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Jie pasėdziauja Maskvoje
Dviejų savaičių darbas Maskvos konfe

rencijoje dar iki šiol nedavė jokių apčiuo
piamų rezultatų. Tiesa, keturi užsienių rei
kalų ministerial vienbalsiai akceptavo Kont
rolinės Tarybos paskelbtąjį Prūsijos likvida
vimą. O šiaip), labai ilgai užtruko Kontro
linės Tarybos raporto skaitymas, nes lygia
grečiai buvo diskutuojami Vokietijos nu- 
Snklavimo bei nunacinimo klausimai. Šie 

rusimai visuomet sukelia daug diskusijų, 
nes kiekvienas nori pasirodyti esąs toliau 
pažengęs šioje srityje.

Per tas dvi savaites jau labai daug klau
simų buvo diskutuota, bet konkrečių nutari
mų nėra, nes vis atsiranda tokių, kurių nuo
monės skiriasi. Būna ir taip, kad vieną ir 
tų pat( klausimą ne, visi vienodai supranta. 
Jaltos ir Potsdamo susitarimai jau kai kurių 
konferencijos dalyvių yra savaip aiškinami, 
ir bendrą kalbą sunku besurasti. Pavyzdžiui, 
dėl traktavimo Vokietijos vienu ūkiškuoju 
vienetu, rusai kaltina anglus ir amerikiečius 
savo zonų sujungimu pažeidus Potsdamo su
sitarimą, o anglai ir priešingai, kaltina ru
sus to susitarimo nesilaikymu, nes jie pir
mieji savo zoną uždarė ir nutraukė bet ko
ki laisvą susisiekimą.

Bet, šiaip ar taip, svarbieji derybų part
neriai lieka Marshallis ir Molotovas. ,

Trumpai suglaudus Marshallis savo pa
žiūras šitaip formuluoja t visų zonų ūkiškoji 
vienybė jam yra principinis ir pirmaeilis 
klausimas, krašto žaliavų ir produkcijos šal
tiniai turėtų būti bendrai naudojami, impor
to. ir eksporto planas turėtų būti sudarytas 
visų bendrai, reparacijų, finansų ir valiutos 
klausimų sureguliavimas yra neatdėliotinas, 
zonų sienos turi būti pašalintos, kad būtų 
laisvas prekių ir žmonių judėjimas.

Molotovas turi tokius pageidavimus: su-z 
daryti centrinę vokiečių valdžią pramonės, 
žemės ūkio, finansų, transporto ir susisieki
mo sritims, padidinti plieno ir pratponės ga
mybą, panaikinti anglu amerikiečių zonų su
jungimą, nustatyti Sovietams 10 milijardų 
dolerių reparacijų, sudaryti atskirą reparaci
jų komisiją, sudaryti bendrą keturių didžiųjų 
kontrolę Ruhro krašte ir tt.

Nors visi trys didieji sutinka, kad Vokie
tijos pramonės produkcija turėtų būti pa
kelta, bet BidauM su tuo nesutinka. Jis taip 
pat kaip ir rusai nori sutarptautinti Ruhro 
kraštą, o Saaro sritį jis reikalauja prijungti 
prie Prancūzijos.

' Bevinas savo pasiūlymais naujo {nešė tik 
tiek, kad pageidauja sudaryti sąrašą ir nu
statyti kokios vokiečių (tnonės dar turėtu bū
ti išmontuotos. *

Vis tai yra tie klausimai, kurie iškilo dis
kutuojant Kontrolinės Tarybos pranešimą. 
Patys svarbieji dalykai, pavyzdžiui, sienų 
klausimai dar nejudinami. Ir bendrai patyj 
ministerial dar vis tenkinasi paprastais nuo
monių pasikeitimais. Specialūs klausimai ir 
pačių taikos sutarčių redagavimas yra pa
vesta ypatingiems ' įgaliotiniams ir komisi
joms.

Posėdžių metu kartais nukrypstama ir ( 
tokias kalbas, kurios labiau tinka platie- 
littns radio klausytojų sluoksniams. Mar-

Naujas lenku - cekoslovaku^paktas
Nors lenkai ir čekoslovakai yra slaviškos 

kilmės tautos bet jų sugyvenimas retai kada 
buvo kaimyniškas. Nuo 1918 metų niekuo
met nebuvo nutilusios rietenos, nes lenkai 
reiškė pretenzijų j Čekoslovakijos Tešino 
miesto ir apylinkės sritį. Ir kada Hitleris 
1938 m. užpuolė Čekoslovakiją lenkai pasi
juto esą gudrūs politikai: jie tuojau pat pa- 
tiuntė savo kariuomenės dalinius 1 Tešiną. 
Ir dabar, karui pasibaigus, šių dviejų tautų 
kaimyniniai santykiai nebuvo širdingi. Jau 
1946 m. buvo mėginta sudaryt; draugingumo, 
paktą, bet nepasisekė. Bet laikui bėgant ir 
režimams keičiantis lenkai ir čekoslovakai 
yra verčiami taikintis.

Maskvos konferencijai susirenkant, š. m. 
kovo 10 d., vienu metu Varšuvoje ir Prago
ję buvo paskelbta, kad yra pasirašytas drau
gingumo ir savitarpinės pagelbos paktas. Pa 
gal tą paktą lenkai ir čekoslovakai pasižada 
Mvo tarpusavius santykius sustiprinti ir r(m 
lis kultūriniu, ūkiškuoju ir - kariniu bendra
darbiavimu. Abi valstybės įsipareigojo ,,at- 
remti bet kok( grąsinimą iš Vokietijos ar
ba iš jos sąjungininkų pusės”. Užpuolimo 
atveju jos teiks viena kitai karinę ir kitokią 
paramą. Sąjunga sudaryta 20-čiai metų.* 

shaūis anądien plačiai aiškino demokratijos 
sąvoką. Jis taip kalbėjo: „Mes esame Įsiti
kinę, kad kiekvienas žmogus turi (gimtų tei
sių, kurių jis negali kam perleisti ir kurių 
niekas negali atimtų Mūšių amerikiečių, su
pratimu bendruomenė nėra laisva, jei koks 
norg Įstatymas savo piliečius verčia gyven
ti baimėje, jog jiems gali būti atsakyta tei
sė ( darbą arba gali būti išplėštas gyveni
mas, kuriuo yra siekiama laisvės ir laimės”.

Vyšinskis irgi manė nustebinsiąs klausyto
jus, kai aiškino DP problemą. Mūsų many
mu gardaus juoko turėjo sukelti tvirtinimas, 
kad „Rusų okupacinėje zonoje ir Rusijoje nė
ra jokių DP”. Jis patiekė ministeriamg da
vinius, kiek jie turi DP. Pagal jo statistiką 
vakarų zonose išviso yra 827.000 DP, kurie 
pilietybėmis jo buvo šitaip paskirstyti: 
221.000 rusų, 236.000 lenkų, 24.000 jugosla
vų, 7.000 čekoslovakų ir tt. Jis vis nepra
leidžia progos kiekvieną kartą nepageida
vęs, kad rusams būtų leista lankyti DP sto
vyklas. Karo nusikaltėlius .pagal jo siūlymą 
turėtų išrinkti komisija, kurioje ir jie daly
vautų.

Konferencijos metu (domiausias įvykuąių 
faktų yra tas, kad kovo 17 d. Bidault pirma
sis buvo priimtas Stalino. Kaip žinome, Sta
linas jau seniai yra išreiškęs pageidavimą 
susitikti su Trumanu. Nors čia pat yra arti
miausias Trumano patikėtinis, bet audienci
ja vis dar neįvyksta. Tuo tarpu kai Molo
tovas lankėsi praėjusi rudeni JAV, jis tuo
jau Trumano buvo priimtas. Vb.

BEVINAS REMIA VOKIETIJOS FEDERACIJOS PROJEKTĄ
pirmininkų, kadangi reikalinga turėti centri/iė 
Vokietijos valdžia, su kuria turėtų būti ga- 

. Įima tartis dėl taikos sudarymo. Savo projek
tą ministeris pasižadėjo artimiausiu laiku 
(teikti raštu.

Londonas. Maskvos konferencijoje britų už
sienių reikalų ministeris Bevinas patiekė sa
vo krašto projektą Vokietijos federatyvinės, 
respubliko3 sukūrimui. Pagal š( projektą 
centrinę valdžią turėtų sudaryti prezidentas 
ir dveji atstovų rūmai. Vieni iš jų būtų ren
kami visų Vokietijos gyventojų bendrosios 
įstatymdavystės ir sutarčių ratifikavimo rei
kalams. Kiti būtų sudaromi iš kraštų dele
guotų atstovų ir turėtų veto teisę konstitu
ciniuose klausimuose. Be to, numatytag ir, 
JAV pavyzdžiu, vyriausias konstitucinis teis
mas. Centriniai gaidžiai priklausytų santy
kių su kitomis valstybėmis palaikymas, susi
siekimas, (statymų priežiūra, muitai, pinigai 
ir bendroji piliečių gerovė. Laikinoji konsti
tucija turėtų būti parengta sąjungininkų 
bendradarbiaujant vokiečiams. Prezidento 
teisės joje neturėtų trati didesnės negu demo
kratiniuose kraštuose priimta. Visos piliečių 
teisės, kaip žodžio, 'spaudos, susirinkimų, ju
dėjimo, religijos ir kitokios laisvės turėtų 
būti (sakmiai garantuotos. Pagal laikinąją 
konstituciją turėtų būti pravesti rinkimai j 
steigiamuosius centrinius organus, kurie pa
ruoštų nuolatinę konstituciją ir pravestų rin
kimus i konstitucinius organus. Projektas 
(te(ktas raštu suinteresuotoms šalims.

JAV užsienio reikalų ministeris Marshal- 
lis pasisakė už provizorinės vyriausybės sku
bų sudarymą iš jau egzistuojančių ministerių

Pagal prie pakto prijungtą atskirą proto
kolą abi šalys pasižadėjo laike dvejų metų 
tarpusavio susitarimu sureguliuoti visus gin
čytinus teritorijalinius klausimus. Taip pat 
susitarta, kad Čekoslovakijoje lenkams, o če
kams ir slovakams Lenkijoje bus teikiamos / 
„visos įstatyminės teisės vystytis nacionali
niam, kultūriniam politiniam ir ūkiškajam 
gyvenimui, teigiant savas mokyklas, sąjungas 
ir draugijas”.

Šis paktas yra tuo charakteringas, kad jis 
yra paskelbtas Maskvos konferencijog atida- 

stan
yra

rymo proga. Jame nėra ginklų gamybos 
dartizavimo nuostatų, bet vištide tai 
„smūgis” Vakarams.

Kovo* 25 diena - Gudijos 
Nepriklausomybės šventė

1918 metais, praslinkus 36 dienoms 
Lietuvos valstybės atkūrimo paskelbimo, ke
tino atkurti savo valstybę ir gudai. Deja, Jų 
atkurta, buv. Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės rytįnės vaivadystės, neilgai džiaugėsi 
nepriklausomu gyvenimu...

Šiemet kovo 25 d- tremtiniai gudai švenčia 
savo stovyklose tradicinę tautinę šventę. Jų 
reikalą supranta kiekvienas tremtinys.

po

Sovietu pažiūra i Vokietija^
Londonas. Maskvos konferencijoje Moloto

vas patiekė sovietų planą centralizuotos Vo
kietijos respublikos atkūrimui. Ta proga jis 
aštriais žodžiais kritikavo anglų ir amerikie
čių federatyvinės Vokietijos planą, kuris ne
teiksiąs sąlygų Vokietijos ūkiniam atsistaty
mui. Sovietai gi nejaučia jokio keršto Vokie
tijai, todėl siekia užtikrinti jos politinę vie
nybę ir didesnę pramonę nei to pageidautų 
kitL Antra vertus, federatyvinė sistema galėtų 

• pasirodyti kenksminga ir saugumo sumeti
mais, nes beabejo iššauktų centralizacijos ša
lininkų judėjimą, kuris ilgainiui išugdytų 
naujus Bismarkus ir Hitlerius. Padaliau fede
ratyvinėj sistemoj centralinė valdžia tebūtų 
tik fikcija, kuri jokių įsipareigojimų, taigi net 
taikos sutarties pasirašymo, negalėtų atlikti. 
Nesuprantama iš kur išplaukia šitas primyg
tinas tokio3 sistemos siūlymas, nes Potsdame 
apie tai nebuvę net užsiminta. Su ja Sovie
tų s-ga tesutiksianti tik tada, kai vokiečių 
tauta per atsiklausymą dėl valdymosi formos 
už ją pati pasisakys.

