseidaoo apie 230—250 periodiniu 
leid., is kuriu arti 200 — lietučiu kalba, tai turime pripajinti, jog musu tautiečiai, atsidūrė emigracijoje, tik* 
rai nenuleidjia ranku. Mes oisai nekalbėsime apie senu emigrantu kolonijų S. Amerikos J. Valstybėse, 
Anglijoje ir Pietų Amerikoje spauda. Tu kraštu lietučiu laikraščiai, gal but, kaip seniau gaunami Lie* 
luoos Bibliografijos Instituto ir rūpestingai registruojami ju straipsniai, (b. d.)

Jeigu audra verstu stulpą viena,
Is tu, kurie palaiko jusu namo siena,
Namas negrius, is baimes jus neišlakstykit,
Bet vietoj ano stulpo, taja pačia diena, tuoj kita statykit!

Dr. Vincas Kudirka.
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Pirmyn i kova!
Pirmyn i kova uz tėvynė, 
Uz brangia žeme Lietuvos 
Garbe tėvams, kurie ja gynė. 
Ir kas uz ateiti kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus!

Uz musu žeme mumyleta,
Uz bociu-milzinu kapus, 
Uz brangu varda paveldėta, 
Kursai garsus pasauly bus, 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Lietuviu pastangas teisingas.

Pirmyn gi, vyrai uz tėvynė, 
Uz brangia žeme Lietuvos! - 
Ja bočių bočiai amžiais gynė, 
Uz ja ir ju vaikai kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo poulimus.

Maironis

CNedauįel musu.
Nors musu, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei ris vienybe;
I darba stokim vyras i vyra: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybe. 
Didžios nelaimes spaudžia tėvynė, 
O priešas laukia jos prapuolimo, 

■*' Kapuose bočiai, kurie ja gynė, 
Mes gi prislėgti nusiminimo.

• Tačiau tėvynė dar nepražuvus; 
Nusvis jos vėliai garbe spindėjus; 
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir nebuvus, 
Saulute džiugins vėl patekėjus. 
Tai ko gi musu dvasia beliūsta, 
Norint ne karta sirdi ir skausta; 
Sukilę, nakti varykim rusta: 
Dienos Šviesesnes ateitis rausta.

Maironis

Graži paroda
... O, tėviškė, koks mielas kraštas, 

Kulio taip netekau ūmai . . .
Pr. Vaičaitis.

Jeigu kuris lietuviškosios seimos sūnūs išnyksta 
karan, tai motina užkabina tam sunui ant kaklo Ausros 
Variu Dievo Molinos arba kuri kita soentaji, tos seimos 
ypalingai branginama, paveikslėli. Tasai mofiniskosios 
meiles ženklas lydi sunu oisur: laimėje ir oarge, djiaugsmo 
ir pavojaus valandoje. Toksai motinos maldos bei palai, 
minimo simbolis paguodžia sunu, primena jam paliktąja 
seimą ir gimtąjį kampeli ir yra branginamas net pasku. 
line mirties valanda. Neturintieji tokios dooaneles žmones, 
gyvenantieji ilgesni laika svetur, brangina kiekoiena toki 
saoo daikia, kuris jiems kartais palengvina ilgėsi ir 
perkelia juos bent vaizduotėje namo, gimtinėn. Skaudžiau 
kenčiančiam žmogui yra mielas ir brangus net menkiau* 
sias seimos daiktelis. Tad aišku, kad mums, isblasky. 
tiems po svetima sali, likusiems beveik be jokio turto, 
virpina sirdi ir dažnai iššaukia asaras kiekvienas mažmožis, 
kurie mus igalina pabendrauti mintimis nors trumpa 
valandėlė su artimaisiais ir su visa tuo, kas liko ten, 
toli, namie . . .

Daug panašiu minčių verpiasi galvon ir dar daugiau 
panašiu jausmu skaudžiai, bet maloniai užpildo musu 
dvasios gelmes, pirma karta žvilgtelėjus ir dar neisigilinus 
i musu Spaudos parodos lobius.

Parodos vieta — ten, kur yra didjiausias Mem* 
mingeno apylinkėje prisiglaudusiuju lietuviu skaičius — 
Fliegerhorsto stovykloje. Patalpos tokiai parodai — labai 
kuklios. Bet uyfai laikas, oasario 16. diena labai oykes 
ir reikšmingas. Dabartinėmis aplinkybėmis oasario 16.

- gražia proga
*

mums yra sviesiu atsiminimu, liūdnos nuotaikos, vilties 
ir dvasios jegu Sukaupimo, bei ne džiaugsmo diena. 
Delio suprantama, kad tokia diena praleisti, tokios 
parodos pasaulin pasinėrus, yra be galo malonu. Be to, 
tos parodos kukliame pavadinime slypi ne tiktai spauda, 
bet dar daugelis labai dideles soarbos dalyku. O ju yra 
tiek daug, kad parodos turini galima drąsiai paskirstyti 
trimis atskirais skyrias.

Štai, jie.

