
LAIKRAŠTIS LI
- • I

ETUVIŲ BENDRU OMENEI
Nr. 119 (355)356 Memmlngenas, 1947 m. spalio 23 d. II metal

PRANCŪZAI BALSUOJA UŽ GENEROLĄ DE GAULLE
6

PIRMIEJI PRANEŠIMAI
Paryžius (Sūdena/ĄFP). Sekmadienį įvy

kusių savivaldybių rinkimų duomenys iš 
dalies jau buvo žinomi pirmadienį 3 vai. 
ryto. Iš tų duomenų aiškėja didelė gen. de 
Gąulle partijos (RPF) pergalė. Bet ir ko
munistai savo pozicijų nėra praradę.

Visoje prancūzų teritorijoje de Gaulle su
rinko 49% 1 balsų, o komunistai apie 29%. 
Atrodo, jog socialistai bus gavę panašų 
balsų kiekį kaip ir seniau, bet Bidault par
tija (MRP) gavo didelį smūgį. Pačiame 
Paryžiuje gen. de Gaulle turėjo didžiaušį 
pasisekimą, 6 "Paryžiaus priemiesčiuose at
sirevanšavo komunistai. *

Provincijoje balsavimo rezultatai1 įvairiai 
pasiskirstė. Bet visur yra pastebimas lenk
tyniavimas tarp de Gaulle tautinio susivie
nijimo ir tarp komunistų.

šiol Paryžiuje suskaičiuota 641.000 balsų. 
Paryžiaus „raudonuosiuose” priemiesčiuose 
tautiniam susivienijimui teko antroji vieta, 
o pirmoji vieta — komunistams.

Pierre de Gaulle, gen de Gaulle jaunes
nysis brolis, yra išrinktas į prancūzų sos
tinės miesto tarybą. Manoma, kad jam ati
teks miesto burmistro vieta. Gen. de Gaul-. 
le savo kandidatūros niekur nestatė, išsky
rus savo gimtąjį Colombey miestą. Čia jis 
yra išrinktas miesto tarybom Iš Alžyro 
pranešama, kad ir ten de Gaulle sąrašui 
tenka pirmoji vieta.

— 55%, Strasburge — 50%, Tourse — 40 
%, Roune *- 32% ir konservatiškame Aix 
en Provense — 60%.

PERGALE IR PROVINCIJOJE '•
Paryžius (Dena). Reutąrio koresponden

tai iš prancūzų provincijų praneša šitokius 
gen. de Gaulle tautinio susivienijimo lai
mėjimo davinius: Lilyje — 60%, Versalyje

FRONTAS PRIES KOMUNISTUS
Paryžius (Dena). Prancūzų komunistų 

partijos atstovas išreiškė pasitenkinimą bal
savimo rezultatais., Iš socialistų pusės pa
brėžiama, jog iš nepilnų duomenų dar ne
galima daryti galutinų išvadų.

Generolo de Gaulle tautinio susivieniji
mo generalinis sekretorius Jacques Sous- 
telle naktį į pirmadienį pareiškė įsitikini
mą, kad dauguma Prancūzijos piliečių yra 
nusprendę prisidėti savo balsais prie tau
tinio susivienijimo sustiprinimo ir tuo pa
čiu jie yra tapę nebeištikimi savo seno
sioms partijoms. Jis dar pažymėjo, jog 
dabar kova tarp abiejų šalių yra neišven-

VELYBESNI PRANEŠIMAI
Pagal vėlybesnius pranešimus iš 3.618.266 

balsų' de Gaulle tautinis susivienijimas ga
vo 1.388.748 balsus arba 38,4% visų bal
sų; .komunistai gavo 1.108.843 balsus arba 
30,6%; socialistai 698.457 balsus arba 19,3 
%, MRP -‘—Bidault partija — 337.690 ar
ba 9,3% ir kitos partijos — 84.492 balsus 
arba 2,4%. Paryžiuje gavo balsų: tautinis 
susivienijimas — 365.383, komunistai — 
154.515, socialistai 58.984, MRP — 39.645 
ir kitos partijos 22.486.

Audra dėl Byrneso atvirų žodžių

57% UŽ DE GAULLE
Paryžius (UP). Paskutinieji pranešimai 

apie balsavimus Prancūzijoje rodo, kad di- 
džiausį laimėjimą de Gaulle turėjo pačia
me Paryžiuje. Pagal apytikrius ir negalu
tinus duomenys prancūzų sostinėje už tau
tinį susivienijimą balsavo 57% rinkikų. Iki

Nanjorkas (UP). Buvusiojo JAV užsie
nio reikalų ministerio J. F. Byrneso prisi
minimų paskelbimas, ypač tas jo pasisaky
mas, kur siūloma, reikalui esant, sovietų 
kariuomenę jėga išvaryti iš Vokietijos, 
Jungtinių Tautų slubksniuose sukėlė sen
saciją. Dauguma delegatų išreiškė susirū
pinimą dėl naujai iškilusio fakto apie ame
rikiečių — sovietų santykių pablogėjimą. 
Vienas populiarus delegatas pareiškė, jog 
jo krašte už panašią knygą autorius gautų 
septynis metus kalėjimo. Amerikiečių dele
gacija dar savo ‘■nuomonės nepareiškė.

Vienas britų užsienio reikalų ministerijos 
atstovas Byrneso tvirtinimus, kad D. Bri
tanija ir Sovietų S-ga 1944 metais esan
čios sudariusios neoficialią slaptą sutartį 
dėl įtakų sferų pasidalinimo Balkanuose,

Brazilija nutraukė diplomatinius santykius su Sovietų S-ga
Rio de Janeiro (Dena). Brazilijos vyriau

sybė pavedė savo pasiuntiniui Maskvoje 
pranešti Sovietų Sąjungos vyriausybei, kad 
Brazilija nutarė nutraukti diplomatinius 
santykius. Brazilijos vyriausybė iki šiol ne
gavo iš Maskvos jokio atsakymo j savo 
protesto notą dėl sovietų spaudos puolimų 
prieš Brazilijos prezidentą ir prieš Brazi
lijos armiją.

IR ČILĖ NUTRAUKĖ DIPLOMATINIUS 
SANTYKIUS

Santiago (BBC). Iš patiikmų šaltinių pra
nešama, kad Čilės vyriausybė nutraukė dip
lomatinius santykius ’su Sovietų Sąjunga ir 
Čekoslovakija. Prieš kelias dienas ji yra 
nutraukusi santykius su Jugoslavija. .

sesiją, pareiškė, jog vispusiškas bendradar
biavimas su Sovietų Sąjunga ir toliau bū
siąs Rumunijos užsienio politikos pagrin
du; Jis toliau nurodė, jog dabar, kai tai
kos sutartis yra sąjungininkų ratifikuota, 
Rumunija tampriai bendradarbiaus su vi
somis tautomis, kurios „respektuoja tautų 
nepriklausomybę, suverenitetą ir laisvę”. 
Su draugingai nusistačiusiomis valstybėmis 
Rumunija sudarysianti draugiškumo ir sa
vitarpio pagalbos paktus.

Parlamento sesijos atidaryme dalyvavo 
britų, amerikiečių ir prancūzų pasiuntiniai.

pavadino nekorektiškais. Spalio 17 d. tuo 
klausimu pasisakė Byrnes.

Prieš britų tvirtinimus, kad tas susitari
mas galiojęs tik karo metu, Bymes pareiš
kė, jog jis remiasi vienu Churchillio laiš
ku, kuris 1945 m. kovo mėn. buvo rašytas 
prezidentui F. D. RooseveJtui, kuriame jis 
skundėsi dėl sovietų įžengimo į Rumuniją 
ir tarp kitko rašo: „Protestuoti dėl tokio 
dalykų vystymosi mums kliudo ta aplinky
bė, kad mums dedant pastangas gauti lais
vas rankas Graikijoje, aš ir Edenas spalio 
mėnesyje Maskvoje pripažinome, jog Rusi
ja turi turėti lemiančios įtakos Rumunijoje 
ir Bulgarijoje, o mes perimame vadovavi
mą Graikijoje.”

Britų sluoksniai papildomai tvirtina, kad 
tai buvęs’ susitarimas karinių operacijų at
žvilgiu, lygiai kaip kad įu amerikiečiais 
buvo susitarta dėl išlaipinimo operacijų 
Normandijoje. Tai nesanti jokia politinė 
sutartis. z

Naujorkas (Dena). JT politinėje kunigi
joje, svarstant tarpinio komiteto klausimą, 
Ukrainos delegatas Manuilskis puolė bu
vusį JAV užsienio reikalų minister! Byr- 
nesą ryšium su paskelbimu jo prisiminimų, 
pavadindamas jį pirmos eilės karo kursty
toju.

giama. Prancūzija dabar turį pasirinkti tarp 
komunistų ir de Gaulle. Baigdamas jis pa
sakė: „Mūsų šauksmas neliko be atgarsio. 
Nors mes dar tik šešias mėnuo egzistuo
jame, be to silpnai dalyvavome rinkimų 
kampanijoje — rinkimų rezultatai žymiai 
prašoka mūsų viltis”—

TARIASI DEL RINKIMŲ KORĖJOJE
Lake Success (AFP). Jungtinės Tautos 

gavo JAV pasiūlymą įvykdyti* rinkimus 
Korėjoje Jungtinių Tautų priežiūroje. 
Abiejose okupacinėse zonose rinkimai tu
rėtų būti suorganizuoti ligi kitų metų kovo 
31 dienos. Išrinktieji atstovai sudarytų tau
tinį Korėjos susirinkimą, iš kurio paeitų ir 
tautinė korėjiečių vyriausybė. Amerikiečių 
pasiūlymas bus perduotas politinei komisi
jai. Projekte numatoma, kad išrinktoji Ko
rėjos vyriausybė turėtų sudaryti savo nuo
savas karines pajėgas ir tada būtų galima 
organizuoti sovietų ir amerikiečių okupaci
nių dalinių atitraukimą.

Yra manoma,1 kad kartu amerikiečiai pa
siūlys ir rusams dar prieš rinkimus ati
traukti okupacines pajėgas. Taip pat esąs 
numatytas ir Korėjos komisijos sudarymas.

W. LIPMANNO PASIOLYMAS ĮTEMPI
MUI SUMAŽINTI

Haga (Dena). Baigdamas savo kelionę 
po Europą žinomas amerikiečių puHlicis- 
tas Walteris Lipmannas Hagoje pareiškė, 
jog geriausiu sprendimu dabarties įtempi
mui likviduoti jis skaito tai, kad visi są
jungininkai turėtų atitraukti savo karines 
pajėgas iš Europos.

Zei- 
veng

Pataisymas. .
„Minties” 118 Nr., I pusi., yra klaidingai 

išreikšta J. F. Byrneso mintis, kur kalbama 
apie Churchillio—Stalino paktą, kad D. Bri
tanija yra davusi! sovietams „laisvas ran
kas” Graikijoje.

Turi būti: ...D. Britanija yra gavusi „lais
vas rankas” Graikijoje.

Olandijos karalienė Wilhelmina I, kuri 
šiuo metu turi 68 m. amžiaus, atsista
tydino. Jos pareigas perėmė duktė kron- 
princesė Julijana. Mūsų atvaizde vir
šuje karalienė Wilhelmina I, apačioje: 
kronprincesė Julijana su savo dukteri
mis. (Dena—Bild)

KARALIUS MYKOLAS PALANKUS 
MASKVAI

Bukareštas (Dena/Reuter). Rumunijos ka
ralius Mykolas, atidarydamas parlamento

Varga išvyko į JAV
Šveicarų laikraštis „Neue Zūricher 

tung” praneša, kad Bela Varga, buvęs 
rų parlamento pirmininkas, yra išvykęs į
Vašingtoną, kur jis susitiks su buv. minis- 
teriu pirmininku Ferencz Nagy. Paskuti
niuosius tris mėnesius Varga gyveno in
kognito Šveicarijoje.

* Buv. JAV prekybos ministeris Henry 
Wallace išvyko į Palestiną. Jis nori tarpi
ninkauti tarp žydų ir arabų ieškodamas ga
limybių Palestinos problemai išspręsti.

* Irano valdžia pradėjo masinę deporta
ciją Azerbeidžano gyventojų. Pirmiausiai 
yra išgabenami įtartinieji komunistai. Tuo 
būdu norima sukliudyti penktosios kolonos 
sudarymą. (UP).

Pasitarimai dėl Grenlandijos

PRASIDĖJO IMTYNES ,
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Naujorkas (AP). Laivu „Queen Eliza
beth” Danijos užsienio reikalų ministeris 
Gustavas Rasmussenas atvyko į Naujorką. 
Jis dalyvaus pasitarimuose su prezidentu 
Harry S. Trumanu, užs. reik, ministeriu 
George G Marshalliu, jo pavaduotoju Ro
bertu Lovettu ir gen. D, Eisenhoweriu dėl 
amerikiečių bazių panaikinimo Grenlandi
joje.

Atvykęs, spaudos atstovams jis pareiškė, 
jog pagal 1941 m. amerikiečių—danų ap
sigynimo paktą- JAV galėjo laikyti Gren
landijoje karines bazes ir oro stebėjimo 
stotis. Pagal pakto 10 straipsnį Danijos vy
riausybė reikalausianti susitarimo panai
kinimo, kadangi minėtame straipsnyje esą 
pasakyta, jog paktas tiek ilgai turįs galioti, 
kol gresia pavojus taikai ir Amerikos kon
tinento saugumui. Tas grasinimas buvęs 
pasireiškęs iš Hitlerio vyriausybės pusės. 
Dabar Danija jokiomis aplinkybėmis ne
galvosianti apie Grenlandijos pardavimą.

JAV užsienio reikalų ministerijos atsto
vas pareiškė, jog amerikiečiai norėtų su
daryti su Danija naują susitarimą, kuris 
pilnai pripažintų Grenlandijoje Danijos su
verenitetą ir legalizuotų JAV bei vakaru 
pusrutulio apsigynimo reikalavimus.

nemano kariauti ir tikisi visus ginčytinus 
politinius ir ūkinius klausimus su Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis sureguliuoti 
taikingu keliu.

