
Duonos reikalas - opiausias
Naujorkas. Atvykęs į Naujorką Bevinas 

spaudos atstovams pasakė savo pažiūras 
apie JT uždavinius. Js pareiškė: turime pa-- 
I’ngva eiti į priekį ir dirbti, kol pasiseks 
sudaryti pasaulio vyriausybę. JT organizaci
ja rutuliosis, kaip numatyta.

Bevinas pareiškė turįs vilties, kad JT ne
trukus pradės gvildenti pasaulio mitybos 
klausimą. Maisto dalykų stiglius esanti rim
čiausia kliūtis taikai. Vienas iš didžiausių 
JT klausimų, yra, kaip atstatyti pasaulio ap
rūpinimą maistu.

SOVIETAI NEPRIEŠTARAUJA DKIITEI 
VIENYBEI

Londonas. Amerikiečių karinės valdžios 
šefo pavaduotojas gen. Clay pareiškė, jog 
sąjungininkų veiksmų derinimo komisija Vo
kietijai turėjo pasitarimą Vokietijos ūkinės 
vienybės įgyvendinimo reikalu. Iš laisvai ves 
tų pasikalbėjimų paaiškėjo, jog Prancūzija 
šiuo tarpu esanti labiau nesukalbama, negu 
Tarybų s-ga. Sovietų atstovas gen. Soko
lovskis sutiko su vokiečių pramonės kapači- 
teto padidinimu, žinoma, tuo tikėdamasis 
padidinti Tarybų s-gai reparacijų teikimą 
iš bėgamosios gamybos. Apie tai greičiau
sia būsią kalbama ir keturių pasitarimuose 
Naujorke.

GENERALINIS ŽYDŲ STREIKAS
Jeruzalė. Žydų paskelbtas generalinis 

streikas prasidėjo lapkričio 3 d. lordo Bal- 
fouro 1917 m. paskelbtos deklaracijos meti
nių proga, kuria žydams buvo pažadėtas 
žydų valstybės Palestinoje įsteigimas. Strei
kas yra nukreiptas prieš britų priemones, 
kuriomis varžomas žydų imigravimas į Pa
lestiną ir prieš priverstinį žydų evakuavi- 
mą į Kiprą.

ŽYGIAI NERAMUMAMS NUSLOPINTI 
INDIJOJE

Kalkuta. Panditas Nebrus ir 3 jo minis
terial išleido atsišaukimą į indų tautą. Mu
sulmonų vadas reikalauja tuojau baigti 
smurto veiksmus ir grįžti prie taikių prie
monių. Panditas Nehrus su 3 ministeriais 
aplankė neramumų sritis rytų Bengalijoje, o 
paskum turėjo pasikalbėjimą su vicekara- 
lium lordu Wavelliu sąmyšių baigimo rei
kalu.

Berlynas. Amerikiečių karinio gubernato
riaus pavaduotojas gen. Clayus pareiškė,, 
kad lig šiol negauta iš sovietų jokių infor
macijų dėl vadinamosios „Rytų akcijos”.

I'umuiwa atmetė JAV ir Anglijos notas
Bukareštas.’ Rumunijos vyriausybė įteikė 

Amerikos ir Anglijos ambasadoriams atsa-. 
kymo notas dėl rinkimų tvarkos Rumunijoje. 
Atsakyme sąjungininkų elgsena laikoma tie
sioginiu kišimusi į Rumunijos vidaus reika
lus ir atmetama, kaip neturinti pagrindo. 
Atsakymas paskelbtas Rumunijos laikraš
čiuose.

Londonas. D. Britanijos vyriausybė atme
tė Rumunijos notą, kuria ji paneigė opozi
cijos varžymą rinkimų ruošoje. Dabartinė 
Rumunijos vyriausybė buvusi pripažinta su 
tam tikromis garantijomis, kurios dabar ne
išlaikytos.

VIETOJE MANDATO NUOSAVYBE
Londonas. Pietų Afrikos Unijos ministe- 

ris pirmininkas generolas feldmaršalas 
Smuthas patikėtinių komisijoje kolonijų 
mandatams JT žinion perimti paprašė šiau
rės vakarų Afriką, buvusią vokiečių kolo
niją, ligi šįol valdytą tos pat Piętų Afrikos 
Unijos mandatiniu būdu, įjungti j Uniją. 
Gyventojų atsiklausimas dėl įsijungimo da
vė Unijai labai palankius rezultatus: už įsi
jungimą pasisakė 285.000, prieš įsijungimą 
- tik 33.000.

BĖGLIŲ BANGA IS LENKIJOS BAIGĖSI
Berlynas. Žydų globos organizacijos Euro

pos skyriaus pirmininkas pranešė, kad nuo 
lapkričio 1 d. pasibaigė masinis žydų bėgi
mas iš Lenkijos. Po progromo Kielcuose iki 
šiol iš Lenkijos atbėgę 70.000 žydų. Dabar 
Vokietijoje yra 185.000 Europos žydų, iš jų 
150.000 amerikiečių zonoje. Prancūzija da
vusi 7.000 vizų Lenkijos žydams emigruoti J 
Prancūziją.

