
Gedulio diena 
Jau sukako 17 metų nuo tos juodos 

dienos, kai baltasis lenkų erelis užgro
bė mūsų sostinę. Tą dieną Lietuvos 
kūnas ir natūralus Nemuno baseinas 
buvo perskrosti į dvi puses ir kiekviena 
pusė, viena daugiau kita — mažiau, ne
dali atgauti pusiausvyros. Atskirto nuo 
savo natūralaus kūno Vilniaus vegeta-
vimas ir prijungtos prie savo natūra -
lauš kūno Klaipėdos pažanga, visados 
rodys visam pasauliui, kad pačiam 
Vilniaus kraštui ir visai Lietuvai pada
ryta neteisinga operacija. Mūsų sosti
nė, ta svarbioji Nemuno baseino dalis, 
niekad netaps Lenkijos kūno dalimi, ji 
niekad negalės tinkamai maitintis Len
kijos syvais, j i visados jausis Lenkijos 
kūne ne natūralia dalimi, kaž kokiu 
svetimu skiepu, įskiepyta į medį, prie 
kurio jis negali prigyti. 

O istorija mus moko, kad tokios sve
timos dalys, smurto prijungtos prie ki
tų kūnų, ilgainiui turi grįžti prie savo 
natūralios motinos. Ne žmogaus ranka 
sukūrė Nemuno baseiną, gamta jį su
kūrė istorija turi jį išlaikyti kaip politi
nį vienetą, nes — 

— Kas Dievo sujungta, žmonės neiš-
skirs. 

17 metų atgal žmonės tą natūralų 
vienetą suardė, bet gerai neseniai pasa
kė vienas Austrijos ministeris. ,>Mūsų 
laikais smurtų paremti aktai ir smurtu 
paremtos valstybės, tegali laikytis tik 
vieną amžių". 

Neabejokime, kad ir grobuonė Lenki
ja bus priversta atsisakyti nuo užgrob 
itų svetimų žemių, ir patys lenkai 
džiaugsis išsaugoję nepriklausoma na -
tūralią Lenkiją. 

Gal ta diena įau visai ne tokia tolima, 
kaip tai atrodo." 

Gedulo dienos proga prašosi iške -
liama dar viena mintis. Natūralus yra 
netik gamtos sukurtas Nemuno basei
nas, natūralus yra ir istorijos sukurtas 
Lietuvos gyventojų konglomeratas ir 
Lietuvos lietuvis, ir Lietuvos žydas, Lie 
tuvos lenkas ir Lietuvos vokietis ar ru
sas yra natūralūs Lietuvos valstybės 
kūno nariai, o jei bent vienas narys, yra 
nesveikas, arba su juo negerai elgia -
masi, nuo tuo nukenčia ir visas kūnas, 
visa valstybė. 

Šias abi tiesas įsisąmoninę neturime 
nė mažiausio pamato nusivilti. Prie -
šingai turime ugdyti savyje pasitikėji
mą, kad mūsų sostinė negali amžinai 
pasilikti po svetimu jungu, nes tam 
yra priešinga ir gamta ir istorija. — 

Ką Dievai sujungė, žmonės neišskirs. 

Didžioji lietuvių-žydų vienybės diena 
„Tautos diena" Jurbarke. - Vidaus Reikalų ministeris 
gen. Čaplikas įteikia vėliavą Jurbarko Ž. K. S. skyriui. 

P. Ministerio kalba apie lietuvių-žydų santykius. -
Ž. K. S. pirmininko adv. J. Goldbergo atsakymas. — Proff. I. Tamošaičio ir D-ro 

Janavičiaus kalbos, — Puikia abiejų tautų sugyvenimo demonstracija 
adv. J. Goldbergo, valdybos narių ats. 
leit. Bregšteino, d-ro Alperno, Padisono, 
Lipšico. „Apžvalgos" red. Šilianskio. 

Atsagos leit Tamše vedė būrį. Čia 
pat žygiavo energingas Jurbarko sky -
riaus pirmininkas Fridmanas. 

Apie 10 v. visų akys buvo atkreiptos į 
tą pusę iš kur turėjo* atvykti aukštieji 
svečiai. Ir netrukus pasirodė J. E. Po
nas Vidaus Reikalų Ministeris, gen. 
Čaplikas, prof. Iz. Tamošaitis, Liet. 
Tautininkų sąjungos gen. sekretorius 
d-ras Janavičius, tautos atstovas, sei -
mo prezidiumo narys, p. Kviklys, tautos 
atstovas kan. Bikinas, Raseinių Apskr. 
Viršininkas p. Rimkus. 

Jurbarko burmistras p. Misevičius 
pasveikino atvykusius. Po to visos or
ganizacijos nužygiavo į bažnyčią. 

Bažnyčioj ir sinagogoj įvyko iškil -
mingos pamaldos ir pasakyti pamokslai. 

Sinagogoj buvo minėti žuvę už Ne-
prikl. kariai. L. Z. K. centro valdybos 
vardu prabilo p. Padisonas. Pasimelsta 
už Tautos Vadą ir Vyriausybę. „Ap
žvalgos" redaktorius p. Šilianskis api
būdindamas Tautos dienos ir vėliavos 
įteikimo reikšmę paragino visą žydų vi
suomenę kuo gausingiausiai dalyvauti 
iškilmėse. Pamaldoms sinagogoj bai -
giantis Talmud -Toros auklėtinių choras 
pagiedojo Lietuvos himną, kurį užtraukę 
visi sinagogoj buvę žmonės ir didingi 
Lietuvos giesmės garsiai galingai su -
skambėjo iš kelių šimtų krūtinių. 

Per pamaldas sinagoga buvo grūsta 
prigrūsta organizuotos ir neorganizuo
tos žydų visuomenės. 

P a r a d a s 

tos Dienos rengėjai tą dieną šventė sa
vo dešimties metų gyvavimo sukaktį ir 
laukė,kad jiems būtų įteikta vėliava. 

Savo -vėliavos įteikimo nekantriai lau
kte ir žydų kariai, kurie. telkės gražiai 
papuoštoj Talmud - Toroj."" 

Visos organizacijos nužygiavo prie 
triumfalinių vartų, palaikydami pavyz
dingą tvarką. Ten margą ir gražų 
vaizdą sudarė savanoriai, šaulių gar -
bės kuopa ir šaulių būrys, blizgantieji 
ugniagesių šalmai, žalios jaunalietuvių 
uniformos, tautiški moterų katalikų rū
bai, moksleiviai ir garbinga vietą užėmė 
tvarkingai surikiuotas žydų karių są -
jungos būrys, rūpestingai išmankštin -
tas ir vadovaujamas iš Kauno atvykusių 
Centro valdybos pirmininko: ats. Įeit. 

1937 m. spalių mėn. 3 d. turi būti lai
koma nepaparasta data: tą dieną per 
Jurbarko iškilmes nepaprastai ryškiai 
iškilo lietuvių žydų vieningumas, auto -
ritetingiausių valdžios bei visuomenės 
žmonių primygtiniai buvo pabrėžta kad 
lietuvių tautą su žydų mažuma sieja nuo 
senų laikų draugiški saitai. 

Tą neužmirštamą visiems dalyvavu -
šiems dieną Jurbarke buvo surengta 
Tautos Diena. Jurbarko miestas, kuris 
pagrįstai yra laikomas vienu pavyzdin -
giausių mažesnių provincijos centru, 
Tautos dienai sparčiai ruošės. 

Tikra vėliavų jūra dailiai papuošė 
kuklius Jurbarko namus. Dariaus Gi
rėno gatvėj pastatyti — triumfaliniai 
vartai su užrašų ,Sveiki atvykę į mū -
sų šventęs Gimnazijos aikštėj iškelta 
milžiniška vėliava ir įrengta tribūna. 

Iš visų pusių traukės į Jurbarką žmo
nės pėsti ir važiuoti. Rikiavosi organi
zacijos. Skambėjo komandos žodžiai iš
žygiuojančių būrių tvirti žingsniai. 

Tautos diena visus jurbarkiškius iš -
judino, o ypatingai palietė dvi organiza
cijas: Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
Jurbarko apylinkę ir žydų karių sąjun -
gos skyrių. 

Jurbarko tautininkai, kalbamos Tau-

Buv. Kunigaikščių Vasilčikovų parke 
baltuoja gimnazijos pastatas. Čia yra 
Jurbarko kultūrinio gyvenimo centras, 
(Bėję daugiau kaip 30% gimnazijos mo
kinių yra žydų tautybės). 

Pageltę parko medžių lapai sudarę 
foną išsirikiavusioms organizacijoms. 
Buvo graži saulėta diena, kuri tiko pa -

kilusiai šventės nuotaikai. 
Gimnazijos aikštėj buvo matyti visa 

Jurbarko visuomenė. Administracijos 
atstovai, inteligentija ir petingi apylin -
kės kaimiečiai ir barzdoti seniai žydai. 
Visus čia sutelkė bendra mintis. 

Apie pusę pirmos į aikštę atvyko 
aukštieji svečiai. (perkelta į 2 p.) 
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I š k i l m ė s J u r b a r k e 
(perkelta iš 1 psl.) 

P. Vidaus Reik. Ministeris praėjo, pro 
išsirikiavusių Organizacijų frontą ir 3U 
kiekviena organizacija skyrium pasi -
sveikino. 

Gen. Čaplikas tarė trumpą žodį dėl 
inteligentijos ir organizacijų reikšmės 
valstybės gyvenime, pabrėždamas, kad 
geros ir remtinos yra visos organizac., 
kurių yra geri tikslai. Ministeris nu -! 

rodė* kad į Tautos Dieną visą Jurbar
ko visuomenė atėję nesiskaldydoma ir 
ta proga pareiškė „Vienybėj — galybė". 