1. Lietuvos valstybe.
Čia garbingai ir kilniai viešpatauja D. L. Kuni* 

gaigsfis Vytautas Didysis — graži įspūdinga skulptūra — 
biustas, apytikriai doigubai padidintas, lyginant su nor. 
maltais žmogaus kūno išmatavimais. Pats netikėtasis 
Vytauto Didyiojo, musu istorijos milžino, atvaizdo stiprus 
bei gilus įspūdis sukelia mumyse daug, labai daug 
idomiu minčių. Juk mes Vytautą Didiji gerbiame ir 
mylime labiau uz kitus musu XIV. ar XV. amžiaus 
didžiuosius kunigaikščius. Vytautas Didysis valde ga. 
lingaja Lietuva nuo juros iki juros. Jo ifaka plito beveik 
po niša Europa. Jis 1410. metais sutriuškino ties Zal. 
giriu fGriunvaldu) istorinėse kautynėse vokiečius, kurie 
ilga laika pries tai tolydžio sknerbdavosi “nadi Osfen“ 
lygiai taip, kaip ir per keletą pastarųjų dešimtmečiu. 
Tiktai skirtumas tas kad anuomet Vytautas Didysis, 
neleido vokiečiams 'Įsibėgėti* iki dabartinio Stalingrado, 
is kur šiame kare jie turėjo nepalyginti sunkesni ir 
tolimesni kelia iki... oisisko kapituliavimo. Vytautas 
Didysis yra musu pasididžiavimas ir musu galybes 
viršūne. Visai pelnytai buvo numatyta Vytautą Didiji 
oainikuoti kaip kitu valdonu ir paties popiežiaus Pripa.
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zinfaji karalių, 1430 m. IX. 8. d., tiktai, deja, pavydaus 
kaimyno klasta ta iškilme sutrukdė. 1930 Vytauto > 
Didžiojo metais, būdami nepriklausomi, esame parode 
didele ir nuoširdžia visos tautos pagarba Vytautui 
Didžiajam, kai buvo švenčiama 500 metu nuo jo mirties 
sukaktis, plataus masto ir gilaus turinio, derančiomis 
karaliui, iškilmėmis. Visus tuos metus įstatymo keliu 
buvome pavadinę Vytauto Didžiojo metais, rugsėjo 
8 diena, pradedami nuo tu sukakties metu, padarėme 
kasmet Tautos šventes diena, visos tautos lesomis 
pastatėme Kaune pavyzdingiausia ir skoningiausia is 
viso Pabaltijo Vytauto Didžiojo muziejų (statyba vyko 
nuo 1928 iki 1938 metu), įvairiose Lietuvos vietose 
pastatėme nesuskaitoma skaičių daugeriopo pobūdžio 
Vytauto Didžiojo paminklu, tuomet dar vieninteliam 
musu universitetui ir daugybei kitu mokyklų bei kitokiu 
ištaigu suteikėme Vytauto Didžiojo varda ir it.

Ypatingai malonu paminėti, kad šio Vytauto Di. 
dziojo biusto talentingasis autorius yra tos pačios slovyk. 
los gyventojas A. Zalnieriunas. Tasai dievo apsčiai 

■ apdovanotasis dailininkas puikiai pasirodo ir kaip fapy. 
tojas, duodamas parodai efektinga, ryškiu spalou, Vyli.

To skyriaus eksponatu tarpe matome dar musu 
pirmojo ir paskutiniojo — tragiškai žuvusiojo Amerikoje — 
Respublikos prezidento A. Smetonos paveiksią, musu 
valstybes teisini pagrindą — konstitucija —is novelių, 
nepaprastai kruopštaus ir kantraus darbo visa Tautos 
Himno tekstą rankšluostyje ir k. k. Visa tai nuteikia 
susimastyti, peržvelgti atmintyje musu netolima praeiti, 

• ryžtingai pakelti galva aukštyn ir drąsiai žiūrėti i ateiti. 
Vytauto Didžiojo laikais buvome galingi, dabar, rodos, 

' lyg vakar buvome vėl laisvi ir nepriklausomi, sparčiai 
zengeme pirmyn meno, mokslo ir pragmatinio gyvenimo 
srityse, — tai ir rytojus — musu rankose. Puoselekime 
vilti, kaupkime jėgas. Tokia tauta negali zuti 
audru kryžkelėje.

2. Spauda.
Tai yra titulinis parodos skyrius. Krenta i aki 

visados mums maloni ir visu musu garbinama „Aušra", 
kuri net Lietuvoje yra pastaruoju metu retai tesurandama. 
Ir čia pat, — sunkiai bepatikimas dalykas ... (horribile 
dietųI) bene visa slaptoji, griežtai vokiečiu okupacijos 
metu persekiojamoji, “pogrindžio“ spauda. Koks supuo. 
Urnas! Seniau, Rusijos pavergtoje musu teritorijos dalyje, 
„Aušra“ buvo taip pat draudžiama ir taip pat daug 
žmonių gyvybių auku reikalavo. Tikrai norėtųsi tuojau 
čia pat, vietoje, kiekviena visos sios spaudos numeri 
visa, nuo pradžios ligi galo, ištisai perskaityti. Itin auks. 
tos vertes šiandiena igyja musu akyse „pogrindžio“ pe> 
riodika. Mes puikiai suprantame, su kokiais paoojais bu. 
vo susijęs jos gabenimas 1944 metais Vokion ir saugo* 
jimas iki šiai dienai. Juoba žavi mus tai, kad tuos laik
raščius gabeno ir saugojo žmones, bėgantieji priešu že
mėn, bėgantieji be jokio kito turto ir kartais net be duo* 
nos kąsnio absoliučiai tikslia prasme. Taip, tai yra gar. 
bingiausi knygnešiai! Tatai mums dar labiau ryškėja, pa« 
mačius tam tikra kieki šiandienines, laisvos, čia ir Ame. 
rikoje leidžiamos, periodines spaudos, kuri atlieka svarbu 
ir jau beveik jai tinkama vaidmenį.

3. Daile.
Siame skyriuje vyrauja musu kasdieninis ir šventa, 

dienis pasigrožėjimas — audiniai. įvairiu rastu, įvairaus 

darbo. Nemaža yra prijuosčių, rankšluosčiu, kaklaryšiu, 
patenkinančiu net rafinuoto esteto skoni. Yra ir retu eg. 
zemplioriu, labai senu, išlaikytu net per šimtą • metu.

