
PRIE PROGOS PABIZNIAUJU...
Mūsų pabėgėlių bei tremtinių tarpe ne retai pasitaiko

Wuerzburgas, 1945.IX.20

R

nugirsti iš pažiūros nekaltą posakį, ištariamą čia nedrąsiai, lyg pa
siteisinant, čia su aiškiu pasididžiavimu: "Prie progos pa bizniauju.'' 
Biznis kaip padori prekyba iš esmės dalykas nepeiktinas, o priešingai 
- girtinas ir net remtinas, juo labiau, kad Lietuvoje gerų prekybininkų 
lietuvių buvo nedaug ir ateityje jų itin reikės. Tad kiekvieną, kuris 
pajunta pašaukimą padoriai prekybai ir jau dabar toje srityje siekia 
įsigyti bent kiek patyrimo, verta pagirti ir paremti. Tačiau tas mūsų 
paminėtasis "pabizniavimas" dažniausiai, deja, reiškia tam tikrą pre
kiavimo, rūšį, peiktiną įr dažnai nešvankią, - spekuliaciją, kurią padoria biznio sąvoka norima tik pridengti. Tad ir visas posakis "prie 
progos pabizniauju" praktikoje dažniausiai reiškia ne ką kitą, o pap
rastą spekuliavimą ar net lupikavimą, ir tai ne atsitiktinį, ne "prie 
progos", o nuolaitinį, galima sakyti profesinį.

Ilgokai gyvenome ir tebegyvename nenormalius laikus. Nėra visai 
ar stinga reikalingiausių daiktų. Jų paklausa didžiulė, o pasiūlos už 
normalias kainas nėra jokios ar yra tik visai nežymi. Tad tokiems daik
tams įsigyti lenktyniaujama ir mokama kelis ar keliolika kartų brangiau. 
Tuo būdu susidaro vadinamosios pastovios spekuliacinės kainos, kurios, 
vis dėlto, svyr—uoja pagal daikto retumą, spekulianto godumą ar pirkėjo 
pajėgumą pirkti.

Spekuliacija, kaip ir daugelis kitų karo atneštų negerovių, giliai 
įleido šaknis ir į mūsų tarpą. Tam spekuliantas randa svaresnių.ar pi
gesnių pasiteisinimų: sunkūs pragyventi laikai, visko trūksta, pinigo 

* nėr iš kur paimti; vargas šeimos žmogui, vargas viengungiui. Ir mes.
dažnas atvirai pasakome, kad spekulianto daugeliu atvejų tiesiog reikią, 
nes be jo vidutinukas žmogelis net menkiausio daikto nenusipirksiąs, 
o tokio menkniekio jam kaip tik verkiant reikią...

Visa tai daugiau ar mažiau tiesa, bet tiesa ir tai, kad spekuliuo
dami mes turtėjams, turtėjams neteisėtai, o kartais tiesiog lobstame 
savo tautiečio sąskaita, kitąip tariant, turtejame lupdami tautiečiui 
kelintą kailį.

Taip neturėtų būti. Padorus žmogus turi vadovautis padorumo dės
niais. Jei nori užsidirbti pinigo - užsidirbk; žmoniškas ir toks 
noras, žmoniškais galima pateisinti ir spekuliaciją, vykdomą padorumo
ribose, kol laikai tokie nenormalus; tačiau užsidirbk taip ir tiek, 
kad būtų tik padoriai atlygintas tavo sumanumas, apsukrumas bei trūsas, 
bet visados turėk širdies ir neplėšk žvėriškai, nelupk savo tautiečiui 
pusiu—tinio kailio - juk esame vienos šeimos nariai, lietuviai, juk 
prisiplėšę pinigo kiaurai žemėn neprasmegsime, o ir toliau turėsime 
gyventi toje pačioje šeimoje, turėsime gal drauge ar greta dirbti, tu
rėsime vėl ir vėl susitikti. Jei dabar už daiktą begėdiškai, lupikiš
kai nupiešiame du, tris, penkis ar dešimtį kartų brangiau, jei dabar 
vieni vaikščiojame su išpampusiomis piniginėmis, o kiti varžomės svarą vaisių nusipirkti, tai kaip paskui galėsime žiūrėti tam apiplėštajam f 
tautiečiui į akis?
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If dar vieno dalyko nereikėtų pamiršti, Spekuliuojant pinigas pa,* 
imamas lengvai, ir ne retai per savaitę ar mėnesį jo prisilupikaujamą. | 
tiėt, kiek iš padoraus darbo per metus nesutaupytum. Kas lengvai pa- 4 
imama, to ir nevertinama - pinigą priprantataa švaistyti, be atodairos ' 
leisti niekingoms užgaidoms ar nepadoriems tikslams, Ar nevertėtą, jau • 
dabar pagalvoti, kaip bus tokiam “turtuoliui biznieriui“ tada, kada# * *’ 
sunormalėjus laikams, nebus kuo spekuliuoti, nebus iš ko lengvai žertį 
į kišenę tūkstančius ir reikės noroms nenoroms vėl pasitenkinti savo 
kukliu penkių pir—štų uždarbiu? Tada bus sunku, oi sunku, - tada nie-g 
ko nepadės nei “blogų" laikų, nei “blogos“ valdžios keikimas.,.

