
Respublikonai h
Londonas. Po 14 metų nesėkmės respub

likonai JAV per pereito antradienio rinki
mus į kongresą ir */□ senato vėl gavo kon
grese ir senate daugumą. Kadangi preziden
tu ir toliau dvejiems metams lieka demokra
tas Trumanas, tai vyriausybėje ir po šios 
respublikonų pergalės gal nebus žymių pa- 
keitimų.

Nors naujai išrinktieji atstovai tepradės 
eiti savo pareigas tik po liauju Metų,' ta
čiau laimėjusi partija jau dabar numato 

. šaukti išrinktųjų atstovų suvažiavimus, ku
riuose būsią aptariami išleistinieji įstatymai.

Savo rinkiminėje propagandoje partija 
yra žadėjusi įvykdyti mokesčių sumažinimą 

1 ir ūkinės kontrolės panaikinimą, ko, be 
abėjo, ir sieks. Užsienio politikoje bent kol 
kas nelaukiama jokių žymesnių permainų, 
juoba, kad ir esą valdžioje dešinysis demo
kratų sparnas savo antikomunistiniu nusi
statymu maža skiriasi nuo respublikonų 
reikalaujamo griežtumo- Tarybų s-gos at
žvilgiu, kurio dėka, rodosi, jie ir būsią lai
mėję rinkimus,'ypač kilusių iš sovietų oku
puotų tautų amerikiečių balsų pagalba.

„FAŠIZMAS” PERSIMETĖ Į ANGLIJĄ IR 
AMERIKĄ...

Londonas. Spalio revoliucijos sukaktuvių 
išvakarėse centrinės komunis’tų partijos ge-

♦ Katastrofines
Londonas. Laikraščio „Times” korespon

dentas iš Duesseldorfo praneša, jog kai ku
rioje Anglijos zonos vietose ir iki šiol ne
galėjo būti išlaikyta numatyta maisto nor
ma. Ypač sunkus maitinimo būvis šiaurės 
vakarų Vestfalijoje. Atsargų nesama nė vie
nai dienai, nes dėl jūrininkų streiko JAV 
numatytos maisto siuntos iš Amerikos nėf-a 
atėjusios. Būvį iki šiol gelbėję dar turėtos 
maisto atsargos ir nenumatyti ekstra tieki- 

' mai iš Anglijos 36.000 to duoninių javų pa
vidalu. Tačiau tai nesumažino-viralams tin
kamų produktų trūkumo. Jei per artimiausias 
kelias dienas nebus gauta laukiamo maisto 
iš užsienio, neišvengiamai gresia maitinimo 
katastrofa.

D. Britanija su dideliu rūpesčiu ir susi
jaudinimu laukia pagalbos iš rytojaus. Sku
biai vedami pasitarimai Vašingtone. Lordų 
Rūmuose prasidėjo debatai dėl maitinimo 
būvio Vokietijoje. Lordas Bevridgė aštriai 
puola vyriausybę už nesugebėjimą iki šiol 
pašalinti maitinimo krizės. Skubiausia pa
galba reikalinga dėl neprivalgymo nustipu
siems vaikams. Tačiau apsaugai nuo bado 
ir šalčio Vokietijai reikalinga ne vien mais
tas, bet taip pat anglis ir rūbai, ypač^tu-

limėjo rinkimus
neralinis sekretorius Zdatiovas Maskvos 
partijos susirinkime pasakė priešingą Stali
no paskutiniuose dviejuose pasikalbėjimuo
se išreikštoms mintims kalbą.-Pasak jo, ko
munistų partijos vadovybėje sovietų tautos 
1946 m. visą savo energiją skyrė atstatymo 
darbams ir Stalino Lenino politinės ir ūki
nės linijos išlaikymui;

Po milžiniškų materialinių ir žmonių (7 
mil. žuvo) nuostolių kare, joks kapitalistinis 
kraštas nebūtų išlikęs nesubirėjęs. Kai Ang
lija ir Amerika net po daug kartų mažesnių 
karo nuostolių šiandien pergyvena, sunkią 
ūkinę krizę — Tarybų s-ga vykdo atstaty
mo darbus be jokių krizių

Maitinimo būvis esąs taip pagerėjęs, kad 
maisto normavimas jau dabar galėtų būti 
panaikintas. Nėra jokių bedarbių, kaip, 
pvz., Amerikoje. Priešingai, visur jaučiamas 
darbo rankų trūkumas. Tačiau užsienio po
litikoje Sovietų s-ga nėra pasiekusi karo 
tikslų: antifašistinis karas turėjęs vesti į 
antifašistinę demokratiją. Deja, nugalėtas 
fašizmas šiandien yra apėmęs prieš jį ko
vojusias Anglijos ir Amerikos valstybes. 
Per spaudą varoma antisovietinė propa
ganda skiepijanti masėms neapykantą vie
ninteliai tikrai „antifašistinei demokratijai”, 
Sovietų s-gai.

maisto stiglius ;
rint galvoje, kad anglų zona perpildyta 
žmonių ir daugiausia nedarbingų. Darbin
gų belaisvių paleidimas esąs vykdomas per 
lėtai. Kalbėjęs vyriausybės vardu pripaži
no, kad šis būvis vyriausybei yra žinomas, 
todėl ji stengiasi viską padaryti jos pašali
nimui. Šiuo tarpu imamasi skubių priemo
nių bandant pritraukti ir JAV.

