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Generolas Lucius D. Clay: Šios dienos numeryje:

„Aš numatau likti su savo štabu Berlyne
Berlynas (U*P). Berlynas ir toliau liks ge

nerolo Luciaus D. Cląy vyriausioji būsti
nė, nežiūrint kokios būtų išdavos artėjan
čios Londono užsienio reikalų ministerių 
konferencijos, užtikrino amerikiečių karinis 
gubernatorius United Press suteiktame in
terview. \

„Aš numatąu čia likti su savo štabu”— 
Įsakmiai pareiškė generolas.,, Vienintelis bū
das priversti amerikiečių dalinius pasi
traukti iš Berlyno būtų ginkluota prievar
ta arba taikos sutartis su Vokietija”. ,Į 
klausimą ar jisai bijosi ginkluotos jėgos, 
kuri verstų atsitraukti, generolas Clay šyp
sodamasis pareiškė, „Aš netikiu, kad šiuo 
metu galėtų būti panaudota jėį/a mums iš 
Berlyno išvyti. Mes čia esame , čia ir lik-x 
sime, nepaisydami eventualių trukdymų ir 
sunkumų”. š.

Liesdamas bendruosius vokiečių reikalus 
ir su tuo susijusias p'roblemas gen. Clay 
pažymėjo, kad 
„sprendžiamosios 
„ateinantieji šeši 
Jej mums pavyks 
kojų, tai iki ateinančio birželio arba lief>os 
situacija žymiai pagerės.”

Generolas išreiškė viltį, kad lapkričio 25 
d. prasidedančioje Londono konferencijoje 
bus padarytas galutinas sprendimas Vokie
tijos klausimu. Laikas, kai Į tą reikalą bu
vo per pirštuš žiūrima, jau yra praėjęs. 
Apie nuolaidas ir kompromisus negali būti 
kalbos. Jis pareiškė: „Mes sukursime ką 
nors pastovaus. Pastatyti Europą ant savo 
kojų, mums patiems yra mūsų egzistencijos 
ir saugumo klausimas.”

Jis toliau pareiškė, jog laikas veikia ne

vięn Sovietų Sąjungos naudai. Jis paminė
jo faktą, kad Sovietų Sąjungai kiekvienas 
darbingas vyras yra tėvynėje reikalingas. 
Kariniai reikalai bei įsipareigojimai Rytų 
Europoje ir Vokietijoje sovietų ūkiui stato 
didelių reikalavimų. Rusų okupacinėje Vo
kietijos zonoje problemos kaupiasi kasdien. 
Visos tos srities ūkis dėl perkrovimų artė
jąs prie suirimo. Okupacinės zonos įsipa
reigojimai tikriausiai sudarysią Sovietų Są
jungai vis labiau sunkėjančią naštą. Jo ma
nymu, ta našta dar labiau pasunkėsianti, kai 
rusiškoji okupacinė zona būsianti visiškai 
atskirta nuo likusios Vokietijos.

Jis priminė, jog ryšium su okupacija JA 
Valstybės, D. Britanija ir Sovietų Sąjunga 
yra prisiėmusios ir įsipareigojimus. „Mes 
numatome tuos įsipareigojimus pilnai ir 
visiškai įvykdyti”, — pasakė gen. Clay.

Baigiant pasikalbėjimą vėl buvo palies
tas artėjančios Londono konferencijos klau
simas ir jis pakartojo nuomonę, kad tos 
konferencijos nepasisekimas nereikštų būti
nai Vokietijos bendrojo susmukimo. Jis per
mato, jog tuo atveju Rytų bei Vakarų Vo-' 
kietija eitų savais keliais. '

* JAV ir Graikija vėl sudarė naują su
sitarimą dėl statymo šešių aerodromų. (UP)

Turkijos svarus argumentai

ateinantieji metai būsią 
reikšmės”, ir dar pridėjo: 
mėnesiai yra svarbiausi. 
Europą vėl pastatyti ant

Lake Success (Dena/Reuter) JT politinėje 
komisijoje Turkija kaltino sovietų spaudą 
už karo kurstymus ir prašė Jungtines Tau
tas imtis priemonių užkirsti kelią sovietų 
propagandos puolimams. 
Selim Sarper patiekė apie 
„Izviestija”, „Pravda” ir 
kur yra puolama Turkija.

„Aš kaltinu nusikalstamąją sovietų pro
pagandą už kurstymą į karą, į nervų karą 
ir į psichologinį antpuolį. Aš kviečiu^ visus 
delegatus padėti tą kurstymą sustabdyti ir 
prašau Jungtines Tautas imtis ~ vieningų 
priemonių” — pasakė Turkijos delegatas.

Sovietų delegatas Višinskis smarkiai puo
lė Turkiją ir patiekė dokumentus, kurie esą 
turėję įrodyti, kad paskutiniojo karo metu 
Turkija buvus antisovietiniai nUsistačius ir 
net tikėjusi, vokiečių padedama, aneksuoti 
sovietines žemes. Bet turkų delegatas Saf-

Turkų delegatas 
tuziną citatų iš 

Maskvos radijo,

per atsakė, •jpg Sovietų Sąjunga esanti tu
rėjusi su Vokietija sląptus pasitarimus no
rėdama Įgyti ttirkų provincijas Kars ir Ar- 
dahan. Diskusijoms baigiantis Višinskis 
tvirtirio, kad turkai norėję t „išskersti pusę 
sovietų gyventojų”.*

* Transjordanijos, karalius Abdullah pri
ėmė gen. Franco kvietimą apsilankyti Is
panijoje. (Dena)

JAV FINANSŲ MINISTERS BERLYNE 
Neseniai JAV finansų minisferis Snyder 
lankėsi Berlyne. Aerodrome ji sutiko gen. 
Lucius D. Clay. (Dena—Bild)
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PERSIJOS PARLAMENTAS ATMETB 
SUTARTĮ SU SOVIETAIS DEL NAFTOS

Teheranas (AP). Persijos parlamentas 102 
balsais prieš 2 balsus priėmė rezoliuciją, 
kuria panaikinama sutartis dėl koncesijos 
su sovietais. Nors sutartyje pažymima, kąd 
minist. pirmininkas Gvh. Sultanekas pasi
rašydamas sutartį turėjo gerų norų, ta
čiau suteikimas naftos koncesijų užsienio 
firmoms, t. y. priėmimas užsienio partne
rių, draudžiamas.

* Paskutinis britų karinių pajėgų dali- 
praėjusią savaitę išvyko iš Italijos. (UP) 
Graikijos karalius Povilas pasirašė tai- 
sutartį su Italija. (Dena)

nys

kos

Prez. Trumanas apie Kongreso uždavinius

Gen. de Gaulle pozicijos dar sutvirtėjo
JIS REIKALAUJA valdžios

Paryžius (Dena/Reuter). Papildomuose 
prancūzų savivaldybių rinkimuose, balsuo
jant sekmadienį bendruom. su mažiau kaip 
9.000 gyventojų, paaiškėjo tokie rezultatai: 
gen. <įe Gaulle tautinis susivienijimas (RPF) 
savivaldybėse gavo 29.137 vietas, socialis
tai— 15.439 V., radikalsocialistai — 14.904 
v., nepriklausomieji — 8.750 v., komunis
tai — 6.478 v., Bidault partija (MRP) — 
— 6.239 vietas. Tuo būdu ir papildomuose

rinkimuose pasitvirtina gen. de Gaulle va
dovaujamoji pozicija.

Pirmadienį gen. De Gaulle pareikalavo 
atsistatydinti min. pirmininką Ramadier ir 
perduoti valdžią jo sukurtajam tautiniam 
susivienijimui.

* Kinijos karinių Įstaigų patvarkymu 
visiK komunistai turi registruotis ligi š. m. 
spalio 31 d. (Dena)

Dabartinė Austrijos vyriausybė pastoviausia Europoje
Vašingtonas (UP). Amerikiečių įstaigės, 

kurios ruošia Austrijos taikos sutarčiai me
džiagą būsimai užsiertio reikalų ministerių 
konferencijai Londone, vienam UP atsto
vui pranešė, kad • dabartinę Austrijos vy
riausybę reikia laikyti pastoviausia Euro
poje. JAV sutiktų kiekvienu metu tartis dėl 
amerikiečių ir rusų kariuomenių iš Austri
jos atitraukimo Visiškai nesibijodamos, kad 
valdžia neatitektų 
atsitikti tik tada, 
dimas iš užsienio.