Taigi, greta spekulianto fkriaudžįąmo tautiečio gaila kaip lietuvį^ 
ir paties spekulianto, kurį lengvai paimtas pinigas beveik neišvengia^ 
mat sugadina.

Tad apsigalvokite, susipraskime, Jei negalime išvengti spekulia^ 
pijos, tai spekuliuodami laikykimės bent jau šiek tiek padorumo i r be^ I 
gėdiškai nelupikaukime.

IŠ'UŽJŪRIO IR KITUR
Pasinaudodami 'Amerikos Lietuvių Išeivių Informacijos | 

BįurO Europinės Sekcijos" surinkta medžiaga, skelbiame pluoštą žinių 
iŠ užjūrio ir kitur.
Amerikos lietuviu veikla.- Praėjus San Francisko konferencijos sukel
tam įkarščiui, Amerikos lietuvių veikla nukrypo į konkrečią, dabar 
praktiškų rezultatų daugiau žadančią pusę. Amerikiečių lietuvių spaudos 
ir organizacinės veiklos pagr—indinis“. rūpestis dabar pasidarė lietu
vių pabėgėlių bei . tremtinių reikalai.

Amerikos Lietu—vių Taryba kreipėsi į kompetentingas JAV įstaigas, 
nurodydama tą nėrimą, kuris buvo apėmęs lietuvių tremtinių bei pabėgė
lių sluoksnius Europoje ryšium su galimu jų priverstiniu grąžinimu į. 
tėvynę. Atitinkamos įstaigos į tai atsakė oficialiu raštu, patikrinda- 

. mos, kad Lietuvos piliečiai nebus prievarta repatrijuojami į Sovietų 
^^a^nlara"1 4iei/;S*'Og nePasisakys es4 Sovietų Sąjungos piliečiais

Visa spauda visaip kelia lietuvių tremtinių globos reikalą. “Lie- 
tuviii Žinios" /Vi*8/ pasiūlė sudaryti pasaulinio masto lietuvių tremti
nių šelpimo organizaciją, į kurią galėtų būti įtraukti Pietų Amerikos, 
Kanados ir laisvo-sios Europos dalies lietuviai. Organizacijos centras 
turėtų būti Jungtinėse Valstybėse, o jos skyriai - Brazilijoje, Argen
tinoje, Kanadoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje 
ir Švedijoje. Iniciatyvą tai organizacijai sukurti turėtų imtis Bend
rasis Amerikos Lietuvių Fondas /BALFas/. "Sandara" savo VI.8 numeryje 
iškėlė lietuvių tremtinių apgyvendinimo klausimą, rūpindamasi vietos 
parinkimu ir finansavimu. Tremtiniams bei pabėgėliams apgyvendinti, 
esą, geriausiai tiktų Britų Imperija ir Prancūzija. Finansų kleusimas 
esąs itin sunkus; reikėtų keliolikos milijonų dolerių paskolos. Tas 
pat laikraštis priminė, kad dviejų šimtų imigracijos kvota Lietuvai, 
kur—ią Jungtinės Valstybės dabar vėl atgaivino, esanti menka, tačiau 
par_odanti gerą JAV vyriausybės širdį.

