
Debatai veto ir kariuomenės klausimais
Londonas. Pirmadienį XI—25 d. JT poli

tinėje komisijoje bus diskutuojama veto tei
sės ir sovietų siūlymo, nurodyti kariuo
menės dalinių skaičių ir vįetas už savo 
krašto ribų, klausimais. Bus bandoma, atsiž
velgiant į kitų pareikštas nuomones, sude
rinti anglų ir sovietų siūlymus nusiginkla
vimo ir žinių apie kariuomenes suteikimo 
interesais. Sovietai penkitį nuolatinių sau
gumo tarybos narių pasitarime dėl veto tei
sės naudojimo tarybos praktikoje tebesilaikė 
savo senos pažiūros, tačiau keturi likusieji 
(JAV, Anglija, Kinija ir Prancūzija^, sutiko 
veto teise tesinaudoti tik labai svarbiais 
atvejais.

Londonas. JT politinėje komisijoje Pan- 
dito Nehrusaus giminaitė kalbėdama Indijos 
vardu parėmė Molotovo pasiūlymą nurodyti 
kariuomenių skaičių už savo krašto ribų. Iš 
2 mik karo meto Indijos kariuomenės tesą 
maži daliniai Persijoje ir Indonezijoje- iš 
kur šiomis dienomis būsią atitraukti.

Bevinas pasiūlė abu rusų siūlymus svar
styti drauge, nes be nusiginklavimo pirmojo 
pasiūlymo priėmimas maža ką gero duotų.

Nesutariama dėl sutarties su Italiia
Londonas. Keturių pasitarime dėl sutar

ties su Italija dar neprieita susitarimo. Mo
lotovo reikalavimui per 3 mėn. nuo sutarties 
pasirašymo atitraukti/amerikiečių ir anglų 
kariuomenes iš Triesto, nepritarė nei Bevi
nas nei Byrnesas. Taip pat nebuvo sutikta 
ir su antruoju Molotovo siūlymu Suteikti 
Triesto uoste eksteritorialinę zoną Jugosla
vijai ir Triesto geležinkelius pavesti bendrai 
jugoslavų-italų kontrolei.

t
Londonas. Keturių užsienio reikalų mini

sterių taryboje Molotovas pareikalavo nu
statyti anglų ir amerikiečių kariuomenių 
atitraukimo iš Triesto laiką, nes ten jų bu
vimas galįs kliudytir rinkimams. Bevinas su 
Byrnesu manė, jog 'nesą galima nustatyti 
laiko, kariuomenės, būsiančios tuoj atitrauk
tos kai tik jų buvimas dėl rimties išlaikymo 
nebūsiąs reikalingas.

PASIKĖSINIMAS PRIES UKRAINOS 
DELEGACIJOS NARĮ

' Leipcigas. Ukrainos delegacijos pirminin
kas Manuilskis Įteikė JAV vyriausybei pro
testą dėl pasikėsinimo prieš vieną jo dele
gacijos naq vienoje Naujorko vaisių krau
tuvėje, kurio metu jam buvo peršauta koja. 
Proteste pasikėsinimas laikomas politinio 
pobūžio pasikėsinimu ir prašoma jo kalti- 
BinkM griežtai nebausti, nors JAV vyriau

D. BRITANIJOS NOTA LENKIJAI
Londonas. D. Britanija įteike dar vieną 

notą Lenkijai ryšium su nedemokratiškais 
pasirengimais rinkimams. Notoje raginama 
visoms- demokratinėms partijoms teikti vieno
das propagandines sąlygas, laisvas nuo 
suėmimo ar grasinimo suimti' baimės, o taip 
pat leisti būti atstovaujamas visose rinkimų 
pasirengimams ar patiems rinkimams pra
vesti numatytose komisijose.

* » * _
Londonas. Iš Rumunijos ministerių kabi

neto pasitraukė 2 opozicijos ministerial pro
testuodami prieš rinkimų klastojimą ir opo
zicijos kandidatų suiminėjimą. Vyriausybė 
tvirtina, jog rinkimai praėję ramiai demo
kratiška nuotaika, išskyrus, porą incidentų 
per kuriuos buvę užmušta 6 žmonės.

Londonas. Del angliakasių streiko JAV 
imtasi ypatingų anglies taupymo priemonių. 
Sumažintas šviesos, ypač reklamoms, naudo
jimas, o taip pat ir keleivinių traukinių 
skaičius, Suvaržytas anglies tiekimas pra
monei. Dėl anglies stokos jau 'Užsidarė 23 
aukštakrosnės. Keletas tūkstančių darbi
ninkų tuo būdu neteko darbo.

sybė savo apgailestavimo rašte tai yra pa
žadėjusi padaryti.

SOVIETAI GAMINASI, B 29.
Berlynas. Prancūzų leistas Berlyne laikraš

tis „Kureir", kartodamas pranešimus iš 
Paryžiaus rašo, kad sovietai gaminasi ame
rikiečių supertvirtovių B 29 kopijas Užura- 
lės fabrikuose.

Pranešimuose, kurie priskiriami ameri
kiečių aviacijos žvalgybai sakoma, kad sovie
tai naudojasi dideliu skaičiumi supertvirto
vių, kurios buvo priverstos nusileisti Mand- 
žiūrijoje karo metu, imdami jas modeliais 
nuosavai gamybai.