Delegacijos vadovas Konn Zilliacus Var
šuvoje paskelbė^ kad Stalinas norįs vėl už- 
megsti su D. Britanija tamprius prekybi
nius ryšius. Jis esąs nuomonės, jog ben
dradarbiavimas, nežiūrint esamų ūkio sis
temų skirtumų, yra pilnai galimas. Bet jei 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir D. Brita
nija neparodys noro pagerinti santykius su 
Sovietų S-ga, tai sovietai apseisią ir be 
tų abiejų valstybių. Stalinas pasakęs: „Mes 
galim laukti. Męs esame kantri tauta”.

Be to, Zilliacus sveikino kominformbiuro 
atkūrimą ir pažymėjo tai esant atsakymu į 
amerikiečių grasinimą Europai.

* Praėjusį penktadienį amerikiečių da
liniai užėmė visus svarbesniuosius kariniu 
atžvilgiu punktus Mūnchene. (Dena).

Maskva 
paskelbta, 
Sąjungoje 
siais metais.

SOVIETŲ DERLIUS 
(CBS). Maskvoje oficialiai 
kad šiais metais derlius Sovietų 
yra 58% didesnis, kaip praėju-

yra

Stalinas gali laukti
Varšuva (UP). Britų parlamento delegaci

ja, susidedanti iš aštuonių darbo partijos 
narių, kurie yra dabartinės darbiečių vy
riausybės opozicijoje, lankėsi pas Staliną 
Soči kurorte, Juodosios jūros pakraštyje.

(Iš N.Y.T.) Tai delegacijai Stalinas pareiškė, jog jis

TRŪKSTA BULVIŲ •
Frankfurtas (St N.) Vykdomosios Tary

bos pirmininkas spaudos atstovams paskel
bė, kad šįmet Vokietijoje esą nuslėpta 1 
milijonas tonų bulvių. Jei tas nebūtų at
sitikę, tai vartotojams būtų buvę 
paskirstyti! ne po vieną, bet po du 
rius.

galima 
centne-

▼
Stos dienos numeryje:

SOVIETŲ KARIUOMENES .VAIDMUO 
RYTŲ EUROPOJE

*
ATVIRAI KALBANT.

* »
PASAULINIS VIEŠPATAVIMAS

*
MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBAI 
ĮSISTEIGUS

*
MOKYKIMĖS AMATŲ

h

DAR KARTĄ APIE EMIGRACIJOS
ĮKARŠTĮ . '

„DARBININKĄ” PAVARČIUS .
*

PABALTIJO FILIATELISTŲ SUVAŽIAz- 
VIMAS ir kt.
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Reikšminga pergale
Po ilgo komunistų siautėjimo prancūzų 

tauta pagaliau įsitikino, kur veda ir ko sie
kia iš užsienio diriguojami komintemo agen
tai. Praėjusį sekmadienį įvykusieji savival
dybių rinkimai aiškai parodo prancūzų tau
tos posūkį, kuris yra reikšmingas ne vien 
tik prancūzų tautai, bet taip pat ir visam 
pasauliui!

Nors rinkimai dar nėra baigti, ir galu
tini rezultatai dar nežinomi, nes dabar rin
ko tik miestai turintieji virš 9.000 gyven
tojų, o mažesni miestai ir kamaj rinks atei
nantį sekmadienį, t. y. spalio 26 d., bet jau 
gen. de Gaulle pergalė yra tiek aiški, jog 
dėl to abejoti netenka. Jei jau de Gaulle 
laimėjo stambesniuose* miestuose, kur dar
bininkų tarpe komunizmas visuomet turi 
palankią dirvą, tai nėra abejonės, kad už 
jį pasisakys ir kaimų gyventojai, kurie vi
suomet tautiniai yra sąmoningesni.

Pranešiniai skelbia, jog prancūzų komu
nistai yra patenkinti rinkimų rezultatais, 
nes bendras už juos balsavusiųjų nuošimtis 
yra ne mažas, būtent apie 30%, bet reikia 
tikėtis, kad kitą sekmadienį tas nuošimtis 
kris ir jų savijauta pablogės, neš iki šiol 
jiems vos vos pasisekė atlaikyti pirmykš- 
čias pozicijas ir tai tik miestuose, kur juos 
palaiko komunistinė darbininkija. Jei pri
siminsime, kad praėjusiais metais birželio 
mėn. rinkimuose j parlamentą komunistai' 
buvo gavę 25% balsų, tai šį kartų surinki
mas 30% balsų nėra dar joks laimėjimas.

Bet ne tas yra svarbu, kiek už juos bal
suos pasekėjų. Daug svarbiau yra tas, kad 
prieš juos iškyla galingas gen. de Gaulle 
vadovaujamas frontas. Iki šiol svarbiausieji 
komunistų priešai buvo Bidault partijos ša
lininkai, kurie praėjusiuose rinkimuose bu
vo gavę 28% balsų. Bet ši partija nesuge
bėjo organizuoti tinkamo pasipriešinimo 
prieš komunistus. Todėl nenuostabu, kad tos 
partijos žymi dalis rinkikų savo balsus da
bar atidavė už gen. de Gaulle.

Paskutiniuoju metu gen. de Gaulle savo 
viešose kalbose aiškiai nurodė iš kur Pran
cūzijai gresia pavojus. O prancūzų komu
nistų vadų .dalyvavimas komintemo atida
ryme gen. de Gaulle įrodinėjimus aiškiai 
patvirtino. Dar prisidėjo tas, kad prieš pat 
rinkimus komunistai suorganizavo Paryžiu
je streiką, kuris turėjo pademonstruoti jų 
jėgas ir galybę, o faktinai neigiamai pa
veikė rinkimų išdavas.

Bepiga iki šiol prancūzų komunistams 
buvo vykdyti savo destruktyvinę politiką, 
kai kitos visos partijos buvo pakrikusios 
ir tarp savęs jokiais ryšiais nesurištos. 
Dabar viskas virto kitaip. Generolas de 
Gaulle pasielgė kaip tikras demokratas, kai 
jis pasitraukė iš pirmosios valstybėje vie
tos rinkimus pralaimėjus, o dabar, atrodo, - 
jis sugebės atsisėsti vėl tinkamon vieton, 
kad galėtų pradėti kovą prieš savo krašto 
išdavikus.

Tas, kas dabar vyksta Prancūzijoje nėra 
vien tik prancūzų vidaus reikalas. Prancū
zija turi garbingą vietą penkių didžiųjų pa
saulio valstybių tarpe. Iki šiol jos vedama 
politika buvo neaiški: ji visą laiką svyravo 
tarp Rytų ir Vakarų. Ji neturėjo laisvės, 
nes buvo iš vidaus sukaustyta. Jai trūko 
savarankiškumo, kadangi visą laiką reikė
jo tai vieniems, tai kitiems pataikanti To
dėl šie savivaldybių rinkimai yra tno reikš
mingi, kad jie atves Prancūziją 1 savo se
nąją vietą Vakarų valstybių draugijoje, o 
jos pozicija tarptautinėje arenoje pasida
rys aiškesnė ir įtakingesnė.
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Sovietų kariuomenes vaidmuo Rytų Europoje
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Savaitine apžvalga:
ATVIRAI KALBANT

Keturi NYHT korespondentai — W. Kerr, 
Ned Russell, Russell Hill ir W. .Attwood-po 
.dviejų mėnesių važinėjimo Rytų Europoje 
sugrįžo ir savo Įspūdžius aprašo „New York 
Herald Tribune”. Atsakomybę už straips
nių mintis bei faktus jie imasi ne pavieniui, 
bet visi kartu, nors jie keliavo ne visi drau
ge, skelbia to laikraščio redakcija.

Vos karui pasibaigus, vienas sovietų 
komandantas Vengrijoje pakvietė grupę 
Amerikos karininkų 1 savo bustinų vaišių. 
Amerikiečiai mielai pakvietimą priėmė, nes 
buvo reta proga pamatyti rusų komandos 
postą. Vaišės yyko tipiškai rusiškame sti
liuje — vodkos tostai, bliūdai dideli ir 
pilni valgymų. Puotai baigiantis, šeiminin
kas rodė svečiams savo būstinę (skaitant ir 
kambarį, kur buvo slapti žemėlapiai apie 
sovietų kariuomenės išsidėstymą.

Tačiau vyresnysis amerikiečių grupės 
karininkas nebuvo patenkintas. Jis Įtarė, kad 
sovietų kariuomenės jiems rodoma disloka
cija nebuvo tikra.Pasitaikius palankiai pro
gai jie pašnibždėjo vienam savo~karininkų 
1 ausi „Palik savo kepurę neva užmiršęs, 
ir ateik jos pasiimti vėliau”. Kai pasibaigė 
priėmimas, po trijų valandų jis su^rjžo 
pasiimti savo kepurės, bet jau visa jų ta
riama būstinė buvo dingusi.

Šitą istoriją mes papasakojame tik todėl, 
kad pavaizduotume sunkumus norint ką nors 
sužinoti apie sovietų armiją. Bet vistiek, 
šiek tiek informacijų pavyko gauti.

KARIUOMENES DIDUMAS SKAIT
LINĖMIS

Kiek mums teko patirti, penkiose iš aš- 
tuonių mūsų aplankytų Rytų Europos 
valstybių yra apie 400.000 sovietų. Likusiose 
trijose valstybėse jų visai nėra. Be to so
vietų septynios satelitinės valstybės laiko 
775.000 savo karių. O sovietų okupacinėje 
zonoje Vokietijoje rusai laiko.dar apytikriai 
250.000 karių.

Karui baigiantis sovietų armija Rytų Eu
ropoje turėjo arti 5.000.000 kariu- Ir nors 
daug buvo demobilizuota ir dar clabar tas 
procesas tebevyksta, ji buvo ir tebėra so
vietų politikos jrankiu visose aštuoniese 
mūsų lankytose valstybėse.

James Bumham knygos
PASAULINIS VIEŠPATAVIMAS

Taigi, mes galime padaryti išvadą, kad 
efektyvios pasaulinės valdžios sudarymas 
nėra lengvas sprendimas ir dabartinėje po
litikos krizėje toks sprendimas yra negali
mas. Tačiau mes nerandame motyvų, kur e 
verstų mus atsisakyti nuo * pasaulinės vai
dilos idealo arba kurie mus verstų atsisa
kyti nuo siekimo tokios pasaulinės visuo
menės, kur prievarta ir jėga būtų pakeista 
laisva visos žmonijos bendradarbiavimo 
unija, žmonės, kurie yra pasiaukoję tiems 
•dealair.s, kurie yra nuvalę savo širdis nuo 
karčių nacionalizmo luobų, skiriančių juos 
nuo kitų jų brolių, negali būti patenkinti 
tomis perspektyvomis, kurias mes čia nu- 
švletėme. Pasaulinė federacija, vadovauja
ma JA Valstybių, vadovaujama net labai 
kilmingai ir diskretiškai, vis tiek nebus 
laisva nuo „imperinės nelygybės” bacilų 
Bet ar dėl to turi būti paneigta mano idė
ja?

Al manau, kad ne, jei tų nelaimingų 
žmonių idealas yra kas kita, negu klausy
ti, ir jei jie žino, kad jų idealas turi būti 
pasaulyje Įgyvendintas. Savaime* aišku, jie 
negali sveikinti nelygių tautų federacijos 
vadovaujamos JAV, bet jie turi žinoti, kad 
tai vienintelė priemonė prisiartinti prie 

.visuotino tikslo: prie pasaulinės lygių tau
tų federacijos.

Pabrėžkime aiškiai mano tvirtinimą, kad 
vienintelė alternatyva, kurią siūlo dabarti
nė tarptautinės politikos padėtis, yra pa
saulinė organizacija, vadovaujama komu
nistų, arba pasaulinė organizacija, vado
vaujama JA Valstybių.

Komunizmas, būdamas nuoseklus, nesi
varžo dėl tų visų prieštaravimų, kurie ran
dami jo propagandoje. Tūlas komunizmo 
adeptas tikriausiai mums pasakys, kad vis
kas einasi kuo puikiausia, Sovietų Sąjungoj 
ir kituose komunistiniuose kraštuose ir kad 
pasakos apie komunistų žemuosius poelgius 
yra fašistinis melas ir kontr-revoliucinis 
šmeižtas. Jei mes pasirodysime, kad žino
me daugiau apie komunistes, negu jis mums 
pasakoja, tai tuoj pat kitas atsilieps aiški
nimai*, kad yra buvę netinkamų pasielgi
mų iš komunistų pusės, bet negijeitur ir 
pas kitus to nebūna? Kaip gi, kurios akys 
yra pilnos pagalių, gali drįsti priekaištau
ti Sovietų Sąjungai, kurios akyje teranda
mas tik šiaudas? Jei komunistai nesą to
buli, tai amerikiečiai taip gi ne toliau nuo 
jų pažengę.

k* reškia pripažinti, kad šis lankstus bū-

Žemiau dedamoje lentelėje nurodoma so
vietų ir atskirų valstybių armijų didumas. 
Kai kurie skaičiai, tenka prisipažinti, yra 
tik apytikriai vertinimai. ■ • ,

Suomija — sovietų nėra, vietinių 34.000; 
Lenkija — soviet. 120.000 — 2^0.000, viet. 
150.000; Čekoslovakija —, soviet, nėra, viet. 
150.000; Austrija — soviet. 30.000 — 41.000, 
viet. nėra; Vengrija — soviet. 40.000, viet. 
15.000; Rumunija — soviet. 100.000, viet. 
20.000; Bulgarija — soviet. 60.000 — 
70.000, viet. 32.000; Jugoslavija — soviet, 
nėra, viet. 350.000 — 400.000; Vokietija 
(sovietų zona) — soviet. 250.000, viet. nėra. 
Viso: soviet. 600.000 — 701.000, viet. 
736.000 — 766.000.

