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Štai tikrieji buvusiojo karo kaltininkai * Viena sąmokslo šalis jau išpirko savo kalte * Kada išpirks antroji?
VOKIEČIŲ -RUSŲ NEPUOLIMO PAK

TAS 1939 M. RUGPJŪČIO 23 D.
Vokiečių Reicho ir Sovietų Social. Respub 

likų S-gos vyriausybės, norėdamos susti
printi taiką tarp Vokietijos ir TSRS, pasi
remdamos pagrindiniais 1926 m. Vokieiijos- 
TSRS neutralumo sutarties nuostatais, susi
tarė dėl sekančio;

I
Abi susitariančios šalys šiuomi įsiparergo 

ja nesiimti prieš viena kitą prievartos, agre 
šyvių veiksmų ir bet kokio užpuolimo pa
vieniui arba kartu su kitomis valstybėmis.

II
Jeigu viena iŠ susitariančių šalių bus už

pulta trečios valstybės, antroji susitariančio 
ji šalis jokiu atveju neparems tos trečiosios 
galios.

III
Abi susitariančios šalys palaikys ateity

je nuolatinį kontaktą konsultacijos tikslu, 
kad abi šalis pasiinformuotų jas interesuo
jančiais klausimais.

IV
Nė viena iš susitariančių šalių neprisidės 

prie bet kokio jėgų grupavimo, tiesiogiai 
ar netiesiogiai nukreipto prieš antrą šalį.

V
Jeigu tarp susitariančių šalių iškiltų vie

nokių ar kitokių nesutarimų bei konfliktų, 
abi šalys stengsis juos suderinti išimtinai 
draugiškuose pasitarimuose arba, reikalui 
esant sudarys tam reikalui derinimo 
(Schlichtungs) komisijas.

VI
Si sutartis galioja dešimtį metų ir jeigu 

viena iš susitariančiųjų šalių prieš pasibai
giant šiam terminui per metus laiko neat
sisakys, šios sutarties galiojimas automatiš 
kai pralionguojamas dar penkiem metams.

VII
Si . sutartis turi būti ratifikuota galimai 

ankstesniu terminu. Ratifikacijos dokumen
tais pasikeičiama Berlyne. Sutartis įsigalio
ja ją pasirašius.

Paruošta du originalai — vokiečių ir ru-
sų kalbomis.

Maskva, 1939 m, rugsėjo 23 d.
Už Vokietijos Reicho Vyriausybę 

von Ribbentrop 
TSRS Vyriausybei 

įgaliojus W. Molotov

Hirohito nekaltas
Tokio (AP). Tarptautinio tribunolo posė

dyje, Tokio, amerikiečių vyr. kaltintojas pa 
reiškė, kad Japonijos imperatorius dėl ki
lusiojo karo yra visai nekaltas. Jo many
mu, dar prieš Pearl Harbour puolimą im
peratorius buvo nusistatęs prieš karą. Tik 
tuometiniai politikai esą tautai įkalbėję, kad 
imperatorius norįs karo.

Kadangi Šveicarija nepriklauso JT Orga
nizacijai, tai j\ pasiuntė į dabartinį susi
rinkimą tik stebėtojus. (AFP)

ATTLEE APIE D. BRITANIJOS 
SUNKUMUS

Londonas (Dena/Reuter). Dabartinei ūkio 
krizei D. Britanijoje prasidėjus, ministeris 
pirmininkas Attlee pasakė pirmąją savo kai 
bą, kurioje darbo partijos narius ragino 
vardan socialistinės partijos misijos dėti 
pastangas nugalėti visus sunkumus. Jis nu 
rodė, kad nežiūrint esamos ūkio krizės, bri
tų tauta stebėtinai remia dabartinę vyriausy 
bą, taj patvirtinąs laktas, kad per vienoje 
grafystėje įvykusius papildomus rinkimus į 
parlamentą darbo partijos atstovas gavęs 
daugiausia balsų.

Peikdamas opozicinės spaudos puolimus, 
jis pažymėjo, kad ji, klaidingai perstatyda- 
ma įvykius užsieniuose, ypač Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, padariusi D. Britanijai 
daug žalos. Dabar veikiančius suvaržymus 
ūkio srityje Attlee pateisino iš dalies tuo, 
kad lėtai vykstąs atstatymas tų Europos 
kraštų, kurie norėtų su D. Britanija bendra
darbiauti ūkio plotmėje.

Attlee mano, kad iš to, kokie yra stiprūs 
sovietų spaudos puolimai prieš likusįjį pa
saulį, galima daryti išvadą apie maštabą tų 
sunkumų, su kuriais tenka kovoti sovietų vy 
riausybei.

SLAPTAS PAPILDOMAS PROTOKOLAS 
1939 M. RUGSĖJO 23 D.

Nepuolimo pakto tarp Vokietijos Reicho 
ir Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjun
gos pasirašymo proga, abiejų šalių pasira
šiusieji įgaliotiniai visiškai slaptai svarstė 
pasidalinimą interesų sferomis Rytų Euro
poje. Pasikalbėjimas davė šiuos rezultatus:

1. Politinio — teritorialino Bal’. jos val
stybėms priklausančiose srityse (Suomijoje,

I Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje) pertvarky
mo atveju, šiaurinė Lietuvos siena turi kar
tu atstoti ir Vokietijos SSRS interesų sferos 
rubežių.

Tuo atveju Lietuvos interesai į Vilniaus 
sritį abipusiškai pripažįstami.

2. Politinio — teritorialinio dabar pri
klausančių Lenkijos valstybei sričių pert
varkymo atveju, Vokietijos — SSRS interesų 
sferos skiriamos apytikriai šiomis upėmis: 
Narevu, Vysla ir Sanu. Ar Lenkijos valsty
bės nepriklausomybės išlaikymas bus pagei
daujamas ir jos sienų nustatymo klausimas 
galutinai paaiškės tik tolimesnių įvykių rai
doje. Tačiau kiekvienu atveju abi vyriausy
bės šį klausimą spręs draugiško susitarimo 
būdu.

Kas liečia pietryčių Europą, sovietai užak 
centuoja savo interesus į Besarabiją. Iš vo
kiečių pusės pareiškiamas visiškas politinis 
nesiinteresavitnas šia srimtimi.

4. Šitas protokolas abiejų šalių laikomas 
griežtoje paslaptyje.

Maskva, 1939 m. rugsėjo 23 d.
Už Vokietijos Reicho Vyriausybę 

von Ribbentrop 
SSRS Vyriausybei 

įgaliojus W. Molotov

Britai nutarė pasitraukti iš Palestinos
JIE NETIKI, KAD JT iSSPRĘS PALESTINOS KLAUSIMĄ. SOVIETAI VĖL PUOLA ANGLUS IR AMERIKIEČIUS. „KARO KURSTYTOJŲ” SĄRASAS DIDĖJA.

PALESTINOS LIKIMAS
New Vorkas (DPD/Reuter) Britų koloni

jų ministeris Creech-Jones JT pilnaties Pa 
lestinos komisijoje pareiškė, jog D. Brita
nija esanti pasiruošusi įvykdyti kiekvieną 
planą, kuris būtų priimtinas tiek žydams, 
tiek arabams. Bet jei JT rekomenduotų to
kią politiką, kurią viena kuri šalis atmes
tų, tai tuomet D. Britanija nesiims tą po
litiką vykdyti. Savo vyriausybės vardu 
Creech-Jones iškilmingai paskelbė, jog to 
klausimo sureguliavimui užsitęsus, D. Bri
tanija yra nusprendusi ruoštis pasitraukti iš 
Palestinos su visomis britų karinėmis pajėgo 
mis ir su administracijos personalu.

Britų vyriausybė remia Palestinos klau
simui tirti komisijos rekomendacijas, pagal 
kurias Palestina galimai greičiau gautų ne
priklausomybę. D. Britanija esanti taip pat 
ypatingai užinteresuota jr tais komisijos pa

16-os tautų Paryžiaus konferencijos pra
nešimas duoda aiškų vaizdą apie padėtį Va
karų Europoje. Iš to pranešimo aiškėja, kad 
visos valstybės, nežiūrint jų ūkiškosios ir 
politinės struktūros, vienodai sunkiai pergy
vena buvusiojo karo pasekmes. Tuo atžvilgiu 
Rytų Europoje nesą nė kiek geriau.

„Nugalėti1 dabartinius sunkumus nėra 
lengva — kalbėjo Attlee — bet mes turime 
pilną pasitikėjimą dėl ūkio atgijimo.” Tai 
priklausą nuo tarptautinio bendradarbiavi
mo. Todėl esą reikia lauktj Paryžiaus kon
ferencijos rezultatų. O kol tie rezultatai 
pradės reikštis dar reikia gerokai susipaus- 
ti. D. Britanija turinti daugiau eksportuoti 
ir plėsti savo užjūrio išteklius. Attlee baigė 
kalbą šūkiais, kad D. Britanijos uždavinys 
esąs gana didelis, o darbo partija turinti 
atlikti savo ypatingą misiją. Mes — sakė 
jis — tveriame žmonių bendruomenę ant 
socialinio teisingumo ir laisvės pamatų. 
Čia yra suvienyta planingasis ūkis ir pri
vačioji verslininkystė; kolektyvinės priemo
nės ir individumo laisvė; pasiryžusi vyriau
sybė ir kritikuojančioji opozicija, kuri gali 
laisvai veikti.

1939 M. RUGSĖJO 28 D. SLAPTAS PA- 
PILD. PROTOKOLAS

Pasirašiusieji įgaliotiniai patvirtina Vo
kietijos Reicho ir TSRS vyriausybių susita
rimą dėl sekančio:

1939 m. rugpiūčio mėn. 23 d. pasirašyto 
slapto papild. protokolo 1-ma pastraipa pa
keičiama tiek, kad Lietuvos valstybės teri
torija pereina į TSRS, o Liublino ir dalis 
Varšuvos vaivadijos į Vokietijos interesų 
sferą (žiūr. žemėlapį prie šiandien pasira
šytos sienų ir draugiškumo sutarties). Kai 
tik TSRS vyriausybė savo interesų apsaugai 
Lietuvos teritorijoje imsis ypatingų priemo
nių paprasto ir natūralaus sienų nustatymo 
tikslu dabartinė Lietuvos—Vokietijos siena 
bus tokia rektifikuojama, kad Lietuvos teri
torijos dalis, kuri pridedamam žemėlapyje 
randasi į pietų vakarus nuo nurodytos lini
jos, atitektų Vokietijai.

Toliau konstatuojama, kad dabar galio- 
jantieji ūkiniai sdhtoriai tarp Lietuvos ir 
Vokietijos aukščiau minėtomis Sov. Sąjun
gos priemonėmis nebus pažeisti.

Maskva, 1939 m. rugsėjo mėn. 28 d.
Už Vokietijos Reicho Vyriausybę 

von Ribbentrop 
TSRS Vyriausybei 

įgaliojus W. Molotov

INTERESŲ SFERŲ SIENOS
Vokiečių — sovietų sienos ir draugiškumo 

sutartis
Vokietijos Reicho ir SSRS vyriausybės, 

sugriuvus ligšiolinei Lenkijos valstybei, lai 
ko išimtiną savo pareigą atstatyti šiose sri
tyse ramybę bei tvarką ir ten gyvenan
čioms tautoms užtikrinti atatinkantį jų liau
dies popročiams taikų gyvenimą. Tam tiks
lui susitarta dėl sekančio:

siūlymais, kur yra reikalaujama, kad JT 
visuotinas susirinkimas imtųsi priemonių 
išspręsti skurdžiose sąlygose gyvenančių iš 
vietintųjų žydų problemą. Nesą jokio ne
darnumo tarp komisijos pasiūlymų ir, tarp 
britų politikos tikslų. Sunkiausioji problema 
betgi esanti-praktiškas vienokių ar kitokių 
JT rekomendacijų įvykdymas.

Britų užsienio reikalų ministerijos atsto
vas Londone paskelbė, jog britų vyriausybė 
pasitraukti iš Palestinos numato pradėti tuo 
jau, kaip tik pasibaigs Palestinos klausimu 
debatai JT visuotiname susirinkime. Britų 
jėgos dar kurį laiką galėtų pasilikti Pales
tinoje, jei būtų prieita abiem pusėm palan
kaus sprendimo. Bet D. Britanija yra pasi
ruošus atsisakyti savo mandatinių teisių, jei 
galutino sprendimo tuo reikalu tektų laukti 
iki sekančiojo JT visuotino susirinkimo. Jis 
dar pridūrė, jog Londone nemanoma, kad 
JT galėtų rasti Palestinos klausimui tinka
mą sprendimą.

JT sluoksniuose buvo diskutuojamas klau 
simas, kokia tauta turėtų įvykdyti Palesti
nos padalinimą, jei tat nutartų visuotinas su 
sirinkimas. Čia pirmiausiai iškyla Jungtinių 
Amerikos Valstybių klausimas. Bet esą ma
žai žymių, kad JAV būtų pasiruošusios siųs 
ti savo kariuomenę į Palestiną.

VIŠINSKIS SPAUDOS KONFERENCIJOJE
Lake Success (AP). Spaudos konferencijo

je sovietų užs. reik, viceministeris Višinskis 
vėl puolė John Foster Dulles ir kitus įžy
miuosius amerikiečius, kuriuos jis savo JT 
visuotiname susirinkime pasakytoje kalboje 
pavadino „karo kurstytojais”. Jis išsireiškė, 
jog jiems reikėtų,, geležinius retežius uždė
ti ant rankų”. Tas pats turėtu būti, jo ma? 
nymu, padaryta su britų viceministeriu Hec 
toru McNeil ir su amerikiečių delegatu prie 
JT organizacijos Warenu Austinu. Ir šį kar 
tą jis pakartojo tuos pačius motyvus,kuriuos 
jau buvo išdėstęs savo kalboje rugsėjo 18 
d. Jis reikalavo įstatymo, kuris baustų už šį 
nusikaltimą.

