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Balsavimai rodo visišką sovietu pralaimėjimą
McNeil prikiša sovietams ju veidmainiškumą ★ Trygve Lie yra kompromisų šalininkas 

Ponia Ėooseveltiene atsakys i Višinskio kalba

Šios dieno* numeryje:
ATSTATYDINIMAS SŪNAUS GYVY-
BES KAINA ,

PRIVERSTINAS DARBAS SOVIETŲ 
sąjungoje «

McNEIL KALBOS PAPILDYMAS
New Yorkas (AP). Britų viceministeris 

McNeil savo kalboje JT visuotiname susi
rinkime nuneigė Višinskio Vakarų valsty
bėms padarytus priekaištus ir reikalavo So 
vietų Sąjungą atsisakyti nuo savo nepalen
kiamos laikysenos. Višinskio padarytus Jung 
tinėms Amerikos Valstybėms kaltinimus už 
karo kurstymą McNeil pavadino „juokin
gais”, o rusų padarytąjį užpuolimą jis skaito 
„komedija”. Jis taip pat paneigė rusų tvir
tinimus, kad Marshallio planas pažeidžia at 
skirų kraštų suverenitetą. McNeil pažymėjo 
jog 16 tautų savo' valia ir be jokios prie
vartos siuntė į Paryžių savo atstovus.

D. Britanija parems kiekvieną mėginimą 
ir kiekvieną metodą Jungtines Tautas pada
rytį veiksmingomis. Kiekvienas pasiūlymas, 
kuris tik pasirodys tinkamas mobilizuoti pa
saulio viešąją nuomonę taikos labui, bus iš
tirtas.

Jis taip pat griežtai atmetė Višinskio tvir ' 
tinimus, kad Winstonas Churchillis esąs 
„karo kurstytojas Hitlerio klasės”. McNeil 
nurodė, kad „žaibinio karo” metu Winsto
nas Churchillis buvo D. Britanijos prieša
kyje, o tuo pat link u Sovietų Sąjunga dar 
tebebuvo Vokietijos sąjungininkė susirišusi 
draugingumo paktu. „Sis susirinkimas leis 
man pastebėti — pasakė McNeil — kad tuo 
met Churchillis dažnai ėjo Londono gatvė
mis nepaisydamas kaį krito bombos iš vo
kiečių lėktuvų, kurie — kaip mums žinoma 
— tuomet skrido su sovietų benzinu”.

Sis britų delegato pareiškimas buvo paly 
dėtas triukšmingu susirinkusiųjų plojimu.

Flushing Meadows (AP). Rugsėjo 22 die
ną Ukrainos delegatas Manuilskis atsakė į' 
D. Britanijos atstovo McNeil samprotavi
mus. Jis tvirtino, jog D. Britanijos atsto
vas negalėjęs nuneigti Višinskio išvedžio
jimo dėl karo kurstymo propagandos. Jis 
puolęs Sovietų Sąjungą, nežiūrint kad ji vi
są laiką vedanti taikingą politiką. Amerika 
esą perimanti bankrutuojančios. britų poli
tikos palikimą. O Marshallio pasiūlymas dėl 
JT aparato pertvarkymo esąs ne kas kitas, 
kaip mėginimas šią tarptautinę organiza
ciją paversti JAV užsienio reikalų ministe- 
rios skyriumi.

TRYGVE LIE IEŠKO KOMPROMISŲ
New Yorkas (Dena/INS). JT generalinis 

sekretorius Trygve Lie visuotiname susirin 
kime kreipėsi į didžiąsias valstybes ragin
damas jas daryti kompromisus ir tuo būdu 
gelbėti pasaulio taiką. Esą negalima nė pa
galvoti, kad nesutarimai didžiųjų tarpe turi 
vesti prie karo. Jis konstatavo, kad nuomo
nių skirtumai tarp Rytų ir Vakarų pastato 
Jungtines Tautas prieš sunkius bandymus.

Pasibiaurejimas dėl
Sofia (UP). Britų užsienio reikalų minis

terijos atstovas pareiškė, jog Petkovo nužy- 
dymas charakterizuoja priespaudos įsigalė
jimą Bulgarijoje. Grižęs iš Paryžiaus Bevi- 
nas pradėjo susipažinti su tuo reikalu.

AFP praneša, kad JAV užsienio reikalų 
ministerija paskelbė komunikatą kuriame 
griežtai smerkia Petkovo nužudymą ir visą 
tą teismo procesą vadina „teisingumo ko
medija”. Komunikate sakoma, kad bulgarų 
vyriausybė prieš pasaulio akis parodė, jog 
jai trūksta pagrindinių teisingumo principų 
ir elementarinių žmogaus teisių respekto.

Paryžiaus laikraštis „Le Monde”, kuris 
dažniausiai atstovauja prancūzų užsienio 
reikalų ministerijos nuomonę, primena bu
vusį generolo Michailovičiaus mirties spren
dimą ir pranašauja, kad ir kitos, opozicijai 
vadovaujančios asmenybės Rytų Europoje 
neužilgo turėsiančios pradėti žengti kelią, 
vedantį į kartuves.

„ŽMOGŽUDYSTE BULGARIJOJE”
Londono laikraštis „Times” straipsnyje pa 

vadintame „žmogžudystė Bulgarijoje” rašo. 
„Pagal taikos sutartį Bulgarija turi kiekvie
nam, jos suverenumui priklausančiam asme
niui užtikrinti žmogaus teises ir laiduoti žo
džio, spaudos, tikybos ir politines laisves.

„Aš netikiu — pasakė Trygve Lie —, kad 
yra vyriausybių, kurios nenorėtų išvengti 
naujo karo. Didžiausias sunkumas yra tame: 
didžiosios valstybės viena kitą įtarinėja. Mes 
nieko negalime pakeisti, kad pasaulyje yra 
ne tik įvairių tautų, bet ir skirtingų idėjų 
bei interesų. Bet taikai būtina sąlyga yra, 

1 kad tautos su skirtingomis socialinėmis sis
temomis dėtų pastangas taikingai viena su 
kita gyventi ir dirbti.”

Toliau pasisakė netikįs, kad kokie nors 
JT Chartos pakeitimai galėtų sunkumus pa
šalinti. Veto klausimą jis skaito labiau simp 
tomu begu nesutarimų priežastim. Baigda
mas pasisakė dėl naujų narių priėmimo pro 
cedūros nenormalumų ir išreiškė viltį, kad 
visuotinas susirinkimas ras išeitį iš susida
riusios padėties.

BALSAVIMO SKAIČIAI
New Yorkas (Dena/Reuter). Rugsėjo 23 d. 

JT visuotiname susirinkime buvo baigti 
bendrojo pabūdžio debatai. Jie baigėsi toje 
pat atmosferoje, kurioje ir prasidėjo, būtent 
Ekvadoro delegatui reikalaujant panaikinti 
veto teisę. Debatuose dėl darbotvarkės pa
pildymo sovietų delegatas Višinskis labai 
priešinosi amerikiečių pasiūlymui diskutuo 
tii Korėjos klausimą ir pažymėjo, kad tai 
prieštarautų sovietų — amerikiečių susi
tarimui. Kalbėdamas dėl Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Argentinos pasiūlymo ap
tarti visuotiname susirinkime Italijos tai
kos sutarties pakeitimo klausimą Višinskis 
vėl gavo progos smarkiai pulti Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jis prikišo nesilaiky
mą sudarytų susitarimų.

Bet balsavimai parodė visišką Sovietų Sa 
jungos pralaimėjimą. Argentinos pasiūlymą 
peržiūrėti Italijos taikos sutartį visuotinas 
susirinkimas priėmė 22 balsais prieš 8 bal
sus. 19 narių susilaikė nuo balsavimo. Taip 
pat ir Korėjos klausimą buvo nutarta įtrauk 
ti į visuotino susirinkimo dienotvarkę. Už 
šį pasiūlymą paduota 41 balsas, o prieš — 
6 balsai; 7 susilaikė nuo balsavimo. Ir Grąi 
kijos klausimas 38 balsais prieš Sovietų Są 
jungos ir prieš 5 Rytų Europos valstybių 
balsus buvo taip pat nutarta įtraukti į die
notvarkę.

29 balsais prieš 11 balsų, 6 susilaikius 
nuo balsavimo, buvo nutarta sudaryti spe
cialią komisiją Palestinos klausimui svars
tyti.

Pushing Meadows (AP). JT visuotino susi 
rinkimo pirmininkas pareiškė, kad Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ministerio pava
duotoje Višinskis prašęs sutikimo leisti jam 
pasakyti antrąją kalbą bendruosiuose deba
tuose, ' bet jis su Višinskio pageidavimais 
nesutikęs.

Petkovo nužudymo
Rašalas dar veik nenudžiūvo, o jau Bulgarija 
pažeidžia taikos sutarties antrąjį punktą.

Petkovas, kuris kaip koks išdavikas tu
rėjo mirti nuo budelio rankos, yra suvaidi
nęs garbingą Bulgarijos rezistencijos įkū
rėjo rolę. Jis gynė ūkininkų interesus prieš 
bet kokį despotizmą, tiek prieš karą, tiek ir 
po karo. Yra juokinga kaltinti jį karinio 
sąmokslo ruošimu tuo metu, kai Bulgari
joje randasi toks didelis rusų kariuomenės 
kontingentas. Jo nusikaltimas bus bene tik 
tas, kad jis, po nepavykusių mėginimų pa
siekti bendradarbiavimo su komunistais, pe 
rėjo atviron opozicijom

Politiniai nužudymai Bulgarijos istorijoje 
nėra jokia retenybė, bet anaip tol Petkovo 
mirtis sudaro išimtį, hes ta mirtis yra le
galizuota valstybės politine ir įstatymine ak 
cija.

Sovietų pasiuntinys grįžta iš Argentinos 
į Maskvą, kadangi per metus laiko jam ne
pavyko pasitarimus dėl sudarymo Sovietų 
Sąjungos — Argentinos draugingumo, pre
kybos ir laivininkystės sutarčių išjudinti iš 
mirties taško. (U P)

Trieste prasidėjo generalinis darbininkų 
streikas. Laisvame Triesto mieste neveikiu 
fabrikai ir sustojo uosto susisiekimas. (UP)

PRASIDĖJO ANTROJI FAZE
Lake Success (AFP). JT visuotino susi

rinkimo antroji fazė, būtent, komisijų dar
bai, prasidėjo trečiadienį netikėtu švedų 
delegacijos žygiu. Švedų delegacija politi
nėje komisijoje patiekė rezoliuciją, kurioje 
siūloma kad visuotinas susirinkimas turi pa 
vesti Saugumo Tarybai apsvarstyti šių na
rių priėmimą: Albanijos, Bulgarijos, Suo
mijos, Airijos, Italijos, Mongolijos liaudies 
respublikos, Austrijos, Portugalijos, Rumu
nijos, Transjordanijos ir Vengrijos. Be to 
politinė komisiją Vienbalsiai rekomenduoja 
priimti Pakistaną ir Yemeną į JT organi
zaciją.

Politinė komisija pirmuoju darbotvarkės 
punktu pasistatė Balkanų klausimą, Antruo
ju punktu eina Marshallio pasiūlytojo Tai
kos ir Saugumo komiteto klausimas. Toliau 
seka: Sovietų pasiūlymas dėl karo kursty
tojų baudimo, Korėjos nepriklausomybėj klau 
simas, Italijos taikos sutarties revizija ir 
t.t. Dešimtajame punkte yra numatoma veto 
teisės svarstymas.

Amerikiečių delegatas Warren R. Austin 
buvo išrinktas JT būstinės komiteto pirmi
ninku. Tos komisijos nariamas buvo pade
monstruotas filmas,kuriame vaizduojama 
kaip ateityje atrodys JT busimoji būstinė 
New Yorke.

TAIKOS IR SAUGUMO KOMITETAS
New Yorkas (DPD/Reuter) Marshallio pa 

siūlytojo Taikos ir Saugumo komiteto pro

jektas jau yra sudarytas ir tuojau bus pa
tiektas visuotinam susirinkimui. Projekte 
yra numatyta, kad komitetas turi būtį nuo
lat susirinkęs ir veikti be pertraukos ištisus 
metus.

Visuotinam susirinkimui projektą pasiūlys 
Foster Dulles. Komiteto uždavinys būsiąs 
trejopas: ginčo atvejaisr jis turi tuojau pra
dėti pasitarimus, kurie paveiktų atskirų 
kraštų, draugingus santykius, jis turi siū
lyti savo rekomendacijas taikingam ginčo 
sprendimui, ir pagaliau, jis turi Saugumo 
Tarybai rekomenduoti priemones, kurių turi 
būti imtasi tam tikrai atvejais.

REZOLIUCIJA GRAIKIJOS KLAUSIMU
Lake Success (UP). Amerikiečių delegaci 

ja yra paruošusi rezoliuciją Graikijos klau
simu, kuri bus patiekta politinei komisijai. 
Rezoliucijos pagrindiniai punktai yra šie: 
a) atsakomybė už įvykius Balkanuose turi 
būti priskirta trims Graikijos šiaurės kai
mynams, b) visuotinas susirinkimas turi su
daryti nuolatinę pasienio komisiją inciden
tams stebėti, c) Balkanų kraštų pabėgėliai 
turi būti grąžinti, d) atsišaukimas į Bal
kanų valstybes, kad jos apsvarstytų laisvą 
pasikeitimą. tautinėmis mažumomis.

Lake Success (AFP). JAV delegacija JT 
visuotiname susirinkime numatė, kad p. Eleo 
norą Rooseveltienė atsakys į Višinskio kal- 

>ą.

Indų spaudos atstovas fotografuoja britų delegatą Saugumo Taryboje Sir A. Cadoganą rija nutraukimą.

