
Wlnstonas Churchillis:

Sovietu Sąjungai tenka atsakomybė už 
Petkovo nužudymą

Snarcsbrook (Dena/Reuter). Viename 
konservatorių partijos susirinkime Winsto- 
nas Churchillis pareiškė, kad pagrindinė 
atsakomybė už nužudymą bulgarų patrioto 

.Petkovo tenka, Sovietų Sąjungai. Tuo pa
sielgimu norėta pademonstruoti, koks bus 
likimas asmenybių — vistiek kiek populia
rios ir kaip garbingos jos bebūtų — ku
rios vadovaudamosi konstitucinėmis prie
monėmis mėgintų stoti opozicijon prieš so
vietų pastatytas satelitines vyriausybes.

Didžiąją savo kalbos dalį Churchillis 
skyrė darbiečių vyriausybei kritikai. Jis 
nurodė, kad vyriausybė yra daug prisidė
jusi prie britų nacionalinio gyvenimo pa
krikimo. Bet jis palankiai atsiliepė apie Be- 
vino užsienio politiką ir pasakė, jog jo 
veiksmuose jaučiasi pastovumas, kuris jį 
išskiria iš kitų jo kolegų.

Churchillis šiltais žodžiais įvertino didelį 
pasiaukojimą Amerikos piliečių, kurie vi
sai nesitikėdami pakankamo atlyginimo 
siunčia Europos žmonėms pagalbą iš ana
pus vandenyno. Jis sveikino vyriausybės 
nutarimą išsikraustyti iš Palestinos ir jos 
mandatą perduoti Jungtinių Tautų orga
nizacijai. Paskutiniųjų dviejų metų laiko
tarpyje esą išleista nuo 100 iki 150 mili
jonų svarų sterlingų ir be to dar įdėta 
100.000 vyrų patarnavimai, o už visa tai 
susilaukta neapykantos.

Churchillis prisiminė savo prieš beveik 
du metus pasakytąją kalbą Fultone, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, kad jis jau 
tuomet jspėjo dėl pavojaus „geležinės už
dangos”, kurią sovietai nuleido viduryje 
Europds. Jo žodžiai tuomet esą labai su
žadinę Europos viešąją nuomonę. Sovietų 
Rusija dabar pradėjusi puolimą visu frontu 
ir ji mėginanti „brutaliu piktnabdojimu 

v V
Šauksmas i pasaulio sąžinę
Lake Success (UP). Penki tremtyje gyve

nantieji Rytų Europos kraštų ūkininkų par
tijų vadai, kurių kraštai patekę sovietų 
jtakon, įteikė Jungtinėms Tautoms memo-
randumą ir reikalauja imtis griežtų prie
monių prieš pro - komunistines tų kraštų 
vyriausybes:

Jie kelia šitokius reikalavimus:
1. Pastatyti Lenkijoje, Jugoslavijoje, Ven 

grijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje Jungti
nių Tautų sudarytas vyriausybes, kurios 
valdytų patikėtinio teisėmis.

2. Sudaryti tarptautinę komisiją, kuri ste
bėtų Rytų Europoje vykstančius įvykius.

3. Apsaugoti gyvybę ir turtą tų pilie
čių, kurie yra komunistų persekiojami.

Memorandume dar yra pažymėta tas, kad 
dabartinė Rytų Europos kraštų padėtis, dėl 
jų „agresyvinės sovietinės orientacijos” 
gresia pasaulio taikai.

Memorandumą pasirasiušiųjų tarpe yra 
šių valstybių vyrai: Ferenc Nagy, buvęs 
Vengrijos ministeris pirmininkas, Georg 
Dimitrov, Bulgarijos ūkininkų partijos va
das ir Wlado Matschek, kroatų ūkininkų 
partijos vadas.

Diskusijos Graikijos klausimu
Lake Success (AFP). Jungtinių Tautų po

litinėje komisijoje Graikijos užsienio rei
kalų ministeris Tsaldaris pareiškė, jog 
Graikija pageidauja D. Britanijos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių paramos. Pran
cūzų atstovas parėmė amerikiečių tezę, 
kad būtų sudaryta Balkanų klausimui tirti 
komisija. Tsaldaris patvirtino, kad Graiki
ja respektuos ir vykdys susirinkimo nu
tarimus. Prancūzijos atstovas patiekė ame
rikiečių pasiūlytos rezoliucijos pakeitimą. 
„Turint galvoje faktus,’ kad Saugumo Tary
bos sudarytoji tyrimo komisija konstatavo, 
jog Albanija, Bulgarija ir Jugoslavija re
mia partizanus kovojančius prieš Graikijos 
vyriausybę, — Jungtinės Tautos apeliuoja į 
šias tris vyriausybes nesiimti' jokių veiksmų 
tiems partizanams remti”. Prancūzijos at
stovas kvietė Jugoslaviją ir Sovietų Są
jungą bendradarbiauti dėl šio klausimo 
objektyvaus išsprendimo.

veto teisės” paraližuoti JT veikimą.
Baigdamas savo kalbą Churchillis pažy

mėjo, kad dabartinė vyriausybė, nežiūrint 
jos pastangų, nebūsianti pajėgi nugalėti 
sunkumus, kurių galo visai nematyti. Jis 
ragino konservatorių partiją ruoštis atei
nančiųjų metų rinkimams.

GANDHI NESITIKI TAIKOS INDIJOJE

New Delhi (Dena / Reuter). Mahatma 
Gandhi išreiškė pageidavimą, kad Chur
chillis aplankytų Indiją. Jis pasiūlė, kad 
Churchillis neatvyktų su iš anksto pasiruoš
ta savo nuomone, bet, kad būtų nepartinis 
anglas.

New Delhi (Dena / Reuter). Mahatma 
Gandhi pareiškė, kad hindiškoji Indija bū
sianti priversta Pakistanui paskelbti karą, 
jei muzulmonai nepakeis savo klaidingo 
nusistatymo dėl traktavimo hindų ir sikhs 
mažumų. Gandhi pasakė: „Aš visuomet esu 
buvęs priešininkas bet kokių karinių susi
dūrimų, bet jei nėra kitos galimybės Pa
kistaną palenkti prie teisingumo, tai Indi
jos dominijos vyriausybė turi pradėti ka- 

„Ike” džiaugiasi kai jam kelia ovacijas buvusieji pirmojo ir antrojo karo veteranai.ministravimo perėmimo iš karo departa-

ARABAI ŽADA SKELBTI KRYŽIAUS 
KARĄ

Jeruzalė (Dena/Reuter). Britų vyriausy
bės nutarimas atsisakyti Palestinos man
dato Jewish Agency sluoksniuose buvo su
tiktas su rezervuotumu. Ryšium su tuo iš 
minėtos organizacijos pusės pareiškiama: 
„žydų tauta ‘neims dėmesin jokio sprendi
mo, kuris nenumato žydų suvereninės 
valstybės sudarymo”.

Jeruzalė (AP). Bombų sprogimas sunai
kino Haifos miesto policijos pastatą. Žuvo 
9 žmonės ir apie 50 sužeista. Sprogstamoji 
medžiaga buvo atgabenta sunkvežimyje.

Irgum Zwai Leumi tuojau nusiuntė į Tel 
Avivą amerikiečių žinių agentūrai Asso
ciated Press telegramą, kurioje prisiima ! 
atsakomybę už atentatą ir nurodo, jog tai 
keršto aktas už nuvežimą Exodo žydų į 
Hamburgą ir už kito sulaikyto laivo nu
siuntimą į Kipro salą.

New Yorkas (Dena/Reuter). Graikų už
sienio reikalų ministeris Tsaldaris pareiškė,1 
jog Graikijos klausimas yra tik dalis to 
didžiojo komplekso, kuris rišasi su Jung
tinių Tautų egzistencija. Britų karinės pa
jėgos Graikijoje, esančios „graikų laisvės 
apsaugos pylimas”. Graikijds klausimą 
Jungtinės Tautos turinčios spręsti greitai, 
nes kiekviena nutęstoji diena „padeda 
tiems kraštams, kurie grasina Graikijos ne
priklausomybei. *

Vašingtonas (AFP). Buvęs JAV užs. reik, 
ministeris Byrnes atmetė Jugoslavijos kvie
timą atvykti į Jugoslaviją ištirti konflikto 
su Graikija. Byrnes nurodė, kad tas klausi
mas yra JT kompetencijoje.

Vašingtonas (AP). 16-kos Europos tautų, 
dalyvavusių Paryžiaus konferencijoje, de
legacija, vadovaujama Sir Oliver Franko, 
laivu Queen Elizabeth” išvyksta į JAV.

Į ra prieš Pakistaną”.
Reuteris praneša, kad Pakistano vyriau- 

I sybė oficialiai kreipėsi j D. Britaniją ir ki
tas dominijas tarpininkauti ir padėti iš- 

1 spręsti dabartinį ginčą. Britų ministeris 
pirmininkas Attlee, kuriš iki šiol vis atsi
sakydavo Indijoje tarpininkauti, dabar esąs 
sutikęs nepartiniai ištyrus dabartinių kovų 
priežastis, duomenis persiųsti Indijos do
minijos vyriausybei.

BRITŲ KABINETO PERTVARKYMAS
Londonas (UP). Britų ministeriu kabineto 

sudėtyje įvyko žymių pertvarkymų. Minis- 
teris pirmininkas paskelbė apie dabartinio 
prekybos ministerio Sir Staffordo Crippso 
paskyrimą ūkio ministeriu. Jaunas, vos 31 
metų užjūrio prekybos viceministeris Ha
roldas Wilsonas- yra paskirtas prekybos mi 
nisteriu. Ministeris be portfelio Arthur 
Greenwood atsistatydino. Be to, britų vy
riausybės pranešime sakoma, kad savaitės 
gale gali įvykti ir daugiau pakeitimų.

* Egipte siaučia cholera. Jau užregis
truota 27 mirties atsitikimai. Epidemijos 
plitimui sulaikyti JAV ir Sovietų Sąjunga 
siunčia medikamentus.
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Vėl konferencija Baltuosiuose Bumuose
Vašingtonas (Dena/Jčeuter). Prezidentas 

Trumanas ir užs. reik, ministeris Marshal
lis uždarame posėdyje vėl tarėsi su Kon
greso abiejų partijų vadais. Buvo svars
toma tftatidėliotino pagalbos teikimo Euro
pai klausimas. UP informuoja, kad Prezi
dentas Trumanas neranda galimybės pa
dėti Europai nesušaukus prieš tai spe
cialios Kongreso sesijos. Dar prieš susi
renkant šiai konferencijai, buvo atsiklausta 
nuomonės Kongreso narių; daugelis jų yra 
pozityviai nusistatę dėl suteikimo laikinos 
pagalbos ir, būtent, tuojau, nelaukiant Mar- 
shallio plano sudarymo. Valdžios įstaigos 
skaičiuoja, kad tam reikalui, šiemet reikė
tų 2,5 milijardų dolerių. Laukiama kad 
Marshallis turės išdėstyti Kbngreso na
riams, kokia padėtis atsirastų Prancūzijoje 
ir Italijoje, jei tie kraštai negautų amerikie
čių paramos.

Prieš kurį laiką prezidentas Trumanas 
sudarė komisiją, kurios uždavinys yra rū
pintis taupymo" ir susivaržymo priemonė
mis krašto viduje. Komisiją sudaro 26 at
stovai iš JAV viešojo gyvenimo žmonių.

Europos bado pavojui sumažinti yra su
daryta nauja trijų ministeriu komisiją į 
kurią įeina: užs. reik. min. Marshallis, že
mės ūkio min. Andersonas ir prekybos min. 
Harrimanas. Komisija paskelbė keturių 
punktų programą:

1. Vispusiškas maisto produktų taupymas 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

2. Sustiprintas maisto produktų ekspor
tas iš Jungtinių Amerikos Valstybių, išski
riant grūdus.

3. Bendros pastangos įvairių kraštų, ku
rie turi maisto perteklių, prisidėti prie ba
daujančių kraštų sušelpimo.

4. Į sunkumus patekusių kraštų vietinės 
pastangos tinkamai išnaudoti savo išteklius 
ir teisingai paskirstyti turimas maisto at
sargas.

PATAISYMAS
„Minties” 110 Nr., I-me puslapyje, I-je ir 

Il-je skiltyse, paskelbtieji dokumentai: „Vo- 
kiečių-rusų nepuolimo paktas” ir „Slaptas 
papildomas protokolas”-buvo sudaryti Mas
kvoje 1939 m. rugpiūčio 23 d., o ne „rug
sėjo” 23 d., kaip mūsų kai kuriose vietose 
yra klaidingai paskelbta. Kitų dviejų doku
mentų datos — 1939 m. rugsėjo 28 d. — 
yra teisingos. it Red.

New Yorkas (Dena). Egiptas, Irakas ir 
Libanonas išreiškė JT generaliniam sekre
toriui pageidavimą įtraukti į darbotvarkę 
klausimą, kad žydų imigracija į Palestiną 
būtų suvaržyta tarptautinėmis priemonėmis.

JAV zonos administracija pereis Valstybes 
departamento žinion

Berlynas (UP). Kaip praneša gerai infor
muoti šaltiniai, Valstybės departamentas 
(State Departament), gal būt, perims ame
rikiečių zonos Vokietijoje administraciją 
ateinantį pavasarį ir ligšiolinis karin. gu
bernatorius bus pakeistas aukštuoju komi
saru.