• ANGLŲ LĖKTUVO AVARIJA
Londonas. Amerikiečių keleivinis lėktuvas 

„Dacota” su 12 keleivių buvo priverstas nu
sileisti sunkiai įkopiamose Šveicarų Alpėse 
virš 3000 metrų aukštumoje. Gelbėjimo ko
manda, po ilgo vargo pasiekusi nelaimin
guosius, rado visus gyvus. Šiuo tarpu pra
dedamas išgelbėtųjų pavojingas nuleidimas 
žemyn, i

Leipcigas. Romoje laukiama Prancūzijos 
delegacija tartis jdėl 300 000 Italijos darbi
ninkų verbavimo darbams Prancūzijoje.

Leipcigas. Žiniomis is Romos Genujoje 
suimti keturi asmenys įtariami dalyvavę 
pasikėsinime į britų pasiuntinybę Romoje.

Kuliurinis sr/uūis 4“
Medžiaginės gėrybės išnyksta, miestai 

sunaikinami, valstybės sugriaunamos, ta
čiau dvasinė kultūra pasilieka amžinai 
spindėti busimoms kartoms. Graikija ir 
Italija šiandien politiškai, kultūriškai ne
pirmaeilės valstybės, o helenų ir romėnų 
kultūra švies nepaliaujamai. Prancūziją, 
Vokietiją galima sunaikinti, bet Rousseau, 
Hugo, Goethes, Schillerio niekas nesunai
kins. Dvasinė kultūra palieka neišdildo
mus pėdsakus, kurių ir joki barbarai ne
gali ištrinti.

Mūsų tauta kultūriškai visuomet buvo 
svetimųjų suspausta ar, spaudžiama. Ry
tai ir Vakarai norėjo ją pasidaryti kultū
rine dirva, į kurią galėtų tėti savas sėklas. 
Tačiau ji visuomet spyrėsi prieš šias sve
timas įtakas ir savo tautos dvasioje ieš
kojo kūrybinių šaltinių. Ir čia gimė sa
vaimingas liaudies menas, iš čia plaukė 
ilgesinga, lyrinė sielvarto daina, čia kau
pėsi kūrybinės versmės, iš kurių vėliau 
išaugo literatūra, dailė, muzika. Tačiau, 
svetimųjų švietimo, mokslo varžymas, 
valstybinių sienų uždarymas į platųjį pa
saulį, kliudė lietuvių tautai išplėsti kūry
binius sparnus ir parodyti pasauliui savo 
kūrybinę galią. Tik nepriklausomybės 22 
metai davė visišką laisvę kurti dvasines 
vertybės ir sudarė sąlygas atsistoti šalia 
Europos kultūros tautų. Mūsų, literatūra, 
muzika jau buvo pasiekusi tokio lapsnio, 
kad mūsų rašytojų kūriniai buvo verčia
mi į svetimas kalbas, mūsų dailė kėlėsi į 
užsienius, mūsų opera ir baletas buvo ži
nomas plačiai Europoje.

Tačiau šiandien mes negalime gyventi 
praeities kapitalais ir vien aimanuoti 
sunkiomis sąlygomis. Turime nugalėti ir 
sąlygas ir save, kad nepasiduotume tam 
nuoboduliui, tam „nuovargiui“, tam trem- 
tiniškam „spleen“ už, tam svetimųjų 
mums primetamam „gyvenimo betikslin- 
gumui“. Mes turime gyvenimo tikslą: — 
Lietuvos ir jos kultūros išaukštinimą. 
Mes veržiamės į šį tikslą su didžiausiu 
atsakingumu, su tvirčiausia valia ir eks
pansija. Visi, kaip vienas, siekime, kad 
mūsų kultūra vis augtų, kiltų, iš visų pa
saulio kampų gabentų moderniausius kul
tūros laimėjimus ateities Lietuvai. Šių 
dienų pasaulinė kultūra, nežiūrint pesi
mistų ir trumparegių aimanų, veržiasi su 
nepaprastu greičiu i priekį. Mokslo lainjė- 
jimas, ne tik griauna miestus, diktatūras, 
senas santvarkas, bet ir kuria geresnį so
cialinį gyvenimą žmogui, naujas idėjas, 
kurios skina kelią ateičiai. Mes negalim 
užsidaryti ne tik stovyklų, bet ir savo 
tautos sienose; mes turime iškeliauti Į to
limą kultūros vertybių ieškojimo kelionę, 
kad narsivežtume naujausius mokslo, me
no, literatūros, muzikos laimėjimus.

Kultūros kūrėjas yra individualybė. 
Pirmoje eilėje ugdvkim individualybes, 
ias kelkim, o naskum burkim jas krūvon,

(Nukelta į 4 p.)
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J. Petrulis. Ketvirtoji respublika
Naujos konstitucijos priėmimu Prancū

zija, pradėjo 4-sies respublikos gadynę. 
Pagal ’šią konstituciją jau išrinkta tautos 
atstovybė, lapkričio pabaigoje bus ren
kama respublikos taryba, o dar š. m. pa
baigoje ar ateinančių pradžioje tautos at-- 
stovybės ir respublikos tarybos bendrame 
posėdyje bus išrinktas ir prezidentas. Tik 
visus pagrindinius valstybės organus su
darius pagal naująją konstituciją, bus ga
lutinai išeita iš provizoriumo, kuris už
truko pernelyg ilgai.

Naujoji Prancūzijos konstitucija sudaro 
3-jų pagrindinių partijų pasiekto kom
promiso rezultatą. Ja nėra pilnai paten
kinta nė viena partija. Tai bėdos konsti
tucija. Ji nebūtų priimta, jei bent viena 
partija turėtų tautoje absoliučia daugumą.

