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McNeil kalba JT visuotiniame susirinkime. Jis kaltina sovietus. D. Britanijos tikslai yra aiskus.
Arabai ruošiasi gelbėti Palestina . .

McNEIL KALBA
Flushing Meadows (NdeF). Britų delega

cijos vadovas Me Neil išdėstydamas britų 
pažiūras JT visuotiname susirinkime pa
reiškė:

„Busimoji lapkričio mėn. užsienio reika
lų ministerių konferencija yra veik pasku
tinioji Europos susipratimo viltis. Mes ne
besame lygiai tas pats tautų susijungimas, 
kuris buvo karo metu. Jei sovietų vyriau
sybė mano, kad ji visokiomis apystovomis 
gąh kitiems primesti savo valią, tai aš tvir 
tinu, jog nė tik bus suardyta Jungtinių 
Tautų organizacija, bet žlugs pasaulis ir 
mus nustums į bedugnę, apie kurią nese
niai kalbėjo Vyšinskis”.

Kalbėdamas apie nusiginklavimo proble
mą britų delegatas pareiškė:

„Sistematinis nusiginklavimas negali būti 
įvykdytas, jei jis nėra statomas ant kolek
tyvinio saugumo pamatų, nes pats ginkla
vimosi yra nesaugumo išdava. Pirmuoju 
saugumo žingsniu turi būti sudarymas 
sitikėjimo tautų tarpe”.

Mc Neil kreipėsi 
gindamas prisidėti 
statymo „atidarant 
kraštų piliečiams,
pamatyti kaip tame krašte einasi. Vyšinskis 
mus taip pat kaltina už Europos skaldymą, 
bet' sovietų atsisakymas bendradarbiauti 
jau sutrukdė vokiečių problemos sprendi
mą”.

McNeil pareiškė, kad D. Britanija prita
ria amerikiečių pasiūlymui sudaryti ma
žesnio maštabo pilnaties kolektyvą, tik su

pa-

į Sovietų Sąjungą 
prie to pasitikėjimo 
savo sienos draugingų 
kad kiekvienas galėtų

ra- 
at-

PRADEDA VERBUOTI DARBININKUS 
AUSTRALIJAI

Rugsėjo 12 d. Braunschweigo stovykloje 
prasidėjo pabaltijiečių darbininkų regis
tracija darbams į Australiją. Australiečiai 
ieško žemės ūkio pramonės darbininkų: 
dažytojų, statybos darbininkų, stalių ir kt., 
bet tik 18—40 metų amžiaus viengungius ir 
tokius, kurie nėra buvę vokiečių kariuo
menėje. Darbo sutartis reikia sudaryti vie- 
neriems metams, sutarties terminui pasi
baigus bus galima ieškoti darbo Australi- 

* joje pagal laisvą pasirinkimą. Uždarbis 
toks pat kaip ir australiečių darbininkams 
Paaiškinta, kad sekančiame transporte pri
ims taip pat buvusius karius ir šeimas su 
vaikais.

Panaši registracija artimiausiomis dieno
mis numatoma ir Luebecke.

Pirmas transportas su pabaltijiečių dar
bininkais į Australiją išvyks jau spalių 
mėn. viduryje. Šiuo metu registruojasi la
bai mažai. Brauhschweige pirmoje dienoje 
registravosi tik trys lietuviai. Kartu gali 
vežtis 200 kg. bagažą. Kelionės išlaidas 
padengs IRO. („L”)

LIO PASIŪLYMAMS

PETKOVO BYLOS REIKŠME

kad tuomi nebūtų pažeista JT 
Jis pridūrė, jog dabartinis susirin- 
Korejai turėtų duoti nepriklauso-

sąlyga, 
Charta. 
kimas 
mybę.

Baigdamas jis kteipėsi į sovietų delega
ciją šiais žodžiais: „Mūsų tikslai yra aiš
kūs. Mūsų durys atviros. Mūsų spauda 
yra laisva. Mes neturime jokių piktų nusi
statymų prieš Sovietų Sąjungą ar prieš kitą 
kurį kraštą. Jungtinės Tautos ir toliau lie
ka svarbiuoju mūsų užsienio politikos 
įrankiu. Mes neturime ko slėpti. Mes esa
me pasiryžę su visais bendradarbiauti dėl 
pasaulio taikos”.

UŽ IR PRIES
New Yorkas (Dena). Naujosios Zelandi

jos ir Liberijos delegatai, o taip pat ir 
Olandijos užsienio reikalų ministeris pasi
sakė už Marshallio pasiūlymų priėmimą ir 
už veto teisės susiaurinimą.

O Čekoslovakijos užs. reik, ministeris 
Masarykas pareiškė, jog Čekoslovakija yra 
priešinga JT Cartos keitimui ir didžiųjų 
valstybių vienbalsingumo principo pakeiti
mui į daugumos nubalsavimą.

PALESTINOS KLAUSIMAS
New Yorkas (Dena). Artimųjų Rytų, t. y. 

Egipto ir Libanono delegatai, iškėlė visuo
tiniame JT susirinkime Palestinos klausi
mo svarbumą. Egipto delegatas Hassan 
Pasha pažymėjo, jog Palestina nuo amžių 
yra arabais apgyventa ir dabar tebėra ara
biška. Jis pasisakė prieš tokius pasiūlymus, 
kurie siekia Palestinos padalinimo arba 
įkūrimo žydų valdomos valstybės. Arabų 
kraštai nenorį tikėti, kad Jungtinės Tautos mu' 
svarstydamos šį klausimą galėtų nesilaikyti j jų. Amerikiečių tauta nepalenkiamai yra 
Chartoje įrašytojo tautų r—•’------- 1:— —' •—
principo.

IRAKAS REMS PALESTINOS ARABUS i oovieių oąjunga nauuoja praKi.Ką, Kuri 
Bagdadas (Dena). Irako vyriausybė ame-| sje|{ja ne tiek, taiką stiprinti, kiek neapy-

AUSTINAS SMERKIA VYSINSKĮ
New Yorkas (Dena/OANS). Nuolatinis 

JA Valstybių atstovas prie Jungtinių Tau
tų organizacijos Waren R. Austinas ameri
kiečių draugijoje Jungtinėms Tautoms 
remti pasakė kalbą, kurioje palietė ir Vy- 
šinskio užmetimus JT visuotiniame susi
rinkime. Austinas Vyšinskio priekaištus 
pavadino „nenuosaikiais” ir „visišku ame
rikiečių motyvų suklastojimu” bei „smeiži- 

amerikiečių asmenybių bei korporaci-

VILNIAUS UNIVERSITETAS 1940-IMI
METAIS

NAUJOS GYVENIMO EVENGELIJOS- 
(Laiškai iš Paryžiaus apie naujausias li
teratūros sroves ir mokyklas)

PANEVĖŽYS SLANDIEN

SPORTO PASAULIS ir kt.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII

apsisprendimo prisirišusi prie JT principų ir tvirtai tiki, 
kad visų kraštų siekimų tikslas yra taika. 

__ 'Dabar Amerikoje jau susidaro įspūdis, kad 
Sovietų Sąjunga naudoja praktiką, kuri

rikiečių ir britų pasiuntiniams Bagdade 
įteike notas, kuriose teigia) jog Irakas ko
vos dėl Palestinos saugumo ir nepriklau
somybės, jei Jungtinės Tautos pripažintų 
Palestinos padalinimo reikalą. Arabų teises I 
Palestinoje Irakas gins visa energija ir I 
kartu su kitais arabų lygos kraštais tieks 
arabams pinigus ir ginklus. Be to, Irakas 
įvykdys seniau padarytuosius slapt’- susi
tarimus dėl „Palestinos gelbėjimo”.

kantą ir karą ugdyti. Austinas įsakmiai pa
žymėjo, jog pastovus Sovietų Sąjungds sie
kimas ignoruoti daugumos valią yra prie
šingas Jungtinių .Tautų politikos princi
pams. Bet Austinas baigė kalbą pareikšda
mas viltį, kad „mes Amerikoj? netikime 
į tai, jog konfliktas yra neišvengiamas”.

lėk— 
At-

vai.

Paryžiaus konferencija baigė darbus
BAIGIAMASIS PRANEŠIMAS IŠGABENTAS Į VAŠINGTONĄ. EUROPAI REIKIA 

22 MILIJARDŲ. Iki GRUODŽIO 1 D. KO NGRESO NESAUKS.

Paryžius (Dena/Reuter). Pirmadienį po'me į antrąją ir sunkesnę mūsų darbo fa- 
pietų 14 vai. 35 min. prancūzų užsienio rei
kalų ministerijoje prasidėjo Paryžiaus kon
ferencijos baigiamasis posėdis. Pirminin
kavo britų užs. reik. min. Ernestas Bevinas. 
Be kitų, jame dalyvavo Italijos užsienio reik, 
ministeris grafas Sforza, Airijos ministeris 
pirmininkas de Valera ir Olandijos užs. 
reik. min. baronas van Botzelaer. Tame po
sėdyje 16-kos tautų 
mė pranešimo tekstą 
lių. Pranešimas yra 
aiškiai yra išdėstyta 
pastangos tarpusaviu 
statyti Europos ūkį ir pritaikinti nedateklių 
išlyginimą amerikiečių ūkio politikai.

Paryžiaus konferencijos bendradarbiavi
mo komisija pirmą kartą patvirtina žinias, 
kad laike artimųjų keturių metų 16—ai Mar
shallio plane dalyvaujančių valstybių Vaka
rų pusrutulis turės suteikti 22 milijardus 
su viršum dolerių kreditų. 1948 metais rei
kės 8 milijardų dolerių, 1949 m. — 6 mili
jardų ir 300 milijonų 
milrd. ir 600 mil. dol. 
400 mil. dol.

Baigus posėdį britų 
nisteris pirmas pasirašė pranešimą. 19 vai. 
pasirašymas buvo baigtas ir Bevinas šiais 
žodžiais uždarė posėdį: „Dabar mes žengia

atstovai gautinai priė 
dėl Europos nedatek- 
gana platus ir jame 
16-os Europos tautų 
bendradarbiavimu at-

dolerių, 1950 mt 4 
1951 mt. 3 mlrd. ir

užsienio reikalų mi-

1 7n”zę •
Paryžiau^ (Dena/Reuter) 16-os Europos 

tautų Paryžiaus konferencija po dviejų mė
nesių ir 10 dienų užtruksio darbo baigė sa
vo pranešimą, kuris turi 20.000 žodžių. 
Specialiu lėktuvu antradienį pranešimas bu
vo išsiųstas į Vašingtoną. Paryžiaus konfe
rencijos bendradarbiavimo komisijos pir
mininkas, britų delegatas, Sir. Oliver Franks 
ir prancūzų delegacijos vadovas Herve Alp- 
hand vyksta į Vašingtoną suteikti paaiški
nimų JAV užs. reik, ministeriui Marshalliui 
ir jo štabui.

Paruoštąjį pranešipią JAV. užs. reik, vi- 
ceministeris Williamas Claytonas pripažino 
„principe patenkinamu”. Pranešime yra nu
rodyta, kad laike artimųjų keturių metų 
Europai reikalinga prekių ir maisto už 35,2 
milijardus dolerių iš kurių 12,7 mi
lijardų gali būti padengta Europos tautų 
eksportu. Likusius 22,5 milijardų turės pa
rūpinti JAV ir Pasaulinis Bankas. Delegatų 
sluoksniuose manoma, kad JAV įsipareigos 
tik dėl 10,5 milijardų dolerių, o likusioji da
lis turės būti kitu būdų sudaryta, būtent: 
3,5 milijardų iš Pasaulinio Banko, 5 mili
jardus iš privačių bankų ir t. t. Pirmąją 
šio darbo fazę Paryžiuje užbaigus, dabar 
Marshallio plano įgyvendinimas priklauso 
nuo to kaip tą klausimą spręs JAV kon-

Aviacijos stebuklas
Vašingtonas (Dena/Reuter). Pirmą kartą 

istorijoje keturių motorų amerikiečių 
tuvas be jokio piloto perskrido 
1 «nt<^ vande-iyną.

Mašina pasikėlė sekmadienį 22
Stehesville. Neufaundlende, :r po 16 va! 15 
min. nusileido Anglijoje. Kelio nuotol's 
apie 3.800 kilometrų. Amerikiečių karinė 
aviacija praneša, kad lėktuvas buvo valdo
mas „mechaninių smegenų” ir vairuoja
mas trumpomis bangomis.

Tos mechaninės smegenys automatiškai 
daro visus skridimo skaičiavimus.

Lėktuve buvo '14 vyrų, kurie būtų perėmę 
mašinos valdymą, bet per visą skridimo 
laiką paliesti žmogaus rankai kontrolinę 
aparatūrą nebuvo reikalo.

DR. PAUL NEATSIRADO
Vokiečių ' radijas ir spauda („Štutgartu* 

Nachrichten”) buvo paskelbę apie Tiiringi- 
jos ministerio pirmininko Dr. Paul atsira
dimą, bet iki šiol tos žinios tikrumą „Dena” 
dar nepatvirtino. -

Petkovą pakorė
Sofia (Dena). Nežiūrint užsienio vyriau

sybių, tarptautinių organizacijų, žmogaus 
teisių lygos ir žymiųjų asmenybių pastan
gų nuteistasis bulgarų opozicijos vadas 
Nikolai Petkov, kaip Sveicarijojs radijo 
praneša, naktį į antradienį buvo pakartas.

