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Indija ir Ukraina prie Saugumo Tarybos slenksčio
v
Šios dienos numeryje :

SANTYKIAVIMAS SU RUSAIS

NAUJI NARIAI
Naujorkas (UP). Pakistanas ir Yemenas 

yra priimti į Jungtinių Tautų organizaciją. 
Tuo būdu JT narių skaičius padidėjo iki 
57. Svarstant Italijos, Suomijos, Bulgarijos, 
Rumunijos ir Vengrijos priėmimo klausi
mą, D. Britanijos atstovas Sir Aleksander 
Cadoganas pasisakė prieš Vengrijos ir Ru
munijos priėmimą. Sį savo nusistatymą jis 
motyvavo tuo, kad tų kraštų vyriausybės 
visai neprisilaiko politinių teisių principų 
ir tuo būdu esančios prasunkusios su JT 
Charta. Už priėmimą Italijos pasisakė 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos atstovai; 
tuo tarpu Sovietų Sąjunga Italijos priėmi
mą vėl rišo su priėmimu Suomijos, Bulga

rijos ir Rumunijos.

RINKIMAI Į SAUGUMO TARYBĄ
Flushing Meadows (AFP). Naujai priim

tųjų į- JT organizaciją kraštų — Pakistano 
ir Yemeno — atstovai buvo sveikinami 
priėmimo proga. Naujai priimtieji pirmą 
kartą oficialioje veikloje dalyvavo kai buvo 
renkami trys nauji Saugumo Tarybos na
riai. Australijos ir Brazilijos pakeitimui 
buvo išrinkta Kanada ir Argentina. Už abi 
šias valstybes buvo paduota po 41 balsą. 
Renkant trečią narį Ukraina gavo 33 bal
sus ir Indija 29 balsus. Kadangi nė viena 
minėtų valstybių negavo reikiamos dviejų 
trečdalių balsų daugumos, tai buvo pa
skelbti pakartotini slapti rinkimai. Be to, 
per pirmuosius rinkimus Čekoslovakija ir 
Uragvajus gavo 8 balsus, Abisinija 1, Grai
kija 1, Guatemala ir Filipinai — 1 balsą. 
Antrą kartą balsuojant Ukraina gavo 29 
balsus, o Indija — 24. Kadangi yra reika
linga 38 balsų dauguma, buvo paskelbti 
nauji rinkimai. Trečią kartą balsuojant 
Ukraina gavo 29 balsus, o Indija — 25. Ir 
ketvirtą kartą balsuojant nepasiekta spren
dimo: Ukraina gavo 30 balsų, o Indija — 25.

Tuomet užs. reik, ministeris Bidault pa
siūlė atidėti rinkimus. Ji parėmė Kinija. 
Višinskis gi pareiškė, kad kai kurios dele
gacijos norinčios prasilenkti su JT Chartos 
nuostatais kai jos balsuojančios prieš įsi
leidimą slaviško nario. JT Chartoje esą nu
matytas išlygintas geografinis paskirstymas, 
renkant Saugumo Tarybos narius. Tada bu
vo nutarta tęsti balsavimus.

Penktąjį kartą balsuojant Ukraina gavo

JAV DELEGACIJA PAGERBIA 
PETKOVĄ

Isfambulas (AP). Amerikos Smith Mundto 
kongreso delegacija, padėjo ant Nikola 
Petkovo kapo vainiką su užrašu „už nuo
pelnus, kaip didžiausiam visų laikų demo
kratui”.

APIE ATOMINĘ BOMBĄ
Naujorkas (Dena/Reuter). Buvęs ameri

kiečių karo ministeris Robertas Petersonas 
parašė straipsni, kuriame tvirtina, kad už
sienio vyriausybės gali pagaminti atominę 
bombą ne anksčiau kaip po keturių metų, 
bet ir ne vėliau kaip per 10 metų. Tuo at
veju, jei kiti išrastų paprastesnį gamybos 
būdą, esą visiškai galima, kad mokslininkai 
„jau ryt” pradėtų atomines bombas ga
minti. JAV karinį pajėgumą Petersonas 
skaito beviltiškai nepakankamu.

PROTESTAI, NOTOS, NEDRAUGIŠKUMAS
Vašingtonas (Dena). Amerikiečių pasiun

tinys Maskvoje protestavo prieš vieną so
vietų autoriaus Oorbatovo straipsnį, ku
riame Trumanas yra palygintas su Hitle
riu. Net Goebbelsas koneveikdamas politi
nius priešininkus nesąs taip toli nužengęs. 
JAV pasiuntinys reikalauja, jei tame 
straipsnyje nėra atstovaujama sovietų vy
riausybės nuomonė, kad vyriausybė tai vie 
šaį pareikštų. Bet, jei tas straipsnis randa 
sovietų vyriausybės vadovybėje pritarimą, 
tai amerikiečių pasiuntinys reikalauja pa
aiškinimų tuo reikalu.

Molotovas atsakė, kad Sovietų Sąjunga 
negalinti pasiimti atsakomybės už Garbato- 
vo straipsnį. Sis atsakymas Vašingtone 
skaitomas nepatenkinamu.

Kitas nedraugiškumo pasireiškimas yra 
tame, kad JAV senato lėšų komisijos na
riams, kurie šiuo metu važinėja po Euro
pą, sovietai atsisakė išduoti įvažiavimo vi
zas, nors kelionės tikslu buvo nurodyta

Dideli sovietų delegato Višinskio išsišokimai
33 balsui ir Indija — 23. šeštąjį kartą: 
Ukraina 34 ir Indija — 22. O septintąjį 
kartą: Ukraina 33 ir Indija 23. Belgijos de
legatui pasiūlius rinkimus atidėti Višinskis 
pareiškė: „Aš klausiu atvirai, kas čia de
dasi? Slavų kraštai turi neginčijamą teisę 
šalia Sovietų Sąjungos turėti savo atstovus 
Saugumo Taryboje”. Tuomet susirinkimo 
pirmininkas Aranha pertraukė Višinskio 
kalbą sakydamas, kad laike balsavimo at
skirų narių teisės negali būti diskutuoja
mos. Po to susirinkimas nutarė atidėti rin
kimus iki trečiadienio.

BALSAVIMŲ TĄSA
Flushing Meadows (FAP). Balsuojant dėl 

trečiosios nenuolatinės vietos Saugumo Ta
ryboje ir aštuntas bei devintas balsavimas 
nedavė teigiamų rezultatų. Aštuntąjį kartą 
balsuojant Ukraina gavo 31 balsą, o devin- . 
tąjį kartą 32. Indija gavo vieną kartą 23 
balsus, o antrą kartą 24. Reikalingo 38 bal
sų skaičiaus nė viena valstybė negavo. Ta
da pirmininkaujantis paskelbė, kad rinkimai 
į Saugumo Tarybą bus atidėti ir kad ren
kami nauji nariai į Ūkio ir Socialinę Ta
rybą.

Pačiu kritiškuoju momentu, kaj paaiškėjo, 
jog Indijos šalininkai neatsisakys rėmę In- 

JAV DELEGACIJOS VADAI
Nuolatinis JAV atstovas prie JT organizacijos Warren R. Austinas šnekasi su šios 
sesijos delegacijos vadovu užsienio reikalų ministeriu George C. Marshalliu.

aplankymas amerikiečių pasiuntinybės Mas
kvoje. Ryšium su tuo komisijos pirminin
kas pareiškė: Sovietų Sąjungos atsisakymas 
parodęs ją „dar kartą jos tikrojoje švie
soje”. .

Berlynas (Dena).. Amerikiečių karinis 
gubernatorius Vokietijoje gen. Lucius D. 
Clay spaudos atstovams pareiškė, kad so
vietų karinės valdžios politinio skyriaus 
vedėjo pulkininko Tulpanovo pareiškimai 
SĖD partijos suvažiavime prieštarauja da
bar esantiems susitarimams, būtent „susi
laikyti nuo puolimo kitų okupacinių val
džių”. Gen. Clay pažymėjo, kad dėl Tulpano
vo išsireiškimų apie amerikiečių monopoli
nius kapitalistus jis esąs prašęs marš. Soko- 
lovskio paaiškinimų: ar Tulpanovo pareiški
mai yra traktuotini kaip jo privati nuomo
nė, ar tat reikštų naują sovietų okupacinės 
valdžios politiką.

Nors ir nėra tikrų įrodymų, kaip gen. D. 
Clay pažymėjo, kad pulk. Tulpanovas kal

! dijos kandidatūrą, Indijos delegatė ponia 
Lakshmi Pandit pareiškė, kad Indija pati 
pasiūlė savo kandidatūrą į laisvąją vietą 
Saugumo Taryboje, nes Australijai iš Ta
rybos išėjus, Indijos okeano erdvė lieka 
Taryboje nebeatstovaujama, o Azija irgi 
pasidaro silpnai atstovaujama. Susirinkimo 
pirmininkas dar pažymėjo, jog Indijos at
stovui jis leido pasisakyti tik todėl, kad tuo 
klausimu jau seniau yra pasisakęs Višins
kis, jis dar pridėjo, kad dauginu niekam 
balso neduosiąs, nes tai prieštarauja rinki
mų nuostatams. Tada pašoko ant kalbėtojų 
tribūnos Višinskis ir sujaudintas rėkė: 
„Prie Indijos delegacijos pareiškimo aš tu
riu pridėti, kad jos išvedžiojimai dėl teri- 
torialinių ir politinių principų yra teisėti, 
bet šiuo momentu negali būti taikomi In
dijai”. Aranha trenkė piktai su pirmininko 
plaktuku į stalą ir sušuko: „Aš norėčiau 
atkreipti sovietų delegato dėmesį į tai, kad 
čia reikalas nėra diskutuotinas. Sovietų de
legatas jau vakar kalbėjo apie tai todėl 
šiandien aš leidau poniai Pandit pareikšti 
savo nuomonę. Sį • reikalą skaitau baigtą. 
Aš prašau sovietų delegatą nekliudyti be
prasmingomis diskusijomis, o leisti tęsti 
mūsų darbą”. Bet Višinskis atsisakė kalbė-

bėjo kaipo sovietų karinės valdžios politi
nio skyriaus šefas, vis tiek tas negali prisi
dėti prie abiejų karinių valdžių santykių 
pagerėjimo, o taip pat tas kenkia santy
kiams tarp karinių valdžių ir tarp vokie
čių gyventojų.

Sofia (Dena/Reuter). Bulgarijos vyriau
sybė atmetė britų vyriausybės protesto no
tą dėl Petkovo nužudymo nurodydama, kad 
protestas „prieštaraująs tarptautinės teisės, 
principams”. *

IŠVEŽA NAFTOS VALYKLŲ 
ĮRENGIMUS

Londonas (Dena/Reuter). Sovietų įstaigos 
Zistersdorfo naftos laukuose išmontavo 
britų gręžimo įrengimus. Mašinos, kurių 
vertė 50.000 svarų sterlingų, buvo išmon
tuotos sovietų priežiūroje. Ginkluoti sovie
tų kareiviai saugojo išmontavimo darbus ir 
neprileido vietinių darbininkų, nes kitoje 
vietoje panašius išmontavimo darbus vie
tiniai darbininkai yra sukliudę.

’ tojų tribūną apleisti ir pradėjo toliau kal
bėti. ŠĮ kartą jis pareiškė protestuojąs prieš 

i Indijos, delegacijos pareiškimą. Nors jį pir- 
I mininkas dar sykį sulaikė bekalbant, bet jis 
I vistiek ragino susirinkimą renkant paskuti- 
' nįjį Saugumo Tarybos narį neužmiršti „geo- 
1 grafinės reprezentacijos”.
1 Išrinkus naujus narius į Ūkio ir Socia- 
j linę Tarybą susirinkimas išsiskirstė iki va- 
I karo posėdžio. Rinkimai dviejų papildomų 
1 narių į patikėtinių komisiją per keturius 
• balsavimo atvejus pasibaigė taip pat be 
' pasekmių. Tada susirinkimas nutarė išsi
skirstyti iki ateinančios savaitės.

DISKUSIJOS SAUGUMO TRYBOJE
Flushing Meadows (AFP). Svarstant Sau

gumo Taryboje Bulgarijos priėmimą į JT 
organizaciją JAV delegatas kaltjho Bulga
riją už jos nedrausmingą laikyseną prieš 
Graikiją ir nurodė į taikai gresiantį pavo
jų. Bulgarija esantį parodžiusi, kad vis dar 
nenori draugiškų santykių su Graikiją. Bul
garų tauta esanti netekusi pagrindinių žmo- 1 
gaus teisių. Petkovo nužudymas ir pašali
nimas opozicijos iš viešojo gyvenimo esą 
prasižengimai prieš visą civilizuotąjį pa
saulį. O lenkų delegatas rėmė Bulgarijos 
priėmimą ir tvirtino Bulgarija esant pake
liuį į demokratiją. Taip pat ir prancūzų 
delegatas pasisakė prieš Bulgarijos priėmi
mą pažymėdamas, kad Petkovo nužudymas 
giliai paveikė prancūzų jausmus.

