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Saukiaina nepaprasta Kongreso sesija
Bus svarstomos priemonės Vakarų Europai remti _

NEPAPRASTAI SVARBI KONFEREN
CIJA BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Vašingtonas (AP). Prezidentas Harry S. 
Trumąnas spalio 23 d. buvo sušaukęs pas 
save amerikiečių Kongreso vadus Europos 
šelpimo priemonėms aptarti. Greta skubios 
pagalbos teikimo klausimo buvo svarstomi 
klausimai dėl Europos atstatymo pagal 
Marshallio pianą ir dėl nepaprastos Kon
greso sesijos sušaukimo^

Pasiremdamas vidaus reikalų ministerio 
Juliaus Krug š. m. spalio 18 d. pranešimu, 
prez. Trumanas paskelbė, jog Jungtinių 
Amerikos Valstybių ištekliai yra pakanka
mi, kad būtų galima, nepakenkus amerikie
čių nacionaliniam z saugumui ir gyvenimo 
standartui, įvykdyti Europos tautų šelpimo 
programą.

Baltųjų Rūmų konferencijoje pas prezi
dentą Trumaną dalyvavo užsienio reikalų 
ministeris Marshallis, jo pavaduotojas R. 
'A. Lovettas, prekybos ministeris A. W. 
Harrimanas, žemės ūkio ministeris C. P. 
Andersonas, Senato pirmininkas A. H. Van- 
idenbergas, Senato demokratų frakcijos pir
mininkas A. W. Barkley, demokratų sena
torius T. Cotinally, Senato lėšų komisijos 
pirmininkas S. Bridges, Senato politinės ko
misijos pirmininkas R. Taftas, Senato res
publikonų frakcijos pirmininkas W. White, 
Atstovų Rūmų pirmininkas J. Martin, Ats
tovų Rūmų lėšų komisijos pirmininkas J. 
(Taber, Atstovų Rūmų užsienio politikos ko
misijos pirmininkas Ch. A. Eatonas ir kiti.

AP iš Vašingtono praneša, kad konferen
cijoje buvo aptartas lėšų parūpinimo 
klausimas vienų metų šalpos programai, ne
liečiant bendrosios lėšų sumos, kuri bus 
teikalinga pagal Marshallio planą.

NUTARIMAS SUŠAUKTI KONGRESĄ 
Vašingtonas (Dena/Reuter). Prezidentas 

Trumanas sušaukė š. m. lapkričio 17 dieną 
susirinkti amerikiečių Kongresą į nepa
prastą sesiją, kurioje bus svarstoma „skan
dalingas ir vis besitęsiantis kainų kilimas 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse” ir prezi
dento pasiūlytosios Vakarų Europos šelpi
mo priemonės. Be to, prezidentas Trumanas 
pareiškė, jog jis reikalausiąs papildomų lė
šų, kad būtų galima „sustiprinti amerikie
čių pozicijas okupuotose srityse”. J. A. 
Valstybių ministerių kabinetas priėmė pre
zidento Trumano pasiūlymus dėl suteikimo 
skubios pereinamosios paramos tame lai
kotarpyje, kol įsiteisės Marshallio planas.

NETEISINGA „MARSHALLIO PLANO” 
SĄVOKA

Vašingtonas (Dena/Reuter). JAV užsienio 
reikalų ministeris G. C. Marshallis nuro
dė, jog „Marshallio plano” pavadinimas 
yra neteisingai vartojamas ir klaidinantis, 
nes čia reikalas liečia ne kokį jo sudarytą
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planą, bet tik jo pasiūlymą, kuris paska
tino išdirbti tikslų planą.

Jis dar pažymėjo, kad šiuo atveju visas 
Jungtinių Amerikos Valstybių valdžios įs
taigos pavyzdingai darniaį bendradarbiau
jančios, ir kad iki šiol nė vienas vyriausy
bės projektas nebuvęs taip nuodugniai pa
ruoštas, kaip planas Europai atstatyti. 
„Paruošiamasis laikotarpis yra beveik baig
tas, dabar ateina laikas veiksmams” — pa
sakė O. C. Marshallis.

JT stehes Įvykius Graikijoje
Naujorkas (Deha). JT politinė komisija 

šiuo metu nagrinėja sovietų rezoliuciją nu
kreiptą prieš karo kurstytojus”! Australijos 
delegatas Dr. Evattas atrėmė Višinskio už
sipuolimus ant Byrneso, Churchillio ir ki
tų, kuriuos jis pavadino „gangsteriais”. 
Evattas kaltino sovietų spaudą ir Maskvos 
radiją, kad jie bereikalo įkalba rusų (autai, 
jog JAV ruošia karą. Jis pažymėjo, jog ne
suvaldomi soviętų užsipuolimai patys sa
vaime skatina karo1 baimę. Sovietų propa-

ganda esanti lygiai taip pat karinga, kaip 
ir Višinskio cituotieji amerikiečių spaudos 
balsai.

Nežiūrint sovietų pasipriešinimų JT vi
suotinas susirinkimas 40 balsų prieš 6 bal
sus nutarė sudaryti naują Balkanų komisiją 
ir ją išsiųsti prie šiaurės Graikijos sienos. 
Komisija susideda iš vienuolikos tautų at
stovų. Kartu Jungtinės Tautos paskelbė 
Bulgariją, Jugoslaviją ir Albaniją atsakin
gomis už neramumus Graikijoje. Sovietų ir 
lenkų rezoliucijos, kuriose buvo siūloma 
atitraukti visas svetimas kąrines pajėgas iš 
Graikijos, buvo atmestos.

Palestinos komisija sudarė tris pakomisi- 
jas, kurios ruoš Palestinos padalinimo pla
ną.

SOVIETINIS KVARTALAS BERLYNE
*

NAUJO GYVENIMO EVANGELIJOS...

JORISKASIS AUKLĖJIMAS

NAUJIENOS IS LENKIJOS

DEL STRAIPSNIO „PABALTIJO UNI
VERSITETAS IS ARČIAU”

TEN KUR MOKYTOJAI MOKOSI, Ir H.
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Mikolaicikas esąs pabėgės
Sfuttgartas. Stuttgarto radijas pranešė, 

kad žinomas lenkų opozicijos vadas St. Mi- 
kolaičikas esąs pabėgęs į Vokietiją.

Vatikanas (CND). Milano arkivyskupas 
per Vatikano radiją pasakė kalbą, kuri bu
vo nukreipta prieš komunizmą ir marksiz
mą.

Byrnes vis dar kalba atvirai
Columbia (Dena/Reuter). Buvęs JAV už

sienio reikalų ministeris James F. Byrnes 
vienoje kalboje pasiūlė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės, D. Britanija ir Prancūzi
ja, visai neatsižvelgiant į Sovietų Sąjungos 
laikyseną, turėtų dabar sušaukti galutiną 
konferenciją taikos sutarčiai sudaryti su Vo
kietija. Byrnes pasakė, jog Sovietų Sąjun
ga aiškiai parodė, jog ji nėra linkusi bend
radarbiauti taikos kūrimo darbe. Prancū
zija, D. Britanija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės, nežiūrint kas įvyktų, turi laike 
vienų metų sušaukti taikos konferenciją.

KELIAMAS KAINŲ KONTROLES 
KLAUSIMAS

Vašingtonas (Dena/INS). Amerikiečių 
bankininkas James P. Warburgas užsienio 
politikos susivienijime, Baltimorėje, pareiš
kė, jog amerikiečių parama pasaulio atsta
tyme tik tuomet galėtų aktyviai pasireikšti, 
jei vėl būtų įvesta kainų kontrolė ir gamy
bos bei prekybos apyvartos priežiūra. 
Amerikiečių tauta pilnai suprasianti karo 
metų kontrolės sistemos atstatymą, jei jai 
bus nušviesti neišpūsti faktai.

MARSHALLIO PLANO SVARSTYMAS
Vašingtonas (UP). Kai kurių techniškų 

Marshallio plano klausimų išaiškinimui pra
ėjusią savaitę virš 20 plačių anketų tele
grafiniu būdu buvo perduota Europos vals
tybių 'vyriausybėms. Kąj bus gauti atsaky
mai į tas anketas, manoma, kad amerikiečių 
ir europiečių ekspertų pasitarimai tuo rei
kalu galės būti užbaigti ligi š. m. lapkri
čio 1 didnos.

GEN. CLAY GRjZO I BERLYNĄ
Vašingtonas (UP). Generolas Clay ir pa

siuntinys Robertas Murphy grįžo iš Vašing- 
toino į Berlyną. Vašingtone jie dalyvavo pa
sitarimuose, kur buvo svarstomas britų da
lies okupacinių išlaidų perėmimo klausi
mas. R. Murphy lapkričio 6 d. vyks į Lon
doną ir, kaip JAV atstovas, dalyvaus užsie
nio reikalų ministerių pavaduotojų pasita
rimuose dėl paruošimo keturių didžųjų kon
ferencijos. Iš informuotų sluoksnių prane
šama, kad Londono konferencijoje Sovietų 
Sąjunga pasiūlys atitraukti iš Vokietijos vi
sas okupacines pajėgas. Todėl jau dabar 
Marshallis esąs užimtas šios problemos 
svarstymu. Bet manoma, jog jis šį pasiūly
mą atmes ir, būtent, todėl, kad turėtų būti 
suteiktos pilnavertės garantijos, jog Vokie
tija tada nepateks rusų hegemonijom

IS KONTROLINES TARYBOS POSĖDŽIŲ
Berlynas (Dena). Kontrolinės Tarybos 

posėdyje maršalas Sokolovskis palietė gen. 
Clay iškeltąjį klausimą dėl sovietų karinės

Santykių nutraukimo priežastys
aių prieš streikuojančius darbininkus. Vie
no kasyklų streiko 300 kurstytojų yra de
portuota vienu jūrų transporto laivu.

Santiago (AP). Brazilijos pavyzdžiu sek
dama ir Čilė paskelbė diplomatinių santy
kių nutraukimą. Sovietų pasiuntinybei įteik
toje notoje Čilės vyriausybė reiškia įsitiki
nimą, kad Sovietų Sąjunga esanti diriguo
jančiuoju faktorium „komunistų tarptauti
nės kurstymo akcijos” ir tų čiliečių gru
pių, kurios tam prijaučia; Todėl Čilės vy
riausybė laikanti savo pareiga nutraukti 
diplomatinius santykius su tuo kraštu, ku
rio vyriausybė grasina Čilės respublikos 
egzistencijai ir nepriklausomybei. To pa
ties turinio nota buvo įteikta ir Čekoslova
kijos atstovui

Argentina pareiškė sutinkanti perimti at
stovauti Čilės interesus Sovietų Sąjungoje. 
Šie Brazilijos ir Čilės užsimojimai Vašing
tone yra traktuojami kaipo stipraus prieš- 
komanistinio judėjimo pradžia Pietų Ame
rikoje.

Sovietų agentūra Tass paskelbė komen
tarus dėl santykių nutrūkimo tarp Sovietų 
S-gos rr Brazilijos, kuriuose Brazilijos vy
riausybė yra kaltinama už pasidavimą už
sienių įtakoms. Tuojau po santykių nutrau
kimo paskelbimo Brazilijos parlamentas 190 
bakų prieš 6 balsus išreiškė vyriausybei 
padėjimą.

Stao metu ČSfe ėmėsi (njMlMįi prfemo-

KOMUNISTAI IŠVEŽAMI IS AZERBEI- 
PŽANO

Tabrizas (UP). Irano vyriausybė, norė
dama apsisaugoti nuo penktos kolonos, iš
veža iš, turtingo naftos šaltiniais Azerbai
džano tūkstančius įtariamųjų komunistų. 
Keturi tūkstančiai jau perkelta į pietų Tra
ną nuo š. m. rugsėjo mėn., kada prasidėjo 
komunistų medžioklė. Vyriausybė aiškina 
šių priemonių reikalingumą krašto saugu
mo sumetimais. Tarp Azerbaidžano gyven
tojų ypatingai simpatizuojančių sovietams, 
jaučiamas nepasitenkinimas. Kai kurie de
portuotųjų skundžiasi, kad jie buvę netei
singai įskųsti savo politinių priešų. Pa
reigūnai neneigia, kad gali pasitaikyti klai
dų, bet griežtos priemonės esančios reika
lingos, kad apsaugotų pasienio provinciją 
nuo sovietų aneksijos grėsmės ir provoka
cijų iš vidaus, tariamos prorusiškos ne
priklausomybės vardan. Policijos ir kariuo
menės vadovybės pasitiki savo jėgomis ir 
bet kokį sukilimą iš vidaus galėsianti už- 
grrinužti. (NYHT).

valdžios politinio skyriaus vedėjo pulkinin
ko Tulpanovo išsireiškimų SĖD partijos 
kongrese, kur jis pažymėjo, kad amerikiečiai 
esą monopoliniai kapitalistai, ir kad jie sie
kia įsiviešpatauti vakarų Vokietijoje, kur 
galėtų sudaryti sau prietiltį Sovietų Sąjun
gai užpulti. Maršalas Sokolovskis savo at
sakymo notoje pažymėjo, kad panašios kal
bos ir kritika girdisi ne vien tik iš sovietų 
pusės, bet ir iš amerikiečių pusės pasitaiko 
priekaištų sovietams. Todėl jis daro štai 
kokį pasiūlymą: „Aš visiškai sutinku su 
neroiu Clay, jog mes turime imtis visų 
kiamų priemonių, kad tiek atskiriems kari
nių valdžių valdininkams, tiek ir sąjungi
ninkų įstaigų licencijuotai spaudai nebūtų 
leista nieko, kas galėtų būti traktuojama 
elgsena nukreipta prieš vieną kurį sąjun
gininką.”