’ Nusikaltimas pries Europos civilizaciją '
D. BRITANIJA KALTINA BULGARIJOS IR RUMUNIJOS VYRIAUSYBES. GRAIKŲ

a

Londonas. (Dena/Reuter) Britų užsienio 
reikalų ministerijos atstovas paskelbė, jog 
D. Britanija įspėjo Bulgarijos ir Rumunu- 
jos vyriausybes, kad tolimesnieji tų vyriau
sybių „žygiai” sudaro flagrantinį Jaltos su
sitarimo pažeidimą, taikos sutarties nuosta- 

• tų nepildymą ir nusikaltimą prieš Europos 
civiliazaciją. Rumunijos ir Bulgarijos vy
riausybės nebūsiančios Londone pripažįsta
mos tikromis savo tautų atstovybėmis. D. 
Britanija tas vyriausybes smerkianti už pa
grindinių laisvių varžymą, už opozicijos 
partijų panaikinimą ir už begalinius suė
mimus be jokio apkaltinimo. D. Britanijai 
daug rūpesčio kelia dabartiniai komunistų 
užsimojimai Vengrijoje. Sudarydamos tai
kos sutartis minėtos valstybės yra įsiparei
gojusios laiduoti s«vo piliečiams i—on iškas 
teises ir pagrindines laisves. rodei D. Bri
tanija paskutiniuoju metu yra daug padariu
si, kad šie principai nebūtų pažeidžiami.

INS praneša, kad JAV užšienio reikalų 
ministerija paskelbė, jog jugoslavai paleido 
du amerikiečių ir trylika britų karių, kurie 
buvo suimti Triesto apylinkėse.

Reuterio žiniomis, sovietinis kontrolinės 
komisijos pirmininko pavaduotojas Rumuni

* VYRIAUSYBĘ STIPRINA ARMIJĄ.
joje esąs pranešęs D. Britanijos atstovy
bėms, kad taikos sutarčiai su Rumunija įsi
galiojus, sąjungininkų kontrolinė taryba Ru 
munijoje nustojo veikusi.

Kova be atodairos
Atėnai (Dena/Reuter). Graikijos ministeris 

pirmininkas paskelbė, kad Graikija tuojau 
pradės vykdyti armijos atkūrimo programą. 
Jis pareiškė, kad JAV esančios prielankios 
Graikijos prašymui, kuriame pageidaujama 
skirti papildomų sumų graikų armijos padi
dinimui. Iš gerai informuotų sluoksnių Atė
nuose pranešama, kad jau dalis 350 milijonų 
dolerių, kuriuos JAV suteikė Graikijos at
statymui, yra sunaudota kariniams tikslams. 
Viešosios tvarkos ministeris Konstantinas 
Rendi: paskelbė, jog riši graikai 34 \ 35 
m«tų mažiaus bus pasaukti į naują* sudary
tąją „tautinę gvardiją”.

UP patyrė, kad banditų vadas Markos 
visiems savo kovos draugams pagrasino 
mirties bausme pas kuriuos bus rasti am
nestijos atsišaukimai, kuriuos išmėtė grai
kų vyriausybės lėktuvai. Iki šiol kapituliavo 
tik nedidelės banditų grupės, nors atsi
šaukimai pasiduoti yra išmėtyti visose su
kilėlių srityse.

gresas.
Paryžius. (Dena/Reuter) JAV užs. reik, 

ministeris G. C. Marshallis New Yorke 
įvykusiame pasikalbėjime prancūzų užs. 
reik, ministerj Bidault f>ainformavo, kad pa
gal Marshallio planą numatomoji parama
Europai bus suteikta greičiausia tik ateinan 
čių metų pavasarį. Speciali Kongreso sesi
ja prieš gruodžio 1 d. negąlinti įvykti. Dis
kusijos tuo klausimu nusitęsiančios mažiau
sia du mėnesius. Todėl Europa paramos tie 
kimų gali pradėti laukti tik kitų metų pra
džioje.

• Turkų generalinio štabo viršininkas
JAV vyriausybės kvietimu vyks į Vašing
toną. (UP)

• Venezuela šiais metais numato įsileisti
15.000 imigrantų, o kitais metais žymiai 
daugiau. (UP)

‘Buenos Aires suimta vienuolika asmenų 
įtariamų ,-aošus atentatą prieš ponia Evl 
Peron (D-ih)

• Amerikiečių kariuomenės vyr. būstinė 
paskelbė, kad vokiečių civilinio pašto ka
rinė cenzūra nuo- 26 rugsėjo panaikinama.

(Dena)
• Stetino miesto administraciją sovietai 

perdavė lenkams.
• Vokiečių socialdemokratų partijos ly

deris išskrido J JAV. Jis dalyvaus AFL 
profsąjungų metiniame suvažiavime. (AP)

Lordas Pakenhamas Frankfurte
Britų okupuotosios vokiečių zonos minis- ; 
terį lordą Fr. A. Pakenham Rheino-Maino 
aereodrome pasitiko amerikiečių kariuome
nės vyr. vado Europoje pavaduotojas Cl. R.

Hubner. Jiedu praeina garbės batalioną.
Dena-Bild

ATSISTATYDINO SIR SHOLTO 
DOUGLAS

Londonas (Dena/Reuter). Vyriausias bri
tų karinis vadas Vokietijoje Sir Sholto 
Douglas atsistatydino. Jo pavaduotojas 
nerolas Brian Robertson perėmė vyr. 
vado vietą.

ge- 
kar.

• i Siunčiamoms į užsienį atvirutėms rei
kia 30 pf pašto ženklo, o Jaiškams: iki 20 
gr. — 50 pf. ir už kiekvieną 20 gr. virš to 
svorio — vėl 30 pf. Didžiausias laiškų svo
ris .leidžiamas 2 kg.

ATSARGAS 
vyriausybės valdi- 
— Badeno žemės 

62% daugiau duo- 
pranešusios vokie-

SLEPIA JAVŲ
Amerikiečių karinės 

ninkai Wuerttembergo
į ūkio inspekcijose rado 
ninių javų, kaip buvo 
čių įstaigos. Karinė vyriausybė pavedė vo
kiečių įstaigoms reviduoti savo „klaidin
gus” pranešimus ir nustatyti naujas pris
tatymų normas, kurios atitiktų faktinai pro
dukcijai.

Jei vokiečių nurodyti skaičiai būtų buvę 
pripažinti, tai 53.000 to javų būtų patekę 
į juodąją rinką, ir juos reikėtų padengti 
importu. Daugiau kaip 1000 patikrinimų 
konstatuota, kad ir faktinasis miežių h* 
avižų derlius yra 28% aukštesnis už vo
kiečių duotus skaičius. („L”) '

— JAV pietinėje Floridoj praėjo didelė 
audra. Palmbeach srityje sugriauta 375 
pastatai. Sunaikinti vaisių sodnai. Nuosto
liai siekia milijonus dolerių. Žuvusių žmo
nių skaičius dar nežinomas.

Generolas de Gaulle:
„Komunistai — Maskvos įsakymu vykdytojai”

Paryžius. (UP) Vienoje Lyone pasakyto
je kalboje generolas de Gaulle smarkiai 
puolė prancūzų komunistų partiją kaltinda
mas už jų siekimus įvesti Prancūzijoje ko
munistinę diktatūrą. Jie išnaudoja dabar
tinį pakrikimo momentą tam, kad skatintų 
užsienio galios interesus ir kad padarytų iš 
Prancūzijos paklusnų rusiškojo imperializ
mo grandinės narį.

De Gaulle pasakė: „Kaip nuodėmė dory
bę kartais kad gerbia norėdama geriau su
gundyti, taip ir komunistai slep* si iž gud
rių kalbų, kad pasiektų visiška priešingu
mo tam, kp jie teigia. Jie Šaukiasi demo
kratijos, o siekia diktatūros. Jie skelbiasi 
tautinės nepriklausomybės karžygiais, o yra 
ne kas kitas kaip Maskvos įsakymų vykdy
tojai”. _

Paryžius (DPD/Reuter). Toliau de Gaulle 
pabrėžė, kad prancūzų tauta gali nesitikėti 
užsienio pagalbos kol pasaulis mato, kad 
krašte įsigali nuolatinis vidaus politinis 
netkrumas. Be to, jis apibudino savo pro

gramos principus. Jis reikalauja panai
kinti visą eilę valdžios įstaigų ir naciona
lizuotų pramonės šakų santvarką. Prekyba 
ir pramonė turi būtil išlaisvintos nuo 
valstybės įtakos. Tiktai trūkstamų p <kiq 
srityje yra galima valstybinė kontrole.

Nica (DPD). Prancūzų radikal socialis
tų partijos suvažiavime, kuris įvyko Nicoje, 
ligšiolinis partijos pirmininkas E d. Her- 
riot vėl buvo perrinktas. Buvęs ministeris 
pirmininkas Daladier tame kongrese nasakė 
kalk , ir ragino f įsidėti prie v«s*ausy- 
bė- autoriteto sustiprinimo. Vis?« totali
tarines ūkio sutanas Daladier pripažįsta 
nesuderinamomis su demokratijos princi
pais. Kalbėdamas užsienio politikos klau
simais jis skundėsi JT neveiklumu. Po 
vienų metų gyvavimo JT turinčios ma
žiau pasitinkėjimo kaip Tautų Sąjunga kad 
turėjo po penkiolikos metų. Už Europos 
padalinimą esanti atsakinga sovietinė po
litika, nes tas įvykę dėl „geležinės uždan
gos” nuleidimo.
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Ateities karo baisumai
„Būsimąjį karą nulems pirmosios septy

nios dienos. Pergalė arba pralaimėjimas 
priklausys nuo tautos pasiruošimo pergy
venti priešo pirmąjį užpuolimą be demora
lizacijos ir sužlugimo ir nud pajėgumo ne
delsiant pradėti priešpuolį ...” Kai JAV 
generalinio štabo viršininkas generolas D. 
Eisenhoveris sakė šiuos žodžius nedideliai 
parlamentarų grupei viename pobūvyje 
Vašingtone, nuo jo veido dingo įprasta 
šypsena. Ir klausytojai dar ryškiau suprato, 
kad neri malonus uždąvinys, būti atsako- 
mingam už JAV apsaugą besimajame kare, 
kuris bus atominis karas.

naikinamuosius ginklus galima nu- 
į JAV ne tik su lėktuvais, bet ir 
sabotažo kėliu. ‘ Po keltų metų bus 
juos iššauti JAV teritorijon ir iš

ISKILMINGAS LAKŪNO REKORDISTO SUTIKIMAS 
Amerikiečių lakotą* kap. William Odom perskrido aplink pasaulį per 73 vai. ir 
5 m i*.. tuo bodu sumušdamas jo paties su parkarių fabrikantu Reynolds pasiekią' 
rekordą. Jie tada aplink pasauli perskrido per 78 vai. ir 55 */a min.
Mūsą atvaizde Iškilmingas lakūno sutikimas Čikagoje. Jo kairėje parkerių fabrikantas

Reynolds, dešinėje lakūno žmona. (Dena-NYT-Bild)

Kokie yra tikrieji JAV apsaugos planai, 
tai savaime aišku, yra paslaptis, bet išnau
dojant visus prieinamus šaltinius, ameri
kiečių žurnalas „Look” pateikia busimojo 
karo atvaizdavimą ir žinovų nuomones 
apie būtinas apsaugos priemones.

Būsimąjį pasaulinį karą, jei toks kiltų, 
nulems atominiai ginklai. Amerikiečių atomo 
žinovai neabejoja, kad atominiai ginklai tik 
laikinai yra JAV paslaptis, ir kad užpulti 
įstengs tik tokia tauta, kuri turės šiuos 
ginklus. Busimajame kare bus panaudotos

busimojo ka- 
karo prasidė- 
išlėkti j orą 

susprogdinant

Petkowo bylos reikšme
dar keturi jo 
ginkluoto są-

,Neue
,.Ry-

Aukičlauslas teismas Bulgarijoje atmetė 
Nikola Petkowo skundą dėl karinio teismo 
š. m. rugpiūčio 15 d. sprendimo, pasmer
kusio jį mirti. Tuo pačiu minėtas mirties 
sprendimas patvirtinamas galutinai nusta
tant, kad opozicijos vadas Bulgarijoje pri
pažįstamas kaltu ginkluoto sąmokslo ruoši
mu, valstybės išdavimu ir špionažu sveti
mų valstybių naudai. Petkowo asmenyje ir 
Bulgarijoje opozicija yra pasmerkta mirti. 
Jo vadovauta opozicijos partija jau užda
ryta, o jos 05 atstovams atimtos atstovų 
taisės. Vadinasi, šiaip ar taip pagrindinis 
tikslas atsiektas — opozicija sugniuždyta, o 
jos turtas konfiskuotas. Sis sprendimas mo
tyvuojamas tuo, kad „opozicija tapo lizdu 
sąmokslo ir teroro, gresiančio krašto ne
priklausomybei”.

Didelis Šveicarijos dienraštis 
Zuericher Zeitung” savo vedamajame
tų Europos liaudies vadų tragedija” rašo 
„Petkowo byla nėra vienintelė. Tuojau 
tts Rumunijos liaudies partijos vadas 
niu, dėl kurio taurumo nėra jokių abejo
nių, atsidurs prieš teismą. Nepaisant šio 
valstybės vyro silpnos sveikatos, jau dabar 
jis tardomas po 12 valandų, kas pakerta 
paskutines jo jėgas. Lenkijoje gresia My- 
kolaičikui mirtis, o jo partijai uždarymas. 
Priežastis — didvyriškas pasipriešinimas 
pastangoms subordinuoti partiją veikian
čiam režimui”.

Iš tikrųjų nėra jokios abejonės, kad tai, 
kas vyksta Rytuose, yra geraj •* anksto ap
galvoto plano vykdymo rezultatas. įvykiai 
Bulgarijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Lenki
joje, Jugoslavijoje, Čekoslovakijoje ar Aus-, 
trijoje yra Iššaukti vis tos pačios režisū
ros. Ten daromi pagrindiniai sprendimai, 
kurių vykdymas atskiruose kraštuose ne la
bai skiriasi savo metodais. Jis visur vyksta 
pagal paruoštą ir išmėgintą pavyzdį, kuris 
ligi šiol teduoda „gerus rezultatus”.