Reikia pasakyti, kad rusų kariuomenės 
nėra Suomijoje, Čekoslovakijoje ir Jugo
slavijoje. Iš Bulgarijos, pagal taikos sutarti, 
kariuomenė turi būti atitraukta apie vidurį 
gruodžio mėn. Rumunijoje ir Vengrijoje 
sovietai gali laikytį pagal taikos sutartis tik 
tiek kariuomenės, kad užtikrintų susisiekimo 
linijų su Austrija saugumą pakol su pasta
rąja nebus, sudaryta taikos sutartis. Bet 
Lenkijoje sovietai laiko daug daugiau ka
riuomenės, negu jiems faktiškai būtų reika
linga susisiekimo linijų su Vokietija apsau
gai. Daugiausia kariuomenės yra sukoncen
truota Silezijoje, tame Lenkijos ekonominio 
nervo centre.

Kitose valstybėse, tik gal išskyrus Ru
muniją karinių ekspertų nuomone, rusų ka
riuomenės didumas laikomas beveik nor
maliu savo uždaviniams vykdyti. Tik pats 
sovietų kariuomenės buvimo^ faktas tose 
valstybėse neginčijamai turi tam tikrą eko
nominę ir politinę reikšmę.

Politiniu atžvilgiu — sovietų armijos at
sigabeno su savimi daugeli komunistų va
dų, kurie dabar valdo, kraštus. Buvo sten
giamasi, kad jie. užimtų reikiamus postus 
provizorinėse vyriausybėse. Po to buvo 
pasirūpinta, kad Maskvos treniruoti komu
nistai pasiliktų tuose pačiuose postuose ar
ba užimtų didesnius, taip atsitiso beveik 
visose anose valstybėse. Tai buvo Vyrai ir 
moterys. Štai pažiūrėkime: ministėrio/pirm, 
pavad. Matyas Rakosf - Vengrijoje; minist. 
pirminink. G. Dimitrovąs (buv. kominterno

santrauka
das užkabinti mūsų pačių kaltės mazgą, vei
kia paraližuojančiai | daugelio garbingų 
žmonių gerą valią ir dvasią. Juk ar netie
sa, 'kad mes paniekiname žeminę rasę? Ar 
netiesa, kad mes užimame militarines ba
zes? Kad mūsų kareiviai grobia ir prievar
tauja moteris? Kad pies turime baisių lūš
nų? Kad mūsų propaganda yra klaidinga 
ir dažnai hipokritiška? Kad didelė dalis 
mūsų spaudos yra turtingų ir blogų žmonių 
rankose? Kad pas mus yra korupcinių po
litikų, savanaudžių turtuolių ir eksploatato
rių? Ar Viskas tas netiesa? Tad kokią gi 
teisę turime kritikuoti komunizmą? Ar yra 
koks skirtumas tarp mūsų? Ir pagaliau, ko
kia teise mes verčiame pasauli pasirinkti 
mus arba komunistus?

Nemėgindamas užmaskuoti nei dabartinių 
mūsų amerikietiškos visuomenės klaidų, 
nei ateities grasomų pavojų ir pasakyda
mas viską atvirai, aš jaučiu reikalo paaiš
kinti tokios mano laikysenos pagrindą.

Teisybė yra štai kur: mūsų elgsenos Ir 
tvarkos būdas žymiai skiriasi nuo komunis
tų Yra didelis skirtumas įr pasirinkimas 
yra daug aiškesnis, negu bent kada istori
joje yra žmonija turėjusi. Tiesa, istorija 
niekados nėra pasiūliusi pasirinkti tarp 
dviejų absoliučių dalykų, tarp blogio ir gė
rio, tarp Dievo ir Šėtono. Pasaulis yra su
darytas, kaip mišinys blogio ir gėrio. Šė
tonas, jei jo nėra soste, tai jis visados yra 
jaasaulio susirinkimuose. Mums visados ten
ka rinktis iš masės, sudarytos iš gėrio ir 
blogio, ir pasirinkimas gėrio būtinai api
ma ir dal| blogio. Bet svarbu yra pažinti 
blogio ir gėrio santykį, ir, imant gėr|,t pa
imti kuo mažiausiai blogio.

Tiesa, mes darome skirtumą tarp baltos 
ir juodos rasės. Bet labiausiai prispaustas 
negras.; JA Valstybėse turi dešimt kartų 
daugiau laisvių, negu devynios dešimtada- 
lės visų žmonių, pavergtų komunizmo. Tie
sa, yra kai kurių apgaulių mūsų rinkimuo
se, bet visa Sovietų Sąjungos rinkiminė sis
tema yra vien tik klasta ir didelis farsas. 
Tiesa, ir pripažinsiu, kad labai bloga, jog 
mūsų spauda kartais iįjįraipo žinias tūlų 
egoistų naudai; bet juk visa komunistų 
spauda yrą ne kas kita kaip absoliutinio, 
melo šauksmas. Kai kurie mūsų darbinin
kai yra tikrieji ubagai ir gyvena vargingai; 
bet Komunistiniame režime visi darbininkai 
yra tikrieji ubagai ir varguoliai; jie visi 
yra slaptos policijos saugomi ir pririšti 
kaip vergai! prie valstybės darbo kortelė- 

gen. sekretorius) — Bulgarijoje; preziden
tas B. Bierut Lenkijoje; minister, pirm. 
Klementus Gottwaldas — Čekoslovakijoje; 
toliau eina moterys: Pauker — Rumunijoje, 
Tsola Dragoiševa — Bulgarijoje ir Herta 
Kuusinen — Suomijoje.

SOVIETŲ ARMIJOS ĮSIKIŠIMAI
Pavyzdys tiesioginio sovietų armijos |si- 

kišipio į vidaus reikalus yra areštas Ven
grijos opozicijos vado Bela Kovacs, apie 
kur; nuo to laiko niekas nieko negirdėjo. 
Jis formaliai nebuvo nė teismui atiduotas.

Antras pavyzdys, kuomet Vengrijoje bu
vo norima sudaryti parlamento atstovų 
grupė, kad ištirtų buv. min. pirm. Ferenz 
Nagy tariamą konspiracija prieš savo vy
riausybę, sovietai su tuo nesutiko, i

Aplamai sovietų armija stengiasi vengti 
tiesioginio Įsimaišymo j tų kraštų politi
nius reikalus. Kad to išvengtų, jie naudo
jasi daugeliu kitų priemonių bei metodų.

ĮVEDAMA SOVIETŲ SISTEMA
Vengrijoje ir Rumunijoje, o taip pat ir 

Suomijoje bei Čekoslovakijoje negauta da
vinių, kad Raudonosios Armijos karininkai 
tarnautų vietinėse kariuomenėse. Bulgari
joje yra keletas rusų apmokymo kadrų. Ru
munijos armija Įvedė sovietų karinio ap
mokymo sistemą ir taip vadin.) propagan
dos komisarus (politrukus).
■ Tik lenkų armija gavo žymią pagalbą iš 
sovietiškosios; Visą artilerija, šiek tiek 
tankų ir dauguma rankinių ginklų gauta iš 
sovietų. Lenkų Armijoje yra apie 2000 — 
3000 sovietų karininkų, nors jie ir nešio
ja lenkų uniformas. Tačiau sovietai lenkų 
dar nelaiko naudingu sąjungininku karo 
atveju.
' Jugoslavų armija yra geriausiai ap
ginkluota, apmokyta -ir didžiausia iš visų 
Rytų Europos valstybių kariuomenių, ku
rios yra sovietų Įtakoje. Jugoslavais sovie
tai daugiausia pasitiki. Kariuomenei išlai
kyti Jugoslaviją skiria 23”/o valstybės biu
džeto arba 62 mil. dolerių.

Sovietų armija, remiama vietinių komu
nistų, atrodo, bus suvaidinusi labai svarbią 
rolę pokario Europoje.

6
mis; iš 20 milijonų darbininkų 15 milijo
nų y r 8 užregistruoti NKVD vergų sąrašuo
se. Kai mūsų kareiviai užima kraštą, kai 
kurie jų pasielgia brutaliai; bet kai komu
nistai užimą, tai jie j| iščiulpia iki kaulo 
smegenų, sunaikijia jo nepriklausomybę, šim
tus tūkstapčių išgabena Į vergiją, iškanki
na ir sulikviduoja visus savo priešus. Tie
sa, atsitinka, kad mūsų policija suduoda per 
galvą streikininkui arba girtuokliui; bet ko- Į______ _ ____ ________ ,
munistų policija suimtuosius kankina ne- CIq atstovai, apie kuriuos buvo kalbama, 
pagristai juos apkaltina, ištremia ir nužu- Į<ad jįe bent dalinai esą komunistų (takoję, 
do milijonus nekaltų vyrų if moterų, |si- palydėjo Marshallio kalbą, geriausia Įrodė, 
brauna | kiekvieną fabriką, | kiekvieną ūk; kad jie puikiai suprato apie ką bus kalba- 
ir 1 kiekvieną šeimą per savo agentus, ir j ma. Taip pat ir antros didžiulės JAV dar- 
provokatorius.
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M. Biržiška

iavo agentus, ir j ma_ Taip pat ir antros didžiulės JAV dar- 
(Bus daugiau) I bininkų organizacijos AFL vykstąs kongre-

D. BRITANIJOS BEJĖGIŠKUMAS
Vašingtonas (UP). D. Britanijos vyriau

sybė pranešė, jog ji nuo gruodžio mėn 
pradžios nebepajėgs dengti okupacinių zo
nų dolerines išlaidas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
. 1940 - 1941 metais

išsišokimais. Rektoratui sutikus, buvo jstaigtas studentų 
klubas, nes „sovietiniame universitete privalo būti studentų 
klubas“, tvirtino rektoriui drg. Kimmelis, kuris čia rado 
naują dirvą savo veikimui, pavarius j| nuo negabių ir tingių 
savo draugų ir gražių mergaičių „priėmimo“. Universitetan, 
ieškodamas klubui reikalingų baldų, begodamas su pakvie
timais ir pan.

Klubo atidarymo metu garbės prezidluman, žinoma, bu
rto {skelbti Maskvos komisarai su drg. Stalinu priešaky. Po 
kelių studentiškų prakalbų žodi gavo rektorius, kuris 
atkreipė dėmesį, jog tarp iškabinėtų ant sienų šūkių įvai
riomis kalbomis ir tarp prakalbų, pasakytų įvairiomis kal
bomis, trūkstą šūkių ir prakalbų žydų kalba. Jis matąs čia 
žydo (Kimmelio) iškabinėtus šūkius rusų kalba ir girdis ta 
pat kalba kalbančius žydus. Puškino ir Tolstojaus kalba 
esanti graži ir sudaranti TSRS gyventojų daugumos kalbą. 
Rusiškoje mokykloje mokęsis, rektorius ją gerai išmokęs ir 
vertinąs rusų literatūrą, bet nesuprantąs gimtosios kalbos 
negerbimo nusilenkiant daugumos kalbai. Po to draugų 
pirmyn išstumtas Kimmelis rektoriaus ir savo tautiečių 
pasitenkinimui virš programos žydiškai pratarė kelis žo
džius.*)

Pakviestas iš miesto pašalinis gudų. choras p'abaigai pa
dainavo kelias gudiškas daineles, lietuviškas universiteto 
choras kažkuo pasiteisinęs nedalyvavo. Studentų klubas 
turėjo uždavinį ne tiktai gerti arbatą ir vesti nerūpestingus 
draugiškus pasikalbėjimus laisvose nuo paskaitų valandose, 
ne tiktai suartinti savo tarpe akademini jaunimą, bet taip

*) Kitą kartą rektorius buvo priversta^ reaguoti taip pat 
kalbos reikalu dėl atsiųsto jam iš Lietuvos Teatro Direkci
jos kvietimo į Vilniaus teatro atidarymą išspausdinto dviem 
kalbom, rusiškai ir lietuviukai. Rektorius nukirpo rusiškį 
tekstą ir grąžino Direkcijai kartu su laišku, jog kaip lietu
vis ir lietuviško universiteto rektorius, kaip seniau, taip ir 
dabar, suprantąs lietuviškai ir gražinąs jam nereikalingą 
rusų vertimą, gal Direkcijai reikalingą rusams svečiams 
pakviesti. Dėl šito įvykio teatro direktorius Juknevičius bu
vo iššauktas | NKVD, kur buvo atkreipiąs jo dėmesys, kad 
toks rektoriaus pasielgimas turėsiąs jam savo pasėkų (eto 
budėt jemu učteno). Berods atsitiktinai rektorius nebuvo 
atidaryme, kas taip pat atkreipė 1 rektorių visad budrią 
Vilniaus NKVD aki.

pat geriau j J pažinti ir atrinkti jo tarpe tinkančius kom
jaunimu! kandidatus, bet nepalankiai nusistačius lietuviškam 
ir lenkiškam jaunimui kaip tik vengiančiam draugiškų pa
sikalbėjimų ir atviresnio pasisakymo, klube tesirinko tie pa
tys komjaunuoliai, daugiausiai žydai. Komjaunuoliai ir to
liau skundėsi nekokiuo lietuvių ir lenkų dalyvavimu1 kom- 
somole ir klube, kas Partijos jiems duotų uždavinių atžvil
giu permažai tejprasmino jų organizacijos veikimą bedaly- 
vaujant joje bemaž tiktai vienos tautybės studentams. •

Kita (staiga, Partijos pageidavimu JComisarijato prie uni
versiteto įsteigta, nežinoma netarybiniuose universitetuose, 
turėjo kiek pagrindo sustiprėti ir išsiplėsti. Tai buvo grei
tomis įsteigtas rabfakas (rabočijfakultet = darbininkų fa
kultetas), tikriau rabfakui parengiamasis kursas. Iš (vairių 
Lietuvos vietų partinių organizacijų surinktas Partijai arti
mas sodiečių ir miestiečių žemdirbių ir amatininkų, dau- 

* giausiai lietuviškas jaunimas, baigęs tik kelias gimnazijos 
ar kitų mokyklų klases, turėjo čia kiek galima trumpiausiu 
laiku pasiruošti universiteto studijoms. Rabfako priešaky 
universiteto vadovybė pastatė buv. suaugusių gimnazijos 
direktorių prof. Kaz| Sleževičių, kuris neužilgo gavo pripa
žinti savo pradedančiųjų „rabfakų“ neblogą mokslo pažangą.

