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Iš Jungtiniu Tautu posėdžiu,
Naujorkas (Dena/Reuter) JT visuotinojo 

susirinkimų politinėje komisijoje amerikie
čių delegatas John Foster Dulles pareiškė, 
jog Jungtinės Amerikos Valstybės laukia 
kad dabartinis visuotinas susirinkimas at
statytų dalį prarastojo JT prestižo. Patiek
damas amerikiečių rezoliuciją dėl sudarymo 
tarpinio darbo komiteto, kuris veiktų pro
tarpiais kada neposėdžiauja JT visuotina
sis susirinkimas, J. F. Dulles pasakė: „Su
sitarimas tarp didžiųjų, perbalę laimėjusių, 
valstybių atrodo būsiąs labiau išimtim, ne
gu taisykle.” Todėl jis siūlo tarpiniam dar
bo komitetui perleisti šias keturias pagrin
dines funkcijas:

1. Aptarimas klausimų, kurie rišasi su 
tarptautinės taikos bei saugumo išlaikymu 
ir su draugiškų santykių tarp atskirų vals
tybių palaikymu.

2. Tarpinis darbo komitetas palengvintų 
bėgamųjų reikalų sprendimą.

3. Komitetas galėtų daryti visuotinajam 
susirinkimui rekomendacijas — pasiūlymus 
ryšium su bendraisiais tarptautinio bendra
darbiavimo ir taikos išlakymo principais.

4. Komitetas kitame visuotiname susirin
kime turėtų padaryti pranešimą ar patarti
na yra jį palikti toliau egzistuoti.

J. F. Dulles nurodė, jog amerikiečių pa
siūlymas pilnai respektuoja Saugumo Tary
bos pirmaeilę atsakomybę už išlaikymą tai
kos ir saugumo pasaulyje. Siūlomas steigti 
tarpinis darbo komitetas jokiu būdu neturi 
svarstyti tų ginčytinų klausimų, kurie tuo 
pat metu yra įtraukti į Saugumo Tarybos 
darbotvarkę. Be steigiamasis komitetas 
neturėtų kištis į darbus kitų komisijų, ku
ltos yra sudarytos visuotinojo susirinkimo 
arba Saugumo Tarybos.

b
SOVIETAI REMIA ZVDŲ PRETENZIJAS

Lake Success (AFP). JT visuotinojo susi
rinkimo Palestinos komisijoje sovietų ats
tovas pasisakė už Palestinos padalinimą. 
Jo nuomone, tas klausimas turėtų būti 
sprendžiamas be' pagal istorinius sampro
tavimus, bet pagal politinius dabarties rei-

Australijos ministerio p-ko pavad. Dr. Herbert V. Evatt New Yorke sveikinasi 
su Australijos pasiuntiniu Norman Makin (kairėje). (Dena—INP—Bild)

Draudžiama važiuoti per , rusu zoną
Berlynas' (AP). Rusų įstaigoms prašant, 

bet koks pravažiavimas per sovietų zoną 
Vokietijoje į Čekoslovakiją ir į Švediją su
stabdomas, praneša amerikiečių karinės 
valdžios transporto bei susisiekimo skyrius.

Draudimas liečia keliavimą traukiniais ir 
automobiliais. Rusai nenurodė priežasčių, 
bet patarė daugiau nebeišdavinėti tranzito 
vizų.

Susisiekimas traukiniais su Čekoslovakija 
ir Švedija per sovietų zoną buvo dar kaip 
tik neseniai pradėtas. Kelionės reikėdavo 
apmokėti doleriais Intouristo biure.

PROCESAS PO PROCESO
Varšuva (Dena). Lenkų tautinės partijos, 

kuri vokiečiams okupavus Lenkiją buvo 
įsteigta Anglijoje, vadas, Adam Doboszyns- 
ki, neužilgo bus teisiamas už darymą fa
šistinės įtakos lenkų nacionaliniam gyveni
mui prieš 1939 metus. Be to, Doboszyns- 
kis yra kaltinamas už dalyvavimą sukilime 
prieš „pulkininkų valdžią” 1936 melais. 
Doboszynskis buvo Poznanėje suimtas pra- 

kalavimus. Žydų vargai paskutiniojo karo 
metu turėtų nusverti dabar sprendžiamąjį 
klausimą. Sovietų atstovas mano, kad da
bartinėmis aplinkybėmis susitarimas tarp žy
dų ir arabų yra pasidaręs neįmanomas. 
Todėl Palestinos padalinimas esąs būtinas. 
Pereinamojo laikotarpio režimas, nuo bri
tų mandato panaikinimo ligi naujos tvar
kos sudarymo, turįs būti apgalvotai nusta
tytas. Jei šis JT visuotinas susirinkimas 
nutarti} padalinti Palestiną, tai būtų dide
lis žingsnis prie to klausimo išrišimo.

Egipto delegatas Fawcibey energingai 
ginčijo Jungtinių Tautų teisę dėl Palesti
nos arba kurio kito krašto padalinimo. 
Jungtinės Tautos negalinčios disponuoti 
Tuo, kas, kaip Palestina, joms visai nepri
klauso. Stoka atsargumo Palestinos proble
mą sprendžiant gali sudaryti daug rūpes
čio ir privesti prie kraujo praliejimo.

Afganistano atstovas reikalauja Palesti
nos gyventojams apsisprendimo teisės. Af
ganistanas neparemsiąs nj vieno pasiūly
mo.

GRAIKIJOS KLAUSIMAS
Lake Success (AND). JT politinė komisi

ja baigė debatus Graikijos klausimu. Sovie
tų rezoliucija, kurioje buvo siūloma pripa-

Jei Kinija patektu i Stalino rankas
Naujorkas (Dena/INS) Buvęs JAV pa

siuntinys Maskvoje Williamas C. Bullittas 
„Life” žurnale paskelbė straipsnį, kuriame 
siūlo „sudaryti milijardų dolerių karinę ir 
ūkinę programą Kinijoje, kurį sunaikintų 
amerikiečių nepriklausomybei gresiančios 
agresijos smailgalĮ”. Bullitas rašo: „Jei Ki
nija patektų Į Stalino rankas, tai visa Azi
ja, įskaitant ir Japoniją, patektų į Stalino 
rankas. Tuomet didžiausios žmonių masės 
būtų mobilizuotos prieš mus. Su Jungti
nių Amerikos Valstybių Nepriklausomybe 
atsitiktų tas pats kas ir su Kinijos nepri
klausomybe.”

Jo manymu dabartinė padėtis Kinijoje

ėjusių metų liepos mėnesyje. AFP praneša, 
kad yra ruošiamas teismo procesas ir ku
nigaikščiui Radziw.il ui. Šis lenkų didikas 
buvo suimtas ir vokiečių gestapo, bet Mu- 
ssoliniui įsikišus buvo paleistas.

Rusija duosianti badaujančioms 
tautoms, įkaitant Britaniją, du 
tonų javų bei! kitų maisto pro-

Andersonas savo kalboje per ra-

SOV1ETAI DUOSIĄ EUROPAI MAISTO 
Vašingtonas. Žemės ūkio ministeris Clin- 

tOnas Andersonas pranešė, kad turimomis 
žiniomis 
Europos 
milijonus 
dūktų.

Be to, 
dijo pareiškė, kad Rusija norinti sekančiais 
metais prisidėti prie Argentinos, Australi
jos ir JAV maisto produktų tiekimo ir Eu
ropai pagalbos teikimo programos. Prancū
zija, pažymėjo jis, neįeinanti į Rusijos su
sitarimų tinklą, o su D. Britanija dar jie 
tikisi susitarti, nors tie pasitarimai buvo 
prieš kurį laiką nutrūkę. D. Britanija ofi
cialiai pareiškė savo norą atnaujinti pasi
tarimus su sovietais. 

žinti Graikiją atsakingą už neramumus 
Balkanuose, buvo atmesta 40 balsų prieš 6 
balsus.

Rezoliucijoje taip pat buvo reikalaujama 
atitraukti visas svetimas karines pajėgas iš 
Graikijos. Sovietai siūlė dar sudaryti JT 
komisiją, kuri tikrintų svetimų valstybių 
Graikijai teikiamą ūkiškąją pagalbą. Poli
tinė komisija, kurioje dalyvauja visi JT na
rių atstovai, dabar galės seniau priimtą 
amerikiečių rezoliuciją patiekti visuotina
jam susirinkimui.

Laike debatų amerikiečių delegatas John- 
sonas priminė, kad Saugumo Tarybos bu
vusioji sudaryta Balkanų komisija yra pri
pažinusi Jugoslaviją, Bulgariją ir Albani
ją kaltomis už rėmimą banditinio karo. Be 
to, Johnsonas pareiškė, kad galutiną spren
dimą dėl teisėtumo JA^ Kongreso priim
tos Graikijai šelpti programos jis perlei
džiąs Jungtinėms Tautoms.

DĖL TRIESTO GUBERNATORIAUS
Lake Succes (AP). Didžiųjų valstybių 

atstovai nutarė pavesti Italijai ir Jugosla
vijai susitarti dėl išrinkimo Triesto guber
natoriaus. Tas nutarimas bus patiektas Sau
gumo Tarybai patvirtinti.

yra susidariusi dėka Jaltos slapto susitari
mo, nes pagjl tą susitarimą gyvybiniai 
Kinijos interesai Mandžūrijoje esą paauko
ti „sovietiniam imperijalizmui”.

* Suomija jau atmokėjo Sovietų Sąjungai 
127 milijonus dolerių reparacijų. Tas su
daro 42% .visų reparacijų sumos.

* Aštuoni anglų darbo partijos atstovai, 
kurie priklauso kraštutiniajam sparnui, at
vyko į Maskvą. (UP).

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI PRANCŪZIJOJE
Naujieji rinkimai į prancūzų 

bes įvyks spalio mėn. 19 dieną. 
Įvykdyti pagal pakeistą rinkimų

savivaldy-
Jie bus 

sistemą.

PRANAŠAUJA - KOMUNISTŲ 
MEJIMą

Paryžius (Dena/INS). Prancūzų žemės 
ūkio ministeris Francois Tanguy-Prigent pa
reiškė, kad ateinančiuose savivaldybių rin
kimuose prancūzų komunistų partija netek
sianti 20% balsų. Jo manymu komunistams 
blogai atsiliepsiąs jų prisidėjimas prie 
kominformbiuro įsteigimo. Prancūzijos ūki
ninkai esą griežtai nacionaliniai nusiteikę 
ir jie komunistus remsią tiktai tada, jei jie 
bus visiškai nuo užsienio nepriklausomi. 
Dabar esąs aiškus įrodymas, kad komunis
tai palaiko tamprius ryšius su Maskva.

PRALAI-

su
PARTIJŲ NUSISTATYMAS

Socialistinė Prancūzijos partija sąryšy 
tais rinkimais rugsėjo mėn. 8 d. išleido 
manifestą, kuriame ji nurodo bendrą nepa
sitenkinimą visose srityse. Partija primena 
savo priemones kovai su infliacija ir pa
stangas stabilizuoti kainas. Ji reikalauja 
darbininkų kontrolės maisto produktų pa^ 
skirstyme, pinigų apyvartos suvaržymo ir 
moralinio bei intelektualinio tautos atsta
tymo.

Komunistai pradėjo savo propagandą 
praeitą savaitę, išdalindami mokiniams 
iliustruotas brošiūras, kuriose atvaizduoja
mos jų partijos atstatymo pastangos.

Respublikonų Liaudies Partija (MRP) 
paskelbė savo rinkimų programą rugsėjo 
viduryje. Joje siūloma sudaryti visų tikrų 
respublikonų uniją. MRP -yra pasiryžusi 
visose rinkimų apskrityse išstatyti savo ar
ba tokius kandidatus, kurie, nors ir nepri
klauso jos partijai, tačiau stoja už laisvės, 
teisingumo ir socialinės pažangos principus. 
Ji ■ jokiu būdu nenorinti stovėti su komu
nistais bendrame sąraše.

DE GAULLE — GINČYTINA ASMENYBĖ
Naujasis generolo De Gaulle judėjimas, 

„Rassemblement du Pouple Francais” kurį 
jis pats pavadino ne partija, bet viršparti- 
nė sąjunga kovai su partijų šeimininkavimu, 
įgyja vis daugiau šalininkų. Kolonijose toji 
unija neseniai galėjo švęsti savo pirmąjį 
rinkimų laimėjimą. Jos šalininkai yra įsiti
kinę, kad valstybės prezidentas Vincent Au-

GEN. CLAY PAS TRUMANĄ
Vašingtonas (AP). JAV vyriausybės na

riai buvo susirinkę Baltuosiuose Rūmuose 
išklausyti pranešimų apie padėtį Europoje. 
Pranešimus padarė JAV pasiuntiniai Angli
joje ir Sovietų Rusijoje, o taip pat karinis 
gubernatorius Vokietijoje, generolas Lucius 
D. Clay. Po konlerencijos prezidento sek
retorius pareiškė, kad tai buvęs informaci
nis pasitarimas.

socialistinių partijų 
Nutarta susijungti su

* Sovietai sutiko atidėti užsienio reikalų 
ministerių pavaduotojų pasitarimus iki š. m. 
lapkričio mėn. 6 d.