Spalio 6 d. gen. Lucius D. Clay rengiasi 
skristi į Vašingtoną pasitarti su Valstybės 
sekretoriumi G. C. Marshalliu ir kitais 
Karo ir Valst. departamento pareigūnais. 
Tuose pasitarimuose bus tariamasi dėl mi
nėto pakeitimo, kurį stipriai remia kašp 
gen. Clay, taip ir pats Marshallis.

Tam pakeitimui paskatinimą davė są
jungininkų sluoksniuose susidariusi bendra 
nuomonė, kad užsienio reikalų ministeriu 
konferencija Londone, kuri įvyks lapkričio 
mėn. pabaigoje, nepasiseks. Manoma, kad 
sovietai vistiek vakariečių planui dėl Vo
kietijos suvienijimo nepritars. Daugelis ru
sų zonos vokečių vadų yra tvirtai įsitikinę, 
kad po Londono konferencijos su sovietų 
parama įvykdyto plebiscito jų zonoje, Vo
kietija suskils. Tokiu būdu, jų nuomone, 
neišvengiamai atsiras dvį visiškai atsisky
rusios Vokietijos valstybės.

GEN. CLAY RIMTAS KANDIDATAS
Tikimasi, kad generolui Clay gali būti 

pa-iūlytas amerikiečių zoms aukst. komi
saro postas, nors jis pats kaip kariuomenės 
žmogus, pakartotinai yra pareiškęs nenorą 
šiai vietai užimti.

Dėl Valst. departamento Vokietijos ad-

TRUMANO PAREIŠKIMAS SPAUDAI
Vašingtonas (Dena/Reuter). Specialioje 

spaudos konferencijoje prezidentas Truma
nas pareiškė, kad nutarimas sušaukti Kon
greso sesiją priklauso nuo tyrinėjimo iš
davų tų komisijų, kurias jis neseniai su
darė. Dabar jo žinioje esančių fondų už
teksią tiek, jog Vakarų Europai bus gali
ma suteikti tokią pašalpą, kad ji su su
veržtais diržais galėtų laikytis iki gruodžio 
1 d. t) jei tat iki ateinančio kovo nutęsti, 
tai reikėsią dar 580 mil. dolerių. Trumanas 
pažymėjo, kad dabar esą galimybės pasa
kyti kuomet jis apsispręsiąs sušaukti Kon
greso specialią sesiją. O iš kitos pusės, 
vyriausybė negalinti pradėti Europos šel
pimo be Kongreso pritarimo tuo reikalu. 
Jis palankiai pasisakė dėl teikimo skubios 
pagalbos Prancūzijai ir Italijai, kad galėtų 
pergyventi kritišką ateinančią žiemą ir kad 
jos kaipo laisvos ir nepriklausomos valsty
bės galėtų pergyventi krizės sunkumus. 
Pirmą kartą prezidentas Trumanas spaudai 
pareiškė, kad Kongreso sušaukimas yra sa
vaime suprantamas dalykas.

DIDELIS PRITARIMAS
Vašingtonas (AP). Žymūs respublikonų ir 

demokratų partijų nariai pasisakė pritariu 
dabar sudarytam Trumano projektui, kad 
keturios svarbios Kongreso komisijos dar 
prieš Kongresui susirenkant į specialią se
siją aptartų klausimą dėl suteikimo Euro
pai pašalpos 580 mil. dolerių ribose. At
stovų rūmų užsienių politikos komisijos 
pirmininkas Charles A. Eaton pareiškė, 
kad jis stipriai parems šį trumpalaikį pa
ramos planą.

Respublikonų partijos kandidatas į prezi
dentus Haroldas Stassenas vienoje kalboje 
pasisakė remsiąs Tumano programą ry
šium su maisto produktų taupymu. Jis pa
sakė „Prezidento vadovaujami jūs turėtu-

Šios dienon numeryje:

SANTYKIAVIMAS SU RUSAIS

VILNIAUS UNIVERSITETAS 
1940—1941 METAIS (tęsinys) 

•
NAUJO GYVENIMO EVANGELIJOS — 
(l-aiškaį iš Paryžiaus apie naujausias li
teratūros sroves ir mokyklas) 

•
POLITINIAI UŽKULISIAI DP 
VERBUOJANT Į PRANCŪZIJĄ ir kt.
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I mento, skersai kelio stovi dvi kliūtys. Pir
ma, susiduriama su sunkumais dėl admi- 

! nistracijos finansavimo ir, antra, dabar ga
luojantieji keturių susitarimai dėl Vokieti
jos admnistracijos turi būtį reviduoti. Ga- 
liojantieji susitarimai yra dėl karinės, bet 
ne dėl civilinės administracijos.

Jeigu Valstybės departamentas perimtų, 
neabejotinai armijai visgi tektų palaikyti 
tvarką (policija), rūpintis tiekimais ir su
sisiekimu. Administratyviniai ir politiniai 
reikalai atitektų diplomatams. Gj prie da
bartinio sutvarkymo, Marshallis turi 
kreiptis j karo departamento įstaigas, kad 
perduotų savo nurodymus (politiką) gen. 
Clay. Yra žinomas faktas, kad Marshallis 
mieliau norėtų vesti reikalus betarpiai su 
karin. gubernatoriumi.

MURPHY MATYSIS SU MARSHALLIU
Ambasadorius Robertas D. Murphy, svar 

blausias Vokietijos Valstybės departamento 
reprezentantas, vyks taip pat su gen. Clay 
į Vašingtoną, kur numato abu užtrukti apie 
porą savaičių. Manoma, kad Marshallis j up 
du pasiims ir į Londono konferenciją.

Vokietijos administravimą perduoti Vals
tybės departamentui labai norėjo buvusieji 
gen. Clay pirmtakūnai: gen. D. EisenhO- 
weris ir jo įpėdinis J. McNarney.

Kiek tenka patirti, daugumą civilinių 
tarnautojų, dabar dirbančių prie karin. 
valdžios, numato perimti Valstybės Depar
tamentas. Pakol kas nebuvo minima kito 
žymesnio kandidato užimti aukšt. komisaro 
vietai, išškyrus gen. Clay.

met šią svarbiausią Jungt. Amerikos Vals
tybių istorijoje taupymo programą nuo
dugniai įvykdyti, kad pašalinus iš Europos 
skurdą ir vargą”.

SPAUDOS KRITIKA
New Yorkas (AP). Amerikiečių laikraš

čiai „New York Times” ir „N. Y. Herald 
Tribune” smarkiai puola prezidentą Tru- 
maną už jo neryžtingumą sušaukti specia
lią Kongreso sesiją.

„New York Times” rašo: „Nežiūrint, 
kad jis pats mums įrodinėja, jog Europos 
likimas kabo ant siūlo, jis tęsiasi daryti 
sprendimą ...” Pasak laikraščio, matomai, 
Trumanas yra nutaręs laukti kokio ste
buklo, kuris jj atpalaiduotų nuo reikalin
gumo’ tų priemonių, kurias, tur būt, jis akai 
to nepopuliariomis.

„N. Y. Herald Tribune” rašo: „Tiek 
Marshallio planas, tiek maisto taupumo 
programa bei kainų kontrolė yra tik fan
tazija nes visa tai neturi amerikiečių tau
tos pritarimo ir paramos. O to galima at
siekti tik drąsa, įsitikinimu ir vadovavimu. 
Kaip atrodo, tų sąlygų prie prezidento Tm- 
mano nebus galima pasiekti, nes jis neda- 
vertina krizės pavojingumo, arba, nes jis 
nepajėgia tą tinkamai pasitikti.”

Kairas (Dena/Reuter). Girdisi gandai, kad 
arabai esą sudarė 45.000 vyrų kariuomenę 
Palestinai ginti. Vienas arabų laikraštis 
rašo, kad po paskelbimo JT Palestinos ko
misijos pranešimo Syrijoje esanti įvykusi 
visuotina mobilizacija. Irako karininkai esą 
atvykę | Damaską. Visame arabų pasaulyje 
esą ruošiamasi „šventajam karui”.

Paryžius (Dena). Prancūzų komunistai 
Verdūno gatvėse įtaisė barikadas, norėda
mi sutrukdyti amerikiečių karinių sunkve
žimių pravažiavimą, kuriais buvo vežamas 
cukrus i Vokietiją.
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Laisvojo Triesto vargai
Dabartinė anglų - amerikiečių Triesto 

valdžia, laukdama paskyrimo ir atvykimo 
naujo gubernatoriaus, numato, kad Jung
tinėms Tautoms teks Trieste išleisti po 20 
mil. dolerių kasmet. Bet jeigu komunistų 
agitacija tęsis, jie prileidžia, kad išlaidos 
gali padidėti iki 40 mil. dolerių.

Visi tie ūkiniai trūkumai kyla dėl mažos 
valstybės politinio nenusistovėjimo. Juo la
biau, kad ji' yra iš trijų pusių apsupta ko
munistiškos Jugoslavijos, kurios užsimojimai 
Triesto atžvilgiu negalima laikyti draugiš
kais net ir po to, kai ji pasirašė taikos 
sutartį, prižadėdama tą kraštą respektuoti. 
Be to ir pačiame Trieste, manoma, 35’/« 
gyventojų simpatizuoja komunistiškos Ju
goslavijos reikalavimams į Triesto sritį. 
Triestas priklausydamas Jugoslavijai, jų 
manymu, galėtų pavirsti į modernišką 
miestą, nes tarnautų komunistiškai Rytų 
Europai kaip idealus išėjimas į jūrą.

KAPITALAS VENGIA TRIESTO
Grasinimai ir kėslai iš Triesto laisvos 

teritorijos atbaidė daug verslininkų, nuo 
kurių priklauso paties Triesto gyventojų 
egzistencija. Daug italų draudimo ir lai
vininkystės bendrovių, kurios per eilę’ ge
neracijų davė darbo ir duonos daugeliui 
Triesto gyventojų, perkėlė savo įstaigas į 
Milaną ir Genują. Sąjungininkų karinės 
Valdžios pareigūnų kreipimąsis į versli
ninkus, kad išjudintų ūkitiį gyvenimą, su
kuriant pramonę ir tuo būdu suteikiant 
darbo galimai didesniam žmonių skaičiui, 
neturėjo pasisekimo. Amerikiečių ir švei
carų tabako bendrovės pareiškė savo susi- 
interesavitną Triestu, bet koi kas 
pitalo investavimo susilaiko.

Miestas yra apmiręs, laike karo 
neteko 80 savo laivų. Kad galėtų 
statyti reikalinga 80 mil. do!., 
tas neturi, nebent JAV galėtų 
dengti.

Nedaugelis vidurio Europos
sifiaudoja Triesto uostu, dažniausiai turi 
laukti mėnesį ir daugiau iki jiems pavyksta 
gauti laivą savo prekėms pakrauti. Dėl tos 
priežasties jie stengiasi nukreipti savo pre
kes į kitus uostus, kad sumažintų sandė
liavimo išlaidas ir kitus nuostolius. Jugo
slavija^ kurį dabar turi buvusį italų uostą 
Fiumę, stengiasi daugiausia juo pasinau
doti ir čia patraukti kitus. Pąv., čekų pre
kybininkams pasiūlyta net specialūs Fiu-

mės uosto tarifai. Kaip čekų taip ir austrų 
prekių judėjimas per Triesto uostą, nors, 
atrodo, jiems būtų Triestas prieinamiau
sias, yra nežymus ir silpnas.

nuo ka-

Triestas 
juos at

karių Tries
tą sumą

pirklių,

pa-

be-

DAUG BEDARBIŲ
Dėl tos priežasties, palyginus, Trieste 

daug bedarbių — 25.000 iš 350.000 gyven
tojų, esančių visoje vadinamoje „Triesto 
laisvoje valstybėje”. Be to, apie 10.000 
darbininkų dirba prie- viešųjų darbų, ku
riems užsibaigus manoma, bedarbių šilai
čius pakils iki 40.000.

Sąjungininkų karinės valdžios pareigū
nai esą įsitikinę, kad komunistai tyčia kejia 
čia nerimą, norėdami užkirsti kelią kapi
talo plaukimui į Triestą ir apskirtai padė
ties stabilizavimuisi. Neseniai įvykę slapti 
profesinių sąjungų rinkimai parodė, kad 
apie 50’/o Triesto darbininkų yra komu
nistų vadovaujami. Remiantis šiais duome
nimis prieinama išvados, kad į šios terito
rijos parlamentą būtų išrinkta 35 "/• * ko
munistų. Sąjungininkų karinės valdžios 
priešinimąsi prieš komunistų reikalavimus 
į Triestą apsunkina dar ir ta aplinkybė, 
kad kai kurie stambieji Triesto pramoninin
kai ištikimai tarnavo — vokiečiams ir sa
viems fašistams. Tuo pasinaudoja komu
nistų propaganda ir silpnina sąjungininkų 
pastangas Triesto reikale.

Geležinkelių susisiekimo linijos su Tries
tu, išskyrus vieną, eina dabar per Jugo
slavijos teritoriją. Vasarą elektros energiją 
Triesto laisv. sričiai teikia jėgainės, kurios 
dabar yra Jugoslavijos teritorijoje. Pirmą 
savaitę tos atskirtos teritorijos gyvenime, 
ręikia pripažinti, Jugoslavija netrukdė 
elektros energijos tiekimo.