Austrijos padėtį 
rėjos, kur kariuomenės atitraukimas reikš
tų sudarymą komunistų dominuojančios vy- 
riasybės. Austrijos vyriausybė yra suda
ryta patikimos koalicijos, kurį turi tautos 
pasitikėjimą. Komunistų vadovaujamo per
versmo galimybės menkos. Kas liečia pa
tenkinamos Austrijos taikos sutarties pasi
rašymą Londono konferencijoje, tai jau esa
ma daugelyje klausimų prieita susitarimo, 
išskyrus svarbesniuosius, dėl kurių dar ne
pavyko susitarti.

komunistams. Taip gali 
jeigu būtų didelis spau-

negalima lyginti su Ko-

INTERNAVO ČILĖS PASIUNTINYBES. 
PERSONALĄ MASKVOJE

Maskva (AP). Kad užtikrinus buvusiojo 
Čilės pasiuntinio ir jo štabo saugumą, ati
tinkamos sovietų įstaigos davė parėdymą 
laikyti juos apsaugoje ir leisti iš Maskvos 
tiktai tuomet išvažiuoti, kai bus atitinka
mai užtikrintas sovietų pasiuntinybės išvy
kimas iš Rio de Janeiro. Sovietai Čilėje esą 
buvę puolami ir įžeidžiami.

prieskomunistinEs demonstraci
jos BRAZILIJOJE

Rio de Janeiro (AFP). Šimto tūkstančių 
Brazilijos darbininkų susirinkime kalbėjo 
Brazilijos prezidentas reikalaudamas komu-

nistus kraustytis į Sovietų Sąjungą, jei jiems 
gyvenimas Brazilijoje yra negeras. Prezi
dentas pareiškė: „Brazilija pirmiausiai at
sigręžia prieš tuos žmones, kurie gauna 
instrukcijas iš užjūrio ir savinasi teisę 
spręsti brazilų tautos likimą”. Fabrikų dar
bininkai nešė vėliavas ir transperantuą su 
įrašais — „Salin Rusija” ir/„Tegyvuoja de
mokratija”

* Čekoslovakijos informacijų ministerija 
praneša, kad okupacinė amerikiečių valdžia 
atsisakė išduoti reikalaujamus karo nusi
kaltėlius iš Vokietijos ir Austrijos zonų. '

Vašingtonas (Dena/OANS). Kongreso su
šaukimo proga prezidentas Trumanas, kal- 

| bedamas amerikiečių tautai per radiją, pa
sakė:

| „Po Japonijos kapituliavimo mes nuolat 
siekiame dviejų tikslų: gerbūvio visai mū- 

i sų tautai ir taikos visam pasauliui. Mūsų 
krašto gerbūviui gresia infliacijos pavojus. 
Šaltis ir badas trukdo sudaryti pasaulio tai
ką. Tie sunkumai greitu ir ryžtingu veiki
mu turi būti pašalinti. Todėl labai svarbu 
yra Kongreso Jstatimdavystė. Reikalas yra 
skubesnis negu kad būtų galima iki sausio 
mėn. sesijos atidėti.

Konjunktūros kilimas nerodo mūsų ūkio 
pilno -vaizdo. Kainos greit kyla, nežiūrint 
esamos aukštos produkcijos. Vidutiniškai 
visų prekių kainų pakilimas siekia 23%. j 
Bet taip pat pragyvenimas yra pabrangus 
laike paskutinių trijų mėnesių daugiau kaip 
60%, metiniai paėmus. Urmo prekių kainos 
taip’pat kyla. Daugis mūsų neturi didėjan- ! išsemti. Dėl kainų kilimo JAValstybėse bei 

kituose kraštuose, kur jie turi pirktis, jų 
turimų fondų perkamoji galia yra sumen
kusi. Štai laukia jie ateinančias žiemos be 
pakankamų išteklių mokėti už maisto gami
nius ir kurą. Prat&ūzija su savo turimais 
ištekliais gali iki metų galo išsiversti, bet 
jau po naujų metų visas taip svarbus im
portas turi sustoti. Iki ^teinančių metų ko
vo 31 d. prancūzams reikės 357 milijonų 
dolerių Italija nepajėgs iki metų galo iš
siversti. Kad ji galėtų iki gruodžio 31 d. 
išlaikyti, jai reikia 142 milijonų dolerių. 
1948 m. 
pildomai

nimų ir prisidėt; prie tvirtos ir pastovios 
taikos sudarymo.. Yra nesąmonė tvirtinti, 
kad mes siekiame užviešpatauti kitas tautas. 
Mes tikime į laisvę ir mes darome visa, ką 
mes galime, kad parėmus laisvus žmones ir 
laisvas vyriausybes.

Vykdydami tą politiką mes svarstome tą 
rolę,'kurią JAV turi suvaidinti teikiant vis
pusišką paramą Europos atstatymui. Tas 
planas teikia ūkinio saugumo vilčių šioje 
gyvybiniai svarbioje pasaulio dalyje. Prieš 
nutardami vykdyti Europos atstatymą pla
čiu mastu mes turime kai kurioms tautoms 
padėti nugalėti tiesioginę krizę. Pavojus 
gresia Prancūzijai ir Italijai. Jei tų kraš
tų ūkiškoji sistema susmuks ir gyventojai 
pasiduos totaliniam spaudimui, tai nėra ko 
tikėtis tų kraštų atstatymo, kuris yra taip 
reikšmingas pasaulio taikai.

Prancūzijos ir Italijos finansiniai rezer
vai dėl mokėjimo už' įvežimus yra beveik

čių pajamų pabrangusio pragyvenimo san
tykyje. Kelias depresijai yra atviras. Taip 
pat ir tie, kurie pasiturinčiai gyvena, rytoj 
gali tapti depresijos aukomis.

Vykdydami sveiką politiką mes galime iš
laikyti dabartinį gyveųlimo standartą ir kar
tu paremti užsienius. Bet vyriausybės atsa
komybė siekia toliau nekaip laisva pagalbos 
akcija. Kai susirinks Kongresas aš įsiū
lysiu programą, kuri nugalėtų infliaciją, 
aukštas kainas ir dideles pragyvepimp iš-1 
laidas.
, Antroji nepaprastos Kongreso sesijos su
šaukimo priežastis yra žmonių kentėjimai,; 
nuo bado ir šalčio užsieniuose. Mūsų už
sienių politika buvo, , yra ir bus pagrįsta 
principu padėti laisviems žmonėms bej lais
voms tautoms atsigauti nuo karo šunaiki-

pirmame ketvirtyje jai reikės pa- 
dar 143 milijonų dolerių.

Be to, mes atsidūrėme prieš sunkumus 
mūsų okupuotosiose zonose Vokietijoje, Ja
ponijoje ir Korėjoje. Dar šiais metais turi . 
būti skirta papildomi kreditai, kad galėtu
me išlaikyti tenai savas pozicijas.

Tad yra aiškiai suprantama, kad Kongre
so priemonės šiems reikalavimams paten
kinti negalėjo būti atidėtos iki sausio mė
nesio. Šaukimas Kongresą susirinkti š. m. 
lapkričio mėn. 17 d. jokiu būdu nesiaurina 
prievolės taupyti maisto produktus pagal 
laisvanorišką programą.' Kongreso skirto
sios dolerių sumos negali pasotinti alkanų 
žmonių, jei nebus maisto, kuris galėtų būti 
perkamas už tuos dolerius. Aš esu labai 
patenkintas amerikiečių tautos atsiliepimu į 
mūsų tautinės taupymo programos skatini
mus.

Mes galėtume pasirinkti neveiklumo kryp
tį ir laukti kol mus depresija užklups, kol 
rfiūsų gyvenimo standartas nusmuks ir kol 
daugybė bedarbių atsidurs gatvėje. Kitos 
demokratinės tautos galėtų prarasti viltį ir 
pasidaryti totalinės agresijos grobiu. Tai 
būtų kelias Silpnybės ir bailumo. Kitas gi 
kelias yra laiku imtis efektyvių priemonių. 
Jei mes tai padarysime, galėsime nugalėti 
infliaciją, ir atlaikyti šaltį bei badą užsie
niuose. Savo draugiškai nusistačiusiems kai- • 
mynams padėsime vėl tapti ūkiniai nepri
klausomais. Nuo mūsų jėgų pareina, at
vesti pasaulį į taiką ir gerbūvį. Sujungto
mis pastangomis ir pasiryžimu savo tikslo 
mes pasieksime”.