Prasidėjp paradas. Pro tribūną, kur 
užėmė vietafc aukštieji svečiai pražy • 
giavo visos organizacijos. Jurbarko 
gimnazijos direktorius p. Liešius Tau -
tos Dienos rengėjų vardu atidarė iškil
mingą posėdį ir pakvietė tarti žodį J. E. 
Poną Vidaus Reikalų Ministerį. 

V. R. Ministerio kalba 
Gen. Čapliko kalbos su didžiausiu su

sikaupimu klausės parado dalyviai ir 
susirinkusi minia. Kiekvienas jo žodis 
nuaidėdavo per visą aikštę ir suskeldavo 
gyvą atgarsį visų širdyse. 

Ponas Ministeris priminė, kokia sunki 
buvo lietuvių inteligentų padėtis prieš 
karą, kaip jie buvo persekiojami. Jis 
pašiepė nesuprantančius inteligentijos 
vaidmens tautos gyvenime ir pabrėžė:' 

„Be inteligentijos, tauta yra žuvusi . 
Inteligentai neturi užmiršti samanotas 
bakūžės, bet ir kaimas^ iš kurio išėjo 
Lietuvos šviesuoliai turi juos gerbti ir 
vertinti. Inteligentija turi vadovauti, o 
ne pataikauti. 
Kiti norėtų Lietuvą suskaldyti, bet tos 

pastangos nueis niekais. Mūsų nepa -
veiks svetimųjų leidžiami į Lietuvą nuo
dai. Turim pasitikėti vieni kitais ir 
eiti Tautos Vado rodomais vienybės ke
liais. Ir mūsų santykiuose su mažumo
mis taip-pat turi viešpatauti gilus su -
pratimas ir teisingumas. 

Žydų tauta Lietuvoj gyvendama čia 
nuo amžių surišta tampriais saitais su 
kraštu. 

• P. Ministeris baigė savo turiningą kal
bą iškeldamas krikščioniškosios moralės 
reikšmę ir kviesdamas pagrįsti visuo -
menės gyvenimą vienybės ir tarpusavio 
meilės pagrindais. 

Griausmingas „valio" palydėjo gen. 
Čapliko žodžius. 

LTS. gen. sekretorius d-ras Janavičius 
iškėlė visuomeninio darbo sunkumus, 
bet ragino tą darbą dirbančius nebijoti 
vargo ir žilų plaukų. Mūsų uždavinys— 
tęsė kalbėtojas — stiprinti pajėgumą 
padvigubinti pasiryžimą. D-ras Janą -
vičiųs priminė, kad Jurbarko kr. praeity 
visuomet atsispirdavo svetimųjų ant -
plūdžiams iš vakarų ir išlaikė lietuvišką 
kraują ir dvasią. 

Prof. Tamošaitis 
pareiškė ypatingą pasitenkinimą, kad 
tautiškumo obalsis subūrė šioj aikštėj ir 
katalikiškas organizacijas. Jis vaizdin
gai palygino tą vienybę su spaudos 
draudimo laikais, kada lygiai buvo per -
sekiojamos ir lietuviškos maldaknygės 
— tikybos simbolis — ir lietuviški ele -
mentoriai — tautiškumo simbolis. Tad 
į tautiškumo ir katalikiškumo vienybę 
buvo einama dar prieš Nepriklausomybę 
atgavus, o dabar toji vienybė tampą 
kūnu, 

Tautinis obalsis įtraukė į valstybini 
gyvenimą ir mažumas, — pabrėžė p. 
profesorius —su kuriomis per amžius 
susigyvenam ar bučiuodamiesi ar kiek 
pešdamiesi. 

į Ir prof. Tamošaitis palinkėjo kad ir 
1 ateity žydėtų vienybė krašto gerovei. 
j Gimnazijos direktorius p. Liesis pa — 
skaitė Jurbarko tautininkų veiklos ap -

į žvalgą. Jurbarko apylinkė buvo įs -
teigta prof. Tamošaičio 1927 m. Didelį 
vaidmenį apylinkės veikloj suvaidino 
tautos atstovas p. Kviklys, ano meto 
Jurbarko gimnazijos direktorius. 

Po visų kalbų buvo įteiktos vėliavos. 
Iškilmingoj tyloj J. E. Ponas V. R. Mi
nisteris, nusileido nuo tribūnos kuri lyg 
milžinišku vainiku buvo apsupta visų 
organizacijų vėliavininkų. 

Gen. Čaplikas prisiartino prie tauti -
ninku ir įteikė jiems gražią vėliavą — 
trumpai, bet būdingais žodžiais iškėlęs 
aikštėn tautininkų veiklos svarbą Lie -
tuvai ir tautai. 

Visa aikštė vėl suaidėjo galingu 
„Valio". Vėliavą ir tautininkus sveikino 
tūkstančiai iškeltų rankų. 

Žvdų Karių Sąjungos Jurbarko sky -
riui taip pat atėjo istorinis momentas 
gauti vėliavą iš garbingo Vyriausybės 
nario J. E. gen. Čapliko rankų. Žydų 
kariai susikaupė jausdami nepaprastą 

momento reikšmę. 

V. R. Ministerio žodis žydiŲ kariams 
J. E. Ponas Ministeris įteikdamas vė -

liavę tarė: 
„Žydai nuo Vytauto Didžiojo laikų 

gyvendami greta lietuvių turėjo progos 
parodyti, kad gali kurti įkultūrinęs ver -
tybes ir sugyventi su krašto (gyventojų 
dauguma. Nepriklausomybės atvadavi-

mo kovose žydų kariai parodė pasiryži
mą ir pasiaukojimą. Todėl žydų pilie -
čiai mums yra artimi, malonūs ir bran
gūs. Man itin malonu įteikti Jums šią 
vėliavą Tautos Dieną. Laikykit vėliavą 
aukštai ir garbingai ją ginkit. 

Ž . K. S. pirmininko adv. J. Goldbergo kalba 
Vėliavą priėmė Centro valdybos pir

mininkas, Įeit. Goldbergas kuris ją pa -
bučiavo ir atsakė sujaudintu balsu į 
kilnius p. Ministerio žodžius t 

Jūsų Ekscelencija: 
Širdingai dėkoju sąjungos vardu už 

suteiktą mums garbę. Nors kelioka 
metų mus skiria nuo nepriklausomybės 
kovų laikų, bet tas pasiryžimas, kuris 
buvo mumyse senais laikais, neišdilo. 
Būdami atsargoj mes kuo galėdami pri
sidedame prie valstybės darbo dirbda -
mi glaudžiame kontakte su Šaulių sąjun 
ga, Vilniui vaduoti sąjunga, ginkluotoms 
krašto pajėgoms remti sąjunga ir ki -
tomis valstybes naudai dirbančiomis or-
ganizacijomis. 

Mes esame žydų tautos sūnūs, mums 
rūpi mūsų tautos interesai, jos garbė ir 
likimas. Mes eSame įsitikinę, kad tik 
būdami garbingi žydų tautos sūnūs, 
galime būti ištikimi savo tėvynės Lie
tuvos sūnūs. Neapvylėme mūsų vadų 
anais sunkiais Nepriklausomybės fcovų 
laikais, neapvilsime ir įįtėit^je. „ O 
tątnstos, čia gausiai susirinkusios minios 
akivaizdoje pasakyti gilios išminties 
Žodžiai paskatins, mus dar daugiau dirb
ti tėvynės naudai. Šioji vėliava tarnaus 
mums simboliu ir kelrodžiu didesniems 

ir garbingosniems žygiams tėvynės la -
bui. 

Po to C. V. pirmininkas perdavė vė -
liavą Jurbarko skyriaus pinnininkus, p. 
Fridmanui kuris ją pabučiavo atsiklau -
pęs ir davė pasižadėjimą visų skyriaus 
narių vardu garbingai laikyti tą vėlia
vą. 

Visos kitos organizacijos iškeltomis 
rankomis pasveikino žydų karius ir nau
ją vėliavą. 

Jungtinis gimnazijos ir jaunalietuviui 
choras gražiai padainavo kelias tautines 
dainas. Tikra entuziazmo banga kilo 
aikštėj kai chorui pradėjus Tautos 
himną kilniąją Tėvynės giesme pagavo 
visa milžiniškoji minia — lietuviai ir 
žydai. Himnas praskambėjo kaip [mal
da, į 

P. direktorius LieŠis paskaitė sveiki -
nimo telegramų tekstus siunčiamus 
susirinkusių vardų Tautos Vadui, Vįf -
riausybės galvai ir Krašto Apsaugos 
Ministeriui su kariuomenės vadovybe. 
Visas telegramas palydėjo grausmin- -
gas ,,valio". 

Žydų Karių bankietas 
20 vai. Talmud - Toroj įvyko Žydų 

Karių Sąjungos Jurbarko* skyriaus su -
ruoštos-vaišės. 

Stalai buvo sustatyti <3ed'iniino stulpų 
pavidalu. Sienos papuoštos vėliavomis, 
iliuminuota Sąjungos emblema - trans-
norantas sveikina visus įeinančius į sa
lę. 

Didžiuliai Vytauto Didžiojo ir Valsty
bės prezidento Antano Smetonos at -
vaizdai suteikia vaišių nuotaikai ypatin
gą iškilmingumą. 

J vaišes atsilankė ir rinktinės Jurbar
ko lietuviškos' visuomenės būrys. 