* Bukarešte įvyko 
atstovų suvažiavimas, 
komunistais,

Roma po rinkimu
DIDELIS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ LAIMĖJIMAS

Roma (AP). Romos savivaldybių rinki
muose kairiojo sparno liaudies blokas gavo 
208.126 balsus. Antroje vietoje eina krikš
čionys demokratai su 204.007 balsais. To
liau seka Uomo Qualunque (kiekvieno) 
partija — 63.676 balsai. Didžausią pažan
gą, palygimus su praėjusių metų rinkimais, 
padarė krikščionys demokratai, nes jie gavo 
beveik 100.000 balsų daugiau, o liaudies, 
blokas surinko tik 18.000 balsų daugiau.

Roma (WK). Procentiniai liaudies blokas 
šįmet gavo 34,2% balsų, o praėjusiais me
tais buvo gavęs 35,6%, gi 
mokratai praėjusiais metais 
20,7 balsų, o šįmet surinko

krikščionys de- 
buvo gavę 
33,7%.

tik

PULS AMERIKIEČIUS
Paryžius (Dena/INS). Iš gerai informuo

tų Paryžiauš diplomatinių sluoksnių INS 
korespondentas Kingsburry Smith patyrė, 
kad esą Įrodymų, jog visos Europos komu
nistų partijos esančios gavusios iš Sovietų 
Sąjungos nurodymų pradėti kampaniją 
prieš amerikiečius. Tą įsakymą es'ąs per
davęs politbiuro narys Ždanovas neseniai

įkvėptų tautai
esamus sun- 
pasitikėjimą

riol po rinkimų paskirs de Gaulle ministe- 
riu pirmininku. Kai kurie net galvoja, kad 
taj įvyks dar anksčiau.

Kairiosios Prancūzijos partijos nepripa
žįsta de Gaulle, jos skaito jį reakcionieriu
mi kapitalizmo tarnyboje ir prikiša jam as
meninės galios troškimą. Tuoj po išlaisvi
nimo Paryžius buvo užplūstas plakatais, 
kuriuose buvo atvaizduoti de Gaulle ir 
Maurice Thorez, prancūzų komunistų va
das. Plakatuose buvo parašyta: „Jie abu 
dezertyravo' ir abu išgelbėjo Prancūziją”. 
Per praėjusį' laiką jie vienas nuo kito ati
tolo. De Gaulle nurodo į komunistinį pavo
jų, Thorez kaltina jį reakcija.

De Gaulle remia ne tik jo judėjimas, bet 
ir MRP ir radikalsocialistinės partijos ša
lininkai. Radikalus laikraštis „Aurore” jau 
kelia klausimą, kodėl gi neišrinkti de Gaul
le, nes steigiamajame seime nėra tinkames
nės asmenybės, kuri nugalėtų 
kurnus ir vėl 
savo likimu.

(SUNKIOJERAMADIER VYRIAUSYBĖ
PADĖTYJE

Prancūzijos ministeris pir-Socialistinis . , 
mininkas Paul Ramadier, pasitraukus ko-

GENEROLAS DE GAULLE 
iškilmingai sutinkamas Bayonne mieste 

(Dena—INP—Bild)

Šios dienos numeryje
TEISINGUMAS ANAPUS „GELEŽINĖS 
UŽDANGOS”

PASAULINIS VIEŠPATAVIMAS

KUR BAKŪŽĖ SAMANOTĄ

APIE MŪSŲ VYRUS KANADOS 
MIŠKUOSE

DEPORTACIJA, KATORGA, KANKI
NIMAI

MINISTERIO P. 2ADEIKIO PRO
TESTAS.

Varšuvoje įvykusioje konferencijoje.
Ryšium su tuo paliepimu prancūzų ko

munistų partija turėjot sunaikinti milijonu* 
plakatų, kurie buvo paruošti sekmadienį 
įvykstantiems savivaldybių rinkimams. Tuo 
se plakatuose buvo keliami vidaus politikos 
obalsiai, o dabar naujai atspausdintieji nu
kreipia savo propagandą prieš amerikiečiu.

* Austrijai leista užmegsti diplomatinius 
santykius su Italija.

BŪDAS IŠVADUOTI KOMUNISTUS
Viena (Dena). Austrijos kancleri* Dr. 

Figl, ministerių kabineto posėdyje pranešė, 
kad sovietai sutinka paleisti keturis suim
tus austrų( policininkus, jei bus paleisti ke
turi /ovietų pasirinkti komunistai iš austrų 
kalėjimų.

Viena (Dena/Reuter). Erzhercogas Vil
helmas von Habsburgas š. m. rugpiūtio 
26 d. dingo iš savo buto Vienoje. Dabar Ja 
artimieji patyrė, jog jis esąs laikomas vie
noje sovietų stovykloje prie Wiener-Nen- 
stadto.

munistams prieš kelis mėnesiu* iš vyriau
sybės, turėjo nugalėti daug pavojingų kliū
čių. Bet jam vis pasisekdavo, balsuojant 
pasitikėjimo klausimą, gauti reikalingą bal
sų daugumą ir pasilikti prie valdžios vai
ro. Rugsėjo 5 dieną jis surinką, tik 50-tica 
balsų daugumą, 50-čiai atstovų susilaikiM 
nuo balsavimo.

Opoziciją prieš Ramadier sudaro net jo 
paties partijos nariai. Prancūzų socialis
tų partijos suvažiavime, kuris įvyko rug
pjūčio mėtį. 14—17 dienomis Lyone, gene
ralinis partijos sekretorius Guy Mollet, jam 
prikišo „per daug į dešiną pakrypusią" lai
kyseną. Didelė dauguma reikalavo, kad vi
si toli siekiantieji sprendimai būtų daromi 
ne tik socialistinių ministerijų ir parlamen
tarų, bet susitarus su partijos valdyba.

Laike paskutiniųjų trijų metų socialist*! 
vis buvo' atstovaujami vyriausybėje ir iš
statė ministerius pirmininkus Felix Gouin, 
Leon Blum ir Paul Ramadier. Daugelis 
prancūzų kaltina pastaruosius dėl dabarti
nės sunkios Prancūzijos padėties.

RAMADIER TIKRAI NEPASILIKS
Visoms partijoms, net ir socialistams, 

šiandien yra aišku, kad Ramadier nepasiliks 
savo pareigose. INS korespondentas Geor
ge Schillings rašo, kad iškilus de Gaulle, 
kuris dabar pasiryžo išstatyti kandidatus 
visose apygardose, yra sunku ką nors ii 
anksto pasakyti. Bet korespondentas mano, 
kad jis jau iš kai kurių ženklų galįs pa
daryti išvadas: vietose, kuriose yra numa
tyta pravesti reliatyvinį balsavimą, anot jo, 
de Gaulle šalininkai, MRP ir radikalai su
sijungsią, kad sudarius stiprų frontą prieš 
komunistus. (Dena)

STREIKAS PARYŽIUJE
Paryžius (AP). Kadangi dvylika valandų 

užtrukusieji pasitarimai su darbo ministe
rija pasibaigė be rezultatų, tai profesinių 
sąjungų patvarkymu Paryžiaus autobusų ir 
požeminio traukinio tarnautojai pradėjo ge
neralinį streiką. Ministeris pirmininkas Ra
madier pareiškė, jog skelbimas streiko kai 
už penkių dienų turi įvykti savivaldybių 
rinkimai reiškia ne ką kitą kaip „politinę 
intrigą.” . .

Tenda (AP). Tenda ir Brigą sričių gy
ventojai per plebiscitą balsų pasisakė 
už tų sričių prijungimu prie Prancūzija*.

<
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Teisingumas anapus „geležinės uždangos
REAKCIJA PRANCŪZIJOJE PO NIKOLA PETKOVO NUTEISIMO

Bulgarų ūkininkų partijos . vado, Nikola 
Petkovo, nuteisimas buvo įvykdytas, nežiū
rint visų jo naudai dedamų pastangų iš 
anglų ir amerikiečių pusės bei daugelio 
vakarų įžymių asmenybių kreipimosi į 
Bulgarijos ministerį pirmininką. Jo pako- 

' rimas' iššaukė didelę reakciją Prancūzijos 
visuomenėje.

. Nikola Petkovas karo metu vadovavo 
bulgarų slaptam sąjūdžiui. Jb tėvas Dimi- 
trievas, vienas iš Bulgarijos valstybės kū
rėjų, būdamas ministeriu pirmininku, 1905 
m. buvo nužudytas. Jo brolis žuvo 1924 m. 
nuo fašistų rankų. Pats Nikola Petkovas 
buvo ne tik bulgarų slaptojo sąjūdžio siela, 
bet ir taip vadinamo tėvynės fronto steigė
jas bei vienas iš daugiausia pasižymėjusių 
jaunosios Bulgarijos respublikos asmenų.

Įvairių Prantūzijos partijų vyrai reikala
vo naujo bylos sprendimo, jų tarpe Leon 
Blumas, Eduard Herriot ir Franęois Mau- 
rfac kreipėsi dėl to į Bulgarijos ministerį 
pirmininką. Taip pat ir įžymusis teisininkas 
Moro-Giaferri, kuris savo laiku yra ap
gynęs dabartini Bulgarijos vyriausybės gal
vą Dimitrovą Leipcigo procese, stojo Pet
kovo pusėn.

Tačiau visos pastangos nuėjo niekais. 
Visa prancūzų spauda, išskyrus komunistų 
laikraščius, mato Petkovo nuteisime tik 
naują dabartinių Bulgarijos valdovų neto
lerantiškumo ir totalizmo siekimo įrbdymą. 
Ji laiko Petkovą demokratijos, laisvės ir 
net elementarinių žmogaus teisių kankiniu. 
„Figaro” įžvelgia Petkovo byloje naują 
įrodymą, koks teisingumas viešpatauja ana
pus „geležinės uždangos”. Petkovo nutei
simas yra „teisėta žmogžudystė ir pasaulio 
sąžinės iššaukimas”. Andrį Colin, MRP ge
neralinis sekretorius, sužinojęs apie Pet- 

' kovo nuteisimą, pareiškė: „Šitas nuteisimas

yra svarbus nurodymas ir įspėjimas vi
siems tiems, kurie dar abejoja dėl totalita
rinio pobūdžio tariamai demokratinių, nuo 
1945 m. kai kuriuose Vidurio ir Rytų Eu
ropos kraštuose įvestų režimų”. „Combat” 
cituoja Talleyrandą ir rašo: „Šitas nuteisi
mas viršija Petkovo asmenį ir, taip kaip 
savo,laiku Maskvos procesas, dabar reiškia 
pasaulio viešumos iššaukimą ir sukrėtimą”. 
„L’Aurore” rašo: „Tuom Bulgarija parodo 
pasauliui, kad ji nebėra laisva, nes ji buvo 
priversta nužudyti vieną iš geriausių savo 
sūnų, kad duoti įkaitą savo valdovams ir 
jų vardu mesti iššaukimą vįsam tam, kas 
dar turi pasaulyje humaniškiimo ir žmo
giškumo prasmę”.

Net komunistams artimas „Franc Tire- 
ur” apgailestauja Sofijos įvykius. Dar prieš 
Petkovo nuteisimą laikraštis buvo pasiūlęs 
paskelbti visus proceso aktus ir iškelti kai 
kuriuos kaltinimo punktus, kurie buvo ne
visai aiškūs. Dabar gi laikraštis rašo: „Mes 
neprisidedame prie tų, kurie dabar saugo

Bulgarijos liaudies respubliką. Tačiau mes 
patys paneigtume mūsų prisirišimą ftrie de
mokratiškų ir respublikoniškų laisvių bei 
asmens teisių, jeigu mums nebūtų primin
ta tai, ką mes-rašėme, kol dar nebuvo f>er 
vėlu: Bulgarijos liaudies respublika pati 
save pagerbtų, jeigu ji bent subKtų šito 
politinio priešo bylą atidėti vėlesniam lai
kui”. (Telegraf)

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ RAMADIERĄ
Į Prancūzijos min. pirm. Remadiero dar

žą Decazevillėj, pietų Prancūzijoj, buvo 
įmesta bomba. Ministeris pirmininkas bu
vo jau beveik prieš jx>rą valandų išvykęs į 
Paryžių., Bomba išgriovė jo namų sienoje 
skylę, tačiau niekas nebuvo sužeistas.

Bombos sprogimo metu name buvo arti
mas M. Ramadiero bendradarbis Pierre 
Quillet. Iš vakaro jis kalbėjo socialistų su
sirinkime ir buvo komunistų trukdomas.

(NYHT)

Atomo produktai
Berkeley, Kalifornija (AP). Daugelis 

naujųjų atominės energijos produktų yra 
pavojingi sveikatai ir net gyvybei; kadangi 
jie gali įsiskverbti į žmogaus organizmo 
vitalines dalis — praneša darbininkų grupė 
prie Kalifornijos universiteto. •

Medicinos žinovai sako, kad atomo ener
gijos produktai yra pavojingesni už radiu- 
mą, nes jie patekę Į žmogaus organizmą 
susikoncentruoja kaulų plonuose audiniuose, 
kur gaminamos kraujo ląstelės ir išduoda 
spindulius kenkiančius tų kraujo ląstelių 
augimui. Be to, atomo produktai pavojin
gesni už radiumą dar ir dėl to, kad jie yra

kenkia sveikatai
gausingesni ir prie jų gamybos reikalinga 
didesnio žmonių skaičiaus. <

Šis pranešimas yra sudarytas Dr. J. Ha
miltono, bendradarbiaujant su radio eksper
tu Dr. R. Stone, kuris rūpinosi laike karo 
Oak Ridge atomo energijos įmonių sanita
rine apsaugą, vadovaujant atomo energijos 
komisijai.