Milžiniška bylų grandinė, kuri tęsiasi per 
Lenkiją, Vengriją, Bulgariją ir Rumuniją, 
lur| užgniaužti paskutinius tariamosios 
laisvės likučius. Visuose tuose kraštuose šie 
klanu likviduoti atskiras socialistų ar liau
dies partijas, kad galima būtų visuomenės 
ir valstybės vadovavimą perduoti komunistų 
partijai.

Toji akiacja vykdoma pagal vieną bendrą 
planą labai paskubomis. Savo skubotumu ir 
bendrumu ligi smulkmenų ji labai panaši į 
tą akciją, kuria savo metu vykdyta sovie
tizacija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Atrodo, kad po poros mėnesių nė viename 
minėtų kraštų nebus dviejų partijų, atsto
vaujančių darbo klasę. Visur paliks tik vie
na komunistų partija, nors ji tuo vardu net 
ntaivadintų. O jei kai kur bus vis dėlto 
paliktos kelios partijos, tai tik tam, kad 
galima butų užsieniui muilinti akis.

Šiuos samprotavimus aiškiai patvirtina 
liek ruošiamos Maniu ir Mykolaičikui by
los, tiek Petkowo užbaigtas procesas, ku
ria iššaukė stiprią reakciją visame pasau-

rim- 
Ma-

lyję. o ypač ąngtoMksų tarpę.
Pagal oficialių anglų stebėtojų duomenis 

Petkowo byla yra žinomo tipo politinė by
lą. kurioje sunko kalbėti apie teisingumą.

kioae bylose sprendimai paprastai ii 
-to riti numatyti, teisėjai vadovaujasi 

niais momentais, liudininkai kartoja 
I nurodvmua savo paliudijimus, nes 
ngu atveju gali būt) areštuoti ui „ne
jus parodymus”. Paprastai tokioms 

na foną duoda spauda, reikalaujanti 
iauakss bausmės „didžiausiam tautos 

vikui Ir tarptautinės reakcijos agentui".
ije srityje neatsilieka taip pat radijas ir 
pontaniškai" veikianti visuomenė, kuri 

.'idžta žr platina atsišaukimus, ruošia mi
lingus, siunčia vyriausybei atitinkamas re- 
rotinerjas ir sveikmimo telegramas.

N. Petkowo byloje, nuteisti 
bendrininkai. Visi jie kaltinti 
mokslo ruošimu, aukštesniųjų karininkų 
agitavimu ruošti karinį sąmokslą ir špio
nažo akciją Graikijos naudai, kas galuti
niame rezultate turėjo privesti prie svetimos 
valstybės karinės intervencijos. Kokios 
valstybės turėjo būti toji karinė interven
cija, nenurodoma. Nuteistųjų tarpe tarp ki
tų yra gen. Iwan Popow ir pulk. Borys 
Oiergow. Nors likusieji keturį kaltinamieji 
buvo priversti prisipažinti prie kaltės, tai 
Petkowas vis dėl to neprisipažino kaltu ir 
neigė tvirtinimą, kad jis dalyvavęs pogrin
džio veiktoje ar žinojęs apie tariamai 
ruošiamą sąmokslą. Nepaisant to, Petko
was nuteistas mirti, o likusieji kaltinamieji 
kaleli. Užsienio spauda nurodo, kad Pet
kowas nėra joks fašistas. Karaliaus Boryso 
diktatūros metu jis buvo kelis kartus kali
namas. Jam negalima prikišti taip pat ko- 
laboracijos, kadangi už savo veiklą prieš 
vokiečių okupciją jis atsidūrė koncentra
cijos stovykloje. O gal tai reakcionierius? 
Ne. Petkowas buvo ilgus metus liaudies 
partijos kairiojo sparno vadu. Pabėgęs iš 
koncentracijos stovyklos, jis tapo rezisten
cinio sąjūdžio vadu, o rytojaus dieną po 
bolševikų kariuomenės įžygiavimo jis pa
skirtas ministro pirmininko pavaduotoju. 
Tiesa, komunistai tuoj pravedėk liaudies 
partijoje skilimą, bet Petkowo vadovauja
moji grupė rinkimuose išėjo laimėtoja, o 
pats Petkowas tapo parlamentarinės opozi
cijos vadu. Pažymėtina dar, kad Patkowas 
yra vienas tų, kurie pasirašė Bulgarijos 
vardu karo paliaubas su sąjungininkais.

Būdinga, kad TSRS 
priešino įsileisti bylos 
oficialų atstovą, kuriuo 
partijos narys, žinomas 
kas Ungoed — Thomas. Sį savo reikalavimą 
Anglija rėmė savo teisėmis, priklausančio
mis jai, kaip Bulgarijos sąjunginės kontro
lės nariui, o taip pat reikalu prižiūrėti Bul
garijos karo paliaubų vykdymą.

Priešingai duotiems Bulgarijos 
pirmininko Dimitrovo 
diplomatiniam atstovui 
kad Petkowo byla bus 
dalyvaujant visuomenei, 
pranešimu, — į posėdį 
jos politinės ir karinės misijos nariai. 
Taip pat neįleistas JAV atstovas. Bulgari
jos opozicija irgi negalėjo bylos stabėti, 
nes visa opozicijos spauda buvo uždaryta 
dar bylos išvakarėse. Nors Anglija tris 
kartus dėl to protestavo, tai vis tiek Jatai 
paliko be pasekmių. Bulgarijos vyriausybė 
aiškinasi, kad spaustuvių darbininkai nesuL 
tinka tos spaudos naudai darbti. O Infor
macijos ministerija dar tris savaites prieš 
bylą paskelbė brošiūrą, aiškinančią Pet
kowo kaltę. Tos brošiūros išleidimu norėta 
pakeisti viešąją opiniją ir paruošti visuo
menę bylos sprendimui.

Paskelbus sprendimą, tuoj Anglijos ir

kategoriškai pasi
stebėtoji! Anglijos 
turėjo būtj darbo 
Londono teisinin-

ministro
Anglijos
Bennett,

pažadams
Sterndale 

nagrinėjama viešai, 
„Daily Telegraph”

neįleisti visi Angli-

mas prieš Petkowo mirties sprendimą, rei
kalaudami energingos akcijos jo gyvybei 
apsaugoti.

Gen. Czerepanov atmetė JAV ir Angli
jos atstovų reikalavimus, o Bulgarijos vy
riausybė paskelbė, kad ji neleis kitoms 
valstybėms kištis Ą jos vidaus reikalus.

Po to dar kartą JAV diplomatinis atsto
vas Jack Horner ėmėsi žygių. Jis nuvyko į 
Bulgarijos prezidento W. Kolarowo vasa
ros rezidenciją prie Maruos ir pareiškė 
JAV vyriausybės vardu protestą prieš 
spaudos laisvės suvaržymą ir opozicijos 
teisių aprėžimą. Panašius žygius padarė 
Anglijos diplomatinis atstovas J.C.S. Stern- 
dale Bennett, kuris tuo reikalu aplankė Bul
garijos užs. reikalų ministerį K. Georgiewa.

Šioji akcija turėjo sustiprinti anglosaksų 
reikalavimus Petkowo bylos revizijos klau
simu. Salia to Anglijos ir JAV vyriausy
bės per savo ambasadorius Maskvoje 
reiškė protestus ASRS vyriausybei per 
reik. min. pavaduotoją Vyšinskį.

Deja, visi minėti anglosaksų žygiai 
davė jokių rezultatų. TSRS vyriausybė at
metė Anglijos ir JAV protestus ir siūlymą 
sušaukti sąjunginės kontrolės komisijos po
sėdį, kuriame būtų aptartas Petkowo bylos 
peržiūrėjimo klausimas. Savo sprendimą 
TSRS remia tuo, kad anglosaksų reikala
vimų patenkinimas būtų tolygus kišimuisi į 
Bulgarijos vidaus reikalus.

Anglosaksai iš savo pusės paskelbė, kad 
atsisakymas peržiūrėti Petkowo bylą yra 
Jaltos konferencijos nutarimų sulaužymas.

Tuo užbaigiama diplomatinės veiklos 
istorija Petkowo bylos reikalu. Ji neišgel
bėjo Petkowo gyvybės ir Bulgarijos opo
zicijos egzistencijos. Ji teįrodė, kad už ge
ležinės 
zicijos 
laikyti 
akcijai 
priemonės.

pa-
užs.

ne-

uždangos vyksta beatodairinis opo- 
triuškinimas, kujio negalima su- 
diplomatinėmis priemonėmis. Tai 
gali kelią užkirsti tik griežtesnės 

Petrulis.

daug galingesnės bombos kaip iki šiol ži
nomos. Jų eksplozijos jėga prilygs 100.000 
to trinitrotoluolo sprogimo jėgai ir jų ra
dio aktyvi,nių spindulių veikimas bus daug 
didesnis kaip Bikini bombos. Žinovai pri
leidžia, kad gali būti panaudotos radio- 
aklyvinės dujos ir bakteriologinės prie
monės.

Šiuos 
gabenti 
slaptai, 
galima
povandeninių laivų. Nebetolimas laikas, ka
da raketiniai šoviniai per vandenyną arba 
šiaurės ašigalį preciziniai pasieks ameri- 
kįečių miestus. Užpuolimo būdas priklausy
tų nuo to, kada karas kiltų. Bet žinovai 
neabejoja, kad nebus galima visus šiuos 
ginklus iš kontinento atmušti.

Vienas amerikiečių žinovas 
ro pradžią, vaizduoja šitaip: 
jimo momentu staiga galėtų 
visi JAV jūrų uostai, juose
atomines bombas, kurios būtų paslėptos 
įvažiavusiuose laivuose. Nėra dar prietai
sų, kuriais galėtų jas atrasti kontrolė, neg 
atominėms bombos naudojamo platonijaus 
išspinduliavimas yra toks menkas, kad jis 
izoliuojamas su keliais alvo polieriaus 
sluoksniais. Tai reiškia, kad sutartą minutę 
ištisa sprogimų serija nutrauktų JAV lai
vininkystės ryšius su likusiu pasauliu.

Kur bus nukreipti priešo pirmieji smū
giai? Dalis žinovų galvoja, kad jie bus tai
komi vyriausybės ir ginkluotų pajėgų-cen
trams šitaip: 1) svarbiausi vyriausybės ir 
kariniai vadai, 2) centrinė vyriausybė, 3) 
svarbūs kariniai štabai, 4) radaro įrengimai 
ir oro apsaugos sistemos centrai, 5) tele
grafo ir radio ryšių centrai, 6) raketų šo
vinių aviacijos bazės, 7) ginklų, municijos 
ir aprūpinimo bazės. Šie specialistai, mano, 
kad priešas atomo karo pirmosiose valan
dose koncentruos visas jėgas į tai, kad JAV 
visiškai paraližavus. Pagal šią teoriją ame
rikiečių pramonė lemiamose valandose be
veik nieko negalėtų padėti karinėms pajė
goms, tuo tarpu priešui pergalė būtų leng
vesnė, jei amerikiečių pramonė būtų pali
kus sveika.

Kiti ekspertai galvoja, kad kaip tik pra
monės miestai ir taip pat uostų miestai bus 
pirmųjų puolimų pagrindinis tikslas. Sėk
mingi atominiai antuolimai Pitsburgo — 
Detroito — Chicago pramonės trikampiui 
būtų didžiausias smūgis.

Dr. R. Laps, iš karo ministerijos tyrimų 
skyriaus, vaizduoja teoretišką užpuolimą 
išgalvoto miesto „Metropolei X”. Yra sau
lėta diena, smarkiai pulsuoja ramaus mies
to gyvenimas, tik staiga, be jokio įspėjimo, 
aukštai virš miesto sprogsta atominė bom
ba. Pasakiškas karštis tiesiog po sprogimo 
vieta momentaliai visus einančiuosius pa
verčia suakmenėjusiom figūrom. Tie, kurie 
kaip nors liko apsaugoti nuo tiesioginės 
karščio bangos, jaučia milžinišką spaudimą, 
kuris apverčia didžiuosius pastatus o ma
žuosius suardo į šipulius. Po sekundės 
eina pasiutęs vėjo pūtimas, didesniu kaip 
garso greičiu, ir sugriauna pastatus, ku
rie dar liko po pirmosios bangos. Oras 
yra tirštas nuo sugriautų pastatų dulkių.

Pastatų griovimo dundėjimą seka sprogimo 
sukeltų milžiniškų gaisrų ūžimas ir tarp 
virš miesto siaučia ugnies vėtra. Gatvės 
pilnos, griuvėsių, trūksta vandens, visi ry
šiai nutraukti.

Trijų mylių radijuse aplink sprogimo 
centrą žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius 
viršija visą įsivaizdavimą. Mylios apylin
kėje. nedaugis dar gyvi likę yra pasmerkti 
greitai ir užtikrintai mirčiai. Išspindulia
vimo pasekmes jie pergyvens dar tik kelias 
dienas ar savaites. Nelaimę padidina gy
ventojų panika. Bėgantieji užkemša visus 
pagrindinius kelius, kurie veda iš miesto, 
trukdydami pagalbos atvykimą. Gatvės, kur 
galėtų įvykti ugnies lokalizavimas, yra per
pildytos pabėgėlių. Panikos apimtas mies
tas yra pribrendęs pikčiausių gandų skli
dimui, kuriuos skleidžia priešo agentai. 
Sabotažininkai dar gali pribaigti tai, kas 
šiam vieninteliui sprogimui nepavyko, pav.: 
užimti požeminę radio stotį, kad apgaulšn- 
gais pranešimais sukeltų paniką dar kituo
se miestuose ir klaidintų vadovybę.

