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Roma (AP). Siūlydamas parlamente min. 
pirm, de Gasperi vyriausybei išreikšti ne
pasitikėjimą italų socialistų vadas Pietro 
Nenni smarkiai puolė kai kuriuos minis- 
terių akbineto narius. Sakini „Jungtinės 
Amerikos Valstybės tai pageidauja” daugis 
italų politikų naudoją kaipo priedangą sa
vo nešvariai vidaus politikai paslėpti. Po 
šios pastabos užsienių reikalų ministeris 
grafas Sforza staiga įsiterpė: „Jei jūs ga
lite nurodyti bent vieną atsitikimą, aš tuč
tuojau atsistatydinsiu.” Esant parlamente 
dideliam triukšmui Nenni atsakė: „Jūs esa
te vienintelis italas, kuris negirdėjote, kad 
kai kurie vyrai ir partijos stačiai pagal 
Jungtinių Amerikos Valstybių pageidavi
mus yra išstumti iš vyriausybės.” Tai pa
darė lygiai tos pačios partijos, kurios iki 
1945 metų savo veiksmus pateisindavo: 
„Churchillis prašo ši” ir „Churchillis pra
šo tą”.

Nenni reikalavo naujai pertvarkyti vy
riausybę ir sudaryti kabinetą iš komunistų, 
socialistų ir krikščionių demokratų, nes to
kia vyriausybė geriausiai atstovausianti 
rinkikų valią. O de Gasperi užtikrino, kad 
jis niekuomet tokioje koalicijoje nedalyvau
siąs.

Roma (Dena/Reuter). Viename interview 
Pietro Nenni nušvietė savo partijos politi
nę linkmę. Jo partija esanti nusistačiusi ne
pasiduoti taip paprastai „Jungtinių Ameri
kos Valstybių pasaulio užviešpatavimo po
litikai”. Iš kitos pusės, jo partija vengsian
ti tokios politikos, kurią būtų galima ly
gint; su Sovietų Sąjungos politika. Jis pa
reiškė netikįs, kad Italijoje galėtų kilti re
voliucinis judėjimas. Jo partija neturinti 
tikslo griebtis smurto.

Sovietai apsitveria spygliuota viela
Berlynas. Amerikiečių žinių tarnyba gavo 

informacijų, kad sovietų karinė administra
cija pagrindiniuose amerikiečių — sovietų 
sienos Vokietijoje punktuose stato spygliuo
tų vielų tvoras.

Pagal gautas žinias, ypatingai intensy
viai dirbama vakarų Tiuringijoje. Eisena- 
cho darbo įstaiga stropiai rekruotuoja dar
bininkus, kur ir taip jau turi surinkusi di
džiausią skaičių vokiečių spygliuotų tvorų 
statymui. Darbus prižiūri rusų okupacinės 
kariuomenės daliniai

Kuriam tikslui tos tvoros statomos — 
nėra žinoma. Spėjama, kad tuo norima už
kirsti kelią vokiečių plūdimui į amerikie
čių zoną. Taip pat yra gandų, kad Tiurin-
gijos minist. pirmininko dingimas paskati
nęs rusus imtis šių užsidarymo priemonių. 
Tikimasi, kad spygliuota tvora palengvins 
sovietų sargybiniams sienos apsaugą.

z (NYHT)

EGIPTAS IŠVIEN SU SOVIETAIS
Naujorkas (Dena/Reuter). JT politinėje 

komisijoje Bulgarija ir Albanija gynėsi dėl 
daromų apkaltinimų už rėmimą siunčiamų 
į Graikiją banditų. Naujoji Zelandija ir

Karinė valdžia perėmė DP maitinimą
'RyšiumBerlynas (Dena). OMGUS žemės ūkio ir 

maitinimo skyriaus pulkininkas Hugh B. 
Hester paskelbė, kad nuo spalio 1 d. ame
rikiečių karinė valdžia perėmė visą atsa
komybę už aprūpinimą maistu išvietintųjų 
asmenų, kurie priklauso Jungtinėms Tau
toms, ir pabėgėlių, kurie gyvena amerikie
čių zonoje įsteigtose bendrose stovyklose. 
Bendrosios stovyklos ir toliau lieka Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos (IRO) ži
nioje. ,

Hester pareiškė, kad amerikiečių karinė 
valdžia tokio didumo maisto normas, kokias 
gauna vokiečių vartotojai, išvietintiesiems 
parūpins iš vokiečių išteklių. Karinė val
džia perima taip pat paskirstymą maisto 
produktų, kuriuos importus IRO papildy
mui išvietintųjų ir pabėgėlių maisto nor
mų. Maisto daviniai yra kelių rūšių: nor
malus — 2015 kalorijų, sunkiai dirban
tiems — 3690 kai.
MAISTĄ TIEKS VOKIEČIŲ ĮSTAIGOS

Munchenas (Dena). Amerikiečių zonoje 
stovyklose' gyvenantiems D P nuo š. m. spa
lio 1 d. maistą tieks vokiečių įstaigos. DP 
aprūpinimas turi pirmenybę prieš kitų var
totojų aprūpinimą iš atžvilgio į transportą 
ir į maisto kokybę.

Kraštutinumų politika Italijoje
Roma (AP). Nacionalistiniame susirinki

me Romoje įvyko fašistinės demonstracijos. 
Susirinkusi minia tiesė į viršų rankas pa
gal senąjį fašistų paprotį. Po susirinkimo 
50 asmenų grupė išsirikiavo paradinei ei
senai su fašistinėmis dainomis.

VYRIAUSYBEI IŠREIKŠTAS PASITIKĖ
JIMAS

Roma (Dena). Balsuojant dėl kairiųjų 
partijų įneštojo pasiūlymo išreikšti vyriau
sybei nepasitikėjimą paaiškėjo, kad daugu
ma atstovų pasisakė už dabartinę de Gas
peri vyriausybės politiką. Balsuojant pir
mąjį pasiūlymą už vyriausybę paduota 271 
balsas ir 178 balsai prieš; o balsuojant ant
rąjį pasiūlymą už pasisakė 271 atstovas ir 
224 prieš.

De Gasperi pareiškė, kad komunistų 
įtraukimas į vyriausybę būtų galimas tiktai 
tuomet, jei jie prisiderintų prie Vakarų de
mokratinio stiliaus. Užsienio reikalų minis
teris paskelbė, kad JAV atsisakė nuo savo 
dalies joms pagal taikos sutartį tenkančio 
laivyno.

Praėjusį penktadienį Londone prasidėjo 
konferencija dėl buvusiųjų Italijos koloni
jų statuso.

KOMUNISTAI KAM TAI RUOŠIASI
— Italijos komunistai pradėjo aštrią prieš 

vyriausybinę kampaniją, pavartodami tam 
tikslui savo mėgiamiausiąjį ginklą: gene
ralinį streiką suderintą su spaudimu par
lamente. Komunistų vadas Togliatti, jau 
antrą kartą įneša nepasitikėjimo vyriausy
bei pareiškimą, pasinaudodamas pretekstu, 
būk tai naujj vyriausybės žygiai varžo de
mokratines laisves. Tuo pačiu metu komu
nistų partiją, remiama kairiųjų socialistų,

Belgija palaikė ankstyvesnį amerikiečių pa
siūlymą, kad JT turi į šį ginčą įsikišti. 
Ukrainos atstovas kritikavo anglų ir ame
rikiečių politiką Graikijoje reikalaudamas 
atitraukti visas svetimas kariuomenes.

Egipto atstovas taip pat kaltino JAV ir 
D. Britaniją už laikymą tenai karinių pa
jėgų, nes jos esančios nukreiptos prieš So
vietų Sąjungą. Jis reikalavo atitraukti iš 
Graikijos visas svetimas karines pajėgas.

Švedija iškėlė sumanymą kitą JT susi
rinkimą sušaukti Belgijoje.

Naujorkas (Dena). Višinskis nepriėmė 
ponios Rooseveltienės kvietimo dalyvauti 
kartu su ja amerikiečių moterų sąjungos 
ruošiamuose radijo debatuose.

* Du laivai su emigrantais žydais iš
plaukė iš Bosforo sąsiaurio norėdami pa
tekti į Palestiną. Britų vyriausybė įspėjo 
Rumunijos ir Bulgarijos vyriausybes ne
proteguoti tokių transportų, nes nesą jokios 
vilties į Palestiną • patekti, kadangi britų 
laivai ir patruliniai lėktuvai saugoja už
tvaros liniją pasinaudodami radaro prie- 
taiągis. (Dena)

* Gen. Mc Arthuras yra įgaliotas japo
nų laivyno likučius parduoti kaip laužą.

su tuo Bavarijos maitinimo mi
nisteris kreipėsi į ministerį pirmininką pra
šydamas imtis žygių, kad darbingieji DP 
būtų įtraukti į darbo procesą.

KANADA RENKASI SAU 2.000 DP
Berlynas • (Dena). Kanada pranešė sutin

kanti priimti iš anglų — amerikiečių zo
nų Vokietijoje ir Austrijoje 2.114 išvietin
tųjų asmenų dirbti rūbų ir apsirengimų 
pramonėje. Kanada tat daro pagal neseniai 
sudaryta su IRO susitarimą. Iš britų zo
nos Vokietijoje bus perimta 500 DP, jų 
skaičiuje 400 išvietintųjų žydų. Kita di
desnė išvietintųjų grupė yra verbuojama.

Pranešime sakoma, kad pretenduojantieji 
gali būti vedę arba nevedę vyrai bei mo
terys nuo 18 iki 55 metų amžiaus, nežiū
rint jų tautybės. Vedusieji vyrai gali pasi
imti savo artimuosius šeimos narius, bū
tent žmoną ir teisėtų jungtuvių vaikus iki 
18 metų amžiaus.

Išvietintieji, kurie bus priimti pagal šį 
susitarimą, turi pildyti IRO nustatytas įkur
dinimo paramos sąlygas. Jie turės tokias 
pat darbo sąlygas, kaip ir Kanados tos 
pramonės darbininkai. Pirmasis transpor
tas iš Vokietijos turįs išvykti lapkričio mė
nesį.

davė įsakymą 850.000 metalo pramonės 
darbininkų nutraukti darbą. Florencijoje 
tęsiamas toliau viešųjų įmonių darbininkų 
streikas. Streikų išsiplėtimas Italijoje, kelia 
nemažą rūpestį Amerikos vyriausybės 
sluoksniuose ,kurie visame tame įžiūri spe
cialiai sugalvotą planą de Gasperj vyriau
sybei nuversti, jei yra galimybė legaliai, 
ir net jėga, jei tam atsiras būtinas reika
las.

Komunistų vadas Palmiro Togliatti pa
reiškė rugsėjo 7 d., kad jis turi savo dispo
zicijoje 30.000 paruoštų kovais partizanų.

Pietro Nenni socialistų partija artėja prie 
kraštutiniai kairiųjų ir jos vadas pranešė 
apie susitarimą dėl bendradarbiavimo 
tarp socialistų ir komunistų. Amerikos vy
riausybė mano, kad vienintelė priemonė su
laikyti komunistų ofenzyvai, iki kol pradės 
veikti Marshallio planas, yra padidinimas 
pristatymo javų ir anglių.

Turėdama omeny skubų charakterį, kurį 
įgauna krizė Italijoje, ji net yra linkusi 
įsteigti specialų organą, kuris nelaukdamas 
vėlybesniųjų kongreso nutarimų, galėtų 
linansuoti tuos pristatymus. Tačiau kai ku
rie amerikiečiu sluoksniai yra įsitikinę, kad 
net tuo atveju, jeigu Gasperi vyriausybei ir 
pavyktų pergyventi, šią krizę, vistiek ji 
bus vėliau nuversta jėga; gali būti net su 
Jugoslavijos dalyvavimu. Tam tikslui šiau
rės Italijoje jau yra sudarytos net žymios 
ginklų atsargos. '(„L’Epoque”)

SAARO KRAŠTAS JUNGIASI SU 
PRANCŪZIJA

Saarbrueckenas (Dena). Sekmadienį Saa- 
ro krašte įvyko atstovų rinkimai Į Land
tagą. Absoliutinę daugumą balsų gavo tos 
partijos, kurios pritaria ūkiniam Saaro 
krašto prijungimui prie Prancūzijos.

* Amerikiečių kariuomenė paneigė gan
dus, kad 6.000 ginkluotų ukrainiečių artė
ja prie rytinės amerikiečių zonos sienos.