Vienas laikraštininkas atkreipė Višinskio 
dėmesį į tai, kad sovietų spauda prezidentą 
Trumaną palyginusi su Hitleriu ir paklau
sė ar jis tai skaito netaktiškumu ir ar neį
žiūri jis ir čia kurstymo į karą. Višinskio 
nuomone, tai esąs specialus atsitikimas, jis

Vokietijos Reicho ir TSRS vyriausybės nu 
stato savo kraštų interesų sienas ligšiolinė
je Lenkijos valstybėje pagal liniją, kuri yra 
pažymėta pridedamame žemėlapyje ir pa
pildomame protokole smulkiau aprašyta.

II
Abi šalys .1 str. nurodytą interesų sieną 

pripažįsta kaip galutiną ir bet kokį trečio
sios valstybės kišimąsi į šį patvarkymą at
meta.

111
Reikalingą naują valstybinį sutvarkymą į 

vakarus 1 str. pažymėtos linijos perima Vo 
kietijos Reicho vyriausybė, o J rytus — 
TSRS vyriausybė.

IV
Vokietijos Reicho ir TSRS vyriausybės, 

aukščiau nurodytą susitarimą traktuoja 
kaip tvirtą pagrindą sėkmingam ir drau
giškam abiejų tautų santykių vystymuisi.

IV
Šią sutartį ratifikavus, ratifikacijos do

kumentais pasikeičiama Berlyne kaip gali
mai greičiau. Sutartis įsigalioja ją pasira
šius.

Paruošta dviejuose egzemplioriuose-rusų 
ir vokiečių kalbomis.

Maskva, 1939 m. rugsėjo 28 d.
Už Vokietijos Reicho Vyriausybę 

von Ribbentrop
TSRS Vyriausybei 

Įgaliojus W. Molotov

Westminsterio arkivyskupas kardinolas 
Griffin lankydamasis Amerikoje pareiškė: 
„Labiau negu bet kada pasaulio katalikai 
turėtų susijungti prieš bendrąjį priešą — 
komunizmą ir materijalizmą. (AP) 

nesąs apie tai tiksliai informuotas, ir gerai 
to reikalo nežinodamas, jis negalįs čia nie
ko pasakyti. Jis tik pridėjo: „kiekvienas, ku
ris kursto į naują karą, gali būti su Hitleriu 
palyginamas”. Korespondentas tuojau pa
klausė: „Reiškia jūs manote, kad prezidentas 
irumanas priklauso prie tų žmonių”. Vi
šinskis atsakė: „Aš to nesakiau”.

Šioje spaudos konferencijoje, kuri, kaip ma 
noma, buvo didžiausia, Višinskis kalbėjo į 
600 dalyvių. Puldamas amerikiečius, buvusį 
Jungtim Amerikos Valstybių pasiuntinį Mas 
kvoje Bullittą ir ra'dijo komentatorių Walter; 

I Winchell; Višinskis papildomai įtraukė į sa
vo „karo kurstytojų” sąrašą. Kai Višinskis 
pradėjo smarkiai kritikuoti britų viceminis- 
terį Hectorą McNeil,'konferencijoje dalyva
vęs nuolatinis britų atstovas prie Saugumo 
Tarybos Sir Aleksander Cadoganas, išėjo iš 
auditorijos.

Kalbėdamas Palestinos klausimu Višinskis 
išreiškė baimės, kad anglams iš Palestinos iš 
sikrausčius žydus gali ištikti Exodo likimas.

BALKANŲ KLAUSIMAS
Lake Success (AP). JT politinėje komisi

joje laike debatų Balkanų klausimais ameri 
kiečių delegatas Hershelis Johnsonas reika
lavo pripažinti Albaniją, Bulgariją ir Jugo
slaviją kaltomis už nusižengimus prieš JT 
Chartą, nes jos remiančios sukilėlių ban
ditus šiaurės Graikijoje. Jis taip pat siūlė, 
kad JT reikalautų tuojau sustabdytį bandi 
tų rėmimą.

New Yorkas (Dena/Reuter). Sovietų dele
gatas Andrei Gromyko įnešė naują rezoliu- 
ciiją, kurioje siūloma pripažinti Graikiją at 
sakingą už visus konfliktus.

Kartu jis reikalavo atitraukimo visų sve
timų karinių pajėgų iš Graikijos, o užsie
nio paramos tiekimams stebėti jis siūlė su
daryti specialią komisiją.

Savo ilgoje kalboje jis vis kaltino „fa
šistinę” Graikijos vyriausybę prikišdamas 
jai terorą nukreiptą prieš „pažangiąją de
mokratiją”. Toliau Gromyko įpuolė Jungti
nes Amerikos Valstybės už „nuolatinį kiši
mąsi į Graikijos reikalus”.

SOVIETAI NUSTOJA SIMPATIJŲ
Lake Success (AP). Ponia Eleonora Roo- 

sevelfienė, kuri pagal užs. reik, ministerio 
Marshallio pageidavimą turės atsakytį į Vi
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Kiti procesai
Tirana (Dena). AFP praneša kad grupę 

Albanijos parlamento atstovų, kurie yra 
kaltinami ruošimu sąmoksĮo prieš dabartinę 
vyriausybę, teismo procese vyr. kaltintojas 
reikalauja pakarti.

Budapeštas (Dena). Tass praneša, kad 
pirmadieni vengrų liaudies tribunole prasi
dėjo procesas prieš 41 asmenį, kurie yra 
kaltinami sąmokslu prieš Vengrijos res
publiką. , ,

Bukareštas. Teismo procesas prieš Rumu
nijos ūkininkų vadą Dr. Julių Maniu ir 
vadovaujančius jo partijos narius prasidės 
Bukarešte spalio 10 d. Maniu buvo apkal
tintas išdavimu ir suimtas š. m. liepos 
21 d. •

Kanados finansų ministeris Douglas Ab
bott savo kelionės po Europą metu lankysis 
DP stovyklose. (UP) 

šinskio užsipuolimus, pareiškė: „Ir pada
rius dideles pastangas, ir įsigilinus į padėtį, 
sovietų veikimo būdo negalima suprasti. Aš 
jaučiu, kad kiekvieną tarptautinę akciją ru
sai užvilkina, nes jie mano, jog laikas vei
kia jų naudai. Jie, matomai, laukia Jungti
nėse Amerikos Valstybėse naujos ūkio kri
zės, kuri padarytų bedarbių proletariatą 
prieinamą komunistams”.

UZ VIENĄ - KETURIUS
Lake Success (AFP). Dėl priėmimo į JT, 

organizaciją buvusiųjų Vokietijos sąjungi
ninkų Saugumo Taryba negalėjo susitarti. 
Sovietų Sąjungos delegatas Gromyko pareis 
kė sutinkąs pritarti Italijos priėmimui su są 
lyga, jei kartu būtų priimta Bulgarija, Suo
mija, Vengrija ir Rumunija.

Prartfcūzija yra prieš Bulgarijos priėmimą, 
o JAV be to dar ir prieš Vengrijos priėmi
mą. Prancūzų atstovas Parodi pažadėjo mo
tyvus vėliau pareikšti. Amerikiečių delegatas 
Johnsonas kaltino Vengriją už nusikaltimus 
prieš žmogaus teises.

EVATTAS PALESTINOS KOMISIJOS PIR.
MININKAS

Lake Success (AFP).JT visuotinojo susi
rinkimo sudarytoji komisija Palestinos klau
simui spręsti savo pirmininku išsirinko Aus 
tralijos atstovą Dr. Evattą.

IR MAROKO PRAŠO NEPRIKLAUSO- 
SOMYBES

New Yorkas (Dena/Reuter). Gerai infor
muotuose sluoksniuose kalbama, kad Ma
roko nepriklausomybės klausimas dar gali 
būti įtrauktas į JT visuotinojo susirinkimo 
darbotvarkę. Marokiečių nepriklausomybės • 
partija yra atsiuntusi JT gen. sekretoriui 
Trygve Lie atitinkamą memorandumą, ku
riame prancūzų vyriausybė yra kaltinama 
už nelygų marokiečių traktavimą su kitais 
Prancūzijos piliečiai.

Londonas (Dena/Reuter) Per papildomus 
rinkimus West-Islington grafystėje vienas 
darbo partijos kandidatas vėl laimėjo rinki
mus. Jis surinko 8760 balsų, o jo konku
rentas konservatorių partijos atstovas tik — 
4084 balsus. Bet gi bendruosiuose rinkimuo
se darbo partijos atstovas buvo gavęs sep
tyniais tūkstančiais balsų daugiau.

1
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Kaip toli yra pažengę rusai atominės bombos srityje
LXn Fig«z* Lineraize*. Užranka U Pini Hėberi siraipuio.) Kiekvieno* demokratijos pagrindą sudaro 

žmogaus teisės, nuo kurių paskelbimo pir- 
k* ataaM turau'i»*ą puklaust** pto- ■ *sie*tai, Bet štai ką aš skaitau tikra daly- Į Prot Oppenheimerit. — Jūs man statote mą kartą 1776 m. Amerikoje, Virginijos

ls»eri»» Upv«»h«-‘»*r«, gsss<«* dar-k*: Sosietat tari darbo metodu*, kurie jo- lok. Mausimą į kur; aš negaliu atsakyti. Aš valstybės konstitucijoje, yra daug kartų
kt* būda negali būh lyginami ra mūsų esu mokslo žmogus, bet ne politikas. Ta- * prieita prie ginčų, kaip jas suformuoti ir
Metodais. Įčuu kadangi reikalas eina apie milijardus, kaip jas visiems žmonėms užtikrinti. Vie-

— Ar ritas, kad šiandieną daug vokiečių *fba beveik, žmonių gyvybių, aš skaitau name pranešime apie žmogaus teisių komi-
mnknliaiakto kurie ankstinu pciklausė Kai- pareiga jum* pasakyti mano mintis, kad sijos darbą amerikiečių žinių agentūros

I niekuomet nereikia žaisti su ugnimi. Visų Overseas News Agency kores|x>ndentė, Ro-
psrmn reikšta* eina apie moralini klausimą: seniarie Rediich. patiekia apžvalgą apie

Prcdesoriųs Oppenhetmeri*. -
INtasrawwa OpunOuiravn* — tį «4**ini abejone*. Pagal rimtas informacijas, 
'* sunku tosprąiū. Aš •*»• *z‘iraat. net dabot tiara metu rusų laboratorijose dirba 

apie » vokiečių mokslininkų. Jie visi niu-1 
dijuoja sovietams atomų skaldymo uždavi- 
■mm. U raportų, kūrino* aš skaitau vertai* 
pMsbkepiBO, ai sužinojau, kad Jiems vo

ks to ką ai Imu*, gabu puakyb IA sumą kiečių brikams sovietų vyriausybė įsteigė 
dalyką, kai oraiu. irurayirn*. atamanus ener- Ira ttitiM. Pirma* randasi pačioje Mas- 

*»ėj)|n stakta yra gshmn. A* aiaau kvoyr, antra* Urale, kuri* greičiausiai ir

tau taštoza. p gtb iMBH U lAžiaratal ti-

Žmogaus teisių formulavimas
slavų atstovas Vladislav Ribuikar, kuris 
tvirtino, kad „Vadovaujanti klasė panaudo
jusi šitą individualizmo psichologiją kaip 
ginklą kovoje prieš darbininkų klasės rei
kalavimus”. Jis paslebįs augantį supratimą, 
kad „atskirų asmenų laisvė gali būti pasiek
ta tik pilnoje harmonijoje tarp individo ir 
kolektyvo.
principas.
masė yra

Mūsų laikais vyrauja socialinis 
„Ir galų gale: tik kada tautos 

laisva, gali pats žmogus išsilais-| J”* u»«iim i « wnnram mwssnsssra Mfziv lira
— / ef* akėta* netari leiiė* vartoti lokį ginklą. Ki- žmogaus teisių problemą. Ji tarp ko kito vinti”. 