Debatuose dėl Suomijos priėmimo JAV 
delegatas pasisakė už priėmimą, o lenkų 
delegatas prieš priėmimą. Gromyko pasakė, 
kad laikydamosi Potsdamo susitarimo jis 
Suomijos priėmimą palaikąs kaip lygiai ir 
kitų keturių kandidatų — Vengrijos, Ru
munijos, Bulgarijos ir Italijos — priėmimą. 
Jo manymu, niekas iš tų penkių kandidatų 
negali būti proteguojamas į kokią nors spe
cialią kategoriją ir priimamas pirmiau už 
kitus. Čia jis turėjo galvoje Italiją.

Balsavimų rezultatai buvo tokie: Vengri
ja gavo 5 balsus, o 6 nariai susilaikė nuo 
balsvimo; Italija gavo 9 balsus, o 2 (So
vietų S-ga ir Lenkija) balsavo prieš; Ru
munija gavo 4 balsus, o 7 susilaikė. Už 
Suomijos priėmimą balsavo 9 nariai, o 2 
(Sovietų S-ga ir Lenkija) prieš.

Naujorkas (Dena/Reuter). Saugumo Ta
ryboje svarstant buvusiųjų Vokietijos są
jungininkų priėmimą į JT organizaciją. 
Gromyko įspėjo JAV ir D. Britanijos de
legatus, kad jie prasilenkia su Potsdamo 
susitarimu, nes pagal tą susitarimą, po su
darymo taikos sutarčių, jie pasižadėjo 
remti buvusių priešo kraštų priėmimą.

Vašingtonas (Dena). Prancūzų užsienio 
reikalų ministeris Bidault lankėsi Vašing
tone. Jį priėmė prezidentas Trumanas, o 
JAV užs. reik, viceministeris Lovettas jam 
suruošė vaišes.

Kyla JAV maisto
Vašingtonas (Dena). JAV maisto pro

duktų kainos, kurios per paskutines savai
tes vėl pakilo, dabar vidurky yra dvigubai 
aukštesnės negu prieš karą. Tokių kainų 
dar niekad nebuvo. Iš paskelbto kongreso 
bendrojo komiteto pranešimo matyti, kad 
maisto produktų kainos, esant blogam 
kukurūzų derliui ir dėl būsimų pagalbos 
tiekimų į užjūrį, dar daugiau pakils. Nors 
kviečių ir rugių derlius bus kiek geresnis 
už pernykštį, bet už tai kukurūzo derliaus 
nedateklius siekia 563 mil. bušelių (1 bu
šelis yra lygus 36,35 litrų). Tai yra kiekis, 
kuris sudaro beveik visą pernykštį javų 
eksporįj.

Pranešime sakoma, kad maisto produktų 
kiekis, kurio supirkimui eilinis vartotojas 
1935 — 1939 m. išleisdavo 118 dolerių į 
metus, pernai kainavo 200 dolerių, o šiais 
metais kainuoja jau 240 dolerių. Tiekimai 
į užjūrį, siekusieji pernai 18 mil. to, ne
daug padarė įtakos į vidaus rinkos kainas. 
Svarbiausia jų nuolatinio kilimo' priežasti
mi turi būti laikomas pajamų didėjimas.

Prekyba tarp JAV ir Sovietų Sąjungos
Vašingtonas (Dena). Nežiūrint politinių 

skirtingumų vyraujančių Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Sovietų Sąjungos santy
kiuose, prekyba tarp tų kraštų vis didėja, 
ir vertės atžvilgiu ji yra daug didesnė už 
prieškario metų vidurkį.

produktu kainos
Pirmajame 1947 m. pusmetyje JAV eks

portas į Sovietų Sąjungą siekė 45.100.000 
dolerių, neskaitant nuomos, paskolų ii 
Unrros tiekimų. Per tą pat laiką 1938 me
tais iš JAV į Sovietų Sąjungą buvo iš
vežta prekių 34.800.000 dolerių vertėje, o 
pirmame 1946 m. pusmetyje už 26.200.000 
dolerių.

JAV importas iš Sovietų Sąjungos pir
majame 1947 m. pusmetyje siekė 35.600.000 
dolerių ir yra tris kart didesnis už 1938 m. 
pirmojo pusmečio (11.800.000 dolerių) im
portą.

JAV pirmoje eilėje eksportuoja į Sovie
tų Sąjungą maisto produktus, tekstilės, ge
ležies ir plieno gaminius, susisiekimo prie
mones, mašinas ir elektrotechnikos reikme, 
nis. Sovietų Sąjunga už tai pristato kai
lius, tabaką, neapdirbtą medvilnę, o dau
giausia manganą, chromą, platiną ir pa- 
ladiumą, kurių tiekimų kiekis yra beveik 
šešis kart didesnis už prieškarinius tie
kimus.

JAU KITAS DINGO
Hamburgas (Dena). Kielio miesto pre

kybininkas Rudolfas Wilsch, Hamburge 
burmistro giminaitis, š. m. rugsėjo 7 d. 
dingo Leipcige ir iki šiol nepavyko surasti 
jokių pėdsakų.

• Egipte užregistruota 249 nauji chole- 
ros pasireiškimai. Oro susisiekimas su Pa
lestina ir Indija yra nutrauktas.

li PASAULINIO KARO NUOSTOLIAI

NAUJO GYVENIMO EVANGELIJOS.-,

LIETUVA „TIESOS” PUSLAPIUOSE

KANADA - NEIŠSEMTŲ GALIMY
BIŲ ŠALIS
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Tafto užsienio politikos programa
Tacoma (Dena/INS). Respublikonų sena

torius Robertas Taftas, kuris yra minimas 
kandidatu į JAV prezidentus, atsakomybę už 
pasaulinę krizę priskyrė demokratų partijai 
ryšium su jos paskutinių trijų metų politika. 
Jis reikalavo Jungtinės Tautas pradėti tai
kos ofenzyvą, nežiūrint ar Sovietų Sąjunga 
dalyvaus toje ofenzyvoje, ar ne. Už nepasi
sekimus pasaulinio ūkio stabilizavimo srity
je ir už nesėkmingą politiką Vokietijos at
žvilgiu jis laiko atsakingais prezidentus F. 
D. Rooseveltą ir H. Trumaną. Teherano kon
ferencijoje Jungtinės Amerikos Valstybės lai 
mėjo karą, betgi prarado taiką .

Jo užsienio politikos programoje yra šie 
punktai:

a) tiek taika turi būti ilgai išlaikoma, 
tiek tas neturį grėsti JAV gyventojų laisvei,

b) JAV užsienio politika turi remtis JT 
principais,

c) komunizmo išnaikinimas pirmiausia) ta 
ri būti pradėtas JA Valstybėse, o paskiau 
užsieniuose,

d) sudarymas naujos programos Vokieti
jai, kuri ją įgalintų nuosaikioje kontrolėje 
save ūkiškai išlaikyti,

e) sudarymas galimai greičiau taikos su 
Japonija,

f) rėmimas Europos pagal Marshallio pla 
ną,

g) išlaikymas stiprios armijos bei laivy
no ir vykdymas atominių bombų gamyboa 
kol Sovietų Sąjunga nepakeis savo laiky
senos.

TAFTAS PRIEŠ KARINĘ PRIEVOLĘ
Vašingtonas (Dena/IND). Amerikiečių se

natorius Taftas pasisakė prieš bendros ka
rinės prievolės Įvedimą. Jo manymu tai bū
tų paskatinimas prie karo, o taip pat tai 
sudarytų kliūtį taikai.

Vašingtonas. JAV atmetė Lenkijos pro
testą dėl anglų — amerikiečių susitarimo 
pakelti vokiečių pramonės gamybos lygį. 
Amerikiečiai nepripažįstą Lenkijos užme
timų, kad pramonės pakėlimo pianas 
prieštarautų Potsdamo susitarimui. (UP)
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Galų gale, vienas ar

yra pareiškęs, kad tos 
taikiai sugyventi. Ta
pačioj pradžioj sukėlė

pre- 
areštavo

Rusų kompromisinės mintys bei susitari
mų aiškinimai yra ypatingai skirtingi nuo 
mūsųjų. Jei vakariečiai delegatai ir sutik
davo su sovietiškais argumentais, tai mas
kviškiai ‘ne visada iki galo laikydavosi sa
vo pasiūlymų. Sirijai ir Libanonui pareika
lavus atitraukti britų ir prancūzų kariuo
menes, Višinskis anas valstybes užstojo 
taip, kad britai su prancūzais palengva su 
reikalavimais sutiko. Pagaliau sirijiečiaj ir 
libaniečiai, priimdami amerikiečių pasiūly
mą, sutiko su kai kuriomis koncesijomis. 
Višinskis, tačiau, tokią rezoliuciją vetavo, 
nes ji nebuvusi smulkiai išdėstyta, kaip jis 
to norėjo.

Sov. Sąjunga po karo yra sutikus su ne
maža kompromisų: JT Charta, satelitinių 
kraštų sutartys. Tačiau, daugely atvejų, S. 
S-gos veikla rodo, kad kompromisai jiems 
yra ne laikinas skirtingumų išlyginimas, bet 
stabtelėjimas einant į jų tikrąjį užsimojimą. 
Puikus tam pavyzdys yra Triesto klausimas. 
Galima sakyti, kad jie ir susitarimo raidės 
kartais nesilaiko. Tą įrodo Potsdamo susi
tarimas: „Vokietija turi būti traktuojama 
kaip vienas ūkinis vienetas”. Panašiai yra 
ir su alijantų kontrolinės komisijos Vengri
joje statuto 6(c) paragrafu, kuriame sako
ma, kad.' JAV ir Britanija, tos komisijos na
riai, turi teisę gauti visus susirašinėjimų, 
pranešimų bei kitų dokumentų nuorašus, 
kuriais jos bus suinteresuotos.

Sovietai, nučiupę kaip arešto 
tekstą vieną jo pranešimą,
smulk. ūkininkų partijos atstovą parlamente 
Bela Kovacs, paneigdami jo, kaip parla
mento nario, neliečiamumą. Nors tuo doku
mentu mes ir labai interesavomės, jie at
sisakė jį pateikti sakydami, kad čia ne mū
sų reikalas.

Tokios taktikos naudojimas ne tik Rytų 
Europą liečiančiuose susitarimuose, bet ir 
JT, — veto, JT karinių jėgų organizavimas 
ir kt., — JAV-bių delegatus įstūmė į nusi
minimą, kuris perėjo į opoziciją. Žinant, 
kad kompromisas yra tik stabtelėjimas į 
tikslą, ir kad net aiškiai sutarti ir surašyti 
sutitarimaj gali būti su ciniška panieka 
laužomi, tas privedė prie tokios padėties, 
kur efektingas santykiavimas pasidarė ek- 
stremiškai sunkus. Sutarimų stoka esmi
niuose klausimuose, kaip tai atominės ener
gijos kontrolė, Vokietijos, Austrijos bei 
įaponijos klausimai, privedė prie kritiškos 
padėties. Ir kas' blogiausia, Vašingtone 
reiškiasi nuomonė, kad net jei tais klausi
mais artimoje ateityje ir būtų palankiai su
sitarta, tai tas mažai terelkštų, nes netikru
mo jausmas yra per daug didelis.

Kokia strategija tūno už sovietų taktikos? 
Ir kaip J ją reaguoti? Norint suprasti ku
rio nors krašto užsienio politiką, reikia 
pažvelgti į jo filosofiją ir taktiką viduje. 
Santykiavimo procesas mūsuose paeina iš 
tautinio gyvenimo gilumos. Tiek reikalau
jantysis, tiek tas iš kurio reikalaujama, ko
voja už galimai geresnes sąlygas, laikyda
miesi principo, kad galutiniame rezultate 
abi pusės būtų patenkintos ir reikiamas 
tarpusavis priklausomums būtų išlaikytas.

Tačiau rusų tradicijos ir gyvenimo būdas 
yra skirtingas. Maskviškė propaganda su 
mitingais bei balsavimais, o taip pat ir pats 
gyvenimas Sov. Sąjungoje nesiderina su 
brukamais santykiavimo šūkiais. Pačiame 
Politbiure, be abejo, vyksta gyvas nuomo
nių pasikeitimas, tačiau darbininkams, ūki
ninkams ir net menininkams valstybė duoda

jie tiek daug laimėjo).
yra suprantama, nes Sov. Sąjungos 

tebėra tie patys, tuo tarpu JAV-bėse 
Britanijoje ne. Čia yra ne fakto, bet

Santykiavimas su rusais
(Tąsa IS PR. NUM.)

jie pradėjo ne su kompromisine nuotaika, 
bet įsitikinimu, kad karas sąjungininkuose 
nieko nėra pakeitęs, būtent, kad tai yra tos 
pačios JAV-bės ir ta pati Britanija, kurios 
pirmojo Pasaulinio Karo pabaigoje prie
šinosi rusų revoliucijai, siųsdamos ekspedi
cines kariuomenes jai numalšinti, ir kad 
Stalinas, analizuodamas padėtį („Leninizmo 
Problemos”), buvęs teisus rašydamas: „Pa
saulis susiskirstė į dvi stovyklas: imperia
listai ir antiimperialistai ... Mes gyvena
me nebe valstybėje, bet valstybų sistemoje; 
yra nesuprantama, kad Sovietų Respublika 
galėtų toliau amžinai gyventi greta impe
rialistinių valstybių, 
kitas turi nugalėti”.

