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Nemeskim kelio dėl 
gMįOlJ’į;;
Dar nesenas laikas, kai atsakin

gieji mūsų organai šaldė tautiečius, 
pasinešusius nedelsiant emigruoti. 
Jie motyvavo svariais argumentais: 
mūsų buvimas Europoje aktualina 
miisų bylą, renkamos žinios apie 
nuims tinkamiausius kraštus, ruošia
mi kompaktinio įsikūrimo planai ir kt.

Nederėtų neigti, kad pirmasis ar
gumentas, reikalaująs tremtinio pa
siaukojimo ir kantrybės tautos bylą 
aktualinant, yra reikšmingas ir kil
nus. Skurdi tremtinių būtis Europos 
griuvėsiuose buvo ir yra nuolatinis 
Vakarų pasaulio sąžinės žadintojas. 
Tai atliks didelę misiją. Bet, gal ir 
ne dėl mūsų pačių kaltės, kiti moty
vai buvo fiksuoti blogame poperiuje. 
Apie kraštus, daugiau ar mažiau tin
kančius laikinei mūsų pastogei, skai
tančioji visuomenė patyrė aktuales
nių, išsamesnių ir daugiau žinių iš 
spaudon patekusių privačių informa
cijų, nei iš specialių mūsų žinybų, 
įpareigotų informuotis ir informuoti. 
Kompaktinio įsikūrimo planai — ir 
vėl be blogų jų sumanytojų norų — 
planais Ir teliko. Gyvenimo srovė 
diktuoja ir realizuoja savus planus.

Demokratinių tautų triumfas
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Sovietai už genocidą, bet prieš žmogaus teises. Genocido „tėvas".
1

, Prieš pat uždarant pirmąjį Jung
tinių Tautų Visumos suvažiavimo ci
klą, dar suspėta, nors sovietinis blo
kas ir trukdė, priimti „Genocido 
konvenciją“ ir paskelbti „Žmogaus 
Teisių Universalinę Deklaraciją“.

Genocido konvencija buvo priimta 
55 balsais, nedalyvaujant tik trims 
nariams. Charakteringa yra tai, kad 
už genocidą, kuris laikomas tarptau
tiniu nusikaltimu, siekiant persekioti 
ar išnaikinti kitos rasės, religijos ar 
kalbos žmones, pasisakė ne tik So
vietų satelitai, bet ir pats vyriausias 
Kremliaus patikėtinis p. A. Višinskis. 
Juk šalia nacių sukurto tautų naiki
nimo būdo ir apimties lygia greta, o

i ,

Praktiška reikšmė.
gal . dar aukščiau stovi, kaip pirmta- 
kūnai, Sovietų vadovai. Jie pirmieji 
sugalvojo tautų naikinimo būdą, 
įsteigdami koncentracijos stovyklas, 
į kur tautos vyksta „savanoriškai“ ir 
iš kur jau vargu grįžta. Pasaulis 
šiandien turės kantrybės palaukti, 
kaip Sovietai atsisakys nuo genocido 
ir kaip jie pateisins nekaltų žmonių 
žudymą. Nors komunizmo palydovė 
yra savo priešų sunaikinimas, Sovie
tai kėlė rankas už genocido konven
ciją, kuri pasmerkia tautų persekio
jimą ir naikinimą. Negali prieš pa
saulį pasirodyti kalti. To reikalauja 
jų doktrina.

Genocido konvencijai įsigalioti 
reikia, kad ją ratifikuotų J.Tautų na- 
riai-valstybės. J.Tautų visumos su
važiavimas pakvietė J.Tautų tarptau
tinės teisės komisiją studijuoti šį 
klausimą ir paruošti nuostatus tarp
tautiniam kriminaliniam genocido 
teismui sukurti. Genocido kalviu, jo 
„tėvu“ laikomas Lvovo, o dabar Je- 
los universiteto prof. Lemkin. Būda
mas nacių auka, pabėgęs į Švediją, 
o vėliau į Ameriką, jis dirbo šioje 
srityje, kol pagaliau konvencija tapo 
kūnu. Dar studentu būdamas, 1933 
metais jis kreipėsi į Tautų Sąjungą, 
bet jam teisių ekspertų buvo atsaky- 

I ta, kad genocidas pasaulyje neegzi-

Ar Kinija taps raudona?
Šiandieną jau vyrauja įsitikini

mas, kad tremtiniškos mūsų misijos 
tęsimą reikia nukelti į kitus kraštus. 
Neprieštarauja, berods, šiam įsitiki
nimui nė atsakingieji. Todėl išskėsto
mis rankomis sutinkame iš užatiančio 
mums siunčiamus įgaliotinius, pasi
ryžusius padėti mus išemigruoti į 
tuos kraštus, kuriuose mūsų buvimas 
būtų prasmingiausias. Džiaugiamės, 
kad jie atvyksta apsirūpinę įgalioji
mais, atidarančiais jiems -duris' ir Že
nevoje ir okupacinių- zonų įstaigose. 
Su ' pasitenkinimu sutinkame žinias, 
kad jiems pavyksta ne tik patiems 
išsiderėti deramas pozicijas neleng
vam savo darbui, bet ir „įpilietinti“ 
kadrą padėjėjų, parinktų iš tremti
nių tarpo. Ir labai trokštame, kad 
visam šiam personalui lygiai rūpėtų 
kiekvieno doro lietuvio likimas, ne
paisant kurio atspalvio štampu yra 
sužymėti jo įsitikinimai. Norime, kad 
visų mūsų zonų emigracinis perso-

Salia Europos įvykių, nemaža 
rūpesčio teikia politikams Ir Kinija, 
kurioje vis smarkesniu tempu rau
donieji artėja prie Centrinės Kinijos 
sostinės Nankingo ir gresia pavojus 
visai Kinijai patekti raudonųjų ran- 
kosna.

Padėtis rimta. Ciangkaišeko ponia 
vieši su misija J. A. Valstybėse, kal
bėjosi su aukštais Valstybės depar
tamento pareigūnais, matėsi su pre
zidentu, ieškodama greitos pagalbos.

Į. Kiniją Amerika buvo pasiun
tusi daug žymių ekonominių, politi
nių ir karinių ekspertų. Paskutiniu 
metu lankėsi Europos pagalbos plano 
šefas p. Hofmann. Kas bus su Ki
nija. ne vienas klausia? Ir ne vienas 
klausia, ką darys Amerika?

Tuo klausimu plačiau pasisako 
The New York Herald Tribune ve
damajame.

Viena, kas galima su užtikrintu 
tikrumu pareikšti, yra ta, jog tai, 
kas vyksta, yra žymiai komplikuo-

greitai sukurti policinę valstybę, pa
našią į Rusijoj esančią. Iš tikrųjų 
tenka labai paabejoti, kad tai galima 
būtų greitai padaryti, nors esą ga
lima preciziškai pasakyti, ką raudo
nieji vadai norės mėginti Kinijoje 
daryti.

Kinijoje kommunistal turi sunku
mų, bet taip pat turi ir tam tikrų 
pliusų. Jų pagrindinė pirmenybė yra 
ta, kad senoji kiniečių kultūra yra 
jau nustojusi savo gyvybingumo ir 
yra jau Išsiskaidymo afedijoje. So
cialiniai ekonominiai ir politiniai pa
vyzdžiai, kurie turėjo savo pradžią 
prieš 2000 metų, dabar jau griūva; 
Kinija yra pareinamoje stadijoje, 
kuriai nusakyti revoliucijos žodis 
būtų per švelnus pasakymas. Esą 
panašumo į persiformavimą Euro
poje, kur tęsėsi keletą šimtų metų 
ir kada buvo verčiami monarchai — 
tai renesanso, reformacijos ir pra
monės revoliucijos. Sis sąmyšis kaip 
tik davė progos raudoniesiems, bet

nieriais ir t. t. Šio jų švelnaus el
gesio svarbiausias tikslas sumažinti 
administracines problemas naujai 
užimtose srityse, kad išblaškytų bai
mę užimamose vietovėse. Žinoma, 
eventualiai raudonieji pattrsią savo 
įsitikinimą, pamažu, atsargiai Ir ta
da susidųrsią su tais sunkumis, ku
rie susikaupė per šimtmečius ir ku
rie buvo pasiėmę svetimas valdymo 
idėjas į Kiniją, baigia laikraštis savo 
pastabas. ,

'“Iš šių ’ amerikiečių išvedžiojimų 
nematyti šios baimės, kurią pergy
vena Europa dėl raudonosios būsi
mos Kinijos. Ar šie jų samprotavi
mai pasitvirtins ar ne, sunku prana
šauti. Tačiau galima sutikti su tuo, 
kad komunizmas eina kitomis prie
monėmis negu civilizuotas ir kultū
ringas pasaulis ir todėl jų rankose 
Kinija gali būti baisiausiu įrankiu 
tol. Rytams, o tada ir Europa atsi
durtu sunkioje padėtyje. J. A.

stuoja. Šiandien matome, kad jis ir 
tada egzistavo ir dabar veikia pilnu 
apkrovimu.

UNIVERSALINE ŽMOGAUS 
TEISIŲ DEKLARACIJA

Žmogaus teisių deklaracija, kaip 
ją priimta oficialiai vadinti „Žmo
gaus Teisių Universalinė Deklaraci
ja“ buvo J.Tautų visumos suvažiavi
mo 48 balsais, aštuoniems susilaikius, 
priimta. Šiuo klausimu taip pat rei
kėjo daug kantrybės, nes Sovietų 
blokas naudojo visas priemones, kad 
ši deklaracija nebūtų priimta arba 
būtų pastatyta ir įrėminta i Markso 
teorijos pagrindus. Ypač Sovietai 
priešinosi dėl teisės, kuri duotų lais
vai kiekvienam žmogui išvykti iš sa
vo krašto. Taip pat Sovietams ne
patiko deklaracijos dėšnis dėl laisvo 
žodžio, nes tuo pretekstu kiekvienas 
karo kurstytojas galėsiąs skelbti sa
vo idėjas. Ypač Sovietai norėjo 
įterpti „garantijas“, kurios būtų su
teikiamos valstybei įgyvendinant de
klaracijos principos. Jie taip pat no
rėjo prakišti apribojimus (suvaržy
mus) tiems asmenims, kurie pažeistų 
„demokratiją“, „progresą“ ir taip pat 
nukreipti suvaržymus „fašistams“ bei 
„karo kurstytojams“.

Šie visi Sovietų pasiūlymai buvo 
labai griežtai atmesti Vakarų valsty
bių, kurios „demokratijos“, „pažan
gos“, „fašizmo“ sąvokas supranta ki
taip negu Sovietai. Sovietų juodos 
mintys, kuriomis jie prisidengę tau
tas ir paskirus individus naikina ir 
vėliau naikintų, buvo lengvai su
prastos ir Kremliaus pasiūlymai su
silaukė fiasco.

Nors ši žmogaus teisių universe*- 
linė deklaracija nėra joks įstatymai 
kuris įpareigotų valstybes jos laiky
tis, tačiau ji turės moralinės reikš
mės šiuos reikalus sprendžiant, (m)

nalas visomis savo jėgomis įsijungtų 
į tiesioginį savo darbą, kur) šiuo me
tu, tremtinių dauguma laiko pačiu ak
tualiausiu. Kiti mūsų vegetavimo Va
karų Vokietijoje klausimai šiandieną 
yra antraeiliai. Juos reikia modifi
kuoti, derinant naujai fazei, kai masė 
bus jau kitur. Betgi ryškėja sąmo
ningai forsuojama ar spontaniškai 
besiformuojanti tendencija apversti 
kopėčias aukštyn kojomis. Emigraci
niai reikalai ketina išvirsti į iškabą, 
už kurios taikstosi įsitvirtinti kitokio 
turinio veikla. Nesileidžiant j analizę 
nukrypimų, diktuojamų grupinių 
troškimų, verta atkreipti dėmesį Į ki
tą, keistą reiškinį. I tą, būtent, kad 
emigracijos darbui išsiderėti etatai 
kėsinamasi panaudoti ne tesioginei 
paskirčiai, bet visiškai kitam darbui. 
Gal tai būtų ir gera išeitis mūsų ve
getacijai dabarties stovyklose pra
tęsti, tačiau tai visiškai nesuderinta 
su mūsų bendruomenės troškimu, kad 
pašauktieji ir paskirtieji padėtų ben
druomenės nariams žengti tuos sun
kiuosius žingsnius į ateitį, kurios pir
masis tarpsnis yra emigracija.

Ligšiolinė emigracinių reikalų ei
ga nerodo, kad mes būtume pasiruošę 
išnaudoti geros valios mums sukur
tus įstatymus ir teikiamas įsikūrimo 
galimybes, kaip lygiai ji nerodo, kad 
mes turėtume per daug tais reikalais 
besirūpinančių ir juo labiau kompe- 
tetingų žmonių. Jų ne tik per maža, 
bet in Jų veikla nepakankamai efek
tyvi. Negi tūliems atsakingiesiems at
rodytų kitaip? Jei taip, tai ar nebūtų 
pravartu mums visiems žinoti moty
vus, skatinančius etatų akrobatiką?

J. Rudnietis

SPAUDOS VAJUS
Trumpai mus informuoja, jog 

Echleswig-Holsteino LTB Apygardo
je iki 1949. I. 1 d. yra paskelbtas 
lietuviškos spaudos platinimo vajus. 
Smulkesni sėkmės rezultatai bus 
paskelbti vėliau.

čiau, negu paprastai Vakarų tautos 
supranta. Kinijos istorija ir jos kul
tūra yra visiškai nepanašios į Vaka
riečių ir todėl nei dabartinių prie
žasčių Kinijos katastrofos, nei faktų, 
kurie liečia šią eigą, negali gerai 
įvertinti. Net JAV esančios tenden
cijos, pavyzdžiui, kurios sutinkan
čios, kad jei komunistai valdysią di
delius Kinijos plotus, jie negalėsią

Paskutinis aktualijos
— Danija, Norvegija, Islandija ir 

Portugalija bus pakviestos dalyvauti 
pasitarimuose Atlanto pakto reikalu. 
Italijos ir Islandijos pakvietimas dar 
svarstomas.

— Vengrijos minlsterių pirminin
ku paskirtas bežemis kaimietis Istvan 
Dobi.

—- Jeigu Berlyno magistrato rin
kimuose nebūtų dalyvavę nė pusės 
balsuotojų, SĖD planavo dvi didžiu
les demonstracijas, kurios būtų įsi
brovusios J vakarinius sektorius ir 
jėga užėmusios vak. magistrato būsti
nę. Iš Saksonijos ir kitų sričių buvo 
planuojama skubiai atgabenti vokie
čių „komjaunuolių“, kurie būtų suki
limą parėmę.

senosios kultūros irimas yra pakan
kamai lėtas ir todėl jiems teks susi
durti su dideliais sunkumais. Vienas 
tokių bus — kiniečių valdymo for
ma. papročiai, kurie reiškia daugiau 
negu įstatymai, veikią nuo taip va
dinamos Chou dinastijos, dar toli 
prieš Kristaus gimimą. įvesti griežtą 
centrinę vyriausybę su policinės val
stybės kontrole kiekviename kaime, 
valsčiuje ir mieste būtų kiniečiams 
visai svetima idėja. Ciangkaišeko 
kontrolė, palyginti su Sovietų, yra 
švelni, bet vis tiek įkyrėjo kinie
čiams.

Be to, komunistams bus sunkumų 
su šeimų sistema, pagal kurią kiek
vienas kinietis greičiau kreipsis pa
galbos pas savo giminę, bet ne į val
stybę. Kiniečiai labai nemėgsta sve
timųjų kišimosi, tiek pat rusų, tiek 
ir bet kurių kitų. Jie esą giliai įsiti
kinę, kad kiekvienas patvarkymas, 
padarytas žmogaus, gali būti modifi
kuotas per pasitarimus ir kompro
misus.

Raudonieji, aišku, žino šiuos vi
sus sunkumus. Jų svarbiausias pasi
sekimo laidas — tai tvarkymasis su 
kaimiečiais. Šiuo metu komunistai 
esą nepaprastai susivaldė ir tokiu 
būdu švelniai elgiasi su turtinges
niais kaimiečiais, žemvaldžiais, biz-

JAV tikisi Kinijos suskaldymo
Prancūzų ūkinis laikraštis „La 

Tribune Economlque et Financiere" 
nagrinėja amerikiečių politikos Eu
ropos ir Kinijos atžvilgiu skirtingu
mus. Laikraštis kelia klausimą, kuo 
išaiškinti tuos skirtingumus, ir rašo: 
„Pirmų pirmiausia situacija yra ne 
ta pati. Europoje pirmyn veržiasi 
pati Sovietų Sąjunga, Kinijoje gi ki
nų komunizmas laimi prieš naciona
listus. Tai komunizmas, kuris trak
tuojamas Maskvos nepriklausančiu Ir 
su kuriuo Washingtonas gali pradėti

kalbą. Toliau, Mao Tse Tung per
galė prieš visą Kiniją dar nėra ti
kras dalykas. Ką ir Washingtonas 
laiko galimu, tai Kinijos suskaldy
mas. Pagaliau tose srityse yra skir
tinga ir strategija. Amerikiečiai čia 
veda pakraščių blokados politiką, 
kuri remiasi Japonijos salynu, Fili
pinais, Olandų Indija ir rytoj gal dar 
Formoza, jeigu toji sala būtų pavesta 
JAV valdyti, kaip iš JT reikalauja
ma. -Toji periferijose strategija yra 
mažiau rizikinga negu Europoje.“ (z)

W. Churchillis įspėjo Staliną jan 1945 metais
NESUTARIMAI VESTŲ PRIE PASAULIO SUSKALDYMO

Paskutinė W. Churchillio kalba 
britų parlamente per įvykusius de
batus užsienių politikos klausimu 
buvusi viena stipriausių prieš Attlee 
vyriausybę. Tačiau svarbiausią dė
mesį parlamento atkreipė W. Chur
chillio perskaitytas Stalinui laiškas, 
rašytas 1945 metais. Karo meto 
premjeras rašęs Stalinui, jog pasau
lio skaldymas į du pasauliu nušluo- 
siąs civilizaciją. Trijų — Britanijos, 
Rusijos ir JAV — bendradarbiavi
mas atneštų naują auksinį amžių. 
Kitas kelias būtų baisus ir jų vadai 
būtų išgėdinti prięš istoriją.

