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Komunistų išdavikiški darbai Cileje
KOMINTERNO LIZDAS PIETŲ AMERIKOJE * BUVO RUOŠIAMAS PERVERSMAS VISAME AMERIKOS KONTINENTE * ŠPIONAŽO IR SABOTAŽO ORGANIZA-

Santiago de Chile (AFP) Oficialiai pra
nešama, kad Jugoslavijos atstovybės Čilė
je reikalų vedėjas Andrėj Cunja yra ištrem
tas. Kartu su juo buvo ištremtas ir Jugos
lavijos akredituotas atstovas Argentinoje 
Jakas. Abu diplomatai buvo nugabenti prie 
Argentinos sienos.

Oficialiame komunikate Čilės vyriausybė 
kaltina Jugoslaviją ir maršalo Tito atstovą 
generolą Uičą, kuris keliaudamas po Pietų 
Ameriką sudarė viso Amerikos kontinento 
perversmo planą. Čilėje perversmas turėjo 
būti pirmiausiai įvykdytas.

ARGENTINA IR ČILE VEIKIA IŠVIEN
Čilės respublikos prezidentas Gonzalesas 

Viįela ilgai kalbėjosi per telefoną su Ar
gentinos prezidentu Peronu. Pasikalbėjimo 
metu Videla smulkiai nušvietė įvykio aplin
kybes ir tų įvykių tarptautinį pobūdį. Jis 
laip jaat painformavo Argentinos prezidentą 
kokių priemonių Čilės vyriausybė ėmėsi 
prieš Jugoslavijos atstovybės reikalų: vedė
ją. Prezidentas Peronas užtikrino, kad ir 
Argentinos vyriausybė imsis panašių prie-

CIJOS CILEJE * JUGtfLAVIJOS L 

monių savo valstybės suverenumui ginti.

KOMINTERNO SKYRIUS PIETŲ AME
RIKOJE

Oficialiame komunikate Čilės vyriausybė 
pakartoja kaltinimus, kurie jau spalio 6 d. 
laike yiinisterių konferencijos buvo prezi
dento Videlos paskelbti. Tada prezidentas 
buvo pareiškęs, kad viena sovietų satelitinė 
valstybė pradėjo pasiruošimus suorganizuo
ti Čilėje sukilimą.

Dabar Čilės vyriausybė skelbia, kad ji 
turinti visus reikiamus įrodymus, jog ko- 
minternas Belgrade yra tikrai atkurtas. To 
internacionalo akcijos skyriai esą Argen
tinos miestuose: Buenos Aires ir Rosario. 
Jie randasi tiesioginėje „Lotynų Amerikos 
komunistų grupės” kontrolėje.

TITO ATSTOVO VAIDMUO
Komunikate toliau skelbiama, kad komu- 

nistjnis veikimas Čilėje ypatingai sustiprė
jo nuo 1946 m. galo, t. y. po gen. Iličo 
atsilankymo. JjCaipo maršalo Tito atstovas, 
generolas Iličas tuomet dalyvavo įvairiose 
iškilmėse ryšium su prezidento išrinkimu.

IPLOMATŲ IŠTRĖMIMAS

Savo vizito metu Iličas užmezgė tamprius 
ryšius su Čilės komunistų vadais ir išvys
tė aktyvią propagandą. Komunikate korfs- 
tatuojama, kad kartu su šiuo Jugoslavijos 
atstovo atsilankymu, kaip pastebėta, padi
dėjo ir komunistinio internacionalo agentų, 
daugiausia jugoslavų, įvažiavimas. Lotynų 
Amerikos komunistinė grupė įvažiuojančius 
agntus aprūpindavo suklastotais doku
mentais. ' ■ ,

PO PRIEDANGA ČILĖS - JUGOSLAVU 
JOS SANTYKIŲ PAGERINIMO

Tas pats Iličas akreditavo Andriejų Cun
ja,. kaipo Jugoslavijos pasiuntinybės Čilėje 
reikalų vedėją. Po Čilės Jugoslavijos drau
gingumo santykių priedanga Andriejus 
Cunja organizavo komunistines akcijos gru
pes ir palengvino įvažiavimo sąlygas nau
jiems agentams; jų tarpe ir dabar kartu iš
tremtajam, Jugoslavijos pasiuntinybės Ar
gentinoje sekretoriui, Jakui, kuris Jugosla-, 
vijos pasiuntinybės Čilėje reikalų vedėjui 
atvežė smulkias instrukcijas.

ČILĖS VYRIAUSYBĖ TURI SMULKIUS 
ĮRODYMUS

Prieš tai Čilės vyriausybė laukė at-

JAV FINANSŲ MINISTERIS JOHN W. SNYDER LONDONE
Nesetiiai Londone įvyko Pasaulinio Banko narių suvažiavimas. Ta proga JAV finansų 
ministeris J. »>. Snyder (dešinėje) lankėsi Londone, nes jis yra ir Pasaulinio Banko 
valdytojas. Vaišių metu, kurios vyko Savoy viešbutyje, britų min. pirm. Clement R.

Attlee jam prisega gėlę. (Dena-INP-Bild)

važiuojant ir Jugoslavijos pasiuntinio Ar
gentinoje, generolo Tranujo Pire. Bet tas, 
matyti, užuodęs Čilės vyriausybės nusista
tymą, prieš komunistų partijos veikimą, sa-BBHMWK 
vo kelionę atidėjo.

Čilės vyriausybė visą laiką sekė komu
nistų agentų priešvalstybinį veikimą ir tu
ri savo rankose Įrodymus apie abiejų ju
goslavų vadovaujamą vaidmenį ruošiant šį 
sąmokslą.

Santiago (Dena/Reuter). Ypatingas Ar
gentinos prezidento generolo Perono pa
siuntinys Jorge Osindre, ryšium su komu
nistinio sąmokslo atidengimu Čilėje, išvy
ko Į Santiago.

naudojo Čilės svetingumą. Jie dirbo nese
nai įsteigtajam Belgrade kominlormbiurui 
ir iš jo'buvo gavę šiuos nurodymus: sustip- 
rirtti propagandą prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes, silpninti vakarų pusrutulio apsi
gynimo sistemą, organizuoti streikus bei 
sabotuoti Čilėš pramonės žaliavų gamybą.

Savo komunikate Čilės vyrihusybė kalti
na Jugoslavijos vyriausybę už sudarymą 
Pietų Amerikoje plačiai išvystytos komu
nistų špionažo ir sabotažo organizacijos. 
Ta organizacija veikusį po priedanga Či
lės — Jugoslavijos suartėjimo drangos ir 
turėjo tampri) ryšį su Belgradu.

Z 
JUGOSLAVIJA NUTRAUKĖ DIPLOMA

TINIUS SANTYKIUS
Santiago (Dena/Reuter). Ryšium su dviejų 

Jugoslavijos diplomatų ištrėmimu iš Čilės, 
Jugoslavija nutraukė diplomatinius santy
kius. Abu ištremtieji diplomatai, kaip tik 
atvyko į Buenos Aires, buvo Argentinos 
policijos suimti. Jugoslavija reikalavo juos 
paleisti pažymėdama, kad jų suėmimas yra 
skaitomas rimtu incidentu. '

Sovietų atstovybės būstinė Čilėje buvo
apšaudyta automatiniu ginklu iš pravažiuo
jančio automobilio. Manoma, jog dėl to 
įvykio sovietų atstovas išvyks iš Čilės.

Šios dienos numeryje:
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NE VIENA VALSTYBE NENORI KARO — 
SAKO EISENHOWER1S

Savannah (UP). Gen. D. Eisenhower!* po 
trumpų atostogų, grįždamas į Vašingtoną, 
spaudos atstovams pareiškė, kad jis esąs 
įsitikinęs, jog nė v iena didžioji valstybė 
nenorinti karo.

Jis pripažino, kad JAV šiuo metų nėr* 
pasiruošusios kėvai, bet ir niekad demo
kratinė valstybė nebūna tam iš anksto pa
siruošusi. Generolas pažymėjo, kad Prancū
zija ir Vokietija pačios stengiasi kaip ga
lėdamos sušvelninti dabartiną ekonominę 
krizę, tačiau Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms aplamai Šiuo metų būtų pigiausia in- 
vesįacija, jeigu Europos pagalbos progra
mai paskirtų 16 milijardų dolerių.

* Prancūzijos mieste Nancy įvyko naujų
susirėmimų dėl siuntimo cukraus į Vokie
tiją. 8.000 darbininkų paskelbė 24 vaL 
streiką.

m am

Spausdinto žodžio piktnaudojimas ar 
eilinis neapdairumas?

Ypatingos sąlygos, kuriosna mums trem-lvės atžvilgiu okupacinių nuostatų, o iš ki
timams teko atsidurti. Jau tęsiasi trečiuo-1 tos pusės — tų visų pašalinių veiksnių, 
sius metus ir šiandien dar būtų sunku su- kurie daugiau ar mažiau turi įtakos mūsų 
vokti jų galo ir -bet kokio aiškaus spren- tremties gyvenimui.
dimo. j Mes turime neužmiršti, jog mūsų spauda,

Tiesa, mes visuomet guodžiamės atei- toji dvasinio ir medžiaginio gyvenimo vaiz- 
siant 
metu 
lesu j 
čiau 
šios 
visų 
tomų reikalavimų, kurie įsakmiai nukaisto 
mūsų visų laikyseną, budrumą, ryžtumą, 
nepalaužiamą valią, tikėjimą ir norą tvar
kyti savo tremties gyveniri^ taip, kaip rei
kalauja mūsų tautos garbė ir neabejotinai 
šviesi jos ateitis. \

Mes gyvename tarp svetimųjų. Turime 
progos pažinti ir stebėti kitų (autų gyveni
mą ir lygiai taip pat visi kiti nuolat įbedę 
Į mus savo žvilgsnius ne tik kad stebi, bet 
ir ieško pręgos tarti kritišką ar net provo
kacinį žodį.

Sitai jau turėjome progos įsitikinti ir daug 
kartų įvairiais atvejais reaguoti. Iš čia ir 
atsirado tas prasmingas įgalioto- ministe- 
rio Anglijoje šūkis — visur ir visose ap
linkybėse privalome būti savo tautos am
basadoriais. Tai trumpi ir labai reikšmingi 
žodžiai, kurie šnusako mūsų tremtiništfos 

dviejų trečdalių Europos kontinento valdo- misijos uždavinius tiek savo bendruomenės, 
vu. Dabartinė sovietų politikos linija jo-’tiek visos tautos atžvilgiu.
kiu būdu neatitinkanti prancūzų saugumo! Taigi, šioji aplinkybė, jog. mes gyvename 
reikalavimams. De Gaulle kritikavo tuos tarp svetimųjų yra be galo svarbi ir sa- 
prancūzus, kurie seka Maskvos politinę li
niją.

SVETINGUMO PIKTNAUDOJIMAS
Čilės užsienio reikalų ministeris pareiš

kė, kad Jugoslavijos diplomatai piktam iš-

* JAV žemės ūkio ministeris Andersonas 
iškėlė sumanymą sušaukti demokratinių 
kraštų žemės ūkio ministerių konferenciją, 
kurioje būtų apsvarstytos maisto taupymo 
ir badaujančių kraštų rėmimo priemonės.

* Albanijoje įvykdyta mirties bausmė 
šešiolikai žymių politikų, kurie buvo ap
kaltinti už špionažą anglosaksų naudai. (D)

EUROPA ATSIDŪRĖ KRYŽKELĖJE
į L J__________  ____________________ ____________________

VAŠINGTONAS (UP). JAV vyriausybės 
ekspertai paruošė platų pranešimą apie 20 
Europos valstybių ūkinę, finansinę ir poli
tinę padėt). Pranešimas yra skirtas pain
formuoti Kongreso nariams. Pranešime nu
rodoma, kad Europa yra atsidūrusi kryžke
lėje. Prosovietinė komunistų partija Pran- 
cūiijoje esanti pasiruošusi paimti valdžią į 
savo rankas. Trijų didžiųjų tarpe D. Bri
tanija nebėra skaitoma pilnaverčiu nariu. 
Perspektyvos atkurti laisvą ■ demokratinę 
Vokietiją diena iš dienos mažėja, dėl so
vietų 'obstrukcinės taktikos Kontrolinėje 
Taryboje.

Toliau pranešime yra konstatuojama, kad 
JAV vyriausybė mano, jog Europos pasvei
kimas priklauso nuo Vokietijos. Komunistai į 
deda pastangas įsitvirtinti Austrijoje, kad 
tuo būdu galėtų izoliuoti Čekoslovakiją nuo 
savų kaimynų ir, kad galėtų giliau į Vo- 
kietiją ir Italiją prasiveržti. Jungtinių Tau
tų pastangas sulaikyti sovietų agresiją1 
Graikijoje, JAV Vyriausybė skaito gyvybi
niai svarbiu reikalu turinčiu įtakos visų 
demokratinių vyriausybių ateičiai.

TAFTAS IŠKELIA VOKIETIJOS REIKŠMĘ
Respublikonų senatorius Taftas Čikagoje 

pareiškė, jog Vokietija vėl turi būti ūki
niai stiprus JAV sąjungininkas, kad ji ga
lėtų atlaikyti bet kokią sovietų ekspansiją. 
Kartu esą reikalinga rūpintis, kad Vokieti
ja niekuomet negalėtų pradėtųjįaujos agre
sijos. Taftas įspėjo Sovietų Sąjungą, kad ji 
nemėgintų griebtis agresijos. Jis kritikavo 
demokratų partijos politiką Sovietų Są
jungos atžvilgiu ir pažymėjo, kad taikos 
reikalas įstrigo tik dėl tos politikos ne
tinkamumo. Pakeitimas laikysenos santy
kiuose su sovietais esąs įvykęs pavėluotai.