♦ Senatorius Taftas sutiko savo kandi
datūra statyti į prezidentus. (Dena)

Kanados misija verbuoja DP Austrijoje
(\V. K.) Dvi Kanados misijos at-

AIRIJOS MINISTERIS PIRMININKAS DE VALERA LONDONE
Mūsų atvaizde: Airijos min. p-kas de Valera (kairėje), min. p-kas Clement 

Attlee (viduryje) ir kancleris Hugh Dalton (dešinėje) Jena—NYT—Bild)

Viena
vyko į Austriją, pasirinkti '"išvietintus asme
nis ir pabėgėlius kaip imigrantus. Tos mi
sijos yra susitarusios su Tarptautinės Pa
bėgėlių Organizacijos Paruošiamąja Komi
sija (PC IRO), v

Viena komisija vadovaujama Maxwellio 
Edvardo Enkeno iš Ontario, kuri susideda 
iš darbdavių, profesinių sąjungų ir darbo 
ministerijos atstovų, pasirinks 950 teksti
lės darbininkų, iš kurių pusę žydų. Šitie 
asmenys bus į Kanadą nuvežti PC IRO iš- 
nuomuotąis laivais. Pirmas transportas, nu
matoma, išvyks jau gruodžio mėn. ,Jie bus 
Kanadoje PC IRO atstovų priimti ir galės 
tuojau pradėti darbą,

Pagal Kanados imigracijos planus, nau
jieji imigrantai* galės pasikviesti savo gi
mines, kai jię patys įsikurs ir galės savo 
artimiesiems parūpinti maistą bei gyveni
mo sąlygas. > •

savo svarbiausiu uždaviniu žymiai sumažin
ti DP ir pabėgėlių skaičių britų zonoje.

BRITAI NORI SUMAŽINTI DP SKAIČIŲ

Viena1 (WK). Britų vyriausybės 
įgaliotinis pabėgėlių reikalams 
Mac Lekn, pasikalbėjime su Austrijos vy
riausybės nariais pareiškė, kad jis laiko

ypatingas 
generolas

Kam Auerbachui reikalinga DP statistika?
Mūnchenas (Dena). Bavarijos valstybės 

komisaras rasiniai ir politiniai persekiotų
jų reikalams Dr. Auerbachas kreipėsi raš
tu J maitinimo minister} Dr. Baumgartner} 
pareikšdamas, jog jo žiniomis DP stovyk
lose esą daug asmenų, kurie neteisingai esą 
skaitomi išvietintais. Bavarijoje esą pri
glausta didelis skaičius Vengrijos kryžiuo- 
tininkų. Jam esą neaišku, kodėl vokiečių 
maitinimas esąs apsunkinamas nepaprastais 
racionais tų fašistų naudai. Jis reikalauja 
tikslių davinių apie stovyklose esančių as
menų skaičių in nurodo, jog negalima pasi
tenkinti stovyklų teikiamomis ir IRO ka- f 
rininkų pasirašomomis žiniomis. Tikrąjį 
stovyklose esamų' asmenų skaičių turėtų 
oficialiai nustatyti vokiečių kontrolės orga
nai.

Baigdamas Dr. Auerbacahs daro pasiū
lymą, iš atžvilgio nuolatinių nusiskundimų, 
jog DP gauna nepakankamai valgyti, kiek
vienos stovyklos komitetui _ perleisti 5% 
„dispozicinį fondą” ir kiekvienoje stovyk
loje skelbti savaitinį maisto davinį.

1
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PRANCŪZIJOS SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ IR GEN. DE GAULLE LAIMĖJIMO PRASMĖ 

(Mūsų specialaus korespondento) 

geryje ...), — prancūzų administracinės ir 
dvasinės sostinės fįizionomija stipriai kei
sis. O laimėti ar beveik /laimėti daugumą 
kone visuose didžiuliuose miestuose, pro
letariato ir raudonos spalvos tvirtovėse, 
kaip Lilyje, Marselyje, Nancy Rennes,, 
Nicoje, Bordeux, Lijone, Nantes etc. — tai 
nebe staigmena, tai įrodymas, kad prancū
ziškoji 
visuose

Savaitine politinė apžvalga
ZDANOVO PRANEŠIMO ŠVIESOJE

Tai daugiau nei staigmena!
Didžioji užsienių spauda pabrėžia, kad 

šie Prancūzijos savivaldybių rinkimai, ne
žiūrint jų normalaus lokalinio charakterio, 
savo tokiais iškalbingais daviniais sudaro 
dabartinėmis aplinkybėmis pasaulinio 
masto reikšmės įvykį.

Jeigu dėl šventos ramybės ir kuklumo, 
Ir nešoktume į tokį kraštutinį stilistinės 
išraiškos aukštį, tai, tur but, tikrai nebe- 
suklystume pasakę, jog šie rinkimai ir 
toks triušk .ntis gen. de Gaulle laimė
jimas sudaro europinio masto įvykį. Šian
dien tai aiškus posūkis Prancūzijos viduje. 
Bet šis Europos vakarinio „pusiasalio" po
sūkis galės turėti ir, kažkaip neabejočiau 
turės užkrečiančios, spinduliuojančios ga- 

- Uos į visą mūsų kontintentą.
Kai gen. de Gaulle 1946 m. sausio mėn. 

su pasipiktinimu pasitraukė nuo Respu
blikai vadovavusio posto ir paliko krašto 
vairą sukalioti partijų „kuhhandeliui“, 
daug kas juo buvo nusivylę, ir retas net 
šaipėsi. Tūlas net „prancūzišku Kerenskiu" 
jį pavadindavo. Užsienio korespondentai 
ir mes, lietuviai „politiklariai“ (oi kūr mū
sų lietuvis nepolitikuoja, — pasižiūrėkit 
kad ir J mūsų išeivius abiejose Ameri- 
kosei), ne sykį tai pagalvodavome, nes 
mums „kerenskijados chemija“ berods ge
riau suprantama, negu kitiemš vakarie
čiams. Daug kas, ir mes visi svetimšaliai 
kritikuodavom de Gaulle taktiką ir meto
dui. šiandien pasirodė, kad de GaUlle ir 
jo patarėjai visgi geriau ir subtyliau pa
žino savo tautos psichologiją;

RPF buvo Įsteigtas vos prieš pusmetį, 
po tinkamo išlaukimo. Tuomet, kai de 
Gaulle paskelbė, jog Prahčūzijoje yra du 
„Kraštai": — „legalus“ ir „realus" kraštas. 
Jis tvirtino, kad realusis kraštas vieną 
dieną ateis ir taps legaliuoju. Kelio galas 
gal dar ne rytoj, bet žygis jau aiškiai if 
ryškiai pradėtas.. Tokie rinkimų rezultatai 
nėra vien staigmena. Tai kvepia šiek tiek 
stebuklu, Patys gaullistai tiek netikėjo ir 
nelaukė...

Laimėti absoliutinę daugumą „raudona
jame Paryžiuje“, — tai nėra menkniekis, 
tai tikras potvynis, tai „rez de maree“, 
kaip sako nuosaikioji spauda. Kai dabar, 
po komunisto, po socialisto, Paryžiaus sa
vivaldybės šefu atsistos RPF, greičiausia 
paties generolo brolis Petras (tas pats, su 
kuriuo mūsų min. K. Škirpa bendrai 

‘ kentėjo tame pat nacių koncentracijos la-

sąmonė atgimę ii- transformavosi 
sluoksniuose, giliausioje masėje.

Atbudimas iš košmaro
1944 m. pabaigoje patekau į iš-Kai 

silaisvinusią Prancūziją, — nebeatpažinau 
to krašto, kurį prieš karą arčiau pažinęs ir 
pamėgęs, kaip ir daugelis svetimšalių, kar
tais net laikiau savo antrąja dvasine tė
vyne. Ne sykį skaudu būdavo prisiminti 
Zozeflnos Beker dainelę: „J’ai deux 
amours: c’est mon pays et Paris..Kone 
kasdien įvykiai ir išgyvenimai tvojo per 
galvą, lyg sU kuolu. Tam pavaizduoti rei
kėtų ištisos knygos, gal viso psichologinio 
romano.