Priimtoji konstitucija pradedama žmo
gaus teisių iškilminga deklaracija. Dalis 
tų teisių paimta iš senosios konstitucijos, 
o dalis naujai sukurta. Pareiga dirbti ir 
teisė gauti darbą fiksuojama jtskirai. 
Konstitucija laiduoja streiko teisę. Vy
rams ir moterims suteikiamos lygios tei
sės visose srityse.

„Būdama ištikima savo tradicijoms, 
Prancūzijos respublika pasižada gerbti 

* tarptautinę teisę. Jokiu atveju ji nesi- 
griebs agresinio karo ir nepanaudos jėgos 
prieš bet kurios tautos laisvę. Prancū- 
zija sutinka aprėžti savo suverenumo tei
ses taikos organizacijos ir išlaikymo nau
dai su sąlyga, kad tai padarys taip pat 
kitos valstybės."

Šiuo formulavimu Prancūzija pradeda 
konstitucinėje teisėje naują erą. Iš JTO 
idėjos ji darbo praktiškas išvada^ Ir Įveda 
jas į konstitucinę teisę.

Prancūzija apibūdinama, kaip neda
loma, pasaulinė, demėkratinė ir socialinė 
respublika. Jos pagrindą sudaro laisvė, 
lygybė ir brolybė. Švietimo ir kultūros 
srityje ji tęsia 3-čios respublikos tradi
cijas ir remiasi pasauliniu mokymu.

Aukščiausioji valstybes valdžia prik
lauso tautai, kuri savo suverenumą vykdo 
per savo atstovus vad. tautos atstovybėje. 
Tik konstitucijos reikalais tauta pasisako 
betarpiškai referendumo keliu.

Parlamentas sudarytas iš 2-jų rūmų- 
tautos atstovybės ir respublikos tarybos. 
Tuo būdu esmėje paliktas 2-jų rūmų par
lamentas. kaip buvo 3-čios respublikos 
konstitucijoje. Tautos atmestas pirmasis 
konstitucijos . projektas antrųjų rūmų 
nenumatė.

Visas valdžios svoris koncentruojamas 
tautos atstovybėje, kaip tiesioginėje tau
tos valios vykdytojoje. Tautos atstovybę 
renka visa tauta betarpiškai 5-riems me
tams. Įstatymų leidimo galia priklauso 
tik tautos atstovybei.

Respublikos taryba renkama tarpiškai 
per savivaldybinius vienetus ir departa
mentus. Ji neturi senosios konstitucijos 
senato pilnos galios. Respublikos taryba 
turi tik Įstatymų leidimo iniciatyvą ir 
teisę priimtą tautos atstovybės Įstatymo 
projektą su savo pastabomis ir pataisomis 
grąžinti tautos atstovybei kad ši dar 
kartą ji peržiūrėtų. Tačiau tautos atsto
vybė nėra surišta respublikos tarybos nu
tarimais. 

ūkio klausimams sudaroma ūkio taryba. 
Bet šioje srityje visus reikalus galutinai 
sprendžia tautos atstovybė. Ūkio taiyoa 
turi tik patariamąjį balsą.

Panašiai yra su kolonijų reikalais, ku
riems numatyta kolonijų taryba. Ir ji yra 
tik patariamasis organas tautos atstovy
bei.

Prezidentas renkamas abiejų parlamen
to rūmų, t. y. tautos atstovybės ir respu
blikos tarybos bendrame posėdyje. Pre
zidento kadencija — 7-ri metai. Pagal 
pirmąjį konstitucijos projektą prezidentą 
turėjo rinkti tik tautos atstovybė. Dabar 
prezidentui suteikiama reliatyvaus veto 
teisė, t. y. prezidentas gali reikalauti, kad 
priimtą įstatymą tautos atstovybė dar 
kartą persvartstytų. Tačiau tuo atveju, jei 
tautos atstovybė antru svarstymu priims 
prezidento grąžintą įstatymą toje pačioje 
redakcijoje, tai prezidentas privalo, jį pas
kelbti. Pagal pirmąjį konstitucijos pro
jektą prezidentas šios teisės neturėjo. 
Priimtoje konstitucijoje reliatyvaus, veto 
teisė yra panaši į JAV prezidento teisę. 
Skirtumas yra tik tas, kad JAV pre
zidento vetuotas įstatymas įgyja galios tik 
tuomet, jei antrą kartą jį tautos atsto
vybė priima */s balsų dauguma, o Prancū
zijos konstitucijoje pakanka paprastoj 
balsų daugumos.

Šalia to konstitucija nustato, kad pre
zidento aktai nereikalingi ministro pir
mininko ar kitų ministrų kontrasignaci- 
jos. Prezidentui suteikiama taip pat ma
lonės teisė.~Tik šią teisę prezidentas pri
valo vykdyti per aukščiausiąją teisėjų 
tarybą, kuri sudaroma iš 14 narių. Pusę 
šios tarybos narių renka tautos atstovybė 
Vs balsų dauguma, o pusę skiria iš tei
sėjų ir kitų asmenų tarpo prezidentas.

Ministrą pirmininką skiria prezidentas, 
bet tvirtina tautos atstovybė. Pagal pir
mąjį projektą ministrą pirmininką tu
rėjo rinkti tautos atstovybė.