* Olandijos karalienė Wilhelmina sveika
tos sumetimais laikinai pasitraukė nuo vals
tybės reikalų tvarkymo. Princesė Julijana 
eina regento pareigas. (Dena)

* Buvęs Bavarijos nunacinimo ministe
ris Alfredas Loritzas, kuris buvo iš pa
reigų atleistas ir areštuotas, pabėgo iš li
goninės, kur jis buvo gydomas sargybai 
saugojant. (Dena)

Vėl oficialiai veikia kominternas
INFORMACIJŲ BIURAS BELGRADE. JO TIKSLAS KOORDINUOTI KOMUNISTINĘ VEIKLĄ IR MOBILIZUOTI „DEMO

KRATINES” JĖGAS PRIES IMPERIJALIZMĄ
Maskva. (Dena/Reuter). Rugsėjo gale 

Varšuvoje posėdžiavo vadovaują koni ‘js- 
tų atstovai. Jų tarpe buvo: Jacques Dtkps, 
prancūzų parlamento vicepirmininkas; And
rejus Ždanovas, Aukšč. Tarybos narys; Ju
goslavijos ministerio pirmininko pavaduo
tojas ir kiti. Jie susitarė Belgrade steigti 
informacijtj biurą — pirmąją tarptautinę 
komunistinę organizaciją nuo komunistinio 
internacionalo paleidimo 1943 metais. Biu
rą sudaro Jugoslavijos, Bulgarijos, Lenki
jos, Sovietų Sąjungos, Prancūzijos, Čekos
lovakijos, Italijos, Vengrijos ir kitų kraštų

PAMALDOS U2 PETKOVĄ MIUNCHE
NE

Miunchenas (Dena). Miunchene buvo at
laikytos gedulingos pamaldos už nužudytą
jį bulgarų opozicijos vadą Nikolą Petko- 
vą. Pamaldose dalyvavo daug Bavarijoje 
gyvenančių bulgarų emigrantų, Petkdvo 
šalininkų.

* Danijos vyriausybei parlamentas pa
reiškė nepasitikėjimą. Spalio 28 d. įvyks 
nauji parlamento rinkimai. (Dena)

* Socialdemokratų partija Berlyne pa
skelbė paskutinioju laiku dingusių asmenų 
registraciją. Iki šiol jau gauta 2600 prane
šimų apie dingimą „be pėdsakų”.

* Amerikiečių karinė valdžia įteikė So
vietų Militarinei Administracijai (SMA) 
tris protestus už atspausdinimą amerikie
čiams nepalankių straipsnių ir karikatūrų.

* Pakistanui priklausančioje Pandžabo 
provincijoje mohometonai užpuolė 2000 ki
tų tikybų pabėgėlių ir juos sunaikino. Į 
New Delhi susirinkusių 60.000 pabėgėlių

Konservatoriai reikalauja nauju rinkimų
Londonas (AFP). Konservatorių partijos 

i kongrese, kuris įvyko Brigthone, dalyvavo 
5.000 delegaįįį. Kongresas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama įvyk
dyti naujus visuotinus rinkimus. Anthony 
Edenas pateikė 7 punktų ūkio ir adminis
tracijos programą dabarties sunkumams nu
galėti.

Kongresas priėmė dar kitą rezoliuciją, 
kurioje britų visuomenės dėmesys atkrei
piamas j „ardomąjį komunistų veikimą 
Anglijoje”. Vienas delegatas nurodė, kad 
parlamente neabejotinai sėdi mažiausiai 30 
komunistų, nes darbo partijos kairysis spar
nas esąs visai prie komunistų prisišliejęs. 
Oficialiai gi parlamente yra tik du ko
munistai.

Winstonas Churchillis kongrese pareiškė, 
kad šiuo metu konservatorių partija esanti 
žymiai stipresnė kaip prieš metus. Jei da
bartinė vyriausybė labiau atsiduotų tautos 
interesams, taį konservatoriai ją paremtų. 
Konservatoriai visada remia Bevino poli
tiką glaudžiau bendradarbiauti su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis, nes nuo to 
priklauso pasaulio taika ir saugumas. Jis 
tvirtino, kad dabar didėją sunkumai ir gre- 
siančiojį krizė gali būti nugalėta tik iš
rinkus naują parlamentą, t.y. Žemuosius Rūmus 

komunistinių partijų atstovai. Biuro tikslas 
instruktuoti ir koordinuoti komunistinių 
partijų veikimą. Atstovus į šį biurą skiria 
atskirų kraštų komunistų partijų centro 
komitetai. Biuras leis dvisavaitinį laikraštį.

„Pravda” paskelbė Varšuvos konferenci
jos komunikatą, kuris iki šiolei buvo lai
komas paslaptyje. Komunikate sakoma, kad 
naujoji komunistų organizacija skatinsianti 
Europos demokratinių jėgų mobilizaciją 
prieš imperializmą. Pasaulis • esąs skilęs į 
dvi dalis ir prasideda kova tarp imperitP 
listų ir antiimperialistų, kuri vyksta aštrė

Stos (Uenos numeryje:

ATEITIS PERSPEKTYVOS ŪKIO PO-
LITIKOJE

TEISMAI IR PROTESTAI
(Mūsų spec, korespondento Anglijoje)

•

VILNIAUS UNIVERSITETAS 1940 -1941 
METAIS

•

NAUJO GYVENIMO EVANGELIJOS «
Laiškai iš Paryžiaus api^ naujausias li
teratūros sroves ir mokyklas) •

•
MAINE VALSTYBĖJE NAUJOJI LIE
TUVA?

*
POLITINIS SKANDALAS ir Irt.
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De GAULLE kviečia prancūzus* 

priešintis „invazijai”
Baume — Les Dames (UP). Tęsdamas 

savo priešrinkiminę kampaniją ^(spalio 19 
d. įvyksta savivaldybių rinkimai) gen. Ch. 
de Gaulle perspėjo, „kad geras prancūzas 
turi priešintis invazijai, nežiūrint kas ją 
vykdytų”.

Prancūzų rezistencijos jėgų pagerbimo 
iškilmėse, RPF (prancūzu tautos susivieni
jimo) vadas nepagailėjo karčių žodžių ko
munistų adresu. Jis įspėjo, kad „naujos 
tragedijos” vėl gali užgriūti Prancūziją, 
nes horizontas esąs „apsiniaukęs”.

Gen. de Gaulle pagyrė prancūzų rezis
tencinio judėjimo dalyvių vienybės dvasią 
karo metu. Be to jis kaltino tam tikrus as
menis, „kurie mėgina savintis savo politi
niams tikslams ar savo partijai tuos nuo
pelnus ir net tuos didvyrius, kurie priklau
so vien tik Prancūzijai.” Jis pareiškė, kad 
tik grynai tautinės jėgos gali atgaivinti ir 
suvienyti Prancūziją.

Generolas prašė Prancūziją baigti „poli
tinį žaidimą". „Jeigu naujos nelaimės iš
tiktų Prancūziją, mes vėl parodysime kaip 
reikia kovot; ir nugalėti” — pareiškė gen. 
de Gaulle.

jančioje atmosferoje ir veda prie bendro
sios krizės. Marshallio planas esąs tik da
lis Jungtinių Amerikos Valstybių vykdo
mojo pasaulinės ekspansijos plano. Be to, 
rezoliucijoje smarkiai yra puolami „deši
nėn pakrypę” socialistų vadai: Ramadier ir 
Blumas Prancūzijoje, Attlee ir Bevinaa 
Anglijoje, Dr. Schumacheris Vokietijoje, Dr. 
Renneris Austrijoje ir Saragati Italijoje. 
Jiems uždedama atsakomybė už tarnavimą 
amerikiečių imperialistiniams tikslams. 
Dabar komunistinės partijos esančios pri
verstos imti į savo rankas savo kraštų ne
priklausomybės ir suverenitetų gynimą.

Vašingtono politiniai sluoksniai šį žygį 
traktuoja kaip Maskvos apsisprendimą pra
dėti totalinę kovą prieš Jungtines Ameri
kos Valstybes. Tai esąs „politinio karo” 
paskelbimas Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. Be to, tai įrodo tebesant tą patį tarp
tautinį komunistų bendradarbiavimą, kuris 
jau prieš karą buvo sovietų vadovaujamas.

Komunistinis internacionalas, arba ko
minternas sutrumpintai vadinant, buvo su
darytas 1919 m. Jo tikslas buvo sudarymas 
bendrojo revoliucinio fronto. Kominternas 
atmeta bet kokį bendradarbiavimą su bur
žuazinėmis partijomis. Jis neigia taip pat 
parlamentarinę santvarką. Vykdomojo komi
teto nutarimu 1943 m. kovo 15 d. kominter
nas buvo neva tai paleistas.

Berlynas (Suedena). Vienas socialdemo
kratų centro valdybos narys Suedena ko
respondentui pasakė, kad šiuo kominterno 
atstatymu niekas ypatingai nėra pasikeitęs, 
nes komunistų partijos ir be jo yra iš už
sienio vadovaujamos. Faktinai kominternas 
niekuomet nebuvo panaikintas. 1943 m. no
rėta - tiktai amerikiečius suklaidinti, kas iš 
dalies komunistams ir pasiseki.
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Muitų mokestis yra senas mokestis: jis 
vystėsi per šimtmečius, ir šiandien jis daž
nai yrą vienas iš pagrindinių kai kurių 
kraštų pajamų šaltinių. Ypač po pirmojo 
pasaulinio karo, kai valstybės, besiruošda- 
mos naujam karui, puoselėjo ir kūrė autar- 
kinius savo kraštų ūkius, muitai tam reika
lui buvo labai gera priemonė. Mat, mui
lai aplamai yra priemonė vieno krašto ūki
niams santykiams tvarkyti ir pašalinti kitų 
kraštų ūkinės reikšmės įtakų. Taigi, jei se
niau pagrindinis muitų tikslas buvo — duo 
ti valstybės iždui pajamų, tai dabar, atro
do, muitų tikslas pakitėjo ta prasme, kad 
jie liko priemo'ne autarkiniams ūkiams vals
tybėse sukurti.

Pasibaigė antrasis pasaulinis karas. Lai
mėjo tos jėgos, kurios kovojo už šūkius: 
laisvė žmogui — laisvė nuo prievartos, 
laisvė nuo baimės, minties reiškimo lais
vė, tikėjimo laisvė. Palikdami nuošaliai 
šių sąvokų piktnaudojimą kitai temai, mes 
konstatuosime, kad Vakarų Europoje lais
vės troškimas tebėra gyvas, kuris dažnai 
pasireiškia konkrečiomis formomis ir kons
truktyviais pasiūlymais. Štai, Paryžiaus 
konferencijoje, bediskutuojant Europos ūkio 
atstatymo problemas, staiga ir nelauktai iš
kilo Europos muitų unijos reikalas. Pradi
nė idėja buvo ta, kad Europos ūkio atsta
tymas ir naujoji ūkinė Europos santvarka 
yra galima geriau pasiekti, įgyvendinant 
Europos muitų uniją. Ką tai reiškia?

Muitas yra mokestis, mokamas už prekę,
per valstybės sieną ją įvežant į kraštą ar
ba ją iš krašto išvežant. Didžiausios prak
tiškos reikšmės turi Įvežamoms prekėms mui
tai, imami specifiškai nuo prekės rūšies, 
kiekio, svorio, talpos, gamybos būdo, me
džiagos, skaičiaus ir tt., žiūrint dar ir pre
kės kilmės krašto. Be muitų, yra 
dar visa eilė tarpvalstybiniams prekių mai
nams varžyti priemonių: kontigentai, clea- 
ringiniai atksiskaitymai, prekių dokumentai 
— kilmės liudijimai, deklaracijos, faktūros, 
dažnai licencijos. Paprastas galvojimas 
jau sako, kad ūkinė mainų apyvarta žy
miai palengvėtų, jei visų tų formalumų bei 
mokesčių mokėjimo prie valstybės sienos 
nebūtų. Tik tada būtų prekybos laisvė — 
vežk per sieną kokias nori prekes ir ko
kiame tik nori kiekyje — be jokių kliūčių. 
Tai ir yra tikroji muitų unijos prasmė. 
Kyla klausimas, kokia nauda iš to gali bū
ti ir kokie pavojai čia glūdi?

Ikj šiol tautų ūkiai vystėsi daugiau sa
varankiškai, vadovaudamiesi savo nami
niais interesais: kiekvienas žiūrėjo savo in
teresų, savarankiškai pasirinkdamas ir prie
mones tiems interesams patenkinti. Bet 
šiandien prigyvenome laikus, kai toks veik
los būdas nebegalimas. Pasaulis pasidarė 
toks mažas, kad jį dalyti į sklypus ir juos 
užtvaromis atitverti — nebeįmanoma. Rei
kia ieškoti bendrų kelių bendrai iškylan
tiems sunkumams nugalėti. Tos dvi veiklos 
kryptys dabar tarpusavyje stipriai kovoja. 
Vienų ir antrų argumentai yra stiprūs.

A u t a r k i n i o (suvaržyto prekybos) 
ūkio šalininkai sako, kad, muitų ir kitų 
varžtų panaikinimas susilpnins paskirų 
tautų ūkio savarankiškumą, sustabdys ar
ba visai neleis kai kurių ūkio šakų išsi
vystymą, konkuruos vietos gaminius, silp
nins tautinį pradą, nes padidės emigra
cija ir imigracija, vietos ūkį vers persi
tvarkyti.

Varžtų panaikinimo šalininkai 
sako, kad autarkijos šalininkų kai kurie 
argumentai kaip tik esą teigiamai vertinti
ni. Būtent, krašto ūkio savarankiškumo su-
mažėjimas reiškia to krašto dirbtino ūkio 
formos pasikeitilną natūralia forma, ūkio 
specializacijos padidėjimą, konkurencija tu
ri teigiamą reikšmę, nes stiprina konku
ruojamąjį. Be to, tik silpnas ir neturtingas 
kraštas bijo savo turtingesnių kaimynų stip
rios (taikos.