PROFESINES S-GOS KONTROLIUOS 
ĮSIPAREIGOJIMUS UŽSIENIN

Londonas. Berlyno profesinių sąjungų va
dovybė įteikė visų keturių okupacinių įstai
gų vadovams reikalavimą nepriimti jokių 
darbininkų įsipareigojimų vykti į jų kraš
tus be profesinių sąjungų sutikimo, kuris 
tebus išduodamas; tik įsitikinus susibrimo 
laisvumu. Sovietams Įteiktas dar ir atskiras 
pareiškimas. Šiuo tarpu išvežimai nevyks
ta. Tačiau dėl buvusių išvežimų sovietų 
okupacinė valdžia ir antradienio vyr. kon
trolės tarybos posėdyje atsisakė s"*»:kti 
bet kokių paaiškinimų, iki amerikiečiai ir 
anglai to nepadarysią apie savo išvežimus. 
Siems užprotestavus d*' bp<rėd:-l<o palygi
nimo, aiškinimasis atidėtas ateinančiam šeš
tadieniui.

Savos nuodėmės ir savos dorybės
Vakar šioje vietoje buvo padaryta apy

braiža mus supančio netikrumo ir primintos 
negerovės, trukdančios savoje bendruome
nėje rastis šilimai. Ji yra būtina .siekiant 
įtikrovinti mūsų tautines pastangas, ji rei
kalinga mūsų atsparumo palaikymui, kad 
nepalūžtume mums pateiktų bandymų sle
giami. Tačiau paskutiniu metu pradėjo 
rastis įtikinėtojų, kurie sako, jog nesą rei
kalo viešumon kelti savoje šeimoje pasitai
kančius pasirokavimus bei vieną kitą nu
slydimą į negeroves, nes tokiomis pastan
gomis pasiimame savęs juodintųjų vaidine-' 
nį. Geriau, esą, pasitaikančias negeroves 
pavesti šalinti tautinės bendruomenės insti
tucijoms, o vietoje jų kėlimo pažvelgti j 
mūsų gyvenimo šviesias puses. Tokio siū
lymo autoriams valia tikėti, kad jų ištašy
tas receptas' yrą pats geriausias, bet taip 
pat valia kitiems į šio jautraus ir opaus rei
kalo (negeroves kelti viešumon ar pro jas 
tylomis praeiti) šalinimą pažvelgti iš kito 
aspekto. Aš esu įsitikinimo, jog yra būtina 
žvelgti J gyvenimo visumą. Nėra geras 
daiktas nukrypimas tik J negerovių pū
timą, taip pat būtų vienašališka tenkintis 
konstatavimu bendruomenėje pasireiškiančių 
pozityvių pastangų. Tai būtų lygu savęs 
migdymui šalimais įsiliepsnojančio gaisro.

O tai, ką vadiname negerovės vardu, 
mūsajam gyvenime nuolat pasitaiko. Pasku
tiniu metu šių eilučių autorius turėjo pro
gos aplankyti visą eilę ’stovyklų britų ir 
amerikiečių zonoje ir kuone kiekvienoje 
buvo išgirstas tam tikras zurzėjimas ir, rei
kia pripažinti, nebe pagrindo. Vienur sto
vyklos vadovybė ar vienas kitas jos narys 
neišsilaikęs reikiamoje aukštumoje, kitur 
pradėta stumdytis motyvu: — kodėl jis, o 
ne aš ten sėdžiu. Argi tai, atsižvelgiant į 
mūsų dabartinio gyvenimo nepastovumą, ne
prilygsta savarankiškam šuoliui J prarają?

Siame netikrumais sukaustytame benamių 
gyvenime lietuviškoji bendruomenė išsiveržė 
iš pilkumos. Kultūrinių pasireiškimų plote, 
atsižvelgiant Į sąlygas, reikia pripažinti, 
yra daug daroma ir daug padaryta. Švieti
mo srityje, esant tiesiog beviltiškoms sąly
goms, tik didžiulių pastangų pasėkoje buvo 
atvertos rūsių ir pastogių durys, ir, ranko
se neturint nei vadovėlio nei pieštuko, iš
drįsta pasakyti: čia bus mokykla, čia moky- 
sim lietuvių benamių jaunąją kartą, kad ji 
svetimuose pasviečiuose neprarastų saitų su 
Lietuva. Tai darė idealistai, žmonės be iš- 
rokavimų. O kai tose nemokykliškose ker
tėse buvo sunešti suolai, kai kitose darbo 
srityse buvo nugalėti buvę sunkumai — ta
da pradėjo aiškėti, jog ponas DP turės dirb

(Nukrito į 4 p.)
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G. Galvanauskas Į£ag (Įe<|aSį LCIlkiĮOĮe
Šiame netikrumo laikotarpyje pasaulis gy

vena rinkiminėmis nuotaikom^. Sovietai 
akižėriškai atkirto JAV dėl kišimosi Į bul
garų vidaus reikalus dėl rinkimų. Ta įtam
pa dar nustūmė JAV santykių užmezgimą 
su Bulgarija.

Berlyne socialdemokratų sėkmė ir rinki
muose gavimas 48% balsų neabejotinai su
davė smūgį sovietams.