SUMAŽINAMAS TRAUKINIŲ 
SUSISIEKIMAS

Frankfurtas. Norint sutaupyti anglies ir 
atpalaiduoti riedmenų gyvenimui būtiniems 
transportams, sumažinamas traukinių skai
čius amerikiečių zonoje nuo lapkričio 4 d. 
Tolimąjį susisiekimą suvaržymas paliečia 
tik sekmadieniais ir šventadieniais. Tarnau
tojams skirtieji traukiniai lieka tvarkaraštyj.

Susisiekimui tarp amerikiečių ir britrą zo
nos ledimų nereikia. Norint išvykti iš ame
rikiečių į prancūzų zoną, reikia leidimo šie 
nai pereiti, kuris duodamas vykstant tarny
biniais ir verslo reikalais. Privačiais reika
lais vykstantiems reikia gauti sutikimą iš 
prancūzų įstaigų toje vietoje, i kurią norima 
patekti, o t'k po to išrašomas leidimas išvy
kimo vietoje.

Suaugusių bvietimasis
Mokslas nepripažįsta nei amžiaus, nei ri

bų. Juo labiau kas atsideda mokslui, juo la
biau jis tą vilioja. Tai savotiškas narkotikas, 
alkoholis, liga. Ir laimingas, kas šia liga 
suserga. Kaip malonu stebėti žilagalvį ang
lą, sėdintį Sorbonnos kalbų kursuose, ar 
susenusį kanadietį, klausantį Uppsalos šve
dų kultūros paskaitų. Kaip įtaigojamai vei
kia, kada klausais švedų suaugusių univer
sitete, kaip įvairių profesijų darbininkai, 
nuo senatvės nępalūžę, diskutuoja vaikų 
auklėjimo ar socialines, žmonių gerbūvio 
kėlitho, problemas. Po to tik užsikreti 
dvasia — niekad nesustoti vietoje, amžinai 
veržtis į šviesą, mokslą.

Nepriklausomybės laikais mes buvome 
padarę milžinišką švietimo ir mokslo pa
žangą. Tačiau daugelis konservatyvių žmo
nių žiūrėjo j mokslą praktikų akimis: pa
baigei specialią mokyklą, įsigijai profesi
ją ir stop — gana! Todėl daugelis specia
listų ne tik atsilikdavo bendrojo mokslo 
srityse, bet ir savo specialybėje. Suaugu
siam mokytis atrodė kažkodėl gėdinga ir 
nereikalinga. Kiek mūsų vadovaujantieji as
menys ir kultūros pionieriai šaukė dėl su
augusių švietimo, o kaip nieko nesidarė, 
taip nesidarė. Poetas Kazys Binkis kiek 
straipsnių prirašė ir kiek gražių pavyzdžių 
nurodė, o jo balso nedaug kas tepaklausė.

i
Suaugusių švietimasis šiandien yra nei 

kiek nemažiau aktualus dalykas kaip jau
nimo švietimas. Mes gyvename* ypatingai 
didelės pažangos ir mokslo laikais, kada bet 
koks atsilikimas visose srityse yra pražū
tingas ne tik tautai, bet ir kiekvienam jos 
nariui. Mūsų egzistencinė kova tegalima tik 
pasisavinus pačius moderniuosius mokslo, 
pažangos dėsnius. Mūsų vienokios ar kito
kio ateities užsitikrinimas, laisvės iškovo
jimas priklausys ne tik nuo mūsų politinio, 
bet ir mokslinio, kultūrinio aukštumo. Gi
linti savo specialybės, didinti bendrąjį ži
nyną, mokytis svetimų kalbų, amatų, nepra
leisti bergždžiai nė dienos nepažengus prie
kin — šit kiekvieno ne tik jaunuolio bet jr 
suaugusio tikslas.

Teko girdėti iš daugelio vietų, kad 
suaugusieji labai nenoriai lankosi J tokius 
universitetus ar kursus. Tai, žinoma, neda
ro garbės mūsų tautai tie žmonės, kurie 
mano, kad jiems Lietuvoje gautų diplomų 
pakanka. Diplomai pasensta, o mokslas kas 
kart kinta, žengia priekin, palieka užpaka
lyje tuos, kurie juo nesidomi

Taigi, pakeitę Vienužio „linksminkimės, 
linksminkimės, pakol jauni esame” dainuo
kim, švieskimės, mokykimės, pakol nesu- 
senom. Stp. Vykintas
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o. Rymanias Sovietinė propaganda
Naujoji linkmė. Bolševikinė atžala, sten

giantis! įkopti į Rusijos sostą, savam tikslui 
naudojo daugelį priemonių, o ypač propa
gandą. Katalikų bažnyčios amžių patirtis 
žmogui perauk'.ėti pritaikoma sovietuose jam 
pavergti. Machiavellio „II Principe’’ aptar
tas dėsnis, kad tikslui galima panaudoti įvai 
rias prie wines, geriausią vietą randa bol
ševikinėje propagandoje. Vakarietiško auk
lėjimo žmogus skiria geras ir blogas prie
mones. Bo'ševikas, nesaistomas dorovės, 
žino tik pi ;i :anes, kurios gali būti paren
kamos pagal reikalą. Moralė yra atmetama, 
ties ji negali būti siejama su santvarka, kuri 
primena ' praeities visuotinę vergovę, viską 
savaip iškreipiančią ir primenančią kilniuo
sius idealus.