Stalinas retkarčiais 
dvi sistemos galėtų 
čiau jo derybininkai
didelių įtarimų ir parodė savo įsitikinimą, 
kad mes stengiamės sukurti antisovietinį 
bloką tikslu juos sunaikinti. Atrodo, kad jų 
diplomatija bazuojasi šia mintimi, dary
dama didžiausią klaidą mūsų laikų diplo
matijoje. Nesunku suprasti iš ko tas kilo: 
mes siuntėme kariuomenę revoliucijai nu
malšinti, mes jų legaliai nepripažinome vie
nos generacijos laike, mes 20 metų pašie
pėme juos, kurie, paėmę valdžią pirmai
siais formavimosi metais gyveno lyg pa
gauti žvėrys, priversti tvarkytis prieš prie
šingai nusistačiusi pasaulį; tai yra tie pa
tys žmonės (natūraliai išvystę konspiraty- 
vinio mentaliteto procesą), kurie atstovauja 
Rusiją po šio antrojo Pasaulinio Karo (ku
riame

Tas 
vadai 
ir D.
nuomonės reikalas: negi JAV-bės ir D. Bri
tanija tam baigė karą, kad sukurtų anti- 
sovietinį bloką ir apsuptų juos? Nuo 1941 
metų pabaigos iki prieš kurį laiką brituose 
nuotaikos Sov. Sąjungai buvo ne simpatiš
kos, bet nuoširdžiai draugiškos. Jei to 
draugiškumo pati Maskva savo niekinančia 
kampanija nebūtų išeikvojusi, tai jokia vy
riausybė nebūtų galėjusi likti valdžioje, 
kuri būtų palietusi S.S-gos legalias terito
rines bej politines ambicijas. Nors tas 
draugiškumas Vašingtone buvo kiek mažes
nis, tačiau vyriausybė ir tauta reiškė norą 
oriai su Maskva bendradarbiauti pasaulio 
atstatyme bei jo saugumo sukūrime.

Sovietų vyriausybė tam betikėjo. Ji ne
norėjo pastebėti draugiškos, taurios, izolia- 
cionizmo nusikračiusios Amerikos, 
vo politika siekė pažangos, bet ne 
Jos diplomatija vystėsi su žiauriu 
Dumbarton Oaks ir San Francisko
besi „veto”, keturių Didžiųjų vieningumą 
jie suprato ne kaip įsipareigojimą kompro
misinei programai, visų tautų saugumui 
sudaryti, bet tam, kad patiems apsisaugo
jus. Jie paniekino Teherano, Jaltos ir Pots
damo rašytus susitarimus, ir tuo pačiu 
darė antisovietinę koaliciją, kurios jie 
bijojo.

Santykiavimas šiokiose aplinkybėse
rusais JAV-bėms sudaro naują problemą. 
Tuodu kraštai yra ne tik galingiausi, bet, 
ideologiniu atžvilgiu, ir skirtingiausi. Pas
taraisiais metais mūsų patyrimas nukentėjo 
dėl dažnų pasikeitimų Valstybės Departa
mente: pirmojoje Maskvos konferencijoje 
1943 m. buvo Cordell' Hull, Jaltoje — Ed
ward R. Steninius jr., 1945 m. antrojoje 
Maskvos konferencijoje — James F. Byrnes 
ir dabar štai Marshallis. Atrodo, kad JAV-

kuri sa- 
regreso. 

kietumu: 
jie grie-

su- 
taip

su

II Pasaulinio karo nuostoliai
Šio karo milžiniškų sunaikinimų akivaiz- 

'doje kyla klausimas: kokio dydžio yra jie 
! vienintelė problema, kuri reikalauja ypa-1 ir kokią įtaką turės į tolimesnę Europos 
j tingos fizinės, intelektualinės bei moralinės 1 
jėgos patvarumo. Mūsų sugebėjimas veikti L.., 
turės įtakos į žmoniją, į mūsų Res-publikos I Nėra abejonės, kad šio karo nuostoliai, 
saugumą ir gal net į viso pasaulio taiką, j 

Taip pat kelia rūpestį pasitikėjimo vie-; 
nas kitu stoka. To nepasitikėjimo nepaša-1

politinę santvarką ir Europos kultūros iš
sivystymą?

j tiek žmonėmis, tiek medžiagomis yra žy- 
: miai didesni, negu per pirmąjį karą. Ano 
I karo metu kentėjo tik tam tikra Europos 

linsi, kaip Henry Wallace galvoja, atominių kontinento dalis, kur ėjo frontai kur vyko 
bombų sunaikinimu, ar, kaip Molotovas pa- j kautynės. Visos sostinės, žemės ūkis, užnu- 
sakė Byrnes, britų perkryžiavimu ir pašau- ' Sar'° pramonė liko sveika. Sunaikinimai 
lio padalinimu į dvi įtakos sferas. Šiai, nebllv° asinio pobūdžio ir karui pasibai- 
spragai sumažinti reiktų iš mūsų pusės di-18US g's’hna buvo juos palyginamai greit 
dėsnio aiškumo konferencijose ir politikos ■ pašalinti.
stabilizavimo abejom partijom remiant ūki- Visiškai kitoks vaizdas susidarė po an- 
nę bei politinę užsienio politikos sritį. Tie- troi° pasaulinio karo. Sis karas apėmė ne 
slūginis ryšys tarp Prezidento ir maršalo Į’ik paskiras valstybes, bet visus Europos
Stalino irgi prie to prisidėtų. Tam atsiekti 
yra vienui vienas kelias: diplotratija, xuu, 
kaip Nicolson apibrėžė, nata siekis, bet 
priemonė; ne tikslas, bet m< ledas.

Šiuo metu, deja, reikalų tvarkymas Kon
ferencijomis pažangos nedaro. Vašingtonas 
su Maskva pastaraisiais mėnesiais visai i 
mažai tesuartėjo. Tikrasis konfliktas, faktiš
kai, vyksta plotmėje tarp diplomatijos ir 
karo, ne tiesioginiuose santykiuose su ru
sais, bet politiniuose bei ūkiniuose stipry
bės mėginimuose už konferencijų salės, bū
tent, svarbiausiose Europos ir Azijos sri
tyse. Sovietų Sąjunga savo šios rūšies 
veikloje yra efektinga ir; kai maskavimasis 
įvairiose sostinėse vyksta vargingai, jos 
politinė technika pasaulio istoriją keičia 
neįtikimu greičiu. Šioje srityje jie į priekį 
pasistūmėjo daugiau, negu diplomatijoje. 
Iš tiesų, jei sovietai savo protestuose yra 
atviri sakydami iešką taikos ir susitarimo 
su Vakarais, tai jie yra abejotino tinkamu
mo diplomatai. Bet iš kitos pusės, jei jie 
prie konferencijos stalo stengiasi sudaryti 
ir palaikyti tokias sąlygas, kuriose dirbtų 
politinė infiltracijos technika, tai tas jiems 
žavėtinai pavyko. (Pabaiga) P.F.E.

i kontinentus, karo mūšių arena tapo ne at
skiri frontai, bet visas Europos kontinen
tas. Oro karas praplėtė karo lauko apimtį 
ir įtraukė Į jį visus miestus ir svarbiausius 
pramonės centrus. Nuo šio karo kentėjo 
visos Europos valstybės ir visi miestai ir 
miesteliai. Net tokia Norvegija, kuri iki 
šiol Jjulėjo aiškiame karo mūšių nuošalyje, 
buvo įtraukta į karą. Klasifikuojant paski
ras teritorijas pagal sunaikinimų dydį ten-

arba smarkiai apgriauta. Iš 19 milijonų 
butų prieš karą, 4,5 milijono visiškai Su
griauta ir 3,5 milijono dalinai paliesta. 
Smarkiai sunaikinimų paliesta Ruhro pra
monės sritis, tuo tarpu Silezijos pramonė 
karo nuostolių beveik visai nepatyrė.

Bene daugiausiai nuo karo nukentėjo Va
karų Rusija. Nuo 1941 iki 1944 metų bu
vo jinai milžiniškų mūšių lauku. Per ją žy
giavo milijoninės armijos, kurios pakeliui 
viską sistematingai ir nuodugniai naikino. 
Pagal sovietų davinius nukentėjo 1700 
miestų ir 70.000 kaimų. Doneco ir Stalin
grado pramonės sritys tapo visiškai sunai
kintos, žemės ūkis tapo Vakarų Rusijoje 
taip sužalotas, kad dar iki šiol daug plotų 
stovi tušti ir neapgyvenami. Vokiečiams 
pasitraukus Vakarų Rusija buvo panaši dy
kumai, gi miestai griuvėsių krūvoms. Ru
sija tuos sunaikinimus dar dabar skaudžiai 
jaučia.

Nuostoliai žmonėmis buvo nemažesni, 
negu medžiagomis. Karo frontuose žuvo 
16,5 milijono kareivių, nuo bado, ligų ir 
oro puolimų žuvo 14 milijonų, kacetuose 
sunaikinta 6 milijonai. Be to, milžiniškas 
skaičius jaunų vyrų išėjo iš karo invali
dais. Salia tų tiesioginių žmonių nuostolių

ka skirti keturias zonas: Vakarų, Pietų, Vi- ! tenka dar įtraukti netiesioginius nuostolius, 
dūrio ir Rytų Europą. Vakarų Europa nu- ■ kurie susidarė dėl vidaus migracijų ir išti- 
kentėjo neabejotinai žymiai daugiau, negu ■ sų tautų kraustymosi. Pirmojo karo metu šio 
per pirmąjį karą, tačiau politinio, kultūrinio reiškinio neteko observuoti. Dauguma Eu- 
ir ekonomipio gyvenimo pagrindai liko ne- į ropos gyventojų po pirmojo karo liko savo 
paliesti, sunaikinimai tepalietė tik tam j vietose. Antrojo karo metu ir pokarės lai— 
tikras teritorijas. Daugiausiai nukentėjo in
vazijos sritis Normandijoj. Prancūzijoj su
naikinta 500.000 namų, Olandijoj 180.000 
10 ’/o Olandijos žemės ūkio ploto buvo už-

nurodymus kas darytina. Trumpai sakant, 
Rusijoje nėra to, ką mes savystoviuose 
kraštuose vadiname „santykiavimu”. Santy
kiavimą su savo sąjungininkais įx> šio karo

DEMONSTRACIJOS DEL CUKRAUS
Praėjusią savaitę 500 prancūzų polici

ninkų, ginkluotų ašarinėmis bombomis, vos 
pavyko išsklaidyti netoli Verduno įniršusią 
minią, kuri norėjo sutrukdyti 400 to cu
kraus perkrovimą iš baidokų į kariuomenės 
sunkvežimius, kuris buvo siunčiamas į Vo
kietiją.

Nors vyriausybė pakartotinai užtikrino, 
kad cukrus ne Prancūzijos, bet Amerikos — 
tik Prancūzijoje rafinuotas — ir skirtas 
Vokietijai, tačiau demonstrantai vadovauja
mi vietinių komunistų stumdėsi Marne — 
Reino kanalo pakrantėmis ir darė kliūtis 
bei visokiais būdais trukdė iškrovimą. Vie
tinės policijos šefas, atsisakęs paremti iš
krovimo darbus, buvo pakeistas kitu. Jau 
kraunant cukrų į sunkvežimius, demons
trantai mėgino prasiveržti per policijos už
tvarą, kur vienas policininkas buvo sužeis
tas. Tik panaudojus ašarines bombas de
monstrantai pavyko išsklaidyti, bet kai ku
rie dar paskui mėgino užbarikaduoti kelius.

Pekinas (Suedetia). Kinijos ministeris pir 
mininkas generolas Tschang-Tschun pa
reiškė, jog Kinija yra nusistačiusi daryti 
pastangas, kad Sovietų Sąjunga dalyvautų 
Japonijos taikos konferencijoje.

M. Biržiška

bės tą painų ir jautrų postą stengiasi sta
bilizuoti ir sudaryti jaunų žmonių ratą 
tikslu studijuoti techniško santykiavimo su 
rusais galimybę. Naujoji diplomatija yra

JIS PASIRINKO KITĄ MERGAITĘ
Paaiškinimai: Highost standart of living in the World — aukščiausias gyvenimo stan

dartas pasaulyje. Amercan Labor — Amerikos darbininkas
(Iš N.Y.T.)