Trumanas ragina taupyti maistą
Vašingtonas (Dena/INS). Prezidentas Tru

manas spaudos konferencijoje išsireiškė, kad 
amerikiečiai turėtų mažiau valgyti, kad bū-' 
tų daugiau sutaupyta teikimui šią žiemą pa
galbos Europos ir Azijos tautoms. Truma
nas paskelbė, jog sekančiame pasitarime su 
Kongreso vadais jis rūpinsis, kad tuojau 
būtų pradėta Europos pagalbos akcija. Jis 
raginsiąs Kongreso vadovaujančiuosius as
menis aptarti specialios Kongreso sesijos 
galimybes. Kai kurie spaudos pranešimai 
skelbia, kad prezidentas Trumanas esąs nu
taręs laike artimiausiu aštuonių savaičių su
šaukti kongresą.

Vašingtonas (AFP). Iš JAV užsienių rei
kalų ministerijai artimų sluoksnių praneša
ma, kad Marshallio planui vykdyti įstatymo . 
projektas laike šešių savaičių bus perduo
tas kongreso komitetui. Tai reiškia, kad 
lapkričio 1 d. Kongreso komisijos galės pra
dėti Europos šelpimo programos svarsty
mą. Galimas dalykas, jog viduryje lapkričio 
gali atsirasti reikalas sušaukti kongreso spe 
cialią sesiją. Normaliai Kongresas susirink 
tų tik sausio 3 d.

Vašingtonas (SE). Skaitlingi ekspertai ir 
specialios komisijos skubiai tyrinėja 16-os 
tautų Paryžiaus konferencijos pranešimą. Jo 
nuorašas Vašingtone buvo gautas antradienį 
ir tuojau buvo perduotas Prezidentui Trumą 
nui. Atrodo, kad pradžioje spalio praneši
mą aptars amerikiečių ir Europos eksper
tai kartu. Amerikiečių patikrinimo komisija 
susideda iš 19-kos narių, kurie skirstosi į

tris pįikomisijas. Komisijos uždavinys yra 
nustatyti amerikiečių šalpos išteklius.

Antradienį prezidentas Trumanas betikė
tai sušaukė kabineto pasėdį, kuris užtruko 
dvi valandas. Prezidentas turėjo ilgesnį pa
sitarimą su užsienio reikalų ministeriu Mar 
shalliu. Manoma, kad Marshallis pasiūlė 
prezidentui sušaukti kongreso sesiją prieš 
lapkričio 1 d.

CLAYTONAS GRĮŽTA '
Vašingtonas (DPD). Specialus kongreso 

posėdis Europos pagalbai aptarti, gal būt, 
Įvyks lapkričio 15 d- Tas spėjimas paeina 
iš senatoriui Vandenbergui artimų sluoks
nių. Be to Baltieji Rūmai patvirtina, kad 
prezidentas Trumanas šią savaitę vėl turės 
pasitarimų konferenciją su vadovaujančiais 
Kongreso nariais. Paryžiaus konferencijos 
pranešimą JAV užs. reikalų ministeriui 
Marshalliui įteikė britų viceministeris 
Me Neil.

UP iš Londono praneša, kad JAV užsie
nio reikalų ministeris penktadienį iš Lon
dono išvyko į Ameriką. Claytonas yra tos 
nuomonės, kad Europa dar šiais metais turi 
gauti finansinę paramą. Į Amerika jį lydi 
JAV pasiuntinys Londone Lewis Douglas.

Vašingtonas (Dena). Prezidentas Truma
nas pasirašė taikos sutartis su Italija, Ru
munija, Bulgarija ir Vengrija. Kongresas 
tas sutartis jau buvo ratifikavęs praėjusios 
sesijos metu.

NAUJO GYVENIMO EVANGELIJOS--.

PASAKOJA JAV KARO VETERANAS

KAIP GYVENA NAUJAKURIAI 
ANGLIJOJE?

TIKRAS NESUSIPRATIMAS
Ir kit. ,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

LAIKO PAKEITIMAS
Berlynas (DPD) Kontrolinė Taryba nus

tatė, kad 3 vai. naktį į 5-ją dieną spalio 
mėn. (atein. sekmadienį). Vokietijoje perei
nama prie normalaus laiko, todėl laikro
džiai atsukami vieną valandą atgal.

Rusai veikia pries* savo interesus
Morgantown (AFP) Per daktaro laipsnio 

suteikimo iškilmes Virginijos (universitete 
generolas Eisenhoweris pareiškė, jog So
vietų Rusijai reikia mažiausiai dešimties 
metų laiko, kad jį galėtų savo ūkį paruošti 
naujam karui. Jo manymu, „dabartine savo 
politika Sovietų Rusija veikia prieš savo 
pačios interesus.”

Kaip ir visuomet jis smerkia karą, todėl 
šį kartą pasakė, kad karą jis laiko kvailybe 
ir kad karai tik dėl kvailybės kyla.

Bulgarija be teisių ir laisves
Londonas (Dena/Reuter). Britų vyriausy

bė kitvirtadienį per savo pasiuntinį Sofi
joje įteikė Bulgarijos vyriausybei protesto 
notą, kurioje pasmerkiamas bulgarų opozi
cijos vadui Nikolai Petkovui mirties baus
mės Įvykdymas kaip teisėj iškreipimas. 
Mirties bausmės įvykdymas Petkovui' pat
virtina gautą įspūdį, kad Bulgarijos vy
riausybė stengiasi sunaikinti paskutinius 
laisvės likučius. Notoje sakoma: „Petkovo 
nuteisimo byla yra prasilenkimas su bulga
rų taikos sutartimi”, kuri; užtikrina politi
nes laisves Bulgarijoje.

Atsižvelgdamas į aplinkybes, kuriomis 
Petkovas buvo nuteistas, nežiūrint net j pa
kartotinus" D. Britanijos ir JAV protestus, 
pats užsienio reikalų ministeris Bevinas pa
sirūpino šios protesto notos skubiu perda
vimu Bulgarijai. į

Užsienio reikalų ministerijos kalbėtojas 
nedavė jokių smulkesnių paaiškinimų apie 
notos turinį, tačiau manoma, kad ji dar 
nereiškia diplomatinių santykių su Bulga-

ATIDĖS LONDONO KONFERENCIJĄ
Londonas (Djena/Reuter). Didžioji Brita

nija kreipėsi j JAV, Prancūzija ir Sovietų 
Sąjungą siūlydama Londono Konferenciją 
dėl sudarymo taikos sutarties su Vokieti^ 
ja atidėti iki lapkričio mėn. galo. Tas pa
siūlymas padarytas ryšium su tuo, kad ta 
konferencija nesupultų su JT Sesija.
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Atsistatydinimas sunaus gyvybės kaina
BUV. VENGRIJOS MINISTER!© PIRMININKO FERENC NAOY KELIAS l TREMTI 

(Rašo: Ferenc Nagy „Daily Telegraph and Morning Poet” Sept. 12, 1947.)

įsivaizduokite jums tenka namie lošti 
kortomis su menkai pažįstamais žmonėmis. 
Ir kai jos palengva pastebėsite, kad losimas 
„nešvarus" ir norėsite jį nutraukti, žiūrit, 
kad prie durų atsiranda du gangsteriai ir 
laiko ginklus atkreiptus t jus. Gretimame 
kambaryje miega jūsų žmona ir vaikai. Lo- 
Simą tęsiate stengdamiesi pralošti kaip ga
lima mažiau, tikėdamiesi laimėti laiko ir 
desperatiškai laukdami policininko, kuris 
iivestų nemielus svečius.

Tokie buvo mano padėtis. Ant kortos 
buvo mano krašto gyvenimas ir laisvė. 
Viltis i kurią aS tikėjau buvo taikos sutar
tis, o policininkas, kurio aS laukiau pasi
rodant — Jungtinės Tautos.

Kada Amerikos ir Britanijos notos dėl 
Bela Kovacs nedavė vaisių, aiiku, kad ir 
manosio negalėjo treėti pasisekimo. Rusai 
davė man trumpą atsakymą: „Jo tardymas 
<ąsiamas”.AS negalėjau su juo pasimatyti 
ir nežinojau kur jis yra. Bet gegužės mėn. 
kai kaip spaudimas sumažėjo. Komunistų 
elgesys buvo irgi geresnis. Blikčiojo mažos 
ir apgaulingos vilties kibirkštėlė. Pelitinių 
partijų vadai man patarė pasilsėti, prižadė
dami politinės kovos paliaubas iki ai grį
šiu. Žinoma, ii žinojau, kad didžiausios ko
vos dar priei akis, tačiau trejeto savaičių 
atostogos sustiprintų mano sveikatą ir 
būtų laimėta laiko. Vis trimis savaitėmis 
arčiau taikos sutarties. Taip ai tada sam
protavau.

Priei iivykimą aplankiau gen. Sviri- 
dovą, kontrolės komisijos pirmininką, kuris 
stebėtinai draugišku veidu pareiikė, kaip 
jis pavydjs man atsostogų. Gegužės mėn. 
14 d. su žmona iivykdamas automobiliu į 
Šveicariją niekad negalvojau, kad mes 
vykstame | egzilą. Budapešte palikau ir vi
sus savo dokumentus bei raitus. Mūsų pen
kių metų sūnelis, Lacikas, taip pat ten su 
draugais pasiliko.

Mes jau senai norėjome aplankyti Švei
cariją, nes čia mokinosi ir mūsų duktė Ju- 
liaka. Ai taip gi, kaip ūkininkų vadas, 
interesavausi Šveicarijos aukšta žemės ūkio 
technika bei kultūra.

Praslinkus 10-čiai dienų Šveicarijoje ai 
telefonu susijungiau- su prezidentu Zoitan 
Tildy. Pastarasis man praneiė, kad be ke
leto smulkesnių asmeninių užsipuolimų ant

manąs, nieko rimtesnio neįvyko ir aš galiu 
ramiai baigti savo atstogas.

Besivaikščiodamas po laukus saulėje ir 
gryname ore ir žiūrinėdamas kaip gražiai 
šveicarai dirba savo mažuose ūkeliuose pa
jutau, kad sustiprėjau dvasia ir kūnu. Su 
grynu kalnų oru gaivinau ir savo viltį, kad 
ir vengrai, pagaliau, laisvi galėtų it savo 
krašto padarytį tokį sodą, kaip kžd yra 
Šveicarija. *

Kai aš gegužės mėn. 28 d., 7-tą vai. va
kare, grįžau į viešbutį Locarne, tolimos 
distancijos pasikalbėjimas jau manąs lauke. 
Mano gerasis sekretorius Dr. Ference Ka
pocs skambino iš Budapešto. Jo balsas dre
bėjo. Jis sakė, kad aš turiu tuojau grįžti 
į Budapeštą, bet per telefoną negalėjo pasa
kyti kodėl. Kai aš jį verčiau paaiškinti, Ka
pocs perdavė ragelį žemės ūkio miniate- 
riui Karoly Baranyos, kuris taip pat prašė 
mane tuojau grįžti.

Po valandos aš vėl susijungiau su Ka
pocs ir prašiau jį paaiškinti kas atsitiko. 
Jis pasakė, kad gen., Sviridovas būk tai 
turįs iš Bela Kovacs prisipažinimą, kuriuo 
aš įpinamas į konspiraciją. Kapocs perdavė 
ragelį užs. reik, ministeriui John Gyongyo- 
si, kad patvirtintų jo žodžius. Gyongyosi aš 
pasakiau, kad tai yra nesąmonė, ir aš ry
toj rytą pats išvykstu į Vengriją. Prieš 
vidurnaktį vėl skambina vienas pareigūnas, 
kuris praneša, kad Rajko (vidaus reik, mi- 
nisteris, komunistas) politinė policija su
ėmė Dr. Kapocs (tuojau po mūsų antro 
pasikalbėjimo), įmėtė jį | kalėjimą ir po to 
puolė prie mano seifo ieškoti privačių ir 
oficialių dokumentų. Anksti rytą susijun
giau su prezidentu Tildy. Jis taip pat pa
taria man grįžti, bet jo balsas prislėgtas. 
„Aš manau dar pasiseks išgelbėt padėti”, 
is nerviškai pareiškė. Aš perspėjau jį ne

daryti vyriausybės pakeitimų iki aš pats 
nesugrįšiu.

Automobilis buvo sugedąs ir jo patai
symas užtruko keletą valandų. Per tą laiką 
aš susijungiau telefonu su ministerio pir
mininko pavaduotoju komunistu Rakosi.

Rakosi stačiai man pasakė, kad Dr. Ka
pocs buvo „naujos konspiracijos vadas” ir, 
kad kaltinimai prieš mane yra taip pat la
bai sunkūs. Aš pakartojau, kad laike va
landos išvykstu | Budapeštą.

Jau buvau belipąs į mašiną, kai made 
Pasivijo viešbučio durininkas. Vėl prie te-

Priverstinas darbas Sovietų Sąjungoje
Laisvai galima tvirtinti, kad kiekvienas 

pasikalbėjimas politine tema baigiasi So
vietų Sąjungos mįsle. Tam yra daug prie
žasčių. Sovietų Sąjunga reiikia pretenzi
jų | teisingas žinias apie tenykščiai są
lygas? Tiesioginiai asmeniniai arba kultū
riniai santykiai su Sovietų Sąjunga neeg
zistuoja. Ar turi kas nors draugų Sovie
tų Sąjungoje, su kuriais jis galėtų susira- 
šlnėtl Sugrlžą belaisviai sutelkė truput) 
gyvumo Ir aiškumo bendram vaizdui. Bet 
perspektyva, kuri buvo prieinama belais
viams, buvo labai siaura ir paremta sub
jektyviais pergyvenimais ir įspūdžiais. Net 
ir pasitaikantieji užsienio korespondentų re 
portalai patiekia tik atskirus mozaikos ak
menukus, jiems dažniausiai stinga objekty
vaus aprašymo bei analizo.

Šiais metais Amerikoje pasirodė J. Dai
lino ir Boriso I. Nikolojevėkio veikalas „For 
cod Labour in Soviet-RuMia" („Priversti
nas darbas Sovietų Rusijoje“) Autoriai yra 
du rusai 'su revuliudne praertimti, 
jų vardai jau seniai gerai žinomi politinėje 
literatūroje.