Veik trys metai prabėgo, ir štai tenka 
būti liudininku naujo Prancūzijos atbu
dimo — atbuditho iš tikro košmaro. Tuo 
daug kas čia taip tikėjo, bet momentais 
stačiai būdavo nebeaišku,, kaip visa tai 
gali

atsistoti'prieš visa tai: ar nuolat svyruoją 
socialistai, ar išsisklaidžiusios tarpusavy 
kovojančios, pavydžios ir ambicingos ki
tos „buržuazinės" partijos, ar tos tautos 
absentistų trečdalis, ar kalaboracijoje su 
buv. okupantu morališkai susikompromi
tavę ir rezignavę dešiniojo sparno sluoks
niai ...?

Ir štai vėl J areną išeina generolas dė 
Gaųlle. Beveik kaip ir 1940 m. vasarą, kai 
jis su maža pasišventėlių saujele 18 bir
želio prabilo per Londono radiją: „Pran
cūzija pralaimėjo vieną mūšį, bet dar ne
pralaimėjo karo...“ Vėl pradėjo beveik 
vienišas, nesuprastas, pasityčiojimų ir 
įžeidinėjimų lydimas, kaip ir anuomet. Ir 
pusės metų užteko, kai vėl beveik pusė 
prancūzų tautos pajuto, kad šio vyro dva
sia ir ryžtas yra tikriausia ir vienintelė 
atrama prieš gresiantį anarchijos ir pra
žūties potvynį. Prancūzų tautos sambūris 
užgimė, šuoliais augo ir lyg koks uraganas 
įsiveržė J Visus gyvybinius krašto centrus.

Be apgaulės, be falsifikacijų, be smurto, 
be teroro, — tik laisvu Ir nuoširdžiu tautos 
pasirinkimu.

Ar dar už pusės metų sambūris apjun
gęs 60% prancūzų ir tuo būdu legaliai pe
rims šalies likimo vairą, priklausytų 

(Perkelta į 3 pūšl.)|vyktl. Ir kokios pajėgos begalės
pra-

GEN. DE GAULLE ALZIRE
Neseniai gen. de Gaųlle Alžire pasakė didelę priešrinkiminę kalbą, kurioje jis atkreipė 
pasaulio dėmesį į Sovietų Sąjungos imperializmo pavojų. Čia matome gen. de Gaulle 
Alžiro gatvėse. Jį lydi generolas Deschamps ir Alžiro atstovai. (Dena - INP - Bild)

James Burnham knygos
• PASAULINIS VIEŠPATAVIMAS

Visi komunistų planai yra politiški. Vis
ką, ką jie daro, daro ne kam kitam, kaip 

'Tik išlaikyti ir padidinti jų viršenybę. Kar
tą pasiekę kurią nors poziciją, jie stengia
si ją išlaikyti visokiais būdais; karu ar dip
lomatija, karu tuoj pat ar vėliau. Kas be
būtu, jų politika nesustoja ir savo tikslų 
neapleidžia.

Jei nekomunistinis pasaulis pritaikintų 
drąsią ir tinkamą politiką, jei ji paimtų J 
savo rankas iniciatyvą, komunistai turėtų 
pereiti į deienzyvinius laukus. Tokiu atve
ju, jų tariamieji laimėjimai tuoj pat pasi
darytų kliūtimis. Jų moralė ir jų politinio 
pranašumo jausmas būtų tuo keliu užmi
nuotas. Tos politinės tuštumos, į kurias jie 
dabar veržiasi, būtų užpildytos priešais. Jų 
politinių tvirtovių sienos, kurios šiandien 
atrodo tvirtos dėl nepakankamo spaudimo 
iš oro ir dėl jėgų trūkumo iš vidaus, stai
ga imtų byrėti. Sovietų vidaus sunkumais 
socialiniai ir ekonominiai, tuoj pat imtų 
augti. Komunistų sekcijos nekomunistinių 
valstybių siėnose imtų aižytis ir galėtų bū
ti tuoj pat išnaikintos.

Pasaulinės demokratinės santvarkos (pa
saulinės federacijos) politika žada gerų ir 
greitų rezultatų. Ji nėra skirta tolimai atei- 

. čiai, bet greitam veikimui'. Ji duos dividen
do jau tą dieną, kai bus pasirašomos akci
jos. Ji galėtų vienos savaitės bėgyje pa- 

/' keisti pagrindiniai pasaulinės politikos si
tuaciją. Jos turinys yra pozityvus, ji turi 
aiškų tiksią ir, sudarydama ofenzyva, duo
da geriausias sąlygas ir defenzyvai. Ji lei
džia padaryti vienintėlį teisingą sprendimą, 
išvedantį iš dabartinės pasaulinės krizės, ji 
būtų laisva nuo blefo, nes būtų paremta 
materialine jėga, pakankama pisirinktam 
tikslui atsiekti. Tuo būdu ji galėtų tuoj pat 
priversti komunistus pereiti į gynimąsi. Ji 
priverstų juos daryti nuolaidų arba jei jie 
to nenorėtų, tai jų kovos pozicijos savai
me būtų susilpnintos. Jie nebegalėtų toliau 
spekuliuoti karo atidėjimu, nes toks ati
dėjimas jiems nieko gero nežadėtų. Pritai
kius pasaulinės demokratinės santvarkos 
politiką, komunistų lošimas „ant laiko” pa
siliktų jiems be( perspektyvų. Tuo atveju 
jie būtų pastatyti dilemos dvišakyjc: arba, 
vengdami karo, būtų priversti sutikti su 
nuolatiniu jų pozicijos silpnėjimu, arba, nu
sivylimo pilni, stotų kovon, kuri gal nepa- 
rėikalautų nei daug kraujo nei didelių su
naikinimų, bet kuri tikrai būtų jų pralai
mėta. Tačiau jei toji pasaulinės demokrati
nės santvarkos politika nebūtų privesta iki

santrauka
galo, tai naujo karo pavojus Vis tiek pasi- Į vyriausybės sudarymui, 
liktų ir vis tebekybotų civilizacijos sunai- Visa tai ne (ik , „ b(rf
kimmo grėsmė. Vadinas., kol „ekšplioziniai L da (ina JAV . jos < ndžia. 
elementą:” pas.heka nesunaikinu, tol nau- • mąj. vadovavimą) ,ėt tokiiį federacij 
jo karo pavojus stovės prie pasaulio durų. | kd . A> ,ja nesakaUj kad bQtų ,e

Naujo karo pavojus išnyks tik tada, kai 
dabartinis sovietinis režimas bus sunaiRin-1 
tas ir kai pasaulinis komunizmas bus pa
verstas niekais. Komunistijiių elementų 
koncentracija nekomunistinėje visuomenėje 
suteikia sprogstamąjį pobūdį pasaulinės po
litikos mišiniui. Tas mišinys praras savo 
sprogstamąjį charakterį tik tada, kai komu
nistinis elementas visiškai išnyks arba su- 
mažės ikj tokio laipsnio, kad jo būvimas 
nebesudarys jokio pavojaus ekspliozijai. Ki
tokių metodų karui išvengti nėra.

Mums ir visam pasauliui, žinoma, būtų 
geriau, kad komunizmo sužlugimas įvyktų 
iŠ vidaus, o ne karu iš užu sienų! Bet ko
munizmas yra pasiekęs tokį stiprumą, ku
ris pralenkia jėgą bent kokios tautos, vei
kiančios skyrium ir be kitų pagalbos. Turi 
būti padaryta taip, kad komunizmas visur 
pralaimėtų! visur, kur tik bus kovos tarp 
komunistų ir nekomunistų. Ir čia labai pa
aiškėja pagalbos reikalas toms tautoms/-ku
rios randasi šiandien sovietų sferoje/ Kai 
tos tautos atsikratys nuo savo komunistinių 
ponų, tada — ir tik'tada — mes lengvai 
išspręsime klausimą, iki šiol neišsprendžia
mą: kaip susitarti su Rusija?

Aš jau pareiškiau mano įsitikinimą, kad 
pasaulinė federacija (kitaip dar vadinama 
— pasaulinė demokratinė santvarka) pasi
sektų, jei... Tos federacijos pasisekimas 
reikštų JAVaistybių atžvilgiu užtikrinimą, 
Kad jos galės toliau gyventi. Gi komunis
tams tokia federacija reikštų jų pasaulinio 
viešpatavimo planų sunaikinimą ir jų ga
lybės sumažinimą iki' minimumo.