Ateities perspektyvos ūkio politikoje
DR. S. TYLA

Objektyviai imant, tenka pripažinti tie
sos ir vieniems ir kitiems. Šiandien daug 
pasaulyje yra nežinomų reikšmių, nuo ku
rių priklausys vienoks ar kitoks pasaulio 
susitvarkymas, tačiau normalus ateities 
ūkis, atrodo, tegalės būti — laisvas ūkis. 
Nesant ūkinių sienų, visų kraštų ūkiai ei
tų prie išsilyginimų. Žinoma, neturtingi 
kraštai turėtų praturtėti, turtingieji nuslink
tų bent kiek žemyn. Labai galimas dalykas, 
kad tokių reiškinių visai nebūtų arba jie 
būtų laikino pobūdžio, po kurio sektų vi
suotinis pakilimas. Visi ir įvairiais argu
mentas remiami tvirtinimai prieš ūkio lais
vę yra spekuliatyvinio pobūdžio: čia kaip 
biržos lankytojas, kiekvienas individualiai 
svlfsto savo namų ūkio smulkius argu
mentus ir jais siekia grįsti viso krašto in
teresus. Kodėl nepabandyti vienu užsimoji
mu panaikinti Europoje ūkines užtvaras, jų 
tarpe ir muitus? Ar yra pagrindo manyti, 
kad taip įvyks?

Paryžiuje susirinkusios delegacijos, gre
ta Marshallio plano paruošimo, sukūrė nau- ■ 
ją komitetą, kurio vienintelis uždavinys — 
Europos muitų unija. Didelių pasisekimų 
to komiteto veiklai netenka priskirti. Belgi
ja, Olandija ir Luxemburgas sutrumpintai

Lenkijoje jau kuris laikas vyksta atkakli 
ir su jokiomis priemonėmis nesiskaitanti 
kova prieš opoziciją. PPS vadų su Kazi
mieru Požaku priekyje suėmimas, įvairūs 
PSL veikėjų viešieji procesai, pagaliau, 
masinės mirties bausmės iššaukė V. Euro
poje suprantamą nerimą ir protestus. 

■
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ŽEMIŲ
Varšuvos karinis teismas pradėjo bylą 

dešimties žmonių, kurie kaltinami sukūrę 
nelegalią „Rytinių Žemių Komiteto” orga
nizaciją su tikslu — atgauti Rusijos užim
tas rytines Lenkijos žemes.

Kaltinamasis aktas suredaguotas labai są- 
moniningai ir jame užsiminta apie „pas
tangas jėgos būdu pašalinti valdžią, pasi
grobti jos galią ir pakeisti dabartinę vals
tybės santvarką”. Kaltinamieji buvę įtakoje 
nelegalios Tautinės partijos.

„Kai kurie kaltinamieji, — tvirtina kal
tinamasis aktas, — be to, suorganizavo Re
dakcinį Komitetą prie „Centralinio Ryti
nių Žemių Komiteto”, dalyvavo to Komi
teto posėdžiuose, ^nustatinėjo priešvalstybi
nės propagandos kryptį, leido ir platino 
nelegalią spaudą, vad. „Biuletin Kresowy”, 
kurioje ragino pašalinti valstybinius orga
nus ir nutraukti Lenkijos sąjunginę vieny
bę su Tarybų Sąjunga”.

Byla žada užsitęsti kelias savaites.
CHARLES DUMAS APIE SITUACIJĄ 

LENKIJOJE
Apie dabartinę situaciją Lenkijoje išsamų 

straipsnį „Nord Matin” laikraštyje paskel
bė žinomas prancūzų socialistas, žurnalis
tas Charles Durnas. Jis rašo:

„Socialistų suėmimai ir valymai yra 
normalios sovietų politikos rytų Europoje 
apraiškos; jie stengiasi pašalinti bet kokią 
opoziciją ir visus žmones, kurie nėra rusų 
interesų paklusniais tarnais. Lenkijoje ko
munistai siekia sukurti totalitarinę „Dar
bininkų Vienybės” partiją panašiai, kaip 
jau padaryta Vokietijos sovietinėje zonoje. 
Pirmuoju tbs akcijos žingsniu buvo suėmi-
mas vyriausių ir labiausiai socializmo rei
kalams atsidavusių veikėjų, kerie karo metu 
taip didvyriškai-kovojo su vokiškuoju oku
pantu.

„Tiems žmonėms primetamas šnipinėji
mas. šios rūšies kaltinimas yra patogus 
komunistams, nes turi pretekstą teismo pra-

vadin. Benelux grupė, jau yra sudariusios 
dar karo metu muitų unijos susitarimą, ku
rį šiais metais privalo įgyvendinti. Taj iš 
viso pirmas mėgimimas muitų unijos srityje. 
Tiesa, anksčiau yra buvusių muitų unijos 
pavyzdžių privedusių prie vienos valsty
bės sudarymo. Charakteringas /pavyzdys 
yra Vokietija. Dabar kalbama apie kitas 
regionines kraštų grupes: šiaurėje Skandi
navai su Danija, pietuose romaniškieji 
kraštai, Vokietiją pasilieka kol kas nuo
šaliai nuo šių žadimų. Šveicarija jungiasi 
į visas ūkinio atstatymo kombinacijas, bet 
niekur nepriima rišančių įsipareigojimų. 
Apie Rytų Europos valstybes netenka kal
bėti, nes čia turime reikalo su visiškai 
skirtinga ūkine struktūra ir su nauja po
litine galvosena. Nors vardų ir bijoma mi
nėti, tačiau faktiškai yra Rytų ir Vakarų 
blokai, turį skirtingą gyvenimą.

Iš visų samprotavimų tenka daryti iš
vadas, kad muitų unija Europoje būtų tei
giamas reiškinys šio žemyno ūkio atstaty
me ir kad tokios unijos realizavimą tenka 
sveikinti. Bet tuojau pat tenka pastebėti, 
kad užsimojirąai ir praktika toli gražu nei- 

1 na lygiagrečiai. Kai kurių kraštų valsty
bių vyrai jau spėjo pareikšti, kad idėja

TEISMAI IR
(Mūsų spec, korespondento Anglijoje)

vedimą užlaikyti paslaptyje. Prikišama 
jiems taipgi organizavimas streikų, kurie 
juk yra uždrausti tose naujose „liaudies 
demokratijose”. Visi žino, ko yra verti kal
tinimai, sumontuoti policijos, priklausomos 
niūriai sovietų NKVD. Tai yra tas pats 
apkaltinimo tipas, kuris savo laiku buvo 
pavartotas prieš socialistus žydus Alterą ir 
Ehrlichą, kurie buvo legaliai rusų nukan
kinti Šio karo pirmajame etape.

Seniau barbarai savo priešus nužudydavo 
tyliai. Šiandien skirtumas tik tame, kad 
rengiami procesai, kurie yra teisingumo iš
juokimas. Pasaulis pradeda bjaurėtis tomis 
parodijomis, surengiamomis visiems žmo
nėms, kurie turi drąsos pasipriešinti azija
tiškam despotizmui.

Visoje toje niūrioje realybėje liūdniausia 
yra tai, kad atsiranda dar žmonių, remian
čių šią praktiką ir kad tie žmonės vadinasi 
socialistai. Jie aiškinasi, kad tuo loūdu 
nori gelbėti tai, kas dar galima išgelbėti.. 
Tačiau tas argumentas neturi prasmės. Ką 
gi galima išgelbėti, jeigu tuo pačiu metu 
esama dalininkų geriausių socialistų likvi
davimo ackijos?”

PRANCŪZŲ „ŽMONIŲ TEISIŲ LYGOS” 
PROTESTAS

Prancūzų Žmonių Teisių Lyga (La Lea
gue des Droits des Peuples) pastaruoju 
metu priėmė nutarimą, protestui prieš visos 
eilės Lenkijos socialistų suėmimą. Nutari
mas skamba taip:

„Žmonių Teisių Lyga yra giliai sujau
dinta suėmimo Lenkijos PPS narių, kurie 
vokiečių okupacijos metu buvo tokie narsūs 
savo tėvynės gynėjai ir dalyvavo didvyriš
kų Varšuvos sukilėlių eilėse. Lyga reika
lauja, kad pilnai būtų išaiškinti jų suėmimio 
motyvai ir norėtų, kad, atsižvelgiant į suim- 
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gera, bet jos įgyvendinimui reikėsią ilgo 
laiko. Reikia atsiminti pradžioje minėtus 
argumentus, kad kiekvienas kraštas savo 
tautinės politikos labai nenoriai atsisakys 
bendrųjų visų tautų interesų labui. Kiek
vienas savo namus nori tvarkyti savaran
kiškai pagal savo skonį. Universalūs prin
cipai ir bendrieji interesai iki šiol prakti
kuota įgyvendinti tik kraštutinių doktrinų 
sekėjų jų dogmų ribose ir jų prievartos 
ir teroro metodais. Tuo tarpu laisvas žmo
gus laisvame pasaulyje pats pasirenka gy
venimo dėsnius ir bendru sutarimu nusta
to jiems įgyvendinti metodus, ūkio lais
vei įgyvendinti kol kas tėra idėjos ir gra
žūs žodžiai. Praktika tebėra ateities utopi
ja, kuri po ilgesnio laiko, pergyvendama 
evoliucijos eigą, įgaus vienokią ar kitokią 
konkrečią formą. Nauja čia galį įnešti ir 
šių dienų revoliuciniai reiškiniai. Staiga iš
kyla vieno pasaulio idėja. Ji yra tiek ak
tuali, kad turės būti greitai išspręsta. Ga
limas dalykas, kad pasaulio įvykiai pasta
tys tautas prieš dilemą — priimti laisvai 
naują formą, nes kitos išeities jau nebus, 
ūkio laisvė gali būti įgyvendinta ramiai 
ir protingai, bet ji gali būti ir primesta, 
gali būti įvykdyta, kaip naujos pasaulinio 
ūkio santvarkos būtinybė.

PROTESTAI
tųjų norus, jie galėtų proceso metu būti gi
nami prancūzų advokato. Lyga reikalauja, 
kad viešoji nuomonė būtų pilnai apie tai 
painformuota ir kad esant reikalui būtų pra
vestas tarptautinis tardymas byloje, kurios 
tikslas, atrodo, — sistematinis demokratinės 
opozicijos Lenkijoje likvidavimas”.

Reikia pažymėti, jog prancūzų Žmonių 
Teisių Lyga buvo įkurta Paryžiuje praė
jusiais metais ir pirmąjį savo viešą posėdį 
turėjo 1946 m. liepos 17 d., pirmininkau
jant jos šauniam vadoihii socialistui Bracke 
Desrousseaux. Lygos uždavinys — ginti 
žmonių teises, kaip seniau individų teises ir 
laisvę gynė žmogaus ir Piliečio Teisių ly
ga-

ŠKOTŲ - LENKŲ DRAUGIJOS PRO
TESTAS

D. Britanijoje energingiausiai prieš nuo
latinius sauvaliavimus Lenkijoje protestuoja 
aukščiau minėta škotų — lenkų draugija. 
„Scotish — Polish Society” priėmė griež
tą rezoliuciją, kuri buvo nusiųsta min. pir
mininkui Attlee, min. Bevinui, valstybės se
kretoriui Škotijai ir Varšuvos ambasadoriui. 
Rezoliucijos tekstas yra toks:

„Lenkų — škotų draugija (Glasgovo sky 
rius) aštriai protestuoja prieš nelegalius 
suėmimus ir teisimus Lenkijos Socialistų 
Partijos, Lenkų Liaudies Salininkų (PSL) ir 
kitų demokratinių partijų vadovų ir apeliuo
ja į JKD vyriausybę, kad imtųsi interven
cijos juos paleisti.

„Tarp suimtųjų yra lenkų pasipriešinimo 
sąjūdžio karo metu vadai, kurių ištikimybė 
demokratijos principams ir praktikai neturi 
sau lygių ir su kuriais negali lygintis joks 
Rusijos ar Lenkijos valdžios žmogus. Per
sekioti demokratai karo metu buvo ištikimi

RANKINIS RADIJAS
Jungtinėse Amerikos Valstybėse pradėti ga
minti nauji minitūriniai rankiniai radijo 
aparatai, kurie labai patogus ir savo kokybe 
nesiskiria nuo dabar naudojamų radijo 

. aparatų. (Dena-INP-Bild)

D. ' Britanijos sąjungininkai ir yra verti 
britų paramos dabar, kai atimtos jų teisės 
už jų prisirišimą prie demokratijos veikalų.

„Kviečiame JKD vyriausybę, kad kreip
tųsi galimai aštriausia intervencija į lenkų, 
vyriausybę išlaisvinti suimtuosius ir, jei bū
tų būtina, nukreipti bylą į JT Saugumo 
Tarybą, kad tuo būdu būtų atkreiptas pa
saulio dėmesys į neteisingumus, kurių to
talitarinis režimas stengiasi leisti Lenki
joje.”