Komunistinis atstovas p. Zilliacus 
tuojau prikišo p. Churchilliui, kad 
karo politika su Rusija yra, „iš tik
rųjų, opozicijos vadų politika“. Į 
priekaištą Churchillis gražiai atsikir
to. Po to jis pradėjo skaityti Stali
nui 1945 metais balandžio 29 d. pa
siųstą laišką. Jame jis priminė, kad 
dėl Lenkijos teisių jis jaučiąs di
džiausių sentimentų, kartu augąs di
delis noras pasilikti draugais su ga
linga Sovietų respublika ir kartu 
dirbti su jąja, nežiūrint skirtingų 
vyriausybių ir nusistatymo. Toliau 
Churchillis pasižada viską daryti, 
kad draugiški santykiai su Sovietais 
ir toliau paliktų ir jis netoleruosiąs, 
kad Lenkijos vyriausybė būtų ne
draugiška Rusijai. „Mes negalėsime 
pripažinti tokios lenkų vyriausybės, 
kuri neatitiktų bedroje mūsų Jaltos 
deklaracijoje aprašymų, numatančių 
individams teises, kaip yra supran
tami tie dalykai Vakarų pasaulyje.*1 
Dėl Graikijos jis pasisakė, kad Bri
tai sieks draugiškos Graikijos, bet 
nesvarbu, ar ji bus respublika ar 
monarchija.

Tur būt dėl tokių gerų Vakarų In

tencijų Sovietų Sąjungos atstovas p. 
Višinskis apkaltino vakariečius dėl 
antrojo pasaulinio karo pradėjimo. 
Esą, Britanija, remiama JAV, pada
riusi viską, „idant... atidarytų Hit
lerio puolimui duris prieš Rusiją“, 
sako Višinskis.

„Antrojo pasaulinio karo prieža
stis liečianti ne tiek Hitlerį, kiek 
Prancūzijos, Britanijos vadus, re
miamus JAV.“ Šitaip kalbėjo Vi
šinskis per J. Tautų visumos suvažia
vimą priimant žmogaus teisių dekla
raciją. Todėl aišku, kad iš žmogaus 
teisių deklaracijos naudos Sovietų 
dominuojamose srityse nesulauk
sime, jei jis Vakarų kraštus r ar. % 
kaltesnlus negu Hitleris. Britų atsto
vas priminė Višinskiu!, kad jie nu
stotų minties varžymą ir pareiškė, 
kad „priespaudos minties idėjos nie
kad neateina iš Vakarų į Rytus, bet 
jos eina iš Rytų į Vakarus ... Kur 
gi yra prievartos darbų stovyklos 
milijonais žmonių laikomų vergijoje? 
Jie yra totalitariniose kraštuose“.

Esant šioms aplinkybėms, W. 
Churchillis pasiūlė britams Izraelio 
valstybę pripažinti ir Ispanijos 
Franco įsileisti į J. Tautas. Jis nu
rodė, kad jau esąs atėjęs laikas 
sutvarkyti reikalus su Rusija, išly
ginti skirtumus, kurie vis dar tebč-ea 
tarp Rytų ir Vakarų, kol Rusija dar 
neturi atominių bombų paslapties. 
Ispanijoje esą žymiai daugiau lais
vės, negu bet kur už geležinės už
dangos. Churchillis taip pat nurodė 
į Vokietijos klausimo spendimą.

Iš Churchillio pareiškimo aiškėją, 
kad dabartinė politinė padėtis negalį 
ilgai tęstis Ir kad reikia ieškoti prie, 
monlų, kuriomis pasaulis būtų prt* 
vestas prie tvarkos, (am)

1
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Gydytojai ragina palikti nesutarimus
Korporacijai „FRATERNITAS LITHUANICA“ 40 metų

Dr. Jono Basanavičiaus įkvėpi
mu, Petrapilio Karo Medicinos Aka
demijos keliu pasiryžėlių pastango
mis, 1908 m. gimsta „Fratemitas 
Lithuanica“ korporacija, prie kurios 
vėliau prisidėjo ir kitus Rusijos Uni
versitetus baigę lietuviai gydytojai.

Si pasistato sau tikslą — sujung
ti lietuvius medikus, nežiūrint kokių 
jie pažiūrų bei įsitikinimų bebūtų, 
į vieną organizaciją, kuri, savo pa- 
grindan padėjusi didžiausios tole
rancijos, humaniškumo ir brolišku
mo principus, siekia ugdyti ir plėsti 
lietuvišką dvasią, kovoja su nutau
tėjimu ir mišrių tautybių šeimų su
darymu. Tuo laiku, baigus aukštuo
sius medicinos mokslus Rusijoje, jos 
nariai buvo skatinami grįžti į Lie
tuvą, kad dirbtų atstatymui Nepri
klausomos Lietuvos, kur, kaip žino
me, truko patriotų inteligentų. Tą 
užsibrėžtą tikslą korporacijos na
riai pilnai įvykdė. Nepriklausomybės 
kovų metu beveik visi anuome
tiniai korporacijos nariai, kaip karo 
gydytojai, aktyviai dalyvauja Lietu
vos išlaisvinimo kovose. Atgavus 
Nepriklausomybę, dalis korporacijos 
narių ir toliau pasilieka karo tarny
boje, o kita dalis pereina dirbti 
mokslinio darba į universitetą arba 
Imasi kitų atsakingų gydytojo pa
reigų.

Nepriklausomos Lietuvos Univer
sitete gimsta senosios gydytojų kor
poracijos „Fratemitas Lithuanica“ 
jaunoji atžala studentų to paties 
vardo korporacija, kuri padėjusi sa
vo pagrindan lietuviškumo, broliš
kumo, humaniškumo ir tolerancijos 
principus. Kadangi korporacija yra 
apolitinė, be aukščiau paminėtų 
tikslų, siekia tobulintis savo profe
sijoje. Si jaunoji atžala papildo jau?

Literatūros vakaras
Hanau. — Gruodžio 3 ir 4 d. d. 

Hanau Lietuvių stovykloje lankėsi 
rašytojai: Pulgis Andriušis, Antanas 
Gustaitis ir A. Rūkas. Ta proga 
hanavlečiams davė du. literatūros 
Vakaru.

Pulgis Andriušis, realus gyveni
mo būties vaizduotojas, nepaprasto 
sąmojaus humoristas, skaitė iš savo 
kūrybos „Sudiev, kvietkeli“ rinkinio 
fragmentą ir feljetoną „Nurašyti 
nuostoliu11. Fragmente paliečiama 
kaimo būtis su nepaprastu vaizdin
gumu, gi feljetone aštrokai grybšte
lėjo žmogaus silpnybes.

Antanas Gustaitis prabilo į klau
sytoją savo, humoristiniais eilėraš
čiais. Eilėraščiai gyvenimiški, kupi
ni sveiko sąmojaus ir klausytoją 
vedžioja po nuotaikingą pasaulį.

A. Rūkas savo eilėraščių minti

nais gydytojais senąją „Fratemitas 
Lithuanica“, tuo sudarydama nenu
traukiamą ryšį tarp Petrapilio Aka
demijoje ir Lietuvos Universitete 
išaugusių korporacijų. Klek vėliau, 
paėmusi pagrindan tuos pačius 
principus, Lietuvos Universitete įsi
steigė moterų medikių ir odontolo- 
gių korporacija „Patria“, kuri tapo 
tikroji „Fratemitas Lithuanica“ se
suo. -

Šiais metais lapkričio 28 dieną 
suėjo lygiai 40 metų nuo korporaci
jos' įslsteigimo. Nors ir nepalankio
se tremties sąlygose šios sukaktuvės 
buvo atštvęstos, — korporacijos na
rių suvažiavimai įvyko gana gausūs: 
vienas apimąs amerikiečių ir pran
cūzų zonoje gyvenančius narius, 
įvyko š. m. lapkričio 27—28 d. Augs
burge, o antrasis, apimąs anglų zo
noje gyvenančius narius, įvyko ly
giai tuo pačiu laiku Bad-Rehburg’e.

Gydotojų korporacija, suvesdama 
savo 40 metų balansą, konstatavo: 
23 jos nariai yra kovose žuvę arba 
mirę, 29 likę Lietuvoje, 8 ištremti 
į Sibirą, 13 emigravę į įvairius 
kraštus ir 44 tebegyvena tremtyje 
Vokietijoje bei Austrijoje. Ir šian
dien korporacija siekia to paties 
tikslo, kaip ir prieš 40 metų, būtent: 
Lietuvai Nepriklausomybės atstaty
mo ir, esant pirmam galimumui, 
grįžti į savo tėvynę ir dirbti josios 
labui. Tam tikslui suvažiavimo me
tu korporacija įsteigė „Geležinį Fon
dą“, kuriuo bus finansuojamas grį
žimas į Lietuvą tų brolių korporan- 
tų, kurie laikui atėjus nebus pajė
gūs grįžti savo ištekliais. Be to, Su
važiavimas, turėdamas galvoje dide
lius Liet. Kultūros Fondo tikslus bei 
uždavinius, nutarė visa korporacija 
įstoti nariu.

mis nuvesdina klausytoją j mielo
sios tėviškės lygumas, praveda pro 
Vilniaus miesto bažnyčių bokštus, 
Gedimino kalno papėdėje duoda pa
vargusiam keleiviui pasigrožėti šio 
miesto paslaptimis ir nejučiomis vėl 
grąžina į tremtį, rodydamas gražesnę 
ateitį.

Dvi valandas seki posmą po pc£ 
smo ir nejučiomis užmiršti nedėkin
gą tremtį ir su poetu drauge link
smai juokiesi ar susimąstai. Ir kai 
mielieji rašytojai sako sudie, jauti 
dvasioje pailsėjęs ir čia pat poetui 
siunti dėkingumo jausmus.

Į Hanau retai teužklysta trem
tinys poetas ar rašytojas ir dėl to 
gal ne visi moka įvertinti šį dabar 
mums taip reikalinga žodinį meną. 
O vis dėlto domėtis tokiais šauniais 
literatūros vakarais mums reikia.

J. Janušaitls

įvertindama momento rimtumą, 
„Fratemitas Lithuanica“ korporacija 
savo suvažiavimo metu, kreipdamasi 
į lietuvių visuomenę, esančią trem
tyje, priėmė šią rezoliuciją:

Šiuo metu, kada mūsų, tėvynė 
yra priešo naikinama, tremty esan
čių lietuvių kova dėl jos laisvės ir 
atsistatymo turi eiti sklandžiai, be 
jokio trynimos! bei nesusipratimo. 
Todėl „Fratemitas Lithuanica“ kvie
čia visą lietuvišką tremties visuo
menę:

1. Palikti nuošaly asmeninius ar 
grupinius interesus, kurie gali būti 
nesantaikos ir . susiskaldymo prie
žastimi, o vieton to, suvienytomis 
jėgomis, siekti Lietuvos Nepriklau- 

Rasmekite Amerikos lietuviq jaunimui
Tremtinių ryšiai su Amerikos lie

tuvių jaunimu nėra tamprūs. Viena 
kita studentų ar moksleivių grupė 
tėra tokius ryšius užmezgę. Arti
mesnis ir šiltesnis bendravimas su 
Amerikos lietuvių jaunimu surištų 
apskritai visa lietuviškąjį jaunimą 
į darnią vienumą Lietuvos laisvės 
kovoje. Tiesa, bendravimas su Ame
rikos lietuvių jaunimu nėra lengvas. 
Pirmiausia, duaguma Jų nemoka pa
kankamai lietuvių kalbos raštu. An
tra, jie daugiau yra įsitraukę į ame
rikietiškąjį gyvenimą ir mūsų trem
tinių vargai težinomi daugiau jų tė
vams, kurie patys nemažesnius var
gus yra išgyvenę. Gi Lietuva ir jos 
laisvės kova tesudaro tik romantinį
vaizdą jų sąmonėje.

Kaip tad tuos šiltesnius ryšius su 
Amerikos lietuvių jaunimu už
megzti? Trumpa patirtis parodė, kad 
profesinio arba ideologinio pobūdžio 
bendravimas yra pats sėkmingiau
sias. Kaip kai kurios studentų gru
pės per savo atstovus Amerikoje su
gebėjo sudaryti gražius ryšius su 
tenykščiu jaunimu, taip pvz. čiur- 
lioniečiai susirišo su Chicagos lietu
vių chorais ir tautinių šokių grupė
mis. Choruose ir tautinių šokių gru
pėse daugiausia dalyvauja lietuviš
kas jaunimas, o ne retai prie jo pri
sijungia ir kitataučiai, kaip lai yra 
Alice Stephens Singers chore ar Vy
to Belajaus tautinių šokių grupėje. 
Mūsų sportininkai galėtų užmegzti 
ryšius su Amerikos lietuvių sporto 
klubais, studentai su studentais bei 
moksleivija, jaunieji rašytojai ir 
šiaip plunksnos mėgėjai galėtų ra
šinėti į jų jaunimo laikraščius.

Reikia -pasakyti, kad daugelis 
Amerikos lietuvių jaunimo tikrai 
daugiau dirba mūsų tremtinių naštai 
palengvinti ir aukojasi mylimos Lie
tuvos laisvės kovai, nors jos ir nėra 
matę, negu kad mes žinome. Spauda 
dažnai mini didžiai nusipelnusių mū-

somybės atstatymo ir- Tautos gyvy
bės išlaikymo, įtraukiant į tą darbą 
visas pozytyviausias bei pajėgiausias 
jėgas. Siekdami kalbamo tikslo, bū
kime tolerantiški ir gerbkime kitų
įsitikinimus, kiek jie neprieštarauja 
Nepriklausomos Lietuvos idėjai.

2. Kol nėra atstatyta Lietuvos 
Nepriklausomybė, kad nesuskaldy- 
tume pozytyviųjų bei kūrybinių 
atstatymo darbo jėgų, susilaikykime 
nuo bet kokios kritikos ar žeminimo 
visų buvusių Lietuvoje Vyriausybių 
bei atskirų jos narių, tiek savųjų, 
tiek svetimųjų tarpe žodžiu ir per 
spaudą. Minėkime Nepriklausoniy- 
bės laikus kaipo gražiausią mūsų 
gyvenimo periodą ir lai kiekvieno 
tautiečio atminty lieka šio Nepri
klausomo gyvenimo trumpas epizo
das, kaip skaisčiausias bei tyriau
sias mūsų kovų laimėjimas.

Fratemitietis

sų veikėjų Amerikoje vardus, tačiau 
tūkstančiai lietuvaičių ir lietuviukų, 
Amerikoje išmokę lietuvių kalbos iš 
savo motučių, didžiausiu pasišventi
mu dirba lietuviškąjį darbą.

Šio laikraščio bendradarbiai Jul. 
Sakelė ir K. Veržikas jau yra ir pri
statę tremtiniams vieną kitą Ameri
kos lietuvių jaunimo veikėją bei 
paskelbę jų adresus. BALFo centras 
ir mūsų Raudonasis Kryžius galėtų 
sudaryti ir paskelbti adresus Ame
rikos lietuvių jaunimo draugijų, 
sporto klubų, meninių grupių, laik
raščių arba net ir pavienių asmenų 
su kuriais tremties jaunimas galėtų 
susirašinėti. (a)

Popiežius suteikė kun. I
Jo Šventenybė Popiežius Pijus 

XII, įvertindamas kun. Igno STAR
KAUS nuopelnus Bažnyčiai, š. m. 
lapkričio 13 d. teikėsi paskirti jį sa
vo „Cubicularius intimus" ir suteikė 
jam Monsignoro titulą.

Monsignoras Ignas Starkus šiuo 
metu tremties būtimi dalijasi su 
250 lietuvių kolonija Augustdorfo 
stovykloje, britų zonoje, čia vado
vaudamas lietuvių, gimnazijai ir 
drauge eidamas S. Reino Vestfalijos 
lietuvių R. katalikų dekano parei
gas.

Garbės prelatui Ignui Starkui, 
šiais metais atšventusiam savo am
žiaus 60 metų sukaktį, linkime dar 
daug metų nepritrūkti sveikatos ir 
jėgų sėkmingam pastoracijos ir jau
nosios kartos švietimo bei auklėjimo 
darbui, (p)

LAIVE SURAKINTI LIETUVIAI 
PABĖGĖLIAI

Sao Paulo (Brazilijoje) išeinąs lie
tuvių laikraštis „Žinios“ paskelbė 
iš Oslo gautą laikraščių pranešimą,

Vilniaus 625 metu 
minėjimas

Hanau. — Gruodžio 5 d. Hanau 
Lietuvių stovykloje įvyko Vil- 
Vilniaus — Lietuvos sostinės 625 me
tų minėjimas. Didžioji teatro salė 
pilnutėlė žmonių; jų tarpe nemaža 
ir kitų tautybių. Minėjimas pradė
tas trumpu kult, vadovo J. Zilionio 
žodžiu. Architekt. J. T. Vizgirda 
skaitė reikšmingą paskaitą. Paskai
toje palietė Vilniaus miesto įsikūri
mą, jo reikšmę Lietuvai istorijos 
amžių bėgyje ir vaidmenį, kurį 
Vilnius suvaidino mokslo, meno, ar
chitektūros, ekonomijos ir kit. sri- 
niaus — Lietuvos sostinės 625 me- 
laimėjimus. Ta pačia proga iškėlė 
Vilniaus reikšmę Lietuvai dabar ir 
ateityje. Vilnius — Lietuvos širdis 
ir nedalomas jos kūnas. Vilnius
Lietuvai yra brangus su savo šven
tovėmis ir meno paminklais, iš ten 
kilo lietuvių tautos didingoji dvasia, 
jis ir toliau pasiliks dvasinių ir eko
nominių gėrybių šaltinis. Paskaita 
labai turininga ir mintys prasmingos 
ateičiai. Po paskaitos Kauno Operos 
primadona Antanina. Dambrauskaitė 
davė lietuvių liaudies dainų ir operų 
arijų solo koncertą. Akomponavo 
kompozitorius Jeronimas Kačinskas. 
Tiek paskaitininkui, tiek mielajai 
dainininkei už pareikštas mintis ir 
malonias liaudies dainas bei operų 
arijas susirinkusieji klausytojai su
kėlė audringas katutes.