DE GAULLE KALTINA SOVIETUS
Alžiras (UP). Generolas de Gaulle dabar 

lankosi Alžire. Vieno paminklo kertinio 
akmens padėjimo proga jis pasakė kalbą ir 
pažymėjo, kad Sovietų Sąjunga gresia pa
saulio taikai ir Prancūzijos saugumui. So
vietų Sąjunga esanti pasidariusi beveik

PALESTINA VISŲ PROBLEMŲ PRIEŠAKYJE

geresniems laikams ir, gal būt, šiuo 
tiems samprotavimams turime tvir- 

pagrindą, 
tai mus 

ypatingos 
dabartinio

negu bet kada ankščiau, la- 
nealpalaiduoja nuo realaus 
padėties vertinimo ir nuo^ 
gyvenamojo momento sM-

duotoja, nesirubežluoja vien stovyklų ribo
mis, bet praskynusi sau kelią ir užjūriu ir 
taip pat godžiai gaudoma už tos vad. „ge
ležinės uždangos”.

Toji aplinkybė ir stato mūsų spaudai 
(ypačiai redakcijoms ir jų bendradarbiams) 
didžiausio atsakingumo uždavinį, nes ir 
bimbininkai Amerikoje, jąu nekalbant apie 
nuolatinių šmeižtų labrikuotojus už „gele
žinės uždangos", ir kiti nuolatiniai mūsų 
vardo dergėjai su didžiausiu atidumu 
nuolat seka mūsų spaudą Ir ieško joje tų 
silpnųjų vietų, kuriomis pasinaudojus ga
lima būtų plakti mūsų pačių duotais gink
lais.

i Šioje vietoje mes neišvengiamai susidu
riame su tam (tyrais spaudos laisvės varž
tais, kurie be jau veikiančių, niekeno nėra 
uždedami, bet mūsų pačiji noroms neno- 
roms privalo būti vykdomi. Tai nebūtų 
varžtai, cenzūra vadinami, bet daugiau mo
ralinė nuojauta, ką mes galime rašyti ir ko 
turėtume vengti kelti viešumon. Sis klausi
mas nėra naujas ir mūsų spaudoje tuo rei- 
'kalu jau buvo girdima įvairių balsų, nes 
čia kaip tik susiduriame su tuo jautriausiu 
klausimu: iš vienos pusės — begalinis no
ras siekti pilnos spaudos laisvės ir jaustis, 
tvarkant savo dabartinį ar ateities gyveni
mą. pilnais šeimininkais, o iš kitos pusės — 
aukščiau minėtosios ypatingos sąlygos, ne
leidžia pilnumoje save pareikšt] visose kul
tūrinio, politinio ir medžiaginio gyvenimo 
srityse.

Kas yra gero mumyse dvasinis nepa
lūžimas permainingose ir be galo sunkiose 
tremties sąlygose, kultūrinis veržlumas pis- » 
čiąja prasme, vieningas nusistatymas ko
voje dėl tautos laisvės ir tt., niekas nepa
stebi, tačiau visai tas, kas mumyse yra blo
go — jau kiekvienas išpūstai prikiša ir sa
vo propagandoje prieš tremtinius naudoja, 
kaip stipriausią argumentą.

Užtat negerovių kėlimas mūsų spaudoje 
privalo būti daromasi su didžiausiu apdai
rumu ir atidumu. Ne todėl, jog mes norė
tume tas blogybes nuslėpti ir nerodytume 
jokio noro su jomis kovoti. Atrodo, yra pa
kankamai kitų priemonių ir būdų šiom ne
gerovėmis iškelti ir su jomis kovoti, negu 
tik spaudos puslapiuose. Ypačiai visokie 
asmeniniai ginčai ir kitokie smulkūs vieti
nio pobūdžio nereikšmingi reikaliukai ne
turėtų rasti vietos reprezentaciniuose span* 
dos puslapiuose.

(Perkelta į 4 pusi.)

vaime išryškina tos visos padėties skirtu
mą bei tuos reikalavimus, kuriuos tenka 
pakelti visai tremtinių bendruomenei.

Kitoji, gal ne mažiau svarbi aplinkybė, 
kad mes esame nuolatinėje mūsų priešų 
apšaudomoje ugnyje. Daug kam nepatin
kame. Kodėl? — irgi nereiktų plačiau aiš- 

pa-Į kinti, nes gi taip jau yra gyvenime, jog

Naujorkas (UP). JT sesijos Palestinos“ko- 
t misijoje JAV delegatas Johnsonas pareiškė, 
I jog JAV pritaria Palestinos padalinimui į 
i žydų ir arabų Valstybes, tajp kaip tas yra 
(rekomenduojama buvusios Palestinos klau
simui tirti komisijos pranešime. Be to, jis 
pasiūlė sudaryti JT tarptautinės policijos 
pajėgas, kurios palaikytų Palestinoje tvarką 
kai iš tenai pasitrauks britai. JAV tikisi, 
kad britai iš Palestinos nepasitrauks, kol 
JT, nepadarys tuo klausimu atitinkamo nu
tarimo. Sovietai Palestinos klausimu dar 
nepasisakė, bet manoma, kad ir jie palai
kys padalinimo sumanymą. Palestinos de
batuose dalyvauti yra užsirašę virš 20 įvai
rių tautų atstovų.

Beirute posėdžiaujanti arabų lyga, ku-

amerikiečių korespondentai patikrinę 
sienius nerado jokių karinių pajėgų.

Britų vyriausybė pakartotinai yra 
tvirtinusi savo nusistatymą pasitraukti iš {' kiekvienas stengiasi sunaikinti savo nešva- 
Palestinos, nežiūrint arabų grasinimų Pa- ' 
lestinos saugumui.

Pa-.

ATEINANTI ŽIEMA TURES 
LEMIANČIOS REIKŠMES

Vienas Atstovų Rūmų narys, kuris 
nėjo po Europą, pareiškė nuomonę, kad 
ateinančioji žiema nulems, katras iš dviejų 
blokų, J kuriuos dabar esanti Europa su
skaldyta, išeis nugalėtoju. Ar nori JAV ar 
ne, bet jos turi suprasti, kad jos neprivalo iš rion įeina Egiptas, Transjordanija, Sirija, 
Europos pasitraukti. Charakterizuodamas Libanonas, Saudi Arabija, Yemenas ir Ira- 
padėtį Vokietijoje, jis nurodė J badą ir po- kas, vienbalsiai^ nutarė mobilizuoti Palesti- 
litinį pakrikimą. Esą būtinai reikalinga grą- 1 nos arabams karinę pagalbą. Buvo skelbia- 
■inti vokiečiams lygsvarą ir rūpintis, kad ma, kad 230.000 pilnai apginkluotų kaąį- 
' ' darbo pajėgumas neliktų nenaudojamas. laukia britų pasitraukimo iš Palestinos.

važi-

rių darbų gyvuosius liudininkus. O tais liu
dininkais kaip tik esame mes, kenčiančios 
ir prievartaujamos tautos tremtiniai.

Vadinasi, tos ypatingos sąlygos, kurias 
nuolat jaučiame ir įvairiomis progomis 
primename, verčia mus nuolat budėti ir 
kontroliuoti savo veiksmus.

Jei tas taikoma mums, kaip tautinės ben
druomenės nariams, tai tie patys nuostatai 
galioja ir visiems veiksniams, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu reprezentuoja mūsų 
tremties gyvenimą.

Šiuo atveju ypatingai svarbų uždavinį 
turi mūsų negausi tremties spauda, kurioje, 
kaip veidrodyje, atsispindi visas mūsų bui
ties gyvenimas. Jei tas vaizdas yra nepil
nas, tai čia daugiau kaltos tos gyvenimo 
są'ygos, negu spardos uždavinių neeuprali-

GR’ZTA DIPLOMATAI
Paryžius (Dena/INS). Grįžęs iš Naujorko
Paryžių prancūzų užsienio reikalų minis

teris George Bidault pareiškė, kad jis esąs 
patenkintas tais laimėjimais, kuriuos jis 
atsiekė Vašingtone besirūpindamas dėl pa
ramos Prancūzijai. Bidault pabrėžė, jog 
būtų džiugu, jei jis galėtų konstatuoti ir 
apie JT visuotinojo susirinkimo pasisekimus.

Naujorkas (Dena). Belgų užsienio reika
lų ministeris Henry Spaakas praėjusį šešta
dienį apleido JT visuotinąjį susirinkimą ir 
išvyko namo, kad „daugiau nebegrįžtų”, 
kaip jis išsireiškė. Jo manymu JT dar hie- „ .

. |mas. Iš vienos pusės esame varžomi vieto-
:an,ų kaip jis išsireiškė 

Bei ko nepasiekusios.

1
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Darbo reikalai tarptautiniu mastu pradė
ta tyrinėti tuojau po pirmojo pasaulinio 
karo. Nuo 1919 m. iki šiol įvyko 30 tarp
tautinių konferencijų. Visose jose svarstyta 
labai daug darbą liečiančių klausimų, ku
rių raudonas siūlas yra socialinio teisingu
mo ir žmonių gyvenimo pažangos klausimai. 

.Atrodo, kad Tarptautinė Darbo'Organiza
cijos institucija ateityje dar labiau sustip
rės ir įgaus didesnės reikšmės. Jau dabar 
ši institucija tapo Jungtinių Tautų Orga
nizacijos specialiu organu darbo reikalams, 
nors ji dar išlaiko savo plačią autonomiją. 
Nesileisdami J šios organizacijos istoriją 
bei praeityje nuveiktus darbus, pažiūrėki
me, kokie tos organizacijos uždaviniai yra 
dabar, kaip jie atrodo iš paskutinės tos 
institucijos tarptautinės konferencijos, įvy
kusios 1947 m. rugpiūčio mėnesyje Žene
voje. Toji konferencija laikoma viena iš 
svarbiausių, buvusių iki šiol, tiek dalyvių 
skaičiumi, tiek svarstytų klausimų reikš
me. Joje dalyvavo 48 valstybės, įskaitant ir 
Austriją, su 173 atstovais ir virš 300 tech
niškų specialistų. f v

Konferencijos pradžioje buvo priimta 
prancūzų delegacijos pasiūlyta rezoliucija, 
kalbanti apie Europos ir pasaulio atstaty
mą. Vienbalsiai priimtoji rezoliucija akcen
tavo, kad Tarptautinė Darbo Organizacija 
ir toliau ryžtasi likti ištikima savo praei
ties tradicijoms, kad Europos ir pasaulio 
atstatymas priklauso, nuo vienos vieninte
lės sąlygos — tampraus ir pasitikėjimu pa
remto visų tautų ūkinio bendradarbiavimo, 
galinčio pašalinti tautų kančias, grąžinti 
žmonėms gerbūvį ir sukurti tikrą ir pa
tvarią taiką. Minėtoji rezoliucija buvo pa
skelbta kaip tik tuo metu, kai Paryžiuje po
sėdžiavo trijų Europos didžiųjų galybių 
vyrai, savo darbotvarkėje įsirašę Europos 
atstatymo • klausimus. Kaip žinoma, 
jau tada buvo konstatuota, kad tamp- 

. rus bendradarbiavimas Europoje yra palai
dotas. Tačiau tarptautinė darbo konferen
cija tikrai laikėsi savo tradicijų: ji dirbo 
konstruktyviai, kūrybiškai, vieningai, dau
gumą išdirbtų rezoliucijų priimdama vien
balsiai. Svarbiausi konferencijoje studijuoti 
klausmai buvo: sąjungų laisvė, pramonės, 
prekybos ir kitų įmonių darbo kontrolė, 
darbo tarpininkavimo organizacija, sociali
nė politika kolonialiniuose kraštuose. Kon
ferencija išdirbo ir priėmė šešis projektus, 
kaip pavyzdžius tarptautinėms konvenci-
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Darbo reikalai tarptautinėje plotmėje
Dr. S. TYLA - 

joms, priėmė du patariamuosius siūlymus ir 
visą eilę praktiškų nuostatų, tinkančių įgy
vendinti tuojau, dar iki sekančios konfe
rencijos. Taip, nutarta siūlyti įkurti atitin
kamas institucijas, kurių uždavinys būtų 
rūpintis pagerinti dirbančiojo darbo sąly
gas: rūpintis, kad įmonėse būtų įrengiamos 
darbininkams reikalingos valgyklos, poilsio 
Įrengimai, higienos ir medicinos aptarnavi
mas, kad užsieniečiai darbininkai socialinio 
draudimo ir visais kitais atžvilgiais 
prilyginti vietos darbininkams.

Konferencija plačiai svarstė moters 
bo klausimą. Ji priėjo išvadęs, kad 
terš darbas, ypač motinos darbas, turi 
nių ir fiziologinių pasėkų ne tik pačiai
bančiai moteriai, bet turi ūkinių ir socia
linių pasėkų visai tautai. Išreikšta noras, 
kad moters darbas jokiu atveju nebūtų skir
tingai arba net mažiau jį vertinant trak
tuojamas ir kad visais atvejais jos darbas 
būtų bendrai vertinamas, sprendžiant so
cialines, ūkines ir pramonės srities prob
lemas. Darbo srityje siekiama visiško mo
ters interesų patenkinimo, žiūrint jos fizi
nių bei fiziologinių ypatybių. Pirmiausia, 
moters paskirtis yra būti žmona ir motina. 
Kai moteris yra ^larbininkt, <os asmens 
interesai tampa ypatingi, ir jie reikalingi 
apsaugos iš viršaus. Moters darbininkės 
problemai svarstyti ši konferncija paskyrė 
nemaža laiko.

