
JAV NUSISTATYMAS PRIES
Vašingtonas (UP). Amerikiečių nusista

tymą dėl neseniai paskelbtojo komunistų 
manifesto apie steigimą kominformbiuro iš
dėstė einąs užsienio reikalų ministerio pa
reigas Lovettas. Jis pažymėjo, kad komu
nistų programą palaikančios vyriausybės 
aiškiai davė suprasti, jog jos siekia su
trukdyti Europos atstatymą. Jų nutarimai 
yra tai naujas užsimojimas sudarkyti ame
rikiečių politiką.

Jis pareiškė: „Europos, tautos, kurios 
pasiduoda piktoms ir skrupulingoms už
mačioms, imasi ant savęs sunkią atsakomy-
bę, nes jei Varšuvoje paskelbtos konce'pci- 
jos paimtų viršų, tai tuomet Europos ūkiš-

ar komunistų komunikatą užsienio reikalų 
ministerija traktuoja kaipo ūkinio ir poli
tinio karo paskelbimą prieš Jungtines Ame
rikos Valstybes.

BIDAULT . NEIGIAMAS PAŠISAKYMAS
Naujorkas (AP). Prancūzų užsienio rei

kalų tninisteris Bidault pareiškė savo nuo
monę dėl kominformbiuro įsteigimo Bel
grade. Tą įvykį jis skaito nauja kliūtimi 
pasaulio taikai ir tarptautiniam bendradar
biavimui. Prancūzijai nesą jokio pagrindo 
didžiuotis, kad įį buvusi atstovaujama’ toje

KOMINTERNĄ
Vienas Brazilijos senatorius išsireiškė, 

kad kominterno atkūrimas gali privesti prie 
diplomatinių santykių nutraukimo tarp 
Brazilijos ir Sovietų Sąjungos.

SUSIRŪPINIMAS JT SLUOKSNIUOSE
Naujorkas (Dena Reuter) 2inia apie ko

minformbiuro „kovai prieš amerikiečių im
perializmą” sudarymą Jungtinių Tautų 
sluoksniuose sukėlė didelį susirūpinimą. 
Bijomasi, kad praraja tarp Rytų ir Vaka
rų gąli dar labiau padidėti.

KUNIGAI PRIEŠINASI JT įSlKORlMUI 
MANHATTANE

Naujorkas. Tarptautinės katalikų tiesos 
draugijos pirmininkas kun. Edv. L. Curran 
pranešė Jungtinėms Tautoms, kad jis imsis 
akcijos prieš įkūrimą JT būstinės Man- 
hattane. Jo skunde nurodpma, • kad Jung
tinėms Tautoms nepavyko sukurti pastovią 
taiką. Dar daugiau — jos pasidarė Sovie
tų Sąjungos ruporu JA Valstybėms „kolioti 
ir šmeižti”. Kun Curran, šv. Juozapo RK 
bažnyčios Brooklyne klebonas ir buv. reli
ginio laikraščio „The Tablet” vyr. redakto
rius, sakė skundą perduosiąs Naujorko 
aukščiausiajam teismui.

Šios dleno8 numeryje:

KOMINTERNO ATGIMIMAS IR DUO
NOS RIEKE /

PASAULINIS VIEŠPATAVIMAS
★

NAUJO GYVENIMO EVANGELIJOS.••
*

LIETUVA PRIVALO TAPTI NEPRI
KLAUSOMA

*
JAV KONGRESO DELEGACIJA, PRAN
CŪZIJA ir LIETUVIAI TREMTINIAI

★
KANADIEČIAI IEŠKO LAIVŲ DP
TRANSPORTUI ir kit.

„liaudies demokratijų akademijoje”. Paplaus
tas, ar jis mano, kad dabartinė ūkio kri- Rusijos - Italijos slapti pasitarimai

koji katastrofa yra neišvengiama.” Ameri
kiečių vyriausybei tas esą labiausiai stebė
tina, kad šio, prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes nukreipto,' dokumento pasirašiu
siųjų tarpe, esą ir tam tikrų valstybių, bū
tent Sovietų Rusijos, atsakomingi kabineto 
nariai.

Toliau Lovettas išdėstė amerikiečių toli
mesnę laikyseną šiuo atžvilgiu: „Ameri
kiečiai dabar turi nenustoti šalto kraujo ir 
aiškios galvosenos. Mes (teturint leisti nu
kreipti save nuo pasirinktąjo kelio ir su 
simpatija bei su ramiu realizmu toliau tiry- 
nėtj klausimą,—kaip yra galima padėti Eu
ropai.

Bet Lovettas atsisakė atsakyti į klausimą,

zė Europoje prisideda prie komunizmo su
stiprinimo, Bidault atsakė, jog yra aišku, 
kad badas ir vargas skatina neramumus.

GALVOJA APIE SUVARŽYMUS
Vašingtonas (INS). Sovietų priemonės 

varžyti amerikiečių veikimą Sovietų Są
jungoje iššauks dar didesnių suvaržymų pa 
vartojimą prieš sovietų spaudos atstovus ir 
karinius attaches Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Vienas Atstovų rūmų delegatas pasiūlė 
sudaryti visam vakarų pusrutuliui įstatymų 
sistemą apsisaugojimui nuo tokių komunis
tinių pasireiškimų, kurie dabar vyksta Eu
ropoje.

Vėl siųs komisiją i Balkanus
Naujorkas (Dena/Reuter). Politinė komi

sija 34 balsais priėmė amerikiečių pasiūlo
mą, kuriame numatoma, jog visuotinas su
sirinkimas turi ' rekomenduoti Jugoslavijai, 
Bulgarijai, Albanijai ir Graikijai bendra
darbiauti dėl esamojo ginčo likvidavimo 
taikingu būdu. Be to, buvo nutarta pasiųsti 
naują komisiją į Balkanus. Jos būstinė bus 
Salonikuose. Minėtos Balkanų valstybės yra 
raginamos remti komisijos veikimą.

Bulgarijos ir Albanijos atstovai pareiškė,

nuteisė mirties bausme 14-ka asmenų, (jų 
tarpe 4-rias moteris) iš 52 kaltinamųjų. 
Visi buvo kaltinami guerillų rėmimu Ka- 
valla apylinkėse. Be to, 8-ni nubausti kalėti 
iki gyvos galvos. ,14-ka išteisinta ir liku
sieji gavo mažesnes kalėjimo bausmes,

* Iš tolo vairuojamas amerikiečių lėktu
vas grįžo iš Londono į Jungtines Amerikos 
Valstybes per 14 vai. ir 11 min. Ir grįžtant 
lėktuvo įgulai neteko įsikišti į automatiško
jo valdymo' aparatūrą.

Italijos užsienio reikalų ministerija pra
neša, kad rugsėjo 30 d. įvyko italų ir rusų 
atstovų pasitarimas tikslu „išstudijuoti san
tykių pagerinimo galimybes”. Nurodoma, 
kad slapti pasitarimai turi didelės reikš
mės. Rusiją atstovavo jos ambasadorius 
Romoje M. Kostilevas, o Italiją — užsienio 
reikalų ministeris grafas Sforza. Italų spau
da spėja, kad buvo kalbama apie Italijos 
kolonijų likimą, ir Rusijos laikyseną dėl 
Italijos priėmimo į JT šeimą.

ANTIBRITISKAS PASIŪLYMAS
ItAlų — rusų slaptas pasitarimas kaip tik 

supuola laiko atžvilgiu su Italijos kairiųjų 
pasiūlymu, kad Italija pasistengtų užsitikrin
ti Rusijos paramą kolonijų konferencijoje 
prieš D. Britaniją. Britanija laike karo 
užėmė visas penkias Italijos kolonijas: Erit
rėją, Somaliją, Cyrenaicą, Libiją ir Etiopi
ją-

Italijos komunistų laikraštis „L’Urtita” 
dėl Italijos nepriėmimo į JT suvertė kal
tų Jungtinėms Amerikos Valstybėms. „Ame
rikos dėmesys užkerta kelią Italijai būtį JT 
nariu. Jos trukdymas Rumunijos ir Bulga
rijos priėmimo privertė Rusiją blokuoti 
Italijos priėmimą į JT.”

Neatsižvelgiant italų — rusų pasitarimų,

tuo tarpu nėra ženklų Italijoje, kad komu
nistai sustabdytų prieš tris savaites pradė
tą kampaniją tikslu nuversti dabartinę Ita
lijos vyriausybę, kurios narys yra ir gra
fas Sforza. Laikini planai generaliniam 
streikui Romoje, kaip protestas prieš polici- 
jos areštus komunistų ekstremistų, paruošti.

Italijos kairieji jau seniai reikalavo pra
dėti pasitarimus su sovietais. Jie nori, kad 
Italija sudarytų prekybos sutartis su sovie
tų įtakoje esančiais kraštais, kaip, kad Ita
lija padariusi su Vakarų sąjungininkais. 
Grafas Sforza ne kartą jau yra pareiškęs, 
kad Italija turėtų palaikyti draugiškus san
tykius kaip su Vakarais, taip ir su Rytais.

(NYHT)

PAGALBA EUROPAI DAR NĖRA 
TIKRAS DALYKAS 

Southamplonas (AP). Pietų Dakotos rea- 
publikom) atstovas Francis Case 25 dienai 
lankęsis D. Britanijoje ir Europos konti
nente, pataria Europos tautoms nustoti ,.sa
ve kvailinti", kad JAV finansinė pagalba' 
Europai yra tikras dalykas.

F. Case kartu su kitais kongreso komite
to nariais, kurie buvo atvykę studijuoti 
Marshallio Europos pagalbos įgyvendinimo 
plano, jau išvyko į Ameriką.

* Bagdadas (AP). S. m. spalio 17 d. nu
matoma sušaukti visų Irako genčių vadų 
konferenciją, kur bus svarstoma Palestinai 
ginti savanorių telkimo klausimas.

kad jie dabar negali jokio atsakymo duoti, 
ar jie pasiduos visuotinojo susirinkimo nu
tarimams Graikijos klausimu.

Vienas Jungtinių Tautų atstovas pasakė, 
jog šią savaitę neįvyks pilnaties posėdžio, 
nes nėra rasta išeities, kaip spręsti susida
riusį klausimą dėl susikomplikavusių rin
kimų į Saugumo Tarybą. Jis dar pažymėjo, 
kad šešių pagrindinių komisijų darbai taip 
palengva stumiasi pirmyn, jog dar nė vie
na tema nėra tiek paruošta, kad ją būtų 
galima patiekti visuotinam susirinkimui. D. 
Britanija dabar esanti jau nusistačiusi rem
ti Marshallio pasiūlymą dėl sudarymo Tai
kos ir Saugumo komiteto iš visų JT atsto
vų. Tas pritarimas esąs atsiradęs po to, 
kai buvo paskelbta kominformbiuro suda
rymas Belgrade. .

Palestinos komisijoje Lenkija pasisakė už 
Palestinos padalinimą ir už įsileidimą tuo
jau 250.000 Europos žydų.

Saugumo Taryboje buvo svarstomas In
donezijos klausimas.
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GRAIKIJOJE
Atėnai (UP). Kilnojamasis karo lauko 

teismas Dramoje, Graikijos Makedonijoje,

JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖDŽIUOSE
JT visuotinojo susirinkimo pirmininkas Dr. Oswaldas Aranba (kairėje) 
sveikinasi su JT generaliniu sekretoriumi Trygve Lie. (Dena—NYT—Bild)

RUSIJA REMIA EMIGRACIJĄ I PALESTINĄ

Pareiga
Tremtyje gyvendami, dalinamės trejopais 

jausmais-vieni, pilni nerimo ir susirūpini
mo apie tragišką lietuvių tautos dalies, li
kusios Tėvynėje, būklę, kiti apimli lauki
mo išganingos valandos, sekant 
audringą pasaulinių įvykių raidą, treti gi 
išeina iš mūsų kasdieninių rūpesčių trem
ties kasdienybėje. t

Visi jau būsime apsipratę su tikrove vir
tusiu politiniu pasaulio pasidalinimu į du 
frontus. Tačiau mūsų, išgyvenančių kas va
landą naujus pagelbos šauksmus iš nevil
tyje atsidūrusių brolių ir seserų Tėvynėje, 
neįtikina mechaniškas ir, pasakytume, ne 
visai tikslus, toks pasaulio paskirstymas. 
Už geležinės uždangos yra dar plieno 
uždanga, pro kurią dar neprasiskverbia 
Vakarų pasaulio diplomatijos žvilgsniai. 
Nenuostabu, kad įvykiai Balkanų valsty
bėse, Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Austrijoje, 
o taip pat ir kitur, kur skverbiasi raudonoji 
mašinerija, su tokiu jautrumu ir pasipikti
nimu randa atgarsio Vakarų spaudoje bei 
valstybės vyrų lūpose. Jie tuos įvykius ma
to ir stebi savo akimis, gi iš arti žiūrint, 
kiekvienas daiktas atrodo didelis. Kas čia 
nuostabaus, jei vieno jugoslavų pirklio pa
grobimas Vienos kavinėje sudaro sensaci
ją, jau vertą ištisų skilčių sąjungininkų 
spaudoje, jei opozicijos laipsniškas likvida
vimas ir jos vadų pakorimas „sujaudina" 
ponus seAatorius ir kitus „giliai užjaučian
čius” nelaimingiems tų kraštų politikams, 
kurie pasitikėdami duotomis jiems garanti
jomis, gimusiomis istorinėse Teherano, Jal
tos ar Potsdamo konferencijose, — šiandien 
vienas po kito eina į kartuves lydimi viso 
pasaulio „užuojautos ir susijaudinimo" ... 
Ir visa tai vyksta, žinoma, svetimų valsty
bių ambasadorių, pasiuntinių, specialių

Tėvynei
veikę ir ką esamomis sąlygomis galėtume 
daryli, kad neliktume gyvenimo rutinos nu
stumti į pasyvių stebėtojų vaidmenį. Svar-. 
blausias čia būtų klausimas, ar visi ir vi
sur dėjome ir dedame pastangų, kad mums 
uždėta Tėvynės pareiga būtų vieningai visų 
vykdoma? Ar išblaškymas po visus pasau
lio kampus, neišblaškė ir reikalingo suta
rimo?