Sovietinė propaganda idaug kartų keitė 
linkmę. Šiandien, kai krašte siaučia nepa
sitenkinimas, vyksta milžiniški suėmimai, o 
kultūrininkai, pvz.‘ filmų ,re'ž. S.ergėjus Ei- 

’zenšteinas, žinoma,' jį privertus, atlieka viešą 
išpažintį: „Aš buvau blogas narys literatū
roje ir mene, aš pamiršau, kad mene suda
ro esmę ideologija ir istorinė tiesa”, turi 
būti paskelbti nauji propagandos šūkiai.

Maskvos radijas skelbia, kad bolševikų 
partijos vyriausybė, rūpinantis! pakelti ma
sių ideologinį lygį, meta naujus šūkius. 
Štai senųjų kritika ir naujųjų gairės: „Ra
dijas, įvairūs pranešėjai dažnai nukrypo nuo 
partijos apibrėžų. Daugelis kalbėtojų pasi
tenkino benura sąsaja, visai pamiršę istori
nę raidą ir jos analizę. Užmiršti pagrindi
niai veiksniai, lemią dabartinį pasaulio val
dymą, užmirštas imperialistinės politikos, 
ideologijos, ir kapitalistinės visuomenės 
santvarkos aiškinimas.”

Radijas kviečia propagandininkus įsisą
moninti ir nuodugniai pasvarstyti šiuos 
klausimus: valstybių savitarpio santykius, 
sovietinę užsienio politiką, buržuazinio pa
saulio visuomeninį skilimą, dabartinės bur
žuazijos sukurtas politikos ir teorijos ir fi
losofijos tikslus, imperialistų reakcijos ant
puolį sovietams kovojant dėl pasaulio tai
kos.
' Si naujoji propagandinė linkmė yra nepa
prastos svarbos. Kremliaus valdovai numa
to, kad galimybė susitarti su „reakcionieriš
ku” pasauliu yra labai menka. Tuo metu 
reikalinga krašto gyventojus savaip nuteik
ti ir suorganizuoti svetur propagandą, ves
ti apie ją tuo tarpu viešai nekalbant.

Attlee, britų ministeris pirmininkas, pro
fesinių sąjungų kongrese, įvykusiame Brigh- 
tone, numato pasaulio tragediją, jei Maskva 
ir tcį’au drausianti jos valdomoms tautoms 
palaikyti santykius su išoriniu pasauliu. So
vietų tautos nieko negalinčios patirti, kas 
dedasi svetur. Sovietinė propaganda apie is
torinį pasaulį pasisakanti nepaprastai blo
gai. Tarp sovietų ir kito pasaulio atsiran
danti siena, kurianti nežinią ir nepasitikė
jimą.

Sovietinės propagandos naujoji linkmė tą 
sieną dar labiau sutvirtins.

Propagandinis mitas. Po šio karo sovie
tuose pradėjo reikštis vakarietiškos apraiš
kos. Bolševikinis organas „Kultūra ir gyve
nimas” pradėjo neįprastai pulti ne vien 
„nusikaltusius”, net „Pravdą” ir „Izvestiją”. 
Ir neklaidingieji oficiozai yra pakaltinami. 
Apie mirtinguosius nėra ko kalbėti, nes 
jiems skirta mirtingųjų dalia: priverstinio 
darbo stovyklos, kalėjimai ir mirtis.

Sovietuose daugumas gyventojų nežino 
paprasčiausių reiškinių. 90°,'o netiki Arthu- 
ro Koestlerio teigimu (kuriuo neturime pa
grindo , netikėti, nes 7 metus šis buvęs ko
munistas, gyveno sovietuose), kad ten strei
kuoti draudžiama ar balsuojant galima pa
sisakyti: taip ar • ne.

Kuo remiasi ta bolševikinė, anoniminė 
propaganda? Jos pagrindas — centralizavi
mas, faktų iškraipymas ir tiesioginė veikla, 
papuošiama tikinančiais pavyzdžiais. Šie 
būdai gali būtf; panaudoti tik sovietuose. 
Tik ten galima 1 sukurti nuolatinio bendra
darbiavimo melo' mitą, kuriuo noromis ne
noromis siauro ar menkesnio išsilavinimo 
žmonės pradeda j tikėti.

Sovietai — milžiniškas kraštas, kuriame 
užčiaupta burna, o saitai su užsieniu ne
palaikomi. Transsibiriniu . geležinkeliu 12 
dienų važiuojant neprasiveria burna, kad 
žodžio nepatirtų klusni ausis. Maskvoje už
sieniečiai gali naudotis prabanga, kai savi 
piliečiai badu miršta. Milžiniški nuotoliai ir 
judėjimo suvaržymas kliudo žinioms per
teikti. Diriguojama propaganda nuolat ku
ria mitą, kuriuo turi milijonai gyventi.

Ką tik bolševikams į Lietuvą atėjus, ūki
ninkams į galvą, kalė —i valdininkai jus iš
naudoja. 80 ha ūkininkėj baigus gimnaziją, 
sako: štai tiesos žodis, gana j ūkininkus 
smaugti. Tuo pat metu valdininkų skaičius 
keleriopai padidinamas, ūkis apiplėštas, 
prievarta grūdai išreikalauti iš likusių .30 
ha. ūkininkės akyse sukurtas nielo mitas 
blanksta, bet propaganda varoma 'dar spar
čiau. Naujas mitas siaubia pavergtą žemę, kti 
rioje darbininkai vis dėlto pradeda atlyžti. 
O tuo metu buvo galima ne vieno tylomis 
tariamus žodžius nugirsti: „Maniau, kad 
jie pasikeitė”.