/
* -Britų užsienio reikalų ministerija pa

skelbė, kad Italijai bus grąžinta 6 milijo-, 
nų svarų sterlingų vertės auksas^ kurį są
jungininkų kariuomenė buvo konfiskavusi 
karo metu. (Dena)

ieško aviganių
tapti arklių kaustytojais, o į vienišą avi
ganių profesiją esąs tik mažas palinkimas. 
Vakarų farmos ieškančios baskų iš ispanų 
—prancūzų pasienio, kurie yra ypatingai 
prityrę avių auginime.

Toliau Young pasakė, kad skandinavai, 
vokiečiai, vokiški ukrainiečiai, lenkai ir če- 
koslovakai sudarė, šiaurės Dakotoje dides- 

! nes grupes, prie kurių išvietintieji galėsią 
.gerai prisijungti. „Jie visi yra geri ūkinin- 
1 kai”.

Senatoriaus pasiūlymas apgyvendinti 
imigrantus tik bendruomenėse, kur jau 
jų tautiečių, tikriausiai iššauks senato 
sipriešinimą. ■ >

Senatorius D. Stewart (Tennessy) 
griežtos; imigracijos kontrolės šalininkas, 

I nes, andt jo, „imigrantai jungiasi su tauti- 
Į nėmis mažumomis ir atsiveža svetimą ide- 
■ ologiją.”

Vadovaują senatoriai pranašauja, kad pre
zidento Trumano pasiūlymas įsileisti 400.000 
DP Į Ameriką sukels senate aršią kovą, 
kurios išdavos yra abejotinos. Iš penkių 
asmenų susidedanti imigracijos pakomisė, 

pri- kuri sudaro teisės komisijos dalį, yra va- 
jog,' dovaujama senatoriaus R. Revercomb (Va- 

jis karinė Virginija) ir turi uždavinį studijuoti 
tą klausimą. Joje yra trys nariai, apie ku- 

' f i tirta ♦ ilzroi rrnlinio naanVvtl 1rt<T „p

JAV senatorius
Vašingtonas (Dena—INS). Respublikonų 

senatorius R. Young (Siaurės Dakota), ku
ris keliauja po Europą kaip lėšų komisijos 
atstovas, ^neseniai viešai paskelbė kompro
misinį planą ginčytinam imigracijos klau
simui išrišti.

Senatorius Young pasiūlė įsileisti išvie- 
tintuosius iš Europos į JAV tik tuo atveju, 
jeigu jų darbo jėga, yra reikalinga ir, jei
gu jų giminės arba pažįstami ima ant sa
vęs finansinę atsakomybę už jų ateitį. Se- , 
natoriaus planas nenumato tokių plačių I 
imigracijos palengvinimų kaip kad prez. į 
Trumano pasiūlymas įsileisti 400.000 DP iš 
Europos. Štai yra jo detalės:

1., Išvietintasis gali įvažiuoti, tik papra
šius giminei arba pažįstamam, kuris duos 
finansinę garantiją, kad imigrantas nebus 
našta JA Valstybėms.,

2. Imigruoti galės tik tokių profesijų iš- 
vietintieji, kurių yra jaučiamas trūkumas 
imigracijai numatytose srityse.

3. Tinkamumas specialybei ir charakte
ris turi būti nuodugniai patikrinti. •

4. Imigrantams patartina apsigyventi 
kiose srityse, kur jau yra jų tautiečių.

Senatorius Young, kuris anksčiau 
klausė imigracijos komisijai, pareiškė, 
keliaudamas po Europą išvirintiems 
skirs ypatingą savo dėmesį. ’

Siaurės Dakotai reikalingas ribotas skai- ' riuos tikrai galima pasakyti, jog jie grei-, 
čius amatininkų. Be to, pageidaujami imi- čiausia balsuos už tai, kad Amerikos var- 
grantai kalviai ir aviganiai. Amerikoje at- j tai imigrantams būtų dar stipriau uždaryti, 
sifanda tik maža dalis jaunuolių norinčių

DP 
yra 
pa-

yra

to-

čiausia balsuos už tai, kad Amerikos var-

o ne atidaryti. ‘

James Burnham knygos
■PASAULINIS VIEŠPATAVIMAS

, Jei viena valstybė višija visas kitas, tai iš
nyksta garantija, kad jos galia nebus panau
dota piktai prieš kitus. Juk tokiu' atveju, jai 
gali atrodyti reikalinga ir net būtina sustip
rinti dar daugiau savo galią, eliminuoti bet 
kokią opoziciją ir pritaikinti ypatingas 
priemones prieš eventualius pavojus. Su
trukdyti valdžios piktnaudojimą ir ją su
siaurinti tegalima tik tada, kai pats valdžią 
ir galią turi. Iš nuolatos besikaitaliojančios 
lygsvaros, kuri gaminasi konkuruojančių 
valdžių konflikte, atsiranda laisvė, laisvė 
brangi visiems žmonėms ir visiems laikams. 
Ar yra pagrindo prileisti, kad objektyvi- 

į niai motyvai kalba ne už pasaulinę komu
nistinę imperiją, o už pasaulinę federa
ciją, vadovaujamą Amerikos, kaip vienin
telę išeitį iš šių dienų krizės. Bet ar JAV, 
tapusios pasaulio valdovu, nepanorėtų pa
sidaryti jojo tironu?

Mes atsakome taip, kaip^au dažnai esa
me atsakę: tatai galima. Kad to neat
sitiks, tikrai pasakyti negalima. Mes esame 
priversti pareikšti, kad amerikiečių gyve- 
nipie yra tam tikro brutalumo. Jis reiškiasi 
Amerikoje linču ir gangsterizmu, o užsie
niuose — arogancija ir net huliganizmu

santrauka
i 

tybėje jūs rasite daugiau laisvės, - kaip 
Angluos Dominijose?

Net ir Romos imperijos viešpatavimas, 
palyginus jį su ankstesniais režimais joks 
despotizmas: tas viešpatavimas rėmėsi il
gus šimtmečius viena valstybe, kuri tvar
kėsi respublikos pagrindais. Didelis skai
čius miestų bei kraštų, aneksuotų jėga, vė
liau susirišo su imperija ne vergystės sai
tais, o Romos pilietybės ištikimumu. Būtų 
sunku įrodyti, kad Romos imperija sumaži
no, pay. Egipto gyventojų laisvę. Tai|? gi 
otomanų imperija, kuri apėmė M. Aziją, 
Balkanus ir pasiekė net Afriką, negali būtį 
laikoma atsakinga už laisvių panaikinimą, 
kurioms Bizantijos kraštai niekados nebuvo 
palankiai nusistatę. Turkų otomanų val
džioje krikščionys, kuriems buvo leista 
praktikuoti savo religiją ir kurie dėka spe
cialių sostinės vergams pritaikintų taisyk
lių galėjo užimti' kariuomenėje ir admi
nistracijoje aukščiausius postus, naudojosi 
daugiau laisvėmis, negu stabmeldžiai ir 
įvairių sektų krikščionys Bizantijos impe
ratorių laikais.

Bet nereikia manyti, kad aš siūlau steig
ti imperiją, kaip geriausią priemonę lais-
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kad pasaulio imperinė federacija, diriguo
jama Amerikos, su laiku gali išsigimti į 
Jungtinių Amerikos Valstybių tiraniją.

Pasaulinis industrijos išsivystymas, farp- 
tautifiės politinės santvarkos, suirimas ir 
atominis ginklas sudaro pagrindinius ele
mentus pasaulinės krizės ir verčia ieškoti 
būdų pasaulinei federacijai sukurti. Socia
linės ir materialinės sąlygos padaro galimą 
tokios federacijos sukūrimą; gi krizės ka
tastrofiškas aštrumas verčia skubiai tos 
federacijos siekti.

JAV ir nekomunistinio pasaulio akimis 
žiūrint, pasaulinė federacija yra būtina 
dviem labai tampriai susijusiems uždavi
niams: atominio ginklo kontrolei ir totali
niam pasauliniam karui išvengti. Vadovau
jant JA Valstybėms ir tik joms bus galima 
laiku sudaryti federaciją ir paminėtus už
davinius įvykdyti. Atlikdama šiuos uždavi
nius, federacija pasiektų savo „istorinį 
tikslą”. „Pasaulinė amerikietiška imperija” 
būtų saugotoja visų tautų, susijungusių spe
cialiam tikslui, ir atominio ginklo galia 
pradžioje būtų patikėta vienam tos . federa
cijos nariui. <-

Skaičiai apie
Frankfurtas (Dena). Pagal EUCOM vy

riausiosios būstinės pranešimą nuo 1946 m. 
kovo 1 d. iš viso 48.721 DP. iš amerikie
čių zonos yra apgyvendinti kituose kraš
tuose. .

Neįskaitant Įkurdinimo programos, iš 
aųterikiečių zonos repatriacijos skaičių ma
tyti, kad nuo karo pabaigos iki 1947 m. 
liepos 31 d. 2.510.521 DP yra grįžę savo 
tėvynėn. . '

Iš naujai įkurdintų 19.636 DP, daugumoje 
lenkai ir žydai, išvyko į JAV, o kiti 17.769, 
daugumoje lenkai ir ukrainiečiai, susirado 
sau naują gyvenamąją vietą Belgijoje. 
Prancūzija priėmė 3.288, Paragvajus 2.122, 
Brazilija 1.130 ir Kanada 1,066 DP.

Šių metų rugpiūčįo mėnesį 4.106 DP buvo

DABARTINĖ PASAULIO

)P Įkurdinimą
naujai apgyvendinti, iš kurių 1.830 Belgi

joje. Į JAV emigravo 761, į Kanadą 449 DP. 
SĮcaičiaį kitur emigravusių yra tokie:

Maroko 257, Palestina 187, Uragvajus 51, 
Bolivija 37, Paragvajus 30, Olandija 15, 
Kuba 14, Čilė 7, Meksiko 7, Venecuela 3, 
Ekvadoras 2, Tangeras 1, Prancūzija 184, 
Brazilija 131, Anglija 37, Australija 37, 
Švedija 26, Kolombija 15, Panama 9, P. 
Afrika 7, Kostarika 3, Alžerija 2, Peru 2, 
Honduras 1. S

* Kanados radijo pranešė, kad virš 800 
DP iš Vokietijos stovyklų laivu „General 
Stuart” praėjusią; savaitę atvyko į Kana
dą. Dauguma jų dirbs popieriaus fabrikuo
se Vidurinėje Kanadoje.

amerikiečių turistų ir kareivių. Amerikiečių 
provincionalizmas labai dažnai pasireiškia 
stoka jautrumo kitų ir kitų kultūrų atžvil
giu. Tarp daugelio amerikiečių jūs rasite 
ignorantiškos paniekos tradicijai ir istori
jai; o kaj eina reikalas apie jų materialinį 
pranašumą, tai visur išdidumas ir neribo
tas išsivaizdavimas ... Kuris gi, paklausęs 
jaorą valandų amerikiečių radio, pajėgtų 
nuslopinti baimingą mintį, kad pasaulio 
tolimesnio gyvenimo kaina yra jo suameri- 
kėjimas. x

Mes jau pažymėjome, kad žodis „impe
rija” yra bendrai jungiamas su visa serija 
idėjų mišinio, teturinčio labai tolimo ryšio 
su istoriniais bandymas ir patyrimais. Juk 
pasaulis yra turėjęs daug visokios rūšies 
imperijų, labai skirtingų tiek socialiniu, tiek 
politiniu požiūriu. Vienintelis pastovus 
elementas, leidžiąs politiškai susiorganiza
vusią visuomenę traktuoti kaip imperiją, 
yra vienos dalies dominacija, nors kartais 
ir labai silpna — kitoms dalims. Yra vi
siškai netikslu teigti, kad visos imperijos 
reiškia tik tiraniją. Atėnų imperija V-me 
amžiuje prieš Kristų visoje savo istorijoje 
išsilaikė, kaip sustiprinta federacija. Impe
rinės valstybės rėmuose Atėnai sudarė 
griežčiausią senovės demokratiją. Nors 
Atėnai tekontroliavo miestų ir sujungtų sa
lų užsienio politiką, vis ylėl to jie dažnai 
panaudodavo savo įtaką demokratiniams 
režimams viduje palaikyti.

Anglija valdo — ir kietai valdo — Indi
ją*), Ceiloną ir kt., bet ar galima ją kal
tinti panaikinus laisvę, kuri 'niekados ne
egzistavo? Ir kurioje nepriklausomoje vals-

vei apsaugoti. Mongolų, egiptiečių ir ba
biloniečių Imperijos negali būti {rikiuotos 
į laisvę mylinčių režimų eilę. Bet laisvės 
trūkumas pas indus, pas mongolus bei egip
tiečius negali būti prikišamas imperijos 
struktūrai. Jų civilizacija neapėmė nieka
dos tokių politinių ir socialinių laisvių, 
kokias mes dabar suprantame. Taigi, lais
vės laipsnis imperijoje pareina nuo josios 
politinės struktūros.