...... ....... taip a* vmu balau taukšiu: tai bu* paiau- rašo: 1 Vidutiniųjų pažiūrų buvo indų atstovas, 
bo gala*. | Geriausiu pavyzdžiu sunkumų, kurie at- kuris nurodė, koks bepramiškas yra '. . . . , žmo-

Me» mokslininkai, kurie jaučiame uvo si ra ūda nustatinėjant pagrindinius dėsnius, glus teisių įstatymas kada jis neturi atitin 
‘ svarbiame atominėa yra JT organizacijoje tarptautinio žmogaus kanlų definicijų ir sudaro skirtumą tarp

tarp--

no* ta* gartmi* Atomgranas, ir trečia. r-u _ klrtą uiklmg gusi_
Mūre. tUMl

Siti* vokiečių mokslininkai yra specialia- ( _ galite neatidengiint valstybinė* 
Ui gaminti a|omine* bomba* su iunkix>|u paslapties, mum* ką pasakyti apie atomi-

s įtakom) bą šiame tvsrbiamf i 
bombos klausime .privalome šaukti pašau- teisių įstatymo planas, kuris yra dabarti- individo, bendruomenės, valstybės ir e~ 
Irai, kad ju yra mirtiname pavojuje, jei niu metu JT žmogaus teisių komisijoje pa- tautinės organizacijos. Kinijos atstovas pa- 
vaistybių vadovai pamiršta savo misiją, už- ' ruošiamas, kad patiekus jį greitu laiku pil- brėžė, kad įžangoje turėtų būti išdėstytas 
tikrinti laiką savo (autom*. Mano nuomone, luties susirinkimui. 1 filosofiškas įstatymo pagrindas. Filipinų st
reike* — įr kuo tas bu* anksčiau, tuo ge- j gitas pagrindinis dokumentas atvaizduos stovas pareiškė, kad turėtų būti pasiekta 

i...*- i.,v.m. ne į?enc|r^ papūrą, kad kiekvieno atski
ro asmens teisės kiekvienu laiku ir visur 
gali būti pavojuje ir kad žmogus nuo isto
rijos pradžios trokšta laisvės, bet parodys

individo, bendruomenės, valstybės ir

/

landenta Ja. jra ta gintoji ęokiečių^to- mu> tyrimu, Jungtinėse Amerikos Vilsty- pal ir Įvairumą nuomonių ir pažiūrų, 
priklauso nuo ideologiškų prielin- 
skiriančių daugelį 18-kos komisijos

paprsiUs cibnderinio

točvra K pagtmrat*

dabar Atrama tsag — Bulge.

purtrllu*
Tai tino

I’vnlrwri.Bi Dppenhtomeri* — Aš nelabai

•wmi/iu trtotiMią, p tMorgą C. MarwkaUio

mina bomba kuri turėjo pagal nacių opti- 
raistų apskaičiavimus nukristi ant Lon
dono IMI m. rugsėjo I d.

Koktu būdu operuoja šie mokslininkai? — 
Kručiausia būdu. Aš noriu pasakyti, kad 
tarp jų tyrimų nėra jokios sinchronizaci
jos. Kiekviena* it jų atlieka duotą jam už
davinį ir nei vienas it jų nežino atsiektų 
rezažutų. Man pavyko sužinoti, kad dvy
lika it tų vokiečių dabartiniu momentu yra 
užimti sekančia problema: ieškoti principą, 
kurto bare yra atskyrimas paprasto urani
jas* nuo jo sprogstančso irotopo U. 235; 
tai yra ano pakeisto uramjau* kurio ato
mas sveria 735 kartu* daugiau ui vande
nius Stomą. Štai maldaug 
apie ui tinau;

— Kadangi pagal jus (ir 
nij* visų mokslininkų, kuri* 
atominė* bombos), atrodo

vidat ką ai

tokia yra opi- 
yra dirbą prie 

neišvengiama, 
kad anksčiau ar vėliau Rusija taps pajėgi
gasmnti atomines bombas, ką jūs galėtumėt 
pasiūlyti, kad būtų uitikrinta pasaulio

Po Višinskio prakalbos

SSiėhimą, p lėbavo įprsilę Maskvon pr<ų*s

age karas. Tokioje padėtyj* vaizduojama 
trata. kurioj* pasinaudojama karo priemo
nėm, i* kars*, kurt* vedama* taikingom 
priemonėm „Tai yra padėti* — tvirtina p. 
Paarėt — kurio* siekia Stalinas, ne* ji at
rado jam tinkamiau*!* savo troškimam* 
iryfcdyti. Jut posėdžiauja kartu au kapita- 
ItaHnemui valstybėmis, ji* remia jų pastan
gas ir kartu galvoja (n* be pasisekimo) 
kaip ja* auparabiuob. Ar generolui Mar- 
skatliul pasisek* priversti Rusiją mesti sa
vo tokj žaidimą ir apsisprąati? Me* greitai 
sulauksime atsakymo; ai asmeniškai būčiau 
masirtsą*. jei Sovietų Sąjunga iš 
trauklų Ji pasitenkina atmoalero*

kini le kalerorlUtai strata

iNrrdi w „ftu buvo Iki dabar poli »»IH*»- 
«le Unito*". — tai dėl |ra tartom na am®. 
Mų vkrr’mm, ners, t p Maratafho pnuė-

h4Mn

tu> MMMh* MMerevai diktuoju padaryti viską.

kurios 
gumų, 
narių.

' i Prot Oppenheimeris. — Be abejo, nuo 
to* dienos, kada mes bandėme Naujosios 
Meksikos tyruose pirmąją atominę bombą, 
mes padarėme žymų progresą. Manau,-kad 
nepapildystu jokio nediskreditiškumo tvir
tindamas, kad bomba kuri krito ant Hiro
simos buvo tiktai vaikų žaislelis palyginus 
ją su ta, kurio* paslajžtį mes dabar turime. 
Bet kadangi aš esu tikras, nad Jungt. Ame
rikos Valstybės nepaims pirmosios atsa
komybė* del atpalaidavimo tokio* nepa
prasto* jėgos, aš galiu jums pasakyti, kad 
šia *uper-ato<nini* ginklas randasi gerose 
rankose.

Kaip jum* atrodo atominis amžius? Ar 
jūs manote, kad jžanaudoju* atominę ener
giją taiko* reikalams, bus pakeista 
egzistencijos sąlygos.

Prot Oppenheimeris. — Šiandieną 
liu jum* išpranašauti, kad vėliausiai 
šimtie* metų bus realizsotas toks progre- j pasiūlymai, papildyti D. Britanijos, Čilės, 
sa*. apie kurį negalima buvo svajoti dar JAV ir Amerikos profesinės organizacijos 
prieš penki* metu*. Ir tiesa, mūsų egzis- AFL siūlymais. Buvo nutarta išdirbti lai- 
tencijo* būdai bu* jmikeitę. | kiną planą ir patiekti jį rugsėjo 16 d. pil-

Bet tam. kad atominė energija būtų var- naties susirinkimo posėdžiui, 
tojama vien tiktai žmonijos gerbūviui, rei-I____ 2 2_.__ ____________ _____________
kė* 
kuri 
viių

CHARTA IR ŽMOGAUS TEISĖS

įmonių

«« Ra
ul de-

JT
Kuba ir Panama pirmosios pareikalavo 

žmogaua teisių įstatymo surašymo 1<M5 m. 
steigiamajame JT susirinkime San Fran- 
cisko mieste. JT chartos kūrėjai, šimtams 
organizacijų reikalaujant, davė tam tikras 
garantijas žmogaus teisių apsaugojimui 
dviejose vietose: įžangoje, „kad sustiprinus 
iš naujo tikėjimą į pagrindines teises ir į 
žmogaus garbę bei vertę",ir toliau 68,1 
straipsnyje, kuriame buvo paraginta ūkinė 
ir Socialinė Taryba sudaryti žmogaus tei
sių komisiją, „kad duoti patarimus, kaip 
galis būti ugdomas žmogaus teisių gerbi
mas ir pripažinimas”.

Komisijai, pradedant praeitais metais sa
vo darba, buvo patiekti Kubos ir Panamos

pusiausvyra tarp politinių ir ūkinių tei
sių.

MANIFESTAS AR SUTARTIS?
Tolimesni nuomonių skirtumai iškilo dėl 

klausimo kokia turi būti žmogaus teistų 
įstatymo galutina forma. JAV nuomene, tai 
turėtų būtį manifestas, kuris bendrais pritici 

i pais atvaizduotų, jog visi žmonės yra lais
vi ir lygūs ir gyvena tokioje bendruomenė
je, kurioje 
žyti. Prie 
nuomonės 
retų būti 
pilietybę, : 
.teisę dirbti palankiose sąlygose.

Kiti atstovai, tarp jų ir anglų, pasiūlė 
tarptautinę konvenciją, kuri įpareigotų ją 
pasirašiusius įstatymais laiduoti įvairias 
teises — kaip asmeninę laisvę, tvarkingą 
bylų eigą teismuose ir apsaugą nuo žiąu- 
raus elgesio ir vergijos. Tokiu būdu prieš 
moralinį aisišaukima yra pastatyta formali 
sutartis. Kompromisas buvo pasiektas susi
tarimu 
apimtų 

kitas

1 Jie tik kitų teisėmis yra suvar- 
pagrindinių laisvių — religijos, 
pareiškimo ir susirinkimo — tu- 
dar prijungta teisė j gyvenimą, 

asmenini turtą, politinę laisvę ir

o

paruošti du planus, iš kurių vienas 
visus deklaracijai tinkamus punktus, 
suformoluotų rišančius nuostatus.

JT p*si- 
utnuodi-

tarptautinę sauįumo policiją,‘^2 IR PRIES VALSTYBES AUTORITETĄ 
teisę tikrinti visus fabrikus ir Nors ir buvo prieita vieningumo, kad yra 

* reikalinga kiekvieno asmens laisvei suteikti

įsleiRli
turėtų ...
kraitų paslaptingu* miestu*. Reikėtų, reikalinga kiekvieno asmens laisvei suteikti 

kad viso* vyriausybės botų nusislačiusios. tarptautinę apsaugą, bet vėl greit atsirado 
~“i atvirą lošimą”. Tai yra, mano ma- i viena kitai skirtingų pažiūrų.

sąly- Dr. Charles Malik, pavyzdi 
I ihnunran _  tz r Viirše n M

NEISSPRĘSTI KLAUSIMAI
Klausimas dėl suvaržymo nevienodo elge

sio su mažumomis ir dėl jų apsaugos buvo 
| tik tiek paliestas, jog buvo įsteigta pako
misė, kuri turės susirinkti gruodžio mėnesį. 
Nors persekiojimas dėl rasinių ir religinių 3 
priežasčių buvo pripažintas blogybe, kuri 

1 dabartiniu metu yra plačiai išsiplėtusi vi- 
i same pasaulyje, bet dar nė vienas JT nary*
i nėra padaręs konkrečių pasiūlymų kovai su į 
j ja, ir anot JT generalinio sekretoriaus Tryg 
ve Lie pranešimo, dar nebuvo svarstomos 
jokios kontra priemonės. (Dęna)

d
lošti 
nymu, vienintelė „nuolatinės taikos” sąly-Į Dr. Charles Malik, pavyzdžiui, 
ga_ Vertė VI. Rekyvas. Libanono — krašto, kuris ne kartą buvo

,___ * I kviestas prie* pasaulio viešumos teismą dėl
neigimo pagrindinių laisvių: laisvos spau- 

Londona* (Den./Reuter) Britų parl.menfo d<* ir 1«isv'l rinkimU ~ ,vir,ino- kad at" 
atstova* Richardas R. Stoke* savo laiške al<ir,'"1 «’meniui nėra reikąjinga apsauga 
Londono laikraščiui „Times" reikalauja ligi , "uo kar*Iil* ir d*tatorių tiranijos. J1S ma- 
ateinančių metų torteiio mėn. atitraukti iši'O’ ki,O!' rū‘ies tiranijos pavojų 
Vokietijų, britų kariuomenę ir peržiūrėt. I,iniaia dešimtmečiais”, pareiškė jis, 
p.g.1 Potsdamo nutartį vokiečiam, uždėtu, Į ™*i" ‘ir*nili k,,r alrodo ,ur,n" 

suvaržymus. Ji» siūto sudaryti centrinę vo
kiečių vyriausybę trijose arba dviejuose va 
karų Vokietijos zonose.

atstovas

VIENOS PASITARIMAI NUTRUKO 
Bad Nauheim (Dcna). Sovietų delegacijos 

' pirmininkas keturių pasitarimuose Vienoje 
.Basku- | neužilgo grįšiąs į Maskvą. Britų ir ameri- 

iškilo | kiečių delegacijų vadovai jau anksčiau yra 
masių tiranija, kur atrodo turinti neišven- jš vienos išvykę. Komisija neužilgo savo 
giamą palinkimą galų gale išsilieti į tai, darbus baigs be jokio pasistūmėjimo į 
ką aš esu linkęs pavadinti valstybės tirani- * priekį.
ja. Jeigu šiandieną yra koks nors pavojus 
pagrindinėms žmogaus teisėms, tai tikriau
siai tik iš šitos pu»ės.” Dėl to, užbaigė jis,1 Lippmann, buvęs mirusiojo prezidento Roo- 
komisijos uždaviny* esą* apsaugoti tautas sevelto patarėjas užsienio politikos klausi- 
nuo neaprėžto valstybės autoriteto. mais, šiuo metu lankosi Vokietijoje.

| Visiškai priešingų pažiūrų buvo jugo-1 (Dena)
..................................................................... ..............................
j
i

j

paaiškina 
„N. V. Herald Tribune", sakydamas: „Rusų 
atsakymas, duotas p. Višinskiu, ii esmės yra 
senasis „Ne". Nieko negali atsitikti iki 
F nrop* pateks į tokį skurdą, vargą ir chao
są. kad netarė* kito kelio, kaip tik priimti 
Kremluns p*si4lymws ir savo laisve* iš
keisti į Kremliau* diktatūrą".

Kaip matom* Višinskio prakalba ir jo* 
Mskežta reakcija padėtį gerokai išaiškino. 
Kas gi toliau? BBC aiškina, kad karas šiuo 
momento neįmanomas, ne*, girdi. Sovietų 
Sąjunga nėra jam pasiruošusi, o JAV, ku
rto* karianti galėtų, karo nenori. Pasauliui 
dar hką keli metai laiko, per kurį reikėtų 
handytį priešingumu* suma imti. Čia kaip 
lik esąs Europa* uždavinys. Kaip matyti iš 
Prancūzijos ir O. Britanijos delegatų pareti

Ko tokiai* metodai* siekiama.