Propagandos būdai. Bolševikiniai ir vy
riausybiniai laikraščiai deda tuos pačius ve
damuosius, kurie paskleidžiami per radiją, 
pagaunantį tik sovietines stotis. Tasso agen
tūra perteikia tik cenzūruotas žinias. 2inių 
centralizavimas, tame bolševikiniame kraš
te, daro nepaprastą įtaką gyventojams.

Faktų iškraipymas nepaprastas. Žymiau
sios, bet Kremliaus valdovams nepageidau
jamos, žinios yra užgniaužiamos. Kai Uk
rainoje 1932—33 m. badas siautė, milijonai 
ištinę elgetavo ir badu mirė, o grūdai Pran- 
cūzijon buvo išvežami, įvykių nė žodžiu 
spaudoje nepaminėta.

Užsienio žurnalistai apsupti šnipais ir jų 
vadovaujami. Dabar skelbiami atsišaukimai 

žurnalistų, buvusių sovietuose ’karo metu, 
rodo jų menką nuovoką apie krašto gyveni
mą. Jie prisipažįsta, kad jų žinios, siunčia
mos svetur, buvo cenzūruojamos. Tik vie
nas kitas britas paskelbia atsiminimus be 
šydo. Tiesioginė propaganda remiasi sta
tistiniais atskirais faktais. Statistikos duo
menimis suklaidina, nes jie suredaguojami, 
kad propaganda tiktų. Atskiri faktai: gele
žinkelių statyba, pramonės sukūrimas, kana
lų kasimas, stachanoviečių veikla, kai ku
rių karių narsa, pavyzdinių Įmonių ar sana
torijų fotografijos — štai jų būdai tiesiog 
savo gyventojams Įtikinti.

Naujoji propaganda, kurią perteikia gy
ventojams visomis arterijomis, stengiasi so
vietines tautas dar nedraugiškiau ; v nuteikti 
prieš demokratijas, kurios neseniai visuoti
nai tikėjo Rytų ir Vakarų sugyvenimą. Ir 
dabar ten atsiranda ne vienas, trokštąs 
Rytų ir. Vakarų; bičiulystės. Gaila, kad ci
vilizuotas žmogus tiki tai, kas rodytųsi 
vaikams patikėtina į- bolševikų propagan
dą. ■ - ■ - ‘ ’

LA GŪARDIA SPAUDŽIA ĮSILEISTI 
150.000 DP

Naujorkas. • Spalio 29 d. „N. Y. Herald 
Tribune” forumo antrame posėdyje Unrros 
direktorius La Guardia kreipėsi Į Jungtines 
Valstybes, kad jos duotų leidimą 150.000 — 
175.000 tremtinių iš Europos imigruoti.

La Guardia pareiškė viltį, kad Jungti
nėms Valstybėms padarius pradžią šiai imi
gracijai, D. Britanija taip pat pakeistų savo 
dabartinę politiką dėl imigracijos tremtinių 
į Palestiną. Unrros stovyklose Vokietijoje 
dabar yra apie 830.000 tremtinių ir, gal būt, 
dar apie 100.000 išsklaidyta visoje: Europo
je. Jo žodžiais „ši valgo žmonijos krūva 
negalinti pasilikti nustojus Unrrai veikti”.

Jis patikino, kad repatriacija bus vykdo
ma ir toliau, bet geriausiu atveju pavyksią 
dar repatrijuoti tik apie 150.000, tad liksią 
dar keletas šimtų tūkstančių, kurie turėtų 
būti Įkurdinti kituose kraštuose. Jis pareiš
kė, kad nors JAV ir labai daug simpatijų 
reiškia tremtiniams, bet šiam reikalui pada
ryta dar labai mažai. Jungtinės Valstybės 
turinčios duoti pavyzdį. Jei kiekvienas -kraš
tas priimtų jam proporcingai tenkantį šių 
žmonių skaičių, būtų išgelbėtos ne tiktai 
šimtai tūkstančių sielų, bet šie kraštai ir 
patys turės naudos. .

„Vien tik Naujorko mieste mes galėtume 
pasamdyti 20.000 tarnaičių” pasakė La Gu
ardia”, — nekalbant jau apie visą kraštą, 
kur jos būtų taip pat reikalingos. Šie žmonės 
reikalingi ne tik mūsų kraštui, bet ir dau
geliui kitų.. Kiekvienam naujam kraštui jie 
būtų naudingi piliečiai. O laikomi stovyk
lose jie nustos Savo vertės ir pas’darys ne
naudingi. Palikti be aprūpinimo Vokietijoje 
jie sukurs politinę problemą”.

