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Amerikiečių - sovietų santykių užkulisiuose
JAMES F. BYRNES SKELBIA SAVO PRISIMINIMUS 

klapsimą Saugumo Tarybai ir po kiekvieno 1 nūs. Jis neigia dabar daromus priekaištus, 
jų veto Jungtinės Tautos turėtų aptarti | 
kolektyvines priemones”.

Šios dienos numeryje
LITERATŪROS KONKURSO REZUL» 
TATAI

Vašingfonas (UP). Buvęs Jungtinių Ame
rikos Valstybių užsienio reikalų ministeris 
James F. Byrnes paskelbė savo prisimini
mus, pavadintus „Speaking Frankly” — at
virai kalbant. Tie prisiminimai atskleidžia 
pasitarimų su sovietais užkulisius ir yra 
traktuojami kaip „įvadas” į dabar vykstan
tį „šaltąjį karą” tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Sovietų Sąjungos.

Byrnes reiškia nuomonę, kad visą tą 
„šimtą incidentų”, kurie pasireiškė pasita
rimuose tarp abiejų valstybių, pateisina 
„stiprios rankos politika” prieš Sovietų Są
jungą. Jo manymu, į sovietų obstrukcinę 
politiką tarptautiniuose susitarimuose, ypa
tingai dėl atominės energijos, kontrolės, 
JAV turėtų tuo atsakyti, kad jos toliau 
gamintų atomines bombas ir kad jos nu
tartų rusų armijas iš Vokietijos „reikalui 
esant, išvyti jėga.”

Sveikatos sumetimais š. m. sausio mėn. 
Byrnes pasitraukė iš užsienio reikalų mi
nisterio pareigų. Jis yra dalyvavęs Jaltos 
konferencijoje. Savo prisiminimuose jis api
būdina amerikiečių — sovietų santykius 
laike karo ir po karo. Jis nušviečia tą ke
lią, kuriuo buvo eita 1939 metais prie su
darymo nepuolimo pakto tarp Hitlerio ir 
Stalino, ir daro išvadą, jog sovietų politi
kos tikslas yra pavergti visą Europą. Šiuo 
atveju Sovietų Sąjungai esą visiškai ne
svarbu, kokiu keliu ir kokiomis priemonė
mis ji siekianti savo tikslo. Vienintelė ga
limybė pastoti kelią sovietų siekimams 
esanti ta, kad į kiekvieną menkiausį agresi
jos aktą turėtų būti reaguota patiekiant

JALTA
įjaltos konferencijoje Stalinas Rooseveltui 
eįąs užtikrinęs, kad jis niekuomet nebūtų 
sudaręs nepuolimo “pakto su Hitleriu, jei D. 
Britanija ir Prancūzija nebūtų „paniekinu
sios” Sovietų Sąjungos 1938 m. Muncheno 
konferencijoje.

ROOSEVELTAS IR STALINAS
(J. F. Byrnes tvirtina, kad amerikiečių — 

sovietų santykiai jau buvo pablogėję dar 
Rooseveltui tebesant gyvam. Dar prieš pat

JAV 
lauk- 
vals*. 
pras-

Roosevelto mirtį Churchillis rašęs 
prezidentui, kad kiekvieną dieną tenka 
ti santykių pablogėjimo tarp Vakarų 
tybių ir Sovietų Sąjungos. Mėnesiui
linkus po Jaltos konferencijos Rooseveltas 
išsitaręs Byrnesui, kad amerikiečių — so
vietų santykių tolimesnis vystymasis jam 
keliąs rimtų abejonių. Prieš pat Roosevelto 
mirtį Stalinas jį apkaltinęs už ketinimą su
daryti separatinės taikos su Vokietija. Roo
seveltas į tai griežtai protestavęs ir nuro
dęs, jog sovietai iešką preteksto santykiams 
pabloginti. O Stalinas nenusileidęs ir tvir
tinęs, kad jo spėliojimai esą paremti 
tais.

lak-

KARAS PRIES JAPONIJĄ
Byrnes atskleidžia paslaptį, » kad jis 

maliu laišku esąs kreipęsis į Staliną 
gindamas sovietus stoti į karą prieš japo-

for-
ra-

Atsistatydino vicemihisteris Claytonas
Vašingtonas (Dena/INS). JAV užsienio 

treikalų viceministeris Williamas L. Clayto- 
mas, kaip iš gerai informuotų šaltinių pra
nešama, atsistatydino. Prezidentas Truma- 
(nas jo atsistatydinimą esąs priėmęs. Clay- 
'tonas buvo skaitomas stambia figūra Mar
shallio plano vykdyme. Jo atsistatydinimas 
sukėlė nusistebėjimo amerikiečių vyriausy
bės sluoksniuose. Savo atsistatydinimo prie
žastim Claytonas nurodė blogą^savo žmo
nos sveikatą. Tikrąja gi atsistatydinimo 
priežastim oficialiai skaitoma tas, kad jam 
esą nepasisekę užsienio reikalų ministerį 
Marshallį įtikinti, jog yra būtinai reika
linga įvykdyti jo (Claytono) tarptautinę 
prekybos politiką. Kaip žinoma, Claytonas 
neseniai dalyvavo tarptautinėje prekybos 
konferencijoje Ženevoje. Jis yra multimili
jonierius, o užsienio reikalų ministerijos tar
nybon stojo būdamas pasiryžęs Įgyvendinti 
vispusiškos prekybos apyvartos idėją. Clay- 
fonas yra paskutinis aukštas užsienio rei
kalų ministerijos tarnautojas iš buvusiojo 
užsienio reikalų ministerio Byrnes laikų.

kad Jaltoje sovietams esą buvę pasiūlyta 
„bet kokia kaina” už įstojimą į karą prieš 
japonus.

gus britų įspėjimas Ir ketinimas iki kovo 
31 d. atitraukti savo karines pajėgas iš 
Graikijos privedęs prie „Trumano doktri
nos” sudarymo. _

NERIMI LYDIMA OKIO KONJUNK* 
TORA ŠVEICARIJOJE

KORĖJOS MĮSLĖ

• CHURCHILLIO — STALINO PAKTAS
Toliau Byrnes skelbia, kad 1944 metais 

Churchillis yra sudaręs su Stalinu slaptą 
ir neoficialų susitarimą, pagal kurį D. Bri
tanija yra davusi sovietams „laisvas ran
kas” Graikijoje. O iš kitos pusės, pagal tą 
patį susitarimą D. Britaniją esanti pripaži
nusi sovietams teisę kaip patinkamai tvar
kytis Rumunijoje. Prieš savo atsistatydini
mą Bymes jau jautęs, kad D. Britanija 
ruošia planą pasitraukti iš Graikijos. O D. 
Britanija tik vasario mėnesyje painforma
vusi JAV apie šį savo sumanymą. Taš stai-

Priemones pries
Vašingtonas (Dena/INS) JAV prekybos 

ministeris Averell W. Harrimanas paskelbė 
savo keturių punktų planą, kuriame išdėsto 
pozityvias amerikiečių priemones prieš nau
jąją komunistų tarptautinę organizaciją, 
kurios tikslas, kaip jis pareiškė, esąs kelti 
netvarką pasaulyje. Harrimanas aiškina, 
kad naujasis kominformas esąs gimęs iš 
komunistų baimės, jog jų agresyvinė pro
gramą užvaldyti Europą galinti nueiti nie
kais dėl Marshallio plano užsimojimų.

siekti Europos ūkinio 
srityje esą reikalinga 
Tautų principus ir

Harrimanas siūlo 
atkūrimo. Politinėje 
sustiprinti Jungtinių 
mažųjų bei didžiųjų tautų teisės turėtų
būti ginamos su tokiu pat užsispyrimu, ko
kiu kad individualinių teisių priešai siekia 
įgyvendinti savo tikslus.

JAV turinčios būti stiprios savo įsipa
reigojimams vykdyti. Stiprias oro pajėgas 
jis skaito atbaidymo priemone prieš viso
kius pasikėsinimus. Toliau esą būtinai rei
kalinga sustiprinti radijo propagandą. Ra-

NAUJO GYVENIMO EVANGELIJOS w

milijoną japonų belaisvių, kuriuos 
naudoja „vergų darbams”. JAV ne
iš Korėjos pasitraukti tol, kol so- 

nepaleis savo zonoje sumobilizuotąją

OKUP. LIETUVOJE MIRĖ RAŠYT.
BALYS SRUOGA

*'
KALBANČIOS PAVARDĖS

BYRNESO PATARIMAI MARSHALLIUI
Byrnes reikalauja, kad Trumano doktrina 

būtų neatidėliojant praplėsta ir Vengrijai. 
Esą būtina sovietus pareikalauti, kad jie pa
leistų 
dabar 
turėtų 
vietai
korėjiečių armiją, kurios dydį jis skaičiuo
ja iki 400.000 vyrų. Jo manymu, taikos su
tarties sudarymas su Japonija nesąs „ketu
rių didžiųjų” reikalas, bet labiau Tolimųjų 
Rytų komisijos dalykas.

kominformbiunj
dio siųstuvas esanti vienintelė priemonė sie
nų kliūtims nugalėti. „Mūsų ginklu 
būti teisybė” — pasakė Harrimanas.

PABALTIECIŲ MOTERŲ DIENOS 
HANAU STOVYKLOJE 
ir kit.

turi

AKMENIU l GALVĄ
Hannovris (Dena). Penki, sovietų žurna

listai, kurie dabar lankosi britų zonoje, bu
vo atvykę _ į vieną ukrainiečių DP stovyk
lą netoli Hannoverio. Jiems išeinant, uk
rainiečiai apmėtė juos su akmenimis. Vie
nas žurnalistas buvo sužeistas į smilkinį.

♦ Paryžiaus gatvių susisiekimo tarnauto
jai baigė streiką. *

* Prieš amerikiečių generalinį konsulą 
Palestinoje buvo suruoštas atentatas. Mes
ta bomba padarė nemažai nuostolių. Spėja
ma, kad tai arabų darbas ryšium su JAV 
pasisakymu už Palestinos padalinimą. (UP)

SENATO KOMISIJA DP KLAUSIMUI 
TIRTI

Vašingtonas (Dena/OANS). JAV senato 
speciali komisija imigracijos reikalams spa
lio 12 d. išvyko į Europą. Jos tikslas susi
pažinti vietoje su DP problema.

* Amerikečių Kongreso delegacija, kuri 
aplankė 200 DP stovyklų Vokietijoje ir ki
tose valstybėse, kreipėsi i Jungtines Tau
tas su pasiūlymu pasiskirstyti tarp tavęs 
dar stovyklose esančius 800.000 DP. (CBS)

LENKIJOS PROTESTAS KANADOJE
Varšuva (ADN). Lenkija įteikė Kanados 

vyriausybei protesto notą, kurioje' protes
tuoja dėl negarbingų darbo sąlygų suda- , 
rymo toms lenkaitėms, kurios buvo suver- 
buotas iš DP 
dabar dirba 
Kanadoje.

stovyklų Vokietijoje ir kurkta 
tekstilės pramonės įmonėje

Įtempti santykiai taip Brazilijos ir Sovietų Sąjungos

DOLERIAI PLAUKIA Į PRANCŪZIJĄ
Paryžius (Dena/Reuter). Prancūzų užsie

nio reikalų ministeris Bidault ministerių 
kabineto posėdyje pranešė, jog Prancūzijai 
pakaktų provizorinės skubios amerikiečių 
pagalbos,, kuri įgalintų prancūzų pramonę 
išsilaikyti iki to momento, kada pradės 
Teikti Marshallio planas.

Iš amerikiečių karinio fondo taip pat 
esą 50 mil. dol. pažadėta.

Prieš keletą dienų iš Vašingtono buvo 
pranešta, kad iš Eksporto—Importo Banko 
Prancūzija gaus 90 milijonų dolerių. To
kią pat sumą numatoma gauti iš dabar 
paskirstomo nacių užgrobto aukso fondo. 
Be to, 36 miL dot tikimasi gauti iš japo
nų aukso.

BUV. JAV UŽS. REIK. VICEMINISTERIS 
WILLIAMS CLAYTONAS

Spalio 15 d. Baltuosiuose Rūmuose, Vašing
tone, buvo patvirtintas W. Claytono atsista
tydinimas. Manoma, kad jis liks užs. reik, 

ministerio Marshallio patarėju.
(Dena-Bild)

NEBEISDUOS POLITIKIŲ PABĖGĖLIŲ.
Naujorkas (Dena/Reuter). JT teisių komi

sijoje D. Britanijos atstovas Sir Hartley 
Shawcross paskelbė, jog D. Britanija yra 
nusistačiusi nebeišduoti asmenų, kurie pa
gal teismų komedijos i praktiką būtų iš 
anksto pasmerkti mirčiai, ir kurių vieninte
lis nusikaltimas yra tas, kad jie prudauso 
politinei opozicijai.

Jugoslavijos, Bmtgudijos ir Ukrainos 
atstovams smarkiai puolant Sir H. Sawcross 
pareiškė, jog D. Britanija visuomet yra pa
siruošus išduoti karo nusikaltėlius, prieš 
kuriuos yra pakankamai įrodomosios me
džiagos. Išdavimas politinių opozicionierių 
sunaikintų sąžinės laisvę ir niekais pa
verstų politinių pabėgėlių egzilinę teisę. 
Jis pabrėžė, jog neseniai įvykusiej procesai 
Rytų Europoje esą išsklaidę bet kokį pasi
tikėjimą jjioje srityje.

Rio de Janeiro (AFP). Brazilijos užsienio 
reikalų ministeris Paul Fernandes paskelbė, 
jog esą galima, kad diplomatiniai santykiai 
tarp Brazilijos, ir Sovietų Sąjungos būsią 
nutraukti. To priežastim esąs neseniai „Iz- 
viestija” atspausdintas straipsnis, kuris 
įžeidžia Brazilijos prezidentą Dutrą. Prieš 
tą straipsnį Brazilijos vyriausybė formaliai 
protestavo. Fernandes pareiškė,, jog santy
kių nutraukimas priklauso nuo sovietų at
sakymo į protesto notą.