Iš minėjimo gautas pelnas pa
skirtas vietos švietimo įstaigų rei
kalams, už ką hanaviečiai šio minė
jimo rengėjams ir aktyviems daly
viams lieka dėkingi. J. Janušaiti*

starkui monsignoro titulą 
dar kartą parodantį pasauliui šiur
pius lietuvių pabėgėlių išgyvenimus.

Oslo uoste (Norvegijoje) laivų lan
kytojai apspitę tik į uostą įplaukusį 
vieną JAV transatlantinį laivą, stai
ga nustebo — iš laivo gelmių veržėsi 
duslūs šauksmai ir dejavimas. Buvo 
aišku, kad kažkas šaukiasi pagalbos, 
bet nesuprasdami jų kalbos, smal
suoliai negalėjo sužinoti, kas jie ir 
ko nori. Netrukus naujiena pasiekė 
valdžios atstovų ausis ir buvo išaiš
kinta, kad laive prirakinti du 
lietuviai. Si pavasarį jie, pabėgę 
iš Lietuvos, per Lenkiją pasiekę Bal
tijos jūrą ir Švediją. Goeteborgo 
uoste jiems pavyko patekti į Ameri
kon plaukiantį laivą, bet jau van
denyne jie nebesilaikę reikiamo at
sargumo ir tuo būdu buvo išaiškinti. 
Juos persodino į pirmą sutiktą Nor- 
vegijon plaukiantį laivą. Laivui plau
kiant atvira jūra, jie buvo laisvi, bei 
atplaukus Norvegijos uostan Oslo* 
juos tuoj uždarė vienukėn ir priraki
no, kad nepabėgtų, nes už keleivių 
pabėgimą Norvegijos uostuose laivai 

turi mokėti dideles pabaudas. - j. 8. -

A. VILKAS (26)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
. ATSIMINIMAI

Išvažiuojame link Schoeneck. Mozūrus, nors sunku ..., 
paliekame tame kaime. "Terizikuojame daugiau.

Pravažiuojant pro Schoeneck, pastebiu užrašus, rodan
čius, kiek km. iki Pr. Stargard. Pirmasis rodo 11 km., už 
poros šimtų metrų antroje Iškaboje parašyta — 12 km.! O 
kai išvažiuojame už miestelio, randame iškabą „Pr. Stargard 
— 14 km.“. Tas užburtas miestas vis tolsta nuo mūsų!

Rusai patikrina dokumentus. Keli einame pėsti pirmi. 
Paskutiniuosius mūsų vežimus sustabdo ir ilgai nepraleidžia. 
Mat, Genė parodė pažymėjimą, išduotą rusų majoro, kur buvo 
parašyta, kad ji nėščia ir tegul niekas netrukdo 'jai keliauti. 
Rusas ilgai ja tardo ir pajuokia. Net mums gėda.

Per tiltą sargybinis nenori praleisti.
Apsinakvojame pas raišą lenką dvarininką.

(1948. III. 21. Treč.)
Prabūvame tame dvare visą dieną. Neatmenu, dėl ko kilo 

kivirčas su tuo lenku, kai rusai įkeitė arklį.
Pro šalį varomi vokiečių belaisviai. Lėktuvai skrenda 

bombarduoti Dancigo.
(1945. IIL 22. Ketv.)

Pravažiuojame Pr. Stargard, ir niekas mūsų nestabdo. 
Temstant G. G. dvare pasitinkame kuopą surikiuotų civilių, 
žygiuojančių kietu žingsniu su sovietiška daina.

Užvažiuojame prašyti nakvynės pas lenkus. Mėnuo švie
čia. Sakomės esą lietuviai. Jie mielai sutinka ir net leidžia 
moterims apsinakvoti namų kambary.

Mes to nesitikėjome iš lenkų. Prie trobos pristatytas 
^tvartas. Čia vėl ta pat nešvari mada.
(1945. IH. 23. Penkt.)

Išvažiuojame. Saulė šviečia. Lenkai mus įspėja, kad ne
toli yra surinkimo punktas, kur mums viską atims.

Per Vyslą tiltas tik ties Mewe. Sutinkame lietuvius iš 
Vilkaviškio, Jie tą patį sako. Privažiavus kryžkelę, šaukiu 
Vyto tėvui, kad suktų į pietus, Lenkijos link, bet jis užsispyręs 
lyg negirdi, nes skuba Lietuvon.

Įvažiuojame į Pelplin’ą ir sukinėjamės visokiais aplinki
niais keliais, ne* tiltai sugriauti; tik vienas pataisytas. Vyto

tėvas netyčia buvo pasukęs J pietus. Dideliu vargu atsukame 
vežimus atgal. O tuo keliu būtume išvažiavę iš to prakeikto 
miesto. x

Matome iškabą! „Sovietų piliečių surinkimo punktas“. 
Apsimetame nepastebį ir drožiame pro šalį. Gal pavyks pas
prukti! Vienas rusas jau mums moja grįžti. Reikėjo mums 
apsikaišyti lenkiškomis vėliavomis. Būtų praleidę.

Atbėga būrys rusų ir varo mus atgal.
— Dar Dancigas nepaimtas. Pirma pakariaukite, o paskui 

galėsite grįžti į Lietuvą.
Viską reiks palikti. Vyrai 17—48 m. eis kariuomenėn, o 

kiti bus vežami tėvynėn traukiniais.
Mus pasitinka rusas kapitonas. Pasiskubina atimti vieną, 

dar išsilikusį dviratį. Vežimus reikia iškrauti ir daiktus su
nešti į paskirtus nešvarius kambarius.

'Tai prižiūri vienas rusiškai kalbąs, į piemenį panašus ber
niokas. Susitariame nieko neišsitarti, nes gali mokėti lietu
viškai. Jis negudriai kreipia ausį ton pusėn, kur išgirsta po
kalbį, į viską godžiai žiūri, čiupinėja ir nematant kemša į 
kišenę. Pagaliau išgauname, kad jis kalba lietuviškai.

Mus informuoja apysenė Lietuvos žydė.
— Ui, koki graži bus kareivi, — gėrisi mumis.
Algio ir Vyto tėvo neima. Kitus nuveda į kambarius, 

laikinas kareivines. Sugulame. Ima tardyti.
Mane, mokantį rusiškai, tardo tuojau NKVD-istas, kurs 

kas antras žodis sako „... mat".
— Tarnavai SS, ... mat?
— Ne, kitaip paso neturėčiau.
— Kur dirbai Lietuvoje?
— Pašte.
— Kiek klasių baigei?
— 8. (Reikėjo sakytį 12, nes sovietai ir pradžios mokyklos 

skyrius vadina klasėmis.)
— Gali eiti.
Tardymas visai trumpas! Pro praviras duris girdėjau, 

kaip gretimuose kambariuose tardytojai mušė rusus, buvusius 
belaisvius, per veidą.

— Ko, ... mat, svoločiau, pasidavė! vokiečiams?
Lietuviams čia buvo lengviau.
Vienas tipiškas buvęs belaisvis rusas, buhalteris, plepa, 

plepa, laižosi visiems. Ir „išsilaižė"; paskyrė net mūsų vyres
niuoju, nors tik šiai nakčiai. Sugulame dviaukštėse medinėse 
lovose, kur čiužinio vietoje tik nelyginto* lentos.

J. Švaistas (2)

Mes gyvenam...
— Herezija! Taip tik atskalūnai gali kalbėti!
— Tegul aš ir atskalūnas, tavo manymu, bet tavojo Dievo, 

tokio žiauraus klastingo, nenoriu pripažinti! Kodėl jis, kaip 
koks budelis ar žandaras, tik Lietuvą baudžia? Kodėl kiti 
kraštai ir žmonės, kurie gal daug daugiau nusipelnė bausmės, 
paliekami ramybėje. Kodėl? Kur gi čia teisingumas ir logika?

— Ne! Čia ne Dievas visų mūsų blogybių ir nelaimių 
priežastis. Čia visai kur kitur reikia Ieškoti to pikto šaknų.

— Ai vyručiai! — vėl pasigirsta iškilmingai pakilus Ul- 
duko balsas; — Kaip žiauru... Kam taip diena iš dienos vi* 
draskyti atviras žaizdas ir be paliovos kankintis? Aš saky
čiau: velniop visi tie žiaurumai ir pragaro kančių vaizdavimai! 
Vyriškai atsisukim į gyvenimą ir imkim, kas jame gražu, 
kilnu, kas džiugina ir pakelia žmogų. O gyvenimas, vyručiai, 
iš tikrųjų įdomus ir gražus!

v- Sakai, gyvenimas ir dar gražus? Kame čia tas mūsų 
gyvenimas?

. — Keistai klausi, brolau — falcetu užtraukė Uldukis: — 
Nagi tik apsidairyk ir pamatysi, jei, žinoma, ne aklas!

Bematant pakilo nuo lovos Romas Parutis ir audringai 
ėmė blaškytis po siaurą pailgą gardelį, vadinamą kambariu. 
Jis buvo susisukęs nevykusią naminio tabako bankrutkę. Ner
vingai gaudė dūmų kartumą ir nuolat papsėjo, plačiai ap
žiojęs kaip kokį žinduką. Kartais sustodavo tragiškai šaukian- 
čioj pozoj ir draskydavo savo krūtinę, beieškodamas smar
kesnio žodžio.
’ — Ne, Jonai... Mes tik klaidžiojam, blaškomės, bet ne
gyvenam. Nes argi galima pavadinti gyvenimu tas skurdžias 
tolydžio prislėgtas ir apkarpytas mūsų dienas? O vis dėlto 
jaučiam, kad yra arba turi būti tasai didysis gražus gyveni
mas. Jis eina kažkur už mūsų, pro mus. Mums tik vilpšteli 
savo uodega ir nulekia kaip tas pasakos žirgas. Mes liekame 
bejėgiai stebėtojai, priverstini palydovai...

— Sakai palydovai?... Kodėl tik palydovai ir dar pri
verstini? Nesuprantu tavęs, Romka? — tarytum naiviai įsi
terpia Ulduko klausimai.

— Taip, Jonai... Juk mūsų viduje šaukte šaukia, kad ir 
mes ne pratesni žmonės, kad ir mes turime teisių į tokį pat» 
gražų, nevaržomą, didelį gyvenimą. Dažniausiai tik šaukiamu
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Tikslas bendras - tėvynės laisvė
Laisvosios Spaudos Žurnalistų S-gai įsikūrus / Rašo J. Lanskoronskis

Kad anapus uždangos palikusios, 
bet visomis gyslomis susijusios su 
demokratinės Europos kultūra ir iš 
jos išplaukiančiomis politinėmis bei 
socialinėmis koncepcijomis tautos 
nenustos kovojusios dėl pamintos 
savo teisės atsikurti laisvam, nepri
klausomam' gyvenimui — yra nor
malus dalykas. Visos tos tautos turi 
šiapus uždangos daugybę savų tėvy
nainių, pasiryžusių kaip galint tą 
kovą remti, joje aktyviai dalyvauti. 
Visų tų tautų tremtiniai, vieni tvir
čiau, kiti palaidžiau yra susiorgani
zavę savas tautines bendruomenes, 
tęsiančias savų kraštų politinio, so
cialinio, kultūrinio gyvenimo tradi
cijas, jungiančias savų institucijų li
kučius, buriančias savus žmones pa
gal profesijas. Kuone visos jos turi 
demokratiniais pagrindais sudarytus 
savus autoritetingus organus — vy
riausybes, tarybas, vykdomuosius 
komitetus ir p. Per tuos autoritetin
gus organus jos visos beldžiasi į vi
sas tarptautinio forumo duris, kietai 
pareikšdamos, kad jos niekuomet 
nesutiks su jų kraštų demokratinių 
institucijų ir nepriklausomybės pa
naikinimu; jos visos nestinga tvirtų 
nesugriaunamų argumentų, kad po 
karo rytų tyronijos sudaryta padė
tis ne tik nesuderinama su elemen
tarinėmis tautų ir individų laisvėmis, 
bet kad toji padėtis gresia visam 
civilizuotam pasauliui. Nėra reikalo 
Stabtelėti ties daugiau nei pusantro 
milijono pavergtų žmonių skurdu ir 
beviltišku šaukimu į pasauli! Padė
tis aiški ne tik pavergtiesiems, bet 
ir tam pačiam pasauliui. Tegul ty
lėjimo sąmokslo frontas ir pralauž
tas, tegul visuotinė sąžinė ir pradeda 
atbusti, bet tikrovė nuo to dar ne
kinta. Visos pavergtos tautos tačiau 
supranta, kad kovodamos paskirai, 
vienos savo byloje, nebus tokios stip
rios, kain jungdamos savo jėgas 
drauge. Jau seniai tremtinių politi
kos vadai ir jų vadovaujamos orga
nizacijos yra užmezgę tarpusavio ry
šius ir. išeidami iš vienokio likimo, 
ieško vienodų metodų ir būdų vie
nam frontui sudaryti. Visiems jau 
seniai paaiškėjo, kaip menki ir maži 
buvo visi praeities nesusipratirfiai, 
palyginti su baisiąja dabarties tikro
ve. Visos buvusios tarpusavio „skriau
dos“ ar tarn čekų-lenkų, ar tarp 
Jenkų-gudų-ukrainiečių, ar tarp lie- 
.tuvių-lenkų bei rumunų-vengrų nu
blunka ir nebeturi raison d’etre, ka
da tos visos tautos vienos kovoja dėl 
savo politinio buvimo teisės, o kai 
kurios iš jų ir dėl savo biologinės 
egzistencijos tiesiąja žodžio prasme. 
Sutryptos nacionalsocializmo, fašiz
mo ir sovietų totalitarizmo režimų, 

jos ieško išraiškos bei formos vie
nam vienalyčlui kovos frontui su
daryti. Iš čia įvairūs politinių par
tijų vadų bendradarbiavimai, įvai
rūs politiniai klubai, federalistinės 
idėjos, regionaliniai susitarimai. Tas 
jungimosi sąjūdis, be abejo, tas vi
sas tautas glaudžiau susieja, asme
niškas valstybės vyrų bei visuome
nininkų kontaktas buvusius ar gali
mus Iškilti nesusipratimus išlygina 
bei sušvelnina. Ta pačia Unkme vy
ko ir žurnalistų susiartinimas.

Laisvos spaudos federacijos idėja 
gimė jau 1945-40 m. m. Jau tada 
buvo aišku, kad didelėj Europos da\ 
ly tautų laisvės idealai karo išdavoje 
netik nėra įkūnyti, bet kad ištisai tų 
tautų virtinei skiriama uždusti už 
istorijoje nežinomo tragizmo ir te
roro uždangos.

Prancūzų savaitraštis „Noir et 
Blanc“ savo lapkričio 10 d. Nr. 194 
rašo:

„Visi prancūzų laikraščiai rašo 
apie sovietus, vieni apsiputoję iš pa
sibjaurėjimo, o kiti iš pasigėrėjimo.

Daug įdomiau skaityti parašytą 
paties ruso rusišką istoriją. Mums 
paduoda šį anekdotą iš humoristinio 
rusų žurnalo „Krokodil": Krivičio 
miesto inkubatorių stoties istoriją, 
kur kiaušiniams nepasiseka.

Gegužės mėn. 1947 m. buvo ati
duota valstybiniams inkubatoriams 
2.000 kiaušinių, kur juos taip dažnai 
„Inspektavo“, kad iš jų tepasiliko 5. 
Kad skandalo išvengtų, likusius tuos 
5 kiaušinius padėjo po višta ir ji iš
perėjo 2 viščiukus. Jų pardavimo 
kaina (išvertus į prancūzų valiutą) 
250 frankų, o jų savikaina 1.500.000 
frankų. „Krokodil“ baigia: nieko 
nuostabaus!

Visiems gerai žinoma, jog kiauši
niai, ypatingai jų trynys, labai ge
rai veikia i žmogaus balsą. Paste
bėta, jog rusų inkubatorių stočių tar
nautojai visai gerai dainuoja, o di
rektorius M. Kuravief visų geriau
siai.“

Jei čion ir anekdotas, tai „Kroko
dilui" nedaug tereikėjo fantazijos 
jam sutverti, nes ten gyvenimas pats 
yra dažnai anekdotiškas, bet dar 
dažniau tragiškas.

Mes taip pat paduodame iš ne- 
humorlstinės „Tiesos“ š. m. spalių 24 
d. Nr. 253 įžanginio straipsnio iš
trauką:

.Kėdainiuose nemaža žmonių no
rėtų pasinaudoti vieša valgykla. Bet 
visame mieste veikia labai ankštose 
patalpose tik viena, kurioje Ir aptar
navimas ir pagaminamas valgis ne

Pavergtos Europos žurnalistų dau
guma pasiliko Vakarų Europoje ir 
įsiliejo į bendrą kovą dėl savo kraš
tų laisvės. Pirmon eilėn jie dėjo vi
sas pastangas susiorganizuoti savuo
se tautiniuose rėmuose. Visų tauti
nių grupių žurnalistai — estai, lat
viai, lietuviai, gudai,' ukrainiečiai, 
lenkai, slovakai, čekai, rumunai, 
vengrai, bulgarai, jugoslavai, dargi 
albanai ir kazokai įsteigė savas žur
nalistų sąjungas bei komitetus Vo
kietijoje, Anglijoje, Paryžiuje. įvai
rių tautų žurnalistams tarpusavy su
sirišus, atsirado regionalinis bendra
darbiavimas ir gimė regionalinės są
jungos. s Vienodos kovos metodams 
beryškėjant, reikėjo padaryti pasku
tinis žingsni^ — susijungti į bendrą, 
didžiulę laisvosios spaudos Žurnali
stų Sąjungą. Londono ir Paryžiaus 
regionalinių komitetų iniciatyva bu

„Laimėjimų" krašte
tikęs. O kitose Kėdainių „valgyklo
se“, išskyrus alkoholinių gėrimų, nie
ko negalima gauti. Nerodo pavyzdžio 
ir „Valgio" tresto valgyklos Vilniuje. 
Bloga tvarka valgykloje Nr. 6 L. Gi
ros g., užkandinėje Nr. 5 Didžioje g., 
netinkamai pagaminti valgiai paduo
dami kavinėje Nr, 3, užkandinėje Pi
lies g. 8 ir t.t. Kodėl Iki šiol „Valgio“ 
trestas negali įvesti griežtos tvarkos 
savo valgyklose. Dauguma valgyklų 
miestuose pradeda dirbti nuo 12 vai., 
ir todėl iš ryto juose papusryčiauti 
neįmanoma. Prekybos skyriaus ir 
tresto darbuotojai pamiršo, kad pas 
mus darbas prasideda nuo 8—10 vai., 
kad darbininkas, tarnautojas, moks
leivis turi pusryčiauti 7—9 vai.