Savo politine prigimtimi imperija reiš
kia tam tikrą atsisakymą nuo nepriklauso
mybės bei suverenumo dalies toms tautoms, 
kurios įeina-Į imperijos sąstatą. Sis dalinis 
suverenumo praradimas kartais atsiliepia 
nemaloniai, bet dažniausiai nuo to nuken
čia valdančioji klasė, kuri anksčiau yra 
viešpatavusi ir gal net tironiškai viešpa
tavusi. Sis dalinis nepriklausomybės prara
dimas nebūtinai reiškia konkrečių laisvių 
praradimą. Priešingai, kartais net galima 
laimėti naujų laisvių išsivystymo, ir dali
nis atsisakymas gali atnešti civilizacijai ir. 
pasaulio politinei santvarkai didelių pirme
nybių. Tautinis nepriklausomumas be jo
kių varžtų sudaro labaį abejotiną vertybę; 
sudaro savos rūšies tautinį despotizmą ir 
tarptautinės anarchijos bacilą. Aš visiškai 
nemanau įrodyti', kad pasaulinės komunistų 
imperijos tiranija plaukia vien iš to fakto, 
kad ji pretenduoja į imperiją. Savo išva
das aš dariau pasiremdamas analizu paties 
komunizmo, kaip ideologijos, kaip ypatin
gos organizacijos ir1 jo istorijos bei prak
tikos. Ir ne būtinai reikia daryti išvadą,

*) Kaip žinome Indija jau dabar yra 
laisva dominija. (Red.)
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niaus Universiteto, kaip mokslo Įstaigoj, uždavinys yra vi
siškai aiškus — auklėti jaunimą ne vien tiktai bendrai moks
linėje taikingo sugyvenimo TSRS tautų atmosferoje, bet taip 
pat ir Vakarų mokslo bei kultūros atmosferoje, pritaikinant 
jų laimėjimus Lietuvos reikalams, mums tarpininkaujant ir 
TSRS reikalams. Mes nesame ir nenorime būti eiliniu nume
riu TSRS respublikų tarpe ir būtinai kopijuoti tų respublikų 
gyvenimą, bet trokštame ir toliau būti tuo kas esame, savas 
kultūrines vertybes per amžius Vakarais remiamas perkūri- 
nėsime šių dienų dvasioje, tikėdami, kad šitokia mūsų lai
kysena ne tiktai bus Sąjungos vadų suprasta, bet ir parem
ta. Taip mes suprantame revoliucijos metinių reikšmę Lie
tuvai, kaip ir jos prijungimą prie TSRS.

Po rektoriaus kalbos trumpai tarė Partijos, Švietimo Ko- 
misarijato ir studentų atstovai. Po to perskaitė giliai apgal
votą ir gražiai parengtą mokslinį pranešimą buvęs Kauno 
Universiteto rektorius, žinomas valstybinės teisės profesorius 
Vilniaus Universitete Mykolas Roemeris, kuris sugretino li
beralinę, socialistinę ir komunistinę santvarkas, įrodinėda
mas, kad perėjimas iš socialistinės į komunistinę santvarką 
negali būti įgyvendintas be visuomenės prievartos. Paskaita 
ir visos prakalbos buvo atliktos lietuvių kalba. Prorekto
riaus Bulovo (rektoriui sutinkant) pakviestas dalyvauti akte 
prikomandiruotas prie Universiteto NKVD atstovas Kopylo
vas, kuriam šalia sėdintieji komjaunuoliai išvertė rektoriaus 
ir kitų kalbų turinį, buvo nepatenkintas kalbomis, net ir ko
misariato atstovo gana šabloniška, bet pabrėžusią lietuvišką 
universiteto kryptį kalba, ir šoko kalbėti partijos vardu te
ma: „Kur ir kuriame krašte yra galima taip, kaip Raudo
nojoje Armijoje, kad vienoje eilėje žygiuoja vokietis šalia 
ruso, lietuvis šalia lenko ir t. t.“ Jis įrodinėjo, kad tuo laiku, 
kai Vakaruose proletariatas linkstąs po kapitalizmo jungu, 
TSRS —je niekas nieko pespaudžiąs: kai Vakaruose viešpa
taująs badas ir darbininkų masių beviltiškas nusiminimas 
TSRS visi esą sotūs, laimingi ir patenkinti; kai Vakarai sken
da tamsoje, TSRS mokslas esąs visiems prieinamas, žydįs ir 
klestįs ir pan.

Tuo būdu Kopylovui papildžius kalbas ir pakreipus visą 
aktą įpraston sovietinių iškilmių vagon, ypatingai čia aiškiai 
taikant prieš rektoriaus išvedžiojimus, šis paskaitė prorek

toriaus Bulovo paduotą ir Partijos peržiūrėtą telegramą, ku
rią Universitetas turėjo siųsti drg. Stalinui.

Aktas buvo baigtas Internacionalu.
PARTIJOS NEPASITENKINIMAS UNIVERSITETU IR RE

VOLIUCIJOS MINĖJIMU
Jau kitą rytą Universitete buvo žinoma, kad Partija yra 

labai nepatenkinta revoliucijos minėjimu Vilniuje, o ypačiai 
Universitetu, kuris nepataikė prisiderinti valandos rimtumui. 
Po dviejų dienų rektorius buvo iššauktas drg. Baltruškos pa
sikalbėjimui į profesinių sąjungų salę. Kai rektorius į pakar
totiną kvietimą telefonu bandė atsikalbinėti terminuotu dar
bu ir siūlė vietoji savęs prorektorių Bulovą, jis buvo įspėtas, 
jog kai šaukia drg. Baltruška, turįs tuojau prisistatyti, nebo
damas jokių trukdymų, ir jog susirinkimas jau esąs prasidė
jęs. Rektorius nuvyko. Jis rado pilną salę susirinkusių įvai
rių tautybių mokyklų vedėjų, kuriems drg. Baltruška iš eilės 
priekaištavo, kai kam labai aštriai dėl įvairių mokyklų trū
kumų ir nepasiruošimo revoliucijos minėjimui ir įspėjo, kad 
panašūs dalykai daugiau nepasikartotų. Nusikalusiems gra
sino pritaikysiąs partijos drausmės baudas, arba griebsiąsis 
kitų priemonių. Vargšai vedėjai visaip aiškinosi, vieni su
versdami kaltę mokinių tėvų priešiškam laikymuisi (čia drg. 
Baltruška, suprantama, reikalavo nurodyti nusikaltusiųjų pa
vardes, kas pastatydavo vedėjus į keblią padėtį), kai kurią 
mokytojų kenksminga įtaka (direktorius Iešmantą ir kiti, iš 
kurių taip pat pareikalauta nurodyti jų pavardes) ir pan. 
Kaip Baltruška, taip ir visi susirinkusieji lietuviai, lenkai, 
žydai, gudai kalbėjo tiktai rusiškai.

Pastebėjęs, jog „pagaliau atvyko drg. rektorius“. Baltruš
ka perėjo prie Universiteto reikalų, pažymėdamas, jog „iš 
visų Vilniaus mokyklų Universitetas pasirodė blogiausiai". 
Iš eilės atskaitė jis universiteto nuodėmes, kurios išryškėjo 
minėjimo dieną, ir nustatė, jog universitetas dar nesąs 
priaugęs didžiai istorijos valandai tinkamai suprasti ir 
turėsiąs labąi sparčiai padirbėti persiauklėjimui... Rektoriui 
buvo nurodytos vyriausios šios universiteto nuodėmės:

1. Minėjimo dieną-Akademiniuose Namuose buvęs Išpuoš
tas gėlėmis buvusiojo Respublikos Prezidento Antano Sme
tonos portretas.
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Kur bakūže samanota
. n

Laiminga buvo jaunesnioji Lietuvos kar
ta, kuriai dar teko išgyventi, kad ir pasku
tiniąsias, savo romantinės tėviškės apraiš
kas. Sulig ekonominiu ir politiniu nepri- 
klausomojo krašto kilimu tos apraiškos vis 
mažėjo ir nyko: senąją tėviškę pakeitė 
nauja, moderni, patogi, reali ir jau be to 
senovės romantinio žavesio, kuris juo to
liau, juo mielesnis daros. Tiesa, jau ir se
niau, prieš aną dar karą tuoj betarpiškai 
po jo, vieno kito mūsų žymiųjų rašytojų 
randam užfiksuotus tuos būdinguosius mū
sų tėvynės reiškinius, kurie tikrovėje bai
gė nykti, kaip tat žymu Krėvės ir Vaiž
ganto kūryboje. Pažangusis nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpis dar stengėsi išlaikyti 
būdingąsias etnologines krašto apraiškas, 
bet užėję karo ir okupacijų metai, atrodo, 
nupiaus visus saitus, ypač pačiai jaunes
niąja; mūsų tautos kartai, kurie mus dar 
jungė su etnologiškai romantine krašto pa
dėtimi. ,

Ne veltui mūsų žymusis rašytojas, pir- 
rtiaeilis stilistas Antanas Vaičiulaitis savo 
naujausiam rinkiniui parinko pavadinimą, 
paimtą iš lietuvių liaudies dainos, mūsų už
jūrio išeivių labiausiai pamėgtos. Tas pa
vadinimas būdingas visam jo novelių (is
torijų) bei pasakų rinkiniui. Čia turim ne
maža reikalo su ta romantine praeitim, ku
ria alsavo mūsų tėvynė Lietuva. Tiesa, no
velių tematika nėr vien iš tos praeities, bet 
pats rašytojo vaizdavimo būdas, jo Įsijauti
mas Į veikėjus, j aplinkybes, aplamai, jo 
stilius sieja mus daugiau su praeitimi, nei 
dabartimi.

Šit „Dviejų kaimų istorijoje” A. Vaičių-' 
laitis mums rodo tą būdingą kolektyvinį in
dividualizmą, tą gilųjį konservatizmą, ku
riuo tik ir galėjo pasižymėti vienas kitas 
senovės Lietuvos kaimas. Bet čia pat išky
la visai naujas motyvas — tuodu kaimu 
sutaiko mirtis paprastos našlaitėlės Uršu- 
liukės. Iš sakytum, nekultyvuotai senovei 
būdingo ekskliuzyvižmo iškylama į moder- 
nūotą socialumą. Tokį pat senovės žmonių 
atkaklumą prieš laiko naujoves matom ir 
„Tėvo, tvoroj”, kur prašmatniai užsitverta 
nauja Motiejaus Vambros tvora kaimui — 
puikybės ženklas, ir ji išgriaunama, tokios 
naujienos negalint pakęsti ir suderinti su 
įgimtu konservatyvizmu. „Kriokininkų Ie
vutėj” ir „Dviejose seseryse” matom bū
dingas moterų atstoves, kurios pavaizduo
ti veikiau imtos iš senovės, nei iš naujesnių 
laikų. Tai liudija jau vien tas faktas, kad 
rašytojas vaizduoja jas iš prisiminimo, iš 
savo mažų dienų, ne iš paskesnių laikų, 
stebėjimo.)

Tačiau esmėj būdamas realistas, A. Vai
čiulaitis nemažą savo tematikos dalį ima ir 
iš dabarties ar iš betarpiškai artimos pra
eities. Jau net ir „Dviejų seserų” istorija 
savo išeiga siekia tokią artimą praeitį, kaip 
atmintinas ano birželio didžiųjų vežimų die
nas, kada iš tų dviejų neatskiriamų, visą 
amžių tartum simboliškai suaugusių, sese
rų, viena išvežama (nors ir neaišku, už ką, 
gal tik už eilinį Įskundimą) tam likimui, 
kuriam teko dešimtys tūkstančių musų tau
tiečių. „Pilkojo berniuko” siužetas imtas iš 
pirmųjų kovų su bolševikais, kai mažos 
saujelės krašto gynėjų atlikdavo kai kur 
karžygiškus žygius. Vytukas čia yra tas 
Edmundo Amičio berniukas, kuris taip pat 
italų austrų kare atliko didvyrio žygį ir sa
vo nekalta mirtim padėjo skinti kelią Į lais
vę. „Akmenų lauko” Baltrus Žirgelis yra tas 
naujakurys, kurs iš akmenų lauko padaro 
derlingą žemę ir išstato trobas, bet per var

Naujausias Antano Vaičiulaičio novelių ir pasakų rinkinys
žytynes praranda paskutinį gyvulį ir, gin
damas ūkį, netenka gyvybės.

„Kelnėmis” ir „Dailia Žmona” A. Vai
čiulaitis pasirodė galįs sukurti nepalygina
mo tobulumo šedevrinio jumoro. „Kelnių” 
Šimkūnas tai žmogus, kuris dėl per ilgų 
kelnių trigubo pakirpimo — jo paties, vė
liau, jam nežinant žmonos ir tarnaitės — 
liko neišrinktas vaitu, o „Dailios žmonos” 
Domicėlė ne tik tinginė, bet ir akiplėša, tai 
ta Šekspyro Katrelė („Nesuvaldomosios su
valdymas”), kurią pagaliau labai mokamai 
suvaldo1 šaunusis Petruckis, nors mūsų Ku
kutis tai atlieka paprasta lazda, dėta nesu
valdoma jai į šlaunis, tik, tiesa, per duknas, 
bet baimės vien pakako, kąd iš tinginėlės 
pasidarytų fiadoriai darbšti moteriškė, su
gėdinanti ir fiačios Žemaitės Marcę („Kur
melis”).
flMažos mergytės analizę randam „Elenu- 

tės nuodėmėj”, o senyvo žmogaus — „Va
karui ateinant”. Vaiko psichologiją rašy
tojas čia moka pagauti nepaprastu subti
lumu: Elenutei per išpažintį užtenka, kai 
kunigas moka įsijausti į jos nuodėmę ir ją, 
tą nuodėmę, suprasti pagal jos supratimą. 
Sarpalius tai žmogus, kurs prieš savo gy
venimo pabaigą jaučia reikalą ’ išlyginti sa
vo sąžinę ir susitaikyti su kaimynais, kurių 
mažos mergytės mirtis tą susitaikinimą tar
tum mistiškai vykdo.

