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Veto klausimą svarstys JT visuotinas susirinkimas 
Blogas Vyšinskio kalbos atgarsis. Didžioji dalis kalbėtoju Marshallio pusėje. 

Graikija prašo paramos. Ar uždraus propagandą?

Šios dienos numeryje:
VETO KLAUSIMĄ SVARSTYS JT
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

★
KČLOBORANTŲ VEIKIMAS PRIES 
BOLŠEVIKUS

SAUGUMO TARYBA YRA LUOŠA
Flushing Meadows (AP). Respublikonų 

partijos patarėjas užsienio politikos klausi
mais John Foster Dulles, kuris įeina į JAV 
delegacijos sudėtį dabartiniame JT visuo
tiniame susirinkime ir kurį Vyšinskis taip 
pat pavadino „karo kurstytoju”, rugsėjo 
19 d. kalbėdamas per radiją pareiškė, kad 
yra gyvybiniai' svarbu išsaugoti Jungtinių 
Tautų universalumą, t. y. visapasaulinj 
charakterį. Naujasis JA Valstybių pasiūly
mas sudaryti nuolatinį visuotinojo susi
rinkimo komitetą esąs 'suderinamas su JT 
Charta. Opozicija prieš šį pasiūlymą ne
abejotinai kylanti iš pusės tų, kurie nuolat 
siekia susilpinti Saugumo Tarybos veikimą 
piktnaudodami. veto teisę. Nors jau Saugu
mo Taryba esanti „tapusi luoša”, bet vi
suotinas susirinkimas beturįs būti pasmerk
tas neveiklumui.

„ISBADĖGęS TIGRAS"
Vašingtonas (UP). JAV Atstovų Rūmų 

užsienio politikus komisijos pirmininkas 
Charles Eatonasį kurį Vyšinskis savo kal
boje, pasakytoje JT visuotiname susirin
kime, pavadino „karo kurstytoju”, ketvirta
dienį pasakė kalbą per radiją. Tą kalbą 
transliavo visos didžiosios Amerikos radi
jo stotys. Eatonas savo kalboje pažymėjo, 
kad jėgų išbandymas tarp Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Sovietų Sąjungos yra 
neišvengiamas. Amerika turinti suprasti, 
kad ji gindama pati savo laisvę kartu pa
deda ir kitoms tautoms. Pasaulis kaip ga
lima greičiau turi apsispręsti ir pasirinkti

ARGENTINOS PASIŪLYMAS
New Yorkas (Dena/Reuter), JT visuotino 

susirinkimo penktadienio posėdyje Argen
tinos delegatas Jose Arce pasisakė už veto 
teisės panaikinimą ir pažymėjo, jog tos 
teisės įtratikimas į JT Chartą esanti didelė 
klaida. Veto teisė prieštarauja narių lygy
bės principui, — pasakė Argentinos atsto
vas. Kad būtų galima veto išvengti, jis 
pasiūlė šiuos naujus metodus: Saugumo 
tarybos nutarimai turi būti daromi dviem 
trečdaliais balsų; po to klausimas turi 
būti patiektas planavimo komisijai, kuri 
irgi turi spręsti dviem trečdaliais balsų 
dauguma.

GRAIKIJOS PADĖKA
Flushing Meadows (AP). Graikų delega

tas W. Dendramis šeštadienį JT visuotina
me susirinkime reikalavo Jungtines Tautas 
įsikišti, kad būtų padarytas galas sovietų 
satelitinių valstybių pastangoms sukurti 
„komunistinę diktatūrą Alenuose”. Dėl 
šiaurės kaimymų puolimų Graikijos egzis
tencijai gresia rimtas pavojus. Jis griežtai 
atmetė Vyšinskio tvirtinimus, kad esą JAV 
ir D. Britanija maišosi į Graikijos vidaus 
reikalus. Graikija pati, norėdama išlaikyti 
savo nepriklausomybę, prašė agnių ir ame
rikiečių paramos. Visi tvirtinimai kad ta 
parama graikų- tautos nėra pageidaujama, 
yra netikri. Reikalas eina ne apie tai, ar 
Graikija liks priklausoma nuo vienos ar 
kitos galybės, bet apie tai: ar ji liks laisva 
ir nepriklausoma, ar pateks į komunistinę 
diktatūra.

teris Louis St. Laurent pažymėjo, kad jei 
ir ateityje Jungtinės 5 autos neišvystys 
veiksmingumo, tai kai kurios tautos bū
siančios priverstos rūpintis tarpusavyje su
daryti atskirus apsigynimo paktus. Phi- 
lipinų delegatas C. Romulo nurodė, kad 
pasaulis turi pasirinkti arba veto arba 
Jungtines Tautas. „Abu mes negalime tu
rėti, nes greit neturėsime nė vieno” — pa
sakė jis.

Australijos užsienio reikalų ministeris 
Dr. Evattas Graikijos klausimą' nurodė 
kaip pavyzdį, kur veto nustoja savo pras
mingumo. Tai esąs būdas įgalinąs vieną 
vienintelę tautą priešingai daugumos nus
tatymui sukliudyti teisingą ginčo sprendi
mą. Jis taip pat kreipėsi į JT visuotinąjį 
susirinkimą ragindamas daryti viską, kad 
greičiau būtų, sudarytos taikos sutartys su 
Vokietija, Austrija ir J^onija.

B1DAULT KALBA
New Yorkas (Dena/Reuter). Šeštadienį 

visuotiname JT susirinkime kalbėjo pran
cūzų užs. reikalų ministeris Bidault ir pasi
sakė pritariąs Marshallio pasiūlymams. 
Prancūzija manė, kad veto bus priemonė 
taikai atstatyti. Šiandien Saugumo Taryba 
ne mažina, bet didina painiavas. Jis pažy
mėjo, kad pakeitimai turi būti daromi la
bai atsargiai, nes JT egzistencija kybanti 
ant plauko.

PLANAVIMO KOMISIJOS DARBAI
Flushing Meadows (AP). Rugsėjo 19 d. 

Planavimo komisijoje buvo, svarstoma ar

narius reikia gauti Saugumo Tarybos su
tikimą t. y. taip kaip tas numatyta JT 
Chartoje. Australijos užs. reik, ministeris 
Dr. Evattas jau dieną prieš tai buvo visuo
tiname susirinkime nurodęs, kad nepriėmi
mas į JT organizaciją Airijos, kuri yra 
taikinga valstybė ir tvarkosi demokrati
niais pagrindais, yra visiškai neteisėtas. 
Iš Helsinkio pranešama, kad rugsėjo 19 d. 
Suomija pasiuntė JT gener. sekretoriui 
Trygve Lie telegramą, kurioje prašo pri
imti į JT organizaciją.

New Yorkas (Dena/Reuter). JT visuotino
jo susirinkimo planavimo komisija nutarė, 
14 balsų prieš Sovietų S-gos ir Lenkijos bal
sus, JAV užs. reik., min. Marshallio pasiū
lymą dėl sudarymo tarpinio Taikos ir 
Saugumo Komiteto, kuris būtų Saugumo 

.Tarybos kaip ir papildymas, įtraukti į vi
suotinojo susirinkimo dienotvarkę.

Be to visuotinas susirinkimas svarstys:
a) Italijos taikos sutarties revizijos 

klausimą,
b) Amerikiečių rezoliuciją dėl Korėjos 

nepriklausomybės,
c) Vyšinskio rezoliuciją dėl uždraudimo 

karo kurstytojų propagandos.

Triestas (Dena). Britų generolas Airey 
oficialiai paskelbė laisvojo Triesto miesto 
konstituciją. Prieš perskaitydamas atitinka
mą proklamaciją generolas Airey pareiškė, 
jog kol JT paskirs Trięstui gubernatorių, 
jis eis provizorinio gubernatoriaus parei
gas.
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ĮVYKDĖ MIRTIES BAUSMĘ
Bulgarijos aukšč. teismui atmetus kasa- 

cijos skundą, buv. bulgarų opozicinės ūki
ninkų partijos vadui Nikolai Petkowuj nak
tį į pirmadienį mirties sprendimas buvo 
įvykdytas. (Dena)

DR. PAUL ATSIRADO
Prieš kurį laiką buvęs dingęs Thuerfn- 

gijos ministeris pirmininkas Dr. Paul atsi
rado amerikiečių zonoje, Bad Nauheime. 
Paklaustas apie įvykį jis pareiškęs, jog pa
bėgo kandangi jam buvo statomi reikala
vimai, kurie nebuvę suderinami su jo są
žininga laikysena.

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE SVARBOS 
PASITARIMAI

Vašingtonas. (CBS) Rugsėjo 22 d. Baltuo 
siuose Rūmuose įvyko svarbi konferencija, 
kurioje dalyvavo užs. reikalų ministeris 
Marshallis ir kiti kabineto nariai. Manoma, 
kad buvo svarstoma ir Europai paramos 
teikimo klausimas.

Rytų arba Vakarų orientaciją. Sovietų Ru
sija esanti vienos ideologijos kovojantis 
instrumentas, kuri nori užgrobti visą pa
saulį revoliucijos keliu. Sovietų Rusijos 
metodai esą taip pat nemoralūs kaip ir iš
badėjusio tigro ... Vėliau ar anksčiau So
vietų Rusija turinti apsisf>ręsti ar ji su
tinka rasti tokį kelią, kuris bendradarbia
vimą padarytų įmanomu. Eatonas ragino 
amerikiečių tautą daryti viską, kad dabar
tinė JAV vadovaujama pozicija pasaulyje 
būtų nuolat stiprinama ir kad jKv liktų 
(sisąmonijusios dėl amerikiečių tautai ten
kančios atsakomybės JT organizacijos 
apimtyje. ,

NEGALIMA KRITIKUOTI SOVIETŲ 
S-GOS

Flushing Meadows (UP). Baltgudijos de
legatas Kiseliovas savo kalboje pi laikė 
Vyšinskį. Ir jis Jungtines Amerikos Vals
tybes pažymėjo esant „karo skatintojų”. 
Jis reikalavo, kad baudžiamais nuostatais 
amerikiečių spaudai būtų uždrausta kriti
kuoti Sovietų Sąjungą. Amerikos Valstybių 
konferencija, kuri neseniai vyko Petropo- 
lyje, esąs aiškiausias įrodymas, kad vakarų 
pusrutulis tikriausiai ruošia karą prieš So
vietų Sąjungą. Jis griežtai pasisakė prieš 
veto teisės keitimą, nes, jo manymu, tai 
reikštų JT organizacijos išardymą. Jis taip 
pat yra nusistatęs prieš Marshallio pasiū
lytąjį taikos ir saugumo komitetą. Jis rei
kalavo visuotinąjį susirinkamą rekomen
duoti visiems nariams nutraukti yisus ry
šius su Ispanija.

Atėnai (DPD/Reufer). Graikijos užsienio 
reikalų ministeris Tsaldaris šeštadienį iš
skrido J New Yorką. Jis perims graikų 
delegacijos vadovavimą JT visuotiname 
susirinkime.

PRIEŠ VETO TEISĘ
Flushing Meadows (AP). Daugelis dele

gatų rugsėjo 18 d. parėmė JAV užs. rei- 
’kalų ministerio Marshallio pasiūlymą revi
duoti veto teisę. Katiados užs. reik, minis-

reikalinga patiekti visuotinam susirinkimui 
veto teisės klausimą. Devyniais balsais 
prieš Sovietų S-gos ir Lenkijos balsus bu
vo nutarta perduoti tą klausimą visuotinam 
susirinkimui. Taip pat 10-čia balsų prieš 
3 balsus buvo priimtas Australijos pasiū- 
lyrnas pakeisti naujų narių priėmimo į JT 
organizaciją procedūrą. Sovietų atstovas 
Gromyko pasisakė, kad Sovietų Sąjunga 
yra priešinga narių priėmimo procedūros 
pakeitimui. Jo manymu priimant naujus

Nota dėl naftos
Teheranas (DPD). Iš gerai informuotų 

Teheano sluoksnių pranešama, kad Sovie
tų Sąjunga Persijos vyriausybei įteikė an
trąją notą ryšium su sovietų — persų naf
tos bendrovės sutarties sudarymu.

Sovietų Sąjunga reikalauja, kad Persija 
ratifikuotų sutartį, kuri buvo sudaryta 1946 
m. balandžio mėn. dėl naftos šaltinių eks
ploatavimo šiaurės Persijoje. Politinė pa-

JAV ir D. Britanija už ta), kad jos turė
damos tam tikrus išskaičiavimus deda pas
tangas Persijos klausimą laikyti neišbrauktą 
iš Saugumo Tarybos darbotvarkės. Vyšins
kis reikalavo, tą klausimą išbraukti.

Išvengė kontrolės
New Yorkas (AP). JAV imigracijos 

įstaigos valdininkai rugsėjo 16 d.'pateko

Triestas vėl neramumų židinys
Triestas (UP). Jugoslavijos vyriausybė 

įteikė amerikiečių įstaigoms notą dėl 
neatitraukimo pasienio postų nuo 
džiosiojo Triesto — Laibacho kelio, 
nas sąjungininkų kalbėtojas pareiškė, 
didelis jugoslavų kariuomenės sutelkimas 
šioje srityje turi tikslą iššaukti taip pat ir 
italų armijos koncentravimą, kad Italijoje 
komunistinio sukilimo atveju de Gasperi 
vyriausybei ginti liktų tik policija ir kara- 
bineriai.

Triesto komunistinės organizacijos apkal
tino Italiją už ruošimą „pagromo” prieš 
slovėnus po jžygiavimo J Venezią Giulią 
sritį. Komunistai pasiuntė maršalui Tito 
telegrafinį pagalbos šaukmą ir prašė ap
saugos. Per susirėmimus Trieste yra 2 
žmonės užmušti ir 70 sužeista.