Teismai priimtoje konstitucijoje yra 
taip pat daug savarankiškesni, negu at
mestame projekte. Dabar visus teisėjus 
skiria prezidentas pagal aukščiausios tei
sėjų tarybos pasiūlyma, o anksčiau buvo 
nustatyta, kad teisėjus skiria teisingumo 
ministras. Kaip 3-čioje respublikoje, taip 
ir dabar teisėjai yra nepriklausomi ir 
nepašalinami.

Diskusijų metu dėl konstitucijos tiek 
konstituantbje, tiek spaudoje aiškintasi ir 
ginčytasi beveik išimtinai dėl prezidento 
teisių ir tautos atstovybės galios. Palygi
nus su atmestu projektų, priimtoje kon
stitucijoje prezidento kompetencija prap
lėsta, o tautos atstovybės galia aprėžta. 
Klasiškoji prancūzų mokslo teorija apie 
valdžios padalinimą į įstatymdavystę, ad
ministraciją ir teismą, taip pat labiau 
išlaikyta, negu pirmajame projekte, kuris 
į pirmą vietą buvo iškišęs tautos atsto
vybę ir suteikęs jai galimybę paveržti sa
vo žinion administraciją ir teismą.

Pirmasis konstitucijos projektas atmes
tas, nes dėl pripažinimo tautos atstovybei 
ypatingai didelių teisių būtų susidaręs pa
vojus diktatūros tos partijos, kuri laimė
tu rinkimus. Tas pavojus naujoje k"'—4- 
tucijoje iš dalies pašalintas, įvedant kbm- 
promisinių sprendimų, išplaukiančių iš 
atskirų partijų siekimų aštrumo sušvel-

nimo. Tačiau esminio skirtumo tarp tų 
dviejų konstitucijų nėra. Jis pasireiškia 
tik mažais niuansais. Gen. De Gaulle 
reikalavimai — sustiprinti prezidento ga
lią — tik iš dalies priimti dėmesin ir pa
tenkinti. Todėl jis aštriai kritikavo priim
tos konstitucijos projektą, pats balsavo 
prieš jį ir kitus kvietė tatai daryti

Nauja konstitucija priimta trijų pagrin
dinių partijų bendru susitarimu, nes bi
jota, kad antru konstitucijos atmetimu 
nebūtų tautoje sugriautas pasitikėjimas 
demokratine santvarka ir jos institucijo
mis bei sugebėjimu tvarkyti valstybės 
reikalus. Žymus gyventojų susilaikymas 
nuo balsavimo paskutiniuose rinkimuose 
rodo, kad tautos jautrumas valstybės rei
kalams ar bent politinėms partijų riete
noms yra smarkiai atšipęs. O jei dar būtų 
reikėję kelis kartus konstitucijos reikalu 
balsuoti, tai tikriausiai būtų balsavę tik 
politikai, bet ne tauta.

Esant kelioms neišvengiamoms blogy
bėms, paprastai pasirenkama mažiausio!!. 
Ta o atsitiko ir šiuo atveju. Geriau turė
ti bet Atokią teisę, negu neturėti jokios. 
Priimtoji konstitucija bus gera, jei bus 
geri ir sąžiningi jos vykdytojai.

Kadangi naujoji konstitucija priimta ir 
įvedama į gyvenimą tuo metu, kada pran
cūzų tautos veidas dar nėra galutinai iš
ryškėjęs, tai vra pagrindo galvoti, kad 
4-sios resoublikos amžius nebus Haas. 
Priimtoji konstitucija yra neabejotinai 
laikina. Ji reikalinga, kol Prancūzija 
blaškosi ir gyvena eksperimentais. Kai 
tik tautos dauguma apsisnręs vienos- ku
rios programos naudai, kils reikalas ati
tinkamai pakeisti konstituciją.

Urugvajaus lietuviai 
neblogai gyvena

Vienas anglų zonos lietuvis gavo iš Mon
tevideo miesto lapkričip 1 d. rašytą savo 
pusbrolio Juozo Cieslinskio laišką. Iš laiš
ko matyti, kad ten per laikraščius turima 
žinių apie 1941 m. .išvežtuosius, bet vien 
tik tiek, kad šie ar kiti asmenys išvežti. Su- 
sižinojj su išvežtaisiais jiems taip pat nesi
seka.

Laiške, po klausimų apie gimines ir para
mos reikalingumą, jo autorius, išvažiavęs ii 
Lietuvos prieš kelioliką metų ir Lietuvoje 
vertęsis batsiuvio amatu, toliau šitaip rašo 
apie gyvenimą Urugvajuje:

„Mes gyvename gerai. Karo visai nejau- 
tėm. Darbo yra daug. Urugvajaus krašte' 
yra demokratiška tvarka, visiems yra laisvė. 
Džiaugiamės, kad turėjome laimę atvažiuoti, 
kur galima ramiai ir laimingai gyventi”.

Toliau laiške pažymima:
„Pas mus girdėti, kad tie, kurie turi gimi

nių Pietų Amerikoje ar Siaurės Amerikoje, 
gali išvažiuoti iš Vokietijos, nurodydami, 
kad turi kur apsistoti ir prasimaitinti, kol 
susiras darbą”. 1

Savo giminių adresą Vokietijoje Cies- 
linskįai sužinojo per Lietuvos Pasiuntinybę 
Argentinoje.