Tačiau nors Jugoslavija šiame reikale 
nedarė trukdymų, sąjungininkų pareigū
nai abejoja ar laisvosios teritorijos kaimy
nai bus korektiški kituose dalykuose. Pav., 
praėjusias metais trisdešimt trys komu
nizmo priešininkai paslaptingu būdu dingo 
iš Triesto apylinkių. Be to, pažymėtina, 
kad priėš porą savaičių Gorizia miestelyje, 
Italijoje, netoli Triesto dingo Dr. Andr. 
Ursic - vienintelio slovėnų kalba leidžia
mo antikomunistinio laikraščio „Demokra
tija* redaktorius. Jis Triesto apylinkėse 
važiavo dviračiu ir daugiau nebepasirodė. 
Jo surasti iki šiol nepavyko. (N.Y.H.T.)

Garsus amerikietis žurnalistas ir 
NYHT vyriausias diplomatinis ko
respondentas James B. Reston viena
me savo straipsnyje analizuoja sp- 
vietinės diplomatijos techniką, pasi
remdamas savo dvejų metų tiesiogi
niais stebėjimais. Straipsnio autorius, 
atrodo, yra gana gerai susipažinęs su 
savotiška sovietų diplomatuos tech
niką, kuri daugeliui diplomatų, tiek 
pastaruoju metu išėjusiųjų į šią dar
bo sritį, yra neįprasta. Analizė pa
įvairinama konkrečiais nesenos pra
eities pavyzdžiais. Straipsnio 
suglaustai čia pateikiamos.

Santykiavimas su rusais

mintys

nepa- 
iaikas 

beveik

Daugelio apgailėtas, bet niekeno 
neigtas, yra faktas, kad Rusija kuris 
yra lyg ir atskira pasaulio dalis su 
200 milijonų gyventojų, kurių gimimų skai
čius iš 1000 siekia 40. Tas reiškia, kad dvie 
jų generacijų eigoje joje priaugs 60 mil. 
gyventojų, t. y. 12 mil. daugiau, negu britų 
saloje dabar yra. Tokio gimimų skaičiaus 
nė viena tauta iš J. T. narių neturi. Kartu 
su gyventojų prieaugliu reikia tikėtis' ir 
komunistų galios padidėjimo. Tą numatant, 
santykiaujant su rusais, reikia pasirinkti 
vieną iš trijų galimybių: kariauti, kas po
litiniai ne labai praktiška ir ne moralu; 
ignoruoti, kas neatrodo esant labai pel
ninga ir pagaliau, mėginti kokiu nors būdu 
susikalbėti su jais. Pastarąjį atvejį čia ir 
paliesime.

Santykiavimas su rusais yra lyg teniso 
žaidimas be aikštelės ribų ir be teisėjo. Jei 
Molotovas smogia į tinklą ir šaukia „gerai", 
tai jums, išskyrus ginčus, nieko daugiau ne
belieka, o tada jis pasakys: „Ar mes nesu
sitartume geruoju?” Būdamas blogoj nuo
taikoj ar jausdamas, kad Politbiuras būtinai 
savo nori, Molotovas vetuos. Jei ne, jis ieš
kos kompromisų: jis sutiks žaidimą pakar
toti. Tas nepašalina „modus vivendi” su 
Maskva reikalo, bet tik apsunkina procesą. 
Europos patariamoji komisija, sudaryta dar 
prieš karo pabaigą tikslu koordinuoti Trijų 
Didžiųjų pokario politiką, posėdžiavo Virš

ITO statutas - pasaulinės prekybos Magna Charta
TARPTAUTINE PREKYBOS KONFERENCIJA ŽENEVOJE

Beveik 5 mėnesius, nuo š. m. balan
džio 7 d. iki rugpiūčio 23 d., yra trukusi 
tarptautinė prekybos konferenciją Žene
voje, kurioje dalyvavo virš 700 atstovų ir 
ūkio specialistų iš 17-kos kraštų. Svar
biausias uždavinys šios įžanginės konfe
rencijos, paruošusios dirvą ,š. m. lapkričio 
mėn. numatyta; JT pasaulinei prekybos ir 
verslo konferencijai Havanoje, buvo iš
dirbti pasaulinės prekybos chartos projek
tą. Toji charta turėsianti būti steigiamo
sios pasaulinės prekybos organizacijos 
(International Trade Organisation, trum
pai pavadintos ITO) statutu.

Palanki proga, kad iš karto susitiko tiek 
daug ūkio ir prekybos specialistų iš įvai
riausių kraštų, buvo tam išnaudota, kad 
pasirašius daugelį tarpusaviu prekybos ir 
muito sutarčių. Per penkis mėnesius tru
kusius oficialius ir neoficialius pasitarimus 
buvo pasirašyta ne mažiau kaip 105 tokios 
sutartys.

Pats ITO 
bas — yra 
apie 30.000
susidedantį iš 1.494 atskirų dokumentų, vi
dutiniai po keturis puslapius kiekvienas.

Svarbiausieji statute svarstomieji klausi- 
■ maj yra šie.

statutas, — 455 posėdžių dar- 
milžiniškas reikalas, talpinantis 
žodžių ir turintis dar priedą,

Japonų generolas Renya, savo laiku užka
riavęs Singapūrą, dabar nuteistas kaip 
karo nusikaltėlis, pristato savo bendrinin

kas britų kalėjimo komendantui.

1TO organizacija. Pasaulinės Prekybos 
Organizacijos santvarka yra panaši j Jung
tinių Tautų Organizacijos santvarką. Ji 
susideda iš Vykdomojo Komiteto, į kuri 
įeina tam tikram laikui išrinkti atstovai, 
ir iš pilnaties susirinkimo visų organizaci
jos narių. Narių pasikeitimo eiga Vykdo
majame Komitete ir specialūs balsavimo 
metodai bus tiksliai nustatyti tik Ha
vanoje. Dabartinis planas apsiriboja tik 
pasiūlymais. Eventualūs ginčai, kurie ga
lėtų kilti tarp būsimųjų pasaulinės preky
bos chartos signatarų dėl pastarosios in
terpretacijos, turės būti perduoti Tarptau
tiniam Teismui Hagoje.

Prekybos suvaržymų panaikinimas. Lais
va prekyba 1 sudaro Pasaulinės Prekybos 
Organizacijos fundamentą ir pagrindinį 
principą. Išdėstymas šių pagrindinių pa
saulinės prekybos . teisių statute, aišku, bu
vo vienas iš sunkiausių pasitarimų mo
mentų. Pasiūlytas sprendimas yra kompro
misas tarp Jungtinių Amerikos Valstybių 
atstovo ir D. Britanijos delegato nuomo
nių. Didžioji šiaurės Amerikos užsienio 
prekybos politikos linija krypsta į kuo di
desnį panaikinimą visų suvaržymų bei 
kliūčių, užstojančių kelią pasaulinei pre
kybai ir laisvam pasikeitimui prekėmis 
tarp tautų. Ši tendencija derinasi su JAV 
interesais padidinti savo eksportą. Oi karo 
ūkiškai ir finansiniai labai nusilpnintai D. 
Britanijai reikalingos priemonės apsaugoti 
savo prekybos interesus, kurie laisvajame 
ūkyje gali būtį įgyvendinti tik apsaugos 
muitais ir prekybos suvaržymais. Akivaiz-, 
doje šitokių aplinkybių statute buvo rezer
vuotos tam tikros teisės vargingiems kraš
tams imtis priemonių prekybos apsaugai; 
savaime aišku, kad šitos priemonės būsian
čios kontroliuojamos ITO organizacijos.

Apsaugos muitai. Kad suvienodinus skir
tingus interesus aukštai išsivysčiusių pra
monės valstybių, kaip pav. JAV ir D. Bri
tanijos, su interesais grynai agrarinių kraš
tų arba kraštų, pradedančių tik išvystyti 
savo pramonę, į chartą turėjo būti įterptos 
garantijos silpnesnių partnerių interesų ap
saugojimui. Kraštams, kurie ūkiškai yra lai
komi dar ne pilnai išsivystę, tam tikroje 
apimtyje leidžiama įvesti apsaugos muitus, 
kad padėjus išsivystyti vietinei pramonei. 
Be to, šitie kraštai galės pasinaudoti leng
vatomis žaliavų įvežime ir galės gauti pra
monės kraštų paramą mokslu ir patyrimais.

Tarpnsavė kredito parama. Toliau statu-

tas numato išplėsti palankumo klauzulę, 
kuri ikj 5ibl buvo paprastai vartojama tik 
prekybos sutartyse, ir ilgalaikio tarpvalsty
binio kredito sistemai.

1TO statutas buvo objektu plačių pasita
rimų bei diskusijų Maskvoje, ir reikės daug 
gero noro bei daugelio kompromisų, kad 
priėjus vieningumo dėl daugybės priešingų 
daugelio tautų interesų. Atviri pasiliko dar 
šie klausimai: Pasaulinės Prekybos Organi
zacijos balsavimo metodas, sutvarkymas 
santykių su valstybėmis.— ne nariais, ginčo 
klausimų perdavimas Tarptautiniam Teismui 
Hagoje ir rinkimo nuostatai Vykdomajame 
Komitete. (Dena)

500 kartų, bet praktiškai
Potsdame įkurtoji užsienių 
taryba laike 15 mėnesių posėdžiavo 122 kar 
tus kol susitarė dėl mažesnės Europos da
lies sutarčių esminių dalykų; tačiau daugu
ma svarbių dalykų (Italijos kolonijos, Tries 
to gubernatorius) yra atidėti ir neišspręsti. 
Šešių savaičių pasitarimai Maskvoje dėl 
Vokietijos ir Austrijos sutarčių priėjo mir
ties tašką.

To priežastis, kad ir mes ir rusai grie
biasi skirtingų tikslų bej galvojimo būdų, 
įtarinėdami vieni kitų tikslus ir vartodami 
visai skirtingus santykiavimo metodus. Tai 
nėra dėlto, kad mes skirtingai suprantame 
„demokratijos” bei „piliečių teisių” ar 
„laisvės” sąvokas, bet kad kiekvienas sten
giasi įpiršti pasauliui savas individualines 
bei valstybines idėjas.

Abi pusės vartoja skirtingus ginklus. Tas 
nereiškia, kad einama skirtingais keliais, bet 
tik kad rusai diplomatinei veiklai skiria 
maža galimybės: mes manome galint reika
lus sutvarkyti išsikalbėjimu bei doleriais, o 
rusai gi, siekdami savų tikslų, vartoja 
daugiau politinę organizaciją, infiltraciją ir 
papirkinėjimus, negu diplomatiją.

Liūdniausia, kad, isigilinę į jų metodus. 
■ randame prieštaravimų veikloje. Užsienių 
reikalų ministrų konferenciją Londone jie 
norėjo nutraukti dėl techniškų dalykų, bū
tent, Potsdamo susitarimas nenumatąs, kad 
jame dalyvautų Prancūzija. Keletą mėnesių 
vėliau, norėdami rodomu draugiškumu tu
rėti įtakos į Prancūzijos rinkimus, jie už
sispyrė, kad Prancūzija dalyvautų deba
tuose.

Yra visaj aiškus faktas, kad Politbiuras 
labai tampriai laiko juos pažabojęs. Jie ir 
patys to nemėgina nuslėpti. Pereitą pava
sarį, tyrinėjant Graikijos pasienį, J.A.V. 
atstovas prie JT komisijos p. Ethridge pa
teikė Sov. S-gos atstovui p. Lavriševui 
J.A.V.-bių projektą peržiūrėti. Pastarasis 
peržiūrėjęs pasakė, kad, jo nuomone, pa
siūlymas atrodąs geras, bet, žinoma, jį esą 
#ikalinga dar pasiųsti Maskvon. Po poros 
dienų jis priėjęs prie Ethridge sako: „Aš 
nesutinku čia nė su vienu žodžiu. Tikrumoje 
aš nesutinku daugiau, negu kada nors aš 
būčiau galėjęs galvoti”. Panašiai yra pa
žaboti ne tik tokie jaunesnieji diplomatai, 
bet lygiai ir toks pats Molotovas. Pary
žiuje, prieš duodamas sutikhpą Keturių 
Didžiųjų x įvyksinriems pasitarimams, jis 
Maskvoje Politbiuro buvo srtiulkiai tam 
parengtas, kur jis užtruko 4 dienas. Kitą 
sykį Maskvos konferencijoje Molotovas 
kalbėjo pusę valandos, atsakydamas Į Mar- 
shalio pasiūlymą dėl Keturių susitarimo, 
liečiančio Vokietijos nuginklavimą. Pa
prastai sekančios dienos „Prawda” Molo
tovo kalbas išspausdindavo. Sį kartą, ta
čiau, to nėMivo. Sekantį posėdį Molotovas 
atidarė, sakydamas turįs duoti pareiškimą, 
ir skaitę lygiai tą pačią kalbą. Pusvalan
džio kalba buvo ištisą valandą verčiama į 
prancūzų ir anglų kalbas. Visi nustebo. 
Dalykas tik sekančią dieną paaiškėjo: jis 
pirmąjį sykį buvo išleidęs vieną punktą 
dėl klausimo įtraukimo į konferencijos 
dienotvarkę. Jis, matomai, buvo Politbiuro 
paakintas pakartoti tą patį pranešimą ir tą

nieko neatsiekė, 
reikalų ministrų

vietą, kurią, dieną anksčiau, 
Sekančią dieną „Prawdoje” 
atspausdinta.'