Birželio 12 dieną New Yorke įvyko nepaprastas Amerikos lietuviu su- 
važia—vimas, kuriame nutarta įsteigti specialią komisiją - Amerikoje Lie
tuvių Tarybos Tremtinių Reikalams Komisiją, kuri rūpinsis tremtinių 
reikalais Europoje ir kiturį kiek tų reikalų negalės aprėpti pats 
BALFas. Tremtiniams esa_nti reikalinga teisinė pagalba, suradimas ke
lių susisiekiti su giminėmis, apgynimas jų teisių kaip Lietuvos pilie
čių ir kt. Komisijai pirmininkauja Jonas G. Grinius,. Suvažiavime taip 
pat nutarta praplėsti Amerikos Lietuvių Informacijos’ Centro veiklą ir 
duoti daugiau žinių anie šiandieninę Lietuvą ir lietu-vių kovą dėl lais
vės /"Darbininkas", VI.15/. ALTo Tremtinių Reįkalams Komisija "Ameri
koje" /VT.9/ paskelbė atsišaukimą į visuomenę, kuriame nusako savo
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art_imiausius uždavinius: 1/ tvarkyti tremtinių teisinę, padėtį; 2/ ras-'. 
ti jiems saugias vietas apsigyventi; 3/ aprūpinti jų kulturinins ir mo
ralinius reikalus. BALFas nuo liepos 1 dienos trims mėnesiams paskel
bė nauja padėvėtų drabužių rinkimo vajų /’’Anerika", VI.22/* Gegužės 
12 die—ną New Yorke įvyko ALTo kviesta Yew Yorko ir New Jersey^lietuvių 
draugijų konferencija, kurioje, be Lietuvos nepriklausomybę liečiančių .1 
rezoliucijų, buvo nutarta prašyti Jungtinių Valstybių valdžios organus. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečius traktuoti kaip laisvus žmones, j 
neversti jų grįžti į sovietų užimtas jų tėvynes, leisti skirti konsus ’•*. 
lūs, akredituotus prie Jungtinių Valstybių karinės valdžios Europoje, r 
leisti tų valstybių piliečiams pasitraukti iš lagerių, kuriuos kontro-t 
liuoja sovietų, organai iiyt.t. /"Darbininkas”, Vi. 12/.
Amerikiečiu balsai.- Jungtinių Valstybių visuomenė taip pat domisi_ 
Lietuvos klausimi?.. "Sandara” praneša, kad'Hearsto laikraščiai visoje . 
Amerikoje įsidėjo įžanginį straipsnį, pavadintą "The Case of Lithuania"^ 
"Observer Dispatch” savo vedamajame^ tarp kitko, parašė: ”... rusų pas-: 
tangos užimti I nkijos naftą, kontroliuoti Baltijos ir Balkanų valdžias, 
ir darymas tokių žingsnių^ kurie nurodo į ruošimąsi naujam karui, yra 
paremtas įtarimu, kad pasaulinės taikos sutartis ilgai neišlaikys". 
"Boston Traveler" birželio 13 dieną įsidėjo įžanginį straipsnį apie 
Lietuvos likimą, kuriame pažymėta, kad Lietuva gali būti laikoma atei
ties įvykių simboliu. Ja būsiąs išbandomas Atlanto Chartos tvirtumas. i 
Nieko'tikro nesą žinoma, kas da_bar vyksta Lietuvoje, tačiau netiesio
giai pasiekiančios žinios rodančios, kad gyventojų padėtis esanti tik
rai baisi. Jungtinės Valstybės turinčios kurią dieną patikrinti tuos 
prane_šimus šalyje, kurios laisvas tradicija siekia net XI šimtmetį. 
San Francisco dienraštis "Chronicle" konferencijos metu įsidėjo Dr. 
Owen J. C. Noremo pasikalbėjimą su spaudos atstovais. Ta proga buvęs 
Jungt_inių Valstybių pasiutinys Lietuvai žurnalistams papasakojo savo 
atsiminimus iš Lietuvos nepriklausomo gyvenime perijodo ir pavaizdavo 
visą sovietinių, rinkimų Lietuvoje komediją, pabaigoje išreikšdamas sa
vo įsitikinimą, kad tai, ko Lietuva tikrai nori, yra laisvi rinkimai, 
kurie duotiį progos lietuviams susidaryti patinkamą vyriausybę. Pasku
tiniu laiku Lietuvos klausimais nemažai parašė ir kiti amerikiečių laik
raščiai, ryžtingai užstodami jos reikalus.

Lietuvai užtarėjų atsiranda ir Jungtinių Valstybių parlamento narių 
tarpe. Ponia Summer. kalbėda_ma viename New Yoiuto mitinge, Urą bendrai 
surengė sovietų okupuotų Europos kraštų atstovai, kritikavo dao^itinę 
anglosaksų politiką ryšium su Teherano ir Jaltos nusileidimais /’’Tėy- 
nė", VI.17. D’Aleksanderis pasakė kalbą atstovų rūmuose, plačia- p.- 
gvildendamas Lietuvos klausimus /"Sandara", VI.1/ . v korskis pa J 
parlamento leidinyje apie sovietų žiaurumus Lenkijos ir Baltijos sriry . 
36 ^Lietuvai Vaduoti Sąjunga išleido anglų kalba pulk. į. įetruicio 
knygą "Kaip jie mus sušaudė", kurios_vertimas pavadinus Lithuania 
wider Šiokie and Hammer” /”Lietiiva kūjo ir prautavo z •