•M SHmršakHnm

atatotmpt dviem •»*» »»»>**’

1 vis daug >*u besipytalaučio* galiūnu* —

to kokią nors tarę bendrai kalbai. U 
nėr.kiečių franė* vilčių mataį beturima, 
nngresn ulmun reikalų komisijos pir
kiota* p Cksrle* A. Eaton, kuri p. Vi-

imt ta Marška*® <•«’**»•* •»«" r** B-

■mrts'kv’owx. f*T*veam Hisževž le M omo

•Setu hravvt Jląr»»»‘ dkiW*s». Juu hririš

Žinomas amerikiečių žurtialistas Walter

• Sovietai / pasiūlė amerikiečiams pra
šioje l<MS metų vienkart atitraukti ii Ko
rėjos abiejų kraitų kariuomene*.

„Kfflrfliktas su Sovietų Sąjunga netšven- 
gvamės". Ir, būtent, dėl 3 priešas# tų: 
„I) dėl neišvengiamos būtinybės pasirinkti 
veną it al»eįų pasaulėžiūrų, kurių nega
lams subendrinti, 7) dėt rusų siekimo įsi- 
gaSėti varam* pasaulyj* per pssauliną re-

yr* tokie pat nemoralūs kaip ir alkano 
tigro. ir 3) dėl komvahtų įsitikinimo. kad 
ran* metodai toje piktoje miopje nueit 
metai*. Jei ndtau vunaikiati ameeikovuUri 
t*wve> vatdęmnai ir lauro Mto idealai. Anka 
čiae ar velniu mes tartame pa«>prMtat< 
nmų vvrMwvyhei. kori na knmuoirmn vai* 
aėna, ir apuvpraati ar manu Jmnnom* eg- 
nrtanti tol dienų ptMulyje draage aa to
ki* *»**•»*

Tuo tarpt thtaosijn* e t* totui n.

M. Biržiška VILNIAUS UNIVERSITETAS
1940 - 1941 metais

1»M — <1 M. BOLŠEVIKINIS MARKSIZMAS LIETUVOJE 
SAVO NAUJOJE LIETUVIŠKOJO PALECK1ZMO FORMOJE

Universiteto vasaros atostogų metu, nuo birželio mčn. 
15 d. iki rugsėjo mėn. 15 d.. Lietuvos politiniame ir valsty
biniame gyvenime įvyko tokių pasikeitimų, kurie, kaip 
tiktai, ypatingai turėto aUiliepti Universiteto darbui.

Pirmiausiai sovietai, spaudžiant sovietų pasiuntiniui 
Pnedniakovui ir atsiustam iš Maskvos Dekanozovui (TSRS 
užsienių reikalų vlcekomisarui), kurie rėmėsi jvesta Lietu
von Raudoną)* Armija. Lietuvos Respubliką paskelbė Lie
tuvos Liaudie* Respublika ir priešaky pastatė savo agentą, 
rėksnį ir bulvarinį iupialislą Paleckį (iš Rygos) ir mišrų 
kairiųjų ir komunistų, komunistų partijos vadovaujamą, 
ministertų kabinetą. Buvęs Lietuvos Respublikos Preziden
tas Antanas Smetona, sovietams okupuojant Lietuvą, iš 
pradžių pasitraukė Vokietijon, o paskiau į Jungtines Ame
rikos Valstybe*. Sudariusi Lietuvoje sau klusnią vyriausy
bę. LTSR komunistų partija surengė rinkimus j vadinamąjį 
Liaudie* Seimą. Prie* rinkimu* įvairių Lietuvos partijų ly
deriai buvo suimti, patriotinė* organizacijos paleistos, Res
publikos konstitucija pakeista ir rinkimams Išstatytas vie
nas kandidatų sąrašas, kurio daugumą sudarė -visiškai ne
žinomi Lietuvos visuomenei komunistai Ir keliolika simpa- 
tltuojančiu komunistams literatų, profesorių, artistų. Vi
soms kitoms partijoms nebuvo leista sudaryti ir išstatyti 
savo kandidatų sąrašų ir buvo paskelbta, kad tie. kurie 
nebalsuos pagal tą vieni n tėtį sąrašą, bus laikomi „liaudie* 
priešais“. Rinkiminis aparatas buvo monopolizuotas kom
partijos. kuri neskaitlingą atiduotą už tą sąrašą balsų kiekį 
tapte 13’s) papildė iki OT’/s, 100 ir net daugiau lOOVs. 
Tokių rinkimų ir politinė* situacijos akivaizdoje rinkėjų 
dauguma* pasirinko pasyvaus pasipriešinimo laikyseną, ati
duodami tuttia* balsavimo kortele*, arba vieton tų korte
lių įdėdami iškirptą iš laikraščių visuomenėje populiarią 
^Melchijovo Putelės“ karikatūrą.

Tokiu būdu išrinkta* Liaudies Seimas susirinko atidary
mui Kaune. Valstybė* Teatro Rūmuose. Liaudies Seimo 
atstovai buvo išskirstyti tarp komjaunuolių, teatro galeri
jose buvo išstatyti kulkosvaidžiai. Prie tokių sąlygų seimo 
atstovai buvo priversti priimti Partijos suredaguotą nuta
rimą Ir Sovietų Sąjungai adresuotą prašymą priimti jon 
Lietuvą. <

Po iškilmingo įjungimo į TSRS per vieną dieną keturių 
tarybinių naujų respublikų, trijų Pabaltijo respublikų ir 
Moldavų respublikos. Lietuvos Liaudies Respublikos minis
terial buvo pakeisti Lietuvos Tarybinės Socialistinės Res
publikos liaudies komisarais ir palaipsniui pradėtas Lietu
vos visuomeninės ir politinės santvarkos tarybinimas. Vie
ton miestų ir valsčių savivaldybių buvo įvestos darbininkų 
tarybos. Pagal paskubomis sudarytas normas buvo atimta 
iš savininkų namai ir žemė per 30 ha ploto, dažnai ir visa 
žemė. Prieš dvidešimt metų įvykdytoji žemės reforma, patei
sinusi savo gyvenimą nepaprastai teigiamais padarinias 
žemdirbių ir visos visuomenės atžvilgiu — vienu plunksnos 
brūkštelėjimu buvo panaikinta. Atimti namai buvo naciona
lizuoti. o žemė išdalinta bežemiams ir mažažemiams, ne
kartą tokiems miestelio amatininkams, kurie nieko bendro 
neturėjo su žemdirbyste. Dvarų centrai buvo palikti būsi
miems kolektyviniams žemės ūkiams (bendrūkiams, kolcho
zams), įkurdinant kai kuriuose tekiuose centruose atvežtuo
sius neužilgo iš’ TSRS maskolius. Taip pat buvo nacionali
zuotos krautuvės, fabrikai ir dirbtuvės. Buvo sukonfiskuota 
medžiaginės vertybės, depozitai, viešiems reikalams skirti 
fondai, taip pat ir privačių asmenų taupmenos taupomo- J 
siose kasose, nežiūrint į tai, kad dažnai tai buvo darbštaus | 
darbininko, smulkaus amatininko ir tarnaitės viso gyveni- 1 
mo taupmenos. Litas buvo nuvertintas ir jo vieton įvestas j 
rusų rublis. Per visą metų eilę paruošta ir sutvarkyta po- | 
licija pakeista tarybine milicija, Lietuvos tautinės spalvos | 
pakeistos tarybine raudona spalva, Valstybės Tautos Himną* į 
Internacionalu, Prezidento Smetonos portretas Stalino por- | 
tretu. Laisvės Alėja arba Gedimino gatvė Lenino ar Stalino , t 
prospektais. Domininkonų ar Švento Kryžiaus gatvės Markso J 
ar Engelso gatvėmis. Visa kas Nepriklausomosios Lietuvo* ' 
per 20 metų buvo sukurta, jos didelė ekonominė ir kultu- S 
rinė pažanga, buvo išbraukta be jokio varžymosi. Buvo 3 
nutraukti visi Lietuvos santykiai su Vakarais ir visa tauta | 
atgręžta į Rytus, kurių ji ligi Šioliai kratėsi. Lietuvos ka
riuomenė. kaip karinis vienetas, panaikintas, pulkams atimti . 
patronuojančių juos didvyriškų Lietuvos kunigaikščių pa- | 
vadinimai ir į jų vietas pulkams buvo duoti eiliniai sovie« s 
tinių pulkų numeriai. Atimta pulkų vėliavos, daug karinin- I 
kų patriotų paleista, nemaža suimta, lietuviški pulkai pa- 
skirstyti tarp maskoliškų — sovietinių pulkų. Į lietuvišku* 
pulkus paskirta iš Raudonosios Armijos partiniai komisarai
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St. Germain — des — Prės rajonas yra 
itin tapybiškas, tikrai jaukus, apyramis, se
na civilizacija alsuojantis Paryžiaus kvar
talas. Aikštė, sena graži gotiška bažnytėlė, 
kelios kavinės, antikvarijatai, paveikslų ga
lerijos, ryškiom spalvom apsišviečią resto
ranai, krautuvėlės, — tai ir St. Germain 
— des Prės. Palankus likimas panorėjo, 
kad su šiuo rajonu prieš karą, studijų me
tais, yra tekę labai intymiai susipažintil 
Kasdien perkirsdavau aikštelę, pakeliui Į 
Carnegie Jnstit^ito biblioteką, esančią kiek 
toliau St. Germain bulvare . . . Floroje ne 
kartą rytą sustodavau prie baro išgerti šo
kolado puoduką, riestainiu užsikandant . . . 
O rue Dauphine .... Taigi, ištisus du 
metus išgyvenau ant jos kampo, kur ji su
sikerta su rue St. Andrė — dės — Arts, 
plačiai žinoma Paryžiuje gatavų drabužių 
ir siuvimo meno klasikų gatvele (daugiau
siai iš Lenkijos atvykusių, čia natūraliza- 
vusių žydų siuvėjų gyvybinė erdvė . . .) 
Kelios dešimtys trečios, ketvirtos katego
rijos viešbučių, visko pilnas turgus, sunk
vežimių vakchanalija, — na, ir jei tų gat
vių susikirtime 50 metrų radijusu pasuksi 
ratą, tai būtum radęs net septynis mažy
čius, bet labai elegantiškus Paryžiaus links 
mybės židinius, kurie dabar uždaryti. Jų 
klijentės buvo išmestos ant šaligatvio, kur 
ir dabar viena kita, berods, dar stoviniuo
ja. Kaip tos, vysk. Antano Baranausko 
žodžiais tariant, „kelios apykreivės puše
lės”, „ant lauko pliko” . . . MRP krikš
čioniškoji partija, kuri antri metai su ko
munistais varžosi dėl pirmenybės, šiuo už 
draudimo žygiu (rašė neištrinamą pamin
klą i paryžiškų papročių evoliuciją. Bet 
kadangi kitos gausios partijos ŠĮ žygį va
dina vandalizmu, o tinansų ministeriui vis 
nesiseka subalansuoti biudžeto, franko in
fliacijos pavojus nuolat kyla, tai dar nebūtų 
galimi garantuoti, kad šis nemenkas iždo 
resursų šaltinio robinet vieną dieną vėl ne
bus atidarytas . . .

Bet toje jaukioje mano gatvelėje, lais
voms patalpoms atsiradus, šiandien triukš
mingai įsikūrė „Tabou”. Pasaulinio vardo 
egzistencialistų baras . . .

Tai va, truputis atmosferos. Mano pastan 
gų silpniausioji pusė, be abejo, ta, kad at
mosferą veik neįmanoma nei žodžiais nu
sakyti, nei nufotografuoti. Tik dailininkas 
ir muzikas čia galėtų labiau vykusiai pare- 
porteriauti. Aš gi tai^mėginau atlikti, va
duodamasis išmintingu Wolfgang von 
Goethe’s patarimu, kuris, jei dar galutinai 
nepamiršau germanų kalbos, ištariamas 
šiais žodžiais:

Wer den Dichter will verstelien, 
muss in Dichters Lande gchen . . .

IV. MOTORIZUOTAIS PAŽANGOS TEM
PAIS

Karolis Marksas, kurio išminties ir idėjų 
vaisiais po šimto metų dabar taip lukuliš- 
kai puotauju beveik visa žmonija (išskyrus 
nebent amerikiečius, kurie jo idėjomis vis 
dar nelinkę naudotis ir todėl nuolat dva
siškai tebehadauja), *- taigi, senis Marksas 
yra išaiškinęs socialinės evoliucijos ir re
voliucijos paslaptis.

Jis yra neabejotinai nustatęs, kad „idė
jos” gimsta tada, kai to pareikalauja tam

Naujo gyvenimo evangelijos...
(LAIŠKAI IS PARYŽIAUS APIE NAUJAUSIAIS LITERATŪROS SROVES IR MOKYKLAS) 

Rašo BRONYS RAILA
tikro laikotarpio tam tikra visuomenės so
cialinė bei ekonominė struktūra ir kai iš 
tų „idėjų” kas nors gali uždirbti. „Idėjos” 
pradžioje būna revoliucingos, pažangios, 
pozityvios, tyrios ir gražios, paskui pama
žu komercializuojasi, reakcionieriškėjar ap
tunka, peržydi, išsigimsta ir supūva. Naujai 
atsiradę gamybiniai faktoriai ir revoliucin- 
gesnės socialinės klasės turi istorinę prie
volę senąją reakcionierišką tvarką ir jo 
veidmainiškas, išsigimusias „idėjas” išsprog 
dinti, pašalinti ir įsteigti naują santvarką. 
Tie pereinamieji procesai trunka ganą ilgai: 
dešimtmečiais, net šimtmečiais . . .