Visį žinovai yra vienos nuomonės, kad 
nei vandenynai, nei kalnų virtinės jokios 
apsaugos negali duoti, kad priešas smogs 
ten, kur bus numatęs, jog nebus nei fronto 
nei užnugario. Net jei nueitų iki kovų tarp 
reguliarių kariuomenės dalinių, kovos išsi
plėstų į kelių tūkstančių kvadratinių my
lių plotą. Vienas ekspertas išreiškė nuo* 
monę, kad nebūtų reikalo kariuomenę ap
rengti uniforma, nes ją, galimas dalykas, 
neteks panaudoti. Todėl bus sunku atskirti 
ar šalia einąs civilis yra priešo agentas ar 
savos kariuomenės karys.

Jei karas kiltų, JAV turi būti pasiruošu
sios stoti prieš tokį priešą, kurio atominių 
bombų atsargų užtenka, kad sunaikinus vi
sus amerikiečių miestus, didesnius kaip su 
50.000 gyventojų. Todėl kyla klausimas, ar 
busimajame J<are bendrai bus svarbu kokia 
kapituliacija, ir ar nugalėtojui neužteks to, 
kad jis kariškai ir ūkiškai sunaikintą priešo 
kraštą paliks neokupuotą, leidžiant jam 
skursti be pagalbos.

Iš viso to kyla trys pagrindiniai JAV 
apsaugos principai: a) valstybės gynimo ir 
puolamosios jėgos, kurias mes turim ga
lingam priešpuoliui, turį būti paruoštos jau 
pačiam pirmajam karo momentui. Jei JAV 
pagal seną metodą pradės ruoštis karui po 
jo iškilimo, jos bus karą pralaimėjusios pa 
čioje pradžioje, b) ginkluotos pajėgos 
valstybės svarbiųjų centrų apsaugai- ir 
priešpuoliui bus pilnai atskirtos nuo civi
linės apsaugos, ir ginkluotosios pajėgos 
turi būti visiškai slaptoje uždangoje* d) 
valstybėje turi būtį gerai organizuota ir 
disciplinuota civilinė apsauga, kuri būtų 
pajėgi veikti ir drastiškiausiose aplinkybėse. 
Pirmieji du uždaviniai yra militaristų ir ži
novų reikalas, bet trečias tiesioginiai pri
klauso nuo visos tautos. Civilinis gyventojas 
bus atominio karo „fronto linijoje”, ir per
galę ar pralaimėjimą didžiąją dalimi nu
lems kiekvieno vidutinio piliečo pajėgumas 
prisidėti prie tautos apsaugos. Be efekty
vios civilinės apsaugos JAV pralaimėtų 
busimąjį karą, nežiūrint į visas karinių pa
jėgų pastangas. Šio motyvo dėliai Eisen- 
hoveris ir kiti amerikiečių politiniai ir 
kariniai žinovai reikalauja privalomos karo 
tarnybos. (Ltv.)
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M. Biržiška VILNIAUS UNIVERSITETAS
1940 - 1941 metais

STEPONO BATORO UNIVERSITETAS VILNIUJE 
1919—1939 M.

Vilniaus Universiteto įsteigimo data reikia laikyti 1578—9 
metus, kai jėzuitai Vilniuje įsteigė Akademiją. Universitetas 
veikė daugiau kaip 250 metų, tai yra iki 1832 metų, kai 
rusai jį uždarė caro Mikalojaus I-jo įsakymu/Svarbiausia 
uždarymo priežastimi buvo plačiai paplitęs universiteto gar
sas aukštai pastatytu mokslu, o ypač XIX aftižiaus moksli
ninkais, kaip Groddeck, Jundzilos, Sniadeckiai, Frankai, Le
levelis, Danilavičlus, Onacevičius, Jaroševičius ir kiti žymūs 
profesoriai. Salia savo profesorių universitetas taip pat buvo 
pasižymėjęs, tokiais savo auklėtiniais kaip Balinskis, Dau
kantas, Valančius, Jucevičius, Bušinskas, Gadonai, Domeika, 
Kavaliauskis ir kiti, tokiais poetais kaip Valiūnas ir Stane
vičius, o ypatingai Mickevičius ir Slovackis, apysakininkai 
Chodzka ir Krašiauskis ir daug kitų Lietuvoje visuomenės 
ir kultūros dirvoje Užsitarnavusių darbuotojų, kurie per il
gus metus buvo minimi kaip žymūs „Vilniaus Universiteto 
mokiniai". Universitetas paliko gyvus prisiminimus, susijusius

sitete dalykus dėstyti „bendra“ kalba, būtent: lotynų. Su
prantama, ta miptis negalėjo būti įgyvendinta. Prie Lietuvių 
Mokslo Draugijos Vilniuje buvo įsteigti Lietuvių Aukštųjų 
Mokslų Kursai, lyg kokia universiteto pamokyklė, kuri tu
rėjo tikslą išaiškinti ir išryškinti dėstymo galimumus .Vil
niuje esančių mokslinių pajėgų. Tie kursai veikė Vilniuje 
per tris dėstyiho sezonus, 1919, 1920 ir 1921 m. Kiek vėliau 
už vilniškius buvo įstrigti Lietuvių Mokslo Kursai Kaune, 
kurie veikė 1920 — 192# m. su didesniu njgu Vilniuje dėsty-1 
tojų Ir klausytojų skaičium.

1919 m. balandžio, mėn. Juozo Pilsudskio lenkų kariuome
nė užėmė Vilnių. Lenkų administracija beveik visiškai 
išstūmė lietuvius Iš Vilniaus ir 1922 m. prijungė jį su visu 
Vilniaus kraštu prie Lenkijos. Dar 1919 m. rudenį Pilsudskis 
atidavė Vilniuje lenkišką „Stepono Batoro universitetą“, vi
siškai nustumdamas lietuvius nuo aktyvaus dalyvavimo jame 
ir paversdamas jį lenkiškąją tvirtove, kuriai priešingai sva
jojančio apie lenkų — lietuvių — ukrainiečių federaciją 
(žinoma, lenkams vadovaujant) savo didybės manjako Mar-’ 
šalo norams, viešpataujanti Vilniaus lenkų miesčionių tarpe

JAV atstovai kreipėsi notomis į sąjunginės 
komisijos Bulgarijoje pirmininko pavaduo
toją gen. Czerepanovą, reikalaudami atidėti 
mirties sprendimo vykdymą ir peržiūrėti 
bylą. Notose nurodyta, kad byloje „prasi
lenkta su pagrindiniais teisingumo vykdy
mo dėsniais”, o taip pat, kad dabartinis 
sprendimas gali neigiamai atsiliepti į 
krašto saugumą ir tvarką, už kurią sąjun
ginė kontrolės komisija yra atsakinga.

Tuo pačiu metu Liaudies Internationale 
Europos sekcijos vardu buv. Jugoslavijos 
min. pirmininkas ir serbų liaudies partijos 
pirmininkas Gawrylowicz, liaudies partijos 
„Laisvė” pirmininkas Kuncewicz ir čekų 
liaudies jaunimo partijos pirmininkas 
Mniszek išsiuntė min. Bevinui, gen. Mar- 
shalliui ir min. Bidault protesto telegra-

su didžia jam lietuvių tautos pagarba nevienos kartos at
mintyje. Taip, pavyzdžiui, šešiasdešimt metų po universiteto 
uždarymo, devyniasdešimtaisiais metais Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse lietuviškoji valstiečių - darbininkų Išeivija, kuriai 
inteligentai tik maža nuošimtį tedavė, savo nutarimuose pri
mena reikalingumą atstatyti Gedimino sostinėje šią aukštojo 
mokslo įstaigą. Garsiaisiais 1905 - alsiais Rusų Revoliucijos 
metais Didysis Lietuvių Seimas Vilniuje, kuriame dalyvavo 
2.000 lietuvių tautos atstovų, iškelia reikalavimą atidaryti 
tą patį universitetą. Tad savaime suprantama, jog 1918 metų 
vasario mėn. 16. d. aktu paskelbus Lietuvos nepriklauso
mybę, laikinoji lietuvių tautos atstovybė - Lietuvos Taryba 
Vilniuje tų pačių metų lapkričio mėn. nutarė atkurti Vil
niaus Universitetą, kartu priimdama universiteto Statutą, o 
Lietuvos Švietimo Ministerija darė parengiamuosius žygius 
šiam tikslui realizuoti.

1919 metais sausio mėn. įsistiprinusi Vilniuje revoliucinė 
Lietuvos valstiečių — darbininkų vyriausybė tęsia tą darbą 
toliau, nežiūrint, kad jį apsunkino iš tuo metu gyvenusių 
Vilniuje įvairių tautų keliami reikalavimai, kad universitete 
visi dalykai būtų dėstomi jų gimtomis kalbomis, kaip tai: 
lietuvių, lenkų, žydų, gudų ir rusų. Vilniaus socialistų tarpe 
buvo net kilusi mintis, sekant jėzuitų (1) pavyzdžių, unlver-

nacionalistipė vadinamųjų endekų dvasia sudarė atžagarei- 
višką — reakcinį charakterį, agresingą Lietuvai ir lietu
viams. Nacionalistiškai nusistatęs Stepono Bataro Universii 
tetas, dėstymo darbą pavedė labiausiai Varšuvos atsiųstiems 
„galileušams“ — Mažosios Lenkijos atėjūnams. Pastarieji, 
aktyviai dalyvaudami visuomeniniame Vilniaus gyvenime už 
Universiteto sienų, skiepijo ne tik Universitete akademinio 
lenkų jaunimo tarpe, bet ir miesto visuomenėje svetimus 
Lietuvos tradicijoms aštriai šovinistinius polinkius, neapy
kantą kitų tautų atžvilgiu, ypatingai prieš žydus, ir bendrai 
auklėjo Vilniaus visuomenę, o ypač akademinį jaunimą na
cionalistinėje dvasioje. Tad nieko stebėtina, jog šis jaunimas, 
persiėmęs šia kryptimi, savo išsišokimuose nekartą pra
lenkdavo universitetinės vadovybės norus, kuri jau negalėjo 
suvaldyti įsikarščiavusio jaunimo, kai šis, pavyzdžiui, sudarė 
„akademinį ghetą“ (vertė savo draugus žydus paskaitų metu 
užimti jiems specialiai „skirtus“ suolus), aktyviai dalyvavo 
žydus mušant, uždarant jų krautuves, neprileidžiant prie žy
diškų krautuvių pirkėjų, organizuojant įvairias smogiamąsias 
grupes ir dalyvaujant jų „žygiuose“ prieš priešingo logerio 
asmenis tuos pat lenkus, daužant jiems langus ir juos pačius, 
kiršinant mases prieš Lietuvą ir lietuvius („Eime ant 
Kauno“, 1938 m. reikalavo jaunimas per administracinės vai-
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MtT8
Naujo gyvenimo evangelijos

(LAIŠKAI IS PARYŽIAUS APIE NAUJAUSIAS

Žodžiai, kuriuos pagaliau ryžausi sudėti 
jums, brangūs plunksnos broliai, į šiuos 
laiškus, kyla iš mano gilaus ir subrandin
to apmąstymo. Tik jau labai prašau pas
tarosios frazti nelaikyti orig.nalia. Ji yra 
vogta iš porto Andriaus Gro -iyko lūpų. Be 
rods, prieš jiora metų, steigiant Jungtinių 
Tautų Organizaciją, Londono konferencijoje 
p. Gromyko kiekvieną svaresnį bei princi
pinį savo pranešimą pradėdavo žodžiais: 
„Sovietų Sąjunga, po išbrandinto apmąsty
mo . . ir t. t. Šią frazę tuomet Vakarų 
Europos spauda su pamėgimu pakartodavo. 
Ją galima lietuviškai išsiversti ir kitaip, 
pav.: po gilaus apsvarstymo, po rimto iš
nagrinėjimo, ar bendrai po ko nors tikrai 
rimto ir protingo . . . Žodžiu, po ko jau 
galima drąsiai ką nors pasiūlyti, teigti ar 
vetuoti. Koks gali būti geresnis tezės ar
gumentas, kaip „išbrandintas apmąstymas”?

Frazė man labai patiko, nes juk ji 
reiškia pačią giliausią „homo sapiens” 
mę . . . . Taigi, maždaug ir drįsau taip 
kukliai pradėti savo laišką.

iš- 
es- 
ne-

L PASITEISINIMAS I NORĄ BŪTI AU 
COURRANT

Tie dalykai man jau du metus su viršum 
kvaršino galvą. Nemažai tam laiko pralei
dau, o taip pat ir pinigų paklojau, kurių, 
kaip tikriausiai patikėsite, turiu „labai 
daug”: . . . Maniau tai daryti vis savo pa
ties malonumui, savo sielos išganymui, ku
rią reikia juk nuplauti nuo sunkių praeities 
nuodėmių, nūo supelėjimo, atsilikimo, nuo 
reakcijos. Reikia juk pamėginti išparfumuoj 
ti naujausiais ir kvapniausiais eleksyriais. 
Kur gi senutėje Europoje galėtum rasti ki
tur tam geresnę vietą, negu Paryžiuje? Tiek 
parfumerijos fabrikų!...........

Bet man taip ir nebuvo leista tyliai ir nu
žemintai pasišalinti į apsimąstymo dyku
mas. Nors atkakliausiai slėpiausi, bet bi
čiuliai, o dar labiau nebičiuliai, stiuodė ir 
pradėjo trukdyti laimingą ramybę. Tomis 
temomis, kurias šiuose laiškuose pasiryžau 
sausai ir moksliškai išdėstyti, lig šiol esu 
gavęs net tris labai autoritetingus užsaky
mus.

Vieną kartą, nors ir nepaprastai tingėda
mas, savo bręstančio apmąstymo šventovę 
jau suteršiau rašmenimis ir plepalais. Tos 
pagundos vaisius buvo slapyvardžiu pasira
šytas „literato laiškelis iš Paryžiaus" apie 
naujausias prancūzų literatūrines sroves, iš 
spausdintas „Minties” pirmajame kultūros 
ir literatūros < žurnalo numeryje, kada tas 
laikraštis buvo taip pat pasidavęs nuodė
mingai pagundai tapti žurnaliuku.