Nors kompoziciniu atžvilgiu nėra už ki
tas pranašesnė, bet būdinga senųjų ir nau
jųjų laikų jungtimi eina „Kur /bakūžė sa
manota”. Čia kartojasi Krėvės Grainio lie
pos („Kerdžius”) istorija: senis mirs, kai lie
pą nukirs; ir čia: senutė mirs, kai senąją 
pirkią, kurioje vyko toks turiningas gyve
nimas, parduos. Taip grimsta į amžių as
menis ta praeitis, ta romantiška senovė, 
apie kurią aš pradžioje kalbėjau: „Krūp
telėjęs, jis pažvelgė į močiutės veidą, j jos 
akis. Jam rodės, kad jis turįs ką nors se
nelei pasakyti — ka nors būtino, skubaus, 
ko paskiau jau niekados • negalėsiąs' tarti” 
(p. 177). Šit kaip nutrūksta ryšys tarp tų, 
kurie žengia į kapus su turininga praeitimi, 
ir tų, kurie lieka blaivioje tikrovėje, nieko 
nebegali praeičiai pasakyti.

Metę bendrą žvilgsnĮ Į šių A. Vaičiulai
čio novelių veikėjus, matom juos esant do
rus, gerus,) kad ir naivius kartais, žmones, 
kurie arba {kovoja už savo senąsias konser- 
vatyvines idėjas, arba grumiasi už naujų
jų laikų pažangą. Vieni jų žūva karžygiš
kai už savo idėją, kiti tik tyliai kenčia ir 
nešiojasi ją širdyje, tetartodami pasyvų pa
sipriešinimą.

Gan naujo pobūdžio ir gavo fantazija bei 
išradingumu nepralenktos yra A. Vaičiulai
čio pasakos. Daugiausiai jos imtos iš gyvu
lių, žvėrių bei paukščių gyvenimo. Tokio
mis yra „Pabėgėliai”, Lokys ir voverė”, 
„Ožio balsas”, „Nidos žvėrys”, „Uodas”, 
„Pelė ir žvirblis”, „Žiogų daina”, tik „Puo
dų puodas”, „Adomas ir Ieva”, „Girnų ak
muo”, „Popiežiaus paukštė”, „Senas karei
vis Aleksandras” vaizduoja kitokį gyveni
mą. Gyvulių bei žvėrių pasakos jau bemaž 
daugiau panėši J pasakėčias ir kai kada 
turi alegorinės prasmės. „Pabėgėlių” na
miniai gyvuliai bei paukščiai negali toli 
pabėgti iš namų, juos traukia' atgal mažos 
mergaitės meilė; Jie pabėgo sužinoję ją mi
rus. Lokys su vovere kariauja, kol, likimo 
pribausti, turį susitaikinti: karas moko, bet 
skaudžiai, tad ar ne geriau taikoj gyventi? 
Į tai atsakoma kitoje vietoje: kariauja, kas 
nori taikos pypkės parūkyti. „Ožio balse” 
išdidųjį. ožį pritrenkia jautis, ir visa pui

kybė dingsta. „Nidos žvėrys” turi ir giles
nę alegoriją: čia paaiškėja, kad paklydusį 
vaiką žvėrys gali labiau sušelpti, negu žmo
nės, ergo: žmonės plėšresni už žvėris. 
„Uodas” yra jumoristinė pasakaitė apie 
uodo nusikaltimą ir bausmę. „Pelės ir žvirb
lio” aiški pamokomoji idėja: žmogau, nesi- 
bylinėk, ba neteksi visko (grūdą, dėl ku
rio bylinėjos pelė su žvirbliu, sulesa tei
sėjas gaidys!—). „Žiogų dainoj” šauniai pa
vaizduota žvėrių vestuvinė puota.

Iš žmonių pasakų čia labiausiai būdinga 
„Senas kareivis Aleksandras”. Tas žmogus, 
turkų j>er karą šoną perdurtas, o totorių 
kairįjį žandą fierskrostas, gana realaus šei
minio jausmo: išgavęs karaliaus kiškius, 
neprašo, kaip lauktum, karalystės ar ko pa
našaus, bet tik karalių pabūti jo anūkų 
krikšto tėvu. „Puodų puodas” gi moko vėl 
nesiginčyti (ypač puodui moliniam su špi- 
žiniu ir taukuotu!), o „Popiežiaus paukštė 
eina taikos paukštės simboliu.

Kompozicinis šių pasakų glaustumas — 
jos, kaip minėjau, artėja net į pasakėčią— 
nepralenkiamas išradingumas ir siužetų at- 
šviežinimas — štai būdingosios jų savybės, 
išskiriančios ja? iš kolektyvinių, nežinomo 
autoriaus, pasakų, ir iš individualinių, žino
mų autorių, pasakų.

Kad ir imdamas siužetus, siekiančius ro
mantinės praeities, kad ir vaizduodamas 
savo veikėjus' su būdinga romantine meile, 
A. Vaičiulaitis ir šiose novelėse bei pasa
kose lieka realistas, kaip kad ir pirmiau 
buvęs. Tikriau sakant, jo realizmas tik vie
tomis tėra suromantintas. Šiuo atveju jis 
lieka ištikimas Vinco Krėvės tradicijos tę
sėjas: per poetinį realizmą atskleisti mūsų 
tautos būdingąsias etnines bei psichologi
nės savybes. Jis jau gerokai nutolęs nuo 
blaiviojo Žemaitės realizmo, kuriam labiau 
tinka tas blaivumas, negu jioetiškumo, epi
tetas. Ypač pasigaudamas jaoetinių stilis
tinių priemonių, A. Vaičiulaitis toli pastū
mėja savo novelę jaoetinio realizmo keliu. 
Kai kur jis ištraukia magiškai ryškių vaiz
dų, kai kur storai krauna dažus, ir tada jo 
realizmas visiškai1 panėši J Donelaičio 
sodrųjj realizmą, kaip šit: „Jis, abiem 
rankom nusitvėręs kaulą, graužė avino kul
šį ir, kramtydamas prašneko. Atsiplėšęs 
mėsos nuo kulšies, nurijo dideli kąsnį, net 
kaklą pakreipdamas, ir vėl kalbėjo” (p. 63). 
Kitur realistinio vaizdo Jškėlimui pavarto
jamos svarios realistinio palyginimo prie
monės. Vietomis palyginimų drąsa siekia 
kone Rubenso drąsaus ir perdėto tapybi
nio užsimojimo, nors negalėtume sakyti, kad 
ji jau pereitų į natūralizmo. sritį. Rašyto
jas visur išlieka meninio tikto ribose. „At
lašus ir smarkus, net jam šnervės pūtėsi, 
kaip eržilui, jis laukė, kada smuikai surau
kus vizualinis rašytojas: ką „Elenutės nuo
dėmėj mergaitė mato, tat yra daugiau au
toriaus nei jos pastabumas, kaip šit: „Da
bar pasirodė katinas rainius, suris atlipo 
tvoromis, užrietęs uodegą, pabėgėjo galiu
ką gatve ir užsikorė kojaėčiomis ant banko 
direktoriaus Spurgučio stogo. Galop iš už 
kamjao išlindo labai senas žydas. Jis buvo 
toks senas, kad kreteno, kiekvieną žingsnį 
lazdele apgrabaliodamas, lyg būtų aklas, 
ir kas minutę ilsėjosi” (p. 37). Smulkius 
gamtos aprašinėjimus, primenančius Šei
niaus „Vasaros vaišės”, dar atsimenam iš 
„Valentinos”. Jų ir šiam rinkiny pasitaiko. 
Vad. „sekundinis stilius” (plg. Arno Holz) 
švysteli kartais ir čia, kaip šit: „ir lekiant 
aliai vienas jos (voveraitės) išsijaūtusios uo
degos plaukelis pleveno nuo lengvo pava-

L.
karės vėjo” (p. 208). Tai reto subtilumo 
vaizdelis, kokių iš viso, berods nebuvo dar 
mūsų literatūroje.

Nuo jraslinkimo į natūralizmą A. Vai
čiulaiti ypatingai saugo gausios meniškai 
poetinės jrriemonės, ir gausuš apkrovimas 
dažų yra svarbiausia barokinės kūrybos 
žymė. Tokiom, priemonėm šiose novelėse ei
na palyginimai. Kai kur jie ypač vaizdingi 
ir tiršti, kai kur tikrai nauji ar paimti iš 
gal pamiršto kalbos lobyno. Šit Saukūno 
batai žibėję, „kaip koki liktoriai”, upelis 
dydžio toks, kad „geras katinas per jį per
šoktų”. O kiek vaizdingumo pasiekia Vai
čiulaitis senoviškai archainiais ar tarmiš
kai būdingais žodžiais! Kiek niuansų jais 
išreiškia! Tai pirmaeilis stiliaus meistras. 
Štai vienas kitas tokių žodžių ir posakių iš 
daugybės: ribuišas atkleinojo, meškinas 
dilbino, kernazas nubeverzojo, draska pir
mutinis, išdagai nusilieždavo, tegul jas de
vyni griebia, tas žiovanasres, pieną prižag- 
davo, buvo perklokęs (—peralkęs), ir t.t. 
Čia dar ir senovinę formą — dviskaitą — 
randam! Kiek tat čia medžiagos žodynui, 
mūsų etnografijai bei būtovei!
' Kąip ir K. Donelaitis jungia realizmą 

su- jumoru, sveiku ir stipriu, taip ir A. 
Vaičiulaitis. Būtų galima ginčytis, ar jo pa
lyginimuos daugiau vaizdngumo ir jumoro. 
Kai kur taries einąs Gogolio laukais. Ta
čiau, iš kitos pusės, Vaičiulaičiui, kaip su 
romantika susijusiam ir su ja saitų nesu
traukusiam, vietomis būdinga ir švelni, vie
tomis tiesiog panteistinė melancholija, kaip 
šit: „Tos bežadės ašaros biro ir biro. Ir 
man taip buvo gaila jos, tokios menkos, 
nelaimingos, kad man pasivaideno, jog vi
sa kam apjinkuj skaudu ir liūdna: senai 
mūšų pirkiai, už girios besislepiančiam 
saulės raudonam kamuoliui, kerdžiaus švil
pynėj ten prie upės, strazdų pulkui, pralė
kusiam nakvoti į kadugynus” (p. 56).

Kaip tematikos atžvilgiu A. Vaičiulaičio 
novelių amplitudė siekia nuo begęstančios 
praeities iki pat naujausios tikrovės, taip ir 
vaizdavimo atžvilgiu nuo tipiško realizmo 
iki neoromantizmo (plg. kaip senelė regi 
savo motinos viziją novelėj „Kur bakūžė 
samanota”). Šiuo atveju jis mums primena 
G. Hauptmanno kūrybos tarpsnius.

Naujajai lietuvių literatūrai šis A. Vai
čiulaičio novelių bei pasakų rinkinys liks 
kaip stambus ir brangus įnašas.

A. Rimtenis

Kultūrinė kronika
— Braunschweige Įvykusioje meno **-

vadėje (8. 31 — 9. 7) iškilmingo akto metu 
buvo įteikta Wilhelm Raabe premija, kuri 
šiais metais pripažinta - emigracijoje esan
čiam vokiečių rašytojui Fritz von Unruh. 
Kadangi rašytojas dabar gyvena New- 
Yorke, Braunschweig© miesto vyr. bur
mistras premiją įteikė tam pat mieste gy
venančiam poetui Rudolf Jordan, kuris pre
miją perėmė patikėtinio teisėmis, kaip 
Fritz von Unruh draugas. Meno savaitėje 
ir iškilmingojo akto metu turėjęs daly
vauti žymusis vokiečių rašytojas Tomas 
Mann, telegrafu pranešė savo apgailesta
vimą negalĮs dalyvauti, kadangi turįs sku
biai grįžti Amerikon. Šiemetinis LeningO 
premijos laureatas, Hamburge gyvenąs, vo
kiečių rašytojas Alexander Schrdder, Raa
be premijos laureatui Fritz Unruh pasiun
tė tokio turinio telegramą: „Tavo tautie
čiai tave sveikina”.

— Per karą beveik visiškai sunaikinta 
Bavarijos valstybinė biblioteka MUnchene. 
Iš bibliotekoje buvusių 2 milijonų tomų 
knygų, ketvirtadalis visiškai žlugo. Biblio
tekos pataljjos* restauruojamos; netrukus 
atremontuojama skaitykla, kuri bus gavė
dama teisininkų naudojimuisi.

— Vokiečių kompozitorius Werner Egh 
MUncheno teismo traukiamas atsakomy
bėn. Kaltinimd byloje sakoma, jog jis esąs 
nusikaltęs tuo, kad „padėjęs Trečiojo Rei
cho kultūros fasadą įgyvendinti”. Be to, 
jam primetamas kaltinimas, kaip pasinau
dojusiam ypatingomis nacionalsocializmo 
lengvatomis.

— Neseniai Berlyne mirė vokiečių tapy
tojas Oskar Moll, kuris yra laikomas žy
maus prancūzų tapytojo Matisse pasekė
jas. Moli prieš 1933 metus yra reforma
vęs Breslau Meno Akademiją ir kur}. laiką 
jai vadovavęs.

— Vienas žymiausių prancūzų tapytojo 
Auguste Rodins kūrinių „Calais piliečiai" 
Paryžiaus Radins Muziejaus vadovybės pa
dovanotas Calais miestui, to miesto 600 
metų gyvavimo sukakties proga.