Toliau. Gausu kryžių, Rūpintojėliu, truputis gintaro 
. dirbiniu, pilnas lietuvišku pašto ženklu rinkinys, idomi ir 

nemaža numizmatikos saujele — visa tai labai praturtina 
paroda. Labai issiskiria paveikslai ir portretas — tikra pa. 
rodos pažiba. Kiek peno lietuviškai sielai, kiek giliu, ne. 
pamirstinu emocijų! Kryžiai bei Rūpintojėliai — dailinin. 
ko Kulviečio kūryba — zavefe žavi žiūrovą tikrai meni, 
niu darbu ir niuansuotu stilizavimu. Gintaras, musu ju» 
ros perlas, musu gyvenimo poetingiausioji puošmena, sau* 
niai rekomenduoja mus kitataučiams, kaip turinčius pavy. 
derina turtą, dabartiniame amžiuje reta.

Aiskus dalykas, svarbiausia tai, kad visa tai matome 
ne tevyneje, kur turėjome visiškai normalias sąlygas net 
ir didėlėms parodoms rengti, bet čia, kur beveik visi esą. 
me isviefovinti, išvargę ir nuskurdę. Tatai mus labiau, 
šiai jaudina ir ypatingai nuteikia. Mes nuoširdžiai dziau. 
giames, turėdami pries akis it kinamus musu garsios pra« 
eities įrodymus, subtilius musu tautines sielos spindulius 
ir budinga musu gimtosios žemes alsavimo groži.

Bravo rūpestingiems ir uoliems parodos rengėjams, 
aflikusiems dideli ir sunku darba ir nugalėjusiems bėgą, 
les visokiu kliuciu*. ! '• » -1 ■ -

Malonu, labai malonu aplankyti tokia mums artima . 
šventove, dalyvauti tokiame musu dvasios pokylyje ir pa. 
rodyti svečiams bent dalele musu vertingiausiu turtu lo.

' byno.

Gražu, turininga, girtinai

V. Galiūnas 
IIHIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

Svetima padange nemaloni ne... 
Tėviškėlė brangia vis regiu sapne.

Gudavičius.

iiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Mainos rubai margo svieto:
Silpnas kelia, tvirtas griūva!
Nebijokim vargo kieto:
Juk be jo galiūnai pūva!

Maironis.

Redakcija buvo priversta del technišku kliuciu 
laikrašti spausdinti dviem atvejais, dėlto atsirado 
technišku netobulumu. Ateityje bus stengiamasi jie 
pasalinti.
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Taika darbuose, ne žodžiuose
Santykiai su Sovietu Sąjungą

(William Hard “The

Sakoma, kad reikia turėti “geros valios“ santykiuose su 
Sovietu Sąjungą. Tačiau ne vien tik gerais norais taika grin
džiama. Permaza yra “mėgti“ kuri nors krasta. Mums žinoma, 
kad nemažas skaičius anglu ir amerikiečiu mėgo vieni kitus 
1776 metais ir vis dėlto sugebėjo istisus penkeris metus kariauti 
tarpusavy, nors atskirus asmenis junge ir labai tamprus ryšiai 

xnet ir per fronto linijas.

Reikia skirti įsimylėjusio jaunuolio ir jo mylimosios santy
kius nuo tautu santykiavimo, kuris vien tik gėlėmis ir tostais 
negali būti reiškiamas. Šiandien upeliais liejasi tostai uz 
“istorine USA ir Rusijos draugyste“. Bet’ nepamirškime, kad 
panašus tostai buvo keliami ir 1922 metais Wasingtono Kon
ferencijos metu uz “istorine USA ir Japonijos draugyste“. Deja, 
tautu likimas neturi nieko bendro su tarptautiniais bankietais.

Kalbėdami apie taika turime vengti sentimentalumo. 
Sentimentalumo pagalba taikos nesukursim. Priešingai, jis yra 
arsus taikos priešas, kuris apakina mus pries tikrove, be kurios 
jokia taika neįsivaizduojama ir tik nuo kurios jinai pareina. 
Tikrasis kelias i taika turi būti darbais, o ne sentimentais 
grįstas.

San Fransisko Charta numato Jungtiniu Tautu pasitarimus, 
tačiau joje nerandame nieko apie tai, kaip susirasti išeiti is 
tos realybes, pries kuria dabar stovime. Kaip pavyzdi imkime 
ir tai, kad tiek Sov. S-goj,.tiek USA rasim daugybe žmonių, 
kurie nuolatos įtarinėja kitos valstybes vyriausybe. Kaip 
paaiškėjo is paskutiniosios Gallup anketos, paskutiniuju trijų 
rilenesiu begyje, skaičius asmenų, laikiusi Sov. Sąjungą patikimu 
partneriu pokariniam bendradarbiavimui, nuo 55°/o krito iki 
45°/o. Sis faktas atstovauja ne kurios nors vienos klases nusi
statymą, bet jis yra charakteringas visoms socialinėms grupėms, 
abiejoms didžiosioms politinėms partijoms ir daugumai įvai
riausio išsilavinimo žmonių.

Kurios yra sios tikrovės priežastys? Mano nuomone, pa
grindine priežastis yra ta, kad mes bandėme pritaikinti taikai 
vadinamąja “Didžiosios Jegop“ teorija. Mes bandėme toms 
“Didžiosioms Jėgoms“ patikėti viso pasaulio likimą. Tačiau tuo 
atveju, kai sios “Didžiosios Jėgos“ yra patikėtiniai, tai visos 
kitos jėgos yra tik marionetines būtybes, globojamos didžiųjų, 
kas galutinėje išvadoje reiškia — jos yra siu pastarųjų visiš
koje dispozicijoje.

Tai yra vadinama sankcijonuotos agresijos teorija, kuri 
buvo bandyta nekarta įgyvendinti, kuria, tačiau, neišvengiamai 
seka dvi, .žemiau nurodytos, išdavos.