Rezoliuciją pasirašė pirmininkas Sir Pa- 
rick Dollan ir vicepirmininkas John J. 
Campbell.

Kartu John J. Cambell, kuris yra vieti
nės Labour Party vadovybėje, kreipėsi laiš
ku į Labour Party Glasgove, į Prof. Są-gos 
Tarybą ir kitur, kreipdamas dėmesį į:

a) masinius suėmimus ir deportavimus 
senų, užsitarnavusių PPS narių;

b) intensyvią teroro kampaniją, kad fū- 
zijos keliu sulikviduotų PPS;

c) skaitlingus socialiltų su Kazimieru 
Pužak priekyje suėmimus.

J. J. Campbell kviečia darbininkų organi
zacijas imtis ko skubiausios intervencijos.

' J. Ku-kis

IR PERSIJOJE ATSIRANDA PABEGELllj
Teheranas (Dena). Pabėgėliai iš sovietų 

Turkestano provincijoje Khurasan perėjo 
persų sieną. Persų vyriausybė ėmėsi prie
monių, kad būtų išvengta neramumų. Vie
noje buvusioje kariuomenės stovykloje jau 
yra surinkta 300 nelegalių imigrantų. Kiti 
300 neužilgo bus atgabenti iš Taebriso.

* Netolį Liubecko stovykloje patalpintieji 
Exodo transporto žydai gauna vokiškas 
maisto normas — 1550 kalorijų.

EUROPOS MAITINIMOSI PADĖTIS
žemėlapis yra sudarytas pagal JT duomenis. Juodai pažymėtuose kraštuose maitini
mosi padėtis yra bloga ir priklauso nuo importo, kitur geresnė. Apie Sovietų Rusiją 

žinių neturima. Dena-NYT-Bild

džiaga, kurią kiekvienas laikraštis galįs naudoti pagal savo 
norą, tik tąja sąlyga, kad kiekvienas laikraštininkas- prieš 
spausdindamas parodytų rektoriui savo rankraštį peržiūrėti 
ir gauti jo sutikimą spausdinti arba pataisyti netikslumus 
Tuo būdu būsią išvengta spaudoje nereikalingų klaidų ir 
vėlesnių jų atitaisymų. Atvykusieji sutiko su rektoriaus pa
geidavimu. Rusų laikraščio atstovas, kaip paskiau pasirodė 
— pats jojo redaktorius, net patikrino, kad rektoriaus pas
tatyta sąlyga esanti savaime suprantama ir visai savo vie
toje. Tačiau tiktai vienas laikraštininkas — lietuvis teparodė 
rektoriui parengtą spaudai rankraštį, kurį rektorius peržiū
rėjęs aprobavo, tik pažymėdamas kai kuriuos netikslumus, 
o šiaip pripažindamas korespondentą nenukrypus nuo rek
toriaus informacijų. Kiti betgi laikraščiai paskelbė savo „pa
sikalbėjimus su rektorium” prieš spausdinant jam jų neparo
dę. Lenkų ir rusų spauda ne tik netiksliai pakartojo, rekto
riaus žodžius ir informacijas, bet net nesusilaikė nuo visiško 
jų iškreipimo. Lenkų laikraštis iškreipė rektoriaus mintį 
patikrinimų apie liberališką universiteto traktavimą kai ku
rių profesorių akademinio jaunimo dalies lietuvių kalbos 
nemokėjimo ir pavertė tai rektoriaus pasižadėjimu įvesti ly
giagrečius kursus lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, ir pan. 
Rusų laikraštis rektoriui pakišo dar patikrinimą, jog Vilniaus 
universitetas auklėsiąs jaunimą „Vduchiebezzavetnoi pre- 
dannosti partii Lenina-Stalina“ (visiško atsidavimo Lenino- 
Stalino partijai dvasioje).

Susipažinęs su paskelbtais „pasikalbėjimais", rektorius 
kreipėsi telefonu į tų laikraščių redakcijas, reikalaudamas 
atitaisyti netikslias arba visai iškreiptas žinias. Lenkiško lai
kraščio redaktorius atsiprašė, paaiškindamas, kad beskubė
damas nedavė rašinio peržiūrėti, bet ir įspėdamas, jog teįdė- 
siąs tiktai tokį atitaisymą, kokį gausiąs tik per „Elta“ agen
tūrą. Rusiško laikraščio redaktorius pareiškė tesutinkąs įdėti 
tik tokio turinio pataisą: „rektbrius patikina, kad paskelbti 
žodžiai apie Stalino partiją neatitinka jo pažiūrų ir tuo pat 
priešiškas Partijai universiteto nusistatymas yra visai aiš
kus“. Pasikalbėjimas nutrūko.

Tą pačią dieną rektorius buvo iškviestas telefonu į Kau
ną. kur sujaudinti Venclova ir Žiugžda klausė jo, ar iš ti
krųjų jis bus žadėjęs atidaryti' lygiagrečius kursus keliomis 
kalbomis, tad kelis universitetus vienuose rūmuose neturėda
mas tam jokio pagrindo, nes nei Partija nei Švietimo vado

vybė ta kryptimi nesprendžiančios universiteto likimo. Rek
torius pakartojo jiems savo pasikalbėjimo su laikraštininkais 
turinį, kurį jie abudu pripažino atitinkant Partijos liniją, 
kaip ji jiems bent iki šiol buvo išryškėjusi, ir pareikalavo 
atitinkamo atitaisymo spaudoje, tarpininkaujant „Eltai“, kar
tu patardami rektoriui sudaryti kontaktą su Vilniaus Komu
nistų Organizacija, kuri padėsianti spręsti painesnius reika
lus ir nesusipratimus. Savo atitaisymus rektorius padavė jau 
Žiugždos įspėtam „Eltos“ direktoriui, žinomam lietuvių lite
ratūros marksistinės (ne bolševikinės) krypties kritikui Ra- 
■džvilai Korsakui, kuris persiuntė juos į atitinkamų laikraščių 
redakcijas ir prižiūrėjo, kad jie būtų išspausdinti, tik iš anks
to išbraukdamas rektoriaus žodžius, kuriais šis atsargiai 

ir miglotai bandė atžymėti rusiško laikraščio cinizmą, bū
tent: „Vienas laikraščių nuėjo tiek toli, kad į rektoriaus lū
pas įstatė žodžius labai atsakomingo politinio turinio, kurių 
tačiau rektorius nebuvo ištaręs“.

UNIVERSITETO REKTORIAUS PASIKALBĖJIMAS 
PARTIJOJE •

Kelioms dienoms praėjus nup rektoriaus sugrįžimo iš Kau
no, jis buvo iššauktas Vilniaus, komunistų partijos organiza
cijom Partijoje po kelių valandų pasikalbėjimo su atsiųstu- 
iš Maskvos Vilniaus organizacijos sekretorium draugu Bal- 
truška, lietuviškos kilmės, bet kiaurai surusėjusiu ir jau apie 
20 metų nieko bendro neturinčiu su Vilniaus kraštu, kartu su 
dviem jaunais žydais iš Kauno, kalbančiais lietuviškai, bu
vusiais Kauno universiteto studentais, drauge Zina ir jos 
vyru (atsižvelgiant į Baltruškos lietuvių kalbos nemokėjimą, 
pasikalbėjimas vis dėlto buvo atliekamas rusiškai), rektoriui 
buvo patvirtinta, Jcad jo veikimas ir informacijos duotos 
spaudos atstovams nėra priešingos Partijos tautybinei ir švie
timo politikai. Kas dėl rusiško dienraščio išsišokimo rekto
riaus atžvilgiu ir jo žodžių sufalsifikavinąp draugas Baltruš- 
ka su šypsena pareiškė: „Kas gi čia ypatingo atsitiko? Jūsų 
draugai žino, kad Jūs taip pasakyti negalėjote, drauge rekto
riau, nes Jus pažįsta kaip nekomunistą. Jūsų žodžių atitai
symas spaudoje, atsižvelgiant j. universitetą, ir nekalbant 
apie Jus pačius, negali būti leistas Jūs taip nesakėte, bet
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VIII. TRUPUTIS APIE SENIENAS IR 
DESCARTES

Argi nieko daugiau nebebūtų Paryžiuje 
naujesnio, kaip tik .egzistecializmas?

O, dovanokite... Paryžiuje dar tebėra 
daug dalykų, net labai daug. Tik, kaip pa
prastai būna šiame blogai sutvarkytame 
pasaulyje, gausiausiai vietą užima vis seni 
dalykai, senienos, beveik archeologinės iš
kasenos. Muziejai, Apuolės kirvukai ir 
pulk. Tarasenkos ašaruvės...

Kaip besistebėtumėt, bet čia dar ne visai 
reta užtikti šešioliktojo šimtmečio poeto 
Ronsard gerbėjų. Vardas girdėtas, tur būt, 
tik nedaugeliui lietuvių ir gal tik patiems 
darbščiausiems a. a. prof. V. Dubo mo
kiniams ... Dar daugiau yra Moliėre, Cor
neille ir ypač Racine teatro mėgėjų, kurie 
mūsų tautos kankinio gerb. ministerio K. 
Bizausko sudėtoje „Literatūros teorijoje” 
mūsų šviesuolių tebėra vadinami pseudo- 
klasikais (gerai tai gerai’, bet visgi tik — 
pseudo...). Būriai tų, kurie tebevertina 
tokius kirvukus bei ašaruvės, kaip Bayle 
Stendhal, Balzac, Flaubert, Chateaubriand, 
Victor Hugo, Baudelaire, Anatole France, 
Marcel Proust ar net E. Zola, yra jau vi
sai skaitlingi, ypač trijų pirmųjų atžvilgiu. 
Maupassant čia kažkodėl vis tebeprisime
namas be ypatingo entuziazmo, proporcio- 
naliai daug mažiau, negu Baltijos kraštuo
se ar Rusijoje. Bet toks Alain Fournier, ne
išsivystęs, nes jaunas aname kare žuvęs 
prancūziškas Hamsunas, už savo vienintelį 
paliktą paskaitomą romaną „Grund Maul- 
nes” turi ištisą būrį pamaldžiausių gerbė
jų. Ką gi, moteris būtų neįdomi be kapri
zų...

Tų muziejų salės yra perdaug ilgos, ir 
nėra čia man ko stengtis perdaug visur jus
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Nuotrupos iš filmų pasaulio
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Naujo gyvenimo evangelijos... 
(LAIŠKAI Iš PARYŽIAUS APIE NAUJAUSIAS LITERATŪROS SROVES IR MOKYKLAS) 

Rašo BRONYS RAILA
Paul Claudel, Georges Duha-' norių Sąjunga ar Karo Invalidų brolijos 
—c------ 'tikru krauju rašytoji kūryba...

ŠĮ skyrelį į savo laiškus įvedžiau atvan
giai nuo egzistencializmo — atsargiam pri
minimui, kad Paryžiuje dar egzistuoja ir 
kitų dalykų. Bet plačiau to neminėsiu, nes 
tai normalūs reiškiniai. Kiekvienu atveju, 
niekas jų nevadina nei naujais, nej įdo
miais. Mes juk, kaip ir visas kultūringas pa
saulis, domimės tik naujais ir pirmaeiliais 
dalykais. O be to, šį skyrelį praplėsti man 
iš viso būtų ne taip jau lengva. Jei likimas 
būtų parašiutu nuleidęs J kokį DP lagerį 
Vokietijoje, kur Unrra ar kitos krikščio
niškos tarptautinės organizacijos duoda tau 
nemokamai maistą ir patalpas (net vyną, 
kaip prancūzų zonoj!) tai būtų galima pa
studijuoti. O čia mums kurį laiką davė 
pašalpą tik BALF. Bet iš tų sumų šviesų 
jnieste buvo galima išmaitinti tik viršu
tines galūnes ir bendrai viršutinę kūno da
lį ligi plaučių. Kvėpuoji — vadinasi, esi 
dar gyvas. Mąstai — vadinasi es’... ši

vedžioti, nes vistiek niekas neatlygins už 
nuplėštus puspadžius. Bet prašau patikėti, 
kad visi tie eksponatai tebeveikia dabarties 
elito protus ir širdis, tebegimdo idėjas ir 
tebeformuoja skonius tikriausiai net dau
giau, negu pas mus respektyviai Done
laitis, Maironis ir kitas kuris to rango lai
ku ir garbingai numiręs autorius. To reiš
kinio svarbiausią priežastį įžiūrėčiau neko
kiame nors mūsų dviejų kraštų visuome
nių kultūrinio lygmens skirtume, o grynai 
materialiniame pagrinde. Prancūzijos kli
matas tinka vynuogėms auginti ir čia nuo 
seno buvo pagaminama tiek vyno, kiek, tur 
būt, visą likusią Europą sudėjus krūvon. O 
vyno krašto visuomenė ilgainiui pripranta 
įsitikinti,) kad geriausias ir kvapniausias yra 
tas vynas, kuris seniausias. Šiuos iraciona
lius įpročius paskui perkelia ir į literatū
rą... O pas mus, kaip žinome, normaliais 
taikos laikais dėl agrikultūrinių sąlygų daž
niausias ir liaudies mėgiamiausias gėrimas 
yra alus. Oi alaus šimtmečiais neišlaikysi: 
tada iš jo pavirsta biauri gira. Ir jei gira 
kartais užsimano būtinai atsišviežinti, tai 
iš jos pasidaro kažkoks arkliohumoriškas 
paralitikas pulk. Liudas Gira ir tada jau 
greit sudiev šiai ašarų pakalnei. Berods, 
konservacijai nelabai tetinka ir šamarlakas. 
Stigo sąlygų išbandyti.