Eilinis pilietis, kuris norėtų išsi- 
remontuoti savo butą, vargiai gali 
sulaukti eilės butų valdyboje (Red.: 
matyt tame lygybės krašte neeiliniai 
piliečiai, komunistų bonzos, turi pir
menybės teisę). Jisai turi dažniau
siai pats savo lėšomis kreiptis į pa
vienį amatininką, kuris už darbą 
paima keletą kartų daugiau nusta
tytos valstybinės kainos. Kodėl 
vykdomieji komitetai ligi šiol vis ne
sutvarko butų remonto kontorų, kad 
jomis už prieinamą, valstybinę kai
ną galėtų pasinaudoti kiekvienas pi
lietis? Tą patį priekaištą reikia pa
daryti vykdomiesiems komitetams 
dėl vandentiekio, kanalizacijos, elek
tros įrengimų remonto. Šis klausi
mas ypač aktualus artėjant žiemai, 
nes butų valdyba šiais metais neį
vykdė numatyto remonto plano. Pa
kanka patikrinti keletą artelių, kad 
įsitikintume, jog dėl blogos priežiū
ros iŠ gamybinės kooperacijos įr 
vykdomojo komiteto pusės, kostiu
mą ar batus kartais pas privatų 
amatininką lengviau pasisiūdinti, 
negu artelėje. Vilniuje paskutiniu

vo sudarytas organizacinis komite
tas, kuris ir sukvietė pirmąjį „Lais
vosios Spaudos žurnalistų Kongre
są", įvykusį š. m. lapkričio 27-'28 d. 
d. Paryžiuje.

Iniciatoriai kongresui buvo gerai 
pasirengę ir pateikė svarstyti jau 
pilnai suformuluotą medžiagą. Po 
informacinio plenumo posėdžio, ku
riame visos tautinės delegacijos pa
reiškė savas pažiūras j būsimos fe
deracijos uždavinius ir savus speci
finius pageidavimus, Kongresas, iš
rinkęs darbo biurą ir sekretoriatą, 
susiskirstė į penkias darbo komisi
jas.

1. Politinė ir spaudos laisvės ko
misija turėjo apsvarstyti dabartinę 
spaudos padėtį po Sovietų režimu, 
santykius su pasauline Žurnalistų 
Sąjunga, žmogaus teisių deklaraciją 
ir parengti kreipimosi tekstą į Jung-

metu naujai atremontuota pirtis ir 
šiuo atžvilgiu reikalai žymiai page
rėję. Tačiau nepagerėjo padėtis su 
skalbyklomis. Visame mieste yra tik 
viena, nedidelė ir tai nemechanizuo
ta. Tai sukelia rimtą skalbimo pro
blemą daugeliui tarnautojų, mokslei
vių Ir pan.“

Tam „samokritikui" iš „Tiesos“ 
mes galime duoti patarimą iš jam 
artimos ir visai materialistinės rusų 
filosofijos, būtent: Kuzma Prutkov 
sakydavo „Smotri v koren“ (žiūrėk 
į šaknį). Tame ir yra visas dalykas. 
Butų valdybos, butų remonto kon
toros, prekybos skyriai, amatininkų 
artelės, vykdomieji komitetai, parti
jos organai ir pan., visas tas biuro
kratinis aparatas, kurio priešakyje 
stovi blogiausis elementas ir atėjū
nai Iki mongolų Imtinai, su visais 
savo planavimais (kūlimo planas, 
net Ir toksai yra) gali tik griauti 
ūkišką Lietuvos gyvenimą. Kiekvie
nam lietuviui yra visiškai aišku, ko
dėl iki sovietų okupacijos tame pa
čiame Vilniuje ar Kėdainiuose yal- 
gyklų, užkandinių buvo pakankamai 
ir juose darbininkas prieinama kaina 
galėjo gerai pavalgyti ir buvo gerai 
aptarnaujamas, niekas nesiskundė, 
jog skalbyklų mažai, jog buto išsi- 
remontuoti, batų Ir drabužių pasi
siūdinti negalima. O svarbiausiai, 
žemės ūkis vystėsi laisvai (ne kol
chozų pagrindais) ir žemdirbis gerai 
žinojo, jog jo darbo vaisiai priklausė 
jam ir darbininkų uždarbio dalis ne
buvo eikvojama tam, kad sukeltų 
riaušes Prancūzijoje, palaikytų karą 
Artimuosiuose ir Tolimuosiuose Ry
tuose.

I tinių Tautų organizaciją (UNO) dėl 
spaudos laisvės; prireikus turėjo pa
rengti ir kitokias rezoliucijas.

2. Statutų komisijų uždaviny! 
buvo aptarti galinčias kilti grupinių 
sąjungų žurnalistų klausimus ir ap
svarstyti bei priimti organizacinį Fe
deracijos statutą.

3. Profesinei komisijai buvo pa
vesta parengti profesinį žurnalistų 
statutą ir aptarti įvairius profesiniut 
reikalus, kaip pvz. laisvos spaudos 
agentūros įkūrimą, kolegų, kuriems 
gresia pavojus dėl jų politinės veik
los, apsaugojimą ir p.

4. Ekonominė komisija svarstė sa
vitarpio šelpimosi ir darbo suradimo 
klausimus, santykius su IRO, emigra
cijos eventualumus.

5. Komisija — motina. Taip buvo
pavadinta komisija, kurioje posėdžia
vo delegacijų pirmininkai ir kurios 
uždavinys buvo derinti visų komisi
jų darbus ir lyginti jose kylančius 
prieštaravimus, o svarbiausia susi
tarti ir kongresui pasiūlyti kandida
tus į Federacijos valdomuosius or
ganus. Os

Įkurtos Federacijos uždaviniams 
ir būsimo jo veikimo metmenims ap- 
tiksllnti, suglaustai paliesiu esminius 
organizacinio statuto dalykus. Pir
miausia vardas. Buvo siūlyta pava
dinimas „Rytų ir Centro Europos 
Laisvos Spaudos Žurnalistų Federa
cija". Į taip geografiškai apibūdintą 
plotą neįeina nei Baltų kraštai. Lie
tuvių delegacija, nepaisydama kad ir 
kaip įtikinančių aiškinimų tiek ko
misijose, tiek plenume, jog siūlomoji 
geografinė sąvoka apima visas pa
vergtas tautas ir tų tautų Kongrese 
dalyvavimas yra tam geriausias įro
dymas, užsispyrė federaciją pavadinti 
arba „Europos Pavergtų Tautų Lais
vos Spaudos Federacija“ arba įvesti 
terminą „anapus uždangos“. Nors 
lietuvių siūlomas vardas ne visai tin
ka juridine prasme, juos tačiau, be 
latvių, palaikė kartais ukrainiečiai, 
bet visada Balkanų kraštai. Po ilgų 
derybų ir „argumentacijų“ buvo pri
imtas pavadinimas „Centro bei Rytų 
Europos ir Baltų bei Balkanų Kraštų 
Laisvos Spaudos Federacija“. Nors 
moraliai lietuviai ir apskritai baltai 
iš bendro fronto niekuomet nebuvo 
išskiriami, tačiau kai kalbama apie 
Rytų bei Centro Europą dažnai bal
tai pamirštami. Dabartinis vardas 
yra vis šioks toks propagandinis lai
mėjimas.

Federacijos nariu gali būti kiek
viena laisvos spaudos tautinė (tauty
bės prasme) žurnalistų sąjunga, kuri 
priims statuto idėjas Ir principus. 
Naujais nariais gali įstoti tautinės 

(Nukelta į 5 pusi.)

o iš tikrųjų murkdomės nuolatinėj kasdienybėj. Visai nenuo
stabu, kad dėl to nuolat susikrimtę, erzlūs. Ne kartą įnirtę 
varžomės dėl šiukšlynų menkniekių. ,

Uldukis atgyja ir triumfuoja:
— A ką gi aš sakiau? Tu šiandie, Romka, matyti, be 

normalios porcijos, todėl ir nukalbėjai...
— Kas jums rūpi, jei aš išgeriu! Aš už savo, ne už jūsų...
— Faktas! Tik, mat, toks kvailas žmogaus širdies jaus

mingumas. Man gaila tavęs.
— Jokio pasigailėjimo nei užuojautos aš neprašau!
— Suprantu. Tik kažkodėl nejauku, kai nesiderina.
— Kas nesiderina?
— Nagi, kai klausai tavęs — žavu, išmintinga, o kai pa

galvoji — juk tu bernas!
— Nesišaipyk, Jonai, jei sakaisi turįs žmogišką širdį. 

Gera tau, kai iš namų išlydėjo, o aš — iš vieno kalėjimo į kitą.
— Jei nepramuštum dėl Snapso, ir tu turėtum. Ir uždarbį 

padoresnį susirastum.
— Vargu. Kas gi tau mokėtų po penkiasdešimt markių 

už darbo dieną ir dar plius savaitinė cigarečių norma.
— Bet yis dėlto bernauti...
— Oho! Leonas Pryšmantas! Jis tikras žemaitis. Jis gu

drus vyras ir puikus žmogus.
Ilgokai tylėjo Vincas Vilkutis, bet dabar nebeiškentė.
— Taigi, puikus... Jis vykusiai sudorojo visuomenės au

kas, būdamas apskrityje Savitarpinės Pagalbos pirmininku.
— O kam — vokiečiams reikėjo atiduoti?
— Kodėl vokiečiams? Jos turėjo patekti tam, kieno ir 

buvo, bet ne vieno žmogaus malonumui.
— O vis dėlto, nors tu ir doriausiu save laikai, bet už 

tave neičiau stovykloje dirbti. Galėtum ir šimtą markių 
siūlyti.

— Kodėl gi?
— Iš principo: suvalkietis esi.
— Vyrai, ša! Kam tuojau paray." ūmas ir erzlios

smulkmenos! — mėgino sulaikyti Domas Jukna.
— Čia ne smulkmenos, bet jau nuo amžių taip yra, kad 

suvalkiečiai daugiausia nosį riečia, tipiški šykšteivos, sava
naudžiai. Be dvasios, be širdies, anot Adomo Mickevičiaus.

Vilkutis nenusileido:
— O kas gi jau tavo Pryšmantas? Žiauriausias išnaudo

jęs, spekuliantas ir tiek. Jis čia tik sąrašuose laikomas, o iš 
tikrųjų daužosi po visas tris zonas. Štai ištisa savaitė kaip 
to nebematom jau. Niekam jokios naudos ir paramos. Tokio 

savanaudžio tikrai niekas nepasigailėtų, jei kur nors sau gal
vą nusisuktų...

Jukna piktai pakraipė nosimi ir vėl įsiterpė:
— Vyrai, argi jūs nejaučiąt, kaip oras čia ne tik psichiš

kai, bet ir fiziškai nepakenčiamai prisisunkęs jau. Prastai ta
riant, pasmirdęs...

Ginčo įkarštis laikinai atslūgo. Visus paveikė nors Ir kas
dieninis, bet vis dėlto kiekvieną kartą abuojai erzinąs reiš
kinys. Pirmasis atsiliepė Vilkutis:

Iš tikrųjų! Tam Lumžų vaikui tikrai suplakti viduriai. Be 
perstogės rėkia jis, be pasigailėjimo ir krato jį vežimėly. Jau 
kelintą sykį sodina jį šiandie ant puodo. Ir kas pikčiausia — 
visai prie mūsų sienos, kur didžiausias plyšys...

Parutis priekaištingai pažvelgė į Uldukį ir užtraukė me
ditacijų tonu:

— Štai tau ir gyvenimas. Nei arklidėj nei lauke ramiai 
nepabūsi. Atsidarytum langą, bet jis palubėj, nepasiekiamas 
ir nepritaikytas. Arkliams gal ir nesvarbu buvo panosėj lan
gas, bet žmonėms .. Nei saulės spindulių, nei padoraus dan
gaus sklypelio, nei jokio pasigėrėjimo erdve. Kaip kacete. 
Išeitum į kiemą, čia vėl prakeiktas Švabijos oras. Nei vasara, 
nei ruduo, nei žiema. Velniai žin kas. Vis šalta, drėgna, pur
vas, nuolat lietus, vėjas. Jei nelyja, tai šiurpiai purkščia. O 
tos ūkanos ir miglos — ligi pasiutimo. Viduje susirinkę rieja
mės kai šunes.

Paskutinius žodžius pagavo Uldukis ir nutraukė Paručio 
meditacijas.

— Sakai, kai šunes? Taigi, kad ne. Suneš susipiauna ar 
dėl kaulo, ar dėl kalės. Vadinasi, dėl ko nors konkretaus. O 
dėl ko mes čia nuolat piudomės, rupūmil? Kad vienas prakti
kuojąs katalikas, o kitas ne? Kad vienas aukštaitis ar žemai
tis, o kitas suvalkietis? Vis gangrenotos ambicijos, vis nesu
derinami individualistai, vis varliškas pasipūtimas, vis garsūs 
buvę žmonės, išreklamuoti visuomenės veikėjai. Šubertas, pa
sakysiu, šiandie visos mūsų praeities ambicijos ir visi turėti 
titulai, jei jie nepateisinami! Kas man šiandie toks direkto
rius, ar tituluojamas daktaras, jei jis tik šliaužioja ir verkš
lena? Ir apskritai, daugelis mūsų vadinamųjų inteligentų — 
tik perrūgusių pavasario kopūstų romantika. Šiandien visi 
mes daug prasčiau įvertinami, negu tas, kuris padoriai švarką 
pasiuva ar dailiai batus sutaiso, arba miške malkų prikerta. 
Svarbiausia susiprasti, kas mes šiandieną esame ir ką galim 
dar? Vadinasi, koks biesas čia mus siundo?

Staigi, nelaukta Uldukio intervencija tarytum perkūnas 

visus pritrenkė. Gerokai palaukėjus filosofiškai bandė spręsti 
Jukna.

— Aš manyčiau, kad čia erdvė ir oras taip veikia, kuriuos 
mūsų sąlygose vadinu penktuoju ir šeštuoju matavimu...

— Įdomu, vyručiai! — nenutilo Uldukis: — Mūsų ekono
mistas ir visuomenės mokslų skleidėjas dipi gimnazijos jauni
mui išrado naujus matavimus. Bravo, Adomai! Čia vis dėlto 
ne kiškio spira. Tu užpatentuok greičiau. Pasiskubink, nes 
dabar tokie laikai: kas pirmiau ką nors svetimo pasisavina,, 
to nuosavybė ir biznis. , .

— Pala, pala, Jonai! Nutilk truputį. Pasiklausykim da
bar: už dešiniosios mūsų sienos kažkas ypatingesnio vyksta. 
Kiek aš suprantu, prasidės audringas dialogas.

Už lentinės sienos, kurioje piršto platumo plyšiai neiš
laikė rudo vyniojamojo popieriaus atsparumo, aiškiai buvo 
girdėti besibarančių žodžiai. Taip aiškiai, kad rodos tame pat 
kambaryje, nieko nesivaržydami kėlė viešumon opiuosius savo 
šeimos reikalus. Vienas balsas tenoriškai vyriškas, sausas ir 
aštrus. Antrasis — moteriškas, išlepintai minkštas ir sultingo 
patrauklaus tono. Nuolat buvo girdimi trenksmai į stalą ir 
duslus aukštai iškelto pogrindžio dundėjimas. Vyriškis, ma
tyti, argumentavo kumščiu ir nervingai skubiais žingsniais po 
kambarį.

— Stefa! Paskutinį kartą įspėju, kad daugiau nebematy- 
čiau tavęs su tuo niekšu Pranaičiu! Ir čion jis — nė kojos 
daugiau! Supranti? Nuleistu aš kraują tam drigantui!

— Juokingas tu, Staska, ir tiek.-Ypač dabar...
— Aš — juokingas!? Nuo kada gi tapau tau juokingas? 

Kodėl nebuvau tada juokingas, kai visų apleistą, išvariusią 
ištraukiau iš dvokiančio nuodingųjų dujų fabriko?

— Argi aš maldavau, prašiau? Priešingai, pats buvai 
labai patenkintas ir laimingas.

— Stefa, jei tu nesi dėkinga, nors nebūk tokia įžūli!
— Jei atvirai pasakau, tai įžūli. Keista! Ko gi tu no»i 

iš manęs?
— Bet ko gi tau trūksta dar? Dėl tavęs štai Unrroj nuo 

ryto ligi vakaro vargstu, kai kiti pilvus išvertę saulėj verte* 
liojasi. Aš vis stengiuosi, kad tau cigarečių, saldumynų, rie
balo geresnio...

— A kodėl gi ponas Pranaitis ar Pryšmantas nei taip 
dirba nei vargsta, o visko turi?

— Bet kas gi tai per žmonės? Kaip visi padorioji į j*Q* 
žiūri? Visai stovyklai negarbė, kai įsimaišo empi.
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leškant atsakymo į šį klausimą, 
pirmiausia mums ateina į galvą to
kia mintis: ar Lietuva, nužengusi 
nuo politinės scenos, kurią ji buvo 
užėmusi Rytų Europoje viduram
žiais, galutiniai atsisakė nuo ambici
jos vaidinti bet kokį ryškesnį vaid
menį tautose? Kokia jos tolesnė bu
vimo prasmė? Kokia jos vieta Euro
pos ir pasaulio tautų šeimoje? Nes 
juk kaip kiekvienas individas, taip 
ir paskira tauta, turi turėti savo 
paskirtį, nes kitaip ji nė kuo ne
siskirs nuo biologinio gyvio, kuriam 
daugiam niekas nerūpi, kaip tik gy
vybės palaikymas ir dauginimasis.