Vaišės praėjo labai pakelta draugiška 
nuotaika. Buvo jaučiama kad Jurbarke 
lietuvių ir žydų sugyvenimas yra pa -
vyzdingai sklandus. Tai pasireiškė nuo
širdžiose per vaišes pasakytose kalbose 

Su dideliu susidomėjimu ir gyvu pri -
tarimu išklausyta C. V. pirmininko Įeit. 
Goldbergo kalba. Jis kalbėjo apie Lie
tuvos žydų nuoširdų patriotizmą, su 
gilia padėka minėjo pasakytus Gimnazi
jos Aikštėj kilnius žodžius ypatingai iš
keldamas J. E. Pono Vidaus Reik. Mi -
nisterio kalbos reikšmę. P. Goldbergas 
pažymėjo kokį puikų įspūdį jam paliko 
viešpataujanti Jurbarke tikrosios vieny 
bes dvasia. 

Tautininkų ir jaunalietuvių vardu 
prabilo gimųazijos inspektorius p. But
kus. Jis taip pat pabrėžė, kad Jurbarke 
jokio tiynimosi tarp lietuvių ir žydų 
nėra ir nuoširdžiai pasveikino žydų ka
rius. 

Savanorių vardu sąmojiugą kalbą pa
sakė p. Sabaliauskas prisimindamas, 
kaip karžygiškai elgės .žydų savanoriai 
atvaduojant Nepriklausomybę. 

Pulk. Sidzikauskas taip pat pabrėžė, 

kad matė daug heroizmo iš žydų karių,-
Pasveikino susirinkusius ir p. Bur -

mistras, vįce -burmistro žilagalvio p^ 
Čelkio' kalba buvo • ypatinga} nuoširdi. 
Jis atpasakojo, kaip'1892 m. tarp lietu
vių ir žydų buvo bičiuliški santykiai it 
kaip jo tėvas barė vaikus, jei'jie mėgino 
pasijuokti iš besimeldžiančio jų namuo^ 
se žydo. -

Graži bųyo šaulių atstovo kalba: Čia 
buvo pabrėžta, kad Jurbarko šaulių bū~ 
ry yra daug žydų. 

„Apžvalgos" redaktorius p. ŠilianskiS 
iškėlė gyvą reikalą, kad senesnioji lietu
vių kartą išaiškintų lietuviškam jauni --
mui, jog Lietuvos žydai garbingai atliko* 
savo pareigą vaduojant Lietuvą ir vi ' 
suomet buvo ištikimi savo krašto sū --
nūs. 

P. Padisonas Centro Valdybos narys,, 
žydų kalba kreipės į žydų karius nu -
šviesdamas dienos reikšmę ir sušukda^ 
mas „valio" Valstybės prezidentui An --
tanui S\netonai. Visi atsistoję tris kart 
sušuko 'Didžiajam Lietuvos vairininkui 
griausmingą „valio". 

Tuo baigės gražūs ir padaręs puikų; 
įspūdį visiems dalyviams banketas. 

. ĮDOMUS EKSPROMTAS 
Bankete turėjo nemažo pasisekimo* 

žurnalisto Kaplano ekspromtas, per •* 
skaitytas iškilmių proga: 

Dailiam krašte žaliųjų rūtų 
Ir dauguma ir mažuma — 
— Šiandieną Jurbarkas pajuto — 
Yra viena bendra šeima. 
Toks amžiams liks dalykų stovis. 
Ir širdys plakti nenustos 

Dėl laisvės, laimės ir gerovės 
Bendros tėvynės.— Lietuvos. 

A. \ 
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Lietuvių - žydų santykių problemos 
Pono D. Chasmano referatas skaitytas žydų karių sąjungos Šiaulių apygardos suvažiavime. 

P-nas Chasmanas pradeda savo įdomų 
pranešimą istoriškai apžvelgdamas Lie
tuvos žydų istoriją bei lietuvių žydų 
santykių raidą iki Lietuvos nepriklauso
mybę atgavus. Ypač smulkiai jis kalba 
apie bendrą kovą prieš bendrą priešą— 
carų Rusiją. Lietuvių žydų santykiai 
visuomet buvo draugiški, bet ypač drau-

giški jie buvo tik atgavus Lietuvos ne 
priklausomybę. Bendra kova karo lau
ke, žydų pastangos užsieny, kad Lietuva 
būtų pripažinta, aktyvus žydų dalyva -
vimas ūkiškame krašto atstatymo pro -
cese, — visa tat dar labiau suartino 
Lietuvos žydus su daugumos tauta. Šis 
laikotarpis gali būti laikomas lietuvių 
žydų santykių klestėjimo laikotarpiu. 
Mes tada turėjome gyvybingą tautinę 
autonomiją. Bet, kaip ir visuomet, ge
rosios dienelės greit praslinko ir prasi
dėjo liūdnas šiokiadienis, pradėjo pusti 
nauji vėjai. Palengva Lietuvos žydų 
gyvenimas pradėjo riedėti pakalnėn, 
prasidėjo mūsų tautinės autonomijos 
likvidacija, deja, ir mūsų orizonte pra -
dėjo rodytis naujų paukščių, "tūrių 
giesmės buvo toli gražu ne draugiškos 
žydams. Tačiau reikia pripažinti, kad 
Lietuvių tauta niekuomet nebuvo užsi -
krėtusi antisemitizmu. Zoologinis an
tisemitizmas visuomet buvo svetimas 
Lietuvai. Šie nuodai pateko pas mus iš 
svetur ir užnuodijo tik kai kuriuos 
karštuolius ar karjeristus, kurie norėjo 
iškilti pasiremdami antisemitizmu. Bū 
ta ir tokių, kurie buvo nusistatę prieš 
žydus tik ekonominiais samprotavimais, 
ypač dėl konkurencijos. Reikia taip 
pat pasakyti, kad žydų visuomenė rei -
kiamai nepasipriešino šioms naujosioms 
tendencijoms, nebuvo griebtasi jokių 
priemonių kovai su jomis. Lietuvių 
žydų kultūrinio bendravimo draugija, į 
kurią buvo susibūrę abiejų tautų inteli -
gentai, neparodė jokios inicijatyvos, jo
kio veiklumo. Ir žydų visuomenė buvo 
pagauta kažkokios apatijos ir fataliz -
mo. Pailiustruoti ano meto nuotaikoms 
žydų tarpe pakanka priminti vieno gar
bingo žydų veikėjo pasakymą viešame 
prenašame: „Mes tolydžio riedame pa
kalnėn, sakė jis, ir kas gali pasakyti, 
kaip giliai mes nugrimsime". Šiuo su -

temų laikotarpiu susikūrė žydų karių 
sąjunga. Ji susikūrė ginti žydų teisių, 
žydų garbės. Mes jautėme, kad tik 
mes, kurie tiki Lietuvių tautos teisingu
mo jausmu kurie kartu kovojo ir dirbo 
Lietuvos nepriklausomybės labui, —tik 
mes mokėsime surasti bendrą kalbą su 
lietuviais. Mes tikėjome, jog mes turi
me aiškiai ir garbingai formuluoti bei 
pasakyti mūsų teisėtus reikalavimus, ir 
be abejojimo bus išgirsti atsakingųjų 
lietuvių tautos vadų, kurie žinomi savo 
humaniškumu ir tolerancija. Jeigu net 
nepavyks, galvojome, ištraukti žydų ve
žimą į tą aukšti, kurį jis kadaise buvo 
pasiekęs, tai bent tikrai sugebėsime su
laikyti jo riedėjimą pakalnėn' į bedugnę. 
Per daug laiko užimtų minėti Čia visus 
mūsų sąiungos nuopelnus šioje srityje. 
Gal pakaks priminti vieną puikų mūsų 
darbą — „Apžvalgą", kuri čia jau pir
ma teisingai buvo pavadinta tiltu tarp 
lietuvių ir žydų visuomenių. Juk ge -
riausias polemiškas straipsnis žydų 
spaudoje nepasiekia daugumos tautos, 
kuri juk nesupranta žydiškai. 

Dabar galime su džiausmu apsidairyti 
ir pažvelgti į praeitą kelią. Lietuvių 
žydų sanlykiai vėl įgauna jų tradicinį 
pobūdį. Su dėkingumu turime priminti 
mūsų valstybes vadovaujančius asme -
nis, kurie ne vieną kartą pabrėžė, kad 
mes esame lygiateisiški ir kad Lietuvo-
je negalimi tokie eksperimentai, kurie 
praktikuojami kituose kraštuose. Į 

Paskutinis verslininkų suvažiavimas 
Klaipėdoje, kur ligšiolinio šūkio „Lie -
tuva — lietuviams" vietoje buvo iškel -
tas šūkis „Lietuva, pirmyn", — rodo 
mums, kad ir anoje stovykloje ir dvelk-
telėjo kitas vėjas, kad ir ten pradėta su-
prasti, jog antagonizmo ir destrukcijos 
vietą turi užimti teigiami darbai ir jog 
Lietuvoje dar yra pakankamai vietos 
visiems Lietuvos piliečiams, kurie nori 
dirbti ir kurti. Jeigu tačiau mes galime 
nurodyti gan žymius laimėjimus išorė -
je, tai mūsų vidiniame gyvenime vis te-
besėdime prie sudaužytojo lovio. Vie
nybės šūkis, mūsų visų jėgų suvieniji -
mas bendruomenėms restauruoti bei 
Lietuvos žydų atstovybei sukurti susi -
dūrė su atkakliu pasipriešinimu kaip tik 

iš vidaus. Tam tikra grupė, tikriau sa 
kant pora ' politikanų, dangstydamiesi 
tam tikros grupės nusistatymu nieku 
gyvu neleidžia sudaryti vieningo žydų 
fronto. Jie nori primesti žydų visuome
nei savo valdžią su pagalba supelėjusių, 
atgyvenusių straipsnių, paveldėtų iš 
tamsiųjų carizmo laikų. Jie skirsto žy -
dus gerais ir blogais. Kaip mes savo 
laiku energingai kovojome prieš siste -
mą dalinti Lietuvos žydus gerais ir blo
gais, kai tat buvo mėginta daryti išori
nių veiksnių, taip dabar dar atkakliau 
kovosime prieš šią sistemą iš pačių žy
dų pusės. Mes esame už vieningą žydų 
visuomenę. Kiekvienas nuoširdus žy -
das, kuriam rūpi žydų tautos interesai 
yra mums artimas ir brangus. 

