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Lietuvos Kariuomenės
Šventės proga 

reiškiame giliausią pagarbą ginklu kovo
jusiems ir kovojantiems už Lietuvos 

laisvę !

Lapkričio mėn.

V >■

ETRIMITUOJA pulku orkestrai iškilmių maršo šią lapkričio dvi- 
dvidešimts trečiąją... Neparaduoja kariuomenė,kuriai ši diena yra gimimo 
diena. Bet,nors formaliai ir nėra organizmo,nėšiojusio Lietuvos-Karinome 
nės vardą,vis dėlto,iš Tėvynės įvairiais keliais ateinančiomis žiniomis, 
tebėra musų tautos ginkluotos pajėgos,aktyviai tebekovojančios už Lietu
vos laisvę. Jei ne telegramomis, jei ne iškilmingais adresais,tai bent mi. 
timis po pasaulį išblaškyti tautiečiai siunčia rimtus/susirūpinimo perim 
tus sveikinimus tiems kovoto jams, su visų nuoširdžiausiais ištvermės i’.’ 
palaimos linkėjimais.

Šią dieną neišvengiamai prisimena daug skambių šūkių ir priesaikų, 
kuriomis būdavo pakartotinai skelbiamas pasiryžimas reikale iki paskuti
niųjų kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę,už kiekvieną Lietuvos 
žemės pėdą... Tikrumoje ne viskas taip vyko ir įvyko,kaip tuose iškilmin
guose pasižadėjimuose buvo užsibrėžiama. Todėl ir nenuostabu,kad šiandien 
pasigirsta kartaus nusivylimo gaida lygiai iš tarpo tų,kurie,gal nei ne - 
žadeję,šiandien .kovoja žiauriose sąlygose,lygiai iš tų,kurie^dėl savo am
žiaus profesijos ar kitų priežasčių sudarė ne-ginklu kovojančią tautos 
dalį,nekalbant jau apie tuos,kurie visada ir į viską taikosi tik iš ša - 
lies žiūrėti ir tenkintis skeptiškomis pastabomis. 0 visų.daugiausiai tą 
kartumą pergyvena,gal būt,kaip tik tie,kurie buvo visiškai nuoširdus sa
vo anuose iškilminguose pasiryžimuose,bet kuriems ne nuo jų pareinančios
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aplinkybės išmušė iš rankų visus galimumus atlikti tai,kas buvo pasiryž
ta. Kai kam kariuomenė pradeda atrodyti buvusi tik tūlų žmonių pragyveni 
mo šaltiniu,kitiems ji atrodanti buvusi brangiu ir neapsimokančiu žaidi
mu, tretiems — klaida,nuskriaudusi tautos kultūros bei civilizacijos kė
limo sritį,ir tt.

Jeigu mes nebeturėtumėm vilčių dėl ateities,tai gal neverta būtų 
apie tai ir užsiminti,nes kiek gi naudos iš spėliojimų,bandančių nusta
tyti,kaip būtų buvę,jeigu būtų buvę ne taip... Bet,kol tikėjimas ateiti
mi mumyse tebėra neužmuštas, — o jo,atrodo,dar neužmuš ne tik sunkios 
dabartinės aplinkybės,bet net ir nauji,gal dar skaudesni smūgiai — tol 
yra prasmės rimtai įvertinti mūsų kariuomenės reikšmę trumpoje 
musų nepriklausomo gyvenimo istorijoje. Įvertinti objektyviai,nesišvais- 
tant skambiais kaltinimais /kadangi skambus kaltinimai nėra vertesni už 
skambius šūkius...//neieškant tik aukų pasmerkimams ir nesistengiant pa
silypėti ant lengva ranką pasmerktųjų galvų.

Žinoma,tik kompetentingi žinovai galėtu išsamiai tą klausimą nu - 
šviesti. Bet ir mes visi neprivalome pamiršti visos eilės dalykų,kurio 
vis dėlto verčia susilaikyti nuo lengvapėdiško pasmerkimo musų lietuviš
kos kariuomenės išvarytosios vagos tautos gyvenime ir nuo dar lengvapė- 
diškesnio kalčių suvertinėjimo už visą Įvykių eigą nepriklausomybės ne
tenkant bei jos netekus.

Susikūrė Lietuvos kariuomenė gaivališkai,dėka gyvo tautiečių atsi
liepimo i anuometinės vyriausybės kvietimą. Tegul ir ne visi savanoriai 
stojo į kovos gretas grynai idealistiniais sumetimais,vis vien Lietuvos 
kariuomenė su kaupu pateisino ssvo Įsikūrimą,nes be jos tada Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo aktas butų likęs mažaverčiu popierėliu.

Kariuomenė mūsų plačiųjų tautos sluoksnių akyse visada buvo,kaip 
vienas iš nepriklausomybės simbolių,šalia savo pinigo,savo valdžios,savo 
Įstaigų...Gal tarpe šių savarankumo požymių sava kariuomenė užėmė net 
pirmą vietą,nes juk sunku ir Įsivaizduoti savarankišką valstybę be ka - 
riuomenės. Viskas,kas susiję su kariuomene,daugelio akyse yra supama 
tam tikros heroiškuno aureolės,tam tikros romantikos. Tad net tie ruti- 
niškieji kariuomenės buities momentai,kuriuos "gaspadoriškai" galvojant 
tektų gal net ir beprasmiais palaikyti,daugelis turi palinkimo matyti 
savotiško grožio. Toji romantiška aureolė daugeliui savos kariuomenės 
atžvilgiu sukelia jausmą,panašų į tėvų jausmą mylimam pirmagimiui,kurio 
negaila palepinti net ir be būtino reikalo. 0 vis dėlto butij visai ne - 
teisinga teigti,kad taikos metu kariuomenė tautai tiek ir teturi prasmės 
kaip romantikų pasigrožėjimo objektas,kaip savo rūšies viešojo gyvenimo 
dekoracija.

Visų pirma,kariuomenė yra didelė ir reikšminga-mokykla.Didelė mūsų 
tautos dalis perėjo per Lietuvos kariuomenės mokyklą ir jos auklėjimo 
t ei gįamų vaisių,pasireiškusių visose mūsų gyvenimo srityse nesunku butų 
labai daug priskaičiuoti. Tam auklėjimui žymia dalimi reikia būti dėkin
giems ir už tai,kad šiandien,tokiose nepaprastose ir nenumatytose aplin
kybėse, tūkstančiai ryžtingų vyrų vesdami sunkiąją kovą jaučiasi gink - 
luoti ne vien savo ryžtingumu,bet ir tokiomis šioje kovoje nepaprastai 
svarbiomis kvalifikacijomis,kurias jie Įgijo tik todėl,kad-tarė jome šią 
didžiąją mokyklą. Žinoma,jeigu mcf visi“jau prieš kelioliką metų outume 
tiksliai numatę dabartines aplinkybes,tai gal musų kariuomenė savo auk
lėjamą ji darbą būtų savo laiku tikslingiau nukreipusi šioms aplinky - 
boms reikalinga kryptini. Bet tai tik šiandien kiekvienas lengvai gali
me būti gudrus pamokyti,kad^štai,šiiaig. reikėjo daryti...
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Tš kitoe pusės,kas galėtų užginčyti,kad Lietuvos kariuomenė nebuvo 

Lietuvos nepriklausomybės garantija bent tam laikui,kurį ji-buvo išlaiky
ta? Juk turinčių apetito kėsintis į Lietuvos nepriklausomybę nestigo ir 
anksčiau,bet ta aplinkybė,kad Lietuva turėjo kariuomenę,ne visai dėmesio 
nevertą net ir stipresnėms pajėgoms,vertė apsinąstyti su tokiais pasikė
sinimais, vertė skaitytis su galimu_pasipriešinimu,kuris net ir nebūda - 
mas nenugalimas,vis dėlto buvo kliūtis bet kada ir bet kam ateiti pas 
mus šeimininkauti. Pasaulinės suirutės sūkury Lietuvos kariuomenei liki
mas neleido išbandyti savo jėgas Lietuvai ginti,bet tai nereiškia,kad 
ji visai neturėjo reikšmės,kaip valstybės nepriklausomybės saugotoja. 
Joks finansininkas nesiima nustatyti,kokiose aplinkybėse kariuomenei 
laikyti išleidžiamos lėšos "apsimoka" ar "neapsimoka".Nes juk negalima 
nustatyti net ir paprastesnio dalyko — apsimoka ar neapsimoka įtaisyti 
namų duryse užraktus... Galima sakyti,kad neapsimoka,jeigu vagys neateis 
na... Bet gal kaip tik todėl jie ir neateina,kad namai gerai užrakinti? 
0 jeigu pagaliau akiplėšiškesni plėšikai išlaužia užraktus,tai argi gali
ma iš to daryti išvadą^kad butų buvę geriau namų nerakinti niekad? Juk 
tada gal nebūtų•reikėję laukti specialisto plėšiko,nes ir paprastas vagi
šius butų galėjęs viską išvogti... Taigi ir apie Lietuvos kariuomenei 
stiprinti įdėtas pastangas,medžiagines ir ne medžiagines,nėra pamato ma
nyti,kad jos buvo veltui, Hors visa tai galų gale neišgelbėjo nepriklau
somybės,bet tam tikrą laiką vis dėlto saugojo ir,galima manyti,apsaugojo 
nuo ankstyvesnių pasikėsinimų.