Aprašymas pasiremia rūpestingai ištir- 
tais visokiausių rūsių Saltmiaia ir sudaro 
įspūdi ypatingi? atsargumo Ir sąžiningumo. 
Svarbią rolę vaidipa pasakojimai lenkų so 
cialistų ir inteligentų, kurie bėgdami nuo 
Hitlerio armijų, 1939 m. pateko rytų Len
kijoje pas rusus, buvo įsiremti, vėliau Si
korskio amnestija 1841 tn. liepos mėn. 31 
d. Išlaisvinti ir tokiu būdu galėjo Išvykti 
U Sovietų Sąjungos.

Autoriai skaičiuoja, kad prievarta dir
bančiųjų skaičius Sovietų Sąjungoje siekia 
8—12 milijonų; kiti ekspertai, gal ir kiek 
mažiau atsargūs, mano, jog Ils skaičius 
siekiąs 20 mil. Prie prievarta dirbančiųjų 
yra priakaitomj tie, kurie yra politinės 
palicljos (NKVD) sunkiems darbams „pa
merkti", Ištremti, laikomi spygliuota vie
la aptvertose barakų stovyklose Ir dirba 
ginkluotos sargybos saugomi, visiškai at
skirti nuo savo šeimų ir be jokios vilties 
būti kada nors paleistiems. Gyvenimo ir 
darbo sąlygos nusistato U vienos pusės 
pagal bendrąjį Sovietų Sąjungos standartą, 
sudarant jo minimumą, iš kitos pusės pa
gal gyvenamąją sritį (Arktika, Sibiras) ir 
pagal darbą, kur) jie atlieka (gatvių, gele
žinkelių, kanalų tiesimas, fabrikų staty
mas, medžių kirtimas, kasyklų darbai ir 
Lt) šalia šitų prievarta dirbančiųjų siau
resne prasme yra dar milijonai perkeltųjų 
ir ištremtųjų, kurių gyvenimo sąlygos yra 
tos pačios, išskyrus lai, kad jie dirba ne
saugojami ginkluotos sargybos ir, kad šei
mos apribotai gali gyventi drauge.

U kur imami tie prievarta dirbantieji?

Jie atsirado iš vadinimųjų „valymų”, ku
riuos atliko ir atlieka NKVD visų gy
ventojų tarpe užkariautuose (Baltijos val
stybėse, rytų Lenkijoje), ir įtartinų tautos 
grupių ir dalių (Volgos vokiečių, graikų, 
totorių, ukrainiečių, grįžusiųjų karo belais
vių). Jid būna panaudojami prie visų dide
lių statybos ir ištyrimo darbų, ypač arktl- 
kos srityje, prie kurių, esant mašinų ir 
įrankių trūkumui, panaudojimas laisvų 
darbininkų su šeimomis neapsimoka arba 
yra neįmanomas. Darbdavys yra pats 
NKVD.

Šių prievarta dirbančiųjų skaičius (siau
resne prasme) yra didesnis negu laisvų 
pramonės darbininkų. Kas yra supranta
ma žodyje „laisvas" mes čia visai nenori
me aiškinti. Prievarta dirbantieji yra pa
virtą tam tikru luomu tikra to žodžio pras
me, nes bendrai jų funkcijos savo reikš
me apimtimi ir pastovumu blogiausiu at
veju prilygsta pramonės darbininkų dar
bui.

Tokiu būdu luomų valstybės vaizdas, 
kurį susidarė atidus stebėtojas, dėl palaips 
niul po revoliucijos atsiradusio aukštes
niojo politinių, adminlstratyvinių ir tech
nikinių veikėjų luomo, dar yra papildytas 
žemesniu luomu. Visa tai gerai apsvars
čius, net ir švelniausiu atveju reikia tai 
pavadint) „vergų darbu" arba „vergų sis
tema“. Dailinąs patiekia mums palygina
mąją apžvalgą apie žinomas vergų siste
mas, įskaitant ir sovietų, kuri yra moder
niausia, bet ne žmoniškiausia. Istoriškai 
šita sistema išsivystė iš nusikaltėliams 
skirtų bausmių, kurios prasidėjo ant hu
maniškų pagrindų ir reformų ir kuriose 
buvo pripažinta, kad darbas esąs svarbiau
sia taisymo priemonė. Pamažu ir etapais iš 
to išsivystė ta kietoji sistema; šitas išsi
vystymas savo charakteriu yra toks pat 
kaip ir bendras sovietų valstybės aparato 
išsivystymas, tik dar aštresnis ir prieštarin 
gesnis. Iš vienos pusės politinis spaudimas 
ir vis didėjantis galios panaudojimas, iš 
kitos pusės ūkiniai interesai ir pareikala
vimai, vienas kitą nustatydami ir didin
dami, pasiekė tai, kas šiandien patiekiama 
nustebintam vakarų ir vidurio Europos gy 
ventojui iš po pamažu prasiskleidžiančio 
šydo. • (StZ)

Berljme įvykusiame SĖD partijos kongre
se buvo sukeltos ovacijos bolševikų parti
jai, jos centriniam komitetui ir tėvui Sta
linui. (Dena)

Sovietai įteikė Suomijos vyriausybei me
morandumą, kuriame nurodoma, kad „vis 
dar Suomijoje veikia fašistinės ir antiso- 
vietmės organizacijos”. (AFP)

lefono. Šiuo kartu skambino F. Oordonas, 
Vengrijos ministeris Berne. Jis pranešė, 
kad gavąs žinią iš Gyongyosi. Pastarasis 
pavedąs perspėti mane, kad jokįu būdu 
nevykčiau iš Šveicarijos pakol čia ne 
atvyks Erno Mihalyfį ir ne nušvies tikrą 
padėtį.

Bet, aš pasakiau Oordonui, kad aš visgi 
turiu vykti namo ir pakeliui užsuksiu pas 
jį į Berną. O tuo tarpu pavedžiau jam 
rinkti žinias apie padėtį.

Dabar man pasidarė visai aišku, kad 
mano kelionė į Šveicariją buvo klaida. Jei
gu aš būčiau likąs Budapešte, jie nebūtų 
drįsę daryti tokio puolimo. Pasinaudodami 
mano nebuvimu jie turėjo progos pasinau
doti visu propagandos aparatu ir teroru. 
Mano draugų balsai daugiau negu žodžiai 
įtikino mane, koks didelis buvo siaubas. 
Jei rusai mane ir areštuotų, kaip kad at
sitiko su Kovacs, niekas negalėjo nuo to 
išgelbėti — veltui Anglijos ir Amerikos 
protestai.

Bet aš visgi netikėjau, kad jie drįstų 
areštuoti minister! pirmininką, nes nėper- 
mačiau rusų žiaurumo. Kai aš vykau per 
Vengriją ar sovietų okupuotą Austrijos zo
ną, jie galėjo slaptai mane areštuoti arba 
net „nelaimingą atsitikimą” inscenizuoti.

Man atrodė, kad Amerikai su Anglija 
bent jau nuo kankinimų pavyks Bela Ko
vacs apsaugoti. Bet jo „prisipažinimas” su
kėlė man abejonių. Tai galėjo būti sufa
brikuota. Čia daugiau panašu, kad per tris 
mėnesius prityrusiai NKVD rankai, nors ir 
stiprius ūkininko nervus, pavyko palaužti 
ir priversti jį pasirašyti ką tik jam pa
kišo.

Mano žmona pradėjo nerimauti dėl sū
nelio Licikos.

Žinios plaukė iš draugų, kad padėtis 
nebe mūsų rankose ir, kad rusai areštuotų 
mane dar nepasiekus Budapešto.

Apie antrą vai. po p. paskambino drau
gas Balogas (Valst. pasekr. prie minist. 
pirm.) ir pranešė, kad reikalai priėjo prie 
tokio punkto ir mano grįžimas nieko gera 
nebeduotų. O būtų visiems geriau, kad aš 
atsistatydinčiau kartu ir pasilikčiau Švei
carijoje.

Atsistatydinti, pareiškiau, sutikčiau tik su 
tam tikromis sąlygomis — pirma, kad ma
no sūnus Lacijtas būtų atsiųstas pas mane 
į Šveicariją ir, antra, kad Dr. Kapocs būtų 
paleistas ir taip pat atsiųstas čia (Šveica
rijon). Aš nestačiau be šių svarbiausių 
jokių kitų politinių sąlygų, nes niekas Ven
grijoje dabar negalėjo tokių pažadų 'tesėti. 
Balogas pažadėjo tuojau perduoti šias są
lygas „atatinkamoms įstaigoms”.

Dabar prasidėjo kova už vaiką. Komu
nistai per Vengrijos žinių agentūrą paskel
bė, kad aš jau atsistatydinau. Po to jie 
įsakė Gordonui išreikalauti iš manąs at
sistatydinimo raštą nelaukiant iki bus at
siųstas man sūnus.

Mūsų pasiuntinybės Berne sekretorius 
Jos. Szallis, komunistas, atvyko pas mane 
ir pasisakė gavąs iš Rakosi reikalavimą iš

gauti iš manąs atsistatydinimo raštą. Szal
lis nuvežtų mano atsistatydinimą pats į 
Budapeštą ir tada būsiąs išleistas sūnus. 
Bet aš pasakiau, kad atsistatydinsiu tada, 
kai atsiusite man sūnų prie Šveicarijos 
sienos.

Gegužės mėn. 31 d. komunistai privertė 
Tildy paskirti naują minist. pirmininką 
Lajos Dinnyes, nors ir iš smulk. ūkin. par
tijos, bet visiškai pasidavusį komunistų 
įtakai. Bet komunistai norėjo tą perversmą 
dėl žmonių akių legalizuoti, todėl jiems 
buvo reikalingas mano raštiškas atsistaty
dinimo pareiškimas, kuris ir buvo vienin
telis mano ginklas sūnaus išvadavimui.

Kitą vakarą, birželio mėn. 1 d., gavau 
žinią iš Insbruko, kad mano sūnus yra jau 
pakeliui. Mes su žmona tuoj išsiskubinome 
į pasienį. Kada žmona iš tolo pamatė La- 
ciką iš džiaugsmo apalpo ir tik šveicarų 
pasienio tarnautojai ją atgaivino. Aš nuė
jau pirmyn pasišnekėti su komunistų pa
reigūnu Florianu, kuris lydėjo vaiką.

Paklaustas, kodėl jis neatvežė Kapocs, 
atsakė, kad jis nieko apie tai nežinąs. Jo 
uždavinys esąs prieš atiduodant vaiką pir
miau paimti atsistatydinimo dokumentą. Aš 
jam liepiau tuojau paskambinti ; Budapeštą. 
Tas užtruko ilgesnį laiką. Pagaliau gautas 
atsakymas — „ne”; Kapocs buvo, pavo
jingas konspiratorius”.

Aš nežinau, ką aš daugiau galėjau pa
daryti. Po to padaviau jam raštišką atsis
tatydinimą, o mes laikėme su žmona savo 
rankose sūnelį Laciką.

JAV javu tiekimas Europai
Amerikos valdžios pareigūnai pareiškė, 

kad JAV dabartiniu metu nesančios pajė
gios imtis atitinkamų priemonių, kad už
tikrinus šįmetines duonos normas, nepa- 
keičiant jų per visą ateinančią žiemą kraš
tuose, kaip Prancūzijoje ir Italijoje. JAV 
negalinčios, be anksčiau numatyto ekspor
tui javų kiekio, suteikti dar papildomus 
tiekimus. Vienintelis kas galėtų būti padary 
ta, tai yra paskirus tiekimus pristatyti 
anksčiau negu buvo numatyta. Dėl blogo 
JAV kukurūzos derliaus Amerika negalint; 
patenkinti prancūzų prašymą, padinti javų 
tiekimą. Kadangi ryšyje su blogu kukurūzų 
derliumi kviečiai, yra šiuo metu Ameri
koje pigesni negu kukurūzas, tai tūkstan
čiai tonų kviečių yra perkami tam, kad 
juos panaudojus vėliau gyvulių pašarui. 
Vienas JAV pareigūnas paaiškino, kad 
Amerikos vyriausybė nieko negali pada
ryti, nes JAV javų rinka yra laisva ir ne
priklauso nuo jokios valstybinės kontro
lės. Europos tautos turėtų dabar jau pasi
rūpinti, kad gavus daugiau javų iš Argen
tinos ir daryti viską, kad paveikus savo 
ūkininkus pilnai atiduoti derlių. Europa 
turinti būti pasiryžusi ateinančią žiemą vi
sas turimas javų rūšis panaudoti žmonių 
maitinimui. JAV žemės ūkio ministerijos 
kalbėtojas pranešė, kad bevelk visos Euro
pos valstybės per paskutines savaites yra 
paprašiusios padidinti Amerikos javų tie
kimus. Galimas dalykas, kad ateinančią 
žiemą Vokietija būsianti geriau aprūpinta 
duona negu kitos Europos valstybės, nes 
JAV yra padariusios Vokietijai deftnity- 
vius pažadus. Kitoms gi Europos valsty
bėms jos nėra to padariusios. (UP)

• 66 rusės, turinčios daugiau kaip po 10 
vaikų, gavo „didvyrio” titulą.

• Sovietų zonoje Vokietijoje jau išmon
tuota 7000 kilometrų geležinkelių bėgių.

„Pravdos" polemika su „New York Times"
Per pereitų metų JT visuotiną susirinki

mą keletą kartų-buvo paliestas ir spaudos 
laisvės klausimas. Sovietų delegatai Molo
tovas ir Vyšinskis, matyti, laikydamiesi 
principo, kad geriausiai gintis yra puo
lant, prikišo Vakarų, o ypatingai amerikie
čių spaudai tarnavimą kapitalistų klikos 
interesams. Vyr. „Pravdos” redaktorius Zas 
lovskis ta tema parašė keletą straipsnių ir 
atvirų 'laiškų artimam demokratų partijai 
New Yorko dienraščiui „New York Ti
mes”. Amerikiečių žurnalistai priėmė iššau
kimą, ir prasidėjo polemika, kuria, kaip ne
seniai pranešė „Amerikos Balso” radijo 
siųstuvai, plačiosios masės labai domisi. 
Žinoma, kovos priemonės yra nelygios: tuo 
tarpu kai Zaslovskio nuomonė yra ameri
kiečių spaudos linksniuojama, amerikiečių 
atsakymai nesusilaukia jokio atgarsio so
vietų spaudoje. Tačiau, to nepaisant, ameri
kiečių komentarai nenueina veltui, jie pa
deda susiformuoti savo krašto viešajai nuo
monei.