' Vai lėkite dainos!
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Jau buvo tekę girdėti ir mums tremti
niams, kad plačiai žinomas knygų mylėto
jas ir leidėjas kun. P. M. Juras Amerikoje 
yra išleidęs papildytą lietuviškų dainų rin
kinį „Vai lėkite dainos!” Ir štai, to rinki
nio vienas kitas egzelnpliorius vis dėlto yra 
pasiekęs ir Eurojxis krantus.

Dainų rinkinys išleistas nedidelio kiše
ninio formato knygute, kuri primena čia, 
tremtyje, išleistą J. Vasaičio dšinorėlį 
„Leiskit j Tėvynę”.

Knygelė atspausta Bailey Lithograph and 
Printing Co. spaustuvėje, 220 Water Street, 
Lawrence, Massachusetts, 220 pusi., jojepa- 
falj^fcfa 234 žinomųjų mūsų poetų (Mairo
niu A. Strazdo, A. Baranausko, Kudirkos, 
Binkio, Putino, Brazdžionio, Aleksandriškio, 
Kiršos, Sruogos ir Jct.) dainos. Be to, tame 
pačiame leidinyje, gausiai atstovaujama ir 
liaudies kūryba-beautorinė daina, kuri yra 
sukurta visos lietuviškosios liaudies.

Rinkinys išleistas gerame popieriuje ir

Pažymėtina, kad dainų rinkinys „Vai lė
kite dainos!” prieš kelerius metus buvo su
rinktas Lietuvoje ir jis turėjo didelį pasise
kimą. Per trumpą laiką šio leidinio būro 
išleistos net keturios laidos. Tad'ši laida 
yra jau penktoji. Šio gražaus ir kruopštaus 
darbo j iniciatorius ir (vykdytojas buvo kun. 
Dr. Justinas Dabrila, kuria tą darbą atliko 
1936 m.

Deja, kun. Dr. Dabrilai nebetenka šiuo 
metu džiaugtis gausėjančiais savo darbo 
vaisiais-išleistu net penktuoju jo surinatų 
dainų leidiniu, nes jis, besitraukiančių iš 
Lietuvės bolševikų, 1941 m. birželio nėn. 
22 d. buvo žiauriai nužudytas Rudavonės 
miške ir mirė kankinio mirtimi.

Sis kruopščiai ir gražiai išleistas papil
dytas kun. P. M. Juro dainų rinkinėlis te
būna nors kuklutis paminklas ant kankinio 
a. a. kun. Dr. J. Dabrilos kapo.

Pranys Alšėnas

2. Studentai neišmokę revoliucinių ir raudonarmiečių dai
nų, bet dainavę netinkamas lietuviškas dainas.

3. Nemandagi laikysena eisenos metu, kai į,mestus jiems 
iš tribūnos šūkius, atsakę demonstratyviu tylėjimu.

4. Akto metu demonstratyviai buvusi boikotuojama rusų
kalba. / •

5. To,pat akto metu pasakytos kalbos savo turiniu kad 
ir nebuvusios smerktinos, bet buvusios nesuprantamos, sti
priai dviprasmiškos ir privalomų minėjimo metu sovietinių 
papročių atžvilgiu buvusios visai netinkamos. Tik buvęs 
salėje Partijos atstovas savo prakalboje ne tiktai papildęs 
pasakytas kalbas, bet ir pakėlęs jas iki atitinkamo tono, ir 
pan.

Savo priekaištus drg. Baltruška baigė pastaba, jog tikįs 
geriems rektoriaus, universiteto vadovybės ir akademinio 
jaunimo norams, tad ir manąs, kad Universitetas trumpu 
laiku sugebėsiąs prisitaikyti prie pasikeitusių darbo sąlygų 
reikalavimų ir' nevergiąs Partijos imtis nemalonių žygių uni
versiteto atžvilgiu.

Tuo drg., Baltruška baigė ne tiktai savo prakalbą rekto
riui, bet ir patį susirinkimą. Dėl jo pastabų rektorius iš 
vietos pareiškė jam lietuviškai į visus priekaištus atsaky
siąs tuojau raštu. Tą pat dieną rektorius vienintėle drg. 
Baltruškai suprantama rusų kalba persiuntė ilgoką raštą, 
paneigdamas iš eilės jo priekaištus.

L Akademinis jaunimas puošė ne prez. A. Smetonos 
portretą, kuris valdžios įsakymu buvo pašalintas iš Univer
siteto patalpų kaip visi jo portretai iš visų įstaigų ir pa
keistas Stalino portretu, bet didelio Lietuvos patrioto, ko
vojusio už savo tautos laisvę dar caro laikais ir brangaus 
kiekvienai lietuviškai širdžiai Tautos Himno (dėl himno 
giedojimo kildavo dažnai su tarybininkais įvairių nesusipra
timų) autoriaus Vinco Kudirkos portretą.

2. Partija tūri džiaugtis, kad tik keliems mėnesiams te
praėjus nuo perversmo Lietuvoje Universitetui pavyko vi
siškai tvarkingai išvesti įvairiatautį akademinį jaunimą be 
jokių incidentų. Dainos negal! būti primestos iš aukšto jau
triam jaunimui, be to, buvo per mažai laiko jas išmokti, o 
lietuviškos dainos, kurias laisvai ir jaunuolišku užsidegimu 
eisenos metu dainavo lietuviškas jaunimas, nebuvo nukreip
tos prieš naują valdžią nei prieš naują^santvarką (tuo metu 
■jau Lietuvoje kursavo satirinės arba ironiškos dainelės

prieš tarybinę valdžią ir jos veikėjus) ir tikrai! yra gražios. 
Niekas nedraudė lenkams arba žydams dainuoti savo gim
tąja arba rusų kalba, tik jie tuo beveik nesinaudojo.

3. Tai buvo didelis netaktas iš tribūnos kreiptis į lietu
višką universitetą —• rusiškai, tad visai teisingai pasielgė 
jaunimas, neatsakydamas į rusiškus šūkius, tačiau drg. 
Venclovos mestus šūkius lietuvių kalba jaunimas tuojau, 
atsiliepė garsiu „valio“.

4. Akto metu rusų kalbos niekas neboikotavo ir drg. 
Kopylovui buvo duotas balsas prakalbėti rusiškai tik vis tik 

! negalima reikalauti, kad lietuviškam' universitete lietuviai 
kažin dėl ko turėtų kalbėti rusiškai, o ne lietuviškai, juo 
labiau, kad lietuviškai atliekamos beveik visos paskaitos, 
visas jo administracinis susirašinėjimas, raštinės darbas eina 
lietuvių kalba ir pan.

5. Prakalbos Universiteto akte, kaip ir visados, turėjo 
akademinį charakterį ir akademinė? visuomenės ne tiktai 
buvo suprastos, bet ir, karštai pritartos (ypačiai prof. Roe-

\ merio prakalba).*)
Tiktai drg. Kopylovo papildymas, nesusiorientavusio į 

kokią auditoriją jis kreipiasi ir leidžiančio rizikingus, ne 
kartą priešingus tikrenybei tvirtinimus, ypačiai apie jam vi
siškai nežinomus ir svetimus Vakarus, tikrai nemaloniai 
atšoko nuo rimtų, atitinkančių senos Kolonų salės rimtį 
akademiškų prakalbų. Kopylovo kalba sudarė rektoriui 
rūpesčio, kai jis gavo raminti, iš paprasto mandagumo ir 
atsižvelgdamas J valdžiai vadovaujančią Partiją, kurios vardu 
Kopylovas taip nevykusiai išsišoko savo extra prakalba, iš 
akademikų galerijos daromas Ironiškas pastabas, ir garsų 
juoką ir pan. ' \ .

Savo laišką rektorius baigė pastaba, kad savo prakalboje 
ir šiame rašte jis visiškai aiškiai esąs nušvietęs savo nusista
tymą ir nemanąs, kad ateityje reikėtų — priešingai drg. 
Baltruškos tvirtinimui — šį keisti; nenustebsiąs jis pamatęs 
ką kitą pastatytą savo vieton, klusnesnį Partijos, kad ir ne
teisingiems reikalavimams. Baltruška pranešė rektoriui 
raštą gavęs ir paskaitęs. Komjaunuoliai paleido gandus apie

•) 81 prakalba prof. Roemeriui buvo Senato pavesta ir 
peržiūrėta rektoriaus ir prorektoriaus Bulovo, kurie pilnai 
pritarė jos turiniui ir tuo pat prisiėmė už ją visą atsakomybę 

. sau.

knygelė daro itin malonų įspūdį. Tai graži 
dovanėlė Amerikos lietuviatps, kuri, dargi, 
galės pasitarnauti, kaip preventyvinė prie
monė prieš mūsų tautiečių nutautėjimą.

Leidiniui įvadą yra parašęs rašytojas A. 
Vaičiulaitis, kuris, savo gražiame žodyje, 
teisingai pastebi, kad: „Nuo žilos senovės 
daina buvo ir ligšiol pasiliko neatskiriama 
lietuvio palydovė, ramintoja, gražesnių pa
saulių nešėja, vargo lengvintoją.”

Rinkinio turinyje pirmuoju eina Lietuvos 
Himnas, kuris pakartotas ir anglų kalba, 
toliau — Lietuviais esame mes gimę, Vy
čių Himnas ir 1.1. Turinio rodyklė gražiai 
sutvarkyta alfabetine tvarka.

Atsiųsta paminėti
Vydūnas. KALĖJIMAS - LAISVĖJI

MAS. Išleido Lietuvos Skautų S-gos Bro
lijos Vadija. Detmold, 1947 m. Kaina Rm. 
5.— _ ' '

K. Čibiras. KOMUNIZMAS - AN
TIKRISTO RELIGIJA. Išleido kun. P. M. 
Juras, 1947 m. JAV-Jbėse, Bostone. Spauda 
„Darbininko”.

Stasys Yla. MEILĖ. Sv. Sosto Dele
gatėms leidinys. Kaina Rm. 3.50. 47 pust

Pulgis Andriušis: ESPERANTO 
VADOVĖLIS SU ŽODYNU. Išleido „Mū
sų Kelias”. Kaina Rm. 4.—

Lietuvių Žodžio“ literatūros konkursas
Lietuviškosios - knygos jubiliejinių metų 

pabaigoje minėdamas savo vienerių metų 
darbo sukaktį, „Lietuvių Žodis” skelbia

LITERATŪROS KONKURSĄ 
novelei parašyti.

Už tris geriausias noveles skiriamos pre
mijos:
- I premija 1250 RM.

II „ 1000 „
III „ 750 „

Konkurse gali dalyvauti visi bet kur gyve
ną lietuviai.

Siužetai imtini iš tremties gyvenimo. Iš- 
keltini pozityvieji, kūrybiški tremtinio bui
ties aspektai ir nepalūžusio charakterio

žmonės. Novelės dydis —'200 — 350 ma
šinėle rašytų eilučių.

Slapyvardžiu pasirašyti ir mašinėle para
šyti rankraščiai (drauge pridedamas užkli
juotas vokas, kuriame yra tikroji autoriau* 
jravardė ir adresas) siunčiami „Lietuvių Žo
džio” redakcijai (Detmold, Wittjestr. ■ 14), 
ant voko pažymint „KONKURSUI”, iki š. 
ni. gruodžio 31 dienos.

Premijuotos novelės bus išspausdinto* 
„Lietuvių Žodyje” (už jas taip pat moka
mas honoraras.) Jury komisija bus sudary
ta Iš Baltų Centrinės Tarybos, „Lietuvių 
Žodžio” Redakcijoc ir Rašytojų Draugijoj 
atstovų.

Detmoldas, 1947. 10. 9.
„Lietuvių žodis"
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APIE MUSŲ VYRUS KANADOS MIŠKUOSE
HALIFAXAS - PASAK1SKASIS KANADOS MIESTAS * TRAUKINIU Į KRAŠTO GILUMĄ * NUVERTINTOS KALORI

JOS * APIE DARBO SĄLYGAS * JUODOJI RANKA

Stiprėjant emigracijos akcijai, o taip pat 
gausėjant galimybėms išvažiuoti į kitus 
kraštus, šiandien ypatingu smalsumu seka
ma kiekviena žinutė, ateinantį iš mūsų 
„ankstyvųjų paukščių”,' t. y. tų likimo 
draugų, kurie jau suskubo palikti nesvetin
gos Vokietijos griuvėsius ir šiuo metu lie
tuvišku kantrumu bando ieškotis prieglau
dos kitose šalyse.

Po karčių iš Belgijos atgal grįžtančių 
angliakasių^ žodžių daugiau optimizmo at
neša iš Kanados ateinantieji laiškai. Jeigu 
angliakasiai nereta; nusiskundžia^ kad jie 
Belgijoj kažkodėl buvo traktuojami kaipka- 

. ro belaisviai — kas, be abejo, sukėlė pa- 
• grįstą pasipiktinimą —, visai kitoks vaiz

das susidaro, pavarčius iš Kanados gauna
mus laiškus. Apie paskutinės „medkirčių” 
grupės kelionę mus pasiekia tokios žinios:

Į Halifaxq laivas atvyko rugsėjo mėn. 
13 d. 13 vai. — po aštuonių dienų kelio per 
Atlantą. Dar laive būdami, mūsų vyrai tu
rėjo galimybę patys susiskirstyti grupėmis. 
Lietuviai sudarė tris grupes — po 25, 40 ir 
130 vyrų.