Antras užsakymas parašyti ilgą ir doku
mentuotą straipsnį tomis pat tememis ma
ne buvo gerokai priglušinęs. „Mums rei
kia straipsnio apie egzistencializmą .... 
Moksliško, dokumentuoto, iŠ esmės . . .

sidaro kas daugiau už 700 gramų ...
Gi iš viso man atrodytų, kad istorinės 

raidos tarpsnis, kurį dabar gyvena lietuvių 
tauta namie ir svečiuose, ne ypatingai daug 
privalo filosofinių koncepcijų, kurios tik 
krikdo moralę ir lėtina kraujo sukrekėjimo 
procesą. O tai kaip tik dabar mums yra 
reikalingos vertybės, dėl kurių, tur būt, 
neigiamai nepasisakytų nė specialus Sven

nuspa.vintą paties eklektiko asmeniškus ir ' ‘kitu mn«Tnr^n“u‘aukš’-
gana ne silpnais komentarais. Užteks pasa
kyti, kad tie iš mūsų, kurie šį „egzistencįa- I 
lizmą” painioja su danišku ir ypač vokiškų1 ‘
filosofų egzistencializmu, papildo tą mirš-. visai aišku, kad intelektualiniuose sluoks- 
tamą apsirikimo nuodėmę, apie kurią kai- niuose kalp tik daugiausia domiinasi šiu0 eg- 
ba jau Šventasis Rastas. Į zisteAcializmo aspektu. Bet tik dabar pradeda

Nežiūrint šios aplinkybės, aš tikrai ne- ma įsitikinti, kad kaip tik šiuo aspektu maž- 
drįstu varginti savo skaitytojų tos filoso- Į tė ta ko kalbėti. Tiesa, viešoji, opinija (ypač 
fijos metmenų atpasakojimu. Tai būtų per mūsiškė!) literatūrinę kūrybą vis dar apla 
daug nesąžininga ir įžūlu iš mano pusės, mai tebelaiko vienos bei kitos filosofinės 
Ištremtas bei išsitrėmęs lietuvis, susisielo, koncepcijos, ar bendrai, aukštų ir kilnių 
jęs amžinaisiais tautos likimo klausimais, idėjų iliustracija. Šitaip dresiruotam sko- 
sielvartaująs labai komplikuotomis affidavit niui ir egzistencializmas gali dar atrodyti 
of support problemomis (ar begali būti j „literatūrinė sravė”. Iš tikrųjų gi, J. P. Sar- 
moksliškesni terminai, internacionališkesnės tre filosofiniai išvedžiojimai jo duodama mo 
sąvokos etc.?) bei šiaip jau gyvenąs sklystų ralinė bei socialinė kritika nieko bendro 
buities kalorijų ir tirštų emigracinių vii-1 neturi nei su meno kūryba aplamai', nei su 
čių egzistenciją, — negali būti baudžiamas literatūrine kūryba specialiai. Jo redaguo- 
dar didesniu jo smegenų susinimu. Užten
ka jau, kad man porą mėnesių smegenys 
dėl ta pakankamai suliesėjo, — ir iš kur 
jiems pariebėti kai viso mėnesio vienos gal 
vos riebalinių medžiagų normas sudėjus su-

LITERATŪROS SROVES IR MOKYKLAS)

Girdime apie .tai nuolat 
bet kas per velnias tas egzistencializmas 
tai dar čia niekas tikrai nežino . . .” Taip 
man kalbėjo, kartą tylutėliausiai šeimyni- 
n.-is reikalais atsilankius į „zonao", vienas 
t timas bičiulis, stambus ir go ^betoninis 
rašytojas, kuris visuomet kalba ar rašo tik 
po labai- išbrandinto apmąstymo. Bet kaipo 
silpnokas filosofas* jis — „apmąstymo” žo
dį pakeičia — „išgyvenimas” ... O kas už 
vis blogiausia, kad šalia stovįs vienas dra
mos aktorius, jau ne kartą visai sumaniai 
savo mūzą grimavęs literatūriniu rašalu, 
taip paf nei iš šio, nei iš to beveik su įk
vėpimu spyrėsi:

— Taip, taip-. . . Būtinai apie egzisten
cializmą. Senai pėsigendame išsamesnių in
formacijų. Reikia būti ir mums au cour- 
rant ....

Kirchheimo gatvelėje tada buvo pati žie
ma, 22 ’/o šalčio, ir mūsų nosys spindėjo 
kiek melsvai. Na, jau manęs jūs neįtikinsit, 
pagalvojau. Kaip čia tenka ir kaip reikia 
egzistuoti, kad be kuro egzistencija iš viso 

.nepasibaigtų, — štai koks yra gyvybinis 
dabarties klausimas. Gi egzistencializmą tuo 
tarpu galėtume palikti ramybėje. Nuo jo 
jums nebus nė kiek šilčiau.

Ir kaip nesisakysiu, kad aną sykį pa
gundai atsispyriau tikrai po subrendusio 
apmąstymo? Nes pusmetis praėjo, ir tas 
storasis žurnalas, kuriam straipsnis buvo 
užsakomas, ligi šiol ne tik neegzistuoja, bet 
atrodo neišeis nė kitais metais.

Bet nuo to laiko mane jau ne juokais ėmė 
stebinti tikras jnūsų intelektualų pamišimas, 
— ne tik būtinai egzistuoti, bet dar reika
lauti „iš esmės” studijuoti egzistencializmą. 
Ir kai prieš savaitę gavau dar sykį, jau tretį 
iš eilės vieno redaktoriaus užsakymą para
šyti straipsnį ne tik apie egzistencializmą, 
bet ir apie kitas naujausias Paryžiau lite, 
ratūrines sroves, tai nebeišlaikiau ir ... po 
gilaus, išbrandinto apmąstymo ryžausi su
rašyti visas išvadas į šį laišką. Ir tą laiš
ką, kaip modernūs metodai reikalauja, siun
čiu ne tam redaktoriui, kuris man šį moks 
lo veikalą užsakė, bet visiškai kitam, kurio 
bent laikraščio vardas, atitinka kilnią pas
kirtį ir išreiškia ’šių dienų žmonijos pagrin 
dinę žymę: — „mintis”!

Kaip žinote, esminės ir pagrindinės daik
to žymės yra ne tos, kurios kiekvienam paik- 
šui lengva iš oro matyti, bet kaip tik tos, 
kurios daugiausia paslėptos nuo vulgaraus 
pasaulio akių ir — itin retos . . .

II. JEAN-PAUL SARTRE IR JO ETIKETE
Kalbėti apie prancūzų moderninės lite

ratūros ir gyvenimo 
cializmą — yra trys

Pirmas būdas — 
filosofinė koncepcija

„Minties” žurnalo
šiek tiek mėginau kalbėti. Pastebėjau, kad 
tai yra „nauja” ir „originali” filosofinė

kalbant ir pašant,

naująją srove egzisten- 
būdai.
egzistencializmas, kaip
(tik truputį į temą).

Nr. 1 tuo klausimu aš

VILNIAUS UNIVERSITETAS (Bus daugiau)

džios suorganizuotą priešietuvišką demonstraciją, kurios 
metu buvo daužomi lietuviškų įstaigų langai ir iškabos, arba 
dar anksčiau, 1936 m., reikalavo uždaryti lietuviškas mo
kyklas, draugijas, laikraščius, suimti lietuvių veikėjus ir t. t.) 
Kilnus laikymasis didžios pilietinės drąsos prof. Marijono 
Zdiechovskio arba tylaus humanisto prof. Stanislovo Koscial- 
kovskio, „vietinių žmonių", ne atvežtinių „galileušų“, ne
galėjo paveikti ir sulaikyti pasileidusio akademinio jaunimo 
nuo šitokių jo „idėjinių“ išsišokimų.

1939 m. pabaigoje Vokietijos — Lenkijos karo metu, Ta
rybų Sąjunga užėmė visą Vilniaus kraštą su Vilniumi. Po 
pusantro mėnesio okupacijos Tarybų Sąjunga, remdamasi 
1920 m. liepos mėn. 12 d. pasirašyta Maskvoje Lietuvos — 
Tarybų Sąjungos taikos sutartimi, susitarusi su Lietuvos vy
riausybe, perleido Vilnių Lietuvai. Tarp, kitų uždavinių,' su
sijusių su Vilniaus perėmimu, kilo taip pat reikalas perre
formuoti Vilniaus Universitetą į Lietuvos Respublikos 
aukštojo mokslo įstaigą, kuri aprūpintų ne lenkų, tik lietu
vių tautos reikalus. Lietuvos vyriausybė negalėjo čia remtis 
paties Stepono Batoro Universiteto pajėgomis dėl daugelio to 
universiteto profesorių ir Vilniaus lenkų akademinio jaunimo 
daugiametės agresingos laikysenos. Tačiau, kai kurių paskirų 
jo profesorių bendradarbiavimas nebuvo atmestas, lygiai 
kaip nebuvo paneigta Vilniaus lenkų jaunimo teisė toliau 
studijuoti perreformuotame universitete, kaip to reikalavo 
Lietuvos aukštojo mokslo įstaigų statutas, pagal kurio 
nuostatus Vytauto Didžiojo Universitete, Kaune, šalia lietu
viško jaunimo studijavo taip pat žydai, lenkai ir kitų tautų 
jaunimas.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS KAUNE 
NUO 1922 M.

Kauno Universitetas buvo perreformuotas 1922 metais iš 
Mokslo Kursų ir atidarytas Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuvių dieną, 1922 m. vasario mėn. 16 d. Pat 
pradžioje Universitetas veikė pagal Lietuvos Taryb8s 1918 m. 
priimtą Vilnia > Universiteto i »tutą, numatau* atgavus Vil
nių, perkelti Universitetą iš Kuno į Vilnių.

1930 m., minint Lietuvoje Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto 500 r^tų mirties suv-tktuves, Kaune Universitetas

BALYS AUGINĄS

koncepcija, kurios kūrėju yra Jean-Paul Sar
tre. Tos koncepcijos tūris maždaug tiek nau
jas, kiek yra senas mąstančios žmonijos 
gyvenimas. O originali ji tiek, kiek yra

to’Tėvo fcaHotini77remt.nį“77uom^ei, 

i jau nekalbant apie kitų mūsų organų aukš
tai atsakingus dignitorius . . .

Antras būdas — egzistencializmas, kaip

jamas mėnraštis — Las Temps modernes 
yra visiškai solidus filosofijos, mokslo ir 

socialinio gyvenimo kritikos įnašas. Bet 
„literatūrinių srovių” mėgėjams ne tat juk 
turėtų būti svarbu. (Bus daugiau)

Gyvent
— Gyvent, gyvent... — širdis mana galin

gai Šaukia
Ir blaškos, lyg
— — Paleisk

lauką

Ir 1 
Kur

mažytė sniegena _*m«: 
bekraštėn lygumon, į gimtą

liepsnojančias erdves.saulėtekiu
paukščiai, kaip žvejų laiveliai jūroj, 

narsto
Ir, lyg jūreiviai, iriasi sparnais veržliais—— 
Atplėšt tą slegiančią ir niūrią lentą karsto

Ir laisvėj leisk man džiaugtis saulės spin
duliais.

Akla, per darganą rudens ir naktį nykią,
Aš kelią rasiu tollman savan lizdan.
Jaučiu — dar gimtas vėjas plunksnos mano 

likęs,

Žiedais iš mielo klonio dvelkia man vei
dan — —

Ir kraujas gyslon, kaip maištinga upė, plau
kia — —

Mane, mažytę sniegeną narve jis laisvėn 
šaukia — — —

Sujungtomis jėgomis vykdomas kultūrinis darbas
(Laiškas iš Anglijos)

Market Harborough pereinamoje stovyk- pakankamai žmonių, arba pasitenkino tuo, 
loję, kurioje nuolat gyvena ir dirba tik 
apie 40 lietuvių, vidutiniškai būna įvairių

kas greitosiomis galima padaryti. A. Petri- 
konis iškėlė į lubas savo darbo lietuvišką

tautybių iš Vokietijos atvažiavusių trem- vytį, Gedimino stulpus, Vyčio kryžiaus pie
tinių, laukiančių 'paskyrimo į darbą, apie šinį, trijų didžiųjų Lietuvos miestų — Vil-

niaus, Kauno ir Klaipėdos — herbų pa- 
| veikslus, didelį dviejų senovės lietuvių pa-

900 — 1000. Tarp jų lietuvių, palyginti, ne
daug. <

Ši vietovė yra prie didžiojo kelio Londo- , veikslą, o jo pasikviestas Į talką Genčas 
nas — Manchesteris, todėl dažnai aplanko
ma pravažiuojančių aukštųjų anglų, šitai 
turėdama galvoje, stovyklos vadovybė pati 
sujudino tautybių atstovus, kad šie imtųsi 
iniciatyvos stovyklą papuošti, pagrąžinti ir 
apie rugpjūčio mėn. vidurį pasirodyti su 
parengimais.