Panašūs atsitikimai taikos
labiau nesirišančius iv 
1919 metais. Sovietų 
neduos savo pritarimo 
Tiek britai, tiek ame-

buvo praleidęs, 
jo kalba buvo

pasitarimus po

leidžia, jie vėl sto-

svarbumo reikalas 
Derybininkai, kurie 

instrukcijas, taip

šio karo daro daug 
formalesnius, negu 
derybininkai niekad 
pirmame pasitarime, 
rikiečiai, jei yra naudinga, mėgina reikalą
išsiaišiknti neformaliuose pasitarimuose. 
Anie gi nemėgsta įemos paliesti už konfe
rencijos salės sienų ir į anglo-saksų to
kius pasikalbėjimus jie žiūri kaip pastan
gas apeiti juos formaliose derybose.

Paprastai konferencijose jie yra nepri
varginami; tiek Molotovas, tiek Višinskis 
fiziniai yra ypatingai patvarūs. Net ir po 
4—5 valandų intensyvių pasitarimų, kai 
Byrnes būdavo visai, išsikvėpęs, jie vėl 
maišosi po JT posėdžius bei sesijas ir, jei 

| jų taktika ir momentas 
ja į ginčus.

Bet tai nėra pirmo 
santykiaujant su jais, 
veikia pagal griežtas
greit nenuvargsta, kaip tie, kuriems duota 
tam tikra veikimo laisvė
Pirmasis tik gali nuolatos kartoti ką in
strukcija liepia, pastarasis gi 
diskretiškumu, bet kartu 
pasiūlymus.

Harold Nicol^on, savo knygoje apie 1919 
metų taikos konferenciją rašo, kad įtemptas 
santykiavimas priveda prie to, kad disku
tuojamas objektas įkyri ir pasiduodama 
draugiškumo įtakai. Sprendimai tada daro
mi improvizuotai, esminiai į juos neįsigi
linus ir neišstudijavus. Si pažiūra verta 
kartais ir šiandie pastebėti, nes, pav., 
Franklinas Rooseveltas buvo orus žmogus 
ir, kas liečia santykiavimą su rusais, kaip 
jis dažnai sakydavęs H Hopkinsui, turė
jęs didelį pasitikėjimą savimi. Tačiau 
aukščiau minėti faktoriai nuvedė buv. 
Prezidentą į netikslumą, improvizaciją ir 
staigius sprendimui!, dėl kurių Nicolso bu
vo įspėjęs. ’

„Daugiausia laiko konferencijoje (Versa
lyje) buvo išeikvota ypatingai besistengiant 
perdaug nepulti”, rašė pulk, House savo 
dienoraštyje. Netolimoje praeityje vakarie
čiai gi vėl tą patį pakartojo. Sovietai gi 
nei puolimu, nei pagarbumu savo partne
riui, nei meilumu ar prideramai* geromis 
manieromis savęs neapsunkino. Byrnes, 
vykdamas Į Londono konferenciją, buvo 
įsitikinęs, kad jie susitars labai greitai, ta
čiau teko greit apsivilti. Konferencijos 
pradžioje visi ministrai sutiko, kad joje 
dalyvautų Prancūzija ir Kinija. Vienuoli
kai dienų praslinkus Molotovas pareiškė, 
kad tos valstybės konferenciją turi apleisti, 
nes jų dalyvavimas pažeidžiąs Potsdamo 
susitarimą. Norėdamas greičiau eiti, prie 
esminių klausimų, Byrnes galų gale nusi
leido. Tačiau jis greit patyrė, kad drau
giškumas neišaukia draugiškumo. Nors 
sovietų delegatai posėdžio metu nesidrovi 
panaudoti provokuojančių puolimų prieš 
asmenis ar taktiką, tačiau, posėdžiui pa
sibaigus, jie vėl kurtuaziški. Su savo ko
legomis jie draugaujasi tiek, kiek reika
lauja formalumai. (Bus daugiau)

sprendimuose.

naudojasi
ir atsako už savo

rašo, kad įtemptas
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M. Biržiška VILNIAUS UNIVERSITETAS
1940 - 1941 metais

drugelių prie ugnies ir sekė atsibun-valdžios, kaip nakties drugelių prie ugnies ir sekė atsibun
dantį ir didėjantį lietuvių antisemitizmą ir pasipiktinimą 
Lietuvių visuomenė, matydama vis didėjantį llet.uvių stū
mimą iš tarybinio aparato ir jų pakeitimą žydais, gyvai 
atjautė ir lietuviškumo niekinimą — nepriklausomybės pri
siminimų, tautos emblemų ir t. p. naikinimą, pažeidimą tiky
binių jausmų ne tiktai persekiojant tikybines knygas, bet ir 
naikinant pakelėse • kryžius •— smuikelius, antkapius ir 
lietuvių veikėjų kankinimus NKVD kalėjimuose, stiprėjantį 
Lietuvos rusinimą, primenantį caro laikus, tik su tuo skir
tumu, kad dabar nebebuvo jokios galimybės tam pasiprie
šinti. Rimti ir apdairūs žydai ne kartą įspėdavo savo tau
tiečius dėl perdidelio užsiavansavimo sovietų pusėn. Tikrai, 
kai 1941—44 m. vokiečiai žudė Lietuvoje žydus, toje akci
joje retų jų bendradarbių lietuvių tarpe dažniausiai matėme 
tuos kurie patys ar kurių artimieji tarybiniais laikais nuken
tėjo nuo žydų enkavadiečių ir kitų. Šiaip lietuvių visuomenė, 
kaip žinome, su dideliu pavojumi sau slėpė ir tuo būdu 
išgelbėjo daug žydų. Vilniuje ir Vilniaus krašte, naujai'su- 
jungtame su Lietuvos Respublika, lenkų komunistų buvo 
visai nedaug, bet lenkų visuomenės vadovaujančios grupės 
nutarė panaudoti pasitaikiusį momentą lietuviškumui su- 
silpinti ir sustiprinti lenkų pozicijoms. Tuo tikslu lenkai 
dėjo visas pastangas, kad kiek galima daugiau užimti vietų 
tarnybinėse įstaigose, remiantis profesinėmis sąjungomis ir 
pan., ir tuo pat kovoti prieš „smetonininkus“ (lietuvius), 
prieš, „nesuprantamą“ lietuvių kalbą, prieš reikalą ją iš
mokti ir t. t.

Neturint jau tikrai su kuo kovoti „revoliucija“ (rusų 
okupacija), kuri jau sulaužė „reakciją“ (Lietuvos nepriklau
somybę), puolė 30 ha žemės ukius, kaip buržuazinius rams
čius, uždėdama jiems nepakeliamai sunkius mekesčius ir ne
paprastas pyliavas natūroje, darj'dama kliūtis jų vaikų 
mokslui ir t. t. Įsivyraujanti santvarka iššaukė visuotiną 
nepasitenkinimą, nesusipratimus, ginčus, sekimą vienas kito, 
viešus įskundimus ir slaptus išdavinėjimus. Lietuvių liaudis 
ir mokyklinis jaunimas savaip reaguodavo antisovietiškais 
anekdotais ir ironiškomis dainelėmis. Silpnutė, beveik ne
sucementuota, neprityrusi, nei teoretiškai, nei praktiškai 
nepriaugusi persilaužimo momento uždaviniams Lietuvos 
Komunistų Partija, kuri ir pati įsiliejo į Visasąjunginę Ko
munistų Partiją, bejėgiškai dabar žiurėjo į visuotiną pa- . 
kriklmą ir aiškią komunistinio socializmo karikatūrą. Ji

duodavo potvarkius dažnai visiškai dabartinės padėties 
neatitinkančius, 'net ir priešingus, tuo pačiu padidindama 
jau ir taip viešpataujantį chaosą. Partiniai žydai skersavo 
į lietuvius partiečius, kuriuos ne be pagrindo įtardavo tau
tinėmis apsiracijomis, o šie vengė viešai sakytis saugodamies 
tų priekaištų, tik jausdami ir mylėdami priešingą tarybinei 
santvarkai savo tautiečių nusistatymą, žinodami juos lau
kiant naujų politinių atmainų, stengėsi veikti raminančiai, 
neviešai ir apdairiai besilkalbėdami, nekartą remiami kelių 
rimtesnių maskvinių Instruktorių. Šie, tikrai, kai kada už
bėga už akių tolimesniam santykių paaštrėjimui, pažymė
dami lietuvių kalbos pirmumo teisę Lietuvoje, reikalaudami 
iš maskolių pramokti lietuviškai, sutikti šiuo tarpu palikti 
lietuvius visuomenei labiau matomose vietose, pav. Liaudies 
komisarų, priešingai lenkų ir žydų reikalavimams. Patys 
Liaudies komisarai negalėjo sudaryti jokios įtakos ir ne
turėjo reikšmės įvykių eigai ne tik kaip Maskvos instruk
torių prižiūrimi pastumdėliai, bet taip pat ir kaip lietuviai, 
kuriuos nuolatos puolė iš įvairių pusių kitų tautybių ats
tovai, paduodam! ant jų daug skundų ir reikšdami daug 
prcntenzijų, kurių pagrinde dažniausiai buvo ne tos ar kitos 
tautybės paties, skundiko arba jam artimo žmogaus reikalas.

PIRMIEJI VILNIAUS UNIVERSITETO PUOLIMAI 
nOI .SEV1KŲ LAIKAIS

Bolševikams okupas Lietuvą, Švietimo ministerijos vado
vavimą paėmė Antanas Venclova, vėliau tapęs švietimo ko
misaru. Jį pavadavo Juozas Žiugžda. Abudu buvo gimnazi
jos mokytojai, išėję Vytauto Didžiojo Universitetą. Tuo pat 
abudu turėjo plačias pažintis mokytojų, profesorių ir lite
ratų tarpe. Abudu ne komunistai (ypač Žiugžda), tačiau vie
šai vartodavo bolševikiną frazeologiją.

1940 m. sausio mėn. ’ d. Universiteto Taryba (profesorių 
susirinkimas) išrinko Vilniaus Universiteto rektoriumi lie
tuvių literatūros istorijos prof. Mykolą Biržišką, kuris, kaip 
jau buvo pasakyta, yra buvęs Vilniui Paduoti Sąjungos pir
mininku. Kelioms dienoms praėjus nuo bolševikų okupaci
jos susiorientavęs padėtyje ir besirutuliuojančių įvykių 
linkmėje, jis kreipėsi į asmeniškai pažįstama buv. savo 
klausytoją (kaip it Žiugžda) rninlsterį Venclovą tuo metu 
dar besirandantį Kaune (po kelių savaičių Švietimo Mirus-
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Naujo gyvenimo evangelijos...
lėbauti gali tik spekuliantai, „mar- 

chė noir” princai, kurie 4 buržua
ziją dar neįėjo, bet iš proletariato 
jau išsibraukė. O intelektualai, ypač Jų 
jaunimas visiškai suproletarėjo, bet geistų 
būti proletarijato intelektualine buržuazija. 
Tačiau išlavintas tikrasis proletariatas savo 
intelektualais tepripažįsta tik tuos, kurie yra 
draugingi Markso, Lenino, Stalino, Thorezo 
sekėjai Blogiausiu atveju — Jaurės, Blu- 
mo ...

O juk Paryžiaus prestižą norisi išlaikyti. 
O juk parodyti, kad ir po šio karo Pran
cūzija tebėra pilna kūrybinių idėjų, kad ji 
tebespindi naujais atradimais, originaliais 
skoniais ir polėkiais, kad ji naši naujais 
sąjūdžiais ir meninėmis bei intelektualinė
mis revoliucijomis, — taip pat nemažiau 
norisi. O juk šį tą pasakyti, šį tą suvai
dinti, nustebinti Europą ir ypač nušluostyti 
nosį jankiams, kurie mano, kad jei dvasios 
pigmėją apginkluosi jeepais ir atomine 
bomba, tai iš jo tuoj pasidarys Beethove- 
nas, — taip pat norisi ir reikia ...

Ir kai ,tik susikuria numeriškai didesnė 
srovė, taj pirmapradžiai jos doktrinos tal- 
mudai greit' ima pasimiršti. Svarb'au ir in
tymiau pasidaro kas kita, negu sausi pri
cipai, pvz., išsiaiškinimas, kuo paslaptin
goji’ dialektika skiriasi nuo paprastos, mir
tingos logikos ... Ypač . literatūrinėse mo
kyklose tada į pirmą vietą iškyla ne sausos, 
kazujistiškos teorijos, bet drėgna ir konkre
ti, liaudies vaizduotei lengvai' prieinama 
maniera „naujai gyventi”, „naujai reaguoti

(LAIŠKAI IS PARYŽIAUS APIE NAUJAUSIAIS LITERATŪROS SROVES IR MOKYKLAS)
Rašo BRONYS RAILA

Paryžiaus miesto išsilaisvinimo sukaktuvių
išvakarėse, tai jie skersgatvio policininkui

Vyt. Kastytis
KLAJOKLIAI NAKTYJE

Mes einame ir einame
Ir mūs klajonėms galo nebėra.
Nuvargusius žingsnius
Palydi liūdnos mūsų' žemės dainos,

į pasaulio išorės reiškinius”, „naujai apsi
rengti”, „naujai šokti”, „naujai mylėti”, 
„naujai išgerti”'ir, galų gale, naujai kaip 
nors pragyventi, ką nors naujo užsidirbti ar 
bent savo paties personažo svarbumą pade
monstruoti ... ' ,

Per metus su viršum tuo pajėgė pasida
ryti mūsų egzistencializmas. Spauda jam 
nepaprastai gausiai padarė nemokamą (o 
gal kartais ir apmokamą?) reklamą. Viso pa 
šaulio snobai ir alkstantieji dvasioje atkrei
pė į jį pirmieji savo kišenes, antrieji de
gančias akis.