. Sukūrimui centralizuotos Vokietijos respub
likos sąjungininkai turėtų atlikti sekančius 
veiksmus: 1) sukurti laikinas centrines Įstai
gas finansų, pramonės, susisiekimo ir užsie
nio prekybos tvarkymui. 2) Paruošti provizo
rinę konstituciją, 3) Pravesti visuotinus rin
ktinus ir sudaryti provizorinę valdžią. 4) Pat 
vesti naująjai valdžiai užbaigti Vokietijos nu- 
nacinimą ir demokratizaciją, o taip pat pa
ruošti nuolatinę konstituciją. x5) Prižiūrėti 
tautos atsiklausimą dėl nuolatinės konstitu
cijos.

Bidault pasisakė prieš sovietų projektą nes 

Naujienos iš visu kontinentu
Londonas. I prancūzų zoną atvyko Pran

cūzijos delegacįa verbuoti darbams į Pran
cūziją DP. Vėliau verbavimas bus vykdo
mas ir kitose zonose.

Atėnai (NF). JAV karo laivyno eskadra 
iš 12 laivų artimiausiomis dienomis at
vyksta svečiuotis i Graikijos uostą Pirėjų. 
Eskadra atvyks iš Kretos salos uosto Suda.

Londonas. Amerikiečių jr britų karinės .val
džios Vokietijoje sutarė sudaryti bendrą ko
misiją atrinkimui iš vokiečių tarpo ypač po
litinių valdininkų centrinėms Jungtinių zonų. 
Įstaigoms. Kandidatai turės būti demokrati
nio nusistatymo, švarios praeities. ( komisi
ją Įeis trys britai, trys amerikiečiai. 4

Londonas. Vyriausioje Vokietijos kontrolės 
komisijoje prancūzų atstovas generolas Koe
nig užprotestavo prieš CDU partijos nutari
mą šaukti visos Vokietijoš keturių partijų 
konferenciją diskutavimui taikos sutarties 
klausimu. Anot Koenigo, kol Vokietija ne
santi nei ūkiškai nei politiškai sujungta ši
toks Vokietijos partijų pasielgimas būtų prie
šingas kontrolės tarybos nuostatams. Tačiau 
britų ir amerikiečių atstovai pasisakė nema
tą jokio prasižengimo jei vokiečių partijos 
nori svarstyti globotinius, bet ne zoninius 
klausimus. Kontrolės komisija dar nepadarė 
jokio sprendimo.

Londonas. Britų karo ministeris Žemuo
siuose Rūmuose pareiškė sutinkąs atleidžia
miems vokiečių belaisviams le* pasilikti 
D. Britanijoje laivais darbininkais, jei darbo 
ministeris iš savo pusės tą pat padarys. Tik 
tokiu atveju pasilikę belaisviai turėtų gauti 
tą pati atlyginimą ir aprūpinimą kaip' ir 

' anglų darbininkai. Jiems reikėtų paskelbti ir 
natūralizacijos sąlygas.

Londonas. Conely ir Vandenbergas žy
miausi demokratų ir respublikonų senatorial 
pareiškė savo nuomones, jog Marshallis tu
rėtų asmeniškai Staliną painformuot, dėl 
Amerikos nusistatymo suteikti pagalbą Grai
kijai ir Turkijai.

Londonas. Londono radijas atsiprašė suk
lydęs vasaros laiko Vokietijoje Įvedimo datą. 
Vasaros laikas esąs nuspręstas jvesti ne 16 
bet 6 balandžio.

Ludwigshafenas. (NF) Prancūzų karinė 
valdžia uždraudė SĖD centrinės vadovybės 
nariantg Fr»nz Dahlem ir Erich Gniffke Įva
žiavimą j prancūzų zoną. Jie buvo numatyti » 
kalbėtojais susirinkimuose Ludwigshafene ir 
Mainze.

jį persekiojęs Weimaro respublikos šešėlis. 
Jis siūlę decentralizuotą federatyvinę Vokie
tiją su silpna centrine valdžia ir vienų rūmų 
parlamentu renkantu ne visos tautos bet tik 
kraštų. Tačiau dėl galutino pavidalo pasisa
kė dar sutinkąs tartis. /

Bevinas irgi pareiškė savo nepasitenkinimą 
Weimaro planu, kuriuo remiasi rusai.

Marshalls kvietė visus išlyginti savo pro
jektus vengiant netikslių (vairiai suprantamų 
išsireiškimų.'Posėdžiai pertraukti iki ateinan
čio antradienio, kad konferencijos dalyviai 
galėtų apkalbėtais klausimais paruošti savo 
detalizuotus siūlymus.

Londonas. Užsienio reikalų ministerių kon
ferencijoje Maskvoje, Bidault pasisakė tik 
tada sutiksiąs su Vokietijos ūkinės vienybės 
Įgyvendinimu, kai bus užtikrintas Ruhro 
anglies eksportas Prancūzijon pagal Prancū
zijos pageidavimus. Ruhro sritis turinti būti 
tuojau pajungta keturių kontrolei. Vokietijos 
plano produkcija bet kokiu atveju neturėtų 
viršyti numatytą ~lį> mil. to normą. Jei tos 
normos Vokietijai neužtektų, tai ji galėtų 
trūkstamą pHeną importuoti iš Prancūzijos, 
Luksemburgo ir Belgijos.

Bevinas pastebėjo, jog Bedault pastatytos 
sąlygos susitarimą daro negalimu. Pirm viso 
ko turinti būti (gyvendinta ūkinė vienybė. Ji 
principe perėmė Marshallis drauge pasižadė
damas dar kartą apsvarstyti Prancūsijoa 
siūlymą.

Vyšinskis padarė pranešimą apie ypatingų 
Įgaliotinių darbo rezultatus. Jie tėra susi
darę tik dėl 18 valstybių pritraukimo pataria
muoju balsu ( taikos sutarties su Vokietija 
parengiamąjį darbą. Ar turi būti išklausy
tos >r kitos valstybės, ’ neprieita vienos nucn 
monės. Vyšinskio nuomone, iš buvusių priešo 
kraštų tevedėtų atsiklausti tik Rumunijos, 
Bulgarijos ir Italijos, nes Suomija su Vengri. 
ja nei paskutiniu momentu nėra su vokie
čiais kariavusios.

Londonas. Iš britų - amerikiečių zonos 
leistas telegrafo ir telefono susisiekimas civi
liams reikalams su visais kraštais, išskyrus 
Ispaniją 9r Japoniją.

Londonas. Ypatingi įgaliotiniai sutarties su 
Austrija reikalu nutarė sutarties projekte 
žod( „fašistas” pakeisti žodžiu „nacis”.

Londonas. Maršalas Tito priėmė respubli- 
konų kandidatą į pjezidentus Herold Stas- 
seną. , ' /

Londonas. „Daily Mail” specialaus kores
pondento Peshawore pranešimu muzulmonų I 
religinės organizacijos „IsĮamo palaimintieji” 
pirmininkas Pir Saheb, planuoja paskelbti 
„Šventąjį kirą” tuo atveju, jei iki britų 
apleidimo Indijos t. y. iki 1948 m. birželio 

’ mėn. nebus pasiektas susitarimas tarp Mos
lem Lygos ir Hindus.

Londonas. Respublikonų kandidatas '( JAV 
prezidentus Herold StaSsenas pereitą Šešta- \ 
dienį atvyko ( Vieną, kur susipažins su 
Austrijos, ūkio padėtimi.

Londonas. Jugoslavijos laikraščiai Tru- 
mano kalbą vadina kišimuisi l Graikijos ir 
Turkijos vidaus reikalus, o taip pat atviru 
prasilenkimu su JT chartos principais. Pana
šų sprendimą yra padarę ir britų komunistai 
drauge reikalaudami atitraukti britų kariuo
menę iš Graikijos ir sudaryti demokratinę 
vyriausybę.

Londonas. Bevinas dar nėra davęs savo su
tikimo dalyvauti informaciniuose pasikalbė
jimuose Kinijos klausimu, nes dominijų nu
sistatymas iki šiol nėra paaiškėjęs.

Paryžius. Londone netoli <Trofolgaro aikš
tės buvo padarytas bombos atentatas prieš 
kolonijų gerovės klubą. Laikraštis „New 
York Herald Tribune” mano, jog už š( aten
tatą yra atsakinga nelegali žydų Organizacija 
..Stern”.

Londonas. Prancūzijos užsienio reikalų mi
nister! Bidault priėmė Stalinas. Pasikalbėjimo 
turinys nežinomas.

Londonas. Dideli vidurinės ir pietinės 
Anglijos plotai yra apsemti vandens. Apie 
1 mil. hektaru kviečių pasėlio ploto žymiai 
nukentėjo. Be to, daug nuostolių padarė tik 
ką praūžusi, greičiu 150 km į valandą, audra.

Londonas. Kanalo tunelio projekto tarp 
Prancūzijos ir Anglijos (gyvendinimui britų 
nerlamento nariai susimetę i Studijų grupę. 
Jie nori paruošti pranešimą kuriame būtų 

■arčiau nušviesti projekto finansiniai tech
nikiniai, politiniai, ūkiniai ir moksliniai i 
klausimai. '

1
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JT ŪKIO IR SOCIJALINĖS POLITIKOS TARYBA
Jungtinių Tautų organizacijos, kaip būsi- 

moaioa Pasaulinėj Valstybės uždaviniai yra 
tiek platūs, kiek platus, didelis ir margas 
pasaulis, kiek marga šio* žemelės žmogau 
giminė ir jos reikalai. Idealai dideli ir svai
ginu. Sunku sutikti su mintimi, kad pagaliau 
ateis laikas, kada žmonija nežinos sienų, ne
žinos jokių ekonominių ir politinių varžtų. 
Visi prieš akis turės tik vieną uždavinį — 
kovą už išsilaikymą Pasaulinėje Valstybėje. 
Bet, deja, kai apsidairome aplinkui, kai įsi- 
skaitome į JT Statutą, matome, kad iki Pa
saulinės Valstybės idealo dar labai toli. Gšl 
dar ne viena žmonijos giminės karta praeis 
gyvenimo vieškeliais, kol bent kiek priartės 
prie kalbamų idealų. Tiesa, kai kas tikina, 
kad JT organizacijos esąs pagrindinis užda
vinys — nutiesti kelius Pasaulinei Valstybei, 
tam tikslui kiek galima suartinti žmoniją ir 
pn. Tai tokie esą Jungtinių Tautų uždaviniai 
ir idealai.

Šia proga norima supažindinti su Jungti
nių Tautų ūkio ir Socijalinės Politikos Ta- 

' ryba, kuri po Saugumo Tarybos JT organi
zacijos rėmuose stovi antroje vietoje. Jei 
Saugumo Tarybai priklauso politinis tautų 
derinimas, kad išvengus karo grėsmėj ir po
litiniai kiek galima suartinti tautas, tai Ūkio 
ir Socijalinės Politikos Tarybai priklauso, 
talkininkaujant Saugumo Tarybai siekimas 
anų visų uždavinių, visa tai derinti ir siekti 
ūkinėmis ir socijalinės politikos priemonė
mis.