Taigi rugpiūčio mėn. pirmoji pusė buvo 
skirta ruošos darbui. Į darbą buvo įsijurt- scenoje, su savo tautiniu menu, taigi ruo- 
gę daugiausia tie, kurie čia gyvena tik šėsi sudėtiniam koncertui.
laikinai. ' Į Pirmasis lietuviškas koncertas (o po jo visa

Tautiniai kampeliai, kurie buvo leisti eilė koncertų)
įruošti didelėje „statinėje”, skirtoje įvai-1 atbūtas rugpiūčio 13 d. Latviai pasirodė 
rioms parodėlėms ir tautinės reprezentacl-1 su neblogu choru, estai turėjo porą so
jos reikalams, truputį dėl savo pavadinimo listų. Ukrainiečiai žiūrovų dėmesį patraukė 
primena „tėvo ir mokytojo” atsirūgstantį j tautiniu kardų šokiu. Anglų nuomone, pu- 
palikimą, bet jie čia yra tautiniai, savo- J blikai vis dėlto bene geriausiai bus pati- 
tiškos tautinės seklyčios, nieko bendra ne- kęs lietuvių sušoktas „Oželis”.
turinčios su anais atsiminimais. I Kaip ir kitų tautų, taip ir lietuvių pro-

Lietuviškam kampeliui dekoruoti pakvies- Srama buvo nedidelė. Akt. VI. Dargis pora 
tas dail. Ant. Petrikonis. Prie šio darbo jis savaičių prakaitavo, kol susirinkęs išmokė 
parodė milžiniškos kantrybės. Kai kitos tau, žokėjus susigiedoti į darnų vienetą ir su- 
tybės arba turėjo šitokiems meno darbams penketą šokių. J. Mašanauskas pa- 

1 ruošė nedidelį vyrų chorą, kuris sudainavo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.Jllllllllllllllfllllllllllllll trejetą dainelių „Juodbėrėliai”, „Tykus buvo

vakarėlis” ir „Pempeiė”. Lietuviams akom
panavo estė pianistė, o porai choro dainų 
tomis dienomis čia atostogavusi solistė G.

' Stonienė. Visų tautybių-programai konfe-
ravo Dr. S. Kuzminskas (angliškai).

Rugpiūčio 14 d. ši programa buvo pakar
tota vien tik svečiams -anglams.

šie pasirodymai tebuvo tik pradžia kitų 
pasirodymų ir kelionių. Rugpiūčio 21 d. 
šioje grupėje šokusios lietuvaitės buvo pa
kviestos (anglų namų ruošos mokyklą Mar
ket Harborough, čia, pasiėmusios akordeo
nistą J. Mašanauską, p; šoko „Kepurinę". 
Rugpiūčio 23 d. 4 poros šokėjų nuvažiavo 
į toloką Market Boxdorf. Čia ligoninėje dir
ba dvi lietuvaitės (E. Gavenienė ir B. Jaruty 
tė), kurios, prisidėdamos prie vietinių ang
lų ruošiamos rudens šventės, pasiryžo bū
ti lietuviškais ambasadoriais ir suruošti tos 
šventės proga lietuvišką programą. Jos pa
sikvietė iš Market Harborough lietuvius šo 
kėjus, kurių pasirodymą anglai sutiko su 
ovacijomis. Pasikvietė jos ir Kettering sto
vyklos lietuvių chorą, sudainavusį 8 dainas 
ir jų šokėjų grupę, sušokusią 2 šokius.

Rugpiūčio 25 d. Lubenhamo anglai, ruoš
dami labdarybės vakarą, vėl nusitempė lie
tuvius šokėjus savo programai papildyti ir 
pagyvinti.

Rugsėjo 8 d. lietuviai kviečiami su šo
kiais, dainomis ir tautodailės dalykų j>aroda 
į lietuvių stovyklą šalia Derby, kur vietiniai 
dirbantieji lietuviai stengiasi sudominti ang
lus lietuvių tautiniu menu. Toks pasirody
mas numatomas ir Coventry.

Tikrasis mūsų reikalų propagandistas pa
sirodė tauto ailės darbų ir 1 tokių lietuviš
kų dalykų paroda, atidaryta rugpiūčio 13 
d. ir uždarda tik rugpjūčio 82 d. Šioje pa-1

buvo pavadintas Vytauto Didžiojo Universitetu. Per dvidešimt 
metų Universitetas pajėgė išsivystyti į šiuos fakultetus: teo
logijos — filosofijos, humanitarinių mokslų, teisių, gamtos — 
matematikos, medicinos ir technikos bei statybos. Universi
teto mokomojo personalo sąstate buvo per 100 profesorių, per 
150 jaunesniojo mokslo personalo ir 3.000 — 4.000 studentų. 
Universitete viskas dėstoma lietuvių kalba, išskiriant tuos 
dalykus, kuriuos dėstė iš užsienio pakviesti profesoriai, ku
riems suteikiama teisė per dvejus metus dėstyti svetima 
kalba iki jie išmoks lietuvių kalbos. Lankiusių Universitetą 
studentų tarpe apie 80% sudarė lietuviai, kurių daugumas 
buvo sodiečių vaikai, toliau sekė žydai, lenkai, gudai ir kt. 
Prieš Il-ąjį Pasaulinį Karą paskutiniaisiais metais Vytauto 
Didžiojo Universitete buvo galima rasti studijuojančių Ame
rikos lietuvių, kurie tokiu būdu suartindavo lietuviškąją 
išeiviją su tėvyne. Be Amerikos lietuvių, Universitetą taip 
pat lahkė Prūsų lietuviai, kurie čia ruošėsi, kad grįžę Prūsų 
Lietuvon galėtų kiečiau ir sėkmingiau priešintis kultūrtrė- 
geriškam prūsokų ėdrumui. Neaplenkė Universiteto nei vil
niečiai lietuviai nei kiti, kurie čion atbėgo nuo lenkų val
džios kiršlnimų ir persekiojimų, arba tie kurie čia studi
juodami papildė vilniškes studijas lituanistinėmis ir kitomis 
studijomis. Labai trumpu laiku Vytauto Didžiojo Universi
tetas pasidarė ne tiktai mokslinio gyvenimo centru, bet lygiai 
taip pat ir žymiu, svariu kultūros, literatūros, visuomenės, iš 
dalies net ir politinio gyvenimo veiksniu. Nebuvo Lietuvoje 
tokios vyriausybės, kurioje nebūtų buvę ministerių arba įta
kingų patarėjų Vytauto Didžiojo Universiteto profesorių. Il
gametis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, 
1944 m. miręs emigracijoje — Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse — Cleveland’e buvo Vytauto D. Universiteto filosoįjos 
docentas. Bet kuri veikla, visuomeninė ar literatūros, meno 
ar kitose srityse ne tiktai gaudavo Universitete pritarimo ir 
paramos, bet dažnai iš jo išplaukdavo ir buvo visuomenės 
priimama. Ilgamečiai Universiteto rektoriai, savo dradfeų 
pakartotinai kviesti toms reikšmingoms pareigoms, vienas — 
žymus mokslininkas ir socialdemokratas, fizikos profesorius 
VINCAS ČEPINSKIS ir kitas — radikalus visuomenininkas 
ii- Tarptautinio Tribunolo Hagoje narys, valstybinės teisės 
profesorius IYKOLAS ROJ ERIS.buvo poj iliarūs Univer
siteto bendruomenėje ir talį pat nepaprastas gerbiami pla
tesnių visuomenės sluoksnių- ne tiktai lietukų, bet ir lenkų 
ir kitų tauį~>jlų.

lietuviškais ornamentais dekoravo šalia pa
veikslų laisvas likusias lubų vietas. Kaip 
nuolatinį kampelio eksponatą K. Steponavi
čius iš lentelių pastatė visą lietuvišką so
dybą — visus sodybos pastatus su visais 
priklausiniais, net ir lentelių tvora aptvėrė. 
Savo keliu visos keturios tautybės ruošėsi 
pasirodyti tremtiniams ir anglų svečiams

rodoje atskirus skyrius turėjo taip pat visos 
tautybės. Vienur gal estai ar latviai pra
lenkė mus (gražiai išleistomis, o taip pat 
propagandinėmis knygomis, dar namie ga
mintais tautiniais fabrikatais, pašto ženklą 
latviška kolekcija),' bet tautodaile lietuviai 
bene bus pasirodę nepralenkiami.

Per tas kelias dienas nemaža žmonių lan
kėsi parodoje. Iš Londono buvo atvažiavę 
taip pat estų ir latvių ministerial. Estų mi- 
nisteris, aplankęs lietuviškąjį parodos 
rių, svečių knygoje lietuviškai įrašė 
pasigrožėjimą.

įvairiomis dienomis buvo atvažiavę 
lų parlantento narių., Parlamento atstivas 
Kenneth Knigft iš Leičesterio atvažiavo vie
ną dieną, pats vienas apžiūrėjo parodą Ir 
išvažiavo. Paskui jis atvažiavo dar kartą, 
bet jau atsivežė savo svečių, viską aprodė 
jiems ir būtinai išsilygo, kad jam būtų par
duota lietuviška lėlė.

llgokai'parodą apžiūrinėjo viena moteris, 
kuriai paaiškinimus teikė vertėjas lietuvis. 
Pagaliau apžiūrėjusi, ji prakalbėjo lietuviš
kai, kad ir sunkiai, kad ir nebegryna kal
ba, bet lietuviškai. Prakalbėjusi pasisakė, 
kad ji esanti čia gimusi ir čia augusi ir 
ištekėjusi už anglo. Kol maža buvusi gaudavo 
nuo motinos l|pti, kad neužmirštų lietu
viškai. O dabar jos vaikai? Ne, jos šeima: 
jau yra angliška, ji savo vaikų jau nebelu
pa, kad jie neužmirštų lietuviškai, bet vis 
dėlto ir jos vaikai iš motinos išmoko po 
kelis lietuviškus žodžius ir čia pat pade
monstravo lietuvišką mokėjimą.

Parodos rengėjai, jausdami, kad paroda: 
susilauks aukštų lankytojų, prie vienos lie
tuviškos lėlės, vaizduojančios ašaras besiš- 
luostančią moterį, pridėjo anglišką užrašą! 
„Mano vyras turi per 50 metų, todėl jis ne
gali atvažiuoti į Angliją”. Šiuo užrašu susi
domėjo Darbo Ministerijos atstovas. Ar tei
sybė? Ar yra tokii^ atsitikimų? Taip. Tuo
jau jam buvo pristatyta šioje stovykloje nuo 
balandžio mėn. dirbanti O. Naujokaitienė, 
kurios vyras turi per 50 metų ir dėl to tu
rėjo likti Vokietijoje. Vis dėlto šis užrašas 
pasirodė nepageidaujamas ir nebaigus paro
dos dienų, nuimtas. |

Pora baigiamųjųpastabų. Pasibaigė visas 
sąjūdis, bet pora žodžių reikia dar pridėti 
bebaigiant. Atrodo, kad puošdami koncertus 
kitataučiams, mes programoje neturėtume į 
savo tautines dainas maišyti tango ir visokių 
populiarių šlagerių. Jei jau lietuviška ir tau
tiška, tai neturį būti kabaretiška. Rytiečio 
niūniavimas monotoniškas, bet kai rytietis 
nori parodyti save, jis pasaulyje nesidairo 
kabaretinių melodijų. Neturėtų jų ieškoti ir 
lietuviai, turėdami gausybę gražių dainų ir, 
melodijų.

Salia lietuviško kampelio visą parodos 
laiką iškabėjo statistinės diagramos. Tose 
diagramose, darytose nelietuvių, beveik vi
sur Lietuva atsilikusi, išskyrus vieną kitą 
atvejį. Kaip tokios diagramos gimė, visiš
kai aišku: kas jas dirbo, tam rūpėjo paim
ti diagramose tas sritis, kur diagramų ga
mintojo kraštas pirmauja. Bet nuims tosios 
diagramos ne, prie širdies ir būtų -*-4 ge
ra, kad tokiais atvejais lietuviai, (Mfe va- 

(Periielta J 4 pusi.)

sky- 
savo

ang-
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Tarptautinė vaikų švente Hanau stovykloje
kurios savo iniciatyva ir pasingomis, nė 
trupučio nepi .ėdant Komitetu- susirado Ka

Nr. 108 (345) 4 pusi

Rugsėjo mėn. 21 dieną hanaviečiai turė
jo r“*ą progą pasigi lėti įvykusia tt plau
tine vaikų švente, kurioje dalyvavo lietu
vių, Htvių, estų ir ukrainiečių vaikų dar
želių pradžios moky»<ų ir gimnazijos že
mes: uju klasių mokiniai iki 14 metų am
žiaus Viso šventėje dalyvavo per 1000 vai
kučių iš kurių lietuvių buvo per 500.

šventė prasidėjo rugsėjo mėn. 20 dieną 
lietuvių-latvių krepšinio rungtynėmis.

Rugsėjo mėn. 21 dieną 14 vai. įvyko iš
kilmingas šventės atidarymas. Į aikštę rin
kosi šventės dalyviai-vaikučiai. Po valan
dėlės nuaidi estų, latvių, lietuvių ir ukrai
niečių tautų himnai. Ponia Tercijonienė 
šventei rengti komiteto vardu taria trumpą 
žodį ir pasidžiaugia šios šventės surengi
mu, nes tai yra gražus pavyzdys nuoširdaus 
bendradarbiavimo visų čia esančių tautų ir 
išgyvenančių vieną ir bendrą likimą. Po 
vėliavų pakėlimo šventės, dalyviai pražy
giavo su dainomis pro svečius ir čia pat 
pasisklaidė po platų rajoyj lankyti specia
liai įrengtų palapinių, kuriose dalinamos 
Vaikučiams dovanos. Kiekvienoje palapinėje 
vaikučiai turi atlikti tam tikrą uždavinį- 
pasakyti pasaką, nupiešti ką nors, bandyti 
aiklumą, pereiti siauru lieptu ir daugelį 
kitų uždavinių ir tik po to gauna dovanėlę 
pagal tam tikrą kortelės kuponą. Kitur vai
kučiai bando savo laimę traukdami iš šu
linio kibirėlį. Kartu prasidėjo ir sportinės 
varžybos — bėgimai maišuose, virvės trau
kimai, lėtas dviračiu važiavimas, kvadra
tų žaidynės ir kiti sportiški pasirodymai.

Sportinių .varžybų laimėtojams buvo įtei
kiamos dovanėlės.