KANADIETIS NUBAUSTAS UZ PAS
LAPČIŲ IŠDAVIMĄ

Ottava (UP). Buv. Kanados ginklavimo 
valdybos tarnautojas H. Gersonas nuteistas 
Ottavoje 4 metus kalėti už pasikėsinimą su
teikti Rusijai žinių apie vyriausybės karines 
paslaptis. Gersonas yra Montrealio geolo
gas ir buvo areštuotas praėjusiais metais, 
ryšium su susektu špionažu.

Laike teismo buvo pateikta rusų pasiun
tinybės dokumentai, kaip kaltės įrodymas, 
kurie buvo Gersono rašyti. Tai yra antras

'Vokiečių pramonės įmonių ismontavimo planas

teismas už tą pati nusikaltimą. Prieš metus 
jis buvo nuteistas penkis metus kalėti, bet 
txs sprendimas buvo panaikintas ir byla 
spręsta iš naujo.

PIRMIEJI ŽUVĘ AMERIKIEČIŲ KARIAI 
PERGABENAMI I JAV

Paryžiui (Dena/INS). Amerikiečių kapų 
registracijos komandų komendantas Euro
poje, gen. H. L. Peckham praneša, kad per 
antrąjį pasaulinį karą žuvusiųjų amerikiečių 
karių pirmojo pergabenimo iš Europos į 
JAV proga spalio 4 d. įvyko gedulingos iš
kilmės, dalyvaujant vyriausiajam JAV ka
riuomenės vadui Europos sričiai, generolui 
1 'ciui D. Clay, ir JAV pasiuntiniui Belgi
joje, Aliau G. Kirk.

Laike tų iškilmių kariuomenės transporto 
laivas „Joseph V. Connelly” pakrautas 
5.600 žuvusiųjų amerikiečių karių palai
kais stovėjo Antverpeno uosto prieplau
koje pasiruošęs išplaukti. Visų amerikiečių 
kariuomenės ginklų rūšių atstovai dalyvavo 
šiose ceremonijose.

Bad Nauheim (Dena). Australijos vyriau
sybė pageidauja, kad dar prieš užsienio 
reikalų minsteriui Dr. Evattui išvykstant iš 
Naujorko būtų galutinai nustatyta taikos su 
Japonija konferencijos data. Konferencijos 
susirinkimo vieta Australijos radio mini 
Pearl Harbore.

* Amerikiečių pasiuntinys Lenkijoje iš
vyko iš Varšuvos ir keliauja po Vokieti
jos buvusias sritis. Užs. reik, minist. Mar
shall^ esąs paprašęs suteikti apie tas sri
tis informacijų prieš prasidedant Londono 
konferencijai. (AP)

* Lenkija yra sudariusi jūrose įsitvirtini
mo programą. Gdynėje ir Stetine yra 
įsteigtos jūrų mokyklos, kur bus ruošiami 
jūrų karininkai. (AP)

Berlynas (Dena). Spalio 16 d. Berlyne 
buvo paskelbtas vokiečiiį pramonės įmo
nių išmontavimo planas anglų ir amerikie
čių zonose. Planą pasirašę abu kariniai gu
bernatoriai: oro marshalias Sir Sholto 
Douglas ir generolas Lucius D. Clay. Pla
ne užtikrinijna, kad išmotavimui įmonės 
yr^ rūpestingai išrinktos. Save išlaikančios 
pramonės gamybai išvystyti reikiamas 
įmonių kiekis yra paliktas.

Iš viso abiejose zonose pagal planą nu
matoma išmontuoti 682 įmonės; iš jų 380 
yra paprastos pramonės įmonės, o likusis 
skaičius-ginklavimosi fabrikai. Tos įmonės 
yra skirtos reparacijų reikalams ir tuojau 
bus užregistruotos sąjungininkų . Kontroli
nėje Taryboje. Pagal pirmykštį planą 
anglų - amerikiečių zonose turėjo būti iš
montuota daugiau kaip 1600 įmonių. Di
džioji dalis įrengimų iš 302 ginklavimosi 
įmonių jau yra paskirstyta sąjungininkams 
šiuo santykiu: */< Sovietų Sąjungai ir Len
kijai*, •/< visiems kitiems. Iš ginklavimosi 
įmonių imama reparacijoms tik tos maši
nos ir įrengimai, kurie tinka taikos gamy
bos tikslams. Specialios mašinos ginklams 
gaminti, jei jos dar nėra sunaikintos, tai 
turės būti sunaikintos.

VIDUT1NISKAI 2433 KALORIJOS
Frankfurtas a. M. (AP). IRO ir JAV 

armijos bendrame komunikate yra demen- 
tuojami tvirtinimai, jog dabar/ Vokietijos 
stovyklose esantiems išvietintiesiems maisto 
normos esančios nustatytos 1500 kalorijų. 
Tikrumoje gi dienos racionas vidutiniškai 
siekia 2435 kalorijas.

ASMENS LAISVĖS BRANGINTOJA1
Maskva (Dena). Tassas iš Briuselio pra

neša, kad belgų valdžios organai „esą sur
ėmę žymų skaičių sovietų piliečių ir lai
ką Petit Chateau kalėjime, kadangi jie at
sisakę dirbti priverstiną darbą, kuris vir
šija jų jėgas”. ,

Kai kurie iš tų „suimtųjų” atvykę iš bri
tų ir amerikiečių zonų Vokietijoje ir pro
testavę prieš belgų vyriausybės nusistaty
mą grąžinti juos atgal į Vokietiją.

Berlynas (Dena). Maždaug 100 išvirin
tųjų graikų iręapie 350 išvirintųjų lenkų 
spalio mėnesyje, grįš į savo tėvynes. Grai
kai važiuoja iš Mittenwald stovyklos, o 
lenkai iš Augsburgo.

* Beveik pusė Palestinoje esančitf- britų 
karių, t y. 40.000 vyrų, dar šiais metais 
išvyks iš Palestinos. (AP)

Literatūros konkurso rezultatai
III-JĮ PREMIJA

Tenka pastebėti, jog vienintelė „Minties” 
literatūros konkurso laureatė platesnei skai
tančiųjų visuomenei mažiau pažįstama, ta
čiau literatūriniame darbe nėra naujokė ir 
kaip tik šio konkurso rezultatai leidžia* ma
nyti augant p. L. Šeštokienės asmenyje nau
jai mūsų rašytojų pajėgai.

Šia proga pažymėtina, kad jury komisija, 
ypačiai Rašytojų D-jos atstovai, palaikė 
nuomonę — nenuvertinti šio konkurso pa
grindinį tikslą ir visiflicai objektyviai, pri
silaikant pagrindinių novelei statomų rei
kalavimų, skirstant premijas išlaikyti mū
sų tremties literatūros lygį ir tuo pačiu pa
skatinti rašytojus duoti vertingesnių kūri
nių.

Pats literatūros konkursas rado gyvą su
sidomėjimą mūsų plunksnos darbuotojų 
tarpe ir jame dalyvavo 19 autorių su savo 
kūriniais.

S. m. spalių 26 d., Memmingene, yra ruo
šiamos kuklios premijos įteikimo iškilmės ir 
ta pačia proga ^engiamas literatūros 
vakaras, kuriame be laureatės, dalyvaus 
rašytojai p. p. St Santvaras, Bern. Braz
džionis, P. Andriušis ir A. Gustaitis.

Taip pat į šias iškilmes yra pakviesti 
Amerikos lietuvių atstovai p. E. Deveuienė 
ir V. K. Baltramaitis.

PASKIRTA TIK
„Minties” Redakcija norėdama atžymėti 

šiuos sukaktuvinius lietuviškos knygos me
tus ir paskatinti mūsų rašytojus parašyti 
geresnių kūrinių, š. m. birželio mėn. 12 d. 
buvo paskelbusi literatūros konkursą para
šyti geriausiai novelei, kurioje būtų pavaiz
duota lietuvių tautos kova už laisvę, ar bū
dingai aprašytas tremties gyvenimas.

Buvo paskirtos trys premijos: pirmoji — 
Rm. 2.500.—, antroji — Rm. 1500.— ir 
trečioji — Rm. 1.000,—

S. m. spalių 15 d. pasibaigė rankraščių 
pristatymo terminas ir spalių 16 d. numa
tytoji jury komisija susirinko posėdžio ap
svarstyti prisiųstus kūrinius ir paskirti pre
mijas.

Jury komisiją sudarė Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų D-jos atstovai rašytojai p. B. 
Rutkūnas ir p. V. Ramonas, ir „Minties” 
re'dakcijos — leidėjas—vyr. red. J. Vasaitis 
ir red. Henr. Žemelis.

Jury komisija, po ilgo svarstymo priėjo 
išvados, jog prisiųstieji konkursui kūriniai1 
daugumoje neatitinka literatūriniams reika
lavimams ir todėl nebuvo rasta galimu 
skirti dviejų pirmųjų premijų.

Paskirta tik trečioji premija, • kuri 
teko už kūrinį „Išvažiavimas”

• p. LAIMEI ŠEŠTOKIENEI.

pa-

afi-

1
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Nerimo lydima ūkio konjunktūra Šveicarijoje
(Musų spec, bendradarbio Austrijoje)

Kai visa Europa 6 metus skendėjo karo 
kovos liepsnose ir sunkiai tarpusavyje ko
vojo dėl tariamo geresnio gyvenimo, mažo
ji Šveicarija tęsė savo ramų ir taikingą 
gyvenimą. Europos ūkis 1945 metų pava
sarį buvo visiškai išardytas ir paraližuotas, 
piliečių aprūpinimas gėrybėmis suvaržytas 
iki kraštutinumo, produkcijos aparatas de- 

\ zorganizuotas iki pagrindų. Tuo pačiu gi 
metu mažoji ir laimingoji Šveicarija pra
dėjo naują kilimo ir gerbūvio laikotarpį. 
Prasidėjusi ūkio konjunktūra pralenkė visus 
optimistiškiausius spėliojimus. Įvairių var
tojimo gerybių ištroškusi Europa užpylė 
Šveicariją didžiausiais užsakymais. Sveika 
ir lbO"/o veikianti pramonė nespėja atlikti 
visų užsakymų. Norint patenkinti visas pa
klausas, teko imtis naujų stambių investici
jų: 1946 metų bėgyje buvo įsteigta 2400 
naujų fabrikų. Investicijų banga nesilpnė
ja; nepaprastai palankios eksporto galimy
bės ir didelės sutaupytų indėlių sumos visą 
laiką skatina naujų fabrikų ir įmonių stei
gimą.

Šveicarijos ūkyje 1946 metais dirbo 
300.000 amenų daugiau, negu 1938 metais, 
darbo procesan įtraukta visi galintieji ir 
norintieji dirbti, net .nepilnamečiai jaunuo
liai ir namų šeimininkės. Dirba net tie, ku- 

*rie normaliomis sąlygomis negalėtų ar ne
norėtų dirbti. Nežiūrint to, vis dar trūksta 
100.000 darbininkų, kuriuos norima prisi
viliot) iš užsienio. Laisvų specialistų darbo 
rinkoje iš viso nėra, neapmokyti darbininkai 
gaunami tik pasiūlius didesnį atlyginimą, 
prekybinis ir biuro personalas paieškomas 
didžiausiais skelbimais laikraščiuose.

Užsienio prekybos apyvarta 1946 metais 
pakilo labai efektyviai. Eksportas pasiekė 
2,7 milijardo šfr. (1938 m, = 13 milijard.), 
O importas 3,4 milijardo šfr. Prekyba' su 
Vokietija, kuri prieš karą buvo vienas stam- 

• blausių' Šveicarijos partnerių nepaprastai 
sumažėjo ir privertė persiorientuoti. Tačiau 

. Europos prekių badas yra toks didelis, kad 
Vokietijos išpuolimas buvo labai lengvai 
kompensuotas kitomis apyvartomis. Ekspor

•j • l
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giuos drauge ne kaip JA Valstybių tarnai) 
o kaip pasaulinės valstybės piliečiai. Visos 
valdžios ir visos valstybės jiems įtartinos. 
Jie yra ir pasiliks labai griežti 'JA Valsty
bių teisėjai... Jie gerai pažįsta tironijos 
simptomus; jie budriai saugos ' laisvę ir 
priešinsis prieš pasikėsinimus. Jei pasiro
dys, kad jų viltys, sudėtos į^JAV, yra tuš
čios, jie, nieko nelaukdami, jas apleis.

JA Valstybės negali jokiu būdu „nukon
kuruoti” komunistų tiranijos. Šie yra pil
nai užvaldę to baisaus politinio maisto rin
ką. Jei jau tautoms reikės rezignuoti, tai 
tikrai jos mesis į tą totalitarizmą, kuris jau 
turi išdirbtą firmą... Jokiu atveju jos ne
pasiliks JA Valstybių pusėje, jei pasirodys, 
kad JAV vadovavimas yra taip pat tota
litarinis. Jos leisis vadovaujamos nebent 
tik tada, jei pasirodytų, kad JAV sudaro 
žmonijai ne baimės, o vilties įrankį.

(Bus daugiau)

programos Korėjoje, kuri siektų toliau, ne
gu tik opoziciją komunizmui. Amerikos da
liniai įžengė į Korėją be plano ir be eks
pertų to krašto administracijai. Jų vadas 
pareiškė, kad jis norėtų Korėją valdyti su 
japonų pareigūnų pagalba. Jo pareiškimas 
buvo neprotingas tiek,, kiek ir būtų buvęs 
Eisenhooverio. pasakymas, jei jis, išlaisvin
damas Paryžių, būtų pareiškęs norą panau
doti vokiečius prancūzams valdyti.1" Ano 
amerikiečių vado nusistatymas greit buvo 
pakeistas, bet Amerikos prestižui buvo la
bai pakenkta.