Neperseniausiai ūkio ir Socijalinės Politi
kos Taryba apie Savo veikimą paskelbė lyg 
ir deklaraciją, su kuria pravartu susipažinti 
ir mums DP — benamiams, mažai keno pai
somiems, nes kaip pamatysime, kad kalbama 
Taryba savo gausiuose komitetuose ir pa- 
komitetuose labai daug kalba ir apie žmogų, 
jo teise* ir tų teisių saugojimą. Žinoma, nors 
šiame nužtnogėjusiame pasaulyje, kalbos apie 
žmogų ir to teises skamba gana paradoksa- 
liškai, bet nieko nepadarysi, reikia tikėti ir 
geresniais laikais, nes daugeliui milijonų 
žmonių nebūtų jokios prasmės tikėti bet ku
riomis žemiškomis menkystomis.

JT ūkio ir Socijalinės Politikos Tarybos 
veikimo pats svarbiausiąsias uždavinys — 
paruošimas socialinio ir ūkinio taikos ger
būvio visame pasaulyje? Tai labai pozityvu; 
uždaviniai. Antras šios Tarybos labai svar
bus uždavinys, tai bandymas siekti tarptau
tinio bdhdradarbiavimo bandymo keliu ir tai 
bepeik visose žmoniškumo galimybių ribose. 
Si* bandymas apimsiąs ir paliesiąs visas pa
saulio moteris, vaikus ir vyrus, ypač jų mai
tinimo, sveikatingumo, auklėjimo, švietimo, 
darbo ir pn. klausimus.

Esą, sunkumai iškylą Saugumo Taryboje, 
dažnai pasaulio spaudoje užima pagrindinę 
vietą ir jie taip išpučiami, kad per tai už
temdo tikrosiog svarbos uždavinius., kūrimą 
Jungtinių Tautų organizacijos, kurios pa
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Mr. Sweeny skaitė apie žmogžudystes; 
perskaitė jumoro skyrių, puslapi apie teatrą, 
departamento žinia* ir receptą apie kaimiška 
pudingą. Tada į is vėl grižo prie' metodistų 
misijų biuro. Tai buvo daug pinigų Kinijai.

Mrs. Sweeny sutiko su juo. „Ir kam, jei 
galiu.paklausti? sušuko ji. „Mokyti pagonis 
tamsių herezijų. Kartai* atrodo Dievas ne
žino, kas dedasi, teatleidžia dangus už tuos 
mano žodžius”.

Mr. Sweeny užsimerkė. „Oalėčiau daug pa
daryti su trupučiu pinigų”, kalbėjo užsisva
jojęs. „Oalėčiaff š| tą nusipirkti Marija".

Ir vėl atsimerkdamas jis pažvelgė ( žmo
ną meilikaujančiomis akimi*. ♦

Mrs. Sweeny nustebusi atkreipė dėmesį | 
jo žvilgsnį. Ji pati nieko negalvojo pirkti, 
išskyrus kanarėlę.

„Oalėčiau nusipirkti smuiką”, ryžtingai 
prabilo, Mr. Sweeny.

Jo žmona net pašoko kėdėje.’ „Smuiką?’’ 
Sušuko. „Taip, ar tu nesi didikas, Mr. Swee
ny. Ir,' prašau* kiek smuikas galėtų kaštuoti, 
jeigu tu toks drąsus ir nesivaržai?"

Mr. Sweeny dar kartą ir ne be sumišimo 
pasižiūrėjo į pypkę. „Oalėčiau nupirkti 
smuiką už trisdešimt dolerių. Puikų smuiką,’ 
su smičium ir su viskuo”.

„Ir laikyti ją čia", pridūrė, „ir groti va
karais, praktikuotis”.

„Tik iš kur paimti trisdešimt dolerių?” už
baigė nusiminęs.

Mr. Sweetly neturėjo jokių santaupų. Jis 
atiduodavo pinigus kas savaitę žmonai, kuri 
apmokėjo nuomą ir pirkdavo paprastai 
maistą. Jiems užteko vienos banko sąskaitos: 
ir kartą padėjus pinigus f banką retai pasi
taikydavo, kad vienas ar k'tss jų vėl išim
davo. Kai dėl smuiko, kaštuojančio trisdešimt 
dolerių ...

grindiniai uždaviniai-pagerinti milijonų žmo
nių gerbūvi ir pakelti jų gyvenimo lygi.

JT ūkio ir Socijalinės Politikos Taryba 
specijaliniams uždaviniams sprąsti ir tvar
kyti yra sudaryta iš 10 komitetų ir 8 pakomi- 
tetų.

1. ūkio ir darbo (užsiėmimų) komitetas 
pateikia' būdus ir kelius, pagal kuriuos būtų 
galima pasiekti ūkinės pažangos, ūkinės sta
bilizacijos ir aukštesnio gyvenimo lygio pa
kėlimo. Sis komitetas privalo geležinkelius ir 
visus kitus kelius, kuriais eina pasaulinė pre
kybą, apsaugoti nuo trukdymų ir visokį na
cionalini ūkį sujungti i vienetą, kuris padėtų 
stabilizuoti pasaulinę ūkio sistemą.

Šiam tikslui pasiekti būsią naudojami ban
dymai, ypač, ryšium su investicijomis, mo
kesčiais, valiutoj politika, prekybos praktika 
ir 1.1 Kad visuose kraštuose išsaugojus 
krašto ūkį nuo {vairiausių svyravimų, parė
mimui darbo, visa tai būsią derinama tarp
tautiniu mastu.

Toliau šis komitetas tirs ūkio pakėlimo . 
problemas, ypač atsilikusiuose kraštuose.

1 a. Jau dabar taip vadinamas „laikinas pa
komitetas ūkiniam sugriautų kraštų atstaty
mui” tiria tų kraštų atstatymo galimybes bei 
tarptautines priemones, kurios pagreitintų tų 
kraštų atstatymą. Dar praeitais metais net 
trys komisijos aplankė Europos „frontą”, kad 
vietoje susidarytų apie tuos kraštus tikrąjį 
vaizdą.

1 b. Darbo (užsiėmimų) pakomitetas tiria 
visus tuos tautinius ir tarptautinius metodus, 
kurie galėtų suteikti pilną vaizdą apie darbo 
ir nedarbo problemas bei analizuoja gautąją 
medžiagą apie nedarbą ir darbo galimybes 
{vairiuose kraštuose.

1 c. Biudžeto pakomitetas svarsto mokėjimo 
biudžeto galimumus, ypač kurių išsprendimas 
reikalauja bendro ir tvirto veikimo. ,

1 d. ūkio ugdymo pakomitetas daro projek
tus ir pasiūlymus ryšium su gamybos pakė
limu tiria gamybos galimybes ir sunaudoji
mo kieki bei - santykį, ypatingai atsižvelgiant 
i atsilikusius kraštus. Toliau numatoma in
dustrializacija ir pakeitimai pasaulio techni
koje.

2. Perkėlmo ir susisiekimo komitetas. Jo 
kompetencijai priklauso derinimas krašto 
transporto, oro ir jūrų keliai, telegrafas, tele
fonas ir radio, šio komiteto uždavinys — pa
gerinti tarptautinio' pašto ir susižinojimo (te
legrafo ir radio) susisiekimą ir ryšius. Jis 
dabar tiria saugumo reikalus ryšium su jū
ros ir oro susisiekimu ir daro projektu* šių 
reikąlų techniškam suderinimui.

3. Statistikos komitetas privalo rasti meto
dus pagal kuriuos būtų galima tautines sta
tistikas sujungti, vienon ir skubiai panaudo- 
tinon žinybom Statistikos komitetas turės pa
dėti Jungtinėms Tautoms, rinkdamas, sutvar
kydamas ■ ir išplėsdamas statistinę medžiagą. 
Pagrindinis ir reikalingiausias uždavinys yra

, Mrs. Sweeny nieko neatsakė. Už daug ma
žiau kaip trisdešimt dolerių ji gąlėtų nupirkti 
kanarėlę su narveliu ir akmenim! pasiaštrinti 
jai snapą. Ji dažnai apie tai pagalvodavo — 
kas galėtų būti geresnio, kaip turėti paukšteli 
giesmininką grįžtant vakare namo. Ir plau
dama bliūdus ji girdėtų jį traraliuojant greti
mame kambary. Arba galbūt ji galėtu pasi
imti j| su narveliu ir su viskuo į virtuvę.

Ji nesipirko sau nieko ir nieko ji nenorėjo, 
šskyrus kanarėlę. Geri žmonės, kuriais Die
vas daugiausia rūpinosi, paprastai nieko sau 
nesipirkdavo; palaimintieji šventieji net ati
duodavo savo mylimus daiktus. Visuomet jie 
gyvendavo kaime; S. Pachomijus turėjo kro- 
kodalą kaip draugą; o S. Pranciškus turėjo 
paukščius, kurie skraidydavo šalia jo, kai jis 
vaikštinėjo dulkinais keliais, jie sutūpdavo 
prieš jį gyvatvorių pavėsyje, jie giedodavo 
jam žaviausias dainas.

Tą naktj Mr. Sweeny ilgai negalėjo už
migti, klausydamas upės garsų, neaiškių švil
pavimų, duslaus gatvės triukšmo, šaukšmų 
ir balsų, sunkaus traukinių . dūzgėjimo virš 
Antrosios Alėjos. Jam atrodė lyg visas jo 
gyvenimą* būtų tuose garsuose, lyg jo širdis 
turi taip pat išduoti garsą, arba išsilietij- 
garsą panašų | upės laivų, šaukiančių vieni - 
kitus ant laisvo vandens;- muzika, kaip Mr. 
Rosenbergo, jeigu jo smuikas galėtų būti gir
dima* šalia mtorų ir automobilių, jo gamos 
ir pasažai, prasimušę pro susisiekimo triukš
mą, priverstų žmones sustoti minutėlei ir 
klausytis, turtingus >r vagšus kartu.

Oh, šviesus neaprėpiamas sapnas ...
Ir Marija šalia jo taip pat nemigos pa

gauta klausėsi upės garsų ir galvojo apie 
D-eva, kurio dievobaiminga ir mylima esybė, 
bsrrdota ir kenčianti, laikė anrlobusi ją 
naktj. Ar galime pirkti sau paukšti, kai kiti 

-nustatyma, statistinių normų, kurios būtų 
visam pasauliui privalomos. Tipingas projek
tas, kuri kaip tik dabar komitetas svarsto 

. yra pragyvenimo palyginimas (vairiuose 
kraštuose.

3 a. Pakomitetas statistiniam sprendžiama
jam bandymui tiria metodus, taikomus, kad 
susidarius vaizdą apie gyventojus (vairiuose 
kraštuose ir įvairiais atžvilgiais. Tie meto
dai, sugretinus statistinius davinius, turės 
būti panaudojami reikiamiems klausimams.

4. Mokesčių komitetas turi sekančią darbo 
srit|: tirti nuomones tarptautinių mokesčių 
klausimais, tarpvalstybini pasikeitimą infor
macijomis apie valstybės finansų techniką ir 
jos socialini veikimą, apie visas mokesčių 
technikos rūšis, kurios turi padėti apsisaugo
ti nuo ūkinės krizės ir infliacijos. Komitetas 
turi išlaikyti ūkin| pajėgumą ir pašalinti 
tarptautinius ūkio trukdymus, kurie ateityje 
galėtų iškilti.

5. žmogaus teisių komitetas. Jo uždaviniai 
paruošimas pasiūlymų, informacija ir reko
mendacija tarptautinių „(statų apie žmogaus 
teises”, tarptautinių būdu išaiškinimai arba 
sutartys dėl pilietinių laisvių ir teisių; tei
sinė moters padėtis; informacijos laisvė, ma
žumų globa ir apsauga nuo persekiojimų re
ligijos, rasės, lyties ir kt atžvilgiais.

5 a. Informacijos ir spaudos laisvės pako
mitetas tiria klausimus, kaip antai: teisių, įsi
pareigojimų ir kt. informacijų laisvės atžvil
giu ir praneša apie visus su tuo susijusius 
klausimus.