Didžiausia priešrinkiminė kova eina Len
kijoje. Darbo partijos (krikščionių demo
kratų) vadovas Pupielis suimtas ir dingo. 
.Neseniai suimtas Zig. Ajustynskis, „Gazėta 
F'udowa” vyr. redaktorius, ir Kaz. Bagins- 
|tis, valstiečių, Mikolaičiko, partijos spau
dos ir propagandos skyriaus vadovas. Sky
riuose vyksta masiniai suėmimai, nes pasta
rosiomis dienomis jau prašoko 1.300.

Pagal Jaltos ir Potsdamo konferencijos 
nutarimus '“Lenkijoje turi būti kuo veikiau
siai atlikti rinkimai, kurie 1945 m. liepos 
mėnesio pasitarimuose Maskvoje buvo pa
žadėti nevilkinant paskelbti. Nuo to meto 
rinkimai atidėlioti į pavasarį, čia vėl Į ru
denį. i j «

Tarppartinis pasitarimas iki šio laiko ne
davė tinkamų vaisių. Dabartinei vyriausy
bei pasiūlius vienu sąrašu eiti į rinkimus, 
Mikolaičikas sutinka, bet jis reikalauja 70% 
visų mandatų. Jam komunistų partija te
siūlo 20%.

Mikolaičikas, kaip ministerio pirmininko 
pavaduotojas, tuo tarpu dėl tarptautinio 
orumo yra neliečiamas, bet vartojami du me
todai jo partijai sunaikinti. Visais galimais 
būdais išbraukiami iš sąrašo valstiečių par
tijos mandatai ir sukuriamas komunistų par
tijos teroras, nukreiptas prieš vienintelę 
opozicinę partiją. Minisferis pirminmkas 
Osubka-Moravskis- dar š. m. gegužės mėtį. 
11 d. pareiškė: „Valstiečių partija nėra !e- 
legali organizacija, bet nustatyta, kad jos 

kai kurių skyrių vadovybės bendrauja su 
fašistais ir teroristais. Tokios vadovybės 
bus suimtos ir sunaikintos”. 1 ’

Lenkų vyriausybė ir komunistinė spauda, 
ypač radijas, pradėjo pulti valstiečių parti
ją. Komunistinė propaganda yra visuotinė: 
„Kas ne komunistas — fašistas, teroristas 
ar reakcionierius”. Ši akcija lydima masi
nių suėmimų. „New York Times” kores
pondentui W. H. Lawrencei pareiškė Lenki
jos diktatorius, policijos ministeris Radkie-

SUVIENODINAMI ANGLIJOS IR JAV 
GINKLAI

Londonas. Autoritetingas britų kariuome
nės asmuo praneša, kad Anglijos ir JAV 
politiniai bei kariniai vadai iš principo su
tiko suvienodinti žemyno, oro ir jūros na- 
jėgų ginklus pagal nusistovėjusius JAV pa- 
ryzdžius.

Toliau pranešime sakoma, kad paskirtasis 
gynybos ministeriu A. V. Alexanderis šį 
susitarimą pradės vykdyti tuoj pat, kai «tik 
ims eiti savo pareigas. (AP). 

vičius: „Lenkijoje suimtųjų tėra 60.000. Ne
trukus bus imtasi griežtų priemonių kuo 
greičiausiai opoziciją likviduoti.”

D. Britanija ir JAV 1946. 20 d. įspėjo 
Lenkijos vyriausybę dėl referendumo klas
tojimo ir politinio persekiojimo. Amerikie
čiai ypač i griežtai protestavo dėl Mikolaičiko 
vadovaujamos partijos persekiojimo. Bet vi
sa tai menkai ką tepadėjo.

Spalio 18 d. Foreign Office p‘asekretorius 
Mayhew Žemuosiuose . Rūmuose pareiškė, 
kad britų vyriausybė laiko savo pareiga 
sekti rinkimų eigą Lenkijoje. Jo žodžiais, 
britams rūpi, kad vyriausybė būtų sudary
ta demokratišku būdu. Tokios vyriausybės 
sudarymas išplaukiąs iš tarptautinių pasi
žadėjimų.

Sovietai su nerimu žiūri į Lenkijos poli
tinį gyvenimą. Stalinas neseniai buvo susi
kvietęs lenkų kairiųjų - partijų atstovus 
Minskan pasitartu Mikolaičikas jam yra ne
priimtinas, nes perėmus valdžią kairieji bū
tų užgniaužti, civilinis karas įvyktų, o tai 
vestų į sovietų įsikišimą. Mikolaičiko tra-

Žydu DP gyvenimas, prieauglis ir perspektyvos
Didžiausios žydų socialinės globos agen

tūros, Amerikos Jungtinių Administracinio 
Komiteto (American Joint Distribution Co- 
mittee), atstovas Europoje Dr. J. Švarcas 
spaudos’ konferencijoje nušvietė žydų gyve
nimą Europoje ir jiems rūpimus klausimus, 
kurie kai kuriais atžvilgiais įdomūs ir mums 
(N. Y. Herald Tribune, Nov. 4, 1946).

Dėl antisovietinių riaušių, kalbėjo Dr. 
Švarcas, Lenkiją paliko daugiau kaip 100.000 
žydų ir atvyko į- Vokietiją beį Austriją. 
Bėgimas esąs sustojęs, bet galįs vėl prasi
dėti, jeigu incidentai atsikartotų.. Apie 
80.000 žydų dar pasilikę Lenkijoje.