Žinoma, kad prieš kurį laiką Tarptauti
nė Profesinių Sąjungų Organizacija, ypa
tingai remiant Jungtinių Amerikos Valsty
bių Darbo Federacijai, prašė JT ūkio ir 
Socialinių reikalų Tarybą svarstyti ir spręs
ti sąjungos laisvės ir pramonės darbo san-' 
tykių problemas. Minėta JT Taryba šį 
klausimą svarstė ir priėmė rezoliuciją, ku
ri tarptautiniu mastu laiduoja profesinių 
sąjungų laisvę, bet drauge uždeda joms ir 
naujų pareigų, atitinkančių toms funkci
joms, kurios iškyla sąryšyje su profesinių' 
sąjungų reikšmės padidėjimu tautos ūkio 
tvarkymo reikaluose. Smulkiau imant, siūlo
ma, kad tarnautojai ir darbininkai, be skir
tumo, turi nepažeidžiamą teisę pagal savo 
laisvą norą kurti organizacijas ir be jokio 
atsiklausimo arba leidimo į jas įstoti. To
kios, tarnautojų ir darbininkų organizacijos 
turi tdisę laisvai surašyti sau statutus ir iš
dirbti' savo veiklos programas, be jokios 
viešųjų institucijų įtakos iš šalies, žinoma, 
legaliose ribose. Šios organizacijos negali

būti valstybės paleidžiamos ar uždraudžia
mos. Jos taip pat gali kurti institucijas, 
kurios palaikytų ryšį su tarptautinėmis or
ganizacijomis arba taptų jų nariais. Paga
liau, profesinių sąjungų laisvę bandoma taip 
plačiai ir giliai užtikrinti, kad tos sąjungos, 
turėdamos juridinių asmenų teises, nebūtų 
įpareigotos savo veikloje nusilenkti bendrie
siems teisės nuostatams, taikomiems apla
mai visiems juridiniams asmenims. Profe
sinių sąjungų laisvė ir priemonės tai lais
vei saugoti siūloma įrašyti į tarptautinių 
konvencijų projektus. Painūs klausimai vis 
dar tebesvarslomi , organizacijos ir proce
so, teisė, kolektyviniai susitarimai, sutaiki
nimas, teismai, bendradarbiavimas tarp 
profesinių sąjungų ir valdžios įstaigų. Ko
lonijų kraštams išdirbti penki projektai, ku
rie numato minimalinę tų kraštų socialinės 
politikos programą. Daug, iš čia svarstytų 
klausimų bus patiekiami priimti sekančiai 
konferencijai, kuri įvyks 1948 m. birželio 
mėnesyje San Francisco.

Iš pasakyto matome, kad profesinės są
jungos stengiasi: a) gerai susiorganizuoti 
tiek paskiruose kraštuose, tiek tarptautinė
je plotmėje, b) išplėsti savo veiklos ribas ir 
visais galimais būdais apsaugoti savo or
ganizacijos ir savo veiklos laisvę, įgaunant 
net išimtiną statusą ir cjdaryti įtakos J vie
šąjį gyvenimą. Iki šiol profesinės sąjungos 
buvo sąjungos darbininkų profesiniams rei
kalams: dirbančiųjų profesiniam mokymui, 
jų kultūriniams reikalams ir t. t. Tačiau 
ateityje norima jų kompetenciją ir reikšmę 
valstybėje smarkiai padidinti. Dar netaip 
senai, kai Gen. de Gaulle atsisakė priimti 
profesinių sąjungų delegaciją valstybės 
tvarkymo reikalais (jis tada buvo valstybės 
šefas), kilo triukšmas ir nepasitenkinimas. 
Jis nurodė, kad profesinės sąjungos turi sa
vo specialų uždavinį-ir neturi teisės kištis 
į valstybės reikalus. Profesinės sąjungos, 
tačiau, kovoja už savo teisių nepaprastą iš
plėtimą ateityje.

Esmė čia ne profesinių sąjungų teisės, 
bet kova už įtakų sferą, kova už Valdžios 
paėmimą: suorganizuoti profesines sąjun
gas, o paskui vadovaujant joms — prieiti 
per jas prie valdžios vairo. Demokratinėje 
santvarkoje tie įtarimai nereikalingi, bet šių 
dienų dviejų ideologijų žūtbūtinės kovos 
lauke — jie yra gana reikšmingi ir, galbūt, 
pranašesni. ,

Savaitine apžvalga
Tarptautinas nuotaikos

James Burnham knygos

PASAULINIS VIEŠPATAVIMAS
Pav., Prancūzija buvo jau nuostabiai 
tokios padėties 1939—40 metais. Ta- 

rodo kuode ciniškas tada Prancūzijoje

šnekama apie 
savo retoriką 

ir kurie sako- 
šaiininkai. Jie

arti 
tai 
paplitęs šūkis: „Mieux vaut perdre la guer- 

' re que se battre” — geriau karą pralaimė
ti, negu kautis.

Jei taika negali būti vyriausiu politikos 
objektu, tai tas dar nereiškia — kaip kai 
kurie fašistų teoretikai įrodinėjo, — -kad 
kiekvienos politikos ebjektas turi' būti „ka
ras”. Taika negali tokiu objektu tarnauti;

• gi karas — gali, ir jis yra buvęs tokiu ob
jektu kai kurioms tautoms. Išvadą reikia 
padaryti tokią: kiekviena tauta turi būti 
pasiruošusi katitis kiekvieną kartą, kai jos 
gyvybiniai interesai bei jos pagrindinės ins
titucijos, sudarančios bazę jos egzistenci
jai, yra rimtai grasomos. Savaime aišku, 
tautai taika turi būti brangesnė, negu ka
ras, o ji turi viską daryti, kad jo išvengtų. 
Bet jei jo išvengti nebegalima, tai reikia 

I būti pasiruošus kariauti, kautis ir kautis 
efektingai. '

Pagarbiai ir su simpatija 
tuos asmenis, kurie naudoja 
„jėgos politikai” denonsuoti 
si esą susipratimo ir taikos
vertinami, kaip idealistai, kaip aukštos mo
ralės ir taurių dorybių nešiotojai. Oi tie, 
kurie analizuoja politiką be mistikos ir ją 
vertina, kaip kovą dėl valdžįos, ir kurie 

. užuot kilmingai kalbėję apie „amžiną tai
ką” bando surasti ir patikrinti bent laiki
nas paliaubas, arba bando nurodyti besiar
tinančio karo kelią — tie yra laikomi cini
kais ir „pilkosiomis dvasiomis”. Tokios pa
žiūros gali būti pateisinamos: tokia jau 
žmogaus prgimtis, kad ji leidžia jam nema
tyti realybės. Bet kadangi mums rūpi ir rea
lybė, tai ir „ciniškos” pažiūros į taiką ga
li būti ginamos, dalima žiūrėti į vėžį, kaip 
į laikiną skrandžio sutrikimą, bet tokia pa
žiūra vėžio neišgydys!.

Galima būtų pasakyti, kad taikos pamoks
lininkai yra geri tik savų interesų gynėjai. 
Nepanaikinsi konfliktų tarp tautų ir klasių, 
jei juos tik neigsi. Tuo tik apsunkinsi tinka
mų priemonių suradimą. Užmerkdamas akis, 
neišvengsi karo kuris ateina. Taip elgda
masis, tik sumažini galimybes jį sutrukdy
ti ir padidini pavojus jį pralaimėti, kada 
jis ateis. Praktikoje visi idealai, kurie su
kasi apie mistiškus atsisakymus nuo val-

santrauka
džilos, atmiešti visuomenės opinijomis — 
gimdo tik iliuzijas ir panaikina rimtumą 
problemos svarstyme. Programa, kurios ne
galima realizuoti, negali būti rimta, nes 
praktikoje jį itgali tarnauti jokios akcijos 
pagrindimui. Ji gali tik tarnauti atsiprašy
mui, kad nieko nebuvo padaryta, darant 
visiškai ką kitą, negu programoje pasaky
ta.

Mes, esame jau įžengę į tokį istorijos pe
riodą, kuriame reikia mėginti suorganizuo
ti „pasaulinę imperiją”. Kadangi tėra tik 
dvi jėgų grupės, galinčios tokią imperiją 
suorganizuoti — viena jų vadovaujama so
vietinio komunizmo, antra — JAV, tai mes 
mirtingieji pasirinkmui teturime tik tris 
kelius. Jej ir nei vieno iš jų nepasirinktume 
arba jei ir ketvirtą kelią dar surastume, tai 
vis tiek praktiškai mūsų pasirinkimas ar 
nepasirinkdamas favorizuotų vieną iš tų 
jų kelių.

Gali tūlas atsisakyti nuo valdžios ir 
būdu nuo politikos. Jei jis tai padarys
žiltingaj ir konsekventiškai, tai politikos ir 
karo katastrofos jam bus panašios į tas, ko
kias iššaukia žemės drebėjimas, didieji 
potvyniai arba vulkanai. Tai bus katastro
fos grynai materialinės ir be jokios mora
linės reikšmės^ Jos galės paliesti jo fizi
nę būtybę, betl jo moralinė asmenybė pa
liks nepaliesta.

Tūlas gali tikėti, kad „pasaulinė komu
nistinė imperija”yra geriausias sprendimas. 
Jei jis nuoseklus, tai turi viską daryti, kad 
komunistai kaip galima greičiau užvaldytų 
pasaulį. Jej jis paneigia komunistinę im
periją ir neatsisako nuo valdžios, jam nie
ko kito nebelieka, kaip tik jungtis prie tų, 
kurie siekia sutrukdyti komunistų 
visomis galimomis priemonėmis.' 
PASAULINE IMPERIJA IR JĖGŲ

VARA
Amerikos sukurta ir diriguojama

linė federacija sudarytų, kaip mes matėme, 
pasaulinę imperiją. Šitoje federacijoje JAV/ 
turėdamos atominio ginklo monopolį, įurė- 
tų ir materialinį pranašumą visame pasau
lyje. Tokiu atveju išnyktų pasaulinėje poli
tikoje klausimas apie „valstybių bei jėgų 
lygsvarą”.

Šitoji perspektyva turėtų palenkti mano 
skelbiamai politikai visus tuos, kurie vaiz
duojasi skelbią, politines dorybes, viešai

3
smerkdami „jėgų lygsvaros” politiką. O vis 
dėlto toji lygsvara sudaro vienintėlę Efek
tyvią apsaugą individualinėms ir kolekty
vinėms laisvėms visuose socialinio gyveni
mo etapuose, pradedant mažiausiu bažnyt
kaimiu ir baigiant universumu. Kadangi 
mes negalime atsisakyti nuo jėgos ir val
džios, tai geriausias politinis pasirinkimas 
yra lygsvara tarp daugelio galių ir vienos 
monopolinės galioą^ Vadinasi, arba viena 
galia, kuri viršija visas kitas, arba dauge
lis atskirų galių, vykdančių savitarpinę kont
rolę ir viena kitai prieštaraujančių. (B. d.)
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šveicarų laikraštis „Die Tat” pradėjo 
spausdinti eilę savo užsienių koresponden
tų pranešimų tema: Ryt vėl karas? Tuo bū
du laikraštis nori padėti savo skaitytojams 
susirasti atsakymą i vis daugiau nerami
nančius klausimus: ar ištikrųjų esame ka
tastrofos išvakarėse? Ar karas yra neiš
vengiamas? Kur jis prasidės ir kaip atro
dys? Iš to paties laikraščio paskelbtos ži
nomo viešosios nuomonės tyrinėtojo Oal- 
lupo instituto statistikos matyti, kad Italijo
je 59% užklaustųjų pareiškė tikį į naują 
karą ateinančių 10 metų laikotarpyje. Ita
liją seka JAV ir D. Britaniją su 48%. At- 
siklausimas įvyko rugsėjo mėnesį. Paskuti
niųjų dienų*Įvykiai tą procentų nesumažino.

Kaip matome, italai daugiau už kitus yra 
įsitikinę karo neišvengiamumu. Incidentai, 
traukiantis anglosaksų kariuomenei iš 
laisvos Triesto teritorijos pakraščio — tik 
vienas iš 33 pasienio punktų buvo perduo
tas ramiai, ir Italijos „pagerbimas” tik jos 
ir Prancūzijos komunistų partijas priimant 
į naują kominterną tai nuomonei lyg pri
duoda svorio. Romos politiniai sluoksniai 
nurodo, kad anglosaksų kariuomenei iš Ita
lijos pasftraukus, o tai pagal taikos sutartį 
turį įvykti trijų mėnesių laikotarpyje, Ita
lijos — Jugoslavijos pasienyje 5 silpnąjį 
ginkluotas italų divizijos stovės prieš šim
tatūkstantinę Tito armiją. Romoje rimtai 
skaitomasi su galimybe, kad Italijoje prasi
dės Graikijos įvykiai. Kadangi beveik vi
sos Italijos karinės jėgos bus pririštos pa
sienyje tvarkai palaikyti, pačioje Italijoje 
nebus kam rimtai pasipriešinti „liaudies” 
suklimui. Iš. tokios padėties „Die Tat” Ro
mos korespondentas daro išvadą, kad Itali
jos taikos sutarties netinkamufnas yra pil
nai įrodytas, nes „nuginkluotas Apeninų 
pusiasalis traukte traukia ginkluotus Rytų 
kaimynus. Tuo karo pavojus yra padidėjęs, 
pusiausvyra tarp Rytų ir Vakarų yra pa
kreipta Maskvos naudai”.

Londone prasidėję pasitarimai dėl buv. 
Italijos kolonijų likimo vargu ar prisidės 
prie nuotaikų sušvelnėjimo. Atvirkščiai, jie 
greičiausiai prisidės prie italų temperamen
to sukurstymo. Ministeris pirmininkas de 
Oasperi visą viltį sudėjo | JAV. Iš, tos pu
sės netrūksta malonių žestų, pav., Vašing
tono atsisakymas nuo jam skirtis italų ka
ro laivyno dalies. Tačiau to dar maža. Ita
lija yra skubiai reikalinga javų ir anglių 
kuriems pirkti ji nebeturi dolerių. Dėl pa
čios Italijos komunistų partijos įtakos dy
džio nuomonės skiriasi. Kiekvienu atveju, 
aišku, kad į tos įtakos dydį turės reikšmės 
šalia vidaus ir išorės įvykiai.