&

&

Si
i

Šveicarų balsai.- Šveicarų spaudos balsai apie Lietuvą randa plataus_ 
atgarsio"Amerikos lietuvių spaudoje. "Tėvynė" savo V1,o numeryje lai
dojo plačią šveicarų spaudos apžvalgą. ien pirmoje eile j
Zeuricher Žeitung" ir "Die Tat" laikraščių koresponaentų is ovedijos 
straipsniai Pabaltijo pabėgėlių klausimais. "Basicr Įachrich.e^ p - t 
1 eibė įžangini straipsnį, pavadintą "Pabaltijo klaupsimas - nuropos 
klausimas". Jame vpatingai iškeliamas Jungtinių /alSuyoių bu., vals 
tvbės pasekretorio Grow pareiškimas, kad Amerika nepripažįstanti Pabal
tijo valstybių okupacijos, ir sakoma, kad moks pareiškę is teizia vil
čių ir visam pasauliui, leisdamas tikėtis, ke» Europoje aaeis valkos 
gadynė, be hegemonijos ir be smurto. Berno dienraštis ’Der Bund nuro
do didelį Vatikano susirūpinimą katalikų likimu Lietuvoje ir Lenmij-je,
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kuriems gręsianti deportacija į Sibirą.- M B-?, tier• Jfą-chH.ch^vn”• atkrei--' 
pia dėmesį į liuteronų būklę Sovietų Sąjungos naujai -okupuotuose kraš
tuose, prašydamas anglosaksų vyriausybės -pasirūpinti garantuoti tų 
kraštų gyventojams tikybinę laisvę. " "Tribune de Geneve"rašydamas . / 
apie Pabaltijos valstybes, papasakoja jų istoriją, jų liūdną likimą .ir 
nori tikėti, kad ateityje jos ir vėl galės dMėSgi-is nepriklausomybe.
Visa eilė šveica_rų laikraščių persispausdino amerikiečių žurnale 
"Readers Digest" įdėtą William L s. White straipsnį apie Sovietų Sąjungą-, • 
kuriame objektyviai atpasakotas 1940 metų Pabaltijos kraštų okupavimas 
ir sovietinių rinkimu, technika. "De-r Bund" vieną vedamąjį paskyrė At
lanto Chartos dėsniams nagrinėti ir priėjo išvados, kad Sovietų .Sąjunga 
neabejojamai laužanti jos principus *, ypač kiek tai liečia Baltijos 
valstybes,
Lietuvių pastangos.- Lietuviai tremtiniai bei pabėgėliai visame.pasau
lyje nenuleidžia rankų, organizuoja savo komitetus, stengiasi kitoms 
tautoms priminti musų patirtas ir patiriamas skriaudas. Londone ba
landžio mėnesį įsisteigė "Committee for Displaced Balute Persons", ku
ris rūpinasi ir lietuvių pa—bėgėlių reikalais. "Darbininko" žiniomis, 
Kope-nhagoje yra susikūręs Baltijos pabėgėlių komitetas. "Amerika" ra
šo, kad Norvegijoje yra atsidūręs apie 1.000 lietuvių, daugiausia.stu
dentų, kuriuos vokiečiai preivarta išgabeno darbams prie karinių.įstip
rinimų. Amerikos lietuvių laikrdščiai paskelbė ištisai ministerio^S. 
Lozoraičio kalbą, pasakytą vasario 15 dienos proga Romos lietuvių kolo
nijai. Lenkų gegužės 3 dienos šventėje Romoje, kaip "Sandara" praneša, 
dalyvavo ministeris Lozoraitis, vyskupas Bučys ir lietuvių kolomjųs 
atstovai.

Visa Amerikos lietuvių spauda buvo gyvai susiruphi-usi Prancūzi
joje gyvenančiais lietuviais, pažymėdama faktus, kad Prancūzijos vyriau
sybė sovietams leido prievarta vežti Lietuvos piliečius į Rusija, ir 
prašydama Jungtinių Valstybių vyriausybę tuo reikalu padaryti s audimą 
prancūzų valdžios organams /"Lietuvos Žinios", VI.8/« Brazilijos Sao 
Paulo miesto lietuvių organizacijos valstybės prezidentui Vargas nusiun
tė telegramą, kur.-ioje prašoma kiekviena proga užstoti Lietuvos teises 
ir nepriklausomybę.