Dr. ŠVarcas pareiškė, kad armija tikisi, 
jog Unrrai 1947 m. liepos mėn. nutraukus 
savo darbą, privačios agentūros (kaip AJA 
komitetas) perims daugelį tiekimo ir admi
nistracijos darbų. Tam pasiruošdamas AJA 
komitetas dar šiais metais' pradės vykdyti 
tremtinių stovyklose plačią socialinės glo
bos programą, į kurią įeina ir profesinis 
lavinimas. Profesinėse klasėse, kuriose bus 
gaminama įvairių dalykų, norima išmokyti 
įvairių specialybių, kad žydų DP tūtų nau
dingi to krašto visuomenės nariai, į kurį 
jie eventualiai nuvyks.

Daugumui iš 185.000 žydų DP stovyklose 
Vokietijoje teks dar mažiausia trejetą metų 
pasilikti, sako Dr. Švarcas. Komitetas sten
giasi prisikalbinti tautas, neišskiriant ir 
JAV, kad jos priimtų šiuos pabėgėlius. Taip 
pat nenuleisią rankų, stengdamiesi atidaryti 
duris bent 100.000 pabėgėlių į Palestiną. O 
tuo tarpu D P stovyklos Vokietijoje ir Aust
rijoje turi būti pagerintos, kad jie turėtų 
tinkamas sąlygas gyventi bei dirbti, ir juos 
apsaugotų nuo stagnacijos.

Žydų Jungtinis Komitetas numato 1947 
m. išleisti žydų globai vien Europoje 100 

gėdija šiandien sutampa su Lenkijos trage
dija.

Lenkų komunistai nugąstauja dėl Mask
vos flirto su vokiečiais. Molotovas todėl 
padarė posūkį tardamas: Oderio — Neis- 
sės siena lenkams turi likti.

„Plačios lenkų masės, kaip rašo Const. 
Poulos, „Daily .Mail” spalio 19 d., nugąs
tauja dėl sovietiško pavergimo ir ieško bū
dų išsilaisvinti. Trečioji kraštutinių grupė 
nekenčia sovietų, nes jie yra rusai ir bol
ševikai., Nemėgsta žydų, nes jie žydai ir ko
munistai. Kerštauja vyriausybei, nes ji 
bolševikiška, rusiška ir žydiškai Prie šios 
grupės i priklauso miške, esančios gaujose 
Toms gaujoms milicijos • ministerio žiniom* s 
priklauso 15.000,. o Mikolaičiko informaci
jomis — 30.000. Jų vyriausias tikslas atsi
kratyti sovietų. Jei jie galėtų šiandien vy
riausybėje atsisėsti, ryt rytą užpultų sovie
tus, pasitikėdami tautos idealizmu ir anglo
saksų parama. Tokiomis nuotaikomis gyve
na -lenkai, miškuose esą ir kovoję”.

Jomis gyvena ne vien jie, bet įžymi dalis 
rytų Europos tautų, kurios laukia išsilaisvi
nimo.

mil. dolerių, o šiais metais būsią išleista iš 
viso 60 mil. dolerių žydų pabėgėlių globai 
visame pasaulyje.
. Dr. Švarcas mano, kad privatinės orga
nizacijos turi būti pasiruošusios' suteikti 
pabėgėliams apčiuopiamą pagalbą, JT 
įsteigs naują pabėgėlių organą, kuris pe
rims iš Unrros jų globą, ir ta globa bus 
efektyvi.

Taip pat jis pažymėjo, kad DP (žydų) 
stovyklose Austrijoje ir Vokietijoje didelis 
gimimų, prieauglio, skaičius sudaro pi^b'le- 
mą. 1945 m. pyz., liepos mėn. buvo tik 
5.000 vaikų bei prieauglių iki 18 metų, o 
šįmet spalio mėn. — jau 23.000 vaikų DP 
stovyklose. Tačiau armija ruošiasi padaryti 
žymių pagerinimų žydų DP apgyvendini, 
mui Vokietijoje ir Austrijoje; žydai prie 
darbo būsią taip pat pritraukti, tat pakelsią 
pabėgėlių moralę.

Didžiausią pabėgėlių problemą sukūrė 
Lenkijos žydai, kurių didžioji dalis yra grį
žę iš Rusijos, į kurią jie karui prasidėjus, 
gelbėdamiesi nuo nacių, buvo pasitraukę. 
Jie yra Lenkijos piliečiai, bet sutikdami Len 
kijoje neapykantą jiems, jie bėga iš ten ir 
daugiausia į Austriją ir Vokietiją.

Paklaustas Dr. Švarcas, ar žydų AJA 
Komitetas finansavo tą masinį žydų išsikė- 
limą iš Lenkijos, atsakė — ne. Tačiau pri
dūrė, kad kada jau bėgliai buvo kelionėje, 
Komitetas apmokėdavo kelionę traukiniu 
bei padėdavo maistu, kur tik galima buvę 
pagelbėti.