Kitas ne slavų kraštas, kuris buvo ras
tas pakankamai tinkamu priimti į naująją 
kominterno laidą, kuri žada būti tobulesnė 
už senąją, yra Prancūzija. Šio mėn. 19 d. 
(vykstantieji savivaldybių rinkimai parodys 
krašto nuotaikas. Jau anksčiau buvo mano
ma, kad komunistų partija iš tų rinkimų 
tikriausiai neišeis didžiausia, kaip kad iš 
seimo rinkimų. Sunki krašto ūkinė būklė — 
Bidault Vašingtone negavo jokių konkrečių 
pažadų — negali prisidėti prie nuotaikų 
pagerinimo. Iš kitos pusės čia vis daugiau 
girdisi balsų, skelbiančių, kad tikrasis pa
vojus Prancūzjai gresia iš Rytų. Paprastai 
gerai informuotas Paryžiaus dienraštis „Fi- I

garo” mano, kad naujojo kominterno pa
skelbimas prancūzų komunistams daugiau • 
pakenks-negu padės. Laikraštis rašo: „At
rodo, kad maršalui Stalinui mažai terūpi jo . 
Paryžiaus vaikų vargai. Tikrai, negalima 
laikyti draugišku žestu Thorezui ir jo drau
gams tokios bombos susprogdinimą, kaip 
tik 14 dienų prieš tautos atsiklausimą.” „Fi
garo” nurodo, kad prancūzų komunistai 
veltui dėjo visas pastangas, kad oficialiai 
apie kominterno paskelbimą prieš prancū
zų rihkimus nebūtų skelbiama. Dabar — 
laikraščio nuomone — prancūzų komparti
ja atsiduria sunkioje padėtyje, nes rinkimų 
plakatai yra jau iškabinti ir juose skelbia
ma, kad prancūzų komunistai sielojasĮ tik 
dėl Prancūzijos gerovės ir tik dėl to.

Londono „The Times” diplomatinis bend
radarbis nurodo, kad Kremlius vadovauja
si dviem motyvais. 1) Jis laukia sunkios 
ekonominės krizės JAV ir 2) jis yra įsiti
kinąs, kad tarp Trumano doktrinos ir Mar- 
shallio plano nėra jokio skirtumo. Tiek vie
nas tiek ir kitas yra skirtas pasauliui prieš- 
komunistiniai nustatyti. Tačiau ar komiu- 
temo paskelbimas yra tinkamas priešnuo- 
dis, tenka labai abejoti. Didysis demokratų 
laikraštis „New York Times” raš&: „Visas 
reikalas turi ir savo pozityvią pusę, nes 
komunistų kėslai yra visiškai paaiškėję ir 
visų kraštų komunistų partijos viešai pa
sirodė esą rusiško imperializmo įrankiai 
Nėra abejonės — rašo toliau laikraštis, 
kad rusų revoliucija įžengė į napoleonišką 
fazę. Galutino tikslo pasiekimas priklauso 
nuo galimybių, kurios galėtų padėti įkū
nyti rusų politikos siekimus. Tjto tarpu l 

■sąlygos yra mažiau palankios ruošti pasau
lio revoliucijai .negu kiek galima daugiau 
vyriausybių ir kraštų kur tik galima pa
versti rusų imperializmo įrankiais.

Tačiau jau ir prieš tai amerikiečių nuo
taikos smarkiai keitėsi. Jei 1945 m. į vieno 
laikraščio suruoštą atsiklausimą 39% už
klaustųjų pasisakė tikį, kad Sovietų Sąjun- • 
ga tik užpulta griebsis ginklo, tai šiandien, 
po dviejų metų, tik 12% taip naiviai tiki, 
o 66% mano, kad 
ginklu įgyvendinti 
čias. Dabar, kaip 
Tribune” pasaulio 
yra toks aiškus, kad nenorinčių to pastebė
ti jau nebeliko. Jei „Washington Post”, at
rodo, visaį teisingai mano, kad naujos 
tarptautinės komunistų organizacijos įkūri
mas yra grynai taktinis manevras, kuriuo 
siekiama priversti tuos kraštus, kurie dar 
svyruoja, pereiti į sovietų pusę, tai „Phi
ladelphia Inqurer” pareiškia visų arrferikie- 
čių nuomonę, rašydamas: „Amerika gali 
duoti tik vieną atsakymą į pasaulinio ko- ■ 
munizmo iššaukimą. Atsakymą, kuris tiks 
ir Višinskio bei. Gromyko puolimams Jung
tinėse Tautose. Su nauja drąsa ir padidė
jusiu pasiryžimu turime kovoti už Mar- 
shallio planą: už skubią pagalbą Vakarų 
Europai. Toliau, mes reikalaujame: atsisa
kyti 'nuo svyruojančios politikos, suvaržyti 
Amerikos' komunistų aktyvumą ir skubaus 
bei pagrindinio mūsų gynimosi priemonių 
sustiprinimo. Mes negalime ignoruoti tarp- 
tautinio komunizmo grėsmės mūsų pastan
gom sukurti taikingą, saugų ir gerove kles
tintį pasaulį.” Diplomatics.

Sovietų Sąjunga bandys 
savo agresyvias užma- 
rašo „New York Herald * 

suskilimas 1 dvi dalis

M. Biržiška
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Klaipėdoje tarnybos. Kai rektorius tatai pakartoju komjau
nuoliams, tas juos labai sujaudino, ir jie neprieštaravo Gru- 
dzinskaitės priėmimui, nežiūrint, kad jos tėvai turėjo ūkį ir 
namus mieste.

Kitą kartą, kai rektorius iš vienos pasiturinčios žydų 
šeimos priėmė du sūnų, o trečio, kuris ilgokai trankėsi po 
užsienio universitetus be jokios mokslo pažangos ir dabar 
norėjo Vilniaus Universitete pradėti iš naujo savo studijas 
prašymą rektorius atmetė, motyvuodamas norįs rezervuoti 
vietą toms šeimoms, kurių dar nė vienas narys nėra prim- 
tas į universitetą, žydas jaunuolis ne tik pakaltino rektorių 
Partijai antisemitizmu, bet ir ten nieko nelaimėjęs, Univer
sitete grasino rektorių užmušiąs. Įsiveržęs rektoriaus butan. 
pritriukšmavo ir rektoriaus buvo sulaikytas už rankos, kai 
bandė išsitraukti revolverį; rektoriaus šeimos išmestas pro 
duris, jas spardė ir triukšmavo, iki kaimynai nuleido jį nuo 
laiptų.

Buvo siūlomi kyšiai universiteto raštinės tarnautojams ir 
net rektoriaus kurjeriui, kad tik rektorių paveiktų.

Pagaliau, pavyko baigti su priėmimu. Atsimindamas par
tijos ir komisarijato nurodymą, kad universitetas ir toliau 
liks lietuviškas ir matydamas, kokiai priešlietuviškai įtakai 
pasiduoda Vilniaus lenkų ir žydų jaunimas, jis stengėsi už
bėgti už akių lietuvių nustūmimui į mažumą, ir išlaikė tar
pusavį tautybių santykį tuo būdu, kad lietuviai sudarė 50% 
(vieton seniau buvusių 75—80% Kauno universitete), žydų - 
33% (vieton 10 - 15% tame pačiame universitete ir Stepone 
Batoro universitete), lenkų - 16% (vieton 4 - 5% Kauno uni
versitete ir 75 - 80% St. Batoro universitete), gudai, totoriai 
ir kiti 1 % (tos grupės kadidatai buvo priimti visi).

ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO UŽ MOKSLĄ 
IR STIPENDIJŲ SKIRSTYMAS

Tik pasibaigus studentų priėmimui teko imtis atleidimo 
nuo mokesčio ir stipendijų skirstymo. Pareikalavimas mo
kėti už mokslą buvo staigmena, kurią Maskva kaip tik da 
bar pateikė tarybinei visuomenei tad ir tarybinei Lietuva5 
kurioje šaukte buvo šaukiama apie nemokamą tarybin' 
mokslą, priešpastatant jį apmokamam mokslui, tad tepa
siekiamam tiktai pasiturintiems žmonėms, buržuazinėje Lle‘, 
tuvoje. Atsižvelgdama į blogą Įspūdį^kokį padarė įsakymai 
apie mokslo apmokėjimą visuomenį® ir akademinio jau
nimo tarpe, Partija mėgino gauti Maskvos leidimą nors

pirmą pusmetį nereikalauti už mokslą, bet tik tiek telafmėjd) 
kad leista buvo padidinti skiriamų stipendijų skaičių. Atlei
dimą nuo mokesčio už mokslą ir stipendijų skirstymą'kom
jaunuoliai vėl mėgino paimti į savo rankas, tarpininkaujan’ 
klusniam studentų komitetui, kuriam komjaunuolių organi
zacija padėtų „teisingai" išspręsti šį reikalą’, tačiau rekto
rius, remiamas Universiteto Senato, prorektoriui Bulovui 
reikalą išaiškinus Partijoje ir komisarijate, atlaikė studentų 
renkamų fakultetinių ir kursinių seniūnų instituciją, kurie 
patikrindavo prašančių draugų medžiaginę padėtį atleidžiant 
nuo mokesčio ar paskiriant stipendiją ir referuodavo fakul
teto dekanui, dalyvaujant studentų komiteto atstovui, po ko 
fakultetų pasiūlymai patekdavo pas rektorių, kuris posėdyje 
su prorektorium Bulovu, atitinkamo fakulteto dekanu. Par
tijos atstovu (drg. Vainšteinu, baigiančiu chemiją) ir Švieti
mo Komisaro atstovu (drg. Ruku, vėliau drg. Jurginių) galu
tinai nustatydavo paleistų nuo mokesčio ir paskirtų stipen
dijų sąrašus. Universiteto vadovybei stengiantis, kad visų 
pirma būtų atleisti .nuo mokesčio arba gautų stipendiją tie, 
kurie buvo vargingėsni už kitus ir gerai mokėsi daugumoje 
nevilnlečiai (vilniečiai gyveno prie tėvų ir daugumas tar
navo), gerai pažengę universiteto moksle, o pirmamečiai — 
kurie turėjo gerus pažymius gimnazijų atestatuose, komjau
nuoliai, daugiausiai kaip tik I-mo semestro vilniečiai, gyve
nantieji prie tėvų ir beveik visi turintieji’geras tarnybas, vi
saip priešinosi čįa universitetui (senatui, fakultetui, seniū
nams) ir reikalavo, kad visi turintieji per 10 ha arba gimna
zijose ar universitete priklausę patriotinėms organizacijoms, 
nebūtų atleidžiami nuo mokesčių Ir negautų stipendijų, o 
Pirmenybę turėtų Partijos komjaunimo arba IJJopro (Mež- 
lunarodnoje obščestvo pomošči revoliucii — tarptautinė drau- 
’ija koalicijai remti), nariai, kad ir būtų jie vilniečiai ir kur 
įmautų, vis viena ar jie turėtų gerus ar blogus mokslo pa- 

'vmius, nes, girdi, revoliucinis darbas gimnazijoje ar uni
versitete nepalikdavęs laiko geriems pažymiams „gaudyti“.

Po ilgų ginčų pavyko pagauliau Bulovo, Jurginio ir yain- 
teino dėka gan tikamai reikalą išspręsti, neduodant jokių 
nateriallnių lengvatų turintiems per 20 ha žemės, nelalkani 
'mtl kliūtimi priklausymą jaunuomenės organizacijoms i 

■tsižvelgiant į trukdymus mokslui dėl visuomeninio oąroo 
arba būtinumą uždarbiauti, reikalaujant iš stlpendininw 
nasiliuošuoti iš tarnybos, tikrinant medžiaginę tėvų vilnie
čių padėti vietoje ir bendrai sprendžiant ir nagrinėjant aras-
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X. EST ALLI ESTALLI, KAZIUK!..
Raidizmas, arba lettrizmas pirmiausia ki

lo iš paprasto, bet būtino reikalo sukurti 
ką nors naujo ir, svarbiausia, neleisti, kad 
egzistencializmas būtų paskutiniu meno 
laimėjimų žodžiu.

Ką reiškia, paėmus iš esmės, raidistų re
voliucija?

Šios doktrinos esmę išreiškia nuostatas, 
ko reikia vengti, kad galėtum meno kūry
boje būti raidistų. Ogi reikia vengti ir jo
kiu pretekstu nevartoti iš žodyno nė vieno 
žodžio, išskyrus šauktukus, jaustukus ir 
tiktukus. Ši poezija turi būti dirbama, 
renkant bei surikiuojant įvairias raides, 
komponuojant naujus ir visiškai niekam

■žinomus žodžius (Ah! visgi ir čia negalima 
apsieiti be žodžių, — mano nuomone, tai 
pati didžiausioji raidistų doktrinos silpnoji 
pusė). Vienas tik eilėraščio užvardijimas 
turi teisę būti prancūziškas, arba jeigu poe

mas rašo kokia kita kalba, tai jo gimtosios 
kalbos žodžiais nusakytas. Si licentia poeti- 
ca irgi sukelia kai kurių neaiškumų. Ka- 

, dangi .kiekvienas raidistas turi rašyti nau
ja internacionaline, dar .niekam nesupranta
ma, tik „įsijatipiama” kalba, tai atrodo tru
putį per lengva ir per pigu galėti pasida
ryti poliglotu, poemoms uždedant vis kito
kios kalbos antraštes. Ir jš viso, į kokią 
padėtį raidizmas graso pastatyti visus tuos 
kritikus, kurie tebekalba apie tautinį meną?..