Tiesa, tai labai jautrūs klausimai, ypatin
gai, kai kartais liečiami ir labai jautrūs 
žmones. Aišku taip pat, kad vienu strąlpa- 
niu laikraščio skiltyse tokie klausimai neiš
sprendžiami. Bet kas sielojasi Tėvynės, o 
ne vien tik savo asmeniškais reikalais, sle- * 
lojasi kartu ir visa darbo eiga, darbo, dir
bamo Tėvynės labo vardan. Gal tie klausi
mai galima būtų palikti nuošaliai, palikti Ir 
toliau tiems, kurie jį dirba, kurie jau daug 
yra jam triūso paaukavę. Bet akivaizdoje 
faktų, pkukiačių iš .Tėvynės padangės, ne
rimas ima, kai matai, kad to darbo rūtini 
įgauna perdėm konservatyvaus „šaltakrau
jiškumo”, kai nematyti gyvesnlo reagavimo, 
kai nejauti, kad tuo darbu einama kartu tu 
įvykiais, o tik sekama iš paskos, lyg netep
tais ratais.

Su pasigerėjimu tenka sekti tų Balkanų 
valstybių politikų žygiai, kurie, laimingu 
būdu pasiekę laisvąjį pasaulį, organizuotai 
veikia ir yra pasiekę esamose aplinkybėse 
itin gerų rezultatų savų kraštų padėčiai tin
kamai nušviesti aukščiausiose pasaulio po
litikos institucijose. Bet jie, žinoma, siekia 
ne tik informuoti apie tai, kas ir taip gerai 
žinoma, bet jie, aktyviai kovodami už pa
vergtų tautų laisvės atstatymą, su konkre
čiais planais ir siūlymais, taip pat yra gan 
toli pažengę. Ir tai kelių mėnesių būvyje. 
Bet, mes, deja, dar nieko iš niekur negir-

Londone buvo paskelbta sensacinė nau
jiena, kuri visais atvejais patvirtina ang
lų generolo Sir Frederico Morgano perei
tų metų reveliacijas. Britų okupacinė val
džia kaltina sovietų okupacinę valdžią Vo
kietijoje už organizavimą slaptos žydų emi
gracijos į Palestiną. Nelaimingieji žydai, 
kilę daugiausia ne iš Vokietijos, bet iš Ry
tų Europos (Ukrainos, Lenkijos, Rumuni
jos, Vengrijos ir tt.) vaidina rolę tos ož
kos, kuri yra skirta liūtui privilioti. Sovie
tų valdžios pastangom.s j‘e y'a surenkami 
Baltijos ir Adrijos uostuose'Ir laivais/ve
žami į atvirą jūrą, kur jie turi pras:veržtr 
pro anglų užtvaras ir išlipti Palestinoje.

Tuo siekiama padidinti anglų sunkumus 
Palestinoje, išprovokuoti riaušes ir net žu
dynės su arabais, kad vėliau galima būtų 
-pateisinti sovietinės intervencijos pretekstą.

Be to, sako anglų spauda, š; emigracija 
yra organizuojama dar ir kitu tikslu, bū
tent ji panaudojama slaptam eksportui juo
dosios rinkos prekių. Sovietams padedant, 
žydų emigrantai yra gerai aprūpinti. Mor- 
ganthap markėmis. Jie supirkinėja milži
nišku? kiekius brangiųjų daiktų. Tokiu bū

du sovietams pavyko surinkti milžiniškus 
turtus, kuriuos jie paverčia vertingąja va
liuta, juos parduodami Šveicarijoje, Šve
dijoje ir JAV. („L’Epoque”). • .

JUDOSISKI DARBAI
Čilės vyriausybė paskelbė komunikatą, 

kuriame kaltina Jugoslavijos vyriausybę už 
suorganizavimą „plačiai išsivysčiusios ko
munistinės špionažo ir sabotažo organiza
cijos”, kurį esanti vadovaujama Jugoslavi
jos diplomatų Argentinoje. Esą įrodymų, 
kad viena sabotažo organizacija, kurią su

organizavo Tito specialus pasiuntinys Či
lėje generolas Illič, palaikanti tamprų ryšį 
su Belgradu.

Tos organizacijos tikslai buvę šie: a) or
ganizavimas Pietų Amerikoje pasipriešini
mo prieš Jungtines Amerikos Valstybes, b) 
sudarymas komunistinės organizacijos po 
„jugoslavų draugingumo sąjungos” prie
danga, c) vykdymas sabotažo, organizavi
mas streikų ir tt.

— Iš Čilės oficialiai pranešama, kad 
Jugoslavijos diplomatinis atstovas Andrėj 
Cunja yra ištremtas. Taip pat ir akredituo
tas delegatas Buenos Aires yra ištremtas.

Vietoj Padėkos
Maskva (AFP). Sovietų akademijos na

rys Tarle, kalbėdamas per Maskvos radijo, 
pareiškė:

„Palyginus su tuo, koks buvo didelis so
vietų armijos pramonės gaminių ir žemės 
ūkio produktų sunaudojimas, — sąjunginin
kų karinė parama ir tiekimai buvo tik la
šas jūroje. Kas liečia pavėluotą sąjunginin
kų išsikėlimą Normandijoje, tai tas pir
miausiai turėjo tikslą sukliudyti, greitą so

vietų armijos veržimąsi į vakarus, o ne 
padėti Sovietų Sąjungai.”

SUĖMIMŲ BANGA
Berlynas (NZ). Saksonijos provincijoje 

prieš kelioliką dienų prasidėjo suėmimų 
akcija. Suimama politinių partijų nariai ir 
net jaunimas. Už vis labiau suimami tie, 
kurie palaiko bet kokį kontaktą su „Vaka
rais”. z

diplomatinių bei karinių misijų akivaizdoje!
Mums gi būtų lengva suprasti, kas 

gali dėtis tuose sovietų užimtuose kraš
tuose, kur neprasiskverbia jokie svetimi 
žvilgsniai, jei tas supratimas nebūtų 
lydimas geliančiais išgyvenimais, 
girdint brolių ir seserų bekompromisinės 
kovos šūkius jau ne už kokias politines tei
ses, bet už teisę gyventi kūdikiui, motinai, 
senam tėvui, paprastam artojui ir darbinin
kui, už teisę gyventi lietuvių rankomis nuo 
amžių purentoje žemėje. Šiandien jau aiš
ku, kad vien tik savo jėgomis, kiek jos ryž
tingos ir kovingos bebūtų, pagrindinio tiks
lo — Nepriklausomos Lietuvos,neatkovosi- 
me. Ta kova jau išėjo iš mūsų vienų gali
mybių lauko... Bet kova eina jau už žmo
gaus, kaip tokio, egzistenciją, už nuogą gy
vybę. kova prieš sužvėrėjimą ir siaubingą 
vieni kitų naikinimą. Bet gi ta kova ple
čiasi ir darosi visuotina.

Tat ar ne laikas ir mums, tremtyje ir išei
vijoje esantiems, kartą rimtai ir susikaupus, 
suvesti iki šiol vestos kovos balansą ir pa
žvelgti, kur šiuo metu randamės, kur esa
me nuėję tame kovos bare, ką esame nu-

| dėjome, kas mūsų yra padaryta, kad, pvz„ 
iJFO visumos sesijos metu bent kurioje nori 
iš jos pakomisių būtų buvęs užsimintai 
Lietuvos vardas. Mes gerai žinome, koki tai 
sunkus uždavinys esamoje po.iimėje kons
teliacijoje, atgaivinti prisiminimą tų geo
grafinių vietų, kurios pasaulio politikoje 
paskirai nebevaidina to vaidmens, kokio mes 
trokštume. Bet ar todėl reiklų atsisakyti pa
reigos, nuo kurios niekas nėra paliuosavęs?

Iš dalies džiaugdamiesi, kad kai kur pa
sigirsta balsų apie mūsų tautos tragediją, 
ar tai bus Henry de Chambon knygos pa
vidalu, ar kokiu didesnio laikraščio stralps- 
niu, kartu nekantriai laukiame, be raminan
čių žodžių, konkretesnių pasirodymų tokių 
darbų, kurie bent dalinai atitiktų tam (lit
rų institucijų skambiems pavadinimams. '

O šiuo metu kaip tik svarbiausia, kad pa
saulio akys nebūtų „sužavėtos” tik vieno 
Europos regiono įvykiais, bet kad jos pa
žvelgtų, pagaliau, kas dedasi ir už plie
ninės uždangos, •. kur vyksta naikini
mas ne opozicijos teisių ir jos gynėjų, o 
ištisų tautų. Ar gi lai būtų mažiau verta 
dėmesio? J. B-kis

i . iL'.'rt
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KOMINTERNO ATGIMIMAS IR DUONOS RIEKEII
lengva surasti. Tas komunikatas, kuris skel
bia apie naujos institucijos įsteigimą, yra 
logiškas narys sovietų užsienio politikos 
grandinėje. Prisiminkime tik paskutiniųjų 
dienų jvykius. Triukšmingą Višinskio kal
bą UN visuotiname susirinkime, sekė Pet- 
kovo pakorimas. Dar aidui apie tai nenu
rimus, sovietai patiekia naują patiekalą — 
kominterną. Vis nauji atentatai prieš pa
saulio ramybę. Jais siekiama (varyti baimės 
Europai. Višinskis tvirtino, kad amerikie
čiai, bent kai kurie, trokšta karo, o Mar
shallio planas esą spąstai Europai pagauti, 
Petkovo pavyzdys parodo, kad niekas nega
li išgelbėti kitaip manančių, o Belgrado 
nauja (staiga turi priminti, kad komuniz
mas neatsisako savo senų svajonių.

Kremlius, atrodo, žino, kad dabar ateina 
jam didžioji proga, kuri greit nepasikartos. 
JT maitinimo įstaigos gen. sekr. sir John 
Boyd Orr prieš keletą dienų tvirtino, kad 
per ateinančius 12 mėnesių nuo bado ar 
jo pasėkų mirs daugiau žmonių, negu kad 
karo metais, įskaitant ir bombardavimų au
kas. Prancūzijos užsienių reikalų ministe- 
ris Bidault nuskubėjo pas Trumaną prašy
ti pagalbos, nurodydamas, kad Prancūzija 
dėl dolerių stokos nebegalinti pirkti javų ir 
nupiešdamas galimas tokios padėties išda
vas. Marshallio planas, iki taps kūnu, dar 
turi nugalėti nemaža kliūčių. Žodžiu, Krem
lius nutarė, kad atėjęs laikas triukšmingai 
trenkti kumščiu per stalą. Praktiškai, ko
minterno atgimimas daugiau pasireikš 
Prancūzijoje ir Italijoje. Tų dviejų kraštų 
komunistų partijos pasidarė mažiau tinka
mos koalicinėm vyriausybėm, tačiau iš ki
tos pusės, siekiama pabrėžti jų revoliucinis 
charakteris ir lyg žadama pagalba iš išo
rės. Visa taj turi padrąsinti tų partijų na
rius, išgąsdinti priešininkus ir priversti 
juos nutilti, o apatijon patekusias mases 
sugdndyti savo pusėn arba bent juos pa
versti bevaliais žiūrovais, besirūpinančiais 
vien tik savo galva.

Žinomas sovietų rašytojas Uja Erenbur- 
gas, -matyti, norėdamas nuraminti tuos so
vietinius sluoksnius, kurie abejoja savo pra
našumu prieš amerikiečius, „Pravdos” skil

Dvi charakteringos žinios šią savaitę nu
stelbė visus kitus pratesimus. Viena jų — 
ii Rytų — skelbia apie 9 Europos kraitų 
komunistų partijų informacinio centro 
Belgrade įsteigimą. Kita — iš Vakarų — 
praneša apie prez. Trumano pradėtą maisto 
taupymo kampaniją. Iš pirmo žvilgsnio tos 
žinios gali atrodyti lyg ir nesvarbios ir vie
na su kita nesurištos. Juk ne paslaptis, kad 
visos komunistų partijos, kur jos bebūtų, 
klauso tik Kremliaus ir tokio naujo centro, 
kuriame daugelis įžiūri kominterno atgimi
mą, įsteigimas padėties nepakeistų. Iš kitos 
pusės prez. Trumano paraginimas kiekvie
ną dieną sutaupyti bent vieną riekę duonos 
neatrodo rimtu atsakymu | komunistinio in
ternacionalo atgaivinimą. Tačiau ištikrųjų 
tos abi žinios taip gerai apibūdina šių die
nų padėti, kad ties jomis verta ilgiau stab
telėti.