Jis manąs, kad daugiau kaip 75% žydų 
pabėgėlių norį išvykti į Palestiną. Vokieti
jos žydai, kurių tėra likę tik 15.000 (vien 
Berlyne 8.000) yra didesnė pusė senių per 
50 metų amžiaus. Daugumas jų nori emi
gruoti, nes Vokietijoje nematą ateities.
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Dar stenografijos reikalu
Ir „Žiburiuose” ir „Mintyje” K. M., kal

bėdamas apie tai, kad stenografija galinti 
būti naudinga taip pat išeivijoje, pataria 
tiek švietimo vadovybėms, tike kitiems susi
rūpinti stenografijos kursais, nes, girdi at
kuriant nepriklausomą Lietuvą būsiąs jau
čiamas stenografų trūkumas, ir jautriausiai 
pajusią šių specialistų trūkumą krašto at
stovybės rūmai. Autorius dar primena, kad 
Švietimo Ministerija 1938 metais pripaži
nusi Ruozės stenografinę sistemą tinkamą 
dėstyti mokyklose; be to, Švietimo Mini
sterijos, specialinių mokslų departamento 
patvarkymu galėjusi būti dėstoma tik Ruo
zės sistema; tuo buvęs užkirstas kelias įsi
galėti įvairioms sistemoms. -

Kad daug kas geriau suprastų, kam verta 
ar neverta būtų mokytis stenografijos, aš 
duosiu čia trumpais buožais šiokių tokių 
nurodymų; nes dažnai pasitaiko, kad kartais 
žmonės kuo nors labai iš pradžių susižavi, 
o paskui iš to jaučia nusivylimą.

ŽMONES GYVENĘ PRIES 500.000 METŲ
Dr. R. von Koenigswaldas, jaunas olandų 

paleontologas, sugrįžęs po ilgų metų iš To
limųjų Rytų, pranešė, kad jam pavykę rasti 
milžiniškų priešistorinių žmonių liekanų, 
kurios esančios 200.000 metų senesnės už 
visas iki šiol žinomas. Šių milžinų liekanos, 
— dviejų iš Javos ir vieno iš Kinijos — 
esančios 500.000 metų senumo.

Dr. Koenigswaldo nuomone, šių milžinų 
dantys rodo, kad žmonių giminės atstovai 
evoliucijai vykstant mažėjo, o kai kurie kiti 
gyviai ėjo didyn. Šie milžinai .turėję dide
lius dantis ir žiaunas, bet mažą smegenų 
kiekį. Laikui bėgant dantys ir žiaunos ma
žąją, o smegenų talpumas didėjęs, išvysty
damas žmogiškuosius sugebėjimus — ypa
čiai kalbos ir įrankių panaudojimo, kas su
teikęs žmonijos rasei pirmenybę prieš kitus 
gyvius.

Didžioji šių liekanų dalis rasta centrinės 
Javos upių vagose, o Kinijos milžino dan
tys — vienoje vaistinėje Kinijoje, kur jie 
buvo parduoti kaip „slibino dantys”.

Seniausias Javos milžinas, vadinamasis 
Megantrophus, buvo toks didelis, kad se
niausi žinomi žmonės, kaip Pithekantropus 
Erectus, Pekino žmogus ir Heidelbergo 
žmogus, palyginti su juo buvo tik „elegan
tiški nykštukai”.

Šių seniausių žmonijos atstovų apibūdini
mas skamba šiaip:

Meganthropus, Javos milžinas, gyvenęs 
prieš 500.000 metų. Du apatiniai žandai ir 
keletas dantų — primityviškiausios ir se
niausios žmogaus liekanos — atrasti 1941 
metais centrinėje Javoje netoli Solo. ”

Pithecantropus Robustus, maždaug tokio 
pat senumo, bet šiek tiek aukštesnio laips
nio žmogus, rastas 1939 metais toje pat sri
tyje.

Gigantopithecus, Kinijos milžinas, taip 
pat apie 500.000 metų senumo.

Stenografija yra kitaip sakant trump'araš- 
tis, kuriuo suspėjama žmogaus sakomoji 
kalba užrašyti popieryje. Paprastais rašme
nimis jokiu būdu tatai negalima suspėti už
rašyti; Tad yra sugalvotas toks rašymo bū
das, kuriuo sutaupoma ir popieris ir visa 
kita. Išmokti stenografijos, rodosi, visai 
lengva, bet naudoti ją praktikoje, pasirodo, 
nėra jau taip lengva. Kai 1920 m. buvo su
sirinkęs mūsų steigiamasis seimas, tad jam 
buvo pastatyti mūsų jauni stenografai, pa
rengti specialiai iš anksto. Bet kai jiems rei
kėjo užrašinėti atstovų kalbas, tad jie 
paskui beveik negalėjo savo stenogramų iš
šifruoti ir todėl buvo priversti, todos, vėl 
tris mėnesius, grįžti j tuos pačius kursus 
pasitobulinti ir tik po to jie galėjo su dide
liu vargu eiti stenografų pareigas. Bet vie
nus ir kitus metus būdavo jiems gana sun
ku; vienos dienos posėdžio stenogramas ši
fruodavo dvi arba tris dienas. Tik po trejų 
metų jiems darbas' palengėjo ir pagaliau 
išsitobulino taip, jog galėdavo savo steno
gramas iššifruoti ir mašinėle perrašyti tą pa 
čią dieną.