Kaip teisingas buvo Karolis Marksas eg
zistencialistinio fenomeno evoliucijos klau
simu! Jo teorijos pasitvirtina šimteriopai, 
— net ir tempo atžvilgiu. Jeigu seniau nuo 
naujų „idėjų” užgimimo ligi jų galutino de- 
generavimosj procesas trukdavo šimtmečiais 
ar bent dešimtmečiais, tai egzistencializmo 
idėjų evoliucijos tempas eina šuoliais mo
derniškai, kaip ir dera motoro amžiuje. Nuo 
idealistinės iki komercinės fazės nueiti jam 
nereikėjo dešimtmečių, o pilnai pakako mė
nesių. Gi pačiu pastaruoju metu, jau būtų 
galima fiksuoti net savaičių perijodus. Nes 
jau netrukus laukiama prasidedant barikadi- 
nių mūšių tarp „Tabou” pilyje užsidariusių 
reakcionierių egzistencialistų ir kitur pažan 
gesnių srovių bei rue Dauphine gyventojų.

Vargšas Jeam — Paul Sartre! Koks jis 
buvo tyrai revoliucingas ir modernus dar 
praėjusiais metais! . . . Kada jis suvereniš- 
kai viešpatavo „Floros” kavinėje ir „Loui- 
sianos” viešbutyje! Jo vardo patrauklumas 
ir žavumas buvo nepaprastas. Vien jo pasi
žiūrėti į „Floros” kavinę traukė iš viso pa
saulio kraštų gausūs piligrimų būriai (ži
noma, išskiriant sferą už geležinės uždan
gos). Tai neperdėta, taį raidiškai buvo taip. 
Karą laimėjusių, neutraliųjų ir karą pra
laimėjusių valstybių intelektualai, ypač jau
nimas, prašė leidimų atvykti į Paryžių su
sipažinti su egzistencializmu ir gauti pa
laiminimą iš jo popiežiaus. Jei jau ne iš jo 
paties, tai bent iš jo palydovės, egzisten
cializmo popiežienės, ponios Simone de 
Beauvoir, labai simpatiškos ir gabios rašy
tojos romanistėsj kuriai, deja, vis dar nesi
seka užtemdyti Maurice Dekobra garso, 
nors lig to nebedaug tereikia . . .

St. Germain — des — Prės kvartalas, 
anais sunkiais ekonominės krizės laikais, 
gražiai atsikūrė ir atsigaivelėjo, kasdien ir 
ypač kasnakt iš ąsočio aplaistomas dole
riais, svarais, frankais, guldenais, pezetais, 
arfkruzeirais. Tiesą sakant, šis užsienio va
liutų lietus byrėjo į valstybės iždo kišenę 
arba į valiutos spekuliantų storas kišenes, 
gi kvartalo kasininkai šluodavosi tūkstan
čiais jau iškeistus prancūziškus frankus. Bet 
jau nuo Balzaco laikų prancūzas vienoda; 
šventai vertina banknotų pakietelius, nors 
jų perkamoji galia bebūtų tik musės svo
rio.

Dar šiandien,-pasikalbėję su „Floros" ka
sininkais ir kelneriais, jūs įsigysite nostal
giškus atodūsius:

— O-lia-lia! . . . Egzistencializmas mums

suteikė neišmatuojamos gerovės. Negalėtu
mėt niekad įsivaizduoti, kiek amerikonų 
mums pritraukė šitas naujas palaimintas 
mokslas ....

— O ką manote apie Sartre paskutiniuo
sius romanus?

— Visumoje, jis gana gerai rašo. Davė 
keletą svarių gabalų. Bet vistik tai dar ne
prilygsta Maurice Dekobra kūrybai . . .

■ Tuo tarpu „Louisianos” savininką J. P. 
Sartre populiarumas jau buvo pradėjęs var 
ginti.
— Supraskite, — aiškintlavos jis gūdžiu 
balsu, — žurnalistai urbi et orbi papasako
ja, jog čia dedasi pasibaisėtini dalykai. 
Pradžioje tai patraukia, šiandien aš ketu
riems keleiviams iš penkių turiu atsakyti, 
nes nėra laisvų kambarių. Bet aišku, kad ii 
gainiui pradės kenkti mano viešbučio ge
rai reputacijai. Aš prašau poną Sartre, ar 
jis pagaliau negalėtų užbaigti tas visas eg
zistencialistines istorijas. Profesorius Sar
tre yra labai išmintingas žmogus, ir tos 
istorijos apie jo intelektualines ir kitokias 
orgijas yra gryna pasaka . . .

Prieš tuos pačius pusantrų meti; J. P. 
Sartre buvo garsenybė užsieniuose, už ka
nalo ir už vadenymo. Jo kelionė per Jungti 
nes Amerikos valstybes buvo stač'ai trium- 
fališka. „Life” magazinas tada pasiūlė jam 
3.000 dolerių honoraro, jeigu jis amerikie
čiams paaiškins, kas yra egzistencializmas. 
Bet straipsnis turi būti neilgesnis, kaip trys 
žodžiai! . . . Sartre su panieka atmetė tokį 
beprotišką pasiūlymą. „Life” leidėjas, be 
galo nustebintas, tada pasiūlė už tą pačią 
kainą duoti vietos trims sakiniams. Sartre 
pareikalavo — trijų puslapių . . . Biznis nu 
trūko. Sartre grįžo iš Amerikos, taip ir ne
paaiškinęs jos liaudžiai, kas tai yra egzi
stencializmas. Jis parsivežė kai kurių abe
jonių dėl amerikoniško mentaliteto subren
dimo ir palinkimą kritikuoti kai kuriuos la
bai tvirtus amerikonizmo principus. Kaip 
tik po to Paryžiaus teatre buvo pradė
ta rodyti jo geriausioji pjesė, vardu „Save 
gerbianti kurvelė” . . . Kaip minėjau, jis 
ten smerkia lynčo papročius ir. juodosios 
rasės persekiojimą, išjuokdamas garbingų 
United States senatorių moralės supratimą

O, dar prieš metus J. P. Sartre buvo nau 
jas, pažangus, revoliucinis, kairus rašyto
jas!

O šiandien — kaip jis turi kentėti, griauž 
tis ir tūžti! Kaip tikras egzistencialistas ..-

V. KAIP GAUNASI NAUJA, PLATI 
SROVE ...

Kodėl egzistencializmo popiežius šiandien 
turėtų būtį nepatenkintas ir liūdnas? Tai 
mėginsime atspėti sekančiame skyriuje. O 
tuo tarpu verta susipažinti, kaip egzisten
cializmas transformavosi.

Dar 1945 metais jis tebebuvo filosofinė 
doktrina ir, jeigu jau labai norite, „litera
tūrinė srovė”, „moderniausia literatūrinė 
mokykla”. „Floros” kavinė buvo ta atsitik
tinė vieta, kur po karo mėgdavo tradiciniu 
įpročiu rinktis tam tikras būrelis literatų. 
Žinoma, aplink J. P. Sartre. Sakau „litera
tų”, nes būti literatu nėra sinonimas būti 
rašytoju. Užtenką būti literatūros mėgėju, 
dar-labiau užtenka suktis tuose sluoksniuose, 
mokėti kritikuoti, ironizuoti, turėti sąmo
jaus, šiek tiek elementarinių žinių apie litera 
turą, galėti bent keliasdešimčia atvejų pa
naudoti garsųjį paryžišką esprit ... Ka
dangi šio verslo žmonių, ponų ir ponių, 
Paryžiuje visuomet galima surasti tūkstan
čiais, tai iš tikrųjų čia nėra labai sunku 
pagimdyti kokią naują literatūrinę srovę.

Laužyti galvą profesoriaus Sartre nepa
prastais intelektualiniais filosofiniais išve
džiojimais nebuvo juk visiems reikalo, o 
daugeliui ir pajėgumo. Užteko į kavinę su
sirinkti, išgerti, pakalbėti, prieš savuosius 
ir prieš svetimtaučius pademonstruoti po
sakio originalumą, kojų laikyseną po stalu, 
rankos mostą, apatinės lūpos grimasą. Ka
klaraiščio parisimas, plaukų šukuosena, ar
ba jokio kaklaraiščio neparišimas ir jokia 
šukuosena; kosmetinių priemonių originali- 
nis pavartojimas, arba joks jų nevartoji
mas, tam tikros mimikos, tam tikras skaus
mas, liūdesys, nerimas, pasibiaurėjimas 
veide, tam tikras „socialinis maistas” ar 
bent „socialinis pasipiktinimas”, ilgesio 
beprasmiškumas, tam tikra žmogaus kan
čios ir žmogaus buities, jo substancijos, jo 
egzistencijos „esmė” tam tikras „nusmerki- 
mas gyventi ligi, galo” ir „gyventi visais 
fibrais”, — štai kas pamažu (t. y. per kelis 
mėnesius ...) ėmė darytis egzistencialisti
nės mokyklos stiliumi. Aš gal per mažai 
elektyvus, kad visa tai labai gerai supras
čiau ir atpasakoti sugebėčiau, ypač kas lie
čia „esmes”. Bet jei Nyka — Niliūnas ir 
Henrikas Nagys čia būtų ilgesniam laikui 
užkliuvę, jūs būtumėt turėję geriausių^re- 
portažų ir iliustracijų ne tik proza, bet ir 
eilėmis.

* @

Vedant mūsų anketą toliau tuo pačiu 
marksistiniu metodu .reikia trumpai pa
žvelgti į objektyvias sąlygas, kurios taip 
greitai perkėlė egzistencializmo doktrinas 
iš teorijos į gyvenimo praktiką. Beveik be 
išimties visiems pasidarė daug labiau įdo
mu ne,egzistencialistų autorių knygas skai
tyti, bet pasižiūrėti egzistencializmo perso
nažus gyvajame gyvenime, konkrečiai, — o 
juk šitaip analizuoti labiausiai ir mėgsta 
dialektinis materializmas.

„Floros” kavinės lankytojų manieros ne
gali būti laikomos objektyviomis priežasti
mis, nej sąlygomis. Kaip galėjote paste
bėti, tai juk vis grynai subjektyvūs, indivi
dualūs žestai, kurie, be to, naujųjų litera
tūrinių srovių kūrėjams yra seniai išban
dyti ir tiek seni, kiek tasai pasaulis, kuris 
išmoko piešti, groti, šokti, rašyti ir dai
nuoti.

„Gyventi egzistencialistiškail” — šūkis 
irgi ne ypatingai skrodžiančio originalumo. 
Tokių šūkių žmonijos genijai yra vis laikas 
nuo laiko leidinėję. Kartais jie skambėda
vo: „Gyventi pavojingai” (Fr. Nietzsche). 
Kartais vėl: „Gyventi tyliai, ramiai, taikoje 
su Dievu” (daug autorių). Arba: „Išgerti 
gyvenimo taurę ligi dugno” (romantikų 
tarptautinis žargonas). Arba dar dažniau: 
„gerkim po lašiuką iš to mažo buteliuko” 
(tai obalsis mūsų liaudies giliosios išmin
ties ir visų tų, kurie nori kad ir nelabai 
triukšmingai, bet išgyventi bent po šimtą 
metų, medicinos ir pajauninimo piliulių pa
galba). Arba ... Bet aš pasiruošiau rašyti 
ne šūkių istoriją.

Visai bešališkos ir nuo asmens kaprizų 
nepriklausančios pY’ežastys bus, be abejo, 
kitos. Tai yra — Paryžius po šio karo, 
Prancūzija po šio karo. Materialinis gyve
nimo standartas gerokai kritęs. Rekonstruk
cija į priekį teeina vėžio žingsniais.. Ji ir 
negali greičiau eiti, nes kraštas stipriai ka
ro sunaikintas, apiplėštas, stokoja kai ku
rių pagrindinių žaliavų industrijoms, 
transportai sukrikę. užsienio' prekyba ir 
mainai su kitomis šalimis persilpni. Visi 
tebenori gyventi buvusiu prieškariniu 
standartu ir atsisako sutikti, kad tapo ne
turtingi, vargšai, su pažeistu didybės pres
tižu. Visi nori baliavoti' ir gerti iš pilnų 
butelių, bet retas tesiryžta sutikti, kad sta
las bėdinas ir tie buteliai faktinai pustuši. 
Prie viso to, kasdieniniai maitinimosi sun
kumai, franko vertės kritimas. Ypač ekono
miškai sukiužū'F. ir nubiedninti intelektua
liniai sluoksniai. (Bus daugiau.)