Išsprendus šią skaudžią problemą visiems 
tiems, kurie dar ir DP lageriuose, kaip iš 
spaudos matyti, tebelaužo galvą, katra kul
tūrą mums geresnė: — savoji, ar Vakarų? 
— galima būtų nejučiomis priminti, kad 
prancūzų kultūriniam gyvenimui šiokios to
kios įtakos , bei srovės dar tebeturi ir vie
nas kitas iš gyvųjų autorių: Roger Martin

du Gard, 1 
mel, Jules Romain, Franęois Mauriac, Alain 
Andrė Gide bei visas šimtas tolygaus pa
jėgumo romanistų, dramaturgų, 
kritikų, esejistų, memorialistų, 
publicistų...

O naujosios generacijos ūgiui 
sipriešina nebent permanentinė popierio 
krizė. Nežiūrint to, būtų galima paminėti 
keliasdešimt jaunų ir pusamžių autorių, 
kurie rašo visai gerus romanus, net labai 
gerus. Kaip reikėjo laukti, iš jų išsiskiria 
vis gausėjanti kategorija tų, kurie rašo šio 
'karo išgyvenimų temomis, ypač tikrus ar 
romansuotus atsitikimus iš koncentracijos 
stovyklų Vokietijoje arba perdėm romansuo
tas istorijas iš rezistencinių kovų ir įnir
tusio tautos pasipriešinimo vokiečių okupa
cijos metu Prancūzijoje. Yra sunkiai išaiš
kinamas, bet geležinis dėsnis, kad šita ak
tualioji ir utilitarinė literatūra net ir seno 
vyno krašte, kaip Prancūzija, greit nuvai
ruoja ligi tokių pat Iteratūrinių laimėjimų, 
kokių pas mus apsčiai pateikdavo Vilniui i BALF sistema buvo Ittiai vykusiai pritaikm- 
Vaduoti Sąjungos konkursai, Kūrėjų Sava- ta Descartes kraštui, '-feet gen. Marshallis

filosofų, 
kultūrinių

vis tebe

E
dar nebuvo paskelbęs, o tik pagalvojęs, 
kad pagaliau nėra ko amžinai kišti dole
rius į Europos kiaurą maišą it kad euro
piečiai pirmiau turį susirūpinti patys sau 
padėti, — o BALF šį planą mums tuoj ir 
pritaikė, nelaukdamas nei Rusijos, Jugosla
vijos, Lenkijos, Čekoslovakijos bei kitų de
mokratinių kraštų pasisakymo, nji Pary
žiaus konferencijos nutarimų.

Bet aš BALF pilnai suprantu ir esu jam 
dėkingas už praeitį. Aišku, kad kiauro mai
šo nepripilsi, tai geriau pilk Į užsiūtą 
mašną namie. O be to, viena įtakinga Ame
rikos lietuvių atstovė pro mus pravažiuo
dama informavo, kad jei paprasti Amerikos 
lietuviai tėvynainiai (aukotojai) sužinotų, 
jog Paryžiuje viena kita stipendija duo
dama 
tokio 
pinigų 
vos.

Kai 
dedančius prie Lietuvos vadavimo kovos, 
tai savaime aišku ir logiška, kad dabar aš 
maitinuosi skaniausiu Descartes patiekalu: 
cogito, ergo sum! ...

(Bus daugiau)

studentui, ypač doktoratui, tai dėl 
neracionalaus ir stačiai beprotiško 
švaistymo daugelis jų išeitų iš gal-

rašau tokius laiškus, visai neprisi-

MAINE VALSTYBĖJE NAUJOJI LIETUVA?
v

PRANCIŠKUS JUOZAPAS I ATSARGOJ
Hollywood’e yra „istorinių asmenybių fil- 

moms nuomavimo centralinis' biuras”, kurio 
' uždavinys — tiekti filmų bendrovėms parink 

tus žmones, kurie savo išvaizda primena 
istorines įžymenybes. Žinoma, toks biuras 
pagal pareikalavimą atsiunčia filmų bendro
vei reikalingą žmogų, apvilktą atitinkančios 
epochos istoriniu kostiumu.

Šitokie bizniai atliekami dažniausiai te
lefonu. „Halio? Čia kalba Glorius Pictu
res... Turite kaizerį Juozapą I? Bet jis tu 
ri būti nuostabiai panašus...”

— „Ali right — mes galime jums ketu- 
rius pirmos rūšies Pranciškus Juozapus 

. I-uosius atsiųsti pasirinkimui... Tarp kit
ko, — jei tas jus domina, vakar gavome 
naują Pipiną Mažąjį...”

Tokiu būdu filmos bendrovė ir biūras bū 
davo patenkinti ir jų biznis nuostabiai žy
dėjo. Tačiau vieną kartą jvyKo nemalonus 
įvykis. Vienos filmų bendrovės producentas 
(gamybos skyriaus šefas) skambina centra- 
liniam biurui: „Sakykite, ar šiuo metu po 
ranka neturėtumęf mums reikalingam istori
niam filmui tikrą Henriką?”

Centralinio biuro specas tuoj pat prapliu
po: „Apie kokį Henriką kalbate? Apie

Henriką Braunšveigietį, Henriką Pamaldų
jį, Henriką Gyzą, Henriką Liūtą, Henriką 
PlauenietĮ, Henriką Jūrininką, Henriką Iš
didųjį, Henriką iš Tastamare, Henriką Pik
čiurną, Henriką Pirmąjį, Antrąjį, Ketvir
tąjį, šeštąjį, Aštuntąjį...

Producentas po trumpos tylos atsiliepia: 
„Žinot ką—atsiųskite man geriau Napoleo
ną I.”

*,Dramos ir filmų aktorius Theodor Loos 
perėjęs „nunacinimo” komisiją, gavo leidi
mą verstis menininko profesiją. S. m. kovo 
ir balandžio mėnesiais jis gastroliavo Tiu
bingeno teatre, vaidindamas Filipo vaidme
nį „Don Carlos”.

• Hilde Hildebrand Miuncheno Mažosios 
Komedijos teatre statomos amerikiečių dra 
maturgo Behrmann komedijoje „Biografija 
ir meilė” vaidina vyriausiąjį vaidmenį.

* Vokiečių filmų aktoriai Elisabeth Flic- 
kenschild, Maria Wimmer (mūsų publikai 
mažai pažįstamos) ir Erich Polito, Bavari
jos Valstybinio dramos teatrų intendanto 
Verhoeven pakviesti, vaidinsią Miuncheno 
teatre.

Kas kart blogėjant lietuvių tremtinių pa
dėčiai ir prie dabartinės painios politinės 
padėties Europoje nėfurint vilčių po ilgo 
laukimo greit, grįžti į savo mielą Tėvynę, 
daugelis lietuvių tremtinių yra linkę emi
gruoti iš Vokietijos, Austrijos ir Italijos į 
kitus kraštus ir ten pradėti naują gyvenimą.

Lietuviams būtų geriausiai emigruoti į 
Jungtines Amerikos Valstybes, kur jau nuo 
seno yra įsikūrusios ir gerai susiorgani
zavusios lietuvių kolonijos. Amerikos lie
tuviai yra duosnūs, jie mielai padėtų Įsi
kurti nelaimės ištiktiems savo broliams. 
Atvykus Amerikon didesniam lietuvių trem
tinių būriui, sustiprėtų ir Amerikos lietu
vių tautinis ir kultūrinis gyvenimas ir il
gesniam laikui būtų sulaikyta ištautėjimo 
banga.

Lietuviams tremtiniams kuriantis Jung
tinėse Valstybėse, geriausiai būtų telktis 
vienoje vietoje, kad tuo ilgiau išlaikius sa
vo tautinį savitumą ir kultūrą. Amerikos 
Maine valstybė, kur jau gyvena Lietuvos 
Pranciškonai, kompaktiniam lietuvių apsi
gyvenimui turi didžiausių galimybių. Mai
ne valstybė, tur būt, yra vienintelė valsty
bė pasaulyje, kuri kviečia baltus — lietu
vius, latvius ir estus atvykti ir ragina juos 
koncentruotis vienoje vietoje, kuriant kai
mus ir miestelius. Šiuo reikalu Maine vals
tybės parlamentas priėmė įstatymą ir pa
vedė krašto ūkio Kėlimo Komisijai jį 
vykdyti. Komisija yra taip pat Įgaliota 
vesti derybas su JA Valstybės Departa
mentu, kad leistų baltams vykti į Maine 
valstybę ir padėtų jiems čia pirktis vals
tybinių ar privatinių nuosavybių. Tuo rei
kalų Į Valstybės Departamentą kreipėsi ir 
pats Maine gubernatorius A. Hildreth.

KAINOS IR GALIMUMAI ,
Maine krašto Ūkio Kėlimo Komisijos 

vykdomasis sekretorius E. Greaton kotn-
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Jūs taip turėjote pasakyti! Greitai patys tuo įsitikinsite ir 
taip kalbėsite.“*) /

Baltruška taip pat patarė rektoriui nuolatos palaikyti su 
juo kontaktą, kuo, žinoma, rektorius nepasinaudojo, ypač, 
kad trumpu laiku buvo paskirtas jam pavaduotojas prorek
toriaus Juozo Bulovo asmenyje, kuris vieton rektoriaus tu
rėdavo nuolatinius santykius su Partija ir pašalindavo try- 
nimąsi ir nesusipratimus, pavojingus Universitetui.' Juozas 
Bulovas buvo baigęs universitetą prieš pat Sovietų užėmimą % 
Lietuvos ir tikriausiai nesvajojo apie profesoriaus mokslinį 
darbą, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad seniau jis priklausė dar 
nelegaliai Lietuvos komunistų partijai, jam buvo lengviau 
užmegsti nuolatinius ir aiškius santykius su kompartija negu 
rektoriui, kuris niekados jai nepriklausė. Taigi Bulovui leng
viau buvo sekti, kad universiteto darbuose nebūtų nukry
pimų nuo Partijos šiam nustatytos linijos. Bulovą surado ir 
rektoriui jį pasiūlė universiteto jaunesnysis mokslo persona
las, kuris stengėsi suderinti universiteto reikalus ir tradicijas 
su einamosios valandos reikalavimais. Bulovo pasiūlymą pro
rektoriumi rektorius pristatė Venclovai kartu paduodamas 
prašymą atleisti jį - rektorių iš pareigų, paliekant tiktai Li
tuanistikos Instituto direktoriumi, nes šias dvi pareigas eiti 
rektoriui - buvo per sunku ypačiai, dar turint galvoje, jog 
svetimas Partijos ideologijai rektorius (socialdemokratas) ne
turės su ja jokio kontakto. Ministeris — komisaras sutvarkė 
šį reikalą, palikdamas rektorių toliau eiti rektoriaus parei
gas, tik paskirdamas jam pagalbai pasiūlytą prorektorių Bu
lovą, o Lituanistikos Instituto direktoriaus pareigoms buvo 
pakviestas prof. V. Krėvė-Mickevičius, kurio pastangomis

•) Draugas Baltruška nevisai buvo teisus. Tikrai didelio 
dalyko iš rektoriaus tariamai pasakytų žodžių tuo tarpu ne
padaryta, gal dėl to, jog jie buvo išspausdinti lietuvių beveik 
neskaitomame rusų laikraštyje.'Profesūra buvo tinkamai rek
toriaus painformuota apie įvykių eigą ir bendrai pažinojo 
rektorių iš jo ilgamečio mokslinio ir visuomeninio darbo. 
Taip pat ir didelė visuomenės dalis netikėjo rektoriaus „cha- 
melioniškumu“ tik draugai juokais jį vadindavo į akis „vi
siškai atsidavusiu Lenino — Stalino partijai“. Tačiau 1941 m. 
vokiečiams užėmus Vilnių, patriotiniame lietuvių studentų 
komitete buvo priminti „rektoriaus žodžiai“ ir tik išaiškinus 
visą reikalą keliems su tuo reikalu susipažinusiems studen
tams, buvo nutarta „palikti rektorių jo pareigose“ . ,,

Institutas buvo pakeltas Lietuvos Mokslų Akademija Vilniuje 
ir pakviesta jon keliolika profesorių akademikais.