1943 m. kovo 19 d. Kremlius, (vykių 
spaudžiamas, oficialiai lyg atsisakė savo 
pasaulinės revoliucijos siekimo ir, savo ge
rų- norų (rodymui, paleido kominterną. Li
kimo ironija norėjo, kad tą paleidimo aktą 
tarp kitų pasirašytų Dimitrovas, Gotval- 
das, Thorez ir Togliati, kurie šiandieną sa
vo tėvynėse yra arba ministerial pirminin
kai arba nori jais boti, o jų politika ir di- 
džiausiems optimistams neleidžia patikėti, 
kad ji ne Maskvoje nustatoma. Lordas 
Vansitartas, ilgametis ‘britų užsienio rei
kalų ministerijos generalinis sekretorius 
pareiikė, kad naujo tarptautinio komunistų 
centro (steigimas nieko nustebinti negalįs, 
nes niekas rimtai negalvojo, jog senasis ko- 
mmtemas iitikrųjų nebeegzistuoja. Jei taip, 
kyla tuojau klausimas kodėl gi kaip tik da
bar apie tai skelbiama, dabar kad. dauge
lis optimistų tikėjosi, kad UN galės pa
tiekti bent laikiną daugelio problemų spren
dimą? (Pats nutarimas (steigti toki centrą 
buvo padarytas Varšuvoje slaptoje Rytų 
Europos kraštų ir Italijos bei Prancūzijos 
komunistų partijų konferencijoje, kuri (vy
ko rugsėjo 22—23 d. d., o paskelbtas tik 
pereitos savaitės pabaigoje Maskvos „Prav- 
dos” skiltyse).

Kiek pagalvojus atsakymą | tą klausimą 

tyse įrodinėja, kad sovietų tautos savo kul
tūra praneša amerikiečių techniką, kuri 
esanti kiek aukštesnė! Girdi, automobilį 
lengviau padaryti, kaip parašyti „Karą ir 
Taiką”. Galima sutikti, kad Fordo įmonių 
inžinieriai ir bendromis jėgomis neparašy
tų to romano, tačiau ir grafas Levas Tols
tojus vargu ar sukonstruktuotų automobilį. 
Polemizuoti su ponu Erenburgu neverta 
Tenka tik pastebėti, kad tas jo straipsnis, 
kaip ir Višinskio kalbos, primena garsaus 
vokiečių karo filosofo Clausewitzo posasį, 
kad prispaustam kiekvienas drąsos pasi
reiškimas atrodo didžiausia išmintimi.

Dar žiniai apie kominterno atgmimą be
aidint — šį sekmadienį po piet prezidentas 
Trumanas atidarė propagandos už savano
rišką maisto taupymą vajų. Jis ragino ame
rikiečius sumažinti savo maisto suvartoji
mą, kiekvienas amerikietis į dieną turėtų 
suValgyti bent vieną riekutę duonos ma
žiau kaip iki šiol, vieną dieną į savaitę ant
radieniais nevalgyti mėsos, o ketvirtadie
niais paukštienos ir kiaušinių, ūkininkai 
turėtų susilaikyti nuo duoninių javų ’šėri
mo, taip pat ir spirito varyklos turėtų su
mažinti savo gamybą. Visomis tomis prie
monėmis siekiama padauginti eksportui ski
riamų maisto produktų kiekį ir kartu ne
leisti kilti kainoms. Tai daroma savanoriš
ku pagrindu, nes kitų kraštų pavyzdžiu, 
racionavimo — kortelių sistemos Įvedimas 
JAV reikalautų kelių mėnesių laiko, o Eu
ropai pagelba reikalinga tuojau. Tą sava
norišką akciją lydi ir kitos priemonės. Pa
vyzdžiui, biržose suvaržyta spekuliacijos ja
vais. Iki šiol buvo taip, kad įdarant pirki
mus iš karto reikėjo įmokėti palyginti ma
žą sumą — likusius pinigus galima buvo 
sumokėti vėliau. Ta aplinkybė paskatino 
mestis į spekuliaciją javais. Žinodami,,kad 
maisto produktai yra labai reikalingi ir jų 
kainos vis kyla, spekuliantai bet kokia kai
na perka pasiūlytas prekes, būdami tikri, 
kad dar 24 valandų laikotarpyje gaus dau
giau. Faktas, kad į tokią spekuliaciją nerei
kia (dėti daug grynų pinigų, ją tik skati
no. Dabar grynų pinigų dalis bus jau daug 
didesnė.

Po prezidento kalbėjęs užsienių reikalų 
ministeris O. G Marshallis nurodė į tų vi
sų prięmonių reikšmę užsienio politikai. 
Jis tvirtino, kad „užsienių politika įsiveržė į 
kiekvieno amerikiečio privatų gyvenimą ir 
atsisėdo prie jo valgomojo stalo.” Visas tas 
vajus turi dar šalutinį tikslą, būtent, ame
rikiečių viešąją nuomonę palankiau nuteik
ti Marshallio planui ir, kas dar svarbiau, 
greitai pagalbai, nelaukiant to plano (gy
vendinimo. Blogiausioje padėtyje, amerikie
čių nuomone, dabar esančios Prancūzija, 
Italija ir Austrija. Pačioje Amerikoje šiuo 
klausimu yra dar visokių nuomonių. Taip, 
pavyzdžiui, pereitą savaitę Berlyne viešė
jęs JAV kongreso komisijos pirmininkas 
John Tabor pareiškė spaudos atstovams, 
kad jis Europoje nematęs tikrai išbadėju
sių žmonių. į vieno korespondento paklau
simą ar Europa be JAV „pagalbos neatsi
durs sovietų rankose, Tabor atsakė: „Jei 
tautos dėl nedamaitinimo ieškos pagalbos 
komunizme, tai jos pasieks tik to, kad su
silauks tikro bado!” Tai nuomonei galima

MYRONAS G TAYLORAS BERLYNE
Prezidento Trumano asmeninis atstovas prie Vatikano, lankydamas aukš
tuosius Vokietijos dvasiškius, buvo atskridęs į Berlyną. (Dena—C1C—Bild)

pritarti tik su tam tikrais rezervais. Alka
ną lengviau sugundyti, negu sotų! Bet ne
trūksta ir kitų nuomonių. Štai pav. Illinois
senatores Scot Lucas pareiškė, kad, „jei 
kongresas prieš gruodžio 1 d. nepriims pa
galbos Europai (statymo, JAV turės pasi
ruošti per ateinančius keturius metus kas
met išleisti po šimtą milijardų dolerių savo 
krašto gynimo reikalams, nes komunistai 
nori Vakarų Europoje įsisteigti tramplyną 
šuoliui į Ameriką!”

Kaip ten bebūtų, ateinančią žiemą mili
jonai europiečių, gal būt, pirmą kartą su
pras visą kasdieninės maldos žodžių pras
mę: „Kasdieninės duonos duok mums 
šiandien... ir nevesk mus į pagundą, bet 
gelbėk nuo viso pikto. Amen”

V. MESKAUSKAS

TEISIAMI „IŠDAVIKAI” JUGOSLAVIJOJ
Belgradas (AP). Serbų ūkininkų partijos 

vadas Dragojub Jovanovič atiduotas teis
man už išdavimą, pastangas diskredituoti ir 
nuversti valdžią bei šnipinėjimą užsienio 
naudai. Panašiai kaltinamas ir Franjo Ga- 
zi, kroatų (Jugoslavijoje) ūkininkų partijos 
narys.

James Burnham knygos
PASAULINIS VIEŠPATAVIMAS 

./ ' santrauka
Vis dėl to May d, nors, ji tėra tik ilia-. lemoms spręsti. Teologai vertina stebuklą 

zija, kai kuriems savotiškai egzistuoja. Tai,' kaip užtarnautos padėkos aktą; mes nesame 

kas yra mistiška, gali būti diskutuojama 
tol, kol mistiškai galvojama. Bet kaip tik 
tnes kalbame apie kalnus, apie slėnius ir 
mieštus, apie mašinas, fabrikus, tautas bei 
klases, mes esame priversti apleisti misti
cizmą, esame priversti naudotis griežtais ir 
mistikai tolimais kriterijulnais, jei norime 
turėti rimtus atsakymus. Tuo metodu nau
dojantis, mes turime atsakyti, kad atsisaky
mas nuo valdžios, pilnai galimas izoliuo
tam asmeniui, išsprendžia socialines ir isto
rines politikos bei karo problemas tik tada, 
Jei visi atsisako nuo jos. Jei visi argentinie- 
Čiai ir atsisakytų, tai dar liktų urugvajie
čiai, kurie manytų esant lengva pešioti sa
vo kaimynus.

Atsisakymas nuo valdžios ir atsisakymas
totai iškas nėra logiškai neįmanomas. 

Aš nemanau, kad būtų reikalinga patiekti 
įrodymų, jog jis yra tiek negalimas, jog jo 
įgyvendinimas reikštų stebuklą išeinant) iš 
mūsų vaizduotės ribų. Tai reikštų visišką 
visuomenės transformaciją, pakeičiant da
bartinę civilizaciją Į tokią, kuri tiek būtų 
nutolusi nuo mūsiškosios, kiek dabartinis 
amžius nuo primityviųjų laikų. Yra galima 
manyti, kad tokia' transformacija, kai ku
rių didelių religijų pranašaujama, sudaro 
žmonijos isterijos tikslą. Jei taip, tai tas 
tikslas yra toks tolimas, su kuriuo mes ne
galime turėti jokio kontakto, net ir pa
sinaudojant švelniausiu dvasiniu radaru.

Prileiekime, kad individai — ne visi, o 
kurios nors vienos tautos; atsisako nuo 
valdžios. Savaime suprantama, kad kartu su 
tuo išnyksta ir tauta nes nebėra prievartos 
ir valdžios, kuri glaustų žmones | bendruo
menę. iš atsisakymo nuo valdžios plauktų, 
kaip mes iš anksto žinome, visiškas paver
gimas. O istoriniai eksperimentai rodo, kad 
vergų pasyvumas toli gražu nesušvelnina 
vergijos. Gal būt, morališkai būtų geriau 
gyventi vergijoje, būti mušamam, kankina
mam ir alkinamam, negu kad gintis kardu, 
tuo baisiu naujuoju kardu, kuri nukalė 
^atominiai inžinieriai”. Galėtume net pri
leisti, kad viena kuri tauta, paaukojusi val
džią, ilgainiui, po ilgų amžių, paskatintų 
savo pavyzdžiu ir kitas tautas panašiai pa
sielgti.

Bet yra neabejotinai tikra, kad tokios tau
tos nėra ir nebus. Vienos tautos piliečių 
atsisakymas nuo valdžios priklauso ste
buklų sričiai, taip kaip Ir pasaulinis atsisa
kymas. Mes galime prašyti stebuklo mal
dose, bet tikėjimasis ar vilimasis stebuklu 
negali sudaryti pagrindą socialinėms prob-

jos užsitarnavę ir neturime teisės stebuklo 
laukti.

Jei mes norime grįsti mūsų samprotavi
mus patyrimais ir realaus gyvenimo faktais, 
mums reikia atsisakyti nuo vilties ir nuo 
noro išspręsti vienu „amžinu sprendimu” 
visas politikos ir karo problemas. Mes ži
nome, kas sudaro vieninteli galimą perma
nentini sprendimą, bet mes žinome taip 
pat, kad pasaulis jo nepriims. Taigi, vis dėl 
to gindami permanentinio sprendimo Idėją 
ir siekdami sudaryti programą tos idėjos 
šviesoje, atlikime uždavin) kuklų ir galimą: 
suraskime dalinių ir laikinų sprendimų. 
Mažos (inonės savininkas būtų didelis kvai
lys, jei jis, belaukdamas nesančios vieno 
milijono dolerių paskolos, bankrutuotų,
atmetęs vieno tūkstančio pasiūlymą.

Ką mes bedarytume — niekas negali ga
rantuoti „amžinos taikos”. Niekas negali 
mus užtikrinti, kad vieną dieną'atominiai 
ginklai nesunaikins žmonijos ir josios civi
lizacijos. Vis dėl to mes galime padaryti 
tai, kad karas būtų nudelstas arba, kad jis 
būtų ne toks žiaurus arba, kad jis baigtųsi 
mums palankiai. Jei mes tikrai negalime 
apsaugoti civilizacijos nuo sunaikinimo, tai 
mes galime panaudoti priemones, kurios 
sukeltų dar šiokios tokios vilties. Tarp kita 
ko, aš esu nuomonės, kad maži trumpi ir 
lengvi karai yra geresni už ilgus ir dide
lius karus, nors priešingoji nuomonė taip 
gi yra plačiai pasklidusi. Ir jei karo lai
mėjimas reiškia konflikto palankią, mūsų 
įsitikinimams, išvadą, tai, žinoma, geriau 
yra karą laimėti, negu ji pralaimėti.

Tai, kas vadinama „viešąja nuomone” 
yra ne kas kita, kaip serija idėjų ir jausmų, 
kintančių ir nesuderinamų. Oi jausmas yra 
mišinys gerų ir blogų impulsų. Nedaug 
tėra pasaulyje žmonių, kurie gali atsisakyti 
nuo valdžios ir pasirinkti savo gyvenimui 
mistikos kelią, kurs — pagal visuotiną tei
gimą — priklauso tik šventiesiems. Vis dėl
to „viešosios opinijos” kompleksas šiandien 
teikia eilę misticizmo versijų. Visur kalba
ma ir skaitoma, apie „jėgos politikos” pa- 
smerkijią. ‘Be paliovos mums kartojama, 
kad nacionalistinės ir tarptautinės politikos 
tikslas esąs „taika”. Ir šie abu teigimai 
šiandien laikomi beveik aksijomomis. Kiek
vienoje kalboje, kiekviename straipsnyje ir 
kiekvienoje knygoje, kur kalbama apie pa
saulinius klausimus, jūs rasite tas dvi te
zes. Gi, ištikrųjų, jos sudaro šaltini viso
keriopam sąmyšiui ir padaro tokią neper
lipamą užtvarą, kuri aptamsina kiekvieną
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politinę analizę ir sugriauna visokius poli
tinius pasiūlymus.