J. E. vysk. V. Boriseviėiiii
1944 m. rugsėjo mėn. 26 d. tenka būti 

Telšiuose ir užsukti pas savo gerą priete- 
lių, kunigų seminarijos rektorių, prel prof, 
dr. Justiną Juodaitį (dabar Telšių e vysku
pas). Besišnekučiuojant užeina J . E. Vysk. 
V. Borisevičius dar pažįstamas iš anksčiau 
ir užmezga šneką apie artėjantį frontą ir 
bolševikus. Įtikinėja mane, kad jauniems 
geriau trauktis į vakarus, negu žūti pas 
bolševikus. Kelis apizodėlius papasakojo iš
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Ir instruktoriai, kurie patriotiškai nusiteikusių kareivių 
atžvilgiu taikydavo sunkias drausmės pabaudas. Mokykloms, 
taip pat, kaip ir pulkams, atimti tautiniai pavadinimai. Vi
durinėse mokyklose sumaišytos mergaitės su berniukais, kas 
iki šiol lietuviškose mokyklose buvo vengiama. Vieton pa
naikintos lotynų kalbos buvo įvestas privalomas mokymasis 
rusų kalbos, kurią Lietuvoje visi privalėjo išmokti. Sovietų 
gi atsiųstiems kariškiams ir instruktoriams, vadinamiesiems 
„specams“, buvo patariama mokytis lietuvių kalbos, tačiau 
i šį patarimą niekas rimtai nežiūrėjo. Patriotinės, ypatingai 
populiarios mūsų dainiaus Maironio dainos buvo uždraustos, 
jų vieton liepta mokytis sovietiškų arba raudonarmietiškų 
dainų vertime ar originale. Lietuvos istorija buvo nustumiama 
į šalį, jos vietą turėjo užimti TSRS istorija. Priešsovietinių 
laikų, carų Rusijos istorija, turėjo būti dėstoma taip, kaip 
buvo dėstoma caro laikais. Mokyklų programos buvo pati
krintos; po to dalis Lietuvos klasikų buvo pašalinta. Iš viešų 
ir mokyklinių bibliotekų pašalinta daugumas knygų, o ypač 
religinio ar patriotinio turinio. Keletas leidinių buvo visiškai 
sunaikinta, sudeginta, panašiai kaip carų laikais darė mas
kolių policija su lietuviškais leidiniais, arba perdirbta po
pieriaus fabrikuose į popieriaus masę (lietuvio filosofo Sta
sio Šalkausko veikalai, Mykolo Biržiškos „Vilniaus reikalu 
Amerikos lietuviai“, ir kitos). Atėjūnai iš Maskvės dažnai 
skųsdavosi ir net piktinosi jiems nepažįstamomis lotyniš
komis lietuviškų leidinių raidėmis jų nepaskaitomais gatvių, 
ištaigų, įmonių pavadinimais ir pan. Iš maskolių dažnai 
buvo girdėti patarimų ir net įspėjimų^ kad neužilgo loty
niškos raidės lietuviškuose spaudiniuose būsiančios pakeistos 
rusiškomis „visasąjunginėmis“ Keturiasdešimtmetinė lietuvių 
kova dėl išsaugojimo savo spaudiniuose lotyniškų raidžių 
prieš caro vyriausybės primetamą maskolišką „graždanką“ 
maskvini-r tebuvo traktuojama kaip nekultūringas „nacional- 
demokrati-iis“ prietaras, kuris buvęs užsilikęs tiktai dėl 
klerikalinių bu-žuazinių grupių reakcinės įtakos tamsioms 
lietuvių žemdirbį" masėms, Vyriausybės komisarijatų ir kai 
kada net kitų įstaigų potvarkiai, teatrų, parodų ir kt. kvie
timai paprastai jau buvo spausdinami dviem kalbom — 
rusų ir lietuvių. Posėdžiai, kuriuose dalyvavo atsiųsti iš 
Maskvos TSRS tarybin’ai darbuotojai ir instruktoriai, buvo 
pravedami rusų kc>ba. Ne tik žinomi Lietuvos patriotai, bet 
ir iš viso lietuviai, kiek jie dar nebuvo įsikabinę į tarybines 
Kotnisariškas ar partines valdžias, buvo traktuojami „sme-

i
tonlninkals“, kuo žinoma, tebuvo populiarinamas pats A. 
Smetona, apie kurį jaunimas jau ėmė dainuoti: „geltona, 
žalia ir raudona, tai mūs tripspalvė vėliava, sugrįš iš už
sienio Smetona ir vėl bus laisva Lietuva“ Vis daugiau lie
tuvių patekdavo į NKVD (Narodnyj Komisarjat Vnutrennich 
Diel) požemius, iš kur retai kas sugrįždavo. Taip pat „sme- 
tonininkais“ buvo laikomi visi tie, kurie pasiręmdami sovietų
konstitucija ir sovietiniais potvarkiais Lietuvoje, reikalavo 
vykdyti garantuotas lietuvių kalbos teises. Neretai lietuviams 
buvo prieš pastatomi vietiniai maskoliai, kurie čia dar caro 
valdžios buvo kolonizuoti atimtuose iš vietos žmonių ūkiuose 
ir, kurių tarpe dažni buvo girtuokliai, galvažudžiai, arkliava
giai. Nors jie nieko bendro neturėjo nei su komunizmu nei 
su partija, tačiau į pasikeitusią politinę padėtį žiūrėjo kaip 
į „teisėtą grįžimu Rusijai priklausančių kraštų“ ir spaudė 
iš to visą galimą jiems naudą. Naujai atgabenti maskoliai 
rėmė juos kaip bendradarbius, kuriais galėjo remtis prieš 
nepasiduodančius sovietizacijai lietuvius.

Tačiau didesnę reikšmę sovietams .turėjo pe vietiniai 
„burliokai“ ir „staravlerai“, bet žydai savo' skaitlingumu ir 

^didesniu artimumu partijai. Miesčioniškai amatininkiškas 
*žydų darbininkų „Bundas“ (sąjunga), kuris prieš 1917 metų 

revoliuciją, o net ir po revoliucijos bolševikų atžvilgiu buvo 
priešingai nusistatęs ir buvo artimas rusų menševikams- 
socialdemokratams, po revoliucijos liko apleistas savo ma
sių, kurios perėjo j tarybines ir partines įstaigas ir užėmė 
jose įtakingą padėtį, patraukdamos su savimi ir kitus savo 
tautiečius. Daugelis dabar atsiųstų Lietuvon tarybinių par
tiečių, enkavadiečių ir instruktorių buvo surusintomis pa
vardėmis žydai. Dvidešimties metų bėgyje pogrindžiuose vei
kusi Lietuvos Komunistų Partija dėl savo svetimos lietuvių 
tautai ideologijos pritraukė mažai lietuvių ir savo slegiančią 
daugumą susidarė iš žydų, kurie paprastai, nors ir nevisados, 
mokėjo lietuvių kalbą, o dabar dirbdami tarybinėse įstai
gose Partijai ir Maskvai labiausiai buvo atsidavę. Drauge 
betgi tie Partijos patikimieji tarnautojai savo nepartinėms 
ir visuomenine savo kilme net labai įtartinoms (pirkliams, 
fabrikantams, bankininkams ir bendrai „eksploatatoriams“) 
giminėms ir pažįstamiems padėdavo gauti tarybiniame apa
rate tarnybas ir iš viso iš pasikeitusių visuomeninių ir po
litinių sąjygų sumedžioti sau naudos. -Žydai Lietuvos patrio
tai, žydai sionistai ar šiaip laisvi idealistai žiūrėjo su baime 
į beatodairišką savo tautiečių spraudimąsi prie tarybinės

savo išgyvenimų rusuose ir, itin pabrėž
damas 1917 metų revoliuciją, kurios tęsinys 
yra ir šiandieninis teroras, tik apvilktas 
gražiais žodžiais.

Šiandien jau tas svetingai brangus 
Kristaus Kunigas’ — Vyskupas ištremtas į 
nežinią, o gal jau ir amžiną atilsį tenka 
sukalbėti. Garbingas ganytojas nėra dar 
senas — pačiame žydėjime ir šiais metais 
sukanka 60 metų amžiaus sukaktis. Tad 
nors trumpai perbėgsime jo gyvenimą ir 
darbus ir paryškinsim jo brangų prisimi
nimą. v

Vyskupas Vincas Borisevičius Suvalkų 
krašto sūnus, gimė 1887 m., Bebrininkų 
kaime, Šumsku valšč., Marijampolės apskr., 
gana turtingų ūkininkų šeimoje ir, be to, 
gausingoje, net■ devintuoju vaiku, o viso 
buvo 10; Anksti neteko motinos ir augo 
vyresniųjų sesučių prižiūrimas. Pradinę 
mokyklą lankė Šunskuose,’o gimnaziją Ma
rijampolėje ir Peterburge. Mokslas sekėsi 
gerai, bet viliojo kunigo pašaukimas, kada 
matydavo savo brolį klieriku ir įstojo į Sei
nų Kunigų Seminariją. Seminarijoje pasi
žymi gabumais ir randa laiko tautiniams 
rateliams, 1910 m. baigė seminariją ir išvęs 
tas kunigu. Kaip baigęs pirmuoju, visų 
raginamas tęsti studijas. Pasirinko Frei- 
burgo universitetą ir dvejus metus studi
javo teologiją, kur gavo licenciato laipsnį. 
Nuo įtemptų studijų ir sveikata pakriko, 
tad teko vykti Lietuvon ilsėtis. Bet jau vi
liojo pastoracijos darbas ir buvo paskirtas 
Vikaru į Suv. Kalvariją. Ir čia nesėdi ska
nia duonele maitinamas, o organizacijose 
plačiai įsileidžia, jog liko pastebėtas ir taip 
vadinamų raudonsiūlių — zemskių. Nelai
komas tėvynėje ir 1915 m. ištremiamas į 
Minską. Kuriam laikui buvo paskirtas karo 
kapelionu ir čia įtartas. Snyrkiai jį pavei
kė revoliucija ir rado įtartinu, kad neiš
tvėrė ir 1918 metais grįžo Lietuvon. Pra
džioje kapelionavo Marijampolėje „Žiburio” 
gimnazijoje. Čia mokytojavo ir Marija 
Pečkauskaitė — Šatrijos Ragana. Be gim
nazijos darbo, daug dirba organizaciniame 
darbe. 1922 m. pakviestas profesoriumi J 
Seinų (persikėlus į Gižus) Kunigų semina
riją, kurioje dėsto moralinę ir pastoralinę 
teologiją ir visuomeninių^ mokslus. Cig

60 metu
išdirba keturius metus. Būtų profesoriavęs 
ir ilgiau, jei ne 1926 metais įsisteigusi Lie
tuvos bažnytinė provincija, kuri, paskyrus 
naujai Telšių vyskupijai vyskupu J. Stau
gaitį, iškvietė jį tvarkyti vyskupiją. Pra
džioje buvo kurijos kancleriu o vėliau 
naujai įsteigtos Telšių Kunigų Seminarijos 
rektoriumi. Šias garbingas ir atsakingas 
pareigas ėjo iki 1940 metų pradžios, o kovo 
mėn. paskirtas Telšių vyskupo padėjėju.

Mirus vyskupui J. Staugaičiui, jis buvo 
paskirtas Telšių vyskupu, kur tebeėję parei
gas iki pereitų metų rudens. Pirmoji bolše
vikų okupacija jau norėjo išplėšti jį iš gy
vųjų tarpo, tik pagreitėjęs karas sutrukdė. 
Seniai jį sekė telšiškis Lietuvos judas Ged
vilą ir tik pernai rudenį, kada vyskupija 
minėjo sa«o dvidešimtmetį,- suareštavo ir 
pasodino Vilniuje į Lukiškių kalėjimą, o iš 
ten išvežė į rytus ar nužudė.

Vyskupo V. Borisevičiaus darbai Telšiuo
se vienį didžiausi ir svarbiausi, kada rei
kėjo kurti, statyti vyskupiją ir seminariją 
iš nieko. Be to, jau nekalbant apie darbus 
Suvalkų gubernijoje pas pavasarininkus, 
ateitininkus, moteris paskaitomis, konferen
cijomis, rekolekcijomis, dar daug rado lai
ko lankyti Telšių vyskupijos parapijas, kur 
kasdien sakydavo po 3 — 4 pamokslus ar 
vesdavo rekolekcijas. Nuo seminarijos lai
kų dalyvauja ir spaudoje; „Vadove”, „Šal
tinyje”, ir „Žiburyje”, „Laisvėje”, „Ry
te”, ir kit. savo svariais straipsniais, 
studijomis, kas sudaro kelius storus tomus 
raštų. Tik toks tylus, nuoširdus, geras, 
švelnios širdies būdas padarė jį visuome
nininku ir susigyvenusiu su visuomene. 
Buvo ir geras kunigas, giliai tikįs ir šven
tas savo pareigose, ypač mėgdavo išpažin
čių klausymą ir visada dvelkdavo tas jo 
švelnumas, malonumas ir sielos skaistumas. 
Jis buvo lyg kankinys darbe, o gyvenime 
— šventasią.

1944 m. Telšiuose buvo mano su garbin
gu vyskupu paskutinis, tėviškas atsisveiki
nimas, linkint — „ištvermės, sveikatos ir 
Lietuva nežus, prisikels, sugrįši! ir, jei ne 
Sibiro tyrlaukiai, tėvynėje vėl susitiksime. 
Tik vieno prašau, visas jėgas Lietuvai, o 
Dievas neapleis” ... buvo jo paskutinieji 
žodžiai. A. Maldautas.
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Dulkės, krintančios ant musu visti rtibų Faktų kalba apie Amerikos aukso kalnus...

vieni pavargom, kiti nnsivylėm, 
klek ir tremtinio pareigas primir- 
tur būt, laikas niekam 
kaip tremtiniams. Su

tiek (takos 
kiekviena 

ir nuotai- 
labai daug

Esame atsidūrę tokioje padėtyje, kada 
kiekvienai, kad ir nežinodamas iš kur, nuo
lat laukiame pagalbos. Pagalbos kasdienei 
duonai pagerinti, pagalbos pastoviau įsi
kurti Ir iš netikrumo pinklių išsinarplioti. 
Tai visiškai žmogiški norai, kurie visad 
lydėjo ir lydės kiekvieną tremtinių bangą, 
karte tik protesto vardan iš namų išėjo ar 
buvo išvaryti, be jokio patikrinimo ryt tu
rėti duonos kąsnĮ ar pastogę. Mums toks 
netikrumas jau eile metų skaičiuojamas. Per 
tą laiką 
treti gal 
lom. Ir, 
nedaro,
užsitęsusią diena našta sunkėja 
ka krinta. Ir čia visad atsiranda 
pagundų, kad ir piktomis priemonėmis, sa
vo padėt) pagerinti. Apie tai šiame rašinyje 
Ir norisi kalbėli. Kalbėli ne tuščio pamoks- 
linkavimo tikslu, bet ieškant tiesesnio ke
lio.