Lietuvos seime buvo šeši stenografai, iš 
jų geriausiai išsitobulino keturi, kurie, ga
lima sakyti, visoje Lietuvoje buvo geriausi 
stenografai. Seimo stenogramų tvarkymo 
praktika parodė, kad reikia vis dėlto būti 
plačiau išprususiam žmogui, norint tapti 
geru stenografų. Aš sakyčiau, reikia turėti 
minimum visos gimnazijos kurso, mokslą, 
nes menkstnės erudicijos žmogus tų pareigų 
nesugebės kaip reikiant eiti. Taip pat mūsų 
seimo gyvenimo praktika parodė, kad mo
terims imtis stenografo pareigų irgi yra 
sunkoka; Jos gal kitur labai tinka, tik ne 
parlamento atstovų kalboms užrašinėti, nes 
tokiais atvejais joms pritrūksta kantrybės. 
■ Minėtas „Stenografijos reikalu” autorius 
R. M. mini latvio Ruozės sistemą, kuri 
buvo leista dėstyti mūsų mokyklose. Turiu, 
čia pasakyti, kad Lietuvos seime buvo prak
tikuojama ne Ruozės sistema. Teisybė, buvo 
norinčių gauti stenografo vietą seime as
menų, kurie mokėjo Ruozės sistemą, bet tie 
pretendentai bandymuose nesugebėdavo tin
kamai užrašinėti.

Antra vertus, aš nemanyčiau, kad Ruo
zės sitsema, gerai tinkanti latvių kalbai, 
būtų taip pat labai tinkama ir lietuvių kal
bai, ir todėl nedrąsu būtų šiai sistemai 
duoti pirmumą. O apskritai drįsčiau dar pa
sakyti, kad kiekvieną stenografijos sistema 
kiekvienas prityręs stenografas pritaiko ir 
patobulina prie savo individualybės. Juk, 
pavyzdžiui, mūsų seimo stenografai, būdami 
gana įgudę, tegalėdavo šifruoti tik savo 
parašytas stenogramas, nes pre metų eilę 
kekvienas jų išsidirbo savo sistemą.

Daug kas gėrisi tuo faktu, kad, pvz., Vo
kietijoje yra paplitusios vadinamosios steno- 
grafistės, kurios ne tik rašo rašomąja maši
nėle, bet taip pat ir stenografuoja. Bet kiek 
teko arčiau prisižiūrėti, tad teko pastebėti, 
kad jų stenografiniai užrašai vis dėlto nėra

Amerikos lietuviu spaudos 
skiltyse

Čikagos „Draugas” polemizuoja su Čika
gos lieftivių bolševikų veikėju Prūseika, ku
ris, rašydamas apie dabartinę tarybinę spau
dą Lietuvoje, džiaugiasi, kad ir rusų kalba 
leidžiamas dienraštis „Sovietskaja Litva” ir 
pastebi kad „Lietuva lietuviškesnė todėl, kad 
ji socialistinė šalis”. Denraštis rašo: „Ma
tot, nori įtikinti savo nelaimingus skaityto
jus, kad šiandien Lietuva yra „laimingesnė”, 
nes ji yra Rusijos pavergta, rusų valdoma 
ir persekiojama ir kad ten leidžiami dien
raščiai rusų kalba”. Be to „Draugas” pa
brėžia, jog Prūseika labai baiminasi, jo^ 
net šūktelėja viename savo straipsnyje: „Ar 
ir Baltijos jūroje pasirodys JAV laivynas?” 
Rodosi, jog ne be reikalo Prūseikos būkš- 
taujama! f

Plačiai „Draugas” cituoja populiarųjį 
amerikiečių žurnalą „Newsweek”, kur vie
nam straipsnyje rašoma, jog TSRS norėtų, 
kad tarybinė Lietuva, Latvija ir Estija būtų 
priimtos į JT, tačiau, esą', USA ir'D. Bri
tanija leidusios suprasti, jog šie dalykai ne
įgyvendinami. Tas pats žurnalas pastebi, jog 
JAV diplomatiniai sluoksniai dabar sutinka, 
kad buv. prez. Rooseveltas padaręs stambią 
klaidą, sutikdamas įleisti į JT Ukrainą ir 
Gudiją, kurios neturinčios nė paprasčiau
sios autonomijos. Esą, Roosevelto įpėdiniai 
pasiryžę tokių klaidų daugiau nebedaryti. Į 
tai atkreipė dėmesį ir kiti Amerikos laik
raščiai. Pvz., „Kansas City Star” reikalau
ja, kad tuo būdu į JT būtų priimtos Texas 
ir Naujosios Anglijos steitai, kurie labiau 
esą nepriklausomi, nei tarybinės Ukrainos ir 
Gudijos respublikos. Laikraštis rašo: „Uk
rainos ir Gudijos įsileidimas ą JT lygiomis 
teisėmis su laisvomis ir nepriklausomomis 
valstybėmis buvo didžiausia klaida ir ne
teisybė”. ,

Ryšium su neseniai JAV kongreso išleis
tuoju vadį raportu „Draugas” rašo, jog pa
sauliui jau, gerai žinoma, kad Rusijos žmo
nės caro laikais turėjo daugiau laisvės, nei 
idabar. Medžiagą šiam raportui pateikę 
TSRS gyvenę laikraštininkai, iš darbo ir iš 
koncentracijų stovyklų pasprukę žmonės. 
Raporte atpasakojamos pasibaisėtinos dar
bo žmonių gyvenimo sąlygos. 30 mil. dirba 
vergų sąlygose. Beveik pusė iš jų moterys. 
Norėdama ekonomiškai sustiprėti, TSRS ta
pusi „didžiuoju kalėjimu”. Be to, 15—18 mil. 
asmenų laikoma uždaryti įvairiose stovyk
lose ir verčiami veltui dirbti. Tačiau nepai
sant to, Maskva nori pasaulį įtikinti, jog jie 
esą „laisviausi pasaulyje”.