1. Kiekviena “pidzioji Jėga“, norėdama tapti dar didesne, 
kad tuo budu pasidarytu dar svaresniu veiksniu “taikos 
išlaikymui“, stengiasi išpiešti savo itaka atviro smurto ar ir 
klastos pagalba mažu j u jegu saskaiton. Šiandien mes vengiame 
sakyti “įtakos sferos“, sušvelnindami si sakini i “saugumo zonas“. 
Garbingesni musu pirmtakunai sias tendencijas vadino tikru 
j u vardu, būtent: “įtakos sferos“.

2. Sios sferos plečiasi ir didėja, kol jos, pagaliau, pasiekia 
viena kita ir susikerta. Susidaro palankios sąlygos naujam, 
dideliam karo gaisrui, faktinai karui tik tarp “Didžiųjų Jegu“, 
ir jam įsiliepsnoti betrūksta tik pirmosios kibirkšties.

Pirmųjų siu dvieju išdavu fazeje mes šiuo metu gyvename 
ir einame, is dalies, ir i antraja. Meskime žvilgsni i tai, kokiu 
budu plėtojasi “sferų“ idėja Sov. Sąjungos koncepcijoje, o taip 
pat bešališkai apžvelkime sios idėjos vystymąsi Anglijoje, 
Prancūzijoje ir USA.

• Beveik visoje Centrinėje Rytu Europoje, “Raudonosios 
Armijos išvaduotoje“, Sov. Sąjungą vykdo deportacijas ir 
likvidacijas, stengiasi suvaržyti, arba ir visiškai pasalinti svetimu 
kraštu stebėtojus, sudarinėja komunistu kontroliuojamas ir is 
Maskvos diriguojamas vyriausybes. Pradedant Lenkija ir 
Pabalciu ir baigiant Jugoslavija ir Adrijos pajūriu,• beveik puse 
tuzino valstybių yra faktiškai inkorporuotos i Sov. Sąjungą.

' Kyla klausimas, kodėl Anglija ir USA leido šiam procesui 
prasidėti? Kodėl jos patikėjo melagingai frazei “Raudonosios 
Armijos išvaduota?“ Juk Vokietija sutriuškinta ir visi kraštai 
išvaduoti bendromis visu Alijantu pastangomis.

Reader’s Digest“)

Negi Anglija pamiršo, kad jos laivynas blokavo Vokietija? 
Negi Anglija ir USA pamiršo savo oro pajėgas, kurios palaužė 
Vokietijos karo pramones ir transporto sistema? Ar jos pamiršo, 
kad ju armijos Afrikoje, Sicilijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje, Olandijoje, pagaliau ir pačioj Vokietijoj rišo vokiečiu 
karines pajėgas ir tuo lengvino jcovas sovietų armijoms? 
Pagaliau, negi USA laiko bevertėmis savo paskolas Sov. 
Sąjungai?

Pagal paskolos ir nuomojimo istatyma Sov. Sąjungą iki 1945 
metu kovo men. 31 d. be kitko is USA yra gavusi: 158.000 pa
tranku, 13.300 lėktuvu, 312.000 tonu šaudmenų, 1.500 garvežiu, 
540.000 tonu begiu, 406.000 auto masinu. “Sios masinos“, nurodė 
prezidentas Trumanąs, “nekurtose sovietu fronto dalyse pristatė 
daugiau negu puse visu frontui skirtu^ tiekmenu“, be to, prezi
dentas pabrėžė, kad “metd laikotarpyje — iki 1945. III. 31 — 
nusiustas Sov. Sąjungai skystas kuras ir alyvos sudarė daugiau 
kaip puse viso kiekio, suvartoto frontuose ir miestu gyventoju“.

Tad kodėl USA ir D. Britanija, jau pačioje pradžioje, 
nesukliudo tam aiškiai matomam sovietu norui panaudoti 
bendrai visu Alijantu iškovota laimejima savo tikslams ir leido 
prijungti apie 60 mil jonu ne sovietu Centrines Rytu Europos 
gyventoju prie ju dominuojamos srities?

Istoriniai imant, atsakymas yra visiškai aiskus. “Sferų“ 
idėja nėra vien tik Sov. Sąjungos išradimas, ji yra bendra 
visiems.

Graikija, sakysim, perejo Anglijos itaku sferon taip pat 
demonstratyviai, kaip kad Rumunija ir Bulgarija perejo sovietu 
itakos sferon. Graikijoje nuo pat “išvadavimo“ iki dabar 
anglai turi visiška veikimo laisve.

Italija pateko i amerikiečiu ir britu itakos sfera. Ypatingai 
pastarieji, išeidami grynai is savo interesu,, neleido italams 
įtraukti i savo kabinėta tokio žymaus valstybes vyro, kaip, 
grafo Sforzos.

Pries paskutiniji kara Sirija ir Libanonas priklausė Prancūzu 
sferai. Karo metu Laisvoji Prancūzijos Vyriausybe suteikė 
siems kraštams nepriklausomybe, tačiau, laikui bėgant, Prancū
zija pastebėjo, kad “Didžiosios Jėgos“ teorija vėl atgimsta. 
Tuomet jin^i vėl pradėjo reikšti savo pretenzijas i tam tikru 
“sferų“ jai teikiamas pirmenybes. Kaip gi jėga gali būti “didele“ 
be dideles “sferos“?

Sirija tėra vos 250 myliu atstu nuo Sov. Sąjungos. Tuo tarpu 
Anglija ir USA, kurios yra uz tukstanciu myliu nuo Sirijos, 
pasiūlė svarstyti jos ir Libanono reikalus konferencijoj, i kuria 
Sov. Sąjungą visiškai nebuvo pakviesta. Sovietu nuomone, tuo 
norėta sudaryti anglu-amerikieciu “frontą“ ar “sfera“ Sov. 
Sąjungos užnugaryje.