Baigdamas La Guardia pasakė, jog jis 
yra paruošęs planą, kuris Įgalins vykdyti 
imigraciją trumpais laikotarpiais.
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J. Jašinskas

Ideali lygybė
(Ne feljetonas, bet gyveninio realybė)
Anksčiau mūsų kolonijoje jokių nesusi

pratimų nepasitaikydavo. Viešpatavo šventas 
vieningumas ir sutarimas. Visas reikalas 
pagedo, kai išseko cigarečių šaltinis ir su
liesėjo kalorijų skaičius... O valdžia, kaip 
žinote, pradėjo svieto lygintojų taktiką: 
kiekvienam pagal jo užimamą vietą, parei
gas ir darbą. Vadinas, jei turi nuolatinj 
darbą — gauni kalorijų priedą' ir dar ati
tinkamą porciją „Camelio” ar „Chešterfiel- 
do”; jei sergi ar lauki prieauglio, taip pat 
esi favorizuojamas, o jei kas antrą ar tre
čią savaitę kartą nueini į virtuvę bulvių 
skusti, |> kiemą šiukšlių parankioti arba po 
koridorių dulkių pagainioti, šnipšt — jokio 
priedelio. Aiškiausia nelygybė, kurią dar 
skaudžiau padidino įsakas nenaudoti jokioms 
pareigoms ir darbams nesubrendėlių ar per
senusių asmenybių. Šitokios padėties aki- 

. vaizdoje mes rimtai susimąstėme: kodėl ko
mendanto, mokytojų, buhalterio, sandėlio 
vedėjo, vertėjo ir panašių pareigūnų darbai 
taip proteguojami, o puodų plovimas ar vo
ratinklių rankiojimas tiesiog begėdiškai nie
kinami. Aiškiausias visuomenės pjudymas ir 
kažkokios aristokratijos kūrimas. Kur lygy
bė, kur demokratinės laisvės ir principai?!

Prieš šitokią rėkiančią neteisybę mes pra
dėjome visuotinę ofenzyvą. Ją atlikome pa
gal visas kolektyvizmo šalininkų strategijos 
taisykles: susidariusi spartuolių brigada iš
vystė kuo plačiausią propagandą, konkrečiai 
nurodydama esančią netvarką, pvz., anks
čiau, kol nebuvo Įvesti maisto priedai, visi 
vedusieji, gyveno skaistybėje, o jiems atsi
radus pasipylė būsimų gimdyvių spiečius; 
paauguoliai nebeskiriami darbų, bet- siun
čiami J mokyklą, o su persenusiais visai, 
prastas reikalas — nė pirštu nepajudina, o 
gauna lygiai tokias pat normas, kaip virtu
vės garuose dirbantieji! Čia viena spartuo
lė, baigusi gimnaziją, tiesiog griežtai pa
reikalavo ištirti jos motinos padėtĮ. „Kodėl, 
sako ji, aš turiu eiti Į virtuvę grindų plau
ti ir puodų maišyti, o mano motina nė sriu
bos padalyti neina? Aš, sulaukusi jos metų, 
neprašysiu jokių privilegijų, todėl ir jai jos 
neturi būti taikomos!” Veltui, mūsų teisy
bės šauksmas nebuvo išgirstas... Bet mes 
susiradome kitokį kelią: taisyklingiausia 
anglų kalba parašėme diplomatinę notą Un- 
rrai, Pagelbėjo: stalius, kanalizacijos valy
tojas ir dar vienas kitas dykaduonis nete
ko cigarečių priedo. Tiesa, tų, iš jų atim
tųjų normų mums nepadalino, bet buvo pa
darytas žestas lygybės įvedimo kryptimi. 
Neteisybės ledai, taip sakant, buvo pralauž-

■ ti. Pakilusiu ūpu pradėtą ofenzyvą varėme 
toliau: užklupome policininkus ir ugniaoe- 
sius. Ką jie dirba? — Budi!.. Juokai, kiek
vienas kelnėtas dvikojis gali tai atlikti. Ir 
už ką čia maisto bei cigarečių priedai? Ko
dėl jų negauna virtuvėje dirbantieji ar ko
ridoriaus šlavikai? Deja, šis antpuolis ne
pasisekė, —• tie, kurių rankose šitie reika

lai, mūsų pastangų neįvertino. Buvome be- 
nusimeną, bet pačiu 'kritiškiausiu momentu 
į pagalbą mums atėjo brolių tautos kolek
tyvo savo tarpe įvesta tvarka: visuotinė 
darbo prievolė virtuvėje ir švaros palaiky
mo srityje. Kas turi nuolatinį užsiėmimą 
stovykloje ir kasdien dirba, atsieit, negali 
atsitraukti, tepasisamdo iš nieko nedirban
čiųjų tarpo. Juk už nuolatines pareigas gau
na atlyginimą! Mes šį projektą įgyvendėme 
savo narių visuotiniame susirinkime, tik 
dėl viso ko nuo šlavimo darbų nutarėme 
atleisti komendantą, sekretorių vertėją, elek
tromonterį ir dar porą įžymybių. Nėpatogu, 
matote, su žmonėmis arčiau valdžios stovin
čiais į diplomatinius konfliktus leistis. Lai
mė buvo mūsų pusėje: vyriausios1 valdžios 
vyriausias pareigūnas atsiuntė naują Įsaką:, 
jokių išimčių virtuvės ir švaros palaikymo 
pareigose! Smagu ir linksma pasidarė. Svei
kiname vienas kitą ir džiaugiamės, kaip Į 
laisvą Lietuvą grįždami: „Nors kartą įvesta 
gera tvarka, — nebėra ponų! Visi turės 
rankeles susuodinti! Gana dykaduoniauti! 
Aha,. jums, ponai aristokratai!..”