DR. JULIU MANIU
Netrukus Bukarešte prasidės „teismo” pro
cesas prieš rumunų tautinės ūkininkų parti
jos vadą Dr. Julių Manių ir kitus vadovau
jančius tos partijos asmenis. (Dena-NYT-B.)

Vėl Auerbacho issisokimas
Mūncbenas (Dena). Dalyvaujant komisa

rui Auerbachui Bavarijos landtage social- 
politinė komisija svarstė DP stovyklų Kal- 
teneberge ir Mūnchene-Freimanno apysto- 
vas ir rado jas nepakenčiamomis. Buvo 
taip pat išsiaiškinta dėl vieno rašto, kurį 
įteikė generolui Clay amerikiečių zonos iš
laisvintųjų žydų centro komitetas protestuo
damas prieš socialpolitinės komisijos spa
lio 1 d. nutarimą daryti žygių karinės val
džios įstaigose, kad būtų paliuosuotos sek
vestruotosios kolonijos. Pripažindami sun
kią savų piliečių žydų būklę atstovai kons
tatavo, kad auslanderiai, kurie iš dalies ak- 

rėmė Hitlerį, visą laiką į mėgino siauv 
Bavarijos gyventojų teises ir jiems

Auerba- 
tai, kad 
į darbo 
valstybei

nedavė ramybės. Savo kalboje Dr. 
chas pažymėjo esant didele klaida 
iš pat karto DP nebuvo įjungti 
procesą. Jis reikalavo'Bavarijos 
teisės kontroliuoti DP stovyklas, nes vals
tybė juos dabar turinti maginti.

Gen. de Gaulle reikalauja naujų parlamento rinkimų
GALIMAS NUOSAIKIŲJŲ PARTIJŲ BLOKAS V -

CATROUX PAREIŠKIMAS
Paryžius (AP). Gen. de Gaulle propagan

dos vedėjas Diomedde Catroux pareiškė, jog 
gen. de Gaulle yra nutaręs neužimti mi- 
nisterio pirmininko vietos prie dabartinio 
parlamento sąstato. Gen. de Gaulle reika
lauja kaip galima greičiau įvykdyti Pran
cūzijoje naujus parlamento rinkimus, kad 
jis galėtų greičiau grįžti prie valdžios. 
Savivaldybių rinkimus Catroux pavadino 
„svarbiausiu įvykiu Prancūzijos istorijoje.” 
Jis nurodė, jog dabar Prancūzija esanti 
juodosios rinkos, nusikaltimų ir korupcijos 
pakirsta. Paskutinieji rinkimai esą „protes
tas prieš tokią būklę ir šauksmas grįžti prie

Galutini spalio 19 d. balsavimo rėzulta-1 ir pramonės — R. Lacostė (soc.), žemės 
nnr: j- □»/-j ūkio — M. Roclore (konservai.), švietimo

— M. Naegelen (soc.), ūkio — J. Moch 
(soc.)

Paryžiaus politiniuose sluoksniuose dar 
vis nežinoma kokią politinę liniją ves da
bar Ramadier su savo naujuoju kabinetu.

Antradienį, t. y. spalio 28 d., dviem sa
vaitėm anksčiau negu buvo pirmiau numa
tyta, susirinks prancūzų parlamentas ir ta
da jis pasisakys dėl naujojo ministerių ka
bineto sudėties.

tai yra tokie: RPF (gen. de Gaulle) 
balsų; komunistai 30,4%; socialistai 
ir MRP (Bidault) 10,8% balsų.

VYRIAUSYBE 
sudarius ministe-

NAUJA PRANCŪZŲ
Paryžius (Dena). Kad 

riui pirmininkui sąlygas pertvarkyti vyriau
sybės sudėtį jam pageidaujama prasme vi
si ministerių kabineto nariai įteikė atsista
tydinimo pareiškimus. Trečiadienio naktį 
prancūzų ministerių kabinetas buvo šitaip 
performuotas: ministeris pirmininkas — 
Paul Ramadier (socialistas), minist. pirmi
ninko pavaduotojas — Y. Delbos (radikal-

Atėnai. (AP). Salonikuose buvo ruošia
mas komunistų perversmas. Suimta 70 as-

tvarkos”.
/ .

GALUTINI BALSAVIMO DUOMENYS
Paryžius (UP). Komunistinių grasinimų 

tęsti streikus verčiama ir nepaprasto gen. 
de Gaulle laimėjimo susilpninta, min. pir
mininko Paul Ramadier vyriausybė vien
balsiai nutarė atsistatydinti. Kai tik atsi
statydinimas buvo priimtas, ministeris pir.- 
mininkas Ramadier pradėjo pasitarimus dėl 
naujo ministerių kabineto sudarymo.

Spalio 28 d. prancūzų parižmentas susi
rinks nepaprasto posėdžio.

Po įvykusios MRP — Bidault partijos— 
prezidiumo konferencijos buvo paskelbtas 
komunikatas, kuriame pareiškiama, kad pra
laimėjimo pasekmėje paaiškėsiančios tam 
tikros konsekvencijos. Politiniai stebėtojai 
mano, jog MRP partija sieksianti suartėji
mo su gen. de Gaulle tautiniu susivieniji
mu. Taip pat yra kalbama apie galimybes, 
kad Eduardo Herriot vadovaujama radikal- 
socialistų partija prisijungsianti prie gen. 
de Gaulle tautinio susivienijimo.

Parlamento atstovai, kurie gen. de Gau
lle simpatizuoja, veda propagandą, kad ko 
daugiau atstovų remtų de Gaulle. Jo bend
radarbis Diomed Catroux pareiškė, kad ge
nerolo pagrindinis reikalavimas, siekiant 
„valstybės restauracijos”, yra tas, kad bū- 
tų paleistas parlamentas.

socialistas), užsienio reikalų ministeris — 
G.'. Bidault (MRP), vidaus — E. Depreux 
(MRP), teisingumo — A. Marie (radikalso- 
cialistas), krašto apsaugos — P. H. Teit- 
gen (MRP), finansų — Ra Schuman (MRP), 
darbo — D. Mayer (socialistas), prekybos

menų ir surasta dideli kiekiai ginklų bei 
municijos. Pastebėti didesni banditų susi
telkimai prie šiaurės Graikijos sienos. Ame
rikiečių vyriausybė, ketina prie kiekvieno 
graikų vyriausybės karinio dalinio paskir
ti amerikiečių ryšio karininką.

Londono konferencijos nepasisekimas nebūtu Anglijos kalte
Londonas (WK). Darbiečių partijos- susi

rinkime užsienio reikalų ministeris Bevinas 
savo kalboje užsiminė ir- apie būsimą Lon
dono užsienio reikalų ministerių konferen
ciją, kuri prasidės lapkričio, mėn. 25 d. 
Kaip žinoma, toje konferencijoje bus svars
toma Austrijos ir Vokietijos taikos sutar
tys. „Jeigu ir šiuo kartu nepasiseks”, sako 
užsien. reik, ministeris Bevinas, „užsitrauk
sime ant savęs baisią atakomybę. Bet' kon
ferencijos nepasisekimas nebūtų jau D. Bri
tanijos kaltė. Mes pamėginsime sukurti 
Vokietijos ūkišką vienybę. Pamėginsime at
statyti protingai funkcionuojantį ūkį, ku
ris užtikrintų jos gyventojams tinkamą gy
venimo standartą, kad vokiečius galima bū
tų priimti j tautų (bendruomenę; bet mes 
niekad nesutiksime Vokietijai palikti jėgą, 
kad ji galėtų pradėti naują karą”.

„Kas mane vadina karo kurstytoju”, tarė 
Bevinas, „tas yra melagis. D. Britanija ko
vojo už taiką ir kada kitos valstybės su Hit

leriu turėjo draugiškumo sutartis, ji viena 
kariavo su naciais. Nuolatiniai vieni kitų 
kaltinimai nėra tikrasis taikos kūrimo ke
lias”.

/ ——— 1

KOMINFORMO „ISTORINE ROLE”
Maskya (Dena/INS). „Pravda” skelbia, 

jog komunistų partijos centro komiteto 
sekretorius Ždanovas steigiamajame komin- 
formo susirinkime, Varšuvoje, sovietų vy
riausybės vardu yra pareiškęs, jog Sovietų 
Sąjunga visas savo jėgas koncentruosianti 
tam, kad Marshallio planas nepasisektų. 
Jungtinės Amerikos Valstybės varančios 
politiką, kuri esanti paremta ūkine ekspan
sija ir strateginiu planu. Tos politikos tiks
las esąs laimėti ideologinę kovą. Socialisti
nės partijos dirbančios amerikiečių impe
rializmo agentų darbą. Todėl komunistų 
partijai tenkanti istorinė rolė atsispirti prieš 
amerikiečių Europos pavergimo planą.

1



c
Nr. 121 (357) fcpnsl

) ' ■ V- ■

• I ; ■ ■ .

MINTIS 1947 X. 28.

Savivaldybių rinkimai pasibaigė didžiule 
gen. de Gaulle tautinio sambūrio pergale. 
Daugelyje didžiųjų miestų, jų tarpe ir sos
tinėje, kurie iki Šiol buvo laikomi komu
nistų tvirtovėmis, dabar daugumą turės gen. 
de Gaulle šalininkai. Tiesa, parlamento su
dėtis liks ta pati, nes pagal konstituciją, 
parlamentas gali būti paleistas neanksčiau 
kaip po dviejų metų nuo jo išrinkimo t. y. 
tik kitais metais, tačiau savivaldybių rinki
mai parodė krašto nuotaikas ir tuo pačiu 
netiesioginiai turės (takos ir ( vyriausybą, 
tuo labiau, kad laukiama ir pačiame parla
mente susidarant stiprios de Gaulle šalininkų 
frakcijos, kurią sudarys anksčiau buvę kitų 
partijų atstovai. Todėl savivaldybių rinki
mai turės tiesioginės (takos į Prancūzijos 
vidaus politiką ir tuo pačiu į užsienių po
litiką.

Daugumas užsienių stebėtojų yra nuomo- ' 
nės,( kad de Gaulle sambūrio laimėjimas; 
yra „patriotinio entuziazmo” pasėka ir 
prieškomunistinio nusistatymo išdava. To
dėl tas sambūris yra laikina formacija, su
sidariusi tik komunistinio pavojaus grėsmės 
akivaizdoje, kuri tai grėsmėj praėjus, I 
vėl iširs. Tuo tarpu komunistų partija išI 
rinkimų, nors ir išėjo kiek susilpnėjusi (da
bar ji surinko 29,3 % visų balsų, o per 
pereitus rinkimus 1946 m. lapkričio m. 
— 323 %), tačiau vis tiek dar yra dau-

Po Prancūzijos rinkimų
pralaimėjimas. Dabar Prancūzijos socialis
tai bus išstatyti stipriai komunistų pagun
dai sudaryti su jais darbininkų partijų blo
ką, t y. tokiai pagundai, kuriai daugelis 
provincijos socialistų veikėjų labai sunkiai 
pajėgs atsispirti.

Britų liberalų laikraštis „Manchester 
Guardian” tvirtina, kad Prancūzijoj komu
nistai turi du artimiausius tikslus. 1. Jie 
nori sunaikinti socialistų partiją ir 2. ne
leisti (gyvendinti Marshallio planą arba, 
kitaip sakant, neleisti Prancūzijai atsikelti 
iš vargo ir chaoso. Jei su tuo tvirtinimu 
sutikti, teks pripažinti — kaip tai beatro
dytų keista, — kad .komunistai pirmąjį 
tikslą lyg ir pasiekė. De Gaulle laimėjimas 
sumažino socialistų partijos įtaką ir vers ją 
arba prisidėti prie antikomunistinės koali
cijos arba šlietis prie komunistų. Abiejais 
atvejais komunistų partija gaus lyg mono
poli atstovauti darbininkų klasę. Jei taip, 
tai ir kominformo paskelbimas Prancūzijos 
rinkimų išvakarėse yra ne taktinė klaida, 
bet, greičiau, gudrus taktiškas ėjimas pai
niam politiniame šachmatų žaidime.

Dėl antrojo komunistų tikslo — Mar
shallio plano nepasisekimo — tenka paste

bėti, kad nors de Gaulle, bendrai imant, ir 
pasisakė už šį planą, tačiau, kaip tvirtina 
„New York Times”, yra priešingas to pla
no pritaikinimui Vokietijai. Kiekvienu at
veju, jo pažiūros daugiau už socialistų par
tijos pažiūras skirsis nuo anglo—saksų pa
žiūrų dėl tolimesnio Vokietijos likimo. To
limesnė ateitis parodys ar „Manchester Gu
ardian” prielaida atitinka tikrenybei. Kaip 
ten bebūtų, ji yra (domi.