.Buvo klaidų ir daugiau ir tos klaidos tę
sėsi. * Kaip, pav., amerikiečių pareigūnų 
traktavimas korėjiečių kaip užkariautą tau
tą, žemės reformos atidėliojimas, rėmimas 
pirma vienos, korėjiečių grupės, paskui ki
tos ir t. t.

Dėl td amerikiečių pareigūnai, sako to
liau laikraštis, nustojo populiarumo. Ir da
bar reikalai yri taip prasti, kad dabar ir 
visiškai laisvuose ir teisinguose rinkimuo
se kairiosios grupės gali rinkimus Korėjoje 
laimėti ir net amerikiečių zonoje.

Pradžioje federacija teduotų tik, minimu
mą tos kas gali būti iš jos reikalaujama. 
Bet jau' pirmasis jos smūgis žmonių lais
vėms būtų kompensuotas. Aišku, tokioje 
įpirmapradėje rolėje federacijai nepasiliktų 
’ilgai: ji vystytųsi, ir tuo tarpu sunku pa
sakyti — kuria kryptimi. Galimas daiktas, 
kad jos tolimesnis vystymasis nueis despo
tizmo keliais, despotizmo tos tautps, kurt 
pradžioje turės pranašumą. Bet nėra jokių 
duomenų užginčyti, kad federacija vystysis 
į tikros pasaulinės valstybės pavidalą. Va
dinasi, pavojus laisvėms atsiranda iš JAV 
dėl jų pranašumo pačioje federacijos eg
zistavimo pradžioje. Laimei, daug objektin- 
gų faktorių rodo, kad JAV pačios aktingai 
priešintųsi bet kokiems veiksmams, siekian- 
tiems įgyvendinti tira’nišką viešpatavimą. 
Tų objektingų faktorių skaičiuje nereikia 
paneigti istorinės tradicijos, kuri sudaro 
JA ‘"alstybių socialinę praeitį. Aš minėjau 
amerikiečių brutalumą, provincionalizmą ir 
nejautrumą: tai yra dalykai dažnai randa- 

■ mi — kaip pasakytų Toynbee — „jaunoj,
pusiau barbariškoje kultūrinės periferijos 
super — valstybėje”. Bet tie dalykai nieko 
neturį bendro su totalitarizmu. Galima sa
kyti/ kad tai yra daugiau anarchiški, gai
valingi ir nedisciplinuotį pasireiškimai, ku
rie vįsai svetimi1 totalitarizmo režimams. 
Daugelis amerikiečių nenori nieko bendro 
turėtį su idėjomis, ir toks jų nusistatymas 
sudaro jiems imunitetą prieš įvairias totali
tarizmo ideologijas. Tautai atsipalaiduoti 
nuo savo praeities yra daug sunkiau, negu 
kai* kurie optimistai įsivaizduoja. Praeitis 
gali kartais būti lyg koks retežis prie kojų, 
bet gi gali tarnauti ir inkaru. Galimas 
daiktas, kad JA Valstybės taps kada nors 
totalitarinės, bet man atrodo , tai neįmano
ma per jokią vidaus evoliuciją. Totalitariz
mas galėtų būti atneštas iš kitur, kaip tai 
būtų galėję įvykti, jei Vokietija būtų lai
mėjusi karą, arba kaip tai galėtų įvykti, jei 
komunistai1 užviešpatautų pasaulį.

Antras faktorius, galįs garantuoti lais
vę tautoms, įeinančioms į pasaulinę Ameri
kos vadovaujamą federaciją, yra pačių JA 
Valstybių nepakankamas stiprumas. Tiesa, 
šiandien JAV yra stiprios net labai stip
rios ir daug stipresnės, negu kad politikos 
vadovaj įsivaizduoja. Jos yra pakankamai 
stiprios, kad galėtų sukurti pasaulinį fe
deraciją, kad galėtų sunaikinti komuilizmą 
Ir patikrinti atominio ginklo kontrolę. Bet 
toji galia nėra pakankama, kad būtų gali
ma primesti pasauliui totalitarinį režimą. 
Jei pagaliau JAV ir sukoncentruotų tokiam 
režimui reikalingas militarines pajėgas, tai 
joms tikrai pritrūktų žmonių ir politinės 
patirties.

tas buvo dat tuo palengvintas, kad Šveica
rija suteikė savo užsienio partneriams di
delių kreditų, kurie siekia 600 milijonų šfr. 
Si priemonė buvo labai tikslinga, kadangi 
eksportas yra vienas didžiausių dabartinių 
pelnų šaltinių.

Turizmas visuomet duodavo Šveicarijos 
ūkiui daug pajamų. Karo metu buvo apmi
ręs. Jis gyvavo tik valstybinių subvencijų 
dėka. Po karo prasidėjo turizme naujas 
„boom”. Iki 1946 metų spalio mėn. virš 
milijono užsienio svečių aplankė Šveicariją, 
pirmoje eilėje amerikiečių armijos atosto- 
gininkai ir turistai iš Anglijos bei Belgi
jos.

Nežiūrint to tiesiog pasakiško ūkio pa
kilimo yra jaučiamas- nerimas ir baimė. 
Priežastys tam nerimui yra keleriopos. Pir
moje eilėje nerimą žadina ūkio prognozės 
ir samprotavimai, kurie aiškiai rodo, kad 
tas nepaptastas pramonės išsiplėtimas nėra 
pastovaus pobūdžio, o tik ypatingų poka
rio sąlygų iššauktas. Jis nepasireiškia kaip 
konjunktūra, išplaukianti iš normalaus pa
reikalavimų padidėjimo, bet kaipo vienkar
tinis suvaržztų paklausų patenkinimas. 
Pasiekus pasiūloms normalumo lygį, kas 
gali įvykti palyginamai greit, automatiškai 
turėtų užgesti ir konjuktūra.

Šveicarams yra aišku, kad toji nepapras
ta ir, gal būt, vienkartinė jų istorijoje, kon
junktūra buvę galima vien tik todęl, kad 
Europos ūkis yra sunaikintas ir kad Vo
kietijos pramonė, kuri visuomet buvo di
džiausias konkurentas visoms Europos in
dustrijoms, yra visiškai eliminuota iš pa
saulinio ūkio. Susidariusią dėl to spragą 
užpildė1 Šveicarijos pramonė ir tiktai todėl 
ji susilaukia tiek daug užsakymų ir dirb
dama pilnu tempu negali patenkinti visų 
užsakymų. Šveicarai Jaučia, kad atsistačius 
Europos, o ypač Vokietijos pramonei, jos 
pozicija pasauliniame ūkyje tuoj susilpnės 
ir neturės tokių didelių šansų išnaudoti pa
dėtį. Be to, Šveicarijos pramonė vis labiau 
pradeda jausti Amerikos pramonės konku
renciją, kuri pergyvena lygiai tokią pat 

santrauka
Iš to plaukia, kad JA Valstybės tegali 

vadovauti, tik priimdamos kitų partnerių 
kompromisus ir skaitydamosi su kitų va
lia, saugodama jų teisės tiek pat uoliai, 
kaip ir savąsias. Be abejo, jei JAV atsisa
kytų nuo kompromisinio vadovavimo ir 
panorėtų tapti pasauliniu despotu, tai^ jos 
galėtų kuriam laikui tatai pasiekti, grąsy- 
danlos pasauliui atominės bombos teroru. 
Tačiau greitai atsirastų revanšo dvasia ir 
pastangos pasaulinio despoto sunaikinimui. 
Tuo atveju niekas negali būti tikrai, ar, 
naikinant tą tariamą despotą, nesunaikintu
me ir. visos civilizacijos.

Šis mūsų samprotavimas rodo, kad, pro
jektuojant pasaulinę federaciją, reikia skai
tytis su jėgų lygsvaros principu, kurs ne
išvengiamai turės reikštis. Savaime aišku, 
kad karinėje srityje JAValstybių viešpata
vimas bus neginčijamas. Bet techninis ka
rinis pranašumas jokiu būdu negali būti 
vertinamas, kaip vienintelė valdymo forma 
ir vienintelis valdžios šaltinis... Gi žiū
rint Į pasaulinės federacijos gyventojų skai-
čių, į federacijos narių materialipius resur
sus ir ,į jų kultūrinę galią ir tradicijas, 
JAV jokiu atveju negalėtų jų visų viršyti. 
Atskirų federacijos narių .ręmuose savaime 
fermentuotųsi lygsvara ir abišališkumo pa
grindu veiktų jėgos, trukdančios totalita
riniai valdžiai susiformuoti.

Trečiasis faktorius, kuris kuone ironiš
kai apsaugoja federaciją nuo JAV despo
tizmo, tai stoka aistros valdyti pasaulį. 
Niekas su tokiu dideliu pasibiaurėjimu ne
žiūri į visokias jėgas, stumiančias pasauli
niu viešpataviman, kaip amerikietis. Tas 
pasibiaurėjimas yra toks gilus, kad jis ne
tiek sudaro apsaugą nuo jsikto valdžios pa
naudojimo, kiek sulaiko nuo jos pilno pa
naudojimo.

Pagaliau dar yra ir ketvirtas faktorius, 
kurs sulaiko JA Valstybes nuo despotinių 
tendencijų. Juk daug milijonų vyrų ir mo
terų šiandien gerai žino, ką reiškia totali
tarinė tiranija, pažįsta ją gerai iš tiesio
ginių patirčių ir yra tvirtai pasiryžę prieš 
ją kovoti. Tokių žmonių yra ir JA Valsty
bėse ir tuose kraštuose, kur šiuo metu ko
munistinė letena yra užspaudusi žmonėms 
lūpas. Niekas taip aukštai neiškelia laisvės 
kainos, kaip josios praradimas. Nežiūrint, 
kad tie sovietų letenos prispaustieji yra pa
tyrę tiek išdavysčių ir tiek nusivylimo, vis 
dėlto jie yra pasiryžę veikti, kai tik atsi
ras galimybė. Neturėdami kitokios’ išeities, 
jie sutinka priimti JAValstybių vadovavi
mą tikėdami, kad JAV atneš jiems teisybę 
ir prarastą galią. Galia jiems reikalinga, 
kad galėtų laimėti, o teisybė — kad galė
tų išlaikyti tai, kas bus laimėta. Jie iv-
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ūkio konjunktūrą, kaip Šveicarija, bet kai 
kuriais atvejais turi palankesnes eksporto 
sąlygas.

Šveicarija taip lengvai besipelnydama iš 
Europos vargų ir nelaimės jaučia tam 
tikrą moralinę pareigą padėti kenčiančioms 
Europos tautoms. Iki šiol įvairios Šveica
rijos karitatyvinės organizacijos ir pavie
niai asmenys yra paaukoję įvairioms vals
tybėms pirmoje eilėje Luksemburgui Ir 
Austrijai, Prancūzijai, Vokietijai, Olandijai 
ir kt. miesto produktų ir Įvairių kitų gėry
bių už 100 milijonų šfr. Amerika ir Ang
lija, kurios po karo nešė didžiausią Euro
pos gelbėjimo ir šalpos naštą buvo pasiū
liusios Šveicarijai efektyviai prisidėti prie 
UNRRA ir kitų organizacijų darbo, įsi
pareigojant perimti kai kurių nukentėjusių 
valstybių ūkinę paramą. Šveicarija atsisakė 
prie tos akcijos prisidėti, matydama tame 
savo neutralumo pažeidimą, pareiškė tačiau, 
kad savo pagalbos akciją ves ir toliau, bet 
tik savo iniciatyva. Tačiau neutraliam 
stebėtojui atrodo, kad suteikta pagalba yra 
permaža, palyginus su tuo pelnu, kurį Švei
carija karo ir pokarės metu pasiekė. Tas 
milžiniškas pelnas ir tas nematytas iki šiol 
Šveicarijos ūkioypakilimas buvo galimas 
vien tik Europos ūkio chaoso sąskaitom

Dr. J. B.

SMARKIAI DIDĖJA GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS JAV

Vašingtonas (AP). Gyventojų prieauglis 
JAV 1946 m. buvo didžiausias jų istorijoje. 
Gyventojų surašymo biuro daviniais per 
1946 metus JAV priaugo 2.279.000 žmonių, 
ir 1947 m. sausio 1 d. visame krašte buvo 
142.673.000 gyventojų.

Gyventojų prieauglis, nuo 1940 m. ba
landžio 1 d. visuotino gyventojų surašymo, 
skaitomas „nepaprastai aukštu”, nes per 
šešetą ir tris ketvirtadalius metų priaugo 
11 mil., arba 8,4 «/o visų gyventojų. Oi per 
ankstyvesnį pilną dešimtmetį (iki 1940), pa
lyginus, tepriaugo 9.000.000 arba 7,2’/« gy
ventojų. ,

„New York Herald Tribune” savo veda
majame spalio mėn. 9 d. šięk tiek nušviečia 
Korėjos klausimą. Sovietų pasiūlymas ati
traukti iš ten okupacinių karitiomenių — 
sovietų ir amerikiečių — dalinius, pasaulio 
politikų buvo sutiktas su nemažu nustebimu, 
nes ir sovietai norėjo Korėją gauti valdy
mui patikėtinio teisėmis. Tam priešinusi 
visos Korėjos partijos, išskyrus komunistus, 
kurie sovietų pretenzijas rėmė.