Iranas yra Sov. Sąjungos kaimynine valstybe. Jame randasi 
dalis naftos šaltiniu Artimuose Rytuose. Artimųjų Rytu naftos 
šaltiniai yra didžiausi pasaulyje. Faktiškai tie ištekliai yra britu 
ir amerikiečiu naftos bendrovių nuosavybe. Ju naftos atsargos, 
yra daug didesnes, negu Sov. Sąjungos. USA vyriausybe, 
visiškai nesitarusi su Sov. Sąjungą, leido Amerikos - naftos 
bendrovėms tartis su Irano vyriausybe del nauju koncesijų. 
Šiuo kartu Sov. Sąjungą galėjo vėl itarti USA vyriausybe norint 
sudaryti nauja “frontą“ arba “sfera“ — si syki prie pat jos 
sienų.

Tanzeras yra Afrikoje, Maroke, o vis dėlto jis istisus šimtme
čius figūravo Europos politikos scenoje. Viena labiausia moder
nišku ir didžiausiu pastangų sutvarkyti Mar.oko problemai buvo 

'padaryta Algeciro Konferencijoje 1906 metais. Joje automatiškai 
dalyvavo ir Rusija. Dabar Prancūzija, Anglija ir USA pasisiūlė 
isspresti Tanzero tarptautine padėti visiškai be Sov. Sąjungos.

Visa tai yra didžiųjų valstybių rungtynes, kurias Jurgis Va
šingtonas vadina “kombinacijomis ir susikirtimais“. Visa tai yra 
sena pasaka apie pasauli pasidalijusi i blokus.

Trynimasis tarp tu bloku yra neabejotinai jau prasidejes.
Britu ir amerikiečiu laikraščiai nurodo i kruvinus nagus, 

kurie ikibe i sovietu kontroliuojama Rumunija ir Bulgarija. 
Sovietu spauda lygiai ta pat isvedzioja apie britu kontroliuojama 
Graikija.
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Sovietu Sąjungą, įpykusi del nauju amerikiečiu reikalaujamu 
naftos koncesijų Irane, kursto įvairius maistus, kurie veda prie 
vyriausybes krizes. Sov Sąjungą taip pat gyvai reaguoja del 
jos isskyrimo svarstant Sirijos, Libanono ir Tanzero reikalus 
ir reikalauja taip pat įsileisti ir savo atstovus.

USA ir Anglija smarkiai kritikuoja komunistini Lenkijos 
vyriausybes Varšuvoje charakteri. Si vyriausybe yra po truputi 
taisoma ir “demokratizuojama“. Tačiau pažiūrėkime is arčiau i 
šia diplomatine “pergale“ — kaip anglai ir amerikiečiai tvirtina.

Visose sovietu sudarytose ir kontroliuojamose vyriausybėse 
Centrinėje Rytu Europoje du pagrindiniai postai kaupia savyje 
didžiausia svori. Vienas ju yra “vidaus“ arba “saugumo“ arba 
“policijos“ ministerija. Si. ministerija sprendžia kurie piliečiai 
turi sėdėt kalėjimuos. Antrasis svarbus postas yra “auklėjimo“ 
arba “propagandos“ ministerija. Ji sprendžia, kas piliečiams 
leidžiama skaityti, klausyti ir kas žinoti. Šiuos du pagrindinius 
postus uzeme ministerial gali faktiškai ir nekliudomai nuspręsti 
busimus “rinkimu“ rezultatus. Beveik be išimties abu siuos 
postus turi uzeme komunistai, diriguojami is Maskvos.

Pažvelkime tik i naujaji Varšuvos vyriausybes sastata, aiš
kiai ne-komunistineje Lenkijoje: ministeris pirmininkas — 
Bierut, komunistas; pirmasis ministerio pirm, pavaduotojas — 
Gomolka, komunistas; tačiau labiausia šia vyriausybe.charakte
rizuoja: Ratkievicz — “saugumo“ ministeris, komunistas ir 
Matuszevsky — “propagandos“ ministeris, komunistas.

Visi jie išbandyti' ir Maskvos pasitikėjimą turi vyrai. Pa
sigendama Alijantu intervencijos kaip nors kontroliuoti, j u rin
kiminiams veiksmams.

Istiesu, kokia gi verte turi tos garantijos, duotos Didžiųjų 
Trijules Jaltos Konferencijoje, kad Lenkijoj bus pravesti “laisvi“ 
ir “nevaržomi“ rinkimai. Kaip gi turi žiūrėti i si fakta visas 
pasaulis, kuriam San Fransisko Chartoje Penki Didieji pasižada. 

. bendrai veikdami, isspresti visas karo įskeltas problemas ij 
organizuoti pastovia taika?

Tai, galu gale, niekas kitas kaip tik naujas pasaulinis blefas. 
Jau pradeda ryškėti pasauli teriojantis skaldymas, kuri ne
išvengiamai seka būtinumas sudaryti naujas didelias armijas 
ir laivynus, kitaip sakant, būtinumas pasiruošti naujam karui.

Tam išvengti as nuoširdžiai siulau siuos aštuonis veikimo 
budus:

1. I visas tarptautines konferencijas kviesti Sov. Sąjungą, 
net ir tuo atveju, jeigu jos interesai ir nebutu liečiami. Kovoti 
iki paskutiniuju pries ta tendencija, kuri yra linkusi Didžiosios 
Jėgos teorijoj Didžiuosius Penkis sumažinti i Didžiuosius 
Keturis, Tris, Du Ir taip sfera po sferos užleidžiant, palikti 
tik Didiji Viena. Stengtis įgyvendinti didžiojo valstybes vyro 
Cordell Hull svajone: pasaulis be sferų. Pakviesti Sov. Sąjungą 
i konferencijas, kurios numato spręsti Sirijos, Tanzero ir 
Libanono klausimas. Nustoti vesti pasitarimus tik su britais 
del pasaulio naftos — tegu ir Sov. Sąjungą taria savo žodi del 
Irano ir kitu pasauly esančiu naftos versmių naudojimo ir 
tvarkymo.