Neseniai Popiežius Pijus XII, kalbėdamas 
Katalikų Akcijos suruoštoje demonstracijo
je Romoje, pareiškė kad „galvojimo ir 
svarstymo laikas jau praėjo — dabar rei
kia veikti”. Gen. de Gaulle sambūrio lai
mėjimas (rodo, kad tokia pažiūra vis dau
giau ir daugiau susilaukia pritarimo. Po 
dviejų metų merdėjimo žmonės — vistiek 
kurios jie tikybos ar tautos — panorėjo 
veikimo. Tą suprato ne tik popiežius, bet ir 
Kremlius, todėl jis paskelbė savo komin- 
forrną. De Gaulle, jei jis po tokio gražaus 
starto pateks į valdžią, irgi, jei norės pa
laikyti jĮ iškėlusi „patriotišką entuziazmą”, 
turės griebtis veikimo. Kiekviena akcija su
silaukia reakcijos. Visa tai paskubins ir 
taip greitą (vykių tempą.

V. MEŠKAUSKAS

Geriausiai maitinasi zeiandieeiai

Sovietinis kvartalas Berlyne
Berlynas (DPD). Karbhorsto kvartalas 

Berlyne yra sovietinis miestas į kurį ne ru
sui sunku patekti. Tenai (eiti galima tik su 
„propusku” bet jis išduodamas tik ypatin
gais atsitikimais. Visame miesto kvartale 
negyvena nė vienas vokietis. Buvusioje pio
nierių mokykloje, kur buvo pasirašytas ka
pituliacijos dokumentas, dabar yra sovietų 
vyri būstinė. Čia yra ir sovietų karinė ad
ministracija ( kurią sueina visi sovietų zo
nos ir sovietinio sektoriaus valdymo siūlai. 
Tramvajus (69 linija) per sovietų, nuo j>a- 
saulio atskirtąjį, miestą lękia nesustodamas 
ir paskubintu tempu. O pravažiuojančiųjų 
žingeidžios akys vistiek viską stebi.

Namų fasadai, kuriuose nerasi neĮstiklin- 
to lango, yra išmarginti rusiškais parašy
mais. Yra visų rūšių krautuvių. Vakare, 
kai krautuvių langai yra apšviesti, matyti 
sukibintų kostiumų eilės.

Gatvėse, aplink uždraustąją zoną, vokie
čių šeimų butuose gyvena ir rusų karinin
kai su šeimomis. Girdėtis ,kad sugyveni
mas yra geras. Tokiuose butuose kuro ne
trūksta. Vokiečių atžvilgiu rusai laikosi

kelnes ir paltus karino sukirpimo. Panašiai 
dėvi ir mergaitės.

Neseniai šiame uždraustame mieste bu
vo atidarytas luksusinis restoranas. Kari- 

' ninkai gauna keturženkles markių algas, 
. bet gyvena, palyginus, taupiai. Jie niekuo- 
I met nepraleidžia progos pasiųsti kiekvieną 
i mėnesį į savo tėvynę leidžiamąjį 10-ties ki- 
. logramų siuntinį. Paprastiems kareiviams 
I leidžiama siųsti 5-kių kilogramų , siuntinius.

Maitinimo ir aprūpinimo atžvilgiu yra 
1 daug skirtumų ne tik tarp karininkų ir pus
karininkių bei kareivių, bet ir pačių kari
ninkų tarpe ne visi vienodai yra aprūpina- 

I mi. Skirtingumai yra taikomi ir šeimų na- 
į riams. Rusų maisto krautuvėje majoro 
i žmona negali gauti tuos .pačius daiktus, 
kaip ir pulkininko žmona, Išduodant mais- 

, to korteles šeimos nariams turi būti moka
ma žymi pinigų suma; o maisto produktai 
skiriami nemokamai. ,

EGIPTE CHOLERA PLEČIASI
Kairas (WK). Egipte choleros epidemija

korektiškai, bet bičiuliavimosi nėra. Kari- plečiasi ir mirštančiųjų skaičius didėja. Yra

gilusiai disciplinuota ir vieninga grupė. 
Tarp tų dviejų, į vyriausybės koaliciją 
nejeinančių, grupių ir buvo pravesta rinki
minė kova. Jau-vien dėl to vyriausybės pa
dėtis pasidarė labai sunki, nes kaip ten be
būtų tautos dauguma pasisakė prieš ją — 
komunistai ir de Gaulle kartu gavo virš 
70% visų balsų. Ypatingai sunki pasidarė 
socialistų padėtis. Jiems ateityje bus sunku 
vaidinti taip mėgiamą tarpininko vaidmenį, 
nes skirtumas tarp kairės ir dešinės smar
kiai paryškėjo. Tą įrodo ir kitos vidurio 
partijos — MRP (katalikų-socialų) srharkus

' Vašingtonas (UP). JAV nors ir dabar 
maitiną didelę pasaulio dalį, tačiau, re- 

' miantis žemės ūkio, tyrinėjimų instituto 
direktoriaus Fredo Bailey daviniais, pati 

j amerikiečių tauta toli gražu nėra geriausiai 
besimaitinanti tauta.

I „Naujoji Zelandija , gal būt, yra geriau
siai maitinama tauta ant žemės”, rašo F. 
Bailey „American Magazine”. šiame 
krašte (JAV), jis sako, „paršus mes penime 
geriau negu savo vaikus”.

i JAV pieno produktų suvartojime užima 
13-tą vietą pasaulyje, mėsos suvartojime

— 6 — tą ir proteinų — 12 — tą. F. Bai
ley sako, kad mažiausia trečdalis Amerikos 
gyventojų kenčia alkį ne dėl mažos maisto 
kokybės, bet dėl jo maistingumo stokos. 
Tas atsitinka, jo nuomone, dėl mažų paja
mų, kad žmonės negali maitintis taip, kaip 
turėtų maitintis. Iš kitų blogo maitinimosi 
priežasčių jis pamini — tingėjimą, nevyku
sią virimo techniką ir netaupumą.

• Šitio metu Londone posėdžiaujanti li
beralų tarptautinė vykdomoji taryba pasi
sakė prieš atgijusį komunistų internaciona
lą ir žada veikti prieš kominformą.

ninkai, kurie perdaug su vokiečiais drau
gauja, dažnai būna grąžinami ( Rusiją.

Vokiečių kalbos mokytojai yra labai ieš
komi. Sovietų karinės administracijos ka
rininkams veikia specialūs kalbų kursai. Tur 
būt, nėra rusų karininko, kuris nesimokytų 
vokiečių kalbos. Daugis mokinasi ir anglų 
bei prancūzų kalbas. Rusų vaikai Karls- 
horste turi dvi mokyklas. Vaikai dėvi ilgas

sričių kur sveikatingumo įstaigos yra be
jėgės kontroliuoti epidemijos pasireiškimus. 
Oficialus komunikatas skelbia, kad spalio 
20 d. užregistruota 658 nauji susirgimai ir 
279 mirimai.

Kairas (Dena/Reuter). Nuo to laiko, kai 
prieš mėnesį Egipte prasidėjo choleros epi
demija, buvo užregistruota apie 100.000 su
sirgimų ir 3.540 mirimų.

TARPTAUTINIS VAIKŲ PAGALBOS FONDAS
JT Tarptautinio Vaikų Pagalbos Fondo 

direktorius Marut Pate, grįžęs iš Europęs 
po šešias savaites trukusios kelionės, pa
reiškė, jog fondas ėmėsi reikalingų prie
monių, kad ateinančią žiemą 13 tautų gautų 
58 mil. svarų maisto produktų ir kitų tieki
mų. Jis pažymėjo, jog turimomis atsargo-

Laukiama, kad kįtoms vyriausybėms pri
sidėjus savo Įnašais, bus galima padidinti 
dabar šelpiamųjų- skaičių. Pate pareiškė, 
kad JAV vyriausybė mokanti, 15 mil. dole
rių. Kanados vyriausybė — 5 mil. dolerių 
Prancūzija — 900.000 dolerių, o Čekoslova
kija, Domininkonų Respublika, Norvegija,

James Burnham knygos
PASAULINIS VIEŠPATAVIMAS

santrauka
pasaulis pergyvens katastrofingą ekonomi
nę krizę, kuri bus daug žiauresnė, negu 
1929—33 metais. Jie tiki galį pagreitinti tą 
krizę savo specifine veikla per savo orga
nizacijas kapitalistiniuose kraštuose. Tad 
karo pradžios nudelsimas, komunistams ga
li duoti pirmenybių, pagerinant jų avansa- 
vimo pozicijas ir pabloginant kapitalistų 
padėt(.

Šie samprotavimai yra visuotini paskli
dą komunistų tarpe, bet kairiosios partijos 
jais mažai operuoja. Jos daugiau kalba apie 
lėtesnę ir atsargesnę politiką; kalba apie 
naują periodą su įprastomis bendradarbia
vimo formulėmis ir vieningais frontais. Tos 
pažiūros yra išdėstytos Earl Browder še
šiuose straipsniuose, .kuriuos jis paskelbė 
The New Republic 1946 metais, po savo 
kelionės į Maskvą. (Browder atstovauja 
JAValstybių komunistų pažiūrą).

Šie straipsniai buvo lyg kokie spąstai 
JAValstybių vyriausybei. Trumpai — juo
se štai kas buvo išreikšta: leiskite mums 
įgyvendinti mūsų kuklius projektus Euro
poje, Kinijoje ir Artimuose Rytuose ir mes 
pasižadame būti ramūs ..
JAV ir komunistai, „taikingai bendradar
biaudami”, sutartinai vadovautų pasauliui 
ir abišališkumo pagrindu patikrintų gero
vę ir laimę...

Skirtumas tarp šitos pažiūros ir tos, ku
rią reiškia „tarptautiniai bolševikai”, yra 
tik taktinio pobūdžio. Pagrindinis klausimas 
yra žinoti, kokios geriausios priemonės tu
ri būti panaudotos karui pasiruošti ir koks 
geriausias laikas jam pradėti; pradėti ka
rui, kurį komunistai laiko neišvengiamu. Aš 
jau minėjau, kad yra galima laukti, jog 
taktiniais sumetimais 
truputį Į dešinę.;.
toks pasukimas dešinėn 
taktiką >JAV adresu. JAV 
šaukia lopšinės, galinčios 
lonaus politinio miego...

Noras nukelti karą nereiškia, kad komu
nistai dar savimi nepasitiki. Komunistai tu
rį pakankamai pasitikėjimo savimi; jis yra 
išaugęs per jų karinės galybės demonstra
cijas, užėmus tokias reikšmingas strategi
nes ir geografines pozicijas. Ideologiškai 
remia tą pasitikėjimą „nesugriaunama” 
dogma, kad ateis komunistinio pasaulio 
triumfas. Tikėjimas ( jų politinį pranašu
mą betarpiškai veikia į jų dabartinę takti
ką. Komunistai yra įsitikinę, kad „imperia
lizmas” yra tiek išsigimęs ir tiek suskel
dėjęs dėl savo vidinių prieštaravimų, jog jis 
jokiu būdu negali nusistatyti ir pravesti 
bent kokią rimtą politiką. Tokią jų nuomo
nę jie patvirtina keliais pavyzdžiais: jų 
teigimu, laike karo ir pokariniame perio
de jie esą išlaikę pilną politinę iniciatyvą, 
nežiūrint turimų didelių materialinių sun
kumų. Net esą pasisekę ir tada, kada jie
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karui, bet neturi jokio pagrindo jį greitin
ti. Jų kariuomenė yra tuo tarpu laisva nuo 
defetistinių jausmų ir nesibijo kautis, jei 
to bus pareikalauta. Tačiau yra rimto pa
grindo tikėti, kad komunistai norėtų kokiai 
dešimčiai ar penkiolikai mętų atidėti karo 
pradžią. Toks jų noras yra lengvai su
prantamas. Juk komunistų kontroliuojami 
kraštai, lyginant juos su JAV, yra techniš
kai ir ekonomiškai toli atsilikę. Nors ko
munistai išimtinai tegamina tik karui rei
kalingą medžiagą, vis dėlto jų apsigink
lavimas turi trūkumų tiek kiekybiškai, tiek 
kokybiškai. Ypatingai jiems trūksta atomi
nio ginklo ir -priemonių jam pasigaminti. 
Tuos visus trūkumus jie galėtų bent iš dairės 
pašalinti, jei jiems pasisektų karo pradžią 
nudelsti. Sovietams užtektų penkių metų 
atominiam ginklui pasigaminti.

Karas su Vokietija atnešė Sovietų Sąjun
gai daug materialinių nuostolių ir ypatin
gai daug tuose rajonuose, kur pramonė bu
vo labiausiai išvystyta per du paskutinio 
penkmetinio plano metus. Kalbos apie fab
rikų perkėlimą J Uralą buvo per daug iš
pūstos. Pagaliau, juk negalima perkelti ang
lių kasyklų, žibalo versmių, užtvankinių 
elektrainių bei kokso gamyklų. Visų patir
tų suardytų pramonių "atstatymas reikalauja 
karą atidėti.

Be materialinių nuostolių karas, atnešė ir 
didelių vidaus politinių 
krikimų. Karas suteikė 
siveržti visiems piktiems 
kaupusiems jausmams, 
(vairiomis formomis,
kurios kovojo vokiečių pusėje vadovauja
mos/ gen. A. Vlasovo, sudarė vienintelę „iš
davikišką armiją”, kurią vokiečiai sugebė
jo suorganizuoti. Pasibaigus karui, paaiš
kėjo ir masių antikomunistinė laikysena, 
nes tuoj pat buvo panaikintos „respubliki
nės autonomijos” ir „autonominės sritys”. 
(Krimo, Kalmukų, Volgos vokiečių bei Ka- 
račevo), kurioms „demokratiškiausioj! pa
saulyje konstitucija” buvo garantavusi vi
sas teises. ■. Raudonajai armijai peržengus 
kitų kraštų sienas, daug kareivių dezerty
ravo ir parodė kitokių nedrausmės pasiel
gimų. Pasirodo, kad karo metu sunku iš
laikyti „vienybėje” neramius partijos vai
kus...