NYHT mano, kad sovietų pasiūlymas 
atitraukti kariuomenes iš Korėjos yra jų 
tam tikras gestas, tikslu sudaryti sau pa
lankią pasaulio opiniją, Kol to jie nebuvo 
padarę, jie neturėjo etninės bazės savo po
zicijų apgynimui JT visumos suvažiavime. 
Be to, sako laikraštis, Korėjos komunistai 
dabar yra pakankamai stiprūs, kad galėtų 
progai pasitaikius paimti į savo rankas 
valdžią. Siaur. Korėjoje sovietai sudarė 
provizorinę vyriausybę, didelę ir gerai ap- 
mokintą kariuomenę ir pašalino visą poli
tinę opoziciją. Toji vyriausybė, beskirsty-

•dama ūkininkams žemę, įgijo ir populiaru
mo krašte.

Dėl Amerikos politikos , Korėjoje laik
raštis sako: JAV, deja, niekad neturėjo

M:B^ VILNIAUS UNIVERSITETAS
1940 — 1941 metais
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' nesupratimą arba kai sekdamas Bulovo pavyzdžiu (lenkai 
sako: „za panią matką paciek idzie gladko“), naujai 
iškeptas prof. Roemerio asistentas Armalis nevykusiai, bet 
nemažiau už Bulovą pasitikėdamas savimi taip pat leido 
sau pulti savo mokytoją ir vadovą. Greit pamokyti studentai 
teisininkai, medikai, chemikai ir t. t. buvo pasiųsti į įvairins 
miesto įstaigas, fabrikus, ligonines -ir šiaip kur daugiau būta 
žmonių kaip mokėjo ir kaip norėjo dėstė konstitucijos turinį, 
kuris taip nesiderino su įsivyravusia Lietuvoj -tvarka ar 
netvarka jog if dėstytojams ir klausytojams ėjo kažkokiuo 
pasijuokimu iš savęs. Todėl visą tą akciją, kaip vėliau ir 
rinkimus į Aukščiausią TSRS Tarybą (su vieninteliu vienu 
teleistu Partijos sustatytu kandidatų sąrašu), prie kurių vėl 
buvo pritraukti studentai, studentija pavadino populiariu 
Vilniuje payadinimu „balaganu“ (gatviniu vaidinimu).

Tačiau ne visi, tiktai patikimiausia studentų mažuma — ’ 
komjaunuoliai Partijos buvo įpareigoti, o NKVD agento 
Kopylovo nustatomi sekti profesorius ir studentus, kad uni
versiteto darbas ir gyvenimas nunukryptų nuo Partijos 
nustatytos linijos. Gi savo uždavinį studentas Livšinas, pa
vyzdžiui . suprato tuo būdu, kad po kiekvienos studentų 
tarpe populiaraus,žymaus mokslininko 5 tomų Europos kul- 

s^tūros Istorijos (lietuvių kalba) autoriaus prof. Karsavino į 
" (ruso) paskaitos prikišdavo jam nesutinkančius su marksizmo 

leninizmo mokslu paskaitoje šiojo sau leistus teigimus. Stu
dentai rado Livšino pamestus užrašus, kuriuose kaip ir kiti 
komjaunuoliai savo bloknotuose, stropiai ir kruopščiai buvo 
sužymėti visi jo pastebėtieji nukrypimai nuo partinės lini
jos, o ypačiai atskirų studentų , ir profesorių nelojalūs arba 
kritiški tarybinės vadovybės atžvilgiu pasisakymai.

Tiesą pasakius, tuometinė lietuviškoji tikrovė daug da
vė medžiagos, nesuderinamos su marksizmo — leninizmo ; 
teorija ir TSRS skelbiamais šūkiais tad ir žymios profeso- • 
rių ir studentų daugumos nusistatymas, kaip ir bemaž visos 
Lietuvos krašto visuomenės (be tautybių skirtumo, nes ir 
Lietuvos žydai, nežiūrint, kad kiek sugebėdami naudojosi 
palankiomis jiems atmainomis, daugumas nelaikė tų atmainų 
pastoviomis ir pasikalbėjimuose su lietuviais nekartą tai pa
žymėdavo), tuometinės visuomeninės ir politinės santvarkos 
atžvilgiu buvo griežtai neigiamas, vos bepridengiamas Part ■ 
jos reikalaujamu tarybinei santvarkai loja)umu.

rektoriaus pašalinimą, tačiau drg. Bulovo Ir drg. Žiugždos, 
o gal ir kitų kurių veikėjų pastangų dėka rektorius nenu-- 
kentėjo, bet nukentėjo prorektorius Žemaitis, kuriam Partija 
suvertė kaltę dėl choro neprižiūrėjimo, o ypačiai už pa
reikštą dainininkams pastabą, jog Internationalas turįs gra
žią gaidą, tačiau Universiteto šventėse malonu būtų girdėti 
ir „Gaudeamus igitur“. Prorektorius Žemaitis buvo pakeistas 
doc. Bieliuku, palikęs ir toliau profesorium kuriam vis prie 
širdies buvo Universiteto reikalai. *)

PARTIJA IR UNIVERSITETAS
Universiteto darbas visiškai priklausė nuo Partijos ir 

turėjo būti derinamas su reikalavimais lygiai, kaip ir šiaip 
su šios valandos reikalais. Profesoriai ir studentai turėjo 
dirbti kiekvieną Partijos jiems skiriamą darbą, kad ir kitas 
darbas neigiamai veikė studijų eigą, ko Partija šiaip jau 
stengėsi išvengti ir kartais priimdavo Universiteto vadovy
bės įspėjimus dėmesin. Vieną kartą ne tiktai studentai kom
jaunuoliai, bet ir studentai nekomjaunuoliai, ypatingai gy
venantieji Akademiniuose Namuose, tad lengvai mobilizuo
jami, Partijos buvo pašaukti uždaryti nacionalizuojamas 
krautuves ir padaryti prekių inventarizaciją, kurių betgi 
nedaug bebuvo likę, nes apdairūs krautuvininkai daugumą 
prekių'jau buvo suslėpę. Draugui Bulovui teko išspręsti ne
malonų reikalą, kai žydė krautuvininkė įskundė dvi studen
tes žydes, pasisavinusias sau kelias ar kelioliką porų kojinių.

Universitetas gavo įsakymą neatidėliojant sumobilizuoti 
Universiteto mokslo personalą ir akademinį jaunimą sku
biam supažindinimui kiek galima platesnių Vilniaus visuo
menės sluoksnių su TSRS konstitucija. Tuo tikslu Univer
siteto buvo suorganizuotos prof. Roemerio ir kitų teisininkų 
ir net ne teisininkų, kaip pav. kūno kultūros specialisto Al
girdo Vokietaičio konstitucijos paskaitos. Aptariant prele
gentų teigimus ir aiškinimus, nemalonu būdavo girdėti, kai 
prorektorius Bulovas aštriai prikaišiojo žymiam valstybinės 
teisės žinovui profesoriui Roemeriui TSRS konstitucijos 
a--------------

•) 1944 m. grįžus Raudonąja! Armijai Lietuvon, prof. 
Biellukas buvo paskirtas Vilniaus Universiteto rektoriumi, 
o 1946 nu rudeni rektoriaus pareigas ėmė eiti tas pats prof. 
Z. Žemaitis.
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HITLERIO AUTOMOBILIS Į PARODĄ
Šarvuotas Hitlerio „Mercedes”, kuris yra Prancūzijos „Vyriausybės nuosavy
bėje, siunčiamas j Kanadą, kaip eksponatas į parodą, (Delia—NYT—Bild)

Korėjos mįslė (
Viso to akivaizdoje, kaj kurie Amerikos 

autoritetai ir Azijos reikalų žinovai laiko 
Korėjos reikalą beviltišku. Nors, sako, rei
kalą būtų galima pataisyti, tačiau reikia 
skaitytis ir su kliūtimis/ kurios būtų sutikę
tos iš amerikiečių tautos pusės. Kadangi 
amerikietis vargu panorės nešti mokesčių 

! naštą dėl kurio tai jam nežinomo krašto, 
vien kad jo vyriausybė galėtų savo pozici
jas tenai sustiprintj bei išlaikyti.

Iš to matyti kokia komplikuota pasidarė 
I Korėjos problema. Amerikiečiai dėl šio so
vietų pasiūlymo pastatomi prieš sprendimą, 
kurį, atrodo-, sunku tas jiems padaryti. Juo 
labiau, kad tės pasiūlymas, aplamai, sutinka 
su Amerikos skelbiamais laisvės principais.

Laikraštis baigdamas, nurodo, kad geriau
sia išeitis amerikiečiams būtų principe pri
imti rušų pasiūlymą. Tačiau su sąlyga, kad 
galima būtų pilnai užtikrinti laisvus rinki
mus, t. y., kad korėjiečiai galėtų pasirink
ti tokią vyriausybę, kokios nori jų gyven
tojų dauguma. Tuo būdu būtų išvengta 
klaidos smerkti pasiūlymą vien dėl to, kad 
jis yra rusų.

Iš to, kas čia pasakyta, aiškėja sovietų 
politikos Korėjoje užkulisiai bei priežastys,
sutarusios tokio sovietų pasiūlymo atsira
dimą. Tikslas visur tas pats — satelitų vei
simas. Mv.

* -s-
BEŽDŽIONES NEŠIOS GORSETUS

Jacksonville (UP). Žymus amerikietis fi
ziologas pranešė, kad jis norį 40-čiai bež
džionių uždėti gorsetus 2 metams, kad iš
tirtų, kiędc moterų sveikatai kenkia ankšti 
gorsetai.

Jis nori beždžionėms suspausti pilvus taip 
kietai, kaip kad perša naujieji prancūcų 
madų žurnalai Amerikos inoterims. Tuo bū
du jis nori stebėti, kokių sutrikim:) tas 
iššauks beždžionių organizmuose, kad ga
lima būtų spręsti apie žtnones, t. y.-mote
ris, kurios nori būti moderniškos. (

* 88-osios amerikiečių pėstininkų divizi
jos paskutinieji daliniai šiomis dienomis 
išsikraustė iš Triesto srities, Udine provin
cijos. ' (AP)

* Panamos pariuntinys Londone pareiškė, 
jog bus imtasi priemonių, kad nelegaliai su 
žydų pabėgėliais į Palestiną plaukiantieji 
laivai nenaudotų Panamos vėliavos. (DPD) 
llllllllllllllllllllllllllllf'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu
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XI. „RYTOJ MANO VARDU VALYSITE 
DANTIS”, — PASAKĖ PRANAŠAS 
„Omne vivum ex oyo”, gana bedieviškai 

vieną kartą visiems laikams nustatė anglų 
gamtininkas Harvey. — Visa, kas gyva, ky
la iš gemalo...

Tad reikia susipažinti ir su raidizmo ge
malais. Jais visgi yra ne raidės, o dviko
jai žmonės.

Pikti liežuviai kalba, kad daugelio tų 
naujųjų srovių kurstytoju esąs Jean Paul- 
han, žymus ir laba; garbingas dabarties 
rašytojas, savo veikloje tačiau einąs visiš
kai savarankiškai. Oficialiai jis yra vy
riausias korpendantas Gallimard leidykloje, 
neoficialiai gi — visos dabartinės ir nau
josios prancūzų literatūros „pilkoji eminen
cija”/ Tos kalbos, be abejo, yra pavyduo
lių sugalvotos. Tačiau Jean Paulhainmoka 
geniališkai režisuoti,' jei jis nori kokį au
torių išpopuliarinti. Sakoma, kad tai jis 
dirigavo J. P. Sartre reklamai ir visam eg
zistencializmo išpopuliarinimui. Jis mėgsta 
juokauti, mėgsta šposus ir prikursto ambi
cingus ' autorius išdarinėti kvailybes.

Bet nėra jokių įrodymų, kad jis būtų pa
gimdęs lettristus. Jie atsirado patys. Sa
vo generaliniam štabui jie pasirinko buvei- 

' nę ne bare, bet „La Porte Latine” knygy
ną Tuileries rajone. Jie pradėjo skelbti 
Raidės evangeliją. Tada PaulĮiain pasikvie
tė vieną iš aktingiausių lettristų, Pomme- 
rand, ir ^uodamas suprasti, kad Gallimard 
leidyklą galėtų šį tą padaryti jų šedevrų 

.leidimui, pastatė sąlygą:

— Pas jus perdaug teorijų. Per maža 
veiksmų. Jumš reikia gražios savižudybės.

Rommerand tuojau suredagavo vienam 
laikraščiui maždaug tokio turinio skelbimą: 
„Lettristų sąjūdis skubiai reikalauja sava
norio savižudžio, pageidaujama " egzisten
cialistas. Kraštutiniu atvejuzimsime ir sur- 
realistą.” Bet laikraštis atsisakė įdėti skel-' 
bimą, Negalint realizuoti šio veiksmo, let- 
tristai nusprendė Vieux-Colombier teatre 
nuimti nuo scenos ten vaidintą Tristan Tza
ra pjesę „La Fuite”. Tristan Tzara eina su 
surrealistais. Kaip stalinizmas su trockiz- 
ntu, taip ir šios giminingos literatūros par
tijos privalo būti mirtini priešai. Uždangai 
;pakilus, lettristai, susigrupavę apie savo še- 
fą, atakavo sceną, sulaužė dekoracijas ir 
ėmė kumščiuotis su aktoriais. Įsikišo poli- 
Iciją ir manu militari juos išmetė lauk. Sis 
(literatūrinės kovos metodas baisiai nuvalkio 
litas jau prieš 25 metus pačių surrealistų, — 
tačiau tai visgi buvo veiksmas.