Lietuvos kariuomenės buvimas net ir jai tapus formaliai išardytai, 
nėra likęs be pėdsakų.-Juk tai jos auklėtiniai žymia dalimi veda ir da
bar kovą;prieš nelaisvę. Šios kovos laimingos pabaigos niekas negali už
tikrintai pažadėti,taigi,iš saugaus kampo žiūrint,ir apie jos - naudingu
mą bei apsimokėjimą skeptiškai pafilosofuoti,tačiau kas drįstų neigti 
jos kilnumą? Daugelis šiai kovai kvalifikuotų vyrų,įgijusių tas kvalifi
kacijas irgi Lietuvos kariuomenės buvimo dėka,yra išsisėję ir už Tėvynės 
ribų,kur tuo tarpu neturi kaip panaudoti savo sugebėjimų kovai prieš ne
laisvę .Pšr^^ąsu būtų šiandien vien įspūdžiu vadovaujantis spręsti,kas 
iš .'vienoj-ar kit.)j /.'lažines u.:v b; '-r ui??::, j t.,i-’ v‘. y'-’.l ^lin’- Lf-.V, 
k .n-V-čl jąv-irštyto įniparci'oji c ir viri t.'j: cįį ryžm,, n:e>’kr.iii- 
ci -tyvo s^t'cn^rr.; ■ T ’■T. i-,’u’ nc7Xc lotina,»kaa d augę Ii s 'tų, kte ?.r asme nini c 
gyvenimas yra buvęs surapęs su musų kariuomenės gyvenimu,šiandien jaut
riau ir skaudžiau nei bet kas kitas pergyvena priverstinio neveiklumo 
padėtį.

Tad,priimdami dalykus tokius,kokie jie yra,Lietuvos Kariuomenės 
Šventės dieną atidedama į šąli mūsų kariuomenės buvusių darbo metodų ir 
buities kritiką,-atidedame į šąlą >ot kokius kaltinimus ar apgailestavi
mus, kodėl kas tą ar kita šitaip,o no anaip padarė,o susikaupiame gilia
me ir pagarbiame įvertinime to,ką Lietuvos kariuomenė Lietuvai išganin
go atliko ir bandome'bent nuoširdžių linkėjimų pareiškimu prisidėti ’rjc 
dvasios sustiprinimo tų,kurie kovoja prieš Lietuvos nelaimę,bei tų,k?. - 
rieras gaji irgi dar ateis diena su džiaugsmu į tą.kovą įsijungti.- Paga - 
liau, lenki ame galvas pagarbai visų tų, kurie padėjo ar gal ir šią valandą 
deda aukščiausiąją auką ant Tėvynės laisvės aukuro...
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'J ASIBAIGŪS Paryžiaus konferencijai,lyg ir atslūgo joje taip 
stipriai pasireiškęs įtempimas tarp didžiųjįį galiūnų. Nors tuč tuojau 
tie patys politikos vyrai susirinko ties Nevz-Yorku ar jame pačiame,bet 
iš ten tuo tarpu mažiau begirdėti tokių sensacingų susikirtimų,kurių 
tiek daug buvo Paryžiuje. Bet ir rimtų susitarimų tuo tarpu ten nepa - 
siekta jokių.

Taikos sutarčių redagavimas.
Nuo lapkričio 4 dienos keturių didžiųjų valstybių delegacijos iš 

naujo "gromuloja" tas pačias taikos sutartis,kurių projektai buvo beveik 
sudaryti Paryžiųje.Mat,Paryžiaus konferencija tikrumoje turėjo tuo rei
kalu tik patariamąją balsą,o galutinai tas taikos sutartis turi sureda
guoti keturi didieji vieni. Prieš tai Stalinas vienam anglų lai kraštiniu-, 
kųi buvo atsakęs į visą eilę klausimų,kurie atrodė taip taikingi ir taip 
nuolaidūs,kad amerikiečiai,sako,jau tikėjosi,jog dabar su sovietų dele
gacija tikrai bus nebesunku-susikalbėti. Bet Molotovas tuojau užliejo 
tiems optimistams šaltą dušą,pasakydamas kaltinamą kalbą prieš"dolerio 
imperializmą"...Ilgą laiką veltui keturių didžiųjų valstybių delegaci
jos kalbėjosi apie klausimus,dėl kurių nebuvo galima susitarti Paryžiu
je.Tik per tris savaites pavyko jiems padaryti šiek tiek pažangos Tries
to statuto klausime: jau maž daug susitarta dėl busimos to miesto polici
jos santvarkos... Sovietai čia pagaliau parodė šiek tiek nuolaidumo,bet 
manoma,kad už tai jie reikalaus didelių atpildų..-. Tame laikotarpyje 
Stalinas dar atsakė į kito laikraštininkų trejetą dešimčių klausimų,ku
riuose atsakymuose jis ir vėl rodosi taip taikingas,kaip pats taikos ba
landis .Tačiau pasaulinė spauda tuos pareiškimus priėmė su dideliu atsar
gumu.Kada ir kaip tos taikos sutartys bus baigtos redaguoti,tuo tarpu 
dar sunku numatyti.

Kai delegacijos užkliūva svarstomuose klausimuose ir negali susi - 
tarti,tai paprastai randa kokią nors priežastį ginčijamam klausimui ke
lioms dienoms atidėti.Tokiais protarpiais prisimena,kad yra dar svarbes
nis klausimas,negu taikos sutartys su buvusiais Vokietijos sąjunginiu - 
kais. Tai yra klausimas dėl taikos sutarties su Vokietija. Bet šio klau
simo iš esmės paliesti dar niekas nedrįsta,nes per daug didelis nuomonių 
skirtingumas.Paskutinėmis žiniomis,atrodo,kad Vokietijos klausimu tuo 
tarpu bus tiktai sutarta,kad ateinančių metų pradžioje reikia pradėti 
apie tai rimčiau kalbėti.Galimas dalykas,kad bus nusistatyta ir kur tuo 
reikalu bus pradėtos rimtesnės derybos. 0 apie pastovios taikos pradžią., 
bus galima kalbėti tik sudarius ir pradėjus vykdyti visas taikos 
sutartis. Taigi,nors ginklai jau ir nebeveikia,bet tikra taika net ir 
pačiu geriausiu atveju dar gana toli...

Suvienytų Tautų Organizacijos konferencija.
Ten pat,kitoje,didesnėje konferencijoje bandomas statyti ir būsimos 

pasaulio organizacijos pastatas,kuriam pamatai buvo padėti dar karo me-

5



- 5 -
tu, San-Fr.ancisco konferencijoje.Svarbiausias klausimas,kuris čia dabar 
svarstomas,tai vadinamasis veto klausimas. Mat;San-Francisco kon- ' 
ferencijos priimtame statute yra numatyta,jog Saugumo Taryboje penkios 
didžiosios valstybės turės veto teisę,tai yra,kad joks nutarimas negali 
būti padarytas,jeigu su juo nesutinka bent vienais penkių didžiųjų val
stybių, 'Tokia tvarka buvo nustatyta kaip tik rusams to užsispyrus reika
laujant. Ir kaip- tik rusai jau bent porą kartų pasinaudojo ta teise. Dėl 
to nebuvo galima buvo priimti net tokių nutarimų,už kuriuos balsavo vi
si. ar beveik visi kiti Saugumo Tarybos nariai Išeina taip,kad Saugumo 
Taryba negali padaryti jokio nutarimo,nes visada gali atsirasti viena iš 
didžiųjų valstybių,kuriai pasiūlymas nepatinku. Mažosios valstybės todėl 
ir siūlo panaikinti ar bent susiaurinti tą veto teisę ii' sako,kad ir di
dieji turi būti lojalūs daugumai ir pasiduoti daugumos nutarimams,net ir 
tada,kai jie jiems nepatinka.Tik tada esą galima taikingai sugyventi. Iš 
kitos pusės sakoma,kad veltui būtų daromi nutarimai,j eigų jų nerems sutar
tinai visi didieji. Tik tokie nuturimai gali būti įvykdyti,kuriuos visos' ' 
didžiosios valstybės remia noriai,o ne iš prievartos... Tas,žinoma,irgi 
tiesa,bet tai yra pataikavimas jėgai... Be to,kaip tik visų didžiųjų vi
siško sutarimo ir sunku pasiekti...Tik tuo atveju toks sutarimas ligi 
šiol įvyksta.jeigu visi kiti tyliai nusileidžia rusų reikalavimams.

vis dėlto tuo tarpu-ir Amerikos Jungtinės Valstybės yra apsisprendu- 
sios palaikyti veto teisę. Sako,dar per anksti keisti statutą organizaci- 
josjkuri dar neį veikti kaip reikiant nepradėjo. Greičiausiai bus pasi
tenkinta prancūzų pasiūlymu,pagal kurį statuto vete teisės klausimo ne
reikia keisti,bet reikia jį taip aiškinti,jog veto teisė veiki tik tada, 
kai tą teisę turint šalis įsakmiai pareiškia,jog ji šiuo atveju nori ta 
teise pasinaudoti. Tai reiškia,gali bet kuri didžioji valstybė saugumo 
Taryboje susilaikyti nuo balsavimo už kurį nors nutarimą ar net balsuo— 
ti prieš jį,bet,jeigu ji nebus pareiškusi,kad šį savo balsavimą ji laiko 
veto pareiškimu,tai nutarimas turės galios,jei tik bus priimtas balsų 
dauguma. Toks aiškinimas didiesiems duotų progos parodyti gerą valią ir 
gražų pavyzdį pasidavimo net ir tokiems daugumos nutarimams,kurie jiems 
nepatinka ir prieš kuriuos jie balsuoja. Anglai ir,berods,amerikiečiai 
tą prancūzų pasiūlymą priėmė palankiai.Netrukus turi paaiškėti ir rusų 
nuomonė.