Beliko žengti paskutinis žingsnis — lo
giška merdėjančios kapitalistinės civiliza
cijos išvada: visą šią naują gyvenimo ma
nierą tinkamai komercializuoti.

Šiais metais tai jr buvo padaryta.

VI „TABOU” MANIEROS GYVENTI IR 
UŽDIRBTI

Kai „Floros” kavinė ėmė visiems nusi
bosti ir įgristi net pačiam popiežiui, J.-P. 
Sartre, tai rajone tarp St. Germain — ties — 
Prės koplyčios ligi St. Sulpice bažnyčios 
atsirado keletas naujų židinių egzistencialis 
tų sambūriavimui, su paskirstytom valan
dom popiet, ligi vidurnakčio ir po vidur
nakčio.

Tačiau šiuo metu visus neginčijamai yra 
nukonkuravęs „Tabou”.

Mat, Anne-Marie Cazalis, jauna poetė 
oranžiškai dažytais plaukais (su jos rašy
tine lyrika ligi šiol man dar neteko asmenis 
kai susipažinti . . .), buvo gabiausia iš vi
sų tų, kurie egzistencializmą sugebėjo pa
versti ne tik maniera gyventi, bet ir vai
singa maniera pragyventi. Nuplikę Okla- 
hamos biznieriai ir ilgakojai Harwardo uni 
versiteto studentai savo atsivežtais doleriais 
jai padėjo sunkiame naujo meno ieškojimų

neužtiksite, kad viso pasaulio katalikams 
reikia organizuotis į politines partijas, o 
tačiau krikščionių demokratų partijos yra 
beveik visur ....

Vieną dieną Anne-Marie Cazalis mažiu- 
kame rue Dauphine namo rūsyje pastatė ke
lis stalus, kelias kėdes ir nusamdė pirmą pa 
sitaikiusį džazbandą. Prie įėjimo pakabino 
iškabą su užrašu: „Tabou”. Tabu, vadinasi, 
kaip ir griežtai draudžiama įeiti ... šis 
gražus vardas landynei yra tik tam tikras 
išsireiškimo būdas, faęon de parler. Iš ti
krųjų, užtenka turėti keletą dolerių ar vie
ną antrą tūkstantį frankų, ir tu būsi mie
liausias, prašomiausias ir laukiamiausias sve 
čias egzistencialistinei bendruomenei. Išsky 
rus eilinį, tik gal kiek drastiškesnį triukšmą, 
negu kitose naktinėse dėžėse, tu ten abso
liučiai nieko daugiau nepamatysi, bet už 
tat tu galėsi pasivaišinti nauja gastronomija, 
„spėcialitė existentialiste”: — punčas sū ro
mu ......... L’Intrasigeant” dienraštis tvirtina,
kad Anne-Marie Cazalis to patiekalo recep
tą yra paėmusi iš vienos banaliausios vir
tuvės knygos, bet, aišku, čia svarbu ne pats 
receptas, o aplinka ir interpretacija. Juk ir 
maistas (atsiprašau, ir gėrimas) turi būti 
egzistencialistiškas . . .

Iš „Floros” čia. dabar persikraustė veik 
visa egzistencializmo jaunuomonė, ypač jos 
proletariniai sluoksniai, kuriems čia išeina 
pigiau, o dažniausiai yra įmanoma praleis
ti haktį iš užsieninės liaudies fundijimų. O 
publika veržte veržiasi į „Tabou”, net šon
kauliai lūžta. Big business! ,

Laikas nuo laiko į „Tabou” apsilanko vi
sokios tarptautinės įžymybės. Pvz., neseniai 
čia buvo užsukęs Orson Welles. Dar būtų 
sunkoka pasakyti, ar jo įžymumas priklau
so nuo Hollywoodo meniškųjų kinematogra

fijos pramonės laimėjimų, ar dėl to, kad 
jis buvo antruoju žvaigždės Ritos Hayworth 
vyru (irgi savo žanro ne eilinės egzisten- 
cialistės . . .) Bet kas matė jo paties para
šytą, pagamintą, režisuotą ir suvaidintą fil
mą „Citizen Kane”, tas turės sutikti, kad vis 
gi Orson Welles stiprus, originalus, o gal 
net genialus mintytojas ir menininkas, ir 

1 kad tokių skirtingų savybių akumuliacija 
viename asmenyje vis dėl to yra didelė re
tenybė. ,

Kai indų dailininkas, pasilipęs ant stalo, 
uždainavo savo šviežiai ir be kraujo pralie
jimo išsilaisvinusios šalies baisingą karo 
dainą, ir kai visa eilė tuojau pat choru ėmė 
pritarti šiems militarizmo ritmams, Orson 
Welles be gėdos prisipažino, kad jis savo 
sugebėjimuose pasijutęs toli pralenktas. 
Kai vėliau jis buvo pristatytas pogrindžio 
įžymybėms, kai buvo supažindintas su ka
takombų ritualu ir suvartojo atitinkamą kie 
kį punčo su romu bei kitais šventaisiais gė 
rimais, aušrai brėkštant tasai Hollywoodo 
enfant terrible kopė iš rūsio laipteliais į 
viršų, didžiulės savo galvos galinga burna 

1 dainuodamos amerikonų tautos himną ži
nomais internacionalo motyvais . . .

Bet čia turiu' laikinai nutraukti filmą ir 
papasakoti, kokį ultimatumą tą patį vakarą 
Dauphine gatvės gyventojų delegacija buvo 
įteikusi artimiausio skersgatvio policininkui. 
O Dauphine gatvės daugelį gyventojų turė
jau progos pažinti dar prieš karą. Tai vis 
kieti komersantai arba šiaipjau Bastilijos 
griovimo dienų dvasia nusiteikęs proleta
riato elitas. Ką jie pakalba, tai retkarčiais 
ir padaro . . . O tie „Tabou” pogrindžio 
bloko artimiausieji kaimynai, pasirodė, kaip 
tik neigiamai vertino egzistencializmo per
galės himnus ir net paties rūsio tarptautinę' 
reputaciją. Kadangi visa tai vyko beveik

įteikė tokį įspėjimą: „Dauphine gatvė, ku
ri nuo Paryžiaus išsilaisvinimo dienų paro 
dė savo drąsą, iš naujo ją vėl parodys, pati 
savo jėgomis išsivaduodama nuo „Tabou”

Ir tada, kai Orson Welles galingas balsas 
jau ėmė vibruoti ant viršutinės rūsio laiptų 
pakopos, neuniformuoti Dauphine gatvės 
kombatantai savo grasinimą nutarė įgyven
dinti. Ant geriausio Hollywoodo kinemato
grafininko galvos tiesai buvo išpiltas visas 
kibiro turinys. Orson Welles akimirksniu 
grįžo į realybę ir pradėjo šmeižti Pran
cūziją už jos tradicinį nevaišingumą . . .

Šį įvykį aprašė ir spauda. Jo peripetijas 
čia vietomis cituoju pažodžiui iš labai rim
to Paryžiaus intelektualų rytinio denraščio 
„Combat” (1947. VIII. 24—25 d. numerio). 
Tarp kitko, tai kairiųjų intelektualų dien
raštis.

Vadinasi, jau ir ezistencializmas išsiaugi
no savo trockistus ... /

VII. DRAMATIŠKA KOVA PRIES HERE- 
T1KUS

Tai, kas atsitiko su egzistencializmu, kaip 
„literatūrine srove”, absoliučiai nieko neste
bina.

Daugelio literatūrinių srovių ir mokyklų 
likimas buvo lygiai toks pat. Visos jos pra 
sideda audringąjį revoliucingai: viena ar 
kelios protingos, kūrybiškos, išvadingos, ar 
net genialios asmenybės brutaliai pralaužia 

. nusibodusį skonį, sutręšusias idėjas, nudi
lusias priemones, hipokritišką etiką, pase
nusią ar išsigimusią visuomeninę santvar- 

’ ką — žodžiu, nesuskaitomą sumą bei neaprė 
piamą kompleksą reiškinių, prieš kuriuos 
gyvo žmogaus protas ir širdis vieną die- * 
ną pagaliau nebeištveria 'ir turi pradėti 
maištauti. (Bus daugiau)

Ir mūsų motinų, namie palikusių, 
Kantri, beviltiška malda 
It žvakės gęstanti liepsna 
Plevena mūsų skausmo kelyje.

Naktis tamsi tartum svajonių kapas. 
Kur ilsisi pavasario dienų išmėtyti žaislai, 
Naktis ištiesia migdančias rankas saldžiai, 
Ji mus vilioja akmenėliais žaist — 
Naktis tamsi tartum svajonių kapas.
Aukštam danguj žvaigždžių vainikai plakas, 
Naktis ... svajonių kapas ...
Naktis ...
... Ir mes sapnuojam nuostabias pilis
Ant nematytų niekada kalnų,
Ak, ne pilis — senuosius tėviškės namus. 
Upeliai klega už langų,
Dainuoja plazdanti ugnis gimiąjam židiny, 
Ir miegas tartum pasakoj neįtikėtinai ramus, 
Kad mes per sapną šaukiam džiaugsmo

- apimti t
— O Viešpatie, mes tnrim vėl namus! — 
Ir gailiai krūptelim nubudę naktyje ...

kelyje.
Tokių, kaip Anne-Marie Cazalis, yra ke

lios, o gal kelios dešimtys. Kartas nuo kar
to laikraščiuose pasirodo jų nuotraukas, vis 
daug maž egzistencialistinėse apystovose. 
Tai rūkant cigaretę, su ištaršytais plaukais; 
tai liūdnai rymant prie stalo, su atlapotais 
marškinukais; tai šokant boogie-woogie, su 
ligi pusiau blauzdų paraitotomis pižaminė
mis kelnėmis . . . Dieną tos poetės yra me
dicinos studentės, pozuotojos, modistės, ma
šininkės prekybos įmonėse ar dar neprasi- 
mušusfos aktorės. Bet vakare ir naktį jos 
susirenka Į meno šventyklas ir tampa egzi- 
stencialistėmis. Garderobas ir plaukų šu
kuosenos pakeičiamos iš pagrindų, arba, 
trūkstant atsarginių dalių (čia vis dar tebe
galioja tekstilės punktai . . .), bent nertinio 
rankovės atraitomos, talijos diržas žemiau 
paleidžiamas, arba kareiviškų marškinukų 
„reichsverschiussas” atsmaukiamas. Ko čia 
stebėtis,, jeigu visų tokių nurodymų ir nė
ra popiežiaus J.-P. Sartre filosoiiniuo.se 
traktatuose. Juk šventame Rašte irgi niekur

KALTINA M AS IS I Medardas Bavarska^
Aš dabar tyliai sėdžiu ir klausaus------ 1 — Kam tu atsiradai čia? — jie sako. —
Mane kaltine, kad aš į tą gražų Dievo Be tavęs pasaulis būtų dar skaidresnis jr

sukurtą pasaulį nešu skausmą 'ir “ašaras.

Mane 
šaulio 
schtnerz 
gyventi.

Mane 
mas, kaip naktinis plėšikas per atvertą 
langą įsiveržiu į besilinksminančiųjų kam
barius ir atnešu su savimi piktą nusimini
mą ir beviltišką galvojirttą apie prasmę.

— Ką tu darai? Ką tu darai? — sako 
jie. — Tu esi, kaip neskanaus vyno stiklas 
kilniame pokylyje, arba kaip akmens ga
balas skaisčių perlų vėrinyj. Pasižiūrėk, — 
jie sakot — ar tu nematai saulės, ar tu 
nematai kūdikių, ar tu nematai javų varpų, 
ar laukinių gėlių?

kaltina, kad aš esu įkūnytas pa- 
skausmas, vaikščiojantis Welt- 
— aš ir kad aš kliudau žmonėms

kaltina, kad aš niekeno nelaukia^
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terija, jau kaip Švietimo Liaudies Komisariatas, buvo per
keltas į Vilnių), prašydamas paleisti jį iš rektoriaus pareigų. 
Atsakydamas į jo prašymą, mimsteris Venclova prašė jį pa- 
ai likti tose pareigose ir dar perimti Lituanistikos Instituto 
vadovimą, nes Liaudies Vyriausybė, pasitikinti juo kaip so
cialdemokratu, buvusiuoju LietU"os Draugijos TSRS tautų 
kultūrai pažinti ir lietuvių ir ‘vdų kultūrinio bendravimo 
draugijos pirmininku; ministeris turėjo pagrindo laukti ar
timoje ateityje galimo lietuviškų - žydiškų santykių 
paaštrėjimo.