Pirmiausia stabtelėsime ties tau
tos medžiagine gerove. Šiandien yra 
labai madinga linksniuoti žodžius 
„pragyvenimo standartas“. Pragy
venimo standartas yra pasidaręs 
tautos medžiaginės gerovės, civili- 
zuotumo ir, pasakyčiau, net kultū
ringumo aukščiausias matas. Jei 
kurios tautos pragyvenimo lygmuo 
yra aukštas, tai reiškia, kad jos pi
liečiai gerai uždirba, sočiai gyvena, 
turi santaupų juodai dienai ir 1.1. 
Pragyvenimo standartas apsprendžia 
tautos medžiaginės pažangos laipsnį. 
Žemo’ progyvenimo lygmens tautą 
mes laikome atsilikusia.

Savaime suprantama, kad atsi
kūrusi Lietuva negalės nesirūpinti 
savo pragyvenimo standarto pakėli
mu. Reikės atstatyti miestai ir kai
mai, reikės iš naujo organizuoti pra
monę ir prekybą, apskritai, reikės 
atkurti visą valstybės ūkį. Be abejo, 
tam mes panaudosime savo 20 metų 
nepriklausomo gyvenimo patyrimą 
ir pritaikysime paskutiniuosius tech
nikos išradimus.

Bet kyla klausimas, ar Lietuva 
atliks savo paskirtį, jei atstatys sa
vo ūkį ir pakels savo pragyvenimo 
standartą? Kitaip sakant, ar jos ge
rai sutvarkytas ūkis ir aukštas pra
gyvenimo lygmuo apspręs jos pas
kirtį tautų šeimoje?

Jei mes į šį klausimą atsakytume 
teigiamai, tai kuo tada lietuvių tau
ta skirtųsi iš kitų tautų? Juk aukšto 
standarto siekimas yra bendras vi
soms civilizuotoms tautoms. Jei Lie
tuva išplės pramonę, išraizgys kraš
tą gerais keliais, tvarkingai atstatys 
savo kaimus ir miestus, pakels že
mės kultūrą ir 1.1., be abejo, ji daug 
padarys, bet ji tik savo ūkį sulygins 
su ūkiu kitų tautų, kurios nuo karo 
nebus nukentėjusios, daugiau nieko. 
Savo aukštu pragyvenimo standartu 
kaimynams mes nieko nauja nepa
sakysime, jokių naujų amerikų ne
atrasime. Didieji kraštai, pavyz
džiui, kad ir Amerika, turi didesnių 
medžiaginių išteklių ir nepalyginti 
labiau išsiplėtojusią techniką, ir mes 
niekados negalėsime su jais susily
ginti. Atsikūrusi Lietuva gali turėti 
ir, be abejo, turės aukštą pragyve
nimo lygmenį, bet kitų tautų akyse 
tai nebus joks ypatingas mūsų lai-

Technikos ir mokslo 
pasauly

Modernusis elektronų amžiaus 
dtmogus dažnai ir nepagalvoja, kiek 
nuostabių, žmogaus proto nepralen
kiamų technikos stebuklų yra čia pat 
jo aplinkoje, gyv. gamtoje. Paimki
me, pavyzdžiui paprastą rugio šiau
dą. Būdamas tik 3 mm skersmens, 
jis iškelia sunkią varpą net iki 2 m 
aukščio, t. y., jo aukštis yra 666 kar
tus didesnis už skersmenį. Palygin
kime su juo žmogaus statybos meno 
kūrinius. Tame pačiame aukščio ir 
skersjnens santykyje, Cheopso pyra- 
midė būtų net 155.178 m aukščio (t. 
y., 17,5 karto praneštų aukščiausią 
žemės kalną Gaurisankara, Himala
juose), 300 m aukščio Eifelio bokštas 
būtų maždaug 86 km aukščio, Ulmo 
katedros bokštai — 10 km ir t.t.

Ir kas nuostabiausia, tie pastatai 
neturėtų subyrėti net ir tada, kai, 
praradę pusiausvyrą, būtų blaškomi 
šen ir ten, paliestų viršūne net že
mės paviršių. Visa ta paslaptis — 
šiaudu išilgai einą plaušteliai yra ne
paprastai tvirti, išlaiko net 25 kg 
spaudimą į 1 kv. mm ir pralenkia 
šuo atžvilgiu not geriausią plieną.

Ar. Zailskaa

Rašo Vyt. Alantas
mėjimas, o tik būtinybė, privaloma 
kiekvienai civilizuotai tautai. To
dėl lietuvių tautos paskirtis glūdi 
ne medžiaginės kultūros laimėji
muose.

Panašiai tenka žiūrėti ir į mūsų 
politinės santvarkos reikalą. Sunku 
tikėti, kad ir šioje srityje Lietuva 
galėtų tarti pasauliui kažin ką nau
ja ir originalaus. Visų pirma dėl to, 
kad politinės santvarkos išsikristali
zuoja tik per ilgus amžius ir tose 
tautose, kurios turi senas politines 
tradicijas, tuo tarpu kai Lietuvai tų 
tradicijų trūksta, o kita vertus, po
litinės sistemos yra tokia sritis, kur 
kažin ko nauja neišgalvosi. Kai po 
pirmojo pasaulinio karo, laimėjus 
demokratinėms valstybėms, siūbte
lėjo per pasaulį demokratijos banga, 
Lietuva pasidarė demokratiškesnė 
už pačias demokratiškiausias šalis; 
paskum, kai Europoje atsirado auto
ritetinės santvarkos, Lietuva linkte
lėjo ir į tą pusę; po trečiojo pasau
linio karo, laimėjus demokratiniam 
Vakarų pasauliui, Lietuva vėl taps 
demokratiškiausia iš demokratijų. 
Kitaip sakant, mes maždaug važiuo
sime kitų tautų išgalvotų politinių 
sistemų priekaboje, derindami jas 
savo krašto reikalavimams.

Panašiai galima išsitarti ir apie 
mūsų socialinių problemų išsprendi
mą. Nepriklausomybės laikais so
cialinis klausimas buvo gerokai pa
stūmėtas mūsų krašte, atstačius Lie
tuvą, jis, abejo, bus varomas toliau. 
Lietuva gali tapti ir labai pažangia 
socialiniu atžvilgiu valstybe, šioje 
srityje, kaip, pagaliau, ir kitose sri
tyse, ji gali sėkmingai lenkyniauti

Dėl „Tėvynės Balso" 
korespondencikės

Ar ansai Amerikos viekšniškių 
reikalavimas, kad bibliotekoje būtų 
ne vien kurios valdančios srovės 
raštai, bet skaitytojai galėtų joje 
laisvai naudotis bent kurios srovės 
leidiniais (tuomet reikalauta įsileisti 
bene „Laisvę“ ir „Vilnį“), „dabar“ 
gal jau bus Viekšniuose įvykdytas 
ir skaityklos lankytojai gali joje 
gauti ne vien „Tiesą“ ir kitus val
dančios krypties laikraščius, bet ir, 
sakysime, amerikines „Naujienas“, 
„Vienybę", „Draugą“ ir kitus, trem
ties „Žiburius“, „Mūsų Kelią“, „Min
tį“ ir panašius?

Jei aš Jums, kaip Ištikimas 
viekšniškis, pasiųsiu „Minties“ ką 
tik išleistą mano „Vilniaus Univer
sitetą 1940—1941 m.“, ar gaus Ją sa
vo skaitykloje viekšniškiai 'aisvai 
skaityti?

Kai 1940—1941 m. Lietuvoje vi
sokių atžagareivių iš bibliotekų, 
knygynų ir net iš privatinių asmenų 
buvo išimamos ir atimamos knygos, 
kurios kuo nors nepatiko pasišovu
siai kraštui vadovauti grupei, ir net 
(XX amžiuje!) buvo naikinamos 
Naujosios Vilnios popieriaus malūne 
(taip buvo sunaikinta ir mano „Vil
niaus reikalu Amerikos Lietuvoje“), 
ar nuo šio vandališko žygio buvo 
apsaugota ir nenukentėjo Viekšnių 
biblioteka? Ar ir dabar tebėra joje 
visos mano ir kitų paaukotos kny
gos, visų Nepriklausomosios Lietu
vos krypčių laikraščiai ir kiti lei
diniai?

Iš tebeprisimenančio tik Viekš
nių smukles „Tėvynės Balso“ kore
spondento nelaukiu į tuos klausimus 
žmoniškų atsakymų, bet Viekšnių 
bibliotekos-skaityklos vedėjas, pa
dorių tėvų sūnus Geležinis, galėtų 
autoritetingai mums i juos atsakyti.

O dabar dėl Viekšnių gimnazijos, 
kurią korespondentas irgi paskelbė 
tik „dabar“ tesant įseigtą. Irgi ne
tiesa, nes po ilgų pastangų, kuriose 
ir man teko dalyvauti, bet daugiau
siai Viekšnių viršaičio Mačiaus ryž
tingumo ir sumanumo dėka, vokiečių 
okupacijos laikais Viekšnių progim
nazija buvo pakelta gimnazija, pa
pildžius ją trūkstamomis klasėmis, 
tik dėl vokiečių priešinimosi lietu
viškųjų gimnazijų steigimui pridė
toj VIII klasė pavadinta Mažeikių

Kaip kiekviena gėlė tu:, savo at
skirą formą, spalvą ir kvapą, tail 
skirasi tautos savo dvasine kultū
ra, sudarydamos, tarčiau, vieną įvai
riaspalvę kultūrinę bendruomenę.

Dvasinės, tautinės kultūros kūri
mas yra tautos raison d’etre. Šian
dien apie senąją Graikiją mes nieko 
nebežinotume, jei ji nebūtų pasau-

su kitomis tautomis, tačiau būtų 
sunku pagrįsti tą mintį, jog lietuvių 
tautos istorinė paskirtis glūdi kaip 
tik politinių, socialinių ar kitokių 
tos rūšies problemų sprendime.

Yra vienintelė sritis, kur lietuvių 
tauta iš tikrųjų gali būti savaran
kiška ir savaiminga, gali pasakyti 
savo originalų žodį, gali būti ne to
kia, kaip kitos tautos: — turiu gal
voje dvasinę kultūrą. Čia lietuvių 
tautos genijus gali pasireikšti nepa
mėgdžiojamais ir kitų tautų nepa
kartojamais kūrybos pavyzdžiais. Per 
savo dvasinę kultūrą tauta gali 
atskleisti savo veidą, kuris visada 
skirsis iš kitų. Mūsų liaudies kū
ryba ir Čiurlionis galėjo atsirasti tik 
lietuvių tautoje. Tikrąją pagarbą 
tauta užsitarnauja tik tada, kai ji 
ne tik pavyzdingai susitvarko poli
tiškai, ūkiškai bei sociališkai, bet 
duoda pasauliui ir savo dvasinės kū
rybos vaisių. Tik dvasinės kūrybos 
vertybės duoda tautai teisę vadintis 
tikrai kultūringa tauta. Tik dvasi
nės kultūros kūryba įprasmina tau
tos esimą. Tauta, nusigręžusi nuo 
dvasinės kūrybos, yra kaip gėlė be 
kvapo: ji gali būti labai graži ir 
puošni, bet ji bus tuščiavidurė. Kul
tūra yra tautos dvasios tauriausia 
ir originaliausia apraiška. Tautos 
dvasinės kūrybos pajėgumas ap
sprendžia Jos kultūros lygmenį, pa
teisina jos, kaip atkiro organizmo, 
buvimą ir nustato jos vietą kitų 
tautų tarpe. Ta tauta bus kultūrin
gesnė, kuri toliau bus prasišovusi 
su savo dvasine kūryba, kuri kultū
riškai spinduliuos platesniu ratu. 
Įsivaizduokime ' darželį pilną gėlių.

liui palikusi savo meno ir filosofijos 
Juk dingo nuo žemės paviršiaus 
didesnių ir galingesnių valstybių, 
bet šiandien apie jas mes težinome 
tik iš vardų. Sukurtos dvasinės ver
tybės išsaugoja tautą nuo užmirš
ties. Jei mes tautos nemarumą mė
gintume laikyti bergždžių dalyku, 
tai turėtume suklysti, nes tai pa
čiai Graikijai, atėjus išsivadavimo 
valandai, jos didelė ir garbinga 
praeitis jai daug padėjo išsikovoti 
laisvę ne -tik morališkai, bet ir 
medžiagiškai. Vadinasi, graikų pro
senolių sukurtas kapitalas davė gerų 
nuošimčių moderniajai Graikijai.

Aukščiau mes kalbėjome, kad ir 
Lietuvos praeitis suvaidino didelį 
vaidmenį tautos atgimime. Vadina
si, ir mes pasinaudojome mūsų pro
senolių sukurto kapitalo nuošimčiais. 
Bet jais pasinaudojome tik mes pa
tys, tuo tarpu kai kiti apie juos 
nieko nežinojo, nes Lietuva, be sa
vo politinės didybės, pasauliui jokių 
dvasinės kultūros vertybių nepali
ko. Kai mes pradėjome kovą dėl 
laisvės, Lietuva jau buvo pamiršta 
arba geriausiu atveju daug kam 
buvo likusi tik labai miglota istori
nė reminescencija. Išvada aiški: tik 
dvasinės kultūros vertybės, tapusios 
visuotine tautų nuosavybe, lieka ne
pamirštamos. Ar ne tas pats atsiti
ko ir su mūsų liaudies kūryba, kuri, 
išgyvenusi pačius sunkiuosius mūsų 
istorijos laikus, pirmoji prabilo į pa
saulį, pagarsindama, kad lietuvių 
tauta dar tebėra gyva? Vadinasi, 
pačios patvariausios yra dvasinės 
kultūros vertybės, kurių jokios am
žių rūdys nesugraužia ir kurios ap
saugoja tautą nuo užmiršties.

/ Rašo M. Biržiška

pradžios mokyklos rūmus, kurių ko
respondentas nėra nei pastebėjęs. Net 
jo su dabartine politine santvarka 
siejami busimieji Kultūros Rūmai ne 
dabar, tik seniau jau mūs, viekšniš
kių, buvo sumanyti, kaip ir jo nemi
nimi, tai nežinia ar bepastatyti Bib- 
liotekos-Skaityklos Rūmai.

Tad kas gi pagaliau reikšminga 
ir būdinga dabartiniams Viekšniams, 
ko neturėtume sieti su neseniai nu
trauktąja praeitim, tik su jųjų da
bartim? Korespondento minimas ne
didelis kinas, radijo stotelė (rėksmin
gi garsintuvai?) ir viskas? Be to, 
jo nieko nesakoma, kiek savarankiš
kai viekšniškiai reiškiasi kultūrine 
viekšniškių veikla. O dėl to savaran
kiškumo yra pagrindo kiek abejoti, 
kai, pavyzdžiui, „Tiesos“ nr. 154 skai
tome, jog toksai (Telšių?) Žemaičių

gimnazijos lygiagrete klase. Pakar
tosiu čia iš „Žiburių“ 46. 5. 11 d. savo 
pasakojimą apie tai iš kapitono Ma
ciaus žodžių. Jo, Švietimo tarėjo dr. 
Pr. Germanto ir departamento direk
toriaus Igno Malinausko toks *uo 
reikalu įvykęs pasikalbėjimas:

Viršaičiui išdėsčius tarėjui viekš
niškių prašymą pridėti jų progimna
zijai dar vieną klasę, pakviestas di
rektorius priminė tarėjui, jog vokie
čiai neleidžia versti progimnazijų gim
nazijomis, o pridėjus klasę ji nebebū- 
sianti jau progimnazija, tik gimna
zija. Tarėjas pareiškė turįs neigia
mai atsakyti į viekšniškių prašymą. 
Tuomet įsikarščiavęs viršaitis įspėjo 
tarėją neišeisiąs negavęs leidimo. Ne
patenkinti viekšniškiai nustosią atli
kinėti vokiečių jiems kraunamas 
prievoles, vokiečiai mėginsią juos pri
versti, šie nepasiduosią, ir (vyksiąs 
kraujo praliejimas.

— Kraujo praliejimas, sakai? — 
paabejojo tarėjas.

— Taip, kraujo praliejimas! — 
griežtai pakartojo viršaitis.

— Taigi matai, pone direktoriau, 
bus kraujo praliejimas! Negalime gi 
leisti, kad mūsų žemaičių kraujas 
būtų pralietas! — sušuko, pradžiugęs 
nauju argumentu, tarėjas.

Čia pat buvo parašytas ir pasi
rašytas raštas, leidžiąs pridėti vieną 
klasę, bet į besigėrinčio savo žemai
čio užsispyrimu tarėjo (spėjimą, kad 
kitais metais neprašytų dar vienos 
klasės, nes tikrai jos negausiąs, vir
šaitis pasisakė pats nevyksiąs, bet 
kiti tuomet atvyksią prašyti. Tarėjas 
tik nusijuokė."

Ir tikrai, kitais metais radosi ir 
VIII-ji klasė.

„Dabar“ ir šis progimnazijos pa
kėlimas gimnazija korespondento pa
verčiama dabartinių Lietuvos vieš
pačių nuopelnu! O kaip būtų teisin
ga tos gimnazijos salę papuošti, vietoj 
svetimų jai vyrų atvaftdų, tikrų jos 
steigėjų Maciaus ir Germanto atvaiz
dais! Viekšnių žemaičiai tikrai tam 
būtų pritarę. Taigi ir ši reikšminga. 
Viekšnių įstaiga — gimnazija — nė
ra dabarties, tik netolimos praeities 
padarinys!