Ryšium su šių principų atskleidimu, kiek
vienas inteligentiškas jaunuolis prisimins 
mūsų poeto Salio Semerio poemą:

Pykšt! Pykšt! Pykšt!
Pokšt! Pokšt! Pokšt!
Triokšt! Triokšt! Triokšt!!!...

Graži poema ir, kaip matote, neprasilen- 
kiantf sti autentiškiausio lettrizmo princi
pu. Visiškai drąsiai tvirtinčiau, kad faktinai 
kūrėju buvo ne koks paryžietis, bet auten
tiškiausias lietuvis ir kad todėl jis už di
delius nuopelnus pasaulinės literatūros pa
žangai, kaip skaičiau laikraščiuose, repatri- 
jacijos komisijos pagalba šiuo metu stačiai 
gyvas persikėlė į rojų. O tai irgi stebuklas, 
kurį po Kristaus atsikėlimo iš numirusių 
ir dangun įžengimo joks vėlesnių laikų ge
nijus dar nebuvo pakartojęs. Bloga čia bu
vo tik viena: Salys Šemerys tolesnėje savo 
poemos dalyje neišlaikė principo, įvesdamas 
eilę vulgariausių ir natūraliausių kasdie
ninės kalbos ir Rygiškių Jono gramatikoje 
vartojamųjų žodžių. Taigi, gerai buvo pra
dėjęs, bet netesėjo ir — liūdnai baigė ati
duodamas integralaus raidizmo mokyklos 

' kūrėjo garbę kitiems.
Štai jums pora dabartinio autentiško pa- 

ryžietiško raidizmo poezijos geriausių pav.:
Malana ova kalemo 
mostri nale tuf, tuf 
aidi nale nale nale 
ahi. oh hi! pan, pan!

Arba toks klasikinis raidizmo srovės še- 
devriukas apie „Vaikučių ratelį”: —

/ Am stram gram
• .Pir ir pik ir kolegram 

Bur ir, bur ir ratatam 
Nostram...

Sį eilėraštį paduodu išvertęs 1 lietuvių 
kalbą, nes pritaikau lietuviškam tekstui jo 

, rašybą, integraliai išverčiau antraštę, o

Naujo gyvenimo evangelijos
(LAIŠKAI IS PARYŽIAUS APIE NAUJAUSIAS LITERATŪROS

Rašo BRONYS RAILA 
loustico bilostė kada
comerė... satisto... balu.: t 
estalli estalli cazouk!

Galėčiau pridėti tik vienintelį komenta
rą prie šios begalo muzikalios lyrikos: ti
suose posmuose pasikartojančios paskuti
nės eilutės žodis „cazouk” lietuviškai rei
kia tarti — „kazuk”. Jeigu autorius per sa
vo poetinį kaprizą nebūtų įrašęs raidės „o”, 
tai reikėtų tarti „Kaziuk", ir tai žymiai pa
lengvintų poemos vertimą į lietuvių kalbą.

Bet kada aš atsikratysiu to šovinizmo — 
vis kišti lietuvių kalbą? Maža to! Man ne
išeina iš galvos eilėraštis, išspausdintas 
prieš gerą 15 metų mūsų klasikinės litera
tūros žurnale „Trečias Frontas” (apie tai 
jau buvo dėstoma mūsų universitetuose, o 
šiuo metu ypatingai plačiai, profesoriui 
Korsakui Radžvilui vadovaujant). Eilėraš
tis vadinosi „šaipėrantas”, o jo autorius 
buvo pranas morkūnas — jis pats nemėgo 
rašytis didžiosiom raidėm, — tuo metu 
Kauno Žaliakalnio gaisrininkų komandos

teko versti tik vieną žodį „ir”. Vis 
kad nebotų pamiršta prof. Vacį. Bir- 

bibliografinėse studijose atžymėta 
pavardė, kaip pirmutinio lettristinės

tekste 
dėlto, 
žiškos 
mano
poezijos vertėjo | lietuvių kalbą, čia spe
cialiai pabrėžiu šią mokslui ir mūsų lite
ratūros istorijai ne negližuotiną detalę.

Bet kad pavyzdžių antalogija būtų pil
nesnė ir leistų jums visu objektyvumu 
pasiskonėti raidistinės poezijos grožiu, čia 
dar pacituosiu vieną ilgesni poeto Brasil 
eilėrašti, kurį tuo tarpu autentiškumo dė- 
liai paliksiu neišverstą. Jis vadinas, — 
„Kad vertum Calypso” ...

Zilęar avoli lisar bedor 
tusi kilai oriais capita 
coli sti abisor sou lique 
estalli estalli cazouk.
Cravisrte sestibal baarai f
bou lirasti volis tabar >
bivofnė sitaska 
estalli estalli cazouk.
Mirjjpė kėsiftė pėlas

(Tęsinys iš pereito Nr.)
Toliau už savo vienminčius ano meto 

miglotuose politikos horizontuose •numatęs 
Mykolas Šleževičius, pats aiškiai stodamas 
už Lietuvos nepriklausomybę, bandė ieškoti 
kompromiso tarp skirtingų dešiniųjų ir kai
riųjų nuomonių.

— Bijoti, kad konservatoriai klerikalai 
paimtų Lietuvoje viršų, nėra ko — kalbėjo 
Mykolas Sleževičius. — Tegul kokią dešimti 
jnetų klerikalai valdys, bet per tą laiką liau
dis susipras ir paims viršų. Jei mes staty
sim tik apsisprendimo reikalavimą, tai ru
sai manys, kad mes dar patys nežinome, ko 
norime. Reikia reikalauti apsisprendimo ir 
nepriklausomybės.

Tačiau Mykolo Šleževičiaus kompromisi
nei tezej kairieji nepritarė. Jie manė, kad, 
reikalaudami nepriklausomos Lietuvos nu
sikalsią visos Rusijos socialistiniams de
mokratiniams principams, kad jie eisią prieš 
visos Rusijoą demokratus.

Po ilgų kalbų ir karštų ginčų buvo pa
tiektos septynios rezoliucijos. Joms sude
rinti buvo sudaryta komisija. Vienos bend
ros rezoliucijos komisijai sudaryti nepavy
ko. Balsavimui patiekta trys rezoliucijos: 
1) Socialistų, 2) Santaros ir 3) Tautos Pa
žangos bei dešiniųjų.

Balsuojant > laimėjo iš 
rezoliucija:

„Rusijos Lietuvių 
Petrapilyje 1917 m. 
posėdžiuose nuo gegužės m. 31 d. iki 
birželio. 3 d. svarstė Lietilvos politikos 
padėjimą ir žengdamas prie nepriklau
somos demokratinės Lietuvos respubli
kos, kurioje turi būti pripažinta visiems 
be tautos ir lyties skirtumo lygios pa
matinės piliečio teisės ir visiška tikė
jimo laisvė, ir atsižvelgdamas į tai:

1) Kad prieš karą viena etnografinės 
Lietuvos dalis buvo Rusijos, o kita Vo-

VILJWAES UNIVERSITETAS 
e v

SROVES IR MOKYKLAS)

dalyvis, o pirmaisiais Lietuvos išvadavimo 
metais aukštas pareigūnas Kauno universi
tete, komisaras tarnautojų reikalams ir, be
rods, laisvai samdomas dialektino materia
lizmo profesorius.

Atsimenu tik poemos pradžią...
... žiemarės šaltupiu patižęs 
važiuokliauju pasidaiiguravęs 
ritinėjas ratailiška sauližė 
sidabrinėjas eidabrališka žiemarė...

Priemonės ne visai švarios ir metodiškai 
neišlaikytos, bet visgi aiškiai dominuoja 
lettrizmo principai. Susirašąs kai kuriuos 
prano morkūno, Salio Šemerio, Juozo Žen- 
gės ir ypač tūlus mūsų liaudies kūrybos 
pavyzdžius, buvau bežygiuojąs į lettristų 
štabą su tikslu parodyti1, kad mums, lietu
viams, jų paskelbtoji evangelija nebėra vi
siškai nauja. Prisiminiau dar praną mor- 
kūną kartą išsireiškus, kad tamsios minios 
akivaizdoje jis sutinkąs būti genijumi, bet 
mūsų siaurame ratelyje jis nedrįstąs užsi
dėti ant galvos doktrinos kūrėjo laurus. Tą

A
metodą esą jau anksčiau panaudoju rusai, 
jis paminėjo kažkokius „akmejistus"...

Visgi nueinu | štabą ir išdėstau reikalą.
— Brangus pone, — pasigirsta sausas at

sakymas, — jei mes imtume pavyzdžius it 
zulusų ir tuaregų, tai jūsų cituojamos ble- 
ylzgos blankte nublanktų. Mes iš principo 
pasisakome prieš primityvizmą, tą jau pa- 
senusią klasikinės mokyklos teoriją. Mes gi 
esame aukščiausiai civilizuotos, supercivili- 
zuotos žmogaus minties Ir jo esmės reiškėjai!

Tai va, Povilai štuopi, kada aš ėmiau 
gailėtis, kad Zbignevo Olesnickio papirkti 
provokatoriai pavogė Vytąutui Didžiajam 
gabenamą karūną. Va, kada galutinai su
pratau šio fakto nemalonias pasekmes dabar
čiai. O, kaip Didžiosios Lietuvos Imperijos 
pavaldinys (su sostine Vilniuje, pu viceka- 
ralium KieVe ir su mūsų (gulomis Maskvo
je) aš būčiau užvetavęs lettristams burną— 
ir lengvutėliausiai... Kiaulėsl Ir kas p«r 
Frechheitl.: '

O dabar man lieka tik negarbinga kator
ga dėstyti šios supercivilizacijos mokslus.

(Bus daugiau)

Lietuva privalo tapti nepriklausoma 
(PETRAPILIO LIETUVIU SEIMO 30 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI) 

A. Merkelis

dešiniojo sparno

seimas, sukviestas 
gegužės m. 27 d.,

(Bus daugiau)

vieną prašymą individūaliai, taip jog pasitaikydavo, kad 
tinkant Vainšteinui ir kitiems buvo paskirtos stipendijos 
30 ha turintiems, jei jų materialinė padėtis to reikalavo.

Be to, rektorius, dakanai ir profesorių dalis įsteigė rekto
rate iš savo algų fondel;, iš kurio rektorius, šelpdavo tuos 
studentus/kurie negavo stipendijų ir atsidūrė sunkioje ma
terialinėje būklėje.

SPALIO — LAPKRIČIO REVOLIUCIJOS METINĖS 
UNIVERSITETE

Dar nespėjo universitetas kaip reikiant (sltraukti | darbą 
naujose sąlygose, kai užklupo jį 1917 m. spalio mėnesio bol
ševikinės revoliucijos minėjimas, atžymimas pagal naują ka
lendorių lapkričio mėn. Universitetas, kaip tarybinė įstaiga 
turėjo dalyvauti minėjime drauge su kitomis įstaigomis ir 
visa darbo visuomenę, o kas tuomet nedirbo vienoje ar kito
je tarybinėje įstaigoje! Tas minėjimas reiškėsi visų pirma 
dalyvavimu bendroje eisenoje prieš partinės ir tarybinės va
dovybės tribūna, o vakare savarankiškame universiteto akte 
jo kolonų salėje. Bene dvi savaiti studentų choras repetavo 
Internacionalą lietuviškai, be to, tarybinės ir raudonarmie
čių dainos, paskubomis išverstos į lietuvių kalbą, nekaip be
sisekė, labai šlubavo. Apie tai choro globėjas, ūkio reikalams 
prorektorius, buvęs gamtos - matematikos fakulteto dekanas, 
matematikos prof. Z. Žemaitis įspėjo rektorių, tad buvo nu
tarta pasitenkinti Internacionalu ir populiariomis lietuviš
komis dainomis.

Eisenoje dalyvavo profesūra ir akademinis jaunimas, o 
rektorius turėjo būti pakviestas į vyriausybės tribūną, tačiau 
netikras dėl savo sveikatos jis pabijojo šalti tribūnoje ir pasi
liko namie. Lukiškio aikštėje partinės organizacijos, tary
binės įstaigos, fabrikų ir dirbtuvių darbininkai su raudono
mis vėliavomis ir transparantais su Stalino, KaganoviČlaus, 
Molotovo ir kitų sovietinių dignitorių portretais, kur ne kur 
su Paleckio portretu (lietuviškose grupėse, bet Irgi ne visose), 
dainuodami Partijos įsakytas sovietines dainas rusų, lenkų 
ir lietuvių kalba žygiavo pro tribūną, iš kur mėtomi buvo 
įvairūs Šukiai (dažniausiai rusiškai), | kuriuos praeinantieji 
taip pat atsakydavo atitinkamais šūkiais. Žydai paprastai at
sakydavo rusiškai, ir vyravo rusiškos dainos, kurias dainavo 
praeinantieji Raudonosios Armijos daliniai arba (labai silp
nai) žydai, bet lenkai ir lietuviai jų nepalaikė, tik retkar- , 
čiais ką ne ką užtraukdami savo gimtąja kalba , .,

su
dėt

kietijos valdžioje;
2) Kad Rusijos Lietuva per šį karą 

veik visa užimta vokiečių kariuomenės;
3) Kad jos klausimas todėl tapo 

tarptautinis ir bus rišamas Taikos 
Kongrese;

4) Kad dėl užimtųjų per karą sveti
mos valstybės žemių yra nustatytas 
Rusijos darbininkų bei Kareivių At
stovų Tarybos ir Laikinosios vyriausy
bės pripažintas ir visiems apskelbtas 
taikos principas) — taika be aneksijų ir 
kontribucijų, leidžiant pačioms tautoms 
spręsti, ko jos nori;

5) Kad išskirstytoms tarp kelių vals
tybių tautoms pripažinta. Europos ir 
Amerikos demokratijų teisė sudaryti 
vieną politini kūną;

6) Kad Lietuva iki 
pabaigos turėjo savo 
gyvenimą;

7) Kad esant šioms
tas lietuviams Įvykinti senus politinės 
laisvės troškimus ir, remiantis apsi
sprendimo teise, aiškiai visam pasauliui 
pasakyti, kaip jie savo likiipą išspren
džia, nutarė: •

1) Visa etnografinė 
tapti nepriklausoma 
neutrali; -

2) Jos neutralumas 
rantuotas Taikos Kongrese;
* 3) Taikos Kongrese turi būti Lietu-

' vos atstovai; • ' ■
4) Lietuvos valdymo būdą ir vidaus 

tvarką turi nustatyt, sukviestas visuo
tiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu 
Steigiamasis Lietuvos Susirinkimas.” 