tobuli ir apskritai jos nemoka stenografuoti. 
Tik labai mažas nuošimtis jų moka ta ste
nografija naudotis. Ir bendrai galima būtų 
pasakyti, kad tokių netobulų stenografių 
panaudojimas' atneša daug laiko sugaišties 
tiek jų Viršininkams, tiek kitiems; ir jie 
tikrai sau ir .kitiems daug laiko sutaupytų, 
jei savo raštus patys parašytų ir duotų pas
kui perrašyti mašinėle. A. Kelmutis
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TAUTIETIS IS TARYBINĖS LIETUVOS 
DP STOVYKLOSE

Kapitonas Lunia (dabar jau pulkininkas) 
lankėsi kai kuriose lietuvių DP stovyklose 
anglų zonoje. Jis-raginęs visus grįžti namo. 
Pasak jo, Stalinas visiems buvusiems už
sienyje, dovanojęs. Grįžusieji galėsią lais
vai dirbti ir.ramiai gyventi, nes surasią sa
vo gimines. Negrįžtantiems Lunia numato 
ilgą, sunkų, pažemintą gyvenimą. Kalbėjęs 
net apie galimą priverstiną grįžimą.

Vienoje stovykloje agitatorius buvęs ap
stumdytas ir moterų apipiltas pamazgomis. 
Į uždarus pasikalbėjimus Lunia neinąs 
(matyt bijo visa matančios akies). Vienas jo 
pažįstamas teiravosi apie savo gimines. Lu
nia pasisakė nieko nežinąs. Laiškų į Lietu
vą taip pat nesutiko nuvežti, patarė siųsti 
paštu..'. z

SVETIMŠALIAI PRANCŪZŲ 
KARIUOMENĖJE ’

Latvių spauda praneša, kad prancūzų val
džia leido priimti užsieniečius okupacinės 
armijos apsaugos tarnybon. Esą, jau Įsto
jusių į šią tarnybą latvių ir lenkų. Priimtie
ji laikomi laisvo susitarimo darbininkais, 
jie gauna armijos nustatytą aprangą. Tei
siniu atžvilgiu esą prilyginti prancūzų ka
riams. Latviai dedą pastangas, kad būtų 
sukomplektuoti atskiri latvių daliniai.

„KILNOS” POLITRUKŲ PAŽADAI
Vieną latvių stovyklą Liubeke aplankė po- 

litrukai. Jie agitavo latvius važiuoti namo, 
gyrė dabartinę to krašto tvarką: kolchozų 
girdi, kaip ir nesą. Krašte esanti pačių lat
vių kariuomenė (divizija) ir estų korpas. Į 
Sibirą niekas nesiunčiamas. Grįžtantiems 
tėvynėn skiriamas kreditas butų įrengimui 
ir namų pirkimui(l).

Iš Sibiro daugumas jau atgal sugrįžę. 
1941 metų išvežimai vykę todėl, kad kiek
viena valstybė iš anksto apsauganti savo 
užnugarį. Net latvių kareivius politrukai ža
dėjo užskaityti ne karo belaisviais, o TSRS 
piliečiais. Artimiausiu laiku žadėjo atsiųs
ti propagandinės literatūros. Po jų stovyk
las netrukus aplankysią latviškieji raudono
sios armijos karininkai.

Tremtinių pavaldumas
Unrros zonos direktoriaus pranešimu, 

rugsėjo 24—25 d. įvykusioje karinių ir Un
rros įstaigų konferencijoje buvo gvildena
mas kompetencijos nustatymo klausimas tarp 
trijų vadybų (amerikiečių karinės policijos, 
'vokiečių civilinės policijos ir DP stovyklų 
policijos), kurios rūpinasi įstatymų vykdy
mu ir tvarkos palaikymu tarp Jungtinių 
Tautų tremtinių (DP).

Nustatyta, kad JAV armija laiko Unrros 
stovyklos direktorių per DP stovyklos po
liciją atsakingu už vidaus tvarką stovyklo
je. Bet už stovyklos ribų tremtiniai (DP) 
pavaldūs amerikiečių karinės ir vokiečių 
policijos jurisdikcijai, kaip ir kiekvienas ci
vilis toje zonoje. Jungtinių Tautų tremtiniai 
(DP) nėra išskiriami iš vokiečių policijos 
veiksmų už stovyklos sienų.

Ravensburgo švietimo Įstaigos

Ravensburgo švietimo darbu pradėta rū
pintis tuoj po Vokitetijos kapituliacijos. Pir
moje eilėje dėtos pastangos suorganizuoti 
pradinę mokyklą, gimnaziją ir Įvairius kur
sus, o vėliau dar visuomenės universitetą. 
Pirmieji žingsniai buvo ląbai sunkūs. Kolo
nija nedidelė, turinti vos 150 asmenų, o 
mokslo Įstaigoms būtinos tam tikros sąly
gos, neatsižvelgiant Į kolonijos dydĮ ir pa
jėgumą. Sunkiose sąlygose sukomplektuotas 
mokomasis personalas, surastos primityvios 
patalpos ir pradėtas darbas. Be reikalingų 
lėšų, be bendrų programų ir be būtinų 
mokslo priemonių pradėjo veikti pradinė 
mokykla ir gimnazija. Tai buvo pradžia 
darbo, kurį tuomet ne visi tinkamai, su
prato ir įvertino.