Pakviesti Sov. Sąjungą dalyvauti tarptautinėje konferencijoje 
sprendžiant aktualia Dardaneliu problema. Šiuo metu Sov. 
Sąjungą viena pati daro spaudimą Turkijai šiuo reikalu. Tačiau 
tai nėra vien tik Sov. Sąjungos ir Turkijos reikalas. Dardaneliu 
problema apsprendžianti Montreux Konvencija 1936 buvo 
pasirašyta devynių valstybių, ju tarpe ir Japonijos. Kaip i 
tarptautine problema, mes negalime žiūrėti i ja pro pirštus, kad 
jos lengvabūdiškas issprendimas nesudarytu sovietu sferai kuriu 
nors palankiu faktorių kitoje kurioj nors Art. Rytu dalyje. 
Tikroji išeitis turėtu būti si: kiekviena ginčijama sferų klau
sima pavesti spręsti viešai tarptautinei konferencijai; joje 
dalyvauti turi būti aiškiai ir viešai kviečiama Sov. Sąjungą. 
Tegu Sov. Sąjungą pajunta, kad mes nebandome ja nusikratyti, 
kad visas pasaulis pritaria jos teisėtoms aspiracijoms.

2. Išlaisvintai Europai tvarkyti turi būti sudaryta komisija 
is Sov. Sąjungos, Anglijos, Prancūzijos ir USA, kuri rūpintųsi, 
kad butu pasalintos visos kliūtys, trukdančios gauti bent/kokia 
informacija apie islaisvintuosius kraštus. Tegu sovietu visuome
nininkai ir komisarai, diplomatai ar prekybininkai, laisvai 
keliauja po vakaru demokratijų okupuotus kraštus. Taip pat 
reikalauti, kad tokia pati laisve butu teikiama ir musu žurna
listams, užsieniu reikalu ministerijos valdininkams bei pra
monininkams Vidurio Rytu Europoje.

Tegu Sov. Sąjungą liaujasi dariusi kliūtis musu naftos pra
monininkams, kurie šiuo metu siekia atgauti jiems Rumunijoje 
pries kata priklausiusias naftos šaltiniu nuosavybes. Šio klau

simo issprendimas yra pribrendęs reikalas ir mes turime 
reikalauti is Sov. Sąjungos abipusiškumo. Is tiesu, susidarė 
juk juokinga ir mus žeminanti padėtis: musu užimti kraštai 
yra laisvai prieinami Sov. Sąjungą, kai tuo tarpu Sov. Są
jungą izuliai užkerta mums bent koki galimumą stebėti 
gyvenimą jos užimtose srityse.

Nepamesdami savigarbos, sukurkime draugiškus santykius 
su Sov. Sąjungą. Negalime ir neturime teises reikalauti, kad 
sovietu vyrieausybe nustotu kontroliavusi spauda savam krašte 
Tačiau galime ir privalome reikalauti, kad Sov. Sąjungą 
nustotu kontroliavusi. Alijantus tuose kraštuose, kuriuos ji 
išlaisvino tik. su tu pačiu Alijantu pagalba. Vardan intymios 
draugystes su Sov. Sąjungą mes to privalome reikalauti. Tegu 
musu vyriausybe nesivaržo pasakyti Sov. Sąjungos vyriausybei/ 
tiesa i akis: su kiekviena diena tokio spaudos suvaržymo vis 
labiau smunka ir Sov. Sąjungos prestižas Jungtinėse Valstybėse.

3. Islaisvintos Europos Komisija, apie kuria minėjau 2-me 
punkte, privalo susidomėti busimais rinkimais, išlaisvintuose 
kraštuose. Rytu- Lenkijoje ir Baltijos valstybėse Sov. Sąjungą 
pravedė rinkimus 1939—41 metu begyje, tai yra tuo metu, kai 
ji buvo dar Vokietijos sąjungininke. Siu rinkimu rezultatai, 
isspausti is siu valstybių masiniu zudyniu ir trėmimu pagalba. 
Vien tik is rytu Lenkijos deportuota daugiau negu vienas 
milijonas gyventoju (is oficialaus šiuo reikalu pranešimo Tarpt. 
Darbo įstaigai “Gyventoju Isvietinimas Ęuropoje“, 1945 m., 
59 pusi.). Paskelbus rinkimus buvo leista statyti tik vienas 
kandidatu sarasas. Savaime aišku, kad kiekvienam krašte toks 
sarasas ir laimėjo. Lietuvoje uz toki sarasa buvo atiduota 
99,19°/o visu balsu. Šie rezultatai buvo paskelbti viename Lon
dono laikraštyje, remiantis oficialiu sovietu žinių agentūros 
pranešimu 24 valandas pries uždarant rinkimines urnas.

Jeigu panašus rinkimai vyksta ir dabar sovietu okupuotoje 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Jugoslavijoje, Vengrijoje, Vakaru. 
Lenkijoje ir Rytu Vokietjoje, tai netenka abejoti, kad ju rezul
tatai -neįtikins amerikiečiu ir anglu. Trys Didžiosios Valstybes 
Jaltos Konferencijoj pareiškė, kad jos trokšta “ sutartinai 
padėti“ išlaisvintiems krastaijis “pravesti laisvus rinkimus“. 
Tegul jos dabar išlaiko si savo pažada.

Sis pažadas turi būti įvykdytas ne tik sovietu okupuotuose 
kraštuose, bet taip pat ir amerikieciu-britu okupuotoje Italijoje 
ir britu Okupuotoje Graikijoje Čia monarchistine graiku armija 
persekioja ir salina kairiuosius ir žiauriausiomis priemonėmis 
stengiasi užtikrinti sau pirmenybe naujosios Graikijos politi
niame gyvenime. Tegul Islaisvintos Europos Komisija padeda 
Graikijoje kairiesiems, o Jugoslavijoje desiniesiems netrukdo
mai prieiti prie balsavimo urnu.