Reikia aiškiai žinoti, kad nėra kitokios 
politikos, kaip ta, kuri vadinasi „jėgos po
litika”. Teigimas, kad gali egzistuoti dar 
kitokia politika, yra tuščias ir prieštarau
jantis. Tas, kas smerkia „jėgos politiką", 
arba iš viso nesupranta, kas yra politika, 
"arba nori apkaltinti kitą, užmaskuodamas 
savąją „jėgos politiką”.

Taip pat yra klaidinga manyti, kad „tai
ka”. gali būti pagrindinis politikos objek
tas. Mes matėme, kad taika gali būti atski
ro individo moralinio gyvenimo aukščiau
sias tikslas. Bet socialiniame organizme, 
kokiu yra tauta, taika negali tokio vaidmens ...... — ...... ——----- - -------- -o- ----
vaidinti, nes tai būtų lygu to organizmo ( bus sunaikinta. Istorija duoda pavyzdžių, 
savižudybei. Tauta egzistuoja, kaip intere- kur jau yra toks likimas ištikęs eilę tau- 
sų organizuota formacija, interesų, kurie | tų. (Bus daugiau)
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M- VILNIAUS UNIVERSITETAS
1940 - 1941 metaiskaip rektoriui nusiskundė kelios kandidatės. Kai kurių kandidatų atžvilgiu komjaunuolių nuomonės savo tarpe nesutapdavo, o net būdavo viena kitai visai priešingos, dėl ko rektoriaus padėjėjai tarp savęs karštai susiginčydavo.Kai komjaunuoliai pranešė rektoriui, esą jau gavę reikalingų žinių „iš provincijos“ apie nevilniečius kandidatus, buvo pradėta nagrinėti šiųjų prašymai. Tačiau tos informacijos, liečiančios ypatingai lietuvius, buvo dažniausiai gautos iš žydų (partiečių ar komjaunuolių — nebuvo aišku), kurie paprastai atestuodavo kandidatus „neigiamai“, kaip skautus, tautininkus, ateitininkus ,arba karininkų, valdininkų ir pasiturinčių, ūkininkų sūnus. Kurie buvo darbininkų arba smulkiųjų ūkininkų sūnūs ir dukterys, paprastai buvo apibūdinami kaip atžagareiviai, krikščionys demokratai ir da- vatkinai, davatkos — tuo būdu galutinėje išvadoje tik nedaugelis lietuvių tebūtų priimta universitetan. Palankūs priėmimui net (girdi — buvusiųjų) fabrikantų, pirklių ar namų savininkų ir pan. nelifetuvių vaikų atžvilgiu komjaunuoliai karštai prieštaravo priėmimui lietuvių 30 ha „buožių“, lietuvių namų savininkų ir pan. sūnų ar dukterų.Surinkęs reikiamą įrodančią medžiagą, po kelių labai varginančių posėdžių su komjaunuoliais,rektorius pasikvietė sau talkon prorektorių Bulovą, kartu pareikalavęs iš Partijos, tarpininkaujant komijarijatui, sumažinti jam siunčiamų komjaunuolių skaičių iki kelių ir pašalinti iš dalyvavusių tarpo „bučkių“ protektorių. Po to dar kartą jis peržiūrėjo, jau be -komjaunuolių pagalbos, kandidatų sąrašus, priimdamas dėmesin reikšmingesnius komjaunuolių įspėjimus ir sudarė pats priimtų i atitinkamus fakultetus sąrašus, kuriuos Įsakė tuojau iškabinti Universiteto patalpose, Tuo būdu, pritariant drg. Bulovui buvo priimta universitetan ir 30 ha „buožių“, o keli negabūs ir tinginiai Kimmelio draugai ir draugės nebuvo įtraukti sąrašuosna, nežiūrint, kad jie buvo jau ’ drg. Kimmelio „priimti“.Čia prasidėjo antrasis priėmimo procedūros aktas, apie kurį galima pasakyti: „juokai pro ašaras“. Kadangi jau buvo pilnai užpildytos fakultetų normos, prasidėjo puolimas prieš rektorių ne iš esmės, ne principinis, bet jo apgulimas iš visų pusių verčiant ir kaulyjant virš normų dar kiek priimti. .Normos buvo sudarytos, atsižvelgiant Universiteto patalpų, anatamikumo, laboratorijų, seminarų talpumo, reikalingo tinkamam studentų praktikos užsiėmimų vedimui personalo,

teksią palaukti su jų priėmimu iki Vilniaus organizacija gausianti reikalingų žinių iš atitinkamų vietinių organizacijų. Tuo būdu peržiūrint studentų prašymus, priėmimo pirmenybę aiškiai gaudavo vilniečiai, daugiausiai dar nelietuviai, tuo tarpu kai nevilniečiai, kurių daugumą sudarė lietuviai, beveik nebegaudavo vilties patekti universitetan.Norėdamas tikrai pažinti tą pagalbą, kurią turėjo jam suteikti atsiųsti komjaunuoliai, rektorius peržiūrėjo su jais vilniečių prašymus, o nevilnietiškus prašymus leido sugrupuoti mokyklomis ir pavardėmis, kad lengviau ir greičiau būtų gautos žinios iš vietinių organizacijų. Vilniečių prašymai buvo peržiūrimi iš eilės, komjaunuoliams, ypačiai Kimmellui autoritetingai reiškiant apie juos nuomones: „tas geras vyras, reikia jis priimti“ arba „buvo mūsų organizacijoje, priimsim ji" — ir priešingai „buvo antisemitas, negalima jo priimti", „jo tėvas sionistas, negalima priimti“, „fabrikanto sūnus — atmesti", „lenkų karininko sūnus — atmesti“ ir pan. Nepaprastai aštriai atsiliepdavo žydai prieš daugelį žydų priklaususių (arba jei jų tėvai priklausė) komjaunuoliams nesimpatingoms patriotinėms žydų organizacijoms, o lenkai (tikriau „lenkai“) prieš daugeli savo tautiečių kaip buvusiųjų lenkų karininkų ar valdininkų vaikus. Būdavo ir išimčių, kai pav. Kimmelis, pats fabrikanto sūnus, reikalavo priimti savo brolį nes nacionalizavus visus fabrikus tėvas jau nebesąs fabrikantas. Tačiau ar tai atsižvelgdami į rektoriaus tautybę, ar kuriais kitais sumetimais, komjaunuoliai ypatingai lengvai praleisdavo lietuvius, baigusius vienintelę lenkų laikais Vilniaus lietuvių gimnaziją. Rektorius davė jauneliams taip pažaisti apie savaitę laiko, norėdamas geriau susiorientuoti esamoje paduotų prašymų ir komjaunuolių informacijų medžiagoje, be to, sulaukti jam pažadėtų žinių apie nevilniečius.Per tą laiką paaiškėjo, kad išskiriant Kimmelj, visi kiti rektoriaus talkininkai dar nebuvo Vilniaus Universiteto studentai, tad kiekvienas iš jų visų pirma pats rūpinosi šavo priėmimu. Kimmelis dėjo pastangų, kad visi būtų priimti iš tos privačios žydų gimnazijos, kurią jis pats buvo prieš metus baigęs, o beveik visų ją baigusių jaunuolių bendra žymė buvo nepaparastai silpni pažymiai, bet vis tai, anot Kimmelio, buvę „geri vyrai“. Be to, Kimmelis iš dešinės ir iš kairės protegavo visus, kas jį buvo prašęs, o prašančiųjų posėdžio metu prisirinkdavo pilnas koridorius. Ypatingai karštai protegavo Kimmelis gražias mergaites už „bučkio" pažadėjimą,

jungia jos narius. Tie interesai yra nuola
tos atakuojami (vairių (takų iš vidaus, o 
iš užsienio juos spaudžia kitos tautos. Kai 
kurie tų interesų yra antraeilės reikšmės ir 
gali būti "pažeidžiami, nesužalpjus tos tau
tos, kaip atskiros bendruomenės. Bet jei 
svarbiausieji tautos interesai bei juos rep
rezentuojanti institucija pažeidžiami bei 
naikinami, tai tuo pačiu tauta paliauja eg
zistavusi. Tuo keliu tauta yra absorbuoja
ma kitos tautos, ir jos nariai išmėtomi „so
cialinėje dykumoje”. Žinoma, atskiri indi
vidai palieka egzistuoti, bet tauta išnyksta.

Pasirinkti „taiką” nacionalinės politikos 
objektu reiškia apsispręsti, kad net svar
biausieji tautos interesai bei institucijos', 
kurie bei kurios sudaro tautos egzistencijos 
istorinį pagrindą, nebus ginami, 
būtinai reikšis vidinis ir išorinis 
mas ( tautos gyvuosius interesus, 
sakymui egzistuoti. Prie pirmos 
kurios ilgai laukti nereikėtų, tokia tauta

Kadangi 
spaudi-, 

tai atsi- 
progos,

Choleros epidemija Egipte
Kairo (AP). Iki spalio riiėn. 1 d. nuo 

choleros mirė 161 asmuo, bendras susirgi
mų skaičius jau pakilo iki 800, — praneša 
sveikatos ministerija.

Pranešime sakoma, kad laike 24 vai. už- 
registfirdta 58 mirimai ir 114 susirgimų 
cholera, kiti 87 atsitikimai Įtariami. Siau- 
riniai Kairo distriktai yra pirmosios lini
jos kovoje su plintančia epidemija, kur sku
biai Vykdomas skiepijimas. Palestinos, Ira
ko, Sirijos ir Libanono vyriausybės (sakė 
savo konsulatams Kaire neišduoti keleiviams 
iš Egipto vizų be (siskiepijitno pažymėji
mų. (vairios valstybės siūlo savo pagalbą 
kovoje prieš šią baisią ligą. Skiepus siun
čia Irakas, gauta pasiūlymai taip pat iš D. 
Britanijos, Amerikos, Rusijos, Prancūzijos 
ir kitų valstybių. Egipto policija ir kariuo
menės daliniai saugo (ėjimą į Kairo ir ki
tas epidemijos paliestas krašto vietas.

* Persijos šachą prezidentas Trumanas 
apdovanojo Legion of Merit ordenu. (Dena)
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IX. ŽILA PRIMADONA. PAGUODŽIAN
TIS LAIŠKAS. RAIDES.

Šitaip filosofiškai nusiteikusiam žmogui 
nuolat atsiranda jėgos groti su velnio Seine 
katarinka.

Bet, kad ir gerai pasižvalgius nebūtų ga
lima begroti, kai tokiame racionalistiniame 
prancūzų krašte visgi dasigyvenama ligi 
grynų nesusipratimų. Čia tebesiryžtu tęsti 
naujausių literatūrinių srovių studijas ir 
todėl negaliu nekalbėti apie surrealizmą.

Si labai moderniška naujoji meno ir lite
ratūros filosofija bei praktika pas mus bu
vo atsakom ingai išstudijuota jau prieš 20 
metų, kai dviejuose paskutiniuose „Keturių 
Vėjų” numeriuose iš Prancūzijos grĮžęs ten 
aukštuosius mokslus baigęs A. Šimėnas da
vė maždaug po šimtą eilučių vertimų iš 
Andrė Breton veikalų (ar straipsnių). Pas 
mus „Keturi Vėjai” po to tuoj mirė, kad 
ainiuose gyventų. O Prancūzijoje surrealiz- 
mas toliau gyveno ir klestėjo, kad lavonu 
tapęs nebūtų palaidotas.

Ir štai pastaraisiais metais reikėjo jam 
išgyventi skaudžiausią tragikomediją! Mat, 
paaiškėjo, kad ne vien 50 metų sulaukusios 
baleto primadonos ir 70 metų amžiaus te
norai gana dažnai nesusivokia, kada jiems 
ateina laikas baigti šokti ar dainuoti. Iš > to 
gaunasi neapsakomos kančios ne tiek jiems 
patiems, kiek žiūrovams. Ta taisyklė nuo 
amžių žinoma ligi koktumo, bet surrealizmo 
koplyčios popiežius Andrė Breton visgi 
perkėlė tą klaikų precedentą literatūron bei 
kituosna menuosna.

Teisybė reikalautų pabrėžti, kad surrea- 
lizmas, ypač dailėje, yra palikęs gilesnių 
pėdsakų, negu dabartinis egzistencializmas, 
kurio flirtas su tapyba, gal būt, baigsis 
nepalikdamas vaikų, — nežiūrint, kad 
abortai. Prancūzijoje draudžiami ir skau
džiai baudžiami. O gyvenimo manierose 
surrealizmą pe taip * lengvai pralenks ir 
pats „Tabou”, prieš kur} reakcinė Dauphine 
gatvės liaudis jau ruošia fašistinius aten
tatus.

Tragedija betgi gaunasi iš to, kad surrea- 
lizmas žūt būt užsispyręs gyventi ir vai
dinti vadovaujančios civilizuotos Europos 
mirties, bei jausmo, akcijos bei sapno vir
šūnes. Andrė Brėton pernai sugrĮžo iš 
Amerikos, Į kurią jis buvo apie penkeris 
metus pabėgęs, ir dabar pasiryžo sutvarkyti 
gerokai pakrikusius savo bažnyčios reika
lus.