Tenka čia dar pažymėti1, kad Cieslinskio 
laiškas perrašytas sūnaus gražia ir taisyk
linga lietuvių kalba, nors mokytis jam teko 
nebe Lietuvoje. •
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Henr. Žemelis J (16)

Paskutinioji apgaulė
Toliau visa stovykla vėl aptverta 

aukšta tvora ir vėl saugoma stiprios sar
gybos. Viduryje stovyklos stovi aukštas 
bokštas, kuriame taip pat yra sargybinis. 
Taigi, pabėgti, rodosi, yra mažiausiai pro
gų. Ta dviguba sargyba rodo, kad mes 
esame ne eiliniai kaliniai, bet brangūs 
gestapo laimikiai.

Kitą rytą atėjo stovyklos komendantas 
ir kalbėjosi su generolu. Prašė atsisakyti 
nuo badavimo, tačiau generolas nesutiko, 
kol nepasikeisiančios mūsų sąlygos.

Rodosi, kad stovyklos komendantui šis 
generolo badavimas nevisiškai malonus,, 
nes tuoj liepė pakeisti generolo kambary
je lovas, matracus, išdavė švarius lovos 
baltinius, atnešė įvairių žaidimų, šach
matų, kortų, laikraščių. Pranešė, kad 
ateis nuolatinis kirpėjas ir bus leidžiama 
du kartus dienoje pasivaikščioti nuo 9 iki 
10 vai., ir' nuo 16 iki 17 vai.

Geras ženklas. Rodosi, kad su generolu 
skaitomasi. Tačiau visi tie pagerinimai ir 
palengvinimai nepakeitė generolo spren
dimo. Mūsų generolas griežtas ir tvirtas 
savo sprendimuose. Jis nesiduoda lengvai 
perkalbamas.

— Esu pakankamai užsigrūdinęs — 
sakydavo jis — ir nieko nebijau. Net ir 
sveikatos netekti ir mirties tuo atveju, 
jeigu niekšiški gestapininkai bandys mane 
palaužtu —

Mes didžiuojamės savo generolu, nes 
visi jame juntame moralinį atspirties 
tašką visuose kritiškuose atvejuose. Jis 
yra mūsų ramstis, mūsų užtarėjas ir mū
sų moralinė stiprybė, tačiau mums 
nesmagu; kai jis dėl mūsų aukojasi ir 
stato pavojun savo sveikatą, kuri, gal 
būt, dar bus reikalinga Lietuvai. Bandom 
perkalbėti, bet mūsų generolas nesileidžia 
į jokias kalbas.

Po pietų atvažiuoja iš Rygos kažkos SS 
pulkininkas ir turi su generolu ilgą pa
sikalbėjimą. Vėl prikalba generolą atsi
sakyti nuo badavimo. Generolas nesu
tinka.

Pagaliau gauname ilgai lauktus siun
tinius. Juose daugiausia maisto produktai. 
Džiaugsmas visų didelis. . Kiekvienas po 
keletą kartų kraustome čemodanus, ziū- 
rinėjam, kas atsiųsta, kas įdėta, kaip 
inakuota, skaitome laiškus, džiaugiamės, 
kaip- maži vaikai gautais naujais žaislais. 
Ir visa tai taip miela, taip brangu, nes 
tai kvepia šeima, artimaisiais ir Tėviš
kės laukais. Laikinai užmirštame savo 
būklę, šaltą btfraką ir spygliuotas vielas. 
Šiuo momentu kiekvieno -mūsų mintys 
namuose, pas vaikučius, žmonas ir mo
tinas.

Štai vienas gavo kumpio gabalą, kitas 
lietuviškos kaimiškos duonos kenalą, o 
dar kitas, atsisėdęs ant lovos, žiūri savo 
vaikučių fotografijas ir negali atsidžiaug
ti. Kitas skaito garsiai savo 7-rių me
tų sūnaus laišką:

Brangus Tėveli,
— .Kaip aš, Tėveli, Tavęs pasiilgau. 

Kodėl Tu taip ilgai neatvažiuoju Aš gy
venu gerai. Mamytė nupirko man daug 
žaislų. Tėveli, atvažiuok, aš su Tavim 
noriu pažaisti. Sudiev Tėveli. —

Tavo Algirdukas. 

Sis laiškas buvo parašytas ant didelio 
popieriaus formato ir spausdintom rai
dėm, tačiau perskaityti galima buvo. Per 
tėvelio veidą nejučiomis nuriedėjo ašara, 
nes jis Algirduko prašymo išpildyti ne
galėjo . . .

Jau baigiasi trečia diena, kai mūsų ge
nerolas badauja ir nemiega. Į lovą neguli 
— visą naktį prasėdi kėdėje. Sutinkame, 
kad ši auka turi kitą tikslą, bet nesutin
kame su tuo, kad generolas netektų svei
katos tuo metu, kada ji daugiausiai rei
kalinga. Iš generolo pusės padaryta vis
kas. Mūsų sąlygos šiek tiek pagerėjo ir 
todėl mes nusprendėm prašyti generolą, 
kad dėl mūsų visų pakeistų savų spren
dimą. Mums yra brangesnė generolo svei
kata ir taurus jo asmuo, negu visas mūsų 
pažeminimas ir šlykštus Gestapo elgesys. 
Išrinkome delegaciją prašyti generolą 
atsisakyti nuo bado streiko. Po ilgo 
prašymo pagaliau jis sutiko visų labui 
pakeisti savo sprendimą. Ir tuoj pat buvo 
parašytas toks raštas:
Ponui
SS ir Policijos Vadui Rytų krašte,

— Atsižvelgdamas i tai, kad į stovyklą 
atėjo mano karininkų daiktai ir svarbiau
sia paklausydamas savo karininkų pra
šymo, leidžiu pranešti, kad šiuo atšaukiu 
savo raštą iš 1944. V. 22d., su išimtimi 
protestuodamas prieš mano karininkų pa
talpinimą į koncentracijos stovyklą.