Kituose klnnsiruoso būsimos pasaulio organizacijos tvarkymas vyksta 
irgi labai iš lėto ir susiduria su kliūtimis,einančiomis vis iš to pa - 
ties šaltinio...

Rinkimų, banga
Siek tiek atslūgus tarptautiniam įtempimui /tas įtempimas iš esmės 

nėra sumažėjęs,tik jo pasireiškimai tuo tarpu yra kiek aptilę/,dėmesio j 
objektu pasidarė rinkimai visoje eilėje valstybių.

Didžiausios reikšmės įvykis,be abejo,yra Amerikos Jungtinių Valsty
bių rinkimai. Ten buvo renkami nauji atstovų rūmai ir trečdalis senato, 
o taip pat ir paskirų valstijų gubernatoriai. Lš anksto buvo numatomą, 
valdančio j/demokratų partija per šiuos rinkimus nukentės,bet rinkimų 
rezultatai žymiai pralenkė visus pranašavimus. Būtent,po šių rinkimų 
demokratai neteko daugumos ne tik atstovų rūmuose,bet ir senate,o ir gu
bernatorių taip pat išrinkta gana daug respublikonų vietoj buvusių demo
kratų, Pasidarei tokia padėtis,kad vykdomoji valdžia /prezidentas ir jo 
vieno sudaroma.bei tik jam atsakinga vyriausybė/ yra demokratų,bet įsta
tymų leidimas ir valdžios kontrolė yra jau opozicinės respublikonų par
tijos rankose. Nėra.abejonės,kad ta kebli padėtis sudarys nemaža sunkumų 
Amerikos vidaus politikoje. Į užsienių politiką,manoma,tie rezultatai 
labai žymiai neatsilieps,nes paskutiniojo laiko užsienių politikai maž
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daug pritarė ir respublikonai. Skirtumas gal tik tas,kad respublikonai 
yra šalininkai didesnio atsparumo komunizmui ir jo įsigalėjimui kaip vi
duje taip ir visame pasaulyje.Jie yra pasiryžę išstumti iš atsakingų val
džios vietų komunistuojančius,kuriuos daugelis iš jų atvirai laiko sveti
mos valstybės agentais.Daugiausiai respublikonų įtakos dėka ir ligi šiol 
Amerikos politikoje pasireiškė didesnis atsparumas Sovietų reikalavimams. 
Tačiau kai kas mano,kad respublikonų politika gali būti daugiau "ameri
koniškai egoistiška",nukreipta labiau savos valstybės naudai,per daug ne
sijaudinant dėl kitu likimo. Apie tų rinkimų galimas pasekmes mūsų tau
tos reikalams bus čia kalbama atskirai.

Kitas svarbus įvykis,tai rinkimai Prancūzijoje. Visas pasaulis juos 
įvertino be entuzijazmo,kaip nėįnesusius aiškumo į Prancūzijos gyvenimą,. 
Iš vienos pusės pabrėžiama,kad marksistinis'blokas,jeigu jis ir įvyktų 
kaip nors komunistams prisiviliojus socialistus,vis vien nebegaletų su
daryti daugumos.Sako,kad komunistai skaičiuoja,jog tokį bloką būtų gali
ma sudaryti prisitraukus kai kuriuos kolonijų atstovus. Bet.socialistai 
tuotarpu į tą kombinaciją nerodo noro eiti',nors griežto atsisakymo irgi 
nepareiškė. Iš kitos pusės — antĮmoksistįnis blokas yra susiskaidęs,dau
geliu klausimų nevieningas.To susiskaidymo dėka komunistai,turėdami apie 
29% vietų parlamente,yra skaičiumi didžiausią partija ir tuo .remdamosi 
reikalauja" sau vyriausybės pirmininko' yi.ct® . . Labąį.. abe j otina, ar-. anti— 
marksistine dauguma su tuo sutiks.Bet komunistų stumti į opoziciją irgi 
niekas nedrįsta,nes tada komunistai lengvai galėtų sukurstyti streikų 
bangą ir vyriausybei būtų labai sunku susitvarkyti su iš to galinčia kil
ti ūkine suirute - Abe jotina,kad vadinamos Valstybės Tarybos rinkimai. įneš
tų daugiau aiškumo į padėtį.Prancūzams jau įkyrėjo balsuoti... Tuo tarpu 
prancūzų komunistų vadas,sekdamas"mokytojo" pavyzdžiu,irgi davė pasikalbė
jimą anglų laikraščiui,kuriame sakosi,kad Prancūzijos komunistai neseka 
rusų,kad jie nemano Prancūzijoje įvestinė komunistinės tvarkos ir tt.Vie
nas laikraštis' klausia; ar mūsų, komunistų vadai įtikins save,kad jie taip 
darytų valdžią paėmę? Kiekvienu atveju,sako laikraštis,jie tuo tarpu įti
kinėja kitus...

Įvyko neseniai rinkimai taip pat Bulgarijoje ir Rumunijoje, Žinoma, 
nežiūrint anglų ir amerikiečių_vyriausybių notų,rinkimai ėjo,anot vie
no laikraštininko vykusio apibudinimo, "vienos krypties gatve" ir ,aišku, 
vienur laimėjo "patriotinis",kitur "demokratinis" frontas — abu sulipdy
ti iš komunistų partijų ir kitų- parti jų, vaidinančių statistų roles- prie 
komunistų partijos. Dėl Bulgarijos rinkimų anglai mano,kad ,nežiūrint ■ 
-visų netobulumų,gal ir nėra priežasties nepripažinti iš jų išėjusios val
džios ...Tur but,tas pats bus pasakyta ir dėl Rumunijos,nežiūrint visų no
tų atmetimo... Galima spėti,kad panašiai išeis ir su netrukus įvyksian - 
Šiais Lenkijos rinkimais. 0 juk savo laiku didieji anglų politikai manė, 
jog laikinis atidavimas vadovavimo komunistams nieko nereiškia,paskui 
žmonės išsirinks tokią valdžią,kokios■norės...D<bar,žinoma,taip atsitinka., 
kad žmonės nieko kito ir"nebenori",knip tik komunistų. . .

0 Graikijoj kariauja...
Kada visose kitose politikos srityse yra užėjęs mandagaus nemalonu

mų nutylėjimo periodas,Graikijos provincijoje,esančioje prie Jugoslavijos, 
dunda patrankos.vyksta kovos tankais,lėktuvais,apie 100 miestelių užvnl-_ 
dyti sukilėlių, kurie-esą'palaikomi iš Jugoslav! jos /ši.to neprisipažįsta/. 
Vėl rašomos notos,skundai,vėl,gal būt bus Saugumo Tarybai naujo darbo, 
vėl susidrums mandagumo banga... Pasaulis atrodo pilnas priekabių ieško
te jų, vaikščiojančių palaidomis apyvaromis,laukiančių,kada kas užmins...

TT U tJ o o
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Prezidentas TRUMAN AS 
priėmė lietuvių delog a ei j ą.

Spalių 29 d. Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentas Trumanas 
priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją,su kuria kalbėjosi apie 20 
minučių apie Lietuvos padėtį. "Naujienų” korespondentas praneša,kad Pre
zidentas esąs labai draugiškai nusiteikęs visai Lietuvos bylai.Jis pa - 
reiškęs vilties,jog ateisiąs laikas,kada Jungtinės Amerikos Valstybės, 
galėsiančios atsišaukti pavergtų tautų, jų tarpo ir Liettivos,reikalu.Pa
sikalbėjimo metu delegacija buvo nufotografuota su Prezidentu.Tai yra 
antras lietuvių delegacijos vizitas pas Amerikos Jungtinių Valstybių Pre
zidentas po nepriklausomybės netekimo. Pirmasis vizitas buvo prieš še
šerius metus,pas Prezidentą Rooseveltą,kuris tuomet pareiškė,jog Lietu-'/ 
va nenustojo nepriklausomybės,o toji nepriklausomybė tik laikinai "ai.;.lA- 
ta į šalį". Deja,ligi šiol Amerikos vyriausybė nedarė jokių tiesiogiv 
žygių šiai laikinei padėčiai atitaisyti.Tačiau ji Lietuvos nepriklaus e ly
bės panaikinimo nepripažino ir daro visą eilę atitinkamų, išvadų iš to ne
pripažinimo. Delegacija priminusi Prez.Trumanui anuo Roosevelto žodžius, 
į. ką-Trumanas dar kartą užtikrino, kad Amerikos Jungt .Valst. esąs nepasįk 
keitęs ir nepasikeisiąs.

AMERIKOS RESPUBLIKONŲ PARTIJA - 
pasižadėjo ginti Lietuvos bylą

Lietuviai Amerikos■piliečiai amerikoniškoje politikoje,kaip ir 
kiti amerikonai,skirstosi į demokratus ir respublikonus. Lietuviai res
publikonai ,vadovaujami adv.A.Olio,kreipėsi į respublikonų partijos vado
vybę , pastatydami klausimą griežtai,kad toji vadovybė dar prieš rinkimus” 
pasisakytų,kaip jie žiūrės į mažųjų t autų,netekusių laisvės,reikalus ir 
ką jie galvoja apie Atlanto Chartos vykdymą.Lietuviai pareiškė,jog jiems 
jau gana vien gražių žodžių.Jie klausė,ar respublikonų vadai mano ir dar
bais prisidėti prie Atlanto Chartos įvykdymo ir mažųjų tautų išlaisbini- 
mo. į tai pats Respublikonų partijos vadas žodžiu ir raštu davė viešą 
ątsakymą,kad jie aktyviai rūpinsis Atlanto Chartos realizavimu ir įsak
miai pabrėžė,kad dės visas pastangas atstatyti Lietuvos,Latvijos ir- 
Estijos nepriklausomybei. Po to oficialiai buvo įsteigtas Respublikonų 
pasrtijos Lietuvių tautinis skyrius /Ligi šiol lietuviai partijoje duly* 
vavo tik kaip paskiri asmenys/. Šiuo pavyzdžiu sekant paskui.įsisteigė 
dar visa eilė tautinių partijos tyrių. Lietuvių skyrius buvo pirmasis.