Amerikos lietuvių spauda nemaža vie—tos skiriu pranešimams apie 
lietuvius pabėgėlius ir tremtinius Vokietijoje ir kituose kraštuose, 
mielai skelbda-jna visas juos liečiančias žinias.
Žinios apie Lietuva.- Amerikos lietuvių spauda apie padėtį dabartinėje 
Lietuvoje skelbia"žinias, negausiai pasirodančias Amerikos lietuvių ko
munistų laikraščiuose arba gaunamas iš Švedijos ar Šveicarijos. Esą, 
lietuviai su pasišventimu atstatą sugriautus miestus, net Stalingradą* 
arba, susibūrę į stiprius kolchožindukų kadrus, lenktyniaują su kitais 
kolchozais /"Sandara", V.18/. Iš Lietuvos į Sovietų Sąjungos gilumą 
jau esą išgabenta 200.000 žmonių. /"Amerika", VI,25/. žiniomis iš Lon
dono, Lietuvoje esą sumobilizuoti visi kainininkai - tikrosios tarnybos 
iki 60 metų amžiaus ir atsarginiai iki 50. metų amžiaus ir visi puska
rininkiai. Apie pusė pašauktųjų nestojusi. Pašaukti karo tarnybon 17 
metų amžiaus jaunuoliai ir šaukiami 1912-1928 matais gimę gvyrai /"San
dara"/. Somobilizuotieji esą siunčiami į Sovietų Sąjungos gilumą: arti
leristai į Rost_ovą, lakūnai - į Kijevą arba Orią, jūreiviai - į Odesą. 
Visa-me krašte esą iškabinti mobilizacijos įsakymai. Gydytojai. dantis
tai, vaistininkai ir sanitarai esą šaukiami iki.40 me-tų amžiaus /"San
dam"/. Didžiausias "žemės dalinimas" esąs at liekamas Šiaulių apskri
tyje. Ten 10.000 "proletariškų ūkininkų" gavę 50.1-31 ha Žemės /"Sandara"/ 
Į Lietuva esą parvežta apie 300 lietuvių vaikų is tolimojo Sibiro. Ane- 
rikie_čių laikraščiai klausia, kur tų vaikų tėvai, drauge su pasipikti
nimu pranešdami, kad vasaros atostogoms į Baltijos kraštus buvę atgaben
ta 1.700.000 rusų vaikų. Pagaliau, spauda mini ir lietuvių pubėgėliii 
Vokie—tijoje tarpe platinamus Paleckio valdžios vardu išleistus ■ iuviš- 
kus atsišaukimus, kuriuose visi nacių ištremtieji.lietuviai ragį, aini 
grįžti į Lietuvą ta sąlyga, jei jie sutiks prisidėti p: ,o naujos ''tary
binės" Lietuvos atstatymo. Esą, tokie Paleckio raginimai pa kankanai 
apibūdiną "repatrijacijos" tikslus /"Sandara", v’.2o/. /BITA/
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TARPTAUTINIAI HORIZONTAI
Londono konferencija.- Prieš Potsdamo konferenciją buvo laukiami'., kad 
joje bent iš principo bus išspręstos didžiosios problemos. To nebuvo 
padaryta, tik buvo sukurta tiems uždaviniams spręsti institucija - did
žiųjų sąjungininkų-užsienių reikalų ministerių taryba. Ji susirinko 
rugsėjo 11 dieną Londone, apie savaitę svarstė technikines procedūros 
problemas, pagaliau, nutarė pakviesti /patariamaisiais balsais/ britų 
dominijų, Italijos ir Jugoslavijos atstovus, o po poros dienų, sovie
tams užsispyrus, ir Lenkijos, Gudijos bei Ukrainos delegacijas. /Tai 
sovietų dominijos - išaiškino tą sovietų mostą "Sunday Times"/ Pačioje 
pradžioje apsiribojusi taikos sutarčių parengimu su Italija, Bulgarija, 
Rumunija ir Suomija, taryba vos rugsėjo 19 dieną pradėjo svarstyti 
painią Italijos Jugoslavijos sienos problemą. Diplomatiniai korespon
dentai jau spėja, kad iki konferencijos pabaigos /maždaug rugsėjo 28 
dienos/ tarybininkai ir tos vienos italų bylos nesugebėsią kaip rei
kiant išnarplioti.
Nesklandumai.- Sovietai spaudžia austrus pa Įrašyti sutartį, pagal ku- 
rią šie turi atiduoti sovie_tams pusę savo naftos gamybos. Anglų spau
da rašo: austrų naftos įrengimus išsivežė sovietai; vakariniai sąjun
gininkai austrams turi pristatyti gamybos priemonių,_kad tie galėtų pa
sigaminti naftos bent saviems reikalams; sovietai gi nori, kad vaka
riniai sąjungininkai tuo būdu pasidarytų jų naftos tiekėjais? - klausia 
"Daily Herald". - Maskva, matyt, ir diplomatiškai paspausta, tokios 
sutarties pasirašymą su austrais atidėjo.