Lygiai geras įbuvo drg. ’Bulovo sumanymas įsteigti stu
dentų laikrašti, kuris rimčiau nagrinėtų akademinio jau
nimo reikalus, nekaip tą darė vadinamieji „sieniniai laikraš
čiai“ įvairiuose fakultetuose ir universitetinėse įstaigose. 
Sumanymas šiaip atitiko akademines tradidijas, tik kiek 

-modernizuotas, negalėjo betgi būti įgyvendintas, nes te
pavyko surasti tinkamo redaktoriaus lietuvių studentų tarpe, 
nes partiečiai, tikriau partijai artimi jos simpatikai, tam 
buvo per silpni, o nepartiniai bijojo:

1. susikompromituoti savo visuomenės akyse, dalyvaujant 
laikraštyje, kuriam ji negalėjo pritarti, dėl jo aiškaus bol
ševikinio nusistatymo, —

2. pavojingų komjaunimo priekaištų dėl perdaug silpno 
tarybiško šio laikraščio nusistatymo, neganėtino laikymosi 
Partijos nustatytos idėjinės linijos ir pan.

Pagaliau prorektorius rado studentą sutinkanti redaguoti 
laikrašti ir pristatė jo kandidatūrą rektoriui, tačiau šis 
atsižvelgdamas Į kandidato neaiškų idėjini veidą, įspėjo pro
rektorių, kad būtų apdairus ir pergreit neskirtų. Ir tikrai, 
kai vokiečiai užėmė Vilnių, rektoriaus nepatvirtintas „re-

— taip buv. JAV užs. reik. min. James F. 
Byrnes pavadino savo, pereitą trečiadieni 
New Yorke išėjusią,'atsiminimų knygą. Sis 
pavadinimas puikiai tinka ir visom mūsų 
laikų kalbom, tiek JT visuotiname susirin
kime, tiek ir kitom progom pasakytom. At
virų žodžių netrūko, tik oratoriaus kultūros 
laipsnis bei tempėramentas nusverdavo ar 
tie žodžiai pasiliko, taip sakant, padorumo 
ribose ar virto skalbėjų plūdimusi. Kaip 
charakteringą pavyzdi galime nurodyti ne
seniai Berlyne pasibaigusi Vokietijos rašy
tojų kongresą, kur| savo atsilankymu pa
gerbė visa eilė užsienių delegacijų, jų tarpe 
sovietų buvo didžiausia. Po amerikiečių 
žurnalisto Melville Casky- pranešimo apie 
„amerikiečių rašytojo nepriklausomybę”, 
kurios metu sovietų delegacija, savo pa
kalikų lydima demonstratyviai apleido po
sėdžių salą, žinomas sovietų rašytojas Va
lentinas Katajevas viešai pareiškė: „Labai 
džiaugiuos bent syk; pamatęs gyvą karo 
kurstytoją!” Jo tautietis Vsevolodas Viš- 
nievskis, filmos „Mes iš Kronštato” auto
rius, jau pirmą dieną, sveikindamas kongre
są, kalbėjo daugiausiai apie juodą reakciją 
Amerikoje ir Anglijoje. Girdi,- jie ruošiasi 
kovai prieš paprastą demokratišką žmogų. 
„Mes jos nebijome — šaukė Višnievskis — 
atomo bombos mus neišbaidys. Mes mokė
sime atsakyti. Jei jums, draugai, bus reika
linga mūsų pagalba, mes ateisime ir' petys, 
j petį kovosime!” . 1

Kad taip kalbama rašytojų kongrese, pa
rodo tik mūsų akyse vykstančios kovos vi- 
suotiniškumą. Nė viena sritis nelieka -jos 
nepaliesta. Visas šitos pusės atvirų žodžių 
citatas baigsime vienu sakinju iš N. Polo- 
janovo išvedžiojimų Berlyne sovietų kariuo
menės leidžiamoje „Tagliche Rundschau”. 
Tas sovietų žurnalistas tvirtina: „30-ties 
metų tarybinės valstybės istorija Įrodė, kad 
sovietų priešai yra kartu ir taikos, laisvės, 
demokratijos bei pažangos priešai!”

Į tuos tikrai atvirus žodžius atskirai at
sakoma ir kitoje pusėje. James F. Byrnes 
savo knygoje, kurios pavadinimu pasinau
dojome šiai apžvalgai, prieina išvados, kad 
į sovietų obstrukcijas galima atsakyti tik 
paspartinta atominių bėrnbų gamyba. Jis 
taip pat kalba apie reikalą, „jei ne gražiuo
ju, tai jėga”, pašalinti sovietus iš Vokieti
jos. Ir dabartinis užs. reik. min. George C. 
Marshall’s pereitą trečiadieni, kalbėdamas 
Bostone pramonės darbininkų (CIO) kon
grese, pabrėžė, kad JAV užsienio politikoje 
didžiausią rolę vaidina pagrindinis klausi
mas, ar žmonės bei tauta galės tvarkytis 
kaip nori, ar jie turės pasiduoti „mažom 
grupėm, kurios nori savo valią prievarta 
primesti kitiems”. Jis įspėjo Amerikos dar
bininkiją nepasiduoti „piktos propagandos” 
Įtikinėjimams, nenukrypti nuo tiesaus kelio, 
bet palaikyti vyriausybės „žygi už taiką ir 
gerovę”. Pagrindinė, sąlyga laimėjimui 
esanti padidinta produkcija. Europos pro- 

. dukčijos padidinimui reikalingos anglys ir 
maistas, kurių ji neturi. Ovacijos, kuriomis

sas San Francisko mieste pilnai pritarė 
Marshall!© užsienio politikai.

Bet — pasakys nekantrus skaitytojas — 
čia tik kalbos, kurias neseka konkretūs 
veiksmai. Ir, iš tikrųjų, kol kas tik diskųtuo. 
jama. JT visuotinas susirinkimas netoli pa
žengė Sovietų Sąjungai principiniai suti
kus su Palestinos padalinimu, iš pirmo 
žvilgsnio pasirodė, kad bent čia bus gali
ma susitarti. Bet taip atrodo tik iš pirmo 
žvilgsnio. Mes jau syki nurodėme, kad čia 
kaip tik didžiausių sunkumų sukelia ne pats 
sprendimas, bet jo Įvykdymas. BBC komen
tatorius Cidzay Frazer konstatavo, kad lie
ka tik vienas kelias — prievarta. Na, toks 
kelias, nepaisant,, „principinio” pritarimo, 
savyje slepia daug pagundų sunkia padė
timi ir aistrom pasinaudoti savo naudai, 
Libanono atstovas kalbėjo atvirai ir iškėlė 
klausimą kodėl žydai bėga iš Rytų Euro
pos? Lyg iliustracijai Austrijos vidaus rei
kalų ministerija šiomis dienomis pranešė 
apie masini žydų bėgimą iš Jugoslavijos 
1 Austriją.

Dėl naujos streikų bangos Prancūzijoje 
Paryžiaus dešiniosios krypties laikraštis 
„Figaro” atvirai kaltina kdmunistus. Tai 
esanti jų „sabotažo prieš Prancūziją” dalis. 
Iš tikrųjų, Blumo eksperemėutui sumažinti 
kainas nepasisekus, kiekvienas naujas algų 
pakėlimas atneša tik naują kainų pakėlimą, 
o tai veda prie infliacijos ir kitų negero
vių. Čia norai perdaug aiškūs.

Italijoje Romos savivaldybės rinkimuose
min. pirm, de Gasperi partija - krikščio
nys demokratai — laimėjo daug naujų bal
sų, tačiau „liaudies frontas”, kuriam, va
dovauja komunistai, vis dar pasilieka 
stipriausia grupė, nors ir neturi absoliučios 
daugumos.

Pagaliau Vokietijoje buvo paskelbtas ga
lutinis demontuotinų įmonių sąrašas. Lon
dono „The Times” Berlyno korespondentas 
ta proga pastebėjo, kad tas planas paskelb
tai pavėluotai. Girdiį prieš metus jis būtų 
padaręs kiloki efektą. Aišku, dabar kai kal
bama apie gamybos didinimą, skelbti apie 
įmonių išardymą — nedėkingas darbas. 
Faktas, kad dabar jau bus žinoma, kurios 
jmonės bus išvežtos, kurios ne, dar nesu
teiks taip reikalingo pasitikėjimo' ateitimi 
nei savininkams, nei darbininkams. Per 
daug atvirai kalbama apie būsimą konfliktą, 
kad pasitikėjus ramia ateitim.

Perspektyvos? Londono „The Times” 
ketvirtadieni savo vedamajame „Rusija ir 
Vakarai” rašė, kad toks {tempimas ilgainiui 
prives prie karo, bet čia pat pastebi, kad 
tokia išdava nebūtina. W. Churchillis pe
reitą savaitę, per radiją . kalbėdamas ame
rikiečiams, pareiškė, kad net tuo atveju, jei 
Rusija pasitrauktų iš JT, karo nebūsią. Jis, 
atrodo, tiki, kad mažuma geruoju nusilrtika 
daugumos sprendimui. Kol kas tam pažy
mių dar nesimato. Kaip ten'bebūtų, atvi
ros kalbos ir atviri žodžiai daug kam pil
dės apsispręsti. Diplomaticus.
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Norom nenorom tektų 
tam kraštui ir tam mies- 
daro {takos kiti kraštai ir

kokie miestai?

XII. beies/ant TO, KAS VISUS MUS 
TIKRAI JUNGIA...

Man tikrai nemalonu, kad kalbėdamas 
apie tą,kraštą ir tą miestą, kuriame jau il
gai esu gyvenęs, kurį mėgstu ir labai ver
tinu, šiandien neišvengiamai esu priverstas 
kelti abejones: ar visa, kas jame sukuriama, 
bėra originalu? 
konstatuoti, jog 
tui šiandien jau 
kiti miestai.

Kokie kraštai,
Dvylikos mėnesių kūdikis atspės, kad tai 

Amerika!
Lettristų štabas, kaip pasakojau, trumpai 

ir sausai ašmetė mano pateiktus davinius, 
kaip netalentingas primityvų blevizgas. Bet 
iš literatūros truputį nusileiskime į gyveni
mą ir pąmatysime, kad čia visokie doktri- 
naliniai išvedžiojimai tuojau supliūkšta, kaip 
burbulinis muilas.

Rodos, dar 1941 metais žinomųjų maga
zinų „Life” ir j,Time” bosas bei vyriau
sias erlitnrįns Henry Luce paskelbė triuški
nantį straipsnį, kad tai, kas ligi šiol yra 
buvę vadinta europinė civilizacija, jau esą 
subankrutavę, žlugę, atgyvenę. Naujoji pa
saulio civilizacija būsianti amerikoniška. 
Jam, esą, nebereikia nė įrodinėti, kad šis 
dvidešimtasis šimtmetis jau dabar faktinai 
yra amerikoniškos civilizacijos šimtmetis. 

. Tik pažiūrėkite jo stiliaus universalumą: 
Hollywoodas, džazas, swing, reklama, šal
dytuvai, elektriniai siurbliai, automobiliai 
ir t.t. (Atominės bombos jis nepaminėjo, 
nes Ji dar nebuvo išrasta; dhr ir šiandien 
ji netapo universališka, bet tat gal kaip tik 
labiausiai garantuoja amerikoniškos civili
zacijos supremaciją).

Prisimenu, kaip anuomet hitlerininkų 
spauda piktažodžiavo, šaipėsi ir kvatojosi

- iš tokių Henry Luce idijotiškiausių sam
protavimų. Keli metai teprabėgo, ir šian
dien kiekvienas mato, ką ir už ką ųjjfcau- 
dė (Dievas. Amerikoniškoji civilizacija ne
ginčijamai laimėjo visame pasaulyje. Net ir 
už geležinės uždangps nebuvo vengiama

- naudotis Unrros produktais, — viskas ir 
visur buvo ir tebėra košer. Šiandien kiek
vienas matome, kaip vis dar nauji ameriko
niškos civilizacijos kūriniai daugiau ir dau
giau universalizuojasi: chewing—gum, Her
shey šokoladas, nylon kojinės, baked beans, 
žalioji žirtiių tyrė, o ypač „Camel” ir „Ches
terfield”. Patinka šiandien ta civilizacija ne 
tik mums lietuviams (čia nieko nuostabaus, 
nes juk mūsų tautos kraujo trečdalis akty
viai yra prisidėjęs prie jos kūrimo), bet 
patinka ji ir vokiečiams, naciams, fašistams, 
ir lygiai prancūzams, ne tik buržuazijai, 
bet ir Maurice Thorez draugams. Keistas 
spinduliavimas — ir keistas visų imlumas!

Man bus pasakyta, kad klystu arba kad 
vartoju bačkinius metodus, civilizacijos ele
mentais laikydamas tik prekes, nežiūrint 
kiek geros kokybės jo būtų. 1

Gerai, tada imkime kitus pavyzdžius. Sa
kysime, moteriškųjų madų pramonė (haute 
conture).