Pagal taikos nuostatus 5000 vyrų kųntin- 
gentas jugoslavų kariuomenės gali tik tuo
met į miestą įžygiuoti kai atvyks tas gu
bernatorius, kuris dar bus paskirtas. Bet

neva 
di- 

Vie- 
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jugoslavai jau mėgino įžygiuoti: Britų ir 
amerikiečių pasiuntiniai pareiškė Belgrade 
griežtą protestą. Tuomet jugoslavai atsi
traukė. JAV ir D. Britanija Trieste turi 
apie 15.000 kariuomenės, o jugoslavai 
80.000 norėjo įvesti.

dėtis Teherane yra tokia, kad'persų parla
mentas visai neskuba pareikšt; pasitikėjimą 
naujajai Ghovam es Sultanch vyriausybei. 
Be pasitikėjimo pareiškimo vyriausybė 
gali tą sutartį ratifikuoti.

New Yorkas (DPD). Rugsėjo 18 d. 
vietų S-gos užs. reik, viceministeris 
šinskis savo „didžiojoje” kalboje kaitimo

ne-

So-
vy-

Otava (Dena/Reuter). Noras gauti papil
domų darbo jėgų iš Europos D P stovyklų 
Kanadoje vis didėja. Po to, kai vyriausybė 
panaikino eilę imigracijos suvaržymų, vis 
didėjantis imigrantų skaičius atvyksta na
mų ruošos ir įvairiems pramonės darbams. 
Yra numatyta greitu laiku be anksčiau rei
kalaujamų profesijų, įsileisti dar ir medi
cinos srities specialistų.

Imigracijos ir darbo įstaigos griebėsi 
bendrų priemonių, kad pašalinus namų 
ruošos darbininkų trūkumą. Tokiu būdu 
vyriausybė neseniai pradėjo Europos darbd 
jėgomis užkimšti dar vieną spragą Kana
dos darbo biržoje.

Dviejų ministerių delegacijos nuvažiavo į 
Europą, kad išrinkus pradžiai 1000 moterų 
iš tremtinių stovyklų namų ruošos dar
bams. Si gi grupė numatyta pasiųsti į li
gonines fr pagalbos punktus, kur ypatingai 
trūksta šio personalo. Siam bandymui gerai

DP vykimas i Kanada
pasisekus, kaip pažymima rš oficialiosios 
pusės, bus įvykdyta daugiau tokių trans
portų, kad pašalinus namų ruošos perso
nalo trukumą.

Iki šiol jau, yra keli tūkstančiai darbinin
kų atvykę J Kanadą. Imigracijos įstaigos 
praneša, kad dabar yra ruošiami planai dar 
kelių tūkstančių priėmimui. Tarp tų, kurie 
jau randasi Kanadoje arba yra pakelyje į 
ten, yra: 4.500 buv. lenkų kareivių žemės 
ūkio darbams, 7.000 britų, kuriuos yra nu
mačiusi Kanados vyriausybė Ontario pro
vincijos pramonei, maždaug 2900 DP miško 
darbams ir 100 mergaičių, kurias atsivežė 
Quebecko pramonininkas Ludger Dionne. 
Pradėjus Kanados vyriausybei remti imi
graciją DP, turinčių Kanadoje giminių, 
daug šimtų tikisi galėsią ten naujai įsi
taisyti. Rūbų pramonė yra išvysčiusi naują 
programą ir šimtiai Europos vyriškų ir 
moteriškų rūbų siuvėjų yra laukiami Ka
nadoje.

PREZ. TRUMANAS PRIES IŠVYKSTANT 1 RIO DE JANEIRO
Prezidentą lydi jo žmona ir duktė Margaret. Užpakaly Brazilijos pasiuntinys Carlos

Martins ir jo žmona. (Dena-NYT-Bild)

į labai nemalonią padėtį, kai jie jaatyrė, 
jog visa sovietų delegacija, vykstanti į JT 
visuotinąjį susirinkimą, išlipo iš „Queen 
Elizabeth” laivo ir išvyko iš New Yorko 
uosto nepraėjusi pro įprastą pasų kon
trolę.

Taip pat ir „Cunard Line" atstovams 
buvo nepatogu, nes pagal sutartį bendrovei 
reiktų sumokėti 18.000 dolerių baudos ui 
išleidimą rusų iš uosto rajono.

Bet vėliau rusų konsulatas prižadėjo 
patiekti atvykusiųjų pasus kontrolei.

Darbo prievolė Anglijoje
Londonas (AP). Pagal naujai išleistą 

„darbo kontrolės” įstatymą visi vyrai 
18 — 45 mt. ir moterys 18 — 40 mt. negali 
atsisakyti nuo jiems skiriamo darbo svar
biosiose pramonės šakose. Darbo vengian
tieji gali būti nubausti piniginėmis baudo
mis iki 100 svarų ir kalėti iki 3 mėn.

Darbo ministeris George Issacs pareiškė, 
jog šis įstatymas bus taikomas tik tiems 
darbininkams, kurie ateityje pasidarys be
darbiais ir kurie vengs prisidėti savo 
įnašu prie krašto gerbūvio pakėlimo.

Grizo 34 lietuviai is Belgijos
Kasselyje, šalia DP stovyklos, yra įsteig 

ta pereinamoji stovykla. Paprastai į šią sto 
vykią atvežami visi tie, kurie emigruoja J 
kitus kraštus ar^grįžta į savo tėvynes. Lai
kinai šioje stovykloje patalpinami ir len
kai atleidžiami iš sargybų ir darbo kuo
pų. Grįžusių iš Belgijos per šią stovyklą 
jau yra apie 2.000; daugiausiai lenkų bei 
ukrainiečių tautybės. Lietuvių iki šiol grį
žo tik 34 asmenys. Iš grįžusių pasakojimų 
patiria, kad apie 20 asmenų grįš dar arti

miausiomis dienomis. Veik visi grįžusieji 
lietuviai yra tie, kurių sveikata neleido dirb 
ti anglių kasyklose. Jų nuomone pragyveni
mo sąlygos Belgijoje esančios geros, ta
čiau pats darbas (anglių kasyklose) sunkus.

— Vienuolika dienų užsitęsęs Italijos že
mės ūkio darbininkų streikas pasibaigė. 
Streike dalyvavo 1 milijonas darbininkų. 
Streiką baigti įsakė, komunistų įtakoje 
esančios, profesinės sąjungos.

DINGO PERSŲ DIPLOMATAS
Teheranas (Dena/Reuter). Buvęs persų 

pasiuntinys Maskvoje princas Muzaffar 
Firuz, kuris praėjusį mėnesį buvo iš 
Maskvos atšauktas, nuo to laiko yra 
dingęs.

Vienas iš Maskvos paeinantis pranešimai 
skelbia, kad Firuz rugsėjo 19 d. išskrido 
lėktuvu iš Maskvos.

— Japonijos pakraščiuose siautė baisi 
audra. Per jxitvynius žuvo ir dingo 2280 
žmonių.

— Roma (Dena). Admirolas B. H. Bieri, 
JAV laivyno vadas Viduržemio jūroje, ita
lų spaudos atstovams pareiškė, kad Ameri
kos laivynas liks Viduržemio jūroje ir po 
taiko sutarties pasirašymo su Vokietija.

Be to, amerikiečių laivynas glaudžiai 
bendradarbiaus su anglų laivynu.
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Koloborantų veikimas pries bolševikus
Čia spausdiname Paul Mar

tino straipsnio santrauką, ku
rioje, mūsų manymu, gana 
objektyvai yra atvaizduota re
zistencija tautų, kentėjusių so
vietų jungų, ir vėliau karo ap
linkybėse stojusių prieš bolše- 
vikus norom nenorom* Hitle
rio pusėje.

Mes abejojame ar tikri yra 
tvirtinimai dėl dalyvavimo 
dviejų lietuvių brigadų ir to
dėl nesiimame ui tai jokios at
sakomybės. Red.

) •

Mirgančia žvaigžde sovietų propagandoje 
yra laikomas tvirtinimas, kad sovietuose nė 
ra buvę kolaborantų, kaip kad kituose na
cių kariuomenės užkariautuose ir nacių ad
ministracijos valdomuose kraštuose. Ypa
tingai stropiai šitą gandą čia (Amerikoje) 
platino tie nominaliniai liberalai,, kurių en
tuziazmą totalitarinei sovietų valstybei joks 
kritiškas vertinimas negalėjo palaužti.

Apie tikrąjį laipsni, kur| pasiekė sovietų 
bendradarbiavimas su naciais, paaiškino 
rugpjūčio 16 dienos savaitiniame amerikie
čių laikraštyje „New Leader” Paul Marti
nas, kuria paskutinėje karo fazėje ištardė 
daugybę rusų belaisvių ir turėjo progos iš 
pagrindų susipažinti su dokumentine me
džiaga apie svetimas nacių „pagalbines tau
tas”.

Kas liečia bendradarbiavimą užvaldytų 
gyventojų sovietų srityse, tai ten buvo daug 
„vietinių apsaugos dalinių”, t. y. policijos 
ir kovos dalinių iš sovietų piliečių, kurie 
buvo vadovaujami nacių ir veikė jų nau
dai. Martinas mini sekančius parinktus 
ypatingus pavyzdžius: vietinės kovos gru
pės prieš bandas, sargybos daliniai, sau
gumo vienetai, puolamieji daliniai, pagel-

Ypač didelis nuošimtis sovietų kolaboran 
tų buvo nacių kariuomenėje. Martinas skai
čiuoja, kad iš viso daugiau kaip 350.000 
rusų tarnavo savanoriais Hitlerio kariuo
menėje. Iš šitų savanorių, kurie buvo pri- 
skaitomi prie „pagalbinių tautų” (oficialiai 
vadinamų „Wehrmachtgefolge”), sudariusių 
integruojančią dalį reguliarios nacių kariuo 
menės, yra atskirtini „pasiruošę suteikti pa
galbą" (Hilfswillige), arba „savanoriai pa- 
gelbininkai” (freiwillige Helfer). Jie buvo 
darbo vergais, reiškia ne kareiviais, kurie, 
prasidėjus invazijai, masėmis bėgo j Nor
mandijos pusę, taip pat ir frontinių da
linių tarpe buvo daug nesavanorių rusų da
lyvių. Tai buvo rusų belaisviai, buvusieji 
deportuoti darbininkai ir civiliai iš užim
tų sričių, kurie prievarta buvo (kišti į ka
riuomenę. Palyginus su savanoriais, jie vi
sada buvo laikomi nepatikimais, ir būda
vo todėl įterpiami į reguliarius vokiečių 
pulkus, kuriuose jie užpildydavo trečiuosius 
ir ketvirtuosius batalijonus. Jie nebuvo pa
naudojami Rytų fronte, bet Prancūzijoje, 
Pietų Vokietijoje ir Balkanuose. Su šitais 
daliniais invazijos metu susidūrę alijantai 
susidarė nuomonę, kad visi už Hitlerį ka
riaujantieji rusai buvo (traukti kariuome
nėn teroru ir prievarta.

Bet tai buvo klaidinga galvosena. Di
džiausia dalis rusų nacių kareivių buvo sa
vanoriai. Jau 1043 m. /250.000 ne vokiškų 
nacių kovos dalinių ir SS trečdalį sudarė 
piliečiai senos Sovietų Sąjungos, kuri dar 
nebuvo padidėjusi imperialistinėmis anek
sijomis; bet jeigu priskaičiuoti piliečius tų 
kraštų, kurie tuo tarpu pateko | rusų jun
gą, išeina, kad du trečdaliai kovojančiųjų, 
„pagelbinių tautų” buvo iš sovietų sričių. 
Lengvai pažintiną rusų legionierių dalį su
darė šaiilių batalijonai, panaudotieji rytų 
fronte: jie turėjo visus numerius virš 400 
ir susidėjo vien tik iš savanorių, laikomų 
visiškai patikimais.

rusų ir „tautiniai maišytą” diviziją. Baltų 
divizijos buvo: dvi estų ir dvi latvių. Tai 
buvo 14., 15., 19., 20., 25., 29., 30., ir 31: 
SS-šaulių bei grenadierių divizijos, ir 1. 
bei 2. kazokų kavalerijos divizija ir „sava
norių pagrindinė divizija” („Freiwilligen- 
Stammdivision”), kurią sudarė savanoriai iš 
įvairių Sovietų Sąjungos sričių. Jie visj ko
vojo rytų fronte, reiškia prieš bolševikų 
valstybę. Be to nacių kariuomenėje buvo 
dar mažiausiai keturios kavalerijos briga
dos ir viena lietuvių pėstininkų brigada. 
Raitieji daliniai buvo sudaryti iš Dono, Ku- 
banės, Tereko ir Sibirijos kazokų.

„Rytų kariuomenės” susidėjo iš azijatiš
kų ir pusiau azijatiškų tautų; šiai savano
rių nacių kareivių kategorijai didžiausius 
kontigentus pristatydavo sekančios sritys: 
Armėnija, Azerbeidžanas,. Gruzija, Volgos 
Tatarija, Siaurės Kaukazas ir Turkestanas. 
Šie daliniai buvo organizuojami „legionais”. 
Prie iki šiol paminėtų dalinių prisidėjo dar 
daug nepriklausomų, t. y. į didesnes rusų 
formacijas neįjungtų pulkų, jų tarpe 8 ka
valerijos pulkai.