Taigi, sovietų valdžiai reikia laiko, kad 
galėtų "vėl paimti savo absoliutinėn kontro- 
lėn partiją, kariuomenę ir mases. To ji sie
kia žinomu būdu, pravesdama 1946 metais 
pradėtą generalinį apvalymą.

Iš kitos pusės komunistai tiki, kad „ka
pitalistinis imjjerializmas” t. y. visas ne
komunistinis pasaulis yra (žengęs į pasku
tini savo mirties periodą ir yra išstatytas 
nebesulaikomam irimui iš vidaus. Anot ko
munistų, artimiausiu laiku nekomunistinis

bei socialinių iš- 
pirmąją progą iš- 
prieš režimą susi- 
Tatai pasireiškė 

Pav., rusų divizijos,

komunistaj pasuks 
Daugelio atžvilgiu 

reikštų protingą 
kuone ilgėsingai 

joms atnešti ma-

mis galima garantuoti 5-iems mil. vaikų 
papildomą maistą 6-iems mėnesiams. Ta
čiau jeigu ir kitos valstybės pasektų JAV 
pavyzdį, tai tuomet galėtų būti aprūpinta 
maistu 7 mil. vaikų vienerius metus.

Paramą iš Vaikų Pagalbos Fondo gaus 
trylika kraštų, būtent: Albanija, Austrija, 
Bulgarija, Kinija, Čekoslovakija, Suomija, 
Prancūzija, Graikija, Vengrija, Italija, Len
kija, Rumunija ir Jugoslavija. Papildomas 
vaikų maistas sieksiąs, anot Pate, „deja tik 
500—600 kalorijų”.

Iš maždaug 20-ties mil. virš paminėtų 
kraštų vaikų vienam trečdaliui reikalingas 
papildomas maistas. Kad nustačius, kuriems 
vaikams yra daugiausiai reikalinga ši pa
rama, daktarai patikrins jų sveikatas ir pa
rinks silpnesniuosius. Pagalbos Fondas ap
sirūpino produktais dar prieš paskutinįjį 
didelį kainų kilimą. Jis yra supirkęs daugu
moje nugriebto ir nenugriebto pieno mil
telių. Kanada pristatinės mėsą, tačiau ti
kimasi, kad vėliau bus galima 
ir iš kitų kraštų.

Pate pagyrė Prancūziją dėl 
prisidėti prie 
šimčiais JAV

aiškiai blefavę. Lenkijoje, Argentinoje, Ira
ne, Italijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Jugos- 
laviioje* beį Bulgarijoje — visur jie rea
gavę pirmieji. Nekomunistinės valstybės vi
sur pavėluotai vtik pajuda truputį arba silp
nai ir nereikšmingai paprotestuojė prieš 
rungtyniautoją, išlaužusį visas kliūtis.

Šie jų komentarai padeda suprasti komu
nistų politiką, padeda suprasti jos staigu
mą ir dinamiškumą. Jie elgiasi panašiai, 
kaip bėgikas, prasimušęs priekin; skubė
kim, kol laimė mums tarnauja. Lįskime per 
kiekvieną tarpvartį, užpildykime kiekvieną 
tuštumą, praplėskime kiekvieną plyšį. Ki
taip tariant — skubinkime pasiruošimą ka
rui, kol jis prasidės mūsų laimei. Jei mes 
suklaidinsime kapitalistus, tai vis tiek jie yra 
per silpni, kad ką nors reikšmingesnio ga
lėtų prieš mus pradėti. Net jei jie ką ir 
pabandytų, jei šioji mūsų taktika iššauktų 
karą per anksti, tai vis tiek mes būkime lai-’ nežiūrint savo dabartinės sunkios ekonomi- 
mėję daugiau, negu to reikia rizikai patei- nės būklės, 
sinti. (Bus daugiau) fondą.

gauti mėsos

jos pažado
6-iais rtuo-Pagalbos Fondo 

pajaus. D. Britanija bandė,

surasti būdą irgi paremti

M. Biržiška

Luksemburgas ir Šveicarija pasižadėjo irgi 
prisidėti.' (Dena — OANS)

• PAUL HENRY SPAAK
Belgijos ministeris pirmininkas P. H. Spaak 
lydimas belgų pasiuntinio Vašingtone ba
rono Silvercruys, išeina iš Baltųjų Rūmą 
po pasimatymo su prezidentu Trumanu.

(Dena - NYT _ Bild)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
1940 — 1941 metais

pirmininkai (iš Vilniaus stud. Linka), kurie turėjo pažinti 
tarybinį studentų gyvenimą ir jų organizacijas. Išvykusį 
rektorių pavadavo teisių fakulteto dekanas prof. Vaclovas 
Biržiška, kuriam todėl teko tuo metu pirmininkauti ir kal
bėti Universitetui minint Lenino mirties kelintas metines 
1941 m. sausio pabaigoje

Delegacija susirinko Kaune ir sovietiniu lėktuvu atskrido 
Maskvon, kur ją sutiko drg. Artiuchinas, prieš kelias dienas 
atvykęs iš Vilniaus Delegacija buvo patalpinta buvusios 
Lietuvos atstovybės rūmuose. Savo dvisavaitinės viešnagės 
metu Lietuvos universitetų delegacija buvo globojama, 
nustatoma i? diriguojama Aukštųjų Mokyklų Tarybos, ku
riai vadovayo drg. Kaftanovas. Delegacijos žygius tvarkė 
drg. Kaftanovo pavaduotojas prof. Novikovas, kuris palaikė 
nuolatinį ryšį su Žiugžda ir Bulovu, Bevizituojant drg. Kaf- 
tahovą, jam buvo įteikti perduoti drg. Stalinui lietuviškai 
skoningai įrišti iki šiol išėję Lietuviškosios Enciklopedijos 
tomai. Tuo būdu norėta pabrėžti savo lojalumas, bet kartu 
su tuo ir apolitinis savo atvažiavimo pobūdis. Prieš išvykda
ma iš Maskvos dar kartą delegacija suėjo su drg. Kaftanovu, 
kuriam vicekomisaras Žiugžda, kartu su abiem rektoriais, 
išdėstė Lietuvos universitetų reikalus ir pageidavimus.

Būdama Maskvoje, delegacija turėjo apžiūrėti ir susipa
žinti su fakultetų, institutų ir kitų universitetinių 
staigų darbu, baigiant studentų bendrabučiais, jų valkų 

darželiais ir lopšeliais. Visur rektoriai ir (staigų vedėjai ma
loniai ir vaišingai ją sutikdavo, teikdami visas prašomas 
žinias apie įstaigų būklę ir darbą. Kai kur užsilikę nuo caro 
laikų vyresniojo amžiaus profesoriai sveikino lietuvius grį
žusius į Rusijos glėbį. Šiaip jau pasikalbėjimuose jautėsi 
tam tikras ablšališkas susilaikymas, kuris trukdė nuošir
džiai išsiaiškinti keliamus klausimus. *

Universitetinėse įstaigose lietuviams krito į akis — ne
žiūrint šiokio tokio jų apsirūpinimo pastatais ir patalpomis — 
oer mažas tų (staigų praplėtimas, didelis patalpų ankštumas, 
nekartą būtiniausios (pav. labaratorijose) švaros trūkumas ir 
nėr menkas apsirūpinimas reikalingais aparatais ir įrankiais, 
mokslo ir aptarnaujančio personalo nusidėvėjęs ir menkas 
studentų apdaras, apatija ir prislėgirhas kaip profesorių 
taip ir studentų veiduose, neapsirūpinfmas užsieniniais 
mokslo leidiniais, paprastai aiškinamas valiutiniais suvar
žymais. Nepaprasta visa ko baimė, kažkokia liguista ma
nija, vertė sudaryti ypatingas mokslo įstaigų apsaugos prie

mones, lyg joms būtų gresę kokie vagystės^ suktybių ir ki
tokie pavojai. Pav. Viešoje Lenino vardo bibliotekoje daž
nos sargybos, kurioms net bibliotekos direktorius turėjo le- 
gimituotis eidamas per skyrius. Kai kuriose įstaigose sargai 
tiesiog mindavo delegacijai ant kulnų. Bendrai, ne tiktai 
tiems delegacijos nariams, kurie pažinojo arba baigė Vakarų 
Europos (vokiečių arba kitus) universitetus, bet ir visai de
legacijai, žinančiai aukštųjų Lietuvos mokyklų pasiektus 
rezultatus, tiesa, kiek perdaug skubus, ir bendras tarybinių 
universitetinių įstaigų pažinimas nedaug tedavė teigiamos 
medžiagos, kurią galima būtų panaudoti savo krašte?)

Tas pažinimas betgi buvo naudingas ir būtinas, kadangi 
buvo reikalaujama perimti tarybinių universitetų ir insti
tutų struktūrinius ir administracinius pagrindus, na ir 
reikėjo pasiruošti tam atvejui, jei TSRS tarybinė santvarka 
ateityje būtų stiprinama ir plečiama, ko tektų tuomet sau
gotis. Kiek delegatams pavyko susiartinti su giminingų jiems 
specialybių atstovais ir geriau pažinti savo specialybių pa
dėtį tarybinėse įstaigose, nekartą gauta pripažinti rimtas 
mokslinis darbas. Profesūros ir studentų pilkam akademi
niam gyvenimui pažinti delegacija negavo patogių progų. . 
Tad laisvus vakarus ji praleisdavo puikiuose Maskvos 
teatrų vaidinimuose, kaip garsiame Stanislavskio Dailės 
Teatre (Chudožestvenny Teatr.) ir kituose. Vaidinimuose 
išryškėjo aiškiai rusiškas, patriotinis tarybinės teatro poli
tikos nusistatymas, ne tiktai ruso kareivio („nėra tokių kliū
čių, kurių neįveiktų rusų kareivis“ — žodžiai iš istorinės 
dramos), bet ir buvusios caro armijos vadų, kaip Suvorovas 
ir Kutuzovas kėlimas padangėn. Turint galvoje tuometinius 
Reicho ir SSSR, santykius reikšmingas buvo 1941 m. vasario 
mėn. įscenizavitnas, kaip per septynerių metų karą jaunas 
Suvorovas kaip rusų komendantas įsitaiso Berlyno bur
mistro bute (nuo Sūvorovo iki 1945 m. Žukovo!) Ypačiai 
netikėtai šio rusiško, daugiau negu sovietinio Maskvos 
teatrų patriotizmo buvo užklupti su delegacija atvykę stū

•) Net abu rektorių, kurie išėjo senuosius caro laikų 
rusų universitetus, gavo pastebėti tarybinio aukštojo mokslo 
įstaigų darbo ir universitetinio mokslingumo pernelyg jau 
mažą pažangą, kai kada net aiškų sustingimą, dargi puo
limą, palyginus su senaisiais laikais, tik, žinoma, per dv 
dešimtmečiu užaugo studentų skaičius.
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XIIL KO GALI PASIEKTI VYRAS IR 
MOTERIS DVIESE?

Užsiminimas apie amerikonus arba jų 
atneštą seksualizmo ir instiktų literatūrą 
neturi sudaryti jspūdžio, kad Paryžius da
bar visa tai tik kopijuoja ar pamėgdžioja. 
Jeigu anksčiau buvau užsiminęs apie „bran
duolį”, iš kurio atsiranda „gyvybė”, tai dar 
nereiškia, kad visame pasaulyje tebuvo vie
nas branduolis. Jų gali atsirasti labai daug 
ir iš karto tisuose kontinentuose. Tada ir 
iš jų kylančias literatūrines sroves turime 
vertinti ne iš nacionalinio taško, bet kaip 
bendrus ir charakteringus mūsų gadynės 
reiškinius.

Šiuo atžvilgiu Paryžiuje būtų galima pa
stebėti kaip tik sąmoningą valią tęsti origi
nalius ieškojimus, pavyti ir pralenkti ame
rikiečius, bendrosioms epochos idėjoms, t. 
y. mūsų supercivilizacijai, surasti savaimin
gą lokalinę išraišką.

Šioje vietoje turėčiau papasakoti dar 
apie kelias labai ryškias Paryžiaus litera
tūrines mokyklas bei sroves. Pavyzdžiui, 
apie dolorizmą, — nuo žodžio „dolor”, 
skausmas, — skausmizmą. Principe labai 
priimtina srovė mūsų tautiečiams ir ypač 
rytų Europai... Arba apie sonorizmą, — 
nuo žodžio „sbnus”, garsas, — taigi, gar- 
sizmą. Ši srovė taip pat galės turėti vis 
daugiau vietos tautų dvasiniame gyvenime. 
Silpnesnė pusė, kad sonorizmas nėra pir-
mapradinė doktrina, bet 'tolesnė lettrizmo 
evoliucija, o gal jo maištininkiška atskala 
ar net politinių priešų tamsi provokacija. 
Neveltui pats Izidorius Isou sonorizmą lai
ko egzistencialistų mistifikacija. Tačiau sa
vo ruožtu sonoristai nekalba kitaip, kaip 
tik: „Lettrizmas?.. Ta nešvari klasikinė mo
kykla?!”