Tegu jau tik niekas neneigia, kad šis da
lykas nėra menas, ir vienas iš pačių aukš
čiausių, pačių tyriausių, poetiškiausių ir

SROVES IR MOKYKLAS)

kvapniausių. Jis materializuojasi per me
džiagą, spalvas ir formas. Nemažiau, kaip 
tapyba, kaip architektūra, o tik tūkstapčiais 
kartų įvairiau ir intensyviau. Didžiausio1 
manijako gėrėjimasis architektūriniais pa
minklais, pvz., Notre Dame de Paris ka
tedra, juk būtų tik vėsus vėjelis, palyginus 
su milijonų moterų dvasios ir širdies iš
gyvenimų audra vien tik praeinant pro ma
dų salono langus ar Fauborug St. Honorė 
šaligatvių vitrinas

šioje meno srityje jau antri metai tenka 
konstatuoti labai tragiškus reiškinius. Pa
vartęs amerikoniškus madų žurnalus, ran
du keliais mėnesiais anksčiau modelius, 
kuriuos arba visai panašius arba jų idėji
nes kopijas po to išvystu Paryžiaus žurna
luose ir gatvėse. Prancūzų spauda rėkte rė
kia, kad Paryžius tebėra pasaulio madų ir 
skonio sostinė. Rėk nerėkęs, — bet čia tik 
nebent aklą šovinistą teįtiklnsi. Dar ne
ginčijama, kad Paryžiaus modeliai savo 
realizacijoje išeina daug skoningesni, kul
tūringesni it kvapnesni. Bet tai tik pritai- j gašlumas, 
kymas, išpildymas, geras pa tv-įož’ojimas, o'platesnių studijų, o jų kas mėnesį vis nau- 
nebe autentiška ir originali kūryba. Pseu- jų išeina.

Bi-

Naujo gyvenimo evangelijos
(LAIŠKAI 1S PARYŽIAUS APIE NAUJAUSIAS . L1TERATDROS

Rašo BRONYS RAILA 

doklasicizmas, kaip būtų pasakęs K. 
zauskas.

Doleris viską nugali! — štai priežastis, 
kuri nebūtų buvusi jokia paslaptimi Karo
liui Marksui.

Dolerio civilizacija negali nedaryti įta
kos ir literatūrai. Nebe visuomet atsilaiko 
prieš ją ir Paryžiaus naujųjų srovių kūrė
jai, modernizmo ieškotojai. Edgar Poe, 
Walt Whitman, Th. Dreiser ar Siclair Le
wis, tie visi Europoje garsūs ir mėgiami 
amerikonų literatūros titahai šiandien ap- 
sitrynę, beakaitomi pensininkų ar rotnantin- 
g,» senmergių. Dabar Kiti vardu laikraščiuo
se ir knygynų languose vis <en.tmė litera
tūra, ir vis daugiausiai amerikoniška. Ir 
vis: — Hemingway, Steinbeck, Faulkner, 
Caldwell, Bromfield, Saroyan, Farrel, Vin- 
sor (romanas „Gintaras”!)... Taip visus 
jaudina šios beletristikos ir dramaturgijos 
—energija, instiktų atskleidimas, animaliz- 
mas, primityvizmas, zoologizmas, brutalu
mas, žiaurumas, sentimentalumas, sadizmas, 

seksualizmas!.. Tam reikėtų

Bet visgi tiražais ir (spūdžiu, atrodo, vi
sus tuos amerikoniškojo šimtmečio genijus 
sumuša kalifornietis Henry Miller. Jo ro
manai čia turi nepaprasto pasisekimo: ...Juo
das pavasaris”, du apie „Vėžius” (Cance- 
rius) ir dar gal pora, su kuriais neturėjau 
laimės susipažinti. Taj romanai, kur niekad 
žodis nevyniojamas į bovelną, bet specia
liai parenkamas ko dažniau ir ko riebiau. 
Tas pats procesas pritaikintas ir vaizdų oei 
lytinių aktų scenoms. Stilius — gyvas, stip
rus, poetingas. Tragiškiausia tik, kad tie 
autoriaus herojai, kurie pasauli temato tik 
per apatinės savo kūno dalies skylutę, vis
gi atkakliai sprendžia pagrindines sociali
nes ir metafizines problemas. Dėl to ir pats 
Milleris šalininkų perstatomas, kaip revo
liucionierius ir didžiausias humanistas, be
veik mistikas...

Pernai rudenį gerųjų buržuazinių papro
čių ir moralės gynimo pirmininkas buvo 
beiškeliąs Milinio raštų leidėjams Ir ver
tėjams bylų už tyčiojimąsi iš žmogaus šven
tenybių ir demoralizacijos skleidimą. Gar
sūs ir svarūs vardai tuoj sudarė komitetą 
Milleriui ginti. Byla, atrodo, bus numarib-

Mažosios Lietuvos Tarybai Įsisteigus
Šiandieną, kada taip labai yra svarbu or

ganizuot] ir vienyti visų lietuvių jėgas ko
vai dėl Lietuvos laisvės, tremtyje mes pa
stebime ir labai džiuginančių reiškinių: 
skaitytojai, tikiu, jau žino, kad yra įsistei
gusi Mažosios Lietuvos Taryba. Tai yra 
kolektyvinis organas, sudarytas iš visos ei
lės Mažosios Lietuvos viuomenininkų, kul
tūrininkų, mokytojų, dvasininkų, ūkininkų 
ir kitokio užsiėmimo žmonių. Taryba, at
rodo,stengsis vienyti Mažosios Lietuvos 
žmones, šiuo metu išmėtytu* po įvairias 
Vokietijos provincijas ar karo audros dar 
toliau nublokštus. Ji stengsis suburti juos 
didžiam laisvės troškimui, savitų religinių, 
dorovinių, lietuviškų tradicijų išlaikymui. 
Tikimasi, kad jos pastangas parems ir lie
tuviškoji Mažosios Lietuvos evangelikų baž- tuvis ar vokietis esąs. Kitas ir savo gimtąją 
nyčios vadovybė, kuri niekada nebuvo abe- į kalbą primiršo, trečias pražuvo lietuvybei 
jinga lietuviškam darbui. Gražu, kad Maž. mišrią šeimą sukūręs. Ir štai dabar stovi- 
Lietuvos Taryba, kad ir gerokai pavėlavu- ' me prieš faktus, per 700 metų padarytus, 
si, rūpinasi tremtyje gyvenančių Mažosios . kurių nei plunksnos brūkštelėjimu, nei gra- 
Lietuvos lietuvių švietimu, mokyklų išlaiky- ' liais žodžiais, nei įstatymais neišspręsi. Ir 
mu, parapijų kūrimu ir t.t. i J tikrą lietuvybę Mažosios Lietuvos brplių

Didžiosios Lietuvos lietuviams, o taip pat staiga neįvykdysi. Vis dėlto, M. Lietuvos 
ir Amerikoje gyvenantiems mūsų tautie- j Tarybos įsikūrimąs yra pirmas kelias pir- 
čiams džiugi naujiena, kad Mažosios Lietu-; myn šio klausimo sprendimui: patys ma|- 
vos lietuviai, kuriuos žiauri prūsiškoji oku- ' lietuviai ima sukti senąja lietuviškumo link- 
pacija buvo atskyrusi nuo mūsų 700 metų, mei Ir jie, lyg savo laiku Dr. V. Kudirka, 
ir kurie šiandien, lygiai, kaip ir mes, turi' „pasijuto lietuviai esą”, 
nešti maskoliškąjį jungą, pergyventi tą patį Į Mes, iš Didžiosios Lietuvos kilę lietuviai, 

kuriems šiuo metu yra tekęs ir lietuvių 
tautos vadovavimas, šį faktą turime priimti 
ir atžymėti ne kaip eilinį. Ir tremtiniams

700 metų laiko tarpas bus padaręs savo. 
Vienaip brendo, augo Didžioji, ir kitaip 
Mažoji Lietuva. Nors maža kuo tesiskyrė 
prūsiškai kaizeriškas bizūnas nuo rusiško 
— cariško, vienok mūsų, didlietuvių, politi- 
nės laisvės ir Nepriklausomybės sutemos 
buvo žymiai trumpesnės. Ir po pirmojo pa
saulinio'karo nebuvo lemta abiems Lietu
vos dalims susilieti į vieną politinį vienetą. 
Nenuostabu tad, kad daug kas pradėjo mus 

Septynius šimtus metų ujamas Ma- 
Lietuvos brolis ir lietuvišką žodį 
primiršo, ir prie jo pavardės sve- 
vokišką galūnę prikabino, ir galvo- 
kitaip išmokė. Ir mokykla, ir baž-

skirti, 
žosios 
dažnai 
timieji 
ti kiek 
nyčia, ir pati valdžia juos vokietino. Ne
nuostabu tad, kad dažnas jų nebežinojo lie-

visu lietuvišku vaišingumu, nors jie dažnai 
ir nekalbėtų lietuviškai. Mūsų vadovaujan
tieji organai ir visi, nuo kurių tai parei
na, tepasistengia suregistruoti po visur iš
blaškytus šiuos mūsų brolius. Baltas ir Lie
tuvos Raudonasis Kryžius tenepamiršta iš
tiesti savo gailestingą pagalbos ranką, iki 
šiol jau daug' tremtinių ašarų nušluosčiu
sią, ir šiems, nestovyklose gyvenantiems, ir 
tuo pačiu dar labiau skurstantiems, šiems 
mūsų tautiečiams. Reikėtų paieškoti būdų ir 
teisiškai juos apginti. Iki M01 jie, negau
dami Amerikos lietuvių, Balio ir tremtyje 
egzistuojančių organų pagalbos, buvo pri
versti mestis į vokiečių glėbį, naudotis tik 
vokiečių teisiškais patarimais, vokiečių or
ganizacijų šalpa ir pan. Parodykime tad 
savo rūpestį jais, išimkime iš vokiečių glo
bos tai, kas mums teisingai priklauso. Pa
remkime visas Mažosios Lietuvos Tarybos 
pastangas savo aukomis ir patarimais. Te
gu jaučia Mažosios Lietuvos broliai, kad 
mes viena tauta esame.

Nepamirškime, kad šio darbo reikia 
griebtis tuojau, bet su apdairumu, mokėji
mu prie žmogaus prieiti, o svarbiausia, su 
meile ir širdimi. '

K. Pelėkis

ta. Į Komitetą, tarp kitų, įeina Ir Jean 
Paulhain. Komiteto nariu yra ir Franfoia 
Mauriac, katalikiškiausias prancūzų rašy
tojas, Akademijos narys, kuria sakos] ne
pritariąs Millerio idėjoms, bet ginąs ra
šytojo minties laisvės principą. Tai, be 
abejo, labai aukštos kultūros ir demokratiš
kumo bruožas, turįs čia senas tradicijas. 
Nes jau Voltaire sakydavo: „Aš nesutinku, 
ką tu kalbi, — bet aš paguklysiu galvą ut 
tavo laisvę kalbėti!”... Iki tam tikro laips
nio šitais papročiais yra patenkintas ir 
Maurice Thorez. Ta] yra ligi tol, kol iš 
Millerio tezės ir Mauriac antitezės hėge
liškos dialektikos būdu pasidarys sintezė, 
kur jau tikisi žodį turėti vienas Thorez.

Vaizdų ryškumu ir detalizavimu Millerį 
beveik pralenkė kitas romanistas Sullivan, 
kurio iš amerikonų kalbos verstą - romaną 
plėšia įiš rankų ypač gimnazistai ir tarnai
tės. Romanas vadinasi „Aš eisiu nusispiaut 
ant jūsų kapų” (J’irai cracher sur vos tpm- 
bea). Iš galantiškosios technikos ir meilės 
akto pozų vaizdavimo tuojau buvo aišku, 
kad autorius yra išėjęs vietinę Montmartre 
.■gyvųjų kinematografų” akademiją ir kad K 
vertinus iš amerikoniškos kalbos bei Sulli- 
vano pavardė čia yra tik- fikcijos. Neminė
siu jo tikrosios pavardės, kad nepatekčiau 
į kalėjimą. Bet niekas man neuždraus nu- . 
sistebėti, kaj paryžietis jau ir šiuo specia
liu reikalu tik pamėgdžioja amerikonąl

Naujoji amerikoniškoji, ypač seksualinė 
literatūra čia kelia susidomėjimo lygiai vi
siems. Matyti, kad šios temos visuomet sto
vėjo ir stovės aukščiau ideologinių ir par
tinių skirtumų.

Turiu faktų, kad Ir tremtinių bendruome
nėje vis daugiau bręsta pagrįstas šios mo- . 
derninės literatūros pasiilgimas. Juk toks 
knygų badas... Turiu praėjusį pavasari 
gautą laišką iš vieno tremtinio profeso
riaus, dar neveduslo, bet žmogaus labai šal
to, flegmatiško būdo Ir visokių karščiakio- 
šiavimųsi priešo. Rašo: „...gal turi ką nors 
iš Millerio? Atsiųsk, labai norėčiau ir aš 
paskaityti. Kas ten per triukšmas spaudoj 
dėl jo?” Atsakiau: „Millerio neturiu, sko
lintą skaičiau. Mėšlas! Negaišk laiko... 
Bet jei dijeta būtinai reikalauja riebalų, 
skaityk antrą kartą Pitigrillį. Palyginus su 
Milleriu, PitigrilH — švelniausias, meniš
kiausias ir romantiškiausias klasikas.” Po 
poros mėnesių vėl gaunu iš profesoriaus 
laiškutį. „Pas mus šilta,” rašą. „Dabar kas
dien einu J pliažą gražių moterų pasižiū
rėti. Ksi atvės, projektuoju parašyti kelias 
pitigriliškas

Štai man 
išgelbėta!

noveles”...
ir satisfikacija: — viena siela

(Bus daugiau)

terorą, trėmimus, šiandien suka lietuvišku
mo link.

Šia proga norėtųsi šiek tiek žvilgterėti J „ . .
save, būtent, ar mes savo dvasioje esame vadovaują komitetai, ir Amerikos lietuvius 
pasiruošę visiškai nuoširdžiai priimti šiuos atstovaujančios įstaigos turi Žinoti, kad 
Mažosios Lietuvos brolius, drauge su jais' pats likimas yra mus' pastatęs naujos, dt- 

I kovoti dėl tos pačios vieningos, na, gal ir desnės ir gražesnės Lietuvos kūrimui. Pri- 
| dėl kiek didesnės, Lietuvos. j imkime grįžtančius brolius. į savo tarpą su

Mokykimės amatų!
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daktorius“ atnešė pasirašyti rektoriui kažkokios grupės re
komenduojamų Gestapui jaunudlių sąnašą. Rektorius išprašė 
ji už durų kartu su nepasirašytu sąrašu.