Tenka pižymėti, kad tokios rūšies šventė 
Hanau stovykloje įvyksta iš viso pirmą 
kartą. Tačiau pati šventės mintis graži ir 
sveikintina. Žvalgydamasis šventėje junti 
visų tautybių vaikučių nuoširdų bendra
vimą ir jų vaikiška maloni nuotaika 
užviešpatauja visą aplinką. Tai tikra 
kūčių džiaugsmo diena.

Gaila, kad dėl sąlygų ir dalinai

sinio pasirodymo sporto ar plastikos- sri
tyje, kas Ventą būtų dar dar jspūdingesi .

J. Janušaitis. -

pirmą 
buvo

puoš-

IR HANAVIECIUS APLANKE BALETAS
Hanau. Augsburgo lietuvių baleto teat

ras aplankė ir hanaviečius ir ta proga .da- 
vė 4 spektaklius 3 veiksmų baleto „Copelia”. 
Tai buvo maloni staigmena hanaviečiams, 
nes baletą tremtyje matėme dar tik 
kartą. Baleto spektakliai hanaviečių 
šiltai sutikti.

Puiki vaidyba, spalvingi šokiai ir
nūs kostiumai teikė tikrą meninį grožį.

Lietuviai baleto atkūrimu tremtyje gali 
tik pasididžiuoti, nes panašaus baleto netik 
kad kitų tautybių tremtiniai neturi, bet, 
berods, ir vokiečių teatras dar nepajėgė jo 
sukurti. Hanau stovykloje gastrolių metu 
baleto teatrui nepavyko gauti orkestro ir 
teko pasitenkinti vien pianinu, tačiau bale
to stiprus pastatymas ir puiki vaidyba 
nustelbė ir šį trūkumą.

Mieluosius baletininkus nuoširdžiai pri
ėmė ir teikė visokeriopą paramą tiek vietos 
komitetas tiek ir bendruomenė.

IR VE1 APSINUODIJIMAS
Hanau. Šiomis dienomis į Hanau sto

vyklą buvo atgabenta rūkytų silkių. Žmo
nės nuolatos jausdami maisto nedateklių, 
silkes pirko ir naudojo valgymui. Po kelių 
valandų valgiusieji pajuto vidurių skaus
mus, ėmė vemti ir visai 
kalu susirgusieji tuojau 
DP ligoninę ir gydytojų 
apsinuodijimas silkėmis.
nos pagelbą, ligonys sveiksta, tačiau jau 
kelintą dieną susirgusieji jaučiasi blogai. 
Oficialiai užregistruota apie 30 apsinuodi
jimų. Turint tai galvoje, tektų būti atsar
gesniems su panašios rūšies maisto pro
duktais. J-Jurgis Vargūnas.

nusilpo. Tuo rei- 
kreipėsi i vietos 
buvo konstatuota 
Suteikus medici-

vai-

laiku

SUMAŽĖJO MŪSŲ SEIMĄ
Klein Buelten (Kr. Peine). S. m. 

rugpiūčio mėn. 27 d. iš mūsų stovyklos
atokas nebuvo galima paruošti vaikų ma- Į Kanadon išvyko 6 lietuvaitės. Tai moterys,

Šachmatu dienos Kemptene
Nugalėtojas — meistras R. Arlauskas

Rugsėjo 12—17 dienomis Kemptene įvy
kusios amerikiečių zonos lietuvių šachmatų 
pirmenybės, sumanytos judriojo organiza
toriaus K. Markevičiaus, buvo pažymėti
nas įvykis ne tik vietos stovyklai, bet ir 
visai zonai. Čia išryškėjo mūsų zonos stip
riausieji šachmatininkai, kurie lapkričio 
mėnesį rungsis visų trijų zonų lietuvių 
šachmatų pirmenybėse. Šachmatų kovos, 
labai gerai parengtos ir organizuotos, jau
dino gausius žiūrovus, kuRe išgyveno gra
žias šachmatų meno valandas. Deja, ne vi
si stiprieji čia galėjo atvykti: vienur iš 
anksto nebuvo įvykdytos vietos pirmeny
bės, kitur iš viso nėra organizuotų šach
matininkų. Keli kviestieji irgi negalėjo dėl 
įvairių aplinkybių dalyvauti. Neatvyko ir 
meistras Tautvaišas. Tuo būdu pirmenybėse 
vietoje numatytų keturiolikos susidarė dvy 
lik*: R. Arlauskas (Dillingen), M. Brazaus
kas (Schwaeb. Gmuend), Pr. Guobys 
(Kempten), V. Liūgą (Augsburg), K. Mar
kevičius (Schwaebnsch Gmuend),. J. Matai-

*
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DP ūkininkai kviečiami i Prancūziją
Hanau, šiomis dienomis Hanau DP I natūra if pinigais ir dar duosią kiek že- 

stovykloje lankėsi Prancūzijos misija, ku-į mės savo reikalams išsiauginti daržovių, 
rios tikslas verbuoti DP savanoriškai vykti Okius pirkti ar išnuomuoti būsią galima 
į Prancūziją ūkio darbams. Komisijos pir- tik po 5 metų ir tik gavus Prancūzijos pi- 
mininkas padarė platų pranešimą apie dar-' lietybę. Pačias darbo sutartis patikrins 
bo sąlygas ir kvietė DP ūkininkus pasi- j darbo ministerija ir prižiūrės jų vykdymą, 
naudoti šia galimybe. Verbuojamiems Taip pat būsią galima nusigabenti ir DP 
ūkininkams teksią dirbti tik ūkiuose. Dar- turimus gyvulius-arklius karves ir kt. Už 
bo sąjygos esą geros. Darbininkai būsią juos Prancūzijos ūkininkai mokės nuomą,

' traktuojami lygiai su prancūzų darbiniu- ' o panorus, bus galima vietoje parduoti. Dėl 
ki-.s. Gausią pas ūkininkus nemokamą bu- agronomų, pienininkų ir kitų žemės

> ra užklausta d —■ 
dant nuo 3500 iki 6000 frankų mėnesiui. J ministerija ir tas reikalas paaiškėsiąs tik 
Būsią įsileidžiama ūkininkai ir ūkio' spe- " ~
cialistai kalviai, šaltkalviai ir kiti, ištiso
mis šeimomis nuo 14 iki 50 metų amžiaus. 
Esą, yra pageidavimų, pagal kuriuos šei
ma iš 3 iki 7 žmonių galėsianti dirbti vie
name ūkyje. Darbo sutartys teksią pasi- 
rašyti su darbdaviais 1 metams ir čia indu- 
vidualiai teksią susitarti ir dėl paties at
lyginimo. Tų darbininkų šeimos,* kurios ( 
liksią Vokietijoje, jie jas galėsią per 3 
mėn. laiko atsigabenti. Nedarbingų asmenų 
išlaikymu teksią pasirūpinti patiems dar
bininkams. Iš gaunamo atlyginimo esą ga
lima 1 ar 2 asmenų šeimą išlaikyti. Be to, 
esą bus ir tokių darbdavių, kurie mokėsią |

nados imigrasijos biurą, stojo komisijon, ‘h ir ma>s^ ir Pagini atlyginim.,, prade- specia stų įsileidimo 
« •• i . • h.... ...___ riant mm ^00 iki 6000 franku mnnpcini ' minisrfpriia ir fac rfbuvo priimtos ir susitvarkiusios dokumen
tus, išvyko. Tai pirmosios mūsų stovyklos 
kregždės, išvykusios už 
rankiškam gyvenimui.

SCHW. GMOND
— Neseniai stovykloje 

ir olandų misijos, kurios verbuoja darbi
ninkus į anglių kasyklas ir kitus darbus. 
Prancūzai įsileidžia ir šeimas, bet vyrai 
privalo dirbti tik anglies kasyklose. Olan
dai pageidauja tik viengungių anglies ka
sykloms, tekstilės pramonei ir laivų statyk
loms. Nežiūrint į siūlomus aukštus atly
ginimus, savanorių vyktį į šias valstybes 
neatsirado. J. Vikis.

vandenynų sava-
J. M. Rainis.

lankėsi prancūzų

vėliau. Bendrai, sako komisija, dirbantieji 
turės tas pačias privilegijas kaip ir pran
cūzų darbininkai, 
nio aprūpinimo
mingų atsitikimų atvejais bus mokamos 
pensijos. Po metų laiko galėsią darbininkai 
pasirinkti darbą kitflr arba išvykti į už
sienius.

bus taikomi sociali- 
įstatymai ir nelai-

Tai tokios maždaug perspektyvos norin
tiems įsikurti Prancūzijoje žemės ūkyje. 
Komisija pažadėjo tuo reikalu atsiųsti dar 
platesnių paaiškinimų ir verbavimas pra
sidėsiąs artimiausiu laiku.

J. Jurgis Varganas.

PANEVEZYS ŠIANDIEN
Kas dedasi šiandien mūsų tėvynėje, tė

viškėje, težinome tik iš laikraščių. Kiek 
autentiškos, žinios tenykščių lietuvių, Ame
rikos piliečių (kurių ten daug yra, bet 
išsprukti retai kam tenka), patekusių Ame
rikon, kurie laiškais kai ką tikriau nu
šviečia.

Neseniai pateko vieno panevėžiečio laiškas 
iš Amerikos, kuris š. m. kovo mėnesį 
apleido Panevėžį ir pasiekė Ameriką. Ke
lias buvo sunkus, o rūpinosi Amerikon 
išvykti nuo 1941 m. bet antroji nacių oku
pacija visai neleido 
niekuo nesiskaitanti, 
ungininkė su JAV, 

JAV 
kiais 
imti, 
kyli,

Panevėžio vaizdas kaip karo metu 
visur griuvėsiais nusagstyta. Miestas 
daug nukentėjęs — išsprogdinti didieji 
malūnai, paštas, kareivinės, elektros sto
tis, kinas „Pasaulis” ir šiaip keliolika na
mų. Bet kas į akis krinta, tai viskas oku

ir ši — pastaroji su 
nors esanti ir sa- 

visaip trukdė. Dėka 
Maskvoje, kuri viso-pasiuntinybės 

būdais stengėsi savo piliečius atsi- 
nors ir ilgai užsitęsė. Galima 
vogtinai pasisekė išsprukti.

sa

(Dillingen), M. Brazaus- 
Omuend), Pr. Guobys

kevičius (Schwaebnsch Gmuend),. J.
tis (Hansu), J. Matusevičius (Dillingen), 
M. Paškevičius (Kempten), A. Sirutis 
(Kempten), V. Skibiniauskas (Dinkelsbuehl), 
A. Stanevičius (Kempten) ir J. Žilys (Schw. 
Gmuend). .

Buvo žaidžiama po dvi partijas nuo ank
staus ryto ligi vėlybo vakaro: priešpiet nuo 
8-0 vai. ir popiet nuo 15-16 vai., vakare — 
atidėtosios. Šachmatininkai visą laiką bu
vo įtempti, ir atsipūsti tekdavo tik naktį,

Sujungtomis...
, (Atkelta iš 3 pusi.) 

dovauja pasirodymams, žiūrėtų ir savo tau 
žinių reikalų ir garbės. Kam šalia lietuviš
ko skyriaus turi kaboti diagrama, kurioje 
Lietuva atvaizduota kaip kraštas, kuriame 
vienam mokytojui tenka didžiausias moki
nių skaičius, kuriame Lietuva stovi šalia 
Albanijos! Mažų mažiausia reikėtų tokiais 
atvejais bent pasitikrinti, kiek tokios diagra 
mos atitinka tikrąją padėtį!

Dar vienas įdomus bruoželis. Atvažiavu
sių tautybių pasirodymai privertė susido
mėti anglus. Parodos fotografijų ir žinių 
apie ją buvo pasirodę anglų spaudoje, ku
rio* bendradarbiai parodos dienomis lan
kėsi stovyklose. Maža to, Leičesterio lai
kraščio bendradarbis, apsilankęs stovykloje 
ir pasigrožėjęs tremtinių pasirodymais, sa
vo laikraščiui parašė nemažą straipsnį, ku
riame kaltino anglų įstaigas, kad jos atsi- 
vežusios tremtinius, ilgai verčiančios juos 
lauki i darbo, nors Anglijos žemės Phiuį Ir 
pramonei labai ir stubiai reikia dav£o jė
gos ir tremtiniai greičiau nori gauti darbo 

«■ ir užsidirbti. K. Barėnas

ne-

pantų vagiama, vežama. Yra, taip vadi
namos trys gimnazijos: berniukų, mergai
čių ir rusų, o mokinių nepripildytos, nors 
rusų jau daug privežta. Pagrindiniai einami 
dalykai: rusų kalba, sovietų geografija, 
istorija ir literatūra, Stalino konstitucija, 
komunistų* partijos istorija. Einama kiek ir 
lietuvių literatūra. Prabėgomis stabtelėjama 
prie Duonelaičio, Maironio, Vaižganto, 
paminimas Valančius, o gana plačiai Ja
nonis, Neris, Gira, Cvirka, Venclova, Mar
cinkevičius ir visa eile pradėję rašyti. To
kia gimnazijos programa taikoma visoms 
gimnazijoms. Berniukų gimnazijos direkto
rium yra Jattulionis, inspektorium — Na
vickas, buvęs pradinės mokyklos mokytojas, 
bet vadovauja politvadovas, šeštos klasės 
gimnazistas kuris dalyvauja ir mokytojų 
posėdžiuose. Posėdžiai dažnai vyksta ru
sų kalba, nes politvadovas „vietinis”.