Liepos mėn. atostogas rektorius praleido kaime, iš kur, 
sąryšy su Liaudies Seimo priimtu nutarimu prijungti Lie
tuvą prie Tarybų Sąjungos, mušė protesto telegramą Pa
leckiui dėl konstitucijos sulaužymo. Rugpjūčio mėn., sugrį
žęs iš atostogų, rektorius pasisakė savo draugams profeso
riams 
teksią 
būsią 
miau ... ___  ________
nuo padavimo atsistatydinimo prašymo. „Kam reikia su tuo 
skubėti? Patys išmes!“ - tikrino draugas istorikas.

Tuo laiku, kai rektoriaus nebuvo, o jį pavadavo prorek
torius, jau pasijuto būsimų universiteto gyvenime nesusi
pratimų ir kivirčų prieskonis. Įvykių raidoje staiga sukairė- 
jusi rusų, lenkų ir žydų, iš dalies ir lietuvių spauda rėkian
čiai statė reikalavimus perreformuoti ,-,priešrevoliuclnį, 
vienašališkai nuteiktą“ universitetą į universitetą labiau 
pritaikytą naujoms politinio gyvenimo sąlygoms, respektuo
jant teises ir reikalus visų tautybių, prileisti prie universi
teto darbo jaunas ir atitinkamai gyvenamajam momentui 
nusistačiusias pajėgas, priimti universitetan „visus mokslo 
trokštančius“ ir t. t. Universiteto rūmuose vis dažniau pra
dėjo lankytis buv. Stepono Batoro universiteto sargai, kur
jeriai ir kiti tarnautojai, kurie reikalavo perleisti lenkams 
lietuvių einamas pareigas. Mat, tiktai dalis pavasarį jų buvo 
priimta į universitetą tarnautojais, nes tuo metu universi
tete velkė tiktai du fakultetai, be to teko atsižvelgti į lietu
viškos studentijos, nemokančios lenkų kalbos, reikalus ir į 
lenkų kurjerių atsisakymą lankyti jiems surengtus kelių 
savaičių lietuvių kalbos pasitobulinimo kursus. Kai kurie bu
vusio Stepono Batoro Universiteto profesoriai, ypač Medi
cinos ir Gamtos fakultetų, betarpiai arba tarpininkaujant 
lenkų ir žydų studentams, reikalavo tų fakultetų atidarymo,

atostogų, rektorius pasisakė savo draugams profeso- 
norįs atsistatydinti iš rektoriaus pareigų, nes ateityje 
susidurti su tokiomis sunkenybėmis, kurių negalima 
įveikti nepriklausant valdančiai partijai. Kaip pir- 
Venclova, taip -’abar rektoriaus draugai sulaikė jį

neprileidžiant Kauno profesorių dėstytojais. Lenkų ir žydų 
studentai tikino, jog partija duosianti sutikintą dėstyti unį- 
versite lenkų ar rusų, bet ne lietuvių kalba. Panašius pa
siūlymus darė taip pat Vilniaus lenkų ir žydų partiečiai. 
Tuo tarpu kai vietiniai lietuviai - Partijos nariai tylėdami 
tam nusileisdavo arba vengdavo duoti aiškų atsakymą. Uni
versiteto koridoriais vaikštinėjo komjaunuoliai, reikalau
dami iš kurjerių atidaryti Studentu Atstovybės patalpas, be 
to, tvirtindami, kad dabar jie esą universiteto šeimininkai 
ir pertvarkysią universiteto gyvenimą tarybiškai, pašalinsią 
rektorių, netinkamus profesorius, peržiūrėsią studentų ima
trikuliacijos knygą, pašalinsią iš universiteto tarybinius 
priešus arba lojelumo atžvilgiu įtartinus studentus ir pla
čiai atidarysią aukštosios mokyklos duris visiems mokslo 
trokštantiems, nebodami kažkokių lotyniškųjų kalbų nei 
mokyklų atestatų. Kai Partija pavedė komjaunuoliams su
rasti tinkamą patalpą komjaunuolių klubui, Vilniaus kom
jaunuoliai labiausiai tinkama patalpa pripažino namus, ku
riuose gyveno rektorius ir keli profesoriai. Tačiau komjau
nuoliu pageidavimą Partija atmetė po to, kai rektorius 
atsilankė Partijoje, kuriam pareiškė, kad Sovietų prokura
tūra esanti įpareigota saugoti profesorių butų teises.

KIMMELIS IR LUKASEVlClUS

Kai tik rektorius grįžo iš atostogų tą pačią dieną atsi
lankė studentas Kimmelis rektorate ir, uždėjęs koją ant k6- 
jos aukščiau rektoriaus stalo (tuo metu Vilniaus partiečių 
tarpe, ypatingai komjaunuoliu ir bendrai jaunuomenės 
besitrinančioje Partijoje arba Jįkomsomole“ buvo įsivyravę 
ilgi auliniai batai, kuriuos Partija išdalijo iš išplėštų Lietu
vos kariuomenės sandėlių) „komsomolo“ vardu pradėjo 
dėstyti „mūsų“ reikalavimus.

Rektorius pirmiausia nustatė, jog septyniolikametis Kim
melis yra jo (rektoriaus) vaikystės laikų kaimyno anūkas, 
pabrėžė, jog Klmmelio senelis buvęs labai padorus ir man
dagus žydas pirklys, ir pareikalavo, kad jaunuolis susitvar- 
aarba išeitų. Visa tai rektorius Išdėstė Kimmelfui kaip 

tas senelis neklusniam ir padykusiam anūkui, kartu 
nurodydamas šiojo padarytas lietuvių kalboje klaidas. Kada 
Kimmelis susiprato pertoll nuėjęs, pašokęs susitvarkė, atsi
prašė rektoriaus ir nuleido toną.

puikesnis. Jis būtų tada Vienas ištisas 
triumfo maršas, kuris neturi galo, nei pra
džios.

— Ką tu darai? — jie vėl sako. — Mes 
paaukojome ilgus metus, kad ištrintume 
visas ašaras, kurias nežinia čia kas pasau
lyje, pasėjo kaip koks piktas žmogus kūka
lius į javus. Tu, beproti, tu neši jas vėl 
čia ir, negana to, rodai ir šauki: „Žiūrė
kite! Čia ašaros! Juk čia tikros ašaros!”

Aš tyliai sėdžiu, klausaus ir linguoju 
galvą------- -

Ar galėjau kada pasakyti, kad ne puiki 
ta mūsų žemė? Viešpatie, tie krūmai va
kare ir vėjas, vėjas, kuris juos judina. Ne, 
žemė yra graži, kaip niekas. Visa tai, kas 
iš/uga iš jos, nemoka nuskriausti žmogaus. 
Medis, šuo, arba šaltinis niekuomet nesu
žeidžia žmogaus sielos. Aš 
blogo žemėje. Viskas čia 
šviesa ir ramybė.

Taip, žėmė yra graži, 
jiems, — jiems, kurie kaltina mane, kad aš 
esu sugedęs irtegaliu matyti tik per juoda 
stiklą.

Aš turėčiau tylėti, kas būtų geriausiai, 
ką daryčiau, jei būčiau antžmogis. Bet aš 
esu tik paprastas, silpnas žmogus, ne toks, 
kaip tie, kurie mane kaltina. Todėl kalbu: 
tame gražiame pasaulyje gyvena žmonės. 
Ilgus metus aš turėjau progos stebėti žmo
nes pasilinksminimų salėse, dirbtuvėse, 
bažnyčiose. Dabar aš daug suprantu ...' 
Jie gali mane kaltinti ir pasmerkti. Aš ty
lėčiau, jei turėčiau antžmogio širdį. Bet aš 
esu tik paprastas, silpnas žmogus, ne toks 
kaip tie, kurie mane kaltina, kuriems nie
kuomet neskauda.

Kada aš pirmą kartą sutikau žmones, 
mano sieli prisipildė neapsakoma laime ir 
aš puoliau į juos atvira širdimi ir išskės
tomis rankomis. Dabar aš jau iškentęs tūk
stančius žaizdų, dabar jau sutryptas ir su
mindžiotas, dabar jau visai nugalėtas.

Aš gerai suprantu: Žmogus turi nugalėti 
kitą žmogų, arba būti ano nugalėtu. Tai 
dar būtų gražu ir prasminga, bet žmogus 
turi sielą, kuri reikalauja meno ir turinio. 
Turinys .yra džiaugsmas naikinant kitą, o 
menas yra kito skausmas ir pralaimėjimas. 
Be to siela negalėtų sugyventi su pasau
liu, nes pasaulis yra laimė, o kitų skaus
mai yra didžiausioji tos laimės dalis.

Aš negalėjau to. Mano širdis buvo per- 
silpna, o siela menkutė. Aš 1 neįstengiu ki
tų naikinti, todėl mane naikino.

Manęs nemylėjo nė viena moteris, aš ne
turėjau nė vieno draugo, nes kas gali my
lėti nugalėtą it kokių draugų susirasti

žaizdoms.
manęs nebevadina žmogumi. Jie

silpnasis.
Todėl taip greitaj aš pralaimėjau.
Todėl mano širdyje neliko sveikos vietos 

naujoms
Todėl

nesupranta, kaip galima gyventi nesidžiau
giant kitų žaizdomis ir neturint vietos sa
vo krūtinėje smūgiams, kuriais pasidžiaugtų 
kiti. Tokius nevadina žmonėmis. Tokie ne
reikalingi.

Mane kaltina ... 1
Man sunku nešti juodus akmenis į dei

mantines pokyli sales ir bereikalingas aša
ras į džiaugsmo pasaulį. Bet aš neturtu 
džiaugsmo ...

Mane kaltina!
Deja, aš nieko neturiu daugiau, deja, aš 

nieko negaliu daugiau, deja ...

nematau nieko 
yra tik saulė,

Aš sakau tai

X//Lturine kronika
1675 m. mažame Grinvičo miestelyje, 

esančiame ant Temzės kranto, buvo įkurta 
žymioji Karališkoji Grinvičo Observatori-s 
ja. Kadangi tose vietose amžinai būna rū
kas, tad norint išvengti katastrofų, mieste 
gatvės privalo būt; itin apšviestos. Rūkas 
ir gatvių apšvietimas apsunkina įvairius 
stebėjimus, kliudo daryti dangaus kūnų 
fotografines nuotraukas. Imant visa tai dė
mesin, jau kuris laikas buvo svarstoma 
Observatoriją perkelti į Hourstmenceux 
Castle prie Sussex’o. Perkėlimui, kuris bu
vo planuojamas ištisus penkeris metus, 
skiriama visas pusmilijonis svarų. Projek
tas netrukus bus pradėtas į'gyvėndintt

Nuo š. m. rugsėjo 22 d. ligi spalio 5 d. 
Ženevos Konservatorijos salėje įvyksta III- 
sis Tarptautinis Muzikų Konkursas. Jame 
dalyvauti yra užsirašę ne mažiau, kaip 428 
kandidatai iš trisdešimties įvairių valsty
bių. Daugiausia 
kurią atstovauja 
Vokietija su 58 
lyvausią 7, Šis 
kursas Ženevoje
duos galimybę jauniems ir vyresniems mu
zikams parungtyniauti, komisijai padaryti 
atranką, išrenkant pačius 
parodant jaunąjį nuzikinį 
auglį.

kandidatų išstat' Vengrija, 
65 muzikai. Po jos seka 

dalyviais. Amerikiečių da- 
tarptautiąis muzikų kon- 
(kaip ir pernai įvykę?)

gabiausius, ir 
pasaulio prie-

knygos paroda,Ulme atidaryta šveicarų 
kuri vėliau būsianti perkelta į Ttibingeną, 
Stuttgartą, Augsburgą ir Pforzheimą. Pa
rodoje yra išstatyta 1500 tomų naujai 
Šveicarijoje išleistų įvairiausių sričių kny
gų, kurios apima 1933 — 47 metų laiko
tarpį. Paroda atidaryta ištisą dieMą ir 
kiekvienam lankytojui prieinama.
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Politiniai užkulisiai DP verbuojant į Prancūziją
„Le Monde” 1947. 9. 5. rašo:
Vokiečių belaisvių grąžinimas stalo 

Prancūzijai sunkią darbo jėgos problemą. 
Kaip ją išspręsti? — Italų imigracija mus 
apvylė — pirmiausia savo skaičiumi. Pa
gal sudarytas sutartis turėjo atvykti 200.000 
italų po 17.000 kas mėnuo. Tuo tarpu imi
gruojančių skaičius neprašoka 5.000 per 
mėnesį.

Turime nusivylimą ir kokybiškai imant: 
italų vyriausybė neturėjo jokio pagrindo leis 
ti išvažiuoti rinktinei darbo jėgai. Dar 
pridurkime, kad ji neskatino sutartį vykdyti.

Imigracijos įstaiga pasiuntė misiją į Ma 
roką verbuoti 5.000 angliakasių. Anglai su 
tiktų duoti mums kiek darbininkų lenkų iš 
80.000, kurie pas juos dirba. Oi „DP”,.prie 
šingai, galėtų duoti Prancūzijai stiprų 
darbo jėgos įnašą. Jie sudaro, būtent, 
Vokietijoj ir Austrijoj, per 1,200.000 žmo
nių rezervą: 314.000 lenkų, 189.000 bal
tų, 30.000 jugoslavų, 156.000 žydų, 54.000 
apatridų ir 86.000 įvairių.