Rinkimai, kurie isryskins naujosios Europos veidą, privalo 
būti laisvi ir be jokiu machinacijų. Jeigu to nebus, praraja tarp 
Sov. Sąjungos ir USA dar labiau padidės. Nepakanka vien tik 
kalbėti apie įskilusius nesutarimus — reikia imtis priemonių 
jiems pasalinti.

4. Nemažiau uz Europa pasaulinei taikai graso ir Tolimieji 
Rytai. Teisingai Cordell Hull pastebėjo, kad sis pasaulinis karas 
prasidėjo 1931 metais, kuomet Japonija puolė Kinija ir okupavo 
Mandzurija. Sov. Sąjungai palankus ir draugiški žurnalistai 
jau kalba apie tai, kad Sov. Sąjungą prisijungsianti savo sferai 
Mandzurija, kaip kad jinai nesenai prisijungė Mongolija.

Tegul musu vyriausybe įvykdo siuos du pasiūlymus. Pirma- 
tegul jinai pakviečia Sov. Sąjungą prisidėti prie sutarties, pa- 
sirasytos 1922 m. Vašingtone, kurioje USA, Prancūzija, Anglija, 
Kanada, Australija, N. Zelandija, Pietų Afrika, Indija, Belgija, 
Olandija ir Portugalija pasižada “gerbti Kinijos suverenumą, 
nepriklausomybe ir jos teritorini bei administratyvini inte
gralumą“.

Antra — tegul musu vyriausybe, drauge’ su Vašingtono 
sutarties dalyviais ir Sov. Sąjungą bei Kinija, susitaria duoti 
Sov. Sąjungai pilna prekybine susisiekimo laisve per Mandzu
rija i neuzsalancius uostus, kadangi Sibiro geografine padėtis 
to teisėtai reikalauja. Parodykime bent truputi iniciatyvos. 
Atsikratykime tuo netikusiu anglosaksu papročiu tol krauti 
nutarimus vienas ant kito, kol jie pagaliau pasvyra ir krenta 
i bedugne. Pasiimkime Mandzurijos klausimu iniciatyva i savo 
rankas ir konkrečiai veikdami irodykime Sov. Sąjungai, kad 
jos draugyste yra mums reikalinga, padekime jai taikiu budu 
gauti tas ekonomines lengvatas, kuriu teisėtai reikalauja. 
Jeigu mes nepadarysime visko, kas padėtu pasalinti karo 
pavoju keliančius veiksnius, tai mes patys tapsime karo 
kaltininkai Tol. Rytuose. Taika nesukuriama susitarus tik 
viena syki: konkrečiais veiksmais ji turi būti ugdoma nuolatos.
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5. Pažvelkime i du pagrindinius bruožus, kurie nusako Sov. 
ajungos politika Azijos tautu tarpe. Pirmas bruožas — visiškai 
ienodas visu rasiu traktavimas ir antras — pastangos pakelti 
yvenimo lygi Azijos tautu tarpe.

Is 16 Sov. Sąjungos respublikų 5 ju randasi Centrinėje 
izijoje, kuri įsiterpia apie 9 mylias i britu Indija. Šios respu- 
likos visais atžvilgiais prilygintos Europos sovietu respubli- 
oms. Caro Rusija atėmė is čiabuviu žeme ir atidavė ja rusams. 
:ov. Rusija tas žemes vėl gražino čiabuviams. Sov. Sąjungą 
lip pat nustatė aukštas bausmes uz rasines neapykantos 
kleidima tarp rusu ir čiabuviu, ar paskiru čiabuviu genčių. Be 
3, jie pasiryžo sumoderninti gana primityvu vietiniu tautu 
yvenima.

Uzbeku respublikos gyventoju skaičius siekia apie 6 min
tinus. 1939 metais si respublika turėjo daugiau pramones 
tioniu ir aukštesne gamyba, negu Turkija, Iranas ir Afgani- 
anas drauge su bendru 45 milijonu gyventoju skaičium, 
espublikoje žemes apdirbimui naudota daugiau traktorių, negu 
įsoje Vokietijoje.

Pirmasis siu idėjų vadovas J. Stalin — taip pat azijatas, 
is buvo ir pirmuoju Sov. Sąjungos Tautybių Komisaru ir jo 
uopelnams priskiriamas išnaikinimas vifu rasiniu nesklan- 
umu. Jis yra pasakęs: “Raudonosios Armijos jėga gludi tame 
akte, kad jos nariai yra auklėti tautu_lygybes dvasioje“. Kaip 
iena is pirmųjų šio karo tikslu jis yra nurodęs i reikalą 
panaikinti visus rasines neapykantos pasireiskimus“. Neturime 
amirsti, kad Stalino sirdis yra Azijoje. Ir todėl mes, “vakaru 
emokratai“ — amerikiečiai, anglai, olandai ar belgai negalime 
arėti vilčių pralenkti Stalina toje srityje, tuo labiau, neture- 
ami panašaus nusistatymo rasiu klausimu ir neturėdami tokio 
tipraus troškimo išvesti azijatus i modernaus gyvenimo lygi.