Tačiau, skaitydamiesi su ta politine pa
dėtimi, kokią šiandien turime, privalėtume 
reikalauti, kad pasaulinė demokratinė sant
varka atneštų daugiau ko, negu komunistų 
sunaikinimo. Reikėtų, kad ji išspręstų ato
minio ginklo gamybos ir valdymo kontrolę. 
Ji turėtų sudaryti tokią organizaciją ir to
kią pasaulinę politinę sistemą, kuri elimi
nuotų visam laikui visuotino karo galimybę. 
Šie du reikalavimai liečia ne vien JAV, bet 
Visą pasaulį ir jie galj_ būti patenkinti tik 
pasaulinės federacijos keliu. Nors šioje vie
toje mes išeiname iš dabartinio istorinio 
periodo ribų, kuriose dabartinė politika yra 
įtalpinta, bet specifinių uždavinių pasirinki
mas gali patarnauti tiltu tikros pasaulinės
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i tatai padaryti: kad ir optimistiškiaušio-rtiis 
akimis žiūrėsi į pasaulį, šiandieninė jbjo 
padėtis yra tamsi. Geriausias kelids, kokį 
tik galima pasirinkti iš šių dienų pasaulinis 
krizės, vis tiek bus sunkus ir, greičiausia, 
kruvinas.

Reikėtų, 
valdžia. Bet 
tada?

kad atsirastų tvirta pasaulinė 
jei ją sudaryti negalinti, kas

(Bus daugiau)

M. Biržiška

Kaip paaiškinti dabartinę sovietų poli
tiką? Štai klausimas, į kurį daug kas ieško 
atsakymo. Esame girdėję daug aiškinimų. 
Bet štai pagaliau susilaukėme autoritetin
go aiškinimo. Tai vietio iš įtakingiausių 
Kremliaus vyrų, visasąjunginės komunistų 
partijos gen. sekr. A. Zdanovo pranešimas 
apie tarptautinę padėtį Varšuvos 9 kraštų 
komunistų slaptoje konferencijoje. Pereitą 
savąitę Maskvos radijas teikėsi šį prane
šimą, gal būt, kiek ir pafrizuotą, paskelbti 
visam pasauliui. Ties juo verta kiek ilgė
liau sustoti, nes jis suteikia raktą suprasti 
daug kasdienių įvykių.

Savo praneširno pradžioje A. Ždanovas 
konstantuoja, kad karas suardė buvusią 
jėgų pusiausvyrą. Sovietų Sąjunga, kuri, 
pasak jo, viėna susidorojo su Vokietija ir 
Japonija, iš karo išėjo sustiprėjusi. Jos 
įtaka išaugo. Apie ją pradėjo spiestis de
mokratinės visų kraštų jėgos. Nelaimei ir 
JAV iš karo smarkiai pasipelnė, jų apetitai 
padidėjo. Jos nepasitenkino vien britų 
išstūmimu iš jų turėtų pozicijų, bet nori 
įsiviešpatauti vlšamė pasaulyje. Jau karo 
mėtų Anglijoje ir Amerikoje pasireiškė 
stiprioš reakcinės jėgos, kurios Churchillio 
vadovaujamos, sugebėjo nudelsti antrojo 
fronto prieš vokiečius sudarymą. Viso pa
saulio optimistų paguodai ZdanoVaS tvir
tino, kad 30 Mėtų istorija įrodžiusi, jog ka
pitalistinė ir socialistinė sovietų sistemos 
gali taikingai viena šalia kitos gyventi. 
„Bet — tUbj jis pridūrė — su tam tikrom 
sąlygom.“ Tos sąlygos: gera valia, abipusis 
susipratimas ir savo įsipareigojimų sąži
ningas pildymas. To JAV - bėse trūksta. 
JAV imperializmas, pasak Zdanovo, pasi
reiškia trim būdais: 1. Strateginių bazių už
ėmimu, 2. ūl$ine ekspansija ir 3. ideolo
giška kova. Didžiausią pavojų tikrai demo
kratinėm valstybėm, suprask, Sovietų Są
jungai ir jdš satelitam, dabar sudaro va
dinamas Marshallio planas, kuriuo ameri
kiečiai siekia įsistiprinti Vakarų Europoje 
ir kartu patys išsigelbėti iš jiems gresian
čios ūkinės krizės. Toliau Ždanovas, atrodo, 
ramina išsigandusius draugus, aiškindamas, 
kad šiuo metu tiesioginio karo pavojaus dar 
nesą, nės tarp reakcionierių norų kariauti 
SU Sovietų Sąjunga ir realių- galimybių 
esąs didelis nuotolis. Žinoma, visos toš 
blogos užmačios, susidūrusios su Sovietų 
Sąjungos galia, pavirs į dulkes ir t. t. Aiš
ku, kad, nepaisant to, dabar reikia budėti, 
jUhgtiš ir pati.

Maždaug tas pats dėstoma ir Vadina
moje „VaršuVoš deklaracijoje“, kuria 
paskelbta apie kominformo (steigimų. Žo
džiu, tai sovietų credo, kurį kasdien JT 
forume išpažįsta Višinskis, Gromyko ir 
kaip jie ten visi vadinasi. Sovietai per
gyvena baimę, kad JAV gali pasisekti liku
sį pasaulį suburti aplink save ir tada 
jiems teks arba nusileisti prieš didžiulę 
persvarą arba stoti nelygion kovon.

Objektyvūs stebėtojai su tokia sovietų 
koncepcija sutikti nenori. Prileidžiama, 
kad ilgainiui sovietų sistema, tokia kokia 
ji dabar yra, išsilaikyti negalės, tačiau prie 
to bus prieita ilgainiui) taikingu evoliuci
jos keliu, PfėVentyvinio karo mintis yra 
daugumai dar svetima. Kremlius su ta pa
žiūra sutikti nenori, jį baido auganti JAV 
įtaka ir jis pasiryžęs padaryti viską, 
griebtis didžiausios rizikos, kad tik tos’ 
Įtakos didėjimą sustabdyti.

Londono „The Times“, komentuodamas :---- ’------------- - --------- *------------- > —- —
Zdanovo kalbą, rašo, kad ji nieko naujo vietai nori uždėti laisviems žmonėms pan- 
nepasako ir, gal būt, ties ja neverta būtų čius, „1 
stabtelėti, jei ne vienas aliarmuojantis piliečius!1 
faktas. Būtent, kad komunistai pasidarė

ne tik savo vaizduojamos padėties prana
šai, bet ir belaisviai, galų gale taps auko
mis, bet tai kartu į nelaimę įstums ir visą 
pasaulį. Kitaip • ■ •
kaip Ždanovas, 
jos turi derinti 
ir kitų sovietų 
bai tai įrodo — ir pagaliau visą pasauli 
privers patikėti jų koncepcijai bei pada
ryti reikiamas išvadas. Britų radijo ko
mentatorius Lindsey Frazer, aiškindamas 
Zdanovo pranešimą, prileidžia, kad Sta
linas, kaip ir savo laiku Hitleris, vidaus 
politikos sumetimais trimituoja apie ta
riamą Sovietų Sąjungos apsupimą ir blo
gus amerikiečių kėslus, tačiau ir jis su
tinka, kad toks būdas palaikyti tvarką pas 
save namuose neveda prie taikos išlai
kymo.

Likimas norėjo, kad tą pačią dieną, 
kada buvo paskelbtas Zdanovo praneši
mas, anapus Atlanto, puošnioje New Yor- 
ko viešbučio Waldorf-Astoria iškilmių sa
lėje ta pačia tema kaip ir Ždanovas kal
bėtų JAV krašto apsaugos ministeris Ja
mes Forrestallis. Tai buvo suruoštose New 
Yorko laikraščio „New York Herald Tri
bune" diskusijose, kaip amerikiečiai jas 
vadina — forume — tema: „Modemiškas 
žmogus: vergas ar savęs viešpats?“ Disku
sijose dalyvavo daug įžymių politikų, 
mokslininkų ir menininkų. Tas NYHT fo
rumas turi jau gražią 16 metų tradiciją ir 
visame krašte yra atydžiai sekamas. Ja
mes Forrestallis kalbėjo, kaip ir Ždanovas, 
apie tarptautinę padėtį. Ir jis sutiko, kad 
po karo geriausiai išsilaikė dvi sistemos 
- amerikiečių ir sovietų. Jas skiria .didžiu
lis vacuumas — tuščia vieta — Europa ir 
Kinija. Turėsiąs praeiti ilgafe laikas, kol tos 
sistemos rasiančios bendrą kalbą. Ameri
kiečiai — tvirtino Forrestallis —- nenori 
sovietams primesti savo pasaulėžiūros, bet 
dar mažiau jie nori prisiimti sovietų pa
žiūras. Todėl JAV turinčios būti stiprios 
ir galingos, kad patikrinus taiką. Kad nie
kas negalėtų joms primesti savo valios. 
Suprantama, jog jbs nepageidautų, kad so
vietų sistema įsiveržtų į tą vacuumą.