Mes todėl atmetame kaltinimus, kad 
mes pretenduojame į žydų visuomenės 
atstovavimo monopolį. Priešingai, mes 
norime tą atstovavimą perduoti teisėtai 
ir pripažintai žydų atstovybei. Mes tik
tai norime padėti ją kurti, bet mes ne -
norime būti vieninteliai, kaip to tikrai 
kad siekia ta grupė, kuri ardo žydų vie
nybę ir kenkia žydų interesams. 

Toiiau p. Chasmanas ragina žydų vi -
suomenę aktyviai dalyvauti akcijoje dėl 
ginklų fondo. Tačiau ši akcija žydų vi
suomenėje turi būti centralizuota. Jis 
taip pat ragina paremti akciją statyti 
paminklą žydų kariams, žuvusiems dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Toks pa 
minklas yra svarbus ateinančioms kar -
toms. Dabartinė lietuvių karta, su ku
ria petys į petį kovojo dėl Lietuvos ne
priklausomybės, žino mus, bet mes no -
rime, kad ir ateinančios mūsų daugumos 
tautos kartos žinotų, jog tėvynės pa -
šaukti atėjome. 

Susirinkę ilgai plodami palydėjo 
paskutinius p. Chasmano pranešimo 
žodžius. 

Šiaulių žydų bendruomenės vardu 
sveikina advokatas Abramavičius, kuris 
pabrėžia žydų karių sąjungos ir „Ap -
žvalgos" nuopelnus ir siūlo, kad būtų 
surinkti ir „Apžvalgoje" sistemingąjį 
skelbiami visi dokumentai, kurie liū -

dija apie žydų dalyv. kovoje dėl Lietu-
vos nepriklausomybės ir dėl Nepriklau -
somos Lietuvos pripažinimo. 

P-nas Serebravičius savo sveikinimo 
žodyje nurodo, kad is žydų istorijos 
žinome, jog žydų tauta savo kelyje iš 
Egipto į. nepriklausomą žydų gyvenimą 
Palestinoje sutiko daug kliūčių. Labai 
dažnai teko paimti daug tvirtovių su 
ginklu rankose, bet Jerichono tvirtovė 
buvo paimta ne ginklais, o trimitų gar
sais. „Apžvalga", žydų laikraštis lie -
tuvių kalba yra mūsų trimitas, mūsų 
šūkis lietuvių visuomenei. „Apžvalga" 
daug prisidėjo sugriaunant dirbtinę sie
ną, kuri buvo pastatyta pastaruoju lai
ku tarp lietuvių ir žydų visuomenės, ir 
tai yra žydų karių sąjungos nuopelnas, 
nes ši sąjunga „Apžvalgą" įsteigė ir iš
laiko. Žydų kariai yra gyvas gerųjų 
žydų lietuvių santykių paininklas. Jūs, 
žydų kariai, kurie liejote savo kraują 
dėl Lietuvos laisvės, esate įtikinamiau
sias mūsų pilietinių pareigų vykdymo 
liudytojas. Todėl jums labiausiai pri -
tinka nešti vėliavą kovoje dėl mūsų tei
sių, nes teisės ir pareigos yra dvi neat
skiriamos sąvokos. 

Tiesa, žydų visuomenė ne visuomet 
supranta jūsų tikslus. Tačiau jūs netu
rite dėl to nusiminti. Priešingai. Leis
kite man priminti jums gražų žydų pa
davimą. Tai atsitiko, kai žydai išėjo iš 
Egipto. Jie jau pasiekė Raudonąją Jūrą. 
Jis užstojo jiems kebą į Palestiną, į pa
žadėtąją žemę. Jie sustojo. Tuo tarpu 
Egipto faraonas pasigailėjo išleidęs žy
dus, ir jis pradėjo juos vytis, norėda -
mas susigrąžinti jėga. Štai Faraono 
raiteliai jau pasiveja žydus ir kardu bei 
krauju skina sau kelią jų eilėse. 

Yra tik dvi išeitys: arba atgal į ver
giją arba į jūrą. Atskiros žydų gentys 
pradėjo siųsti viena kitą į jūrą: girdi, 
tu esi stipresnis, tu vykresnis, eik tu 
pirma. Tada jauniausioji žydų gentis— 
Benjamino gentis šoko į jūrą, patrauk
dama paskui save kitas gentis. Už šį 
žygdarbį Benjamino genčiai vėliau buvo 
atlyginta — pirmasis žydų karalius 
Saulius buvo kilęs iš Benjamino giminės. 

(perkelta į 6 psl.) 

Lion Foichtwanger 

Judėjos karas 
Čia dedame fragmentą iš garsaus' 

vokiškai rašančio žydų rašytojo Liono 
Foichtwangerio knygos „Judėjos ka
ras". Šioj knygoj autorius vaizduo 
ja žydų sukilimą prieš Romą impe -
ratoriaus Vespasijono laikais (66 m. 
po Kr. g.) ir šio sukilimo numalšini
mą. Vyriausias knygos veikėjas yra 
garsusis Juozapas Flavijus, autorius 
žinomo istorinio veikalo „Judėjus 
karas", pagal kurį ir pats Foieht -
wanger pavadino savo knygą. 
Dedamame fragmente vaizduojamas 

Jeruzalės paėmimas ir žydų šventyk
los sugriovimas. Red. 

Rugpiūčio mėn. 21 d., žydišku skai 
čiavimu Ovo mėnesio 1 d.f romėnai pra
dėjo griauti savo garsiuoju mūrogrioviu 
vadinanmoju „Baisiuoju Julijų" išorinę 
sieną, 'supančią žydų šventyklos terito
riją. Šešias dienas dirbo mūrogriovys 
be paliovos, paskui jam į pagalbą atve
žė ir kitų marinų. Bergždžia. Rome -
nai pamėgino pulti tiesiog, pastatė ko -
pėčias, pasiuntė šiomis kopėčiomis dvi 
kogortas, išsiriakiavusias vėžlio būdu. 
Bet žydai nustūmė žmonėmis nusugsty-
ta's kopėčias* Keliems legionieriams, jų 
tarpe nešančiam karo vėliavą, net pa -
vyko pasiekti sieną, bet čia jie buvo iš
žudyti, ir yė|iavą atiteko žydams. 

.Titas (vyriausias romėnų, karo vadas, 
imperatoriaus Vespasijono sūnus) liepė 
sukurtį ugnį prie vartų., Korinės kolo
nos, ramino jis, save ir princesę Bereni-

ką, dar ne pati sventykla. Taigi, prie 
vartų buyojukurta ugnis, susilydęs si -
dąbras praskynė liepsniai kelią į medi
nes sąsparas. Ugnis.siautė visą dieną ir 
visą paskutinę naktį. Paskui buvo su-
naikintos Šiaurinės ir vakarinės salės 
šventyklos teritorijoje. Kariuomenė 

atsidurė prieš pačius šventyklos rūmus. 
. Rugpiūčio mėnesio 28 d., žydų skai -

f čiavimu Ovo mėnesio 8 d., kai romėnų 
i ugniagesių komandos tiesė kelią prie 

žydų šventyklos tarp pelenų, anglies ir 
griuvėsių, Titas Sušaukė Karo Tarvbą. 
Reikėjo nuspręsti ką daryti su pačia 
šventykla. 

Karo Taryboje dalyvavo maršalas Ti-
verijus Aleksandras keturi generolai — 
legijonų vadai bei Judijos gubernato -
rius. Sekretorių Titas pakvietė Juoza
pą Flavijų. 

Titas visų pirma pasiūlė išklausyti 
imperatorius laišką. Imeratorius, norė
damas išaiškinti ministerių nuomonę 
dėl žvdų šventyklos likimo, sušaukė ka
binetą posėdžio. Kai kurie ministeriai 
manė, jog reikia su žeme sulyginti šį 
maišto židinį, šį maištingųjų žydų tauti
nio išdidumo simbolį ir įkūnijimą. Tik 
tokiu būdu galima galutinai sunaikinti 
svarbiausiąjį žydų centrą. Kiti reiškė 
nuomonę, jog kariaujama su žmonė -
mis, o ne su negyvais daiktais ir jog 
kultūrinės Romos prestyžas reikalauja, 
kad tokie puikūs rūmai nebūtų sugriau
ti. Pats imperatorius, taip buvo bai -
giamas laiškas, pasiryžo patarti karo 
vadui žydų šventyklos, jei galima, ne -
griauti. 