Pirmiausia jis ekskumunikavo ir iškėlė 
■kelis bjauriausius heretikus ir .dezertyrus 
a la Aragon, nuėjusius Į komunizmą ir taip 
šlykščiai suteršusius surrealizmo .., prin
cipus. Pusiausvyros atstatymui Andrė Bre
ton ėmė pats rašyti ir duoti interview net 
tokiems šventakupriškiems ir kiaurai reak
cionieriškiems literatūros savaitraščlams, 
kaip pav., „Le Figaro Litteraire”. Kaip ir 
dera papai, jis ten sprendė visus klausimus, 
davė patarimus, palaiminimą ištikimiesiems, 
•išdėstė visuotinės taikos bazes ir pasauli
nės valstybės konstitucinius p’agrindus, Įver
tino rezistencijos rolę ir 1.1. Tokiais sun
kiais klausimais Paryžiaus liaudis nebuvo 
pasirengusi diskutuoti, o kai dėl prieš- 
vokiškos rezistencijos problemų, tai tūli 
paraiška abejonių, kad per visą karą išbė-

Naujo gyvenimo evangelijos.
(LAIŠKAI IS PARYŽIAUS

gūsio Į Ameriką pono Breton rezistencinė 
kova gal ir nepasižymėjo visu surrealizmui 
deramu efektyvumu ...

Norėdamas parodyti, kad jis grįžta na
mo su triumfu, — mažiausiai kaip Napo
leonas iš Rusijos 1812 metais! — Andrė 
Breton apskelbė organizuosiąs milžinišką 
surrealizmo parodą Paryžiuje, kur būsiąs 
duotas triuškinantis atsakymas visiems abe
jojantiems surrealizmo vitališkumu ir am
žinu revoliucingumu — dviem tikraisiais 
žmonijos progreso vitaminais.

Viena paroda, daugiausia tapybinio žanro, 
jau Įvyko pereitą vasarą, nors negalėčiau 
autoritetingai teigti, kad taj ta triuškinan
čioji. Gal vėliau bus daugiau ... Teko ją 
matyti. Bet kaipo profanas meno klausi
mais, čia nedrįstu kišti savo sudilusios nuo
monės kapeikų ir pasinaudosiu „Le Monde” 
dailės kritiko pastabomis. Dienraštis „Le 
Monde” šiuo atžvilgiu gali būti autoritetu 
ne tik dėl to, kad tai yra prancūzų užsie
nio reikalų ministerio oficiozas, bet ypač, 
kad jis teikia visas objektyvumo garantijas. 
Mat atkakliai siekdamas išsklaidyti Įtarinė
jimą, kad jis esąs buvusio „Le Temps” Įpė
dinis, kad tebejaučiąs simpatijų vichystams 
ir tebėra sunkiosios pramonės bei 200 reak- 
cionieriškiausių Prancūzijos familijų in
teresų gynėjas, savo publicistinėje ir kul
tūrinėje dalyje jis dažnai rodo retą tole
ranciją ir net šiltas simpatijas visokiem* 
modernistams, visokiam pažangumui ir vi
sokioms radikaliausioms teorijoms.

Aprašydamas tą surrealistų parodą, „Le 
Monde” kritikas nuoširdžiai ją išgyrė ir 
prisipažino buvęs nustebęs, kad nieko dau
giau nebematęs, kaip tik klasiškai Įprastus, 
kasdieninius ir visiškai normalius ekspona
tus. Vienintelis nenormalus ir naujas daly
kas visoje parodoje buvo jam - paprastas 
stalas, prie kurio pardavinėjami bilietai, ir 
kelios paprastos kėdės, ant kurių galima 
atsisėsti. Tik šie pastarieji eksponatai jĮ 
stebino savo nenormalumu ir originalumu.

APIE NAUJAUSIAS LITERATŪROS SROVES IR MOKYKLAS) 
Rašo BRONYS RAILA

Keista,, tokį Pai Įspūdį išsinešiau ir aš ...
Tad, brangūs broliai, dabar gal supra

site, kodėl aš taip sunkiai rašau ir raša
las džiūsta plunksnakotyje. ' Nebėra tikrai 
moderniškų, tikrai naujų, tikrai revoliuci
nių srovių! Daugiausia vis kažkoks atrajo
jimas senų ar jau visiems žinomų norma
liausių receptų. Norėtųsi tuos laiškus baigti 
ir nebevarginti jūsų Amerikos atradimo 
planų.

Kaip tik šiandien buvau taip visiškai iš
sisėmęs ir jau stačiau paskutinį tašką. Bet.. 
štai duktė Į kabinetą atneša laišką. Iš Lie
tuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdy
bos! Koks jaukus žaibas juodą nuobodžio 
naktį! ... Po to, kai prieš pusantrų metų 
begėdiškai buvau sudarkęs ir sufalsifikavęs 
mūsų rašytojų tremtinių jautrų atsišauki
mą ... Į pasaulio demokratinius rašytojus, 
jaučiau aiškiai, kad juoda katė buvo per
bėgusi mūsų erškėčiuotą taką, ir sąžinė- 
kankindavo. Ir štai dabar aflt liuksusinio 
Draugijos blanko man rašoma:

„Brangus Kolega!
Susirinkę aptarti savo rūpesčių, lietuviai 

rašytojai sveikina Tamstą kaip dvasios 
brolį, tikėdamiesi, kad mintimis dalyvaujat 
mūsų antrajame tremties suvažiavime Augs
burge. Mes neabejojam, kad ir ateityje sa
vo raštais susirišim visur visuomet”.

Seka parašai brangių pažįstamų su su
važiavimo pirmininku Faustu Kirša („šiau
liečiu”, kaip ir aš ...) priešakyje. Prieraše 
Draugijos valdyba dar specialiai sveikina 
ir pareiškia savo nuoširdžiausią padėką, 
patvirtintą Stasio Santvaro ir Henriko Ra
dausko (zemlioko 
parašais.

Va, ir Įpuoliau Į lyriką ... Ir staiga 
kraujas pasunkėjo 
riais? pamačiau, kad yra prasmės tęsti 
pradėtą uždavinį, bent „savo raštais susi
rišti visur ir visuomet”. Ačiū, kolegos, — 
tai ir vysime virvelę toliau ... Kad min
timis dalyvavau Augsburgo suvažiavime, tai

fluff Daugyvenės upės)

keliais energijos centne-

neperseniausiai buvo su vienu 
mūsų visuomenės veikėju. Ne
būdamas žymus ir garsus, jis 
savo laiškuose išsireikšti tik

tikriausia tiesa iš mano pusės šioje atomi
nėje ir perdėm spiritualistinėje eroje. Bet 
kad gaunu nuoširdžios pagarbos pareiški
mus, kaip dvasios brolis (1), tat man 
dar niekad ligi šiol gyvenime negirdėtas 
komplimentas. Džiaugiuos ir didžiuojuos, 
tik bijau, kad dėl tokių puošnių stilistinių 
priemonių man vėl neĮvyktų kurčias kon
fliktas, kaip 
labai žymiu 
tūralu, kad 
labai mėgo
karalių raštuose vartojamomis frazėmis. 
Vieną savo laišką jis man užbaigė nuo am
žių nustatyta protokoline formule, vartoja
ma susirašinėjime tarp suverenų: „Votre 
humble serviteur — Jūsų nusižeminęs tar
nas” ...

Broliuk, pagalvojau, šitokiomis formulė
mis tai manęs nepaimsi. Aš karaliumi nie
kad nebūsiu, o tu dar irgi nevainikuotas, 
nors su Vatikano karūnų dirbtuve iš seno 
palaikai daug glaudesnius santykius. Bet 
jei jau taip juodu ant balto rašai, tai ir 
imsime visa žodiškai. Gadynėje, kada rū
piniesi tautą iš nelaisvės vaduoti, mano 
nuomone, neužtenka ir nelabai skoninga 
verstis karališkais trafaretais. Gerai žinau, 
kad Į tautos vadus ar bent Į tautai vado
vaujančius organus taikai, man ir mano 
pažįstamiems jau keli metai vis vadovauji, 
o čia dabar — „tavo nusižeminęs tarnas” ... 
Imsime žodiškai. Ir pradedu jau atsakinėti, 
kaip tarnui, ir dargi nusižeminusiam tar
nui. Nereiks čia man pasakoti, kad tie mū
sų šaunūs epistoliaritiiai santykiai per tris 
savaites pasibaigė be galo rūgščia kata
strofa. Ot ir susirašinėk karališkai su res
publikonu ...

Tą ĮvykĮ atpasakoja tik dėl to, kad pa
brėžiau vieną savo naują defektą, Įgytą šio 
antrojo, pasaulinio karo metu ir dviem 
pastaraisiais pokario metais.

Klausydamas per radiją ar skaitydamas 
Roosevelto, Churchillio, Trumano, Bevino

bei kitų dabarties žymiausių asmenybių de
klaracijas, Įsigijau kvailą palinkimą 'klausti 
save: ką gi jie, pagaliau, nori pasakyti? ... 
Pradėjau analizuoti ir gerbti žod). Net 
Įsimylėjau žodį, tą tikrą daikto ir minties 
vardą, ženklą, simbblĮ. Kad susigaudyti 
žodžių okeane — ir vis gražiausių, triaki- • 
giausių, humaniškiausių! — nėra kitos 
priemonės, kaip pradėti nuo vieno atskiro 
ir eiti prie kiekvieno atskiro žodžio tikro
sios, grynosios prasmės ieškojimp. šitaip 
kontroliuojant, galima šiek tiek atsispirti vi
liojimams nuolat pasiduoti melui ir ap
gaulei. Tegyvuoja žodis! ...

Maniau, kad verčiantis su žodžiais jėzui
tiškai, ko gero būtų galima prieiti prie 
naujos originalios iilosofinės, literatūrinės 
ir estetinės mokyklos atradimo ... Bet jau 
pernai vasarą patyriau, kad tokios mano 
užmačios būtų juokingai reakcionieriškos, 
pasenusios, supelėjusios, nuvalkiotos, nė 
trupučio nebeoriginalios. Pažangos ratas 
jau daug toliau nusisukęs. Paryžiuje gimė 
ir manifestus išleido nauja ir daug toliau 
siekianti literatūrinė beĮ estetinė * srovė — 
bet trizmas (nuožodžio „lettre” ,..). Tai 
reiškia, pagrindan viso ko dedamas ne pra
džioje buvęs žodis, kaip šv. Raštas ir kurio 
dėka mes visi turime laimės gyventi Šioje ii 
rūkų ir miglų Dievo sukurtoje nuostabioje 
planetoje, — bet Raidė! Raidė tuO tarpu 
čia iš lyriško alfabeto, bet gali būti raidė 
ir iš kinietiško alfabeto, arba visai naujai 
nupiešta, kad išreikštų kiekvieną garsą ku
rio kurčios finikiečių ir romėnų ausys dar 
nesugebėdavo išgirsti.

Lettre — lettrizmas ... Gal perdaug ne
nukentės rašinio mokslingumas, jei šovinis
tiniu Įpročiu toliau versiu šiuos terminus į 
lietuvių kalbą ir nuo žodžio „raidė” tą 
naują atradimą dažniausiai vadinsiu „rai- 
dizmas”. Tai juk visiškai tas pats. /

Siam naujos magiškos Srovės supratimui 
ir skirsiu savo sekančius laiškus.

(Bus daugiau)

Lietuva privalo tapti nepriklausoma
Pirmojo pasaulinio karo metu tremtyje 

atsidūrę lietuviai rūpinosi ne tik savo 
medžiaginiais reikalais, bet taip pat dirbo 
didelĮ bei vaisingą tautinės kultūros darbą 
ir sielojosi savo tautos likimu bei jos atei
timi.

Kokia turėjo būti karo audros sunaikin
tos Lietuvos ateitis? Nei rusams nei vokie- 
itams Lietuvių tauta nenorėjo vergauti: ji 
buvo pasiryžus tapti laisva ir nepriklauso
ma valstybe. Lietuvių tautos laisvės šauks
mas aidėjo ir vokiečių okupuotoje Lietu
voje ir visame pasaulyje ten, kur buvo dau
giau ar mažiau lietuvių.

Be Jungtinių Amerikos Valstybių, pirmo
jo didžiojo karo metu daugiausia lietuvių 
buvo Rusijoje. Čia ypač daug buvo šviesuo
menės ir mokslus einančios jaunuomenės. 
Tad Rusijoje lietuvių tremtinių buvo pla
čiai ir energingai veikiama nepriklausomai 
Lietuvos valstybei atkurti.

(PETRAPILIO LIETUVIŲ SEIMO 30 METŲ SUKAKČIAI PAMINEI!)

A. Merkelis
Dar prieš revoliuciją 1917 m. vasario 17 

d. Įvairių lietuvių politinių partijų susirin
kime buvo priimta bendra pažangiečių, san- 
tariečių, , socialdemokratų ir socialistų 
liaudininkų dėl lietuvių visuomenės takti
kos einamuoju momentu ši rezoliucija:

„Manydami, 1) kad vienintelis Lietuvių 
Tautos tikslas tegali būti — laisvės Įsigiji
mas savo likimui spręsti; 2) kad Lietuvių 
Tautai laisvės Įsigijimas tegalimas tik nuo
latinio, organizuoto politinio darbo keliu, 
kuriuo būtų nuosekliai viso pasaulio tau
toms reiškiama Lietuvių Tautos valia, — 
laiko reikalingu sudaryti tam tikrą autori
tetingą organą — būtent Tautos Tarybą — 
iš atstovų lietuvių visuomenės partijų po 
tris nuo kiekvienos, palieka Dūmos atstovų, 
o lygiai atskirų lietuvių visuomenės dar-

VILNIAUS UNIVERSITETAS (Bus daugiau) 8

galimybės gauti reagentų, kuro trūkumo daugeliui artėjančią 
žiemą patalpų apkūrenti ir bendrai turint galvoje rimtas 
akademines studijas, tuo tarpu kai padavę prašymus ir jų tė
vai to, žinoma, nepaisė ir kiekvienas tenorėjo tik, kad bent 
kokiuo būdu „jis“ patektų universitetan. Dėl ilgą laiką Ste
pono Batoro universiteto darytų kliūčių priimti žydus dau-, 
gumas jų nepatekdavo lenkiškam Vilniaus universitetan, o 
dabar atėjo valanda, kuri pašalino tas kliūtis. Partijos ža
damas nemokamas mokslas ir daug stipendijų tiesiog metė 
visą žydų jaunimą į universitetą. Taip pat ir lenkų jaunimas, 
iki šiol boikotavęs lietuviškąjį universitetą, dabar pritaria
mas leiikų visuomenės vadų, kurie siekė paversti lietuvius 
universitete mažuma, ėmė Į jį spraustis.