Sekančią dieną Višinskis, kalbėdamas 
JT politinėje komisijoje, Forrestallį įtraukė 
į savo garsųjį karo kurstytojų saraŠą! Ta
čiau kalbų laikas, atrodo, jau bus praėjęs. 
Tą konstatavo sekančią dieną savo kalboje 
tame pačiame NYHT forume pats G-C. 
Marshallis, sušukdamas: „Atėjo laikas 
veikti^“ Jo vardu pavadintas planas paga
liau įgijo konkrečias formas ir lapkričio 
17 d. sušauktas JAV kongresas. Ždanavo 
būgštavimai išsipildė, o kad tas Marshal- 
lio planas įgavo aiškiai prieškomunistinį 
charakterį, dėl to kaltas tik pats Ždano
vas Ir jo kolegos. Jie taps savo įsivaizduo
tos padėties ne tik pranašais, bet ir be
laisviais, pagaliau aukomis! Belgijos min. 
pirm. Spaakas parlamente pareiškė, kad 
komunistai kovoja prieš Marshallio planą, 
nes nori vargo pagelba sau sutelkti dau
giau šalininkų. Su prieškomunistine vė
liava de Gaulle (susilaukė gražaus pasise
kimo. Netgi JT visuotinam susirinkime pa
sirodė kitos nuotaikos ir kalbos nebedaro 
įspūdžio. JAV pasiūlymas sudaryti Bal
kanų komisiją Graikijos nepriklausomybei 
saugoti buvo priimtas įspūdinga balsų dau
guma: 40 prieš 6! O atsakydamas į Vi
šinskio kalbas apie karo kurstytojus, JAV 
delegatas Warren Austin pabrėžė, kad so-

sakant, komunistai, taip 
vaizduodami padėtį, prie 
ir savo elgesį — Višinskio 
diplomatų žodžiai ir dar-

.kurie jau seniai slegia jų pačių

Diplomaticus.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
1940 - 1941 metais

teto istorijos skyrių paversti atskiru Istorijos Fakultetu. Ta
čiau prieš šį sumanymą pasisakė if prof Novikovas („pa
galiau, kaip norėsite, taip ir padarysite“), pareikšdamas, kad 
tarybinė aukštoji mokykla jau esanti pergyvenusi „išsikarš-, 
čiavimo“ (uvlečenije) laikotarpį, kai ji skaldžiusi universite
tus paskirais institutais ir paškiras specialybes iškaldavusi 
iš fakultetų į savarankiškus institutus. Šiuo metu J tai esą 
žiūrima kritiškai. i

Prof. Novikovas, žinoma, nesisakė aiškiai, kad tarybininkai iš 
viso skersuoja į istoriją ir istorikus, nelinkę stiprinti jos moks
linį savarankiškumą ir svorį mokyklinėje Ir visuomeninėje 
pedagogikoje. Negalėjo ir rektorius aiškiau pabrėžti, kas jam 
svarbiausia rūpėjo, būtent, atremti Visasąjunginės Partijos 
autoritstti remiamą LTSR partiečių ir apipartiečlų keliamą 
akciją prieš Lietuvos istoriją jos mokslinį it mokyklinį sa
varankiškumą, žiūrinčią į Lietuvos praeitį ne tiek Internacio
nalo, kiek Maskvos ir maskoliiį akimis. Rektorius turėjo čia 
pasitenkinti apolitiniu argumentu, t. y. Vilniaus archyvų tur
tingumu, kur tiek medžiagos Lietuvos administracijos ir mo
kyklų paskutiniųjų bemaž dviejų šimtmečių istorijai, tad su- 

' sljusiai ir su Rusijos istorija, ypačiai medžiagos visuomenės ir 
kultūros istorijai, kuriai daug dėmesio skiria tarybiniai isto
rikai. Tas argumentas neįtikino prof. Novikovo, kaip anks
čiau nebuvo įtikinęs rektoriaus draugų Humanitarinių Moks
lų Fakultete.

Prof. Novikovas atsisveikino su rektorium ir Senatu, ža
dėdamas dar nekartą susitikti sprendžiant painius klausimus 
arba pašalinant kliūtis tolimesniam Universiteto stiprėjimui.’) 

Kelioms savaitėms praslinkus birželio mėn. pradžioje, vie
nas Gamtos — Matematikos Fakulteto profesorius būdamas 
Maskvoje, užėjo Aukštųjų Mokyklų Tarybon. Prof. Noviko- 

' vas maloniai prisiminė Vilniaus Universitetą ir savo pasi
kalbėjimą baigė pastaba: „Uvas prėdstojant bolšija paVeta- 
sovki“ (pas jus bus dideli sąstato pakeitimai). Ir tikrai, kai to 
pat mėn. antroje pusėje vokiečiai užėmė Lietuvą, NKVD pa

•) Kitais metais toje pačioje kėdėje sėdėjo hitleriniu tnl- 
nisterio užimtam Rytų kraštui (Lietuvai, Latvijai, Estijai ir 
Gudijai) Rosenbergo pasiuntinys prof. Stegmannas, kuris rei
kalavo susiaurinti Universiteto’ veiklų. Tam griežtai prieši
nosi energingas Lietuvos švietimo vadovas ir gynėjas švie
timo reikalams tarėjas dr. Germantas ir tas pat rektorius.

i

talpose rasta tūkstančių lietuvių sąrašai, kuriuos buvo nusis
tatyta vėžti TSRS gilumon. Sąrašan buvo įtrauktas Vilniaus 
Universiteto rektorius maž visi profesoriai ir daugumas stu
dentų •).

SOVIETINAMAS UNIVERSITETAS SAVO GYVENIMO 
PABAIGOJE

1941 m. pavasaris praėjo Universitetui Įprastoje paskaitų, 
įskaitų, egzaminų, įvairių „naminių“ reikalų tvarkymo, ne
susipratimų studentų tarpe išlyginimo atmosferoje. Be to, 
Universiteto vadovybė turėjo sugaišti daug laiko statutui 
išdirbti ir jį išversti rusų kalba. Taip pat savo biudžetui 
sustatyti ir jam suderinti su tarybiniais reikalavimais, kas tu
rint galvoje, per 20 metų nusistačiusią Lietuvoje tvarką, 
buVo gana painu ir nelengva. Tuo tarpu, lygiai už univer
siteto, kaip ir jo sienose, jautėsi iš šalies kyląs įtempimas, 
laukiant aiškiai neišvengiamo sovietų — vokiečių karo, 
apie kurį Vis dažniau užsimindavo atvažiuodami iš Maskvos 
partiečiai ir instruktoriai, kartais ir Lietuvoje pastatyti ru
sų kariškiai.

Lietuvoje išorinė ramybė negalėjo nuslėpti bruzdėjimo, 
ypačiai jaunuomenės tarpe, kam ypatingai daug medžiagos 
davė sovietinamos Lietuvos tikrovė. ’

Tokią nuotaiką išryškino rektorius, dažnai gavęs raminti ir 
sulaijdnėti karštesniuosius studentus nuo neatsargių išsišo- 

k kimų, galinčių juos pražudyti ir pakenkti universitetui. Sa
vo gegužės 1 d prakalboje, pasakytoje iš universiteto rūmų 
aukštutinio aukšto lango į Partijos nurodymu surinktą Skar
gos ir Sirdvydo kieme akademinį jaunimą, rektorius paly
gino I-oš gegužės minėjimą prieš 35 metus Vilniaus darbi
ninkų, kuriems teko slėptis nuo rusų policijos užmiestyje, 
sutūpus po lietum pakrūmiais, kur dabartinis rektorius, 
tuomet dar jaunas studentas, dalyva,vęą ir kalbėjęs, su da
bartiniu minėjimu, rengiamu ne tik valdžios leidimu, bet ir 
jos organizuotu, tik taip pat po lietum tamsią ir niūrią.