Savo paskutiniame laiške Zaslovskis trau
kia seną giesmelę, kad amerikiečių laikraš
čiai priklauso kapitalistų monopoliui, ir 
konkrečiai kreipdamasis į N. Y. Times vyr. 
redaktorių Ed. James, tvirtina, kad jis reiš
kia ne savo, bet tik savo leidėjo nuomo
nę. /

Amerikietis tai atsako, kad JAV yra ne
mažiau 10.000 laikraščių, kurie priklauso at-

skiriems leidėjams. Todėl, esą aišku, jog 
tų laikraščių, kaip ir jų leidėjų, nuomonė 
negali sutapti; tuo tarpu kaj Sovietų Są
jungoje visi laikraščiai turi aklai sekti po- 
litbiuro „generalinę linijf*. „N. Y. Times” 
leidėjas savo redaktorių straipsnių prieš 
laikraščio išleidimą neskaitąs ir laikraš
tyje dažnai pasitaiką straipsnių, kurie ne
atitinka leidėjo asmeninę nuomonę. Bet 
svarbiausia esą tai, kad kiekvienas žymaus 
laikraščio redaktorius, jei jis nesutinka su 
leidėju, gali pasitraukti ir gali būti tikras, 
kad tuojau gaus vietą kitame laikraštyje. 
Tuo tarpu Zaslovskis, jei nustotų pūsti bol
ševikų propogandos dūdą, turėtų, geriau
siu atveju, neberašyti.

Paskutiniame savo laiške James štaį ką 
pasiūlė Zaslovskiui: „Visam pasauliui ži
noma, kokią didelę reikšmę sovietų ūkyje 
turi priverstinas darbas. Nors sovietų vy
riausybė tyli, manoma, kad Sovietų S-gos 
koncentracijos stovyklose yra apie 8 — 
14,000.000 žmonių, kurie yra panaudojami 
darbui”. Kadangi ta tema sovietų spauda 
nieko nerašė, „N. Y. Times” siūlo Zaslovs
kiui parašyti kiek tokių darbo vergų iš 
tikrųjų yra, už ką jie suimti, kur yra lai
komi, ką dirba, ką valgo ir t. t. Jei sovie
tų spauda — ironiškai pastebi amerikietis 
— tokio straipsnio neskelbtų, amerikiečių 
spauda jį mielai paskelbtų. Zaslovskis iki 
šiol dar atsakymo nepaskelbė.
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Adminlstraciniamė aparate, mokyklose, laisvose profesi
jose, spaudoje, operoje, teatre, literatūros gyvenime, ekono
minėse ir kitokiose organizacijose, aplamai visame Lietuvos 
gyvenime, kaip viešame, visuomenlame taip ir privačiame, 
kiekviename žingsnyje buvo sutinkami Vytauto Didžiojo 
Universiteto auklėtiniai. Ne kartą galima buvo sutikti už
sieniuose lietuvius, baigusius studijas Vytauto Didžiojo Uni
versitete, kurie su dideliu užsidegimu ir užsispyrimu gilino 
savo žinias, kad būtų naudingi atstatant Lietuvos valstybinį 
ir visuomeninį gyvenimą.

Lietuvos valstybės ir tautos dvldešimtmetinėje kovoje dėl 
Vilniaus nei Universiteto profesūra (prof. Mykolas Biržiška 
per dešimt metų vadovavo Vilniui Vaduoti Sąjungos veiki
mui ir net ta tema 1931 m. padarė šimtą pranešimų lietuviš
kose kolonijose Jungtinėse Amerikos Valstybėse) nei studen
tija . nepasiliko nuošaliai. Kauno studentija, ypač karštai 
reaguojanti į įvairias Vilniaus lenkų administracijos represi
jas bei Vilniaus lenkų jaunimo išsišokimus lietuvių atžvilgiu, 
retai kada atsakydavo savo lenkams tuo pačiu būdu. Tačiau, 
jei ir atsakydavo, tai už tokius nesuderinamus su lietuvio 
studento vardu veiksmus Universiteto vadovybės buvo bau- 
džiamL

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO DALIES 
PERKĖLIMAS I VILNIŲ 1940 M.

Sovietai, 1939 m. kelias savaites valdydami Vilnių, išvežė 
iš jo lenkų vyriausybės turtą, daug valdininkų ir veikėjų, 
(lenkų, taip pat ir ne lenkų), pagrobė Vilniaus Universitetui 
priklausančius daiktus, dalinai aptuštino labai svarbų Lie
tuvos Istorijai valstybinį archyvą ir pašalino iš krašto ne
mažai profesorių ir studentų.

Perėmus iš Sovietų Vilnių, Lietuvos vyriausybė, kad ir 
tokioms aplinkybėms esant, vistik davė Universitetui ga
limybės pabaigti semestrą, egzaminus ir užskaitas, išmokėjo 
profesūrai ir kitiems Universiteto tarnautojams algas, ne
žiūrint, kad jie jau buvo gavę keltų mėnesių avansus iš lenkų 
vyriausybės, ir sustabdė lenkiško Universiteto veikimą. Jo 
vieton 1940 m. sausio mėn. buvo perkelta iš Kauno Vytauto 
Didžiojo Universiteto du fakultetai, būtent: humanitarinių 
mokslų ir teisių,'paliekant rudeniui gamtos matematikos fa
kulteto perkėlimą Ir tolimesnį Vilniaus Universiteto išplėti

mą. Buvusio lenkų Stepono Batoro Universiteto studentams 
buvo suteikta teisė toliau tęsti studijas tiek šiuose perkel
tuose iš Kauno, tiek ir Kaune likusiuose (medicinos, gamtos 
— matematikos ir technikos) fakultetuose. Profesūra turėjo 
atsižvelgti į tų studentų lietuvių kalbos nemokėjimą, kurią 
šie vėliau privalėjo Išmokti.

Lietuvos vyriausybės padarytą žygį uždarant buvusį Ste
pono Batoro Universitetą daugelis lenkų profesorių, supras
dami susidariusią padėtį, priėmė garbingai, ir jų pažangioji 
dalis, susitaikiusi su Vilniaus perleidimo Lietuvai faktu, 
išvažiavo užsienin. Tačiau daugumas profesorių, daugiausiai 
vyriausybininkai ir tautininkai, kiti dargi kilę iš Lietuvos, 
pasiliko vietoje, laukdami tolimesnių karo eigoje galimų po
litinių pasikeitimų ir Vilniaus grįžimo Lenkijai. Tais su
metimais pasilikusieji lenkų profesoriai nutarė nepriimti 
siūlymų dirbti lietuviškame universitete, jei šitokie pasiūlymai 
bus jiems daromi. Jaunesnysis mokslo personalas priėmė vi
suotiną protėstą dėl Stepono Batoro Universiteto uždarymo, 
pranešdamas apie tai užsienio universitetams ir kartu nu
tardamas boikotuoti lietuviškojo universiteto darbus. Aka
deminis lenkų jaunimas, į kurio tarpą įsiliejo daug lenkų 
kariškių, pasislėpusių čia nuo bolševikų išvežimų Rusijon 
prisidėjo prie priešlietuviško streiko vidurinėse lenkų mo
kyklose ir jam vadovavo, pasižymėjo kaip chuliganiškų iš
sišokimų prieš lietuvišką policiją vadai ir inspiratoriai, taip 
pat nutarė susilaikyti nuo įstojimo į lietuvišką universitetą 
Vilniuje. Dalis lenkiško jaunimo įstojo į medicinos ir gam
tos — matematikos'fakultetus Kaune, tuo pačiu pabrėždami 
Vilniaus universiteto boikoto politinį charakterį kaip pro
testą. prieš Lietuvą, Vilnių užėmusią. Susidarius tokiai pa
dėčiai, iš buv. lenkiško Stepono Batoro Universiteto į Vil
niaus lietuviškąjį Universitetą persikėlė tik lietuviai, besit 
kiek žydų, gudų ir pora nepriklausomų lenkų, kurie nesiso- 
lidarizavo su politinių grupių akademinei bendruomenei pri
mesta laikysena.

LIETUVISKASIS UNIVERSITETAS VILNIUJE PRIES SO
VIETŲ KARIUOMENEI UŽIMANT LIETUVĄ

1940 m. sausio mėn. 15 dieną (rektoriaus rinkimais) pra- 
dėtas ir tų pačių metų birželio mėn. 1.5 dieną baigtas Vii* 
niaus Universiteto (lietuviškojo) semestras su dviem takui*
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Jiems turėtų rūpėti J- P- Sartre, kaip li
teratas, rašytojas, meno kūrėjas. Ir čia jie 
pamažu susivoktų, kad tai yra gana stiprus 
(gal ne pirmo, bet tikriausiai antro ran
go) rašytojas — romanistas ir dramatur
gas. Bet dar neperžengęs ribos, už kurios 
pasibaigia mados autoriai ir prasideda „am 
žinieji” autoriai su kandidatūra Į literatūros 
klasikus. Pvz., jo pastarosios trilogijos pir
masis tomas „L’age de raison”, yra visiš
kai Įmanomas, vietomis net Įdomus dabar
ties Paryžiaus nuvargusių intelektualų ir 
šiaip jau apgailėtinų tipelių psichologinis 
romanas. Bet jau antrasis tomas, „Le Skir
sis”, parodo autorių tuščiai vaikantis pigių 
ir jau beveik nuvalkiotų romano technikos 
priemonėlių, — kad tik kaip nors atrodyti 
Įdomesniu. Visas romanas pagristas vadi
namu simultanizmo principu, kuris jau prieš 
keliolika metų buvo panaudotas kai kurių 
amerikiečių (John Dos Passos . . .), kuris 
visiškai tinka filmai, šiek tiek muzikai ir 
tapybai, bet literatūriniam veikalui naudoti-, 
nas tik atsargiai, specialiais atvejais ir su 
dideliu saiku. „Simultaniškai” parašytas vi
sas storas romanas, nors reprezentuojąs ge
rą temą ir dešimtis puikių personažų, pasi
daro kažkas klaikiai nuobodaus, nereikalin
go, kvailo, ir rodo autoriaus nesiorientavi- 
mą literatūriniame saike, taigi ir skonyje.

Visų bendra nuomone, Įdomesnis J. P. 
Sartre yra dramoje. Iš tikrųjų, viena iš jo 
pastarųjų pjesių, „Huis Clos”, yra su pusė
tinu pasisekimu praėjusi Paryžiaus, Londo
no ir New Yorko scenas. O pereitos žie
mos sezoną Paryžiaus Antoino teatre 
labai triukšmingai laikėsi dvi pas
kutinės egzistencializmo popiežiaus pjesės - 
„Morts Sans Sėpulture” ir „La putain res
pectueuse”. Pirmoji pjesė kankino žiūrovus 
riksmais scenoje (ir publikoje), kur staugė 
Vichy milicininkų tortūruojami rezistenci
jos kovotojai . . . Nuo to laiko egzisten
cializmas galutinai tapo srovė, kuri turi tiks 
lą ypač rodyti pasibaisėtinus, žiaurius gy-

Naujo gyvenimo evangelijos
čiau kūrėjų, kurių kiekvienas turi po kelis 
šimtus gerbėjų. Žodynu ir idėjomis, turiu 
su apgailestavimu referuoti, daugelis iš jų 
toli pralenkia Bernardą BrazdžionĮ, — net 
ir iš tų Kauno laikų, kada jis pirmojoj lai
doj, be dvasinės cenzūros baimės, rizikuo
davo kurį nors vaizdą nupiešti egzisten- 
cialistiškiau . . .

Pagaliau, .trečias būdas — egzistencializ
mas, kaip maniera jausti, gyventi, reklamuo
tis ir uždirbti (tai visiškai Į temą). Bet šiam 
rimtam atvejui reikia pašvęsti atskirus sky
rius.

III. ATGIMIMAS TIES SAINT GERMAIN 
-DES PRES

Tikrajai egzistencializmo esmei pajusti 
privalu iškvėpuoti bent vienas flakonas ati
tinkamo Paryžiaus kvartalo atmosferos. 
f Mat, literatūrinės bei meninės manieros, 
mokyklos ir religijos (čia dažniausiai vadi
namos „koplyčiomis”) Paryžiuje visuomet 
turėjo palinkimą glaudžiai susirišti su ko
kia nors vietove. Tik mūsų lietuviškos meno 
srovės veik visuomet būdavo apgailėtinos 
dvasios be aiškios vietos. Nedidelį Įnašą te
galėjo duoti ir Konrado kavinės „klubas”, 
kur pastaruoju dešimtmečiu susirinkdavo 
perdaug visų srovių kvapų, kad bebūtų Ima 
noma atskirti jų kontūrus ir originalumą. 
Šitaip susimaišyti, net prie vieno ir to pa
ties staliuko, prie tokių pat puodukų kavos 
ir citrinos negalima. Šitaip rimtos literatū
rinės srovės nekuriamos. Tik vienam Ka
zimierui Binkiui buvo pavykę pasiekti aiš-
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kių rezultatų, kol nesimaišė su simbolistų, 
romantikų ir realistų liaudimi. Bet kai tik 
vėliau pradėjo pas Konradą lįsti Į tą patĮ 
puodą su visais visutėliais, — kas beliko iš 
mūsų lietuviško futūrizmo? Taigi, visi pri
darėme sunkių ir nedovanotinų klaidų, bet 
dabar tik nagus belieka graužtis . . .