Čia jau drįsčiau priminti ir apie 
Lietuvos nepriklausomybės laikais 
Viekšniuose pastatytus didžiulius

Lietuviškos knygos platinimo problema JAV
Dirva, paskutiniu laiku atkrei

pianti dėmesio savo keliamais tikrai 
aktualiais klausimais, savo 47 nr. 
straipsnyje „Knygos ir skaitytojai", 
pasidžiaugdama Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos pasiryžimu atgaivinti kny
gų leidimą JAV, konstatuoja, kad 
„maža yra knygą išleisti“. Girdi, 
knygos leidžiamos ne tam, kad jos 
gulėtų sandėliuose ir jas „skaitytų" 
tik... žiurkės. Ne mažiau, kaip kny
gų leidimas, yra apleistas ir jų pla
tinimas.

Pasirodo, kad Amerikoje nėra nė 
vieno žinomo knygyno, jokios vietos 
į kurią būtų galima kreiptis įsigyti 
lietuvišką knygą.

Paglrdama mintį ir pasiryžimą 
leisti naujų knygų, Dirva kviečia 
kartu susirūpinti ir knygos plati
nimo organizavimu.

„Vienas iš naudingiausių dalykų“, 
rašo Dirva, „būtų bent vieno lie
tuviško, nors ir nedidelio tuo tarpu, 
knygyno įsteigimas. Į jį turėtų būti 
pasiųstos knygos iš visų vietų, kur 
jos guli nenaudojamos. Tame kny
gyne jos turi būti surūšiuotos, turi 
būti išleistas esamų knygų katalogas. 
Tas katalogas turėtų būti nemokamai 
platinamas lietuvių visuomenėje per 
visas organizacijas.“

A. TYRUOLIS

Ant HmUm dzttb
Į verpetą x
Saulė metė 
Pluoštą spindulių šviesių. 
Kai ištriško 
Jie pro plyšį 
Debesies lietum strėlių.

• 
Ką jie tiria 
Ten panirę. 
Kokios ieško jie putos? 
Kai čia temsta, 
Ten dar lemta . 
Kristi spinduliams laidos.

•
Gęsta toliai, 
Ir namolei 
Siela veržiasi greičiau. 
Kai čia gūdu. 
Dar ten būta 
Saulės spindulių, žinau.

Dramos Teatras gastroliavo Alytuje 
ir ne Vydūną ar Krėvę, Žemaitę ar 
Vaičiūną vaidino, tik tokiais „savųjų 
dalykais“ žemaičiai švietė dzūkus, 
kaip Simonovo „Taip ir J>us“, Ostrov- 
skio „Augintine“ ir Gogolio „Vedy
bomis“ ...

Iš viso tokios Viekšnių korespon
dencijos išspausdinimas „Tėvynės 
Balse“ leidžia mums jį paklausti, 
kam — kuriam tikslui tokios nuo 
pradžios ligi galo melagingos kore
spondencijos rašomos ir skelbiamos? 
Viekšniškiams — tremtiniams sura
ginti, kad grįžtų namo? Bet gi jie 
žino, kas kaip Viekšniuose vyko, 
bent ligi 1944 m. savo akimis tai ste
bėję, tad čia pat jie pagauna besu
kant bemeluojant ir, suprantama, vi
sa kuo ima nebetikėti, kas apie da
bartį jiems kitą kartą gal net tei-
singai bus pranešta. Jei korespon- 
dencikėje iš Viekšnių tiek yra ne
tiesos ir net melo, kas besakyti apie 
„T.B.“ korespondencijas iš kitų vie
tų, kiek gi jųjų surašytojų-teisingu
mu galima pasitikėti?!

Melagingas „Tėvynės Balso“ „ko
respondencijas“ ir grįžusiųjų, Lietu
von „pranešimus“ apie.mus — trem
tinius, mūsų komitetus, veikėjus ir 
t.t. skaitydami, ne kartą stebimės, 
kaip galima taip meluoti ir kuriam 
tikslui! Lygiai gauname stebėtis ir 
„balsinėmis“ korespondencijomis iš 
Lietuvos: iš kurio gi Lietuvos mieste
lio ir valsčiaus neturime tremtinių, 
kurie čia pat kitiems nepaaiškintų 
tos ar kitos žinios melagingumo?

Dalykas čia aiškus. Neaišku bet
gi, kiek kurioje žinioje koresponden-. 
to prasilenkta su liesa, o įtiek pati 
„Tėvynės Balso““ redakcija bus ką 
dar nuo savęs prikūrusi. Nejaugi Jo
nas Šimkus melą laiko leistina mark
sistų priemone? Tikrai pigus „T.B.“ 
redaktoriaus ir bene Lietuvos Rašy
tojų Sąjungos pirmininko marksizmo 
supratimas. O šitokių priemonių var
tojimo tikslingumas? Vien redakci
nis honoraras? Nu ( „marksist“!

Tą knygyną Dirva siūlo organi
zuoti ne biznio, o visuomeniniais pa
grindais. Ir čia neapsieitų be mece
natų, tačiau pavieniai asmens jau ir 
taip veža, kiek gali. Dėmesys, esą, 
turėtų būti atkreiptas į visokius klu
bus, kurie iš savo barų surenka ne 
maža pinigo ir, anot laikraščio, kai 
kur net turi galvosūkio, ką su juo 
darytis...

Knygynas būsiąs aktualus ir nau
jai atvysiantiems. Jau dabar atvyks- 
tantieji nerandą vietos, kur JAV ga
lėtų įsigyti lietuvišką knygiį, nes re
tai kas žinąs, kur ją rasti.

„Jei taip bus toliau, tai ir naujai 
atvykusieji apsipras be knygų Ir 
jie nustos vėliau jų ieškoję“, pagrįstai 
ar nepagrįstai įspėja laikraštis.

Nors laikraštis nepagaili kompli
mentų tremtiniams sakydamas, kad 
stovyklose gyvendami pralenkė savo 
gerai gyvenančius tautiečius knygų 
leidime, bet gi iš paskutinio JAV lie
tuvių visuomeninės veiklos atkutimo, 
prie kurio, be abejo, prisideda ir pa
našūs spaudos balsai, tenka laukti, 
jog tikrai bus nuravėtas ne tik už
žėlęs kelias tarp knygos ir skaitytojo, 
bet užsiliepsnos ta lietuviška ugnis, 
kuri dar vis rusena Amerikos lietu
vių širdyse. -j. 6.-
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Tikslas bendras - tėvynės laisvė nydama gerai daranti, ji įrašė mūsų 
žurnalistų organizaciją J bendrą pa
vergtų tautų žurnalistų Federaciją ir 
tuo būdu užangažavo tą mūsų orga
nizaciją visoms iš statuto išplaukian
čioms teisėms ir pareigoms. Mūsų, 
kaip Federacijos nario, pirmasis dar
bas yra tvirtai ir tiksliai susiorgani
zuoti mūsų pačių viduje. Didžiausias 
mūsų žurnalistų branduolys yra Vo
kietijoje. Jam ir tenka imtis inicia
tyvos reikalingam organizaciniam 
darbui atlikti ir visoms mūsų žurna
listų grunėms, bent Europoje, vado
vauti.

Lietuvių delegacijos pirmininkas 
pareiškė, kad rezervuojasi teisę ne 
vėliau kaip už dviejų mėnesių pra
nešti vardus ir adresus dviejų į Fe
deracijos tarybą skirtinų lietuvių 
žurnalistų. Tokius rezervus padarė ir 
daug kitų delegacijų. Sį paskyrimą 
mūsų centras turi kiek galint grei
čiau padaryti.

(Atkelta Iš 3 pusi) 
profesinių žurnalistų sąjungos, kurių 
statutai derinasi su pagrindiniais Fe
deracijos principais. Nauji nariai 
priimami Federacijos tarybos balsų 
dauguma.

Federacijos pagrindiniai tikslai:
1. Priešintis visoms totalitarinėms 

doktrinoms, kurios klaidingai inter
pretuoja spaudos laisvės pagrindus ir 
jos pareigas bei prievo? s tautų ir 
žmonijos link, kurios prievartauja 
pagrindines žmogaus ir tautų laisves.

2. Grąžinti tradicinėms „tiesos“, 
„padorumo“, „laisvės“ ir „demokrati
jos“ idėjoms jų tikrąją prasmę.

3. Laiduoti kiekvienam individui 
laisvą prie informacijos šaltinių 
prieigą ir teisę visiškai laisvai skleisti 
informacijas, lygiai kaip teisę teisin-
gas informacijas skelbti. .

4. Ginti Federacijos Interesus, pro
fesines teises ir privilegijas, tarptau
tinį Federacijos žurnalistu statutą ir 
Federacijos reikalams atstovauti 
kompetetingose įstaigose bei tarptau
tiniuose organuose.

5. Organizuoti savitarpį šelpimąsi.
8. Dėti pastangas geresniam įvai

rių kraštų žurnalistų susipratimui 
įgyvendinti ir tuo būdu skinti kelią 
į tautų susiklausymą.

Federacijos vykdomieji organai:
Aukščiausias Federacijos autori

tetas yra kongresas. Jis sprendžia 
visus klausimus, liečiančius statutą, 
organizaciją bei principus ir nustato 
pagrindines darbo gaires. Kongresas 
renkasi mažiausia kartą per metus. 
Jį šaukia vykdomasis komitetas. Eks- 
tra-ordinarinis kongresas turi būti 
šaukiamas:

a) trečdaliui narių prašant, b) ta
rybai dviem trečdaliais balsų nus
prendus. Kongreso darbams vado
vauja jo išrinktas pirmininkas. Kiek
vieno kongreso narys (tautinė žurna
listų sąjunga bei organizacija) turi 
kongrese du balsu. Kongreso dėme
siui siunčiami pasiūlymai turi būti 
pateikti vykdomajam komitetui bent 
jau mėnesį prieš kongreso darbų 
pradžią. Kongreso kvorumą sudaro 
du trečdaliai atvykusių arba atsto
vaujamų narių (kurios nors tautos 
delegacija, negalėdama atvykti,. gali 
pavesti atstovauti save kitai delega- 
ciiai ir perleisti jai savo 2 balsus). 
Snrendimai priimami paprasta bal
suojančių dauguma. Sprendimai sta
tutams keisti turi būti nubalsuojami 
*/> balsi-.

'“aryba ir vykdomasis komitetas. 
Tarybai priklauso bendras Federaci
jos reikalais vadovavimas ir jos in
teresų atstovavimas. Taryba suside
da iš pirmininko, trijų vicepirminin
kų, generalinio sekretoriaus, sekreto
riaus, iždininko ir iš kiekvienos tau
tinės žurnalistų organizacijos skiria
mų po du nariu. Pirmuosius septynis 
pareigūnus išrenka kongresas. Jie su
daro federacijos vykdomąjį organą, 
vadinamą Vykdomuoju Komitetu. 
Jis veikia nuolatos ir prireikus stei
gia biurą, vienam sekretoriui vado
vaujant.

Taryba renkasi posėdžių bent vie
ną kartą kas keturi mėnesiai. Už 
savo veikimą ji atsako prieš Kon
gresą. Kiekviena tautinė grupė gali 
apeliuoti į Kongresą prieš Tarybos 
nutarimus.

Kongresas dar renka nuolatinį iš 
trijų narių ir dviejų pavaduotojų 
Kontrolės Komitetą, kuris prižiūri ir 
tikrina Federacijos knygas bei atskai
tomybę ir referuoja Kongresui.

Tai ir bus svarbiausieji Federaci
jos metmens. Statutas dar netobulas, 
bet pirmųjų metų gyvenimo praktika 
išryškins jo netobulybes ir per busi
mąjį Kongresą leisis pataisomas.

Į Federaciją įėjo tuo tarpu šios 
12 tautinių grupių: lietuviai, latviai, 
gudai, ukrainiečiai, lenkai, slovakai, 
čekai, rumunai, vengrai, bulgarai, 
jugoslavai. Estų delegacijos nebuvo, 
bet jie į federacijos sąrašus Įtraukti, 
lietuviams ir latviams pasisakius už 
juos. ’

Per derybas į Vykdomąjį Komite
tą koordinacinėje komisijoje (visų 
delegacijų pirmininkai) buvo pasisa-

kytą, kad pirmą kartą renkant tuos 
pareigūnus tektų daugiau atsižvelgti 
Į renkamus asmenis ir mažiau i pri
klausomybę tautinėms grupėms: as
mens, kurie yra pareiškę iniciatyvos, 
įsitraukę į darbą, sudarę ryšius su 
vietos administracijomis ir su tarp
tautinėmis spaudos ar kitomis orga
nizacijomis geriau tiks pirmuosius 
metus naujai įsikūrusiai Federacijai 
vadovauti. Tais sumetimais vadovau
jantis, koordinacinė komisija pasiūlė 
ir kongresas išrinko: pirmininku p. 
Wierzbianskį (lenką), vicepirminin
kais p. Szėmczyszyna (ukrainietį), p. 
Radovanovic (jugoslavą) ir p. Ryd- 
lewskį (ukrainietį), generaliniu se
kretorium p. Rudinskį (slovaką), se
kretam p. Gedgaudą (lietuvį) ir iž
dininku p. Brusaką (čekę).

Federacijos buveinė pirmiems me-
tams įsikuria Londone. Kongresas ta
čiau kasmet sprendžia, kur tai buvei
nei tiksliau būti.

Tiek taryba, tiek vykdomasis ko
mitetas pirmiesiems metams taip su
darytas, kad teisėtai gali posėdžiauti 
tiek Londone, tiek Paryžiuje, nes iš

• W. C'burchillis sutiko dalyvauti 
„Europos sąjūdžio tarptautinės tary
bos“ suvažiavime Briuselyje ateinan
čiame vasaryje. Jis bus garbės pre
zidiume. Be to, prezidiuman pakvie
sti Belgijos premjeras Spaakas, Ita
lijos premjeras de Gasperi ir Leon 
Blum.
• Danija šiemet eksportuos į JAV 
konvalijų daigų (lily-of-valley) už 
9.000 dolerių. Kai kurios firmos ti
kisi šią eksporto šaką pakelti iki 
600 •/•■ (UP)
• Sovietų Sąjungoje atšvęsta „Sta
lino konstitucijos“ diena. Šioji kon
stitucija žadėjo tautoms laisvę ir ne
priklausomybę, bet ištikrųjų ja va
dovaudamiesi Sovietų vadai panai
kino Pabaltijo, Lenkijos, Rumunijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos ir Bulgari
jos valstybių laisves, sumynė Krimo 
kalnų plėšikų gaujos vado batas 
žmogaus teises, sugriovė laisvųjų 
tautų kultūrą, pristeigė koncentraci
jos stovyklų, kur milijonai miršta iš 
bado, skurdo ir ligų. Taigi, „Stalino 
konstitucija“ yra Tautų, vergijos, ne
laisvės ir skerdynių simbolis.
• 1949 m. pradžioje apie sausio 7 d. 
numatomas Siaurės valstybių prem
jerų susitikimas Kopenhagoje. Lau
kiama atvykstant iš Norvegijos, Šve
dijos, Suomijos ir Islandijos. Jie tar
sis jų kraštus liečiančiais klausi
mais. (AP)
• Šveicarijos karo meto generalinio 
štabo viršininkas generolas Guisan 
kariuomenei pareiškė: „Kelių metų 
būvyje Šveicarija gali būti pašaukta 
krašto gynybai. Gal būt ji bus pri
versta kariauti viena. Po pusantro 
amžiaus taikos, Šveicarijai gali pri
reikti įdėti kraujo įnašą. Negalima 
nė klek gaišti mums pasirnošti.“

(DM)
• Aukštą Austrijos vyriausybės pa
reigūnę ponią Margaretą Ottillinger, 
kuri buvo planavimo departamento 
šefė, Sovietų teismas prie uždarų 
durų nuteisė 20 metų kalėti ir išga
beno į Vengriją. Ji neva šnipinėjusi 
amerikiečių naudai. Viešo teismo So
vietai bijojo, — matyt, neturėjo jokių 
įrodymų. (UP)
• Italijos kolonijų likimo sprendi
mas J.Tautose baisų dauguma buvo 
atidėtas iki balandžio 1 dienos, kada 
prasidės darbai po švenčių. Už ati
dėjimą pasisakė JAV, Pietų Ameri
kos kraštai ir arabai. (DM)
• JAV tautinės radijo draugijos 
prezidentas p. J. Miller pareiškė, jog 
Rusija naudoja 17 trumpų bangų 
siųstuvų, kad sutrukdytų „Amerikos 
balsą“. (AP)
• Vokiečių komunistai, pralaimėję 
vakrinėse zonose Vokietijoje, persi
organizavo naujiems ėjimams. Būsią 
įtraukta jaunimo aktyvistai, kurie 
sudarysią politinius dalinius. Taip

rinktieji asmenis susisklrsto maždaug 
pusiau tarp tų dviejų sostinių (o skir
tinus tarybos narius reikia numatyti 
ta pačia prasme). Vadinasi, pirmi
ninkas posėdžiams turės vykti iš vie
nos sostinės į kitą.

Dar pora žodžių apie lietuvių ir 
apskritai apie baltų delegacijas. Bal
tų delegacija dažniausiai kalbėjo visų 
vardu, tik balsuodavo atskirai, kad 
balsai nežūtų. Kadangi latvių dele
gacijoj buvo vienas asmuo, buvo su
sitarta, kad už latvius komisijose 
balsuos lietuviai arba, kur tik vienas 
latvis, jis balsuoja ir už lietuvius.

Lietuvių delegacija buvo gana 
gausi •— 7—8 asmens, deja, reprezen
tuota beveik vien paryžiečiai, nes dėl 
sunkaus susisiekimo (vizos!) nė vie
nas lietuvis žurnalistas negalėjo at
vykti iš Londono, o Iš Vokietijos te-
galėjo atvykti tik vienas kolega.