AKADEMINIO JAUNIMO NUOTAIKOS. 
LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBA

Panaikinus senąsias akademines organizacijas, lietuviškas 
jaunimas nenusiminė. Studentų choras niekad dar neturėjo 
tiek dalyvių, kiek dabar, o akademiniai koncertai, laikas- 
nuo laiko organizuojami Studentų Komiteto vardu, ne tiktai 
savo turiniu buvo grynai lietuviški, bet ir- labai patriotiški. 
Juose buvo dainuojamos populiarios kariškos, jūrininkų ir 
kitos dainos, šokami tautiniai šokiai ir t t., karštai ir nuo
širdžiai klausytojų palydimi katutėmis. Plakančia širdimi 
studentai slaptai pasiklausydavo radio užsienio žinių, o iš 
Vilniaus radijo kariškų valandėlių su kariškomis ir tokio
mis operų dainomis kaip „Tėvynė nežus, kol kareivis bus“. 
Kaip niekad iki šiol, lankė studentai Šv. Jono bažnyčią ir 
klausė kun. Lipniūno patriotiškus pamokslus, po kurių kartu 
su kitais maldininkais giedojo Kudirkos Tautos Himną.’) *■

Pagaliau, studentai dalyvavo bendrame nelegaliame 
NKVD persekiojamajame politiniame Lietuvos gyvenime, 
sekdami Pasaulinio Karo eigą ir laukdami tėvynės išlaisvi
nimo iš Maskvos administracijos. Todėl palyginti, gana ra
miai ir net ironiškai buvo priimami nemalonūs partijos ir 
komisarijato potvarkiai, tad ir komjaunimo mėginimai šei
mininkauti universitete.

Lenkų akademinio jaunimo, kuriame buvo nemaža atva- > 
žiavusių, nieko bendro su Lietuva neturinčių, net pabėgėlių 
iš Varšuvos ar Galicijos, dalis apsipratę su Vilniaus prijun- x 
girnų Lietuvai, tad ir su Vilniaus Universiteto lietuviškumu, 
tačiau daugumas laukė tokio karo galo, kuris gražintu Vil-

• nių Lenkijai. » . -
Į bolševikų tvarkymąsi Lietuvoje, ypač Vilniuje, jie žiū

rėjo kaip į pereinamąjį reiškinį, kurį reikią naudoti jei ne 
lenkiškumui sustiprinti, tai bent lietuviškumui Vilniuje su-

•) 1943 m. kun. Lipniūnas dėl savo patriotinės veiklos 
buvo išvežtas drauge su kitais lietuviais — patriotais iš° 
Vilniaus J Vokietiją, į Stutthofo koncentracijos stovykla, Iš 
kur tik išsivadavęs mirė 1945 m. šiltina

silpninti. Taigi, čia tenka susidurti su tokluo keistu reiškiniu, 
jog lenkiškas jaunimas, dažnai buvę Stepono Batoro lenkiš
ko universltteo studentai, visi—be išimties—su beveik religiniu 
pietizmu gerbią senojo Vilniaus Universiteto „lenkiškas tra-. 
dicijas“, išaugę vilniečių kovos prieš rusifikaciją tradicijose, 
pasakojimuose, atsiminimuose, mėgino betgi prieš savo pa
triotinio katekizmo reikalavimus (vesti Universitete maskolių 
kalbą kaip dėstomąją ir tarybinę, žinoma, tatai buvo daro
ma ne dėl kokių simpatijų sovietams ir bendrai ne dėl pro- 
sovietiško nusistatymo, bet pašalinti lietuvių kalbai, kaip 
dėstymo kalbai, stiprinančiai lietuviškas pozicijas Vilniuje. 
Toji priešlietuviškoji akcija buvo vedama nustatančių Vil
niaus lenkų politiką grupių ir veikėjų labai atsargiai, nes ji 
nesutiko su tarybine švietimo politika, skelbiančia kiek
vienos tarybinių respublikų tautos teisę ( lietuviškas aukš
tojo mokslo įstaigas, kas Maskvos pakartotinai dabar vis 
buvo patvirtinama, kai lietuvių partiečiai arba komisarai 
dėl to paklausdavo. Antra vertus, taip pat buvo žinoma, jog 
Maskva bijo savo tautų ir respublikų išvidinių jėgų, sie- 

, kiančių didesnio savistovumo, net kartą visiškos nepriklau
somybės, kas, pagaliau, sutinka su TSRS konstitucija, ir akl
iai tai seka, be atodairos naikindama bet kokius patriotinius 
sąjūdžius kaip „nacionalistinius“, „nacdeminius" (nacional- 
demokratinius) Ir bendrai prieštarybinius.

TSRS respublikų mokslas, ypačiai aukštasis, kaip tuo at
žvilgiu jautriausias, yra apsuptas partine nepasitikėjimo glo
ba. Taigi aukštosios mokslo įstaigos, dažnai tik iš vardo 
tėra gudiškos ar kitokios, o tikrai rusiškos, tik su šiokiuo ar 
tokluo nuošimčiu dėstomųjų dalykų vietos gyventojų kalba. 
Gana pasakyti, jog kai Minsko gudų universiteto rektorius 
Savickis vizitavo Vilniaus universiteto rektorių ir rusiškai 
kalbėdamas prisipažino esąs gudas, Vilniaus rektorius, su
prasdamas gudiškai pasiūlė jam kalbėti gudiškai, bet Minsko 
rektorius to vengė pastebėdamas: „Nu znajete, eto neudobno“ 
(na žinote, tai nepatogu), ir tikino Vilniaus rektorių, kad 
ateityje Ir jis nebūsiąs taip jautrus kalbos atžvilgiu. Vilniaus 
rektoriui paklausus, klek gudiškas yra kalbos atžvilgiu 
Minsko universitetas, to universiteto rektorius nieko 
neatsakė, tik numojo ranką.

Vadovaujančios lankams grupės Vilniuje stengėsi išnau
doti nesuvarkytus dar tautybių santykius mieste, iš kurio 
lenkų administracija per 20 metų vis stūmė lietuvius, kad jie 
nesudarytų čia daugumos, o nuo 1939 m. rudens pradėtas

generolas mokosi kelnes siūti ir pagal alu- 
vyklos meisterio pareiškimus jis jau sugeba 
gražiai lį darbą atlikti. Negi šventieji puo
dus lipina, sako graži lietuvių patarlė. 
Kiekvienas amato gali išmokti, o Juo la
biau prasilavinęs proto darbuotoju. Jis Ir 
kombinuotu amatų gudrybes lengviau gali 
suvokti Ir pradėt] po kurio laiko ir savys- 
toviau dirbtu Svarbu tik atsikratyti min
ties, kad dar galima bus kada nors panau
doti buvusiu savo profesijas ir tuojau 
keisti savo užsiėmimą J labiau dabartinėms 
gyvenimo aplinkybėms atitinkantį darbą be! 
amatą. Tat liečia suaugusius vyrus ir mote
ris, bet ypač tat svarbu mūsų šauniajam 
jaunimui.

Ja up imu mokos] įvairiose mokyklose ir 
kursuose. Kas mokosi visai praktiškų moks-

Visiems aišku, kad bent dauguma trem
tinių priversti būsime šią žiemą praleisti 
Vakarų Vokietijoje. Kyla rimtas reikalas 
juo naudingiau šį keletos mėnesių laiką su
naudoti. Jau daug laiko veltui nuėjo ir da
bar tenka rimtai svarstyt] ką dirbti ir kuo 
užsiimti, kad gero padarytume nu, arti
miesiems ir tinkamiau pasirengtume ateities 
gyvenimui svetimose šalyse j arba grįžus 
Lietuvon.

Pirmoje eilėje yra svarbu pramokti ama
tų. Siuvėjo, batsiuvio, staliaus, šatkalvio, 
elektro—techniko, radio—specialisto, auto 
šoferio, auksakalio, linotipininko, rimoriaus 
ir daugybė kitų amatų laukia mūsų pasi
rinkimo pagal norus ir sugebėjimus. Rim
tas darbas malūnuose, verpimo—tekstilės
fabrikuose, odos apdirbimo įmonėse, lent
pjūvėse, kepyklose, bravoruose, pieninėse ir j lų, tam nebūtina mokyti* dar amato. Bet 
------ •—_ ..... .. ... ,— .------ kag invite,! bendruose moksluose, lanko se

nojo tipo gimnazijas bei-kitas bendrojo la
vinimosi mokykla* arba kas 
namų humanitarinių mokalų, 
svarbu, kad aukštojo mokslo 
bininkas ar mokytojaa dar 
kurį nors ir rankų darbą—amatą. Svarbu 

 i arba studentas 
' liuoslaikiu baigtų kokius šoferių, technikų 
I ir panašius kursus. Svarbu, kad moksleivių 
mokytojai ir net tėvai laiku pasirūpintų at
kreipti jaunųjų dėmesį į didelę svarbą ge
rai išmokti amato arba kurio kvalifikuoto 
darbo. ■

Svetimų kalbų mokymasis taip pat labai 
ir labai svarbus dalykas. Jau daugybė mū
sų tremtinių savo kailiu patyrė kaip bloga • 
nemokantiems svetimame krašte vietos kal
bos. Be nors ir menko kalbos mokėjimo 
negalima pradėti svetur pirmųjų žingsnių ir 
reikia ilgesnį laiką būti kitų pastumdėliu. 
Labai gražu, kuomet lietuvių stovyklose vo
kietukai pramoksta lietuviškai, > bet labai 
nepraktiška, kada lietuviukai per trejus me
tus net vokiškai vokiečių krašte neišmoks
ta... Pirmoje eilėje būtina pramokti ang
liškai. Su anglų kalba visame pasaulyje di
delio vargo neturėsi Toliau seka prancūzų ir .

(Perkelta į 4 pusi.)

panašiose dirbtuvėse išmokys mus įmonių 
darbininkų darbo.

Amatų galime mokytis stovyklų kursuose 
ir ’ vietos vokiečių amatų mokyklose bei 
dirbtuvėse. Darbo galime išmokti bedirbda
mi eilinių darbininkų darbą. Svarbu tik 
pradėti, svarbu veltui laiko neleisti ir susi-
ieškoti’darbo. Tiesa, tat ne lengvai seksis. I,Uip k*d "«>k»«ęivis

Galybės grįžusių iš karo vietos gyventojų 
ieško galimybės pakeisti savo buvusias pro
fesijas ir pramokt] amatų bei darbo. Jie vi
si bus rimti konkurentai šiose pastangose, 
bet neturime bijotis ir negalim savo žygių 
gailėtis. Daug kas jau ir iš tremtinių tin
kamai susitvarkė ir gražiai amato arba tin
kamo darbo pramoko. Turime jau ne tik 
gerų siuvėjų, batsiuvių, šoferių ir p., bet 
pasitaiko ir auksakalių, laikrodininkų, teks
tilininkų ir kitų retesnių, bet naudingesnių 
profesijų tremtinių. Kiti sugebėjo net išti
sas dvejų arba trejų metų specialines ama
tų mc'yklas tinkamai baigti ir puikius dip
lomus įsigyti Visa tat Įgijo ne be vargo, 
ne be pastangų ir didelių rūpesčių. Yra sta
čiai pasišventėlių amato pionierių. Tūlas 
Lietuvoje išgarsėjęs advokatas, dirbęs savo 
jais vos profesijos darbą daugiau 25 metų, 
atsikratė seno įpročio ir gražiai1 pramoko 
batsiuvio amato. Arba ne mažiau garbingas

mokosi vadi- 
tam labiau 

filosofas, kal- 
mokėtų gerai

3



Kr. 119 (855) 4 pus!
f

MINTIS

•’I

1947 X. 21

Dar kartą apie emigracijos Įkaršti
(MŪSŲ SPEC KORESPONDENTO ANOLJOJE)

TRUPUTĮ anksčiau rašiau apie emigra
cijos įkarštį, duodamas iliustracijai šimto 
tremtinių lenkaičių, užangažuotų Kanados 
parlamento atstovo p. Ludger Dionne, pa
vyzdį. Laikas, tačiau; parodė, kad mano 
duotas pavyzdys nebuvo tikslus, tad jį, pa
siremdamas naujausiomis žinioms, patai
sau. — v • 
KANADOS DARBO MIN1STERIO ŽYGIAI 

KANADOS Darbo Ministeris Humprey 
Mitchell, susipažinęs su Kanados Poloni- 
jos Kongreso intervencija apie nežmonišką 
lenkaičių traktavimą St. George de Beauct 
(Quebec) tekstilės fabrike, delegavo p. Vik
torą Podoskį, buvusį Lenkijos pasiuntinį 
Kanadoje, o dabar dirbantį toje pačioje mi
nisterijoje, kad jis vietoje ištirtų esamą pa
dėtį.

P. V. Podoskio pranešimas, kuris buvo 
paskelbtas spaudoje ir radijo žiniose, tvir
tina:

„Lenkių mergaičių darbo sąlygos yra ga
na patenkinamos; išlaikymo sąlygos yra la
bai geros; mergaičių traktavimas yra visiš
kai pataisomas ir suderinamas su krikš
čionybės dvasia”.

„Mergaitės turėjo kai kurių nemalonių 
atsitikimų su įsigėrusiais jaunais žmonėmis, 
kas sudarė būtiną reikalą įvesti globą, kad 

* patašių dalykų ateityje nepasikartotų”.
„Atlyginimas atrodo labai mažas. Gandai 

apie belaisviškas darboz sąjygas, kurios iš
šaukė Polonijos Kongreso intervenciją, ki
lo, kaip atrodo, ryšium su emocijonalia re
akcija daugumos, 
darbo sąlygas, ir 
.visuomet yra kelti

Kaip pasirodė, mergaičių tarpe veikė 
komunizmo narelis, permestas iš Vokietijos 
vertėjos Marijos Palucha asmenyje. Kai p. 
L. Dionne vertėją atleido, neramumai su
ktojo. Šiuo metu p. Palucha dirba Kanados 
lenkų komunistinio laikraščio „Kronika > 
Jygodniowa” redakcijoje.