Respublikonų partijos vado viešas raštiškas ir aiškus pasižadėjimas 
ne vien žodžiais bet ir darbais stengtis padėti atgauti Lietuvos nepri - ■ 
klausomybę įgyja ypatingos reikšmės dabar,kada respublikonai pasiekė 
didelio laimėjimo' rinkimuose ir laimėjo daugumą abejuose Kongreso rūmuo
se.Šis lietuvių respublikonų žygis yra sveikintinas. ■

Pažymėtina,kad netrukus po to panašus lietuviškas skyrius buvo įsteif 
tas ir Demokratų partijoje,© vėliau įvyko ir priėmimas pas Prezidentą,ku
ris,kaip žinoma,yra demokratų partijos žmogus.Lauksime pažadėtų darbų, 
vis vien,iš respublikonųrar iš d©nekratu...
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Memorandumai
Amerikos Vyriausybei .

AMERIKIEČIŲ Lietuvos Draugų organizacija,kurioje dalyvauja visa’ei- 
. lė žymių amerikiečių,jų tarpe ir kongreso bei senato narių,patiekė Val 
stybės Departamentui išsamų memorandumą,kuriame Amerikos Vyriausybė ra - 
ginama aktyviau susirūpinti lietuvių tautos padėtimi ir veikliau padėti 
atgauti Lietuvai nepriklausomybę. Organizacijos pirmininkas Zurys,kuris 
drauge yra ir Lietuvai Vaduoti Sąjungos Pirmininkas,į tą memorandumą ga
vo gana platų atsakymą,kuriame Valst.Departamentas įtikinęja,jog Amerikos 
vyriausybė niekad nepritarė ir nepripažino Lietuvos nepriklausomybės pa - 
naikinimo ir kad ji tikisi,jog savo laiku lietuvių tautos siekimas galės 
but i įkūnytas. • , ■

Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas,įvykęs spalių 20-21 dienomis, 
specialia rezoliucija taip pat kreipėsi į Amerikos vyriausybę Lietuvos 
reikalu. Kiek anksčiau įvykusi lietuvių Kunigų Vienybės konferencija taip 
pat tuo pačiu klausimu kreipėsi į Amerikos vyriausybę.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga su kai kuriomis kitomis organizacijomis, 
platų memorandumą Lietuvos reikalu įteikė Suvienytų Tautų Organizacijos 

' konferencijos prezidiumui. . .. . _ .. .... A.. . "

B A L P o Seimas,įvykęs spalių 18-19 dienomis,taip pat kreipėsi į 
Amerikos vyriausybę pirmoj eilėj tremtinių reikalais, o taip pat ir ben -• 
.drai dėl Lietuvos padėties.

Ta proga paminėtina,kad BALFo Seimas nutarė lietuvių jėgo 
mis 1947 lems metams surinkti 525.000 dolerių tremtiniams 
šelpti.Kaip seksis tą nutarimą įvykdyti,dabar sunku numa
tyti . žinoma, bus dar stengiamasi gauti lėšų ir iš oficia - 
liųjų šaltinių,tačiau reikia žinoti,kad Karo Fondas,kuris 
ligi šiol skirdavo lėšas Balfui,savo veiklą šiais metais 
jau baigią. BALFo vadovybė seimo buvo palikta ta pati.Tik 
vietoj kun.Balkūno,išrinktas kun.K.Pakalnis.

oo ooooooooooooo obdoo 000*0 000*0000 obo ob o o o’o’dooob o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Pasaulinės

•AMERIKOS spauda paskutiniu laiku turėjo gana daug progų rašyti Lie
tuvos klausimu. Tas progas sudarė visų pirma visi minėtieji lietuviškų 
organizacijų atsikreipimai į Amerikos Prezidentą bei vyriausybę, taip pat 
ir lietuvių "akcija respublikonų bei demokratų partijų viduje. Visais at
vejais klausimas nušviečiamas lietuviams palankia prasme. Progą lietuvių 
reikalais parašyti sudarė taip pa • ’.r kun.Končiaus grįžimas iš Europos, 
kuris sugrįžęs suteikė laikraštininKans informacijų apie savo patyrimus 
■specialioje spaudos konferencijoje. Pav.,"The TABLET ", žymus įro;J_ 
klynolnikraštis,straipsnį ta proga taip pavadino: "Išvietintieji lietu

vi’i atsisako-grįžti į sovietų okupuotus namus.Dešimtį mėnesių su išvie- 
t.Aitais išbuvęs -Amerikos lietuvių šalpos direktorius pasakoja apie raudo
nąją priespaudą. Prašoma Amerikos pagalbos."
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Sudarė progos spaudai Lietuvos klausimą 'mihėti ir rusų delegatas. 

Višinskis,kuris komisijoje,svarstančio je Tarptautinės Pabėgėlių Organą-^ 
zacijos /kurios centras bus Paryžiuje/ statutą,pasakė didelę kalbą pries 
pabėgėlius,įtikinėdamas j kad tai yra vokiečių bendradarbiai,kurie ir to - . 
liau.tęsia .ant i sovietinę propagandą ir kursto pabėgėlius negrįžti. Jis 
suminėjo visą eilę pavardžių,jų tarpe ir keleto lietuvių,bet tik tokius 
kurie žinomi kaip,nuoširdžiai ar nenuoširdžiai,vis dėlto bendradarbiavę 
su vokiečiais,kurie tačiau lietuvių tremtinių -1 arpe dabar yra arba neži
nomi,arba yra jų pačių izoliuoti. Žinoma,pačių lietuvių,o me Višinskio 
reikalas, spręsti,kas iš lietuvi!} nusikalstamai bendradarbiavo su vokiš
kais okupantais. Šią Višinskio kalbą, plačiai atpasakojo ir .'Prancūzijoje 
leidžiamas rusiškas laikraštis,tačiau jis nutylėjo lygiai Kubos delegato, 
lygiai Roosveltienės labai griežtus atkirtimus. Bet jų nenutylėjo nei 
Amerikos nei daugelio kitų kraštų spauda; Tuose atkirtimuose buvo stebi
masi,kodėl taip yra,kad tik iš po sovietų globos žmonės bėga ir nenori 
į ten grįžti,kodėl gi gi iš kitų kraštų nėra tiek politinių pabėgėlių, 
išskyrus nebent dabar "vienintelį fašistišką kraštą" — Ispaniją...Čia-. 
pat buvo šiek tiek ir paaiškinta,kodėl taip dedasi,paminint ir trėmimus 
į Sibirą,ir politinį terorą ir visa kita...

PRANCŪZIJOJE ypač prieš rinkimus padėtis Lietuvoje buvo-kai kuriuose 
laikraščiuose plačiai nušviesta. Pav.,"L’Epoąue" lapkr.8 d. įdėjo straip
snį "Kaip buvo "sukomunistinta" Lietuva",kur atpasakota prijungimo proce
dūra ir įvykdytos "reformos",imant medžiagą iš Lietuvos Socialdemokratų 
memorandumo. "L’Etoile" tuo pačiu metu per du numerius spausdino str. 
"Septyneri metai rudojo ir raudonojo teroro Lietuvoje"; Buvo ir daugiau, 
paskirų žinučių ta pačia tema. Jos sakyte sakė prancūzų rinkikams — jei 
mes sulauksim komunizmo,tai ir pas mus šitaip bus.-.. Savaitraštis "La 
France Catholiąue" įdėjo kun.dr.Končiaus pranešimą-apie katalikų bažny
čios padėtį Lietuvoje. Žurnalas "Franchisee1' nr.3 įdėjo garsiąją Siero- 
vo instrukciją,pagal kurią buvo vykdomas masinis Lietuvių išvežimas į 
Sibirą. Žurnalas "Cahiers du Monde Nouveau" nr.9 įdėjo straipsnį 'JTyla 
nėra išsprendimas,kur-kalba apie Baltijos valstybių,nurodant,kad jų liki
mas negali būti išspręstas tylėjimu. Nesenoj, yra išleista nemaža knyga
— "Už geležinės uždangos"./G.Gauthėraut,anoien Sėn.ateur,"Derifete le 
ridenu de fer",Editė par 1’auteur,messageries Hachette 79,9u‘‘ti de Jovei, 
Paris 15-e/. Mare Bvorjetski išleido "Le Ghetto de Vilna",kur aprašomas. 
Vilniaus getto likvidavimas.Vilnius vadinamas "Lietuvos Jeruzale".

ŠVEICARIJOJE žurnalas "Courrior du Continent" įdėjo E. Turausko str.. 
"L’URSS et les Etate Boltes",kuriame iškeliama visa eilė viešumoje^lięi 
šiol neminėtų dalykų. Išviso šveicarų spaudoje paskutiniu laiku dažnai 
pasirodo gerai- infotmuotų straipsnių Lietuvos klausimais.

Lapkričio pabaigoje AMERIKOS spaudoje buvo eilė straipsnių apie 
lietuvių pastangas pabėgėlių reikalais.Ypač gražiai ir išsamiai klausi
mą išėstė "New York Herald Tribune" loipkričio 18 d.,kur tarp ko kitu 
paminėtas ir VLIKo memorandumas,įteiktas Suvienytų Tautų Organizacijos 
Generaliniam Sekretoriui.