(pas) gen. Plechavičius.
Tik parašius šį raštą, atėjo stovyklos 

komendantas Ir pranešė, kad turįs įsaky
mą išvežti generolą, tačiau čia pat jam 
buvo įteiktas generolo raštas. Su raštu

išėjęs po kiek laiko pranešė, kad gene
rolas paliekamas.

Taip, po trijų dienų badavimo, genero
las pirmą kartą atsisėdo prie bendro 
stalo. Džiaugiamės visi, kad laimingai 
pasibaigė šis incidentas ir laiku buvo 
susigriebta prašyti generolą atšaukti savo 
sprendimą, nes priešingu atveju jis būtų 
iš mūsų tarpo išskirtas. Ką reikštų, gene
rolo netekimas mums visiems buvo gerai- 
žinoma.

ČIA ŽMONES PAVERSTI DAIKTAIS

Dažnai mus aplanko kirpėjas, kurį mes 
vadiname Figaro. Iš jo mes ir. gauname 
visas žinias apie stovyklos gyvenimą. 
Nors uždraust® kalbėtis, saugo gestapi
ninkas, bet atrandame progos ; paklausti 
ir šį tą sužinoti. Jaunas ir gana simpa
tingas vyras. Sėdi šioje stovykloje nuo 
pat vokiečių atėjimo už komunistinę 
veiklą. Jau treti metai baigiasi, tačiau 
komunistas likęs toks pat, koks ir buvo. 
Su mųpiis kalbasi visai atvirai, laiko mus 
bendro likimo draugais ir, galbūt, net 
prijaučiančiais jo idėjoms. Kaip sakosi, 
jam čia gyvenimo sąlygos pakenčiamos.

Pasirodo ši koncentracijos stovykla va
dinas* Salaspils ir yra pati didžiausia 
Latvijoje. Dabar yra iki 5000 kalinių. 
Daugiausia vyrai, bet yra ir 900 moterų. 
Moterys dirba skalbykloje. Vyrai — ne
šioja iš vienos vietos į kitą žemes, skaldo 
akmenis, grindžia gatves, sodina daržus. 
Yra taip pat stalių ir šaltkalvių dirbtuvės. 
Maistas labai blogas. Gauna į dieną po 
300 gr. duonos ir 1,5 ltr. sriubos, tikriau sa
kant vandens. (bus daugiau)

Apie moderniąja tapyba
Prieš kurį laiką Paryžiuje buvo surengta 

vaikų meno paroda, susila'ukusi milžiniško 
visų susidomėjimo ir sukėlusi eilę įdomių 
problemų menininkams. Juo labiau; kad ša
lia buvo išstatyti ir Ecole des Beaux Arts 
mokinių darbai. „Sis susitikimas, — rašo 
prancūzų spaudoj Anatole Jakovsky, — yra 
tikrai įspūdingas, jeigu jau nesakytume sur- 
realistinis, nes piešiniai vaikų ir meną stu
dijuojančių yra du visai priešingi dalykai. 
Pirmame nėra to, kuo pasireiškia meno 
mokslo ragavęs mokinys. Tokiu būdu pir
mojo kūryba yra grynai širdies dalykas, gi 
antrojo darbas tėra tiktai klišė, ir nieko 
daugiau, kaip klišė, visiškai netekusi asme
ninės vizijos. Pripažinkime, kad tai laiko 
reiškinys ir kad senasis namas yra pavojuje, 
kaip, be to, viskas šiame nuolatinio atsijau- 
ninimo pasauly.

Tačiau esama didžiulio skirtumo tarp pri
mityvios vaikų išraiškos ir „moderniųjų” 
menų.

Kai vaikas vaizduoja vandens stiklinę, jis 
piešia spalvą, išreiškiančią troškuli, arba, 
kai jis stengiasi, njiteplioti gatvės šlaitelius, 
jis visomis jėgomis spaudžia teptuką, ma
nydamas, kad tokiu įūdu geriau išryškinsiąs 
norimą vaizdą. Taip visokiomis priemonė
mis, plastika ir ekstraplastika pasireiškia 
vaiko jausminė pusė. Čia vaiko Aš realiza
vimas yra esminis dalykas. Suprantama, tas 
Aš yra dar besivysiąs, vaikiškas. Štai ko
dėl dažnai susiduriame su neišaiškinamomis

vizijomis, taip nutolusiomis nuo bendrojo 
supratimo. Pav., vaikas piešia traukinį, su 
visomis detalėmis, beveik realistiniai: loko
motyvas, vagonai, bėgiai. Paskui jis visa 
tai vingiuotai perbrėžia stipriu raudonu 
brūkšniu. Paklaustas, ką tai reiškia, jis nu
stebęs atsako: Tai juk traukinio švilpimas, 
žiūrėkit!..

Taigi šį švilpimą norėjo realizuoti moder
nioji tapyba: šitoji intervencija, šitas asme
ninio mito įsibrovimas bendrojon paveiks
lo erdvėn ir pasaulin.