Tokių veiksmų buvo dar ne vienas, ir 
i ypač triukšmingai pareikšta, kai lettristai 
Sofbonoje boikotavo to paties Tr. Tzara 
paskaitą. Bet visas šis aktyvumas, kaip ir 
nekomplikuota ideologija ilgainiui pradėjo 
daryti palankų įspūdį amerikiečiams. Kai 
kurie amerikonų dainininkai, o ypač filmų 
komiškoji žvaigždė Danny Kaye dabar pri
taiko lettristų doktriną su milžinišku pasi- \ 
sekimu. .Paskutinės Danny Kaye dainelės ' 
susideda iš vienų šauktukų įr ištiktukų... I 
Lettristų doktrina randa pasisekimo ir dai- 1 
Įėję. Jųjų Picasso yra dailininkas Robert 
Day, kurio pagrindinis veikslas, „Laukų 1

Naujo gyvenimo evangelijos...
• (LAIŠKAI 1S PARYŽIAUS APIE NAUJAUSIAS LITERATŪROS SROVES IR MOKYKLAS) 

Rašo BRONYS RAILA
siekti jis pradėjo rašyti didžiulį romaną, iš I emu 
kurio ligi šiol viešumai težinoma viena fra- | jr~; 
zė: „Kiekvienas krikščionis turi sau ant 
sąžinės vieną žydą”.

Pernai metais radijas buvo lettristams 
paskyręs 20 minučių išdėstyti šaliai ir pa
sauliui savo doktriną. Pranešimas prasidė
jo šiuo tvirtinimu: „Literatūra taį yra š... 
Paskui pasigirdo: „Andrė Gide — tas sena 
kalė” ir taip .toliau. Po šios įžangos Guy 
Potnmerand perstatė klausytojams: - „Štai 
Isidore Isou, didžiausias prancūzų poetas 
nuo Baudelaire laikų”...

Ir tada Izidorius pareiškė: — „Mano 
vardas šiandien jums tiek svetimas, kaip 
savo metu buvo svetimi Platono, Šekspy
ro ir Goethės vardai. Bet rytoj mano var
du bus valomi dantys. Rytoj, elegantiškos 
moterys mano vardu gargaliuos gerklę iš 
ryto ir vakare!Šią higienišką ir Syie- 
tavą deklaraciją sekė dviejų Izidoriaus po-

Raktas”, esanti geniali grafiškai alfabetiška 
realizacija...

Lettrizmo didysis pranašas vadinasi Isi
dore, Isou (sk. Ižu). Jo tikroji pavardė yra 
Icikas Ooldšteinas. Jis dabar 22 metų am
žiaus ir yra rumunas. Žinoma, toks pat 
auksakmenis rumunas, kaip, pvz., Leiba 
Giršovičius būtų lietuvis. Kaip laikraščiai 
praneša, jo poetinės teorijos neatgrasina jo 
nuo teisių studijavimo ir kiaulienos valgy
mo. Jis jau sugalvojo 18 naujų raidžių 
prancūzų alfabetui. Jie neslepia savo atei
ties projektų: už poros metų pirkti ameri
konišką automobilį ir jachtą. Taip pat ca- 
statyti filmą, kur jis būtų kartu autorius, 
režisierius, scenaristas, žvaigždė, operato
rius ir script-girl (pastarajam terminui ne
randu lietuviškesnis atitikmens, nes p. p. 
Dautartas ir Fedotas Sipavičius dar nesu
spėjo ištobulititi operetės mžno). Izidorius 
taip pat mėgsta tango. Savo tikslams pa-

skaitymas: „Boksas” ir „Šimtui mili- 
žuvusių žydų”. Pastaroji susidėjo iš 
koncentracijos stovyklų vardų išminė- 

tarp kiekvieno įterpiant sušukimus

jonų 
visų 
jūno, 
bei šiaip įvairius mondsiliabinius garsus. 
Didžiausias fizinis šio totalitarinio diktato
riaus trūkumas — silpnas ir duslus balsas. 
Didžiausias pliusas1 — genijaus lyrika su
prantama iš karto viso pasaulio klausyto
jams ir skaitytojams. Dar tik neaišku, kaip 
atrodys projektuojamasis romanas.

Tačiau principe sąjūdis, iškeldamas ant 
sosto raidę' ir sugriaudamas viso pasaulio 
nacionalines kalbas, logiškai tvirtina, kad 
tik tuo būdu jis sukurs tikrą internaciona
lizmą ir padarys galą karams...

Jeigu egzistencializmo ilgos ir painios 
doktrinos buvo neįmanomos laiškuose trum
pai atpasakoti, tai tokios bėdos nėra su 
lettrizmu. Jo tezės trumpos ir aiškios, ir 
todėl labai disciplinuoja smegenis, kas, ma-į

Okupuotoje Lietuvoje mirė rašytojas Balys Sruoga
Šiomis dienomis Okupuotosios Lietuvos 

bolševikiškas Vilniaus radijas pranešė žinią, 
kad Letuvoje 
sirgęs ištisus 
nėra žinomos 
aplinkybės.

Balys Sruoga gimė 1896 
2 d. Vabalninko valsčiuje, 
Mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje; 
Maskvos universitete studijavo filologiją. 
Nepriklauomo gyvenimo pradžioje studija
vo Mūncheno universitete, Bavarijoje, kur 
1924 m. apgynė dizertaciją „Dainų poetikos 
etiudai”. Grįžęs i Lietuvą, Lietuvos (vėliau 
Vytauto D.) Universitete skaitė paskaitas 
apie rusų literatūrą, įsteigė ir vadovavo 
teatro seminarui. ;

Lietuvai atgavus Vilniaus miestą, Balys 
Sruoga persikėlė į Lietuvos tikrąją sostinę, 
kur dirbo bolševikų ir nacių okupacijos me
tais. Tuo pačiu metu A. A. Profesorius ak
tyviai dalyvavo Lietuvos rezistencinėje ko
voje prieš nacius, 1943 metais uždarius na
ciams Vilniaus universitetą, ir Prof. B. 
Sruoga buvo negailestingai gestapo budelių 
suimtas, išvežtas Vokietijon ir , kalintas 
Stutthofo koncentracijos stovykloje, drauge 
su kitais Lietuvos laisvę ir Nepriklausomy
bę mylinčiais vyrais. Daug vargo, skurdo 
ir didžių nelaimių čia gavo patirti didysis 
mūsų rašytojas. Vienok ir čia jis nepaliovė 
kūręs. Garsioje Stutthofo stovykloie jis pa
rašė dramą „Pavasarinė Giesmė” ir dvi 
komedijas: „Penkiakampis dobilėlis” ir 
„Uošvė”. Pagaliau 1945 I. 25 d. ka 7 bol
ševikų „išlaisvintas”, grįžo į Lietuvą.

Literatūros istorikai (žifir. Pr. Naujokai
tis „Liet. Literatūra”), B. Sruogą iškelia 
kaip vieną svarbiausių mūsų naujosios ii-* 
teratūros naujų kelių skynėją. Savo pasau
lėžiūroje jis buvo individualistas, besiblaš
kąs iš vieno kraštutinumo į kitą. Savo ly
rikoje jis buvo simbolistas. Jo poezijoje 
daugybė problematikos, dramatingumo, idė-

mirė rašytojas Balys Sruoga, 
metus. Tuo tarpu mums dar 
tikrėsios šio rašytojo mirties

m. vasario mėn. 
Baibokų kaime.

jitigumo, kovos ir laimėjimų. /
Kūrybos pradžioje B. Sruoga pasirodė 

kaip lyrikas, vėliau perėjo į dramą' ir kri
tiką. t

B. Sruoga gausus rašytojas. Štai bent žy
mesnieji jo veikalai, neskaitant jau gausių 
straipsnių perijodikojė: „Dievų takais (ei
lės), „Deivė iš ežero” (baladė), „Milžino' 
paunksmė”, „Radvila Perkūnas”, „Baisioji 
naktis”, „Kazimieras Sapieha”, „Aitvaras 
Teisėjas" (dranfos). „Giesmė apie Gedimi
ną", „Kas bus, tas bus, bet žemaitis ne
pražus” .ir kt. Iš jo mokslo darbų pažyrnė-

tini: „Rusų literatūros istorija” (du tomai), 
„Dainų poezijos etiudai”, „Lietuvių teatras 
Peterburge”. Daugelį jo veikalų lietuvių vi
suomenė turėjo progos matyti mūsų teatrų 
scenose. Taigi su jo mirtimi lietuviai bus 
netekę vieno stipriausių dramaturgų savo 
turiniu ir forma.

Šio kūrybingo vyro, pačiame savo kūry
biniame stiprume (51 mt. amž.) gedi visa 
lietuvių visuomenė Lietuvoje, tremtyje ir 
emigracijoje. Teprigjaudžia jį Šventa Lie
tuvos Žemė, kurią jis taip labai mylėjo.

x K. Pelėkis

S
nyčiau, labai syeikai atsilieptų lagerių par
tinėms aistroms nuraminti ir sutvarkyti efe
meriškas iliuzijas apie būsimą laimingą gy
venimą pertekliuje, pasinaudojus dėdės ar 
pusbrolio aftidavitu Amerikoje.

Todėl čia papunkčiui pacituosiu 10 įsa
kymų, kuriuos turi lettristai, kaip ir kiek
viena gerai organizuota Bažnyčia: —

1. Visas raides imti bendrai;
2. Atskleisti apstulbuslems žiūrovams 

raidiškus stebuklus;
3. Sukurti raidiškų ritmų architektūrą;
4. Akumuliuoti raides į rėmus;
5. Žavingai išryškinti įprastą raidžių

burkavimą;
6. Suminkyti raidžių trupinius į tikrą pa

tiekalą; ■ t

7. Iššaukti sąmyšį kondensuotoje tvarko
je;

8. Suprantamą paversti nesuprantamu;
9. Konkretizuoti tylą;

10. Rašytį nieką.
Palikime privilegiją ateities mokslinin

kams rašyti tomus komentarų dėl kiekvie-" 
no punkto atskirai. Bet dalykų žinovai jau 
dabar tvirtina, kad Paryžiaus lettristų eki
pai didžiausių sunkumų iėkyla vykdant de
vintąjį ir kaip tik stambiausių laimėjimų 
pavyksta pasiekti su dešimtuoju Dievo įsa
kymu. ... i

Nenuostabu, nes įsigilinus matyti, kad 
kaip tik dešimtasis ir aštuntasis įsakymas 
yra vieninteliai, kurie literatūros praktiko
je šiek tiek dvelkia konservatyvizmu ir yra 
tarpusavyje glaudžiai susiję. Gal todėl juos 
nuolat praktikuoja viso pasaulio kraštų 
aukštieji meno sovietai. Dažnai jie ne svsi 
timi ir lietuviškosios meno kūrybos iymiė- 
siems pareigūnams... tiek tiems, kurie iš
tremti, tiek.ypač tiems, kurie pritreinti. (B. d.) 
_____ I • '

VILNIAUS UNIVERSITETAS (Bus daugiau)

MARKSIZMO-LENINIZMO KATEDRA
Tarybinio statuto reikalavimu nuo 1941 metų pavasario

> semestro Vilniaus universitete buvo įkurta marksizmo - le
ninizmo katedra su privalomu visų fakultetų studentams 
paskaitų lankymu, nes visi studentai turėjo čia gauti užskai-. 
tas ir išlaikyti egzaminus. Kad ir šis reikalavimas iš esmės 
buvo teisingas, tačiau, kaip primestas idėjiškai svetimai 
daugumai ir tvarkomas svetimų vietinei visuomenei, jos 
tradicijoms ir nusistatymui, maskviečių, trumpam tesukėlęs 
šiokį tokį susidomėjimą savo naujumu, šis dalykas pasidarė 
kažkas panašu į caro laikų universitetuose seniau visiems 
provoslavams studentams privalomą „bogosloviją“ (provos- 
lavų teologija), kuri, esant rusų studentų daugumai neti
kinčiai, tiktai davė medžiagos juokams, anekdotams ir ne
gudrių dėstytojų bogoslovų erzinimui.

Katedrai vesti buvo pastatyti kaip profesoriai jauni 
partiečia iš Maskvos Kuznecovas ir Bulinas, kuriems Parti
ja priskyrė dar vietinį partietį lietuvį Meškauską. Be to, 
jiems padėjo dar 8 asistentai. Nežiūrint, kad Maskvos at
siųstieji baigė Komunistinę Ifeudonoslos Profesūros Akade
miją jie nepasižymėjo giliu marksizmd pažinimu, dėstė pa
viršutiniškai, šabloniškai, vienintele jiems žinoma rusų 
kalba. Vakarų krašto kultūra; į kurį jie pateko, buvo jiems 
visiškai svetima ir nesuprantama. Jų dėstomos, ypač Kuzne- , 
covo,’ draugų ir klausytojų akivaizdoje pažiūros atsiduodavo 
primityviu naivumu, kaip vyrukų įsitikinusių savo tarybinės 
kultūros pranašumu. Lojalus ir net įsiteikiąs rektoriui, kaip 

, savo viršininkui ir amžiumi vyresniam, Kurzecovas norėjo 
betgi nustumti į šalį prorektorių Bulovą, kaip idėjinį uni
versiteto vadovą, ir monopolizuoti sau, kaip „vyriausios ir 
vadovaujančios universiteto katedros“ (rusiškai: glavnoi i 
rukovodiaščei kafedry) vedėjui, sprendžiamąjį vaidmenį uni
versitetiniam gyvenimui. Jis iššaukė nesusipratimą su pro
rektorium šiam nedavus jo katedrai tokios Universitete pa
talpos, kokią jis norėjo, ir išpūtė tai katedros „persekiojimu“ 
prorektoriui Bulovui, girdi, „nesiorientuojant dėl jos užda
vinių rimtumo“ ir pan. Ginčas atsidūrė net Švietimo Ko- 
misarijate ir Partijos viršūnėse. Maskvinis komisarljato 
instruktorius drg. Artiuchinas, universiteto ir vietinių santy- ’ 
kių atžvilgiu Žiugždos ir Bulovo jau kiek orientuotas ir pa
lankiai nuteiktas, suprantama, vietos reikalus spręsdamas 
tarybiniu nusistatymu, ir Vilniun atsiųstas iš Kauno partle-

Iš anapus geležinės ‘ uždangos ateinanti 
„Tiesa”, „Tėvynės balsas” ir kiti komunis
tinės sovietų propagandos persunkti laik
raščiai mums jau trečius metus lakštingalos 
balsu gieda laimingą ir laisvą gyvenimą 
„nepriklausomoj" tarybų Lietuvoj^ Eksžur- 
nalisto Paleckio „vyriausybė” — Maskvos 
įsakyta r- duosnia ranka pasirašinėja am
nestiją po amnestijos lyg, rodos, iš tikrųjų' 
mes būtumėm pasigailėjimo verta žmog
žudžių gauja, maldaujanti nuodėmių atlei
dimo. Vilniaus radijas kiekvieną pirmadie
nį traukia „egzekvijas" už mūsų, nelaimin
gųjų DP dūšiąsf kenčiančias Belgijos ang- 
lių kasyklose, Kanadds miškuose, Anglijos 
žemės ūky, keikia tariamus kapitalistus ir 
reakcionierius, t. y. žmones ir kraštus, ku
rie mums drįsta ištiesti pagalbos ranką, Ir 
medumi kvepiančiu balsu maldaute maldau
ja grįžti į tėvynę: girdi, Lietuva ir vėl gy
venanti nuostabaus žydėjimo laikus, kiek
vienas lietuvis esąs brangus ir laukiamas 
svečias.