Taigi, fabrikas 
30.000 arba po

fabrikas negali

KAIMYNU GYVENIMO VAIZDAI

išmintingai vertinančia 
mažumos, kurios tikslas 
nerimą ir rūpesti”.

Už butą ir išlaikymą moka po 5,50 ar 6,50 
d., atsižvelgiant i tai, po kiek gyvena vie
name kambaryje. Tokiu1 būdu įvairiems rei
kalams lieka joms 3 — 4 dol. savaitėje.

P. L. Dionne fabrikas už mergaičių at
vežimą lėktuvais j Kanadą sumokėjo virš 
50.000 dolerių. Tarptautinis Komitetas tam 
reikalui paskyrė 20.000.
mergaičių atvežimui išleido 
300 dol. už mergaitę.

P. PodoskiO nuomone,
atskaityti kelionės išlaidoms iš mergaičių 
algos, jeigu jos išpildys dviejų metų sutar
ti. Taipgi nėra išaiškintas klausimas, ar 
fabrikas gali reikalauti kelionės išlaidų ap- 
mokėjmo iš mergaitės, kuri anksčiau, nei 
sutartis įpareigoja, pasitraukia nuo darbo.

Trys mergaitės jau apleido p. Dionne 
Įmones, o sekančios septynios mano pasi
traukti netolimoje ateityje.

Šiuo metu fabriko direkcija atskaito kiek
vienai mergaitei atitinkamą kiekį pinigų už 
kelionę lėktuvu. Tačiau p. Dionne pažadėjo, 
kad. išmokės sulaikytus pinigus, ir ateityje 
po darbo netrukdys joms išeiti į miestą ar 
toliau išvažiuoti. Pagaliau gteitii laiku bus 
pakviesta lenkų tautybės sesuo pranciškonė, 
kuri mokys mergaites anglų ir prancūzų 
kalbų ir eis vertėjos pareigas.

Lenkai vis dėlto yra patenkinti Kongreso 
intervencija ir džiaugiasi, kad, nors mer
gaičių darbo ir gyvenimo sąlygos nebus 
idealios, p. Dionne „negalės mergaičių 
taip eksploatuoti, kaip norėjo”.

Pasirodo, kad minėtų mergaičių reikalu 
Varšuvos vyriausybė buvo įteikusi Kanadai 
atitinkamą notą.

bet vis 
potvar-

vienerių

pereiti į fabriką 
dirbti, Supranta- 
kaip vienuolyne, 
savo kambaryje, 
ligoninės vidaus

NAMAI - PRAGARAI, BE JŲ NEGERAI
SKAITANT panašius raportus, atsimena 

sena lietuviška tiesa: namai — pragarar, 
be jų negerai ... '

Taip iš tikrųjų ir yra.
Šiuo metu patys anglai turi prisitaikinti 

griežtesniems darbo potvarkiams ir draudi
mui be Darbo Ministerijos žinios keist! 
darbovietę. Anglai 'gal padejuos, 
dėlto prisitaikins. Tuo tarpu šie 
kiai lietuvius veikia.

Štai, vienai lietuvaitei baigiasi
metų sutartis dirbti ligoninėje. Baigus pir
muosius metus, ji norėtų 
ar svetimtaučių stovyklą 
ma: ligoninėse drausmė 
Negalima priimti svečių 
reikia derintis prie visų
drausmės taisyklių. Tačiau minėta lietu
vaitė susiduria su nauju Darbo Minsteri- 
jos patvarkymu, ir pakeisti darbovietę pa
sirodo ne taip lengva. Mūsų žmogus tokiu 
atveju pasidaro vieną išvadą: jeigu taip, aš 
galiu grįžti Į Vokietiją.

Tiesa, grįžti gali, tačiau,' kiek iš laiškų 
žinome, sugrįžę nėra svetingai priimami: 
jie turi sutikti dirbti vokiečiams 
emigraciją Į kitus kraštus jiems 
galvoti.

Išvada: reikia stengtis suprasti
savo, bet ir to krašto, kuriame gyvenama, 
interesus ir nesiskubinti su sprendimais. 
Senesnieji išeiviai taipgi vargo. Tik pa
mažu, valingai galima pasiekti įmanomesnių 
gyvenimo sąlygų

1947. X. 12.

„PAREIGA TAUTAI VISŲ VIENODA”
Latvių laikraštis „Tev žeme”, konstanta- 

vęs neigianjas. apraiškas tremtinių gyvenime 
ir defensyvinę poziciją gyvenamojo momen
to reikalavimams, kviečia savo tautiečius 
susitelkti dar nebaigtos kovos uždaviniams 
atlikti, nes „mūsų laikas gi, priešingai 
girdimiems balsams, yra didelių, gražių, 
patarnavimo vertomis idėjomis turtingas 
laikas, tik reikalinga didesnė drąsa ir pa
siaukojimas, noras ir pastangos toms idė
joms Įgyvendinti, o ne atidėlioti, nutylėti, 
ar laikyti antraeiliu dalyku.”

To laikraščio nuomone, tremties pagrin
dinė prasmė ir pateisinimas, tai kova už 
tėvynės laisvę. Gi tai verčia pagalvoti, ar 
esame verti tų, kurie liko kovoti nepaly
ginamai sunkesnėse sąlygose tėvynės miš
kuose. Jų kūnais ir gyvybėmis dengiami, 
atsidūrėme čia ne 
bėgti toliau ...

Kiekviena kova 
tremtinių uždavinys
kos nebūtų veltui sudėtos.

„Tų kovų vienu laimėjimu”, sako laik
raštis, „jau yra tai, 
esame čia, bet jei 
įgyvendnimui nieko 
sime po pasaulį tik
darni, aukos bus veltui sudėtos, veltui bus 
išlietas kraujas ir sužalotas kūnas... Parei
gose prieš tautą, lygiai kaip prieš įstaty
mus, visi esame lygūs. Kaip jaunas sodžiaus 
vaikinas, taip ir žilas profesorius turį savo 
tautinius uždavinius ... ir jei iš kario 
laukiame kiekvienos aukos, tai koks gi tam 
pasiruošimas šių dienų mūsų inteligenti
jos?” klausia laikraštis.

„Jei. tauta aukų reikalauja iš savo kario, 
tai dar daugiau pasiaukojimo turi teisės 
laukti iš tų dvasios darbuotojų, kurie ge
riau 
juos 
metu 
darni

Baigdamas laikraštis pabrėžia, kad tauta 
laukia mūsų grįžtant, bet ne su lagaminų 
kalnais, o pasimokinusius iš naujųjų laikų 
tautų laisvės kovų, apsisprendusius savo 
tiksluose ir tinkamai pasiruošusius mo
mentui, kada motina Tėvynė pašauks.

karnai atžymėti jų baletmeisterio O. Lema- 
nio ir baletininko R. Saulės 25 metų sce
nos darbo sukaktį.’ ""

Iš ruošiamųjų dalykų pažymėtini — Listo 
vieno veiksmo „Mefisto valsas”, Strauso 
„Rožių kavalierius” ir platus divertismen
tas. Kostiumus ruošia patys ansamblio da
lyviai pagal ■ meninnko S. Vidbergo pieši
nius. Pirmasis pasirodymas su naująja pro
grama numatomas jau lapkričio mėn. Stutt- 
garto operos

IR LATVIAI

salėje.

JAV BURIASI 
DARBUI

Zinas” praneša

BENDRAM

apie latvių
Filadelfijoje,

tam, kad

reikalinga
— žiūrėti,

žiūrėti,

aukų, 
kad tos

kur

bet 
au-

ir apie 
sunkiau

ne tik

J. Ku-kis.

kad dideliu skaičiumi 
mes tautinių idealų 

nenuveikę išsisklaidy- 
geresnių dienų ieško-

/ 
Amerikos lietuvių laikraštyje „Darbinitt- 

kos” Nr. 70, rašoma:
I — Gen. Clay esą pasiūlęs Įstatymą, kad 
| sustabdyti denacifikacijos programą. Tuo 

KALBOS NEMOKĖJIMAS ir STOVYKLŲ būdu daugiau l&ip 350.000 vokiečių, įtaria
mų buvusių naciais, kurie buvo kalinami ir 
laukė teismo, išvengtų bausmės ir būtų 
paleisti į laisvę.

— Šiuo metu spausdinamoj Šveicarų en
ciklopedijoj Lietuvai ir lietuvių literatūra:

ĮTAKA
P. PODOSKIO pranešime toliau tvirti

nama, kad svetimų kalbų nemokėjimas ir 
tragiški mergaičių pergyvenimai padarė 
Įtakos, kad p. Dionne įsitikino, jog mergal-

„Darbininką” pavarčius

nau |/. a-z liūliu t i im uu, J'-'įį u.iuiu»aį ii uiiuviiį mviaiųiu.

tės turi būti saugomos nuo sąlyčio su sve- ! yra paskirta 8 skiltys (4 pusi.) į kurias 
timaisiais, kurie galėtų turėti blogos įtakos 1 įdėtos ir 6 iliustracijos. Apie Lietuvą ap- 
jų elgesiui ir moralumui. i rašymo tekstą paruošė prof. J. Eretas.

Raportas, be to, atkreipia '■dėmesį Į tai, — Neseniai nuvykusi į' JAV (š. m. birže- 
kad mergaitės bijosi policijos; p. Podoskio lio mėn.) solistė (mezo-sopranas) A. Di- 
nuomone, tai plaukia iš psichologinio kom- j čiūtė - Trečiokienė sėkmingai koncertuoja 
plekso jų pergyvenimų Vokietijos sto- Amerikos lietuviams.
vykiose ir vietinės kalbos nemokėjimo. | — „Osservatore Romano”, ryšium su

Mergaitės savaitėje uždirba 9,8J dolerių, britų Žemųjų Rūmų debatais Pabaltijo vals-

Pabaltijo filatelistų suvažiavimas
S. m. spalių mėn. 4 ir 5 d. Augsbufge- 

Hochfelde įvyko Pabaltos Filatelistų Sam
būrio „Baltia” visuotinis narių suvažiavi
mas, į kurį atvyko visų trijų zonų estų, lat
vių ir lietuvių filatelistai. Pirmąją suvažia
vimo dieną sambūrio valdyba suvažiavimui 
pateikė savo darbų apyskaitą, o po jos, 
laikantis įstatų, buvo renkama sekantiems 
veiklos metams nauji valdomieji organai. Iš 
valdybos apyskaitos paaiškėjo, jog sambū
ris šiuo metu turi iš viso virš 200 narių ir 
vis dar plaukia nauji įstojimo pareiškimai. 
Didžiulis ir itin svarbus darbas — Pabaltės 
valstybių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) 
pašto ženklų katalogo išleidimas — jau 
eina visiškai prie pabaigos ir netrukus už

. Mokykimės...
(Atkelta iš 3 pusi.) 

ispanų kalbos. Jų išmokti ilgais žiemos va
karais taip pat pravartu. Kam būtų sunku 
šių kalbų išmokti, tas teišmoksta bent espe
ranto kalbos. Su šia kalba ir daug kur ga
lima bus susikalbėti ir esperantininkų tar
pe geros paramos susilaukti savo darbuo,- 
se ir žygiuose. Galime pasidžiaugti, kad 
gana žymus skaičius mūsų tremtinių gerai 
svetimų kalbų išmoko, o pirmoje eilėje ang
lų kalbos. Jie dabar yra vertėjais ir kitais 
pareigūnais anglų ir amerikiečių įstaigose 
bei gražiai reiškiasi nuvykę Anglijon. Jų 
gyvenimas vien dėl anglų kalbos mokėjimo 
žymiai lengvesnis ir kur kas geresnis. Nu- 
vykusieji Amerikon, kalbą mokantieji tuoj 

. gauna daug geresnį darbą ir žymiai geriau 
gyvena. Taigi, šalę amatų pramokime 
svetimųjų kalbų!

Dar žiemos sezoną galima išnaudoti 
zikos dalykams pramokti. Tremtinys, 
gebąs groti vienu ar kitu instrumentu 
galės tikėtis gauti lengvesnio darbo. Be to 
jis daug naudos teiks ir savo tautiečiams, 
dalyvaudamas įvairiuose parengimuose bei 
viešuose lietuvių pasirodymuose. Neapleis
kime ir visokių muzikos kursų bei mokyk
lų.

Išmoktas amatas, svetimos kalbos, muzika 
. labai pravers laikinai begyvenant svetimose 

šalyse, bet tat nebus kokiu nors apsunkini
mu ir grįžus brangiojon Lietuvon. Čia ši
tie dalykai labai ir labai pravers ne vienam 
lietuviui. Todėl, tinkamai išnaudokime 
•teinančios žiemos laiką! R. K.

dar

mu-
su-

ir

tam tikrą mokestį galės būti išdalintas na
riams btei platinamas kitiems filatelistams. 
Katalogas susidės iš 3 skyrių, tad kiek
viena Pabaltos valstybė turės atskirą savo 
skyrių, kuriame tekstai bus atspausdinti 
anglų, vokiečių ir atitinkamo krašto kalba. 
Jame taip pat bus įdėtos ir trumpos Pa
naitės valstybių istorinės apžvalgos. Estai 
ir lietuviai savo skyriam^ visą medžiagą 
(tekstus ir klišes) jau yra paruošę ir ji jau 
atiduodama spaustuvei. Siek tiek darbą už- 
delsė latviai, bet ir jie savo skyriaus me
džiagą jau baigia tvarkyti. Šio katalogo iš
leidimas didžiai pasitarnaus Pabaltos vals
tybių propagandos reikalui, tuo labiau da
bar, kai pakitėjusios politinės sąlygos ir tą 
jau bemaž užmirštą Europos kampelį ir jo 
tragediją jau ima vis labiau kelti į viešumą.