Pradinė mokykla Ravensburge pradėjo 
darbą dar praėjusių metų liepos pradžioje. 
Pirmaisiais mokslo metais mokyklą lankė 
32 mokiniai, kuriuos mokė 4 mokytojai. 
Šiais mokslo metais mokykloje veikia trys 
skyriai, kariuos lanko 31 mokinys. Darbo 
sąlygos gana sunkios, nes trūksta reikalin
gų mokslo priemonių, tinkamų patalpų ir 
kuro esamoms patalpoms apšildyti. Vaikų 
darželio lankytojams Unrra duoda priešpė- 
čius. Pradinės mokyklos mokytojams atly
ginimo dalį moka Unrra, o dalį Komitetas 
iš visuomenės lėšų.

Ravensburgo gimnazijos darbas pradėtas 
visose 8 klasėse praėjusių metų rugsėjo 10 
d. Baigdama pirmuosius mokslo metus gim
nazija išleido 8 abiturientus, kurie šiuo me
tu studijuoji įvairiuose universitetuose. 
Šiais mokslo metais gimnaziją lanko apie 
60 mokinių. Gimnazijoje dirba 18 mokyto
jų. Gimnazijos direktoriumi yra Valukonis 
Jonas, o inspektoriumi — Babrauskas . Be
nys.

Neturtingi mokiniai sušelpiami iš visuome
nės surinktomis lėšomis. Gimnazijoje veikia 
skautų ir visuomeninio lavinimosi būreliai.

A. Vėlutis

KADA GAUSIME AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPAUDĄ?

„Tėv. Aidas” praneša, kad nuo ateinan
čių metų JAV lietuvių spaudą gausime lais
vai. Tačiau cenzūra ir toliau veiksianti.

Savo<» ...
(atkelta iš 1 p.) 

ti, už tai gaus dirbančio davinį. Tik tada, 
būkime atviri, buvo pradėtos kaišioti kojos 
tiems, anksčiau pajuoka apsvaidytiems, ku
rie laužė pirmuosius ledus. Tokia taktika, 
savaime suprantama, negalima krikštyti do
rybės vardu. Gi bendruomenės vadovauja
mo posto išnaudojimą savo asmeniškoms 
užmačioms (tokių faktų gausoka) tegalima 
pavadinti nusikaltimu. Visa tai, kas tarp 
mūsų pasitikėjimą ardo, būtina šalinti, rei
kia su tomis negerovėmis kovoti.

A. Rigmantas

TRUMPOS ŽINIOS
Naujorkas. Saugumo Taryba nusprendė 

Ispanijos klausimą išimti iš darbotvarkės 
ir perduoti ją JT pilnačiai.

Naujorkas. Iš Naujorko pranešama, kad 
Johnas Warrčnas išrinktas tarptautinės vai
kų gerovės organizacijos pirmininku. Jis 
yra pirmas amerikietis, užimąs postovį 
tarptautinėje gerovės organizacijoje. .

Londonas. Amerikiečių karinės įstaigos 
perdavė Austrijai 39 įmones valdyti patikė
tinio sąlygomis. - ,

Vašingtonas. JAV užsienio reikalų minis
terija pranešė, kad prezidentas Trumanas 
ir Filipinų prezidentas Roxas nutarė suda
ryti bendrą finansų komisiją. Jos būstinė 
bus Maniloje. Komisija sudarys po 3 ame
rikiečių ir filipinų atstovus.

Vašingtonas. Civilinės aviacijos pilotų 
streikas baigtas. Ginčas pavestas spręsti 
vyriauybei.

Panama. Panamos valstybė šventė 43 
metų nepriklausomybės'sukaktį. Ta proga 
valstybės prezidentas pažymėjo, kad Pana
ma turi glaudžiai bendradarbiauti su JAV.

Paryžius. Prancūzijos Įstaigos sustiprino 
sargybas Italijos pasienyje, kad sutrukdytų 
nelegalų italų traukimą Į Prancūziją.

Paryžius. Renė Capitanui sakant rinkimi
nę kalbą, klausytojai puolė tribūną. Mat, 
buvo labai pasipiktinta žodžiais: „Prancū
zijos išganymas priklauso ne nuo partijų, 
bet nuo de Gaullės.

Atėnai. Graikijos vidaus reikalų ministe- 
ris paskelbė atsišaukimą j gaujas, kad jos 
liautųsi kovojusios prieš valstybę. Paliau
bų atveju žada su gauju nariais pasielgti vi
siškai nuolaidžiai.

Belgradas. Belaisvių stovyklų 12 prižiū
rėtojų vokiečių nuteista mirties bausme su- 
šaudytinai.

Rymas. Italų prekybos delegacija nuvyko 
,Į Buenos Aires derėtis su Argentina dėl 
maisto dalykų pirkimo. Tikimasi sudaryti 
sutartį bent 3 metams.

Londonas. Britų parlamento senoji sesija 
pasibaigė trečiadienį. Ji truko 14 mėnesių. 
Naują sesiją karalius atidarys lapkričio 12 
d.

Tokiją. Japonijos komunistai puola nau
jąją konstituciją. Joje, girdi, nepakankamai 
teatsižvelgiama į liaudies teises. Tai yra 
vienintelė partija, pasisakanti prieš konsti
tuciją.
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