Bet kadangi mano laiškai -vis daugiau 
ima panėšėti į meilės pasisakymą, vadinasi 
ilgėja, — tai galiausiai apsiribosiu susto
jimu tik prie dviejų žymių asmenybių, ties 
dviem pačių vėliausių srovių šefais.'

Kaip sykį pranešė didžiausią tiražą tu
ris Paryžiaus savaitraštis „Samedi—Soir”, 
place Dauphine (kur prie Senos tilto pasi
baigia rue Dauphine), reiškia, vis maž
daug toj pačioj vietoj, — kad ten viename 
drėgname viešbučio kambarėlyje randasi 
asketiškos išvaizdos vyras, kuriam, esą, vi
siškai 'nusispiaut ir ant egzistencializmo, Ir 
ant lettrizmo, Ir ant sonoriztno ir dar dau
giau ant dolorizmo. Iš to dar visai neišei
na, kad jis rūpintųsi kokia konkretesne in
telektualinės veiklos sritimi, pvz,, doleriz- 
mu (nuo angliško žodžio „dollar”)... Ne, 
jis yra atsidavęs kitiems, tamsiems darbams 
ir ruošiasi propagandinei akcijai, kad j 
gimnazijų baigiamųjų egzaminų programą 
būtų pagaliau įtraukti markizo de Sade vei
kalai (iš to, kaip žinoma, jau praėjusiame 
šimtmetyje buvo atsiradusi' tam tikra ne 
literatūrinė, bet daugiau egzistencialistinė 
srovė — sadizmas).

Šio vyro pavardė esanti — Legrand. Tai 
jis yra šefas naujos mokyklos, kuri vadina
si sensorializmas, — nuo žodžio „sensus”, 
L y. pojūtis, jausiąs...

Naujo gyvenimo evangelijos...
(LAIŠKAI IS PARYŽIAUS APIE NAUJAUSIAS LITERATŪROS SROVES IR MOKYKLAS) 

Rašo BRONYS RAILA

Pono Legrand lova ę'santi tapusi didžiu
le sensorlalistinių eksperimentų laborato
rija. Ir jo viešbučio šeimininkas visą laiką 
dėl to nerimaująs. Prie įėjimo jis net pa
kabino milžiniškomis raidėmis tokį įspė
jimą: „Pašaliniams griežtai draudžiama ei
ti l nuomininkų kambarius”. Nežiūrint, 
to, daug abiejų lyčių jaunimo, ypač atvy
kusio iš provincijos Paryžiun tęsti aukštų
jų studijų, nuolat braunasi pas Legrand. 
Su jais sensorialistų šefas repetuoja vieną 
savo, dramatinį veikalą, kurio pati palšiau- 
sioji replika, kaip teigiama, priverstų pa
raudonuoti visą dragūnų pulką...

Sykį paklaustas, ką jis mano apie Henry 
Millerį, dabar skandalizuojantį visą Ame
riką ir Europą, Legrand išsireiškė:

— PI... Miller... Jis vartoja riebius 
meilės žodžius, kur reikia ir kur nereikia. 
Tokiu būdu jis tik diskredituoja juos. Mes 
gi mainome, kad tie žodžiai turi būti var
tojami savo laiku ir savo vietoj.

Bendrosios sensorialistų sąjūdžio plat
formos reikalavimai yra ne formalinio, bet 
esminio pobūdžio: seksualinio gyvenimo 
išlaisvinimas, pornografinės spaudos laisvė,' 
abortų legalizavimas ir džiaugsmas per ly- i 
tį. •. Taigi, čia turime reikalo su viena ; 
optimistiškesnių doktrinų surūgusioje da- ’

Kai tauta yra Įsikūrus) plote, neturinčia
me sąlyčio su jūrom, ypač jei ji gyvena 
kalnuose,' pav. šveicarai, galime daleisti, 
kad jūrų transporto reikšmę suprasti jai yra 
sunku ir užtrunka ilgai. Tačiau šveicarai 
turėjo tam daug laiko būdami tūkstantį me
tų laisvi. Dabar jie laiko nedidelį jūrų lai
vyną, tiek kiek reikia aptarnauti savąjį bū
tiniausi importą tais atvejais, kai svetimas 
tonažas sunkiai gaunamas. Tai pilnai pasi
reiškia karo ir pokariniu metu. Jų upinis 
laivynas, jungiąs kraštą su pajūrio uostais, 
yra labai pajėgus.

Mums, nuo amžių gyvenantiems pajūryje, 
tūkstanties metų nereiktų visuotinam laivi
ninkystės reikšmės supratimui, tačiau turi
me pripažinti, jog dvidešimties laisvės me
tų dar neužteko. Gal, kad nespėjom per tą 
trumpą taiką išgydyt; pirmojo karo žaizdų 
ir tebegyvenome eibėj ūkinių ir politinių 
bėdų, todėl nepajėgėm įtraukti ir jūrų į 
tautos ūkį. Gal dar nebuvome prigyvenę 
pilno ūkinio išsirutuliojimo, kuriame tokie 
trūkumai greit visų pajuntami ir supranta
mi be propagandos, išvedžiojimų ir aiški
nimų, tačiau tai turėjo įvykti jau" labai ne
užilgo. Jau mes buvome priartėję prie 
slenksčio, kurį pasiekus, laivininkystės trū
kumas būtų visuotinai pasigestas ir būtume 
sušūkę: „Mūsų ūkis yra iuK panašus į ark
lį su viena išlaužta koja". Labai gaila, bet 
to slenksčio peržengti mes nespėjom, todėl 
ir šiandien dar turime sunkumų, kurių bu
vo prieš dešimt ir prieš dvidešimt metų. 
Stoka supratimo varžo bet kokią visuome
nės paramą laivininkystės idėjai plėtotis ir 
dažno mūsų tautiečio šis užsiėmimas laiko
mas „egzotišku”. Iškeltas tas reikalas paly
dimas nuolaidžia šypsena o kartais ir asi
liška kanopa. Tokioj esame padėtyje ir tuo 
tarpu nenumatome didelių pasikeitimų, nes 
sąlygos kam nors progresuoti yra dabar 
visų- menkiausios. 

barties pesimizmo jūroje.
Vistik nelengvas uždavinys ateities spė- 

jikams: jeigu su lettrizmo šefo Isidore Isou 
vardu elegantiškos ponios ateityje garga
liuos sau gerkles, — tai ką jos darys su 
pono Legrand vardu?..

Pagaliau, 1947 m. rugpiūčio pabaigoje 
„L’lntransigeant” ir kita literatūrinė spau
da stambiom raidėm pranešė, kad susida
riusi dar viena literatūrinė parapija, chro
nologiškai „paskutinioji” ir itin sėkmingai 
pradeda nukariavimus. Ji pasivadino — 
intymitizmas, nuo visiems suprantamo žo
džio „intymus”... Jos doktrina dar pa
trauklesnė negu sensorialistų. Šios naujos 
srovės pagrindus suformulavo kolega žur
nalistas Renė Sėbille. Prieš tai jis yra bu
vęs laikraščių pardavėjas, liftininkas, me- 

■ talurgistas ir artilerininkas.

Intimitizmas realizuojamas ne kokiame 
nors bare, ne drėgname viešbučio kamba
rėlyje, bet viename apartamente, taip pat 
Saint Germain-des-Prės rajone. Susivynio
ję į paklodes, ten naujausios srovės šalinin
kai gilina intymumą. Bet Renė Sėbille keti
na išnešti savo doktriną į gatvę. Tam tiks
lui jis ieško tinkamos vietos susirinkimams. 
Bet jis jau pasisakė prieš knygynus, ku
riuos mėgsta lettristai, ir prieš rūsius, i ku- 

t

JURISKASIS AUKLĖJIMAS
t

Kas darytina, kad pavyti šį visai atsiliku
si reikalą? Juk laukti tūkstanties metų ne
galime. Konkurencija ir čia yra didelė, ta
čiau ji nėra saistoma nei investuoto kapi
talo dydžio nei tautos skaitliugumo t. y. 
masinio pajėgumo, nei krašto gegografinės 
padėties. Sąlyga tik turėti savo pajūrį (ma
žame maštabe ir tai nebūtina) ir patenkinti 
kai kuriuos tarptautinės 'prekybos reikala
vimus: greitumą ir pigumą. Kiekvienas šios 
konkurencijos dalyvis veikia savitu būdu, 
išeidamas iš esamų sąlygų savame krašte ir 
konjunktūros pasaulyje.

Tenka abejoti ar gali duoti kas nors re
ceptą, kuris šį luošumą staiga .išgydytų. Il
ga ir kantri treniruotė yra patikimesnė ir, 
atsimenant, jog ji bus ilga, reiktų neatidė
liojant pradėti, nežiūrint to, kad mes tuo 
tarpu ir neturime nei laisvų uostų, nei lais
vų pajūrių, tačiau jūros yra laisvos vi
siems ir mes galime ta laisve naudotis.

Išeidami plačiau J jūrinę veiklą mes jau 
pajutome ir dar daugiau pajusime trūkjumus 
daugelyje galų. Tačiau pats didžiausias, 
nuo kurio visa kita priklauso, yrą reika
lingasis, savo vietai priklausantis žmogus. 
Jis yra pirmutinė sąlyga bet ko tvertis ir 
bet ką pradėti, todėl ir čia be reikiamo 
skaičiaus specialistų su patyrimu ir geru 
išsimokslinimu iš vietos nepajudėsime. Jų 
reikia daug ir suprantama, jog jūrinė veik
la gali prasidėti kaip tik nuo parengimo 
žmonių, kurie bus gera pradžia ir laidas 
sėkmingam tolimesniam darbui.

Laivininkystės specialistų mokymas, tie
są sakant, mums nėra paprastas, dargi keb
lus, ypač dabartinėse sąlygose. Visos tos 
rūšies mokyklos Vokietijoje yra uždarytos, 
jūriškoji spauda susilikvidavusį, kitur mo
kytis neturime galimybių nei išvažiuoti, nei 
pragyventi, o kraštai, priimantieji imigran
tus, nor; susilaukti darbo jėgos, o ne stu
dentų. Kitos profesijos randa ir dabar šiek 

riuos lenda egzistencialistai. Sueigoms jis 
ieško didelės mansardos ar šiaip pastogės, 
ne žemiau kaįp septintame aukšte. Be abe
jonės, kad’būtų arčiau dangaus. Esą, buvę 
kreiptasi j Eiffelio bokšto direkciją, bet be 
pasekmių:- nuoma per brangi, o be to, Ei
ffelio bokštas, kaip nacionalinė institutija, 
neturi teisės prasidėti su partijomis.

Ateinančiai žiemai visokiu atveju jau nu
matyta plati veikimo programa. Bus ruo
šiama intymitistų paroda: visi išstatysimi 
paveikslai bus kiekvienas nupiešti dviejų 
kūrėjų — vyriško ir moteriško. Pats patro
nas Sėbille ruošiasi leisti pastatyti vieną iš 
savo pjesių, kuri vadinsis, kaip savaimė su
prantama, „Marija Magdalena”. Jis dar tik 
delsiąs, katram teatrui pjesę perleisti: ar 
Palais de Chaillot su 3.000 vietų, ar Theatre 
de Poche (Kišeniniam Teatrui) su 110 vie
tų. Greičiausia premjera atiteks šiam pa
starajam, nes tai daugiau suderinta su dok
trinos principais, — intymiau., i

Dėl pačios doktrinės esmės leiskime pa
baigai pasisakyti pačiam intymitizmo evan
gelistui Renė Sėbille:

— „Vyras, vienas, negali surasti savo 
pusiausvyros. Jam' reikia moters. Našiausias 
būdas vyrams ir moterims vienas kitą ge
riau suprasti yra — daugiau mylėtis. 

tiek papildymo iš jaunuomenės, kuri moko
si vokiškuose universitetuose ir mūsų įvai
riose bendro ir specialaus lavinimo mokyk
lose. Tuo tarpu šis užsiėmimas, nebuvęs 
niekad plačiai žinomas, su okupacijom vi
siškai nustojo galimybių paruošti prieaug
lių ir tas ruošimas sustojo galutinai. Spra
ga, kuri kas metai darosi vis platesnė, 
mums ateityje atsilieps ir nuostolis bus la
bai juntamas.

Jei svetimos mokyklos neprieinamos, ar 
galim mes patys šioj srityj ką nors daryti 
nors iš praeities patyrimo ir neturime? Tik
riausiai šį tą galime, tačiau ne viską. Spe
cialistų laivininkystei reikia ne tik daug 
bet ir įvairių. Tame įvairume yra tokių sri
čių, kurioms reikalingas didelis skaičius ir

Vienoms iš tų įvairių pozicijų reikia 
žmonių su specialiu aukštuoju mokslu, ku- , 
rių paruošimas bus galimas ir ateityje tik 
užsienyj, nes pas save negalėsime tų mo
kyklų išlaikyti o ir pareikalaujamas tų spe
cialistų skaičius nėra didelis, kitoms užteks 
praktikų, išmokusių tą darbą bedirbant ir 
kai kuriais atvejais sudarant sąlygas pasi
žiūrėti ir padirbėti gerose įmonėse, sveti
muose kraštuose.