Tačiau šie visi kilnūs propagandos šū
kiai, paremti komunistams įprastu melu ir 
apgaule, sugriūva kaip smėlio pilis, pavar
čius komunistinės „Tiesos” puslapius. Sa
vo neapdairumo dėka ji skelbia laisvą gy-

Kalbančios pavardes
venimą Lietuvoje ir tuose pačiuose, nume
riuose linksniuoja rusiškas pavardes. Ne
veltui sena mūsų tautos patarlė sako: „Ką 
Dievas nori nubausti, tam atima protą”,..

„Tiesos” puslapiai pilni rusiškų atėjūnų 
pavardžių. Iš. tiesų, ką gi veikia tokių pa
vardžių importuotieji savininkai - „nepri
klausomoj” Lietuvoj? Be abejo, Nepriklau
somoj Lietuvoj jiems vietos nebuvo ir ne
bus. Jeigu šiandien jų pavardės linksniuo
jamos lietuvių komunistų spaudoj, tas aiš
kiai parodo — kokią „nepriklausomybę” tu
ri po rusišku geležiniu batu dūstanti Lie
tuva, o tuo pačiu — ir kieno vardu kalba 
mūsų nelaimingos tautos duobkasiai 
munistai.

—ko-

prasi- 
iš de- 
š. m.
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tis Preikšas ne tiktai parėmė Bulovą, bet ir nurodė Kuzne- 
covui tikrą jo darbo veikimo apimtį. Kuznecovas taip su- 
sitvąrkė, jog kai semestrui baigiantis universitetas organi
zavo (Komisarijatui pritariant ir sutinkant)'-lietuvių kalbos 
kursus dėstytojams, kurie nemokėdami tos kalbos, negalėjo 
jąją dėstyti savo dalykų, jis karščiausiai pritarė tam parė
dymui, kaip visai tinkamam. Tam karštai pritarė ir naujas 
gudų kalbos lektorius Hriškevičius, šiaip jau demonstravęs 
draugų tarpe, save prosovietišką, net ir rusomanišką (varto
jimo atžvilgiu) nusistatymą, stipriai patrauktą dar priešlle- 
tuviška nuotaika.

Kauno Universiteto auklėtinis Meškauskas tikrai atitiko 
jam patikėtą uždavinį. Jis dėstė rimtai, kaip mokslininkas 1 
ir šiaip žmogus įgijo savo klausytojų pasitikėjimą, suprato 
jų nepalankų bolševizmui nusistatymą ir nemėgino kaip 
kad ^Kuznecovas arba komjaunuoliai traukti jauriimp už lie
žuvio, kad neatsargiai kur prasitartų. Engelso mirties ke
lintų metinių proga skaitydamas paskaitą, jis viešai pa
reiškė savo drąsų kritiškumą kai kurių šio didžiausio, greta 
Markso/ mokslinio socializmo teoretiko teigimų atžvilgiu, 
pripažindamas juos nesant patvirtintus „tolimesnių visuo- 
mėnes santykių raidos“, bet apkrautas partiniu darbu, atva
žiuodamas iš Kauno tik paskaitoms, silpnos sveikatos, ne
turėjo jis dedisnės įtakos katedros darbų linijai, pavydulin
gai monopolizuojamos prof. Kuznecovo. Asistentų tarpe 
vienintelis partietis buvo Vainšteinas (zždas), o kiti buvo 
kairieji lietuviai, kurie dažnai ne tik nieko bendro neturėjo 
su bolševizmu, bet kiti net prieš savo norą buvo įrašyti 
katedros personalan, jų tarpe buvo net I-jo kurso studen
tas. Kadangi lietuviškas jaunimas nemokėjo rusų kalbos, 
kuria dėstė maskviečiai, asistentai buvo jų naudojami kaip 
vertėjai ir tarpininkai, padedantieji studentams gauti už
skaitas. Todėl katedra, nežiūrint Kuznecovo judrumo, xar 
tikriau šen ir ten bėginėjimo, labai šlubavo ir tikrai ne
paruošė ir nesumedžiojo nė vieno bolševizmo šalininko uni
versitete. ,

T STUDENTŲ KLUBAS IR RABFAKAS
Partijai pavedus, komjaunuolių, iniciatyva per Studentų 

Komitetą, kurio autoritetą universiteto vadovybė stengėsi 
remti, kad ir šia komitetas buvo primestas akademiniam 
ja'unimul ir pasireiškė kai kurių savo narių nevykusiais

Kad šis tvirtinimas nėra tuščias 
manymas, liudija pavardės, surinktos 
šimties „Tiesos” numerių — tarp 
liepos mėn. 2 d. ir rugpiūčio mėn. 2 d.- 
taigi, nepilno mėnesio laikotarpy. Vieni'mi
nėtųjų pavardžių savininkai yra „Tiesos” 
bendradarbiai, talpiną dažniausiai politinio 
pobūdžio straipsnius. Po savo parašu jie 
paprastai mėgsta pridėti skambius tarybi
nėj Lietuvoj einamų pareigų titulus — už 
ką, be abejo, mes jiems esam labai dėkin
gi, nes tokia jų, maniera leidžia mums de
šifruoti tikrąjį Lietuvos gyvenimą. Kiti į 
laikraštį pateko kuklesniu keliu: kronikos 
žibučių pavidale. Tačiau tiek pirmi, tiek 
antri dabar gyvena Lietuvoje ir užima dau
giau ar mažiau atsakingus postus. Jų pa
vardės, o taip pat ir „nepriklausomos” ta
rybinės Lietuvos gyvenime einamos parei
gos yra paimtos iš „Tiesos” puslapių, pa
darant atatinkamas iškarpas, kad, reikalui 
esant, būtų galima dokumentaliai įrodyti. 
Štai tie tikrieji Lietuvos „laisvės” ir „ne
priklausomybės” liudininkai:

Andriejevas — TSRS Paruošų Misteri
jos Įgaliotinis LTSR, Pisarevas — LTSR 
Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas, 
Salinas — LTSR prokuroras, Sagdeev — 

' Klaipėdos apskr. prokuroro pavaduotojas, 
Kožuchovskis — Lietuvos geležinkelių vir
šininkas, Cudajevas — Lietuvos Geležinke
lių Valdybos viršininko referentas, Trofi
movas — LKP (b) CK sekretorius, Supiko- 
vas — LKP(b) CK sekretorius kadrų rei
kalams, Mamajevas — Vyriausioji Žemės 
Ūkio Kooperacijos Valdyba, Seliviorstovas 
— Vilniaus Aero Klubo viršininkas,> Bala- 
ševas — Vilniaus Aero Klubo skraidymo 
dalies vedėjas, Vasilenko — LKP (b) Vil
niaus apskr. komiteto sekretorius, Jegoro- 
vas — LKP (b) Kauno miesto komiteto 
sekretoriaus pavaduotojas pramonės reika
lams, Agarkovas — Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto švietimo skyriaus vedėjas, 
Kotelnikovas — LTSR Kinematografijos 
Ministerijos Kinofikacijos Valdybos inži
nierius, Kravčunovskis — kino žurnalo 
„Tarybų Lietuva” režisierius, Popova, So
da, Starošas, Poičenko — to paties žurna- : 
lo operatoriai, Obidijonovas — Ukmergės 
apskr. vykd. komiteto finansų skyriaus ve- ! 
dejas, Ščerbakovas — Telšių apskr. komu- 1

nalinio ūkio inspektorius, Sokolovas — LKP 
(b) CK žemės ūkio skyriaus instruktoriui, 
Kunčinas — LKP(b) Joniškio apskr. komi
teto sekretorius, Pišinas Palemono ply
tinės direktorius, Petrenko — tos pačios 
plytinės inžinierius, Okuniovas — LKP(b) 
Kėdainių apskr. komiteto sekretorius, Bur
mistrovas — Vilniaus garvežių depo par
tinės organizacijos sekretorius,' Kriučkovai 
— „Viktorijos” avalynės fabriko partinės 
organizacijoi sekretorius, Liforovat — 
Skuodo pieninės direktorius, Nečajevag — 
LKP(b) Marijampolės apskn vykd. komi
teto pirmininko pavaduotojas, Sidorokas— 
Švenčionių apskr. komiteto sekretorius, Sa- 
rapajevaa — Zarasų apskr. „Pergalės” laik
raščio atsakingasis sekretorius, Laptjevas— 
Biržų „Vilties” malūno vedėjas, Perovai — 
LKP(b) Trakų apskr. komiteto sekretorius, 
Cholopovas — Lenino, ir Stalino biografi
jų lektorius Klaipėdos prekybos uosto dar
bininkams.

Komentarų, atrodo, nereikėtų, Sokolovaf, 
Šupikovai, Pisarevai, Dudajevai, Seliviors- ... 
tovai — visuose okupuotos Lietuvos kam
puose... Jau vienos jų pavardės mums pa
sako daugiau už visus komentarus. O tai 
tik maža dalelytė — vos dešimt „Tiesos” 
numerių...

Nenoromis prisimena caristinės Rusijos 
okupacija, spaudos draudimas, Lietuvos kai
muose ir miestuose besišvaistantieji žanda
rai. Ak, ir koks gi skirtumas tarp Vinco 
Kudirkos Krūglodurovų, Pemikovskių, Der- 
žijubkų, Lentiajevų ir nūdienių „Tiesos” 
linksniuojamų atėjūnų? Ir vieni ir kiti atė
jo iš tų pačių rytinių žemių. Ir tada lietu
viai knygnešiai buvo varomi į Sibirą ir 
dabar mūsų broliai ir seserys užkaltuose 
vagonuose rieda ta pačia kryptimi, į tą pa-

Sibirą... Vyt. KastytisH
ĮKURTA STUDENČIŲ SKAUČIŲ 

DRAUGOVĖ
Frankfurto universiteto lietuvių studenčių 

rūpesčiu Hanau stovykloje buvo sušauktas 
akademikių: skaučių sąskridis, norint, įkurti 
akademikių skaučių draugovę, Sąskridį 
sveikinimo žodžiu atidarė vyr. sktn. dr. D. 
Kesiūnaitė. Prof. Končius, vadė vyr, sktn. 
J, Augustaitytė-Vaičiūnienė, vyr. sktn. dr. ' 
D. Kesiūnaitė, sktn. dr, M.. Žilinskienė, 
sktn. Reklaitienė ir kt. skaitė aktualiomis 
temomis paskaitas. Keletas prelegentų, ne
galėdami patys asmeniškai sąskridyje daly
vauti, prisiuntė savo paskaitas raštu. Šios 
paskaitos taip pat buvo perskaitytos sąskri- 
džio dalyvėms.

Sąskridyje įkurta akademikių skaučių 
draugdvė tunto teisėmis. Į valdybą išrink
tos stud. phil. .Aid. Labuckaitė — draugi- 
ninkė ir stud. med. B. Caplikaitė — sekre
torė Sąskridyje dalyvavo studentės skautės 
iš šių universitetų: Frankfurto, Mtincheao, 
WUrzburgo, Tilbingeno ir Hamburgo Pa
baltijo U-teto.

Priimtas draugovės statutas ir visa eilė 
rezoliucijų, liečiančių studenčių skaučių 
veiklą. 8. N,
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Tremties sąlygomis gyvenant ir vis dau
giau iškylant bendrų rūpesčių įvairiose gy
venimo srityse, šiemet kovo mėn. 8 ir 9 
dienomis Esslingeno (amerikiečių zonoje) 
latvių moterų iniciatyva sušauktas pabaltie
čių moterų suvažiavimas įsteigė Pabaltijo 
Moterų Tarybą, kuri glaudžiai bendradar
biaujant Pabaltijo tremtinėms, kartu spręs
tų pačius aktualiuosius klausimus jaunimo 
auklėjimo, socialinėje ir kultūrinėje plot
mėje. Tremtyje labiau negu kada iškilo šis 
bendradarbiavimo reikalas. Steigiamajame 
suvažiavime buvo priimtas laikinas šios or
ganizacijos statutas. Apie jos Įsikūrimą bu
vo painformuotos ir kitų Vokietijos oku
pacinių zonų pabaltietės tremtinės, svarbes
niosios mūsų pačių, o taip pat ir užsienių 
moterų ir bendrosios organizacijos.

Lygiai po pusės metų savo veiklos Pa
baltijo Moterų Taryba suvažiavo aptarti 
gyvenimo sąlygų padiktuotų naujų gyvybi
nių bendrų reikalų bei ieškoti jų sprendi
mo.