1945 m. rugpiūčio mėn. prancūzų vyriau
sybė buvo sudariusi su amerikiečiais su
tartį išvežti 35.000 darbininkų, iš kurių 
20.000 angliakasių, 10.000 žemės ūkio ir 
5.000 statybos darbininkų. Iš to skaičiaus 
2.500 DP buvo įvežti į Prancūziją.

1946 m. sausio mėn. tuo laiku apgailėti
nos politinės priežastys pertraukė šitą ver
bavimą, iš vienos pusės,
ratinės Darbo Tarybos (GOT), nenorinčios 
įsileisti elementus, laikomus nepakankamai 
„demokratiškais”, iš antros pusės, Varšu
vos vyriausybės demaršas. Ne tik buvo su
laikyta lenkų imigracija į Prancūziją, bet 
tuometinis darbo ministeris, Ambroise Groi 
zat, pasižadėjo grąžinti i tėvynę lenkų ang
liakasius, kurie dirbo Prancūzijoj.

opozicija Gene- tiškai 1947 m. yra pralošti.

Nuo 1946 m. birželio mėn. amerikiečiai 
paragino paskubinti grąžinti karo belais
vius. Reikėjo laukti ateinantį darbo minis
ter!, Daniel Woyer, t. y. iki komunistų, 
pasitraukimo iš vyriausybės, kad būtų imtą 
si naujos iniciatyvos.

Tik 1947 m. balandžio mėn. imigracijos 
įstaiga ne be baimės pradėjo verbuoti DP 
prancūzų zonoj. Jos rūpesčiu iki šiandien 
įvežta apie 3.500. Pasirodo didelė dispro
porcija tarp didumo verbavimo misijų, esan 
čįų ten, būtent Freiburge (per 200 asmenų 
ir apie 60 mašinų) ir pasiektų rezultatų. 
DP verbuoti reikia su dideliu atsargumu. 
Tarp jų yra neaiškaus elemento: savo kraš 
to pasmerktų, arba „fašistų”, kurių buvi
mas Prancūzijoj nepageidautinas ir veng
tinas. Be to, kai kurių per ilgas gyvenimas 
be darbo jų stovyklose, visokios rūšies mai 
nai, į kuriuos jie leidžiasi, turėjo pragaiš
tingos įtakos jų moralei. Taip pat būtina, 
kaip verbavimo misijos praktikuoja, juos 
trejopai tirti sveikatą, profesijos ir moralės 
atžvilgiais. Vis dėlto atrodo,' neginčytina, 
kad pradedant prancūzų zona DP imigra
ciją iki pat paskutinių savaičių neteisėtai 
kliudo Generalinė Darbo Taryba. Nurodo
mi būdingi pavyzdžiai: Buehl ir Rastatte iš

Linksmoji šeštadienio popietė Schw.-Gmiindėje
Praeito šeštadienio popietę Schwab. 

Gmūnd stovykloje įvyko paslaptingi ir ne
matyti dalykai. Dar tolokai prieš 18 vai. 
stovyklos rajone jau matėsi didelis gyven
tojų sujudimas. Visi taikė kryptį už IX 
bloko, kur stovyklos sporto aikštėje turėjo 
neužilgo prasidėti „garsios futbolo rung
tynės” tarp Amatų Mokyklos automecha- 
nikų skyriaus ir Aukšt. Technikos Mo
kyklos radijo mechanikų klasės. Abiejų pu
sių rinktinėse dalyvavo garsiausios „žvaig
ždės”, kurios pirmą sykį tik lietė futbolą ... 
Todėl specialiai išleistas kvieslys visiems 
skelbė: ... „ ir įvyks tada baisus totalinis, 
futbolo istorijoje dar negirdėtas, mūšis. 
Yra spėjama, jog tas mūšis bus toks smar
kus, kad laike jo klaikybės užtems saulė, 
žvaigždės nuo dangaus byrės rieškučiomis 
ir sudrebės (o gal ir visai sugrius) 9 ir 
10 blokai ...”

Iš stovyklos rajono į sporto aikštę (20 
mtr. kelio) kursavo auto mašinos „gaben
damos” žiūrovus. Visi seni ir maži, taip
gi nustoję kojų tvirtybės nuo „dripsninės” 
sriubos ar skersvėjų susukti į riestainį, 
beįnamiaujant palėpėse, arba kuriems jau 
nebesilaikė tremtiniški puspadžiai, — visi 
būtinai buvo vežte vežami pamatyti šitą 
kovą. Todėl žiūrovų aikštėje buvo tiek, 
kaip niekada jokiose sporto varžybose.

Automašinomis viena po kitos į aikštę 
atvyko „komandos”. Automechanikai su 
suodinais kombinzonais, o radio mechanikai, 
kaipo inteligentiškos profesijos — būtinai 
su šlipsais ant nuogų kaklų. Po to liuksu
sine mašina atvyko spaudos atstovai ir tei
sėjų kolegija, atgabendami ir „auksinę 
taurę”, padarytą iš senų konservų dėžu
čių (nes „naujų” jau niekas nebeturi ...) 
Aikštėje veikė specialiai įrengti garsia
kalbiai, per kuriuos žiūrovams smulkiai 
buvo skelbiama visa įvykių eiga. Kai jau 
viskas buvo surikiuota — paaiškėjo, kad 
nėra futbolo ... Kilo sąmyšis. Tačiau greit

maždaug 150 savanorių, vieną dieną prisi
stačiusių, nebuvo priimta nė dešimties.

Verbavimo galimybės yra žymiai geres
nės amerikiečių ir anglų zonose, ir Pran
cūzija 1947 m. birželio mėn. pasirašė su są 
jungininkais naują sutartį. Po didelių pavė
lavimų Imigracijos įstaigos misijos, paga
liau, išvyksta rugsėjo pradžioj. Vienas biu
ras būsiąs įkurtas veikiai apie Mannheimą, 
prie prancūzų ir amerikiečių zonos ribų. 
Jau pirmuosius kontaktus su DP užmezgė 
dar vietoj tebesančios mūsų senosios repa
triacijos misijos, kurios būsiančios pakviestos 
dirbti bendrai su Imigracijos įstaigos misi
jomis.

Netrukus būsią vykstama į britų zoną. 
Pažymėtina, kad anglai neturi intereso grei 
tinti žygių, nes jie patys kaip tik verbuoja 
120.000 darbininkų ir, žinoma, nori rezer
vuoti sau geriausius.

Pavėlavimas parodytas šiose derybose, 
prisideda prie to, kas anksčiau buvo minė
ta, ir jis nebeatitaisomas. Ne tik tūli DP, 
pasikeitus psichologinėms sąlygoms nėra 
linkę išvykti, bet dar Prancūzija ateina pas 
kutinioji . . . Belgija ir Liuksemburgas, pav., 
suverbavo gana didelį skaičių žmonių, ypač 
angliakasių, ir jų palieka labai mažai. Su
vėlavimas yra didžiai1 pragaištingas ir že
mės ūkiui. Tik po derliaus suėmimo gali
ma pasamdyti žemės ūkio darbininką. Prak

iš kitos pusės, žemės ūkio darbo jėgos 
verbavimo metodai labai netobuli. Žemės 
ūkio Generalinė Taryba (CGA) nėra pa
kankamai atstovaujama šiose misijose. Dar
bo sutartys, patikėtos imigracijos įstaigai, 
pasižymi žinomu neaiškumu, kuris jas daž
niausiai padaro nepanaudojamas: ten daž

Kilnojamoji tremtinių spaudos ir kultūros 
paroda į JAV

Amerikos lietuviai iškėlė spaudos, meno 
kūrinių ir šiaip dailės dirbinių, tremtinių 
rankomis sukurtų, parodos reikalingumą. 
Paroda būtų surengta JAV. ir ten ji kilno
jama. LTB Vyriausiasis Komitetas šitam 
sumanymui mielai pritarė. Parodos turinį 
ir apimtį smulkiau aptars ir bendrąsias 
gaires paruoš sudarytoji Kultūros Taryba 
prie Švietimo Valdybos.

Eksponatams rinkti ir jiems čia tvarkyti 
LTB Vyr. Komitetas yra paskyręs nusima
nantį žmogų, kuris jau yra pasiruošęs 
neužilgo išvykti į Ameriką, ir ten, lietuvių 
organizacijoms ir Lietuvos konsulams pa
dedant, galės parodą kilnoti iš vienos vie
tos į kitą. Jis aplankys daugelį stovyklų.

Pradėdami šį didžiulį darbą, kuriuo no
rima su lietuvių tremtinių gyvenimu ir jų 
kultūriniais darbais pasirodyti, ne tik Ame
rikos lietuvių tarpe, bet ir, iš viso, Ameri
kos gyventojams, turime visi ir kuo ge
riausiais savo kūriniais ir dirbiniais prisi
dėti. Todėl visi mūsų tautiečiai, visos or
ganizacijos, visi komitetai, mokyklos, dirb

buvo pranešta, jog sviedinį atgabena kaž
kas naujausio modelio automobiliu. Ir 
tikrai — į aikštę Įvažiavo septynių metų 
„bachuras” mediniu automobiliu ir turėjo 
sviedinį.

Rungtynių teisėju buvo pakviestas sto
vyklos teisėjas. Bet kadangi venoje koman
doje irgi žaidė teisėjas, tai susidurta su 
procedūros klausimu: ar teisėjas galės 
teisti teisėją? Todėl, idant išvengti nema
lonių painiavų, teisėju pakviestas advoka
tas. Amatų mokyklos vartų ginti atsistojo 
jos direktorius- milžiniško ūgio inžinie
rius, o Aukšt. Techn. mokyklos vartuose 
atsistojo irgi jos direktorius- mažas inži
nierius su lazdele ... Aikštėje tuoj pradėjo 
veikti totalizatorius ir kitos prašmatnybės.

J. E. VYSK. V. BRIZGYS, Schw. Gmūnd 
lietuvių stovykloje visuomenės lydimas į 

bažnyčią. Borjero nuotr.

nai praleidžiama ūkininko norimoji darbinio 
ko kategorija, o tai veda prie apgailėtinų 
nesusipratimų. Tačiau viena iš didžiausių 
imigracijos įstaigos misijų spragų, jei ne
minėti anglių kasyklų, yra darbdavių atsto
vų nebuvimas. Darbdavys, ir tai normalu, 
yra linkęs samdyti noriau darbininką, kurį 
jis pažįsta, kurį jis pats pasirinko ar pra
šo parinkti. Valstybės atliekamas anonimi
nis verbavimas jau neduoda pasitikėjimo. 
Dėl to reikėtų, kad darbdaviai būtų plačiai 
atstovaujami misijose.

Pagaliau, palieskime paskutinį klausimą: 
prancūzų opinijos parengimas. Mūsų dar
bininkai yra paprastai įspėti dėl užsienie- 
čų ir linkę juos laikyti savo konkurentais. 
Oi profesiniai ir politiniai organai, užuot ko 
voję prieš šitą tendenciją, ją dar skatina, 
DP a priori ir be skirtumo norėdami trak
tuoti tik kaip „Respublikos priešų kovos 
trupes”, turioms mes turėtume uždaryti sie
nas. — Sis politinis įsikišimas į iš esmės 
techninę imigracijos problemą nėra leisti
nas. Jis prieštarauja mūsų ekonominiams 
ir demografiniams reikalams.

Tie reikalai yra perdaug skubūs, jog mes 
leistume sau eiti prieš juos dėl į akis kren
tančių šališkumo motyvų. — Priešingai, pa
geidautina išmintinga propaganda, kuri 
leistų suintensyvinti DP verbavimą ir jiems 
patikrinti Prancūzijoj palankų priėmimą. 
Galima būtų organizuoti jų intencijai sa
vos rūšies socialinę tarnybą, kuri paleng
vintų jų prisitaikymą ir padėfų įsiterpti į 
visuomenę, už kurios ribų karas ir jo pa
sėkos per ilgai juos privertė gyventi.

Tuo būdu mes veiktume suderinamai su 
mūsų tikrais interesais ir, be to, atliktume 
žmonišką darbą. (E).

tuvės, redakcijos, leidyklos, kolekcionieriai 
ir šiaip meno ir dailės dalykų turėtojai ir 
kūrėjai parinkti kas yra geriausio ir ver
tingiausio ir paskirti šiam dideliam reikalui.

Visų apylinkių komitetai prašomi suda
ryti nusimanančių komisijas, kurios tuojau 
galėtų pradėti darbą. Jos parinktų tinka
mus eksponatus, dailės dirbinius, paveiks
lus, raižinius ir 1.1. Kviesti mūsų tautie
čius, kad gal jie galėtų ką nors paaukoti. 
Labai vertingus dalykus, jeigu jie nebūtų 
aukojami, gal galėtų nupirkti komitetai, 
kooperatyvai,, organizacijos arba pavieniai 
pasiturį asmenys ir juos paaukoti komisi
joms. LTB. Vyr. Komitetas šiam reikalui 
skiria irgi nemaža lėšų.