REKTORIAUS ŠAUKIMAI Į NKVD / -
Maždaug tuo pat metu, kai rektorius buvo šaukiamas į 

Partiją, jis taip pat buvo du kartu šauktas ilgiems pasikalbė
jimas ir į NKVD. Pirmą kartą rektorius buvo iššauktas 
draugo Pavlovo, o antrą jam nebuvo pranešta, kas iššau
kia. Pirmame pasikalbėjime NKVD daugiausia buvo paliestas 
buvęs Stepono Batoro Universitetas, jo profesoriai ir jų pa
žiūros. Pasikalbėjimo metu paaiškėjo, kad rektorius nieko ne
žino apie buv. Step. Bat. U-to profesūros pažiūras, kas labai 
nustebino rektorių klausiantį drg. Pavlovą ir kitus pasikal- , 
bėjime dalyvavusius valdininkus, nes rektorius buvęs jiems 
rekomenduotas, kaip ilgalaikis kovotojas dėl Vilniaus prieš 
Lenkiją, gerai informuotas ir žinąs tautinius santykius 
Vilniaus krašte. Tik čia rektorius sužinojo, kad rektoriaus 
rašomajame stale yra buvusio Stepono Batoro Universiteto 
jaunesniojo mokslo personalo protestas su parašais dėl Stepo
no Batoro Universiteto uždarymo. Sį protestą iš rektoriaus 
stalo paėmė paskiau rektorių palydėjęs NKVD valdininkas. 
Pasikalbėjimas NKVD buvo baigias drg. Pavlovo patikrini
mais, kad Universitetas pireikus galįs šauktis NKVD pagal
bos ir kad tas pirmas pasikalbėjimas nesąs paskutinis.

Kuriam laikui praėjus rektorius vėl buvo iššauktas į 
NKVD, kur jau kiti du valdininku jį tardė, ar neturįs Uni
versitetas savo veikimo sunkumų iš nekviestųjų veiksnių 
pusės, ypač iš komjaunuolių, kurie šią pereinamąją valandą 
dar nesiorientuoją savo teisėse ir neturį supratimo apie ta
rybinį universitetą. Enkavediečiai pripažino tuometinę rek
toriaus taktiką tinkamą ir pristatė jam naujai paskirtą uni
versiteto reikalams valdininką drg. Kopylovą. Tarpininkau
jant drg. Kopylovui rektorius visada galėsiąs kreiptis į NKVD. 
Berods rektorius niekad neieškojo nei NKVD, nei Kopylovo 
užtarimo ar sprendimo, kuris niekad ir nesirodė Universiteto 
rektorate, tik retkarčiais konferuodavo su prorektorium Bu
lovu, o šiaip kasdieną lankėsi universitete informuotis pas 
Lukaševičių, techniką, komjaunuolius ir kitus savo žmones 
Universiteto raštinėje, ir jos studentų skyriuje, taip pat ir ad
ministracinėje dalyje ir kitur drg.-Kopylovas domėjosi pas
kirų studentų, profesorių, tarnautojų bylomis.

paktiniam lietuvių apsigyvenimui yra nu
matęs Šiaurinėje Maine dalyje 36 tūkstan
čių ekerių (8 my' js ilgumo ir 6 mylias 
platumo) žemės plotą. Visas šitas milži
niškas žemės plotas priklauso Mr. Wittman 
iš Millbridge, Maine. Savininkas reikalau
ja už vieną ekerį tik 10 dolerių. Perkant 
visą šitą plotą — padarytų didelę nuolaidą. 
Liepos mėnesio gale BALF pirm. Kun. Dr. 
J. Končius ir Maine Valstybės Baltų Trem
tinių Komiteto pirm. Tėv. Jus. Vaškys, 
OFM ir Tėv. Leonardas Andriekus, OFM., 
aplankė aukščiau minėtą žemės , plotą. Mr. 
Wittmann žemės prasideda netoli Cherryiel, 
Maine miestelio. • Kaip minėta, visa žemė 
apaugusi mėlynėmis. Šio krašto mėlynių 
produkcija yra didžiausia visoje Amerikos 
valstybėje. Yra čia nemaža upių ir,ežerų. 
Iš įsikūrusių ūkių buvo matytis, kad žemė 
tinkama ūkininkavimui. Nuosavybėje1 esąs 
2000 ekerių miškas tinka statybai. Šis že
mės plotas tiktų bent 3000 lietuvių tremti
nių šeimoms apgyventi.

Su lietuvių tremtinių įkurdinimu Mr. 
Wittmann nuosavybėje iškyla gana sunkus 
finansinis klausimas. Visą šitą įkurdinimo 
projektą vis tik turėtų apsvarstyti iš visų 
centrinių Amerikos organizacijų sudarytas 
Emigracijų Komitetas. Tiek lietuvių trem
tinių perkėlimui į USA, tiek jų įkurdini
mui Maine valstybėje yra galimybių gauti 
paramos iš JAV-bių, iš IRO ir Maine 
valstybės, iš duosnių Amerikos lietuvių ir 
žymių lietuvių bankininkų.

Jeį šio projekto Įgyvendinimas užsitęstų 
ilgesnį laiką, lietuviai tremtiniai norį įsi
kurti Maine valstybėje, turėtų dėti pastan
gas neišsisklaidyti po visą Maine valstybę, 
kuri yra didesnė už visa Lietuvą, bet ka?p 
galima kurtis vienoje vietoje. Šiuo metu 
Maine pigiomis kainomis parduodama 
daugybė ūkių. Pav. netoli sostinės Augusta 
Fayette apylinkėse, parduodama ’ dvylika 
ūkių esančių vienoje vietoje. Daugybė ūkių 
parduodama netoli Lewistono, kur jau gy
vena nemažas lietuvių skaičius. Už 3000 
dolerių būtų galima gauti ūkis iš 250 eke
rių žemės, gyvenamais namais ir kitais ūkio 
trobėsiais. Savininkai sutiktų mokestį pri
imti ir dalimis. Maine valstybės gyventojai 
sužinoję, kad baltai kuriasi 
sų Komitetui papigintomis 
parduoti savo ūkius.

Maine ūkininkai verčiasi 
soje Amerikoje ypatingai
ūkininkų auginamos bulvės. Čia labai iš
siplatinęs pieno ūkis. Gyventojai taip pat 
verčiasi žuvininkyste, kailių gamyba ir vė
žių gaudymu. Per metus 'š Maine, į visas 
Jungtines Valstybes eKSportuojana per 14 
mil. svarų vėžių. Maine miestuose dau
giausiai koncentruojasi popieriaus, batų lį, 
audimo fabrikai'.

Visoje Amerikoje Maine žinomas kaip 
turistų kraštas. Tūkstančiai ežerų, gražūs 
pušynai, 600 mylių fiordais išraižytas jū-

ros pakraštys, vėsus vasaros klimatas, pub 
kūs kurortai, kasmet . sutraukia 
turistų iš Amerikos ir 
metu Maine suvažiuoja 
turistų, iš kurių Maine 
mil. dolerių pajamų.

Kanados, 
apia 3 
valstybė

milijonus 
Vasaros 

milijonai 
turi 130

MAINE

jų krašte, mo
kamomis siūlo

ne blogai. Vi- 
garsios Ma ne

STUDENTAI į
Maine valstybės vyriausybė rūpinas! ne 

tik tremtinių apgyvendinimu ūkiuose, bet 
taip pat deda pastangų, kad krašto univer
sitetai ir kolegijos kviestų iš Europos bal
tus ir jiems duotų stipendijas. Maine vals- , 
tybės mokslo įstaigos numato pakviesti iš (, 
Heidelbergo Vokietijos universiteto 100 
baltų studentų.

Į Maine valstybę numatoma taip pat per
kelti baltų Universitetą iš Pinnebeygo, ne
toli Hamburgo, Vokietijoje. Baltų Univer
siteto įstaigoms, fakultetams, 2000 studen
tų ir 100 profesorių reikalingas patalpas 
daroma žygių įsigyti Eastport Maine, kur 
karo metu Amerikos Vyriausybė už 7 mili
jonus dolerių buvo pastačiusi visą Quoddy 
miestelį, kuriame gyveno apie 4000 žmo
nių. Siame miestelyje yra 120 moderniškai 
įrengtų namų, du 40 šeimoms gyventi na
mai, dormitorium su 250 lovų, didelė ligo
ninė, elektros stotis, 6 didžiuliai sandėliai, 
milžiniška salė, administracijos namai ir 
kt. Siame miestelyje niekas negyvena ir 
vyriausybė yra pasiryžusi parduoti už labai 
žemą kainą. Tiek šio Quoddy miestelio įsi
gijimo, tiek viso baltų universiteto perkė
limu rūpinasi BALFas.

Baltų universitetas Maine valstybėje ga
lėtų suvaidinti žymią rolę. Iki Lietuva at
gautų laisvę, baltų universitetas galėtų pa
ruošti nemažą inteligentų specialistų kadrą, 
kuris papildytų Sibiro koncentracijos sto
vyklose ir įvairiuose kalėjimuose mirusius 
Lietuvos inteligentus ir savo darbu prisi
dėtų prie nualinto Lietuvos krašto atsta
tymo.

Tuo būdų, svarstant lietuvių tremtinių 
įkurdinimo klausimą, atrodo, kad 
valstybė su savo palankiu klimatu 
daugiausia galimybių. 1870 metais 
valstybės vyriausybės kviečiami J 
atvyko nemažas skaičius švedų, kurie šiau
rinėje Maine dalyje įsikūrė miestelį Stoc- 
holm ir Visą švedų apgyvendintą sritį pa
vadino Naujoji Švedija — New Sweden. 
Jei Lietuvos nepriklausomybės klausimas 
ilgiau nebūtų išpręstas,. galimas daiktas, kad 
ir lietuvių tremtinių didelis skaičius at
vyks į Maine ir čia įkurs lietuviškus mies
tus: Vilnių, Kauną, Klaipėdą. Galima su
laukti tos dienos kada Maine atsiras Nau
joji Lietuva — New Lithuania.

(Iš „Darbininko")

Maine 
teikia 

Maine 
Maine

* Donald B. Heath yra paskirtas pir
muoju po karo pasiuntiniu į Bulgariją. Ofi
cialiai pranešama, kad šis žygis nereiškia 
nei pritarimo, nei pasmerkimo dabartinės 
Bulgarijos politikos. (Dena)

Išėjo „Žingsniai
Kultūros žurnalas „Žingsniai” Nr. 9, 64 

pusi., spausdintas spaustuvėje, Stade/EIbė 
(britų zona), išėjo tokio turinio:

„Žingsnių” kelias į spaustuvę; Pranas 
Kozulis — Apleistos žemės širdis (eilėr.); 
V. Cižiūnas — Naujuosius „Žingsnius” su
tinkant; Vydūnas — Skirtingo žmonių el
gesio priežastis; Vydūno kalbos ypatumai; 
Juozas Mikštas — Nemiga (eilėr.); Jurgis 
Jankus — Pasitikėjimas; Jonas Minelga — 
Plaukia mintys 
ka — Lietuvių

(eilėn); Prof. Vacį. Biržiš- 
pasaulietinės literatūros

užuomazga; Juozas Mikštas — Mano kam
barėlis; Dr. A. Rukša — Vergilijus; Dr. J. 
Balys — Lietuviškos knygos ir kultūros 
ateitis Amerikoje; T. Daukantas — Argen
tina; L.jPilypavičius vert. — Ką davė Ang
lijai jos karlienės?; L. Pilypavičius — 
Anglų laikraštija; ir skyriai: „Rašytasis žo
dis”, „Mokslas ir menas”, „Lietuvos įdar- 
byje”, „Lietuviai tremtyje”, „Dabartis” ir 
„Informacijos”.

Be to, išėjo dar ir rotatorinis „Žingsnių” 
Nr. 8, 72 psl. su rašytojos Bitės atvaizdu 
ir su astronomijos II paveikslų.

3



Nr. 113 (350) 4 pusi MINTIS 1947 X. 9.

iš šveicaru spardos:

Švedijos politika Baltijos sąskaita
vedamąjį „Švedijos politika 
atžvilgiu”, kuriame rašo: 
įdomu stebėti, kaip švedai 
rugpjūčio m. pradėjo akci-

Šveicarų dienraštis „Die Tat” rugsėjo 21 
d. nr. įsidėjo 
Sovietų S-gos

„Buvo labai 
š. m. liepos ,ir
ją prieš rusų karo attache padėjėjus Vasi
lijų Konnovą ir Aleksiejų Bakaurskį. Kaip 
žinia, Konnovas autobusu, taksiu ir dvi- 

■ račių važinėjo po švedų — suomių pasie
nį ir tenai 14 dienų studijavo karinius ob
jektus, dėdamasis esąs užsienietis su turiz
mui pramušta galva. Kai tik Anjane vie
nas karčiamninkas suabejojo prasta jo ang
lų kalba, buvo susigriebta. Tuoj po to jo 
kolega Bakaurskis buvo užtiktas Utd ir Or- 
no salose Stockholmo skerų srityje. Kadan
gi jį domino ne tiek gamtovaizdžių grožis, 
kaip tose salose karo metu pastatyti įtvir
tinimai Švedijos sostinėj ginti, tai jis bu
vo persirengęs prancūzu ir nakvodavo kuk
lioje vieno kelnerio pastogėje.