Lietuvių delegacija tačiau visuose 
klausimuose buvo vieninga ir susi
klausiusi. Aktyviai dalyvavo visose 
komisijose ir, tikisi, teisingai visur 
atstovavo visų mūsų žurnalistų mintį 
ir visuomenininkų įsitikinimus. Ma- 

Įvairios žinios
pat būsią organizuojama studentai, 
darbininkai ir intelektualai. Daug 
infiltruoja iš Sovietų zonos specialios 
komunistų paruošimo mokyklos, ku
rios rengia komunistų veikėjus, sabo
tažininkus ir kitus panašius „didvy
rius“. (IIT)
• J.A.Valstybėse š. mėn. 1 d. buvo 
147.280.000 gyventojų. Per pirmuosius 
devynius 1948 metų mėnesius padi
dėjo po 220.000 galvų kas mėnesį. 
(AP)
• J.Tautų generalinis susirinkimas 
formaliai paskelbė, jog jis sutinkąs 
su naujų narių priėmimu į J.Tautas. 
Palankus pareiškimas liečiąs šiuos

Margofo pasaulio mozaika
.....  Paruošė Jurgis Kūkalis ■ —

Alepo mieste, Sirijoje, gyventojų 
mylimiausias gyvulys yra avis. Be
veik kiekviena šeima laiko po avį, 
dažytą įvairiausiais atspalviais. Au
sys pvz. nudažomos žaliai, prusnos 
oranžiškai geltonai, uodega raudonai, 
liemuo mėlynai ir p. Popiečiais, kada 
mažieji avinukai išleidžiami pasi- 
vaikščoti, Alepo gatvės raibsta nuo 
spalvų margumo.

Tiktai vienas trečdalis žmonių že
mės rutulio paviršiuje valgo peiliais 
ir šakutėmis, antrasis trečdalis — pa
galiukais ir paskutinis trečdalis, kaip 
senų senovėje — pirštais.

Ispanija yra vienintelė krikščio
niškojo pasaulio valstybė, kurioje 
ligi šiolei dar nėra įvestas privalo
mas pradžios mokslas.

Kai kuriose Venecuelos vietose 
nei skaityti nei rašyti nemokantieji 
piliečiai rinkimų metu vietoj balsa
vimo kortelių gauna įvairių spalvų 
kartono'-gabaliukus, kurių kiekviena 
spalva reiškia atskirą partiją arba 
atskirą kandidatą.

1925 m. vienas Tokio priemiesčio 
japonas įsitaisė mažą šunytį, vardu 
Hachi, kuris kiekvieną rytą palydė
davo savo poną į gelžkelio stotį ir iš 
darbo jam grįžtant vakare parsives- 
davo namo. Taip darydavo kasdien, 
mėnesių mėnesiais, iki šuns savinin-, 
kas pasimirė,. Bet ir po to kasvakar 
šuo bėgdavo į stotį pasitikti savo po
no ir taip jis dart kol gyvas, t. y. 
daugiau nei dešimtį metų. Hachi pri
sirišimas prie savo pono Japonijos 
valdžiai padarė tiek gilų įspūdį, kad 
ši toje vietoje, kur vakarais prie 
geležinkelių stoties tupėdavo šuo sa
vo pono laukdamas, pastatė jam pa
gerbti paminklą — šuns stovylą. Jos 
atvaizdas, kaip ištikimybės simbolis, 
buvo išsiuntinėtas visoms Japonijos 
mokykloms.

Prieš keturiasdešimt metų, vieną 
gražią pavasario dieną, judriausioje

Apie Federacijos reikšmę mūsų 
bylai vertėtų plačiau pasisakyti mū
sų spaudoje, o ypačiai padiskutuoti 
mūsų žurnalistų valdomuosiuose or
ganuose bei susirinkimuose. Atsive
ria platus kelias labai gražiai inicia
tyvai.

kraštus: Italiją, Austriją, Airiją, Suo
miją, Portugaliją, Transjordaniją ir 
Ceiloną. Saugumo Taryboje šių kraš
tų priėmimas buvo Sovietų Sąjungos 
vetuotas. (R)

ŽEMES REFORMA JUGO
SLAVIJOJE

NYHT korespondento pranešimu, 
Jugoslavijoje žemės reforma pasie
kusi tokio laipsnio, kad samdomoji 
darbo jėga jau pranykusi. Daugelis 
vad. kulokų — turtingesnių ūkinin
kų, kurie turėjo daugiau negu 25 
akrus žemės, dalies savo ūkių neap-

Paryžiaus dalyje, Place de l’Opera 
sugedo bevažiuojąs senas sunkveži
mis, kurio vairuotojas turėjo išgulėti 
aukštieninkas po mašina daugiau ne
gu pusvalandį laiko, iki pašalino ge
dimą. Pagaliau atsiprašęs policinin
kus už jiems sudarytą vargą nukrei
piant visą judėjimą kita kryptimi, 
padėkojo ir nuvažiavo ir — iš savo 
draugų uždirbo keletą tūkstančių do
lerių. Mat, jie buvo susiderėję, kad 
jis niekaip negalėsiąs judriausioje 
Paryžiaus gatvėje aukštieninkas iš
gulėti pusvalandžio. Tai buvo Ho
race De Vere-Cole, žymiausias ir 
didžiausias Anglijos humoristas, mi
ręs 1936 m.

Suinteresuoti paskubėkite 111
Visiems suinteresuotiems prane

šama, kad greitai iš spaudos išeina 
MUSŲ KALENDORIUS 1949 me
tams. Jo turinys pritaikintas beišsi- 
skaidantiems lietuviams: plati infor
macija apie tuos pasaulio kraštus, į 
kuriuos emigruojame, įvairiuose 
kraštuose veikiančių lietuviškų vi
suomeninių ir šalpos organizacijų, 
veikiančių Lietuvos Atstovybių ir 
Konsulatų, išeinančių lietuviškų 
laikraščių adresai ir kt. Kas nori vi
sada prie savęs turėti reikalingiau
sią informacinį šaltinį, prašomas pas
kubėti jį užsisakyti. Atsiuntęs iš kal
no 2,- DM, MUSŲ KALENDORIŲ' 
gaus ir tuo atveju, jei juo kaina būtų 
ii* milr&tARnA

1949 metų MUSŲ KALENDORIUS 
pasieks visus tuos kraštus, kur tik 
yra lietuvių, todėl pravartu jame pa
siskelbti visoms tremtyje esančioms 
Knygų Leidykloms, meninių išdirbi
nių įmonėms ir tremtyje esančioms 
organizacijoms bei įstaigoms, ku
rioms svarbu užmegzti, ryšius su pa
saulyje gyvenančiais lietuviais. Kiek
viena tremtyje veikianti lietuviška 
firma ar įstaiga, šiame MUSŲ KA
LENDORIUJE pasiskelbusi, save 
įamžins ir tremties istorijai paliks 
neišdildomas žymes, jog ji čia eg
zistavo. Tad niekas nepraleiskite

Vyr. F.fl.S.K-tas skelbia
Vyr. F.A.S.K-tas, š. m. gruodžio 

6 d. išnagrinėjęs lietuvių futbolo 
rinktinės dalyvių — brolių Vladą 
Boriso ir Anatolijaus KITŲ nusi
kaltimą lietuviškai sporto reprezen
tacijai, nepagrįstai atsisakius ginti 
tautines spalvas, nusprendė:

1. Vladą, Borisą ir Anatolijų 
KITUS diskvalifikuoti visam trem
ties sportiniam gyvenimui.

2. Vyr. F.A.S.K-tas įpareigoja vi
sus tremtyje esančius lietuvių spor
to klubus stf minimais sportininkais 
nebendradarbiauti ir pašalinti juoi 
iš savo tarpo. (Prot. Nr. 27, 9 2.)

3. Vyr. F.A.S.K-tas išreiškia vie
ša papeikimą futbolo rinktinės da
lyviui Br. LANGEVIČIUI už ne
disciplinuotą elgesį tarptautinių žai
dynių metu, kas žemino lietuvio 
sportininko vardą. (Prot. Nr. 27, § 3.)

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ta 
Sporto Komitetas

dirba. Apie 30.000 akrų esą jau ne
naudojama, nes stokoja darbo jėgos. 
Oficialiame pranešime sakoma, kad 
tuo būdu susidariusi opozicija. O i? 
gaus ir tuo atveju, jei jo kaina būtų 
kitos pusės faktai rodą, kad šiuo būdv 
kapitalistinis elementas neeksploa- 
tuoja neturtingų kaimiečių. Kas.su tą
ja neapdirbta žeme daroma, oficiozas 
nenurodo. Pagal žemės ūkio įstaty
mą, Jugoslavijoje kulokai gali turėti 
žemės iki 74 akrų, tai maksimali že-
mės norma.

Pagal oficialią statistiką 2.000.000 
akrų žemės apdirbama kooperatyvi- 
niu būdu, priežiūroj valdinių ar vie
tos organų. Jugoslavija 1939 m. tu
rėjo dirbamos žemės 35,998.000 akrų. 
Išeitų, kad kolektyvinis apdirbimas 
kol kas yra dar menkas, turint gal
voje nemažą valdinių ūkių skaičių. 
Traktorių ir mašinų stočių skaičius 
išaugo nuo 69 (1945 m.) iki 109 (1948 
m.). Kol kas žemės nacionalizacija 
vyksta lėtu tempu. 246.000 šeimų vi
sai neturi žemės arba turi jos labai 
maža, (m)

KIEK PASAULYJE TELEFONŲ
1948 metais visame pasaulyje bu

vo 60.600.000 telefonų, kurie buvo 
naudojami, arba kiekvienam 38-tam 
asmeniui tenka vienas telefono apa
ratas, praneša amerikiečių telefonų 
ir telegrafų bendrovė.

Vienose JAV yra 34.867.000 telefo
nai, arba vienas aparatas kiekyienam 
ketvirtam asmeniui.

Greta J.A.Valstybių stovi Švedija, 
kur vienas telefonas tenka kiekvie
nam penktam asmeniui, o D. Brita
nijoje yra 4.654.500 telefonų.

Per 1947 metus pasaulyje buvo 
įrengta dar 6.000.000 telefonų, iš ku
rių Amerikoje 3.250.000. New Yorkas 
turi 2.458.000 telefonų, arba daugiau 
negu jų yra visoje Prancūzijoje. San 
Franciske tenka kas antram asme
niui vienas telefonas. (NYHT/m) ,

progos šia suteikiama galimybė pa
sinaudoti. ,

Pranešimams ir skelbimams, tel- 
pantiems MUSŲ KALENDORIUJE, 
nustatomas toks tarifas: ligi ketvir
tadalio puslapio — 25,- DM, užlipan
tiems pusę puslapio — 50,- DM, visas 
puslapis, — dvigubai, paskutinių 
teksto ir mokesčio atsiuntimo termi
nas — š. m. gruodžio 15 d. Visi kuo 
skubiausiai trumpus pranešimo ar 
skelbimo tekstus su dydžio pageida
vimu ir atitinkamu mokesčiu siunčia 
„Mūsų Kelio“ adresu.

MUSŲ KELIAS

Pranciškus RAUDAS ir Domicėlė 
ŽEMAITIKE (broliai ar seserys arba 
jų vaikai), gyv. Raseiniai, Bažnyčios 
g. 16, atsiliepkite šiuo adresu: A. 
Misiūnas, (14a) F e 11 b a c h/Wilrtt, 
Beethovenstr. 18. Jus ieško jūsų gi
minės TILMONAI, gyv. Amerikoje!

Ona PETUŠKAITE-MARTISIENĖ, 
kilusi iš Rudaminos, dabar gyvrWest 
90 Street, New York 24, N.Y., 
ieško savo brolio ir Jono Martišiaus 
(kilusio taip pat iš Rudaminos) bror 
Uo arba giminių — įpėdinių. Pra
šoma tuojau atsiliepti juos pačius ar
ba pranešti tuos, kurie ką nors apie 
juos žino.
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LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Siekimas užkirsti pabaltiečiams kelią
AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKĖJAI GRIEŽTAI ATREMIA NIEKINGUS NUSSBAUMO PRASIMANYMUS

I ■ • • • w ■ . . . .... ■ • ' - • • - -

Šiomis dienomis per žydų kontro
liuojamą žinių agentūrą Amerikos 
spaudoje (The New York Post, Cle
veland Plain Dealer ir kt.) pasirodė 
tūlo David Nussbaum straipsniai, nu
kreipti prieš pabaltiečius, juos kalti
nant sena bolševikine giesmele — 
pačių bendrininkais, karo nusikaltė
liais ir t,t.

. Ta proga P i r v a savo 48 nr. įsi
dėjo vedamąjį „Negalima tylėti“, nu
rodant, kad Nussbaum’o straipsnių 
tikslas — užkirsti kelią pabaltiečiams 
įvažiuoti į Ameriką.

Teisingai Dirvoje pastebima, 
Jog "Nussbaum’as truputį užsimiršo. 
Jis užmiršęs, kad nacių pavojaus 
šiandien jau nebėra, jis sunaikintas, 
bet kad yrakitaspavojus,dėl 
kurio visa Amerika yra su
sirūpinusi.

Siekdamas apšmeižti tremtinius- 
pabaltlečius, rašėjas tuo būdu tikisi 
pasidaryti daugiau vietos į Ameriką 
plaukiančiuose laivuose ne tik nu- 
kentėjusiems žydams, bet ir tokiems, 
kokių tas kraštas rūpestingai saugosi.

Ne veltui gi čia tremtyje jau plin
ta populiarus žinomos kilmės posakis 
• „Biiius jūsų-laival mūsų“.

. Nussbaum’o užsipuolimai neliko 
be atgarsio.

Kaip praneša Dirva, Clevelan- 
de atsirado tuoj lietuvių, kurie ener
gingai stojo ginti lietuvių vardą nuo 
to šmeižimo. —

Pirmučiausia, buv. Dirvos re
daktorius K. S. Karpius padarė 
asmenišką intervenciją pas Cleveland 
•Plain Dealer redaktorių ir išdėstė 
jam tikrąjį Nussbaumo straipsnio 
veidą. Redaktorius aiškinęs, kad jis 
Iš esmės nepritariąs straipsnio ten
dencijai, bet paskelbęs jį... sekda
mas spaudos laisvės papročiais.

Laiškais į tą pačią redakciją krei
pėsi tuoj P. J. Ziūrys ir J. Smetona.

Tie abu laiškai buvo išspausdinti po 
didele, per visą puslapį antrašte 
„Puolimas prieš baltiečlus atremia
mas jų veikimo faktais“.

Savo laiške P. J. Žiūrys nurodo, 
kiek lietuviai nukentėjo nuo nacių, 
ir klausia Nussbaumą, kodėl jis nu
tylėjo faktus apie tai, kaip Lietuva, 
kol ji pati šeimininkavo namuose, 
buvo vieta, kur žydai iš Vokietijos ir 
Lenkijos bėgo prieglobos ieškoti ir ją 
ten rado. '

Į Nussbaumo tvirtinimą, kad ir 
IRO pareigūnai pabaltiečius laiką 
naciais (!), P. J. Žiūrys atsikerta, kad 
IRO pareigūnai, kurių yra iš 50 tau
tybių, keturis kartus darė tremtinių 
patikrinimą ir jei po to jiems pripa
žino DP statusą, tai ko vertas yra 
kokių nežinomų, anoniminių IRO pa
reigūnų pasakymas? Jis dar pastebi, 
kad ir tų IRO pareigūnų tarpe yra 
perėjusių iš UNRRA’os „kairiojo 
sparno“, kurie visada buvo palankūs

sovietams ir pagal sovietų pageida
vimus persekioja- tremtinius.

J. Smetona taip pat ryškiai iš
kelia faktus kaip Lietuvoje žydai ra
do prieglaudą nuo Hitlerio persekio
jimų ir atremia užmetimą, kad jie 
nuo bolševikų teroro bėgę „pas na
cius“. Jis siūlo tik pasižiūrėti į že
mėlapį ir. įsitikinti — kur gi jie ga
lėjo kitur bėgti, jei ne į Vokietiją? 
J. Smetona toliau atkreipia dėmesį į 
Lietuvos vyriausybės pirmuosius žy
gius prieš nacizmą, kada ji pirmoji 
drįso apkaltinti ir teisti hitlerininkus, 
kai kiti kraštai tuo metu laikėsi „pa
lauksim — pamatysim“ politikos. 
Faktas, kad nė viena Baltijos valsty
bė nepasidarė. Vokietijos sąjunginin
ke, geriausiai parodo, koki nusista
tymai tuose kraštuose buvo nacizmo 
atžvilgiu.

Baigiant, D j r v a pastebi, kad 
reiktų ir kitur taip gyvai reaguoti į 
Nussbaumo išsišokimą. Pirmoje, ei
lėje esanti ALT Informacijos biuro 
pareiga, kad tai būtų padaryta.

-J.č.-

Prancūzijoj DP gali įsigyti ūkį
SPAUDOS KONFERENCIJOJ BAD KISSINGENE PAREIŠKĖ PRANCŪZŲ MISIJA

Jau suėjo ištisi metai, kaip kas 
mėnuo įvyksta IRO zoninėj vyr. bū
stinėj DP sapudos konferencijos. S. 
m. gruodžio 8 d. įvykusi tokia kon
ferencija iš eilės yra tryliktoji. Si 
spaudos konferencija buvo suaktua
linta dalyvavimu prancūzų misijos, 
verbuojančios DP darbininkus Pran
cūzijos žemės ūkiui, anglies kasy
kloms ir pramonei.

Konferencija pravedė naujasis in
formacijos šefas Mr. Rayner, kuris, 
padedant atskirų skyrių IRO parei
gūnams, atsakė į 13 pateiktų emi
gracinio, teisės, aprūpinimo ir kitokio 
pobūdžio klausimų.

IRO deda visas pastangas, kad dėl 
transporto priemonių trūkumo DP 
emigracija nesusitrukdytų. Dviejų 
IRO laivų panaudojimas europie
čiams išgabenti iš pavojingų Kinijos 
vietų yra padarytas žmoniškumo su
metimais. DP dėl to nenukentės. — 
Gen. Clay sudarytoj komisijoj, kurios 
tikslas rūpintis koncentracijos lage
riuose kankintais politiniais kaliniais, 
IRO neturinti savo atstovo, nes ta

Pabaltijo Centro Komitetų pirmininku pasitarimas
Š. m. gruodžio 4 d. Mūnchene įvy

ko Pabaltijo Centro Komitetų pirmi
ninkų pasitarimas, kuriame buvo ap
svarstyta esamoji tremtinių būklė ir 
nutarta:

1) Pakartotinai kreiptis į IRO zo
ninę vadovybę prašant oficialiai pri
pažinti tautinius komitetus; 2) 2—3 
nariams duoti nemokamus geležinke
lio bilietus; 3) jų atstovus kviesti J 
spaudos konferencijas; 4) apmokėti 
Jų administracijos išlaidas; 5) svar
stant tremtinių gyvenimo klausimus 
kviesti centrinių atstovus pataria
muoju balsu.