Pabaltiečių moterų dienos Hanau stovykloje
Jaunimo problemos susirūpinimo centre

bai skaudu jas vėl ardyti ir išsklaidyti po 
visą pasaulį. Šio turinio peticiją P. M. Ta
ryba Įteiks IRO. \ ; ■ • • ■

esant, 
svar- 
siste- 
metu

i už-

baigtas paskutines gimnazijų klases, būtų 
kiek galima sulaikytas. Taip besielgdamas 
jaunimas per trumpalaikius įvairius kursus 
ne tik kad negauna' tikro pasirengimo ama
tų darbui, bet neįgyja ir bendro išsilavini
mo, kuris jam, kad ir emigracijoje 
labai praverčia. Amatų mokslas labai 
bus, bei jį reikalinga organizuoti 
mingiau ir rimčiau, negu kad šiuo 
yra rūpinamasi.

Ryšium su darbo jėgos verbavimu
Jūrius, mokyklos daug kur netenka darbuo
tojų. Nutarta prašyti vietinius darbuotojus 
pagal išgales pasilikti ir toliau mokyklose, 
tęsiant taip svarbų mūsų jaunimo auklėji
mo darbą. Taip pat norima prašyti ir bend
ruomenę remti šios rūšies darbuotojus.

Kultūrinė sekcija ryšium su jaunimo auk
lėjimu, tarp kitko, savo priimtoje rezoliu
cijoje siūlo propagandos ir auklėjimo su
metimais sudaryti kontrolę Įvairių jaunimo 
pramogų programai, kad jon nepakliūtų 
dalykų, kurie yra priešingi mokyklose va- 
romo darbo, linijai.

PPABALTIETES ĮSIJUNGIA I MOTERŲ 
. LYGĄ

Norint sujungti Įvairių tautinių grupių 
moteris tremtyje, siekiant bendrų reikalų, 
bendradarbiaujant su tarptautinėmis moterų 
organizacijomis ir kultūrinėmis įstaigomis, 
Vokietijoje yra Įsikūrusi ir veikia Tremties 
Moterų Lyga. Kadangi anksčiau šioje ly
goje tebuvo tik lietuvių, latvių ir esčių 
atstovės kaip stebėtojos, o ne tikros narės, 
suvažiavime nutarta įstoti Į lygą tikromis 
narėmis. I šią Lygą kiekviena tautybė ats
kirai deleguoja po tris atstoves, kurių vie
na bus su sprendžiamuoju balsu. Į šios Ly
gos, taip'pat kaip ir į Pabaltijo Moterų 
Tarybos veikimą neįeina jokie 
dalykai.

Šioje Lygoje anksčiau jau yra 
ir veikia ukrainietės, lenkės ir 
tautų atstovės.

politiniai

Įstojusios 
kt. slavų

‘ SUVAŽIAVIMO ATIDARYMAS
Suvažiavimas pradėtas spalio mėn. 10 

dieną 20 vai., iškilmingu aktu. Suvažiavi
mą atidaro organizacinio komiteto pirm. 
Dr. B. Kasakaitienė. Pabaltijo Moterų Ta
rybos prezidiumo narės: Tarybos pirminin
kė dr. M. Žilinskienė, latvių moterų taut, 
pirmininkė T. Erdmanis ir esčių 'moterų 
taut.- pirmininkė fit mgr. M. JUrma, pasa
kė sveikinimo kalbas, kurias palydėjo tau
tiniai himnai. Suvažiavimą, sveikino Hanau 
vietos administracijos bei visuomeninių or
ganizacijų atstovai. Po to Prezidiumo var
du kalbėjo P. M. T. prezidiumo pirminin
kė dr. M. Žilinskienė.

■Ji,-apžvelgusi tą sunkią kovą, kuri vyks
ta šimtmečiais dėl tautų ir valstybių eg
zistencijos, iškėlė būdingą, mūsų trijų Pa
baltijo tautų charakteri šioje kovoje. Jos 
(tautos), nelyginant, kaip arklas po darbo, 
naujai sublizga sunkius gyvenimo bandy
mus pergyvenusios. Šioje egzistencinėje ko
voje moteris visais laikais labai uoliai da
lyvavo ir tebedalyvauja, budėdama pačių 
svarbiausiųjų tautos elementų — šeimos ži
dinio sargyboje. Tremties sąlygos, išmušu- 
sToe iš normalių vėžių visą gyvenimą, la
bai smarkiai sužalojo žmogaus individualy
bė, žmogų prieš jo valią vilkdamos tuo Ne
įprastuoju pašėlusiu gyvenimo tempu. Da
bar, labiau negu kada, iškyla klausimas, ar 
mes atsilaikysimu ar tautinė šeima šioje 
kovoje išliks nepažeista, ar jos pasiliks iš
tikimos savo tradicijoms ir papročiams. 
Šiuo svarbiu momentu pabaltietė tremtinė 
moteris turi ypatingai budėti ir dirbti.

SUVAŽIAVIMO ATSTOVES KALBASI
' SU JAV KONGRESMANU

Emigracijos klausimas, kuris šiuo metu 
aktualus visose okupacinėse zonose, ir su
važiavime užėmė svarbią vietą ir nemažai 
laiko. Emigracijos Jdausimu Pabaltijo Mo- 
'terų Taryba turi savo nusistatymą. Hanaii 
stovykloje atsilankiusį JAV kongresmaną 
Michael Kuvan, su kuriuo Pabaltijo Tarybos 
narės turėjo progos kalbėti, painformuota, 
kodėl mes negalime grįžti namo- ir prašyta 
klabenti DP emigracijos klausimą Ameri
koje. Aukštasis svečias maloniai atsakė: „Aš 
taip pat galvoju, kaip ir jūs. Grįžęs namo, 
kelsiu šį reikalą savo, bičiulių tarpe”.

Emigracijos klausimu Pabaltijo Moterų 
Taryba yra paruošusi peticiją, kurioje žmo- 
niškumo vardan prašo neardyti' šeimų, ver
buojant darbams pavienius ir darbinguo
sius bej šeimų maitintojus ir išlaikytojus, 
paliekant jų šeimas Europoje. Karo metu 
daug vargę ir kentėję šeimos nariai dabar 
yra susiradę, gyvena kartu, todėl yra la-

P. M. TARYBOS DABARTINIAI IR 
ATEITIES DARBAI

Iš pranešimų, kurie buvo per suvažiavi
mą padaryti, aiškėja glaudus Pabaltijo mote 
rų tarpusavio bendravimas. Ligi šiolei Pa
baltijo Moterų Taryba daugiausia buvo už
siėmusi įvairių memorandumų ruošimu. Te
nai kur buvo jaučiama, kad reikalinga rea
guoti skaudančiais pabaltietei moteriai klau
simais, buvo pasiųsta - teisingai padėtį nu
šviečiančių žinių. Atitinkamas memorandu
mas Įteiktas Britų Moterų organizacijos at
stovėms, įvairioms vadovaujančioms Įstai
goms vaikų ir jaunimo klausimais. Bendrai 
buvo paminėta birželio 15 d., skelbiant ją 
gedulo diena. P. M. Tarybos atstovės da
lyvavo komisijoje, kuri lankėsi Olandijoje, 
norėdama susipažinti su tenykščiomis dar
bo ir gyvenimo sąlygomis. P. M. Taryba 
yra kreipusis-ir į Tarpt. Raudonąjį Kryžių 
Ženevoje, prašydama pagelbėti ir pabaltie- 
čių vaikams ir teikti jiems globą, kuri yra 
teikiama vokiečių vaikams.

Ateityje P. Moterų Taryba taip pat rū
pinsis visomis progomis priminti mūsų skau
damas vietas ir pareikšti savo nuomonę 
įvairių, mums labai svarbių, klausimų 
sprendime.

Ligi šiolei Pabaltiečių „Moterų Taryboje 
buvo atstovaujamos tiktai amerikiečių zo
nas pabaltietės, tačiau yra nutartą, kad 
prie šio darbo prisidėtų ir kitų anglų ir 
prancūzų — zonų pabaltietės moterys.

Baigiamajame posėdyje, kurio metu, bai
gus svarstyti aktualiuosius klausimus, po 
trumpų kiekvienos tautybės pirmininkių žo
džių, buvo sugiedoti tautos himnai ir pa
sikeista pareigomis. Ligi šiolei buvusi P. 
M, Tarybos Prezdiųmo pirmininkė Dr. Ma
rija Žilinskienė savo pareigas perdavė, kaip 
ir buvo per steigiamąjį suvažiavimą numa
tyta, estei taut, pirmininkei fil. mgr. Mali 
Jūrma.

Hanau stovykjos moterys — šio suvažia
vimo ruošėjos — i visą suvažiavimo pa
ruošimo darbą Įdėjo daug širdies ir darbo. 
Dėlto suvažiavimas vyko tikrai jaukioje ir 
darbingoje nuotaikoje.

Siu įvažiavusias savo aktualiuosius reika
lus aptarti pabaltietės sveikino ir maloniai 
nuteikė amerikietė viešnia E. Devenienė,

kuri šiuo metu, aplankiusi beveik visus lie
tuvius tremtinius, netrukus išvyksta Į JAV, 
kad ten toliau rūpintųsi mūsų tautos rei
kalais.
. Ji supažindino suvažiavimo dalyves su 
tuo darbu, kuris JAV dirbamas mūsų kraš
tų išlaisvinimui, pažymėdama, kad tai vyk
doma bendromis jėgomis visų tų tautų ats
tovų, kurių tėvynės šiuo metu yra už ge
ležinės sienos. Ji pabrėžė, kad už šį rei
kalą dabar jau kovoja didelis skaičius žmo
nių, pareikšdama viltį, kad šis darbas tik
rai atnešiąs mūsų laukiamų rezultatų. Po 
to, viešnia atsakinėjo Į įvairius klausimus.

Viešnia ir Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkė dr. M. Žilinskienė po to dar 
lankėsi Hanau lietuvių moterų susirinkime, 
kur buvo kalbama ino.ters visuomeniško dar
bo suaktyvinimo reikalu, pranešant, kad 
šiais klausimais ir pats Pabaltiečių Moterų 
Tarybos suvažiavimas yra daug dirbęs.

Suvažiavimo pabaigai rengėjų komiteto 
rūpesčiu, o taip pat talkininkaujant ir -vie
tiniams tautybių komitetams, buvo, suruoš
tas jaukus pobūvis.

S. Narkėliūnaitė

Esperantininkų dienos Schwab. Gmiinde
S. m. spalių mėn. 11 ir 12 d. d. Schwab. 

Gmūnd stovykloje Įvyko tremtyje esančių 
lietuvių esperantininkų suvažiavimas, ku
riame buvo atgaivinta Lietuvių Esperanti
ninkų Tremtinių Sąjunga ir paminėta espe
rantininkų sąjūdžio pasaulyj^ 60 metų ju
biliejus.

Suvažiavimas buvo vaisingas savo dar
bais. Priimta šios rezoliucijos: kreiptis Į 
Amerikos Esperantininkų Sąjungą memo
randumu prašant, kad jie kreiptųsi’ Į kon- 
gresmanus dėl Strattono biliaus priėmimo; 
pasiųsti atsišaukimą J pasaulio esperanti
ninkų spaudą apie tremtinių būklę; kreip
tis Į užjūrių es[>erantininkų sąjungų pavie
nius esperantininkus, prašant suteikti infor
macijų apie tų kraštų imigracines galimy
bes ir darbo sąlygas ir paskui apie tai per 
spaudą informuoti savo tautiečius; užmegzti 
santykius sd kitų tautų tremtiniais esperan- 
tininkais Vokietijoje; sudaryti režimo aukų 
sąrašą pagal VEA (pasaulinės esperarit.

Giedrėja į Angliją nuvykusių lietuvių nuotaikos
--- — J 4 > >! * < 11.1 i 1 * —* IZ'*L<" AM z^.i A Ia«U/a*a t\aai!ai(/z\ AtmtVl

PASKAITOS, DISKUSIJOS IR REZOLIU
CIJOS

Per abi sekančias* suvažiavimo dienas su
važiavimo dalyvės išklausė visą eilę paskal
ių moterims rūpimais klausimais. Jaunimp 
klausimais paskaitą skaito estė Analyn, pro 
pagandos reikšmę tremtyje nagrinėja Au- 
gustinavičienė, toliau dar seka paskaitos 
šiomis temomis: Tautinės sąmonės išlaiky- 

,mas (JUrma), Emigracijos ir darbo prob
lemos (Erdmanis), Baltijos moterų laimėji
mai tremtyje (dr. M. Žilinskienė) ir kt.