• kotarpyje apie 40 milijonų žmonių buvo 
; pakeitę savo gyvenamą vietą. Karo metu 
i vokiečiai buvo prievarta Suvežę į Vokieti- 
■ ją 10 milijonų darbininkų iš visos Europos, 

tvenkta. Iš miestų sunkiai nukentėjo Rotter- i Rusų armijai žygiuojant pirmyn milijonai 
damas, Duenkirchenas, Londonas, Coven- : žmonių traukėsi Europos vidun palik- 
try, Havre ir k. Tačiau sunaikinimai nėra j darni tuščius kaimus ir ištisus plo- 
tokie dideli kaip Vokietijos aviacijos puo- ! tus. Taip pat Rusijos viduje vyko gy- 
limų centras, nukentėjo nedaugiau kaip į ventojų kraustymas, kuris pagrindinai pa
lo’/o. Griuvėsiai Londone jau pašalinti, gi į keitė kai kurių sričių ūkinį vaizdą. Gyven- 
dalis

Pietų Europoje karo lauku buvo tapęs Į baigus. Iš Čekoslovakijos prievarta išvežta 
Apeninų pusiasalis. Frontas persirito per ; 3,3 milijonai vokiečių, iš Vakarinių Lenki- 
visą Italiją, nuo pat P. Sicilijos iki Alpių J jos sričių 8 milijonai vokiečių išvaryta į 
i i 1... r. — i _ . _ f _ z « m —— r'A —4 f* t 4 rAm imu 1 f*

centras, nukentėjo nedaugiau kaip į ventojų kraustymas, kuris pagrindinai pa-

apgriautų namų atstatyta. I iojų kraustymąsis nesiliovė ir karui pasi- 
i baigus. Iš Čekoslovakijos prievarta išvežta

kalnų. Vietovės, kur frontas buvo apsisto
jęs ilgiau, pietuose tarp Romos ir Salerno, 
ir Siaurėjo tarp Florencijos, Bolognijos ir 
Pizos, liko vien griuvėsiu ir pelenų lauku. 
Smarkiai nukentėjo istoriniai Italijos miestai 
Neapolis, Verona, Milanas, Bologna. Lygiai 
smarkiai nukentėjo Balkanai, ypatingai Ju
goslavija, kur per 4 metus vyko partizani
nis karas. Pasėkoje liko sugriauta 56.000 
namų. Vengriją karas palietė savo pasku
tinėje fazėje. Per ją persirito, rusų-vokie
čių frontas, ilgiau sustodamas Budapešte, 
kuris per 3 mėnesius buvo tapęs tvirtove.

Vokietija karą patyrė daugiausiai iš oro. 
Sausumos karas vyko visą laiką už Vokie
tijos ribų, ir tik pačioje karo pabaigoje, 
1944-45 m., persimetė į Vokietijos teritoriją. 
Nuo sausumos karo veiksmų Vokietija nu
kentėjo tad palyginamai žymiai mažiau, ne
gu oro kare. 1943 metais pradedant buvo 
bombarduojami visi Vokietijos miestai ir be
veik kiekvienas ’ svarbesnis miestas yra žy
miai nukentėjęs. Miestai, kurie yra visai 
nenukentėję, galima suskaityti ant puštų. 
Daugiausiai nukentėjo Dresden, Nuernberg, 
Hamburg, Kassel, Frankfurt a. M., Muens
ter, Koeln, Duisburg, Berlin.
3.600.000 pastatų tapo visiškai sunaikinta

vakarus nuo Oderio. Šių ištrėmimų ir 
kraustymosi pasėkoje susidarė Vidurio Eu
ropoje tušti ir perpildyti plotai. Vienur yra 
permaža žmonių ir darbo rankų ir net iš
tisi plotai dirvonuoja, kitur yra perdidelis 
žmonių susikaupimas, kuris slegia krašto 
ūkį ir slepia savyje daug pavojų sau ir 
aplinkumai. Vyksta taip pat ųualitetinė žmo
nių imigracija. Mokslininkai ir specialistai 
laisvai arba prievarta turi apleisti savo 
kraštą ir vykti tarnauti kitur.

Visų šių migracijų ir sunaikinimų pasė
koje Europos kultūrinis ir ekonominis vaiz
das yra žymiai pasikeitęs. Europa 1945 m. 
teikė paliegėlio ir beviltiško ligonio vaizdą, 
toji pati Europa, kuri ištisus amžius buvo 
pasaulio ir civilizacijos židinys ir iš kur 
sklido visa galia. Tačiau nežiūrint tų bai
sių nuostolių Europa visose srityse atsi
gauna. Tai yra džiaugsmingas reiškinys, nes 
Europos mirtis reikštų taip pat 
kultūros agoniją. Ekonominis 
rodo jau džiuginančių ženklų: 
dukcija daugelyje Europos šalių 
perviršijo prieškarinį lygį. Amerikos pagal
ba palengvins nugalėti ūkinę krizę. Kultū
rinę gi krizę Europa nugalės pati.

Dr. J. B.

ir pasaulio 
atkutimas 

ūkio pro- 
pasiekė ar

VILNIAUS UNIVERSITETAS
1940 - 1941 metais

Rektorius jam išaiškino, kad universitete bent kokie pa
sikeitimai gali įvykti tik atitinkamiems sprendžiamiems 
organams pakeitus Universiteto Statutą ir atitinkamų mi
nisterijų - komisarijatų potvarkių galia. Jis atmetė nepa
šauktųjų veikėjų kišimąsi, o komjaunuoliams patarė kantriai 
palaukti valdžios nutarimų ir atitinkamų Universiteto Se
nato patvarkymų. Galop jis nurodė, kad rektorato durys vi
sados yra atdaros išauklėtam - padoriam akademiniam jau
nimui ir draugiškam universiteto reikalų bei nesusipratimų 
aptarimui.

Buvusiųjų Stepono Batoro Universiteto kurjerių puoli
mus nelengva buvo atremti, nes juos palaikė dirbantieji 
universitete, šalia lietuvių kurjerių, lenkų sargai, kurie va
dovaujami buv. Petrapilio darbininko, o dabar lenkų na
cionalisto Lukaševičiaus ir priimto iš Stepono Batoro Uni
versiteto techniko (ruso), kuris lenkų laikais statėsi lenku, 
skundė Partijai, profesiniai sąjungai ir net NKVD universi
teto „smetonininkus", pirmiausiai, žinoma, rektorių. Su 
NKVD Lukaševičius buvo užmezgęs artimus santykius. Į 
universiteto sargų ir kurjerių profesinės sąjungos susirinki
mus lenkų tarnautojai įvesdavo taip pat buvusius savo 
bendradarbius iš buv. Stepono Batoro Universiteto, norė
dami tuo būdu lietuvius nustumti į mažumą ir po to išstumti 
juos visai iš universiteto. Kai profesinės sąjungos centro 
atsiųstasis partietis - lietuvis griežtai tam pasipriešino ir 
pareikalavo tuos asmenis, kurie tuo metu nedirbo univer
sitete, apleisti susirinkimą, jam buvo atsakyta priekaištu, 
kad jis nors ir ‘ atstovauja profesinei sąjungai, tačiau esąs 
„smetonihinkas“. Į tai šis tinkamai reagavo, nurodydamas, 
kad prezidento Smetonos laikais buvęs baustas 10 metų ka
lėjimo už dalyvavimą komunistų darbe ir kad ne jis, bet 
jie esą lenkų nacionalistai, užsimaskavę pilsudskininkai ir 
endekai, su kuriais profesinė sąjunga ir’Partija mokėsią 
susitvarkyti. Suvaldyti buvusieji Stepono Batoro Universi
teto tarnautojai vieni pasišalino iš salės, o likusieji laikėsi 
ramiai ir netrukdė susirinkimui baigti darbo.

Naujus tarnautojus į universitetą rektorius galėjo priimti 
tiktai atsiklausus darbininkų atstovybės nuomonės apie kan
didatus. Kada pat pradžioje lietuviai tarnautojai dirbančiųjų 
ir nedirbančiųjų lenkų buvo nustumti į mažumą ir pirmoji 
universiteto darbininkų atstovybė buvo sudaryta iš lenkų, 
vadovaujamų techniko ruso, tai savaime aišku, tokia darbi
ninkų atstovybė atmesdavo kiekviena rektoriaus pristatyto

lietuvio kandidatūrą. Po susirinkimo, pravesto partiečio — lie
tuvio, buvo išrinkta mišri lenkiškai lietuviška atstovybė be 
ano ruso. Rektoriaus posėdžiai su tokia atstovybe praeidavo 
ramiai ir į darbą buvo priimami lygiai lietuviai ir lenkai. 
Buvo taip pat priimami ir buv. Stepono Batoro Universiteto 
tarnautojai, tuo tarpu techniko ir Lukaševičiaus skundai 
Partijai ir NKVD-ei dėl universiteto administracijos veiksmų 
tiek tesvėrė, jog rektoriui retkarčiais tekdavo atsakinėti į 
tų įstaigų telefoninius užklausimus dėl vieno ar kito kandi
dato nepriėmimo. Slapti Lukaševičiaus ir jo draugų susitiki
mai su NKVD agentu privačiuose butuose ir net universiteto 
patalpose teduodavo NKVD tik politinės medžiagos prieš, 
kai kuriuos universiteto tarnautojus.

Tai patyręs, rektorius uždraudė Lukaševičiui ir 
kitiems be jo (rektoriaus) žinios naudotis univer
siteto patalpomis susirinkimams. Berods šios patalpos pana
šiems susirinkimams naudoti neužilgo nebebuvo reikalingos, 
nes NKVD paskirtas specialus universiteto reikalams NKVD 
atstovas užmezgė betarpiškai santykius su Lukaševičium, 
techniku ir kitais tarnautojais, o ypač su kurjeriais.

Kai 1941 m. vokiečių okupacijos metu Lukaševičius pate
ko į Geštapo rankas, jis savo santykius su NKVD aiškino ne 
draugingumu Sovietams, tik savo lenkišku nusistatymu prieš 
lietuvius, o ypatingai lenkų komunisto Jendrychowskio ir ki
tų buv. Stepono Batoro universiteto veikėjų kiršinimu prieš 
lietuvius. Jendrychowskis, kuris prieš Raudonosios Armijos 
atėjimą mokėsi lietuvių kalbos, norėdamas dirbti lietuviška
me universitete, dėl savo priešlietuviško nusistatymo univer
siteto darbuotojų į akis buvo juokais vadinamas „draugu An
driukaičiu“.

Nesusipratimai su Lukaševičiaus sukiršinta kurjerių gru
pe pasitaikydavo nekartą ir vėliau. Tokių nesusipratimų nie
kad nebuvo su lietuviais ir rimtais lenkais kurjeriais. Nesusi
pratimai padažnėjo, kai prie kurjerių ir sargų profesinės są
jungos buvo prijungti ir kiti universiteto tarnautojai kartu su 
profesoriais ir kai buvo sudaryta viena universiteto darbuo
tojų sąjunga, kurios susirinkimuose profesinių sąjungų centro 
atstovas, minėtasis buvęs universiteto asistentas Jendry
chowskis, bandė kaltinti universiteto vadovybę slaptu nacio
nalizmu ir lenkų persekiojimu, jų neprileidimu prie pareigų, 
o jį palaikė Lukaševičius ir kai kurie kiti. Tie priekaištai, 
kaip nepamatuoti, buvo lengvai atremiami. Nežiūrint, k i 
sąjungoje lietuviai turėjo aiškią daugumą į valdomuosius c
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, Naujo gyvenimo evangelijos... * ©
Šios pastangos visuomet pradžioje si: 

kelia beveik visuotiną pasipiktinimą, pasi
bjaurėjimą, panieką ir, žinoma, pasmerki
mą. Paskui iš jų imama kvatotis, dar vė
liau šaipytis, dar vėliau juokauti ir mė
gautis. Po to, jos pradeda nebeatrodyti nei 
„baisios”, nei „revoliucingos”, nei „iš es
mės paėmus” tokios jau kvailos. Salininkų 
būriai didėja, pasenę priešininkai vienas 
po kito išmiršta. Publika pamažu perima 
naujas išsireiškimo manieras, naują skonį, 
naują „filosofiją” ar gal tiksliausiai pasa
kytume — naują pasaulėjautą. Socialinis 
gyvenimas juk nuolat kinta, evoliucionuoja. 
Mane kaltins, kad vulgarinu Marksą, jei pa
sakyčiau, jog sumažinus algą darbininkams 
arba galutinai išmetus iš tarnybos eiliuo
jantį valdininkėlį, gana radikaliai ima 
keistis literatūrinas srovės «.. Bet juk nie
kas neturi notarialinio įgaliojimo iš paties 
Markso komentuoti jį kitoniškai po šimto 
metų. s '

Kas liečia egzistencializmą, stebinti ga
lėtų nebent tas pasiutiškai griežtas jo evo
liucijos tempas. Nereikėjo nė keletos me
tų, ir egzistencializmas jau galėjo pasi
daryti — big business!

Itališko futurizmo tėvas Marinetti apie 
30 metų turėjo laukti, kol pateko nariu į
fašistinę literatūros akademiją. Rusiško fu- 
tūrizmo šefas, Vladimiras Majakovskis, at
liko skaisčiausią įnašą bolševizmui revo
liucijos metais, bet paskui niekaip nepa
jėgė prisitaikinti literatūrinių penkmečių 
plano tempams ir nusižudė. Po mirties, vė
liau tapo pakeltas į sovietinės literatūros- 
šventuosius. Bet šis metodas nieko iš mūsų 
nebeprigauna, po to, kai į atitinkamų ka
tegorijų rusų liaudies ir revoliucijos šven
tuosius buvo pakelti caras šv. Petras, mar
šalai šv. Suvorovas ir šv. Kotuzovas, ca
ras šv. Jonas Žiaurusis, šv. Vladimiras, šv. 
Aleksandras Nevskis, o lig tol adoruotasis 
maištininkas Pugačevas vieno kritiko bu
vo apskelbtas buvęs maždaug tik deklaruo
tas trockistas ...