Už šią rezoliuciją balsavo Tautos Pa
žangos, Krikčipnių-Demokratų ir Katalikų 
partijos ir Nepartinių grupė — iš viso 140 
atstovų. Prieš balsavo socialistai * Liau-

XVIII šimtmečio 
atskirą politikos

aplinkybėms rne-

Lietuva privalo 
valstybe, nuolat

privalo būti ga-
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Kai praeidamas pro tribūną gimnazijų ir akademinis jau
nimas neatsakydavo į tribūnos šūkius, iš ten pasigirsdavo 
priekaištų ir pastabų, kaip štai universitetui: „Molčat mer- 

■zavey (tyli niekšai). Universiteto kolona, laukdama eisenos, 
taip ir eisenos metu linksmai sau dainavo lietuviškas liau
dies, kariškas, studentiškas ir kitokias dainas. Žydų studentų 
mėginimai užtraukti kurią rusišką sovietišką dainą baigdavosi 
nepasisekimu, nes jiems trūko/gerų balsų ir iš viso jie ne
buvo pasirengę dainuoti. Universiteto kolona, iŠ tribūnos bu
vo pasveikinta rusiškai: „Dazdravstvujet sovietskaja molo- 
dež!-" (valio tarybiniam jaunimui), bet į tai nebuvo atsakyta 
(lietuviai ir lenkai susilaikė, žydai nesusigriebė atsakyti ne
lauktai užklupti). Tuomet švietimo komisaras Venclova su
šuko lietuviškai: „Valio, Universitetas!“ Jam dar suskubo at
sakyti praėjusios eisenos paskutinės eilės lietuviškai „Va
lio!“

Iškilmingas aktas Universitete, | kuri buvo pakviesti par
tijų komisarinės valdžios atstovai, profesūra ir studentai, bu
vo pradėtas studentų choro lietuviškai sudainuotu Interna
cionalu. Po to buvo perskaitytas garbės prezidiumo sąstatas, 
kaip jau buvo įprasta bemaž visuose susirinkimuose daryti, 
su drg. Stalinu ir kitais Maskvos komisarais bei drg. Palec
kio priešakyje. Savo kalboje rektorius pabrėžė, kad spalio 
mėn. revoliucijoj Lietuva nedalyvavo, nes tuo laiku ji buvo 
vokiečių okupuota. Tačiau dvi revoliucijos, kaip rusiška, taip 
ir vokiška, lietuvių tautai padėjo 'atgauti nepriklausomybę, 
todėl revoliucijos šventei, —- ypačiai dabartinėse sąlygose — 
lietuviai negali būti visiškai abejingi. įvesta l TSRS tautų 
tarpą, lietuvių tauta turi susiorientuoti, kokią padėt) jai čia 
skiria Lietuvos praeitis, tautos charakteris ir išorinės jos kul
tūros vertybės. Taigi čia turime atsiminti, jog, kad ir dabar
tinę socialistinę santvarką gauname iš Rytų, bet socializmo 
lopšiu yra Vakarai. Tuo būdu gauname Rytų perdirbtą Vaka
rų socializmą, o mes ir šiaip, kaip estų ir latvių tautos, tik 
naujai prijungtos prie TSRS aiškiaisiais ryšiais esame surišti 
su Vakarais, nors esame Rytų pasienyje. Mūsų veikimo už
davinys buvo, yra ir liks Vakarų kultūros perteikimas Ry
tams, gi stumiantis j TSRS l Vakarus — ir toks mūsų tarpi
ninkavimas tarp Rytų ir Vakarų, kad visuomenines ir kultū
rines vertybes, kurias gauname iš Rytų, rytietiškai patelkia
mos, perkūrlnėtume vakarietiškai, kitaip tariant jas suvaka- 
rintume ir jau tokias gal telktume jas ir Vakarams. Moks
las ir jo laimėjimai l Rytus eina taip pat iš Vakarų, tad yil- •

dininkai, socialdemokratai ir sanfariečiai. 
Iš viso 128 atstovai. Bendroji socialistų ir 
santariečių rezoliucija tegavo 132 balsūs.

Priimtoji rezoliucija nepatiko kairiesiems. 
Tuojau buvo padaryta posėdžio pertrauka, 
per kurią jie apsvarstė susidariusią jiems 
nepalankią būklę. Kairieji, labiau tikėdami 
galingąja visos Rusijos demokratija negu 
svajojama Lietuvos nepriklausomybe, nu
tarė sudaryti savo' atskirą seimo posėdį ir 
jame padaryti savus nutarimus.

Vos tik prasidėjus bendrajam 
'sėdžiu!, P. Balys socialistų - 
frakcijos vardu pranešė:

— Rusuose dabar demokratija 
ja, jos stiprybė auga. Lietuvių demokratijos 
balsas taip pat turi garsiausiai skambėti. 
Ką nors nutardami, turime žiūrėti, kiek tie 
nutarimai atitinka darbo žmonių reikalus. 
Priimtoji rezoliucija žalinga jiems. Demo
kratijos kelias vienas, o priimtoji rezoliuci
ja nori mus nuo rusų ir kitų draugų at
skirti. Kitų šalių demokratijos negali pri
imtojo obalsio remti. Priimdami tokias re
zoliucijas, jūs pabrėžiate, iš kur tikitės Lie
tuvai laisvės gauti — iš buržuazijos. Mes 
žinome, kad iš jos nieko negausime. Be to, 
seimas, nežinodamas visų tų sąlygų, ku
riomis dabar pasitikusiems Lietuvoje tenka 
gyventi, nežinodamas tos konjunktūros, ku
ri bus taiką darant, negali, neturi teisės jau 
dabar pažymėti Lietuvos valdymo formos.

Nenorėdami, kad dešiniųjų ręzoliucijos 
mūsų balsais būtų dengiamos, mes socialis
tai liaudininkai, atsisakome toliau dalyvauti 
įvairiose komisijose, prezidiume ir išeina
me iš šio kambario. Išėję darysime tokius 
žingsnius, kokius mums demokratams, pri
dera daryti.

Maždaug tą patį pasakė C. Petraškevi
čius Socialdemokratų ir P. Leonas Santaros 
frakcijos vardu. Po tų pareiškimų socialis
tai liaudininkai, socialdemokratai ir santa- 
riečiai pasitraukė iš prezidiumo ir vist 
bendrai išėjo iš salės marsiljetę giedodami. 
Prezidiume liko tik vienas prof. A. Volde
maras. Tai Įvyko 1917 m. birželio 3 d.

Šis nelauktas lietuvių kairivjjų žygis liku
siems buvo skaudus. Jautriausiai į jį rea
gavo kun. Juozas Tumas. Jis giliai sujau
dintas eina į tribūną ir, vos galėdamas iš- 
fartį žodį, pradeda kalbėti. Jis kalba ką ir 
kaip yra veikęs dėl Lietuvos laisvės ir kiek 
dėl jos iškentėjęs. Jam tekę daug įyairių 
smūgių pakelti iš svetimųjų ir savųjų, tik 
nė vienas iŠ jų jam nebuvęs tiek sunkus ir 
skaudus, kaip šis. Toliau jis savo kalboje 
įvertina priimtosios rezoliucijos reikšmę.

— Prieš mane du piliečiu liaudininku, 
rinkėjų įsakymu balsavusių už Lietuvos 
Nepriklausomybę išėjo iš Seimo tik dėl to, 
kad jų partijos draugai išėjo, — kalbėjo 
toliau Juozas Tumas. — Kiti pataria Sei
mą tęsti, turint savo pusėje visas juridines 
ir moralines teises, kvorumą ir prezidiumo 
pirmininką, kuriam kiti prezidiumo nariai, 
dar prieš išeidami, užleido pirmininkauti. 
Padėk, Dieve, Jums, Draugai-polltikaf, to
liau Seimo darbą dirbti. Aš juo visa šir- 
džia džiaugsiuos iš tolo. Tik padėtų jums 
tame darbe — nebegaliu. Ir aš išeinu iš 
Seimo. Tik tas skirtumas, kad ir į anuos 
nenueisiu. Aš greičiau kairysis, ne viduri
nis; gal į socialistus linkęs, gal į komunis
tus; ar aš žinau? Aš to neanalizavau. Ta
čiau aš negaliu būti tųjų tarpe, kurie drįsta 
tokį dideli tautos darbą ardyti, vien dėlto, 
kad tasai darbas ne jų vaga, kol kas, eina. 
Aš nebegaliu būti ir su jumis, nes nepaga
liu Iškęsti, kad demokratija man, taip pat 
kilimu ir nuomonėmis demokratui, teisingai 
ar neteisingai, vistiek, prikaišiotų nedemo- 

kratingumą, ne liaudies naudai kreipiamą

seimo po- 
liaudininkų

vieftpatau-

darbą. Mane tai užmuša. Aš paieškosiu ki
tokio darbo, kur aš būsiu laisvas, pats sau 
teatsakysiu. Kai kas pasako, man pasiseka 
dailiosios literatūros darbas. Ir aš sugrįšiu 
| tą darbą, pasitraukęs iš kelio tiems, kurie 
monopolizavo sau demokratini darbą ir yra 
pasiryžę vieni patys JĮ nudirbti. Tegu ir 
jiems Dievas padeda, nors Jo dažnai nepri
pažįsta. " ’

— Tik ir jausdamasis doros priverstas tą 
žingsni padaryti, aš ko smarkiausiai protes
tuoju prieš tą prievartą ir ko balsiausiai 
šaukiu: .

— Draugai, Seimo veikėjai politikai! Tat , 
niekai, kad trys frakcijos Seimą apleido! 
pervėlai tai padarė! Reikėjo prieš balsavi
mą. Kai gi kantriai dalyvavo visame Išti
same rezoliucijų balsavime, kad ir pralai
mėję, sankcionavo laimėjusią daugumą bal
sų bloką rezoliuciją! Ir jūs jos laikykitės! 
Vežkitės namo, kaip didžiausią savo bran- • 
genybę ir pasididžiavimą, jog „Lietuviai”, 
svetur suvargę, pajėgė padaryti toki aktą, 
kurio tikėtis negalėjo visa eilė drąsiausių
jų ir pažangiausiųjų mūsų veikėjų — Lie
tuva privalo tapti nepriklausoma valstybe!

— Kokios vertybės ta rezoliucija, teap- 
spręs besimieji. Aš gi tepasakysiu, kad kitos 
tokios nė nebus. Labai galimas daiktas, kad 
neilgai trukus, visos, jau nuo karo laisvos 
Liatuvos atstovai savo seime Vilniuje nu
spręs tą pat|. Vis dėlto tai nebus tas pat; 
nebus tikrai mūsų, tikrai Lietuvių, tikrai 
laisvas žodis. Lietuviai, neabejoju, dar tara 
tą žodį. Tik ... kad to bus pareikalavusi M 
Rusų demokratija; tik ... kad Vokia bus 'j 
privertus tapti jos buforu ir už tą šventą 
laisvės žod| nuolat atstačius turėti vieną 
šohą iš vienų kaimynų smūgiams, antrą — 
iš kitų kaimynų smūgiams. Dabar tik ta
rėme tikrai laisvą žod(, nes jį visi mums 
gina tarti ir mes patys neturime egoistinių 
sumetimų! Šios laimėjimo valandom aš, kol 
gyvas būsiu, neužmiršiu! Ji seks mane, , 
it muzika, j senatvės dimisiją, Ir testamente 
paliksiu tą vienatini per visą amžių laimė
tą brangenybę!

— Valio Nepriklausoma Lietuvai
— Atkartokite tą garsą po visus kampus» 

šimtais balsų, o tie šimtai vėl! Ir vis dėlto 
sudiev, Piliečiai! Veikėjai: aš — nebe poli
tikas. ’

Kun. J. Tumas teisingai {vertino Petra
pilio Lietuvių Seimo nutarimų reikšmę. Jų 
reikšmė buvo didelė. Petrapilio Lietuvių 
Seime pirmą syk pasauliui buvo pareikštas 
tvirtas lietuvių tautos nusistatymas siekti 
nepriklausomos valstybės atstatymo. Sis 
lietuvių tautos nusistatymas buvo pareik
štas tuo metu* kai griuvo Rusijos caristinė 
imperija, tas didysis tautų kalėjlnfas, ir 
pasaulyje ėmė skambėti tautų laisvo ap
sisprendimo šūkis. Petrapilio Lietuvių Sei
mas taip pat parodė, kad lietuvių visuo
menė, bent jos dauguma, sugeba rasti1 aaJ 
vą kelią ir juo ryžtingai erti, nesiduodama 
svetimoms įtakoms?

Lietuvių tautos kelyje | nepriklausomos 
valstybės, atkūrimą Petrapilio Lietuvių Sei
mo nutarimai buvo didelis žingsnis. Jo nu
tarimais buvo remiamasi įvairiose tolimei-> 
nėse konferencijose. J’etrapllio Lietuvių 
Seime iškeltas Lietuvos nepriklausomybės 
reikalavimas nenutilo. Jis plačiai buvo dis
kutuojamas lietuvių spaudoje (Lietuvių 
Balse, Santaroj Ir Naujojoj Lietuvoj).