■Kadangi daugelis lietuviško jaunimo, naujiems valdovams 
pašalinus jų tėvus valdininkus iš tarnybos, dabartinei val
džiai priešingai nusistatant, pasiturintiems ūkininkams, be to, 
Vilniuje sunkiai begaunant butus, pasiliko namie prie tėvų 
ir visiškai nepadąvė prašymų, tad daug atmestųjų prašymų 
buvo žydų ir lenkų. *)

Nepatenkinti lietuviai, nekartą 30 ha „buožės", paprastai 
tyliai priimdavo prašymų atmetimą ir nebandė ieškoti kitų 
kelių, sprendimui pakeisti, bet lenkai ir ypačiai žydai, tarpi
ninkaujant komjaunuoliams, tuojau įskundė z rektorių Vil
niaus organizacijai ir net Kaune, jog šališkai tenkinęs pra
šymus, nesiskaltęs su komjaunimo nuomone ir tiesiog esąs 
prleštarybiškal nusistatęs, nes, girdi, Tarybų Konstitucijos 
prasme visi prašymai priimti universitetan turėję būti paten
kinti. Partija, suprantama nepriėmė dėmesin komjaunimiško 
konstitucijos aiškinimo, o prorektorius Bulovas ir vicekomi- 
saras Žiugžda nušvietė Partijai priekaištų rektoriui nepa- 
grįstinumą. Partija pareikalavo betgi ieškoti būdų patenkinti 
kiek galima daugiau prašymų, nors ir pakenkiant studijų 
rimtumui. Spaudžiamam partijos, komjaunimo, tėvų ir pa
čių kandidatų, teko atsižvelgti vis labiau ištempiant semes
trines normas medicinos fakultete nuo 100 iki 120, 140, 150

*) Prašymai Į aukštesniuosius semestrus, paduoti buv. Ste
pono Batoro Universltetb studentų, daugumoje buvo paten-' 
kinti. Tačiau priimtų Stepono Batoro Universitetan 1939 m. 
pirmuoju sovietmečiu studentų, kurie šiaip taip nenormaliose 
sąlygose perslinko per I-ąjį semestrą, prašymai dabar buvo 
laikomi lygiai su naujai stojančiųjų prašymais, taikant jiems 
betgi šiokias tokias pirmenybes.

studentų, chemijos beveik pusantro karto, priimant Į 
humanitarinius, teisės ir ekonomijos mokslus beveik be apri
bojimo (kiek prašymuose buvo paminėtas tas, o ne kitas fa
kultetas, tačiau buvo padaryta išimčių ir iš tos taisyklės). 
Tuo būdu universiteto studentų skaičius normaliose sąlygose 
negalėjęs viršyti 1.500, pakilo ligi 2000, vėliau (1941 m. va
saros semestre) pasiekė 2.200. .

Per kelias savaites iš visų pusių apgultas rektorius buvo 
priverstas kasdieną po kelias valandas kalbėtis rektorate ar
ba telefonu su atmestais kandidatais arba jų tėvais ir pro- 
tektoriais. Partijos ir profesinių sąjungų atstovais, Raudo
nosios Armijos karininkais, studentų komiteto atsto
vais ir kitais draugais ir draugėmis. Be to, jis buvo 
gaudomas pakeliui Į namus ar iš namų, o taip pat namie, kad 
padarytų prašančiam „tik tą vieną išimtį“. Nekartą jis buvo 
priveistas priimti rektorate iš eilės 100 ir net 150 
asmenų, iš kurių kiekvieno turėjo išklausyti ir jam atsakyti 
tą pat, jog net kelis kartus buvo nualpęs nuo nervų įtempi
mo Ir nuovargio. Ypačiai dažnai ateidavo drg. Zinos ar Par
tijos vardu drg. Kimmelis su kandidatų sąrašu priėmimui, iki 
paaiškėjo, jog drg. Zina jam nieko nepavesdavo. Pagaliau 
rektorius buvo įspėtas, kad Kimmelis (fabrikanto sūnus) visai 
nėra komjaunuolis ir net yra išbrauktas iš komjaunuolių 
kandidatų sąrašo už sauvaliavimą. Po to Kimmelis jau.nebe- 
sirodė rektorate. Karininkų ir profesinių sąjungų įsikišimus 
pasisekė nutraukti per Partiją. Į telefoniškus grasinimus Par
tijos, NKVD, prokuratūros ir kitų įstaigų vardu paskirų as
menų visiškai nebuvo atsakoma, tiktai taip užtariamų pra
šymai buvo atidedami Į šalį kaip „nunquam studiosus" (nie
kad nebus studentu — atmestinųjų grupę). Lenkai retai tesi
naudojo kieno nors protekcija, paprastai kreipdamiesi asme
niškai į rektorių arba per tėvus, ir nekartą jų priėmimo 
reikalas Susitvarkydavo čia pat patenkinamai. '

Žydus gynė ne tiktai jų tėvai ir įvairių įstaigų veikėjai 
ne tam reikalui paskirti, bet žydų įprašyti ir kitų tautybių 
atstovai, kaip lenkė gydytoja Dziewicka-Sztachelska, lie
tuvių operos dainininkė Staškevičtūtė ir kiti. Kartą po
mirtiniu protektorium tapo tik ką miręs Vilniaus miesto vir
šininkas lietuvis komunlstaš Kazanavičius, po kurio mirties 
jo našlė (Aldona Didžiulytė) užtikrino rektorių, kad jos vy
ras jau sunkiai- sirgdamas prašęs ją rektoriui užstoti lietu
vaitę Grudzinskaltę, dėkingas jos tėvui už suteikimą jam 
kadaise - Lietuvos valdžios organų sekamam komunistui,

bininkų — kooptavimą pačiai Tautos Ta
rybai spręsti, ir pažymi, kad visais atsiti
kimais, kai bus kalbama visos Lietuvių 
Tautos vardu, neprisidedant prie daugumos 
sprendimo kurioms partijoms, pažymima, 
kurių partijų vardu Lietuvių Tautos nu
sprendimas skelbiamas, vykinamas”.

Po vasario revoliucijos, Rusijos pilie
čiams Įgijus daugiau politinių laisvių ir 
teisės burtis Į politines organizacijaą lais
vai savo reikalams svarstyti, 1917 m. kovo 
13 d., vaduojantis aukščiau minėta rezoliu
cija, 
buvo sudaryta Lietuvių Tautos Taryba. 
Buvo 
nasis Valdymo Komitetas, šis komitetas, 
papildytas mažumų atstovais, turėjo perimti 
iš rusų valdžios savo -žinion visas evakuo
tas, laikinai sustabdytas ir naujai Įsteigtas 
Kauno, Vilniius ir Suvalkų gubernijų 
teismo, administracijos, kultūros, ūkio, pra
monės ir labdarybės Įstaigas po Rusiją iš
blaškytas. Pagal Laikinosios Rusijos Vy
riausybės programą reorganizuoti ir ad
ministruoti tas Vilnians ir Kauno guber
nijų vietas, kurios nėra vokiečių okupuo
tos. Ruošti Lietuvos tremtinių Į tėviškę 
grąžinimą,. Lietuvos ūkio ir pramonės at
gaivinimo, Lietuvos trobesių atstatymo ir 
Lietuvos karo nuostolių atlyginimo projek
tus. Ruošti projektą Lietuvos Steigiamojo 
Seimo, renkamo visuotiniu, lygiu, tiesiogi
niu ir slaptu balsavimu, kuris nustatytų 
Lietuvos vidaus tvarką ir Lietuvos santy
kius su kaimyninėmis tautomis.

Kad šiuos savo uždavinius Lietuvių Tau
tos Tarybos Laikinasis Valdyno (Vykdoma
sis) Komitetas galėtų pradėti vykdyti, rei
kėjo gauti Laikinosios Rusijos Vyriausybės 
sutikimą. Tam tikslui Lietuvių Tautos Ta
rybos delegacija kovo 18—19 d. lankėsi pas 
kunigaikštį Lwową ir Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos prezidiume. Ir vie
nur ir kitur jie rado principini pritarimu 
bet nieko konkretaus. Lietuvių Tautos Ta
rybos atstovai dar porą kartų tarėsi su 
Laikinąja Rusijos Vyriausybe, ir iš tų pa
sitarimų viena tebuvo aišku, kad ji Lietu
vių Tautos Tarybos Įteiktus reikalavimus 
delsia spręsti, o, gal būt, jų ir visiškai ne
mano Svarstyti.

Kad lietuvių tautos reikalavimai turėtų 
stipresni pagrindą ir rastų platesni atgar
si, Lietuvių Tautos Taryba 1917 m. ba
landžio 19 d. posėdy nutarė šaukti visų Ru
sijoje gyvenančių lietuvių seimą, kuris vi
sam pasauliui pareikštų lietuvių visuome
nės politini nusistatymą. Seimas nutarta 
šaukti 1917 m. gegužės 27 d. Petrapilyje.

iš Įvairių lietuvių politinių partijų

numatytas sudaryti 12 žmonių Laiki*

ir bendrai veikti, buvo numatę 
atskirų katalikišką seimą. Tokių 
lietuvių tautai momentu griežtas 
visuomenės susiskaldymas Į dvi

Lietuvių Tautos Taryba seimui' šaukti Į 
visuomenę išleido atsišaukimą ir išrinko 
aštuonių žmonių seimui organizuot; komi
siją (V. Bielskis, F. Bortkevičienė, M. Yčas, 
M. Januškevičius, V. Požėla, kun. J. Tu
mas, R. Skipitis ir St. Šilingas).

Susidomėjimas šaukiamu seimu lietuviu 
kolonijose buvo didelis. Partijos, norėdamos 
kuo daugiausia savo atstovų pravesti t sei
mą, pradėjo smarkią agitaciją. Jau iŠ joe 
buvo galima sprąsti, kad seimas bus gau
sus ir audringas. Katalikai, nujausdami, kad 
su kairiosiomis partijomis bus sunku susi
kalbėti 
šaukti 
svarbiu 
lietuvių
viena antrai priešingas puses buvo žalingas, 
ir. seimo organizacinės komisijos nariui 
kun. Juozui Tumui vargais negalais pasi
sekė Mohileve Įtikinti katalikų' veikėjus, 
kad jie atskiro seimo nebešauktų, bet da
lyvautų Petrapilio bendrajame lietuvių 
seime.

Į Petrapilio Lietuvių Seimą savo rinktus 
atstovus atsiuntė net tolimiausios Rusijos 
lietuvių kolonijos. Seimas buvo gausus ir 
partiniu atžvilgiu Įvairus. Į seimą atvyko 
334 atstovai, iš kurių 14 mandatų komisi
jos buvo pripažinti netinkamais, ir tuo bū
du seime buvo, 320 atstovų. Kai kurie at
stovai išvažinėjo nesulaukę seimo pabaigos. 
1917 m. birželio 3 d. partiniu atžvilgiu bu
vo ši seimo sudėtis: Socialistų-Liaudiniakų 
— 90, Socialdemokratų — 39, Krikščionių- 
Demokratų — 41, Nepartinių — 51, Kata
likų — 32, Santaros — 30, Tautos Pažan
gos — 20.

Seimą pradėjo Lietuvių Tautos Tarybos 
Įgaliotas Stasys Šilingas. Jis savo kalboje 
linkėjo seimui Įžiebti pirmąją ugnelę ne
priklausomos Lietuvos valstybei atkurti. 
Seimo dalyvių nuotaika pakili.

Buvo pasiūlyta sudaryti seimO prezidiu
mas iš visų atstovaujamų politinių parti
jų po vieną atstovą. Tačiau šiam principui 
griežtai pasipriešino socialistai-liaudininkaiz 
ir socialdemokratai, kurie seime gausiau
siai buvo atstovaujami (turėjo 129 atstovus) 
ir norėjo jame vieni šeimininkauti. Jie savo 
kalbose pasisakė prieš katalikų kandidatus 
Į prezidiumą ir pareiškė išeisią iš seimo, 
jeigu jo prezidiume būsią katalikai. Du 
posėdžiai praėjo, kol buvo sudarytas pre
zidiumas be socialistų, kurie pavadinę sei
mą buržuaziniu-klerikaliniu atsisakė jo pre
zidiume dalyvauti. Tačiau revoliucinės nuo
taikos pagauti lietuviai karininkai š| prezi
diumą nuvertė ir jame pasodino socialis
tus, krikščionims demokratams nusileidžiant .