štai dėl visų tų mirtingo žmogaus pro
tui neprieinamų paslapčių aš manau, kad 
ir egzistencializmo bedieviškas popiežius 
J. - P. Sartre, — taigi visomis šių dienų 
žmogui Atlanto čarterio ir UNO deklaruo
tomis ir garantuotomis teisėmis suklysti 
aš rezervuoju prielaidą, kad J. - P. Sartre 
yra kiek nusivylęs ir protarpiais nerimas- 
taujančiai liūdi dėl tokio jo įsteigtos mo
kyklos reikalų pakrypimo.

Aš asmeniškai (nors tas „argumentas”, 
aišku, niekam neturi nė miligramo svorio) 
nuo šio laiko vis daugiau imu mėgti J. P.' 
Sartre. Ne dėl to, kad jo filosofinės kon
cepcijas būtų kiek daugiau prašvietę mano 
iš tradicijos juodnugariškus smegenis. Ne 
dėl to,kad jo literatūriniai veikalai kiek 
daugiau lavintų mano konservatyvišką sko
nį, o priešingai, jaučiu, kad jį gerokai 
darko ir dezorijentuoja... Mėgti jį prade
du, kaip laisvai mąstantį, ambicingą ir ku
piną pilietinės drąsos žmogų. Ypač kaip 
protingą žmogų, kuris pats ima suprasti, 
kad toks jo „egzistencialistinių manierų” 
realizavimas gyvenime yra kvailas ir jį 
patį pradeda kompromituoti.
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ganus taip pat buvo renkami ir lenkai, atmetus Lukaševi- čiaus sąrašus, kurie surinkdavo nežymią balsų dalį (daugumas lenkų balsuodavo už „lietuvišką“ sąrašą, tikriau už „lietuviš- kai-lenkišką“ sąrašą).
VILNIAUS SPAUDA IR UNIVERSITETASDaug sunkiau buvo sutvarkyti rusiškai — lenkiškai — žydiškos spaudos agresiją lietuviško universiteto atžvilgiu. Toji spauda skelbdavo iš piršto išlaužtas žinias apie universitetą ir bendrai apie jo ateities perreformavimą, nepagrįstai šmeižė ir kaltino universitetą ir jo vadovybę, tuo būdu norėdama užbėgti įvykiams už akių ir sudaryti atitinkamą viešą nuomonę, su kuria turėtų skaitytis Partija ir komisarų valdžia. Iš pradžių rektorius gavo čia veikti vien savo nusimanymu, rizikuodamas vėliau būti Partijos pakaltintas neteisingu padėties nušvietimu ir tarybinės švietimo linijos nesilaikymu, o net ir kenkėju, kaip tai buvo atsitikę su žemės ūkio liaudies ministėriu Mickiu, kuris paskelbė spaudoje apie „liaudies vyriausybės“ numatytą įvykdyti žemės reformą, paliekant savininkams iki 50 ha žemės, nežinodamas, kad Partija jau gavo iš Maskvos įsakymą palikti ne daugiau 30 ha. Už tokią informaciją Mickis ne tiktai buvo pašalintas iš minis- terio pareigų, bet ir apšauktas tarybinėje spaudoje provokatorium ir liaudies kenkėju. Ryšių su Partija rektorius dar neturėjo, o iš švietimo ministerijos — komisariato su dideliais sunkumais gaudavo dažnai viena kitai prieštarauj an- !ias informacijas ir nurodymus apie busimąjį aukštojo mokslo patvarkymą ir apie bendrą tarybinę švietimo politiką (švietimo vadovybė, o net ir pati Lietuvos komunistų partija labai silpnai tebuvo Maskvos instruktuojamos). Nekartą puolamas reporterių ir vietinių laikraščių redaktorių, kad duotų žinių apie universiteto darbus, rektorius atidėliodavo pasikalbėjimus vėlesniam laikui, kai galės tiksliai pateikti švietimo vadovybės nusistatymą ir sumanymus. Kai toks atidėliojimas per daug prailgo, o spaudos puolimai ne tik nemažėjo, bet dar labiau stiprėjo, rektorius dar kartą pasitikrino Kaune, kad nei Partija nei Venclova dar nėra tvirčiau nusistatę universiteto atžvilgiu, ir gavo iš jų leidimą pasikalbėti su spaudos atstovais, kitaip sakant, rizikingą jam carte blanche. Grįžęs į Vilnių, rektorius pasikvietė pas save kitą dieną rusų, lenkų, žydų, lietuvių spaudos atstovus. Atvyko lenkas

Jendrychowskis, du žydai ir lietuvis.Savo pranešime ir atsakydamas į paklausimus rektorius prikišo spaudai jos informacijų apie universitetą netikslumus ir netikrumus, nekartą aiškiai rodančius piktą informatorių valią. Atsirėmęs ligšioliniu universiteto veikimu, jis pabraukė šiojo gerą norą leisti prie mokslo visas tautas, nežiūrint, kad universitetas yra ir liks lietuviškas. Jis priminė, kad universitete yra dėstoma ne tik lietuvių, bet taip pat lenkų, žydų ir gudų kalbos ir literatūros, nekalbant apie rusų kalbos ir literatūros dalykus, dėstomus trijų profesorių. Pabrėžė, kad universitetas naudojosi ir naudosis savo teise kviesti bendradarbiais mokslininkus nemokančius lietuvių kalbos, tad dėstančius ne lietuvių kalba,- kad kai kurie Stepono BatoroUni- versiteto profesoriai jau yra pakviesti, o ateityje gali būti pakviesti ir kiti, jei fakultetai pripažins juos sau būtinais ar šiaip reikalingais, - kad universitete nėra ir nebus tautinių suvaržymų, — kad universiteto vadovybė ir fakultetų tarybos iki šiol skaitėsi ir toliau skaitysis su tuo, jog Vilniaus krašte lenkų laikais mokyklose nebuvo dėstoma lietuvių kalba (be lietuvių gimnazijos) ir kad universitetas negali reikalauti iš dabar stojančių lietuvių kalbos mokėjimo, stojamųjų egzaminų ir t. t., tad ir dėstytojai bei egzaminuojantieji su tuo; skaitosi ir skaitysis ir nestatys negalimų įvykdyti reikalavimų. Koliokvijumus ir egzaminus nemokantieji lietuvių kalbos galės atlikti lenkų, gudų ir rusų kalbomis (atsakinėti žydiškai tuo tarpu niekas nebuvo reikalavęs), tad būtinas rimtoms studijoms lietuvių kalbos mokėjimas bus vis labiau stiprinamas, juo labiau, jog universitetas suteiks čia visokeriopos paramos ir jam yra atidaręs specialius lietuvių kalbos kursus tos kalbos nemokantiems. Rektorius esąs tikras, jog esant profesūros ir akademinio jaunimo geriems norams, vieniems kitų neį tarinė jan t ir nuoširdžiai vieniems su kitais bendraujant, tautiniai ar kitokie skirtumai nesutrukdys Universitetui pasiekti tų uždavinių, kurie buvo jam iki šiol statomi ir kurių reikalauja einamoji valanda priklausanti nuo dabartinių visuomeninių ir politinių pasikeitimų, ir jog mokslui pasiskyrusio universiteto darbas nenukryps nuo dabartinės švietimo vadovybės užsibrėžtos aukštojo mokslo srityje linijos, ką prižiūrės fakulteto tarybos ir senatas.Atvykusieji užtikrino rektorių, kad gavo visas jiems reikalingas informacijas, kurios pilnai juos patenkinančios, kaip patenkinanti Universiteto pasiimta darbo kryptis. Rektorius prašė duotus jiems duomenis laikyti ne komunikatu, bet me-

(LAIŠKAI IS PARYŽIAUS

Bet ''į.J'.t didžiausią įspūdį man padarė 
J.-P. Sartre apsisprendimas likti partiškai 
nepriklausomu, kas šioje politinio rabiniz- 
mo ir talmudų gadynėje prasikišusiems 
autoriams yra itin nelengva ir šiaip gana 
reta. Politinės partijos gaudyte gaudosi 
visokius genijus, tarp kabučių ir be kabu
čių, ypač Prancūzijoje. Surrealizmo epochos 
geriausias poetas Louis Aragon, įstojęs Į 
komunistų partiją, pasidarė visuotinai juo
kingas, ir net patys komunizmo rabinai 
perdaug jo nebereklamuoja ... I tą pačią 
partiją įstojęs gal įdomiausias epochos dai
lininkas Pablo Picasso -nė trupučio nepa
didino savo meniškų laurų; ir kai šiomis 
dienomis maskviškė „Pravda” jo atstovau
jamą meną pavadino išsigimusiu buržuazi
niu ir dekadentiniu formalizmu (nežiūrint, 
kad mang coli. Augius kitaip galvoja...), 
įsivaizduokite, koks susidaro kebliausias 
nepatogumas tiek pačiam Picasso, tiek jo 
visiems politiniams draugams >.

Kai Franęois Mauriac šiuo metu pasi
darė pirmuoju MRP — prancūzų krikščio
nių demokratų partijos — propagandistu, 
jis ne tik mažiau beparašo romanų, bet

LIETUVOS MIESTŲ ATSTATYMO 
DARBAI

Paskutiniam savo puslapy „Tiesa” turi ne
didelį skyrelį — „Tarybų Lietuvoje”. Jame 
kartais galima užtikti vieną kitą kronikinę 
žinutę apie pokarinį Lietuvos atsistatymą. 
Šiaip jau pats laikraštis visada pilnas ilgų 
propogandinių straipsnių, skirtų „didie
siems atsistatymo darbams”. Tačiau mes, 
pažindami komunistinės propogandos įgim 
tą patosą ir beveik liguistą palinkimą į pa- 
negyriką, negalime jais pasitikėti. Daugiau 
pasikliauti, atrodo, galima tomis smulkio
mis kronikos žinutėmis. Už jas bent jau 
kalba jų negausumas.

Taigi, iš tokių smulkių kronikinio pobū
džio pranešimų sužinom, kad Kaune jau at
statytas paskutinis tiltas (per Nerį), Lam
pėdžių vasarvietėj — atidarytas Kūno Kul
tūros Instituto plaukymo baseinas, ir jame 
pravestos plaukymo pirmenybės.

Degučių valsčiaus ūkininkai įsipareigojo 
padėti atstatyti 1941 m. besitraukiančių bol 
ševikinių gaivalų sudegintą Zarasų miestą. 
Vieno mėnesio laikotarpy jie žada atvežti iš 
Pažemio miško pusę miestui skirtos staty
binės medžiagos.

Pradėjo veikti autobusų susisiekimo li
nijos: Vilnius — Ukmergė ir Panevėžys — 
Likėnų kurortas — Biržai.

Apie Vilniaus atsistatymą daugiau žinių 
patiekia „Tiesos” numeris, skirtas trečio
sioms Vilniaus „išvadavimo” metinėms. Pir 
miausia išskaičiuojami Vilniui padaryti ka
ro nuostoliai, su kuriais ir mums įdomu su
sipažinti:

„Vokiškųjų grobikų padaryta mate
rialinė žala Vilniui siekia 1120 mili

APIE NAUJAUSIAS LITERATŪROS SR( 
Rašo BRONYS RAILA

daug kas su pagrindu būkštauja, ar tik bū- 
simieji romanai nebus MRP talmudo rea
lizacija, taigi visumoje eilinis, tendencinis 
šlamštas ... Netęsiant sąrašo toliau, būtų 
galima dar pridėti, kad kruviną smūgį 
sudrožęs komunistams talentingiausias 
prieškarinio meto prancūzų kairiųjų rašy
tojas Andrė Malraux, kai jis šiandien yra 
vienas iš pačių artimiausių gen. de Gaulle 
sambūrio bendradarbių, staiga nusilpo kaip 
rašytojas. Gal jo žvaigždė neužtems bent 
tol, kol de Gaulle sambūris nepasidarys 
eilinė politinė partija ...

Tuo tarpu Jean-Paul Sartre, be abejo, 
buvo gavęs pasiūlymą valdyti truputį pla
tesnes imperijas. Iš viso jis nuo tų impe
rijų atsisakė, demono kurstomas nepasi
davė. O prancūzų socialistų partija Sartre’ 
ui būtų daug ko nepagailėjusi už persime
timą pas juos. Intelektualų rezidentų de
mokratinė unija taip pat nebūtų jo gė
dinusia. Gi komunistų partija būtų dešimtį 
kartų jį karščiau pasitikusi, negu tokį Ara- 
goną, — ir jau buvo tokių gandų, kai 
J.-P. Sartre bei kai kurių jo artimiausių 
bendradarbių „konsekventiškas marksizmas”

LIETUVA „TIESOS” PUSLAPIUOS
jonų rublių. Mieste buvo sunaikinta 
40 •/» gyvenamojo ploto, 12 viešbučių, 
3 muziejai, 2 bibliotekos, 2 kino tea
trai, paštas, elektros stotis, vanden
tiekis, pirtis ir kt. Be to, buvo sus
progdinti visi 4 tiltai per Neries upę”.