Švedų vyriausybės organai žinias apie 
turistinius Konnovo triukus, po kurių jis 
buvo atšauktas, pradėjo skelbti tuo būdu, 
kad pirmiausia suėmė dešimt baltų pabė
gėlių („Die Tat” pabraukta.E.) Buvo pa
skelbta, kad jie šnipinėję prieš Sov. S-gą. 
Be to, jie sudarę slaptą baltų egzilinę vy
riausybę ir priklausę pogrindiniam sąjū
džiui, siekusiam išlaisvinti Baltijos valsty
bes. Po to preliudo, kuris buvo sugrotas 
ant baltų kailio, atėjo, kaip ir reikėjo lauk
ti, paneigimas. Aštuoni suimtieji buvo pa
leisti. Tik tada švedų užsienių reikalų mi
nisterija pareiškė formalų protestą sovietų 
charge d’affaires Stockholme; pasiuntinys 
dėl atsargumo buvo išvykęs į Maskvą.

Tas procesas ne visiškai tinka J tą vaiz
dą, kurį esam susidarę apie Švediją. Ta
čiau jis labai tinkamai vaizduoja Švedijos 
laikymąsi Baltijos valstybių ir jų piliečių 
atžvilgiu, — laikymąsi, kuris aiškiai rodo, 
kad Švedija nesigėdina baltus mesti į svars
tykles savo santykiams su Sov. S-ga išly
ginti. Dar gerai atsimenam nesmagų faktą, 
kad rusų spaudžiama Švedija išdavė jiems 
167 baltus pabėgėlius. Beje, visuomenėj ta
da būta susijaudinimo. Nuo išdavimo bū
tų galėjusi sulaikyti jau vien mintis, kad 
tie pabėgėliai pagal sovietų baudžiamojo 
statuto 58§ už pabėgimą galėjo visiškai le
galiai būti sušaudyti.

Tačiau dar svarbesnis už aną išdavimą 
buvo faktas, kad švedų vyriausybė ta proga 
teikėsi prisipažinti, jog jinai jau 1941 m. 
sausio 1 d. de jure pripažino Baltijos kraš
tų įjungimą į Sov. S-gą. Švedija su tuo 
žygiu kol kas tebėra vieniša. Nei kuri nors 
Skandinavijos valstybė (net sovietams drau
giška Norvegija), nei Vakarų galybės ligi 
šiol dar nepasiskubino de jure pripažinti 
Baltijos respublikų sunaikinimo. Prie
šingai! JV valstybės departamentas 1946 
m. birželio 12 d. paskelbė keturis dokumen
tus, James Byrnes pasirašytus, kuriuose ur
bi et orbi pranešama, kad JV nepripažino 
nej Estijos aneksijos, nei bet kurio įstaty
mo, išleisto Estijoj po jos suverenumo su
spendavimo. JV taip pat Įsakmiai patvir
tino jų funkcijose Baltijos valstybių 
matinius atstovus Vašingtone.

Tačiau Švedija nuėjo dar - toliau 
kaudama sovietams. Tik šiais metais
kėjo, kad švedų užs. reik, min-ja jau 1945 
m. sausio mėn. visiems valstybės valdinin-

1940 m. rugsėjo 
tuo kreivu keliu 

paskelbtas komu- 
įstatymas, drau-

kams buvo nurodžiusi sovietų piliečiais lai
kyti visus estus, latvius ir lietuvius, kurie 
nuo rusų ar vokiečių buvo pabėgę į Šve
diją. Tokiu būdu švedų vyriausybė ir sa
vo galios sferoje pripažino teisinę galią 
sovietų vidaus ukazui iš 
mėn. Tolimesnis žingsnis 
buvo š. m. balandžio m. 
nikatas. Pagal jį sovietų
džiąs sovietų piliečiams tuoktis su užsie
niečiais, galiojęs ir Švedijoje gyvenantiems 
baltų pabėgėliams. Švedų vyriausybė, ma
tyt, nesijaudina, kad tarptautinė Haagos 
konvencija įsakmiai pabrėžia, jog karinis 
kurio nors krašto užėmimas jo gyventojams 
dar toli gražu nesuteikia naujos piliety
bės. O porą mėnesių pabuvusi JTO na
riu Švedija, tur būt, dar nespėjo sužinoti, 
kad pagal JTO nuostatus tremtiniai (DP) 
principe laikytini žmonėmis be pilietybės.

Beje, švedai gali guostis, kad pabėgė
liams jų mėlynai geltonos vėliavos žemė
je einasi kur kas geriau kaip jų likimo 
broliams Danijoje, kur komunistė pabėgė
lių biuro viršininkė Dr. Esther Ammund- 
sen ir jos paskirtas? taip pat komunistas 
reikalų vedėjas įv®ė koncentracijos sto
vyklų tvarką i la Mauthausen. Kad pabė
gėlių reikalų srityje Danijoje reikalai dar 
labiau supuvę kaip Švedijoje, nėra abejo
nės. Taip pat negalima nutylėti, kad dau
gelis švedų repritara keistai sazo vyriau
sybės politikai Baltijos kraštų atžvilgiu. 
Tačiau jeigu Baltijos tautas Švedijos poli
tika jų atžvilgiu itin skaudina, tai dėl to, 
kad Baltijos sritys kadaise priklausė šve
dams ir kad švedų metas Livonijoje ir Es
tijoje tebeprisimenamas kaip aukso gadynė. 
Tartų universitetą įsteigė Gustavas Adol
fas, o latvis anuomet įsteigė pirmąjį šve
dų banką. Taip pat švedų karaliaus Karo-

lio XII kaltė buvo, kad 
ties Poltava, pralošė ir 
jas, ir Rusija pirmąsyk 
leteną ant europinių papročių ir europinės 
kultūros tautų.

Būtų gražu, jeigu šiandien Švedija laiky
tų savo globojamą ranką uždėjusi ant žmo
nių, kurie yra palikuoniai kadaise laimin
gų jos imperijos pavaldinių ir negalvotų, 
ką už tai išsiderės iš Maskvos valdovų. Ta
čiau švedai pasidarė šalti apskaičiuotojai, 
ir jiems labai patinka šiaurės jankių vaid
muo. Bet tam švedų bruožui apibūdinti ne
reikia žvelgti į Ameriką. Jį veikiau galima 
pavadinli bernadotizmu. Jean-Baptiste Ber
nadotte, dabartinės švedų valdančiosios di
nastijos steigėją, tenka laikyti simboliu 
imanentinio švedų palinkimo mesti per tvo
rą visas tradicijas, ideologijas ir sentimen
tus, jeigu be jų pasaulyje galima lengviau 
išsiversti. Jean-Baptiste Bernadotte, anas 
Pietų Prancūzijos advokato sūnus ir smul
kus puskarininkutis, savo „realios politi
kos” dėka ne tik įkopė į Prancūzijos mar
šalus, bet ir užmiršęs savo karštą respub- 
likoniškumą davėsi senos Švedijos kara
liaus įsūnijamas ir pasidarė pats karalius. 
Kad taj pasiektų, jis, katalikas, nė nemirk- 
teldamas išpažino Liuterio tikėjimą prieš 
Uppsalos arkivyskupą. Neveltui jis gimęs 
Pau kaip ir Henrikas IV, kuris pasakė, kad 
Paryžius vertas Mišių! Tasai prancūzas 
ramia širdim savo švedus vedė į tautų mū
šį ties Leipcigu pri™ prancūzus ir pasi
rūpino, kad jo giminietis Napoleonas būtų 
išsiųstas į Elbę, nes jis pats tikėjosi galė
siąs vėl pasakyti švedams sudie ir tapti 
Prancūzijos imperatorium.

Tai beveik nepasiekiamas pavyzdys, ku
riuo dabar rūpestingai sekama politikoje 
Baltijos kraštų atžvilgiu. (ELTA).

jis, pralaimėdamas 
Baltijos provinci- 

galėjo uždėti savo

Veteranu argumentai pries DP įsileidimą 
kritikos

rie ir nesiverš į miestus, kur butų klausi
mas aštrus. Jų tarpe yra 95.427 ūkininkai, 
medžiotojai, žvejai ir miško darbininkai, 
kurie mums labiausiai ir yra reikalingi.

Iš 850.000 išvietintųjų bendro skaičiaus 
— 250.000 yra moterų ir 150.000 vaikų. Pas
tarieji, žinoma, konkurencijos nedarys 
Amerikos darbininkams. Be to, pagal mū
sų imigracijos Įstatymus, atvyktų tik tie, 
kurie turi čia giminių ar pažįstamų, t. y. 
kurie už juos čia galėtų garantuoti ir su
teiktų reikalui esant pagalbą bei pastogę.

Mūsų darbo organizacijos pritaria DP 
įsileidimui, reiškia jos nebijo konkurenci
jos, juo labiau dėl to netenka bijotis ve
teranams. Apskritai, naujų darbininkų ir 
vartotojų infiltracija tik sustiprintų mūsų 
ūkį ir reikia manyti, kad kongreso atstovų 
dauguma supras tą naudą dar prieš sesijai 
prasidedant.

neišlaiko
Neseniai Įvykusiame karo veteranų 

(VFW) suvažiavime buvo pasisakyta prieš 
išvietintųjų įsileidimą i JAV. Jie sako, kad 
nepritars Europos pabėgėlių įsileidimui į 
JAV tol, kol nebus pašalintas butų trūku
mas ir nedarbo pavojus.

„New York Herald Tribune” š. m. spa
lio mėn. 1 d. vedamajame kritikuoja šiuos 
veteranų argumentus ir nurodo, kad ir pri
ėmus Europos pabėgėlius į JAV, jie jokiu 
būdu nepakenks amerikiečiams nei darbo, 
nei butų atžvilgiu. Kaip dabar siūloma, įsi
leidus per ketverius metus kasmet po 
100.000, t. y. 400.000 iš viso, sudarytų ne
pilną */s% dabartinio gyventojų skaičiaus.

Jeigu šiandien butų trūksta ir dar visą 
eilę metų truks, tai čia kaltės reikia ieško
ti žmonių ir medžiagų stokoje. Čia kaip 
tik ir gali'pagelbėti išvietintifji, kurių tar
pe yra 21.175 statybos darbininkai. Be to, 
dar daugiau yra apmokytų darbininkų, ku-

„Atidarykime duris paskutiniam pabėgėlių 
milijonui”

Kas darytina su nenorinčiais repa
trijuoti tremtiniais ir pabėgėliais? Tas 
klausimas rūpi visiems, Kurie norėtų 
tuos žmones grąžinti gyvenimam Tarp 
daugelio balsų pasigirsta ir buv. Unr- 
ros vyr. dir. H. H. Lehman žodis. Leh
man „Le Monde” š. m. rugsėjo 21—22 
d nr pažymėta antrašte tarp kita, rašo:

Unrraj nustojus veikti, IRO savo trem
tinių. (DP) ir pabėgėlių globos darbą 
dėjo 16-kai valstybių pasirašius IRO 
gimo dokumentą ir pasižadėjus sudėti 
kalingus 75% numatytojo 151 mil. dol.
džeto. Tik penkios valstybės iš 16-kos ra
tifikavo sutartį IRO steigti ir galėjo patik
rinti vos 20% užplanuotų gauti lėšų.

pra- 
stei- 
rei- 

biu-

Politinis skandalas

diplo-

patai- 
paaiš-

' Urugvajuje labai sujudo komunistų agen
tai prieš Lietuvos pasiuntinį Dr. K. Grau
žinį, prieš buvusį Urugvajaus užsienių rei
kalų ministerį Rodriguez Larretą, raginda
mi savo šalininkus nenusiminti ir nebijoti.

Kas gi ten atsitiko?
Pereitų metų pabaigoje ir šių metų pra

džioje, tam tikros ambasados iniciatyva, 
Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje bu
vo renkami parašai tarp lietuvių komunistų 
peticijoje tų minėtų valstybių prezidentam. 
Toje peticijoje buvo reiškiamas pritarimas 
sovietinei Lietuvai, buvo prašoma panai
kinti nepriklausomosios Lietuvos pasiunti
nybes ir konsulatus ir užmegsti ryšius su 
sovietine Lietuva.

Urugvajuje tokius parašus specialūs agen
tai rinko kelis mėnesius. Iš viso surinko 
apie 1.500 parašų ir vasario mėn. tą pe
ticiją įteikė buv. Urugvajaus prezidentui 
Dr. Ameraga.

Peticija Urugvajuje savo tikslo nepasie
kė. Ten Lietuvos pasiuntinybė atkėlė savo 
buveinę iš Argentinos. Dar daugiau — da
bar paaiškėjo ir kas po ta peticija yra pa
sirašę. O ta viešuma parašų rinkėjam ir 
peticijos organizatoriam pasirodė nevisai 
maloni. Pasirodė peticiją pasirašiusių štai 
kokių tikrų lietuvių: Mier Szapiro, Zelde 
Szapiro, Ema Unterlengen, Eugenio ir Ana
tole Doroskevick, Blanca Etcheverry, L.

Raff, Gregorio Matischeff, Siane ir David 
Aserovich, Maria Ester Dorggio, Salomon 
Eilberg, P. Yoffe, Areon Bindmar, Otto 
Stoll, Fiohia, Anastasia ir Miguel Kupre- 
senko, Nikolai Gavrilov, Sara Sapiro, Gre
gorio Icikas, Chaim 
Alejandro Jomabak,

Jaffe, Pulguin Yurelaj, 
Simon Storobogatov ir

yra vaikų parašų, tai-

Skaitytoju^ balsai

Antra, po peticija 
gi mažamečių.