Šito džiaugsmo aukščiausiame pakilime 
atsirado skeptikų. Jie pradėjo abejonių 
reikšti:, kokiu būdu, girdi, kilniąją darbo 
prievolę atliks mokytojai, jei jie kasdien

Atviras laiškas redakcijai I
Gerbiamas Redaktoriau! Prašau neatsisa

kyti šį mano laišką išspausdinti Jūsų reda
guojamame laikraštyje,

Be pertraukos 40 metų dirbdamas lietuvių 
raštijos bare ir per visą savo amžių perskai
tęs visą, kas lietuvių kalboje buvo išspau
sdinta ar tai knygose ar tai laikraščiuose, 
tik dabar pirmą kartą susidūriau su vienin
teliu, ligi šiol tik svetimai geltonai spaudai 
būdingu, bet lietuvių spaudoje dar nežinomu 
reiškiniu — su išspausdinimu privatinio 
laiško bet jo autoriaus žinios ir sutikimo. 
„Tremtinių Mokyklos” redaktorius „diplo
muotas pedagogas” A. Kairys ir to laikraš
tėlio bendradarbis „baigęs aukštuosius lite
ratūros mokslus” (p. A. Kairio žodžiais 
„Apžvalgoje” Nr 41 p. 5) slapukas antram 
„Tremtinių. Mokyklos” numeryje išspausdi
no mano privatinj laišką, rašytą trims 
„Tremtinių Mokyklos” redakcijos nariams 
(kurių kiti du greitai po to iš tos „redakci
jos” pasitraukė), negavę tam mano leidimo, 
ir pagražinę jį dar prierašais ano bendra
darbio, kuriam iš viso tas laiškas nebuvo 
adresuotas, nors ten ir buvo kalbama apie 
jo recenziją. Šio jo prierašo aš neskaičiau 
ir neskaitysiu. Kad tai buvo privatinis, o 
ne spaudai skiriamas laiškas, matyti ne tik 
iš to, kad jame nėra padėtas prierašas, būti
nas laiškams spausdinti, jog prašoma laiš
ką paskelbti, bet ir iš to, kad jame kalba
ma ir apie visiškai privatinius dalykus, kaip 
pavyzdžiui sveikinimai, perduodami vienam 
bendradarbių. „Diplomuotas pedagogas”, 
nors ir imasi atsakingo darbo redaguoti švie 
timo ir auklėjimo reikalams pavestą laik-1

turi mokykloje būti, arba kaip vrtuvės še
fas atliks eilinį darbą virtuvėje, jei jis joje 
kasdien savo tiesiogines, pareigas eina; ,o 
kas vėl atsitiks su mums priklausančiais 
maisto produsktais, jei kurią dieną sandėlio 
vedėjas jį užrakins ir nueis koridoriaus šluo
ti, laiptų valyti ir klozetų plauti? Kas, pa
galiau, bus tada, kai atvažiuos patikrinimo 
komisija, o tą dieną vertėjas virtuvėje šaukš 
tus šveis ar pašluostes plaus? Iš tiesų, gal
vosūkis nebuvo lengvas. Teko vėl nukreipti 
žvilgsnį Į vyriausią štabą. Ir iš čia gavome 
salamonišką atsakymą: mokytojas, kai jam 
išpuola diena virtuvėje bulves skusti, turi 
uždaryti mokyklą ir vaikus paleisti Į visas 
keturias pasaulio šalis; virtuvės . šefas .pa
valo, visą’laiką eiti savo tiesiogines parei
gas, 6 jam išpuolančią eilinio darbininko 
dieną turi atidirbti eiliniu, savo tiesiogi
nėms pareigoms tą dieną pasisamdydamas 
pakaitą; visi kiti, nuolatines pareigas tu
rintieji, irgi panašiai privalo susitvarkyti. 
Tai ko daugiau begalima trokšti? — Mes, 
nuolatinio darbo neturintieji, dabar kartą 
ar porą kartų mėnesyje nueiname į virtuvę 
dirbti, nes už mus visą darbo naštą tempia 
aristokratai. Iš tiesų, „saldu nieko neveikti!” 
Ar jūs su tuo sutinkate? Aš sutinku ir ant 
ko pasirašau:

raštį, nežino visos eilės pagrindinių kiekvie
nam redaktoriui dalykų. Jis nežino, kas tai 
yra etika ir ypač literatūrinė etika. Jis ne
žino, kad visų demokratinių kraštų santvar
ka garantuoja privatinės korespondencijos 
neliečiamumą, kuri tik karo ar karo bui
ties apystovose gali būti pažeidžiama spe
cialiai tam reikalui pastatytų organų, bet 
ta teisė nesuteikiama jokiam privatiniam as
meniui vis viena, ar jis bus „diplomuotas 
pedagogas”, ar „baigęs aukštuosius litera
tūros mokslus”. Jis pagaliau nežino, kad vi
sų civilizuotų valstybių,' tame skaičiuje ir 
Lietuvos autorių teisės įstatymai draudžia 
spausdinti privatinių asmenų korespondenci
ją, jei jos autoriai yra gyvi ir savo sutiki
mo tokiam spausdinimui nedavė, o asmenis, 
kurie tiems įstatymams nusižengia, baudžia 
įvairiomis bausmėmis. Laikydamas, tačiau, 
kad šie abudu „diplomuotieji” paskelbė tą 
mano laišką ne tiek iš blogos valios, bet 
tik dėlto, kad yra visiški teisiniai ir literatū
riniai ignorantai, nemanau jų tuo tarpu 
traukti teismo atsakomybėn* juo labiau, kad 
dirbdamas rimtą mokslinį darbą, neturiu 
tam ir laiko, tačiau šia proga įspėju kiek
vieną mano, man mažiau pažįstamą kores
pondentą, kurių turiu labai daug, kad tuo 
atveju, jei kas mėgins spausdinti mano laiš
kus, ne spaudai skiriamus, trauksiu juos at
sakomybėn bendram teisme. Šiuo gi atveju 
dėl tų dviejų ponų poelgio aš tik išreiškiu 
savo užuojautą tiems vaikams, kurie tokių 
„pedagogų” yra auklėjami- užuojautą jų tė- , 
vąms, kurie sunkiose tremtinių gyvenimo 
sąlygose patys negali laisvai pasirinkti mo
kyklos ir yra verčiami savo vaikus pavesti 
tokių „pedagogų” globai; užuojautą ir gar