Patį Vilniaus atstatymą konkrečiau nu
šviečia vyr. miesto architektas V. Mikučio- 
nis. Pirmojo stalininio penkmečio metu ža
dama atstatyti ryškesnius istorinius pamink 
lūs ir pagrindines susisiekimo gatves. Jų 
tarpe — Gedimino, Pylimo, Sodų ir Gėlių 
magistrales, jungiančias centrą su geležin
kelio stotimi. Taipogi bus stengiamasi at
kurti sunaikintuosius pastatus Basanavi
čiaus, Didžiojoje, Pilies,'Trakų, Aušros Var 
tų, Jasinskio ir Sierakauskio gatvėse.

Prie paminklų grupės, atrodo, bus pri
skirti LKP (b) CK rūmai, kuriuos projek
tuojama pastatyt; priešais Cerniakovskio 
aikštę, o taip pat monumentinis V. D. Cer
niakovskio antkapis, vaizduojantis bronzi
nę sovietų generolo figūrą ant granitinio 
pjedestalo.

Tačiau didžiausi atstatymo darbai vyks 
Tarybų aikštėj, kur norima sutalpinti vy
riausybės rūmus, vykdomojo komiteto pa
status ir gyvenamuosius namus mokslinin
kams.

Kaip matom, į lietuviškų gatvių tarpą jau 
inkorporuoti svetimi pavadinimai, neturin
tieji nieko bendro neį su pačiu Vilniumi, 
nei su mūsų tautos istorine praeitimi.

Tauro kalne užsibrėžta įrengti parką, o 
pačioje kalno viršūnėje ketinama pastatyti 
bolševikinį „Pergalės” paminklą. Ir tik pas 
kutinėse savo rašinio eilutėse vyr. miesto

ĮVES IR MOKYKLAS)

protarpiais stipriau pasireikšdavo. Bet 
nieko iš visų tų kombinacijų ligi šiol nei
šėjo.

Ir štai, pagaliau, pereitą pavasarį — 
bomba.

Kai paaiškėjo, kad J.-P. Sartre nebus 
geru komunistu, jis beveik vienu metu tapo 
iškeiktas iš dviejų aukščiausių dvasiškų 
sostų. Jo mokslą pasmerkė tarptautinis ka
talikų filosofų „egzistencialistų” kongresas 
Vatikane, ir jį išvadino buržuaziniu degene
ratu tūlas maskviškių „Izvestijų” literatū
ros kritikas. „Izvestijų” straipsnis buvo 
toks bukai akiplėšiškas, kad egzistencia
lizmo popiežiaus kardinolai kurstą, paga
liau, jam atsakyti. Ir J.-P. Sartre atsakė 
labai trumpu laiškeliu per laikraštį, kuris 
per nelaimę mano 1 mxl,5 m rašomajame 
kabinete kažkur neberandamai nusimetė, ir 
tą tekstą čia begaliu atpasakoti tik iš at
minties.

Jis buvo maždaug toks: „Aš nepolemi
zuosiu su „Investijų” kritiku ponu Tokiu ir 
Tokiu, nes aš mėgstu ir esu įpratęs pole
mizuoti tik su asmenybėmis. Ponas Toks ir 
Toks, būdamas dialektinio materializmo

architektas puse lūpų prasitaria norįs res
tauruoti tikrąjį mūsų didingos praeities pa
minklą — Gedimino pilį.

„Tiesos” redakcija mėgina dar toliau 
nuspėti Vilniaus ateitį, paduodama visą eilę 
„faktų ir skaičių", kurie, gal būt, kada nors 
ir bus įgyvendinti, bet šiuo metu tėra pa
prasta „sukaktuvinė” propoganda:

„1948 metais pradės veikti „Lelijos” 
siuvimo fabrikas su 400 siuvamųjų 
mašinų.

' Tais pačiais metais bus pastatytas 
Malūnas Nr. 1, kuris sumals 60 tonų 
miltų per parą.
1950 metais „Spartos” trikotažo ir ko 
jinių fabrikas numegs vieną milijo
ną 780.000 kojinių.
Vilniaus odų fabrikai išleis 14 mili
jonų dem’/ odų.
1950 metais Vilniaus aukštojo moks
lo Įstaigose mokysis 6.200 žmonių.
Paskutiniaįs stalininio penkmečio me
tais miestas turi gauti beveik treč
dalį tos elektros energijos, kuri bus 
pagaminta iš viso Lietuvoje tais me- 

( tais.” Ir t. L

DESIMTKIEMIAI VIETOJ KOLCHOZŲ

Daug vietos „Tiesoje” būna skiriama per 
dėtai stropiems prievolių vykdytojams. Šios 
rūšies stachanovininkams žymėti netgi su
kurtas specialus žodis — „pirmūnas”.

Bikūnų apylinkės (Zarasų apskr. Antaliep 
tės vlsč.) ūkininkai pirma laiko išpildė pie 
no pristatymo valstybei planą ir pieną ėmė 
tiekti „virš plano”. „Tiesa”, jiems atsidė
kodama, paskyrė ištisus du puslapius, į ku
riuos ji sukrovė jų laiškus, pasisakymus ir 
net kaimynų (nestachanovininkų) kritikas.

Po kiekvienu tokiu straipsneliu randama 
autoriaus-stachanovininko pavardė ir jo 
užimamos pareigos bendruomenės gyveni
me. Čia mes užtinkam naują terminą — 
„dešimtkiemį”. Gaunasi įspūdis, kad visi 
Lietuvos vienkiemiai suskirstyti į grupes po 
dešimt ūkių. Kiekvienai grupei parūpintas 
dešimtkiemio „Įgaliotinis”, kurio pareiga— 
prižiūrėti, kad jo dešimtkiemio ūkininkai 
laiku atliktų „įsipareigojimus valstybei”. 
Tai nauji dabartinių Lietuvos okupantų me 
lodai gaminti pirmūnams ir tuo pačiu, virš- 
norminių pristatymų dėka, atimti iš gyven 
tojų paskutinį maisto kąsnį . . .

RUSIŠKAS AERO KLUBAS VILNIUJE

Šių metų liepos mėn. Vilniuj pradėjo veik 
ti Respublikinės Sportinės Aviacijos Aero 
Klubas. Nors pats Aero Klubas” yra tary
binės Lietuvos organizacija (teisingiau sa
kant, skraidymo mokykla), tačiau jam va
dovauja rusai: Aero Klubo viršininkas — 
Tarybų Sąjungos herojus majoras Seliviors 
tovas, skraidymo dalies vedėjas — atsar
gos leitenantas Balašovas. Todėl mums sun
ku patikėti lietuviško jaunimo entuziazmu, 
kurį skelbia „Tiesa”:

„Prieš trejetą savaičių mūsų laikraš
čiuose pasirodė kuklios žinutės apie 
aero klubo veiklos pradžią. Atrodo, 
kad daug kam jos galėjo praslysti pro 
akis nepastebėtos. Bet kur tu išsisuksi 
nuo mūsų jaunimo, trokštančio įsi
gyti spartins. Pasipylė iš provinci
jos laiškai. Pradėjo lankytis jauni vy
rai, net merginos. Ir visi — kaip pa
tekti skraidymo grupėn?”

išpažintojas, be abejo, sutiks,'kad jis yra 
duotų sąlygų istorinio proceso produktas, 
veikiąs tų sąlygų jam duotoje vietoje ... 
Šiandien jam duotos sąlygos yra „Izvesti- 
jų” redakcijoje, o rytoj šį istorinio proceso 
produktą duotos sąlygos perkels gal l Si
birą” .... '

J»-P. Sartre laiškas buvo daug sklandes- 
nis, bet aš tik jo esmę teprisimenu. Nuo 
to laiko jis man pasidarė tikrai įdomus ir 
pradėjau suprasti jį geriau negu visas ki
tas jo doktrinas. Pagaliau, Strassburgo 
kompartijos kongrese „pats” Maurice Tho
rez jį iškeikė. Tada ėmiau suprasti, kaip 
jam turi būti gaila, liūdna ir pikta, kai 
visokio' Cazalytės pradėjo taip ekspioa- 
tuoti jo sukurtą srovę.

Jau kuris laikas J.-P. Sartre dezertyravo 
iš „Floros” kavinės. Beužeina jis pasėdėti 
tik labai ramaus ir buržuazinio viešbučio 
Pont Royal baro foteliuose. Spauda pa
brėžia, kad nežiūrint šimto sykių kvietimo, 
jis dar nė karto nebuvo užėjęs į „Taboo".

Visai aišku, kad popiežius tuo atsisako 
pripažinti šitos naujosios Bizantijos her®, 
tikus.

Tik istorijai priklausys žodis atspėti, kas 
bus su egzistencializmu rytoj

(Bus daugiau)

Į pirmą mokinių grupę buvo priimtu 
spaustuvininkas Liaugaudas iš Kauno, trys 
darbininkai iš Šiaulių, Kelių Techniko* Mo 
kyklos mokinys Pernaravičiua iš Utenos, 
studentė Kupstaitė, Geležinkelių Mokyklos 
mokytojas Palinauskas ir kiti jaunuoliai M 
Klaipėdos, Panevėžio ir Ukmergės.

Jeigu jau stojant 1 universitetą, konser
vatoriją, įvairius technikumus ir kitas moka 
lo įstaigas reikalaujama pristatyti vietinio 
vykdomojo komiteto rekomendacijas, įdomu, 
kokie reikalavimai statomi šiems skraidymo 
mėgėjams? Reikia manyti, į skraidymo 
mokyklą priimami tik išbandyti komunistų 
partijos nariai ar bent neabejotini jos shn« 
patikai. Tikrąjam Lietuvos jaunimui ten ne
bėra vietos.

DAR KARTĄ APIE PASIRUOŠIMUS 
SPALIO REVOLIUCIJOS SUKAKČIAI

Visi Lietuvos menininkai įkinkyti į pasiruo
šimus Spalio Revoliucijos 30-tosioms me
tinėms. Apie „sukaktuvinius” kompozitorių 
darbus jau buvo anksčiau „Tiesoje”- rašyta. 
Dabar pasekime mūsų teatrų pastatymus:

Operos teatras 30-tosioms bolševikų re
voliucijos metinėms ruošia pirmą tarybinę 
operą — V. Muradeli „Didžiąją draugys
tę” (dekoratorius S. Ušinskas), Baleto Teat
ras — A. Kreimo „Liaudies dukterį”, Kauno 
Valstybinis Dramos Teatras — Grakovo 
inscenizuotą Fadejevo romaną „Jaunąję 
gvardiją” (režisierius Stalino premijos lau
reatas A. Radzevičius), Kauno Jaunojo Žiū
rovo Teatras — N. Ostrovskio „Kaip grū
dinosi plienas”, Kauno Muzikinės Kome
dijos Teatras — herojinę komediją „Išsilie
jo jūra plačiai”, Vilniaus Valstybinis Dra
mos Teatras — Pagodino pjesę „Kremliaus 
kurąntus”, kurioje vaizduojami sovietų val
stybės vyrai ir vadai. Veikalą stato nusi
pelnęs meno veikėjas, Stalino premijos laure 
atas B. Dauguvietis. Režisuoja M. Chadara- 
vičius ir K. Kymantaitė. Lenino vaidmeniui 
ruošiasi nusipelnęs LTSR statistas J. Siparis 
ir B. Lukošius. Staliną vaizduos Stalino pre 
mijos laureatas J. Rudzinskas ir Dzeržins- 
kį — St. Jukna. Dekoratorius Vyt. Palaima.

Dailininkai taipogi užversti darbais. Stall 
ninės premijos lauretas skulpturius J. Mi
kėnas kuria Juliaus Janonio skulptūrą ir 
projektuoja paminklą TSRS „herojei” M. 
Melnikaitei. Skulptorius P. Vaivada dirba 
skulptūrą Melnikaitės garbei, ruošia pa
minklą V. Mickevičiui-Kapsukui. N. Petruli* 
vargsta su propogandine skulptūra — „Už 
penkmetį”. R. Jakimavičius kala M. Gorkio 
biustą.

Panašias temas priversti puoselėti ir mū
sų tapytojai. L. Vaineikytė fiksuoja drobėj 
Melnikaitės mirtį, L. Mergašilskis — „lie
tuviškus” dalinius prie Oriolo, Vyt. Macke
vičius — Vilniaus „išvadavimą".

Spalio revoliucijos proga „Tiesoje” apstu 
visokiausių pasižadėjimų — pradedant pa
prastom soclenktynėm ir baigiant pavyz
džių neturinčiais kuriozais. Tačiau šioje 
srityje tarybų Lietuva toli atsilikusi nuo 
„broliškųjų” kraštų. Bene gražiausias tok* 
pasižadėjimas padarytas Riazanėj. „Raudo- \ 
nosios aušros” kolchozo karvių melžėja
M. Savčenko iškvietė kaimyninio kolchozo 
„Socializmo fundamento” melžėją P.
N. Kovrovą soclenktynių. Pernai jį primeta 
žė iš kiekvienos karvės po 5301 litrą pie
no, o šiais metais, Spalio revoliucijos 30- 
tųjų metinių garbei, pasižadėjo iš tų pačių 
karvių primelžti po 6.000 litrų. Pasižadė
jimas, be abejo labai kilnus, tik klausimas, 
ką į tai pasakys karvės ... Vyt Kastyti*
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KANADA - NEIŠSEMTU GALIMYBIŲ ŠALIS Ir Rooseveltas numatė DP problemos sprendimą
KONTRAKTUOTIEJI DARBININKAI GALI GREIČIAU ĮSIKURTI, NEGU 

AMERIKOJE
(Mūsų korespondento)

Paryžius, 1947 m. rugsėjo mėn.
Praėjusį kartą davėme ištraukas iš J.V. 