Daugumoje čia buvo kalbama ne apie 
„baltuosius rusus”, t. y. ne apie caristiųius 
reakcionierius. Generolas Vlasovas su savo 
žmonėmis vaidino gan nesvarbią rolę. Sa
vanoriai nacių pagalbininkai kovojo prieš 
savo tėvynę, nes jie buvo nusistatę prieš 
bolševizmą, o nebuvo už carą arba už Hit
lerį. Tikrumoje atrodo, kad daugumoje jie 
jautėsi esą rusai ir net daugel e neapkentė 
nacių ir juos niekino. Yra visai aišku, kad 
jų nusistatymas padarė juos totalitarinio 
režimo priešais: jie išnaudojo progą, kad 
stojus opozicijon prieš savo tėvynės auto
ritarinę sistemą ir griebėsi ginklo prieš 
Raudonąją armiją. Jie jautėsi tokiu būdu 
esą įrankiais, kuriais galima išlaisvinti sa
vo tautą nuo tiranijos ir teroristinės biuro
kratijos.

DIDIEJI TARP DIDŽIŲJŲ

Vyksta Europos mūšis
(Prancūzų žurnalisto Philippe Barrės

binė policija ir naikinamieji daliniai. Šitie 
vardai aiškiai pažymi - tų formacijų funk
cijas. Dalis rusų tarnavo kariuomenės gy
nybai, gestapui ir saugumo policijai, t. y. 
jie tarnavo vokiečių slaptajai policijai ir 
špionažui. Paminėtos vokiečių institucijos 
neturėjo niekad sunkumų surasti patikimų 
padėjėjų šilam darbui. Jų rusiškieji tarnai 
bųvė pasiuntiniais, sabotažininkais ir „grio
vėjais” neužimtose srityse, agentais, turin
čiais atlikti „ypatingus uždavinius” ir vie
tiniais špionais užimtose srityse.

SS-DIVIZIJOS IS RYTŲ

1945 m. pavasarį egzistavo kaip integrali
nės kariuomenės ir SS dalinys septynios 
rusų divizijos, iš Sovietų Sąjungos piliečių 
tokios,' kokia ji buvo prieš 1939 m., tai reiš
kia prieš Lenkijos sričių užgrobimą. Be to 
buvo keturios baltų divizijos, susidedančios 
iš piliečių tų kraštų, kurie buvo- tuo tarpu 
Sovietų Sąjungos aneksuoti. Pirmosios sep
tynios buvo: dvi ukrainiečių divizijos, dvi 
kazokų divizijos, ir po viena baltgudžių,

Lace Success (AP). JT organizacijos iš-
laidų sąmata 1948 m. siekia 40 mil. dolerių. 
JAV sutiko dengtį 40 •/• tų išlaidų. Antrą 
didumo atžvilgiu įnašą moka D. Britanija
— ll.S’/o. Tuo tarpu Sovietiį Sąjunga 
mokės tik 6,5 •/» ir Prancūzija bei Kinija
— po 6’/*.

jį Rytprūsius ' 1
Varšuva (AP). Agentūra „Wesfpresse” 

praneša, kad 50.000 ukrainiečių iš Lenkijos 
pietryčių esą perkelta į Rytprūsius.

JUNGTINĖS TAUTOS IR
Londonas, Rugsėjo 13 d. (Dena/INS). Bū

vės britų užsienio reikalų ministeris Antho
ny Edenas pasisako viename dėl Internatio
nal News Service rašytame straipsnyje apie 
problemas, su kuriomis teks susidurti JT 
rugsėjo 16 d. pilnaties susirinkime. Edenas 
ypatingai nagrinėja sovietų „obstrukciją” 
ir veto teisės piktnaudojimą.

■ „Dabartiniu laiku tarptautinis pasitikė
jimas nėra stiprus. Tai yra atsargus kon
statavimas. Dėl to JT rugsėjo 16 d. pilna
ties sesija turi nepaprastą reikšmę.

Ar bus atsiekta šitame virš 50 tautų at
stovų susirinkime tikros pažangos, arba 
mes turėsime vėl skaityti pranešimą apie 
neišsipildžiusias viltis? Ženklai, reikia pri
pažinti, nėra įtartini, bet taip pat negalima 
daug ko tikėtis iš šito susirinkimo. Vienok 
yra protinga, prieš pasisakant dėl mūsų tie
sioginių problemų išnagrinėti šitą susirin
kimą jo tikroje istoriškoje perspektyvoje.

Jungtinės Tautos nėr* padarinys gražaus 
Idealizmo, bet kietos tikrovės. Moksliški iš
radimai, klek mes, dabar gyvenantieji, ga
lime atsiminti, pasitarnavo pasaulio pra
turtinimui, tačiau tuo pačiu daug kuom pas
tatė jį į pavojų. Mes įžengėm į tą.amžių, 
kuriame jokios natūralinės sienos, nei kal
nai, nėl jūros, nebegali apsaugoti nuo nau
jų ginklų, kuriuos mokslas suteikė žmonijai.

Profesorius Trevelyan rato savo įžymia
me veikale „Anglų socialinė istorija": 
„Žmonija per paskutinius šimtmečius pasi
keitė daugiau negu per prieš tai buvusius 
tūkstančius mėtų”.

Ar tai mums patinka ar ne, mes visi da
bar pasidarėme vienas kito kaimynais. Dar 
prieš šimtą metų sunkumai žinių perdavi
me ir transporte veikdavo slopinančiai į 
pasaulio įvykių reakcijas. Dabar visa tai 
pasibaigė. Mes visi dabar gyvename ne tik 
kad ant tos pačios planetos, bet toje pa
čioje vietovėje ir net, galima būtų pasa
kyti, toje pačioje gatvėje. Nėra galimybė* 
išvengti šito suspausto bendrojo gyvenimo. 
Todėl mes turime stengtis sukurti kokios 
nors rūsTes pasaulinę tvarką, arba ir to
liau pakelti pasaulinę nesantaiką ir pssau- 
linį chaosą. Sovietų Sąjunga, atrodo, nėra 
linkusi šilą tikrovę nei sau taikinti, nei 
leisti kitiems bendrai veikti, išeinant iš šios 
tikrovė* supratimo.

Tie patys mūsų laikų moksliški išradi
mai, kurie atėmė iš valstybės vyrų rankų 
galią, pamokino mus dar ir ko kito, bū
tent, kad visos tautos yra viena nuo kitos 
priklausomos. Nėra valstybės, kokia galin
ga ar turtinga ji bebūtų, kuri galėtų saVo 
tautai laimėti daugiau, ^užsidariusi Ijerme- 
tiškai savo sienose, negu bendradarbiauda
ma su kitomis valstybėmis. Jungtinių Tautų 
uždavinys yra suteikti tarpusaviam tautų 
priklausomumui konstruktyvinę išraišką. 
Šiuo atžvilgiu Sovietų Sąjunga savo pasiel
gimu sulaikė pažangą.

Ar yra dabartinė Jungtinių Tautų orga
nizacija pajėgi išpildyti savo uždavinį ir 
ar jos dabartinis mechanizmas atitinka jos 
tikslą? Žinoma, tas mechanizmas nėra to
bulas. Dauguma mūsų tikriausiai galvoja 
apie kai kuriuos papildymus, kuriuos mes 
mielai padarytume. O gal mums visiems 
reiktų pradėti nuo veto teisės. Bet mano 
pastatytas klausimas nėra, ar mes mielai 
papildytume mechanizmą, mano klausimas 
skamba: ar yra jis tikslingas, kitais žo
džiais, ar patenkintų jis reikalavimus, jei 
Jungtinės Tautos pasiryžtų pritaikyti ’į 
pilname atvirume? Atsakymas į tai yra taip, 
būtinai taip.

Dabartinė Chart* yra išraiška didžiau
sio masto susitarimo, kuris buvo pasiektas 
Chartą beplanuojant. Reiki* pripažinti, kad 
tai įvyko dar prieš atomo amžių. Bet jeigu 
ta Chart* bus panaudota sąžiningoj ir pa
dorioj lormoj, tai ji galės būti veikli, ly
giai taip pat, kaip ir tautų Sąjunga, kuri 
būtų galėjus tapti veiklia organizacija. 
Sprendžiant iš mano patyrimų žmoniškasis 
faktorius, kaip, kad jis pasireiškia atskirų 
valstybių politikoje, o ne, mechaniniai trū
kumai. Tuo aš prieinu prie veto teisės 
klausimo.

Jungtinių Tautų Chart* buvo suprojek
tuota su prielaida, jog visi įstojamieji į or
ganizaciją turi sąžiningą norą, kad orga
nizacija būtų veikli. Kito pagrindo negalė
jo būti. .

Tuo laiku, kai Chart* buvo sudaroma, 
tikrai nebuvo pagalvota, kad veto teisė ga
lėtų būti piktam panaudota tokioje formo
je, kaip kad tai įvyko iš Sovietų Sąjungos 
pusės. Visiškai aiškiai tai parodo ne tik 
dokumentai, bet ir dvasia, kurioje buvo ve
dami San Frtncfsko pasitarimai. Prielaida,

straipsnis)
Štai Įvykis, kuris mums parodo tikrąją 

europejinės situacijos perspektyvą: nepasi
tenkindama prašymu sutvarkyti mūsų fi
nansus, Amerika prašo prieš duodama nau
ją paskolą, priimti mūsų okupacinės zonos 
susiliejimą su anglų-amerikiečių sujungto
mis zonomis. Mūsų sutikimas, kuris jau yra 
duotas, parodo, kad mes statome vienoje 
linijoje su mūsų sąjungininkais anglosak
sais mūsų Ruhro krašto politiką lygiai kaip 
ir likusius Vokietijos klausimus, t. y. svar
biausius mūsų užsienio politikos uždavinius.

Dideliame pokerio lošime, kuris plečiasi 
nuo karo pabaigos, Amerika, paprašė mus 
pasirinkti, vieną kartą ant visuomet, tarp 
jos ir Sovietų Sąjungos. Ir mes pasirin
kome.

Kas gi verčia Ameriką, nekalbant apie pi 
niginius, maisto, žaliavų, socialinius ir pa
galiau Vokietijos klausimus, drumsti mūsų 
santykius su kaimyninėm tautom? Čia pa
prastai eina reikalas apie karines ir pra
monines pozicijas, be kurių Vašingtonas ne
gali priešintis Sovietų stūmimuisi į vaka
rus.

Tai nėra vaizduotės padariniai. Jau da
bar vyksta, ar tai matomu ar tai slepiamu 
būdu, paruošiamieji mūšiai užėmimui stra
teginių pozicijų.

Sovietų Sąjunga beveik atviru veidu puo
la Graikiją ir anglosaksai jai atsako tuo 
pačiu. Viso to tikslas yra užvaldymas esan
čių prieš Suecą graikų uostų ir rytinės Vi
duržemio jūros dalies. Stalino kareivis Ti
to daro spaudimą į Adrijos raktą Triestą. 
Komunistų propaganda dirba Italijoje. 
Maskva deda, pastangas sulydyti Balkanų 
tautas | vieną federaciją, kas sustiprintų 
os spaudimą Viduržemio jūros link ly-s 
giai kaip ir jos pozicijas Vokietijoje ir vi
soje centrinėje Europoje. Visiems žinoma, 
kad Sovietų Sąjunga turi sąjungininkų Ispa
nijoje, kur ji verčia anglus amerikiečius
remtis juos kompromituojančiu Franko.
Taip pat visiems yra žinoma, kokias propa
gandos pastangas deda sovietai šiaurės Airi 
koje. Sis sovietų’ spaudimas į Viduržemio 
ūrą yra papildomas žymiu spaudimu į 

Švediją ir Šiaurės Atlanto link.
Dabar suprantant*, kokią turi reikšmę 

Vokietija dėl savo centrinės padėties, savo 
pramonės ir savo žmonių, tarp tų dviejų 
stūmimosi krypčių į šiaurę ir į pietus, šia
me paveiksle nėra reikalo piešti amerikie
čius priverstais gintis avinais. Mes esame

PASAULIO SAUGUMAS
kad tarp didžiųjų valstybių turėtų būti vie
ningumas, žinoma, buvo absoliučiai kon
sekventiška, nes Jungtinės Tautos be vienin 
gurno niekad negalėtų pilnai atsiekti savo 
tikslo, o tai vėl reikalauja iš didžiųjų val
stybių pusės būti pavyzdžiu, pripažįstant 
įstatymo galią. Tačiau Sovietų Sąjunga taip 
visiškai iškreipė esminį Chartos tikslą, jog 
galima susidaryti nuoįnonę, kad ji nori vi
są mechanizmą padaryti neveikliu. Veto tei
sė yra iki šiol Saugumo Taryboje panau
dota 20 kartų, iš kurių 18 kartų ją pa
vartojo Sovietų Sąjunga.

Tai mus nuveda prie 'užkulisių sovietų 
laikysenos ir nurodo metodus, kuriuo* mes 
akivaizdoje šitos laikysenos turėtumė pa
naudoti. Pasinaudojant tik nuraminimo po
litika negalime pasiekti naudos. Tuo aš no
riu pasakyti, kad pasaulinei taikai nieko 
nebus pasitarnauta, jei mes nusileisime kai 
kuriuose principiniuose klausimuose prie 
kurių mes esame prisirišę; tik tikėdamiesi, 
kad tuom mes nuraminsime Sovietų Sąjun
gą. Tokia, taktika tik mažina mūsų savi
garbą, tuo pačiu nedidina kitų pagar
bą mums. Kita vertus, siūlant tikrumą ir at 
sargumą, nei grasinimai, nei didelės kal
bos mus toli nenuves. Pasiryžimas svarbiau
siuose klausimuose, ištvermė pareiškiant 
savo nusistatymą, net ir sąskaiton begali
nių pakartojimų, ramumas ir atvirų durų 
palikimas susitarimui — tai turėtų būti mū 
sų dabartinėmis direktyvomis.