Apylinkių komitetai surinktus eksponatus 
perduos Apygardų komitetams, o Apygar
dos komitetai juos pristatys į Hanau, kur 
jie bus tinkamai įpakuoti ir siunčiami į 
Ameriką, P. Devenienė maloniai sutiko pa
dėti persiųsti. Pageidaujama, kad ekspona
tai į Apygardas patektų nevėliau, kaip li
gi lapkričio mėn. 10 dienos. (LTB)

Na, ir prasidėjo ... Tai buvo,, valanda 
atitrūkimo nuo kasdieninės žiaurios tikre
nybės ir rūpesčių. Juokų iki ašarų. Pir
mas negandas ištiko radistų vartininką. 
Pagavo futbolą, pasistatė, nusitaikė ir ... 
spyrė. Tačiau futbolas liko stovėti vietoje, 
tik batas nulėkė į aikštę ... Po to futbolą 
jau vis išmetė su ranka, nes paaiškėjo, kad 
su ja galima numesti kur kas toliau negu 
su koja ... O pirmąjį „nesulaikomą ir 
perkūniško smarkumo” įvartį į automecha- 
nikų vartus iš vienuolikos metrų baudinio 
įkirto senasis redaktorius Vincas Ožkinis. 
Publika sukėlė didžias ovacijas ir jis ga
liausiai tapo šio žaidimo favoritu, nes 
aikštėje jam su futbolu atsitikdavo dau
giausiai „nuotykių”. Ir spikeriai per, mi
krofoną vis turėjo progos šaukti: „Ožkinis 
bėga kiek tik iškerta, o futbolas jį vejasi ... 
bet futbolas greitesnis — jau pavijo ir pra
bėgo ... Oškinis ir vėl atmušė sviedinį, 
tik žinoma, ne su koja ir ne su galva, bet 
su nugara ...” Kadangi žaidė daug inži
nierių, tai jie, prieš „papasuodami savie
siems”, matavo „kampus skriestuvais bei 
trikampiais” ir kitokius išmislingus daly
kus žaidime darodė.

Naujo buvo čia ir tai, kad žiūrovai tu
rėjo veto teisę. Ir jie ją išnaudojo neblo
giau kaip ir Gromyko. Jie pareiškė veto 
teisę prieš kai kuriuos žaidėjus ir šie tu
rėjo apleisti aikštę. O kadangi visos 
„žvaigždės” daugiau į futbolą ^pataiky
davo” su ranka negu su koja,I tai žiūrovai 
užvetavo teisėją, kad jis baustų ne tuos, 
kurie ranka j>aliečia futbolą, bet tuos ku
rie koja netyčia paliečia ... Ir teisėjas 
negalėjo spirtis prieš veto ...

Rungtynės baigėsi 2:3 automobilistų 
naudai. Po to stovyklos komiteto pirmi
ninkas per radiją pasakė kalbą ir įteikė 
„auksinę taurę” ... pralaimėjusiai koman
dai. Stovyklos direktorius irgi buvo papra
šytas papasakoti savo įspūdžius priemikro-

Baltijos kraštų tragedija
Šveicarų „Die Tat” 1947 m. rugs. 16 d. 

vietoje recenzijos apie Henry de Chambon 
knygą „La tragėdie des nation baltiques”, 
išleistą Paryžiuje, parašė straipsnį.

„Henry de Chambon, kuriam priklauso 
keletas knygų apie Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir Suomiją, savo paskutinė knyga parodė 
Baltijos kraštams bičiulišką pasitarnavimą, 
kurio iš prancūzų pusės buvo senai galima 
laukti. Pirmiausia jis Lietuvos pavyzdžiu 
nagrinėja Baltijos valstybių okupaciją tarp
tautinės teisės atžvilgiu. Jis įrodo, kad šita 
dabar dar vis trunkanti okupacija tarptauti 
nę teisę flagrantiškaį pažeidžia. Dokumentų 
paskelbimas geros valios žmonėm paleng
vina orientuotis šiuo Baltijos valstybių klau 
simo aspektu.

Dabartiniu metu galėtų atrodyti, kad to- 
kis svarstymas, kuris išeina iš teisės taško, 
teturi tik teoretinės prasmės. Tai daugiau 
ar mažiau teisybė. Brutali rusų praktika šie 

! kia visu spartumu sunaikinti baltų tautas, 
kol dar Vakarų taikos meilė nesikonkreti- 
zuoja veiksmais; šiandien ji daugiau sveria, 
kaip gera teisė, kuri negali būti paremta 
kumsčia. Chambono knygos tikroji vertė iš
kils ateityje, jeigu bus prieita ligi to, kad 
bus pašalintas ir šitas karčiausias Stalino- 
Hitlerio susitarimo vaisius. Čia glūdi tri
jų Baltijos valstybių likimo tragiką ir di
džioji principinė reikšmė: 1939 m. tarp Ru
sijos ir Vakarų nepasiekta' susitarimo, nes 
vakarų valstybės atsisakė įmesti į Rusijos 
nasrus Estiją, Latviją ir Lietuvą. Tada Sta
linas ir Molotovas kreipėsi į Hitlerį, kuris 
norimą parašą mielai davė. Baltijos valsty
bių išprievartavimas šiandien yra vieninte
lis dalykas, kas išliko iš Hitlerio sukurtų 
aktų. Ir Vakarų pasaulis, kuris 1939 m. bu
vo likęs ištikimas teisei ir labiau rizikavęs 
susilaukti Hitlerio-Stalino sąjungos bei iš 
jos einančio karo, nekaip negali paaukoti 
šias tris taikingas tautas, — vis dėlto dar 
šiandien tebetoleruoja’ šitą besitęsiantį ne
lemtos Hitlprio-Stalino sąjungos padarinį.

Toliau laikraštis pastebi, kad Chambono 
knyga neliksianti be įtakos Prancūzijoje. 
Prancūzijos santykiai su Baltijos valstybėm 
ypač su katalikiška Lietuva, buvę ypatingai 
artimi. Nuo Napoleono laikų susimezgę ry
šiai niekados nebuvo nutrūkę. Tų ryšių aki 
vaizdūs ženklai — prancūzų kalbos institu
tai Kaune, Rygoj, Tartu; prancūzų moks
lininkai (Henri Hauser, prof. Schmittlein, 
L. Villecourt). Prancūzai ne tik davė, bet ir 
gavo. Prancūzijoj, Anglijoj, Italijoj yra pa
žįstami1 visokiausi baltų vertimai tuo tarpu, 
kai Šveicarija esanti pavyzdingo „apšvies
tojo” nežinojimo rolėje. Laikraštis primena 
prof. Schmittleino dabartinį postą, kuris įga 
linęs daugel baltų studijuoti universitetuose. 
Baigia:

„Chambono knyga prancūzams, gal būt, 
vėl primins, kad toks Giraudone ar toks 
Jaloux savo romanams įkvėpimo susirado 
Estijoj, kaip ir 19 amž. vidury Ihales Der- 
nard savo kūrybai; kad žinomiausias Pa
baltijo dailininkas grafikas Eduard Wiiralt 
jau ilgus metus kuria Paryžiuje ir kad He- 
riot kitados atidarė Aristido Briando kole
džą Rygoje. Toliau galima čia dar priminti, 
kad vienas iš įžymiausių moderniosios ka
talikiškos Prancūzijos jx>etų - Milašius buvo 
lietuvis. Prieš keleris metus jis mirė, bet jo 
kūryba Prancūzijoje turi daug gerbėjų.

fono. Jis pareiškė, kad laimėtojus kviesiąs 
kovon su Administracinio Teamo „koman- 
da”. Galiausiai publika pareikalavo prie 
mikrofono savo favoritą Ožkinį, kad jis pa
pasakotų savo įspūdžius ir atsakytų į klau
simus. Guvusis futbolistas pareiškė: „Tai 
savo gyvenime įvariau į vartus pirmą golą, 
bet, tur būt, tai bus ir paskutinis ..A. V.

— 345 Schw. Gmeund stovyklos lietu
viai išvyko į Dornstadtą, prie Ulmo, nes 
stovykloje gyveno labai sukimštai. Visi iš- 
vykusieji yra savanoriai ir naujoje vietoje 
patenkinti mažais kambariais. Girdėti, kad 
Dornstadto stovyklon bus atkelta dar kita 
tiek lietuvių, nes vietos esą pakankamai. 
Anksčiau šiose patalpose buvo įruošta žy
dų vaikų stovykla. Naujajai stovyklai vado
vauja Ig. Grigaliūnas.

Atsiusta paminėti
Stepas Zobarskas, Brolių Ieškotoja,
Pagal lietuvių liaudies pasaką. Iliustraci

jos P. Osmolskio. Išleido Patria. Kaina 5,— 
RM, 47 pusi. 1947 m.

Šventoji Istorija, Naujasis Įstatymas, Sv. 
Sosto Delegatūros leidinys. 95 pusi. Kaina 
nepažymėta. 1947 m.

Vytautas Tarvainis, Gyvenimas laša, Eilė 
raščiai. Rankraščio teisėmis. 1947 m.

Aidai. Mėnesinis kultūros žurnalas, Nr 5, 
1947 m. rugpiūčio mėn.

Skautų Aidas. Nr. 8, 1947 m. rugpiūčio 1 
d. Red. A. Krausas.

Pats Henry de Chambon, daug sykių su 
ypatingom misijom iš Quai d’Orsay siųstas 
į Baltijos valstybes, buvo pats tinkamasis 
žmogus šiai knygai parašyti”. (E.)

19 vyrų į Australiją
S t a d ė. Pamažu retėja stovykla, tai vie

nur, tai kitur išleisdama savo bendruome
nės narių. Štai, neseniai į Kanadą įsirašė 
ir į pereinamąsias stovyklas išvyko 10 
asmenų, o rugsėjo mėn. 22 d. į Australiją 
išvyko 19 vyrų viengungių.

Stovyklos vadovybės ir visuomenės rū
pesčiu į Australiją išvykstantiems vyrams 
buvo suruošti bendri pusryčiai, kurių me
tu vietos L. T. B. Komiteto pirmininkas 
Kriščiūnas pasakė atsisveikinimo žodį, pri
mindamas išvykstantiesiems jų, kaip lietu
vių, pareigas svetimame krašte, perduoda
mas jiems visos stovyklos bendruomenės 
linkėjimus kelionei. Išvykstančiųjų vardu su 
stovyklos visuomene atsisveikino Baltutis. 
Padėkojęs bendruomenei už rūpestį, jis vi
sų vardu pažadėjo naujoje laikinoje tėvy
nėje kovoti už lietuvišką reikalą. Po pus
ryčių išvykstantieji vyrai kartu su stovyklos 
visuomene ir skautais dalyvavo vėliavos 
pakėlime. Išvykstančiųjų tarpe buvo ne tik 
viengungių vyrų, bet ir tokių, kurie, palikę 
stovykloje savo tėvus, vyksta Į tolimą Aus
traliją geresnio duonos kąsnio ieškoti. Tie
sa, jie išvyko savo noru į kraštą, kur res
pektuojama žmogaus laisvė, tačiau išlydin- 
čiųjų tautiečių akyse matėsi ašaros. Verkė 
ne tik giminės ir artimieji, bet ir tie, su 
kuriais daugumai išvykstančiųjų teko nešti 
sunkią tremtinio dalią daugelyje stovyklų. 
Vien iš „Aušrinės” choro išvyko 5 choris
tai. Jiems išvakarėse, per „Aušrinės” kon
certą Rotenburge, buvo įteikta prisimini
mui po knygą („Tremties metai”), linkint 

l ir toliau nepamiršti lietuviškosios dainos, 
kuri vienintelė gaivina sunkiomis tremties 
dienomis.

Laivas į Australiją išplaukia spalio mėn. 
15 d. Šiame transporte išvyksta lietuvių ?r 
iš kitų anglų zonos stovyklų. S. N.

Lietuviai esperantikai!
SPALIO 11 D. ŠAUKIAMAS SCHWA- 

BISCH - GMŪNDE SUVAŽIAVIMAS
Po karo gyvai suklestėjęs Esperanto są

jūdis Europos ir užjūrio kraštuose įparei
gojai ir lietuvius esperantininkus tremti
nius jungtis į organizuotą vienetą, veikliai 
prisidedant prie bendro tarptautinės kalbos 
reikalo ir pasauliniame forume keliant 
mums, lietuviams, padarytą skriaudą.

Šiems uždaviniams organizuotai aptarti 
š. m. spalio mėn. 11 d. Schwabisch-Gmund 
lietuvių stovykloje kviečiamas atvykusiųjų 
(mokančių kalbą) esperantininkų suvažia
vimas šia dienotvarke:

1) Liet, esperantininkų tremtinių draugi
jos steigimas ir kitos aktualijos,
' 2) Esperanto 60 metų sukakties minėji
mas.

Važiuojantiems svarbu. Iš 
Frankfurto, Tūbingeno ir Mūncheno pusės 
važiuojama į Stuttgarto centrinę stotį, iš 
kur nesunkiai pasiekiamas Aaleno (Nūrn- 
bergo) traukiniu Schw.-Gmund. Važiuojan
tiems iš Nurnbergo pusės Įsėsti Nūrn- 
berge į Stuttgarto traukinį ir ta linija be 
persėdimo pasiekiamas Schw.-Gmund.

Atvykti J paskirties vietą vėliausiai penk
tadienio vakare (spalio 10 d), stotyje lauks 
vienminčiai. Pagal galimybes suvažiavimo 
dalyviais bus rūpinamasi. Vietinė L.T.B. 
Apylinkė šiam suvažiavimui maloniai pri
tarė.

Pirmojo L.E.T. suvažiavimo iniciatoriai.
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