UNRRA Italijai davė 250 milijonų dolerių italų tautai nuo bado ir 
kraštutinio skurdo gelbėti. Sovietai paprašė iš Italijos 600 milijonų 
dolerių reparacijų. "Times*1 klausia, ar UNRRA turinti apmokėti italų 
repa-racijas sovietams.

Sovietai pasiūlė pasidalinti Italijos kolonijas ir patys sau pa
prašę Tripolio. Kaip "News Chronicle" konstatuoja, sovietai yra aiš
kiai apsisprendę tvirtai įkelti koją į Viduržc-mio jūrą.

Sovietai re_ikalavo sau iš turkų ypatingų teisių Dardaneluose bei 
Bosfore ir'prašo atiduoti Korso sritį. Dėl sąsiaurių turkai sutinka 
šnekėtis tik su visais kartu - Amerika, Anglija, Prancūzija ir Sovie
tų Sąjunga, bet ne su viena Sovietų Sąjunga. Apie sienų pakeitimus 
turkai iš viso atsisako kalbėlis - tai esąs jų gyvybės ar mirties klau
simas. Ir britai sovietų pretenzijas į Korso sritį laiko durklo smū
giu į britų naftos širdį Artimuosiuose Rytuose.

Gallupo institutas Amerikos viešajai nuomonei tirti praneša, kad 
tik 45$ amerikiečių betiki doru sovietii bendradarbiavimu. Prieš tirs 
mėnesius tokių buvo 55$.
Socia_lizmo kelias.- Visoje Europoje komunistai peršasi susilieti su 
socialistais. Norvegijoje tatai jau įvyko. 70 procentų italų socia
listų atstovų, susirinkusių į pirmąjį sa__vo kongresą, pasisakė už su
sijungimą.. "Gal po dviejų generacijų skirtumas tarp socialistų ir ko
munistų Jau bus pranykęs',' - agitavo Ita^lijos vicepremjeras Pietro 
Nenni. Jo drau—gas, rašytojas Ignazio Silone, įspėjo: "Nėra atsitik
tinis dalykas, kad "susijungimo" šūkis vienu metu paskelbtas nuo Nor
vegijos ligi Italijos... Rusija stengiasi užsitikri ti teritoriniais 
užka riavimais ir buferinių valstybių,kūrimu... Jei socializmas atsi
sakys savo pilnutinės autonomijos, tai darbo klasės interesai bus pa
aukoti vienos valstybės interesams..."

"Komunistų partija tebėra glaudžiai susirišusi su Maskva, - kalbėjo 
prancūzų socialistų partijos generalinis sekretorius Daniel Meyer par
tijos kongrese. -- Ji atkakliai ir klusniai vykdo Maskvos instrukcijas. 
Socialistų ir komunistų susijungimas bus įmanomas /tik tada, kai sovie
tai bus pasidarę pat.kimas tikros tarptautinio bendradarbiavimo siste
mos narys." Kongresas 10.112 balsų prieš 274 pasiūlymą susijungti at
metė.
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Salti,Įos tremtiniai.- Associated Press rugpiūčio 3o dieną, tarp kitko, 
pranešė: "Priverstinė repatrijacija neliečia tų tremtinių, kurie yra 
kitų, ne Rusijos, valstybių piliečiai. Tie, kurie pareiškia nenorį 
grįžti tėvynėn, yra užskaitomi kaip negrąžintini /non-repatriable/ ir 
pavedami IINRRos globai. Vėliau, su tarpvyriausybinio pabėgėlių komi
teto pagalba, jiems bus surasta nauja buveinė. Rusai, remdamiesi Jal
tos susitarimu, primygtinai reikalauja, įąd, ųg vięnas asmuo nebūtų, 
laikomas negrąžintinu, jei bent vienas/sąjungiSinkų karininkas.lai
kys, kad to asmens sovietinė pilietybė pakankamai įrodyta. Si inter
pretacija netaikoma buvusiems Baltijos valstybių.piliečiams,.kurie 
buvo tiktai Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečiai prieš tai, kada 
jų kraštai pasidarė Rusijos valstybės dalią.” /ELTA/