Čia paminėtinas ir vienas mums malonus 
faktas: „Baltia” sambūrio pirm. p. Wach
ter (estas) suvažiavime itin šiltais žodžiais 
kalbėjo apie lietuvių, filatelistus, kurie tiek 
katalogo paruošimo darbuose, tiek savo fi- 
lateline veikla pasirodė esą geriausiai or
ganizuota ir tvirtos iniciatyvos tautinė 
grupė. Užtat sekantiems metams Į sambūrio 
valdybos pirmininkus p. Wachter primyg
tinai siūlė rinkti lietuvį, tačiau, lietuviams 
nuo šio posto atsisakius, valdyba buvo 
išrinkta tokios sudėties: pirmininkas — p. 
Wachter (estas), jo pavaduotojas — p. 
Liubinskas (lietuvis), sekretorius — p. Ozo- 
linš (latvis), iždininką? — p. Zigaitis (liet.) 
ir mainų vadovas — p. Pensą (estas). Be 
to, kiekvienai tautinei grupei išrinkta po 
vadovą. Lieįuvių grupei vadovaus p. Kože- 
niauskas. Kartu perrinkta ir revizijos ko
misija.

Suvažiavime buvo iškelta ir apsvarstyta 
visa eilė grynai filatelistinės veiklos klau
simų. Iškėlus klausimą dėl įvairiose sto
vyklose leidžiamų tariamų pašto ženklų, 
visi kalbėjusieji pasisakė juos esant tik pa
prastomis etiketėmis, kurių rinkimas — ne 
filatelijos sritis, todėl dabar išleidžiamame 
kataloge jie visai nebus paminėti.

Po ir prieš oficialiąją suvažiavimo dalį 
ten pat buvo platinami ir specialiu antspau
du anstpaudgojami dail. L. Krasausko (liet.) 
darbo atvirukai, kuriuose atvaizduota juo
dame fone plevėsuojant iki pusiau stiebo 
nuleistos estų, latvių ir lietuvių taut, vė
liavos. Atvirukuose trumpas įrašas: „1944-, 
1947 in Exile”.

Sekančią suvažiavimo dieną jo dalyviai 
tarpusavyje keitėsi ir įsigijo naujų filate- 
linių vertybių. Buvo vykdomas ir aukcio
nas. Už retesnius pašto ženklus buvo įsiū
lytos gana aukštos kainos, nors pastebėta 
tendencija retesniuosius ženklus pasilaikyti, 
nesiskubinant jų išleisti. Galop visų trijų 
tautybių filatelistai su savo valdyba buvo 
nufotografuoti K. Ap.

lybių reikalu, neseniai įsidėjo straipsnį, ku
riame pabrėžiama, kad Vatikanas niekada 
nėra pripažinęs Lietuvos prijungimo prie 
SSSR ir tuo klausimu laikosi tos pačios po
litikos kaip JAV.

„New York Herald Tribune” savo Romos 
korespondento pranešimu apie minėtąjį Va
tikano organo straipsnį, padėjo antraštę 
„Vatikanas rodo Lietuvą, kaip sovietinio 
grobimo pavyzdį”. J

— Vienas lietuvis; iš Svędijos prisiųstame 
laiške, rašo:-,,..'. čia pateko vienas vokietu
kas, dirbęs Estijoje pas vieną estų ūkinin
ką. Tas ūkininkas už piliavų neatidavimą 
buvo išsiųstas į nežinią, o jo vieton at- 
kraustytas rusas, kas nieko keistaus nebūtų, 
bet keisčiausia, kad paklausus, kokia jo pa
vardė, pasakė senojo savininko pavardę. 
Paklaustas — kodėl? — atsakė: ,,t) gi pa
togiau. Visi dokumentai, visi popieriai jo 
vardu, tai kam viską keisti ...” Iš šio 
pavyzdėlio lengva spręsti kas dedasi ir 
Lietuvoj. ■ ,

— Švedų laikraštis „Smalanihgen” (š. m. 
rugpiūčio 20 d.) rašo, kad Lietuvoje pa
skutiniais mėnesiais buvo areštuota nema
žiau kaip 80 kunigų, vienas vyskupas nu
teistas mirti, o'kiti du ištremti į Sibirą.

— Tarybų Lietuvos du „didieji” Paleckis 
ir Gedvilą neseniai per Vilniaus radiją 
paskelbė atsišaukimą į „tėvynainius laikinai 
gyvenančius už tėvynės ribų”, kuriame 
kviečia visus grįžti ir žada nieko nebausti, 
bet čia pat grasinančiai pabrėžia, kad „Jūs 
apgaudinėjamį visokio plauko karo nusi
kaltėlių ir avantiūristų, kurie kalbina jus 
važiuoti į Aliaską ir Braziliją”. Tie nusi
kaltėliai, esą, meluoja tam, kad nuslėpti sa
vo nusikaltimus ...” Pr. Al. i

„Latviešu 
organizacijų-JAV konferenciją 
kurioje be organizacijų atstovų iš visų 
JAValstybių, dalyvavo taip pat ir Kanados 
latvių organizacijų atstovai.

Šios konferencijos pagrindinis uždavinys 
— sutartinomis jėgomis padėti Europoje 
likusiems tremtiniams jų šalpos ir emigra
cijos reikaluose. Tuo tikslu buvo nutarta 
steigti bendrą latvių organizacijų atstovybę 
JAV, įtraukiant darban visas po platųjį 
kontinentą išsklaidytas organizacijas.

Filadelfijos latvių konferencijos” proga 
nutarta taip pat sueiti į artimesnį kontaktą 
su JAV senatoriais ir kongresmanais, tiks
lu paremtj jų pastangas Sfrattono biliaus 
pravedimui, kuris kongrese numatomas 
svarstyti sausio mėn. 5 d. prasidedančioje 
sesijoje.

Ta proga tektų palinkėti, kad susibūru- 
sios latvių organizacijos, kad ir vėlokai, 
tikrai aktyviau prisidėti prie lietuviškųjų 
organizacijų nuveiktojo ir veikiamojo dar
bo, sprendžiant bendras tremties problemas, 
o taip pat prisidedant prie bendro pavergtų 
tėvynių laisvinimo zdarbo.

už bet ką suvokia saitus, siejančius 
su tauta, kurios vienintelė viltis šiuo 
esame mes, vakaruose laisvėje gyven-

LATVIJOS UNIVERSITETO 28 METAI
Iškilmingu aktu Pineberge buvo atžymėta 

Latvijos Universiteto 28 metų sukaktis. Pa
minėjimas buvo pradėtas pamaldomis, gi po 
jų, iškilmingame akte, dalyvaujant ir kai
myninių valstybių profesūros' atstovams, 
prof. DunsdorfoJ kalba buvo atgaivinti pri
siminimai apie Latvijos Universiteto pa
žangą ir nuopelnus latvių tautos kultūrinio 
lygmens ugdyme. Prisimenant Latvijos Uni
versiteto nuveiktus darbus, anot prof. Duns- 
dorfo, semiamasi stiprybės tolimesniam 
moksliniam darbui. Tik vienam penktadaliui 
buvusios profesūros likus Latvijoje, gi di- 
desniai jos daliai susispietus Pineberge, 
latvių jaunimas turi vėl galimybių tęsti 
mokslus, laikantis senojo Latvijos Universi
teto šūkio „Mokslui ir Tėvynei” ir ugdyti 
toliau garbingas akademines tradicijas.

Minėjimo proga sveikinimus perdavė lie
tuvių profesūros vardu prof. V. Stanka ir 
prof. V. Manelis, gi estų vardu prof. E. 
Opik. '

LATVIŲ BALETO ANSAMBLIO NAUJA 
PROGRAMA -

Latvių baleto ansamblis Esslingene uoliai 
ruošia naują programą, kuria norima tin-

— pmš —

TARPTAUTINĖS DP MOTERŲ 
SĄJUNGOS VEIKLA

-Tarptautinė DP moterų sąjunga, apjun
gianti* latvių, lietuvių; estų, lenkų, kauka
ziečių, ukrainiečių, gudų ir jugoslavų mo
teris, Įsikūrusi šią vasarą siekia ne vien 
tik artiąiesnio ryšio ir bendradarbiavimo šių 
tautybių moterų tremtinių tarpe, bet savo 
veiklos pirmosiomis dienomis jau susirišo 
su didesnėmis moterų organizacijomis JAV, 
Kanadoje ir Europos valstybėse.

Šiomis dienomis įvykusiame tos sąjungos 
posėdyje, pirmininkaujanti sąjungai jugo
slave Dujič pranešė, kad buvo kreiptasi 1 
Belgijos moterų organizacijas, prašant teik
ti galimą paramą į Belgiją išvykusiems DP 
angliakasiams. Panašiu tikslu,buvo kreip
tasi taip pat ir į Anglijos moterų organi
zacijas.

VIESAS PARAGINIMAS
Buv. Gluckstadt’o (dabar Hungriger 

Wolf) Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
Komitetas ragina savo buv. bendruomenės 
narį Juozą P r o n s k ų tuojau sugrąžinti, 
jam laikinam naudojimui skolintą radio apa- 

l ratą.
Atsisakius geruoju grąžinti kalbamą ra

dio aparatą, Juozą Pronsky trauksime at
sakomybėn pagal L.T.B. statuto, Pirmojo 
priedo III str. 7§.

Hungriger Wolf L.T.B. Komitetas

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

IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS: 
MIKOLAIT1S, Edmund, 49 metų, buvo Ko- 

laverhof b. Cismar, Kr. Oldenburg;
MIKOLAITIENB, Juta, 23 metų, iš>K5ūno; 
NORKUS, Kazimieras, 24 metų;
NORKUS, Leonardas, 22 metų;
BERELOWITZ, Chaim Aharon, 33 metų, 

iš Kražių, Raseneinių apskr;
DAINAUSKAS, Jūratė, 12 metų, iš Star- 

gard/Pommern;
DAINAUSKAS, Rimydas, 15 metų, iš Star- 

gard/Pommern;
DAINAUSKAS, Leokadija, 42 metų, išStar- 

gard/Pommern;
DUNDIENfi, Marija, 30 metų, iš Wahlitz 

b. Magdeburg;
DUNDZILA, Adomas, 52 metų, iš Magde

burg;
GAUBAS, Ignas, 60 metų, Mekių km., 

Meškuičių valsč.;
GAUBAS, Joseph, 60 metų, iš Kazokų km., 

Oasčiūnų, valsč., Šiaulių aps.;
GEDVILAITE, Justina, 19 metų, iš Vil

niaus;
GEDVILAS, Antanas, 22 metų, iš Kauno;

Mūsų stovyklos gyventojus DOMĄ 
LENGVINĄ ir ALDONĄ EIDUKONIENę 
laimngai sukūrusius šeimos gyvenimą, svei
kina , ~ /

EICHSTATTO KATALIKŲ BŪRELIS

GRAŽUS LIETUVIŲ PASIRODYMAS BAD 
RE1CHENHALL

Spalio mėn. 5 d., Bad Reichenhal, įvyko 
Pietų — Rytų' Bavarijos vokiečių tarpklu- 
binės pirmenybės, kuriose dalyvavo ir kele
tas mūsų lengvaatlečių, pasiekdami pažy
mėtinų rezultatų ir Jaunėdami 5 pirmas 
vietas ir 1 antrą.

Z. Puzinauskas pakartojo Rosenheime pa
statytą rutulio stūmime' Lietuvos rekordą, 
14,86 m. Jis laimėjo ir disko metimą, pa
siekęs 41,09 m. S. Baranauskaitė laimėjo 
rutulio stūmimą, pasiekdama pažymėtiną pa
sekmę, 12,00 m. Si jos pasekmė yra tik 14 
cm blogesnė už Lietuvos rekordą, kurį pa
statė Briedytė šią vasarą Lietuvoje. S. Ba
ranauskaitė buvo pirmoji ir disko rhetirjie 
su 28,08 m. V. Adamkavičius. išplėšė pirmą 
vietą šuolyje į tolį, nušokdamas 6,62 m., tuo 
tarpu kai 100 m. bėgime liko antruoju su 
11,4 sek.

Tenka pastebėti, kad varžybos vyko iš 
ryto, kas neigiamai atsiliepė į pasekmes.

Lengv. Atl. Komitetas

1. 11.,Bakanauskas Juozas, 
kapo N r. 37. 

Butkus Alfonsas 
kapo Nr. 38. 

Svirskas Juozas 
kapo Nr. 39.

Endriuskis Juozas 
kapo Nr. 39.

5. Endziukaifis Jonas
kapo Nr. 39.

6. Kybartas, Jonas
7. Cesnavičius Juozas

kapo Nr. 41.
Visi čia išvardinti 7

2.

3.

4.

gim. 1912. III.

gim. 1926. VI.

gim. 1924. IV.

gim. 1921. V.

gim. 1926. IX.

gim. 1923. IV. 23.,
gim. 1922. IX. 17.,

19.,

16.,

23.,

lietuviai kariai va
žiavo sunkvežimiu ir užpuolus lėktuvams— 
naikintuvams, sunkvežimis buvo padegtas. 
Šeši kariai sudegė, o Juozas Cesnavičius 
sunkiai sužeistas vėliau mirė ligoninėje. 
Jie visi žuvo 1945 m. vasario 28 d. Palai
doti Schwabache (prie Nūrnbergo).

Yra pastatytas paminklas.
Bežemis

SKELBIMAS
Parduodu biuro rašomąją mašinėlę fir

mos „Seidel—Naumann,Dresden” su lietu
višku šriftu. Teirautis: Marijonas Kiela,

.. i, a_aviuvių OlUVJKld)

Nord Kaserne, blokas 4, kambarys 91a. (2)
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