•) Kaip 1940 m. į NKVD, taip 1941 m. porai dienų tepraė
jus vokiečiams užėmus Vilnių, rektorius buvo iššauktas į 
įsitaisiusį buvusiuose NKVD namuose Gestapą ir rado NKVD 
sudarytuose išvežimui sąrašuose savo ir savo draugų pavar
des.
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XIV. TYLEKIM, KAD NEAPSAUKTŲ 

BEPROČIAIS!
Po šios trumpos maždaug 13.000 žodžių 

įžangos, kurioje mėginau supažindinti su 
Paryžiaus naujojo meno ir gyvenimo evan
gelistais, galvočiau, kad paskutiniame laiš
ke' man turėtų būti leista plačiau pasisa
kyti dėl išvadų.

Juk kiekvienas mokslo darbas tūri baig
tis išvadomis.

Mano darbas buvo ilgas, sunkus, kantrus. 
Taip sausai ir rimtai betyrinėjant meno 
problemas, filosofinės sąrangas, gyvenimo 
esmę ir jo geruosius papročius, galima bu
vo juk ir nuvargti. Tiek laiko rimčiausiai 
kalbėjęs, norėčiau pagaliau atvangai tru
putį pajuokauti...

Taigi, naujos literatūrinės srovės, nau
jos meno koncepcijos, naujos gyvenimo 
evangelijos!.. Kaip visais laikais, kaip po 
ano Didžiojo Karo, taip ir po šio priešpas- 
kutiniojo, — žmonija ieško naujų kelių, o 
Paryžius ypač, ties jis tebesijaučią pasaulio 
intelektualinė sostinė. Praeities tradicijos ir 
vietovardžio orumas reikalauja ieškoti, su
rasti, kurti, kombinuoti, nustebinti ar bent 
apsvaiginti.

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

Rašo BRONYS RAILA

koks yra tikrasis metafizirifo pasaulio iš
aiškinimas? Dėl ko ir kas veikti šiandien 
būtų tikrai herojiška?...

Nuvargęs, išsisėmęs, išglebęs, išsunktas 
ir išniekititaš žmogus nemano sutikti su sa
vo pralaimėjimu. Jis tebejaučia ambicijos 
ieškoti, kurti, pasisakyti ir gyventi origina
liai!, hėgii kadaise. Bet jau nebėra iš ko, 
spiruoklė nebespiria. ir taip muistosi jis, 

/ieškodamas kelio iš anarchijos, barbarijos, 
iš džiunglių — Į naują sutvarkytą anar
chiją, į padūmuotą barbariją, į tikrą zoo
logiją. Jis bando tai papuošti naujais prin
cipais, stengiasi duoti palšus komentarus, 
retkarčiais gi tiesiai pasisako, jog yra su
grojęs pilną bankrotą. Bet visą laiką dar 
jisyvaidina, šaiposi kaip pajacas, pudruoja- 
si kaip markizas, spekuliuoja fr konspiruo
ja tarsi autentiškas revoliucionierius, o jei 
šoka ir bliuznija, taj būtinai riebau už ve
žiką. '

Šių dienų politikai, ūkiui, teisei, religijai, 
diplomatijai, — naujasis menas atitinka,

kaip lašas į lašą. Pagaliau, vieną kartą visos 
sritys pasiekė tobulos harmonijos. Niekas 
niekam neužsileidžia, niekas nuo nieko ne- 
bėatsilieka, niekas vienas atskirai nebėra 
prasimušęs į priekį, išsiskyręs iš kitų. Vi-
si lygūs!

Tiesa, gyvenimas nesusideda iš vienų 
evangelistų, naujų kelių atradėjų. Užpaka
ly turi būti „minia”, kuriai kelias rodytinas. 
Ji ne visuomet eina ten, kur tik tikas kre
tinas. pirštu pamoja, — nors visgi dažnai 
eina. Tik pažvelkit į Rytus... Bet dauge
lis nepaklauso, kiti suka atgal, o daugumas 
stengiasi likti vietoje, kur stovi, — kad iš
laikytų mūšų krikščioniškosios civilizacijos 
nugarkaulį. Nežinau, kaip kitur, — bet Pa
ryžius savo tradicinių elitų dar nėra nu
stojęs. Jie taip pat piešia, groja,' rašo, kal
ba iš universitetų, iš bažnyčių. Jie kalba, 
kalba, kalba — apie mūsų civilizacijos kri
zę, payojuSį ligas, apie reikalą išlaikyti „že
mės druską”, atgimti, atkusti, dirbti, apgin
ti teisingumą ir žmogų. Dideli humanistai!

Simpatiški kultūringi, viską suprantą ir už
jaučiu ... Ir jie kartais reikalauja akcijos, 
akcijos, akcijos! Bet bankų ir stambiosios 
pramonės akcijos nacionalizuotos, o kito
kių akcijų vis nematyti. Lieka tik hipokri- 
zija, tuščiažodžiavimas, veidmainystė, fra
zių ir principų jūra! Veltui lauktum,'kad 
kas bent pirštą pakeltų tam, kad tie žo
džiai -stotųsi kūnu, kad būtų Vykdomi. Ne, 
tai rašoma ir kalbama kitiems, „durnes- 
niems” už save...

Ar verta pakelti balsą prieš šitą hipokri- 
ziją, liūliavimą, melą, girtuokliavimą nu
valkiotomis ir apgaulingomis frazėmis, iš 
kurių neseka jokia atitinkama akcija? Ko
dėl ne, būtų galima mėginti, kam patinka... 
Juk tikėti nedraudžiama, o daugelis iš to 
net duoną valgo.

Bet pamėginkit jūs bent vieną dieną gy
venime būtį visiškai nuoširdus! Pamėgin
kite nesutikti su melu, kuriuo jus visi nuo
lat stengiasi apipilti, ir denonsuoki! jį! Pa
mėginkit visada ir visiems sakyti tik tiesą!

* ©
Pamėginkit iš visų reikaląuti, kad jie sa
kytų tik tiesą ir elgtųsi absoliučiai taip, 
kaip skelbia, žada ar giriasi!

Pamatysite, kad mūsų krikščioniškoji ci
vilizacija jus tada surrtals, sutryps ir sufes 
per kelias valandas. Visi jus išvadins be
pročiu, kvailiu, pamišėliu, kriminalistu, at
mata, D. P. ...

Norint būti mandagiu ir kultūringu, rei
kia rodyti susidomėjimą, ką kalba ištnirt- 
tingasis pasaulis, reikia juo žavėtis, girti, 
būti dėkingam, kad malonėja dar leisti tau 
klausytis senųjų ir naujųjų evangelistų žo
džių. Jei turėsi šanso, gal tada būsi tu tas 
D. P.... Bet principe — ša! Vienintelė pri
vilegija ir daugelio mūsų pedagogika: gy
venti atsiminimais, svajonėmis, iliuzijomis, 
viltimis, vliku, affidavitais ar Užsirašymu { 
kokį nors verbavimo biurą... Žinoma, po 
išbrandinto apmąstymo. ,

Lietuvis žmogus ir lietuvis rašytojas dar 
turėtų šį tą pasakyti, ir žymiai daugiau. 
Bet šiandien dar neapsimoka viešai juo
kauti. Šiandien tegu kalba kiti evangelistai. 
Tvanas tebekyla, ir mūsų Nojaus arka dar 
neatsirėmė į Ararato kalną. (P a b a i,g a).

Vargšas dvidešimtojo ahižiaus europietis 
žmogus... Kiekvienas su kiekvienu besi- 
iėškodatnas, Už valdžią, gatsą, turtą ir pra
bangą bekovodamas, jis nuplyšo, sukiuro, 
susigraųžė, apsinuodijo. Viską išbandė, vis
kas pasirodė ,,ėrsatz”, ir vėl nuo pradžios 
pradeda. Garbus akademikas Emile Henriot 
teigia, kad Sartre, Malraux, Camus, — visi 
jie įsitikino, jog pasaulis, netekęs metafizi
nio išaiškinimo, yra tapęs absurdišku, ir 
kad reikia vėl ieškoti Sizyfo mito,- reikia 
grįžti prie individualinio herojizmo... Bet

JURISKASIS AUKLĖJIMAS
Tęsinys iš pereito numerio)

1923 metais buvo įsteigta Kaune prie, 
Technikos Mokyklos, navigacijos klasė, at
seit pirmoji lietuviška jūrų mokykla. Toje 
mokykloje mokino lietuviai, buvę riisų lai
vyno karininkai. Mokinių buvo priimta 25 
ir mokėsi jie ten dvejetą metų. Rašančiam 
yra neįmanoma pavaizduoti smulkia;1 tos 
mokyklos programą, mokslo eigą ir sąlygas, 
būtų įdomu jei kas nors arčiau reikalą pa-

Atitaisymas su prierašu
/ Mano „Vilniaus Universitete 1940— 1941 
metais „Minties” nr. 108 vietoje „Pilsuds
kis atidavė Vilniuje lenkišką... universite
tą” turi būti: ........atidarė...” (ir t. t.).