5 b. Mažumų globos pakomitetas pirmoje 
vietoje tiria klausimą, kokie nuostatai būtų 
geriausiai, dedant mažumų globos pamatus. 
Be to, ypatingai skubiais reikalais darys sa’ 
vo pasiūlymus.

5 c. Apsaugo^ nuo persekiojimų pakomitetas 
panašiu būdu tiria klausimą, kokie nuostatai 
ir principai turėtų būti pritaikomi, kurie ap
saugotų asmenis nuo persekiojimų religijos, 
rasės ir lyties atžvilgiais. Taip pat darys ir 
savo pasiūlymus.

6. Komitetas gyventojų klausimai spręsti 
pasisako sekančiai? klausimais:

a. gyventojų judėjimas ir jo priežastys,
b. ūkio ir socialinės politiko* |taka | gy

ventojų judėjimą ir to judėjimo tendencijos, ir
c. priežastys, dėl kurių gyventojai kilno

jasi.
7. Moters teisių komitetas tęsia Tautų Są

jungos pradėtą darbą toliau. Ji« informuoja 
ir nustato moters teises politikos, ūkio ir 
mokslinimosi srityse ir tuo klausimu daro 
savo pasiūlymus.

Tuo tarpu šis komitetas tvarko informacinę 
medžiagą apie moters teisę visame pasaulyje. 
Moters darbo sąlygų pagerinimui, komisija 
dirba kartu su kitais organais, * kaip pav. 
tarptautinė darbo organizacija, UNESCO ir
kt.

8. Socialinis komitetas rūpinasi vispusiško 

alksta? Jų biednumas jos taip nejaudino kaip 
jos pačios perdėti norai. Trisdešimt dolerių 
už smuiką, kad Mykolas būtų laimingas . . . 
Ji pajuto keistą dygi širdyje. Jau, seniai 
praėjo tie laikai, kada, ir ji suteikė kam nors 
laimės. Kai buvo dar mergaitė, kai prieš 
daugeli metų ji sutiko 'už jo tekėti. Praeitis 
vėl sugrįžo, paprasta ir kvepianti; ji buvo 
jauna ir ji nieko nesitikėjo. Tai buvo viskas; 
bet gyvenimas nebuvo blogesnis, negu ji Įsi
vaizdavo. Jos vyra* buvo geras žmogus, nors 
ir taip mažai kalbėjo apie save.

Kalėdos artėjo; pušų ■ sakų kvapas buvo 
jaučiamas ore. Ji galėtų pasiskolinti 'Kalėdų 
eglutę iš krautuvininko ir pakabinti ant jos 
smuiką su smičium ir su viskuo. Arba kana
rėlę narvelyje ...

*h, kam skirtos Kalėdos, gauti ar duoti? 
Marija, Dievo motina, ką'?tu darytumei, jeigu 
būtumei mano vietoj?

Šypsodamosi ji užmigo pirma, negu Marija 
galėjo jai atsakyti.

VI skyrių*
Lapkričio mėn. oras pasikeitė; dangus pa

sidarė pilkas ir šlykštus, paskutinė rudens 
šiluma išgaišo ir prasidėjo lietus. Šalta* lie
tus su vėju permirkdė miestą ir aptemdė 
gatves. Audros siautė virš stogų, iškabos 
daužėsi, skrybėlės, lietsargiai ir popiergaliai 
lakstė ore; o parke šlapi medžiai linko nuo 
vėjo ir atidavė be džiaugsmo paskutinius su
žiurusius lapus. • Tai buvo karčio* dienos 
vargšams; be namų jie miegodavo, i kur pa
kliuvo, ant laiptų požeminėse stotyse, viešų
jų koridorių kampuose, priebučiuose ir iš
taigingose stotyse, labdarybės namuose, tarp 
varčiuose — kur tik tebuvo galima rasti prie
danga keliom^ valandoms nuo negailestingo 
oro. Susigrūsdavo netvarkingai | krūvą, kad 
būtų šilčiau, seni ir jauni, nuvargę ir sužvė
rėję, apiplyšę ir su šiokiais tokiais daiktais. 
Be maisto ir meilės, be priežiūros ir pasto
gės kiekviena? susirūpinę* palaikyti šiek tiek 
ilgiau savo širdies plakimą, bijodami, kad 
mirtis gali būti dar vienišesnė negu gyveni
mas.

Mažos ’rank-nė* viduj* buvo saus* ir lau
ku. Senąs aliejinis krosnis, kurio atskiras da- 

pragyvenūno lygio pakėlimą Jungtinių Til
tų tautose; šiam Idansinnti priklauso ne tik 
atlyginimo ir pajamų, bet ir socialinės tar
nybos (vairiausi klausimai.

Si* komitetas tiria socialines sąlygas (vai
riuose kraštuose, keičiasi informacijomis ir 
jas derina. Pirmoje eilėje kreipia dėmesį į 
skubias socialine* problemas karo sunaikin
tuose irūkiškai atsilikusiuose kraštuose ir ti
ria galimybes, ar būtų galima planuoti tarp
tautinę organizaciją miestui ir kaimui (bend
rą mašineriją).

9. Svaiginamų anodų komitetas perinu 
Tautų Sąjungos prekybos kontrolę sn svai
ginamais nuodais. Komitetas seka susitari- 
mu* dėl svaiginamų nuodų ir daro pssitllj- 
mus, kurie vestų prie apsaugojimo ir galu
tinio panaikinimo nelegalios prekybos ano
dai* ir jų gaminimo.

10. Maitinimo ir ūkio organizacija yra 
įkurta kartu su Pasaulio Maitinimo komite
tu, kad patartų suinteresuotam kraštui, kaip 
galima geriausiai pakelti savo krašto pajė
gumą.

Pasaulio maitinimo komitetas turi sekan
čiu* uždavinius: 1) kainų stabilizaciją pasau
lio rinkoje, b) paruošimas pasaulio maisto 
rezervų, kad būtų pakankamai atsargų pate
kusiam kraštui ( ūkinę krizę, ji galima batų 
šelpti, c) paruošti priemones, kuriomis ga
lėtų ūkiškai paremti labiausiai to reikalin
gus kraštus. “

11. Tarptautinė Darbo organizacija, kori 
jau gyvuoja 28 metus, siūlo Jungtinėms Tau
toms savo patyrimą, kuri Įsigijo, padaryda
ma .42 sutartis. Tos sutarty* apima didelį 
skaičių problemų, k. p. darbo laikas, už
darbio minimumas, darbo sąlygo* moterimi 
ir mažamečiams, darbininkų draudimas, ao- 
dalini* draudimas, apmokamos atostogos ir 
tt Kaip ypatingas Jungtinių Tautų organas, 
ši organizacija ir ateity stengsis išdirbti 
tarptautine* normas socialinė* padėtie* ir 
užimamos vietos visai darbininkijai visose 
srityse.

12. Švietimo, mokslo ir kultūros organiza- 
d ja turi sekančius uždavinius: visu* mokslo 
metodus, padedant tarptautiniam bendradar
biavimui, padaryti prieinamais, apie ui pa
skelbiant viešai spaudoje, nežiūrint kuriame 
krašte jie kiltų. Dės pastanga* paremti pasi
keitimus studentais tarp (vairių kraštų, o 
taip pat mokslo žmonėmis ir naujausias 
mokslo laimėjimais. Bu* padedama ir skati
nama tarp tautų pasikeisti knygomis, meno 
ir mokslo veikalais.

13. Tarptautinis finansų fondas privalė! 
stabilizuoti devizų kursą; sustiprintų devizų 
pagalba, tautų finansai (gaus pastovumą, b 
tuo pačiu sustiprės atskirų kraštų ūkis ir 
tarptautinė prekyba. * •

14. Tarptautinis atstatymo ir ūkinės plėto- 
ties Bankas nevengs investuoti savo kapita
lus reikalingoms pramonės atstatymo įmo
nėms. Šio banko darbas ei* dviem kryptimi: 
rems pokarinio ūkio atstatymą, ypač atsili
kusiuose kraštuose ir paskolų keliu siek* pra-
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Ii* Mr. Sweeny buvo ištraukę* iš atmatų dė
žės ir kurį Mr. Otkara* vėl sustatė, šildė ir 
lyg pavydėdamas taupė žibalą, kai jo buvo 
mažai. Dėl to, kad Mr. Rosenbergas nebe
galėjo groti lauke, jis ir Mr. Otkara* labai 
greitai paliko be pinigų ir maisto. Dėl šių 
aplinkybių Mr. Otkara* nieko nelaukę* pri
dėjo vagiliauti. įsisukę* | Mr. Rosenbergo 
apsiaustą ir laikydamas suplyšusį lietsargi 
virš galvos ji* klaidžiojo vakarai* parke, kaip 
lapė ar tigras, negalėdamas rasti nieko val
gomo. Karusėlė ir mažos užkandinės buvo 
uždažytos; zoologijos sode gyvuliai buvo už
daryti savo ikemuose ir narvuose. Tiktai Ka- 
sino paliko atidarytas; šviesdamas kaip lem
pa tamsioj permirkusioj nakty jis skleidė 
muzikos garsu* ir juoką, indų skambėjimą 
ir šiltą maisto kvapą.

Mr. Otkara* ilgai stovėdavo medžių pavė
syje, žiūrėdamas į tą spektaklį Jo širdyje 
buvo tam tikras skurdas; bet jo protas buvo 
aišku* ir suprato viską, ką jis matė, prasme 
ir galimybes pasinaudoti. „Nuo to priklauso 
laimė arba nelaimė”, kalbėjo ji* pats sau; 
"čia slepiasi politinė padėtis ir ekonomikos 
principai. Nereikia jų sumaišyti. Teisybė, ne
galėdamas susirasti pavalgyti, aš mirsiu ba- 
du, ta mano nelaimė. Faktas, kad šio miesto 
burmistras turi daug pinigų, kurių negali 
nei suskaityti nei pateisinti, priklauso prie 
politinės padėties. Tai nėra tik laimingas at
vejis, kad burmistras pietauja Kasino. kurio 
savininkai moka miestui mažą nuomą. Tai 
natūralu tokioje ekonominėje sistemoje, kori 
Leidžia vienam žmogui, naudotis kitų išlaido
mis. Kaip sistema, ji yra juokinga: tačiau Ii 
istorinė. Dėl to, kad me* esame žemėje ne 
padėti kitiems, bet padėti patys sau, aš ’tiriu 
žiūrėti, ar nėra lango, vedančio 1 tos vietos 
virtuvą, iš kurios būtų galima ištraukti bu
teli pieno, ar mėsos gabalą, jau išvirtą it 
apibarstytą petersilijomis?

Ir slinkdamas patylomis tolyn po savo 
lietsargiu jis prisiartino prie Kasino iš už
pakalio, kur jis galėjo girdėti puodų ir skao- 
račių tarškėjimą ir sumišusiu* balsus, kai vi
rėjai ir jų padėjėjai su triukšmu lakstė tarp 
v’rfuvtų ir štai”, ruošdami svečiams iš kar
to tris tuzinus pieti^. (B. d.)
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NuobodOs veidai (II)

PrlveršUnio laisvalaikio gaidos
Darbininkui laisvalaikis būna tada, kai bai 

g as. darbo laikas, o mes kai kurie po pa
prasta laisvalaikio ar po darbo turime dar 
priverstini laisvalaikį. Po dienos ateina va
karas, pilkos sutemos, kurių tiesiog nėra kur 
dėti. Jei būtų šviesa, gal ne taip skaudžiai 
būtų jauiiamas tas priverstinis laisvalaikis, 
be to, prie šviesos ir pats žmogų* yra gero
kai kitoks, moka kitaip pasielgtų o patamsy 
jam atsileidžia daug daugiau tokių varžtelių, 
kuriuos reikėtų dažniau ar nuolat laikyti stip 
risi priveržtus. Patamsy gimsta didžioji nu
sikaltimų dalis, ir tai padaro vis tie nelaimin
gieji atsipalaidavę varžteliai. Doram, blogas, 
nešvarias, nusikaltėliškas mintis suvaldan
čiam ar jų neturinčiam žmogui tamsa nema
loni, o nusikaltėlis tokiu metu jaučiasi galįs 
būti nematomas ir atlikinėti, kas jam patin
ka.