Ligoninei vadovauja dr. Gudelis ir dirba 
dar keli gydytojai lietuviai: Statkevičius, 
Dalinda ir Smilgevičius. Ligoniai daugu
moje serga užkrečiamomis ligomis. Apskri
ties gydytojas Rumlauskas ištremtas. Dr. 
Marcinkevičius grįžęs pakeltas profesoriumi

cbs^pa»u!«
tačiau ir čia ligi išnakčių vykdavo dfekusi- 
os ar pasirengimas rytdienai. Tačiau, ne

perdėtai tariant, puikaus šeimininkų priė
mimo dėka, skainiai ir sočiai vaišinami, 
šachmatininkai visada buvo geros nuotai
kos itr šalia žaidimų sugebėdavo prasi
manyti švaraus sąmojo. Antai, Brazauskas 
pobūvio kalboje menininkus ir šachmati
ninkus prilygino donkichotininkams, o ki
tą kartą įrodinėjo, jog plikam priešo kara
liui galima duoti matą su arkliu ir žir
gu. Skibei prasitarus, kad šachmatininkai 
yra nelaimingiausi žmonės pasaulyje, bičiu- 
iai tuojau išvedė, jog meistras Arlauskas - 

visų nelaimingiausias, ir pareiškė jam užuo 
jautą. Be to, kai kurie bičiuliai, patyrę se
nojo Skibės puolimą 12—14, pradėjo va
dinti jį pabaisa, nes į tokį variiantą atsa
kyti nepadėdavo nei „knygelės”. Jaunasis 
Augsburgo Liūgą, tik persiritęš per sep
tyniolika, kėlė baimės ne vienam iš stipres
niųjų. Jis atsivežė ištisą biblioteka; debiu
tų vanjantus miegui pasidėdavo po galva 
ir rytojaus dieną pliekdavo, kaip iš rašto. 
Hanau Mataitis, prisiekęs sėdėtojas, ieškojo 
Kempteno variianto ir išvyko nepatenkintas, 
jo neatradęs. Pirmenybių vairuotojui Siru
čiui, — vargšeliui, — teko daugiau pyra
gaičiai kepti nei lošti, tačiau pralošęs jis 
visada sugebėdavo įrodyti buvus laimė
jimą. Markevičius gi nutarė,kad jo nelai
mingoji diena tikrai 13-ji (. . . rugsėjo). 
Žilys, pagaliau, — tas nepataisomas opti
mistas, — išvažiuodamas tarė: “ 
jimas yra kelias į laimėjimą”.

Pirmenybių I-ją vietą laimėjo 
nei vienos partijos meistras R. 
surinkęs 10 tšk., II v. V. Liūgą 
III—IV v. V. Skibiniauskas ir J.

,Pralaimė-

įjo nepralošęs 
R. Arlauskas, 

— 8,5 tšk., 
_ _ Mataitis — 

po 7 tšk., V-VI v. J. Matusevičius ir M. 
Paškevičius - po 6 tšk., VII-VIII v. M. 
Brazauskas ir Pr. Guobys — po 5,5 tšk., 
IX v. K. Markevičius — 4,5 tšk., X v. A. 
Stanevičius — 3 tšk., XI v. A. Sirutis — 
— 2,5 tšk., XII v. J. Žilys — 0,5 tšk. Nu
galėtojas meistras R. Arlauskas gavo Kemp 
leno bendruomenės komiteto dovaną — odi 
nę dokumentinę, V. Liūgą — vietos lietuvių 
odininkų dovaną — piniginę, V. Skibiniaus
kas — vietos šachmatininkų dovaną — 
tautinį kaklaraištį. J. Žilys apdovanotas pa
guodos dovana — kellon's šachmatais. Brig 
mės diCJią surengtas Mrmenybių dalyvių 
žaibo turnyras, linksmai nuteikęs žiūrovus 
ir žaidėjus, kada vienai partijai sulošti kiek 
vienas gavo tik po penkias minutes. Siame

turnyre meistras R. Arlauskas vėl pirma
sis, antrasis — M. Brazauskas, trečiasis — 
V. Liūgą. Dar vėliau įvyko stipresniųjų 
draugiškas žaibo turnyras, dalyvaujant ir 
keliems svetimtaučiams, kur pirmaisiais li
ko mūsiškai R. Arlauskas ir V. Skibi
niauskas.

Baigiamose visų trijų zonų lietuvių šach 
matų pirmenybėse žais I-VIII vietų laimė
tojai. Meistras R. Arlauskas yra šalto, ra
maus ir planingo stiliaus pavyzdys, mokąs 
išnaudoti neįžiūrimas priešo silpnybes. Jau
nasis V. Liūgą stebino geromis debįutų 
studijomis ir vykusiais kombinacijų bandy
mais. Jo laukianti graži ateitis. V. Skibi- 
niauskas — tas pat senasis meistrų klasės 
žaidėjas, keliomis nesėkmėmis nepraradęs 
pusiausvyros. J. Mataitis — kietas pozicinis 
žaidėjas, nugalįs didele ištverme ir kant
rybe. J. Matusevičius — atkaklus ir grės
mingas kovotojas. M. Paškevičius — laimės 
vaikas, išsisukęs po nulių į 6 taškus. M. 
Brazauskas — lygiųjų specialistas, gal dėl 
to ir daugelio taškų nustojęs. Pr. Guobys 
— lengvo ir grakštaus žaidimo. Pažymėti
nas ir A. Stanevičius, sukūręs pavojingų, 
situacijų, tačiau jo žaidimą lydėjo nesėkmė.

Pirmenybės praėjo rimta ir nuoširdžia 
kovų nuotaika, kuriai didžios įtakos turėjo 
šeimininkų šiltumas ir vaišingumas. A. Si
rutis, o taip pat ir J. Šileikis, sudarę geriau 
sias sąlygas pirmenybių dalyviams, liks ne
pamirštami. Drauge šachmatininkai dėkin
gi ir kitiems talkininkams, ypačiai Kemp- 
teno bendruomenei, atstovaujamai V. Mie
želio. Išgyventos šachmatų dienos sustiprino 
draugystės saitus ir parengė tolimesniam 
atkakliam šachmatų meno darbui.

Mykolas Balys.

PIRMASIS MARG1EC1Ų PASIRODYMAS

Masgis I —Margis II — 49 : 39 (27 : 18)
Kemptenas. Rugsėjo mėn. 20 d. įvyko pir

masis margiečių pasirodymas. Krepšinio 
komandos — Margis I stojo į kovą prieš 
Margį II. Margiui I atstatovavo: Mackevi
čius, Norkus II, Varkala, Duliūnas ir Bag
donas, o Margis II stojo į kovą šios su
dėties — Sventickas, Krutulis, Makauskas, 
Šlepetys, Andrulis III ir Ringys. Pradžioje 

■ veda antroji tomanda, bet gr-iit margiečiai 
, pirmieji pasotinu išlygina, persveria savo 
i naudai rr laimi rungtynes. Tiesa, antro pus 
: laikio viduryje margiečiai antrieji buvo jau 
: beveik pirmuosius pasiviję, bet pralenkti

jų nepasisekė. Bendra šio susitikimo pasek
mė 49 : 39 (27 : 18) Margio I naudai. Taš
kų jjelnė: Margis I — Mackevičius — 3, 
Norkus II — 20, Varkala — 7, Duliūnas — 
12 ir Bagdonas — 7; Margis II — Sventic
kas — 10, Krutulis — 10, Makauskas — 5, 
Šlepetys — 2 ir Andrulis III — 12. Atrodo, 
kad panašios sudėties margiečiai pasirodys 
ir spalio 4 — 5 d. d. rengiamose krepši
nio žaidynėse Kemptene. Tiesa, šį kartą ne- 

' buvo nei Norkaus I, nei Puzinausko, jie 
abu buvo išvykę. Ruošiamose žaidynėse, be 
abejo, atstovaus irgi margiečiams.

— Buv. Šarūno klubas buvo išleidęs ženk 
liukus, paminėjimui lietuvių krepšininkų 
šauniųjų kovų Rygoje ir Kaune ir jų lai
mėjimo Lietuvai Europos krepšinio meiste
rio vardo. Tų ženkliukų dar galima gauti 
pas Kempteno margiečius. Sportų klubai 
prašomi kreiptis tuo reikalu sekančiu adre
su: Sporto klubas Margis, (13b) Kempten- 
Allgaeu, Lithuanian DP Camp.

L. V-kas.

ir yra Vilniaus universiteto medicinos fa
kulteto vicedekanas.

Kultūrinis gyvenimas dar kiek sukasi 
apie teatrą, kuriam vadovauja aktorius, J. 
Miltinis. Paskutiniu laiku jam sunkiai kri
to akių regėjimas. Padeda rašyt. Albinas 
Žukauskas. Katedros vargoninku yra muz. 
Mylį. Karka. Kartu yra ir muzikos mokyk
los direktorium. Muzikai Vladas Paulauskas 
ir Apolinaras Likarauskas išvežti, o Anta
nas Natevičius mirė.

Nuteikti visuomenę ir užsienį dėl išvež
tųjų, kad ten yra rojus, gerai gyvena, tik 
bausmę atlieka, grąžinami vos kojas pa
veikų ir nepanašūs į žmones. Grąžinti ir 
du veikėjai panevėžiečiai: katalikų — inž. 
J. Barisas ir tautininkų — mokyt. Daukas. 
Gauta žinių, kad Sibire mirė prokuroro 
padėjėjas Mikutavičius ir buv. Utenos ir 
Panevėžio komendantas pik. Bronevičius.

Sunkus darbas ir gyvenimas yra kunigams, 
kurie visokiais būdais persekiojami, apde- 
dami mokesčiais, tremiami. Neseniai mirė 
kan. Ruškys ir Ramygalos klebonas preL 
Labanauskas. Kitų panevėžiečių kunigų li
kimas neaiškus. Kunigai Marijonas Mažei
ka perkeltas į Marijampolę, o 
Rokiškį.

Viskas dirvonuoja ir 
hektarų ūkininkas, šiandien, 
linksniuojamas ir jam palikta 
rai žemės. Bet kaip dirbti, 
arklio, nei karvės nepalieka 
užmokėti neužtenka pinigų, 
dargus pardavus. Tu netinki
iš tų 5 hektarų išvaro, kaip sabotažininką, 
liaudies priešą, - ir nei menkiausio vabalėlio 
neužmušus, nuteisia 10—15 metų katargos 
— išvežimu Sibiran. Taip kasdien šimtai, 
tūkstančiai lietuvių žūsta ir Lietuva „vie
tiniais”, suprask burliokais, apsodinama.

Tokios žinios, perskaičius laišką, apie 
Panevėžį, o juk tas pats visur, visame 
krašte. A. Mantautas.

Burkus — į

vidutinis 30 
jau buože 

tik 5 hekta- 
kada tau nei
ir mokesčiams 
baldus ir pa- 
niekam ir tave

1947 M. KREPŠINIO PIRMENYBIŲ I-JAM 
RATUI PASIBAIGUS

m. VIII. 23. rungtynėmis Hanau Per-S.
kūnas — Kasselio Lituanica užbaigtos 1947 
m. krepšinio pirmenybių I-jo rato varžybos 
„L”-klasėje, kurios užsitęsė per 2 mėn. lai
ko. Pirmenybių varžybos vyko pagal iš 
anksto nustatytą varką Hanau, Kemptene, 
Wuerzburge, Kasselyje ir Scheinfelde su- 
kėlusios didelio susidomėjimo sportininkų 
bei sporto mėgėjų tarpe. „L”-kl. pirmeny
bių varžybose ryžtingai dalyvavo 6 koman
dos: Hanau Perkūnas, Kasselio Lituanica, 
Scheinfeldo Kovas, Goettingeno YMCA, 
Tuebingeno Vytis ir Wuerzburgo Vytis, ku
rios nebodamos dideįio vargo atkakliai var- 
,sėži tarp savęs krepšinio progreso labui ir 
štai po 2-jų mėnesių įtemptos kovos I-sis 
pirmenybių ratas baigtas.

Galutinoje 1947 m. Krepšinio Pirmeny
bių I-jo rato klasifikacijoje komandos ri
kiuojasi:

ATITAISYMAS
„Minties” Nr. 107 prie straipsnio „Kolo- 

borantų veikimas prieš bolševikus” redak
cijos pastaboje per neapsižiūrėjimą įsi
vėlė klaida.

Vietoje „Mes abejojame ar tikri tvirtini
mai dėl dalyvavimo dviejų lietuvių briga
dų ...”, turi būti: „Mes užginčijame dvie
jų lietuvių brigadų dalyvavimą ir ...”

Minties” Redakcija.
4

tašk.rung. kr.
Scheinf. Kovas 5 10 338 : 148
Hanau Perkūnas 5 6 214 : 223
Kassel. Lituanica 5 6 198 : 215
Wuerzb. Vytis 5 4 165 : 213
Tuebing. Vytis 5 2 178 : 204
Goetting. YMCA 5 2 ■ 160 : 250

Kaip ir galima buvo tikėtis 1-jo rato
varžybose nugalėtoj u taf>o Scheinfeldo Ko-
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vas surinkęs maksimalinį taškų skaičių ir 
užtikrintai laimėjęs visus susitikimus. Tai 
yra vienetas kuris paskutiniuoju metu pasi
reiškęs įvairiuose krepšinio parengimuose, 
kaip vienas pajėgiausių mūsų krepšinio ko
mandų su kuria ' tvo laiku turėje skaitytis 
iv mūsų repr. Šarūnas. Šiandien I’.ovas tu
rėdamas puikiausias krepšiniui wultivuoti 
sąlygas yra dar daugiau sutvirtėjus ir vi
sai pelnytai užsitarnavo I-jo rato laimėtojo 
vardą.

Redakcija nesunaudotų rankraščių nesau- 1 
go * Honoraras mokamas tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus * Pri- 1 
imami1 skelbimai, tik iš anksto už juos»n» 

. mokėjus • Skelbimai iki 10 petito eiW!»a 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę pa 
RM. 1,50. • Redakcijos ir administraujus į 
kalbamos valandos kasdien, išskyrus I 
tadienius 9—12 vai. ir 14—17 vai. * Red. |;

ir administracijos telef. Nr. 2677. , į
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