Sudarius seimo prezidiumą, jo dainių
(Nukelta Į 4 pusi)
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Kaip Ženevos korespondentas praneša, rams buvo pakankamai žinomas, dėl to juo vyriausybės galis kiekvienu momentu pa-
Europos darbo jėgos tyrimas keliaujantiems 
Amerikos* parlamentarams parodė ligi šiol 
jiems nepažjstamus politinės situacijos už- 
kampėlius. <

Įsitikinę, jog Prancūzijai tikrai trūksta 
darbo jėgos, Amerikos parlamentarai pasi- j 
ryžo išmėginti, ar vienu metu negalima bū- ' 
tų išspręsti dviejų problemų: duoti Pran-! 
cūzijai darbininkų ir nors dalimi pagrei- j 
tinti tremtinių (displaced persons) arba taip 
vadinamų^ „DP” likimo išsprendimą.

Prancūzų politikai ir valdininkai, drąsiai
ir atvirai užkalbinti parlamentarų, nepri
pratusių tarptautiniuose pasikalbėjimuose 
vartoti švelnių pirštinių, tartum suakmenė
jo. Jie ėmė smulkiai ir išsamiai aiškinti 
kad jau kuris laikas veda DP rekrutavimo 
l anglių kasyklas akciją, tačiau be ypatin
gų pasėkų. Rekrutacija sutinkanti Įvajrių 
kliūčių: ne' visi savanoriai gali būti priim
ti J darbą, kai kurie ėisai netinka tos rū
šies darbams, kurie prancūzų ūkiui ypatin
gai aktualūs ir pan.

Prancūzų atsakymai nebuvo aiškiai for
muluotiems parlamentarų klausimams pa
kankami. Jie pastatė dar konkretesnių klau
simų, ir netikėtai paaiškėjo, kad Prancūzija 
mieliau priimtų „Volksdeutschius” nei pa- 
baltiečius, lenkus ar jugoslavus...

KOKIŲ TREMTINIŲ ESAMA VOKIETI
JOJE

Pradžioje labai atsargūs, o toliau vis 
drąsesni prancūzų pastebėjimai apie sto
vyklose gyvenančius ir be naudos leidžian
čius brangų laiką pajėgius dirbti tremti
nius, amerikiečius nepaprastai nustebino. 
Dviejų savaičių bėgyje aplanką įvairias 
stovyklas ir susidūrę su vokiečiais, iškel
dintais iš vakarinės Lenkijos žemių, Čeko
slovakijos (Sudetų), Vengrijos ir kai kurių 
Jugoslavijos provincijų, delegatai priėjo iš
vadą, kad Vokietijoje dabar yra dvi trem
tinių kategorijos:

1) taip vadinami DP, pasilieku kaip hit
lerinio režimo aukos okupacinės armijos ir 
IRO globoje;

2) vokiečiai „Fluechtlinge”, kuriuos su
daro žmonės, pabėgę iš subombarduotų vie
tų, pabėgę nuo beartėjančios sovietų ka
riuomenės ir pasiryžę bet kokia kaina pa
silikti amerikiečių ir anglų okupacinėse 
zonose (pabėgėliai), vokiečiai (amerikiečių 
armija vartoja terminą „expellees”) ar as
menys, ’ iškeldinti iš tokių Rusijos sateliti
nių teritorijų, kaip Silezija, Rytprūsiai, Su
detai, Transilvanija ir Lt.

Kai amerikiečių Kongresas svarstė pro
jektą Įsileisti taip vadinamus DP į JAV 
(Stratfono projektas), dvi pagrindinės Ame
rikiečių įstaigos -r- Valstybės Departamen
tas ir Teisingumo Departamentas — pa
skelbė raštu pataisas, reikalaujančias i š- 
skirti kaip tik tas vokiečių tremtinių ka
tegorijas nuo pasinaudojimo paskelbto pro
jekto teisėmis. Abu departamentai savo pa
stabose vartojo „Volksdeutsche” terminą, 
tvirtindami paaiškinimuose, jog tos kate
gorijos tremtinių politinis vaidmuo karo 
metu ir jų laikysena Hitlerio okupuotų 
kraštų žmonių atžvilgiu jokiu būdu nelei
džia jiems naudotis JAV imigracijos nuos
tatais.
PRANCŪZŲ VALDININKŲ SAMPROTA

VIMAI
JA Valstybių nusistatymas minėtos prob

lemos atžvilgiu keliaujantiems parlamenta-

(Atkelta iš 3 pusi. . |
įt ' iolaika kiek atslūgo ir buvo pra- 
dėta ka.bėti dėl Lietuvos ateities. Ta tema ! 
kalbos užtruko ligi birželio 2 d. Dešinio- , 
sios partijos (krikščionys-demokratai, pa-, 
žangiečiai etc.) aiškiai ir griežtai pasisakė 
už Lietuvos nepriklausomybę. Kairiosios 
partijos (socialistai - liaudininkai, social
demokratai ir santariečiai), nenorėdamos1 
savo sprendimuose atitrūkti nuo joms gi
miningų Rusijos partijų, taip pat griežtai 
pasisakė — tik už apsisprendimo teisę, tai 
yra, kad Lietuva turėtų teisę laisvai visus 
savo likimo klausimus išspręsti Steigiama
jame Seime.

Degintosioms partijoms, savo programą j 
grindžiančioms tik Lietuvos reikalais, toks 
kairiųjų nusistatymas jokiu būdu buvo ne- 
priimtinas. Juk Lietuvos liaudis, pašalinių I 
įtakų veikiama, į Steigiamąjį Seimą gali' 
išrinkti tokius atstovus, kurie pasisakytų1 
prieš Lietuvos nepriklausomybę, ar būtų' 
už Lietuvos prijungimą prie Rusijos. Kad 
taip gali būti, šiandien mums, žvelgian
tiems į tuos įvykius iš laiko perspektyvos, 
labai aišku.

Kurie buvo argumentai už Lietuvos ne
priklausomybę, matome iš kun. J. Tumo 
kalbų seime. Jis seime atstovavo tautos Pa
žangos partiją ir karščiausiai bei energin
giausiai gynė Lietuvos nepriklausomybės 
reikalą. Jis vienoje savo kalbų, pabrėžęs, 
kad seimas keturias dienas prasivaidiįjęs dar

labiau jie spaudė prancūzų pareigūnus, no
rėdami geriau išsiaiškinti jų nesuprantamą 
laikyseną.

Sunkų buvo gauti aiškų atsakymą. Pran
cūzų valdininkai pripažjsta, jog Prancūzija 
labai reikalinga ne tik darbo rankų, bet iš 
viso žmonių „populiacijos”, piliečių prie
auglio. Tačiau Prancūzijos politinė situ
acija nelabai leidžia, kad šitame piliečių ir 
darbo rankų prieauglyje kokĮ nors vaidme
nį suvaidintų pabaltiečiai, lenkai, ukrainie
čiai ar jugoslavai.

— Tai yra žmonės, kurie atsisekė grjžti 
l savo kraštus, pergyvenančius gilias so
cialines permainas, — aiškino vienas aukš
tas prancūzų valdininkas. — Nenorėdami 
dalyvauti tose permainose, jie (rodė, kad 
•nėra pribrendę priėmimui, kad yra elemen
tų, atkakliai nusistačiusių prieš reformas, 
įgyvendinamas jų pačių kraštuose. Juk pa
naši (vykių raida, be abejo, laukia Prancū
zijos;-be abejo, ir mūsų kraštas nueis ra
dikalių permainų keliu... Kaipgi galime 
pas save atsigabenti žmones, užimančius to
kią aiškią ir atkaklią poziciją atžvilgiu to, 
kas dabar vyksta rytų Europoje, o kas grei
tai gali vykti ir vakaruose? Juk patys sau 
padarytume rūpesčių...

— Bet juk „Volksdeutschai” tai hitleri-
ninkai! — sušuko impulsyviausias ameri
kietis atstovas. — Ar jie bus tinkamesni 
priimti jūsų socialines ir ūkines reformas?

Prancūzas linktelėjo galva:
— Taip, jie yra medžiaga, tinkamesnė at

sidurti mūsų bendruomenės rėmuose, ir dėl 
to mėginsime juos rekrutuoti kaip imi
grantus... Nepamefame vilties, kad grei
tai pataikysime juos suasimiliuoti...

SUPRANTAMAS NENORAS
Iš antros pusės — D P stovyklas ap

lankę, amerikiečiai įsitikino, kad nenoras 
pastebimas ir D P tarpe ..

Raudoni plakatai ir atsišaukimai, raginą 
kaii kurias DP kategorijas emigruoti į 
Prancūziją, įsijungiant į anglies kasyklų 
darbą, stovyklose yra skaitomi su dėmesiu, 
tačiau perskaičius maža DP dalis pasuka į 
biurus, kur dirba prancūzų rekrutavimo 
komisijos. Tuo tarpu panaši b e 1 g ų akci
ja, kurios tikslas — gauti 18.000 angliaka
sių (pas kuriuos vėliau galės atvažiuoti jų 
šeimos), turi kur kas didesnio pasisekimo.

Amerikiečiai klausė:
— Kodėl? Juk darbo sąlygos belgų ir 

prancūzų kasyklose panašios. Kodėl taip 
nenorima važiuoti į Prancūziją?

Kai kurįe. apklausinėti DP — pabaltie
čiai, lenkai, jugoslavai — atsakinėjo išsisu
kinėdami. Kiti kalbėjo atviriau. Aiškino 
amerikiečiams, kad yra pakankamai infor
muoti apie Prancūzijos politinę situaciją, ir 
savo keliu klausė, ar kuris nors paklausi
nėjęs amerikietis gali „nuneigti, kad ko
munistai gali užimti Prancūzijoje valdžią 
artimiausiais mėnesiais ar per vienerius 
dvejus metus?”

Ne, nė vienas amerikietis negalėjo to 
nuneigti.

— Taigi dėl to, — kalbėjo atviresni DP, 
— ar tamsta nesutiksi su mumis, kad to
kiu atveju būsime paprastai atiduoti į ran
kas tos valdžios, kuri turi visą galią mūsų 
senajame krašte? Tada jau nebūsime IRO 
arba okupacinės armijos globoje, būsime 
Prancūzijos rezidentai, bet ne piliečiai, bū
sime svetimtaučiai, kurių rytinės Europos 

Lietuva privalo tapti nepriklausoma
nieko konkretaus nenutaręs, kreipėsi į sei
mo dalyvius, šaukdamas.

— Vyručiai, bent dabar nurimkime! Da
bar įtempkime visas savo pajėgas, ir kuo 
šalčiausiai išdėstykime kits kitam visus 
mūsų arsenale esančius išrodymus už ar 
prieš nepriklausomybę, už ar prieš tiktai 
jos apsisprendimo teisę ...

Toliau savo kalboje kun. Juozas Tumas 
pareiškė, kad jis ir jo vienminčiai Tautos 
Pažangos partijos nariai esą šventai įsi
tikinę, „jog kaip tik dabar atėjo metas vi
siems ir visur pasakyti, jog visų mūsų Ru
sijos Lietuvių valia ir noras, kad Lietuva 
būtų nepriklausoma, suverenė, o ne kitų 
vergė.

Kun. J. Tumo nuomone, nepriklausomy
bės, o ne apsisprendimo teisės turime rei
kalauti todėl, kad pirmoji sąvoka yra daug 
aiškesnė. Tad ji turinti tapti politiniu šū
kiu. Todėl jis ir esąs pasiryžęs kalbėti 
apie Nepriklausomą Lietuvą kaip šūkį, -„kad 
visi tai išgirstų ir įsidėmėtų; visų pirma, 
mes patys, plačiosios mūsų minios, idant 
rengtųs pačios išreikšti savo valią; dau
giau mūsų netekusi Rusų demokratija, mus 
užgrobusi Vokia ir, pagaliau, Europa, 
idant tai turėtų omenyje, ruošdamosi į 
taikos konferenciją.

Nepriklausomybės turime reikalauti todėl, 
kad pati nepriklausomybės idėja nuo am
žių glūdi lietuviuose. Patsai į lietuvis, anot 
kun. J. Tumo, tai gyva nepriklausomybė. 
Senovėje lietuviai narsiai gynė savo ne-

’• ; ■ ■ ■

I.

reikalauti, o komunistinė prancūzų vyriau
sybė, be abejo, neatsisakys ... Taigi, kaip 
čia važiuoti?.....

Nustebusių amerikiečių akivaizdoje tokiu 
būdu iškilo dar viena problema, ap
sunkinusi pirmu pažvelgimu taij> lengviai 
išsprendžiamą klausimą: Prancūzijai reikia 
3 milijonų žmonių, turime apie milijoną 
DP, su kuriais nežinome, ką daryti, o ku- 
riuos turime maitinti ... Tai dėl ko neati
duoti jų Prancūzijai?

Taip atrodė klausimas, kai jis buvo dis
kutuojamas Atlante, kuriuo plaukė JAV 
parlamentarai. Bet kitaip, visai kitaip jis 
atrodo vietoje. Tai yra dar vienas elemen
tas, atimąs amerikiečiams vilti, kad Gordi- 
jaus mazgas — Europos problemos — bus 
išspręstas Senato ir Reprezentantų Rūmų 
nubalsavimų, — baigia Ženevos korespon
dentas.

1947. IX. 28. , J. Kuzmickis.

PASIRUOŠTA VENGRŲ REPATRIACIJAI
Belgija ratifikavo sutarti dėl DP aprūpi

nimo darbu Belgijoje. Olandų ir britų vy
riausybės sutiko pasirašyti sutarti dėl DP 
aprūpinimo darbu Olandijoje. Pasiruoši
mai vengrų DP repatriacijai jau padaryti.