Valicko pranešimų apie imigrantiško dar
bininkiško gyvenimo standartą. Am. Jung
tinėse Valstybėse. Sį kartą papildysime* jo 
teikiamomis žiniomis apie pragyvenimo 
sąlygas Kanadoje ir vieną kitą pavyzdį, 
kaip šiuo metu sekasi ten atvykusiems lie
tuviams.
KANADOJE PRAGYVENIMO KASTAI 

MAŽESNI
„Kanadoje, rašo J. V. Valickas, geriausios 

jautienos svaras kaštuoja 57 centai (Kana
dos svaras yra % didesnis už amerikoniš
kąjį svarą, o Kanados doleris 10% piges
nis už amerikoniškąjį), sviesto svaras 55 
centai, tuzinas kiaušinių 39 centai, pieno 
litras 13 centų. 3—4 kambarių butas 25—3b 
dolerių į mėnesį. Nekvalifikuotas darbinin
kas uždirba 80 centų į valandą, bet du ar 
tris metus išdirbęs gali gauti 1—1,15 dol. 
valandai.

Iš tų pagrindinių darbininkiško stan
darto davinių matyti, kad Kanadoje yra 
net geriau, negu Jungtinėse Valstybėse. 
Čia plačiau apie tai nekalbėsiu, bet ilius
tracijai norėčiau paminėti vieną konkretų 
atvejį ...
NAUJAI KONTRAKTUOTO DARBININ

KO GALIMYBĖS
„Mano nevarkiškio kolegos — kaimy

no p. A. S. Trečioko brolis pateko su imi
grantais Kanadon ir jis rašo savo broliui, 
kad šiuo metu kaip nekvalifikuotas dar
bininkas prie miškų kirtimo uždirba 40 do
lerių j savaitę. Tiek uždirba grynais pini
gais. Drabužius ir butą veltui duoda kon- 
traktorius. Už maistą dienai išskaičiuoja po 
vieną dolerį su centais. Toliau rašo, kad 
netrukus galėsiąs pasidaryti kvalifikuotu 
darbininku ir tada alga pašoksiantį ligi 
50—60 dolerių į savaitę.

Mano nuomone, tai yra gerai, gal dau
giau negu gerai. Vadinasi iki kontraktas 
galioja, iš darbo neatleis, darbas užtikrin
tas ir tokiu būdu viengungis vyras, rū
pestingai taupydamas, kas savaitę gali pa
sidėti po 30 dolerių, o per metus mažiau
sia apie 1.200 dolerių. Jei, sakysim, kon
traktas pasirašytas tik vieneriems metams, 
tai norint pasiieškoti vėliau kito darbo ar 
likti laisvu darbininku, reiškia, kad nuo
gas nebūsi, o savo gyvenimo pradžiai tu
rėsi gražaus cento.

Jeigu taip vyrai padirbės, tai dviese 
susidėję jau galės turėti apie 2.500 dolerių 
pelno. O su tiek lėšų Kanadoje jau gali
ma, pav., atidaryti krautuvėlę (reikia pra
mokti vietinės kalbos). Su tokiu pinigu, 
dar paėmus tiek pat hipotekos, taip pat 
jau galima įsigyti ūkelis ar nusipirkti ne
blogas namukas. Vadinasi, galima šis tas 
rimčiau pradėti ...
ATEITIES GALIMYBĖS IR ŽYGIAI DĖL 

IMIGRAVIMO TEISĖS
„Patikėkite, kad nesu tapęs joks Kana

dos darbininkų bendrovių verbavimo 
agentas, ir ne dėl to čia varau tokią pro
pagandą. Sakau pagal savo sąžinę, ką pats 
mačiau ir patyriau Kanadoje ir ko linkė
čiau kiekvienam lietuviui tremtiniui iš šir
dies. Gal kuris kokį laiką mane už tai 
pakeiks, jei atvyks į Kanadą, bet esu 
tikras, kad vėliau dovanos ir dar bus dė
kingas tokį žygį atlikęs.

Ir todėl drąsiai kartoju kokį įspūdį 
patyriau: Kanada tai neišsemiamų turtų 
šalis, ji auga, progresuoja, ji turi puikiau
sių ateities perspektyvų. Ji dabar progre
so žengimo stadijoje ir laimė tiems, kurie 
tą laikotarpį tinkamai išnaudos. Tad kur

BAMBERGAS

Skaičiai kalba
Mūsų tremtiniai! savąją spaudą labai my

li ir noriai ją skaito. Pailiustravimui šio 
teigimo čia patiekiama statistika kiek Bam
bergo lietuviai nuo 1946 m. gegužės mėn. 
iki 1947 m. rugpiūčio mėn. nupirko laik
raščių paskirais egzemplioriais:

Viso: 61.560 egz.

Mintis 31.800 egz.
M. Kelias 6.600 egz.
Žiburiai 6.360 egz.
Tėviškės Garsas 6.230 egz.
Liet. Žodis 2.600 egz.
Apžvalga 2.600 egz.
Nauj. Gyvenimas 1.700 egz.
Mūsų Viltis 1.120 egz.
Tremtinių Žinios 1.050 egz.
Saulutė 950 egz.
Laisv. Lietuva 350 egz.

Pradėtas mokslas
Dėl pasireiškusių vaikų epideminių ligų, 

PC IRO įsakymu, Bambergo pradžios mo
kykloje ir progimnazijoje buvo nutrauktas 
mokslas.

Epideminiam pavojui praėjus, rugsėjo 24 

tik būtų- proga rašytis į Kanadą darbams 
šiuo tarpu aš neišmatyčiau rimtos prie
žasties, kad nesinaudoti ta galimybe ...”

Toliau J. Valickas pasisako, jog, be abe
jo, šiuo metu tremtiniams gal yra svar
besnės ne tiek tos visokios informacijos 
apie Kanadą, Ameriką ar kitus kraštus, 
kiek pati emigravimo teisė, galimybė gauti 
vizas ir eventualiai susidoroti su persikė
limo išlaidomis. Tie klausimai, savaime 
aišku, yra pirmutinės svarbos ir labai kom
plikuoti. Jis iš savo pusės, kiek kuklios ga
limybės leidžia, stengsis visą laiką tai ju
dinti, mts domėsis ir visus veiksnius 
kvies į laiką, kad būtų pašalintos kliūtys 
išsiderėti iš Kanados vyriausybės sąlygas 
platesnio masto lietuvių bei baltiečių imi
gracijai į Kanadą, kol jiem nesusidaro ga
limybės grįžti į savo laisvą tėvynę.

Mažai tegaudamas DP spaudos, jis ne
žino, ar tos informacijos dar sudarytų 
naujienas mūsų tremtiniams. Bet teigiamu 
atveju, jis pageidauja, kad visa DP spauda 
jomis pasinaudotų platesnei tremtinių in
formacijai. — br.

Amerikos „bimbininkams” tremtinių 
spauda toks krislas akyse, kad jam iš
krapštyti turėjo skirtį ištisą ciklą straipsnių 
savo „Vilnyje” „teisybei atstatyti”. Ypa
tingai jų ginamos „Tarybų Lietuvos” šlo
vei „nusižengė „Mintis”, rašydama (dar 
1946 m.), kad Liepoja atstatyta — iš kar
tono! ... Tiek to, tebūnie iš smėlio ...

Bet aršiausias „šmeižtas” tai tremtinių 
spaudoje rašymas apie vykdomus Lietuvoje 
išvežimus ir krašto kolonizaciją rusais. 
Kaip nebandytų pykti „Vilnis” už tokią 
„goebbelsinę propagandą”, visiškai nuneigti 
to fakto ir ji negali, savo š. m. liepos 5 d. 
nr. 157 rašydama, kad „jei tarybinė valdžia 
ką nors izoliavo, tai buvo neskaitlingoji ka
tegorija žmonių, kurie glaudžiai buvo su
rišti su fašistiniai smetoniniu režimu, ku
ris buvo jo pagrindu, ir todėl atsakingi už 
to režimo nusikaltimus.” Girdi „pirmosios 
karo djenos 1941 m. birželio — 
liepos mėn. parodė tarybų valdžios prie
monių tikslingumą.”

Taigi, „Vilnis” ir negali nuneigti „prie
monių tikslingumo”, kuris lietuvių tautai 
kainavo tūkstančius brangių gyvybių.

Dabar gi, anot „Vilnies”, nei išvežimų, 
nei trėmimų nėra •ir negali būti, nes „visos 
tarybinės valdžios priemonės yra nukreip
tos į lietuvių* tautos interesų gynimą prieš 
jos priešus”. Kokios gi dabar tos „prie
monės”? O gi štai — „Fašistinę Vokietiją 
sutriuškinus, visuose buvusiuose okupuo
tuose kraštuose buvo ir tebėra traukiami' 
atsakomybėn asmenys, buvę vokiečių tai-1 
kininkai, savo tautos išdavikai. Tokių patI 
priemonių ėmėsi ir Tarybų Lietuva”.

Žinančiam kas savo laiku buvo j 
tremiami po „smetoninio režimo” šalininkų ; 
skraiste, kiekvienam aišku ir kas tie „vo- j 
kiečių talkininkai”. Būtų bergždžia su „Vii- ! 
nim” tokiais klausimais diskutuoti. Tik tu- 1 
retų ir jie suprasti, kad lietuvių tauta, tiek ; 
iškentėjusi, jau puikiai atskirs tiek tikruo
sius vokiečių, tiek ir Maskvos talkininkus.

Tremtinių spaudoje iškeltų trėmimo faktų 
„dementavimui” „Vilnis” dar turį ir kitų,: 
apčiuopiamesnių „argumentų”. Štai, buv. 
Kauno miesto viceburmistras Pikčilingis 

d. Bambergo mokyklose mokslas vėl pradė
tas.

Mokyklos mokslą pradėjo pamaldomis.
Pr. Al.

SPORTAS
Margis I — Amerikiečiai kariai — 67:17 

(30:7)
Kemptenas. Rugsėjo 28 d. Kempteno 

amerikiečiai kariai krepšininkai, pasikvietę 
dar iš kitų vietovių geresnių žaidėjų, išėjo 
į aikštę išbandyti savo jėgas su margie- 
čiais. Rungtynės baigėsi 67:17 (30:7) mar- 
giečių naudai. Viena, ką turėtų mūsų 
sportininkai pasimokyti iš jų, tai nebuvimo 
pykčio dėl kurio nors žaidėjo blogos pa
suolės ar pan. Taškų pelnė: Margis I — 
Varkala 28, Andrulis II — 6, Norkus I — 
8, Norkus II — 22, Sventickas — 3; Ame
rikiečiai kariai — McCallister — 2, Este- 
berg — 0, Blackere — 3, Clark — 2, Mi
chelson — 6, Rogers — 2, Mosher — 2.

— Spalio mėn. 11 — 12 d. d. Kemptene 
įvyks lengvosios atletikos rungtynės tarp 
lietuvių, latvių ir estų jaunių ir senjorų 
klasėse. Lietuvių lengvaatlečiams vadovauja 
Žėruolis L. V-kas.

„Le Monde” 1947. IK 20 d. Nr. 823 įsi
dėjo Ladislas Farenge straipsnį„Roosevel- 
tas norėjo didingai išspręsti išvietintųjų 
asmenų problemą.” Tame straipsnyje pir
mą kartą rašoma apie Roosevelto kurtą vad. 
„M.” projektą (nuo žodžio „migracija”), ku
riuo jis norėjo išspręsti busimąjį „išvietin
tųjų asmenų” klausimą.

Tą projektą paruošė žymiausių ameri
kiečių ekspertų grupė, pačiam prezidentui 
vadovaujant. Tai ketvertų metų darbo vai
sius, kurį sudaro 600 dokumentų, šiandien 
užmirštų tarp daugybės Roosevelto paliktų 
popierių. Tas projektas buvo laikomas pas
laptyje dėl įvairių politinių priežasčių, 
o ypatingai dėl to, kad kaip paprastai, per 
anksti iškeltas aikštėn, jis būtų sukėlęs prieš 
save didelę opoziciją.

Dar 1944 metų pavasarį Rooseveltas pasi
dalino šiuo savo sumanymu su vienu savo 
asistentu Baltuosiuose Rūmuose. Jis pasakė: 
„Kai karas baigsis, Europoje ir Azijoje 
bus tūkstančiai nuo savo kraštų atskirtų 
žmonių, kurie nežinos kur dingti. Kas nors 
turės surasti tai problemai sprendimą. Mes 
turime apie tai pradėti galvoti nevėluodami, 
jei norime laiku būti pasiruošę”.

Rooseveltas numatė tris busimųjų „išvie
tintųjų asmenų” grupes: 1) karo aukas, 2) 
kai kurių Europos ir Azijos kraštų gyven

TEISYBĖ AKIS BADO
nesąs sušaudytas (kokia malonė!), o tik (!) 
buvęs nuteistas 8 metams laisvės atėmimo, 
bet netrukus jam bausmė buvusi sumažinta 
ligi 3 metų, o paskui jis „ligi termino” pa
leistas ir dabar „laisvai ir ramiai” gyve
nąs Kaune. Tik vargu, ar beburmistrauja ...