Atrodo neįtikėtina, kad mes sulauktume 
kokio nors sverbesnio pasikeitimo sovietų 
politikoje artimiausioje ateityje. Jos visa 
laikysena, atrodo, yra nukreipta prieš kon
takto palaikymą su kitomis šalimis ir prieš 
visa tai, kas nėra persunkta komunizmu. 
Mes nerandame nieko padrąsinančio net ir 
naujojoje Sovietų Sąjungos marksistinėje 
linkmėje, įskaitant meną ir literatūrą. Net 
ir Picasso, atrodo, yra uždraustas. Sovietų 
Sąjungoje nėra kito meno kaip tik sovietiš
ko. Ilgai tegyvuoja sovietų menas, nors ir 
niekas juo nesidomi. Sovietų Sąjungoje nie
kam neleidžiama atkreipti dėmesį į ką nors
kitą. Tai yra liūdniausia* kietaširdiškumo 
būdas. Dvasinė praraja randasi tarp šitos 
sistemos ir Jungtinių Tautų dvasios.

Vis dėlto mes neturėtume galvoti, kad 
dabartinė sovietų politika visiems laikams 
bus neišvengiamai vedama ligšioliniu bū-

prieš abu „imperializmus”; bet ne tame rei
kalas.

Prieš Sovietų Sąjungą, kuri turi įtakos 
priemones pusiau paslėptas kiekviename 
krašte, Amerika reaguoja finansinėmis ir 
karinėmis priemonėmis, kurias yra sunkiau 
nuslėpti.

Jei Amerikos emisarai stato kreditams 
politines sąlygas, tas taip pat išeina aikštėn 
ar. tai botų Prancūzijoje ar Italijoje ar 
Anglijoje. Iš kur kyla dabartinė „sensacija”.

Sovietų Sąjunga organizuoja dabartiniu 
metu rytų Vokietijos ir Bohemijos' pramo
nės gamybą. Amerika atsako tuo pačiu 
vakarų Vokietijoje. Štai kodėl mes turėjome 
sutikti su zonų susijungimu. Tiesa, šis zo
nų sujungimas mums atima visą autono
miją Vokietijos politikos atžvilgiu. Nuo da
bar, mūsų santykiai su Vokietija priklau
so nuo malonės tų klaidų, kurias padarys 
mūsų sąjungininkai. Bet reikalas eina ne 
tiek apie betarpinius santykius su Vokie
tija, kiek apie mūsų santykius su Sovietų 
Sąjunga.

„Trizonos” sudarymas suskaldo Vokietiją 
į dvi dalis-Rytų ir Vakarų. Tat padaro ne
bereikalinga konferenciją, kuri turėjo susi
rinkti lapkričio mėn. Londone tam, kad su
reguliuotų Vokietijos statusą.

Jis sudaro tokią situaciją, kurioje net 
Marshallio planas savaime yra peržengtas. 
Ir mes neslėpkime, kad sakydami Amerikai 
taip, išorės plane, užtraukiame giliausias 
konsekvencijas mūsų vidaus politikos pla
ne.
(Iš „Paris-Presse” vertė Vladas Rekyvas) 

„Paris-Presse” rašo:
Rugsėjo 12 d. prancūzų ministerių kabi

neto posėdis buVo grynai pašvęstas diplo
matinei situacijai. Buvo numatytas pran
cūzų okupacinės zonos Vokietijoje ekono
minis susijungimas su anglų-amerikiečių su 
jungtomis zonomis. Galima net rašyti, kad 
jx> prancūzų užsienio reikalų ministerio p. 
Bidault pareiškimo, zonų susijungimas prin
cipe buvo priimtas:

Tai yra didelės svarbos nutarimas, kuris
angažuoja visą prancūzų ateities politiką, 

1 ir turi ryšį su dabartiniais diplomatiniais 
j įvykiais.

du. Skubios problemos galt mums neduoti 
ramybės ir būti bauginančios,’ bet tai tu
rėtų mus raginti per ilgą laiką išnaudoti 
visas galimybes. Koki* slepianti dabartinė 
fazė ir bebūtų, mums pravartu pagalvoti, 
kad tai negali būti daugiau kaip tik fazė.

Tai nereiškia, kad mūsų tikėjimas dėl to 
turėtų nukentėti, bet priešingai, mes turi
me jo laikytis ir vidiniai būtį įsitikinę. „Po 
litlkoje idealai niekad nebūna įgyvendina
mi”, rašė lordas Acton, „bet siekimas tų 
idealų nustato istoriją.” Koks teisingas yra 
šis posakis. Bet mes turime savo idealiz
mą sujungti su supratimu tų problemų, 
prieš kurias mes stovime. Sukelti pasitikė
jimą ir sukurti taiką yra sunkus ir ilgas 
darbas. Savo gyvenime mes matysime tik 
vieną to darbo fazę, gal būt, tai bus kaip 
tik lemiamoji fazė, ir tikslas bus didžiau
sias, kokį žmonija galėtų pasiekti.

Būsimas JT susirinkimas bus kritiškas. 
Svarbiausieji dienotvarkės punktai šalia 
Palestinos klausimo yra Graikijos sienų ki
virčai ir veto teisės pašalinimas arba su
varžymas.

Graikija paskutiniame kare pasižymėjo ne 
palyginama drąsa ir pasekmėje to turėjo 
daug nuostolių. Graikų heroizmas yra nea
bejotinas ir aš niekad negaliu nustoti gy
ręs jų tautą, po to, kai aš pamačiau jų tvir 
tą pasiryžimą sunkioje valandoje. Tik, de
ja, Graikija yra tok* kraštas, kuriame po
litinės nuomonės jau visados nukryjxiavo į 
kraštutinumus. Tačiau būtų klaidinga tai 
laikyti svarbiausia priežastimi tos pavo
jingos padėties, kuri yra išsivysčiusi Grai
kijos šiaurės padienyje. Jeigu JAV vyriau
sybė ryšy su tuo yra pasiūliusi sudaryti1 
pastovią Balkanų tyrimo komisiją, kurį duo 
tų pasauliui galimybę susipažinti su tikrai
siais Graikijos -šiaurės pasienio įvykiais ir 
juos įvertinti, tai tuom ji paragino’ grieb
ti* priemonių^ kurioms JT ne tik turi tei
sę, bet ir yra įpareigotos.

Aš beveik neabejoju, kad tokios komisi
jos sudarymas jau daug kuom galėtų 'pasi-
tarnauti padėties pagerinimui. Dėl šios prie
žasties, sovietų veto prieš šitą pasiūlymą 
yra vertinamas kaipo užpuolimas ant visų 
JT tikslų, ir negali būti pateisintas’nė vie
no krašto, pritariančio JT Chartos dvasiai.

VIENA ATSISTATO
Garsioji Vienos katedra — „Stephansdom” 
laike karo buvo viduje išdegusi, dabar 

atstatoma. (Dena-NYT-Bild)

amerikiečių pasiūlymą, ne tik kad sutrukdė 
reikalingą įvykių išaiškinimą, bet ir pada
rė neįmanomą griebtis kokių nors teigiamų 
priemonių. Tokia stadija negali likti ir to
liau neapribota. Joks kraštas negalį pa
siekti gerbūvio, jeigu jo šienų saugumas 
randasi nuolat pavojuje, o ypač toks kraš
tas kaip Graikija, kuris yra nuo priešo 
smarkiai nukentėjęs. Dėl to iškėlimas šito 
klausimo JT pilnaties susirinkime yra svei
kintinas.

Mes ir visi kiti JT nariai turėtume steng
tis sukurti pasaulyje vienybę, laisvę ir har
moniją. šituos tiklus mes galime pasiekti, 
nuolat būdami budrūs ir, iškilus pavojui, 
griebdamiesi greitų priemonių. Jeigu kuri > 
nors didžiųjų valstybių savo nuolatiniai! 
trukdymais daro tokias priemones neįmano
momis, arba užtęsia jas neribotam laikui, tai 
arba veto teisė turi būti susiaurinta arba 
visas JT organizacijos veikimas sustab
dytas.

Taį yra tikri faktai. Nė vienas galvojantis 
žmogus negali norėti juos susilpninti, bet 
reikia juos išaiškinti. Tai nereiškia, kad 
laikas gudresniems apsvarstymams jau yra 
praėjęs. Niekas, kas pasitiki ta tarptautine 
organizacija, nėra linkęs sutikti su ptalal- 
mėjimu, esant sunkumams šitoje stadijoje.
Mes dar negalima nustoti kovoję dėl vieny
bės. įnašas yra per didelis. Laikrodis sto
vi prieš dvyliką, tačiau Sovietų Sąjunga dar 
gali įrodyti savo laikyseną pilnties susi
rinkime, kad ji suprantanti, jog ir ji patisava |zi 1 louųiv JI V.IIBIIUB UVflBlatl. riIlKšlIlC, nau Ji ou^anaa

Sovietų Sąjunga, panaudodama veto prieš | dalyvauja šitame įnaše.’
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Yra visokių žinių apie tūlų mokslininkų nės, šviesos. Vis dėlto pripažinta, kad jos 

pastangas surasti galimumą iškilti iš že
mės iki Mėnesio, iki Marso ar dar ir Jd- 
tur. Norėta pirma šaudyti į juos ir tada su 
takiais šoviniais iki jų nukilti. Bet apie 
Ui tik ir kiek pamąstius, rodosi', nenu
manyta kad taj visai nėra prasminga.

Yra žinoma, kd visos žvaigždės, saulė, 
plepėtai begalinėje, bekraštinėje erdvėje vi
sai nuostabiu greitumu skrieja, planėtai 

' apie savo saules, ir saulė su savo palydo
vais aplink tolimesnes ir visai slėpiningas 
saules. Žemė lekia per erdvę viename akies 
mirksnyje (sekundoje) 30 kl. kaip koks žai
bas. O mėnuo, nors sustingęs seka žeme, 
negalėdamas apsisukti', ir prikreipia 
vieną šoną lėkti aplink ją ir su ja 

r saulę dar greitiau. Todėl jį pavyti 
siekti atrodo tiesiog negalima.

Bet kita — kas dar smarkiau tam 
naši kiekvienas rutulys erdvėje turi paskirą 
savo ypatumą, turi savo pasaulį. Begalinėje 
erdvėje žvaigždės, saulės tėra svietią ki- 
birkštėliai tamsoje. Iš saulės ir iš žvaigždių 
virpintios jėgų bahgos sukelia planėtuose 
tą šviesą, kurią žemėje žmonės patiria. Rei
kia žemę suprast ne tik tuo, kad po kojų 
yra, bet visą jos rutulį su oru, kurs ap
gobia jos branduolą. Su oru ji labai didė. 
Žmonės ir visas žemės gyvumas nesiranda 
ant žemės, ale jos viduje, ant žemės bran- 
duolo. i jį atsitrenkia saulės jėgos, iŠ ko 
tai pasidaro, 
iš žemės jos

Atitinkimai 
reikia žvelgti 
našia) veikiami saulės. Bet veikia taip ir 
kitos saulės, kitos žvaigždės savo palydo
vus. Visa tai atsitinka bekraštinėje erdvėje. 
Jojoje vyksta nuolatinis judesys, nuolatinis 
jėgų plūdimas ir nenustojęs pakitimas, kurs 
yra kūrimo vyksmas per nenumatomus lai
kus, per miliohus metų. Apie tai visa-kas 
sužinota. ,

Skilbiama, kad kiekvienas planėtas, va
dinas nešvietianti žvaigždė, seniau švietusi 
būdama ugninga ir išlengvo atšalusi. Tada 
atsiradęs ant jos jai atitinkamas gyvumas, 
augmenys pradėję dygti, gimti visokie gy
viai ir iš jų pagaliau iškilęs žmogus. O 
rodos, manyta, kad kiekvienas planėtas, 
kiekviena žvaigždė su visu savo turiniu 
yra Visatoje sau atskiras kūrinys, kuriame 
visa-tai, kas jame aiškėja, iš pat jo kūri
mo pradžios kokiu nors ypatumu buvo keliama 

Tiesa, tūliems tai rodosi visai negalima. 
Jie tiki, kad ugnis naikina gyvybę, visa, kas 
gyva. Bet taip tėra galvotina, numanant, 
kas gyvybė yra ištiktųjų. Juk ji slėpinga, 
kurs glūdo už tai, kas juslėmis patiriama, 
už daigtiškumo, už maiėrėa jį gyvindama 
po tam tikromis sąlygomis. Ugnis tik pa- 
keitia daigtiškumą, kuriuo gyvybė 
kėši. Ji nepasidarė iš daigtiškumo ir 
negali kartu su juo būti naikinama.

Tokios pažiūros pasitikrina, kada 
giama, kad visa begalinė erdvė yra 
vintą visokių Kūrybos galių. Dabarties lai
kais kalbama apie tūlas gamtos jėgas, ku
rios tse veikįantios, 'ypatiai žemės pasauly
je, bet būdamos negyvos, be jokios sąmo-

jai tik 
aplink 
ir pa-

prieši-

kas vadinama šviesa. Iškilus 
nebėra.
kaip į žemą ir | jos pasaulį 
ir t kitus planėtus. Jie pa-

reiš-
todėl

nujė- 
prit-

Latvių knyg
Neseniai įvykusio latvių rašytojų suva

žiavimo proga Esslingene buvo suruošta 
tremtyje ir išeivijoje pasirodžiusių knygų 
parpda, išstatant 424 knygų, išleistų Vokie
tijoje, Švedijoje, Danijoje, JAV, Italijoje ir 
Anglijoje.

40 tų knygų parašyta svetimomis kalbo
mis (anglų, prancūzų, švedų, italų ir is
panų), leidžiant joms byloti pasauliui apie 
Latviją ir, latvių tautą. Dalis jų parašyta 
ne latvių, kas rodo, kad ir sunkiomis va
landomis atsiranda draugų, besisielojančių 
mažųjų Baltijos tautų likimu.

Daugiausia parodoje išstatytų knygų iš
leista Vokietijos tremties sąlygose — 120, 
toliau seka Švedija su 40 knygomis; JAV, 
kur daugiausia pasireikšta ministro dr. A. 
Bilmanio knygomis ir brošiūromis anglų 
kalba Ir tt.