CHURCHILL jaunesnysis,buv.min.pirm.sūnus,žurnalistas,parašė straip
snį , at si liepdamas i sovietų protestą prieš Pietų Afrikos Sąjungos.pro j ak
tą priimti į tą sąjungą buv.vokiečių kolonijas Afrikaj e.Jis sako,jeigu 
šiame projekte sovietai mato Suv.Tautų Org.statuto įžeidimą bei nusižen
gimą Atlanto chartos principams,tai tais pačiais motyvais sovietai turi 
pasitraukti it iš Lietuvos,Latvijos,Estijos,Lenki jos,Besarabijos,Suomi
jos...Čia put jis primenu ir tai,kad iš tų kraštų,kuriuos-sovietai "sava
noriškai" "priėmė" ateina labai blogų 'žinių apie prijungtų tautų padėtį.,

- o -
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Remiantis iš patikimų šaltinių gautomis ži
niomis, čia stengiamasi nupiešti bent apytik
rį kai kurių -Lietuvos dabartinio gyvenimo 
sričių vaizdą,kad bent pagal jas butų gali - 

ipTe r. c « k 1 ... \ “ sp^stl ir apie visumą.
X"ta_iybinė je"Lietuvo je /.

1. Melžiamų karvių skaičius. 1939 metais nepriklausomoje Lietuvo
je- melžiamų karvių ■’buvo 980.000. Vada ūkininkai neverčiami stengėsi dau- 
ginti jų. kiekį. Pirmosios rusų okupacijos metu melžiamų-karvių skaičius 
jau pradėjo mažėti,nes jų dalis buvo išgabenta "broliškų respublikų kar
vių veislei pagerinti" /tikrumoje daugiau okupacinei kariuomenei maitin
ai/, kita patys ūkininkai likvidavo,nes nepajėgė jų beišlaikyti dėl naujos 
tvarkos reikalavimųįkurių, pašėkoje pradėjo stigti pašaro ir laikyti karves 
neišsimokė jo,nes komunistiška valtybė pareikalavo iš ūkininko jo gaminių 
sau daugiau,negu liūto dalies... Paskui sekusi vokiečių.okupacija 'dar la
biau sumažino karvių skaičių Lietuvoje.Mažėjimo priežastys maž daug tos 
pačios.. Tuo būdu per’pirma rusų 4 — paskui per. vokiečių okupacijas Lietuvos 
pieno ūkis neteko apie 40$ melžia) i karvių ir 19t4 metais antrą kartą Lie
tuvą kokupuodami rusai berado Lietuvoje 583.000-melžiamų karvių. Bet po 
metų šios antros okupacijos,t.y.1945 metų rudenį Lietuvoje bebuvo 45b>0^0 
melžiamų Icarvių. Vadinasi,pėr'metus antrosios rusų okupacijos iTetuva vėl 
neteko 132.000 karvių...,

2. Sviesto gamybaNepriklausomybės laikais ne-tik kiekvienas 
Lietuvos gyventojas pigini galėjo gauti sviesto,kiek tik jam reikėjo,bet 
ir į užsienius jo buvo parduodama gana daug.pav.,18 milijonu kilogramų 
1938 metais.Ir tam nereikėjo jokios ypatingos propagandos.'Dabar dėl pie- 
no gaminių valstybei atidavimo varoma didžiausia propaganda,įsteigtos,lgar- 
bės lentos" įrašyti pavardėms tų ūkininkų,kuri e įvykdo nustatytą planą ir, 
kas daug labiau juntama,— įvestos griežtos kalėjimo ir turto konfiskavimo 
bausmės te plano neivykdantiems. Vis dėlto visos tos priemonės ir Lietu - 
vos ūkininkų per metus teišspaudžia vos apie 1 milijoną-700,000 kilogramų, 
tai -yra,mažiau kaip dešimtadalį to,kas buvo parduodama į užsienius prieš 
karą. Reikia pridėti dar’’’tai, lead prieš karą užsienin buvo parduodama tik 
tai/kas likdavo nuo vietos suvartojimo,© dabar visa . sviesto gamyba yra 
valdžios žinioje ir vietos rinkai iš to 1,7 mil.kg. beveik nieko nepa
liekama.Nepriklausomybės laikais sviesto Lietuvoje buvo suvartojama dau
giau,nei į užsienius parduodama. Taigi išeina,kad "buržuazinė" Lietuvos 
karvė vidutiniškai duodavo per metus apie 38 kg, sviesto,o "tarybinė" 
teduoda ... 3,7 kg.

3. Lietuvos jjieno ūkio, sužlugimo priežastys. Tai ne karvių "nu
sistatymas" prieš naują' tvarką kaltas,kad tiek mažai sviesto iš jų teis - 
spaudžiama. Viena iš svarbiausių to sumenkėjimo priežasčių yra nauja_"so- 
cialistiškoji" tvarka,pagal kurią pieno produktai,kaip ir visi kiti uk?o
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gaminiai,turi būti per prievartą atiduoti valdžiai,už tokį atlyginimą, 
kuris nėra joks atlyginimas.Ūkininkas tampa nebepajėgus padengti gamybos 
išlaidas,be to,jis nebetnka nuotaikos ir dirbti,nes jis nieko iš to darbo 
neturi sau.Vienintelis darbo akstinas lieka tik bausmės baimė. 0 tos baus
mės didelės. Ūkininko rūpestis ' ne tai,kaip daugTau pagaminti, b et kaip 
išsisukti nuo bausmės.Nes reikaLa imai yra per daug dideli,kad_jis galėtą 
juo įvykdyti,kad ir sąžiningiausiai besistengdamas.Todėl jis rūpinasi kaip
ncr s-sumažinti reikalavimus.Tad jam tenka arba nuslėpti melžiamų karvių 
tikrą skaičių,arba jas likviduoti. Bet už tai irgi jo laukia bausmė... 
Štai keletas nubaudimo pavyzdžių,kuriuos laikraščiai viešai aprašinėja.

Juozas ir Vaclovas Kšivoblockiai,iŠ Onuškio valsčiaus,Trakų "liau
dies Teismo" nubausti vienas pusantrų metų,kitas dvejais metais kalėjimo 
už tai,kad jie savo žemę padalino į- 4 vienetus ir nuslėpė 5 karves. Že
mę jie padalinę tikigų išgelbėti ją nuo žemės reformos .Dabar ta žemė nur 
jų visai atimta.

Tame pačiame valsčiuje Kazys Rainys pasidalino su broliu 30 ha že
mės. Trakų "teismas" tokį pasidalinimą palaikė fiktyviu ir nubaudė už tai, 
taip pat ir už dviejų karvių neįregistravima,dvejais metais kalėjimo ir 
viso turto konfiėkavimu. Šalomskas Juozas is Aukštadvario valsčiaus už 
ne atidavimą^ visų nustatytų duoklių nebaustas vieneriais metais kalėjimo, 
Palubardas Mamertas,iš Titėnų km.,Eišiškių vi. už tą patį nubaustas pi
nigine bauda — 6.558 rb.

Tai yra duomenys tik iš vieno teismo vienos dienos posėdžio.Šių "tei
smų" Lietuvoj© yra kiekviename valsčiuje ir šitokių bylų jie turi ko ne 
kasdien... Tos duoklės yra ne kas kita,kaip rekvizicijos,kurios pas bol
ševikus yra padarytos kasdieniniu reiškiniu,ne vien karo meto priemone. 
Tai yra ūkininkui našta,nesudarr i jokio ekonominio intereso. Svarbiau- • 
šia,kad ir čia dar bolševikų pa.ir.ijos pastatyti tarnautojai sukčiauja. 
Pav.,iš Birštono rašo: "Pieno nugriebimo punkto vedėjas Juozas Ketura
kis neišduoda nustatytos formos kvitų.Už pristatytus produktus neišmo- . 
kami pinigai ir iki šiol yra susidaręs didelis įsiskolinimas." Iš Duse
tų rašo: "Bachmanų pieno priėmimo punkte vedėju dirba Kruminas.Jis viso
kiais būdais apgaudinėja valstiečius,priimant pieną: tiesiog per akis 
nusveria svorį,suka pieno riebumo procentą. Valstiečiai kelis kartus 
kreipėsi į vietos organus,bet sukčiavimui vis dar nepadarytas galas." 

"Valkininkų pieninėje vedėjas drg.Adomavičius nepamato,ar pamatęs 
nuduoda,kad nepastebėjo,kai sveriant kilogramą sviesto ant šių "ypatingų" 
svarstyklių gaunama 850-900 gramų,o kur likusis sviestas dingsta?"

Iš kitur vėl rašo: "Rugpiūčio mėn. 1 d.Kėdainių pieninės tarnauto-j’'*! 
Prostavičius priėmė iš 114 valstiečių 775 kg pieno,tačiau jis to pio.-o ; s 
neužpajamavo ir net gi negalėjo nurodyti pieną pristačiusių valstiečių ...n 
pavardžių." '

"Pieninės direktorius ir buhalteris,negalėdami surinkti tikslių . i- 
nių,visur turi pasiklaisuti technologu.Jis pavirto pieninės centrine fi
gūra. 0 technologas Martišius būdamas kartų ir apskrities pieninės b-vės 
sandėlininku, jau yra padėties šeimininkas .Martišius pats narplioja n py - , 
skaitąs,pats daro pieno pristatymo suvestines,buhalteris jų nepasir-šo, 
o direktorius tvirtina nežiūrėdamas. Neatsitiktinai šioje pieninėje l -.ž 
kur dingo kelios dešimtys tonų pieno produktų." v

"Pieno priėmimo punktai jo-.i'-s apyskaitos neveda.Žiniaraščių bei 
žurnalų šiam tikslui nėra. Kėdainių apskrities pieninėje apyskaita dar 
tlogeshės.Ne visa gaunama produkcija įrašoma į knygas.Bet.ir.esamieji do
kumentai netvarkingi,dažniausiai surašyti ant palaidų popierių."