Gal ir perdaug stipriai būtų pasakyta, jei 
tvirtintume, kad -mūsiškis priverstinis laisva
laikis, kada vakarai*^nebūna šviesos, taip jau 
iymia dalimi būtų panaudojamas nusikalsta
miesiems darbams. Taip gal ir nėra, bet | 
gėrę jos taip pat nieko neveda, ir čia gal 
kaltos mūsų ypatingos sąlygos, o dažnu atve
ju tiesiog, mūsų nelaimės, mes patys.

Buvo laikai, kada balanos gadynę išgyveno 
mūsų tėvai ir seneliai ir senelių tėvai. Neat
rodo, kad tada prie šykščios šviesos susirin-

Ka veikia mūsų
■ Veik prieš metu* laiko, L y. pernai me
tais, gegužės mėn. U ir 12 dienomis (o tas 
gegužis ir šiemet jau nebetoli), mūsų trem
ties žurnalistai padarė „sulėkimą” Hanau 
mieste, kuris yra tartum tos zonos D P sos* 
tinė, nes visų profesijų žmonės, kurie tik 
nori „sulėkti”, vis sparnus suka Hanau 
link...

Suvažiavusiems ten buvo pakišta užpildyti 
„nustatytos formos” blankeliai, kuriais, žino
ma, buvo konstatuota asmenų priklausomumas 
„plunksnagraužių klasei” ...

Po Įžanginių ceremonijų, buvo pasakyta 
nemaža kalbų, kurių vieno8 buvo gražesnės, 
turiningesnės, tiesiog, graudžios, kitos jau 
ne taip dailiai aptašytos, na, žinoma, ir 
įsteigta Žurnalistu Sąjunga ...

l suvažiavimą iš visų Vokietijos zonų (iš
skyrus, žinoma, tik rusų zoną) buvo suva
žiuota gana „tirštai”.

Dalyvių tarpe turėjome progos pamatyti 
visus savo colegas, kuriuos bebuvom matę 
tik Lietuvoje. Jų tarpe buvo gerokas skaičius 
senų (gal net žilų...) žurnalistų, buvo' ir jau
nesniųjų. Jų visų veidai, žinoma, nebuvo to
kie skaistūs ir raudoni, kokius juos matyda- 
vom Kaune pas Konradą, ar Vilniuje pas 
Rudnicki.'.. Tremtis buvo uždėjusi savo ants 
pandą, bet vistiek jie buvo mum* mieli, sa
vi, seniai matyti ir pasiilgti...

Taigi, vien susitikimo motyvais remiantis, 
suvažiuoti verta, o čia dar — atkuriama mū
są Žurnalistų Sąjunga...

t Tokia kryptimi aiškinant suvažiavimo rei- 
kaKngumo klausimą, taip ir nebetenka kalbė
ti ar tag suvažiavimas buvo naudingas, ar ne. 
'I sąjungą automatiškai buvo Įrašyta kelias
dešimt senų narių ir keliolika susirinkimas 
priėmė iš naujųjų tarpo. Be to, eilė asmenų 
buvo užskaityta nariais — kandidatais.

Po to buvo išrinkta valdyba, taip pat su
rinkta* nario ir įstojamasis mokestis, na, o 
valdyba — pasižadėjo dirbti...

O darbo užsimojimai nebuvo jau tokie ma
žu Pirmai pradžiai nutarta greitu laiku at
spausdinti Sąjungos (status ir išsiuntinėti vi
siems nariams, aprūpinti narius Sąjungos 
liudijimais, stengtis pradėti leisti Sąjungos 
organą — laikrašti, išleisti Žurnalistų Sąjun
gos metrašti, įpareigoti, ypač senuosius Są
jungos narius, savo rašiniais aktyviau remti 
mūsų tremties spaudą ir tt.

Išsiskirstydami J savo gyvenvietes, mes, ži
noma, palinkėjom valdybai „gero vėjo” nau
juose darbo užsimojimuose ir išsiskirstėme 
su viltimi, kad: „Mašina užsukta ir ji veiks”...

Deja, jeigu nepaminėjus Sąjungos Valdy
bos suruošto dar vieno savo narių „skrynin
go”, taip ligi šiol apie jos darbus ir nieko 
negirdėt. Mat, po gero pusmečio, nariams 
buvo išsiuntinėta dar po vieną anketą ir pa
prašyta prisiųsti dargi po laikraščio iškar
pę su nario „pavyzdiniu” straipsniu.

Iš to _ atrodytų, kad Žurnalistų Sąjungos 
Valdyba pati visai tremties laikraščių ne
skaito. .. (Na, jeigu kuris iš narių laikraščių 
komplektų nerenka r— tai taip ir sveikas din 
gęs, broleli, — Sąjungos nariu nebūsi...) 

Po kurio laiko Sąjungos Valdybos Pirmi
ninkas Dr. Pajaujis išplaukė „Dėdės Šamo” 
žemėn, o likusieji Valdybos nariai nerado 
reikalo spaudoj netgi painformuoti, kas liko 
jo Įpėdiniu ir kas perėmė pirmininko parei
gu...

Gyvenant tokiose sunkiose sąlygose, žino
ma, kažko ir negalima buvo nuveikti, bet da
lis užsimojimų — vis dėlto galima buvo iš
tesėti.

Pav. užsimota buvo atspausdinti Sąjungos 
įstatus, tas galima buvo įvykdyti (nors dar

kęs jaunimas būtų bliovę* rusiškas ar mo
derniškas blevizgas ar* maišęs jas su šven
tomis giesmėmis. Jei anuomet būtų šitaip 
buvę, jau sena diena būtume išsigimę ir jo
kios kultūros nebeturėję. Nusižmoginimas 
dar niekam nėra atnešęs kultūros, niekam nė
ra davęs dvasinės sveikatos. Atvirkščiai, nu
sižmoginimas, Šlykštus cinizmas, kvailas blio
vimas po kojų pamina kultūrą, kuri, šiaip ar 
taip, plaukia iš žmogaus širdies, priklauso 
nuo žmogaus nuoširdumo ir jo širdies gry
numo.

Nuostabu, bet anais balanos laikais buvo 
kuriama tautinė liaudies kultūra, tautinė li
teratūra, formuojama tautinė liaudies fiP 
fija. Laikas nėjo vfeltui. Šitokiomig patamsio 
ar pustamsio valandomis gimė pasakos, dai
nos, legendos, priežodžiai, patarlės, mįslės. 
Tai turtas, kuriuo mes pagrįstai didžiuojamės, 
užmiršdami, kaip visa tai buvo sukurta, ko
kiomis sąlygomis.

Šiandien mes žymiai veiklesni, mokame 
skųstis kiekvienu mus ištinkančiu sunkumu, 
drąsiai reikalaujame susidėję ranką ant ran
kos. O --gal išmoktume kiekvieną mielą mi
nutę panaudoti naudingiems dalykams sukur
ti? '

Ne, ne! Duokite daugiau duonos, duokite 
daugiau... Duokite, duokite, o kai ateina 
priverstinė vakaro tamsa, tada mes visą svei- šyh...

žurnalistu sąjungos valdyba ? ..
bas ir nėra pelningas), nariai, jeigu jie bu
vo susirinkimo priimti ir nario mokestį su
mokėjo, — turėjo gauti Sąjungos nario liu
dijimus. Žinoma, tūlas, iš valdybos narių gal 
pasakys: „O kam nariui liudijimas — jis ir 
taip žino, kad sąjungos narys”... Bet, aš pa
sakysiu, kad toks liudijimas vis dėlto yra rei
kalingas.

Jau daugelį kartų ir mūsų spaudoje skai
tėme straipsnius, kur buvo skundžiamasi, kad 
per mažai atsižvelgiama į stovyklose gyve
nančius kaip: rašytojus, žurnalistus, taip ir 
kitus panašios srities darbą dirbančius asme
nis. Jie lygiai su kitais skirstomi paprasčiau- 
siems fiziniams darbams ir neleidžiama jiems 
dirbti plunksnos darbo srityje. Žinoma, gal 
būtų galima nuo tų darbų atsiriboti, jei žmo
gus su dokumentu kreiptumeis į Unrros va
dovybę ir įrodytum, kad tikrai nedykinėji 
šiaip sau, o remi, savo rašiniais spaudą. Oi 
Unrra kultūriniam mūsų darbui nėra prie
šinga ir, tenka manyti, kad atleistų nuo kitų 
darbų.

Toliau. Sąjungos organo — laikraščio, gal 
ir nebuvo galima išleisti, bet jau metraštis 
— prie gerų norų — galėjo išvysti dienos 
šviesą. Juk yra nemažai vietovių, kur atspaus 
dinimo sąlygos pakenčiamos.

O žurnalistai, ypač senieji, ar buvo paska
tinti remti mūsų dabarties spaudą savo dar
bais? — Atrodo, kad ne, nes, be vieno kito 
įsijungusio t šį darbą, kiti nė vieno brūkšnio 
gal nepabraukė mūsų spaudoj. Šiuo atveju, 
kiek teko stebėti, gal kiek aktyviau įsijungė 
į plunksnos darbą tik Sąjungos Valdybos 
sekretorius, o yra visa eilė tokių žurnalistų, 
kurių tik veidus matėme suvažiavime. Jiems 
valdyba galėjo išsiuntinėti net atskirus raš
tus ir paraginti šiame darbe neapsileisti.

Sekant mūsų tremties spaudą, kaip prieš 
metus, taip lygiai ir dabar, atrodo, joė skil
tys teužpildomo* mūsų jaunųjų žurnalistų. 
Tik jie tebevelka ant savo pečių šią naštą. 
Gal dėl to ir mūsų spauda pasidarė kiek 
nuobodoka...

Na, ar jau čia viskas, ką galėjo padaryti 
Žurnalistų Sąjungos Valdyba? — Toli gražu 
ne. Ji galėjo .pavyzdžiui, suruošti kurios nors 
zonos kamputyje jauniesiems žurnalistams 
nors trumpalaikį seminarą, atseit, lyg ir ma
žyčius kursus. Jaunieji būtų mielai suvažia
vę ir mielai būtų priėmę senųjų žurnalistų 
nurodymus.

Galėjo būti jos iniciatyva surasti žmo
nės žurnalistų tarpe, kurie pasirūpintų nuo
sekliai informuoti vietinę vokiečių, o taip pat 
ir kitų kraštų spaudą apie mūsų tremtinių 
gyvenimą, apie mūsų vargus, rūpesčius ir 
pan. Ligi šiolei mes šioje srityje nepadarėme 
nieko, arba padarėme labai mažai. Taipgi 
buvo galima surasti ir tokių žmonių žurna
listų tarpe, kurie reguliariai informuotų mūsų 
spaudą apie politinę padėtį, imant žinia* iš 
pasaulinės spaudos puslapių Žinoma, neob
jektyvus būčiau nepaminėjęs, kad ir šiuo ma
tu tenka pastebėti mūsų spaudoj tikraj išsa
mių politinių apžvalgų, bet lyg ir per daug 
į mūsų laikraščius dedama taip vadinamų 
„sensacijų”. Juk vieną kitą mūsų laikraštį 
paskaičius, taip, rodos, ir susidarai vaizdą, 
kad, va, už kelių savaičių o vėliausiai už 
kelių mėnesių — tikrai važiuosime į laisvą 
Tėvynę.

Ir daug, o daug pareigų dar turėtų gulti 
ant mūsų Žurnalistų Sąjungos pečių, bet kur 
čia juos visus išskaitysi, tuo labiąu, kad ji 
dar neatliko nei minimalinių savo pasiimtų 
darbų.