Kairiųjų partijų pasitraukimas iš seimo, 
be abejo, turėjo ir neigiamų pasėkų. Suiro 
Lietuvių Tautos Taryba, ir Rusijoje esą lie
tuviai liko be politinės vadovybės. Tačiau 
politinis darbas nenutrūko.

Dailininkas Adomas Varnas Petrapilio 
Lietuvių Seimą įamžini savo sartuose „Mt 
politikos laidų”. ,

j
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L. T. B. SKYRIŲ ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS
Spalio 9—10 d. d. Kasselyje buvo su

šauktas Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
atstovų suvažiavimas, kuriame Vokietijoje 
gyvenančius tremtinius (apie 70.000 žmo
nių), atstovavo jų demolpatišku būdu iš
rinkti atstovai, — maždaug 1 atst. nuo 1.000 
gyventojų- Sprendžiamuoju balsu čia da
lyvavo 59 atstovai. Suvažiavimą atidarė se
niausias amžiumi atstovas — gen. T. Dau
kantas.

Prezidiuman išrinkti: p. p. Oudauskis, 
Baltūsis, Malinauskas ir sekretoriatan — 
p. p. Kaaniūnas, bigelis, Barzdukas.

SUVAŽIAVIMAS SUSILAUKĖ DAIGE
LIO SVEIKINIMŲ

Sveikino Kasselio bendruomenės atstovai, 
kaip šeimininkai. Rašytojų vardu gražų 
sveikinimo žodį pasakė Faustas Kirša, pra
šydamas bendruomenės atstovus, kad sto
vyklose, kur gyvena rašytojai, jiems suda
ryti galimai geresnes sąlygas kūrybiškai 
dirbti, nes neretai taip jau būna , kad, pa
vyzdžiui, amatininkai gauna labai geras są
lygas, gi kultūrininkai ne. Dar sveikino 
žurnalistai, teisininkai, mokytojai, Biblio
grafinis archyvas, karo invalidai, Pabalti
jo Universitetas ir Sv. Sėsto delegato ats
tovas.

KALBA MAŽOSIOS LIETUVOS ATSTO
VAS

P. Simonaitis, sveikindamas suvažiavi
mą ,Maž. Liet. Tarybos vardu, kvietė visus 
lietuvius bendradarbiauti vienos, gražios 
Lietuvos atstatymo darbe: „Mes jums pa
dėjime atstatyti Vilnių, Kauną, Gardiną, o 
Jūs mus paremsite Klaipėdą, Tilžę, Gumbi
nę, Karaliaučių 
atstatanti”

ir kitus Lietuvos miestus

VYRIAUSIOJO KOMITETO ATSTOVŲ 
ŽODIS

Iš Vyr. Komiteto pirmininko pranešimo 
paaiškėjo, kad VK darbas apėmė daugelį 
tremtinių gyvenimo sričių. Vadovybė rūpi
nosi ir padėjo bendruomenės nariams skry
ningų metu, pagelbėjo buv. karo belais
viams lietuviams, rėmė kultūrines, meno 
institucijas, palaikė ryšius su Mąž. Lietu- 

• vos taryba, bendradarbiavo su kitomis tau
tybėmis, ir t t. Ji vienodai lygiai trakta
vo visus LTB narius, nežiūrint jų pasau
lėžiūros ir religinių skirtumų.

MUSŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOS TREMTYJE
Toliau iš pranešimo ryškėjo, kad į švieti

mo sritį ypatingai daug buvę kreipiama dė
mesio ir skiriama šiam reikalui lėšų. Visus 
švietimo reikalus tvarkė Švietimo Valdyba, 
kurios žinioje buvo toks mokyklų skaičius: 
- Vaikų darželių — 76 su 148 mokytojais 
ir 2.280 lankytojų; ‘,

Pradžios mokyklų — 88 su 364 mokyto
jais ir 3656 mokiniais;

■ Gimnazijų pilnų 25 ir nepilnų 15 su 713 
mokyt, jr 3122 mokiniais;

Specialių mokyklų 6 su 69 mokytojais ir 
240 mokinių."

Studentų (vien tik registruotų) buvo 1847. 
Daugiausia medikų — 481. Studentiją rem
ti tekdavo taipgi Švietimo Valdybai, susi
tarus su L R. Kryžium.

Vadovėlių klausimu nedaug kas tepada
ryta. Dėl šio reikalo atstovai padarė Vyr. 
Komitetui ir Švietimo Valdybai kai kurių 
priekaištų. Šios įstaigos betgi teisinosi po
pieriaus stoka ir pan.

Kas liečia jaunimo organizacijas mokyk
lose, tai iki šiol legalizuotos tebuvo dvi: 
skautai ir ateitininkai. Dabar dar, galimas 
dalykas, atsirasianti trįfia — kudirkiečiai. 
Kai kurie atstovai betgį pasisakė prieš par
tini mokslus einančio jaunimo skaldymą, 
kaip nenaudingą mūsų tautai ir siūlė tuo 
reikalu atitinkamus nutarimus.

LITUANISTIKA AR AMATAI?
Kalbant apie mūsų mokyklų kryptį, kai 

kurie atstovai pasisakė už mūsų mokyklų 
auamatinimą. Daugumos nuomonė betgi 
buvo, kad nereikia skriausti ypatingai li
tuanistinių dalykų; amatų mokymą galima 
•są Įvesti tik kaip atskirus dalykus. Reika
lui esant, esą galima steigti speciales ama
tų mokyklas, bet nutolti nuo 1939 metų 
mūsų gimnazijų programų nesą verta.

SUNKI BRITŲ ZONOS LIETUVIŲ BŪKLE
Iš išsamaus ir labai gražaus Baltų G 

Tarybos atstovo p. Rudinsko pranešimo pa
aiškėjo, kad sunkiausia lietuvių tremtinių 
būklė yra britų z opoj e. Pirmiausia jie labai 
menkai aprūpinami maistu. Riebalų te- 
gauną 50 gr., mėsos 120 gr. per.savaitę. 
Jų gyvenamos patalpos labai menkos, dau
giausia barakai — 1-am žmogui tenką 3—4 
kr. metrai. Studentams atimtas maisto prie
das, motyvuojant, girdi, jo negauną ir vo
kiečiai.

Apie 5.000 britų zonos lietuvių jau emi
gravo | kitus kraštus, jų tarpe apie 4.100 Į 

. Angliją. Apie 70 mūsų tautiečių repatrija
vo Į okupuotąją Lietuvą. Apie 800 lietuvių 
patys atsisakė DP teisių, kada iš jų buvo

norima atimti gyvenamosios patalpos. Ang- I MUS VĖL VARGINS NAUJI 
lų zonos atstovai taip pat nusiskundė, kad I qaį
ir Tremtinių Bendruomenės bei Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus atstovai nevisada rei
kiamu būdu atjaučia labai sunkią jų būklę. 
Ypač buvo pakaltini Vykdomieji Veiksniai 
dėl neturėjimo aiškios linijos emigracijos 
reikalu.

EMIGRACIJOS REIKALU
Šiais ir su jais susijusiais reikalais ypač 

daug buvo kalbėta ir dalytasi nuomonėmis. 
Suvažiavimo dalyviai daugeliu atveju pa- 
'kaltino ir Vykdomuosius Veiksnius. Kai nė
ra aiškios linijos iš viršaus, tai ir mūsų 
spauda reiškia perdaug jau Įvairias, dažnai 
viena kitai priešingas, nuomonės. Taigi 
mūsų centrai, pasak atstovų, turėtų būti 
daug vieningesni šiuo reikalu ir aktyvesni. 
Šiuo reikalu atstovai gavo kaį kurių nuro
dymų.

SALPOS REIKALU
Kiek išsamesnį pranešimą padarė Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus atstovas. Atstovai su-
lz n rl zlAlsidarė ĮspūdĮ, kad dėl lėšų ir maisto pro

duktų stokos, tremtiniai šelpiami labai silp
nai. LRK yra bejėgis padėti badaujantiems 
britų zonos lietuviams, ar išskryninguo- 
tiems. Tik drabužiais mūsų tremtiniai BAL
TO ir Amer. lietuvių buvo gana neblogai 
sušelpti. Už, tai suvažiavimo dalyviai pa
reiškė nuoširdžią padėką. Deja, konstatuo-

FINANSINIAI REIKALAI. EFEKTYVI 
USA LIETUVIŲ PARAMA

Iš šios srities pranešėjų paaiškėjo, kad 
tremtinių įstaigos, mokyklos, studentija, 
kultūrinės įstaigos, meno kolektyvai remia 
savo veikimą Amerikos lietuvių aukomis. 
Galima sakyti, kad visas mūsų kultūrinis 
gyvenimas tremtyje ir tik tesiremia efek
tyvia brolių amerikiečių parama. Jos 
gi nepakanka. Daroma rinkliavos ir 
toje, naudojamasi savišalpa.

Kontrolės komisija patvirtino faktą, 
visuomeniškas skatikas jokiu būdu 
švaistomas, bet labai taupomas.
’ Kadangi lėšų klausimas vis sunkiau ir 

sunkiau sprendžiamas, tremtinių atstovai 
pritarė nutarimui apsidėti mokesčiais vi
siems tremtyje ir emigracijoje gyvenantiems 
lietuviams mūsų tautos gyvybiniams ir kul
tūriniams reikalams. Tokie mokesčiai turė
tų būti asmeniniai, pelno, imami nuo įmo
nių, algų ir t.t. Šiuo reikalu Vykdomieji 
organai duos reikiamų instrukcijų.

bet
ylė

kaįi 
nėra

ta faktas, kad ne visi tremtiniai savo dė- *in,i mas>4 varSus ir ašaras- J’ P^-džiaugė 
kingumo jausmus p^eiškia Amerikos lie- tremtinių bendruomenės gražiai sutvarky- 
tuviams. Būna ir tokių mūsų tremtinių, ku- to™is švietimo įstaigomis, geru tremtinjįų 
rie gavę drabužį ir radę jame raštelį su | 
aukotojo' pavarde, nepasistengia jam net 
padėkoti.

Spausdinto žodžio plktnaudojimas . . .
(Atkelta iš 1 pušį.) | gal būt, neĮsigilinęs Į keliamo klausimo

principo, dėl negerovių kėlimo esmę ir šiek tiek pasidavęs sensacinei pa- 
apimties galėtų būti skirtingų' gundai, ištisai jĮ išspaudino. Rezultatai

1.1.!.. —.1.. 1.11!^.-^ _ nJXlzrtn TTo- iMnMnn A'ifilrlan l.lmhi ninl/nmr,

Jei iš 
klausimo 
nuomonių, 
gali peržengti 
etikos taisykles ir apsilenkti su tiesa ir fak
tais. Negalima rašyti to, ko nėra mumyse 
arba keltį aliarmą dėl kokios, straipsnio 
autoriaus išmanymu, „didžios” negerovės, 
kuri ne tik yra grynai parapijinio pobūdžio, 
bet ir iškreipia, žymiai persūdyta ir su tiesa 
nieko bendro neturinti.

Prieš kiek laiko viename iš išeinančių 
laikraščių pasirodė straipsnis, kuriame au
torius, pasiremdamas kilniu tikslu - kova 
su negerovėmis, įrodinėjo, jog tam tikrose 
mūsų bendruomenės vietovėse tiesiog siau
čia ‘gaivalai, kurie su pataikant; parama net 
valdžion pakliūva. Buvo nurodyti ir konkre
tūs pavyzdžiai, tiesa, neminint vietovių.

Laimingu supuolimu teko šiuos tariamus 
faktus patikrinti vietoje ir kas gavosi? Ne 
tik kad jie buvo perdėti, tačiau daugumoje 
ištisai išgalvoti, iškraipyti ir geroka doza 
asmeniškumu nudažyti. Ką gi, autorius nu
sirašė, redakciją neapsižiūrėjo, pagalvotų 
skaitytojas, bet ...

Visai kitokios nuomonės buvo Amerikos 
lietuvių komunistų laikraštis „Vilnis”, kuris 
nepraėjus dviems mėnesiams riebiausioms 
antraštėms pradėjo pulti tremtinius ir 
mūsų pačių duotais ginklais. Štai kokie 
jie, patys rašo, prašau ponai, cita
tos .. . Argumentai tvirčiausi. Kokioje 
padėtyje po to atsidūrė Amerikos lietuviai 
ir jų organizacijos, kurios nuolat stovi mū
sų interesų sargyboje? Ir kokia iš tos ko
vos su negerovėmis išėjo nauda?

Toliau. Kitam, tarp kitko nuolatiniam 
Amerikos lietuvių spaudos korespondentui, 
šovė Į galvą mintis, jog mūsų stovyklose 
esama koloborantų ir kitokių niekadėjų, tad 
reikia parašyti atitinkamą straipsnĮ. Kai šis 
straipsnis tremtinių spaudoje, dėl supranta
mų priežasčių, nepasirodė, tai jĮ pasiuntė I 
vienam Amerikos lietuvių laikraščiui, kuris, |

tai jokiu būdu šis kėlimas ne
nusistovėjusias spaudos

SKRYNIN-

ir žino, kiek 
sumanytieji,

Tremtiniai dar gerai atmena 
jiems kraujo pagadino Unrra 
o neretai ir su Maskvos žinia darytieji, 
skryningai. IRO organizacija taip pat nu
mačiusi pravesti savo skryningus. Kai kur 
įjf jau vykdomi. Kai kurie tremtinių ats
tovai suvažiavime Įnešė sumanymą šiuo rei
kalu šauktis Amerikos lietuvių pagalbos. 
Laukiama betgi, kad šie skryningai nebus 
toki kieti, kaip pereitieji

'KAI KURIE PRIEKAIŠTAI VYRIAUSIA
JAM TREMTINIŲ KOMITETUI

| Skyrių atstovai nusiskundė, kad VK dar
bas ir parama, ypač, kas liečia skryningus, 
nebuvo efektyvi. Šiuo reikalu daugiau pa
darė kai kurie skyriai, kaip pats VK. Be to, 
dažnai kelios tremtinių Įstaigos rūpinosi 
vienais ir tais pačiais reikalais. Tremtinių 
bendruomenė gi dažnai nėra orientuojama 
ir vadovaujama. Nežiūrint to, suvažiavimas 
patvirtino Vyr. Komiteto veiklą ir finansi
nę apyskaitą.