I
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V a g i a ne tik pieniniiį tarnauto jai, bet ir pieninė nuo pieninės. 

Pav.: "Liepos 30 d.Žeimių nugr. punkto ved .Gaidamavičius išsiuntė į Kau
no pieninę 111 kg. grietinės,o Kauno pieninė tepriėmo 73 kg grietinės 
27 % riebumo. Tas pats punktas liepos 31 d.nusiuntė 78 kg grietinės 27% 
Riebumo,o Kauno- pieninė priėmė tik 76 kg vos 24% riebumo.Grietinę į Kau
ną vežė šio punkto darbuotojas Martinaitis.Tačiau iš Kauno neatvežė jo
kio raštelio apie trukumą 40 kg.gi’ictmės."

■' Kompartija pridengia^ vagi s. Vis iš Kėdainių rašo: "Apskrities par- 
tiniij organizacijų nžioranTkcnuroliuoti "Pienocentro" darbo privedė prie 
to,kad buvęs Kėdainių pieninės direktorius Patkauskas,kuris kartu buvo 
ir pieninės kasininku.pasisavino .15,000 rb.ir paspruko;Partijos apskri
ties komitetas atitrūko nuo plačiųjų darbo žmonių masių,nepaklausė jo 
balso..."
* ■' Ir smulkieji ūkininkai vengia tiekti pieną. Iš Biruliškių rašo: 
"Apylinkėje stambesnių valstiečių "nė ra ’.Visi’ valstiečiai teturi po keletą 
ha žemės ir po 1-2 karves.Taigi apylinkėje sąmoningų sabotuotojų nėra. 
Iki birželio m.12 d.šioje apylinkėje tebuvo išpildyta apie 6 % pirmam 
pusmečiui duoto pieno paruošų plano.Iki šiol is 105 karvių laikytojų pie
ną tiekia tik 50."

"Tarybiniai ūkiai" 'irgi nesistengia.- Apie juos rašo: "Tarybiniuose 
ir pągalbiniuose ūS.uo*se’. paskiri vadovai-į pieno privalomuosius pristaty
mus žiuri,kaip į antraeilės svarbos darbą. Biržuvėnų tarybinis ūkis,turįs 
visas sąlygas pieno prievolėms atlikti,neleistirę i atsilieka. Jo direk
torius Žilevičius reiškia nuomonę,kad tarybiniam ūkiui nebūtina įvykdyti 
privalomąja pristatymų pianą.Jo vadovaujamas ūkis pieno pristatymus tėra 
įvykdęs 30$.Plytinė s,Telšių MTS ir kiti pagalbi niai ūkiai dar beveik vi
sai neparadėję vykdyti pieno privalomųjų pristatymų."

Valdžios pareigūnai .ir komunistai taip pat atsilieka. Iš Lazdijų 
rašo,kad' apskrityje įvykdyta’ vos .apie"'42$ "pieno" pri’st’atymo plano.Lei 
palingic valsčiuje 70% ūkininkų dar nei nepradėję tiekti pieno,o-Sangrud 
doje pats valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas dar nepradėjęs. 0 iš 
Telšių rašo,kad ten pats miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Bauža, 
partijos organizacijos sekretorius Bosenkovas ir kiti partijos pareigūnai 
esą nuslėpę karvės.. J'Apie.bylų iškėlimą jiems tačiau nieko nerašo...

Iš šitų trumpų žinelių jau galima susidaryti vaizdą,kokia betvarkė 
ir koks netikslingumas yra “įsiviešpatavęs šioje gere.ai klėstėjusioje Lie
tuvos ūkio šakoje.Iš to pakankamai matyti ir kodėl gamybos rezultatai to
kie menki. Daug vargo,daug bausmių ir ... maž.a sviesto! •

4.Pieno joaruošų administracija. Visų Lietuvos pieninių viršūnė Lie
tuvoje r'č'be'siv.a'din’a senu' vardu "Tienocentras",kurio direktorium yra
tūlas K.Kairys.Jis yra direktorius,o šalia jo yra.tikras šeimininkas — 
TSRS Paruošų .minister!jos įgaliotinis.atsiųstas iš Maskvos. Tokie įgalio
tiniai. yra ir apskrirysė!jų pareigos yra visai panašios į vokiškų "Treu- 
h.’ihderių" arba "Landwirxschaftsftlhrerių" .Šitie nauji "fiureriai" iš Mas
kvos yra,pav.,Zarasų apskr.- Trciger.Panevėžio — Orlov,Trakų - Zelionin 
Tauragės - Molygin ir tt. Apskrityse yra apskričių pieninės su direkto
riais priešaky.valsčiuofce - valsčių pieninės,o apylinkėse arba seniūni
jose — nugriebimo punktai.

Sehieji,išsispecializavę pieninių tarnautojai daugumoje iš parei
gų yra atleisti.Jų vietoje atsirado visai neprityrę asmenys,daugiausia . 
iš buvusiu "nuskriaustųjų" tarpo.Tas personalas niekad nebuvo pratęs 
per daug skaitytis su tuo kas jom priklauso ir kas nepriklauso,taigi ne
nuostabu,kad vyksta tiek daug vagysčių.0 atskaitomybės te sti^jie niekad 
nesikokė.taigi tas darbas jiems beveik lygus kinų abėcėlei. Žinoma,dėl
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kylančios ’iš to netvarkos reikia ieškoti kaltininkų.Todėl spaudoje-ir 
per radiją iš naujo skundžiamasi,kad pieninėse esą prilindę ""buožių ele
mento" ar "buožių pataikūnų",nežiūrint į tai,kad priimant į tarnybą tie 
žmonės skaitėsi tikri -"liaudies vaikai", kurie ateina pakeisti "buožių ir 
fašistų"...

"Pienocentro" vadovybėje ligi paskutinio laiko buvo ir keletas ži
nomų asmenų.Prieš juos,kaip "buržuaziniu partijų šulus" neseniai buvo 
pradėta smarki akcija. Įsidėmė'tina,'ka's yra '""buržuazinė s partijos" ir ko- . 
kie tie jų šulai,kurie pradžioje turėjo pasitikėjimą,© dabar je jau nebe
teko, Tai buv.socialdemokratų centro komiteto narys Markelis, liaudinįn- .. 
kų partijos veikėjai — Kregždė,Elsbergas ir tt. Po organizuoto p.uoiimA 
prieš^tuos asmenis,"užteršusius "Pienocentrą" buržuaziniu raugu",sekė 
pranešimas,kad "partiniai buožės sutvarkyti": — atleisti iš tarnybų • • 
/ąr^tik atleisti,ir nieko daugiau,tuo tarpu nepatirta/ tiekimo skyriaus / 
viršininkas Mark eli s,reali z av. .mo skyriaus inspektorius Kregždė,juriskon
sultas Elsbergas /tas pats,kuris pirmos okupacijos metu prašovė pro šalį, 
paskelbdamas per anksti ir komunistų partijos centro dar neaprobuotą že
mės reformos projektąvir tada jau apkoliotas "ponu dorektorium"/,techn. 
skyriaus viršininkas Šuli aka, Vab .ąlninko pieninės t emhn. T arut i s, J urb arką 
pieninės t e chn.Me škau skas ,Ari o galo s pieninės techn.DaĮbokas ir kt.

5. "Pavyzdingą" pieninė. Iš Raseinių apie pieninę taip rašo: "Kai 
būna lietus,vanduo lyja tiesiai į grietinės bosus,ant sviesto,ant perga
mento,! kiaušinių dėžes,net ant svarstyklių.Grindyse didžiausi klanai, 
separatorius surūdijęs, aparatai šlapi, tarnauto j ai ir valstiečiai per
mirkę .Tik kai kurie tarnautojai dėvi chalatus,bet ir šie labiau panašus 
į kaminkrėčių apsiaustus.Purvais apaugusios mašinos,sienomis Tėplioja 
vabzdžiai,nešvara,dumblo balos grindyse..." Sako,kad butų galima susi- • 
tvarkyti stogą ir pašalinti kitus trūkumus vien personalo jėgomis,bet 
niekas tuo nepasirūpina. Pieninės direktorius esąs rusas Režikovas. Tai 
yra apskrities pi e ni nė.

6iPnašiai yra ir su grūdų tiekimu, ffiš Panevėžio mšo:^ Į praeitą pir
madienį Panevėžio apskrities vadovai buvo sudėję daug vilčių.

— Važiuos valstiečiai į turgų,o kartu ir kokį centnerį grudų valsty
bei pristatys — galvojo jie. ■ _ ' ’ei

Grūdų paruošos kontoros tarnautojams buvo įsakyta būti parengties 
stovyje /Tarp kitko — įsidėmėtinas bolševikiškas lietuviško stiliaus 
perlas :"parengties stovyje"!/ Takšnoto jos bei laborantės /vadinasi, 
prie grūdų priėmimo pristatytos moterys / vis dairėsi vežimų,-o kontoros 
direktorius drg.Stepanovas pro telefono ragelį kelintą kartą turėjo aiš
kinti :

— Dar nebuvo, b et gavau, žinių, kad Krekenavos keliu jau įvažiavo ve
žimų virtinė.Iš kitų valsčių taip pat plaukia Gurguolės su javais .Reikia • 
manyti,kad šiandien nemaža darbo turėsime.