Latvių rašytojų kūrybingumas ir jų lair 
mėto literatūros derliaus tremtyje svoris 
padaro atskirą temą, šiuo kartu norėtųsi 
tik sustoti prie vertų dėmesio latvių pasiun
tinio JAV dr. A. Bilmanio publicistinių 
veikalų, ne pigiais žodžiais ieškančių pro
pagandinių efektų, o gerai ir' nuodugniai 
parinktais gyvenimo faktais keliantieji 
anglo-sakaų tautoms prieinama kalba Bal
tijos kraštų nepriklausomo gyvenimo lai
mėjimus, o tuo pačiu ir nuostolius 20-jo 
amžiaus civilizacijai ir kultūrai, išplėšus 
tuos gyvybės ir kūrybingumo kupinus 
kraštus iš tolimesnės pažangos ir laimėji
mų kelio.

Iš arti pusšimčio JAV pasirodžiusių 
knygų ir brošiūrų apie Latyiją ir latvių 
tautą, didesne dalimi jų autorium yra Dr. 
Bihnanis, apart eilės straipsnių didesniuose 
JAV žurnaluose, parašąs,ir išleidus leidi
nių tokiomis temomis, kaip, pvz.,: Lat*

Vilnlus Hali yra Union Hali — koncertų 
salė ir biblioteka. Prie jo prisijungęs Li- 
ciniae Lukulus, kur gauname duonelę kas
dieninę ir „vandensriubę". Salia medinis 
žemas pastatas — Aesculapius. Sekmadie
niais turime pamaldas atokiai stovinčiame 
gražiame, didelę ir turtingą provincijos 
kleboniją primenančiame, pastate, kur be 
koplyčios telpa muzikos kambarys ir ano- 
tomijos institutas. Jūsų maža ekskursija 
baigta. Ir argi jūs pasakysite, kad gyvena
me kareivinėse? Kareivinėse dažniausia 
įkuriamos DP stovyklos. Patikėkite, jei jūs 
pagyventumėte mūsų akademinėje .parapi
joje”, jūs įsitikintumėte kaip labai ji skir
tinga nuo kareivinių stovyklų, garsių ne
mirtingais ansambliais, parodomis ir t.t.

Man keistas, mieli tautiečiai, mūsų pa
linkimas į vergiškumą. Pakankamai sveti
mieji mus pešioja, pakankamai mus žemi
na, bet kodėl mums patiems save žeminti. 
Aš smerkiu ir tuos collegas, kurie rašyda
mi laiškus, siuntėjo adrese įrašo: DP Uni
versity, Study Center, Kaserne ir pan. Ir 
jūs, kurie mums rašote — niekas jums 
ausų nenupeš už Baltic University. Tiesa, 
mes dažnai gauname užsienio laiškus rau
donai išbraukytais adresais, su užrašu 
„wrong adressed”. Tai padaro mūsų vieti
nis globėjas ir jo sekretorė — vokietė, bet 
tai tik didina mūsų atkaklumą. Smulkieji 
tik bijo mūsų tikro vardo. Visi užsienio 
universitetai, net Etiopijos vyriausybė žino 
mus kaip Baltic University ir taip adresuo
ja laiškus bei spaudinius. Kontrolinė komi
sija Berlyne telegramoje pažymėjo taip pat 
Baltic University, taip pat ir Mathew savo « 
kalboje Britų parlamente. Tad kodėl mūsų 
tautiečiams mes tesam tik DP Study Cen
ter?

Jau keletą kartų mus palaidojo. Mūsų 
spaudoje neseniai pasklido žinia, liečianti 
universiteto uždarymą. Buvo paduoti lako
niški' pranešimai. Ir keista, kad nė vienas 
laikraštis nepastebėjo, kad tai itin liūdna 
žinia, kažkodėl nė vieno žodžio. Dažnai 
gaunasi įspūdis, kad visuomenė laukia mū
sų uždarymo ir į mūsų darbą žiūri su 
šypsena.

Su karteliu galvoju ir apie vokiškųjų uni
versitetų studentus, kurie didžiuojasi senų 
universitetų garsu, _ garsiais dėstytojais. 
„Tai nes pas jusi” riečia jie nosį. Bet kas 
gi gali nuoširdžiau paflbti, jei ne pabaltie- 
tis pabaltiečiui, lietuvis lietuviui, tik jau ne 
svetimas vokietis nereikalngam užsieniečiui. 
Hamburgo Hansos u-to chemikai didžiuo- 
jasi:,„Mes klausomės paskaitų pas Remy!” « 
O į laboratorijas niekas užsieniečio neįsi
leidžia. Tuo .tarpu Pabaltijo U-tete įreng
tos chemijos latoratorijos visai pakanka 
pirmiesiems kursams. Pernai buvo progos 
keletą! medikų išsikelti į Goettingeną. Metė 
viską ir išdūmė. Į tikra universitetą! O, 
neseniai atvažiavę, teiravosi kaip čia išlak 
kius chemijos, botanikus egzaminus. Girdi1, 
ten užskaita. Ar ne gėda, kad kiti mums 
turi priminti mūsų vertę? -

Nelabai nori mūs akademinę visuomenę 
pripažinti ir kai kurie menininkai Štai B. 
stovyklos meno vadas rašo studentų atsto
vybei laišką. Tarp kita ko: „Pirmoji, 
operinė programa pasižymi ypatingu me
nišku vientisumu ir ypač gerai atstovauja 
mūsų trupę; tik jai reikalinga publika, ku
ri daugumoje būtų bent mačiusi operą” (f) 
Yra keletas solistų, mūsų nuoširdžių bi
čiulių, kurie mums jokių sąlygų nestato,, 
net honoraro nesiteirauja ir sako, niekur 
nesą tokios kultūringos publikos, kaip pas 
mus ... Yra taip pat ir profesorių kurie be 
leidimų (jų neduoda) regitliariai važinėja 
iš Hanau, iš Freiburgo ir kurių niekaip ne
gali suprasti mūsų - ponas globėjas. Už 
grašius, kurių ir kelionės išlaidoms ap
mokėt) neužtenka, trenktis iš kito galo 
svieto? „funny funny”, jis sako ... Yra ir 
pora stovyklų, kurios prisiminusios mūsų 
nedateklius, pasiunčia maisto siuntinių.

Mus peša ir vadina kaip kam patinka, 
mums grasina uždarymu, o mes, nelyginant 
tas Kudirkos Tiltas, vis tysome. Paskutinis 
mūsų likvidacinis (sakymas atidėtas. Dabar 
mes baigiame semestrą, ketvirtą universiteto 
gyvavimo semestrą. Mes nežinom kas bus 
toliau. Bet mes tikime, kad atsiras kokių 
nors galimybių tęsti darbą. Gal būt mus 
vadins dar kitaip. Tai nesudaro reikšmės, 
tebūnie ir Primary School, bet mūsų dar
bas yra akademinis darbas ir sau mes vi
sada liksime Baltic University.

Kai prieš pusantrų metų atvykau | Ham
burgą, mane pasitiko vienas, entuziastingų 
Vilniaus U-teto profesorių. Jis nuoširdžiai 
papurtė man dešinę. „Valgyt čia mažai 
duoda. Užtenka. Prisimeni, 
Vilniuje, provincija iš mūsų 
mes ištesėjome. Tesėkime ir

Irena

Tikrai nei vienas pasaulio universitetas 
neturi tiek vardų kiek mūsiškis. Kas tik 
norėjo, tas mus pešiojo ir savaip vadino. 
Bet mes patys niekad nesijautėm kitokiais, 
kaip Pabaltijo Universiteto piliečiais. Sį 
kartą mane paskatino rašyti „Tėviškės 
Garso” redakcija. Be abejo, redakcijos na
riai baisiai nustebs. O dalykas visai pa
prastas: pakliuvo man lietuvių rektoriui 
siunčiamas laikraštis, adresuotas: Lithuanian 
Rector, Pinneberg-Kaserne. Ta proga no
rėčiau paaiškinti, kad mes visai kareivinėse 
negyvenant. Mūsų patalpos buvo kažkada 
kareivinėmis, pabrėžiu - buvo, bet šiandien 
tai yra universiteto patalpos ir kiekvienas 
pastatas turi savo paskirtį ir vardą. Jei 
leįsite, padarysiu mažą ekskursiją po mūsų 
rajoną. Jūs atvykstat į Pinnebergą. Nuo 
stoties jūs turite 20 min. kelią. Pasiekę 
universitetą, pirmiausia atsiduriate, ties 
Cerberus, kuriame ties langeliu sėdi porą 
studentų — policijos pareigūnų. Pro stiklus 
jūs matote erdvų kambarį, jo sienoje Vil
niaus, Tariu ir Rygos universitetų paveiks
lai. CerberUs jūs galite gauti informacijų. 
Čia pat yra ir mūsų pastatas. Jei norite 
tikslesnių informacijų, liečiančių universi
tetą, jūs užeinant į Administration Hali, kur 
yra universiteto raštinė, dekanatai, rekto
ratas ir rotatorinė „spaustuvė”. Toliau 
jums einant didžiuoju taku, dešinėje yra 
Aula Magna. Tai auditorijų ir laboratorijų 
pastatas. Tuoj po jo seka gyvenamieji pas
tatai: Tartu Hall, Riga Hall ir Vilnius Hall. 
Dar toliau Tallin Hall. Jelgavą ir Kauną 
mums atėmė. Bet, sumažėjus studentų skai
čiui telpame turimuose pastatuose. Priešais

mas ir daugiau negalvodamas. Jis augina 
augmenis ir gyvulius ir pasistengia jų gy
vumą vis geriau sužadinti.

Ilgais paskutiniais Simtmetiais jis, tiesa, 
jau, vis daugiau atsidavė daigtiškumui. Iš 
jo jis mėgino išgaut vis stipriau veikian- 
tių jėgų, ir tad vėl pavertia jėgas daigtiš- 
kumu, jeib galėtų, jas by-kur įstatyti. Da
barties žmogui pasisekė iš matėrės visai 
nuostabiai veikiantias jėgas sukelti. Tik 
yra keista, kad jos vartojamos sprogdini-

visai prasminga; veikia ir visu, kas 
šaulyje vyksta, kas auga ir kas nyksta, 
sireiškia. Bet žmogui galima Visatoje 
manyti ir tikrai šviesos, sąmoningas 
gas ir galias. Senovėje jos buvo aiškiau 
manytos ir garbintos kaip dieviškos, 
dinamos dievaitiais visokių laipsnių. O tam 
tikros galios reiškiasi ir žemės kūrimu su 
visu jos turiniu ir jo vyksmu.

Viena tų galių apsireiškia žmoniškumu.^— __________________ _____
Todėl Šventraštyje ir sakyta, kad žmonės mui, naikinimui. Ir tai atsiliepia į žmones 
yra dįevaitiai. Ir taip tai žmoniškumas sto-! patius. Jie milionais žudomi.
jasi iš pradios | žemės kūrimą. Būdamas 
pagrindis jos gyvumas, visas kitasis tėra 
tik jo atšvaista. Tokia reikėtų vertinti aug
meniją ir gyvuliją. Taip žmogus senovės 
išmintių matytas. Pasireiškia tai jau iš Žy
dų slaptaraštio kabbalo. O senovės Eigyp- 
tietių išmintius kalba 
esąs kartu 
žmogus.

Iš visa-to 
nėra skirtas 
je, kur oro kvėpavimas jo kūno gyvumą pa
laiko. ir kur žmogus turi žemės gyvanime 
asmišką reikšmę. Vis tikriau turėtų todėl ir 
ryškėti, kad žemėje žmogus yra pats kūrybi
nis veiksnys. Kylant jam iš žemės ir tik
tai kelis tūkstantius kylometrų, jo kūno gy
vumas nyksta. Reikia tada su savim tu
rėti inde geresnio oro kvėpavimui. Todėl 
negalėtų gyventi, kur jo yisaĮ nėra, kur vi-■ 
sai kitos galios plūsta. Oras yra žemės 
dalis ir jos gyvumo galimumas. Žmogui, Į 
mat, skirta žemėje gyventi ;f veikti. Tai i 
jis ir daro, kad ir platiau neapsižvalgyda- |

mineralas

pa- 
ap- 
nu- 
jė- 
nu- 
va-

apie žmogų, kad jis 
augmuo, gyvulis ir

pasidaro 
gyvenimas kitur, o tik žemė-

išvada, kad žmogui

j Vis dėlto ir taip žmogus jau tirpdina že- 
’ mės sustingimą. Bet, kad tai jos gyvumą 
' iš to išmokt, kad jo gyvenimo prasmė nė- 
! ra naikinamas, ale gyvinamas. Savo žmo- 
J niškumu jis turi žemą gyvinti. Paversda- 
į mas daigtiškumą jėga, jis kimba tik prie 
žemiausio žemės gaivalo. O tai atsiliepia į 
jį ir jį naikina. Žemė nori būt pakeitiama 
gyvumu. Matyti tai jau iš to, kaip aug
menys pagauna visokius mineralus ir juos 
prisunkia savo gyvumu. O gyvuliai šitą 
veiksmą tęsia. Bet žmogus tam turi būt 
vadovaujamas veiksnys, turėtų vesti žemę 
su sąvim į jos išeigą.

Taip tai žmonėms yra labai daug dary
tino žemėje, kad visai bereikalo kilti į neiš
mąstomas tolybes. Bet apie tai galvojant, 
aiškėja, kad žmonės kaž-kaip numano savo 
svarbumą Kūryboje. Bet neturėtų tai stab
dyti ėjimą esmiškų žmogaus pareigų. Že
mėje jis turi gyvendamas' apreikšti visus 
savo gabumus, visas savo jėgas. Žemė iš 
jo to laukia. Ir amžinasis Kūrėjas jį tam 
ir yra įterpęs | žemės rutulio vyksmą.