Vieni iš mūsų, kurie turi gerų giminių 
ar gerų draugų, tik parodo apsukrumo, sa
vo reikalus greit sutvarko. Bet ir šioj kate
gorijoj yra lokių, kurie ir giminių ir drau
gų turėdami, nepajėgia beveik išmaldos 
prašytojo padėlyje atsidurti. Jie geriau 
liekas be nieko ir kenčia vieni, bet dėl sa
vo reikalų kitiems galvų nelaužo. Tie žmo
nės visada | visokias amerikas išvažiuos 
patys paskutinieji, patys paskutinieji išsi
kovos geresnės duonos kąsn|, jie niekad 
niekam neužlips ant kojos. Dar blogiau eina
si tiems, kurie jokių giminių ir draugų, ne
turi Ir kurie savo asmeninėmis savybėmis 
yra panašos tik čia paminėtiems. Juos jau 
niekas neatsimins ir 
sada turės pakelti 
naštą.

Visokios paviršiaus 
plaukti kiekvienoje 
susitvarko nežiūrint 
draugų. Jie sugeba 
pasitaikiusio kablio
varkyti. Tokie, kaip įprasta sakyti, nei pe
klos audroms grasinant neprapuls. Mes 
visi tokių pažįstame ir apie juos todėl

jie dar kantriau vi- 
•avo Iremtininldiką

žuvelės, pajėgiančios 
padėtyje gerai, reikalus 
nei turimų giminių, nei 
užsikabinti ui kiekvieno 
ir savo reikalus susit-

prašytojai savo laiškuose ima (rodinėti, 
kaimynas, kuris jau gauna kokią para- 
tai tikrai jos nevertas. Nevertas todėl, 
j| ima pavydas ir jis nori jo vietoje

nėra reikalo daugiau kalbėti. Bet kalbėti 
reikia apie tuos, kurie savuosius reikalus 
tvarkydami kitiems kenkia, kad tik pirmie
ji pralįstų, kad tik kitas pirma geriau ne
susitvarkytų. Tokie nepasigaili jokių prie
monių panaudoti, kurios tik veda Į jų nori
mą tikslą. Sakysim, man yra žinoma visa 
eilė laiškų, kada tie „gabieji” apipila savo 
prašymais žinomesniuosius amerikiečius 
lietuvius, Įrodinėja savo niekad neturėtus, 
ir, greičiausiai, niekad neturėsimus nuo
pelnus, kad lik išgavus affidavitą ar siun
tini. Bet čia dar nebūtų taip blogai, juk da
bar tremtyje ir labai daug didelių žmonių 
save apkarstė niekad neturėtais titulais ir 
tuo didžiuojasi, lyg niekas teisybės nežino
tų. Labai blogai jau prasideda tada, kai to
kie 
kad 
mą, 
kad
pabūti. Man vienas amerikietis, gavęs tokių 
laiškų rašo, kad paaiškinčiau, kodėl taip at
sitinka. Jis manąs, kad paramos beveik visi 
reikalingi, tik jis nepajėgia visiems siųsti.

Labai nemalonu tokiu atveju atsidurti 
aiškintojo padėtyje, ir sakyti, kad politinių 
tremtinių tarpe atsiranda tokių, kurie nesi
laiko visiems privalomų padorumo normų. 
Kai pradedi aiškinti, tai pradedi ir rodyti 
mūsų ligas, kurios mums jokios garbės ne
daro. Kaip būtų miela, kad tokių reiški
nių nebūtų ir apie juos visai netektų kalbė
ti. Ta proga norėtųsi tik visiems tokiems, 
lipantiems per kitų kojas, pasakyti, kad vi
sos mažos ir didelės intrigos niekad nepa
lieka 
kėti, 
rašai 
visoj 
visi, 
pamato sergant didelėmis silpnybėmis, mes 
prarandam gerą vardą. Todėl, verta 
pergalvoti kreivus kelelius, kuriais 
jau ėjo o kitas buvo pagalvojęs eiti, 
iš mūsų tarpo nebus padaryta nė 
tokio žingsnio, kuris sukeltų bent mažiau
sias dulkes, krintančias ant mūsų visų rūbų.

B. Audra.

neišaiškintos. Kai tik jos pradeda aiš- 
luoj atsiranda visokių sąskaitų už- 
ir tada prasideda daina be galo. Ir 
toj nemalonioj istorijoj kenčiame mes 
net mumis pradeda nepasitikėti, mus

rimtai 
vienas 
Tegul 
vieno

KOKIE JAUNO IMIGRANTO UŽDARBIAI? - KAIP GYVENA IR DIRBA DAUGELIS SENŲJŲ AMERIKOS LIETUVIŲ? 
(Mūsų korespondento) Paryžius. 1947 m. rugsėjo mėn.

Nenorėčiau juodai piešti, bet turiu pa
brėžti, kad tokių laiškų rašytojai pamiršta 
parašyti, kad tada buvo daug progų pasi
rinkti darbas. Lai> jie dabar pamėgintų gau
ti tiek! ... Nebent jie būtų geri specialis
tai, turėtų geriausias rekomendacijas ar as
meniškai kieno nors per pažintis įprašyti. 
Ne visi juk pirmaeiliai inžinieriai, technikai, 
ir tik retas temoka kaip reikiant angliškai. 
Aš skaitausi su galimybe, kad daugumas 
lietuvių tremtinių tokiais nėra.

Tie pranešimai apie aukso kalnus dar 
labiau įjautrina pasilikusius Europoje trem
tinius, ir visi daugiau nieko nebesvajoja, 
kaip pakliūti tik Amerikon, ir yra tikri, kad 
čia aukso kalnai laukia . ■.

Juozas V .Valickas (91 Warwick St., Ne
wark 5 N. Y., USA) jūsų korespondentui 
šiomis dienomis vėl suteikė papildomų ži
nių, faktais ir skaičiais paremtų, apie Ame
rikos J. Valstybių ir Kanados gyvenimą, 
koks jiš pasitiktų naujai atvykusį lietuvį 
imigrantą. J. V. Valickas savo laiške pažy
mi, kad atsižvelgiant į visuotinį lietuvių 
tremtinių susidomėjimą įsikurdinimo klausi
mu Amerikos kontinente, jis yra pasiryžęs 
suteikti platesnes informacijas 'ir atsakinėti 
į specialius klausimus visiems broliams 
tremtiniams lietuviams, kurie tuo giliau 
domėtųsi ir į jį laiškais kreiptųsi.

Atlikęs šią vasarą ilgą studijų kelionę 
automobiliu per Ameriką ir Kanadą, J. V. 
Valickas daro palyginimus darbo ir pragy
venimo atžvilgiais USA ir Kanadoje. Ben
droje išvadoje jis konstatuoja, kad šiuo 
metu Kanadoje ateiviui yra daugiau ir 
geresnių sąlygų įsikurti, negu pačioje Ame
rikoje. Tam tikslui jis konkrečiai pavaiz
duoja pirmiausia Amerikos gyvenimo są
lygas, kurias jis nuo seno pažįsta. Bet duo
kime žodį jam pačiam ...

50 dol. Gi jei per savaitę teuždirbtum gry
nais tik 35 — 40 dol., tai gyventum, brolau, 
labai skurdžiai. Tad vyrai, kurių uždarbiai 
menki, dabar apie šeimas stengiasi negal
voti . . . Bet jei'dirba abu — vyras ir žmo
na — tada nesunkiai galą su galu suveda, 
o pasispaudus dar ir juodai dienai gali su
sitaupyti. Bet jei atsiras vienas ar kitas 
mažytis, tai, brol, arba nuskęsi skolose, 
arba turėsi pradėti žiurkių gyvenimą.

Kitas dalykas amato specialistams, 
kvalifikuotas mašinistas, mechanikas ar 
našiai, tada tavo atlyginimas į valandą
nuo 1,10 ligi 1,80 dol. Toks darbininkas jau 
gali nesibijoti ne tik šeimos sukūrimo, bet 
ir jos daugėjimo ...

Būk 
pa
bus

Tarpvyriausybinio Pabėgėliu komiteto 
informacija apie Venecuelą

I. BENDROS ŽINIOS —-
Venecuelos vyriausybė pasiūlė priimti 

tam tikrų skaičių emigrantų - karo pabė
gėlių iki 50 metų amžiaus su jų šeimomis, 
su sąlyga, kad šitie emigrantai būsią tam 
tikrų darbo sričių specialistai arba ūkinin
kai ir. galės dirbti tropiniame klimate.

Venezuela, tiksliau pasakius, demokrati
nės Jungtinės Venecuelos Valstybės su sos
tine Karakasu. Dabartiniu metu kraštas yra 
valdomas laikinos vyriausybės, ruošiančios 
naują konstituciją. Po pastarosios priėmi
mo bos renkama nauja vyriausybė.

Imigracijai vadovauja specialus imigraci
jos ir kolonizacijos institutas, kontroliuo
jamas žemės ūkio ir pramonės ministerijos. 
Neseniai buvo sudaryta imigracijos komisi
ja, kad parėmus kolonizacijos reikalus.

II. VALSTYBES PADĖTIS, DYDIS ir 
KLIMATAS

Venezuela užima šiaurinę Pietų Amerikos 
dalį, maždaug 352.150 kv. mylių plotą. Ji 
rubežiuojasi su Britų Gvijana, Brazilija, 
Kolumbija bei 1750 mylių ilgyje su Karabi- 
joa jūra ir geografiškai gali būti padalinta 
I 4 sritis: į Gvijanos plokštikalnę, centrinę 
lygumą, taip vad., „Lianosus”, kalnuotąją 
Andų ir pajūrio srit| ir Markaibo žemumą.

Gvijanos plokštikalnė, lygiai kaip ir pie
tinė valstybės dalis, iki šiol dar yra neiš
tirta. Šita sritis yra turtinga miškais ir že
mė* turtais, l ianosus, randasi žemai virš 
jūros lygio, klimatas — tropinis, gyventojų

4 užsiėmimas — gyvulininkystė. Kalnuotoje 
valstybės dalyje klimatas yra vidutinis ir už 
tai ji yra daugiausiai apgyventa. Svambiau
sias tos dalies gyventojų užsiėmimas yra 
žemdirbystė. Pajūrio sritis — siaura juosta 
ps'tal jūros krantą ir aplinkui Tarakaibo 
ežerą — sudaro tropinę krašto dalį. Di
džiausia krašto upė Orinoko, ilgio atžvilgiu 
yra trečioji Pietų Amerikoje. Venecuelos 
klimatas priklauso nuo vietos aukščio virš 
jūros lygio. Didesnėje valstybės dalyje nuo 
gegužės iki lapkričio yra skaitoma lietin
gu. o nuo gruodžio iki balandžio — sausu 
perijodu.

III. SVEIKATOS TARNYBA
Su krašte paplitusia maliarija ir kitomis 

tropinėmis ligomis energir.'ai ir -ėkmingai 
kovoja malhirijos institutas Marškai mieste. 
Institutas rūpinasi ne tik medikamentų 
pristatymu, reikalingų gydymui nuo malia
rijos, bet ir imasi apsaugos priemonių, nu
sausindamas aritm. j’erijodiškai apipurkš- 
damas gyvenamas vietas taip vadinamais 
DDT milteliais ir iš viso keldamas kultū
rinį gyventojų lygį.

IV. GALIMYBES ĮSIKURTI. TEISES IR 
PRIVILEGIJOS

Venezuela suteikia plačias galimybes 
vykstantiems, kurie nebijo sunkaus darbo ir 
ryžtasi gyventi naujose klimato sąlygose. 
VenecueU pirmoje eilėje yra užmteresuota 
imigrantam, norinčiais naturalizuotis ir 
tapti tikraisiais piliečiais. Venecuelos pra
monė dabar vystosi ir jai reikalingi dar
bininkai. ypač specialistai. Didžiausi žemės 
plotai su neišnaudotais turtais ir teritorija 
į pietus nuo Orinoko upės yra atviri imi
gracijai. sudarydami energingiems žmonėms 
pelningų darbo dirvą. Vy r jaunybė svamto 
klausimą dėl suteikimo valdiškų žemės

plotų ūkininkams — imigrantams. Nors, 
klimatas daugumoje yra tropiškas, tačiau 
užsieniečiai — naftos bendrovių technikai — 
lengvai prisitaikė prie naujų klimato sąly
gų, prie kurių, atrodo, be jokių sunkumų 
gali priprasti ir europiečiai imigrantai.

Tarpvalstybinis komitetas (Intergovern
mental Committee for Refugees) numato 
pasiųsti | Venecuelą savo atstovą, kad su
teikus imigrantams pirmaisiais jų buvimo 
metais patarimus ir pagalbą (tjk ne finan
sinę). .................

Daugumoje Venecueloje užsieniečiai tun 
tas pačias juridines teises kaip ir vietiniai 
gyventojai. Yra tik sekančios išimtys:

a) kiekvienoj Įstaigoj užsieniečių skai
čius negali viršyti 25%,

b) užsienių diplomai ir medicinos bei 
teisės praktikos leidimai nesuteikia teisių 
privačiai dirbti Venecueloje.

c) suvaržančios priemonės, numatančios 
sumažinti užsienio propagandos plitimą, 
gali būti taikomos užsieniečiams.