Paryžiaus menininkai tokių klaidų niekad

Po pirmojo pasaulinio karo likimas pano
rėjo, kad tas kovų centras persikeltų J kitą 
Senos pusę — Montparnasse rajone. Tokios 
kavinės, kaip Rotonde, Dome, Coupole ku- 
rĮ laiką buvo tapusios generaliniais štabais 
O Montmatre buvo paliktas nakties sno
bams, anglosaksiškų ir kitų turistų liaudžiai. 
Montparnasse ir Lotynų kvartalas pasida
rė galvojančio žmogaus kautynių laukais, 

taro Montmartre, amerikonų G. I. 
invazijos nušiauštas, vis dar negali atsi
statyti. Montparnasse respublika irgi ne-

nepadarydavo. Jei gyvenamasis laikas taip I po .j0 u, 
komanduoja ir ypač jei tavo genijus leidžia,Į jnvazjjos 'j 
tai steigi naują srovę. Bet ne juokais, o j t •' -- 
rimtai: su savo valdžia, savo teritorija >r Į beteko savo žavumo, perdaug susitepusi vi- 
savo pasekėjais. Nereikia manyti, kad ši I 
valstybės esmės teorija yra tik žilabarzdžių 
profesorių išgalvota protų machinacija. Ne,'
tai yra tikras ir tūkstančiais metų išbandy
tas dalykas. Jei nori Įsteigti rimtą savo 
srovę, tai privalai savo valdžios, savo teri
torijos ir savo liaudies. Ir privalai griežtai 
skirtis nuo kitų, privalai niekam nedaryti 
jokių nuolaidų, atkakliausiai saugoti savo 
suverenumą, atmesti bet kokią tautinę vie
nybę net federacijas ir koalicijas. Čia ne tik 
nedaromi blokai, bet ir viename name, net 
vienoje butų kolonijoje du lyderiai niekad 
negali gyventi. Toks srovinių valdžių ir 
kompetencijų sumaišymas būtų 
teratūrinė akcija, o tik keistas 
mas, tikra karikatūra!

Nuo devyniolikto šimtmečio
ryžiaus menininkai taip okupuodavo vie
ną ar kitą priemiesti ir pagal respektyvių 
armijų pajėgumus dalindavosi Įvairius Pa
ryžiaus kvartalus. Didžiausi strateginiai mū
šiai vykdavo Montmartre.

ne rimta ii- 
nesusiprati-

vidurio Pa-

šokiu kolaborancionizmu.
Visa, kas galėjo būti Įdomu ir vertinga 

ketvirtosios respublikos dėmešfui, persikėlė 
apie kilometrą toliau nuo Montparnasse, 
nors ir to paties šeštojo Paryžiaus aron- 
dismento kontinento ribose.

Tai priklausė nuo tos lemiamos aplinky
bės, kad egzistencializmo popiežius, J. P. 
Sartre, apsigyveno „Louisiane” viešbutyje 
ir pasirinko „Flore” kavinę prie Saint Ger
main — des — Prės, kaip savo generalini 
štabą. Visame kvartale, mažu radijusu ap
linkui, ėmė kurtis egzistencializmo sandė
liai, ministerijos ir kiti rimtos mokyklos 
pabūklai. Pastaruoju mėtų egzistencializ
mas visiškai suvereniškai valdo kvartalą ir, 
nė truputėlio neperdedant, yra tapęs pasau
linio susidomėjimo centru. Pats gyviausias 
ir pulsuojantis punktas šiandieną yra „Ta- 
bou” (sk. tabu), pogrindis netolimoje rue 
Dauphitie gatvėje, kur Įsteigtas atitinkamas 
bariukas.

(Bus daugiau)

Pasakoja JAV karo veteranas
Čia pasakojamos mintys yra paimtos iš 

Amerikos lietuvio, šio karo veterano, J. V. 
Valicko laiškų mūsų bendradarbiui, j. V. 
Valickas yra gimęs ir užaugęs JAV. Lie
tuvoje jis tėra buvęs 10 dienų (1938 m.). 
Tačiau lietuviškuose reikaluose yra susi
pratęs ir aktyvus darbuotojas tiek išlaisvi-

venimo aspektus ir skausmą. O antrosios. nimo akcijoje, tiek tremtinių šelpime. Jo 
pjesės pavadinimą lietuviškai reikėtų išvers žodžiai: „Nenoriu daug apie save kalbėt,
ti: „Save gerbianti kurvelė” ... Nežiū
rint siužeto didelio kilnumo — antinegriš- 
ko amerikonų rasizmo smerkimas ir pa
juokimas, — veik visose afišose buvo iš- 
drĮstama rašyti tik su viena raide ir daug
taškiu: „La p .... respectueuse”! Staį koks 
iš tikrųjų yra Paryžiaus drovumas!-. ..

Šiuos trumpus davinius paminėjau ne dėl 
to, kad tai būtų literatūrinio egzistencia
lizmo pavyzdžiai. Visa tai lygiai g«rai bū
tų galima pavadinti bet kokiu vardu, arba 
ir jokiu vardu. „Egzistencializmu” tad ga
lima vadinti todėl, kad bet kurios prekės 
vartojimui maloniau yra, kai jam tenka

■ turėti reikalas su aiškia etikete. Juk vy
nai, kvėpalai, barzdų skutikliai, laikraščiai, 
religijos, partijos ir petnešos turi ir pri
valo turėti savo vardą, kaip ir kiekvienas 
įvairių rūšių konsumacijos gaminys.

Jean-Paul Sartre yra egzistencializmo 
kūrėjas popiežius, šefas, realizatorius. Gai
la, šalia jo dar tėra maža gabesnių doktri
nos realizatorių beletristikoje ir dramatur
gijoje.

uždarbiai buvo maži, nes nemokant kalbos, 
jie buvo skiriami tik prie sunkių fizinių 
darbų, o darbo laikas 10—14 vai. {dieną 
. . . Tas visas lietuvių organizacijas galima 
sugrupuoti Į tris grupes: katalikiškas, so- 
cialistiškas ir, vadinamas, šliųptarnių . . . 
Katalikai visada buvo skaitlingiausi, jie da- 1 
vė daug naudos Lietuvai, bet sulig proporci
jos galėjo duoti dar daugiau . . . Socialistai, I 
vadovaujami studentų marksistų, užsikrėtu
sių 1905 m. rusų revoliucinėmis bakterijo
mis, suminkštino lietuvių nusistatymą link 
rusų ir Įtraukė juos Į internacionalini vei
kimą . . . Tai ir buvo parengimas dirvos 
komunistams. Vadinamieji „šliuptarniad”,

ir paskui dingdavo ... Ne vienas tokių 
liko turtingas . . . Tie jų veiksmai išaiš
kėjo vėliau, pradėjus tokiems kalbėto
jams nesantaikaut ir jų, dažniausia, netu
rinčių patyrimo ir išsilavinimo Įsteigtoms 
visokioms bendrovėms (Lietuvos Atstatymo 
B-vė, Liet. Laivyno B-vė, Lietuvos Importo 
ir Exporto B-vė ir daug visokių kitokių ...), 
pradėjus bankrutuoti . . . Eiliniai žmonės, 
turėjusieji panašių bendrovių akcijas, liko 
apgauti, labai apsivylą, Į jokius kalbėtojus 
pradėjo netikėti, o su aukomis nesiskubinti 
ir, bendrai pasidarė skūpūs ...

Esant Lietuvai nepriklausomai, daug kas 
iš Amerikos lietuvių vykdavo Į savo seną 
tėvynę svečiuotis, atostogauti. Pati Lietu-

bet iki šiol esu pasiuntęs virš 30 affidavi- 
tų virš 150 siuntinėlių ir kada tik kokį do
leri sugriebiu, taį nieko nelaukdamas ir 
siupčiu siuntinėli . . . Affidavitų daugiau 
jau siųsti negaliu . . . Parvykęs iš fronto 
su pažeista sveikata, dirbti nieko nebegaliu, 
laiką leidžiu ką nors studijuodamas bei tai
sydamas sveikatą

Amerikoje sakoma, gyvena apie mili
jonas lietuvių, o su jaunimu gal ir daugiau. 
Kada prieš apie 40 — 50 metų atvykdavo 
lietuviai Amerikon, jie buvo didžiumoje be
moksliai arba „po kuodeliu” iš maldakny- sąmonę ir išsigelbėjo nuo slavizmo, inter- ' viška, jaunimas lietuviškas ir dar net kariuo 
gės pramokyti. Gal 98 ’/o tų imigrantų bu- nacionalizmo . . . 
vo labai religingi, nors kartu buvo atvyku-

Kumunisiams. vaAiiiranucji psnupuiriiuii ,
Dr. šliupo minčių skatinami, stipinai demo- Į icvjiię svečiuotis, atusiwgaui& ravi x-iciu- 
ralizavosi religijoj ir daugelis jų atsitraukė j va, jos pažanga veik visiems patiko. Veik 
nuo bažnyčios, bet sustiprino savo tautinę i kiekvienas džiaugėsi, kad Lietuva — lietu- 

ir iicicrrihsin m<n «i>virmn intrr. viška, jaunimas lietuviškas ir dar net kariuo 
| menė lietuviška . . . Tačiau daug kas darė 

Prasidėjo Lietuvai atstatyti ir lietuviams amerikiečiams ir neigiamą ĮspūdĮ, tai: Įstai-
sių ir taip vadinamų „studentų” ir gimnazis remti darbas bej aukų rinkimas. Eiliniai I gose ir raštinėse amerikonams neįprasta 

lietuviai Lietuvos reikalams buvo duosnūs, stipri tvarka (visoki mokesčiai, per žiaurus 
__________ ir antireliginėmis idėjomis, kitas gal ir paskutinĮ centą atidavė, o su- patarnavimas, laukimai ir pan.), o taip pat 
Tas viskas turėjo ir šiandien tebeturi Įtakos ' rinktiems pinigams nieks beveik jokių at-| ir valdininkų išdidumas ... Reikia pasakyti 
._________________ —----- <... „ 1 skaitų nedarė, surinktus pinigus dažniausiai '-J -----  ’-*-•*—*-* -----

pasiimdavo kalbėtojas, kurs būk tai turė
davo juos pristatyti Į vienoki *r kitokį Lie
tuvai gelbėti komitetą .... Tokiu finansi
nės kontrolės nebuvimu, pasinaudojo bega
lės sukčių, tinginių, kurie turėdami ge-1 Kada Lietuva tapo paminta po Stalino ba-

tų, ėjusių rusų mokyklą ir užsikrėtusių re
voliucinėmis

kad kaj kurie Lietuvos inteligentai svečiavi- 
mosi metu pas mus (JAV) nekaip užsireko
mendavo, o tas dar labiau situaciją pablogt 
no ir (teistojo posaky— „Lietuvos inteligentj 
ja išponėjusi” ...

, Į lietuvių susiskirstymą grupėmis bei or
ganizacijomis . . . Tuometiniai lietuviai, ne 
mokėdami anglų kalbos, gyveno atskiromis 
kolonijomis, susispietę kur nors vienoj mies 
to daly. Jų organizacijos augo, kaip grybai 
po lietaus . . . Kur tik buvo lietuvių, ten ______________
steigėsi lietuviškos parapijos, kurių ir šian- ( rą gerklę ir miklų liežuvį, vardan Lietuvos' tu> pirmoj pradėjo darbą jai* laisvinti tau-snipes. .. ....... ..............----------------- -------- -------------- m, pirmieji praaejo aaroą jai laisvinu tau-

Eilėraščių pramonėje, žinoma, yra aps-; dien skaitoma apie 200. Pirmųjų imigrantų ir lietuvių patriotizmo, kaulindavo centus fįnįg minties amerikiečiai, susispiesdami

VILNIAUS UNIVERSITETAS (Bus daugiau)

tetais buvo labai sunkiai išgyventas. Daugumas lektorių tu
rėdavo atvažinėti iš Kauno, nes dėl butų stokos ne visi ga
lėjo apsigyventi Vilniuje. Studentų dalis turėjo tarnybas 
Kaune ir tuo pačiu negalėjo nutraukti santykių su Kaunu. 
Ypatingai sunkino darbą ir gyvenimo sąlygas bolševikų su
naikintame, badaujančiame ir dideUų šalčių varginamame 
Vilniuje buvusių Varšuviškės vyriausybės tarnautojų kiršl- 
nimai prieš lietuvius. Teko dirbti buvusiųjų Stepono Batoro 
Universiteto darbuotojų ir studentų vis Įtarinėjamiems ir pro
vokuojamiems skleidžiamų keisčiausių gandų atmosferoje, o 
iš kitos pusės per dvidešimt metų lenkų persekiojamiems 
Vilniaus liietuviams tebesant ypatingai jautriems dėl len
kiškų provokacijų neramiai dairytis Į Sovietus, kurie jau 
išreikalavo keletą kariškų bazių Lietuvoje (taip pat Latvi
joje ir Estijoje), aiškiai organizavo ir rėmė slaptų komunis
tinių organizacijų destruktyvinĮ darbą, provokuodavo Lie-, 
tuvos visuomenę ir vis daugiau siekė galutinės krašto oku
pacijos. Nežiūrint tokių sunktų aplinkybių, darbas Universi
tete nenutrūko nė vienai minutei. Buvo dirbama šaltose, be
velk visai nekūrenamose auditorijose ir seminaruose, nes 
visas kuras buvo atiduodamas laboratorijoms apšildyti, ku
rias norėta būtinai išlaikyti normaliame stovyje, turint gal
voje, kad rudeni turėjo būti perkeltas iš Kauno gamtos — 
matematikos fakultetas. Iš Kauno buvo [>erkelti humanita
rinių Jr teisių mokslų fakultetų leidiniai ir seminarų biblio
tekos. Tuo būdu Vilniaus Unversteto biblioteka buvo papil
dyta, perorganizuota ir pritaikyta perkeltų iš Kauno takui- ■ 
tetų ir lietuviško mokslo reikalams. Buvo priimta Į darbą 
dalis buv. Stepono Batoro Unlversisteto lenkų tarnautojų ir 
kai kurie to universiteto profesoriai buvo pakviesti dėstyti 
rudens semestre, k. humanitarinių mokslų fakulteto de
kanas klasikas prof. Oko, žymus lenkų lingvistas prof. 
Otrebski ir kiti. Pakviestieji mokslininkai sutiko dirbti 
berjprai su lietuviais mokslininkais, nežiūrint lenkų pro
fesūros boikoto Lietuvos aukštojo mokslo Įstaigai. Lenkų 
kalba ir lenkų literatūra buvo dėstoma tollaus, kaip anks
čiau bėgyje dvidešimties metų buvo dėstoipa Kaune; dėstė 
žymus Lietuvos rašytojas Vincas Krėvė — Mickevičius ir 
lenkė lektorė Sveikovska. Gudų kalbos lektūra buvo paves
ta gudų lingvistui, Stepono Batoro Universiteto lektoriui Dr. 
Jonui Stankevičiui, numatant ateityje Įsteigti gudų kalbos 
ir literatūros katedrą. Hebrajų kalbą toliau dėstė Kauno 
mokslininkas doc. Sapira ir, be to, dar buvo numatyta nuo

rudens semestro dėstyti žydų idiš kalbą ir literatūrą. Siam 
dalykui dėstyti lektorius Priiuckis buvo surastas ir buvo da
romi žygiai jĮ priimti.