(Nukelta Į 4 p.)
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. Vokiečiai klausosi
Lietuviška daina nebepasitenkina lietuvių1 

visuomene, bet neretai jos klausosi ir kita
taučiai. Gyvendami Vokietijoje turime pui
kią progą vokiečų visuomenę supažindinti 
su lietuvių tautos dainos menu ir tuo pačiu 
gražiai reprezentuoti ir pačią lietuvių tautą. 
Mūsų meno ansambliai, kur tik galimybė 
yra, mielai pasirodo vokiečių visuomenei, 
gi pastaroji lietuvių koncertais gana domisi.

Hanau meno ansamblis „DAINAVA” davė 
keletą koncertų Frankfurte, Bad Nauheime 
ir VViesbadene.

Atviras..,
. (atkelta iš 3 p.)

bingiems „Tremtinių Mokyklos” bendradar
biams, kurie neturėdami kito padoresnio 
laikraščio yra priversti dirbti po vienu 
stogu su tokiais ponais.

Kadangi anas mano laiškas ir toliau pa
silieka privatiniu, bet tik nelegaliai išspau
sdintu, tai apie jo turinį aš čia nieko nesa
kysiu, juo labiau, kad esu įpratęs savo pri
vatiniuose laiškuose savo nuomonę tuo ar 
kitu klausimu reikšti visiškai griežtai ir at
virai, bet sąryšyje su jo paskelbimu viešu
mon, turiu tik pareikšti, kad mano spėjimas 
dėl to, kas buvo aną recenziją parašęs, bu
vo k’aidingas — dabar gerai žinau, kad re
cenzijos autorius pasinaudojo ne savo 
Straipsniu, išspausdintu tam pačiam nume
ryje, kuriam buvo išspausdinta ir recenzi
ja, bet rankraščiu straipsnio kito asmens ir 
tuo būdu, paėmęs iš to straipsnio vieną pa
grindinę mintį ir iš jos sukūręs savo „re
cenziją”, jis nukreipė įtarimą į kitą asmenį.

Ši mano laišką leidžiu kartoti tik tiems 
laikraščiams, kuriems aš asmeniškai jį siun
čiu.

* Su pagarba
Vaclovas Biržiška

Pastaba: tik turėdamas reikalo su savo 
studentais ir tai labai -retai, aš pasirašau 
profesorių, bet šiaip jokių titulų nevartoju 
ir nepripažįstu ir dėl to prašau visų, kas 
spausdina ar mano knygas, ar straipsnius, 
ar laiškus, po jais jokio profesoriaus nedė
ti — titulai yra reikalingi tik tiems, kas be 
jų mūsų visuomenei yra visiškas nulis..

BRITŲ PLANAS VOKIETIJAI TVARKYT!
Londonas. „Observer” praneša smulkme

nas apie anglų planą Vokietijos klausimu. 
Pasak jo svarbiausi punktai esą: anksčiau 
numatytų reparacijų sumų sumažinimas iki 
pusės, tarptautinės įstaigos sudarymas Ruh- 
ro sričiai, tarptautinė Ruhro srities okupa
cija, provizorinės .vyriausybės Vokietijai su
darymas, Vokietijos sujungimas (įskiriant 
Saaro ir Ruhro sritis), kalorijų padidinimas 
iki 2.000 dienoje. Tarptautinėje okupacijoje 
turėtų dalyvauti JAV, D. Britanija, Prancū
zija, Tarybų s-ga, Belgija, Olandija ir Liuk
semburgas. Bet Ruhro srities bendrai kon
trolei yra sąlyga, kad taip pat panašiai bū
tų kontroliuojama ir sovietų okupacinės zo
nos pramonė.

t lietuvi L.u dainių ; - ■
S. m. spalių mėn. 21 dieną, tarptautinių 

koncertų direkcijos kvietimu, dainaviečiai 
lankėsi Wiesbadene ir davė rinktinei Wies- 
badeno vokiečių visuomenei koncertą. Kon
certo programoje 18, daugiausia lietuvių 
kompozitorių, dainų ir tautiniai šokiai. 
Mišrus ir vyrų chorai, diriguojami muz. 
Br. Jonušo, ir šį kartą gražiai užsirekomen
duoja, gi klausytojai chorams sukelia aplo- 
disimentų audrą ir kai kurias dainas pri
verčia kartoti. Nuotaikingai skamba K. Se- 
lioko „Baltos Gėlės” ir J. Adamkevičiaus 
„Mein altes Kentucky-Haus” baritonų solo.