IŠ LIETUVOS PADANGĖS
Mobilizacija.- Naujai gautomis žiniomis, 1944- metais sovietai, užėmę 
Lietuvą, tuojau pradėjo vykdyti Lietuvos vyrų mobilizacija. Iki 1944 
metų spalio mėnesio vidurio mobilizacija palietė 1909-1926 metais gi- 
musius vyrus. Vėliau buvo paskelbta 1896—1908 metais gimusių vyrų mo
bilizacija. Dalis vyresnio amžiaus vyrų nuo mobilizacijos buvo atleis
ti ir paskirti karinės reikšmės darbams.
Kaune tiltai atstatyti.- Kaune tiltai jau atstatyti; tiltai mediniai. 
Prie tiltų atstatymo turėjo eiti dirbti visi Kauno gyventojai. Prie 
tiltų statybos dirbantiesiems buvo duodama po pusę kilogramo duonos ir 
po vieną silkę per dieną. Ne retai prie tiltų statybos dirbantiesiems 
grodavo kariniai orkestrai.
Darbo laikas - 10-12 valandų.- Lietuvoje išleisti įsakai, kad visi turi 
dirbti. Darbo laikas - 10-12 valandų. "Lietūkio", "Pienocentro”, "So
dybos” ir kitų didesniųjų įstaigų viršininkai yra rusai.
Kauno opera neveikia.- Iki šios Vasaros vidurio Kauno opera vis dar 
neveikė, nes stigo solistų, orkestro ir choro. Veikia operetė. Pirma
eilėse rolėse reiškiasi S. Bacevičius. Drama pirmoje eilėje stato so
vietinius veikalus, kaip M. Gorkio "Motiną” ir kt. Teatro direktorium 
paskirtas, neatsiklausus jo sutikimo, buvęs Kauno Teatro buhalteris Je- 
lavąekas. /ELTA/

K R 0 N . I K A
ttierzburgas /ELTA/ Kai kurie Lietuvių Sąjungos padaliniai teiraujasi, 
kokie" anspaudai vartotini - su Vytimi, Gedimino stulpais ar kuria Įrita 
emblema. Pranešama, kad Lietuvių Sąjungos Valdyba yra nutarusi patartį 
savo apygardų ir skvrių valdyboms naujus anspaudus gamintis su Vytimi 
ir dviejų kalbų tekstu: amerikiečių ir anglų srityse - lietuvių ių ąng- 
lų, o prancūzų srityje — lietuvių ir prancūzų. '~
Juerzburgas. /ELTA/ Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke‘žiniomis, 
iiepos mėnesį.įsigaliojo,naujus* šiek,tiek pakeistos,taisyklėsįvažiuo
ti į jungtines Valstybes; : Jos, nuo senųjų skiriasi beųe daugiausia tuo:

bvla: įvažiavimo vizai, gauti7bųvo: pridedamą jungtinių Valstybių 
reikalų- ministerijoje vizos prašytojo giminė s-.ar globėjo /dpon-y 

šor// gyvenančio: jūngtdnėsė-Valstybėse., iniciatyvą, .£ dabar- norįntiėjį 
įVažiųbtį/aėmenvs- žygių iūu. reikaiiv turi padaryti pat.f sartimiau** 
jungtiniu Valstybių. konsulate ar.paąiuiinybė j e-, hės vizų klausi-?

^-/■dą.bah-’tįk 'tos įstaigos turi: Sprendžiamą geliąs • Jungtinėse Vale- 
gyvenantię ji■ <ąme'iiys, korinorį, pateilrt i. įrodymus,? paremiančius 

prašymą^, taip bat tu_ri tokius įrodymus /sponsorship ir kt./nu
siųsti tam konsulatui / o jau ne JAV užsiėnių reikalų ministerjJąi/, 
kurijų jų globojfemsid asmuo vizos prašo# Luosta-įai dėl Jungtinė są, 
Vilštybėse gyvenančio ir jų..pllietybjį turinčio asmens-*globėjo /sponsor/ -J
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•garantijos turtu. pasil-ieka nepairai stos.
Tomis pačiomis žiniomis, pirmas Jungtinių Valstybiiį konsulatas Vo

kietijoje numatomas atidaryti Bremene apie šių metų pabaigą. Iki to 
laiko jokių galimybių gauti įvažiavimo vizą į Jungtines Valstybes kaip 
ir nebus. " „

Smulkesnių žinių apie įvažaivimo galimumus "Žinyne" bus paskelbta 
vėliau.