Schwahisch Gmuend stovyklos kronika
Lietuviai teisininkai rugsėjo 27 "d. turėjo 

savo draugijos tremtyje steigiamąjį sky
riaus susirinkimą, kuriame išrinkta šios su
dėties skyriaus valdyba: pirm. — A. Ag
linskas, sekr. — M. Šimkus, ižd. — Almi- 
nauskienė. Į revizijos komisiją išrinkta Na
vickienė, Jočys ir Pikelis. Teisininkų drau
gijos tikslas yra jungti ir globoti lietuvius 
teisininkus, kelti ir. ugdyti teisinę kultūrą, 
tenkinti teisininkų profesinius reikalus, teik
ti paramos ir rūpintis kitais reikalais.

Rugsėjo 29 d. mirė Jonas Gustas, ūki
ninkas, sulaukęs 74 metų amžiaus. Tai pir
masis mirties atsitikimas šioje stovykloje. 
Velionis paliko žmoną ir dukterį, kurios abi 
gyvena Schw._Gmūnd lietuvių stovykloje. 
Palaidotas vietos vokiečių katalikų kapuo
se. Prie kapo žodį tarė LTB apylinkės 
pirm. P. Jočys.

Jubiliejinis stovyklos biuletenio numeris, 
iš eilės 300-tasis, išleistas rugsėjo 30 d. 
Sis biuletenis (Mūsų Informacija) pradėtas 
leisti Niirtingene 1946 m. pradžioje, vėliau, 
pradėjus ten pat eiti spaustuvėje spausdin
tam „Apžvalgos” laikraščiui, laikinai su
stojo ir atgaivintas vėl, kai amerikiečių ka
rinės valdžios patvarkymu „Apžvalga” ne
gavo tolimesnės licencijos.

Lietuvos operos solistai Juzė Augaitytė, 
Ipolitas Nauragis ir baleto šokėja Olga 
Nauragienė, bei muz. A. Kučiūnas, belan
kydami tremtinių stovyklas, davė koncertą 
ir Schw. Omūndo lietuviams. Rinktinių me
nininkų stovyklos gyventojai jau buvo pa
siilgę, todėl šis koncertas praėjo didžiulio 
pasigerėjimo ženkle.

Pasikeitimai LRK skyriaus valdyboje 

priklausomybę, o jos netekę išsaugojo gyvą 
nepriklausomybės instinktą. Trūko tik ge
rų nepriklausomybės formuluptojją ir ideo
logų. Dabar jų nebestinga. Tik reikia kuo 
plačiausiai miniose paskleisti nepriklauso
mybės šūkį. Bijoti nesą ko nei visos Rusų 
demokratijos. Jei mes patys nereikalausime 
nepriklausomybės, kiti savo noru mūsų 
nepriklausomų nepadarys. Be to, lietuviams 
nepriklausomybės reikalauti liepianti ir 
tarptautinė situacija.

— Pagaliau visi mes matome, — sako 
baigdamas savo kalbą kun. J. Tumas, — 
jog Lietuvos klausimas per karo aplinky
bes tapo tarptautinis klausimas. Nei rusai 
nei vokiečiai vieni patys jo neišriš; riš jį 
bendrai visų kariaujančiųjų valstybių kon
ferencija. Ir kaip gi ji riš? Jei turės mus 
tik žalią valstybės medžiagą, tai primes 
mus bet kuriai kitai valstybėj priedo. Jei 
turės valstybėje jau apsisprendusią tautą, 
su visiškai aiškiai formuluotais idealais, tai 
skaitysis su ja kaipo su tokia. Tad ne
priklausomos Lietuvos reikalavimas laiku 
turi pasiekti ausis visų Europos valstybių. 
Mes neatsakome už tai, ar bus kas iš to 
ar ne, tuojau, ant tų pėdų; mes tik atsa
kome už tai, ar padarėme ant tų pėdų tuos 
žingsnius, kurių iš Inūsų reikalauja naujai 
susikrovusios aplinkybės ir sąlygos. O jos 
visais žvilgsniais, kaip matėme, reikalauja, 
kad Rusijos Lietuvių Seimas apreikštų pa
sauliui — Nepriklausomos Lietuvos reika
lavimą. ' •- (Bus daugiau)

Kanadiečiai ieško laivų DP transportui
Kanados imigracijos ministeris D. C. Ho- 

vas pareikalavęs, kad anglų vyriausybė 
perduotų imigrantų pervežimui į Kanadą 3 
laivus, kurie buvo naudojami žydų trans
portui į Hamburgą.

Kanadiečių senatorius Rebakas, ,k*uriam 
adresuotas Hovo pasiūlymas, jau pranešęs 
savo pritarimą šiam projektui.

„Jei Anglijos vyriausybė turi pakankamą: 
laivų pervežti žydus prieš jų norą iš Pa
lestinos i Hamburgą”, pareiškęs kanadie
čių senatorius, „tai anglai galės taip pat 
perleisti reikiamą skaičių transporto prie
monių Kanados vyriausybės žinion, kuri 
nori persigabenti tūkstančius savanorių 
Europos emigrantų Į Kanadą”.

Atsakydamas Hovui Rebakas rašo:, „Iš 
20.000 ar dar daugiau numatytų emigrantų 
iki šiol atvyko tik 800. Šie žmonės mums 
yra reikalingi, jie nori vykti pas mus ir 
kiekviena praleista diena (Europoje pabėgė
lių stovykloje tik didina jų skurdą. Emi
grantų atvykimui trukdo tik transporto trū
kumas ir Kanada negali pasinaudoti reika
lingų laivų skaičiumi tik todėl, jog kontro
lė yra anglų vyriausybės žinioje.”

Reikalaudamas vyriausybės energingų žy
gių, senatorius toliau paaiškina, jog Kana
dos imigracijos įstatymai numato teisę 
kiekvienam Kanados gyventojui išsikviesti 
į Kanadą taip pat savo sūnus, dukteris, tė

įvyko,pasitraukus iš pareigų trupalaikiui 
pirm. Idzelevičiui. įėjus dviem kandidatam, 
valdyba pareigomis pasiskirstė taip: pirm. 
— J. Kalakonis, vicepirm. — Z. Garšva, 
sekr. — J. Leonas, informacija — K. Kar
velis, iždin. — V. Matekiūnas, turto globė
jas — S. Karaliūnas, soc. reik. — kun. Ber- 
tašius.

Dvi paskaitas neseniai, išklaušė stovyklos 
gyventojai: dr., G. Valančius kalbėjo tema 
„Lietuvių tremtinių bendruomenė ir mo
mento reikalavimai”, gi J. Augustaitis skai
tė — „Lietuvių tautos reikalai įvykių rai
doje.”

Į Venezuelą išvyko kelios stovyklos lietu
vių Šeimos: vienas inžinierius, šoferių, 
miško darbininkų ir kitų profesijų asmenų. 
Jai pirmieji emigrantai į Pietų Ameriką. 
Šiuo metu užsirašę išvykti ir apklausinėja
mi atitinkamose komisijose siuvėjai, miško 
darbininkai, gailestingosios seserys, namų 
ruošos darbininkės ir slaugės. Jie visi vyks 
į Kanadą ir Australiją. Tai vis mažos gru
pelės ir tik viengungiai bei netekėjusios 
moterys, nes šeimų kol kas šios valstybės 
nepriima. ■ ■

Stovyklos jauniai futbolininkai rugsėjo 
28 d. turėjo rungtynes su ukrainiečių jau
nių komanda ir pastariesiems pralaimėjo 
1—4 (1—1) rezultatu. J. Vikis

ĮSIKORIAME ALKANAME VILKE 
(HUNGR1GER WOLF)

Glūckstadte, prie Elbės žiočių, gerose pa
talpose išgyvenę ilgiau 2-jų metų, pabaltie
čiai tremtiniai (lietuviai ir latviai — apie 
450 asmenų), paskutiniu laiku buvo išdrabs-
tyti po kitas blogesnes Slezvigo apylinkėje 
DP stovyklas.

Glūchstadto stovyklos lietuviai buvo per
kelti į Alkano Vilko (Hungriger Wolf prie 
Itzehoe) lenkų stovyklą. Iš jaukių ir erdvių 
patalpų buvome apgyvendinti kiauruose ba
rakuose, apsėstuose parazitais.

Kuriantis naujoje vietovėje stengiamės ne-

PADĖKA
Memmingeno miesto Lietuvių Tremtinių 

Moterų Draugija per p. Juknevičienę pa
aukojo Memmingeno Lietuvių Gimnazijos 
geriausiems mokiniams ekskursijai suruošti 
915,— Rm.

P. Juknevičienei, Moterų Draugijai ir vi
siems aukotojams ' širdingiausiai dėkojame.

Memmingeno Lietuvių Gimnazijos 
Mokytojų Taryba

P. G L R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 

IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS: 
BALTRUŠAITIENE Kazimiera, 28 metų iš

Kauno — A. Panemunės;
BALTRUŠAITIENE Marija, 33 metų;
BALZEREIT, gini. Zubowski, Jozephine, 62 

m., iš Joteliškių, 1945 m. pradžioje bu
vo Pomeranijoj;

BANEVIČIUS Juozas, 30 metų, iš Kreke
navos, Panevėžio apskr., 1945 m. gruo
džio mėn. buvo Vokietijoj;'

BAUSENAITE Elena, buvo Aachen; 
BELAVOCKI Jakob, 50 m. iš Šiaulių; 
BENORAITIENE Ona, 60 m., iš Suvalkų

Kalvarijos, 1944 m. buvo Rytprūsiuose; 
BLAŽYS Juozas, 36 m., iš Pilviškio;
BALEISIENE Salomėja, 40 nu 1944 m. bu

vo Rytprūsiuose; 

vus, brolius, seseris ir atitinkamų giminių 
šeimas. Šie nuostatai, pagal senatoriaus 
nuomonę, žymiai palengvina vyriausybės 
imigracijos politiką, nes kanadiečių atvy
kusieji giminės nereikalauja vyriausybės pa
stangų apgyvendinimui. Šie žmonės taip pat 
niekuomet nebūsią Kanados piliečiams vi
suomeninė našta. (L. Z. Nr. 75).

* Kanada vėl skelbia sutikimą įsileisti iš 
Europos dar 10.000 DP.

Berlynas (Dena). Dabar paskelbtame bri
tų kontrolinės komisijos Vokietijai praneši
me sakoma, kad D. Britanija ir Lenkija yri 
pirmaują kraštai DP priėmime. „Westvard 
co” akcijos rėmuose iki šiol D. Britanijoje 
yra įkurdinti 21.223 asmenys, o 34.500 len
kų yra sugrįžę į namus.

830 DP, anot pranešimo, išvyko rugsėjo 
mėn. pradžioje J Kanadą ir 860 DP į Ve- 
necuelą.

Pirmasis DP transportas į Australiją, su
sidedantis iš 750 viengungių pabaltijiečių 
vyru, JU tarpe 550 žemės ūkio darbininkų 
iš britų zonos, yra numatoma, kad spalio 
mėn. gale išvyks iš Bremenhaveno.

Komisijos verbuoti DP tinkamiems i 
Prancūziją, apie kurias prancūzų vyriausy
bė jau yra pranešusi, į britų zoną dar ne
atvyko.

pamesti vilties ir tikėjimo, tačiau tas mūsų 
nuotaikas nuo pirmųjų dienų temdo neko
rektiški lagerio vadovybės (DP ACCS) vi
zitai. Labai dažnai mūsų barakus inspek
tuoja aukštesnis pareigūnas, daro įvairius 
priekaištus ir smulkiai apžiūri visą mūsų 
turtą. Jo manymu, nė vienas DP ne
gali turėti sąžiningu būdu įgyto radijo apa
rato, bulvių atsargų ir pan., bet nesidomi 
kaip mes praleisime ateinančią žiemą, kuo 
užsikamšysime kiauras sienas ir grindis ir 
kitus trūkumus pašalinsime.

Susidaro Įspūdis, jog mus vėl nori nu
žmoginti ir padaryti panašius Į staugiančius 
vilkus. Gal vietovės pavadinimas turi Įta
kos? Degulių Paulius.

PRADŽIOS MOKYKLOS MOKYTOJO 
CENZUI ĮGYTI KURSAI STADEJE 

BAIGIA DARBĄ
Kalbininko Petro Būtėno iniciatyva ir 

pastangomis 1946 m. liepos mėn. 23 d. See- 
dorfo stovykloje buvo suorganizuoti pra
džios mokyklos mokytojo cenzui įgyti kur
sai, kurie savo darbą buvo pradėję rug
pjūčio mėn. 8 d., dėl ankstyvesnių stovyk
los perkilnojimų turėjo mokomasis perso
nalas ir kursų klausytoja; apsigyventi Sta- 
dės stovykloje. \

Kursai yra įsteigti su Švietimo Valdy
bos sutikimu ir pritarimu. Į kursus Įstojo 
36 klausytojai, bet mokslo eigoje dalis iš
stojo ir kursus baigs virš 20 klausytojų. 
Kursuose bus išeita specialiojo ir bendro
jo lavinimo 38 mokslo dalykai. Be to, kiek
vienas kursų klausytojas turi atlikti po 'ke
lias skaičiavimo ir lietuvių kalbos praktiš
kas pamokas vietos stovyklos pradžios mo
kykloje.

Šiuo metu kursai jau eina į pabaigą ir 
gavę pažymėjimus galęs jau dirbti moky
tojo darbą LTB' pradžios mokyklose. Ypa
tingas nuopelnas priklauso kursų vadovui 
P. Būtėnui, kuris eina ne tik vadovo pa- 
reigas, bet kartu ir raštininko, nes nėra lė
šų raštininkui pasamdyti, (vj).
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