Atsižvelgiant J tęsiamą dirban
čiųjų atleidimą ir jiems atlyginimų 
mažinimą, nors rugsėjo mėnesį ir bu
vo žadėta nei to dirbančiųjų skai
čiaus, nei jų atlyginimo nemažinti,

nutarta įteikti IRO. Centrui Ženevoje, 
o taip pat IRO nariams memorandu
mą, nurodant susidariusią kritišką 
būklę stovyklose, prašant vietoje DP 
dirbančiųjų panaikinti Sub Arėjas su 
užsienio valiuta atlyginamais tarnau
tojais ir gautom santaupom apmokėti 
DP dirbančiuosius.

Pasiųsti iš kiekvieno komiteto po 
du atstovus, — delegaciją pas IRO 
USA zonos direktorių aukščiau mi
nėtais klausimais aiškintis vietoje.

Kadangi emigruojant į USA pa- 
baltiečių kvota pastebėta neretai pa
sinaudoja visai kiti, prašyti savo tau
tiečius dirbančius pereinamose sto
vyklose ir pastebėjusius panašius 
faktus — apie tai informuoti savo 
centrus. LTB

komisija rūpinsis tik vokiečiais ir J 
vokiečių ūkį įsijungusiais užsienie
čiais Bet IRO dėsianti pastangų, kad 
numatytą paramą gautų ir DP buvę 
kaliniai. Atitinkami OMGUS skyriai 
tą reikalą jau tiria. — Aprūpinant 
DP apavu ir rūbais, kiekvienam su
teikiama teisė gauti atitinkamus 
daiktus reikalingos išmieros. Kai kur 
pasireiškęs tų daiktų trūkumas atsi
tiko tik dėl jų nepagaminimo. Vo
kiečių firmoms esą jau užsakyta pa
gaminti dideli aprangos kiekiai, kurie 
ateinančių metų pradžioje būsią iš
dalinti. Iš IRO pusės dedamos visos 
pastangos, kad DP būtų aprūpinti 
darbu. Artimoje ateityje esą numa
toma steigti stovyklose įvairias įmo
nes, kaip rūbų siuvyklas ir rankdar
bių dirbtuves. Rankdarbių gaminimą 
numatoma išplėsti taip, kad būtų 
juos galima naudoti ir eksportui. 
Tiesa, kvalifikuotam darbui gauti 
IRO įstaigose galimybės mažėjančios, 
nes išemigravusių DP tarnautojų vie
tas išvietintieji negalį užimti dėl kal
bų nemokėjimo ar atitinkamos ‘ spe
cialybės neturėjimo. Tokiais atvejais 
tenka tas vietas užleisti vokiečiams. 
Bet visada, kai atsiranda tinkami ku
riai vietai išvietintieji, vokiečiai yra 
atleidžiami, o jų vieton priimami tar
nautojais DP. Po valiutos reformos 
jau esą atleista iš IRO tarnybos per 
2.000 vokiečių. Čia tuojau buvo iš
keltas papildomas konkretus klausi
mas: kodėl Mūnchene, perkeliant į 
kitą vietą pereinamąją stovyklą, iš 
dirbusių 13 DP buvo atleisti 7, o vo
kiečiai palikti visi, t. y. 11? Atsakė, 
jog tas reikalas būsiąs ištirtas.

Į klausimą dėl DP mokinių Ir stu
dentų paplginimų važinėti geležin
keliais buvo atsakyta, jog dalinai ta
tai jau yra padaryta. Į įvairius IRO 
suruoštus kursus mokiniai atvežami, 
o kursus baigę vėl gražinami į kil-

mės stovyklą visiškai nemokamai. 
Dedamos-pastangos išrūpinti ir papi
gintus savaitinius bilietus. O kas dėl 
mišriųjų mokyklų stovyklose steigi
mo, tai reikalas esąs visiškai negir
dėtas. IRO tokio projekto neturi. 
IRO niekada netrukdė vaikus mo
kinti gimtąja kalba, netrukdys ir 
ateityje.

Praeitame numeryje jau buvo 
trumpai pranešta, kad gruodžio 7 d. 
zonos dir. Philip E Ryan pasirašytu 
patvarkymu Nr. 119 kiekviena tauti
nė grupė įgyja teisę skirti savo at
stovą prie IRO vyr. būstinės Bad 
Kissingene. Si tautinių atstovų in
stitucija rūpinsis tais IRO progra
mos vykdymo reikalais, kurie nelie
čia tarptautinio pobūdžio problemų, 
būtent, globa ir aprūpinimu, įkurdi
nimu ir repatriacija, sveikatos ir pa
našiais klausimais. Prie IRO būsti
nės tautiniai atstovai bus nuolatiniais 
patarėjais, bet jiems algas mokės 
tautinės grupės, nes IRO nori juos 
skaityti tautybių atstovais, o ne sa
vais tarnautojais. Šios institucijos 
įkūrimas yra didelis amerikiečių zo
nos DP laimėjimas.

Kaip pradžioje pažymėta, šioje 
spaudos konferencijoje dalyvavo 
prancūzų darbo jėgos verbavimo mi
sija, kuri, Išsėmus žurnalistų patiek
tus IRO pareigūnams klausimus, pa
darė savo pranešimą dėl DP darbo 
perspektyvų Prancūzijoje. Iš prane
šimo paaiškėjo, jog ši misija verbuo
ja darbo jėgą a) žemės ūkiui, b) pra
monei ir c) anglių kasykloms.

Į Prancūzijos žemės ūkį gali va
žiuoti DP šeimos, tik vyras ir žmona 
privalo bent klek nusimanyti žemės 
ūkio darbuose. Žemdirbiams am
žiaus riba yra 45 metai. Išdirbusi 
sutartimi įsipareigotą laiką, DP šei
ma gali įsigyti ir nuosavą ūkį, nes

Rusija padeda 
Jugolavijos išdavikams

Juo toliau, -juo labiau nebesuta- 
ria mokytojas su savo mokiniu dėl 
skelbtojo mokslo. Kas iki šiol buvo 
„šventa“, šiandien yra išdavikiška. 
Štai dabar Jugoslavija kaltina Rusi
ją už palaikymą išdavikų ir šnipų. 
Jugoslavijos komunistų partijos laik
raštis „Borba“ rašė, kad Sovietų Są
jungos organas suteikęs paramą Iva- 
novičiui, kuris Washingtone buvo 
ambasadoriume, tuojau po to, kai 
kominformas pradėjęs puolimą prieš 
Tito. Šiandien, pasak „Borba“, Ju
goslavijos komunistų partiją esanti 
stipresnė, negu ji prieš 6 mėnesius.

SOVIETŲ SĄJUNGA ĮSPĖTA DĖL 
JOS POLITIKOS

J.Tautų Patikėtinių Tarybos pir
mininkas p. W. B. Sayre. (JAV), lan
kydamasis Vokietijoje, įspėjo Rusiją, 
kad lošimo kauliukas esąs apkrautas 
prieš ją pačią. Tautos, kurios va
rančios savanaudišką politiką, esan
čios dvidešimtame amžiuje priverstos 
netekti jos, pareiškė Jis Hęidelbergo 
universitete. ...

Istorija parodžiusi daugelį kartų, 
kad kovojančios ir humaniškumui 
tarnaujančios tautos visados iškyla 
triumfališkai. Sovietų politbiuras gi 
savo, tikslų siekiąs prievarta, teroru 
ir nenuilstamu pagrindinių žmogaus 
teisių paneigimu. Jis nurodė, kad su 
rusų masėmis niekas nesiginčija, bet, 
nelaimei, jie šimtmečius laikomi 
tamsoje, atskirti nuo didžiosios pa
saulio nalies. Jų dabartinė vyriau
sybė vis dar laiko juos atskirtus nuo 
išorinio žmonijos pasaulio. (AP/ja)

svetimšaliui įsigyti nuosavybe Pran
cūzijoje nėra jokių suvaržymų.

Pramonei ir anglių kasykloms 
darbininkai priimami iki 35 metų 
amžiaus, bet tai nereiškia, kad poros 
metų skirtumas sudarytų kliūtis pa
tekti Prancūzijon. Šių kategorijų 
darbininkai įsileidžiami viengungiai, 
arba tik šeimų galvos, kurių šeimos 
galės vykti maždaug tik po poros mė
nesiu.

Visų čia išvardintų kategorijų 
darbininkams atlyginimas mokamas 
toks, kaip ir prancūzams, t. y. nema
žiau 10X)00 frankų per mėnesį, šeimų 
nariams mokami atitinkami priedai. 
Sutartys sudaromos tik vieneriemS 
metams. Jei po vienerių metų kas 
norėtų dirbti kitoje profesijoje, negu 
buvo sutartis surašyta, privalo gauti 
atitinkamų įstaigų sutikimą. Vykti l 
Prancūziją darbams nėra nustatyta 
jokios kvotos, nes ten darbo rankų 
yra didelis trūkumas. Norintieji 
Prancūzijon vykti specialistai, pri
valo paduoti individualius prašymus, 
suteikdami apie savo specialybę vi
sas žinias. Prancūzų misijos adresas 
yra šis: France Mission, Karlsruhe, 
Forstner Kaserne.

Prancūzų misija dar pranešė, kad 
ateinančių metų pradžioje pasirodys 
lenkų ir vokiečių kalbomis brošiūra, 
kurioje bus plačiai išaiškinta emigra
cinės galimybės Prancūzijon. D. P.

Sovietų pasitraukimas iš Vokietijos?
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’atikrinamieji egzaminai abiturientams
LTB ŠVIETIMO VALDYBOS PRANEŠIMAS

/ Bavarijos Valstybės Švietimo Mi
nisterija savo š. m. lapkričio 12 d. 
aplinkraščiu Nr. 75644 paskelbė tvar
ką, pagal kurią tautinių gimnazijų 
absolventai-svetimšaliai, norį stoti 
studentais į Bavarijos universitetus, 
galės laikyti patikrinamuosius egza
minus ir gauti atitinkamus pažymė
jimus, reikalingus pristatyti univer- 
sltetuį^prie stojamojo prašymo.

Kalbami tikrin. egzaminai bus 
vienkartiniai, jų vietą ir laiką nusta
tys Bavarijos Švietimo Ministerija.

Egzaminus turi teisę laikyti as
mens, gavę gimnazijos baigimo ate
status svetimšalių gimnazijose Iki 
1948 m. spalių 1 d.

Nustatyta ši egzaminų tvarka:
I-jl grupė: bendrasis išsilavini

mas Ir vokiečių kalbos mokėjimas: 
a) rašto darbas viena iš trijų Šv. M- 
jos duotų temų, b) visuotinė istorija 
ir atitinkamos geografinės žinios 
(kreipiamas dėmesys į laikotarpį nuo 
Napoleono iki šių dienų)’; c) vokie
čių literatūra (svarbiausieji klasiciz
mo ir romantizmo rašytojai ir svar
biausieji jų veikalai). Visuot. istori
jos ir vok. literatūros egzaminai at
liekami žodžiu.
. Neišlaikę pirmosios grupės egza

minų toliau nebeegzaminuojami.

II-sios grupės egzaminas atlieka
mas tik žodžiu ir pasirinktinai: a) 
kalbų arba b) gamtos-matematikos, 
a) Kalbos pasirinktinai: lotynų, ang
lų, prancūzų, italų, ispanų; b) gam
tos-matematikos šakos pasirinktinai: 
matematika, fizika, chemija ir biolo
gija.

Pasirinktasis egzaminų dalykas ir 
studijų specialybė reikia nurodyti 
egzaminų prašyme.

Egzaminai atliekami pagal Bava
rijos aukštesniųjų mokyklų reikala
vimus. Egzaminų mokestis — 30 DM. 
Prašymas leisti laikyti kalbamus eg
zaminus rašomas Bayerisches Staats- 
mlnisterium fūr Unterricht und Kul
tus vardu ir jis drauge su atestatu turi 
būti įteiktas atestatą davusios gim
nazijos direktoriui iki 1949 m. sausio 
5 d. Gimnazijų direktoriai gautuo
sius prašymus su atestatais ir su savo 
atestatija (rašyta vokiečių kalba) 
pristato švietimo Valdybai iki 1949 
m. sausio 10 d. Švietimo Valdyba tu
ri įteikti tuos prašymus su dokumen
tais Bavarijos Šv. M-jai iki 1949 m. 
sausio 15 d.

Egzaminų laikas ir vieta bus pra
nešta kiekvienam atskirai.

LTB Švietimo Valdyba

JAU SUDARYTOS SĄLYGOS RYTINĖS VOKIETIJOS LIAUDIES DEMOKRATIJAI

„Sovietai imasi priemonių pasi
braukti iš Vokietijos“, taip murma 
propagandos šaltiniai, kurie teka iš 
vyr. sovietų kariuomenės vadovybės 
(SMA) būstinės Berlyne-Karlshorste. 
SĖD propogandininkai jau pažada, 
kad raudonarmiečiai tikrai išsikrau
stysią iš Vokietijos. Tuo pačiu metu 
sovietų licencljuota spauda spausdina 
iš Maskvos gautą atvirą laišką, ski
nantį kelią reikalavimui: „Vokietija 
vokiečiams!“ Laikraščiai reikalauja 
iš Vokietijos atitraukti visas okupa
cines pajėgas ir leidžiasi iš patikimų 
šaltinių patikinti, kad Sovietų S-ga 
tokiems reikalavimams pritarianti. 
Ta linkme pakrypo ir sovietų kon
troliuojamos „Vokiečių liaudie* ta
rybos“ nutarimai.

Tie, kurie geriau pažįsta įvykių 
raidą sovietinėje zonoje, pranašauja, 
kad sovietai savo propagandos šū
kius vis dėlto gali įvykdyti ir savo 
okupacinę kariuomenę atšaukti ne 
taip jau tolimoje ateityje. Principe 
svarbiausią vaidmenį čia vaidina 
apskaičiavimas, kad ir kitos okupa
cinės pajėgos po trumpesnio ar il
gesnio laiko būsiančios priverstos pa
daryti tą patį. Yra laiko to laukti net 
porą metų, bet galutinis tikslas vi- 
stlek reikštų, kad amerikiečiai išvyk
tų iš Europos. Tuo atveju Sovietų 
S-ga pasiliktų galingiausia karine 
pajėga Europos kontinente ir ji ga

lėtų savo politiką išspausti net ir 
tada, kada jos kariuomenė stovės ne 
prie Elbės, bet ties Curzono linija. 
„Sovietinių tikslų Vak. Europoje pa
siekimas nereikalauja, kad raudo
narmiečiai būtų tarp Lietuvos Bras
tos Ir Magdeburgo“, pabrėžia rytinės 
zonos žinovai.

Sąryšy su kokiais galimumais, 
Vokietijai pranašaujamas Korėjos 
likimas. Todėl jau dabar visu smar
kumu stengiamasi stabilizuoti vidu
jinę būklę rytinėje zonoje. Jau net 
ir neutralieji stebėtojai pradeda su
tikti, jog imamasi priemonių rytinės 
zonos vokiečių liaudies demokratijai 
paskelbti. Šiai demokratijai stiprinti 
sudaroma policija, kurios apimtis, 
apginklavimas ir pagaliau pajėgumas 
prilygsta moderniai kariuomenei. Po
licijos vienetai gauna lengvuosius ir 
sunkiuosius pėstininkų ginklus, kiek 
Išgalės leidžia motorizuojant ir stip
rinami šarvuočiais. Vykdomas poli
tinis auklėjimas.

Sąlygos, kurias galėtų sovietai sta
tyti už pasitraukimą iš savo okupa
cinės zonos, kaip sprendžia informuo
ti sluogsniai, jau išpildytos arba bai
giamos pildyti. Jos esančios tokios:
1. sudarymas t. v. liaudies demokra
tijos, kuri ūkiškai ir politiškai būtų 
ne kas kita, kaip sovietinis satelitas;
2. radikalus viso antisovietinio ele
mento išnaikinimas; 3. garantija, kad

liaudies demokratija pati savo jėgo
mis susitvarkys su pasikėsinimais iš 
vidaus ir išorės. .. . ,r,ti

Ne vėliau, kaip baigus dvimetį 
1949/50 planą, rytinės Vokietijos ūki
nė būklė turinti būti taip pertvarky
ta, kad ji galėtų egzistuoti nepriklau
sydama nuo vakarinės Vokietijos ar 
„tvirtosios valiutos kraštų rinkos“. 
Per tą laiką sovietinė zona ūkiniu 
požiūriu visiškai susirištų su Rytais 
ir dirbtų išimtinai besiformuojan
čiam ir sovietų dominuojamam Rytų- 
Pietų blokui. Čekoslovakijos, Len
kijos, Bulgarijos ir kt. pavyzdžiai 
rodo, kad tikslas pasiekiamas nebū
tinai raudonarmiečiui būnant tenai. 
Sovietai, pasitraukdami iš Vokietijos, 
neprarastų nieko, tačiau laimėtų 
daug, (z) j

ARGENTINON VAŽIUOJANTIEJI 
TURI VIZAS APMOKĖTI PATYS

LTB Vyr. Komitetas patyręs pra
neša, kad asmenys, kurie yra gavę 
leidimus įvažiuoti į Argentiną ir 
norintieji vykti, paduoda priklau
sančiai Sub-Area raštišką pareiški
mą, jog sutinka už vizą patys apsi
mokėti. Be tokio pareiškimo byla 
lieka be eigos. Be to, pagal dabar
tinius Argentinos patvarkymus, ve
dusieji asmens, turį per 40 metų it 
neturį vaikų, į Argentiną nebus įsi
leidžiami.
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