•'•^erzburgas /ELTA/ Drancūzijo j e studijuoti norintieji studentai turėjo 
i-’i rugsėjo 25 dienos atsiųsti Lietuvių Studentų Atstovybei Wuerzburge J 
prancūzų kalba parašytus: universiteto rektoriaus vardu prašymą /nera
šant universiteto pavadinamo/, išeitąjį mokslą įrodantį dokumentą ir 
curriculum vitae. Nur..odytųjų dokumentų iki tos datos nespė jusle ji aW 
siųsti prašomi tai atlikti ko greičiausiai.

’ -•-.erzburgas /ELTA/ Nord-Kaserne stovykloje rugsėjo 14 dieną atidaryta 1 
dailininko Vlado Vijeikio darbų paroda, kurioje išstatyti 4-5 paveikslai, t 
Jarodos atidaryme dalyvavo stovyklos komendantas bei kiti aukštieji ame- į 
rikiečių karininkai ir UNRRA vadovybė. Trumpą dailininko biografiją ir -į 
parodos apžvalgą padarė lietuvių stovyklos komiteto pirmininkas P. Vena- j 
lova. "Sietyno" oktetas padainavo dvi liaudies daineles. Susidomėjimą? ’ 
paroda yra didelis ir ji gausiai lankoma.

Tą patį vakarą stovyklos lietuvių meno kolektyvas "Sietynas" buV .4- 
rengęs kamarings muz_ikos koncertą, kuris turėjo gražaus pasisekimo. 
Augsburgas /ELTA/ Vilniaus teatro dramos aktorių A. Škėmos ir J. Palui— < 
binsko pastangomis čia suorganizuotas lietuviškas testras. Ten susispie- 4 
t ė daugiau Vilniaus ir Kauno teatralų -- K. Vasiliauskas, K. Žukauskas, į 
Alf. Brinką, B. Kauneckaitė, K. ir A. Dauguvietytės, Z. Kėvalaitytė, R. •, 
Veseliauskas ir kiti. Tas kolektyvas pradžioje pastatė K. Inčiūros "Vin- 
-o Kudirkos" prologą, o dabar re_ngia K.Škėmos vaizdelį "Lageryje". Rug
s’ jo 8- jai buvo parengta graži dainų, muzikos ir žodžio pynė.

Veikia M. Lekšio vedamas čl/oras ir Kauno Teatro baletmeisterio St. 
cdzeliausko vadovaujamas baleto ir tautinių šokių trupės.
orzburgas /EMA/ Šiomis dienomis Wuerzburge susiorganizavo lietuvių 
emtinių teisininkų iniciatyvinė grupė, kurios tikslas suorganizuoti 
įsus lietu—vius teisininkus Vokietijoje. Lietuvių teisininkų profesi-

■ 3 sekcijos, numatoma, veiks prie lietuvių Sąjungos.
ligenstadtas /ELTA/ Toje vien lietuvių stovykloje gyvena daugiau kaip 

7.000 tautiečių. Vyrai dabar kasdien turi dirbti prie būstų statybos, 
-.t'mingai veikia inž. K. Činčiaus įsteiga ir vadovaujama smulkiosios 
r vchanikos dirbtuvė.

jbingenžs /ELTA/ Tuebingeno lietuvių, kolonijoje gražiai pasireiškia ' 
>7 erto klubas "Vytis". Veikia tinklinio, krepšinio, futbolo, lauko te-, 
iio, bokso sekcijos, o dabar organizuojasi ir šachmatininkai. "Vyties" 

s- artininkai turi ge_rai įrengta krepšinio aikštelę ir įvairiose rungty- 
r.se nenugalimai pasirgodo prieš kitataučius.
r ~izas /ELTA/ Dauguma lietuvių Linze gyvena stovykloje drauge su lat
viais ir estais. Ten lietuvių yra apie 340. Šiek tiek lietuvių gyvena 
ė .- privačiais mieste bei apylinkėse, lietuvių komitetui vadovauja V. ,Ma-
■ Įjosiąs. Veikia pradžios mokykla, vaikų darželis ir anglų kalbos kursai 
'įteigtas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyrius.
t. 1 z burgąs /ELTA/ Salzburge artimiausiu laiku pradės veikti konservato
rija ir muzikos mokykla. Konservatorijoje veikia visi kursai ir klasės, 
į ją bus priimami ir užsieniečiai, išlaikę papildomus egzaminus, tačiau 
5xipendijos jiems nebus duodamos. Mokestis semestrui 200-300 markių.
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