Daug darbo ir nemalonumų turėjo Universiteto vyriausy
bė ir profesūra, sulaikydama lietuvišką akademini jaunimą 
nuo jaunuoliško reagavimo prieš provokacini laikymąsi arti
mų Varšuvos vyriausybei grupių ir veikėjų, kurie vadovaujant 
Vilniaus arkivyskupui Jalbrzykovskiui, trukdė lietuvių kal
bos Įvedimą i Vilniaus šventoves.

Tokia arkivyskupo laikysena neišvengiamai privedė 
prie susidūrimo su lietuviais, kuris pasireiškė 
sauvališku giedojimu bažnyčiose lietuviškų bažnytinių gies
mių ir tautos himno (šis paprotys, Lietuvoje anksčiau neži
nomas, buvo lenkų Vilniuje Įvestas) ir prie viešų demon
stracijų prieš arkivyskupą. Taip pat buvo viešai kęliaml rei
kalavimai, kad šalia lenkiškų dainų teatruose ir kavinėse 
būtų lietuviškos dainos. Šitose demonstracijose ypač karš
tai dalyvavo akademinis lietuvių jaunimas. Keli profesoriai 
kartu su pora lietuvių literatų savo atsiliepimuose Vilniaus 
spaudoje sudraudė juos, kas, žinoma, labai nepatiko Įsikarš
čiavusiam jaunimui. Universiteto rektorius Įspėdavo jaunimą 
nesikišti Į tuos reikalus, kuriuos turi spręsti valdžios organai. 
Tas raminančiai paveikė jaunimą, kurio dėmes} pavyko nu
kreipti ir Į labiau aktualius dalykus kaip užskaitos, egaąmi- 
nai ir produktyvus darbas, būtent: vasaros metu akademinio 
jaunimo su sodiečiais bendradarbiavimo organizavimas, iš 
kurių studentų daugumas buvo kilę, o ir tai mažumai, kuri 

■ buvo kilosi Iš miesto, tas darbas sudarė taip pat sveiką ir 
naudingą pramogą.

Vilniaus Universiteto Senato iniciatyva buvo Įsteigta Vil
niaus Universiteto Bičiulių Draugija, ba. to, buvo ruošiamos 
viešos paskaitos vilniečiams lietuvių ir lenkų kalbomis. Se
natui pavedus, rektorius paruošė rudens pabaigoje išleistą 
istorini rašlnĮ „Senasis Vilniaus Universitetas" kartu su jo 
profesorių ir mokinių darbų apžvalga, nušviesdamas Univer
siteto vaidmenį Lietuvos kultūros istorijoje. Semestriniai dar
bai pasibaigė birželio mėn. 15 d. ir kaip tik tą dieną Sovietų 
kariuomenė užėmė Vilnių, o paskiau visą Lietuvą. Tą pačią 
dieną buvo užimtos Latvija ir Estija.

apie Lietuvai Vaduoti Sąjungą (1941 m.) ir 
vėliau Įsteigtąjį Lietuvai Šelpti Fondą. Pas
tarasis buvo Vašingtone autorizuotas atsto
vauti visus Amerikos lietuvius, bet vistik 
Amerikos Lietuvių Tarybai norint irgi prie 
šio darbo prisidėti, vardan vienybės LSF 
buvo pereformuotas Į didelę organizaciją, 
apimančią visas lietuvių organizacijas, iš
skiriant komunistus. Taip gimė BALF, va
dovaujamas Kun. Dr. Končiaus . . .

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 1944 m. vasario 
mėn. New Yorke sušaukė visuotiną seimą, 
kad tuo būdu praplatinti veiklą ir pritraukti 
daugiau spėkų. Seimas pavyko. Jame buvo 
išrinkta didelė komisija, kuri pasivadino 
Amerikos Lietuvių Misija ir ėmėsi akcijos 
Lietuvos laisvinimo darbe . . . Kitos grupės 
sudarė Amerikos Lietuvių Tarybą. Abiejų 
šių organizacijų (ALM ir ALT) tikslas tas 
pats — atgauti Lietuvai laisvę, bet prie šio 
tikslo jos eina skirtingais keliais . . . Ga
lima sakyti, kad abiems šioms organizaci
joms žmonės sudėjo gana graužaus cento, 
bet ne masės, nes aukotojai beveik visi yra 
žinomi — tai nežymi lietuviškos visuomenės 
dalis, beveik visą laiką tie patys . . . Žmo
nių masės juo toliau juo skeptiškiau žiūri 
Į šias organizacijas ir nei vienai nei kitai 
nepritaria . . . Masės pageidauja, kad bū
tų vienybė ir vienas organas. Buvo daryta 
daug žygių ta prasme, deja, vienybė neį
vyko ir aš manau, kad jos nereikia nei laukti, 
nes tas neįmanoma, kol senieji politikieriai 
bus višūnėse ....

Dar dėl šalpos darbo ir jos sėkmės. Ame
rikos lietuviai didžiumoje yra gerai prasi
gyvenę žmonės. Milijonierių lietuvių dar ne
girdėjau, bet kopiančių Į milijoninę skait
linę yra keletą. Apie 20 •/» lietuvių turi 
per 2O.0OO dolerių sutaupų, 40*/» — nuo 
10.000 iki 20.000 dolerių, apie 30 — tu-

ri po 5.000 dol. ar daugiau ir tik likusi da
lis tenka, čia vadinamiems „viendieniams” 
. . . Tad didžiumoj paėmus, Amerikos lie
tuviai galėtų tuojau sudėti gal net ir 
5,000.000 dol., jeigu visi aukotų, o su tokiu 
kapitalu būtų daug kas galima padaryti. De 
ja, taip, broli, nėra ... Aš seku lietuvių 
judėjimą Amerikoj ir viską gerai pažĮshi, 
o taip pat pastebiu laikraščiuose, kad auko
tojai vis tie patys, tos pačios pavardės ži
noma, tiems patiems žmonėms visad aukoti 
nusibosta ir jų kišenės išsituštiną ... Okas 
gi su kitais? Tuos neaukojančius arba tik 
retkarčiais ir po labai mažai aukojančius 
sudaro štai kokie lietuviai: komunistai, ko
munistams simpatizuoją, sulenkėję, girtuo
kliai — niekuo nesidomĮ (yra dar tokių, ku
rie nežino, jog Lietuva yra!), neskaitą lai
kraščių, nedalyvaują jokiame lietuviškame 
judėjime ir, pagaliau, vadinamieji vien
gungiai (toli, pavieniui apsigyvenę, netu
rintieji ryšių su lietuvių centrais). Reikia 
pasakyti, kad didžiuma lietuvių nėra išju
dinti; jie duotų, aukotų, matydami aiškų 
tikslą ir teisybę bei vieningumą ... Čia 
kalčiausi yra mūsų politikieriai, kurie tarp 
savęs pešasi, nesutinka ir kelia visokias in
trigas, o visuomenė tą visą stebi ir kaip 
gi ji tam visam pritars ir tokias peštynes 
rems? ...

Galvą man sopa, pamanius, kas bus su 
mūsų nelaimingais tautiečiais, po pasaulį 
išsiblaškiusiais. Ar jiie gyvedami tokiose 
sąlygose ir teturėdami tokĮ maistą, visą tai 
pakels-perneš, ar nesuklups jie dvyliktą 
žingsnį žengiant, ar atsiras jiems malonu
sis Cireneušas, kuris pagelbės tą kryžių 
nešti? ... Tie Cireneušai turime būti mes, 
laisvieji lietuviai, bet deja, broli, šių Ci- 
reneušų daugumos širdys kietesnės už ano 
meto Erodų širdis ... Dėl šio kalti, kaip 
minėjau, tūli mūsų politikieriai, kurie su
skirstė lietuvius Į sūnus ir posūnius, o tuo 
pačiu pasėjo daug neapykantos lietuvių 
tarpe ir Europoje ir Amerikoje ... Tokie 
dalykai mane ir neramina ... Kitus irgi 
neramina. Aš pripažįstu tik vieną partiją, 
lietuvišką partiją, esu lietuvių tautos pali
kuonis^ tikiu Į laisvą Lietuvą. Tai mano 
partija ir kas už laisvą Lietuvą, su tuom 

j man pakeliui ir tik Į tokius lietuvius aš 
Įtikiu! ... . V.J.

Kultūros kronika
* Žymusis Bostono simfonijos orkestro di 

rigenfas Sergej Kussewicky atvyksta Euro
pon. Grįždamas atgal rudens sezono atida
rymui, jis manąs kartu atsivežti Amerikoj 
iki šiol nežinomų, karo metu Europoje su
kurtų, muzikos veikalų, su kuriais ketinąs 
supažindinti Amerikos visuomenę. Taip pat 
garsusis vengrų smuikininkas Joseph Szi- 
geti, kuris dabar gyvena Amerikoje, su savo 
koncertais žadąs aplankyti Europą.

Tiubingeno Meno Akademijos patalpose 
atidaryta moderniosios prancūzų plastikos 
paroda. Prieš kiek laiko ši paroda Berly- 
ne turėjo didžiuli pasisekimą. Parodoje iš
statyti Rodin, Degas, Gauguin, Bourdelle, 
Despiau, Renoir, Maillot ir kitų dailininkų 
kūriniai.

* Buvęs vokiečių Berlyno Valstybės Ope
ros solistas (bosas) Alexander Kipnis yrą, 
naujai Įsikūrusios „The Opera Film Com
pany” bendrovės vyr. direktorius. Bendrovė’ 
ruošia filmą pagal Mozarto operą „Don 
Giovanni”, kurioje ir pats direktorius Kip
nis vaidinsiąs ir dainuosiąs.

* Kaip pranešama, 'Augsburge Įvyko pir
masis po karo vokiečių dramaturgų suva
žiavimas. Suvažiavimas truko nuo rugp. 22 
ligi 24 d. ir jame dalyvavo apie 60 drama
turgų iš visų okupuotųjų Vokietijos zonų,, 
Suvažiavime buvo nagrinėjamos nūdienės 
vokiečių teatrų problemos, keliamos aktua
lijos teatro klausimais, priimta eilė nutari
mų.

* Berlyne š. m. rugsėjo 11—14 d. d. turė
jo Įvykti pirmasis po karo vokiečių rašy
tojų kongresas, tačiau, kaip vokiečių spau
da skelbia, šis kongresas „dėl techninių prie 
žasčių atidedamas neribotam laikui”.

* Tuebingeno profesorius Dr. Romano 
Guardini, Fuldos vyskupų konferencijos pa
vedamas, kartu su specialia komisija, ruo
šia psalmių vertimus Į vokiečių kalbą.

* Kaip praneša vokiečių spauda, po ilgo 
ir nuotykingo klaidžiojimo Goethes ir Schil 
lerio karstai vėl grąžinti atgal Weimarau 
ir patalpinti Į kunigaikščių kriptą.

* Prieš kiek laiko Berlyne gastroliavo rtf 
sų menininkai: pianistas Levas Oborinas, če 
listas Luzanovas, lyriškasis tenoras Lemeševag 
ir dainininkė Irina Maslenninkova. Vokiečių 
muzikiniai sluoksniai ŠĮ koncertą teigiamai 
Įvertino, ypatingai recenzentai iškėlė pia
nistą Oboriną.

* Britų zonoje veikia 210 knygų leidyklų, 
Per 1946 metus šių leidyklų produkcija sie
kė 1474 naujai išleistų leidinių, kurių bend
ras tiražas — daugiau, kaip 14,6 milijono 
egzempliorių.

* Flamandų grafikas Franz Masered pa
kviestas dėstytoju Į Saarb'rueckeno Meno ie 
Amatų mokytą.
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Kaip gyvena naujakuriai Anglijoje?
(Mūsų spec, korespondento Anglijoje)

j
t

dar 
mo
žio.

P«-

jie ir toliau 
robotais, nuo- 
tada našus ir 
mėgiamas ir

Šiandien bet kaliame Anglijo* mieste ar 
miestelyje sulikti lietuvį — labai paprastas 
dalykas. Jų čia privažiavo iš įvairių Vokie
tijos stovyklų dešimtys tūkstančių ir 
tebevažiuoja. Anglija pasidarė, tartum, 
sų prietiltis, iš kurio mes ilgesingai 
rime į gimtojo krašto pusę.

Vokietijoje gyveną lietuviai ne be
grindo laukia iš mūsų objektyvių informaci
jų, kad vienaip ar kitaip išspręstų ir arti
miausių dienų savo likimą. Deja, suhku 
būti objektyviam, nes daugybė veiksnių lei
džia ir vienaip ir kitaip apie tą pačią šalį 
rašyti. Tačiau verta dar ir dar kartą prie 
to paties klausimo grįžti, nes jis šiuo metu 
yra nepaprastai aktualus ir opus.

KODĖL TOKIOS PRIEŠINGOS 
NUOMONES ?