Jei praeityje būtume turėję planuotą tų 
visų specialistų ruošimą ir jei kiekvienai iš 
tų specialybių būtume mokę bent po vieną, 
kelis ar •daugiau kandidatų, tremties sąlygas 
būtume galėję gerai išnaudoti jų skaičiaus 
padidinimui, žinių pagilinimui prisižiūrint 
laisvai iš svetimųjų, be ypatingo laiko gal-

LIETUVIŲ JURŲ MOKYKLA FLENSBURGE

Dviese, mes nugalėsime egojizmą, bai
mę, pavydą ir vienatvę!..”

Neturiu įgaliojimų kam nors ką nors siū
lyti, bet atrodo, kad šie dėsniai išreiškia 
gana plačios žmonijos dalies polinkius, tik 
ligi šiol vis nebuvo kaip reikiant sufor
muluoti į literatūrinę ir meninę srovę. Jų 
pasisekimas užtikrintas, ši kūryba jau kiek- 
anksčiau pradėjo plisti, ypač per pastaruo
sius 6.000 metų. Tikiuosi, kad ir mums, 
ypatingai tremįies sąlygomis, kada tenka 
daugiau susigrūsti į ankštas patalpas, pa- 
ravanais ir paklodėmis skaldyt; apartamen
tus į kelias dalis ir šiaipjau varžytis tiek 
dėl atsineštų prieštvaninių prietarų, tiek 
dėl Tėvo Bružiko dažnų intervenciją, — 
spėju ir tikiuosi, kad tokiais atvejais tin
kamos meninės doktrinos pritaikymas yra 
iš vienos pusės didelė intelektualinė paguo
da bei naujų horizontų praskleidimas, o iš 
kitos pusės — rimtas įnašas kovoje su be- 
įsigalinčia mūsų papročių anarchija, šiurkš
čiu egojižmu, vienas kito baime, liepsno
jančiu pavydu arba tyliame užkampyje mua 
graužiančia vienatve...

Tur būt, pats Praamžius panorėjo, kad 
galiu užbaigti savo laiškus pačios nau« 
jausios meninės srovės atpasakojimu, ku
rios evangelija kaip tik yra tokia šviesį 
romantiška, optimistiška, objektyvi, gun
danti ir visuomet palankiai sudėta.

Beveik palankiau už „Eltos” biuletenius— 
(Bus daugiau)

VILNIAUS UNIVERSITETAS... (Bus

dental. Juk jie jau buvo pripratę, jog per kelis mėnesius 
Lietuvoje vis buvo puolamas lietuviškas patriotizmas, kaip 
nesuderintas su tarybine ideologija nacionalizmas! Juk bu
vo draudžiamos patriotinės Maironio dainos, kuriose prime
nama didinga Lietuvos praeitis! Juk buvo keikiamas gar
sus kryžiuočių galybės triuškintojas Vytautas Didysis, kaip 
militaristinis vadovas (rusų kunigaikštis Aleksandras Ne- 
viškis, kartą sumušęs kryžiuočius, Rusijos carų pakeltas 
šventuoju, tarybinlnkų taip pat garbinamas kaip rusų tau
tos didvyris!) Buvo smerkiamas Žalgirio, Kirchholmo kau
tynių ir kitų senovės lietuvių garsių karinių žygių gar
binimas, kurie žygiai, tarybininkų tvirtinimu, terodę Lietu
vos valdovų grobuoniškumą. 1794, 1831 ir 1863 m. priešmas- 
koliški sukilimai tebuvę „ponų reakcionierių maištai“, o lie
tuvių tautos 1919—20 m. kovos dėl Nepriklausomybės, te
buvęs nacionalistų ir kitų reakcionierių darbas.

Nekokį įspūdį lietuviai studentai gavo, pątys, nebe su 
rektorių ir dekanų delegacija, suėję su rusų studentų gy
venimu, kurio pažinimui vadovavo Maskvos studentų komi
teto paskirti draugai, taip, jog kai delegacija grįžo Lietuvon, 
Vilniaus komjaunuoliai buvo labai nepatenkinti kritišku 
drg. Linkos nusistatymu jo pažintų Maskvoje akademinių 
santykių atžvilgiu ir klok jį ankščiau aukštai kėlė, tiek da
bar jie kalbėjo apie jį kaip apie „girtuoklį“, „kortuotoją“ 
ir iŠ viso kaip apie neldėjinį studentą. Kopylovas savo 
ruožtu atkreipė į jį savo ypatingą dėmesį.

Delegacija, gavusi prof. Novikovo pažadą neužilgo 
atvykti Lietuvon, kad vietoje pažintų lietuviškų universite
tų būklę (po to dar latvių ir estų), grįžo vieni lėktuvais, 
kiti geležinkeliais. Skridę lėktuvu delegatai dėl sniego ptA 
gos, kuri skrendant pakilo, neleidžiami nusileisti nei Kaune 
nei Vilniuje, nei pakeliui Minske ar Rygoje, tebuvo priimti 
Velfklje Lūki ir tiktai kitą dieną galėjo tęsti savo lėktuvinę 
kelionę toliau. Grįžus namo, ne tiktai buvo pasidalinta savo 
įspūdžiais su draugais profesoriais viešai ir uždaruose pasi
kalbėjimuose, bet Maskvai reikalaujant, duota lyg ir for- 
mali-atskaita iš Maskvos įstaigų aplankymo. Ne tik iš man
dagumo neleidžiant sau joje kad ir atsargiausio kritikos 
žodžio, bet ir turint galvoje liguistą ir kritikams pavojingą 
Maskvos jautrumą tuo atžvilgiu, viskas čia buvo Išdėstyta 
labai draugiškai ir pasiųsta Aukštųjų Mokyklų Tarybon 
greičiausia prof. Novikovui | rankas. '•
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PROF. NOVIKOVAS TIKRINA VILNIAUS UNIVERSITETĄ
Kiek laiko praėjus, prof. Novikovas atvyko į Vilnių. Ly

dimas rektoriaus ir dekanų, per kelias dienas lankė Jis uni
versitetą ir jo įstaigas. Prorektoriaus Bulovo lydimas, jis 
aplankė Akademinius Namus, Studentų Komitetą ir Studentų 
Klubą. Buvo sušaukti fakultetų tarybų posėdžiai, kuriuose 
abipusiškai informavosi — prof. Novikovas apie fakultetų 
darbo organizaciją, o profesoriai ir dekanai apie tarybinius 
reikalavimus ir kaip prie jų prisitaikyti. Atskirai aptarė prof. 
Novikovas universiteto reikalus su prorektorium Bulovu,- su 
marksizmo — leninizmo katedros profesoriais Kuznecovu ir 
Bulinu ir su komjaunimo atstovais. Prorektoriaus Bulovo ini
ciatyva, kuris turėjo nemažai vargo su Akademiniais Namais, 
kurių įvairiatautis jaunimas, elgėsi netvarkingai ir nedraus
mingai, komjaunuoliai neklausė visumos išrinktos, prorek
toriaus pristatytos ir rektoriaus patvirtintos valdybos ir net 
jau lietuviai, dėl įsivyraujančios krašte suirutės; ypačiai jų tė
vus ir gimines palietuslos jų skaudžiai atjaučiamos priespau
dos, kiti benustodaml vilties sulaukti geresnės ateities ėmė, 
kaip ir lenkų jaunimas, girtauti ir kortauti. Prof. Novikovas 
įsikišo į šį reikalą, nurodydamas tik iškeptiems komjaunuo
liams į tarybinių akademinių namų santvarką ir kvietė juos 
pavyzdingai laikytis. Kadangi lenkų ir žydų intrigos prieš 
lietuvių kalbą dar nesibaigė, prof. Novikovas įsakmiai įspė
jo, kad Vilniaus Universitetas ir toliau liksiąs lietuviškas, 
tad ne tik būsią dėstoma lietuviškai, bet lietuvių kalba čia 
visiems esanti privaloma.

Universiteto Senato posėdyje prof. Novikovas aiškiai pa
sisakė universitetą radęs visiškoje tvarkoje, be kai kurių 
lengvai pašalinamų menkų trūkumų ir pažymėjo, kiek daug 
Universiteto vadovybė padariusi jam priartinti prie tary
binių universitetų, kartu užtikrindamas, kad privalomas uni
versitetui visasąjunginis statutas, su kuriuo derinamas Vil
niaus Universiteto (senato) naujai surašytas statutas, kiekvienai 
aukštąja! mokyklai lengvai leidžiąs išlaikyti savo pagrindines 
savybes ir savitą akademinį gyvenimą, o taip pat užtikrinąs 
tolimesnį jo plėtimąsi, kiek to reikalaujanti paskiros respu
blikos pažanga Ir kilę mokslo reikalavimai. Po to jis suteikė 
dar įvairių paaiškinimų dėl vengiamo statuto. Rektorius 
iškėlė ypatingai jam artimą sumanymą, kuriam ne
pritaręs Humanitarinių Mokslų Fakultetas, būtent šio fakul-

Jau antri melai Flensburge veikia Lietuvių Jūrų Mokykla, kuri yra anglų val
džios pripažinta ir remiama. Mokykloje veikia navigacijos ir mechanikos sky
rius. Kaip mokyklos vadovybė oficialiai skelbia, naujuosius mokslo metus mo
kykla pradeda š. m. lapkričio mėn. pradžioje. Mūsų atvaizde navigacijos kla- 
, ’ x sės pamoka laive

šinimo ir išlaidų. Gaila, kad vis tai lieka 
dabar neišnaudota, nes nėra žmonių iš 
anksto į tas specialybes ir amatus įtrauktų, 
su jom susipažinusių ir jom besidominčių.

yra tokių, kurioms reikia tik keleto. Dau
giausia mums reikia navigatorių ir laivų 
tūSinierių — mechanikų^ad laivai galėtų 
plaukioti. Jiems mokyti reikalingos jūrų 
mokyklos ir minimum laivų praktikai. To
liau .laivui reikia dar kitokių specialistų: 
radiotelegrafistų, virėjų, bocmanų, kūrikų, 
jūreivių su patyrimu ir kitų mažiau kvali
fikuotų jaunuolių. Tačiau visi šitie gal; bū
ti pritraukiami arba iš giminingų sausumos 
specialybių arba Jgyję ją laivę su Ilgesne 
praktika. / .

Daug reikia kvalifikuotų jūrų žvejų, ku
riems ruošti reikalingos žvejybos mokyklos, 
sudarant kuo palankiausias sąlygas jose 
mokytis pajūrio žvejų jaunuomenei. Mo
kykla žvejui gali tik papildyti žinias, o iš
mokyti žveją gali tik gyvenimas nuo lop
šio žvejo šeimoj.

Be šių dviejų skaitlingiausiai atstovauja
mų specialistų kategorijų jūrų ūkis reika
lauja ir laivų statybos inžinierių, meistrų ir 
kvalifikuotų darbininkų. Jų reikės net ir 
tuo atveju, jei mes jūrinių laivų ir nešta ty
lume, bet laivų remonto dirbtuves bei vi
daus vandenų laivų statybą mes turėjome ir 
anksčiau, nors nematyti didelių kliūčių i- jū
rinių laivų statybai. Toliau reikia uostų 
statybos, prieuosčių (reidų) ir pakrančių 
priežiūros specialistų, hidroprafų, okeono- 
gritų, nusimanančių pakrančių ralio ki
toms signalizacijos stotims aptarnauti, to-' 
liau laivininkystės prekybos ir teisės ži
novų, laivininkystės agentų — maklerių ir 
pakrovimo vadovų, lotcų ir kitų uosto tar
nybai specializuotų žmonių, žuvies apdir
bimo specialistų ir žuvies sunaudojimo bei 
eksporto organizatorių, žvejybos priemonių 
gamintojų ir eilė kitų smulkesnių ir šaluti
nių užsiėmimų bei amatų, susijusių su lai
vininkyste ir žvejyba.

Suprantama, jog vesti sėkmingas grumty
nes už mūsų laivininkystės ir'žvejybos išsi
plėtimą ir pastatymą į lygią gretą su mū
sų kaimynų jūriškuoju ūkiu, mums reikia 
visų reikiamų žmonių reikiamose vietose 
(the right man on the right place) ir koi to 
nebus, grumtynės bus sunkios. Tačiau jas 
pradedant neišvengiama bus griebtis laivi
ninkystės tiesioginiai, o ne ruošimos! prie 
jos ir reikia tikėtis, jog be dajies iš tų visu 
suminėtų ir nesuminėtų specialistų bus ga
lima pirmoje pradžioje apsieiti, o dalis su
siras iš to neturtingo kadro, kuris jau dir
bo. Juk ir praeityj mes jau plaukėme ir 
laivų skaičius ne mažėjo bet didėjo, nor3 ir 
labai lėtai. t

Apsieiti negalėsime tik be savų įgulų lai
vams, todėl ši būtinybė yra daugiausia rė
kianti, o jų skaičius yra per daug didelis, 
kad galėtume juos paruošti atsitiktinu mo
kymu svetimose mokyklose skiriant stipen
dijas arba imantis to vienam kitam jaunuo
liui sava iniciatyva. Sava lietuviška jūrų 
mokykla stato pačioje pradžioje minimum 
reikalavimų, iš kurių svarbiausi turėti bent 
keletą laivų su lietuviškom įgulom ir lie
tuviu lektorių. Praeityje, kele'ds žmonių 
iniciatyva, buvo šis tas nuveikta, nors ir 
labai priešgmiškoi aplinkumoj ir dėka to 
šiandien tie reikalavimaį minimalioj apim- 
tyj galėtų būti patenkinti.