Juk tik pažiūrėkime į mūsų kaimynų nu
veiktus žurnalistų sąjungų darbus. Jie kur

Į PIRMIĮJUU LIETUVIŠKU^ OPERINIU. KURINIU AUTORIUS I
(Miko Petrausko mirties >« “et9 su^akfctai paminėti)

Mikas Petrauskas gimė 1873. IX 29 Palū-
šėje, Švenčionių apekr.

Pirmąjį muzikos pažinimą Mikas gavo pas 
savo tėvą, Joną Petrauską, kuri* persekioja
ma*? už dalyvavimą 1863 metų sukilime buvo 
priverstas bastytis po kraštą ir užsiimti jam 
pripuolama vargonininko profesija. Namuose 
pramokęs vargonuoti, Mikas stoja grafų Ty- 
renhausenų vargonininkų mokyklon, Rokiš
kyje, kurią sėkmingai baigęs, nuo 1891 m., 
pavaduodamas tėvą, vargoninkauja Labano
ru parapijoje. Vėliau vargonininko pareigas 
eina Obeliuose ir Gervėčiuose. Čia subūrė 
didelį, apie 80 giesmininkų bažnytinį chorą 
ir, būdamas susipratusiu lietuvių lietuviško
mis giesmėmis ir lietuviškų knygų platinimu 
žmonėse sėjo sveiką lietuvišką sėklą. Toji 
veikla neretai privesdavo iki aštrių konflik
tų su tuometine sulenkėjusia dvasiškija. Iš 
Gervėčių Mikas Petrauskas išvyksta Rusijon, 
kur Petrapilio konservatorijoje pas prof. Oa- 
belį mokosi dainavimo. Čia besimokydamas 
sukomponuoja pirmąją lietuvišką operetę 
„Malūnininką ir kaminkrėtį”, kuri ir pirmą- 
katą, plaučius *r kalorijas išrėkiame, išs(au
giame, tarytum girti vilkai, išbliaujame vi
sokiomis talaluškomis ir blevizgomis.

O naudos iš to\viso labo tik tiek, kad kai
mynai turi ieškotis vatos ausims užsįkam- 

kag veiklesni už mus. Neseniai spaudoj skai
tėme, kad vasario 22 d. įvyko lenkų žurna
listų sąjungos suvažiavimas. Ten dalyvavo, 
kaipo svečias, ’ir mūsų vienas žurnalistas. Ii* 
vis gi suvažiavime paaiškėjo, kad jų sąjunga 
turi savo ižde apvalią sumelę pinigų net 
57.000 RM. Ji išlaiko vilą Epšteine, kurinoje 
nuolatiniai apgyvendinta 17 sąjungos narių, 
ta pati sąjunga turi pasiėmusi uždavinį rink
ti lenkų tremtinių archyvą, kuriame jau yra 
surinkta 652 knygOg ir brošiūros, išleistos 
tremtyje. Sąjunga buvo surengusi lenkų span 
dos ir knygos parodą Wiesbadene, kurioje 
buvo išstatyta 150 periodinių leidinių ir 200 
knygų.

Kaip tame lenkų žurnalistų suvažiavime pa
aiškėjo, lenkai esą reiškia lietuviamg daug 
simpatijų ir domisi jų gyvenimu. Jie prašo 
apie lietuvius ir Lietuvą informacijų O ar 
mes jiems tų informacijų kada nors davė
me?...

Jie, žinoma, ir patys pasistengia tų infor
macijų gauti. Tik pažiūrėkime kokį platų 
svetimosios spaudos, apžvalgos skyrių, kuris 
pavadintas „O czym piszą inni?”, yra Įsive
dąs-'lenkų laikraštis „Kronika”. Ten rasime 
gana plačią mūsų spaudos apžvalgą, ukrai
niečių, latvių ir kt.

O mūsų žurnalistai, atrodo, kad l mūsų 
kaimynų spaudos puslapius, l jų samprotavi
mus ir mintis gal kiek mažoka žvelgia.

Taigi, kaip matome, kiti už mus kiek dau
giau dirba. Baigiant šias savo mintis, taip ir 
nežinoma kas mūsų Žurnalistų Sąjungos Val
dybai palinkėti: ar sėkmingo darbo (o gal 
ji ir daug dirba, tik apie savo darbus ne
informuoja mūsų?...), ar saldaus miego— 

žurnalistas

AMERIKIEČIŲ ZONOS PIRMOSIOS TREMTINIŲ LICENCIJUOTŲ LAIKRAŠČIŲ IR . 
ŽURNALŲ LEIDĖJŲ BEI JŲ NUOLATINIŲ BENDRADARBIŲ KONFERENCIJOS

REZOLIUCIJA

Amerikiečių zonos licencijuotų laikraščių 
ir žurnalų leidėjai bei jų nuolatiniai bendra
darbiai savo pirmoje konferencijoje, apsvars
tę tremtinių spaudos teisinius bei ūkinius 
klausimus, priėmė sekančią rezoliuciją:

1) Konferencija konstatuoja, kad (vairių 
tautybių tremtinių spaudai suteikimas Licen
cijos yra didęlis žingsnis pirmyn jų spaudos 
raidoje ir, kad tai yra žodžio laisvės .Įgyven
dinimas. Konferencija reiškia nuoširdžia pa
dėką už licencijų suteikimą amerikiečių iš
taigoms ir ypač toms įstaigoms, kurios neša 
atsakomybę už spaudą.

2) Amerikiečių zonos . tremtinių spauda, 
remdamasi tikraisiais demokratijos princi
pais, atlieka neginčijamą vaidmenį ugdyda
ma tremtinių tarpe demokratines idėjas.

3) Tikslu išrišti visus praktiškuosius re
dagavimo, ūkio ir teisės klausimus bei užda
vinius konferencijos dalyviai vienbalsiai nu
tarė įsteigti licencijuotoe tremtinių spaudos 
sąjungą. Sąjunga turi pradėti savo veiklą 
tuojau, kaip tik bus užregistruota amerikie
čių įstaigose.

4) Tremtinių spaudai turi būti taikomos 
visos tos laisvės, kuriomis naudojasi viso pa
saulio demokratinė spauda. Šios laisvės turi 
būti tarptautinėj plotmėj užtikrintos ir ga
rantuotos. (IRO), i

5) Konferencija konstatuoja, kad licencijos' 
suteikima3 tremtinių spaudai yra pirmasis 
etapas šios spaudos raidoje. Antrasis etapas 
turėtų būti ūkiškos, jos padėties garantijos 
vokiečių ūkio zsistefhoje. Šiam antrajam eta
pui įgyvendinti konferencija sieks, kad:

ją rampos šviesą čia išvydo. Atostogų metu 
ir baigęs konservatoriją, M. Petrauskas dir
ba našų muzikini darbą Vilniuje, vesdama* 
savo suorganizuotą chorą, statydamas, ope
retes, koncertuodamas. <

1907 m. M. Petrauskas išvyksta | Jungti
ne* Amerikos Valstybes. Ten tuoj atsistoja 
gausios išeivijos muzikinio gyvenimo prie
šakyje. Savo nenuiltama energija, žiniomis ir 
sumanumu M. Petrauskas merdinčiam muzi
ko* metrui kebą gyvybę. Čikagoje suorgani- 
zuoje chorą, kuri* „Birutės” vardu iki šiol 
gražiai gyvuoja (šio choro dirigentų eilėje 
buvo ir a. a. St Šimkus). T. p. kitose Ameri
kos lietuvių kolonijose organizuoja chorus, 
steigia pirmąsias „Lietuviškas Muziko* Kon
servatorijas” (kurios, deja, steigėjui išvykų* 
tėvynėn, turėjo likviduotis), koncertuoja ir t. 
t. Nepaisant organizacinio darbo gausumo 

,M. Petrauskas rasdavo laiko ir kūrybai. Tuo 
metu jis yra sukūręs daug originalių muzi
kos kūrinių ir harmonizavę* liaudies dainų.
.Mikas Petrauskas buvo vienas iš trijų mū

sų muzikos didžiųjų pionierių, kurie savo ne
palaužiamu patriotiškumu pureno lietuvišką 
muzikinę dirvąi Juozas Naujalis tėvynėje, 
Česlovą* Sasnauskas Rusijoj, Petrapilio lie
tuvių tarpe ir Mikts Petrauskas Amerikoje. 
Jo veiklos dėka Amerikos lietuvių muzikinio I 
gyvenimo meninis lygi* žymiai pakilo ir davė 
mums svarių meninių pajėgų, k. a. Ant. So
deiką, J. Butėną, M. Rakauskaitę, M. Mic
kūnai tę ir k.

Lietuvo* Vyriausybė, (vertindama M. Pet
rausko nuopelnus lietuvių muzikai, o ypač 
25 metų muzikinę darbuotę Amerikoje, pa
skyrė jam iki gyvos galvos valstybinę pen- 
siją.

Mikas Petrauskas buvo L p. ir pirmosios 
lietuviškos operos ■ kūrėjas. Jos siužetui pa
rinko pasaką „Ėglį, žalčių karalienė”. ŠI ope
ra, „Eglės” pavadinimu (J. Dambrausko per
redaguota), su dideliu pasisekimu buvo sta
toma Kauno Didžiajame Teatre, (vėliau ji bu
vo pavesta žinomam lietuviškų operų meist
rui Jungiui Kamavičiui dar kartą perreda
guoti, bet netikėta kompozitoriau* mirtis ši 
darbą nutraukė).

Iš gausios Miko Petrausko kūrybos dauge
lis kūrinių yra Įgiję didelio populiarumo, — 
štai keletą* jų: operos „šienapiūtė”, „Velnią* 
išradėjas”, operetės — „Consilium facuhatis”, , 
„Apvesdinkit ir mane”, „Užburtas kunigaikš
tis”, „Lietuviškas milijonierius”, melodrama 
„Birutė”, daino* chorams — „Oi motule ma” 
„Motuš, motušė”, „Gaudžia trimitai”, „Žva
kė if plaštakė”, duetai — „Oi berneli, vientu
ry”, „Stipinsią dainužę”, solo- su fortepijonu 
— „Bernužėli, nesvoliok”, „Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka” ir k. Didžiuma jo kūrinių 
yra atspausdinta Amerikoje. M. Petrauskas 
yra parašęs ir muzikos teoretinių veikalų 
(Mažąjį muziko* žodynėli) ir rašęs muzikos 
klausimais lietuviškoje periodikoje.

Mikas Petrauskas mirė Kaune, 1937. III 
23; palaidotas gimtinėje. Jozda

Vysk. P. Būčys, M.I.C. lanko lietuvio* 
užjūryje

Vysk. P. Bučy* M.LC., dabar gyvenanti* 
Romoje, lanko lietuvius užjūryje. Pereitai* 
metais ji* aplankė lietuvius J. A. V. ir Pietų 
Amerikoje. O dabar pažadėjo nuo kovo 22 
iki 30 d. vesti misijas lietuvių bažnyčioje 
Londone, (vj).

a. La Beraščiai ir žurnalai amerikiečių zonoje 
būtų leidžiami privačių asmenų, arba juridi
nių asmenų. ,

b. šios leidimo Įmonės teisių atžvilgiu bū
tų sulygintos sąjungininkų Įmonėm* Vokie
tijoje.

c. Kol šios teisės tremtinių laikraščiams 
nebus užtikrintos, kad kalbamos Įmonės ne
būtų įjungtos Į vokiečių ūkį.

d. Dirbantieji tremtinių laikraščių leidimų
Įmonėse asmenys būtų atpalaiduojami nuo 
prievolių vokiečių ūkiui. _ ''

e. Laikraščių leidimo įmonės būtų. globo
jamos Unrros arba jos tarptautinio įpėdinio 
ir tuo atveju, kai jos veikia už stovyklos 
ribų.

Kad tų pačių organizacijų būtų globoja
mi visi šiose įmonėse dirbantieji, nors ir gy
ventų jie už stovyklos ribų.