Ar tai jai (tapybai) pavyko? Ne visados... 
Kai vaikui šios vaizdingosios išviršinio pa
sireiškimo ypatybės visados atitiko jo iš
vidinį pergyvenimą, sudarydamos to feno
meno vaizdingumą, tai pas moderniuosius 
išmokslintus menininkus, priešingai, tai, 
daugeliu atveju, buvo protavimas, norįs 
mokslinę teoriją pritaikyti žiūrovo suprati
mui.

Eikite greičiau pamatyti šiuos vaikų pie
šinius. Jei jūs geriau nesuprasite modernio
sios tapybos, tai jums vis tik parodys, kad 
žmogiškoji vizija, dar ncperkelta j tam tik
rą viską naikinančią aplinką, yra nenalygi- 
namai įvairesnė, tiesesnė, labiau spinduliuo
janti ir turtingesnė, negu visa tai, kas būtų 
galima įsivaizduoti po to, subrendusiam* 
amžiuje; pamatysit, kad kiekviename vaikt 
yra miegąs (potencijoj) genijus ir kad jo 
suklestėjimas ar mirtis priklauso tik nuo 
išsilavinimo.
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Pabėgėliu problema
Svarstant nuostatus Tarptautinės pabėgė

lių organizacijos (IRO), kuri apimtų apie 
1200 000 dar tebsančių Europoje ir atsisa- 
kančiij repatrijuoti pabėgėlių, Sovietų s-ga 
vėl davė* suprasti, kad ji bendradarbiausianti 
tik tam tikromis sąlygomis. Nors jau buvo 
padarytą daug nuolaidų, ji dabar kovoja 
dėl šio' klausimo visiškos revizijos, norė
dama ji pritaikyti savo specialiam tikslui. 
Sis tikslas yra aiškus, būtent, priversti pa
bėgėlius grįžti namo ir atsiduoti malonei tų, 
nuo'kurių jie bėgo. Tas turėtų būti pasiekta 
pavedant stovyklas tam tikru iš pabėgėlių 
kraštų kilusių, „repatrijacffos” karininkų 
priežiūrai, uždraudžiant kalbų ir spaudos 
laisve repatrijacijos propagandos naudai ir 

'nutraukiant visokią pagalbą tiems, kurie 
atsisakytų grįžti.

Priežastis tai sovietų laikysenai yra aiškų 
Išskyrus“pabėgėlius nuo Franko režimo — 
fašistų potvynio liekanos — didžioji dalis 
pabėgėlių bėga nuo priešingo totalitarizmo- 
komunizrųo su jo variacijomis rytinėje 
Europoje. Neskaitant milijono išvietintųjų 
vokiečių, pabėgėlių daugumą sudaro estai, 
latviai, lietuviai, lenkai, jugoslavai ir kt. Jie 
visi ieško išsigelbėjimo nuo jėgos, kuri nuo 
1848 metų Europos revoliucijos yra pada
riusi daugiausiai pabėgėlių, būtent nuo 
Rusijos, nežiūrint ar ji buvo valdoma- carų 
ar komunistų. Bet kai caristinė ar net So
vietų Rusija prieš karą mažai tekreipė dė
mesio į pabėgėlius, dabar ji panaudodama 
JT organizaciją stengiasi apkaltinti juos 
„fašistais” ar „karo nusikaltėliais”

NORVEGIJOJE STATOMAS NAUJAS 
BETATRONAS

Oslo. Bergeno geofizinio instituto prane
šimu Norvegijoje numatoma įrengti naują 
apie 50 000 090 voltų betatroną atomui tyri
nėti. Fabrikas būsiąs įrengtas apleistame 
tunelyje.

Toliau pranešime sakoma, kad prie Oslo 
molingo ska'yno srityse yra surasta urano 
o elektros srovė yra pigiai gaunama iš 
vandens jėgainių. (AP)

ŽYDAI IR ARABAI ATSISAKĖ DIRBTI
Londonas. Britų kariuomenė Palestinoje 

perėmė geležinkelio saugojimą ir adminis
travimą. Sis perėmimas padarytas sąryšyje 
su žydų teroro veiksmais prieš geležinkelius, 
kurių pasėkoje žydų ir arabų geležinkelie
čiai atsisakė dirbti.

Kultūrinis ...
• (atkelta iš 1 p.)

kad jos bendrai sirgtų ta pačia kultūros 
ekspansijos ir pažangos liga. Siam tįsiui 
reikalingas gyvas kultūrinis sąjūdis, ku
ris nepasitenkintų vakar dienos laimėji
mais, bet kuris nuolat veržtųsi j rytdieną, 
{ tolimą ateitį, kurioje šviestų Prometie- 
jaus šviesa, žmogaus — kūrėjo laisvė, 
tautų ir valstybių broliškumas ir broliš
kas lenktynės dėl kultūros aukštumo, gi
lumo ir visuotinumo. Stp. Vykintas.

Yra sveikintina, kad šiai sovietų laikysenai 
priešinasi visos- tautos, kurios randasi už jų 
orbitos ribų, ir kad šiai kovai vadovauja 
Ponia Rooseveltienė, kuri negali būti kalti
nama antikomunizmu ar antirusizmu. Kaip 
Ponia Rooseveltienė pabrėžė, yra labai maža 
vilties tautoms su skirtingu demokratijos 
supratimu taikingai sugyventi tame pačiame 
pasaulyje, jei jos nepripažins opozicijos tei
sės. Kol Sovietų s-ga neigs šią teisę, tol 
bus apsunkintas tie tik pabėgėlių, bet ir 
daugelio kitų problemų issprendimas. (New 
York Times)

ik Atnerllros lietuvi tį spaudos

DP - NE IŠDAVIKAI IR FAŠISTAI, — 
SAKO PONIA E. ROCSEVELT1ENE

Lace Success, N. Y., lapk. 8 d. — Ponia 
Eleonor Roosveltienė šiandien paneigė vice- 
komisaro Višinskio tvirtinimus apie išvie- 
tintuosius vakurų Vokietijos zonose. Ji pa
sakė kalbą Jungtinių Tautų ekonominės ir 
socialinės komisijos posėdyje, kurioje labai 
šiltai užtarė visus išvietintuosius.