Informacija apie vykstančius valstiečių vežimus į miestą buvo teisin
ga.Bet drg.Stepanovas buvo nemaloniai nustebintas:iš Panevėžio gatvėmis 
plaukiančios vežimų.virtinės tik retkarčiais vienas kitas teužsukdavo jo 
žinioje esančių-sandėlių link; milžiniška gi dauguma,taikė į miesto cen
trą, į turgavietę.į grudų priėmimo punktą per visą dieną_tebuvo pristaty- .. 
ta keliolika 'centnerių.Nei antračH enį,nei trečiadienį grudų privalomųjų 
pristatymų eiga nepagerėjo... "
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Ginklu r&gistrgcijg. Milicijos Valdybą dar kartą skelbia įsakymą - 
perregi'struo-ti vi sus naudo j amus ginklus nuo rupg.25 d. iki rugs.25 d.Tai 
įsakymas,būdingus visiems okupantams. Pažymėtina,kad už ginklo neregistra- 
vimą grasoma-bausme pagal RTFSR Baudž.Kodekso 182 str.Vadinusi,kaip 1940 
metais rusui automatiškai perkėlė į Lietuvą savo maskviškį kodeksą,taip 
ir dabar juo naudojusi.Reiškia,centrinės Rusijos sovietines respublikos 
įstatymai laikomi pavyzdiniais ir jie,matomai,gali būti taikomi visam 
pasauliui,kur tik Maskvos valdžios galiu pasiektų...

Rusai valdininkai , apvagia lietuvius darbininkus. Rašo,kad "B.akelito" 
artelė sd urb ininkai, kuri o s viršininku yra ’ tūla s Kre slovas, j nu keli mene- c 
šiai negauna atlyginimo.Skundžias i,kad jie ne tik negali į kiną nueiti, 
bet net ir maisto kortelių "apinrekinti" /naujas kalbos "perlas"!/ To
liau apie tą artelę taip rašo: "Ankstyvesniai artelės direktoriai - 
Amos enk o,p a skui — Palaziuk,paskui kyšių mėgėjas Kiričcnko aiškindavo, 
kad darbininkui, gi'rdi, neišpildą mėnesinio plano, točTėl neverti atlyginimo", 
"Kasininkė Mnrkovskajn taip atsižvelgiu į darbininkus:"patingėjo stovėti 
eilėje banke ir išėjo,nesulaukusi pinigų.Minėtoji biurokrate taip pat 
lengva širdimi pabaigia pinigų išmokėjimą,jei tik darbo'valandos pusi - 
baigia.Noris paklausti,kodėl nekreipia į tai dėmesio Pramkooporacijos 
vadovas drg.Kaluginas".....

Partija pakenčia rusų valdininkų vagystes. Pei* Vilniaus radiją buvo 
skaitomus toks "Tiesos" vedamasis,kur lame rašoma; ""nemuno" fabrike Pet
rašiūnuose direktoriauja Bubnovas.Jis žiūri į savo vietą,kaip į melžia
mą karvę.Jis pasiima sau gerą' dalį fabriko kolektyvui išskirtų talonų 
antrajam karšatam valgiui,o taip pat geresnius pramonės prekių orderius. 
Jis ■ pasisavino įmonės muil.o, ratlankiams geležies ir tt. Visa tai buvo 
parduota spekuliacinėmis kainomis,o pinigai suplaukė į Bubnovo kišenę. 
Tenka pabrėžti,kad Bubnovas ne vienintelis. Prieš kurį laiką "Tiesa" įdė
jo straipsnį apie Kauno "Priekalo" fabriko direktorių Serebrinkovą ir 
jo sauvaliavimą. Serebriakovas ligi šiol nuo darbo nenuimtus,nors jau 
spėjo po minėto straipsnio sutepti savo rankas dar fabriko gaminių vagy
ste. Apie tai žino ir Metalo Trestas ir Vietinės Pramonės ministerija 
ir Partijos Kauno Miesto Komitetas. Tačiau vagišiai.ir sauvaliautojai li
gi šiol' nenubausti' ". ~ -

Rengiasi atimti iš ūkininkų kuliamas mašinas. Iš oficialių šaltini : 
skelbiamas Vumaiiym~??sTkad* is" buožių, kenkė’jiškais sumetimais panaudojanči ■ 
kuliamus mašinas,reikia atimti ir perduoti ±x jas MTS ar MANP."

Vokiečiui ano karo metu atiminėjo namines girnas,kad ūkininkas neprr. 
simultų sau duonos. Dabartiniai okupantai tuo pačiu tikslu .vers ukinink: • 
vežti javus į mašinų stotis ir kulti ten komunistų priežiūroj,kad negalė- 
tų sau nieko pasiimti. Tai. bus"produktingo • darbo". — vežti javus iš ?. -ak. 
kelis kilometrus į kūlimo vietą... Tokios tvarkos sumanyto j ui — tikri 1- ■ 
do organizatoriai.

Jau reikia' ir "biedniokus" spausti... Iš Trakų rašo: "Štai Semeliak’ • 
Valsčiaus partinis organizatorius sako:" Buožiiį valsčiuje nėra daug.Jie 
išgąsdinti ir beveik jau visiškai atliko paruošus valstybei. Dabar rei!”i- 
imtis repr'esyviniif~priemonių prieš neturtinguosius ir vidutiniuosius vai 
stiecius"

Vadina si,be represyvinių priemonių niekus neklauso.. .Net ir netur- 
tingie ji.... '■
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Lietuvių kalbos žodynas. Prieš kurą pradėtasis leisti didysis lietu-', 
vių kalbos žodynas leidžiamas toliau.Pirmasis jo tomas jau visai buvo pa
ruoštas spaudai nepriklausomybės laikais,bet pasirodė iš spaudos jau tik 
vokiečių okupacijos metu.Šiais metais numatyta išleisti antrąjį tomą — 
raidės CJ - P.Toliau žadama išleisti kas metai po tomą.Žodyną teboreda - 
guo-ja prof. J. Balčikonis.

Valstybinės Filharmonijos..koncertas. Rugsėjo mėn.7-8 d.Vilniuje, 
buvo surengtas Valst .Filh'armoni j"6s simfoninis koncertas .Orkc stras buvo 
sudarytas iš Kauno Operos ir Vilniaus radijo orkestrų.Dirigavo meno va-, 
davus ir vyriausias dirigentas... M.Šteimanas /Lietuvoje ligi šiol negir
dėtas/. koncerte dalyvavo Kipras Petrauskas,kuris atliko recitativą ir 
ariją ir Giordano operos "Addrė Chenier".Turint galvoje šios arijos tu - 
rinį,nukreiptą prieš politinius persekiojimus ir persekioto jus,toks K. 
Petrausko programos pasirinkimas gana įdomus...

Kompozitorius J.Gruodis rimtai įvertinamas. Minėto koncerto programo
je buvorarp 'kit'ų dalykų ir JlGruodzTo’Tcurinyš- "Tema ir varinei jos" .Per 
Vilniaus, radiją iš "Literatūra ir Menas" laikraščio skaitytoje recenzijo
je apie šį kurinį atsiliepiama labai gerai: " Pąti veikalo tema mums ge
rai pažįstama lietuvių liaudies daina: Ulijona.Šią dainą yra harmoniza
vęs St.Šimkus,vėliau pritaikė solo balsui su fortepijonu J.Gruodis.Pasiro
do,kad ši daina labai sudomino kompozitorių J.Gruodį ir-jis ėmėsi šia te
na parašyti simfoniniam orkestrui varijaei jas.Varijacijų rašymui reikia 
didelės technikos ir plačios kūrybinės fantazijos.Si,ame kūrinyje J. Gruo
dis parodo šią. temą pačiame primiiyve — vienbalse rae'liodija ir su kiek
viena nauja variacija šią temą velka vis nauju puošnesniu muzikos rūbu. 
Tema vis didingiau ir įspūdingiau kolba ir gale baigiasi triumfo daina. 
J.Gruodis šiuo metu,gyvena kūrybinio subrendimo ir aukšto meistriškumo 
dienas.Jo stilius originalus su aiškiais lietuviškumo bruožais.lietuvis- 
kurną jis reiškia melodijos posūkiais Ir’ ritmo” savitumu .Be’’’to', J .Gruodis .... 
pasireiškia ir savo harmonijos sodrumu.Joje apstu disonansų ir ji gana 
dažnai keičiasi.Taip pat jis artimas polifonikai,mėgsta,kad kiekvieno bal
so meliodija būtų savaime.judri ir ritmiškai įdomi.J.Gruodžio "Tema ir variacijos" tikrai vertingas kūrinys,kuris rodo^mums nepaprastą kompozito
riaus kūrybinį pajėgumą".

T .Tilvytis b .aru” dailininkus. Kusi skundęs, kad "buržuazinėj Lietuvoj" 
dailininkai būdavę reikalingi” nebent tik saldainių etiketėms piešti,kurias 
užsakydavę pramonininkai,!.Tilvytis laiko reikalingu pabarti dailininkus, 
kodėl jie tinkamai neišnaudoja naujų laikų ir nepiešia to,kas dabar esą', 
reikalinga.Cvirkienę bara,kam ji Salomėjos Neries portretą padariusi ba
linėj suknioj,bet kaž kokiomis nesveikomis rankomis.Kitus dailininkus b.a-; 
rų,kodėl jie. nenupiešė., iš natūros Liūdo Giros portreto,kol tas tebebuvo 
gyvas. Esą,dailininkas turi ieškoti ir rasti gyvenime didelių reiškinių 
ir asmenų ir juos paradyti atitinkamoje aukštumoje;..