Trečia, kreipėsi jau visa eilė žmonių į 
pasiuntinybę ir pareiškė, kad jų parašai 
atsidūrė peticijoje dėl to, kad buvę su- 
kladinti. Jiems agentai aiškino, kad peti
cija prašo... duoną atpiginti. Kitiem — 
prašoma Urugvajuje paskirti konsulą, nes 
tokio Urugvajuje nebuvo. Kiti kreipėsi ir 
pareiškė, kad, jie visiškai nepasirašė ir kad 
jų parašai suklastoti.

Buvo, be abejo, ir tikrų patriotų, kurie 
pasirašė. Bet kodėl jie pasirašė, galima su
prasti tik prisiminus lietuvių padėtį Urug
vajuje. Ten daugumas lietuvių yra darbi
ninkai ir jie, nori nenori, turį priklausyti 
prie sindikatų, kuriem vadovauja daugiau
sia komunistai. Tokiu būdu daug kas bu
vo sindikatų priversti, kad nenustotų dar
bo. Pasirašę jie paskiau su ašarom pa
aiškino savo padėtį.

Peticijos organizatoriai manė, kad visas 
šitas jų triukas nepaaiškės. Kada jis iški
lo viešumon, kada pasirašiusiųjų pavardės 
paaiškėjo, kada pradėjo žmonės savo pa
vardes atšaukinėti — ir kilo

Iš čia ir suprantamas tas 
už jų stovinčios ambasados 
ir plūdimasis net per radijo

AFFIDAVITU REIKALU
Pastebėta, kad tremtiniai atakuoja įvai

rias JAV lietuviškas įstaigas, organizaci
jas ir pavienius asmenis, masiniai prašyda
mi affidavitų.

Ryšium su tuo, turime pastebėti, kad 
broliai amerikiečiaj jau yra sudėję daug 
aukų ir suteikę tremtiniams materialinės 
paramos, kad affidavitų išdavimas yra 
svarbus juridinis aktas, surištas su įsipa-

Realus ir „nerealus” mokslai ir studentu šelpimas
Retai mūsų spaudoje tepasirodo kokia 

žinutė apie mūsų studentiją. Iš ,visuomenės 
girdime apie studentus įvairiausių atsiliepi
mų ir tik maža mūsų tautiečių dalis tikrai 
težino šių dienų studento gyvenimo sąlygas. 
Kokios tos sąlygos yra, neverta čia aiškinti. 
Stovyklose gyvenantieji studentai gauna to
kį pat IRO davinį, kaip ir visi kiti. Koks 
tas davinys yra, tą 
tik gal nežino, kad 
nors sukombinuoti 
galimybės. Gana

gerai žino kiekyienas, 
prie to davinio dar ką 
studentui nėra jokios 

o___ v___ ___  didelė studentų dalis
neturi galimybės gyventi stovyklose ir yra 
priversta maitintis iš vokiškų kortelių. 
Apie bet kokį aprūpinimą, aprangą nėra nė 
kalbos ir retas kuris tepatenka į R. Kry
žiaus malonę, skirstant BALFo siuntas. 
Vienintelis studentų pajamų šaltinis tėra 
gaunamoji iš BALFo 100 — 150 RM. mė
nesinė pašalpa. Apie tą kukią pašalpą ir 
norisi pora žodžių pakalbėti.

Dalis studentų gerokai nustebo, paskaitę 
š. m. rugsėjo 12 d. įvykusio BALFo įgalio
tinių suvažiavimo nutarimą, liečiantį pa
šalpų paskirstymą. Ten visi studentai su
skirstyti į realiųjų ir nerealiųjų mokslų 
studentus. Nutarime sakoma, kad studijuo
ją nerealius mokslus, kaip filosofiją, filolo
giją, teologiją ir kt., pašalpas skiriant ne
turi jokios pirmumo teisės, o pradedantieji 
studijuoti, jeigu jie pasirenka minėtus 
mokslus gali ir visai negauti pašalpos.
'Tenka tikrai stebėtis, kad toks nutarimas 

padarytas tų žmonių, -kuriems pavesta tuo

svarbiu šalpos darbu rūpintis. Nebūtų 
nuostabu, jeigu mokslus imtų rūšiuoti į 
realius ir „nerealius” paprasti, neišsilavinę 
žmonės. Niekas neužginčys, kad ruošdamie
si emigracijai turime mokintis įvairių ama
tų, kad galėtumėm lengviau sau duoną už
sidirbti. Aišku kiekvienam ir tai, kad 
technikas ar medikas lengviau sau tinkamą 
darbą susiras negu koks nors humanistas. 
Ar tai gali būti jau priežastis vengti tų 
„nerealiųjų” mokslų. Iš viso pirmiausia 
reikėtų išsiaiškinti, ar yra bet kokie nerea
lūs mokslai. Atrodo, kad kiekvienas moks
las turi realų objektą ir tuo pačiu jau yra 
realus. Galį būti tik klausimas, kad gal 
tiems techniškiems mokslams būtų suteikta 
pirmumo teisė. Bet, pažiūrėję į šių dienų 
pasaulį, suabejosime ir tuo. Daugelis, ma
tydami sugriautus miestus, sudaužytus til
tus, susižavi puikia darbo rinka, viliojan
čiu uždarbiu ir griebiasi studijuoti tech
niškus mokslus. Bet mažai tėra tokių, kurie 
pastebėtų tai, kas šiandien labiausia yra 
sugriauta ir sunaikinta — patį žmogų, jo 
širdį. Atrodo, kad pirmiaiisia reikia atsta
tyt sugriautas žmonių širdis, pagalvoti 
apie geresnę socialinę santvarką ir tada 
gal niekas nei tų miestų, nei tiltų taip greit 
nesugriautų.

Pagaliau mes, galvodami apie emigraci
ją, turime nepamiršti ir savo tautinės kul
tūros. Reikia atsiminti, kad išvykus iš Vo
kietijos užsibaigs visos studijos, o mūsų 
tautinei kultūrai palaikyti ramstis, šalia

vyresniųjų mūsų intelektualų bus kaip tik 
tie „nerealius” mokslus studijuojantieji. 
Daugelis mūsų vyresniųjų neveltuį tuo yra 
susirūpinę. Paskaitykime Pr. Skardžiaus 
straipsnį „Lituanistiniai reikalai tremtyje” 
(„Tėviškės Garsas”, Nr. 90. 1947. IX. 18). 
Džiugu, kad panašių pasisakymų, raginan
čių atkreipti dėmesį į humanitarinius moks
lus, tenka girdėti ir daugiau iš įvairių mū
sų profesorių ir visuomenininkų.

Gal būt, ponai BALFo įgaliotiniai, nus
tumdami filosofijos, filologijos, teologijos 
fakultetų studentus paskutinėn vieton pa
šalpai gauti, galvojo, kad iš tikrųjų tie tos 
pašalpos mažiau tėra reikalingi. Deja, čia 
irgi apsirikta. Minėtų fakultetų studentui 
neužtenka, taip kaip jo kolegai technikui 
vieno matematikos, ar fizikos vadovėlio vi
sam studijų laikui, bet jis privalo perskai
tyti begales knygų, kurioms įsigyti tos 
kuklios pašalpos tikrai neužtenka. Kitos 
išlaidos iFgi nemažesnės už techniškų moks
lų studentų. Gal teisingiausia būtų pašal
pas skirstant atsižvelgti į studentų pažan
gumą ir materialinę 
visus į realiųjų ir 
studentus.

Netenka stebėtis, 
žmogelis filologijos, 
tui numodamas ranka pasako: 
iš to duonos tikrai nevalgysi”, bet 
kios nuomonės priėjo tie, kuriems 
tarpininkauti studentų šelpime, tai tikrai 
skaudu. V. KoL

padėt}, o ne skirstyti
„nerealiųjų” mokslų

kad koks paprastas 
ar filosofijos 

,Et
studen- 
vaikeli, 

kad to- 
pavesta

skandalas.
komunistų ir 

susijaudinimas 
pusvalandžius.

(ELTA)

reigojimais, ' ilgesniam laikui suvažančiais 
jų išdavėją: affidavito davėjas, kaip vekse
lio žirantas, atsako savo turtu ir garantuo
ja nedarbo, ligos, sužeidimo ir nusikaltimo 
atvejais. Tokią auką ne dažnas gali sau 
leisti. Todėl apie masinius affidavitų parū- 
pinimus negali būtį kalbos. Be to, JAV 
lietuviai nėra tiek ekonomiškai pajėgūs, 
kad šiuo būdu galėtų išspręsti tremtinių 
problemą jos visumoje. Amerikos lietuvių 
parama yra ir bus labai svari, sprendžiant 
tremtinių problemą kitais būdais. Todėl jų 
išnaudojimas ekonominėje srityje ir ne
tinkama jų atžvilgiu laikysena kenksminga 
bendram tremtinių reikalui.

Mūsų brolių amerikiečių dėka, Jau ne
mažas būrys tremtinių įsikūrė JAV ir dar 
nemaža tremtinių yra pasiruošę apleisti 
Europą. Būtų gera, kad organizacijos, iš- 
vykusiųjų giminės' bei pažįstami juos pa
ragintų, kad ir jie, įsikūrę naujoje vietoje, 
nepamirštų pasiliekančiųjų tremtyje ir sa
vo uždarbių bei visuomenine veikla rem
tų tremtinių šelpimu bei jų emigravimu 
besirūpinančias amerikiečių įstaigas, orga
nizacijas bei pavienius asmenis. Pasyvumas 
šiame reikale kelia tremtiniams nenaudingą 
JAV lietuvių nepasitenkinimą 
limą.

IRO, turėdama labai maža lėšų ir neaiš
kias galimybes joms papildyti, vis dėlto 
ryžtasi padėti karo bei karo padarinių au
koms — tremtiniams ir pabėgėliams, rei
kalingiems paramos bei globos.

Pirmasis globos etapas baigtas, repat- 
riavus 11 milijonų pabėgėlių. Šiuo metu 
įžengta į naują fazę — rūpinimasis neno
rinčiais grįžti tėvynėn, kurie Europos da
lyse gyvena koncentracijos stovyklų gyve
nimą. Jų tarpe yra 500.000 katalikų, 200.000 
žydų, likusis — protestantai ir kt. Jie dau
giausia yra, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, 
Estijos gyventojai, toliau eina Suomijos, 
Jugoslavijos, Graikijos, Rusijos ir kt. Di
desnė tremtinių pusė yra moterys ir vai
kai. Per 150.000 vaikų neturi 17 metų, 70.000 
vaikų yra ligi 6 metų amžiaus. Jie visi 
sudaro vieną milijoną. Tasai milijonas į sa
vo tėvynę žiūri tartum į kokias kapines, kur 
palaidota visa, kas jiems buvo labai bran
gu: šeimos gyvenimas, viltys, siekimai. Jie 
svajoja pradėti naują gyvenimą šalyje, kur 
rastų laisvę, būtų galimybė dirbti, judėti-

Tų žmonių likimu tuojau pat pasirūpin- 
tina, nes kitaip pasmerksime juos būti ka- 
ritatyvinių organizacijų našta ar paversi
me juos amžinomis valkatomis.

IRO turėtų skatinti repatriavimą, laiky
damosi principo, kad „niekas negali būti 
repatriuotas prievarta” ir, iš antros pu
sės, turi ieškoti pastogės tremtiniams, kad 
ir tolimose šalyse. Žinoma, IRO fondai nė
ra pakankami pravesti tinKamai tremtiniam 
bei pabėgėliam ^grąžinti į normalų gyveni
mą, — tat būtų vienintelis teisingas būdas . 
esamai problemai išspręsti — dėl to supran
tama, kodėl tas klausimas nėra lengvas iš
spręsti. Kraštas, priėmęs tremtinius bei 
pabėgėlius turėtų iš to naudos tiek socia
liniu tiek ekonominiu požiūriu, jei jų įkur
dinimas būtų atliktas deramu būdu.

Ir mes, amerikiečiai, turime reikalauti 
Kongreso išleisti atitinkamą įstatymą, kad 
nelaimingieji, be rasės, religijos, kilmės kraš
to skirtumų, galėtų grįžti į gyvenimą, 
kiuos, kad kiti kraštai, pasekę mūsų 
vyzdžiu, lygiu būdu prisidės pabėgėlių 
liaj palengvinti.

Išmušė vienuolikta valanda, žyminti,
paskutinis milijonas žmonių tebėra Vokie
tijos, Austrijos ir Italijos stovyklose.

Jie visi yra žmonės tragiškiausioj padė
tyje ir sudaro pirmos eilės problemą. Daug 
kartų lankiau stovyklas ir pats mačiau tuos 
nelaiminguosius — puikias moteris ir pui
kius vyrus, kurie trokšta grįžti gyvenimai! 
ir užimti jiems prideramą vietą. (ELTA).
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Ispanų kalba galima greitai ir lengvu 
būdu išmokti už akių dėstymo , kursuose. 
Dar galima gauti visas pirmąsias pamokas. 
Siunčiame apdėtu mokesčiu iš karto už 1 
mėn. (RM. 52,—).
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