Įplaukus J uostą, tuojau prisistatė įvairių 
firmų atstovai ir išdalino atatinkamus nu
merals, ženklinančius paskyrimo stotį. Vis
kas ėjo greit ir tvarkingai.. Čia pat jau 
laukė medkirčiams skirtas specialus trau
kinys. Bagažas buvo perkrautas į vagonus. 
Kiekvienas, prieš išlipdamas iš laivo, dar 
gavo rūkalų. Muitinės formalumų beveik 
nebuvo. Traukinys išvažiavo tik vėlai va
kare — 21 vai., pavalgius vakarienę gra
žiam re^orano vagone. Taigi, iki to laiko 
apsukresnieji turėjo progos, tiesa, paviršu
tiniškai, apžiūrėti Halifaxą. Pirmas įspūdis 
esąs neblogas. Bet tegu apie tai kalba J. S. 

; — laiško autorius: „Iš karto pajutom pa- 
I lengvėjimą ir laisvę. Einu į miestą, nieko 
I neatsiklausęs. Tačiau niekas nestabdo ir, 
'atrodo, nesirūpina — kur nori, ten eik. Nie
kas neklausia, iš kur esi' ir kas esi. Jeigu 
neturėtum pareigos jausmo, taip ir nuklys
tam į nežinią, susižavėjęs miesto blizgu
čiais. Pasiilgusiam tikro gyvenimo čia v's- 
kas tartum pasakoj. Vitrinos žėri prekėmis 
perkrautos — tik eik ir pirk, ko širdis 
geidžia. Ypač gražu, vakare, kada sublizga 
iliuminuotos reklamos (nuo jų mes jau spė
jom atprast), kurių čia ypatinga; gausu”...

Vakare traukinys visus išvežė į Kanados 
(gilumą. Iki kelionės tikslo buvo per 1.700 
(mylių. Suprantama, į tris grupes susiskirstę 
’mūsų vyrai buvo patalpinti trijose darbo- 
Ivietėse. Todėl tolimesnės eilutės jau lie- 
l'čia tik vieną grupę, kuriai buvo lemta ap
sistoti per 40 mylių nuo Timmins miestelio. 
.Vieta gamtos atžvilgiu nenuskriausta — 
apstu ežerėlių, kalnelių ir, žinoma, begali
nių miškų. Už 13 mylių nuo stovyklos yra 
artimiausias miestelis B., geležinkelno lini
ja sujungtas su Port - Artūru. Pati sto
vykla randasi per 10 mylių nuo didžiojo 
Nipigon’o ežero.

savaites 
iš kurių 
centų už 
bus pa- 

Tiek

atga- 
kapi-'

Vietinė spauda apie grupės atvykimą įsi
dėjo tokio turinio pranešimą: „TIMMINS, 
Ont., rugsėjo mėn. 16 d. (CP) — Šiandien 
čia atvyko 30 stiprių lietuvių — miško dar
bininkų. Tai dalis tų 800 išvietintųjų, 'ku
rie šį šeštadienį išlipo iš Ipivo Halifaxe. 
Po gerų pietų jie autovežimhi ir upės lai
vu .iškeliavo J miško kirtimo stovyklą, esan
čią už 40 mylių nuo Timmins.

Jie dirbs pagal vieneriems metams pa
sirašytą sutartį, per pirmas dvi 
gaudami po 5 dolerius J dieną, 
kasdien bus atskaitoma 1 dol. 20 
butą ir maistą. Vėliau atlyginimas
keltas iki 6 dol. ir 50 centų dienai, 
paprastai gauna miško darbininkai1.

Šie vyrai vokiečių buvo prievarta 
benti vergų darbams. Po Vokietijos 
tuliacijos jie dirbo anglų ir amerikiečių
karinėj žinioj — okupacinėse zonose. Vi
dutiniškai kiekvienas iš jų turi 5 pėdas 10 
colių ūgio, sveria 160 svarų ir yra puikūs 
geros sveikatos darbininkai.

Bendrovės virtuvėj jiems buvo pademon
struotas maisto davinys, kurį jie gaus 
žiemą miško kirtimo stovykloj. Atrodo, jie 
buvo patenkinti. Stovyklos tarnautojas E. 
Benson, stebėjęs juos dorojant didelius kie
kius maisto, pareiškė: „Vyrukai buvo pri
trenkti’, išvydę tiek daug gėrybių”.

Be abejo, po negausių kalorijų, kurioms 
mes galėtumėm prisegti etiketą — „Made in 
Germany”, mūsų naujieji kanadiečiai mais
tu negali skųstis, nes Kanada yra vienas 
iš', tų palaimintųjų kraštų, kur kalorijos — 
visiškai nuvertintos ir nepopuliarios. Taigi, 
stovykloj valgoma, kiek norima ir ko no
rima. Ne be reikalo vyrai nusiskundžia dar 
nesuskubą visų patiekalų išbandyti. Į dieną 
valgyti duodama 6 kartus. Einant į darbo
vietę, užkandą kiekvienas pasiima savo 
nuožiūra.

Dėl paties darbo dar nėra susidaręs pil
nas vaizdas — per maža dienų dirbta. 
Įrankiai esą geri, pritaikyti vienam žmogui, 
pėdžiai nestori, Tuo tarpu, kaip numatyta 
sutartyje, visiems mokama 5 dok už darbo 
dieną Medį reikia nupiauti, nugenėti ša
kas, supiaustyti į atatinkamo ilgio gabalus 
ir sukrauti į krūvas.

Senieji darbininkai dirba akordu. Už 
vieną cordą (8x4x4 pėdas) mokama po 3 dol. 
95 centus. Atskiri priedai gaunami už nu- 
vilkimą (arkliais) prie kelio, o, be to, pada
rius 70 cordų, dar primokama už kiek
vieną cordą po 0,5 dol. Per dieną prityręs 
darbininkas gali sukirsti 4 cordus. Atlygini
mo knygose randama darbininkų, į mėnesį 
uždirbusių net 500 dol.

Darbo metu kartais lūžta piūklai. Už pir
mą sulaužytą piūklą mokėti nereikia. Už 
sekančiuosus mokama po 1,5 dol. Iš mė
nesinio uždarbio atskaitomas 1 dol. ligonių 
kasai ir 1 dol. už baltinių skalbimą.

Gyvenamos patalpos -4 mediniai barakų 
pobūdžio pastatai. Visa grupė patalpinta 
vienam name. Kitame — gyvena senieji dar
bininkai — kanadiečiai. Pastatai aprūpinti 
žibalinėmis krosnimis ir elektros šviesa.

Kantinoj galima gauti visko pirkti. Vietoj 
užmokesnio tuo tarpu pakanka pasirašyti 
(vėliau už viską bus išskaityta). Kainos, 
palyginus su lietuviškomis, nėra žemos. 
Pav., darbo batai kainuoja 5 dol., vienas 
Oilette skutimosi peiliukas — 5 centai, fil
mas foto aparatui 6x9 cm. — 45 centai.

Gana brangi kelionė traukiniu 4- už my
lią reikia mokėti 3 centus. Paskutiniu laiku 
ir čia kainos kyla. Pav., duonos 0,5 kg. pa
brango 4 centais. Laukiama avalynės kainų 
pakilimo net iki 25’/«.

Taigi, taip maždaug bendrais bruožais 
atrodo mūsų medkirčių gyvenimas Kanados 
miškuose. Baigiant, reikėtų apsistoti ties ta 
juodąja ranka, kuri, tur būt, niekur neduos 
mums ramybės. Laiško autorius nusiskun
džia, kad pakeliui į paskyrimo vietą jiems 
buvo prisistatę keli įtartini kanadiečiai, ku
rie išsijuosę peikė savo kraštą ir siūlė 
mūsiškiams neprašomą paramą. Vėliau į 
stovyklą net buvo atvažiavęs lietuviškai kal
bantis kanadietis. Sakėsi esąs latvis — 
atrodo, taipogi raudonas. Į stovyklos vyrų 
klausimus apie gyvenimą Kanadoj, jis pa
reiškė: „Nuo vilko bėgot, ant meškos pa- 
taikėt” ... Žinoma, sunku tvirtinti, netu
rint išsamesnių žinių, bet, atrodo, greičiau
siai tai bus jau mums pažįstamas „draugų” 
stilius. Vyt. Kastytis.

Kaimynų gyvenimo vaizdai
AUGA LENKŲ PABĖGĖLIŲ SKAIČIAI ~*“ *--- -
\ ŠVEDIJOJE
Švedų spauda rašo, kad iš Lenkijos diena 

dienon lenkų pabėgėlių bangos didėja. Pa
sinaudodami gerai, paruoštais žvejų laivais, 
lenkų pabėgėliai pasiekia Švedijos krantus. 
Švedų manymu, lenkų pabėgėliai, tiek ap
leidžiant Lenkiją, tiek išlipant Švedijos pa
krantėn, yra remiami gerai veikiančios len
kų organizacijos, ne be tam tikros pačių 
švedų paramos.

KAS LIKS PO „VALYMO”?
Lenkų spaudos žiniomis, rugpiūčio mėn. 

įvykdytas Lenkijoje komunistų partijos na
rių tarpe „valymas” parodė, kad gerą „čist- 
ką” padarius, galima likti visai be „masių”. 
Sis valymas praėjo pradedant Varšuva ir 
neaplenkiant menkiausio kaimo skyriaus.

Specialios komisijos padarė „skryningą” 
kiekvieno nario, nustatant, kam duotinos 
naujos, pastovios nario kortelės, kam dar 
jas sulaikyti „iki galutino išaiškinimo” ir 
ką iš partijos tuojau pašalinti. Rezultate, 
tokioje Varšuvoje iš ikišiolinių arti 40.000 
partijos narių, partijos „pasus”’ gavo tik 
14.601. Proqentualiai, iš 800.000 Lenkijos 
komunistų partijos narių, po „valymo” 
tektų skaityti jų tik apie 300.000. Bet lenkų 
spauda abejoja, ar ir jų tarpe daugumą be
sudaro idėjiniai komunistai.

O vis tik, tai partija, duodanti „toną” da
bartiniam Lenkijos gyvenimui!

Tarp kita ko, įteiktas taip pat Popiežiui 
Pijui XII prašymas užtarti vyresniojo am
žiaus inteligentinių / profesijų darbuotojus, 
suteikiant jiems galimybes, emigracijos at
veju, dirbti jų fiziniam pajėgumui pritaiky
tą darbą. -

Sj rudenį sąjunga numato M.ūnchene su
ruošti platesnį tremtinių tautinio meno 
festivali.

Deportaci.
Amerikos lietuvių laikraščiai („Amerikos 

Lietuvis!’ Nr. 38) rašo, kad „Argentinos 
Lietuvių Balsas” gavo nuo vieno latvio vei
kėjo, pabėgusio Svedijon laišką, kuris nu
šviečia dabartinę padėtį Pabaltijo kraštuo
se.

Ten rašoma:

Nors SSSR laikraščiai savo straipsniuo
se džiaugiasi brolišku jų pavergtų tautų 
tarpusaviu sugyvenimu ir gamybos kėlimu, 
bet tai tėra graži priedanga gyventojams 
klaidinti, po kuria slepiasi žiauri tikrovė.

Lietuviu kacetininku suvažiavimo 
rezoliucija ir sveikinimai

Lietuvos Antinacinės Rezistencijos buv. 
Politinių Kalinių S-gos narių visuotinas Nu
važiavimas, įvykęs 1947 ' m. rugpiūčio mėn. 
21—22 d. d. Flossenbūrge, siunčia savo 
nuoširdžiausius sveikinimus Vyr. Lietuvos 
Rezistencijos Vadovybei, linki nepalaužia
mos ištvermės kovoje dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymo. Kartu pra
šo dėti visas pastangas apjungti visus pa
saulio lietuvius į vieningą išlaisvinimo 
frontą.

Mes, Lietuvos antinacinės rezistencijos 
buyę kalėjimų ir kacetų politiniai kaliniai, 
1947 m. rugpiūčio mėn. 21—22 d. d., Flos
senbiirge, buvusiame KZ, visuotiname savo 
sąjungos narių metiniame suvažiavime pa
minėdami nacių kalėjimuose ir kacetuose nu
kankintus mūsų tautiečius, kovojusius prieš 
barbarišką teroristinių jėgų siautėjimą, 

už mirusiojo JAV prezidento Franklino 
D. Roosevelto keturias laisves ir iškilmin
gai deklaruotus aukštus Atlanto Chartos 
principus, >.
- už tautų, žmogaus ir piliečio teises ir 
laisves, taigi, už demokratinį, laisvą ir tai
kingą pasaulį, kame mes matome ir mūsų 
Tėvynei palaimą,

ir už visus tuos žmoniškumo idealus, už 
kuriuos kovojo sąjunginės tautos ir už ku
riuos aukojosi ir mirė šių tautų kariai ir 
mūsų nelaimingi draugai,

šių aukų ir žmoniškumo vardu PROTES
TUOJAME

prieš smurtą, Įvykdytą ir tęsiamą mūsų 
Tėvynės, kaip ir kitų Rytų ir Vidurio Eu
ropos valstybių, patekusių sovietų įtakon, 
atžvilgiu, priešingą teisingumui ir tautų 
teisei,

prieš bolševikų jau ketvirti metai vykdo
mą terorą, turintį tikslą sunaikinti lietuvių 
tautą ir užgniaužti laisvės judėjimą.