Karo Tarybos nariai išklausė laišką 
rimtais susikaupusiais veidais. Jie ži ,-
nojo, jog tuo sprendžiamas triumfo 
klausimas. Sugriauta šventykla , yra 
garbinga karo žygio pabaiga. Tada 
niekas nebedrįs mieluoti ir vadinti jų 
žygį paprasta baudžiama ekspedicija, 
tada Senatas turės surengti, jiems trium
finę eiseną. Jų vaizduotę gunde, viliojo 
žios eisenos triukšmas . ir puikybė, ji 
buvo aukščiausia viršūnė gyvenime 
kiekvieno kas dalyvavo ioje kaip n u -
galėtojas. Bet čia apie tai negalima 
buvo kalbėti. , 

Jie visi gerai suprato, ką reiškia im-

peratoriaus laiškas. Tas „jei galima" 
paliko visą atsakumą kariuomenei. Da
bar kariuomenė gali pasiimti tą atsa -
kurną. Kariuomenė nori triumfo 
„šventyklos, jei galima ,negriauti" Ro
moje tai lengva sakyti. Bet kur prasi -
deda „galimumas", kur jis baigiasi? 

Pirmuoju prabilo maršalas Tiverijus 
Aleksandras (Tiverijus Aleksandras bu
vo žydų kilmės. Vert.). Jis žino, visi kiti 
nori triumfo, bet jis nori išmintingai nu
raminti kraštą. Jis kalbėjo trumpai ir, 
kaip visuomet, mandagiai. Pasiryžimas 
negriauti šventyklos pareikalautų aukų, 
bet dešimt tūkstančių kareivių galima 
pakeisti kitais, o kitos šventyklos su -
kurti negalima, ji nepakeičiama, šimtai 
tūkstančių žmonių gali nugalėti kokia 
penkiolika tūkstančių pasislėpusių už jos 
sienų. Šventyklą galima palikti. 

Generolas Frigas penkioliktojo legi -
jono vadas, generolui Liternui pritaria
mai šūkčiojant, pradėjo prieštarauti. Ži
noma, galima negriauti šventyklos, pasi
ryžus paaukoti dešimt romėnų legijonų 
ir išsaugoti šventyklą pasauliui ir impe
rijai. Bet jis nemano, kad imperatorius, 
karių bičiulis, norėjo taip išplėsti gali
mo ribas. Dėl negarbingų priešo ka -
iiškų priemonių jau ir taip tūkstančiai 
romėnų žuvo kankinių-mirtimi, buvo su
kapoti, sučirškinti. Negalima jų skai
čiaus didinti naujais tūkstančiais. Ka
riai nori sudeginti šventyklą, išplėsti jo 
auksą ir puošalus. Uždraudus šį tei -
singa kerštą, kariuomenė gali pagrįstai 
pasipiktinti. 

Kol generolas Liternas garsingai reiš
kė savo pritarimą, Fiverijus Aleksan -
dras, kaip visuomet, meiliai šypsojosi. 
Šis Frigas yra kaip tik tas karininko 
tipas, kurio jis nekenčia, bukas, storžie
viškas pasipūtęs savo šiurkščia jėga. 
Žmonės, kaip šis generolas, tegalvoja 
apie triumfą, žmonės, kaip šis genero -
las niekuomet nesugebės įvertinti tokių 
rūmų, kaip žydų šventykla, kurią sukūrė 
šimtmečių, dvasia. Jis žengs per ją sa-
'O.kareiviškais batais, žengs į savo 

triumfą tiesiog, nedarydamas vingio. 
Bet štai prabilo Markautonas Julija-

nas, Judėjos provincijos gubernatorius. 
Jis — valdininkas, jam rūpi tik jo tar -
nyba, būsimas krašto valdymas. Jis ne
nori pasiimti atsakumo už kitus daly -
kus. Negalima abejoti, kalbėjo jis, kad 
kariuomenė dabar, net negriaudama 
šventyklos numalšins sukilėlius. Bet 
tai sprendžia klausimą tik labai trum -
pai, neilgam laikui. Niekas taip nuo
širdžiai nesižavėjo šventykla, kaip jis, 
bet jei žydai padarė iš šventyklos tvir
tovę, tai ii pasiliks tvirtove ir po sukilė
lių numalšinimo. 0 ( ar romėnai bet ka
da yra palikę bet vieną tvirtovę nuga -
lėtame krašte? Šventyklą reikia su -
griauti. Šiaip žydai, lig tik atšaukus 
dalį karių, vėl pradės rengtis naujam 
sukilimui. Jei šventykla bus palikta, 
tai ši nerami ir išdidi tauta supras tokį 
gestą ne kaip malonę, o kaip silpny -
bės požymį. Ir jis, kaip Judėjos gu -
bernatorius, kuris yra atsakingas prieš 
Romėnų už tvarką, šiame taip sunkiai 
valdomame krašte, yra priverstas pri -
mygtinai prašyti, kad šventykla būtų 
sulyginta su žeme. Pasigailėjimas čia 
negalimas. 

Titas viso tat klausė. Jis puikiai su -
prato karių ir generolų norą. Bene jis 
pats netrokšta triumfo? 

Bet vis dėlto žydų Dievas Jehova yra 
pavojingas priešas. Jau vien tas at -
kaklumas, su kuriuo jį gina jo tauta, ro
do, jog šio dievo, kad ir koks jis keistas 
ir juokingas, negalima laikyti nei men
ku, nei niekingu. „Jei galima". Jis ne
girdimai atsidūsta kad bent imperato -
rius būtų aiškiau pasisakęs! 

Visi Tarybos nariai pasisakė. Pasiro
dė, jog trys nariai už šventyklos paliki
mą, trys už jos sugriovimą. Visi įtemp
tai laukė princo Tito sprendimo. Net 
santūrusis Tiverijus Aleksandras nega -
Įėjo paslėpti lengvo nervingo trūkčioji-
mo. 

(B. d.) 



apžvalga 

B. Smoliar 

Kaip g y v e n a ž y d a i V i l n i u j e 
Vilnius yra didesnis miestas už Kau

ną, didesnis ir triukšmingesnis bet vis 
dėlto Kaunas yra dabar žymiai gyvesnis, 
gyvenimas jame įdomesnis, didmiestis -
kesnis. 

Tuo laiku, kai Lietuvos vyriausybė 
daro viską, kad Kaunas būtų gražesnis 
ir didesnis, Lenkijos vyriausybė deda vi
sas pastangas, kad Vilnius būtų nuskur
dęs ir apleistas. 

Senojo Vilniaus miesto gatvėse —dul
kėtose ir neasfaltuotose —* galima iš 
pirmo žvilgsnio pamatyti, kad šis mies
tas visai kitaip atrodytų būdamas ma -
žosios Lietuvos dalis, kad jis būtų daug 
gražesnis, judresnis. Lygini žmogus 
svarbiausias dabartinio, Vilniaus gatves 
su dabartiniu Kauno svarbiausiomis 
gatvėmis ir jauties tarytum būtum pa
lyginęs Nju - Jorko Pirmąją gatvę su 
Penktąja. 
Lenkijos vyriausybė nenori, kad Vilnius 
būtų gražus miestas, ji nenori stengtis 
Vilniaus pagražinti, nes Vilnius pagaliau 
yra pasienyje, nes Vilnius vis dar nėra 
šimtaprocentinius „lenkiškas" miestas, | 
lenkiška prasme, nes Lenkija vis dar 
nėra tikra, kad Vilnius priklauso jai. 

Todėl Vilniuje nestatomi nauji namai 
kaip Kaune, todėl Vilniuje nes teigiamos 
naujos įmonės. Lenkijos vyriausybė ne 
daro nieko tokio, kas liudytų, jog ji nori 
suteikti patogumų, jaukumo ir gerbū -
vio. 

Lenkijos vyriausybė dabar Vilniaus 
atžvilgiu turi tik vieną tikslą: ji nori vėl 
sugrūsti žydus į mažąsias geto gatveles, 
padaryti, kad Vilnius nebebūtų „Liet. 
Jeruzale", ji nori sulenkinti miestą, kad 
didžiausios miesto gatvės ir jų krautu
vės būtų lenkiškos; ji nori, kad Vilniaus 
žydai būtų izoliuoti skurdžiausiuose 
miesto dalyse. 

Jau dabar esame Vilniuje gatvių, kur 
gyventojai yra vieni lenkai, o centrinė
se Vilniaus gatvėse jau dabar yra dau -
giau lenkiškų įmonių negu žydiškų. Į 
Vilnių sistemingai vežami lenkai iš kitų 
miestų, Lenkijos vyriausybė deda visas 
pastangas, kad žydų įtaka Vilniuje bū
tų kuo mažiausia. Ji sistemingai sten
giasi paversti žydų gyventojus antraeile 
mažuma. Sistemingai ir su įvairių ma
chinacijų pagalba ii mažina žydų gy -
ventojų proporcija Vilniuje ir didina 
lenkiškąją gyventojų dalį. 

Prieš karą žydų Vilniuje buvo 40%, 
o dabar tik 25%. Žydų krautuvės vi -
suomet vyravo.dabar jos beveik prarado 
bet kokį vaidmenį. Žydų prekybos įmo
nių skaičius tolydžio mažėja, priešingai 
lenkiškų krautuvių skaičius eina vis di-

I dyn. Tokia pat padėtis yra ir smulkiųjų 
krautuvininkų tarpe, tokia pat padėtis 
žydų šoferių tarpe. 

Tarp 80 šoferių, kurie važiuoja savo 
taksiais po miestą nėra nė vieno žydo. 

Vis dėlto žydiškasis Vilnius vis te -
bėra žydiškasis Vilnius, vis tebėra gra -
žiausių žydų tradicijų miestas, žydų kul
tūros, žydų mokslo, kultūrinės žydų są
monės centras. 

Iš visų Lenkijos žydų kultūrinių įs -
taigų, Vilniaus yra gražiausios, iš visų 
Lenkijos žydų mokyklų vilniškės yra 
geriausios. 