S. RUSIJA — nuostabus netikėtumų pa
saulis. jame atvira burna kalbama apie 
laisvę, atskiro individo vertinimą, tačiau 
nė vienas ten nėra saugus nuo kalėjimo, 
ištrėmimo, priverčiamųjų darbų stovyklos.

Lenkė Marta Rudzka, kuri kartu su kito
mis tautietėmis Rusijos gilumoje sėdėjo 
sunkiųjų darbų kalėjime, „Nelaisvės na
mų” knygoje rašo: „Sutvėrimai, kurie su 
mumis sėdi, nėra jokios nusikaltėlės, o 
kiekvienu atveju didesnioji jų dalis nėra 
tokios. Priežastys, dėl kurių jos uždarytos, 
dažnai yra neproporcingos bausmėms ir 
sprendimams. Ne jaučio, bet mamuto odoj 
niekas hesurašytų pavyzdžių . . .”

Mes nesuprantame, kad S. Rusijoje gali
mas bent koks pasipriešinimas valdančiųjų 
valiai. Mums atrodo, kad kiekvienas sovie
tų rašytojas, vadinamas sielos inžinieriumi, 
yra besąlyginiai paklusnus partijai ir ne
turį savo nuomonės.

Pernai metais (vykdytas sovietų rašytojų 
„valymas” parodo, kad tie sielos inžinie
riai dar neprarado, savo asmens, kad jie ne 
tik mato, bet Ir supranta, kur veda komu
nistinė diktatūra. Svarbiausia, minėtas va
lymas, palietęs ir lietuvių rašytojus (K. Bo
rutą, K. Jakubėną, H. Lukauskaltę ir k.), 
rodo, Jog S. Rusijoje rašytojai — mažiau-

RAŠYTOJAI — SIELOS INŽINIERIAI
(Mūsų spee. korespondento Anglijoje) 

šiai bent jų pusė — yra opozicijoje prieš 
sovietini režimą ir ideologiją.

Turkų dienraštyje „Istanbul” V. LE- 
FRANC duoda tokių sensacingų žinių iš 
sovietų rašytojų pasaulio. —

Žemiau duodamame sąraše — rašo auto
rius — cituojame (reikalinga tai pabrėžti) 
tik tuos rašytojus, kuriems buvo galima 
spausdinti knygas. Iš tikrųjų, nieko nežino
me apie tuos, kuriems buvo paslaptingai 
užčiauptos lūpos, kai jų pirmoji knyga iš 
viso galėjo pasirodyti' . . .

Aleksander Block mirė 1921 m. rugpiū- 
čio mėn. nuo bado. Buvo stipriausias XX 
amžiaus rusų rašytojas. Po parodyto entu
ziazmo balševizmuj 1918 m., nesusvyravo 
išreikšti savo pasibjaurėjimo visam tam, ką 
vėliau matė.

Gumilev-sušaudytas 1921 m. Apkaltintas 
kontrrevoliucija, be perstogės kartojo, kad 
yra sovietų valdžios priešas. Daugis rusų 
rašytojų mėgino j| gelbėti. Tačiau tai ne
atnešė jokios naudos.

Zamiatin, bolševizmo kovūnas prieš re
voliuciją, po revoliucijos skelbė: „Buvau 
bolševiku anksčiau, dabar juo nesu!” 1922 
m. suimtas, buvo pasodintas kalėjime | tą 
pačią vienutę, kurioje sėdėjo, kai 1906 m.

), suėmė jį caro žandarai. 1922—1924 m. pa-
i- I rašė „Mes kitokie” apysaką, kuri Sovietų Li-

ds derlius tremtyje 
vija 1939—42 metais (137 psl.), Latvija 
vokiečių okupacijoje . (I d. — 144 psl. ir II 
d. — 30 psl.); Dokumentai apie Latvijos — 
Sov. Sąjungos vystymąsi (255 psl.); Balti
jos valstybės ir pokarinė Europa ( 48 psl.); 
Faktai apie Latviją (64 psl.); Baltijos ese- 
jos (271 psl.); Latvija tarp kūjo ir prie
kalo (64 psl.); Bažnyčia Latvijoje (36 psl.); 
Baltijos valstybės ir pasaulinė saugumo 
organizacija (67 psl.); Latvijos (vykių ka
lendorius (48 psl.);'.Įstatimdavystė ir teis
mai Latvijoje (82 psl.); ir tt Be visų šių ir 
dar ruošiamų leidinių, dr. Bilmanio lei
džiamas mėnesinis informacijos biuletenis.

Nepailsdamas savo krašto teisių kėlimo 
darbe, dr. Bilmanis šiomis dienomis pasi
rodė su nauju reprezentaciniu leidiniu 
(anglų k.) „Latvia as an Indepedent 
State”, (Latvija kaip nepriklausoma vals
tybė).

Šiame 400 psl., kreidiniame popieryje ilius
truotame, leidinyje paliečiamos visos 
Latvijos Nepriklausomo ' gyvenimo sritys, 
kur ryškiais faktais, jiagrjstais statisti
niais duomenimis, iškeliami visi latvių tau
tos ūkiniai, kultūriniai, socialiniai laimė
jimai. Neaplenkiama taip pat Latvijos 
reikšmė Baltijos jūros ir tarpt.-tranzitinės 
prekybos sargybos bare, jos prekybiniai ir 
kultūriniai santykiai su JAV nepriklauso
mybės laikais ir pan. Kaip to leidinio 
priedai, eina 1922 m. Konstitucijos tekstas, 
palyginamieji statist, daviniai apie Balti
jos valstybių ir Sov. Sąjungos gyventojus, 
Qk| ir dirbančiųjų algas ir pragyvenimo 
lygi, gamybą ir sunaudojimą ir, gale, bib
liografinis sąrašas leidinių apie Latviją 
anglų kalboje.

Kaip matome, toks darbas, kuris neabe
jotinai prisideda prie savo krašto likimo

ir išeivijoje 
išpopuliarinimo svetimoje visuomenėje, 
įmanomas nuveikti ir vieno pasišventusio 
žmogaus iniciatyva, nesiblaškant ir nesi- 
smulkinant įvairių biurokratinių ir titulais 
dangstomų atributų šešėliuose Ir nelau
kiant, kad gal kitas, ar „atitinkami orga
nai” tą padarys ...

Ir mūsų tos srities darbo bare jau pasi
rodo paisių, taip pat, daugiausia pavienių 
asmenų ar paskirų organizacijų iniciatyva. 
Štai, Lietuvai Vaduoti Sąjungos įvykusio 
metinio Seimo metu pasirodė tos S-gos 
išleista knyga „Lietuva Tyronų pančiuose”, 
kurios vertimas anglų kalbon taip pat bai
giamas ruošti.' Ši knyga patieks anglų kalba 
besinaudojantiems skaitytojams gausios ir 
dokumentuotos medžiagos apie Lietuvai įy 
kitiems Baltijos kraštams ruoštąsias raudo
nąsias pinkles, pavirtusias žiauriais vergi
jos pančiais ne tik Baltijos pajūryje, bet 
jau ir didelėje dalyje likusios Europos.

Tenka laukti, kad ir kitos organizacijos 
parodys daugiau dėmesio šiuo svarbiu ir 
neabejotinai reikšmingu savo krašto ir tau
tos laimėjimų ir kančių vainiko iškėlimu 
pasaulio akyse.

Jei memorandumais it atitinkama kon
densuota medžiaga reikiamu momentu at
kreipiamas vieno kito valstybės vyro dė
mesys į mūsų sopulius, tai platesnei visuo 
menei prieinama knyga reiktų siekti palenk 
ti ir pažadinti atitinkamų tautų opiniją ir 
sąžinė, kad kuo platesnės masės giliau ir 
sąmoningiau pažvelgtų į tą pasaulį, kuris 
siekia ir trokšta ne naujų karų ir naujų 
aukų, o tik nusikratyti vergijos pančiais ir 
gyventi lygiai taip pat ir tokioje laisvėje, 
kaip gyvena visas laisvas ir civilizuotas 
pasaulio. J. Pmš.

teratūros Enciklopedijoje buvo aptarta kaip 
„pamfletas prieš socializmo ateiti”. Toje 
apysakoje, kurios akcija' vyksta XXVI am
žiuje, viskas yra standartizuota ir planuota. 
Žmonės yra tiktai numeriai, kuriuos var
toja „kasdienis Geradėjas” vis didesnei'Pro
dukcijai („laisvė ir laimė yra sąvokos, ne
galimos sutaikinti”; „žmogiški numeriai yra 
laikomi būtybėmis, kurios neturi sielos ir 
individuals sąžinės: už juos mąsto ir jau
čia valstybė”). Didelė visuotinė šventė yra 
„Vienmintystės Diena”. Po 1—330 numesiu 
revoliucijos vienalytė valstybė skelbia Val
diniame Laikraštyje: „Esate ligonys; jūsų 
liga yra vaizduotė. Tačiau pasidžiaukite: 
būsite išgydyti. Paskutiniai valstybinio 
mokslo laimėjimai jau surado, kur glūdi 
vaizduotės esmė. Dabar būsite patobulinti. 
Liksite mašinomis”.

Zamiatin nuėjo dar toliau ir parašė (vis 
dar būdamas Rusijoje!) knygą, pavadintą 
„Istorija to, kas yra svarbiausia”, kurioje 
revoliuciją pavadino (vykiu, netekusiu Sub 
specie aeternitatis bet kokios reikšmės. Taip 
gį. analogiją tarp Atilos ir to meto Rusijos 
epochų. Zamiahtin toje knygoje rašė: „Tur 
būt, dar’ būsime tos civilizacijos ir to, kas 
mus supa, sunykimo liudininkais”. Taip pat 
tvirtino, kad „tikra literatūra gali egzistuo
ti tik tenai, 
atsiskyrėliai, 
liti”.

Babėl savo
rija” apysakoje aprašė namų karą, kuris jo 
interpretacijoje buvo pilnas bolševikų pu
sės piktadaryčių. Ta apysaka iššaukė Budien 
nego protestą. Babel buvo priverstas nutilti. 
Daugiau nieko neparašė.

Broliai Serapion. Be abejo, tai buvo svar
biausia literatų grupė, kokia bet kada So
vietų Sąjungoje susiformavo. Jos nariai | 
trumpą klausimą: „Už ką esi (nusistatęs)? 
— atsakė labai iškalbingu būdu: „Esu už 
Brolius Serapion”. Grupė sudarė bendriją, 
prie kurios prisijungė labiausiai nepriklau
somi ir „revoliuciniai” Sovietų Sąjungos 
rašytojai. Jų, tarpe buvo Zošfenko. ■

Leonov savo garsioj „Barsukų” apysakoj 
leido veikt) dviems broliams. Vienas buvo 
komunistas, antras antikomunistas. Auto
rius nepasisakė nei už vieną, nei už 
antrą. Staiga toje apysakoje pasiro
do komunistų dignitorius Cikilov, kuris atei
ti įsivaizduoja sekančiu būdu: „Ateities val
stybėje negalės būti jokių paslapčių. Kiek
vienas galės nueiti pas kiekvieną, kiekvieną 
dienos ir -nakties akimirksnį, ir kontroliuo
ti jo gyvenimą. Žmonių negalima nė aki
mirksniui palikti be kontrolės. Jeigu aš bū
čiau pasaulio viešpats, — sako Cikilov, — 
kiekvienam žmogui uždėčiau ant galvos kaž
ką panašaus į mašinėlę su telegrafo juo
stele, registruojančia mintis; rytą tam tikslui 
specialiai paskirtas tarnautojas patikrintų 
juosteles ir padarytų atitinkamus sprendi
mus”.

Iii ir Pietrow „Auksinio Veršio” apysako 
je aprašo sovietų valdininkų gangsteriškus 
metodus. Kitoje žinomoje „Dvylikos kėdžių” 
apysakoje aprašo nuotykius sovietų valdi
ninko Bendero, kuris ieško deimantų, pas
lėptų vienoje Iš tų 12-kos kėdžių.

(Perkelta ( 4 pusi.)

kur ją gali kurtį pasiutėliai, 
eretikai, svajotojai ir sukilė-

garsioje „Raudonoji Kavale-

kai buvome 
juokėsi. Bet 

dabar”. — 
Valčlūlėnaltė,

GAUSIAI LANKO ANGLU KALBOS |
KURSUS I

Anglų kalbos kursus šiuo metu Kandy
je lanko 150 asmenų. Kursai suskirstyti f. 
tam tikras grupes. Numatoma, kad netolU 
moję ateityje bus įsteigti ir kitų kalbų ktns 
sai. .
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1. BENDROS PASTABOS
.d pat paskutinio laiko tremtinių įkurdi-

..mo klausimas atskirų valstybių vyriausy
bių ir atskirų pasaulinių organizacijų bu
vo svarstomas grynai tik teoriniu būdu. 
Tebuvo daromi tik maži praktiški bandy
mai, kurie paliečia labai nežymią tremti-

' nių dalį. Todėl turėdami galvoje realią pa
dėtį ir neturėdami priemonių tai padėčiai 
pakeisti, vadovaujantieji organai emigraci
jos klausimo tarp tremtinių neaktualino. Iš 
kitos pusės toks, kad ir priverstinis, trem
tinių pasilikimas Europoje buvo didžiai 
politiškai naudingas, palenkiant pasaulio 
opiniją Lietuvos laisvinimo byloje mūsų

• naudai, o taip pat daug pasitarnavo ben
droje žmonijos kovoje dėl žmogaus teisių 
atstatymo visame pasaulyje.