Pamenu, kai nuvažiavo į Angliją pirmo
sios lietuvaitės, jos ir gyrė ir peikė nau
jas savo gyvenimo sąlygas. Panašiai yra ir 
dtbar: net tos pačios stovyklos vienodo 
darbo žmonės nevienodai atsiliepia apie jį 
ir savo gyvenimą. Vienas džiaugiasi, pa
tenkintas dirba ir nė nenori atsiminti skur
džių dienų, praleistų Vokietijos stovyklose; 
kitas yra nepatenkinus ir net pakalba apie 
paskutinį atvejį — kelią atgaL

Kodėl tokios priešingo* nuomonės?
Man rodos, priežasčių yra įvairių. Nesa

kyčiau, kad svarbiausia jų — liūdnas sto
vyklinio gyvenimo palikimas: nenoras dirb
ti. Mūsų te o ės yra darbštūs ir darbo ne
vengia. Tačiau, svarbiausia, 
nori žmonėmis pasilikti, ne 
ga darbo jėga. Darbas tik 
produktingas, kaį jis yra
(prastas. Tiesa, esame ūkininkų vaikai, ta
čiau ne visi ūkyje dirbo. Persilaužti sunku, 
kai nepaisom* nei specialybės, nei stažo, 
nei paprastučio noro. O taip iš tikrųjų yra.

Šiandien nepaslaptis, kad patyrę agrono
mai, geri mokytojai Ir tikri laukų sūnūs 
dirba tą patį darbą. Jokių išimčių nedaro
ma. Dėl to ir mūsų gailestingajai sesutei ar 
net gydytoja) sunku apsiprasti su likimu, 
kad reikia eiti neįvertinamos tarnaitės parei
gas.

Didelę apatiją įneša ir nevykęs šeimų 
perskyrimas. Su kokiu entuziazmu gali 
dirbti vedę* vyras, kai jo šeima Vokietijoje 
palikta nežinomam likimui ir kai nieko ne
pasakoma apie galima* išeitis? Juk jo rau
menys dirba, o minty* kankinai). Ir ne tik 
dieną. •

Paprastas darbininko darbas, neturint jo
kių ateities perspektyvų, alina ne tik buvusį 
mokinį ar mokytoją, bet ir agronomą, gai
lestingą seserį ar karininką. Jie visi gyve
no ir dirbo savo profesijos darbą. Šian
dien gi išsirinko paprastą darbą kaip 
vienintelę išeitį, laimė, kad visi mąsto, jog 
tai laikina, jog tai tik vegetavimas prieš 
naująjį gyvenimą. Bet kada visa tai baig
sis? ... !

Nemaža nedarnumo įneša kultūrinio or
ganizuotumo trūkumas: nei reikalingos 
spaudo*, nei lietuviškų meninių pasirody
mų, nei efektingų minėjimų, nei mokyklų, 
nei išblaškančio poilsio, nei, pagaliau, taip 
laukiamų naujienų. Priešingai, — visi lai
kraščiai rašo apie ūkinę ir politinę krizę, 
apie galimą katastrofą, nelaime*. Reikia ge-

ležinių nervų ir valios.
Ramiausi yra tie, kurie niekuo nesirū

pina, kurių gyvenimo turinį sudaro įpras
ta darbas („Et, aš Lietuvoje dar sunkiau 
dirbau!” — tokie pasako) ir atlyginimas; 
kurie neturi nei šeimos, nei rūpesčių ir 
gyvena kaip paukščiai. Ramesni yra ir tie, 
kurie pajėgia į esamą padėtį pažvelgti sub 
specie aeternitatis.

FULTON J. SHEEN APIE LAIMĘ
Man rodos, jog visi —taip vargetą Vokie

tijos stovyklose, taip dirbą Anglijos pramo
nėje ar ūkyje — gali daug minčių susirasti 
anglo Fulton J. Sheen žodžiuose apie 
laimę:

„Tai faktą*: nori būti visai laimingas, 
bet juo nesi. Tavo gyvenimas tapo apža
vų, sukrėtimų ir išsklaidytų vylių grandi
ne. Kaip reagavai į apžavus? Likai ciniku 
arba religingu žmogumi. Jeigu likai ciniku, 
kaltini už tai greičiau išorines aplinkybes, 
bei pats save. Jei esi ištekėjusi, sakai: „Kad 
turėčiau kitą vyrą”; o jei esi vedęs: „Kad 
turėčiau kitą žmoną, būčiau laimingas”. 
Arba taipgi sakai: „Kad turėčiau kitą dar
bą arba: „Kad gyvenčiau kitame 
mieste, būčiau laimingas”. Kiekvienu mo
mentu talpini laimę šalia savęs. Nenuos
tabu, kad niekuomet nesi laimingas: vaikai 
miražus, kol mirtis tave pasivys.

Tačiau cinizmas nieko neduoda, nes, ieš
kodamas malonumų, pameti gyvenimo 
džiaugsmą ... Malonumą jaučia kūnas; 
džiaugsmą — mintis ir širdis ... Malo
numai galt tave greitai nuvarginti, bet 
džiaugsmai niekuomet tavęs nenuvargins. 
Galima stiprinti malonumą iki akimirksnio, 
kada nustoja būti malonumu; malonumas 
net pasidaro skausmu, jei peržengia kai 
kurias ribas, pavyzdžiui, žaismas ar gėri
mas. Tuo tarpu džiaugsmas ramia sąžine 
ar Pirmąja Komunija ar tiesos suradimu — 
niekuomet nepasikeičia skausmu.

... Priežastis, kad nesi laimingas, nėra 
nei turto, nei aukštos vietos, garoės ar vi
taminų stokojimas; nėra kažko šalia ta
vęs stokojimas, bet trūkumas kažko tavo 
viduje. Negali nuraminti dvasios kokiais 
nors pelenais! Jeigu saulė galėtų kalbėti, 
pasakytų, jog yra laiminga, kada šviečia; 
ei pieštukas galėtų kalbėti, pasakytų, jog 

yra laimingas, kai rašo, nes tai yra tiks
lai, kuriems jie buvo paskirti.
kurtas 
tikslas. 
Dievą, 

Tiek
Galima
įteikimas, asmenybės tvirtumas turi įtakos

Tu esi su- 
tobulam gyvenimui. Tai yra tavo 
Nenuostabu, kad viskas, išskyrus 

tave žavi ...”
Fulton J. Sheen žodžių apie laimę, 
būtų tiktai pridurti, jog vidinis nu-

kiekvienam, o ypačiai vargo žmogui
Nenuostabu, jog ir Anglijoje yra įvairių 

žmonių ,nes niekur kepti karveliai neskren
da i pražiotą burną.

Galų gale kai kurie žmorfės turi ypatingą 
laimę įsikurti geresnėse sąlygose.
JOS DIRBA JAU SEPTYNI MENESIAI
Gaudamas tiesiog prieštaraujančių žinių 

iš ligoninėse dirbančių mergaičių, krei
piausi į vieną lietuvaitę, baigusią gimna
ziją ir Lietuvoje dirbusią įstaigoje, kad pa
pasakotų apie savo darbą.

Ji man atsakė:
— Visai tikslu, kad gaunate iš mergaičių, 

dirbančių ligoninėse, prieštaraujančių ži
nių, nes yra didelis skirtumas gyvenimo ir 
darbo sąlygų paskirose ligoninėse.

— Ką gi Jūs dirbate?
' — Mes jau septyni mėnesiai kaip at

vykome į Angliją ir pradėjome darbą. Lai
kas bėga nepaprastai greitai, nes visuomet 
esame užimtos tai darbu, tai laisvalaikiu, ir 
visuomet tik bėgi, skubi žmogus, kartais ir 
pats nežinodamas kur ir kodėl?! ... Pasi
darai tarsi automatas, kuris tam tikru laiku 
atlieka savo darbą, ir daugiau nieko. Dar
bą pradedame 7 vai. ryto, baigiame 20.30 v. 
su pertraukomis, kurių per dieną susidaro 
viso 4 valandos. Taigi, darbo laikas tęsiasi 
maždaug 9.30 vai. kasdien. Darbo sunkumu 
netenka skųstis, nes virtuvėje nėra labai 
sunkių darbų. Visą nuovargį suteikia ilgas 
stovėjimas, nes dirbti tenka tik stovint.

— O kaip su laisvalaikiu?
— Su laisvu laiku nėra blogai: galima 

perdaug nesiskųsti. Vieną savaitę turime 3 
laisvus pusdienius (14 vai. baigiame dar
bą). Antrą savaitę — du pusdienius ir vie
ną visą dieną. Be to, kas antras sekmadie
nis su puse šeštadienio yra laisvas. Taigi, 
pasinaudodamos laisvu laiku, kurio, paly
ginti, turime nemažai, stengiamės pasilsėti, 
aplankyti vietos lietuvius ir apžiūrėti miestą 
ir jo apylinkes.

— Kokios nuomonės anglai apie jus?
— Kokios nuomonės apie mus sunkiau 

tiksliai pasakyti, bet iš kasdienio elgesio 
darbe ir kitur galiu pasigirti, jog turime 
gerą vardą./Mumis yra patenkinti ir kar
tais net padaro išimčių darbe, ko 
kėms nedaro.

— Didelis pliusas mums, kad 
vietos lietuvių. Kartas nuo karto 
mos su lietuviais, nesijaučiame taip labai 
atskirtos nuo lietuviškojo pasaulio, savųjų 
žmonių. Jie čia turi chorą, surengia vieną 
kitą minėjimą, ekskursiją, šokius ir 1.1. Ta
čiau veikimas yra silpnokas, nes trūksta jė
gų. Jaunimas (čia gimusieji) beveik neprisi-

deda prie darbo. Viskas gula ant senųjų 
I pečių, o jiems ir sekasi sunkiau, nes jau 

pavargę žmonės ir, be to, mažamoksliai. 
Atvažiavus didesniam skaičiui lietuvių iš 
Vokietijos, tikimės, kad ir lietuvių veikimas 
turės pagyvėti.

— O kodėl tokios įvairios mūsų žmonių 
nuomonės?

— Aš manau, kad į nuotaikas stipriai 
veikia išsilavinimas ir, be to, amžius. Tą 
aš pastebėjau realiame dabarties gyvenime. 
Pas mus— nors esame tik trys, — yra 
skirtumas amžiuje ir išsilavinime. Turime 
savo tarpe vyresnio amžiaus atstovę — ma
no motiną. Esame laimingos abi su likimo 
drauge, turėdamos mano namytę, nes ji 
stiprina ir paguodžia mus sunkiose valan
dose, be kurių, tur būt, nė vienas tremtinys 
neapseina. Mes taip pat laukiame šeimos 
nario iš Vokietijos — tėvelio, bet nežino
me, kiek dar teks laukti ...

— O kaip su lietuviška spauda?
— Vokietijoje leidžiamus laikraščius gau

name beveik visus; net ir naujai išleistas 
knygas tėvelis atsiunčia, jei tik pavyksta 
jam „sučiupti”. Be to, imane knygas skai
tyti iš lietuvių knygynėlio ...

kitaip atrodo viena medalio pusė. Be 
abejo, yra ir kitokių balsų. Jie ateina pa- i 
prastai iš tokių vietų, kur nėra jokios lie- I 
tuvių bendruomenės, kur net anglai neatski- i 
ria jų nuo ... rusų. Bet apie juos kitą i 
kartą.
1947. IX. 9.

LATVIŲ CENTRINIŲ ORGANŲ ŽYGIAI 
RYŠIAMS SU IRO STIPRINTI

Latvių Centrinė Taryba IRO vadovybei 
yra įteikusi eilę memorandumų, tikslu pa
veikti ją tampresniam bendradarbiavimui su 
rinktaisiais tremtinių atstovais. Memoran
dumuose keliamas taip pat skryningų klausi
mas, gi, svarbiausia, atkreipiamas dėmesys 
į ikšiolinę darbo jėgos verbavimo politi
ką, kuria daromoji fiziniam, darbui pajėgių 
žmonių atranka gali privesti prie to, kad 
pusė tremtinių liks tik nepajėgia dirbti vi
suomenei našta, kas jokiu būdu nesiderina 
su tremtinių problemos bendrojo sprendi
mo Įgyvendinimu.

Emigracijos klausimu atsiradęs naujas, 
anot IRO vadovybės, pavyzdinis pasiūlymas 
— tai Australijos imigracijos ministerio 
A. J. Calvellio pasirašyta su IRO sutartis 
dėl 4.000 tremtinių įsileidimo Australijon 
dar šiais metais. Imigracijai numatytieji 
asmens galės pasiimti ne tik šeimos na
rius, bet ir gimines.

Latvių Centrinė Taryba ypatingo dėmesio 
kreipianti naujų skryningų reikalams ir 
tuo tikslu LCT pirmininkas A. Valdmanis 
šiuo metu yra išvykęs užsienin.

* Wiesbadeno Meno muziejus Šveicarijo
je, Bazelio mieste, įvykstančiai meno paro
dai paskolino Hans Holbeino junior paveiks 
lą „Burmistro Meyer Madonna”, kuris yra 
menininko nutapytas 1606 m. Bazelyje. To
kiu būdu, pirmą kartą po kelių šimtmečių, 
meno kūrinys vėl atsidūrė savo gimtajame 
mieste. Šveicarai Wiesbadeno muziejui pa
sižadėjo paveikslą, vėliausiai po šešių mė- .

J. K-kis. nėšių grąžinti atgal.

Kaimynų gyvenimo vaizdai

net saviš-

yra daug 
susitikda-

LENKŲ SKAUTAI PROTESTUOJA
Lenkų skautai neseniai įvykusioje tarptau

tinėje Jamboree prie Paryžiaus nebuvo 
atstovaujami nei krašto nei 
vais.

Lenkų spaudos žiniomis, 
skautų atstovų iš Lenkijos 
tuo, kad skautų judėjimas 
metu nėra laisvas nuo komunistinės kon
trolės. Gi 6000 skautų, susiorganizavusių 
iš lenkų emigracijos Prancūzijoje, atstovų 
dalyvavimui toje Jamboree užkirtęs kelią 
užsienių reikalų ministeris G. Bidault, kuris, 
Varšuvos vyriausybei įsikišus, pažadėjo jai 
neprileisti tų „skautų, nepripažįstančių vy
riausybės”, savo tautos jaunimui atstovauti.