L Kad būtų speciali amerikiečių tarnyba, 
kuri spręstų tremtinių spaudos teisinius ir 
ūkio klausimus. ' /

6) Kad galėtų vykdyti savo uždavinius, 
šios spaudos korespondentai turėtų būti pri
leidžiami prie visų viešųjų konferencijų.

7) Kad šiems korespondentams būtu lei
džiama lankyti kraštus, kurie sutinka trem
tinius . ir pabėgėlius priimti darbininkais ar
ba kolonistais. Korespondentų uždaviny* bū
tų suinteresuotu* informuoti apie gyvenimo 
ir darbo sąlyga* tuose kraštuose.

8) Konferencija prašo amerikiečių (staiga*
baltgudžių tremtiniams duoti licenciją laik
raščiui leisti. ,
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Kovo 10 d. atgarsiai

(MINTIS)
Taikos k'onferencijos Maskvoje atidarymo 

dieflą-kovo 10, Pabaltijo valstybių tremtiniai 
paskelbė bado streiką. Tą dieną visose sto
vyklose buvo priimtos atitinkamos rezoliuci
jos, memorandumai ir įteikti Unrros ir ka
ndės valdžios pareigūnams. Šie žygiai pla
čiai nuskambėjo ir tas šauksmai į pasaulio 
sąžinę turės pasiekti didžiųjų politikų ausis. 
Čia duodame Traunsteino gubernatoriaus, 

s. JAV kariuomenės majoro Victor L. Thorn po
kalbio su pabaltiečių -atstovais, įteikusiais 
S m mčmorandumą Pabaltijo valstybių rei- 

lu, santrauką. _ 
Gubernatorius, perskaitęs memorandumą:

— Kiek žmonių jūs atstovaujate?
Atstovai: pasako Traunsteine gyvenančių1 

pabaltiečių^kaičių.
Oubern.: — Jūs šiandien badaujate. Ar jūs 

turite ryšių su didesnėmis savo tautiečių 
grupėmis, organizuodami šios dienos atžy- 
mėjirną? Ar esate susirišę su Muencheno cen
triniais komitetais?

Atstovai: šios dienos • bado streiku mes 
šaukiamės Į pasaulio sąžinę ir kreipiamės į 
demokratinių valstybių vyrus, kad nepraeitų 
tylomis pro okupuotų mūsų kraštų reikalus. 
Mes tikime teisingiems Atlanto Chartos prin
cipams. Mūsų centriniai komitetai dar nėra 
oficialiai pripažinti, todėl mes .esame pri
versti tvarkytis per demokratiniu būdu iš
rinktus savo tautybių atstovus. Šios dienos 
laikymosi taktika kilo spontaniškai visų Pa
baltijo tremtinių dvasioje ir širdyse, tbdėl 
mes ją vykdome visuotinai.

Qubernt.: — Gerbiu jūsų teisingus žygius 
ir siekimus. Galiu jus patikinti, kad JAV vi- 
šada sieks teisingo pasaulio sutvarkymo, ne
žiūrint tam esamų kliūčių. Tačiau turju pri
minti, kad Atlanto Chartos principai buvo 
paskelbti daugiau idealistiniais sumetimais ir, 
kaip iiribte, Tuos principus paskelbęs asmuo 
— X«odor A. Roosvelt mirė jų nefvykdęs. 
šiuo metu jį pavaduojantieji vyrai ieško kito
kių kelių teisingam pasaulio sutvarkymui. 
Galima laukti ir staigių posūkių jūsų kraštų 
išlaisvinimo teigiama prasme.

Ką ir kaip jūs sužinote apie dabartinę pa
dėti jūsų kraštuose? *

Atstovai: — išsamiai papasakoja Guber
natoriui apie masinius trėmimus, gyventojų

kankinimą ir jo būdus, apie kolonistų gabe
nimą į Pabaltijį, aP'e visuotiną ir nepaliau
jamą pavergtųjų priešinimąsi okupantams.

Gubernt.: Vertinu jūsų teisingus siekimus 
ir gerbiu pasirinktą kelią ginti savo reikalus. 
Sį jūsų memorandumą, pasirašytą visų jūsų 
taitiečių, papildęs prierašu iš šio mūsų po
kalbio, persiusiu savo vadovybei ir tikiu, kad 
jis pasieks Marshallį Maskvoje.

Ar turite dar ką nors paklausti?
Atstovai: — Ar p. Gubernatoriui žinoma, 

kad mus persekiojauti ranka mus pasiekia ir 
per mūsų globėją Unrrą, kuri, mūsų turi
momis žiniomis, vykdo pabaltiečių kilnojimą 
iš stovyklos j stovyklą, tuo ardydama mūsų 
kultūrinį veikimą, vargindama žmones fizi
niai ir moraliai, ir jos pačios o/ganizuoja- 
mais skriningais renka žinias mūsų priešams’ 
Be to, visokiais būdais steigiasi mus pri
versti grįžti į okupuotas tėvynes. Ar tiems 
žygiams kariuomenės vadovybė pritaria?

Gubernt.: — Taip, man tai žinoma, tačiau 
JAV kariuomenės vadovybė visada eina tie
siu keĮįp ir bet kokioms neaiškaus tikslo 
akcijoms nepritaria ir užkerta kelią. Manau, 
kad šiuo metu visa tai yra galutinai sustab
dyta, todėl ir jūs, jei su panašiais sunkumais 
susidursite, prašau mane apie tai painfor
muoti. Aš būsiu patenkintas, galėdamas jums 
padėti. J—kas.

1
Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia,

Io dvasioje keikia. V. Kudirka.

Šveicarija ir atbėgėlių likimas
Dienraštis „Journal d’Yverdon” rašo:

Šveicarijos policijos ir teisingumo depar
tamentas dabar ruošia potvarkius, kurie pa
keis veikiančius svetimšalių policijos nuos
tatus, taikomus atbėgėliams ir emigrantams. 
Sis naujo potvarkio projektas jau patiektas 
Kantonalinių policijų direktorių nuomonei 
pareikšti. Šveicarijos Centralinė pabėgėlių 
{staiga, kuri koordinuoja įvairių organizaci
jų veiklų atbėgėliams pagelbų teikti pasisa
kė dėl šio projekto ir dar nuo savęs formu
lavo savo pasiūlymus, liečiančius du pagrin
dinius klausimus. Pirmoje eilėje reikalauja
ma, kad būtų sušvelninti kai kurie nuostatai, 
kurie atrodo perdaug „policiniai”; po to, kad 
šie projektuojamieji potvarkiai duotų gali
mybę įgyvendinti šios Šveicarijos atbėgėlių 
reikalams Centralės paruoštą programą, ku
ri liečia Šveicarijos prisidėjimą prie tarp
tautinės pabėgėlių problemos išsprendimo.

Pagal šios programos turinį Šveicarija 
atsisako tam tikras atbėgėlių kategorijas 
versti apleisti Šveicariją ir žada jiems su
teikti prieglaudos teisę neribotam laikui, o 
taip pat ir leisti jiems verstis savo profesi
ja. Tai pirmoj eilėj taikoma seniams, ligo
niams, paliegėliams ir jauniems, kurie turi 
Šveicarijoje šeimyniškus ryšius, toliau tai 
kategorijai priklausytų asmenys, kurie gali 
Šveicarijai kuo nors ypatingu pasitarnauti;

zono-

LIETUVIU TAUTINES MARTIROLOGUOS REIKALU
ė

Su didžiausiu susidomėjimu sekame pra
bėgusių šimtmečių metraščių užfiksuotus 
faktus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu liečia 
mūsų praeitį, kovas už būvį, už tautinę eg
zistenciją ir valstybę, šiandieną, kai mūsų 
tautos gyvenime vyksta dar iki šiol istorijai 
nežinomi eksterminacijos aktai: tremtis, ka
lėjimai, atėmimas pilietinės laisvės ir žudy
mai, — mums atrodo , jie taip ir liks .neiš
dildomi tautos atmintyje, kaip nepagydoma 
žaizda. O tačiau jau dabar mum, nelengva 
ne tik patiems sau susumuotais faktais pa
vaizduoti, bet juo labiau parodyti kitiems, to
kių skaudžių žymių yra palikusį viena iš 
žiauriausių 1941—-44 metų okupacija Lietu- 

'voje. Ji paženklinta kietai kovojusio lietuvio

Iš Muencheno padangės 9 vai. lietuvių koplyčioje stovyklos klebo-
Muenchen-Freimann esančioje DP stovyk- nas kun. Ant. Žvinklys atlaikė pamaldas ir 

loję yra susibūrusių virš tūkstantis lietuvių, pasakė dienai pritaikytą įspūdingą pamokslą. 
Tą gausią, iš tėvynės išblaškytą, šeimynėlę Jo gražūs palyginimai bei turiningas obalsis: 
Uhrrai atstovauja ir nenuilstamai jos reika- ------
lito gina, visų tautiečių mylimas ir gerbia
mas komiteto pirmininkas B. Vyliaudas. Jis 

-redaguoja ir stovyklos laikraštėlį.
Freimanno stovykloje švietimo ir kultūros 

gyvenimas taip pat neatsilieka: čia veikia 8 
kl. gimnazija, konservatorija, meno mokyk
la,' pradinė mokykla, vaikų darželis ir kit«s • 

( kuinų, šakos, kaip: odininkų— odos raižyto
jų, siuvimo, radio technikų, elektros instalia- 
torių, šoferių ir kit. šoferių kursai jau yra 
išleidę tris laidas mokinių, viso — 120 žmo
nių,. Praėjusią vasarą: čia veikė' ir matininkų' 
kprsai, kuriuos sėkmingai baigė kelioliką 
tautiečių. Taip pat su daina entuziastiškai 
žengia į priekį ir muz. Vacbergo vedamas ____ _______ _  _ ,
lietuvių choras. Vasario 15. ir 16 d. turėjo yrą pareiškiamas pasyvus protestas prieš
pirmus pasirodymus, kurie iš visuomenės tar priespaudą tėvynėje. Tačiau šiuokart tremti-

n...... ... nj^. jįrejna į aktyvumą ir vienbalsiai pareiš
kiu pasauliui protestą bei meldžia Dievą pa- 
kreiti „didžiųjų” valią. Tereik turėti kantry
bės, nes laikas dirba vakarų demokratijų 
naudai. Galime tikėtis, kad laikui bėgant jos 
laimės, o jų šūkiai bęi chartos yra mūsų 
pusėje. „u ..

Po prakalbų visų trijų tautybių chorai su
giedojo po vieną iškilmėms pritaikytą tau
tinę dainą. Be abejo, visų susirinkusiųjų 
bendrą troškimą geriausiai išreiškė lietuvių 
choro sudainuota „Leiskit į Tėvynę” ...

Po to, stovyklos baltų tarybos nariai — 
estas A. Kompus, latvis T. Strelerts ir lietu
vis P. Lapatinskąs gimtosiomis kalbomis pas
kaitė visų vienbalsiai priimtą rezoliuciją.

Po to buvo sugiedoti estų, latvių ir lietuvių 
tautiniai himnai. Susirinkimas užbaigtas britų 
himnu, z

15 vai. toje pat sporto salėje buvo bendros 
estų bei latvių evangelikų iškilmingos pa
maldos. '

Bendrai, streikas ir tremtinių troškimų

„Mes norim Tėvynės, bet nenorim apgau
lingų pažadų!", priminė mūsų sunkaus ištrė
mimo prasmę.