GRĮŽUSI Į AMERIKĄ TURgSIU PASA
KYTI, KOKIA SUNKI JŪSŲ TEISINE 

PAPDET1S...
pareiškė savo sveikinimo kalboje po- 
Devenienė. Amerikos Lietuvių Tary- 
atstovė per kelelį mėnesių aplankiusi

taip
nia 
bos
daugelį mūsų stovyklų, spėjo neblogai pa-

laikymusi, jaunimo auklėjimu, organizaci
jomis ir pan. Amerikos lietuviai toliau 
mums taipgi padėsią. Jeigu Lietuva ir lie
tuviai nežuvo 150 metų vergavę svetimie
siems ir jų teriojami, nežus ir dabar, ka
da esą tiek daug intelektualų.

— „Prie didelių vargų jūsų nuotaika 
puiki. Dvasia, kad ir kiek palaužta, nepa
kąsta. .Turėkite viltj, o viltis pamatuota.” 
— pareiškė ponia Devenienė atsisveikinda
ma.

esą

LIETUVA GALI TURĖTI VILTĮ SUSI
LAUKTI šviesaus rytojaus ir ne

priklausomo GYVENIMO
— šitaip pareiškė suvažiavimo žmonės, ku
rie vadovauja kovai dėl Lietuvos laisvės 
visame pasaulyje.

Visur gyvenantieji lietuviai šiandien 
įsijungę aktyviai kovai už savo krašto ne
priklausomybę. Teisybė, esą davinių, 
mums, ateisią nauji sunkesni bandymai, bet. - •
jau daug ką pergyvenęs tremtinys pajėgs 115 d. - pavadino sovietų gėdos diena. Jis 
ir juos atlaikyti. Kai kas jau dabar mėgina J™.
susprogdinti mūsų vieningą dvasios frontą.
Tremtiniai tad turi budėti.

Apleidę Tėvynę sunkiausiame jos mo-

kad

aiškūs. Dar vienas ginklas bimbininkams. 
Kai tokie svaičiojimai retkarčiais pasirodo 
vokiečių spaudoje, ar jau mūsų pažįstamame 
lageryje, mes mažiau stebimės, bet kai to
kias „korespondencijas” siunčia mūsų laik
raščių bendradarbis — mes ne tik stebi
mės, bet ir piktinamės.

Čia tik keli pavyzdžiai, parodantieji at- 
sakomingumo ir esami) sąlygų supratimo 
stoką, nors intencijos, atrodo,1 buvusios ki
tokios, negu kad rezultatai gavosi.

Užtat laikraščių redakcijoms ir visiems 
bendradarbiams tenka didelė atsakomybė už 
spausdinto žodžio panaudojimą. Ales netu
rėtume jo piktam naudoti, o visuomet jis 
privalo būti mūsų ryžtingumo, kovingos 
valios ir bendrųjų interesų sargyboje. Prie
šingai, mes nusikalstume tai .mūsų vedamai 
kovai ir tiems šventiems idealams, dėl ku
rių sielojasi kiekviena lietuviška širdis.

Henr. Žemelis.

.RUSIJOS BALSAS”
Oš N.Y.T.)

mente, tremtiniai daug kuo jai kalti. Šią | vedė jam toliau tvarkyti tremtinių gyven'
11 _ —4! T —roil/nlur Ro 4r» r*«*iAmA OI lr> eiroilzinini <kaltę grąžinti Lietuvai mes turime jausti 

nuolat kaip malonią pareigą.

SUSIDRAUSMINKIME BE POLICIJOS IR 
ANTSTOLIO... *

Lietuviu Tremtinių Bendruomenė šian
dien turi būti labai tvirta morališkai; ypač 
labai budėti turi mūsų organizacijų vado
vai, mokytojai, kunigai, komitetai. Visi jie 
turi saugoti lietuvių jaunimą nuo jam gre
siančios svetimos Įtakos ir net moralinės 
pražūties svetur. Taigi sudrausminti vieto
je turime mes patys visus tuos, kurie veda 
blogą gyvenimą. Grąžinkime Į gerą kelią 
morališkus nukrypėlius, kurių, nors ne
daug, bet būna mūsų tarpe.

SUVAŽIAVIMO DALYVIAI IŠRINKO 
NAUJĄ VYRIAUSIĄJĮ LTB KOMITETĄ

Visiškai demokratišku būdu suvažiavimo 
dalyviai išrinko naują Vyr. Komitetą ir pa-

Sovietų? gėdos (Jiena
Turint galvoje tai, kad D.,Britanijos vy

riausybė de facto yra pripažinusį Pabaltijo 
valstybių prijungimą prie Sovietų Sąjun
gos, ir tat, kad Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė šį prijungimą toleruoja 
savo tylėjimu, — yra nenuostabu, kad ir 
anglosaksų spauda ko toliau vis labiau nu
duoda užmiršusi šią didžiausią gėdą, ko
kios dar ikį šiol nebuvo dabarties valsty
binės moralės ir tarptautinių santykių pa
krikimo eroje.

Tad yra savaime suprantamas ir atžymė- 
tinas dalykas, jei ši, akis badanti, tikrovė 
kartais prasiskverbia Į dienos šviesą mūsų 
pačių tautiečių pastangomis.*Gražų pavyz
di šiame reikale parodė Lietuvos konsulas 
Chicagoje Dr. Petras Daužvardis, paskelb
damas amerikiečiu žurnale „Destiny” ilgo
ką straipsnį, pavadintą „The Day oi So
viet Infamy” — Sovietų gėdos diena.

Straipsnio' pradžioje redakcija padarė 
prierašą, kuriame nurodo, kad britų užsie
nio reikalų viceministeris Christopher May
hew š. m. gegužės mėn. 23 d. Žemuosiuo
se Rūmuose pareiškė, jog britų vyriausybė 
yra pripažinusi šį smurtą. Be to, redakci
ja pažymi: „D. Britanija bei Jungtinės 
Amerikos Valstybės negali išvengti atsako
mybės už Kremliaus vadų tiraniškąjį ak
tą, kuris galėjo Įvykti tik dėka mūsų nuo
laidų politikos.”

Dr. Daužvardis Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupacijos dieną — 1940 m. birželio 

I Maskvos ultimatumo, iki pat šių dienų, pa
lygindamas su dabartiniais Įvykiais Veng
rijoje. Straipsnyje yra smulkiai išskaičiuoti 
mūsų tautos, nuostoliai žmonėmis, o taip 
pat yra pažymėti ir didieji vardai mūsų 
tautos vyrų, kurie krito šio smurto auko- 

zmis, būtent: ministeris pirmininkas Anta
nas Merkys, užsienio reikalų ministeris 
Juozas Urbšys, buvęs Lietuvos Įgaliotas 
ministeris Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
Valdemaras Čarneckis, buvęs prezidentas 
Aleksandras Stulginskis, teisingumo minis
teris Stasys Šilingas, buvęs antruoju Lie
tuvos pasiuntiniu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Kazys Bizauskas ir vyskupai 
ginčas Borisevičiuš bei Teofilius Matulio
nis. Dėl šios sovietų gėdingos klastos, sa
ko autorius, Lietuva per abi okupacijas ne
teko daugiau kaip pusę milijono savo tau
tiečių, o tokiu pat skaičiumi padidėjo so
vietų karių, policijos, agentų ir kolonistų. 
Lietuva yra baigiama sunaikinti, nutautin
ti, supagoninti.

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

IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:
BAUKYS, Viktorija, 60 metų, randasi ku

rioj nors DP stovykloje.
BAUKYS, Kazys, 35 metų, randasi kurioj 

nors D P stovykloje;
BAUKYS, Kostas, 62 — 67 metų, randasi 

kurioj nors DP stovykloje;
BELAVOCKI, gim. PIKER, Sara, 40 metų, 

iš Šiaulių;
OERHARDIENE - GEDEIKYTE, Helena, 

32 m., buvo Faubach/Weimar;
OERMONIENE, Stasė, 40 metų, iš Joniš

kio, Šiaulių apskr.;
GIEDRAITYTE, Marytė, 19 metų, buvo 

Pomeranijoj;
GUDYNAITE, Adelė, 42 metų;
JAKAITIS, Juozas, 53 metų, iš Jurbarko;
JANAUSKIENE - PRANSKEVICIOTE,

Ona, 50 metų, iš Ožkabalių, Vilkaviš
kio apskr.;

JONAITYTE, Ranutė, 14 metų, 
viskio;

JOTKUS, Jonas, 35 metų, 1945 
kone. stov< Gross-Rosen;

MICHELSON, Rosa, 46 metų, iš Kauno, 
buvo kone. stov. Stutthof;

MIKELAIT1S, Juozas, 44 metų, iš Zyplių, 
f) Sakių apskr.;
MIKOLAITIS, Aleksas, 36 metų, iš Biržų, 

buvo Karaliaučiuje;
MIKOLAITIS, Herta, 35 metų, iš Kybartų, 

buvo Rosenau b. 'Allenstein;. ■

Vilkaviš-

iš Vilka-

m. buvo

mo reikalus. Be to, priėmė eilę sveikinimų, 
nutarimų, kurie, juos aiškiau formulavus, 
bus paskelbti vėliau spaudoje.

Atstovai grįžo Įsitikinę, kad'tie žmonės, 
kuriems patikėtas tremtinių bendruomenės ' 
atstovavimas, vadovavimas ir gynimas, sa
vo pareigas ,atliks visiškai pareigingai, to
lerantingai, teisingai. Visų bendruomenės 
narių didžiausias noras, kad mūsų tarpe 
nebūtų skaldomasi partiniai, o veikiama su
tartinai. Jeigu buvusis Vyr. Komitetas ne- 
visada buvo laisvas nuo šių kai kurių klai
dų, tai tikimasi, kad jų nekartos naujasis 
organas. Tik visų tremtinių lygus trakta
vimas, sutartinas aukštesnių ir žemesnių 
demokratiniu būdu sudarytų bendruomenės 
vadovų darbas galės palengvinti mūsų 
tremties dienas ir priartinti prie grįžimo į 
Nepriklausomą Lietuvą.

K. Pelėkis

Toliau autorius plačiai įrodinėja tos 
okupacijos neteisėtumą ir prieštaravimus1 
įvairiems sąjungininkų susitarimams: At
lanto Chartai ir Niirnbergo Tarptautinio 
Tribunolo nuostatams. Be to, yra primena
ma ir klastingieji sovietų susitarimai su 
naciais, kurie buvo sudaryti Maskvoje 1939 
m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d.*) „Tas 
Lietuvos užgrobimas ir visi okupantų aktai, 
įskaitant ir Lietuvos Įjungimą Į Sovietų Są
jungą, yra , neteisėti, niekiniai ir negalio
jantys” — rašo Dr. Daužvardis.

Reikia pasidžiaugti, kad Amerikos žur
nalų .leidėjų tarpe atsiranda Įnus užjau
čiančių žmonių, kurie nesigaili savo pus
lapiuose vietos, šiam keršto šaukiančiam 
gėdos aktui nušviesti. O Dr. Petras Dauž
vardis nusipelno mūsų visų, tremtinių, di
džios simpatijos ir pagarbos jausmus.

Ta pat proga reikia prisiminti dar vie
ną šlykštų sovietų aktą, kuris neturi sau 
pavyzdžio šių dienų diplomatijos istorijo- 
je’. Tai klastingas mūsų užsienio reikalų 
ministerio Juozo Urbšio pagrobimas. Kai
po taikingos ir suvereninės valstybės ats
tovas Juozas Urbšys, paskutinėmis dieno
mis, prieš pat Lietuvos okupociją, sovietų 
vyriausybės kviečiamas’, buvo nuvykęs į 
Maskvą atkalbėti sovietus nuo šio šlykš
taus žygio ir apginti savo tautos garbę 
bei nepriklausomybę. Klastingomis sovietų 
agentų priemonėmis jo išvykimas laiku iš 
Maskvos buvo sukliudytas ir jis nuo to - 
laiko dingo, kaip dingsta visi netekę Krem
liaus malonės. Vėliau sovietų agentai Lie
tuvoje buvo paleidę sugalvotą gandą, būk 
ministeris Urbšys, kokioje tai gimnazijoje, 
pietų Rusijoje, dėstąs prancūzų kalbą; bet 
niekas tam netikėjo ir dabar netiki. Jis žu
vo eidamas tarnybos pareigas, jis mirė 
gindamas mūsų' neskaitlingos tautos garbę 
nelygioje kovoje. Jis yra pirmoji totaliz- 
mo auka tarptautiniu požiūriu, nes jis, pir
mas mėgino pastoti kelią imperijalistiniam ’ 
bolševizmo veržimuisi J Vakarus.

Panašūs įvykiai — kad būtų nužudomas 
svetimos suvereninės valstybės beginklis re
prezentantas, kuris su ‘taikos pasiūlymais 
atvyksta Į priešo stovyklą — istorijoje jau' 
buvo nežinomi nuo pat hunų laikų. Todėl, 
gal būt, kai neutralūs istorikai rašys, šios 
epochos istorinę apžvalgą, šių ’ įvykių erą 
pavadins ne tik gėdos diena, bet gėdos 
amžiumi. Vi. Bs.

') Jųdekstą pr. žiūr. „Minties” 110 Nr.
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