— Aš pati buvau Vokietijoj ir aplankiau 
visų trijų Pabalčio valstybių išvietintųjų as
menų stovyklas, — pareiškė ponia Roose
veltienė. — Tvirtinimas, kad jie nenori 
grįžti į gimtuosius savo kraštus yra netei
singas. Jie nėra jokiais išdavikais arba fa
šistais, su jais turėjau progos asmeniškai 
išsikalbėti. Jie nenori gtįžti į savo kraštus 
todėl, kad jų kraštai daugiau jiems nepri
klauso.

Kaip žinom, Višinskis pareiškė, kad so
vietų valdžia labai susirūpinusi išvietintai- 
siais, nes ten esą daug fašistų ir išdavikų. 
Ponia Rooseveltienė vakar padarė spaudai 
pareiškimą dėl šių Višinskio žędžių, o šian
dien ji £yvu žodžiu, kalbėdama Jungtinių 
Amerikos Valstybių vardu, paneigė pagie
žos pilnus ir nepamatuotus vicekomisaro 
Višinskio tvirtinimus. („Naujienos”, 194d m. 
lapkričio 9 d.)

— Ponia Rooseveltienė, besikreipdama į 
Višinskį, pareiškė, kad sovietų atstovas va
dina fašistu kiekvieną, kuris nesutinka su 
sovietų valdžios duodama interpretacija dę- 
mokratijai. Ji pabrėžė, kad J. A. Valstybės 
jokiu būdu neleis prievarta išvežti milijonų 
išvietintųjų, kurie nenori grįžti į nepriklau
somybės netekusią Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir kitas valstybes. —

— Belgijos atstovas pasiūlė sudaryti tarp
tautinę organizaciją pabėgėlių reikalams 
rūpintis už J. Tautų organizacijos ribų, 
jeigu^sovietų atstovai priešinsis ir kenks 
šios komisijos darbams. („Naujienos”, 1946 
m. lapkričio 9 d.) ad

„Mykolui Eičiui ir Saliomėjai 
Taukulis sukūrus šeimos židinį, 
nuoširdžiai sveikiname.

Lietuvių Komitetas, Maenfeld

Pirmadienis 1946 m. lapkričio 25 d. 
----- *-------------------------- T"----------- —----- -

TRUMPOS ŽINIOS
Miunchenas. Tarpzoninė Vokietijos pro

fesinių sąjungų konferencija Miunchene 
nutarė kreiptis į vyriausią sąjungininkų 
kontrolinę, -tarybą prašydama sustabdyti 
įmonių išmontavimą.

Miunchenas. Nuo gruodžio 1 d. visose 
trijose vakarinėse zonose leidžiamas pinigų 
persiuntimas prieškarine tvarka. Tik pran
cūzų zonoje telegrafinis pervedimas suvaržy
tas iki 1009 RM.

Miunchenas. Žiniomis iš Hamburgo ir 96 
maitinimo periode abiejose zonose paliekama 
ta pati 1 550 kalorijų norma.

Leipcigas. Žiniomis is Vašingtono JAV 
prezidentas Trumanas, grįžęs iš Floridos 
vasarvietes, tarėsi tu trimis ministeriais dėl 
angliakasių streiko likvidavimo.

Miunchenas. Sekmadienį Prancūzijoje 
buvo renkami vyriausieji rinkėjai, kurie 
rinks atstovus į antruosius rūmus, Kadangi 
renkant į pirmuosius rūmus nei viena par
tija negavo absoliutinės daugumos, tai nuo 
tų rinkimų daug pareis, kas bus išrinktas 
Prancūzijos prezidentu. Mat, prezidentas bus 
renkamas abieju rūmų drauge.

Londonas. Negalutinais daviniais per rin
kimus į Prancūzijos antruosius rūmus ko
munistai gavo 33%, Bidault partija 27%, 
dešinieji 14% ir socialdemokratai 13%.

IŠEINA KALENDORIUS
Netrukus iš spaudos išeina sieninls_.tr 

kišeninis 1947 m. lietuvių tremtinių ka
lendorius. Abiejų leidinių meninę dalį 
tvarko ir prižiūri daiL J. Firinauskaus.

Gerb. Spaudos Platintojai, gavę minėtų 
leidinių pavyzdžius maloniai prašomi ne
delsiant pranešti leidyklon apytikrį užsa
komų egzempliorių skaičių.

„Atžalynas“, (14 a) - Weilheim-Teck, 
Postfach Nr. 1.

PRANEŠIMAS
Leidykla „Giedra” persikėlė į (16) Kassel 

—Oberzwehren, DP Camp Mattenberg ir 
tęsia savo darbą toliau. Pavieniai gyvenan
tiems parūpina liet, spaudą betarpiai iš lei
dyklų. Mokykloms tiekia sąsiuvinius ir kt 
Greit išleis vaikams knygelę, šventėms at
virukų. „Giedra”
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