Bet tai ne viskas. „Visa eilė žmonių, 
apie kuriuos savo laiku buvo skleidžiamos 
įvairios paskalos, yra sugrįžę .ir ramiai 
gyvena tėvynėj. Pavyzdžiui, buvęs ministras 
pirmininkas Bistras, buvęs darbo federaci
jos veikėjas Ambrozaitis, buvęs tautininkų 
generalinis sekretorius Cesevičius (tur būt 
Cesevičius), buvęs dvarininkas Laucevičius, 
buvęs Kūno Kultūros Rūmų direktorius Au 
gustauskas, buvęs policijos skyriaus virši
ninkas Krasauskas ir eilė kitų žmonių. 
Žmonėms, kurie lojaliai nori dirbti su tary
bų valdžia, tokia galimybė yra duodama, 
nežiūrint jų praeities politinių pažiūrų. Mes 
žinome, kad prof. Jurgutis niekada nėra 
buvęs tarybų valdžius šalininkas, kad vo
kiečių laikais jis buvo finansų patarėju 
(bet kad už tai vokiečių buvo pasodintas 
koncentracijos stovyklon, neį žodžio) tačiau 
tarybinė valdžia jo nerepresavo (o vis tik 
sėdėjo jis Lukiškio kalėjime!), nes jis laiku 
nuo bendro darbo su vokiečiais pasitraukė. 
Tarybų valdžia netaikė represijų nei pil. 
Aleksai, buvusiam Smetonos laikais žemės 
ūkio ministrui (koks nusikaltimas!), nei pil. 
Juškai, buvusiam departamento direktorium 
okupacijos metu, nei pil. Juknevičiui, da
riusiam antitarybinius pareiškimus, nei eilei 
kitų.”

Taip. Gali būti. Niekas ir netvirtina, kad 
jau visos lietuvių tautos nebėra Baltijos 
pajūryje. Bet „Vilnis” geriau pateisintų sa
vo popieros aikvojimį dar išvardindama ir 
visus tuos, kurie ir tokių „prasikaltimų” 
nepadarę, negali pasekti Bistro, Ambrozai- 
čio, Cesevičiaus ir kt. pavyzdžiais, ir pri
valo toliau kentėti Varkutoje ir kitur. O 
kokio dydžio reiktų lapo, kad išvardinti 
visus tuos, kurie tikrai nebūdami nei „sme
toninio režimo” šalininkais, nei galvojo 
kada nors apie „talkininkavimą vokie
čiams”, o vis tik žuvo ar tebelaukia žiau
rios mirties atplėšti iš tėvų krašto toli
mose Sibiro taigose.

Pagaliau, kalbame ir rašome ne todėl,

„PASAULIO PROGRESAS”
(Iš N.Y.T.) 

tojų perteklius, 3) mažumas, kurios kai ku
riuose kraštuose yra tradiciniai eksploa
tuojamos politiniams tikslams.

Prezidento surinkti ekspertai, vadovauja
mi jo draugo ir patarėjo Issiah Bowman, 
turėjo aiškiai atsakyti į šiuos klausimus: 
1) kokius asmenis reikėtų perkeldinti, 2) 
kur jie dabar yra, 3) kur jie galėtų vykti, 
4) ką reikėtų daryti, kad jų perkeldinimas 
turėtų ilgalaikio pasisekimo. Tie klausimai 
turėjo būti plačiausiai išnagrinėti visais po
žiūriais — geografiniu, klimatologiniu, de
mokratinių, o taip pat politiniu, socialiniu 
ir ekonominiu — perkeldinimą taikant ne 
vien žydams.
Ekspertai išstudijavo visų kraštų imigraci

jos įstatymus ir peržvelgė sritis, kurios pa
jėgtų priimti tūkstančius emigrantų. Jie 
taip pat nustatė to perkeldinimo pradines 
finansines sąlygas.

1944 m. visas tas didžiulis „M” pro
jektas bendrais bruožais jau buvo sudary
tas. Didžiulės kvotos rezultatai parodė, 
kad apie 20 mil. žmonių pasaulyje reikės 
perkeldinti. Iš jų 5 mil. žmonių arba 1 
mil. šeimų turėjo sudaryti skubią proble
mą tuojau po karo veiksmų sustabdymo.

Didžiausios grupės perkeldinimo kandi
datų buvo numatomos Vokietijoje, Čeko
slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Itali- 

kad mums, patyrusiems ir raudonas ir ru
das okupacijas ir jų pasėkas lietuvių tau
tai, reiktų įrodinėti, kad „Vilnis” ir • jos 
„idėjų” pasekėjai JAV, kurių deja, kad ir 
nedaug, bet yra, klysta, bet todėl, kad vie
nas kitas naivus „feimbininkas” gali kar
tais ir nesuvokti, ką reiškia „Vilnies” „ar
gumentai”; kada jie negimsta „Vilnies” re
daktorių galvelėse, o — Maskvoje. Te pa-, 
siklauso jie Maskvos radijo, kuris jau ne 
kartą ne tik tais pačiais „argumentais” 
bando prabilti laužta lietuvių kalbą bet 
beveik žodis žodin kartoja čia „Vilnies” iš
vardintas mintis, tomis pačiomis Pikčilin- 
gio, Bistro ir kt. pavardėmis operuojant. 
Nejaugi Amerikos sąlygose gyvenantiems 
ir lietuvių vardą nešiojantiems eiliniams 
„bimbininkams” to nepakanka suprasti, kam 
tokiu atveju tarnauja jų „propaganda” ir 
kur jie tuo keliu toliau eidami nueis.

— pmš.

Skaitytoji^ balsai:
Švietimo reikalus paveskime švietėjams

Kai tik įžygiavo į Vokietiją vakarų są
jungininkų kariuomenė, lietuviai mokyto
jai; vos tik išėję iš fabrikų ir vos tik ati
trūkę nuo bauro žagrės, griebėsi organi
zuoti mokyklas. Ir tuoj vakarų Vokietijoje 
pridygo lietuvių mokyklų, kaip pavasari gė
lių. Mokytojai milžinišką darbą sudėjo.

Bekuriant mokyklas reikėjo kūrėjams 
remtis tik savo patirtimi ir tik savo protu. 
Nebuvo ko pasiklausti patarimų, iš kur 
gauti jhstrukcijų. Taigi, kiekvienoje vietoje 
dirbta taip, kaip išmanyta.

Apie vidurį pirmųjų mokslo metų. išryš
kėjo ir švietimo vadovybė. Bet rūpestingų 
mokyklos darbuotojų esanti vadovybė ne
patenkino dėl daugelio priežasčių, kurios 
čia neiškeliamos. Tas nepasitenkinimas bu
vo užakcentuotas direktorių ir mokytojų 
atstovų suvažiavime Augsburge. Dar smar
kiau pasisakyta L. T. Mokytojų Sąjungos 
atstovų suvažiavime Scheinfelde.

Reikia konstatuoti, kad kelių asmenų 
švietimo vadovybei eiti planuotojo — įsta- 
tymdavio ir administratoriaus pareigas yra 
labai sunku ir net negalima. Tą faktą pa
tvirtina ir tai, kad mokyklos labai maža ga
vo principinio pobūdžio taisyklių, aplink
raščių. Laukia eilė svarbių klausimų iš
sprendimo, iškeltų suvažiavimų rezoliuci
jose. Todėl siūloma vyriausią švietimo va
dovybę sudaryti iš dviejų institucijų: švie
timo tarybos ir švietimo valdybos.

Švietimo taryba būtų aukščiausia švieti
mo institucija, kuri darytų nutarimus, leis
tų taisykles, parinktų kandidatus gimnazi
joms ir progimnazijoms direktorius, aukš
tesniųjų ir pradžios mokyklų inspektorius 
ir tt.

Švietimo valdyba liktų tik departamentų 
funkcijoms. Ji būtų vykdytojo rolėje. Leistų 
taisyklėms vykdyti aplinkraščius, rūpintųsi 
vadovėliais, iš tarybos sudaryto kandidatų 
sąrašo skirtų direktorius, inspektorius. 
Skirtų mokytojus ir 1.1.

Tas abi švietimo institucijas sudaryti 
reiktų pavesti patiems švietimo darbuoto
jams — mokytojams.

Dabar mokytojai yra susibūrę į L. T. 
Mokytojų Sąjunga. Jos rėmuose telpa visi 
mokytojai. Tad minėtą reikalą ir pavesti 
šiaį sąjungai. Jos valdyba sukvies specialų 
atstovų suvažiavimą. Suvažiavimo dalyviai 
turėtų būti kvalifikuoti mokytojai, dirbę 
Lietuvoje. Jie iš savo tarpo išrinktų iš 15 
asmenų švietimo tarybą. Ji būtų visų mo
kytojų valios reiškėją. Švietimo Taryba

joje, Bulgarijoje, Graikijoje, Japonijoje 
Korėjoje ir Mandžūrijoje. Taip pat buvo 
numatyta, kad juos priimti eventualiai ga
lėtų JAV, Aliaska, Argentina, Brazilija, Bo
livija, Venecuela, Siaurės Australija, Kana
da ir Mandžūrija.

Tarp kitko ekspertai padarė išvadų, kad 
tokie kraštai, kaip Dominikonų respublika, 
nebūtų tinkami imigrantams įkurdinti, ne
žiūrint jų vyriausybės geros valios, o 
priešingai, Nagebas, Pietų Palestinoje, 
šiam tikslui tiktų, nepaisant arabų ir bri
tų protestų ir skirtingų nuomonių.

Ekonominės ekspertų išvados taip pat 
yra labai svarbios. Pagal jas įkurdinimo 
pasisekimas priklauso tik nuo finansinės 
paramos, kuri turėtų padėti užtikrinti imi
grantams tokias pragyvenimo sąlygas, prie 
kokių jie buvo įpratę. Tuo principu eida
mas, „M” projektas numato, kad vienos 
paprastos šeimos įkurdinimas vidutiniai 
kaštuotų 25 tūkstančius dolerių. Tuo būdu 
vieno milijono šeimų įkurdinimas pareika
lautų 25 milijardų dolerių kreditų.

Be transporto ir pradinio apsigyvenimo 
išlaidų buvo numatytas įkurdinimo sričių 
parengimas, miško iškirtimas bei miškų 
apželdinimas, irigacija, trąšos, kelių tie
simas, higienos ir net mokyklų, bibliotekų, 
teatrų ir kinų statyba. Žemės ūkio maši
nos beį įvairūs imigrantams reikalingi 
įrankiai taip pat įėjo į numatomas išlai
das.

Iš kitos pusės projektas numatė ir poli
tinę imigracijos pusę. Čia kaip tik buvo 
įžiūrimos didžiausios kliūtys būsimų pasi
tarimų su tais kraštais, kurių gyventojus 
reikės perkeldinti. Tačiau tuos pasitarimus 
prezidentas Rooseveltas tikėjosi pats vesti 
ir susitarti. Buvo numatyti visi galimi 
puolimai ir jiems paruošti stipriai argu
mentuoti atsakymai.

Visam tam „M” projektui realizuoti tik 
buvo numatyta sudaryti tarptautinę įkurdi
nimo organizaciją, kurios metinis biudže
tas siektų maždaug vieną milijardą dolerių 
ir būtų remiamas įnašų tų kraštų, kurie 
tuo projektu pasinaudotų.

Baigdamas straipsnio autorius reiškia 
nuomonę, kad JT sudarytoji IRO iš da
lies siekia Roosevelto užbrėžtų tikslų, ta
čiau tarp IRO ir. tos organizacijos, kurią 
buvo numatęs įsteigti Rooseveltas, yra kai 
kurių esminių skirtumų. (N.Ž. — Nrltri) 

pristatytų Vykdomosios Tarybos švietimo 
vadovui dvigubą skaičių kvalifikuotų kan
didatų (tik ne iš tarybos narių), iš kurių 
šis paskirtų švietimo valdybą. Švietimo 
reikalu tvarkymą išimti iš L.T.B. Tuos rei
kalus tegu tvarko L.T.M. Sąjunga su Vyk-i 
domąja Taryba. LTB palikti tik savivaldy-! 
bių vaidmenį šiama darbe.

Šiuo būdu atsiradusi švietimo vadovybė 
bus visiems priimtina. Tad L.T.B. atstovų 
suvažiavime turėtų būti šis klausimas iš- 
keltas ir tinkamai išspręstas.

Mokyt. V. Liūtas.

MEMMINGENAS
—Neseniai čia įsisteigęs Lietuvių Trem

tinių Mokytojų Profesinės Sąjungos Mem- 
mingeno skyrius pradėjo savo darbą. Skya 
riaus vadovybė kviečia visus Memmingeno 
stovyklose bei apylinkėse gyvenančius mo
kytojus, nors jie tuo tarpu ir nedirbtų mo
kytojo darbo, įstoti į Sąjungą nariais. Šiuo 
reikalu pareiškimus įteikti skyriaus valdy
bai — Memmingen, Fliegerhorst, I blokas, 
31 kamb.
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