Po katalikų pamaldų visa stovykla susi
rinko erdvion sporto halėn, kuri buvo išde- 
koruota britų, lietuvių, estų ir latvių tautinė
mis vėliavomis bei valstybiniais herbais. Ten 
visų trijų tautybių atstovai tarė savo tautie
čiams šiai dienai skirtų žodį. Estams kalbėjo 
jų bloko vedėjas K. Kiudma, latviams — sto
vyklos komendantas M. Pakulis ir lietuviams- 
komiteto pirmininkas J) Natkevičius. Lietuvių 
atstovas, trumpai apibūdinęs dienos prasmę 
bei tremtinių tikslus, pabrėžė, kad dabar 
tremtiniai vien savo buvimu čia ištrėmime 
jau parodo savo kovų už tėvynę. Tuo būdu

kraujo, skausmo ir ašarų ženklais, masiniais 
žudymais, kankinimais ir ištrėmimais. Sitai 
mes, tiesa, žinome. Bet kaip tai parodyti? 
Dėl to, kaip pergyventos epochos liudininkai, 
mes būsime atsakomingi prieš ateities kar
tas už dokumentacijos neperdavimą ateities 
istorikui ir dabarties tautos kovotojui, kaip 
vieną didžiausių ginklų. Šitom žiniom surink 
ti buvo reikalingas atatinkamas organas.

Tai šiandieną iš dalies turima. Vokietijoje 
veikianti Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
buv. Politinių Kalinių Sąjunga yra suorgani
zavusi Lietuvių Tautinės Martirologijos sky
rių. Iki šiandien čia yra suplaukę keliolika 
šimtų įvairiausių pranešimų bei dokumentų 
apie nacių žudymus ramių Lietuvos gyvento
jų kalėjimuose, bei koncentracijos stovyklo
se. Vardiniai nužudytojų sąrašai su patikrin
tomis nužudymo aplinkybėmis ir kai kurie 
statistikos daviniai artimausu laiku bus pa
skelbti spaudoje, o papildžius, numatoma iš
leisti atskiru leidiniu.

Kadangi kai kurios turimų žinių dar nėra 
pilnos ir galutinos, dėl to kreipiamasi į tisą 
lietuviškąją visuomenę Vokietijoje ir už jos 
ribų, ypač į buvusius nacių kalintus 
nius kalinius ir visus kitus asmenis, turin
čius konkrečių žinių apie nužudytus 
nius asmenis Vokietijoje ar Lietuvoje, 
pat žinančius apie Lietuvos okupacijos meto 
buvusių kalėjimų padėtį beį gestapo darbus. 
Eventualių nepatogumų atveju, prašoma pri
siųsti tik adresą .asmens, galinčio minėtąsiąs 
žinias suteikti. Svarbesni dokumentai liečią 
ištremtus arba nužudytus asmenis, o taip pat 
laiškai bei fotografijos, painformavus mus 
apie tai, gali būti vietoje foto kopijų būdu 
nurašomi.

Dėkodami visiems už ligšiolinį bendradar
biavimą, kviečiame ir naujus talkos darbi
ninkus.

Visą medžiagą prašoma adresuoti žemiau 
pasirašiusiojo vardu: (22c) Oberkassel, b. 
Bonn, Magdalenenstr. 8. x

Jonas Rimašauskas 
Lietuvių Tautinės Martirologijos 

Skyriaus Vedėjas

politi-

pavie- 
o taip

po susilaukė šilto atsiliepimo, šiuo metu ruo
šiamasi platesniam koncertui.

Labai apgailestaujama, kad tokiqj nemažoj 
lietuvių grupėje nėra nei vieno dramos ak
toriaus, kuris galėtų sudaryti „scenos mė
gėjų kolektyvą”. Mėgėjų netrūksta. Čia anks 
čiau veikęs scenos mėgėjų būrelis, pastatęs 
du veikaliukus dingo be žinios.., 
' Lietuviai čia tturi jaukią koplytėlę. Para
pijos, klebonu yra kun. J. Petraitis, kuris ener 
gingai Rūpinasi visais gyventojų dvasiniais 
reikalais. Kiekvieną vakarą ątovyklos lietu-

_ viai . susirenka į vedamą tradicinę „Tėvynės 
Valandėlę”. Ten išklausomi visi komiteto 
pranešimai, laikraščio 
dama meninės dalies 
ftislcirštant sugiedama

-Himnas.
šiaip lietuvių tarpe 

siklausymas ir vieningumas — lietuviškas.
V. V-kus 

Mes NORIM TĖVYNES1 »
Maskvos konferencijai prasidėjo^ Eutino 

pabaltiečių tremtinių stovykla kovomėn. 11d. 
protesto ženklan pravedė vieningą bado bei pareiškimas Eutine praėjo labai drausmingai

•—- J. Gerkėnas.

informacijos ir prave- 
programėlė. Prieš iš- 
Marija Marija... ir

nesantaikos nėra. Su-

ir vieningaidarbo streiką.

UNRROS PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO, 
IEŠKO SEKANČIŲ ASMENŲ:

BRAŽIENE E.;
BENDORAITIENĖ Ona, 61 metų, iš Rytų 

Prūsijos;
BURBIENĖ Agota;
BURBIENĖ Katarina, 63 metų, iš Ostpreusen
BUTKIEWITSCH Wladimir, 26 metų, iš

Schmiedeberg;
BUTKIENĖ Karolina; '
BUTKUTĖ Gina;
BYTAUTAS Vladas;
CEKAITIS Bronius, 33 metų;
CELKYS Bronius, 23 metų, gyv. Vilkaviškyj;
CENOSIS Antanas, 43

Taiskirchen;
ČEPAITIENĖ Ona, 29
CERSKUS Kostas, 23
CERSKUS Leonas, 25
CERSKUTE Irena, 22
CĖSNA Nikodemas, 42 metų, iš
CfiSNA Nikodemas, 44 metų iš
CESONIS Antanas, 43 metų, iš
CESONIS Juozas, 45 metų, iš 
CHURAMOWITSCH Lirgamer 

metų, iš Bialostok.

metų iš Petersham5 "B

metų, iš Strassenburg;
metų, gyv. Kaune;
metų, gyv. Kaune;
metų, gyv. Kaune;

Ostpreusseę;
Ostpreussen;
Petersham;
Taiskirchen;
Leokacįia, 50

V

ir, galų gale visiems tiems, kurie, nežiūrint 
visti pastangų, negali nei grįžti į savo tėvy
nes, nei kitur išvykti. Apskaičiuojama, kkd 
vykdant tą programą Šveicarija be didelių 
sunkumų galėtų leisti čia apsigyventi apie 
4000—5000 atbėgėlių bei emigrantų. (Dabar 
Šveicarijoje randasi apie 15.000 atbėgėlių).

Leidžiant šiems anksčiau minėtų kategori
jų asmenims nuolatos .Šveicarijoje pasilikti ir 
susikurti čia pragyvenimo galimybes, Cent
rinė Organizacija pasiūlė papildyti projek
tuojamąjį potvarkį tuo, kad tokiems asmenims 
atbėgėliams, būtų suteikiami tam tikri as
mens dokumentai, kurie įgalintų juos su
tvarkyti santykius su Kantonų policija ir pa
šalintų nuolatinę baimę būti iš kantono iš
tremtam. Juk mažai yra prasmingas tas nuo
latinis leidimų prailginimas tiems asmenims, 
kurie vis vien niekur negali išvykti ir gy
vena nuolatiniame netikrume dėl savo likimo.

„Išeivių Draugas”

DP skaičius amerikiečiu^ zonoje
Pagal Unrra davinius, š. m. sausio mėn.

11 d. Unrros šelpiamų D P amerikiečių 
je buvo:

I. Distr. Lenkų 16 097; Ukr. 10095; Rusų 
390; Liet. 3 023; Lat. 8 878; Ėst. 4 238; Jug. 
162; be pil. 450; Žydų 14 481; kitų 16 505. 
II. Distr.: Lenkų 1 525; Ukr. 1 985; Rusų 6 999 
-Liet. 1858; Lat. 6 407; Ėst. 1858, Jug. 454; 
be pil. 2 264; Žydų 38 770; kitų 41540. III. 
Distr.: Lenkų 31559; Ukr. 22 389; Rusų 1706 
Liet. 9 679; Lat. 18 619; Ėst. 3 522; Jug. 969; 
be pil. 2391; Žydų 30 100; kitų 33831. IV. 
Distr. Lenkų 14 285; Ukr. 14 870; Rusų 4 047; • 
Liet. 9 223; Latv. 10 451; Ėst. 5 228; Jug. 3225 
be pil. 3 225; Žydų 41072; kitų 55932. Vi
so: Lenkų 63 349; Ukr. 51958; Rusų 8128; 
Liet. 28 924; Latv. 44 355; Estų 14 846; , be 
piliet. 11115; Jug. 4 810; Žydų 124 423; kitų 
147 808. ,

Maždaug apie lO'/o lietuvių amerikiečių zo
noje buvo išscreeninguota, tai sudaro apie 
3.000; Be to, amerikiečių, zonoje apie 1.00 
lietuvių ne stovyklose, tad iš viso amerikie
čių zonoje būtų apie 33.000 lietuvių.

Apie human! % Pabaltijo 
Sąjunga^ idijoje

Apie šios sąjungos veiklą kai kam buvo 
žinoma iš tos sąjungos leidžiamo žurnalo 
„The Baltic Review”. Šis žurnalas yra plati
namas D. Britanijoje, JAV ir kituose kraš
tuose. Šio žurnalo yra išleista 5 numeriai 
Žurnalo tikslas duoti kultūringajam pasau
liui tikslios infpmiacijos apie cKbartinę Pa
baltijo kraštų padėtį. Be to, sąjunga yra pa
siuntusi pabalitiečiams Vokietijoje apie 5000 
egz. įvairių knygų. Nemažai knygų gavo Pa
baltijo Universitetas Hamburge. Taip pat są
junga pradėjo spausdinti mokykloms vado 
vėlius ir maldaknyges. Sąjungą sudaro iš 
kiekvienos tautos po 15 atstovų. Sugyvenimas 
reiškiasi tarp tų trijų tautų labai nuošir- ' 
džiai vj).

JT ūkio ir socialinės ...
Atkelta iš 2 psl.

plasti tarptautines Įmones ir pn. tarptautines 
ekonomines įstaigas. '

15. Laikinoji tarptautinėfcivilinės aviacijos 
organizacija yra patariamasis ir techniškas 
organas. Ši organizacija jau turėjo kelioliką 
posėdžių oro navigacijos reikalu, stengdama
si nustatyti, kaip turėtų būti keliaujama tam 
tikromis oro linijomis ir, visais kitais, lie
čiančiais susisiekimą klausimais.

16. Pasaulinė sveikatingumo organizacija, 
. kuriai priklauso 61 valstybė, turi labai daug

uždavinių, surištų su visuotiniu sveikatingu
mo pagerinimu visame pasaulyje, kova su li
gomis, epidemijomis; maitinimosi, butų są
lygų ir kanalizacijos pagerinimu. Ji remia 
gydytojų priežiūrą ligoninėse, reviduoja su
sirgimų atžymėjimus, tiria mirties priežastie 
ir išdirba planą tarptautinio maitinimosi, 
farmacijos ir kt.

17. Tarptautinė pabėgėlių organizacija. 
Jos darbo sričiai priklauso repatriacija, ap
rūpinimas pabėgėlių, jų reikalų parėmimas 
reikiamais įstatymais ir politinė apsauga, pa
rūpinamas pergabenimo priemonių, kad įkur
dinus kituose kraštuose. Žmonėms, kurie pa
siryžtų grįžti į savo tėvynes, parūpinima* 
kelionės priemonių ir maisto produktų trims 
mėnesiams. Trijų mėnesių maisto atsargos 
gaunamos tik peržengus krašto, į kurį grįž
tama, sieną.

18. Pasaulinė prekybos organizacija turi 
šiuos uždavinius: tarptautinės sutartys, ku
rios padėtų plėtotis tarptautinei prekybai ir 
jos apsauga; tarptautinės sutartys, aptarian
čios kai kurias prekes ir pn. reikalai.

Maždaug tokia yra J.T Ūkio ir Socialinė! 
Politikos Taryba. Kaip matome, tai labai di
delė ir gerokai biurokratinė organizacija.

Ant Rot.
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