Aš tiesiog gėrėjausi ir dvasiškai atgi-
jau atsitiktinai patekęs į mokyklos „Pa
galba per darbą" dirb.tuves Vilniuje ir 
pamatęs nuostabius dirbinius, padary -
tus šioje mokykloje. Jau esu matęs ne-

[ maža žydų amatų mokyklų, bet visos — 
tikrai visos — atrodo mėgėjų darbas pa
lyginti su Vilniaus „Pagalbą per dar -
bą" mokykla. 

Aplankiau šias mokyklas atsitiktinai 
ir už tai padėkoti turėčiau, tiesą sakant, 
tik žydų vežikui, kuris vežiojo mane po 
miestą. 

— Vežk mane per Žuvų rinką, per 
Mėsininkų gatvę j Vilniaus Gaono (gar-* 
saus rabino) sinagogą, į naująją Sina -
gogą ir į kitas žydų įstaigas, kurios turi 
mieste gerą vardą, — sutariau su veži-( 
gu, samdydamas jį pavežioti mane va
landą po žydiškąsias miesto dalis. j 

Vežikas, jaunas vyrukas, kalbąs 
skambia Vilniaus žydų kalba, neklausi
nėjo manęs, kas aš ir iš kur aš. Pa -
ėmęs mane j savo globą jis — didžiuo -
damasis savo žydiškuoju Vilnium — su
šėrė išlengyo botagu savo arkliokui ir 
pasileido važiuoti po Vilniaus gatves, 
grįstas apvaliais akmenimis, aiškinda
mas man pakely, kaip tikras žydas, 
kiekvienos žydų įstaigos reikšmę. Ties 
dviejų aukštų namu, tylioj nuošalioj 
gatvikėj, jis sustabdė savo arkliuką. 

— Norite pamatyti gerą žydų įstai -
gą, — tarė jis man — užsukite čia. 
Kuklioj iškalboj žydų, lenkų ir pran -
cūzų kalbomis tebuvo parašyta. 

„Pagalba per darbų". 
— Kas čia, tiesą sakant? — paklau -

siau savo primityvųjį vadovą. 
— Tai yra technikumas! — paaiškino 

jis man, — žydų mokykla įvairiems 
amatams mokyti. Verta pažiūrėti! 

Sudomintas savo vežiko reklamos, 
įėjau į vidų ir nepasakęs kas esu, pa -
prašiau pavedžioti mane po mokyklos 
dirbtuves, kurios, tiesą sakant, sudaro 

fabriką, turinti įvairių skyrių. Su di -
džiausiu susidomėjimu ir tolydžio au -
gančiu entuzijazmu žiūrėjau įvairius šio 
fabriko gaminius-, parengtus parduoti ir 
galinčius konkuruoti su bet kurio gero 
specijaliato gaminiais. 

Beveik ištisas dvi valandas praleidau 
šioje įstaigoje. Išėjęs iš ten radau savo 
vežiką snaudžiantį ant savo pasostės. 

— Ar vertėjo pažiūrėti? — paklausė 
jis mane, kai mes vėliau pasileidome to
liau važiuoti siauromis senojo Vilniaus 
gatvikėmis. 

— Labai, labai vertėjo! 
Mano vežikas tiesiog nesitvėrė 

džiaugsmu. Jis yra didis šios mokyklos 
patrijotas, didis patrijotas nors pačiam 
jam niekuomet neteko joje mokytis. 

Vėliau, kai aš pasiryžau nepasisaky -
damas ir neprisistatydamas lankyti 
Vilniaus žydų įstaigas patyriau, kokia 
galybė tų įstaigų yra Vilniuje ir — kas 
svarbiausia — kaip_ puikiai jos veikia. 

Vilniuje — ir tiktai Vilniuje — jūs 
jaučiate,, kad žydų kalba yra gyva ir 
kad žydų kultūra yra konkretus daly
kas. 

, Jokiame kitame pasaulio mieste nėra i 
i tiek iškabų žydų kalba kaip Vilniuje. 
Jokiame žydų kultūros centre nėra tiek 
daug žydų knygynų, kaip Vilniuje. Se-

i noji žydų kultūra čia minša su naująja. 
Į Sena sinagoga su žydų vidurine mokyk-
I la, moderni biblioteka ir senosios sina
gogos lobiai istorinės sinagogos ir žy -
dų mokslo institutas, kuris žinomas vi
same pasaulyje „Jivo" vardu. 

Keikia aplankyti žvdų mokslo insti -
tūtą, kad galima būtų pamatyti, kokia 
tai įdomu įstaiga. Tatai yra žydiškasis 
„Britanijos muziejus", žinoma, suma -
žintas jo pavidalas, tatai yra įstaiga, 
kuri dirba milžinišką mokslo darbą. 

Savuose moderniškuose rūmuose, 
pastatytuose už pinigus, surinktus visa
me pasaulyje, žydų mokslo institutas 
dabar surinko tikrus žydų istorijos lo -
bius. Kuklumas, su kuriuo dirbamas 
tas darbas to instituto vadovų Z. Rei -
zeno ir Dr. Vainraicho įr jų energija tik
rai per maža įvertinami tuose kraštuo
se, kurie turėtų domėtis šio instituto 
darbu. 

Atvirai prisipažįstu, jog pats aš pri
tardamas „Jivo" darbui, per maža ver
tinau šio instituto darbą, kol pamačiau 
jį pats savo akimis. Reikia pabūti šia
me institute, reikia pamatyti darbą įvai-
riuose jo skyriuose, reikia pamatyti jo 

archyvus, jo rinkimus, kad galima būtų 
suprasti ir įvertinti milžinišką jo darbą 
visos žydų tautos naudai. Tik ebrajų 
universitetas Jeruzalėje gali susilyginti 
su institutu savo apimtimi. 

Vėlyvą vakarą aplankiau institutą, 
bet dar sutikau ten žydų jaunuolių, ku -
rie sėdėjo ten ir rausėsi rankraščiuose 
tyrinėjo įvairius klausimų lapus ir dirbo 
ten su tokia meile ir pasišventimu kaip 
Vilniaus „ješibotnikai", kurie sėdi se -
noje sinagogoje prie Talmudo, — insti
tuto aspirantus, šie aspirantai suvažia
vo į Vilnių iš visų pasaulio kraštų, ne 
tik iš visos Lenkijos. 

Kiekvienas Vilniaus žydas, jei jis tik 
pats neprivalo labdaros, šelpia bet kokią 
žydų įstaigą. Ir ne vieną, o tiek, kiek 
jis tegali Šelpti. 

Nemaža Vilniaus žydų įstaigų remia 
Amerikos Džoint, ypač vaikų kolonijas 
bei socijalios globos įstaigas. Tačiau ir 
Vilniaus žydai dažnai atidaro savo liesą 
piniginę, — todėl jų įstaigos ir yra to -
kios puikios. 

Kad tik Lenkijos centro ir vietinė 
valdžia paliktų ramybėje Vilniaus žy -

I dus, kad Lenkijos žydai tik galėtų leng
viau atsipusti ekonomiškai! Kad tik 

' žydų verslai Lenkijoj nebūtų pakertami! 
i — — — 

Ženeva. 
Tautų Sąjungos šeštosios komisijos 

ketvirtadienio posėdy buvo tęsiama, ir 
baigta diskusija mandato klausimu. 
Kaip ir per ankstyvesnį posėdį visą dis
kusiją užėmė Palestinos klausimo svar -
stymas. 

Pirmas žodį paėmė 
Irano (Persijos) atstovas 

kuris pareiškė, jog Palestinos klausimo 
negalima spręsti visuomet turint prieš 
akis vidujinius kitų kraštų sunkumus. 
Jei, sako jis, norima kartu spręsti Pales
tinos problemą ir tuo pat laiku žydų 
klausimą kai kuriuose kraštuose, tai vi
sas klausimas nepaprastai komplikuo
jasi. Kai kurių kraštų vidiniai sunku -
mai turi būti sprendžiami nepriklauso -
mai nuo Palestinos problemos. Iranas 
išvengė šių sunkumų pripažindamas vi
sišką teisių lygybę visiems krašto pilie
čiams nepriklausomai nuo rasės ,kil -
mės ir tikybos. Irano vyriausybė tiki, 
jog tuo pat keliu galima būtų pašalinti 
sunkumus, kuriais skundžiasi tam tikri 
Europos kraštai. Palestina — sako 
Irano.atstovas — yra arabiškas kraš -
tas, o imigrantus, vietiniai gyventojai 
laiko svetimšaliais. Reikia rasti tokią 
išeiti kurį atsižvelgtų į teisėtus abiejų 
šalių reikalavimus. Priešingai, Palesti-

na visuomet pasiliksiant neramumų šal
tinis. 

Čekoslovakijos atstovas Kunzi . 
IzerskL 

pareiškia kalbąs visų mažosios Antan
tės vyriausybių vardu. Jis sako, jog su
sipažinus su mandatinės komisijos pasiū 
lymais ir Egipto bei Irako atstovų pa -
stabomis, trijų Mažosios Antantės kraš
tų vyriausybės yra tos nuomonės, jog 
sprendžiant Palestinos problemą turi bū
ti atkreipta dėmesys į istorines žydų tei
ses bei į arabų reikalavimus. Mažosios 
Antantės vyriausybės reiškia pageidavi
mą, kad sprendžiant Palestinos proble
mą būtų rasta tokia išeitis, kuri leistų 
masinę žydų emigraciją į Palestiną, 

Irako atstovas 
ir šioj komisijoj pasisako prieš žydų rei
kalavimus. Jo tonas yra dar griežtes -
nis negu Tautų Sąjungos pilnaty. 