6. Sprendžiant nusiginklavimo problema turime nedelsiant 
uarteti su Sov. Sąjungą. Bent kokios lenktynes su Sov. Sa- 
jnga šioje srityje butu pražūtingos. Sprendžiant is gimimu 
iagramos kilimo, Sov. Sąjungą netrukus turės daugiau gyven
au, negu visos angliškai kalbančios salys drauge. Suėmė visas 
ov. Sąjungos Europos ir Azijos sferas draugėn, jeigu pasauline 
olitika pakęs ir toliau tokiu sferų sudarinejima, turėsime 
onstatuoti, kad po keleto dešimtmečiu Sov. Sąjungos karini 
otenciala turėsime skaičiuoti is 400 milijonu gyventoju 
raičiaus. O Sov. Sąjungą žygiuoja šiuo metu i pilna

Atatinkamos sovietu ištaigos panaikino koedukacine sistema 
isose sovietu mokyklose, viešai paskelbdamos šia priezasti: 
erniukai jau nuo pat mažens 'turi būti ruošiami kariais i 
audonaja Armija ir todėl mergaičių itaka turi būti, eliminuota, 
aujoji Suvorovo vardo karo akademija ima ruošti berniukus 
arininku korpui jau nuo 8 metu amžiaus. Vienas Suvorovo 
kademijos auklėtinis, 12 metu amžiaus Vitali Morozov, da
tavo kautynėse ir uz parodyta narsumą apdovanotas medaliu, 
.r norėtu USA ar Anglija taip pat pasukti šiuo keliu?

Nesąmone butu kalbėti apie tai, kad visas šio meto Sov. 
ajungos, Anglijos, USA ir Prancūzijos karinis pasirengimas 
ra nukreiptas tik pries Vokietija ir Japonija. Juk mums 
inoma, kad Vokietija ir Japonija numatomos visiškai nugink- 
joti. Taip Qat nesąmone butu aiškinti, kad sios priemones 
ukreiptos pries mazasias valstybes, kurios kad ir visas 
raugen sudėjus, vis dėlto lieka kariniai bereikšmes. Savaime 

peršasi išvada, kad sios didžiųjų valstybių priemones yra 
nukreiptos vienu pries kitas. Ir .negali būti didesnio pasityčio
jimo is San Fransisko Chartos kaip sis. Juk Chartos esme gludi 
didžiųjų valsytbiu_pienj/beje.

Siekdami draugystes su Sov. Sąjungą ir norėdami įjungti 
Didžiosios Jėgos teorija taikos išsaugojimui, stenkimės jau 
dabar priartinti Sov. Sąjungą prie nusiginklavimo.

7. Jeigu mes galime isspresti sferų problema ir ginklavimosi 
reikalus, duokime Sov. Sąjungai to, ko jinai šiandien labiausiai 
reikalinga: amerikiečiu pagalbos atstatyti vokiečiu nuteriotam 
kraštui. As sakau jeigu, nes argi butu tikslu siusti Sov? Są
jungai masinas, masinu gamybos stakles, elektros generatorius, 
geležinkeliu reikmenis ir chemines pramones masinas, kad tuo 
padėti jai įsigyti daugiau sferų, daugiau ginklu ir armijų. Juk 
tai butu be abejo, visiškai kvaila, kad Alijantai padėtu vieni 
kitiems tik tam, kad kuris nors is ju stiprėtu ir taptų jiems 
patiems pavojingu. įeikime i taikos kelia, o paskiau padekime 
vieni kitiems.

8. Kad surastumen ta tikrąjį kelia i taika, padarykime 
veiklu ir gyvenimiška San Franciske įkurta Jungtiniu Tautu 
Visumos Susirinkimą, i kuri ieitu visos tautos. Ir Visumos 
Susirinkimas turėtu posėdžiauti nuolatos.

San Francisko Charta numato, kad aukščiausioji Jungtiniu 
Tautu instancija — Saugumo Taryba — kurioje lemiama role 
vaidina Penkios Didžiosios Valstybes, turi veikti nuolatos. 
Visuotinas Susirinkimas posėdžiauja tik sesijomis. Tačiau 
numatomos ir “nepaprastos sesijos“, jeigu dauguma sios naujos 
organizacijos nariu to pageidautu. Tegul tad, sios organizacijos 
nariai tu sesijų ir pageidauja, taip kad ir Visumos Susirinkimas 
kaip ir Saugumo Taryba veiktu be paliovos.

Saugumo Taryba jungia savy faktiškai viso pasaulio fizine 
jėga. Tačiau tik visu, tautu Visumos Susirinkimas gali atsto
vauti pasaulio siekimus. Visumos Susirinkimas savo diskusijų 
ir debatų metu gali iškelti i sviesa ir patiekti pasaulio opinijai 
tuos visus nesutarimus, kurie iki šiol po visu karu išskirdavo 
didziasias valstybes i priešingas stovyklas. Šiuo keliu einant 
butu realiai padėta issiaiskinti visus nesusipratimus ir su
švelninti ginčus, o taip pat įtraukti Sov. Sąjungą, USA, Anglija, 
Prancūzija ir Kinija viso pasaulio taikos tarnybon.- Tegul Vi
sumos Susirinkimas tai praveda ir tampa viso pasaulio šventove 
ir jo valios reiškėju. Ir, pagaliau, jeigu USA dar tuo tiki, kad 
“visi žmones yra lygus ir gimė laisvi“ eisi, be išimties, tegul 
jinai ir padeda Visumos Susirinkimui šia minti pravesti.

Sov. Sąjungos jėgos potencialas yra šiuo metu didžiausias. 
Nebandykime nustatinėti jegu pusiausvyros, jungiantis su 
kitomis didžiosiomis valstybėmis. Tikroji USA pozicija turėtu 
būti rūpintis išlaikyti žmogišku butybiu teises pries neribotas 
“didenybių“ užgaidas.

As pradėjau si straipsni nusistatęs pries tarptautini šfenti- 
mentalizma. Baigiu ji būdamas uz tarptautini broliavimasi. 
Prie to ir pasielieku. Sentimentalizmą palikime sapnu pa
sauliui. Broliškumas tampa tikrove tik realiu pastangų ugdomas. 
Kiek tai liečia musu santykius su Sov. Sąjungą ir kitais 
kraštais, as norėčiau, kad su Dievo pagalba mes rastumem 
vidurį tarp to švento idealizmo ir to gyvenimiško bendrumos 
jausmo, kurie tik abu drauge gali padėti mums įgyvendinti 
taika.

» Verte L. J.
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