Prancūzų skautų vadovybė, nepatenkinta 
tokiu savo vyriausybės „gestu” lenkų at
žvilgiu, pasiūlė ’ lenkams dalyvauti stovyklo
je su sąlyga, kad nenešios tautinių ženklų 
— erelių ir kt. Lenkai tokio pas'ūlymo ne-

išeivijos atsto-

nepakvietimas 
motyvuojamas 

Lenkijoje šiuo

TIKRAS NESUSIPRATIMAS

priėmė ir keletą kilometrų nuo bendros 
stovyklos demonstratyviai suruošė savąją.

Ta proga lenkų skautų Prancūzijoje va
dovybė įteikė protesto raštą, nurodant, kad 
lenkų skautai Prancūzijoje legaliai veikią ' 
jau 25 metus, susikomplektavę iš angliaka
sių vaikų ar šiaip jaunų angliakasių. Ket
virtadalis jų 1940 metais kovojo Prancūzi
joje už abiejų tautų laisvę. Daugelis jų 
žuvo, kiti gi tęsė kovą prancūzų rezisten
cijoje ir kentėjo už lai nacių kone, sto
vyklose. Dabar gi lenkų skautai nebepri- 
leidžiami dalyvauti toje broliškumo šven
tėje.

Protesto rašte ironiškai pažymima, kad 
gali būti, jog lenkų skautai, būdami Pran
cūzijos angliakasiais, turį teisę tik dirbti ' 
kasyklose, bet ne dalyvauti broliškumo de- 
monstarcijoje, kurią organizatoriai pava
dinę skambiu pavadinimu „Jamboree de la 
Paix” — taikos Jamboree. Tačiau jie taip 
pat tikisi, kad dauguma prancūzų skautų, 
ištikimų broliškumo idealams, pasmerks 
tokią savo vyriausybės deciziją.

Pabal-

niekas 
ir juo

Užsienio sporto naujienos
Prie 60.000 žiūrovų Austrijos futbolo 

rinktinė Vienoje nugalėjo Vengriją 4—3 (2 
— I). Du iš šių įvarčių austrams pelnė 
garsusis Bindcris. Ta diena buvo gausi lai
mėjimais austrams visuose futbolo frontuo
se prieš vengrus: Vienos jauniai — Bu
dapešto jauniai Vienoje 2—1 (1—1), vengrų 
sostinėje Viena — Budapeštas 2—0 (1—0), 
Sleiermarko rinktinė — Budapešto mėgė
jai 0—2 (2 2), Zem. Austrija — Vak. Ven
grija 2—1 (1—0), Aukštutinė Austrija — 
Siaur. Vengrija 3 -2 (I —I), Kaernteno rink 
tinė — Pietvakarių Vengrija 3—1 (3—0).

E«ropo» plaukymo pirmenybėse, įvykusio
se Monte Carlo, jaunasis prancūzų rekordų 
karalius Alex jany vėl pasiekė naujų re
kordų: 400 m laisvam stiliuje praplaukė 
per 4 : 35.2, tuo pagerindamas pasaulinį re 
kordą, ir 100 m 1. stilium per 56,2, davęs 
naują Europos rekordą. Pirmenybių taurę 
laimėjo Vengrija su 70 taškais, toliau Pran
cūzių — 74 tik. ir Švedija — 73 tšk.

Jack Kramer, JAV teni»o meisteris, lai
mėjo tarptautini Forest Hills turnyrą, baig
mėje penkių setų kovoje įveikęs savo tau
tietį Frank Parker 4—6. 2—6, 6—1, 6—3. 
Moterų grupės nugalėtoja — Louise 
Brough, baigmėje sukovojusi prieš Wim- 
bledono turnyro laimėtoją Margaret Os- 

įborne 6-6, 4—6, 6—1. Mišrų dvejetą lai
mėjo Louise Brough (JAV) — John Brom
wich (Australija) prieš Gertrude Moran 
(JAV) — Pancho Segura (Ekvadoras) 6—

Anglijos aukštosios lygos futbolo pir
menybėse pirmaująs Arsenai sužaidė lygio
mis su Preston North End. tuo pralaimė
damas pirmąjį tašką. Kili susitikimai: 
field United — Manchester United 
Oiarlion Athletic — Stoke City 1—0. 
pool — Aston Villa 1—0, Burnlev — 
dlesborough 3—0, Chelsea — Bolton . 
F.eetton — Hudderslield 1—1, Grimsby — 
Manchester C 1—0, Porthamouth — Liver
pool 1—0, Blackburn — Sunderland 1—0, 
Wolves — Derby 1—0.

* Vengrijoj lengv. atletikos rinktinė lai
mėjo prieš atvykusiu* į Budapeštą šveicaru* 
96-71. J. Zlv.

Shef-

Black 
Mid* 
1—1,

Ruį„#> ■, H. d. „Minties” 101 
numery tilpo p. R. Kemeklio straipsnis 
„Klaida ar nesusipratimas”, liečiąs 
tijo Universitetą.

Labai keista, kad iki šiolei veik 
apie Pabaltijo Universitetą nerašė
labai mažai domėjosi. Dabar, kai pasklido 
žinia apię jo perkėlimą į JAV, visa eilė 
pareiškė į jį pretenzijų. Ir labai klaidingai 
straipsnio autorius rašo: „Visi šiam švie
timo darbui pritariame ir visaip remiame”. 
Kaip tik mes per visą savo gyvavimo lai
ką tos visokeriojfis paramos ir pritarimo 
pasigedome. Jei p. Kemeklis mano, remiąs 
mus tokai* straipsniais, kaip kad pastara
sis — labai klysta.

Toliau seka priekaištas BALFui, girdi, 
esą nelogiška išmesti pinigus tokiam rei
kalui. Toks priekaištas yra tiesiog mums 
taip daug padėjusios organizacijos įžeidi
mas. Argi straipsnio autorius gali numatyti 
BALFo planus? Jei BALFas susidomėjo 
Quoddy pirkimu, reiškia jam apsimoka. 
Zinokim, kad amerikiečiai yra daug prak
tiškesni už mus. Kaip tik pažymima, kad 
perkant kaimą švietimo įstaigos tikslams, 
gaunamos didelės nuolaidos. Gal būt BALF 
ui tai apsimoka ir vėliau jis 
turės daug naudos, tuo pačiu 
daugiau padėti tremtiniams.

Jei Amerikos lietuviai negali
vaikų į aukštąsias mokyklas, Pabaltijo Uni
versitetas būtų jų vaikams visiškai prieina 
mas. Netikslu yra sakyti, kad už lietuvių pi 
nigus nevertėtų kelti į JAV latvius ir estus. 
Pabaltijo Universitetas yra nedalomas. Pa
vieniui nei viena tų trijų tautų nebūtų ga
vusi leidimo steigti čia u-tetą. Šiuo metu įl
ieto prezidentas — latvis sėdi Londone ir 
kovoja už u-teto egzistenciją. Gal latviai 
taip pat 
rūpinasi 
latviais.

Ponas
tinius. Jei jau badaujama, tai tik pas mus 
Pinneberge. Mes labai gerai žinom kaip įsi 
taisą stovyklos mažuose miesteliuose. Tuo 
labiau nevertėtų skųstis amerikiečių zo
nos gyventojams.

Toliau. „Pirmiausia, visi gerai žinome,

(Atviras laiškas p. R. Kemekliui) 

kad Pabaltijo U-tete, bent iš lietuvių, ne 
visi pajėgiausi mokslininkai sutelkti. Cila 
susibūrė tik daugiau pasišventusieji ir moks 
lui bei mokymui atsidavusieji mūsų profe
soriai bei lektoriai,, rašo p. Kemeklis. Pir
miausia, jis daro pagrindinę klaidą, rašy
damas sutelkti. Profesūra susitelkė, o ne 
buvo sutelkta. Visiems į u-tetą buvo durys 
atviros, tik ne visi panoro čia dirbti. — 
„ne visi pajėgiausi mokslininkai . . .” Pir
ma: Pabaltijo U-teto lietuvių sektoriaus 
personale nėra nei vieno, kuris nebūtų anks 
čiau dirbęs Vilniaus bei Kauno u-tetuose. 
Savo tarpe mes turime nemttžai savo srities 
žinovų čia tremtyje (prof. Biržiškos, prof. 
Puzinas, prof. Graurogkas, asso prof. Val
teris ir kt.) Antra, ar straipsnio autorius 
yra autoritetas pasverti tų mokslininkų ver 
tingumui? Pagaliau kas mums iš vardų, 
kas mums iš pajėgiausių mokslininkų, dir
bančių stovyklų komitetuose, bei gimnazi
jose? Entuziastai, dirbantieji akademinį 
darbą u-tete, yra mums šimteriopai bran
gesni. Tokios garsenybės mums tiek reiš
kia, kiek suvytusios gėlės, kvepiančios blan 
kiu šieno kvapu . . .

Ponas Kemeklis rašo, kad tai nerealus
planas, tačiau toliau gvildena ir svarsto jį klausimu baigtomis, 
kaip visdi realų. Juk, jei BALFas tai daro, 
BALFas išdirbs ir smulkius planus. Tad ko 
gi gadinti sau nervus ir sukti galvą dėl ne
realių svajonių. Čia gaunasi įspūdis, kad 
ir p. Kemeklis suinteresuotas tuo planu ir 
paliestas į skaudamą vietą, kaip ir keletas 
„pajėgiųjų mokslininkų” sėdinčių kažkur. 
Mes, tuo tarpu, čia dirbantieji, esam ma
žiau tuo planu susidomėję ir mažiausiai ti
kime jo realizavimu. Tik mes tikrai nuo
širdžiai džiaugiamės, kad šis klausimas ta
po bet kokiu būdu pajudintas ir Pabaltijo. 
U-teto vardas nuskartibėjo plačioje Ameri
kos spaudoje. Labai gaila, kad straipsnio 
autorius taip siaurai, tik iš vienos pusės į 
šį reikalą žiūru Perkels ar ne perkels, bet 
pats faktas', kad amerikiečių spauda plačiai 
mini Pabaltijo AJ-tcto vardą turi didelės 
reikšmės ir toli gražu tai neturėtų būti aks 
tinu rašyti tokius straipsnius.

Juokingas palyginimas seka gale straips

gink Dieve, nesu nusistačiusi prieš Čiurlio
nio ansamblį. Jis be abejo, yra pats geriau
sias Vokietijoje. Gerbiu p. Mikulskį ir an
sambliečius už gražų darbą. Tik čia p. Ke
meklis, anot prof. Salio, prašovęs pro šikš
nelę. Ansamblio nario paruošimas kaštavo 
p. Mikulskiui daugiausia pusės metų darbo. 
Tuo tarpu straipsnio autorius turėtų rim
tai pagalvoti, kiek atsiėjo Lietuvai paruo
šimas profesūros, pagaliau, studentų paruo
šimas gimnazijose. Jeigu JAV atsidurtų 
universitetas, bereiktų perkelti) tik Mikuls
kį su Baronaite ir po keletos mėnesių turė
tumėm ansamblį iš pačių studentų.

Baigiant norėtųsi dar pastebėti p. Kemek
lio straipsnio toną. Galima tas pačias min
tis daug ramiau ir kultūringiau išdėstyti. Iš 
viso prieš 
ma rimtai 
galvoti, o 
nesvaičioti

PREZIDENTO K. ULMANIO 70 METŲ 
SUKAKTIS

Latvių pasiuntinybės Londone žiniomis, ; 
Sov. Sąjungoje, žuvęs pirmasis Nepriklau
somos Latvijos ministeris pirmininkas ir 
Valstybės Tarybos narys ir paskutinysis 
Latvijos Prezidentas, šiomis dienomis lat
vių tautos prisimenamas ne tik kaip su
kaktuvininkas, bet kaip valstybės vyras, ku
rio nuopelnais gėrisi vieningai visa trem
tyje išeinanti spauda.

Pamiršus srovines nesantaikas ir nuomo
nių skirtumus, sukeltus Prezidento K. Ul- 
inanio metodų, kuriais jis grįžo savo laiku 
į vadovaujantį tautai postą, latvių spauda 
vieningai kelia šio valstybės vyro nuopelnus 
latvių tautai ir tą pažangą, kuria tauta 
žengė šviesesnėn ateitin Prezidento K. Ul- 
manio vadovaujama. ' J. Pamūšis,

iš Quoddy
galės dar

leisti savo

turėtų daryti užmetimų kam jis 
Pabaltijo Universitetu, o be vien

Kemeklis mini badaujančius trem-

rašydamas autorius turėtų pir- 
panašius straipsnius daugiau ap 
ne vadovautis vien jausmais ir 
neapgalvotomis mintimis.

Stud. Irena Vaičiulėnaitė.
*) Red. pastaba: Prieš kiek laiko buvome 
įdėję p. R. Kemeklio straipsnį dėl Pabaltijo 
U-teto perkėlimo į JAV, kaip atskirą nuo
monė. Sį kartą dedame kitą nuomonę tuo 
pačiu reikalu ir skaitome diskusijas šiuo

A. Šapoka skaitė paskaitą 
lietuvių visuomenei gimnazi- 

Memmingeniečiaį svečio at- 
labai patenkinti.
lietuvių, kurie buvo užsirašą

MEMMINGENAS
— Rugsėjo 17 d. iš Augsburgo atvykęs 

istorikas dr. 
Memmingeno 
jos salėje, 
vykimu buvo

— Grupė
miško darbams į Kanadą ir jau buvo 6 sa
vaites išlaikyti kaip vykstantiejil pereina
majame lageryje Muenchene, nelauktai su
grįžo atgal. Visuomenė stebisi tokiu netak
tišku ir neplaningu kai kurių įstaigų žygiu.

— Vietos skaučių „Dubysos” tuntas ne
seniai atšventė savo metines. Tuntui va
dovauja sktn. Gulbinienė.

— PCIRO įstaiga pradėjo registracija į 
Kanadą tekstilės darbams. Registruotis gali 
visi, net gi su šeimomis (1). Deja, stovyk
los gyventojai ir į šią emigraciją vilčių 

,____ _______________ _____ „___  ,___ . - nededa, nes gi „daug pašauktų, o išrinkto
ttio u-teto su Čiurlionio ansambliu. Aš,1 paprastai nė vieno” K.P.
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