Imigrantas turi teisę įsivežti su savim be 
muito savo asmeninį turtą, rūbus, baldus, 
instrumentus ir pramonės įrankius. Jis ir jo 
šeima bus nugabenti kartu su jo bagažu į 
tą respublikos vietą, kur jie mano apsigy
venti arba gauti darbo. Atvykus į Vene
cuelą vyriausybė aprūpins imigrantus mais 
tu, gyvenamom patalpom, teiks medicinos 
pagalbą ir padės susirasti darbo. Darbo 
sąlygose nedaroma jokių skirtumų tarp 
užsieniečių ir vietinių gyventojų; pramo
nėje yra nustatytas mimmalinis uždarbis. 
Imigrantams suteikiama pilna judėjimo 
laisvė valstybės viduje ir teisė keisti darbą, 
jeigu tai neprieštarauja kokiems nors jų 
ankstyvesniems įsipareigojimams.

V. PRAMONES DARBININKAI
Pagrindines pramonės šakas sudaro: 

medvilnė, tekstilė, keramika, stiklas, popie
rius, muilas, chemija, produktai ir sviestas. 
Daugiausia reikalaujama padienių mechani
kų, fabrikų darbininkų specialistų, teks
tilės darbininkų spaustuvės darbininkų, 
konstruktorių (pirmoje eilėje elektrotechnikų 
tekintojų, stalių ir mūrininkų), medžio iš
dirbinio darbininkų ir traktoristų. Be to. 
reikalingos gailestingos seserys, žemės ūkio 
darbininkės nedidelis kiekis gydytojų ir 
„sanitarijos inžinierių" viešajai sanitari
nei tarnybai, svarbiausia tropinio klimato 
srityje. Gydytojams nebus leidžiama verstis 
privačia praktika.

VI. ŽEMES OKIO DARBININKAI
Srityje su žemdirbystei palankiomis są

lygomis auginama kava, cukrinės nendrės, 
daržovės, duoniniai javai, medvilnė, taba
kas ir ryžiai. Kalnuotose srityse užsiimama 
svarbiausiai smulkių raguočių auginimu.

Žemdirbystė išsivystė kalnuotose srityse, 
o gyvulininkystė Lianosuose, tarp kalnų ir 
Ori noko upės.

Gyvenimo standartas ir uždarbis Vene
cueloje yra žymiai mažesni negu Europoje. 
Dėl to visi dirbantieji žemdirbystėje turi 
stengtis kuo greičiausiai pramokti ispanų 
kalbos ir apsiprasti su tropinių sričių dar
bo charakteriu, kad pasidarius savarankiš
kais ūkininkais.

Venecuelos vyriausybė nenumato 1947. 
metais duoti atvykstantiems žemės indivi
dualiniam arba grupiniam įsikūrimui. I

EILINIO DARBININKO UŽDARBIAI IR 
PRAGYVENIMAS

Jis kalba apie miesto darbininkus, kurių 
atlyginimai yra aukštesni, negu žemės ūkyje. 
„Daugelis mūsų fabrikų dabar dirba jau 
tik 4 dienas savaitėje (32 vai.), kiti dirba 
5 dienas (40 vai. savaitėje). Vidutinis naujo 
pradedančio darbininko atlyginimas 80 cen
tų valandai. Padirbus porą metų — 1 dol. 
ar truputį daugiau. Vadinasi, jeigu dirbtu
vėje bus darbo, dirbsi 5 dienas savaitėje 
(40 vai.) ir gausi 50 dolerių.

Mokesčių už pirmus 10 dolerių nieko ne
moki. O už likusius 40 dol. taip: 11 dol. 
nedarbo apdraudai, 20% valdžios mokesčių 
(8 dol.), 75 cent, ligonių kasai, 50 centų 
Unijos duoklėms. Taigi, iš viso mokesčių 
sumokėsi 10,25 dol. Iš 50.00 dol. — 10,25 
dol. = 39,75 dol.

Pragyvenimo išlaidos: kambarys savaitei 
10 dol. Tau belieka 29,75 dol,. Išsimaitini
mas 15 dol., taigi, tau belieka 14,75 dol., o 
kur dar drabužiams, kultūrinėmis išlaidoms, 
pramogoms ir t.t.? Ir jei Į savaitę žmogus 
gali užspausti apie 10 dol., tai jau laimin
gas. O jei nori daugiau sutaupyti, turi gy
venti rūsyje, (kur per savaitę kainuos apie 
4 dol.) turi eiti ne Į geruosius restoranus, 
bet į prasčiausius, kur nesykį gausi kotletą 
iš dvėselienos, — tada į savaitę išsimaitinsi 
ir už 10 dolerių ... Vadinasi, daugiau su
taupysi.

Didžiuma mūsų Amerikos lietuvių, kurie 
šiandien turi užsispaudę centą, maždaug ne 
kitaip ir gyvena. Nuo linksmybių jie yra 
atsisakę, todėl ir centą sutaupė. O jei jie 
gali valgyti dvėselieną (sakau simboliškai, 
tai reiškia — blogu maistu maitintis ....), tai 
tik dėlvto, kad jie daugumoje dar Lietuvoje 
išaugę ir subrendę, kur valgė juodą duoną 
ir kitą sveiką lietuvišką maistą, 
ras stiprus — gali malti bet ką. 
nizmas atsparus — gali 
gyvenimą ...

Na, bet jeigu tedirbsi 
dų į savaitę? Ir jei esi
ir gauni tik 80 — 90 centų valandai? Kas 
tada? ... Oi nelengva būtų tada išsikrap
štyti.

GERĄ DARBĄ NELENGVA GAUTI

Nedarbo Amerikoje dar nėra, bet darbas 
darbui labai nelygus, kaip ir atlyginimas 
atlyginimui ... Geresniam darbui ir atlygi
nimui reikia jau konkuruoti. Savaime aišku, 
kad tada reikia būti specialistu ir mokėti 
anglų kalbą. Tų savybių neturint, reikia 
žinoti, kad naujas imigrantas čia ras tokią 
tvarką:

Pirmenybę darbui gauti turi buvę karei- 
viai, paskui eina visi paprasti USA pilie- | yra 
čiai, paskui ilgą laiką šioje šalyje išgyvenę ’ 
nepiliečiai ir tik paskiausiai tie nepiliečiai, 
kurie dabar iš Eurofios atvažiuoja. Vadi
nasi, bendrai paėmus, dabartiniai imigran
tai gauna tik tą danbą, kas lieka nuo kitų, 
viską išsijojus, o tai reiškia, kad gauna 
darbą, kuris arba labai sunkus, nešvarus, 
arba pigiai apmokamas, nes tokiems dar
bams nėra konkurencijos. Tie imigrantai, 
kurie čia įvažiavo 1945 m., ar dar 1946 m. 
pradžioje, kada Amerikos armija dar nebu
vo demobilizuota, gaudavo visai gero darbo 
ir su neblogais atlyginimais, bet vėliau tos 
galimybės pradėjo žymiai retėti.

KLAIDINANČIOS IŠIMTYS APIE AUKSO 
KALNUS ...

Dar neseniai skaičiau laikraščiuose, kad į 
DP spaudą patenka laiškai tų lietuvių atei
vių, kurie čia įvažiavo 1945 ar 1946 metais 
ir kad jie skuba pasilikusiems rašyti, jog — 
„gyvenu gerai, uždirbu po 60 dol. Į savaitę 
ar net daugiau” ir panašiai ...

SALIA MILIJONIERIŲ — YRA IR 
SKURDŽIŲ IKI VALIAI

Suprantu tą nuotaiką — aš irgi1 taip ma- 
nyčiau, tokius gražius atbalsius tegirdėda
mas. Mat, mažai kas, atrodo, terašo, kokie 
sunkumai čia visgi yra 
susidurti, ypač pradžioje.

Tiesa, nusišypso laimė 
kitam, bet tik atsitiktinai, 
čiau nė vieno apsvaiginti 
nais”, ir esu įsitikinęs, kad visokiu atveju 

i geriau, kalbėti grynais faktais, su 
skaitmenimis ant delno, neimant geriausių, ■ 
bet normalius, vidutinius atvejus. Tada kiek
vienas maždaug žinos, kas jo laukia ir pa
siruoš pagal išgales.

Taip, badu dar niekas nemirė ir nemiršta 
Amerikoje, jeigu nėra nepagydomas tingi- 
nys ar ligonis. Tačiau ... skurdžių, varg
stančių ir čia ligi valiai. Bet jei žmogus ne 
tinginys, sveikata tarnauja ir dar jį laimės 
šešėlis palydi, tai progų čia yra pasidaryti ' 
ne tik vienas kitas centas, bet ir tikrai gra
žus, laimingas gyvenimas.
iš fabriko uždarbio! ...

Čia nuo seno ar seniau 
tuviai visaip yra mėginę, 
pavyzdžių čia yra visokių. Vieni viską pra-, 
rado bemėgindami, o kiti, kaip pavyzdžiui 
mūsų gerbiamas bičiulis p. J. Bačiūnas, 
tapo milijonieriais. Bet tam reikia didelio 
darbo, daug gudrumo irhemažiau laimės”™

Toliau J. Valickas j>ereina prie palygini
mų su Kanada. Apie tai-sekantį kartą.

—br.
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ir
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gyvenantieji He
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Jų orga- 
ir žiurkių

30 valan-tik 24 — 
naujas darbininkas

KAS GALI SEIMĄ IŠLAIKYTI?
Dabar paimkim vedusių gyvenimą. 3 — 4 

kambariai apie 35 dol. mėnesiui. Tokį bu
tą gerai įsiruoštj kaštuotų mažiausiai 500 
dol. Svaras steiko (jaučio kumpio) 1,50 dol.; 
svaras duonos 22 c., litras pieno 22 c., tu
zinas kiaušinių 80 c., svaras sviesto 80 c. 
ir 1.1. Kad galą su galu suvestum ir nebū
tum niekam skolingas, dviejų žmonių šei
mai turėtum gauti grynų pajamų mažiausia

VISI I VIENĄ TAIKINĮ
(Iš N. Y. T.)

PRANEŠIMAI - SKELBIMAI
SKELBIMAS

Iš L. R. K. Gen. Įgaliotinio Įstaigos
Muencherie, Rauchstr. 20, prašomi atsiimti:

1. Liutkus Jonas ir
2: Morkūnas Juozas 

užsienio pasus ir vizas ir
1. Jacob Masgeika
2. Felijonas Gurevičius
3. Leonas
4. Stasys
5. Kazys
6. Juozas
7. Ęrvaldas Giedra
8. Povilas Petkevičius
9. Vitas Liudvinavičius ir

10. Kazys Keknevičius
kredito pažymėjimus.

Griguola 
Kundrotas 
Balaisis 
Petkevičius

„PATRIJOS” LEIDINIŲ SKAITYTOJAMS
Maloniai prašome Gerbiamųjų skaityto

jų visais mūsų leidinių užsakymo reikalais 
kreiptis tik į vietos stovyklų platintojus.

Kiekvienam leidiniui išėjus iš spaudos jis 
tuoj paskirstomas ir išsiuntinėjamas, pri
trūkus per platintojus galima užsakyti pa
pildomai. Todėl pavieniai prašome nesi
kreipti. •

„Tremties Metai” jau išparduoti — pra
šome taip pat nesikreipti ir pinigų nesiųs
ti. Leidykla „PATRIA”

ŽADAMA IŠLEISTI ELEKTROTECHNIKA
Jei atsiras pakankamas užinteresuotųjų 

skaičius, numatoma perspausdinti dipl. inž. 
V. Petraičio veikalą, Kauno aukštesniosios 
Technikos Mokyklos 1939 m. leidinį „Kin
tamos srovės pagrindai”, 350 pusi. 16 X 24, 
286 brėž., 69 uždaviniai su sprendimais. 
Knygoje nuodugnią^ nagrinėjami vienfazės 
srovės dėsniai ir transformatoriai. Numato
ma kaina apie 30 RM. Norį įsigyti knygą 
tepraneša tuojau autoriui savo adresą (pi
nigų nesiųsti): Augsburg — Haunstetten, 
Starstr. 13.

P. C. I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 

IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:
BAKANAVICIOTE Ona, 38 m., iš Kybar

tų, 1945 m. pradžioje buvo Insterburge, 
Rytprūsiuose;

BALIONAS Josif-Michailovič, 34 m., iš 
Kauno;

BALSYTE-Zakarienė, Marija, kil. iš Vilka 
viskio apskr.;

BALTINS Janis, 20 metų, 1944 m. buvo 
Vokietijoj;

BALTRUS Jonas, 62 metų;

PRANEŠIMAS
S. m. spalių mėn. 10, 11 ir 12 d.d. Hanan' 

tremtinių stovykloje šaukiamas Baltijos Mo 
terų Tarybos suvažiavimas į kurį kviečia
mos atvykti tarybos, kontrolės ir atskirų 
sekcijų atstovės. Negavusios kvietimų pra
šomos laikyti šį pranešimą kvietimu.

Dr. M. Žilinskienė
B. M. Tarybos Pirmininkė

PRANEŠIMAS
Delegatūraj yra reitingas šios knygos: 

(lietuviškieji vertimai):
Tihamer Toth: 1. Jaunos sielos auklėji-J 

mas, 2. Jaunuolio religija, 3. Jaunuolio bū-| 
1 das, 4. Jaunuolio lavinimasis ir 5. Jaunimo ’ .
kovos.

Hardy Schikgen S. J.: 1. Tu ir jis, 2. Tu 
ir ji.

Jei kas iš Gerbiamųjų Tautiečių jas tu
rėtų, Delegatūra nuoširdžiai prašo jai per-| 
leisti ar paskolinti. Prašome tik pranešti; 
apie sąlygas. Knygas siųsti registruoto 
(Einschreiben) siunta šiuo adresu: Delega- 
tur des Hl. Stuhles fuer Litauer, (14a) 
Kirchheim-Teck, Steingaustr. 18.

Delegatūra.:

mintis
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