Čia buvo pasakyta, sako Irako atsto
vas, jog žydai turi didelius nuopelnus 
Europos kultūrai ir civilizacijai, kad jie 
daug nuveikė meno, mokslo ir filosofijos 
srity. Čia buvd kalbama apie ekonomi -
nius kai kurių kraštų sunkumus. Ta -
čiau niekas neatsakė į šį klausimą: jei 
kas nors tikrai turi emigruoti iš šių 
kraštų ,tai kodėl tatai būtinai turi būti 
žydai? -Juk šydas gyvena savo dabar* 

tinėse tėvynėse šimtus metų. Juk tat 
suteikė jiems vietinių gyventojų teises. 
Kodėl šiuos imigrantus kaip tik turi pri
imti arabiškas kraštas — Palestina ? 
Juk žydai nusipelnė Vakarų Europos ci
vilizacijai, tai kodėl Europos valstybės 
negali jiems dovanoti kelių provincijų ir 
kodėl jiems ieškoma vietos kaip tik Pa
lestinoje, arabiškame krašte? 

Kai lordas Balfūras, sako Irako at -
stovas* — paskelbė savo deklaraciją,} 
1917-ais metais, jis neturėjo galvoj, kad 
Palestinoj būtų savaiminga valstybė 
Ši deklaracija sukėlė neriimą arabų 
tarpe, ir 1922 metais Čerčil išleido bal
tąją knygą, kuri turėjo pašalinti šią ara
bų baimę. Lordas Balfūras neturėjo 
teisės žadėti Palestinos žydams. Ką 
sakytų užinteresuotos valstybės Londo
ne, kad kas pažadėtų žydams jų terito
rijoj vieną ar dvi provincijas? Ar jos 
sutiktų? Galima atsakyti, kad klausi -
mas neteisingai keliamas, nes Palestina 
senovėje priklausė žydams, ir žydai turi 
į ją teisę. Tačiau ką pasakytų tos pa-' 
čios Europos valstybės, kad kas reika-1 

lautų •»* teritorijos pasiremdamas etno -
grafiniais faktais prieš 2000 arba 1500 
metų? O jei jau kalbėti apie pažadus, 
tai Anglija pažadėjo karaliui Huseinui 
padaryti nepriklausomas visas arabiš -
kas teritorijas jų tarpe ir Palestiną. 

Geriausias Palestinos klausimo spren
dimas— sako Irako atstovas — yra pa-
likti ^est iną nepadalintą, pripažinti ją 
nepriklausoma valstybe tuo pat laiku, 
žinoma, laiduojant visų krašto gyvento-
jųteises. 

Anglijos atstovas lordas Kremborn 
paaiškina, jog Anglija neprašė Tautų1 

Sąjungos leisti spręsti Palestinos pro -
blemą, o tik leisti toliau tirti visą rei -
kalą turint galvoje šio klausimo spren
dimą padalinant kraštą. Kol kas nėra 
svarstomos plano smulkmenos. Po to, 
kai Anglijos pasiūlytoji komisija bus vi
są reikalą smulkiai apsvarsčiusi, Didžio
ji Britanija paprašys Tautų .Sąjungą 
leisti galutinai spręsti visą Palestinos 
problemą. 

Lordas Krenborn baigia pareikšda -
mas, jog jo vyriausybė atkreips dėmesį 
į visas šeštojoj komisijoj pareikštas nuo
mones. 

Prancūzijos atstovas Pol Bonkur 
' pareiškia, jog Palestina negali spręsti 
.žydų klausimo. Tatai jyra tik vienas 
šio klausimo aspektas. Pats šis klausi
mas yra labai komplikuotas. Reikia 
atminti, jog Palestinos mandatą turinti 
valstybe po 15-os metų mandatinės sri
ties valdymo priėjo išvadą, kad ji negali 
įvykdyti jai pavesto uždavinio. Tos pat 
nuomonės yra taip pat Tautų Sąjungos 
mandatinė komisija. Prancūzija remia 
Tautų Sąjungos nusistatymą, ir Pol 
Bonkur siūlo pavesti šį reikalą spręsti 
Tarybai 

Meksikos atstovas Thele 
sako, jog Balfūro deklaracija sužadino 
žydų viltis. Sprendžiant Palestinos 
klausimą reikia laikytis Balfūro dekla -
racijos ir neužmiršti arabų interesų. 

Paskutiniuoju kalba 
Airijos atstovas de Valerą, 

kuris sako, jog Palestinos padalinimas 
yra žiaurus šios problemos sprendimas 
it šiuo keliu negalima eiti. 



APŽVALGA 

Dr. G. RUTENBERGAS. 

Spalių 9 d. skriaudos sukak-
tuves minint 

Lietuvai, atstačiusiai savo nepriklau
somybės gyvenimą beveik vienu laiku 
su savo kaimynais latviais ir estais, 
teko kurti savo valstybingumą ypatin
gai sunkiomis sąlygomis. Jau pirmai
siais nepriklausomybės metais iš mūsų 
buvo smurto keliu pagrobta sostinė su 
trečdaliu mūsų teritorijos. 

Su šio smurtu Lietuva kovojo kiek 
galėdama, parodydama prie Giedraičių 
ir Širvintų, kad ji savo žemę ir garbę 
gali tinkamai apginti ir sustabdyti to
limesnį lenkų veržimąsi į nepriklauso 
mą Lietuvą. Tačiau, kaip mažoji vals
tybė, Lietuva, pasitikėdama tik tada 
pradėjusia veikti Ženevos Tautų Są -
junga, savo ginčą su stipresniu priešu 
išsprendimą pavedė šiai tarptautinei 
org., kuriai anuo laiku buvo dedama 
tiek vilčių. Mažoji, bet stiproji savo 
teisingumo jausmais, Lietuva tikėjosi 
susilaukti iš Ženevos teisingo sprendi -
mo. 

Ir tikrai, iš pradžios atrodė, kad Lie
tuva nenusivils. Pats Tautų Sąjun -
gos Tarybos tų metų pinnininkas Leon 
Bourgeois 1920 m. spalių 14 d. štai 
kaip pasisakė dėl Želigovskio smurto: 
„Vadinasi, Vilniaus paėmimas yra Tau
tų Sąjungos Tarybai duotų pasižadėji
mų sulaužymas, todėl negalima nepa -
klausti lenkų vyriausybę, kokių priemo 
nių ji žada tuoį imtis pasižadėjimų sau 
gumui laiduoti. Jei netrukus Vilnius 
nebus evakuotas, Taryba bus priversta 
skubiai susirinkti ištirti dalyką, kuri 
ji laiko labai, rimtu". Ir kitos didžio 
šios valstybės tarp jų Anglija, Vilniaus 
ginčui kilus taip pat žiūrėjo į želigovs -
kiadą, kaip į sunkų tarptautinį nusi -
žengimą, kuris turi būti veikiai atitai -
sytas. Štai Pischeris, Didžiosios Bri -
tanijos užsienių reikalų ministeris, pa
siuntė Tautų Sąjungos Tarybos parei 
gas einančiam pirmininkui Leonui 
Bourgeois šitokią telegramą: „Dėl Vil
niaus paėmimo iš lenkų pusės, man 
rodos, labai surimtėjo padėtis, turint 
galvoj Paderevskio (lenkų atstovo T. 
S-gai) Taryboje duotus pasižadėjimus. 
Dalykas būtinai turi būti svarstomas 
Tarybos susirinkime Briuselyje. Bet 
tuo tarpu man atrodo, kad Tamsta ga
lėtum pakviesti lenkų atstovą, paaiš -
kinti jam Lenkijos žygio rimtumą ir 
pranešti, kad Tamstos nuomonė Taryba 
bus priversta, rimtai ištirti padėtį ne-
bent lenkų kariuomenė Vilnių evakuos. 
Aš pridedu, kad jei Tamsta sutiksi, šis 
įspėjimas turi būti kuo plačiau paskelb-
tas". Taip griežtai tada buvo pastaty-
tas šisai klausimas net iš didžiųjų vals-
tybių pusės. Be to, Tautų Sąjungos 
Tarybai svarstant Vilniaus bylą, buvo 
nurodyta j tai, kad spalių 9 d. * aktas 
yra tarptautinis skandalas, kuris turė
tų būti kuo greičiau likviduotas, nepai
sant šitokių želigovskiados apibūdini -
mų ir pasipiktinimo, kuriuos tas smur
tas sukėlė. Tačiau, dėl visos eilės Liet. 
tais laikais nepalankiai susidariusių 
aplinkybių, Vilniaus byla liko T. S-gos 
neišspręsta. Ženeva per daug pasitikę-
jo lenkų gera valia ir užuot tiesiog in-
tervenavusi, kad 1920 m. spalių 9 d. 
smurto aktas būtų atitaisytas, pritai -
kius užpuolikei visas jos dispozicijoj 
esančias priemones, pradėjo nevykusi 
tarpininkavimą,, kuris per visą eilę tie
sioginių lietuvių - lenkų derybų, jokių 
vaisių nedavė. Tautų Sąjungai teko 
tada konstatuoti savo bejėgiškumą šį 
ginčą išspręsti, tačiau savo rezoliucijoj 
iš 1922 m. sausio mėn. 13 d. vis dėlto 
pažymėjo, kad „ji negalėtų pripažinti 
išsprendimo ginčo, iškelto Sąjungoj 
vieno jos narių, jei tas ginčas būtų rea
lizuotas už Tarybos rekomendacijos 
ribų arba be abiejų suinteresuotų šalių 
sutikimo''. 