Šį kartą pasirodė ir tautinių šokių šokė
jai, pašokdami „Rugelius” ir „Kalvelį”. Abu 
šokiai žavūs, spalvingi ir techniškai atlikti 
gerai. Jų pademonstravimas žiūrovams bu
vo maloni staigmena.

Dainaviečiai turi ir daugiau kvietimų 
koncertuoti vokiečių visuomenei ir kiek są
lygos leis, žada šiais. kvietimais pasinau
doti. J. J.

TRUMPOS ŽINIOS
Berlynas. Prieš nusižudant Goeringo 3 pa

rašyti lapeliai Kontrolės tarybos sprendimu 
nebus skelbiami ir Tiks visą laiką po ants
paudais.

Nuernbergas. 7, Nuernbergo byloje nu
teistieji vieną mėn. liks kalėti Nuernbergo 
kalėjime, kol bus įrengtos patalpos Spau
davę.

Berlynas. Prancūzų ir anglų karinės val
džios išleido potvarkį surinkti ir paskelbti 
visus karo metu pasiektus laimėjimus fizi
kos, chemijos, matematikos ir kitų pagrin
dinių mokslų srityje. Šį darbą dirbs apie 800 
vokiečių mokslininkų.

O SEKMADIENĮ DIRBA SAVO 
REIKALAMS

Londonas. Vokiečių angliakasiai Aacheno 
ir Koelno rajone trečią sekmadienį iš ei
lės savanoriškai dirba, kad tuo padidinti 
butams kūrenti skiriamą anglies normą. 
Mat, anglų karinė administracija yra paža
dėjusi šventomis dienomis iškastą anglį 
skirti tik vokiečių reikalams, nors ir kažin 
koks didelis kiekis būtų iškasamas.

Londonas. Daug tūkstančių vokiečių ka
ro belaisvių savanoriškai lieka Anglijoje. 
Pasiliekantieji pasirašo įsipareigojimus 6 
mėn., kuriuos galės prolonguoti kitiems 6 
mėn. Daugumas jų dirbs žemės ūkyje. Už 
savo darbą negaus nei didesnio atlyginimo, 
nei didesnių maisto normų, kaip. nelaisvėje 
būdami. Iš nepasiliekančiųjų kas mėnesį 
grąžinama į Vokietiją po 15.000.

Paryžius. Prancūzijoje kalbėdamas Andre 
Martis (?) pareiškė, kad Prancūzijos ko
munistų partija pasiryžusi po rinkimų ben
dradarbiauti su socialistais, kad galėtų su
daryti stiprią vyriausybę.

Bukareštas. Rumunijos ministeris pirmi
ninkas pareiškė, kad jos sienos su Jugos
lavija esančios galutinės.

Maskva. Visuose miestuose ir kaimuose 
ruošiamasi spalio revoliucijos sukakties mi
nėjimui.

' Prof. St. Kolupailos veikalas
Jau pradėta spausdinti Kemptene Prof, 

dr. inž. St. Kolupailos
Hidraulika

Veikalas labai platus, apima visą šio moks 
lo sritį.

Šį veikalą autorius baigė rašyti Vokieti
joje.

LAIMĖJIMAS GALI KOMPLIKUOTI 
REIKALUS

Paryžiaus ir Londono spauda daug rašo 
apie Vokietijos, o ypač Berlyno savivaldy
bių rinkimų rezultatus.

„Le Monde” spalio 23 d. vedamajame ra
šo: „Socialistinės vienybės partija Berlyne 
surinko 20% balsų (29,5% kituose sovietų 
sektoriaus srityse), o socialdemokratai pra
šoka 48%... Berlyno savivaldybės rinki
muose 1932 m. komunistai gavo 30% balsų. 
Šiandien socialistinės vienybės partija išėjo 
silpnesnė, negu anuomet buvo viena komu
nistų partija... Berlyniečiai nemaža balsų ati
davė už kitas, nesocialistines partijas. Šių 
rinkimų būdingas bruožas tas, kad krikščio
nys demokratai gavo 22% balsų mieste, ku
riame katalikų niekuomet nebuvo daugiau 
3—4%”.

Anglų „Times”, kuris ligi šiol buvo nuo
saikios politikos TSRS atžvilgiu šalininkas, 
neseniai prisidėjo prie griežtos politikos 
kampanijos. Jis taip pat komentuoja Berly
no savivaldybių rinkimų rezultatus: „Vokie
čiai pasisakė nedviprasmiškai. Tai kelia su
sirūpinimą sovietams ir jų sąjungininkams: 
anglosaksams ir prancūzams. Norint palai
kyti gerus santykius tarp sąjungininkų, tu
ri, būt, reikia apgailestauti tą vokiečių rin
kikų aiškų pasisakymą”...

Bet laikraštis netikras, kokias išvadas pa
darys sovietai: „Komunizmas nepasiduoda 
daugumos valiai ir nedaro sprendimo dėl 
pasisakymo „Ne”. Tarybų s-ga nedaro aliu
zijų dėl skaičiaus. Austrijos ir Vengrijos 
paskutiniuose rinkimuose komunistai aiškiai 
pralaimėjo. Tačiau tie rinkimų rezultatai 
padidino, o nesumažino sovietų spaudimo 
tiems kraštams.” 

• • •
Stuttgartas. Už nurodymą pasikėsintojų, 

kurie padėjo bombas Esslingeno nunacinimo 
teisme, atlyginimo paskirta 25.000 RM ir 
6.000 amer. cigarečių.
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