Sekcijos paruošia rezoliucijas, kurių 
svarbiausios yra jaunimo klausimais. Jau
nimo klausimais bendrai nutariama dėti 
visas pąstangas, kad šiuo metu prasidėjęs 
jaunimo bėgimas prie įvairiausiųjų laikinų 
praktiškų mokslų bei darbų, paliekant ne-

Savaime suprantama, kad atvykę lietuviai 
Į Angliją ne visi tuoj gerai pasijuto naujo
je vietoje. Ypač liepos mėnesy „Išeivių 
Drauge” buvo pasirodę labai pesimistinių 
straipsnių ir neigiamų pasisakymų prieš 
britus. Bet padėtį išdiskutavus prieita iš
vadų, kad padėtis nėra tokia ypatingai blo
ga ir tuo būdu jau tremtinių nuotaika pra
deda giedrėti. „Išeivių Draugo” 38 Nr. 
(rugsėjo mėn. 19 d.) pasirodė gana objek
tyvus straipsnis padėties reikalu. Norėda
mi ir mūsų skaitytojus supažindinti su lie
tuvių būkle Anglijoje straipsnelį paduoda
me ištisai: Straipsnyje „Rūpimais klausi
mais” tuo reikalu rašoma:

„Beveik kiekvienas svetimšalis, atvykęs į 
Angliją daug ko negali suprasti, daug kas 
jam keista ir beprasminga atrodo. Todėl 
nesistebėtina, kad pagyvenusieji vos keletą 
savaičių ar mėnesių nepasigaili daug kri
tiškų žodžių britų atžvilgiu. Visgi atvažia
vusieji turėtų būti daugiau tolerantingi sa
vo šeimininkams ir pabandyti suprasti ir 
jų vargus ir rūpesčius. D. Britanija šiuo 
metu pergyvena skaudžią ekonominę krizę. 
Skundžiantis, kad tenka gyventi barakuose

ir miegoti dviaukštėse lovose, nereikia pa
miršti, kad paskutinio karo metu virš 5 mi
lijonai namų buvo sugriauta ar paversta 
negyvenamais, kad daugiau kaip milijonas 
britų šeimų neturi nuosavo buto ir gyvena 
susikimšę po keletą asmenų viename kam
baryje. Kalbant apie maistą nereikia pa
miršti, kad pavyzdžiui duona visą karo me
tą buvusi be kortelių, dabar, dėl pasunkė
jusios ekonominės jjadėties, yra normuota. 
Ir kiekvienam piliečiui skirta savaitinė mė
sos norma lengvai suvalgoma per vienus 
pietus (taip bent su mano norma atsitinka). 
Kalbant apie jai, kad britai neduoda tokio 
darbo, kokio norima, reikia tik prisiminti, 
kad ir mes savo laiku protestavome prieš 
svetimšalių konkurenciją, kurie daugelyje 
atvejų turėjo geriausias prekybas bei pro
fesijas. Todėl ir britų Profesinės Sąjungos 
sutiko Įsileisti svetimšalius darbininkus tik 
tam tikrai darbų rūšiai. Pagaliau, kelian( 
atlyginimo klausimą, reikia turėti galvoje,! 
kad ir britai, žemės ūkio darbininkai, gau
na tokĮ pat ątlyginimą kaip ir atvykusieji.

Taip pat keliant nusiskundimus atskirose 
stovyklose nereikia per daug generalizuoti.

Kiekvienoje tautoje pasitaiko įvairių žmo
nių, tad nesistebėtina, kad kai kuriose sto
vyklose atsiranda vienas kitas nesąžiningas 
administratorius. Žinoma, tylėti nereikia. 
Kiekvienas | teisingas nusiskundimas turi 
būti keliamas, bet tuo žeminti nuotaikas at
vykstantiems nereikėtų. Be to, šis svetim
šalių įvežimas yra tik pradinėje stadijoje, 
tad nesklandumų ir netvarkos neišvengia
ma.”

Taip pat kai kurios šeimos Britų zonoje 
gavo pranešimus, kad netrukus bus nuvež
tos pas anksčiau išvykusius savo šeimų 
maitintojus. Šios žinios taip pat labai tei
giamai paveikė dirbančius Anglioje ir Vo
kietijoje likusias šeimas, nes paskutiniu lai
ku buvo kilę nuogąstavimai, kad šeimos tu
rės likti žiemai Vokietijoje.

Todėl atkritus šiems rūpesčiams, išvy- 
kusieji sulaukę savo paliktas Vokietijoje 
šeimas, galės daug geriau įsikurti naujose 
sąlygose, nes jau nebus rūpesčių dėl liku
sių Vokietijoje šeimų likimo, (vj).

Prie žydinčio Nemuno sugrįžus . •• •
(LIETUVIŲ TREMTINIŲ SOSTINĖJE - HANAU VIEŠĖJO STIPRIOSIOS MŪSŲ MENO PAJĖGOS)

Nejučiomis Į varganą tremtinio buitį | Abu chorai sudaryti iš geros balsinės | „ATSISVEIKINIMAS” (Joninių Vakaras) 
pažvelgė ruduo. Rudens nuotaikos ir neži- ’ 
nia vėl verčia tremtinį giliau susimąstyti ir 
dėl to ne vienas iš mūsų tyliai sau taria
me: kur aš nukeliausiu, kur mane likimas 
nublokš artėjančiais žiemos mėnesiais' ir 
kur tek* po ilgų tremties dienų priglausti

‘ Vargo iškvaršintą galvą.
Ir štai J tų mąstymų metą dar kartą at- 

’ skuba mus pradžiuginti ir suraminti mūsų 
įžymieji dainininkai Juzė Augaitytė, Ipoli- 

‘ tas Nauragis, baleto artistė. Olga Naura- 
' gienė ir muzikas A. Kučiūnas. ši ket
veriukė hanaviečiams duoda porą aukšto 
meninio lygio koncertų. Po jų netrukus su- 

' laukiame visiems lietuviams tremtiniams jau
gerai pažįstamą

medžiagos, savarankūs, ir pasižymi gyvu 
lankstumu, ko pasėkoje dailių išpildymas 
žavus ir mielas klausytojui. Koncertų ža
vumui daug pasitarnauja ir liaudies instru
mentai.

Gražiųjų lietuvių dainų aidams tebeidint, 
sekančią dieną skubame ten, kur

LIETUVIŲ TAUTINI ANSAMBLI
“į Hanaviečiams maloni, o gal ir pasku- 
' tin* šiais metais, staigmena. Todėl svečių 

atvykimu pasireiškė didelis susidomėjimas 
ir kiekvienas, senas ir jaunas norėjo Tau
tinio Ansamblio spektakliuose pabūvoti. 
Pirmąją viešėjimo dieną duodamas vokali
ni* koncertas. Čia pasirodo vyrų ir mišrus 
chorai, dvigubas moterų kvartetas ir sdlo 
dainuoja St. Klimaitė. Programoje lietuvių

NEMUNAS ŽYDI-
Oasparo Veličkos 2 veiksmų muzikinėje 

pjesėje mes sugrįžtame į spaudos draudi
mo laikotarpį ir mieloje tėviškėje prie ža
liuojančių Nemuno krantų išgyvename nu
tikimą, kuriame pavaizduota anų laikų kai
mo buitis, Sekminių nuotaikos ir vestuvių 
papročiai. Veikale nesiekiama didelių idėjų, 
nekuriama intrygos, kuriomis perdaug do
mėtųsi žmogus, o pasitenkinama kaimo 
buitimi. Autoriaus ir, atrodo, norėta kuo 
daugiausiai pavaizduoti ahų laikų mūsų 
kaimo nuotaikas, gyvenimo apystovas prie
spaudos laikais ir kas svarbiausia - atkurti 
gražųjį mūsų liaudies meną, pavaizduoti 
vestuvinius papročius.

Šioje pjesėje autorius suderino visą eilę 
dainų ir šokių, kas sudarė nors mažoje 
apimtyje mūsų tautinių papročių ir vestu
vinių apeigų grandį.

Atsisveikinime padvelkia tremtinio dalia 
ir . prie rusenančio laužo svetimoje žemėje 
suskamba liūdnai, bet kupina ilgesio „Kur 
aš nukeliausiu”. Bet lietuvis nenusimena ir 
čia sutikęs iš Amerikos brolį lietuvį ima 
linksmiau dainuoti. Siame montaže I— lie
tuvių liaudies dainos ir tautiniai šokiai. 
Trumpi pašnekesiai sudaro montažo kuklų 
turinį, kurio pilnam išbaigimui panaudo
jami moterų ir vyrų chorai bei solo su tau
tiniais šokiais. Sekdamas šį dainų ir tau
tinių šokių montažą pasijunti beesąs Lie
tuvoje ir prisimeni tuos tradicinius Joni
nių vakarus, su degančiais deglais su jau
nimo išdaigomis, kuriuos išgyvenome Du
bysos, Šešupės, Nevėžio pakrantėse.

Baigiant tenka, pažymėti, kad Lietuvių 
Tautinis Ansamblis savo menine galia ir 
ryžtfngumu yra nugalėjęs sunkių darbo 
kliūčių, tačiau nežiūrint visų sunkumų jis 
aplankė daugeli lietuvių tremtinių stovyklų 
ir- lietuviška daina atgaivino pavargusi 
tremtini.

I šiuo* koncertus buvo atvykęs USA kon
sulas Frankfurte, daug USA armijos aukštų 
pareigūnų ir Hanau vokiečių Vadovaujan
čiu išeigų asmenų, Jurgi* Janulaitis.

..Lietuva išlaikė tradiciją“
Tokia antrašte Berlyno dienraštis „Tele- 

graf” praneša apie LTSR krepšininkų lai
mėjimus ir toliau rašo: „Lietuva, kuri nuo 
seno buvo krepšinio tvirtovė, Sovietų S-gos 
krepšinio pirmenybėse įrodė savo meistriš
kumą ir finalinėse rungtynėse nugalėjo 
Tifliso karininkų komandą rezultatu 34:27 
ir tuo būdu tapdama SSSR krepšinio meis
teriu”.

PADĖKA
Hanau lietuvių motetų. k-to narėms po

nioms: dr. B. Kasakaitiėnei — pirm., Gri
gaitienei, Topulionienei, Survilienei, Kaza
kevičienei, Urbonienei, Carneckienej ir 
Andriūnienei, ruošusioms ir globojusioms 
Pabaltiečių Moterų \Tarybos suvažiavimą; 
tuntininkei vyr. sktn. dr. D. Kesiūnaitei, 
jos pavaduotojai psktn. St. Radzevičiūtei, 
psktn. G. Zaborskienei ir kt., nuoširdžiai 
prisidėjusioms prie sėkmingo suvažiavimo 
darbo, reiškia širdingą padėką

Pabaltijo Moterų Tarybos Prezidiumas 
Dr. M. Žilinskienė 
F. Erdmanis 
fil. mgr. M. Jūrma

SKELBIMAS
Parduodu biuro rašomąją mašinėlę fir

mos ,geidei—Naumann,Dresden” su lietu
višku šriftu. Teirautis: Marijonas Kiela, 
(13a) Wurzburg 7, Zell, Lietuvių stovykla, 
Nord Kaserne, blokas 4, kambarys 91a. (2)

/ SKELBIMAS
Jau išėjo iš spaudos mūsų Didžiojo Ra

šytojo — Poeto J u r g a o Baltrušaičio 
„ŽEMĖS PAKOPOS”. Užsakymus siųsti 
leidėjui J. Kapočiui, Sttgl, Ban Cannstatt, 
Ringelgarten Strasse 109/35.

s-gos) pageidavimą; organizuoti stovyklo
se esperantininkų kursus, leisti esperanti
ninkų literatūrą ir kt.

Kiekvienos zonos delegatas pasveikino 
savo globojančios valstybės esperantininkus 
šio suvažįavimo proga. <

Dabar ištrėmime Vokietijoje randasi virš 
50 buv. s-gos narių. Laike bolševikų oku
pacijos Lietuvoje ^daug esperantininkų iš
tremta iš savo tėvynės. Sąjungos pirminin
kas B. Giedra taipgi ištremtas į Sibirą.

Laike šio suvažiavimo vėl atgaivintas es
perantininkų sąjūdis tremtyje, susiburiant į 
LET S-gą. Sudaryta valdyba, kurion įeina 
po vieną narį iš kiekvienos zonos: P. Ens- 
kaitis — anglų zona, A. Klimas — ameri
kiečių zona ir P. Andriušis — prancūzų 
zona. Visi tremtyje esantieji esperantinin
kai gali kreiptis Į savo zoninius atstovus.

Sekmadienį 15 vai. kolonijos salėje Įvyko 
iškilminga akademija paminėjimui esperan
tininkų sąjūdžio pasaulyje 60-ties metų ju
biliejui. Garbės prezidiumas sudarytas iš 
kolonijos pirmininko P. Jočio, P. Kliorio, 
šviet. vad. prof. dr. J. Griniaus, prof. A. 
Vasiliausko ir esperantininko Pulgio And- 
riušio. Šiltais žodžiais esperantininkų kong
resą pasveikino prof, d r. J. Grinius. To-’ 
liau P. Andriušis skaitė labai įdomią pa
skaitą apie tragiškąją žmonijai Babelio le
gendą, nuolatines žmonijos pastangas ieš
kojime bendros šnektos visame pasaulyje ir 
apie esperanto gimimą ir greitą prasiplati
nimą jo sąjūdžio visame pasaulyje. Prele
gentas papasakojo Įdomių gyvenimo bruo
žų Dr. Zamenhofo, esperanto kalbos tėvo, 
gimusio etnografinėse Lietuvos ribose, ku
ris pirmajame pasauliniame esperantininkų 
kongrese Londone 1907 m. puošnioje Loh- " 
dono Rotušės salėje jausmingiausiais žo
džiais kalbėjo apie savo brangiąją nelai
mingą tėvynę Lietuvą didingiems anglų 
lordams, merams ir kitoms pasaulio dide
nybėms.

Po to buv. s-gos sekretorius Enskaitis 
padarė išsamų pranešimą apie esperanti
ninkų veiklą nepriklausomoje Lietuvoje ir 
jų bėdas bei nelaimes abiejų okupacijų me
tais.

Meninę akademijos dalį išoildė Meno ko
lektyvas „Sietynas”, vadovaujamas muz. 
Kačanausko ir gimnazijos mokinės, dekla
mavusios esperantiškai šiuos eilėraščius: 
Baltrušaičio „Ramunėlės”, Maironio „Ma
no gimtinė”, Donelaičio „Metų” ištraukas 
ir K. Binkio „Gėlės iš šieno”. „Sietyno” 
vyrų kvartetas padainavo vieną tango me
lodiją esperantiškai, o mišrus ęhoras es
perantiškai padainavo „Pamylėjau vakar”, 
kuri nepaprastai gražiai esperantiškai skam
bėjo, labai patiko publikai ir turėjo būti 
kartojama. Iškilminga akademija baigta 
Tautos ir esperantininkų himnais. A. V.
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