Lenkija tačiau ir šios T. S-gos rezo
liucijos neatsižiūrėjo ir organizavo 
pagrobtajame Vilniaus krašte falsifi -
kuotus rinkimus, kurie ,žinoma, nega -
Įėjo neišeiti jos naudai, nes lietuviai, 
žydai, gudai ir kiti rinkimus boikotavo 
ir 1922, m kovo 2 i d. patvMuio Vil
niaus „seimo" 1922 sausio 20 d. prašy
mą inkorporuoti Vilniaus kraštą į Len
kijos valstybę ir tuo būdu galutinai 
legalizavo Želigovskio smurto aktą, t: 
y. įteisino savo 1920 m. spalių 9 d. Lie-
tuvai padarytą tarptautini deliktą. 

1923 m. kovo mėn. 15 d. Ambasadorių 
konferencija savo neteisingu ir netei -
sėtu sprendimu, kuriuo buvo nustaty -
tos lenkų rytų sienos, t. p. nekreipė dė 
mesio į minėtosios T. S. rezoliuciją ir 
visais balsais išsprendė Vilniaus reikalą 
lenkų naudai, t. y. patvirtino Želigovs
kio smurtu sudarytą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos teritorinį „status quo". Tai -
gi prieš 17 metų Lietuvai padarytas 
tarptautinės teisės deliktas lig šiol nea -
titaisytas. 

Lietuvos kova dėl savo teisių, tuo 
tarpu tegajėjo ir tegali, reikštis, kaip 
visiškai teisingai buvo nurodyta iš Lie
tuvos pusės, ginant mūsų bylą dėl su -
sisiekimo ir tranzito su lenkais (Hagos 
Tribunole), vadinamosiomis taikingo -
Šiomis reprasali jomis. Jos yra tarptau
tinės teisės visiškai leidžiamos net tai
kos metu ir gali reikštis įvairiais būdais. 
Lietuva pasirinko taikingiausias, nors 
ekonomijos ir kultūros atžvilgiu gal ža
lingas, represalijų priemones, t. y. nu
traukimą bet kurių santykių su Želi -
govskio smurto neatitaisiusia Lenkija 

Tiesa, Hagos Tribunolas dėl grynai 
politinių sumetimų (norėdamas turėti 
vienbalsišką sprendimą) nepasisakė dėl 
Lietuvos tezės pateisinimo 
represalijų klausimu, tačiau pripažino, 
kad „veikiantieji tarptautiniai pasiža
dėjimai neįpareigoja Lietuvos dabar -
tinėmis aplinkybėmis imtis reikalingų 
priemonių trafikui arba kai kurioms 
trafiko kategorijoms Lentvaravo — 
Kaišiadorių geležinkelio ruožui atidary
ti. Tuo, nors netiesioginiu būdu ir vi
siškai kitokiais motyvais bet moraliniai 

pateisino Lietuvos santykių nutrauki 
mą su lenkais, sulaužiusiais Suvalkų su
tartį, ir sudariusiais dabartines aplin
kybes, apie kurias kalbama Hagos Tri
bunolo 1937 spalių 15 d. rezoliucijoj. 
Šiuo atžvilgiu yra pažymėtina italų tei
sėjo, žinomojo tarptautinės teisės 
mokslininko Anzillotti atskiroji nuomo
nė, jog aplinkybės pažymėtos byloj, ži
noma, esančios susijusios su dabartį -
niais abiejų kraštų politiniais santy -
kiais ir galinčios pateisinti Lietuvos 

poziciją, kurios šiaip negalima butų su
derinti su Tautų Sąjungos nario parei
gomis ir, be to, su įvairiais pasižadėji
mais, kurie dabartinėmis aplinkybė -
mis, rodos, išeina iš pakto 23 straips
nio, kuris normalinėmis aplinkybėmis, 
t. y. nesant 1920 metų spalių 9 d. tarp
tautiniam deliktui, Lietuvą įpareigotų 
atidaryti susisiekimą Lentvaravo - Kai
šiadorių geležinkelio ruožu. 

Taigi, po Hagos Tribunolo 1931 metų 
spalių 15 d. sprendimo mūsų pozicija 
Vilniaus reikalų žymiai sustiprėjo. Vi 
sas pasaulis mato. kaip mažoji Lietuva 
atkakliai kovoja dėl savo teisių atsta
tymo, nors ši kova tuo tarpu tesireiškia 
tik taikingosiomis reprasalijomis. Ta -
čiau šios tikingosios represalijos prime
na visiems, jog Lietuva niekuomet ne
atsisakys nuo kovos dėl 1920 m. spalių 
9 d. jai nadaryto tarptautinio nusikal -
timo padarinių atitaisymo ir jog ji lau
kia tarptautinio teisingumo ir teisėtumo 
vardu, jog jai padaryta skriauda ne -
liks ilgai neatitaisyta. 

L a i š k a s r e d a k c i j a i 
Pone redaktoriau! 

Leiskite mums jūsų laikraščio skiltyse 
pareikšti savo apgailestavimą dėl 
skriaudos, kurią Miesto Savivaldybė 
daro mums, studentams, panaikindama 
nuolaidą mėnesiniams, bilietams. Kai 
mieste buvo sustabdytas traukinėlis ir 
važiuojančių skaičius padidėjo, miesto 
savivaldybė pertvarkė autobusų bilietų 
kainas. Nors po pertvarkymo kai kam 
susisiekimas ir buvo atpigintas, bet stu
dentams, kurių Kauno priemiesčiuose 
daug gyvena, jis buvo žymiai pabran -
gintas. Tarifui pertvarkius buvo įves -
ta didelė naujiena: mėnesinių bilietų (du 
kartus per dieną važiuoti) su 50% nuo
laida pradėta studentams nebeduoti. 
Šios rūšies bilietus gauna visų mokyklų 
mokiniai, o studentai turi pirkti dešimt-
kartinius bilietus, kurie kainuoja žymiai 
brangiau už mėnesinius. Kodėl miesto 
savivaldybė šią nuolaidą panaikino ir 
studentus išskyrė iš kitiems mokslei -
viams duojiamos nuolaidos? Iki šiol dar 
neteko patirti, kad iš kurios mokslei -
viams duodamos nuolaidos būtų išskirti 
studentai. Pagaliaus savo laiku ir pati 
Miesto Valdyba reikalavo iš Amlito, kad 
jis neišskirtų studentų iš moksleiviams 
duodamos nuolaidos. 

Deja. tenka dar pažymėti, kad Miesto 
Savivaldybė net neranda reikalo atsa -
kyti į teisėtus studentų reikalavimus. 
Mes, nuskriausti studentai, tikimės, kad 
Miesto Savivaldybė nors šių mokslo me
tų pradžioj atitaisys šią skriaudą, kurią 
ji padarė mūsų atžvilgiu. 

Studentų grupė. 
1937 m, 

Mažmožiai 
NEĮTIKĖTINA. 

Į Laikraščiai pasakoja, kad savo kai -
boję seime dėl universiteto statuto tau
tos atstovas kan. Bikinis esą, pasisakęs 
prieš pašalpas mažumų mokykloms. 

— Neturėdami stenogramos, aišku, 
negalima žinoti tiksliai p. tautos atstovo 
pareiškimo, bet logika neleidžia įtikėti, 
kad tautos atstovai, prisiekęs saugoti 
pagrindinių įstatymų pats reikalautų 
tuos įstatymus laužyti. Mažumų mo -
kyklų lygiateisiškumas ir rėmimas yra 
mūsų pagrindinių įstatymų ir vadina -
mosios Paryžiaus deklaracijos išdava. 
Tautos atstovas negalėjo to nepripa -
žinti, todėl mes esame linkę manyti, kad 
laikraščiai klaidingai suprato atstovo 
Bikinio mintį. 

Lietuvių-žydų santykių problemos 
(perkelta iš 3 psl.) 

Jūs, žydų kariai ,esate jauniausia žy
dų organizacija, ne galingiausia ir ne -
turtingiausia. Jūs esate kilę iš tautos 
ir jūs esate su tauta. Kol visi kiti da -
lijosi pagarbos ženklais, jūs pirmieji šo
kote į žvdų skurdo ir vargo jūrą ir 
paskui save patraukėte daug kitų. Jūs 
galite didžiuotis — įūs gausite savo at
pildą. Lietuvos žydų istorija jūsų ne -
užmirš. 2ydų karių sąjunga užims žydų, 
metraščiuose garbinga puslapį, nes jūs 
iš visų reikalavote pildyti pilietines pa
reigas, o iš tėvynės reikalavote pildyti 
žydų tautai priklausančias teises. (Plo
jimai). 

Atsarg. Įeit. Bregšteinas uždaro iš -
kilmingą posėdį. Visi dalyviai kviečiami 
išgerti stiklą arbatos „Versalio" kavinė
je, kur jaukiai pasikalbęjant praleista 
dar porą valandų. 

J. 

ŽYDU DELEGACIJA PAS PRO -
REKTORIŲ. 
Delegacija, kurią sudarė Dr. Feld -

šteinas, Dr. Levinas, Dr. Bruckus ir, 
adv. Dr. Veržbavičius apklausė prorek
torių prof. Pureną ryšium su įstojamųjų 
lietuvių kalbos egzaminų rezultatais. 

Prof. Purenąs meiliai išklausė dele
gatus ir pranešė, jog abiturijentai neiš
laikę egzaminų senatu nutarimu bus 
priimami laisvais klausytojais ir turės 
per šį laiką dar kartą laikyti lietuvių 
kalbos egzaminus. 
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Leidžia: Žydų Karių, dalyvavsių Lietuvos Nepriklau-
somybės atvadavime, Sąjunga. 
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