Jau anksčiau vadovaujantieji organai nu
matė, kad tremtiniai ilgainiui negalės pasi
likti Vokietijoje ir jų įkurdinimo problema 
suaktualės. Iš anksto negalima buvo numa
tyti nei šios problemos praktiškų sprendi
mo būdų, nei formų, todėl visai supranta
ma, kad vadovaujantieji organai ir visa 
tremtinių bendruomenę reiškė savo norą Ir 
darė pastangų emigruoti ir laikinai įsikurti 
mums priimtiniausiu būdu, būtent — kom
paktiškai, kad lietuviai masiškai gyvendami 
galėtų suorganizuoti savas mokyklas, spau
dą, organizacijas, bažnyčią.

Šiuo metu sąlygos yra daugiau išaiškė- 
jusios «r iš dalies pasikeitusios ir tenka 
daryti iš to atitinkamas praktines išvadas. 
Kaip Lietuvos laisvinimo veiksnių II - sios 
konferencijos komunikate yra paskelbta, to
limesnis -tremtinių pasilikimas Vokietijoje 
darosi vis sunkiau įmanomus, o ir jų misi
ja, kurią tremtiniai čia Vokietijoje turėjo, 
yra žymia dalimi atlikta. Todėl jiems tenka 
ieškoti būdų įsikurti kitur. Iš kitos pusės 
plačiau atitinkamoms 
tybių vyriausybėms 
diskutuojant ir net iš 
vykdyti emigraciją,
sąlygos mus verčia tenkintis įsikūrimu ma
žesnėmis kompaktinėmis grupėmis, vyk
stant į tuos kraštus, kur jau yra įsikūrusių tų dirbti žemės ūkyje. Šioje grupėje turėtų 
lietuvių didesnis būrys ir tokių būdų, kiek *• -
sąlygos leidžia, mąjiau išsiblaškyti.

2. DARBINGŲJŲ ATRANKA
Bemaž visos dabar vykdomos schemos 

siekia pasirinkti fiziniam darbui labiausiai 
tinkamus asmenis, ir, kiek galima, mažesnį 
jų Išlaikomųjų skaičių. Tokiu būdu vykstą 
mums labai nepageidaujama darbingųjų 
atranka, o Vokietijoje ir kitur pasiliekanti 
bendruomenė darosi vis mažiau pajėgi. Su 
dideliu apgailestavimu turime konstatuoti, 
kad ligi šiol nėra realių perspektyvų visiš
kai visiems išvykti į kitus kraštus. Jei ne
pasiseks pakeisti atskirų valstybių nusista
tymo, tam tikra dalis turės likti Vokietijoje. 
Todėl tenka dabar' pasinaudoti išsikėlimo 
galimumais bent tiems, kuriems tie gali
mumai šiuo metu yra prieinami’. Tokiu bū
du sumažės šelpiamųjų skaičius, o išvykę, 
šiek tiek įsikūrę ir atkutę, užuot būtų šel
piami, galės , patys prisidėti prie šalpos 
darbo. Iš kitos pusės, išvykę gali paleng
vinti sąlygas ir padėtį emigruoti pasitiku
siems. Visų išvykstančiųjų yra pati didžioji 
moralinė "pareiga, kurios niekas negali nei 
atsisakyti, nei išvengti rūpintis savo pasi-

Emigracijos reikalu

institucijoms ir vals- 
tremtinių problemas 
dalies jau pradedant 
aiškėja, kad realios

likusiais, ypač rūpintis jų išvykimu, iš
duodant, jei tik tam susidaro reikiamos 
formalinės sąlygos, atitinkamas garantijas, 
ieškant angažamentų ir pan.

Šių faktų akivaizdoje tenka laikyti tei
giamu reiškiniu persikėlimą j D. Britaniją 
ar į Kanadą.

3. EMIGRACIJA Į JAV
JV laikytinos vienu iš pačių tinkamiausių 

kraštų emigracijai, kadangi ten jau yrą di
delis ir stipriai susiorganizavusių lietuvių 
skaičius. Šiuo metu galėtų vykti tie pir
miausia, kurie gali pasinaudoti svetimomis 
neišeikvotomis'' kvotomis (rusų, lenkų, ypač 
vokiečių, jeigu yra tuose kraštuose gimę). 
Vienas suaugęs šeimos narys tokiu būdu 
nuvykęs j JV jau gali rūpintis kitų savo 
šeimos narių parsikvietimu, nes likusieji 
jau gauna pirmenybių (važiuoti. Tos pir
menybės gali būti itin reikšmingos, kai bus 
priimtas specialus imigracijoj įstatymas.

Galimumai vykti i JV ateityje labai 
priklausys nuo tokio specialaus Įstatymo 
priėmimo. Todėl tremtinių yra interesas, 
kad toks įstatymas būtų priimtas, ir jie iš 
savo pusės turi daryti, ką gali, kad jis bū
tų išleistas. Čia galimi šie veikimo būdai:

a) rašyti 
žįstamiems 
tys rašytų 
(vairioms 
joms ir skatintų savo pažįstamus bei drau
gus, ypač nelietuvips tą patį daryti.

b) kiekvieną čia Europoje prieinamą ir 
draugiškai mums nusiteikusį amerikieti rei
kia prašyti, kad jis iš savo pusės rašytų ir 
skatintų įsileisti į JV daugiau tremtinių, iš
keldamas jų pozityvų nusistatymą darbo 
atžvilgiu ir naudą iš to pačioms JV.

c) kultūrinės, profesinės ir kitos organi
zacijos turėtų rašyti atitinkamoms organiza
cijoms- JV-bėse, prašydamos jas paremti 
JV-bėse daromas pastangas įsileisti di
desnį tremtinių skaičių;

d) surašyti grupes po 100—150 darbingų 
asmenų, kurios sutiktų vykti į JV ir tenai 
nuomos ar kitu panašiu pagrindu apsiim-

laiškus savo (giminėms ir pa- 
JV-bėse raginant, kad jie pa- 
laiškus savo kongresmonams ir 
turinčioms (takos organizaci-

Rašytojai
(Atkeltą iš 3 pusi.)

Mikolaj Nikitin „Kirylo Rufenko nusikalti 
nimas nestovi vietoje, ypatingai švietimo 
itio” apysakoje (1928) duoda sukrečiantį gir 
tuokliavimo, išnaudojimų, žmogžudysčių ir 
vagysčių vaizdą, kurių pilnas yra komjau
nuolių gyvenimas.

Michal Bulgagov „Didelės Priespaudos” 
apysakoje aprašo ne komunistų didvyrius, 
bet tiktai baltosios armijos karininkus, 
traktuodamas juos' nepaprastai prielankiu 
būdu. Knyga tarp skaitytojų sulaukė nepa
prasto pasisekimo. Perdirbta scenai, turėjo 
dainelę, labai populiarią caro laikais. Kū
rini pastatė Maskvoje. Tačiau po kelių die
nų cenzūra susigriebė ir kūrini indeksavo. 
Kitose savo knygose Bulgagow aprašo so
vietų administraciją kaip negabią ir piktą 
(visų pirma „Šėtono pokštų” apysakoje).

Essenin nusižudė, parašęs patetinį pareiš
kimą: „Neparduosiu bolševikams savo smui
ko už nieką; yra man per brangi”.

Majakovski iki pačios mirties atsisakinė
jo stoti į komunistų partiją. Pats nusižudė.

Boris Pasternak buvo kurčias visokiems 
priekaištams ir priminimams. 1934 m. sovie
tų rašytojų kongrese (kuriame, be to, jis bu
vo pripažintas didžiausiu gyvenančiu So
vietų Sąjungos poetu) jis pasakė: „Neauko
kite karjerai savo individualybės. Klimate 
simpatijos, kuria gaubia mus valstybė, poe
tui gresia pavojus likti valdiniu poetu”. Kri
tikams, kurie tarp kito jam prikaišiojo, kad 
„nėra suharmonizuotas su staigiu epochos 
ritmu”, atsakinėjo: „Laikais, kai visi tvir
tina, jog reikia eiti vis greičiau, aš manau, 
kad reikia galvoti pamažu (lėtai)”. Žuvo

Lietuviškas miestelis Svabijos viduryje
(Reportažas iš Schw. Gmuend stovyklos)

Paskutinioji savaitė Schwaebisch Gmuend 
lietuvių stovykloje (savo gyventojų gausu- 

’ mu trečioji iš eilės amerikiečių zonoje) 
. praėjo žymių asmenų atsilankymo ženkle, 
į Belankydama lietuvius tremtinius Ameri

kos Lietuvių Tarybos atstovė E. Deve- 
į nienė rugsėjo 5 d. atvyko ir pas Schw.

Gmuend lietuvius. Malonioji viešnia, su- 
' sipažinus su komiteto ir švietimo įstaigų 

vadovaujančiais asmenimis, stovyklos sa
lėje 
darė 
lių 
apie 
apie' emigraciją. Stovyklos gyventojų var
du LTB komitetas E. Devenienei įteikė 
adresą, gi moterų vardu sveikino ir gėlių 
įteikė Dr. M. Žilinskienė.

Netruko išvykti užjūrio viešnia, kai sto
vykla susilaukė kito garbingo svečio J. E. 
vysk. Vincento Brizgio. Aukštąjį Bažnyčios 
svečią sutiko stovyklos gyventojai, mokyk
los ir organizacijos ir pro skautų išrikiuo
tas gretas nulydėjo į stovyklos bažnyčią. 
Susirinkusiai tikinčiųjų miniai J. E. vysk. 
V. Brizgys tarė žodį ir suteikė palaimini
mą, gi tuoj po to celebravo mišias, 
tyno” choras, vedamas Alg. 
giedojo V. Goller „Missa 
B. M. V. de Loreto” ir naują 
Kalvaičio giesmę „O Dieve”.
dideliam jaunimo būriui Vyskupas suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą.

Vakare J. E. vysk. Brizgys dalyvavo 
Tautos 
kilioje 
skaitė 
tautos 
dalį atliko „Sietyno’ 
buvo sudainuota keletas vyrų ir mišraus 
choro dainų bei pašokta tautinių šokių.

Belaukiant ir beišleidžiant retus ir bran
gius svečius, stovykloje, begyvenančioje 
dar tik trečiąjį savo istorijos mėnesį, pa
sklido ir pasitvirtino žinia, kad virš 300 
asmenų (stovykloje dabar gyvena virš 2000) 
greitu laiku turės persikelti į naujai orga
nizuojamą lietuvių stovyklą Dornstadte, 
prie Ulmo. Taj daroma norint suteikti 
daugiau Erdvės tiems gyventojams, kurie 
yra daugiau surišti su Schw. Gmuend sto
vykla: lanko mokyklas, dirba ir pan. Šios 
žinios niekas tačiau nesutiko su rūpesčiu. 
Gyvenimo sąlygos čia nėra labai patogios, 
todėl jau kitą dieną po paskelbimo sava
noriais vykti ( naują stovyklą užsirašė be
veik pilnas reikalaujamas kontingentas, tuo 
labiau, kad naujoje vietoje gyvenamosios 
patalpos yra mažos (nuo 1 — 5 asmenų vie
name kambaryje). Kaip teko girdėti, be 
Schw. Gmuend lietuvių į šią naujai orga
nizuojamą stovyklą atkeliami ir Fellbacho 
(prie Stuttgarto) lietuviai, taigi, stovykla 
susidarys apie 700 asmenų didumo. Visa 
naujosios stovyklos vadovybė organizuo
jama iš Schw. Gmuend lietuvių tarpo.

Pačioje Schw. Gmuend stovykloje gyve
nimas nestovi vietoje, ypatingai švietimo 
srityje. Neseniai pradėjo darbą medicinos 
seserų mokyklos antroji laida, J kurią su
sirinko 31 klausytoja (18 vietinių ir 13 iš 
kitų stovyklų). Klausytojos priimtos kon
kurso keliu, visos baigusios gimnaziją. Nu

matoma, kad teoretinis kursas tęsis apie 
10 mėn., be to, dar dviejų mėnesių prakti
ka ligoninėse. Mokyklai vadovauja gyd. V, 
Majauskas, inspektoriais yra gyd. Šaulys lt 
gyd. Kšivickienė, be to, moksliniu globėju 
yra dr. med. M. Nasvytis.

Anądien stovyklos skautai įnešė malonią 
programą į stovyklos gyvenimą, suruošda- 
mi didžiulę loteriją, kuriai fantus suaukojo 
patys stovyklos gyventojai. Prieš praside
dant loterijai, skautai suruošė įdomų kar
navalą, apeidami visą stovyklą ir kviesda
mi gyventojus J loteriją. Pasirengimas pa
vyko gražiai, ir skautai papildė kasą, kuri 
buvo ištuštėjusi pasiuntus keturis skautus | 
pasaulinę jamboree prie Paryžiaus, be to, 
nemaža išlaidų padarius šią vasarą virš 100 
skautų-čių bestovyklaujant tarptautinėje 
stovykloje prie Stuttgarto.

Stebint gyvenimą šioje didžiulėje trem
tinių stovykloje, pasigendama daugiau kul
tūrinių pramogų, dėl kurių suruošimo da
bartinis komitetas, atrodo, perdaug pas
tangų nededa. Komitetas, be keletos poli- 
tinių pranešimų, nrėa suruošus jokio kon
certo. Augsburgo dramos gastrolių plane — 
skaitėme laikraščiuose — buvo užprojek- 
tuota ir Schw. Gmuend stovykla; koncertą 
suruošti pareiškė norą išraiškos šokio 
menininkė Danutė Nasvytytė ir kt„ būta, 
tur būt, ir daugiau pasiūlymų, tačiau jie, 
atrodo, negalėjo būti įgyvendinti vien dėl 
to tik, kad stovykla neturi sutvarkytos sce
nos didžiulėje ir patogioje salėje ... Sto
vykloje dailininkų ir kitą scenos sutvarky
mo darbą suprantančių asmenų netrūksta, 
trūksta tačiau tik organizacijos, kuri, rei
kia tikėtis, kada nors vis atsiras.

tikro skaičiaus tremtinių per 4 
dinas, gali tekti ir labai ilgai 
net šį įstatymą priėmus.