Verta pažvelgti atgal į lietuvių iūrų spe
cialistų ruošimo sunkų kelią, iš ten pasi
semti kantrybės ir apsirūpinti didele at
sarga optimizmo, kurs ilgainiui vis viena 
išseks. ' v

(Pabaiga sekančiame numeryje)
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NAUJIENOS IS LENKIJOS
(MOŠŲ SPEC KORESPONDENTO ANGLIJOJE)

Lenkija kraujuoja, — mėgsta tvirtinti 
lenkai emigrantai. Jeigu anksčiau dalis 
lenkų emigrantų ar tremtinių svyravo, tai 
šiandien tiki, kad gyvenimas jų tėvynėje— 
kaip kortomis lošimas: nė vienas nežino, 
kada jis bus reikalingas kokiam nors vie
kam teismo procesui kaip kaltinamasis ar 
liudininkas. Skirtumas vistiek nedidelis.

O vis dėlto lenkai tiki savo ateitimi. Tą 
tikėjimą juose palaiko ne tik šių laikų ne
tikrumas, bet ir atsakingų vyrų guodžią 
žodžiai.

NEUŽMIRŠTAMI ŽODŽIAI
Rugsėjo 7 d. .Apaštališkasis Delegatas, 

J. E. Arkivyskupas dr. William Godfrey, 
viename lenkų suvažiavime Londone pa
sakė:

„Ladies and Oentelmen!
Po šio kreipimosi, priimto šiame krašte, 

kreipiuosi Į jus: brangūs vaikai Kristuje! — 
Jūsų kentėjimai yra Lenkijos kentėjimai, 
bet tai ne Lenkija viena kenčia. Tai Len
kijoje kenčia Katalikų Bažnyčia. Mistinio 
Kristaus Kūno doktrina yra didelė doktri
na ir neužmuš individualybės. Tai nėra to
talitarinė valstybė. Jūs visi esate gyvi Mis
tinio Kristaus Kūno sąnariai, o kiekvienas 
jūsų turi savo sielą, kurią privalo gelbėti.

Sv. Tėvas Pijus XI, akredituodamas mane 
prie J. K. Didybės vyriausybės, suteikė man 
garbų, kad kartu būčiau Jo reprezentantu 
prie Lenkijos Vyriausybės Londone. Arti
mai bendradarbiavau su šv. Tėvu ir žinau, 
kokie Jo jausmai Lenkų Tautos atžvilgiu.

Jūsų dvasios vadovas kunigas Belch 
skaitė jums šiandien Mišių metu evangeliją 
apie jaunikaiti, kuriam tarė Viešpats: „Kel
kis!” Viešpats Dievas išrinko jūsų tautą, 
kad kentėtų. Didelis tai išskyrimas. Ateis 
laikas, kada Viešpats pasakys, kaip anam 
jaunuoliui: „Kelkis!” Ir kelsis Lenkija.

Brangūs vaikai Kristuje! Ateina laikai, 
kada pranyks Anglijos, Prancūzijos ir kitų 
valstybių sienos. Bus vienas didelis viene
tas: Mistinis Bažnyčios Kūnas, vienas val
dovas: Jėzus Kristus”. v

NAUJA EVANGELIJA
Tuo tarpu Lenkijoje skelbiama nauja 

evangelija ir spausdinamos naujos dvasios 
knygos. Neseniai „Knygos” leidykla „Rink
tinių Raštų” serijoje išleido 10.000 egz. K. 
Markso. „Rinktiniai raštai” per kelias sa
vaites buvo išpirkti Dabar „Knyga” spaus
dina antrąją laidą, kurios tiražas siekia 
20.000 egz. 1

Naujoji evangelija nežino jokios artimos 
meilės ir gailestingumo: Poznanės karinis 
teismas 2 metams kalėjimo nubaudė vieną 
moterj Swiebodzina, nes ji skelbė „ne
sutinkančias su tiesa žinias, kenkiančias 
Lenkų Valstybės interesams ir sąjungai su 
Sovietų Sąjunga”.

Naujiesiems dėsniams negali prisiderinti 
net taip rūpestinga Pašto žinyba. „Robot- 
nik” (205 hr.) klausia, ar „Lenkijos pašto 
ženklai gerai atlieka savo auklėjanti vaid

Vilniaus radijas pranešė, kad š. m. spalių 16 d. Vilniuje 
nuo širdies priepuolio staiga mirė ir spalių 18 d. palaidotas

Prof. Dr. BALYS SRUOGA i 7
poetas, dramaturgas, literatūros kritikas, vienas Lietuvių 
Rašytojų Draugijos steigėjų,, Vytauto D. Universiteto ir Vil
niaus Universiteto profesorius, Stutthofo KZ kankinys.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Valdyba reiškia 
nuoširdžią užuojautą velionies žmonai Ir dukteriai ir 
drauge su jomis giliai liūdi dėl per anksti mus palikusio 

■ r
neužmirštamo „Milžino paunksmės“ kūrėjo.

S. m. lapkričio 16—18 d. skelbiamos rašytojų tremtinių 
gedulo dienomis. Kolegos rašytojai ir LTB komitetai kvie
čiami tomis dienomis surengti Balio Sruogos minėjimus.

LIET. RAŠYTOJŲ TREMTINIŲ DRAUGIJOS VALDYBA
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Dėl straipsnio: „Pabaltijo universitetas is arčiau”
Blombergo Lietuvių Menininkų Trupė —' 

sąstatu: Alė Kalvaitytė, Izabelė , Motekai- 
tienė, Petras Kovelis ir Vladas Jakubėnas 
š. m. rugsėjo mėn. antroje pusėje atliko 
koncertinę kelionę po Slesvig - Holšteiną, 
pradėdama gastroles iš „Operų vakaro” 
Pabaltijo Universitete Pinneberge. Sis kon
certas paliko mums ypač ryškaus, sakyčiau 
net šventiško atminimo; buvo ypatingas 
pergyvenimas koncertuoti prieš auditoriją, 
kurioje jautėsi tikro kultūringumo dvasia; 
taip pat malonu buvo praleisti beveik dvi 
dienas asmeniškame kontakte su profeso
riais ir studentais ir išviso pajusti tikrąją 
šio mūsų mokslo židinio atmosferą. Mūsų 
trupė buvo labai gražiai priimta; po kon
certo mums žodžiu buvo pareikšta pasiten
kinimo dėl Įdomios programos ir jos atli
kimo, o taipgi ir padėkos už lietuvių meno 
atstovavimą prieš kitas Pabaltijo tautas.

Pasirodo, šis koncertas jau susilaukė ir 
spaudos atgarsio. „Mintyje” iš 1947 m. 
IX 25. straipsnyje „Pabaltijo Universitetas 
iš arčiau” čia cituojama pastraipa be abe
jonės skirta Blombergo trupei ir jos kon
certui.

— Nelabai nori mūs akademinę vi
suomenę pripažinti ir kai kurie me
nininkai. Štai B. stovyklos meno vadas 
rašo studentų .atstovybei laišką. Tarp 
kita ko: >,Pirmoji, operinė programa 
pasižymi ypatingu meniniu vientisumu 
ir ypač gerai atstovauja mūsų trupę; 
tik jai reikalinga publika, kuri dau
gumoje būtų mačiusi operą” (!)........
Yra keletas solistų, mūsų nuoširdžių 
bičiulių, kurie mums jokių sąlygų ne
stato, net honoraro nesiteirauja ir sa
ko, niekur nėsą tokios kultūringos 
publikos, kaip pas mus ....

šios pastraipos proga noriu pareikšti 
rakanti: 1. Koncertinės kelionės suorgani
zavimas yra susijęs su daugelio laiškų bei

menį”. Pasirodo, kad ne. Tiesa, juose vaiz
duojami tokie ponai kaip Bierut, Osobka- 
Morawski, bet „šalia parodytų trijų dabar
tinių valstybės vyrų nėra jokio pėdsako, 
kad gyvename naujoje, demokratinėje Len
kijoje. Veltui ieškotume žinomų darbininki
jos veikių ar didžiųjų lenkų demokratų—”

SPAUDOS REIKALAI
Tačiau ne tik paštas blogai auklėja nau

ją „demokratinę” kartą: savo uždavinio 
neatliekanti ir spauda.

„Robotnik” (214 nr.) atakuoja kai kuriuos 
provincijos laikraščius ir taip vadinamą 
sensacinę krašto spaudą. Jis rašo:

„Parinkimas titului kuriuose nesąmonė 
susikerta su iššaukimu taip vadinamų 
nesveikų emocijų, apysakų atranka, kuri 
beveik nieko neturi bendro su literatūrą, o 
dėl to labai daug su pornografija, naujienų 
parinkimas, ištraukiant gyvenimo nešvaru
mus dėl pačių nešvarumų, — tai viena me
dalio pusė. Antra — tai stiliaus nevalyvu
mas, kalbos teršimas ir daugėjančios gra
matikos ir ortografijos klaidos. Matyt, 
Lenkijoje trūksta gerų žurnalistų, kaip 
trūksta specialistų Įvairiose gyvenimo sri
tyse. Matyt, jauni žurnalistinio meno adep
tai neturėjo laiko išmokti šio amato. Bet 
ar iš to išeina, kad turi laikraščius reda
guoti žmonės, kurie nemoka to padaryti 
arba nenori prisiderinti prie tokio gyveni
mo stiliaus ir kultūros laipsnio, kokj norime 
Lenkijoje matyti ir plėšti?”

Pagaliau siūlomas sekliai sovietų išmė
gintas receptas:

„Atrodo, jog neprisidėjus valstybinės 
valdžios ypatingiems organams, kurie budi 
planuojant ir organizuojant kultūrinius, 
propagandinius ir informacinius uždavinius 
— nieko nepasieksime”.

telegramų rašymu; nevisuomet užtenka 
laiko priderinti kiekvieną laišką prie sto
vyklos apystovų ar jos specifinio pobūdžio. 
Šiuo atveju buvo siūloma pasirinkti tarp 
dviejų programų: mišrios ir grynai operi
nės. Ši paskutinė,, kaipo neturinti jokio lie
tuviško elemento yra daugeliui stovyklų ne
priimtina; ji turi tačiau nemažai kitų pri
valumų, kuriuos stovyklų kultūros vado
vams kartais pravartu yra išaiškinti. Nea
bejotina, kad 100 % Pabaltijo studentų ži
no, kas tai yra opera; nors tikrai nevisas 
100 % nusimano apie koncertų programų 
sustatymą, jų pobūdžius, paskirtis ir stilius. 
Kreipiantis j universitetinę stovyklą, gali
ma buvo žodžių „bent mačiusių operą” 
nepavartoti. Bet kaltinti dėl to minėto 
laiško autorių, s ilgameti aukštosios meno 
Įstaigos — Kauno Konservatorijos dėstyto
ją „Pabaltijo Universiteto negerbimu” ir 
net kelti. tą reikalą viešai spaudoje yra jei 
ne pikta valia, tai bent nemažas nėapgalvo- 
tumas ir, manyčiau, kiek, liguistas nepilna- 
vertyljės kompleksas. Žiaurios spaudos kri
tikos susilaukė... koncertą siūlantis laiš
kas; pats koncertas, kaip meno Įvykis liko 
nepaminėtas. Tikras žurnalizmo paradoksas!

2. Siūlant koncertą nebuvo nei statomos 
kokios nors materialės sąlygos, nei teirau- 
tasi^dėl honoraro. Kuklus honoraras buvo 
surinktas iš laisvų aukų už programas ir 
mūsų su dėkingumu priimtas. Jeigu jo vi
sai nebūtų buvę, tai mes visviena būtume 
Pabaltijo Universitete tokiu pat atsidėjimu 
koncertavę ir tokį pat vidujini pasitenkini
mą išsinešę. Mums tenka dažnai nemoka
mai dalyvauti koncertuose savo stovykloje 
bei Blombergo Baltų Muzikos Centre, o 
taipgi ir kituose labdaringuose parengi
muose. Šiaip gi svetur važinėdami rnesvis- 
dėlto priimame tokj honorarą, kuri mums 
stovykla iš koncerto pelno Įstengia duoti. 
Ne kitaip elgiasi, berods ir kiti mūsų me

AKROBATINES ŽURNALISTIKOS 
PAVYZDYS

Po kiek laiko „Robotnik” (233 nr.) duoda 
pavyzdi, kaip reikia rašyti, nenusižengiant 
naujam gyvenimo ir kultūros stiliui. „Su- 
kiennicose niekas nepasikeitė” straipsnyje 
rašoma:

„Krokuvoje paskutini kartą buvau, tur 
būt, 1935 m. Tai yra baisiai komiškas jaus
mas: atvažiavau dabar, 1947 metais, i Kro
kuvą, o čia viskas po senovei. Ne tik išo
riniai — senj namai ir_ seni žmonės (tur 
būt, niekur nematyt tiek senų žmonių, kiek 
Krokuvoje), balandžiai ir prostitutės prie 
Sukiennic, trūkumas griuvėsių, kurių ne
pastebime, nes jų yra per daug Varšuvoje, 
bet kuriuos matome kiekviename kitame 
mieste. Krokuviečių papročiai ir galvojimo 
būdas pasiliko taipgi nepasikeitę.