Dėl to galima pastebėti,kad Lietuvoje pasilikę dailininkai,bcnt jų 
dauguma s, matyt, dar nesuprato,kad išdavikai ir politiniai karjeristai kraip.'- 
tik turi būti laikomi "dideliais reiškiniais ir dideliais asmenimis".... . . 
Cvirkienę taip pat galėtumėm pateisinti,nes ji S.Nerį gulėjo Maskvoje ma
tyti ir baline suknia pasipuošusią už Himną Stalinui...T.Tilvytis,vokie
čių okupacijos metu likęs gimtajame kaime,neturėjo progo to pastebėti...

, • -
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- VTLPIUJE^esanti įrengiama’ automatinė telefonų' stotis.Veikti pra
dėsianti kitais metais.Pradinis pajėgumas—- 4,000 taškų.

.-PRIE DUBYSOS esanti statoma-hidroelektrinė stotis 4-80’-kilovatų-: 
pe. jėgumo .Pradėsianti veikti.dar šįmet! Ji . būsianti • naudo jame apšviesti Ra
seiniams ir artimiesiems kaimams- ■ ...........

— PANEVĖŽY irgi yra rusų gimnazija.Skundžiamasi,kad tos mokyklos’/ 
komjaunuoliai nepadeda pionieriams. . ■ ■.-m-Y

VILNIUJE keičiami kai kurių gatvių pavadinimai.Pirmoje eilėje už
kliuvę Juozapavičiaus gatvė .Mat ,kaž- kas dabartiniams administracijai-pa
aiškino ,ko.d Juozapavičius -yrą pirmas už’. Lietuvos, nepriklausomybe žuvęs 
Lietuvos karininkas,kovojęs prieš raudonarmiečius.įsiveržusius į Lietuvą 
1919 metais. Kaip, pavadinta Juozapavičiaus gatvė,nenurodoma.Užtat nu
rodoma,kad šv.Mykolo dvi gatvelės /?/ pavadintos Biliūno gatve.

— TIES UKMERGE Livonijos miške yra'masinės kapinės,kuriose spėjamą 
esą palaidota apie 12.000 žydų,nužudytų pačioje Gestapo siautėjimo Lietu
voje pradžioj e.Vokiečių okupacijos laikais bet kokia tų kopinių priežiūra 
buvo neįmanoma.nes kas būtų bandęs tai dnrytiypnts būtų turėjęs į tuos 
pačius kapus atsigulti .Tačiau ir dabar -dalykai nepakitę jęt .ant tų kapinių 
esančios ganomos karvės,kadangi jos jau baigiančios užželti,taip pat ten. 
verčiamos sąšlavos... .Nesirūpina nekaltų-aukų pagerbimu okupantai nei.vi.e-- 
ni,nci kiti.z ■. 
boboObbooo'.oooooHooodopooo'Ooooob.oOdoo'oooo'oboao'ooo.oo.ooo ’oo.oPc.o.po.o.opooopodoo

A T V I Ų TAUT lapkričio 18 diena,,

liūdnai,bet su viltimi šventė savo tautinę šventę -« 28-ąją Latvijos ’ ’ 
nepriklausomybės šventę. Linkine latviams jų vilčių išsipildymo lygiai'

- kaip ir sau...’ • • «' ,

- — U 5 RODŽIO 3 ■- 4 dd • sueina 41 metai nuo Didžiojo Vil
niaus Seimo įlenda pi rmą"*k“rt ą'vi e š oi~vi s o s tautos vardu iškeltas Lietuvos 
laisvės atstatymo klausimas. . • . ? : ■

TAIKOS SUTARČIŲ redagavimo konferencijojc Sovietų delegacija v. 
paskutiniu laiku parodė’ nemaža nūbTuiūiū'o7yp~x'’“Tr’iesto statuto nustaty
me.Tačiau prie galutinio susitarimo dar neprieita.Molotovas pasiūlė su
šaukti atskirą konfereneiją Dunojaus reikalams aptarti.Anglai ir Ameri
kiečiai jaučiasi kiek nustebinti tuo nuolaidumu ir stengiasi atspėti, ar’ 
už to kas nesislepiu. ' -

SUVIENYTŲ TAUTŲ_ORGANIZACIJ OS konferencijo j e pakaitomis kalba- - 
na apie veto teisės peržiurę j imą ir apie...nusiginklavimą. Visa eilė ma 
žųjų valstybių, su Australija priešaky,veda.akciją,kad veto teisė arba’ vi

..nasiginkląviną. Visa eilė ma

!'ZX1
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sal būtų išbraugta iš Saugumo Tarybos statuto,arba ji būtų bent susiau
rinta.Didžiosios Vakarų valstybės irgi yra tos nuomonės,kad ligi šiol 
veto teisės naudojimas visiškai suparaližavp Saugumo Tarybos darbą,bet 
jos nei viena nepasisako už statuto pakeitimą.Greičiausiai taip yra to
dėl, kad veto teisės išbraukimas sukeltų atvirą konfliktą su Rusija,kuri 
tokiu atveju gal būt visai pasitrauktų iš Suv.Tautų Organizacijos.To di
džiosios valstybės tuo tarpu nenori. Rusai sutiko /ir tai ne iš karto / 
veto klausimą diskutuoti,bet nesutinka,kad veto teisė būtų nors kiek su
siaurinta.

Nusiginklavimo klausimą patys rusai iškėlė,bet jie pasiūlė tik vie
šai pasakyti,kas kiek turi ginkluotų pajėgų ne savame krašte.Anglai pa
siūlė eiti toliau — paskelbti,kas išviso kiek turi ginkluotų pajėgų ir
leisti tai patikrinti,ir tuojau pradėti ginklavimosi mažinimą. Rusai siū
lo, kad ginklavimas turi būti mažinamas visų pirma sunaikinant visas ato- - 
minių bombų^atsargas,paskui mažinant karinę aviaciją ir laivyną. Anglai' 
ir amerikiečiai Su tokia tvarka nesutinka,nes,sako,tai būtų vienašališka 
nusiginklavimo pradžia.Mat,atominėje bomboje,o taip pat ir aviacijoje 
bei laivyne yra visos anglo-saksų pirmenybės.Jeigu šie nuo tų pirmenybių 
atsisakytų,tai savaime taptų silpnesni....Rusai sutiko ir su ’esamų gink
luotų pajėgų kontrole^fect tą kontrolę jie nori pavesti Saugumo Tarybai, 
kur veikia veto teisė. Kiti sako,kad niekas neišeis iš tokios kontrolės, 
kur kiekvienas kontroliuojamasis,kai tik jis paliečiamas,gali pareikšti 
savo veto ur užkirsti kelią visokioms priemonėms prieš jį,nors jis ir 
nesilaikytų susitarimo. Tokioje padėtyje tas klausimas ir-sustojo.

— IRANE centrinė valdžia atsiuntė savo kariuomenę į Azerbeidžanąj 
iš kurio pries kiek laiko pasitraukė rusai. Maskvos vyriausybė reagavo i 
tai labai švelniai,tik primindama,jog ji nepalankiai žiūrėtų,j ei Azcrbei- 
džane kiltiį kokių neramumų.Irano vyriausybė pareiškė,kad kariuomenė siun
čiama kaip tik ramumui užtikrinti.Mat,ten netrukus turi įvykti rinkimai, 
nuo kurių priklauso žibalo koncesijų suteikimai*' sovietams.Irano vyriausy
bė ramina sovietus,kad jie gausią jiems pažadėtas koncesijas-

— IŠ VOKIETIJOS pade utiniu laiku rusai atitraukia nemaža kariuome
nės. Vieni mano,kad tai yra demobilizacija,apie kurią buvo užsiminęs savo 
pareiškimuose Stalinas ir kuri turi įrodyti Maskvos vyriausybės nuoširdu
mą pasiūlymuose dėl nusiginklavimo. Tačiau spauda nurodo,jog nėra žinių, 
kur toji kariuomenė gabenama — ar į Rusi ją,ar į kitus Rytų Europos kraš
tus.Taigi dar neaišku,ar tai yra demobilizacija,ar tik kariuomenės pergru- 
pavinas_. pR/jyąūgįjoji; p0 visų rinkimų iki pat lapkričio galo negalėjo 
paaiškėti,kas ir kaip sudarys naują vyriausybę. Komunistai užsispyrę rei
kalauja vyriausybės pirmininko vietos Thorezui,bet net gi socialistai dėl 
to labai svyruoja ir nesiryžta pažadėti balsuoti už Thorezą,net ir tuo ■- 
veju,jei komunistai balsuotų už socialistų kandidatą į Atstovų Rūmų J r i- 
ninkus, mrį> tuo tarpu laukia,kuo pasibaigs socialistų pasikalbėjimais o" | 
komunistai s, kuri e abeji vis vien be pašalinės pagalbos negali sudaryti . 
daugumo s. Manoma, kad komunistų pretenzijos šį kartą dar nebus patenki:' r r 
ir tada MRP parodys savo iniciatyvą.Bet šiems ir .nebus labai lengva sul? ■--ą. 
djrti daugumą.. .'Atrodo,kad visos partijos norėtų sudaryti vyriausybę 1 o 
munistų,bet visos ir bijo be jų valdyti,nes komunistai,būdami opozicija j > 
per profesines sąjungas užlietų kraštą streikų banga ir tada sunku ū jų 
beišlaikyti tvarką. Manoma,kad ligi prezidento rinkimu,-kurie galės įvykti 
tik po sausio vidurio,gali tekti sudaryti dar"pereinamąją vyriausybę",..

uuijutjJWu fjcWWtWijmrtJiiW I
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Rankraščio teisėmis.
■ 

Imprimė comme manuserit.
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