Šiuos sąrašus dviejuose egz.
š. m. lapkričio 1 d. įkurdinimo tarnybai 
šiuo adresu: Lederstr. 94, (14b) Reutlingen. 
Panašiems tikslams tokie sąrašai gali būti 
panaudoti ir Kanadoje, todėl sutinkantieji, 
jeigu susidarytų galimumai, panašiomis są
lygomis važiuoti ( Kanadą, atsiunčia tokių 
sąrašų ir paaiškinimų tris egz. Kitį gali 
siųsti sąrašus, skirtus tik Kanadai, apie tai 
pažymėdami.

e) Visi tremtiniai amerikiečių zonoje, ku
rie norėtų važiuoti į JV, turi užpildytį ati
tinkamus pareiškimus ir įteikti konsula
tams. Konsulatai kartais tokių pareiškimų 
nepriima, teisindamiesi, kad jie jų jau ir 
taip labai daug turi fr eilė yra susidariusi 
keliems metams. Tačiau paAiškimus vistiek 
reikia užpildyti ir palaikyti pas save. Bus 
daromi žygiai, kad tokius pareiškimus pri
imtų, neatsižvelgiant į kvotos dydį, nes 
priėmus atitinkamą įstatymą, vaizdas gali 
visiškai pasikeisti ir dabar atrodanti labai 
didelė eilė staiga gali pasidaryti visai ma
ža. Tikslinga nevežti pareiškimų į konsu
latą kiekvienam atskirai, bet auripkus jų 
didesni skaičių, pristatyti kartu, jeigu ga
lima, su atitinkamu stovyklos administra
cijos lydraščiu;

f) šiuo metu stovyklose amerikiečių zo
noje lankosi JV senatoriai ir kongreso at
stovai. Priimkime juos tinkamai ir šiltai. 
Parodykim jiems ne tik mūsų 
būvį, bet ir savo pastangas dirbti 
ko geresnio, savo kultūringumą 
kingumą. Šių svečių apie mus 
nuomonė bus nepaprastai svari, 
tremtinių Įsileidimo klausimą;

g) reikalas liečia mus pačius, 
aktingi. Nelaukime, kad už mus 
kaimynas ar kas kitas, o imkimės 
vos patys: rašykime laiškus, sudarinėkime 
sąrašus. Jokia pastanga nėra permenka. 
Turime parodyti didelės energijos ir veiki
mo. Tatai bus daug vertingiau, negu gau
dymas įvairių mažai pagrjstų ir visai ne
pagrįstų žinių ir gahdų apie emigraciją. 
Rašydami šiuo reikalu savo giminėms ir 
pažįstamiems į JV, jei norėsime jiems 
pareikšti konkrečių minčių apie tai, ką jie 
patys ir jų pažįstami turėtų kelti tenai 
aikštėn, nesiremkime pirmoje eilėje aima
nomis dėl savo blogos padėties, bet daug 
labiau savo gerais privalumais ir tomis 
savybėmis, kurios atneš naudos ir JV, mus 
ten įsileidus.

Strattono bilius turi daug neaiškumų ir 
toks, koks jis yra pateiktas, sudaro daug 
pavojų, kad ne visi tremtiniai galės vieno- 

! dai juo pasinaudoti, todėl geriau yra pra
šyti, kad mūsų giminės ir pažįstami užjū
ryje, o taip pat ir mūsų draugai, kurie čia 
Vokietijoje gyvendami gali judinti šį rei
kalą, keltų labiau bendrai tik tremtinių įsi-

metus. Va- 
dar laukti,

atsiųsti iki

vargingą 
ir siekti 
ir tvar- 
sudaryta 
svarstant

Būkime 
padarytų 
iniciaty-

būti šalia ūkininkų — žemės ūkio vadovai 
— specialistai ir visas reikalingas pagal
binis personalas (mechanikai ir kt.). To
kiame sąraše, turėtų būti pažymėta pa
vardė, vardas, amžius, specialybė, 
šeimos skaičius ir šeimos asmenų 
čius, kurie negalės dirbti šios grupės 
bų (pageidaujama, kad jis būtų kiek 
ma mažesnis). Prie sąrašo pridėti atskiru 
raštu paaiškinimą anglų kalba, adresuotą. 
Chamber of Agriculture, kad šią grupę su
daro savo darbe prityrę žmonės, sugebą 
dirbti žemės ūkyje ir auginti tą ar kitą kul- 
tūrą (nurodyti siaurą žemės ūkio sritį, ne 
bendrą ūkininkavimą).

Šitokie sąrašai su paaiškinimais reika- 
.lingi amerikiečių atitinkamoms Įstaigoms 
parodyti, ką mes galime darbti ir tokiu „ . . ,
būdu jas labiau palenkti, kad jos remtų! leidimo klausimą, pabrėždami, kad jis bū- 
tremtinių įsileidimą į JV reikalą. Even
tualiai, priėmus imigracijos įstatymą, ga
lėtų būti atsižvelgti į pareikštą norą, ir 
prisistatę Chamber of Agriculture tokiomis 
grupėmis galėtų gautį pirmenybių išvykti, 
kas yra taip pat labai svarbu, nes, pav., 
Strattono bilius numato įsileidimą tam

visas 
skai- 
dar- 
gali-

sielos inžinieriai
1946 m. valymo auka.

Zoščenko — vienas iš didžiausių sovietų 
rašytojų. Priklausė „Brolių Serapion” gru
pei1. Nepaprastu vikrumu ilgą laiką pavyk
davo jam išleisti satyrinius aprašymus, kri‘ 
tikuojančius aiškiu būdu oficialią sovietų 
visuomenę. Buvo uždraustas ir žuvo 1946 
m. valymo auka. Cenzūra tik tada (žiūrėjo 
tikrą jo kūrinių reikšnę.

i tinai turi būti išspręstas tokiu būdu; kad 
jokia tautinė ar religinė grupė neturėtų 
ypatingų pirmenybių.

h) Tremtiniai turi visur ir čia Vokieti
joje, ir nuvykę kur nors į kitą kraštą — 
vengti visko patys ir sulaikyti kitus savo 
draugus bei pažįstamus nuo tokių veiksmų, 
kurie sudarytų pagrindo manyti, kad mes 
nemėgstam darbo arba jo vengiam. Vienas 
geras pavyzdys kartais daugiau reiškia, 

' negu kurie daromi žygiai ar rašomi ilgi 
memorandumai. >

4. PASTANGOS IŠVYKTI
Konstatavus reikalą tremtiniams tuo tar

pu kurtis kur nors už Vokietijos ar Aus
trijos ribų, tenka pažymėti, kad visa turi 
būti daroma ramiai ir apgalvotai. Jokio 
pagrindo panikai nėra. Jeigu, kas vyksta į 
Europos kraštus, turi pagalvoti, kuris yra

Juri Olecha - autorius šauniausios rusų I į° emigracijos tikslas ir kokiose sąlygose
knygos „Pavydas” (1927), kuri skelbė pro
testą, daromą amžinųjų žmoniškumo jaus
mų vardu prieš bemintj mechanizuotą gy
venimą. Oficiali kritika šaukė, kad tai yra 
negatyvi knyga, o kai kurie aptarinėjo ją 

savo 
ko- 
lai-

kaip „labai pavojingą”. Olecha ligi 
„likvidacijos” reprezentavo idealiojo 
munizmo kryptį, kurią sovietų valdžia 
kė bjauriausiu politiniu nusikaltimu.

PATIEKTOS žinios, be abejo, nėra 
nos. Jos ir negali būti pilnos. Tačiau 
rodo dalelę „pogrindinio” Rusijos gyveni
mo. Šitos žinios, sugriauna faktą, būk visi 
sovietų rašytojai yra aklai paklusnūs visa
galei partijos valiai. Pasirodo, revoliucinėj 
valstybėj rašytojai yra tikri revoliucijonie- 
riai ir sielos inžinierių vardo verti vyrai.

Sovietų sistema tų rašytojų pavaizduota 
kur kas tragiškiau ir iškalbingiau, nei viso 
se antisovietinės propagandos knygose. Tei 
singai pastebėjo vienas kritikas, kad Zoš- 
čenkos kūriniai kada nors istorijos svars
tyklėse svers daugiau, nei tūkstančiai tonų 
popieriaus, kuriame atspausdinta oficiali 
sovietų santvarkos propaganda ir reklama.

1947. VIII. 31. J. Kuzmickis

pil- 
jos

gausiai susirinkusiems lietuviams pa- 
platų pranešimą apie Amerikos bro- 

veiklą Lietuvos išlaisvinimo reikale, 
vykimo į JAV galimybes ir bendrai

,Sie- 
Kačanausko, 
in honorem 
muziko St. 

Po pamaldų

šventės minėjime, praėjusiame pa- 
nuotaikoje. Prof. dr. Z. Ivinskis 
paskaitą tema „Praeities reikšmė 

išsilaikymui”, gi meninę programos 
meno kolektyvasi

SCHW. GMOND

J. Vikis.

dažniau
Dr. A.

Trumpa kronika
— Stovyklos komitetas pradėjo 

ruošti paskaitas. Neseniai prof. 
Maceina skaitė apie „Socialinę demokrati
ją, o rugsėjo 18 d., prieš išvykdamas į 
Ameriką, gyd. Z. Danilevičius kalbėjo apie 
„Paveldėjimą”.

— Trys JAV kongreso atstovai lankėsi 
Schw. Gmuend lietuvių tremtinių sto
vykloje, arčiau susipažindami su gyvenimu 
ir pačiais gyventojais. Atstovai plačiai iš
sikalbėjo su atskirais asmenimis, z teirauda
miesi apie jų bėgimo iš tėvynės priežastį!, 
apie darbą Vokietijoje, kodėl negrįžta na
mo ir kur nori emigruoti. JAV ir Kanada 
yra pirmosios šalys, į kurias nori visi 
tekti, gi dėl negrįžimo priežasčių visi 
sisakė vienodai: kol bolševikai ten 
miniiikauja, mums kelias į tėvynę yra

pareiškė, kad jie pana- 
girdi visose stovyklose, 
buvo dešimtį aplankę.
Pilka ir Vilniaus operos

pa- 
pa- 
šei- 
už-

| jis atsidurs.
Vykdomoji Tarybą deda pastangų susi

siekti su įvairiomis institucijomis, kurios 
rūpinasi tremtinių įkurdinimu, ir išdėstyti 

1 joms mūsų bėdas bei pageidavimus. Ly- 
' giagrečiai bendradarbiaujama su Amerikos 
lietuviais. Apie šias pastangas ir jų vai
sius tremtiniai bus informuojami, kai tik 
tokios informacinės medžiagos susirinks.

(ELTA)
SUNKUS UŽDAVINYS

(Iš N.Y.T.)

PAIEŠKOJIMAI
C. I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 

AROLSENE PRIE KASSELIO 
IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS: 

TSCHORZNIKIS Josef, iš Kauno, buvo
Plankstadt b/Heidelberg;

WALTERIS Vincas, 44 metų, iš Rokų, bu
vo Seeligenfeld, Rytprūsiuose;

VENSLOVIENE Liuda, 38 metų, iš Trakų, 
1945 m. buvo Waklitz, Magdeburg;

VILCIAUSKAS Vincas, 43 metų, 1945 m. 
buvo Luckenwalde b/Berlin;

VILMANTIENE Ema, 30 metų, iš Vilniaus
1941 m. deportuota Vokietijon nežino
mon vieton;

VOKENIENE Johana, 55 metų, iš Kuktiš- 
kio, buvo Prenzlau, Ukemark;

ZAIKAUSKAS Simonas, 25 metų, iš Semi-
J

P. liškių, buvo Lahrbach, Kr. Alsfeld;
ZAILSKAS Pranas, 36 metų, buvo Magde

burge;
ŽILIONYTE Jadvyga, 1944 m. buvo Vokie

tijoj.
ŽEMAITAITIS Pranas, 36 metų, iš Baply- 

nių, Sakių apskr.
BALČIŪNIENE Ona, 55-60 m., iš Beržinių 

km., Keturvalakių vi., Vilkaviškio apsk.
BALČIŪNAITE Anelė, 27 m. iš Beržinių 

km., Keturvalakių vi., Vilkaviškio apsk.
BALEISIENE Birutė, iš Kauno, 1944 m. 

vo Rytprūsiuose;
BALEISIENE GENE, iš Kauno, 1944 m. 

vo Rytprūsiuose;
BALEISIENE DANUTE, iš Kauno, 1944 

buvo Rytprūsiuose;

bu

m.

darytas. Atstovai 
šius" atsakymus 
kurių jie iki šiol

— Aktorius St.
solistė F. Pupėnaitė rugsėjo 16 d. stovyk
loje suruošė žodžio ir, dainos vakarą. St 
Pilka deklamavo mūsų poetus, gi solistė 
F. Pupėnaitė išpildė savų ir svetimųjų 
kompozitorių kūrinius. Rugsėjo 17 d. St. 
Pilka suruošė dar antrąjį lietuvių literatū
ros rečitali 
dienai”. Abu 
nių pramogų

—f Rugsėjo 
smuikininkas
pianiste H. Wieser, 
sonatų vakaras, kuriame buvo išpildyti M. 
Regerio, Wolf-Ferrari, J. Gruodžio ir kitų 
kompozitorių kūriniai.

— Pasitraukus iš pareigų Liet. Raudo
nojo Kryžiaus skyriaus valdybos pirminin
kui gyd. Z. Danilevičiui, nauju pirmininku 
tapo ligšiolinis valdybos iždin. Idzelevičius.

- „Nuo Maironio iki šiai 
vakarus buvo gausu kultūri- 
išsiilgusių klausytojų.
19 d. stovykloje koncertavo 
Iz. Vasyliūnas su vokiečių 
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