Kas tuoj pastebima?
Jeigu galvoti krokuviška, tai, pvz., pasku

tinis potvarkis, ribojęs vietų kiek j aukštes
nėse mokyklose, motyvuojant tarp kito, kad 
turime pakankamai "inteligentų, — yra 
tikrai teisus. Kiekvienas penktas gražeiva, 
sutiktas gatvėje, yra, tur būt, koks nors dr. 
— ir dažniausiai ne dr. med., bet dr. fil. 
arba dr. juris. Kažkaip tarp mūsų varša- 
vinių advokatų mažai yra daktarų, bet 
krokuviškis mecenas — beveik visuomet vi
zitinėj arba iškaboje prie namų turi savo 
dr. juris Įsirašęs ...”

Ir taip toliau ... '
Savaime suprantama, naujoji evangelija 

nepakenčia senų žmonių ir senų mąstymo 
formų.

Tačiau moderniškiau tvarkosi DMW Įmo
nės, kur sovietui priežiūroje kalami ginklai 
ir lėktuvai. Dėl didelių išlaidų {sakyta net 
popierių taupyti. Tačiau propagandai jo 
vistiek užteks... t J. Ku-kis 

nininkai. Tik spaudos komentarų dėl to iki 
šitfl kažkaip netekdavo skaityti.

Jei minėtame straipsnyje pareikštos! min
tys atstovauja tik p. Irenos Vaičiulėnaitės 
privatinę nuomonę, tai dėl to nevertėtų 
nei rūpintis nej reaguoti. Tačiau, kadangi 
laiškas buvo adresuotas ^Studentų Atstovy
bei, kurios narė ji yra, tai tenka susidurti 
su galimumu, kad tokia yra ir visos At
stovybės nuomonė. Tai būtų kaž kaip sun
ku suderinti su visu tuo, ką pergyvenome ir 
ką girdėjome Pinnebergę. Gausioje mūsų 
trupės koncertinėje praktikoje šis Įvykis 
sudaro šiaip ar taip naują, gan savotišką 
pergyvenimą. Būtų itin malonu šiuo rei
kalu sužinoti tikrą teisybę.

Blombergo Trupės vardu: 
Kompozitorius Vladas Jakubėnas

SKELBIMAS.

Išvykstantiems { Pietų Amerika!
Dar ne vėli pradėti mokytis i.spanų 

kalbą, nes galima greitai ir lengvu būdu 
išmokti už akių dėstymo kursuose. Dar ga- 
Ųma gauti pirmąsias pamokas. Siunčiama 
apdėtu mokesčiu iš /karto už 1 mėn. 
(RM 52,—) Kursai užtruks apie 6 mėn.

Rašykite: Česlovas Jovaišas, (14a) Bad 
Mergentheim, Postfach 34.

A ,

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau:

Jono Kiebelščio iš Vytauto kaimo Klai
pėdos apskrities

Hanso Kiebelkščio iš Pakamorių k. Klai
pėdos apskr.

Ieško:
Ona Cypienė iš Zarasų miesto. Paskuti

niuoju laiku gyveno Pommerąnijoje, Keslino 
stovykloje; dabar — (24) Reinsbuttel, uber 
Heida.
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IŠ ESPERANTININKŲ SUVAŽIAVIMO SCHW. GMUNDE
Borjero nuotr.

TEN, KUR MOKYTOJAI MOKOSI
Čia, spygliuoto miško apsuptuose bara

kuose mūsų yra pusšimtis su kaupu. Nuo
šimtis dailiosios giminės atstovių gana kuk
lus, bet jos savo judrumu ir lietuviškų dai
nų garsais, ypatingai grįžtant iš užsiėmimų, 
toli pralenkia vyriškius. Užtat šie pastarie
ji nenusileidžia pirmosioms laisvalaikio or
ganizavime — tinklinio, stalo teniso, šach
matų, šaškių ir kitokio pobūdžio turnyruo
se aiškiai vyrauja' kelnėtasis elementas. Ne
žiūrint šių priešingumų, paskaitose ir prak
tinio pobūdžio užsiėmimuose, kasdien api
mančiuose 6—7 vai., visi yra lygūs ir pa
girtinai stropūs: kiekvienas atidžiai veda 
fizinio auklėjimo leidos, istorijos, meli/J - 
k"’S moderniųjų fiziiJc auklėjimo link-nų, 
pasaulinių jaunimo sąjūdžių, fiziologijos ir 
ki‘ų teorinių dalykų užrašus, o ’engvojoje 
atletikoje; kovos žaidimuose ar tai mankš
tos pamokose lieja sūrų prakaitą. Tuo būdu 
bet kokie priešingumai savaime išsilygina 
ir gaunasi nuosekli darbo eiga. f

Jei nuolatinėse DP stovyklose -kalorijų 
medžiojimas sudaro pagrindinę kasdienės 
programos dalį ir vis tiktai tų kalorijų 
liesumas yra jokiaife argumentais nesugriau
namas faktas, tai čia, fizinio .auklėjimo mo
kytojų pasitobulinimo ir sporto instrukto
rių paruošimo kursuose, kurie yra pirmieji 
tremtyje, toji kalorijų problema, nesudaro 
jas priimantiems iš vis jokios problemos. 
Taip pavyzdingai šį reikalą sugebėjo su
tvarkyti šių kursų organizavimo ir jiems 
vadovaujanti stambiausioji figūra — Zeno
nas Puzinauskas. Daugiausia jo pastangų 
dėka j kursus susirinko iš anglų ir ameri
kiečių zonų gražus būrys klausytojų, kurių 
tarpe yra: 10 fizinio auklėjimo mokytojų, 
11 studentų, vienas kitas universitetą bai
gęs intelektualas, 16 abiturientų, ir dešim
tis kitokid mokslo cenzo jaunuolių.

Dabar dienos yra žavėtinai saulėtos, o 
naktys mėnesienos romantika persunktos, 
todėl kursuose gyvenimas ir darbas vilio
jantis. Jeigu jums, gerbiamieji, kiltų noras 
mus ąplankyti, prašome vykti j Murnau, iš 
čia sėskite link Oberomergau (garsioji 
Kristaus kančių vaidinimo vieta) einan
čiam mažajin traukinėlin’ ir išlipę trečioje 
sustojimo vietoje — Grafenaschau, žygiuo
kite YMCA Sumner Camp kryptimi. Jūs čia 
galėsite pasigėrėti plačiomis, pietų link ty
sančiomis pievomis ir už jų dunksinčiais 
Alpų kalnynais; galėsite pakvėpuoti tyru, 
rudens spalvomis išmarginto miško oru, o 
karštesnę dieną pasinerti keliomis salomis 
pasidabinusiame, šilčiausią vandens tempe
ratūrą Bavarijoje turinčiame Stafsee ežere. 
Jūs galėsite nuvykti į Garmisch-Partenkir- 
cheną, apžiūrėti vietovę ir stadioną, kuria
me būdavo anksčiau pravedamos geriausių 
pasaulyje žiemos sporto virtuozų varžybos 
arba įkopti j iškilnųjį ZugŠpicą. O gal jūs 
esate kurios nors fiznio lavinimo šakos mė
gėjai ir norėtumėte praktiniai susipažinti 
su kursuose vykstančiu darbu? Jeigu taip, 
tada leiskite jums pirmiausia pristatyti tie- 
siogius to darbo vykdytojus: Zenoną Pu- 
zinauską, Danutę Nąšvytytę, Broniu Ketu- 
rakĮ ir Vitalių Norkų. Tiesa, jų skaičius 
nėra didelis ir, suprantama savaime, jų tar
pe norėtųsi matyti dar ir kitus žymiuosius 
fizinio auklėjimo darbuotojus, bet dėl šio 
trūkumo prašoma nieko nekaltinti, nes ką 
gali žinoti, kokios nenugalimos kliūtys už
puolė žmones, kurie kviečiami lektoriais, į 
kvietimą entuziastiškai atsako: „...kvieti
mą dalyvauti kaip lektoriui priimu ir mie
lai sutinku atvykti. Jis (kvietimas) mane vėl 
užkrėtė senąja ugnim; ir priminė man, kad 
yra dar galimybė gyventi mūsų išsvajotų 
idėjų ribose...” arba ,,... atvyksiu kitą 
savaitę, t. y, spalių pradžioje.” (citatos au
tentiškos. J.), bet pažado neištesi nei ne

P. C. L R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 

IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:
BUMBLIAUSKAITĖ Adolfina, 21 metų, iš 

Kraussen, Konigsberg;
ENDZAITIS Franz, 21 metų, iš Gotenhafen
GEDVILIENE — RADZIVICIOTE, Stasė, 

34 metų, iš Kauno;
GRINCEV1CIUS, Mečislaw, iš Pommern.
GICIAUSKAITĖ-Grigaliūnienė Eugenija, 

24 metų;
FRITSCH Aloys Johann, 29 metų, gyv. Bir

žuose;
JAKUBAITIENĖ Ali, iš Graudenzo;
JAKUBAITIENĖ Lydija,' iš Graudenzo;
JAKUBAITIENĖ Selma, 32 metų, iš Grau
denzo;
KALVAITIS Jonas, iš Schneidemūhl;
MAŽEIKA Mykolas, 52 metų;
MAŽEIKA Marija, 46 metų; .
SKUČAS Juozas, 52 metų, iš Insterburgo;
SKUČAS Petronėlė, 57 m., iš Insterburgo;
SKUČAS Petras, 24 m., iš Insterburgo;
STEMBOKAS Genė, iš Mecklenburgo;
LINKEVICIUS Ignas, 47 metų, iš Ukmer

gės;

praneša netesėjimo priežasčių. Tokia mat 
idealių idealistų taktika. O gal jus domina 
šftj- kursų kreditoriai? Mes, nors ir miš
kuotoje vietoje gyvendami, jokių paslapčių 
neturime, todėl nesijaučiame įpareigoti ir 
kitų paslaptis kišti į tamsią vietą. L.T.B. 
Švietimo Valdyba (jai labai nuoširdžiai šia 
proga dėkojame) paskyrė kuklią sumą .kur
sų pravedimo reikalams, kuri, deja, {šąlo 
vienoje mūsų bendruomenės apygardoje, nes 
jai vienas aukštas (ne ūgiu) sporto .reikalų 
pareigūnas esąs smarkokai prasiskolinęs ir 
neatsilyginęs. Skola, žinoma, skola ir pa
silieka, bet ką bendro su tuo turi mokytojų 
kursų vadovybė ir patys kursai, kuriems 
pinigai buvo skirti, taip ir lieka neaišku
me. Reikia tikėtis, kad šį reikalą tinkamai 
išaiškino pats skolininkas darydamas pra
nešimą apie sportinę veiklą L1T.B. atstovų 
suvažiavime Kasselyje. Bet tai yra labai 
prozaiškas dalykas ir šiuo tarpu palikime 
jį ramybėje. Geriau užsukime į kursų rek
reacijos salę, papuoštą vytimi ir lietuviška 
vėliava, pasiklausyti radio muzikos, nau
jausių politinių žinių ar paloštL_šachma
tais, šaškėmis, stalo teniso ar pasiskaityti 
laikraščių. Ach, tiesa, čia pat ir valgykla, 
todėl visų pirma užkąskime. Tik susimilda
mi, nesineškime nieko valgomo j gyvena
muosius kambarius! Veltui vargas: sutemus 
prisistatys simpatiška peliukė ir, kur be
būtumėte valgomą daiktą paslėpę, viską su
ras. Jeigu ji nepajėgs visko suvirškinti, tai 
ankstį rytą ant atviro lango atsitūpusi už
giedos nenuorama zylė ir už savo žavėtiną 
giesmę pareikalaus atpildo valgoma natū
ra, pasisotinusi dar jums pačiulbės ir, pa
likusi ant balto ir, būtinai, neprirašyto po- 
pierio lapo savo buvimo žymę, iškilmin
gai pasišalins. O kada mes aikštėje svai
dome diską, ietį, stumiame rutulį, žaidžiame 
kurį nors kovos žaidimą ar atliekame įman
trius mankštos numerius, šis žaliai pilkas 
paukštelis' patogiai supuojasi aukštos eglės 
šakose ir nuotaikingai čiulba: „Fit—fit—fit 
trrr—trrr—trrr...” Jis koncertuoja mums. 
Taip vyksta darbas pirmuose tremtyje fizi
nio lavinimo mokytojams pasitobulinimo ir 
sporto instruktorių paruošimo kursuose 
Grafenaschau bei Murnau.

J. Jašinskas

VĖL NAUJOJE VIETOJE
S. m. spalių mėn. 13 d. Klein Būlten lie

tuvių stovykla tapo likviduota, o visi jos 
gyventojai perkelti į Gottingeną ir Įjungti 
1 tenykščios lietuvių stovyklos šeimą. Sis 
perkėlimas buvo sutiktas su džiaugsmu, nes 
likome išjungti iš lenkų tarpo ir nutrūko 
buvęs labai didelis įtempimas tąrp stovyk
los gyventojų ir buv. stovyklos vadovybės.

Gottingenan atvykome traukiniu spalių 14 
d. rytą. Stotyje jau radome mūsų belaukiant 
10 sunkvežimių ir keletą grupių darbinin
kų, kurie pagelbėjo pakrauti ir pervežti 
daiktus į naująją stovyklą. Čia tapome ap
gyvendinti Ldttich kareivinėse, visas šei
mas išbarsiant tarp estų ir latvių, nes to
kioje tvarkoje čia gyvena ir senieji gyven
tojai lietuviai. J. M. Rainis
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