Mes tvirtiname, kad už sovietinės geleži
nės uždangos tebeveikia visos tokios žmo
nių kankinimo ir naikinimo įstaigos, ku
rias sąjunginės tautos atidengė nacių sis
temoje. Ten nebaudžiamai daromi visi to
kie nusikaltimai, kokiais kaltinami Niirnber- 
go procesuose nacių karo nusikaltėliai ir 
nusikaltėliai prieš žmoniškumą.

Mes įspėjame, kad ten vyksta dar nežino
to nuožmumo tironinių jėgų siautėjimas, ku
ris gresia ir visoms kitoms dar laisvoms 
pasaulio tautoms.

Mes ryžtamės vykdyti žuvusiųjų draugų 
idealus ir kovoti tol, kol lietuvių tauta, o 
taip pat ir visos kitos pasaulio tautos ga

ilės naudotis palaimingais laisvės gėriais ir 
kol bus sunaikinta bet kokia tiranija.

Mes kviečiame visus dorinius pasaulio 
elementas telktis | bendrą antibolševikinį 
judėjimą, kad išnaikinti pasaulyje bet kokių 
formų priespaudą ir įgyvendinti teisingumą 
bei taiką.

Suvažiavimo įgaliota:
CENTRO VALDYBA

Lietuvos Antinacinės Rezistencijos buv. 
Politinių Kalinių S-gos narių visuotinas 
suvažiavimas, įvykęs 1947 m. rugpiūčio 
mėn. 21—22 d. d. Flossenbiirge, siunčia sa
vo nuoširdžiausius sveikinimus Vyr. Liet. 
Raud. Kr. Valdybai, dėkoja už paramą ir 
linki sėkmingai mažinti tremtinių medžia
ginį skurdą. Per Tamstas savo karštą padė
ką siunčiame BALF-ui — didžiajam lietu
vių tremtinių šalpos veiksniui.

»
Lietuvos Antinacinės Rezistencijos buv. 

Politinių Kalinių S-gos narių visuotinas su
važiavimas, įvykęs 1947 m. rugpiūčio mėn. 
21—22 d. d. Flossenbūrge, siunčia savo 
nuoširdžiausius sveikinimus L.T.B. Vyr. 
Komitetui, dėkoja už gausią paramą, vyk
dant Flossenbūrgo KZ-te žuvusių tautiečių 
įamžinimo darbus, ir linki sėkmės rūpintis 
visais tremtinių gyvybiniais reikalais.

Lietuvos Antinacinės Rezistencijos buv. 
Politinių Kalinių S-gos narių visuotinas su
važiavimas, įvykęs 1947 m. rugpiūčio mėn. 
21—22 d. d. Flossenbūrge, siunčia savo nuo
širdžiausius sveikinimus Amerikos-Lietu
viams, karštai dėkoja už visas pas'angas 
Tėvynės išlaisvinimo darbuose ir rūpini
mąsi tautiečiais, patekusiais į sunkią me
džiaginę ir moralinę būklę. Sveikiname 
Tamstų veiksmingas pastangas vienam di
džiajam tikslui suburti visas tautines jėgas, 
kovai dėl Lietuvos laisvės.

Mielą kolegą
ALFREDĄ BIELSKI 

liūdintį mirus motutei, užjaučia 
Karlsruhės T. H. 
lietuviai studentai

Mūsų vyrai Kanados miškuose, Beardtnore 
stovykloje. .

a, katorga, kankinimai
pralcnca ir 
ir pasiekia, 
demokratini

straipsnyje

Nors toji tikrovė pridengta nepermatomą
ja geležine uždanga, bet žilos 
pro, geraį saugojamas Šiems 
vienokiu ar kitokiu keliu, ir 
pasaulį.

Gausių žinių patiekia savo
pabėgęs J Švediją vienas latvis veikėjas, ge
rai susipažinęs su dabartine padėtimi Bal
tijos kraštuose. Savo straipsnyje jis rašo.

„Jau dviejų metų laikotarpyje sistematiš- 
kai areštuojami visi politiškai nepatikimi ir 
nepritarią sovietiškai okupacijai asmenys. 
Areštuojami dažniausia su visa .šeima ir 
išsiunčiami į tolimąjį Sibirą. Kas mėnesis 
išsiunčiami dideli transportai iš Rygos, Lie- i 
pojos, Talino, Kauno ir Vilniaus kalėjimų.' 
Pabaltiečiai dalyvaujantieji pasipriešinimo 
judėjime NKVD tribunolų nuteisiami ilga
metei katorgai (ikj 25 metų). Užtenka pas 
žmogų rasti kokį menkiausią nelegalų są
rašą, kad nuteisti dvylikai meti) sunkiųjų 
darbų kalėjimu. Partizanai sušaudomi arba 
pakariami, o jų šeimos išsiunčiamos į Ru-, 
sijos gilumą, sodybos sunaikinamos. Dau
guma areštuotųjų turi pernešt; visokius bu
deliškus kankinimus. Šioms trėmimo ir kan
kinimo įstaigoms vadovauja vidaus reika
lų (NKVD) komisarai: Lietuvoje — Barta- 
šiūnas, Latvijoje — Novikas, o Estijoje — 
Kumma. Paskutinių dviejų metų laikotar
pyje skaičius ištremtųjų į Sibirą siekia: 
Lietuvoje — 90 tūkstančių, Latvijoje

— 150 tūkstančių, Estijoje 50 tūks 
tančių žmonių. Tarpe ištremtųjų yra dide
lis skaičius priešvokiško judėjimo dalyvių 
1941—44 metais. Daugelis sėdėjusių naciš
kose koncentracijos stovyklose, dabar vėl 
randasi sovietiškose koncentracijos stovyk
lose, dažnai tose pačiose. Jų tarpe yra ne
maža suimtų socialistų ir profesinių dar
bininkų sąjungų narių. -

Pabaltiečiai nesusigyvena, su okupacija. 
Estijoje vyrauja visuotinas nepasitenkini
mas, kuris išreiškiamas pasyviu pasipriešN 
nimu. Latvijoje stipriai veikia1 partizanų 

i kova, o ji dar aštresnė yra Lietuvoje. Kal- 
j bama, kad ginkįpotų partizanų čia yra iki 
20 tūkstančių. Išeina ir plačiai paskleidžia
ma gausi nelegali literatūra, kuri daug kar
čios teisybės žodžių pasako ir demokrati
nių valstybių adresu už tai, kad didžiosios 
demokratinės valstybės paliko pabaltiečius 
savo likimui. Pasipriešinimo okupantams 

l judėjimas naudojasi vietos gyventojų prita- 
1 rimu ir parama. Okupacinė valdžia nuolat 
organizuoja plačias baudžiamąsias ekspe
dicijas prieš partizanus. Birželio mėnesį, 
1946 metų, viename Lietuvos apskrityje 
baudžiamoje ekspedicijoje dalyvavo iki 15 
tūkstančių NKVD karių.” .

Tai toks tikrumoje yra „broliškų” tautų 
sugyvenimas Sovietų Sąjungoje” — baigia 
laikraštis, (-is).

Ministerio P. Žadeikių protestas
Amerikos lietuvių spauda informuoja, 

jog š. m. rugsėjo 17 d., Lietuvos įgaliotas 
ministeris JAV-bėse p. P. Žadeikis įteikė 
Jungtinių Tautų sekretoriatui protesto no
tą, kurioje reikalavo atitraukti rusų kariuo
menę iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių.

Notoje, susidedančioje iš 29 lapų, plačiai
išdėstyta politinė Lietuvos valstybės evo
liucija nuo pat šio antrojo pasaulinio karo 
pradžios, Sovietų Rusijos niekšingas sutar
čių sulaužymas, Lietuvos okupacija, vykdy
tas teroras ir trėmimai.

Notoje pažymima, kad dabartinė tariamoji 
LTSR vyriausybė yra nelegali, paremta so
vietų agresija ir suklastotais vienos parti
jos rinkimais. Šį brutalų tarptautinį sutar
čių sulaužymą Vakarų 
pažįsta.

Toliau ministeris P. 
bartinę JT visumos 
vienšališką vienos valstybės 
grąžinti Lietuvos valstybei 
tas keturių laisvių teises, 
okupacija graso visiškam 
išnaikinimui.

demokratijos nepri-

Žadeikis prašo da- 
sesiją pasmerkti šį 

smurto aktą ir 
visas dekleruo- 
nes dabartinė 

lietuvių tautos 
(-s-)

. PRANEŠIMAS
Liet. Jūrų Mokykloj prasidės nauji moks

lo metaį š. m. lapkričio mėn. pradžioj. Yra 
daromi žygiai gauti sutikimą iš atatinkamų 
įstaigų priimti mokinius ir iš US zonos. 
Nors dar ir nėra galutinai išaiškinta, ame
rikiečių zonos kandidatai jau galėtų pa
dubti pareiškimus nurodydami adresą, am
žių, išsimokslinimą, jūrų ir mechaniškų 
dirbtuvių praktiką, jei turima, ir kurį sky
rių numato lankyti: navigacijos ar mecha
nikos. Adresas: Lithuanian Section, (24) 
Flensburg, Munketoft I Seefahrtschule.

PACIENTŲ PRIĖMIMO REIKALU Į TB 
SANATORIJAS

Į skaitlingus užklausimus apie priėmimo 
galimybes į TB Sanatorijas Bietigheime, 
Grossachsenheime, Freudentalyje ir Vaihin- 
gene, pranešama: 1) priėmimo reikalu pra
šome kreiptis į Freudentalio' sanatorijos 
direktorių Dr. Adamavičių; 2) ligo
niai privalo turėt; savo gydytojo siunčia
mąjį raštą ir vietos IRO area sutikimą per
sikelti į kitą IRO area

ESTŲ TEATRALŲ SUSIBŪRIMAS 
GEISSLINGENE

Geisslingėno estų stovykloje susibūręs 
nemažas teatralų skaičus priėjo išvados, 
kad apjungus į tą būrį likusius kitose sto
vyklose scenos meno darbuotojus, galimai 
sudaryti ansamblį, kuriuo jau drąsiai gali
ma ne tik išeiti platesnėn viešumon, bet it 
tinkamai reprezentuoti estų scenos meno 
laimėjimus. \

Centrinių įstaigų pritarimu ir parama, 
be Geisslingene esančių teatralų, atvykus 
tuo būdu iš Oldenburgo režisieriui Karei 
Soodorui, iš Augsburgo, MUncheno ir kt. 
stovyklų operos, baleto ir orkestro pajė
goms, susidarė galimybė pastatyti ištisai 
savo jėgomis operetę „Havajaus1 gėlė”, ku
ri savo laiku ypatingu pasisekimu buvo ro
doma Talino Estonia teatro salėje.

Esamomis pajėgomis estai nei kiek ne- 
nutolo nuo prieškarinio savo lygio opere
tiniame žanre ir, sutelktomis pajėgomis, at
naujinę „Havajaus gėlę”, jau pirmuoju 
spektakliu atkreipė amerikonų karinės ir. 
IRO ■vadovybės dėmesį.

AR Aš ESU ... PER DAUG?
... ir MRS. E. ROOSEVELT ATSAKYMAS

Liepos 12 d. latvių laikraštis „Tevzeme” 
buvo atspausdinąs rašinį latvių ir anglų kal
bomis, kuriame gvildenant sunkumus, ky- | 
lančius iš dabartinių emigracijos galimybių, 
ypatingai atkreipiant dėmesio į šeimų at
stūmimą į antraeilę sritį, pasirenkant tik 
darbui pajėgius viengungius, iškristalizuo- 
jamas vaiko be tėvynės klausimas — „Ar 
aš esu .;. per daug?”

Šis straipsnis su laišku yra pasiekęs Mrs. 
E. Roosevelt,, kuri į tą tragišką klausimą 
atsako rugsėjo mėn. 9 d. f,THE VASHING- 
TON DAILY NEVS”, savo skyriuje „My 
Day”, kuriame ji kasdien dienoraščio for
moje gvildena reikšmingesnius pasaulio 
įvykius ir problemas.

Mrs. E. Roosevelt rašo —
„Prieš keletą dienų aš gavau laišką vie

no vyriškio, gyvenančia mūsų 
tintųjų stovykloje Vokietijoje. Tai latvis, 
parašęs straipsnelį stovyklos 
Straipsnis pradedamas taip — 
dienų mes kalbėjomės apie emigraciją. Aš 
sakiau žmonai, kad veik visose valstybėse 
manoma, kad jose gyvena pakankamai savų 
žmonių ir todėl kiekvienas nauja; atvykęs 
būtų ... per daug. Tuo metu mano maža 
dukrelė savo plonu balseliu iškėlė tokį ne
kuklų klausimą, akcentuodama „aš” —

„Ar aš esu ... per daug?”
Oi prieš 10 metų, kai ši maža latvių mer

gaitė gimė, kaip pasiuntinybės sekretoriaus 
duktė, senatorius atsiuntė rožes, o jo eks
celencija Amerikos ambasadorius plojo per 
petį laimingam tėvui, pakartotinai keldamas 
stiklą ir tardamas kaž ką džiaugsmingo, 
nuoširdaus ir malonaus. Ne, ji tuomet 
nebuvo „per daug”.-------—

— Tūkstančiai vaikų DP stovyklose klau
sia panašiai, gi aš norėčiau, kad mes galė
tume suteikti jiems atsakymą, kuris juos 
nuramintų, — baigia savo „My Day” Mrs. 
E. Roosevelt ... — pmš —,

zonos išvie-

laikraščiuk
Prieš keletą
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