/ Nr. 110 viet. „Vilniaus reikalu Amerikos 
lietuviai” turi būti: „Vilniaus reikalu Ame
rikos Lietuvoje”. Nr. 110 viet, „atsibundan
tį ir didėjantį lietuvių antisemitizmą ir pa
sipiktinimą” turi būti: „kylantį lietuvių vi
suomenėje pasipiktinimą, bevirstantį kitiems 
antisemitizmu”. Kiek toliau viet. (lietuviai 
partiečiai)”... jausdami ir mylėdami prie
šingą tarybinei santvarkai savo tautiečių 
nusistatymą’^ turj būti: „...jausdami ir 

n" matydami... (ir t. t.) Dar toliau viet. (pre
tenzijų), „kurių pagrinde dažniausiai buvo 
ne tos ar kitos tautybės paties skundiko..; 
reikalas” turi būti: „...ne tos ar kitos tau- 

_-tybės, tik paties skundiko ... reikalas”.
Straipsnio pabaigoje viet. „rektorius atsi
lankė Partijoje, kuriam pareiškė” turi būti: 
„...kuri pareiškė”, ir viet. „ypatingai kom
jaunuolių ir bendrai jaunuomenės besitri-

nančioje Partijoje arba „komsoniole” tūri 
būti: ' „ypatingai bėsitrinančioje partiečių 
tarpe komjaunuolių jaunuomenėje arba 
„komsomole”.

Naudodamasis proga, atkreipsiu skaityto
jų dėmesį į tai, jog „Mintyje” dabar Spaus
dinamą straipsnį rašiau svetimiems ir riet 
ne lietuvių kalba. Lietuviškai išvertė malo
nusis tautietis B-tis, kurio vertimą negavau 
pilnai įtikslinti ir net stiliškai įsavinti, tad 
ne tik dėl paprastų spaudos apsirikimų, bet 
ir dėl to tenka it gal dar teks vieną kitą 
dalykėlį atitaisymuose išlyginti, mažmožius 
paliekant patiems skaitytojams pataisyti. 
Svetimiems (originale) rašytame straipsnyje, 
suprantama, yra patiekta ir tokių dalykų, 
kurie lietuviams skaitytęjams Visiems yta 
žinomi, bet jų išvertimo hebebraukiau ir ne
perdirbinėjau. Iš viso spausdinu šį savo da
lyką iš reikalo, visuomeniškai jį Suprasda
mas, nesisfatydamas sau kokių literafinių 
tikslų.

M. Biržiška

žįstąs tai išsamiai aprašytų, tenka tik pa
stebėti, kad mokykla pasisekimo neturėjo ir 
[no poros mėtų iširo dėl stokos mokomojo 
persbnalo, kuris palengva iškriko, gal 
dėl / rėmimo stokos ar net trukdymų. 
Mokinių dalis per tą laiką nusibars- 
tė, o su likusiais, apie penkiolika, pradžio
je nežinota kas daryti. Vėliau, po ilgų svars 
tymų, jiems buvo paskirtos stipendijos ir 
jie pasiųsti ant suomiškų burlaivių atlikti 
praktiką. Du iš jų žuvo audros metu prie 
Cap Horn, trys pabėgo Australijoje ir vie
nuolika •vėliau įstojo į jūrų mokyklą Suotni- 
joj ir ją baigė.. Jų mokymasis tęsėsi iki 
1932 metų, nes nuolat jiems, būdavo 
nutraukiamos stipendijos, kai kuris nors 
ministerijos valdininkas apsigalvodavo, 
jog Lietuvai jūrininkų nereikia. Paskui ki
tas ministerijos valdininkas apsigalvodavo 
jog reikia, jie būdavo sugaudomi ir vėl 
siunčiami. Ta komedija kartojosi, kol ga
liausiai užbaigti jie galėjo tik dėka Moterų 
Sąjuhgos Tautiniam Laivytttii Remti, kurt 
davė ištisus metus stipendijas šiems kandi
datams. Tuo pat metu po vieną kitą mo
kėsi ir Italijoj, Belgijoj bei OlrAidijoj.

Tokia buvo varginga ir smulki pradžia, 
bet vis dėlto pradžia ir xtai be abejonės 
nuopelnas tos pirmosios mokyklos. Ji nors 
ir neparuošė specialistų, tačiau paruošė bent 
kandidatus. Savo dviejų metų egzistencija 
sudarė situaciją, privertusią buvusius jos 
mokinius siųsti kur nors tos profesijos iš
mokti, j kurię jie jau buvo įstumti.

Grįžus visiems tiems jauniems jūrinin
kams užbaigus jūrų mokyklas, visi jų kra
tėsi; nežinodami kur padėti, kol dalis rado 
pritaikymą Klaipėdos uoste lotsais. Tik 
1935 metais pradedant organizuoti vieną po 
kito lietuviškus laivus buvo suprasta, jog šie 
keliolika jaunuolių yra tikrasis pradinis tam 
kapitalas, bet, žinoma, suprasta tik to siau
ro dalyvių skaičiaus, kurie tiesioginiai su
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dieną. „Kaip prieš 35 metus po lietaus užstojo gražios ir 
giedrios dienos, taip ir ši niūri ir šalta diena turės užleisti 
vietą ateinančių dienų giedrai“. Tad „tegul kas gyvas ne
nustoja vilties (poeto žodžiais), tegul jaunimas, ir šiandien 
galvų nenuleidžia, kad ir stovi be skėčių kaip šlapios vištos 
po lietum ir tegul kantriai, labai kantriai žiūri į dangų, ar 
tik negiedrėja“, užbaigė rektorius, palydimas gerai jį supra- 
tusio jaunimo katutėmis.

Dar karščiau plota studentų tautinių šokių grupės kon
certe, kai šokiui besibaigiant, šokėjos atsisuko veidu į Šieną, 
kas bepods atitiko šokio reikalavimą, ir padarė mandagų ir 

ražų atsisveikinimo rev/ransą, mosuodamos dar įvaifiaspal- 
ėmis skepetaitėmis; Sienoje kabėjo Lenino ir Stalino por
ėtai. Mieste ėmus plačiai apie tai kalbėti) rektorius iššaukė 
sakominguosius koncerto rengėjus ir griežtai uždraudė ši

okias neatsargias inscenizacijas. 1 -
Dėl savo padėties nedalyvaudamas politiniame savo tau

tos ir savo jaunimo darbo, rektorius, nenuleido nuo jaunimo 
akių ir prireikus užbėgdavo kiėk galėdamas neapgalvotiems 
ir pavojingiems besikarščiuojančių savo auklėtinių žygiams. 
Stebėjo juos ir Kopylovas su savo patikimaisiais. NKVD 
sekė visą tautą ir visą kraštą. Neužilgo prasidėjo suėmimai, 
palietę ir Universitetą. Čia vieną, Čia kitą dieną iš univer
siteto raštinės NKVD buvo išvedami paskiri tarnautojai arba 
tarnautojos, o privačiuose namuose ir Akademiniuose Na
muose buvo suimami studentai. Tuo būdu dingo studentų 
ęhoro ir tautinių šoklų ansamblio seniūnas .Gudūnas, gal būt, 
het dėl ano savo šokėjų atsisveikinamojo nusilenkimo. NKVD 
agentai sukinėjosi universiteto koridoriuose, seminaruose ir 
laboratorijose, įlįsdavo i profesorių kabinetus) kur studentai 
laikydavo užskaitas ir egzaminus. Jaunimas nustojo nakvojęs 
namie, keliaudavo iš vienos vietos į kitą, ėmė vengti uni
versiteto, net visiškai atsisakydamas nuo įskaitų ir egza
minų) arba laikė juos privačiuose profesorių butuose.

Vis dėl to semestras ėjo prie galo be didesnių sukrėtimų. 
Fakultetuose buvo ruošiamasi paskutiniam priešatostoginiam 
darbui profesorių išsiuntimui į mokyklas. Profesoriai buvo 
siunčiami išaiškinti baigiantiems mokyklas abiturientams 
paskirų universiteto mokslo specialybių uždavinius ir stu- • 
dijų savybes, kad stodami universitetan rimčiau, labiau ap
galvotai rinktųsi sau fakultetą ir busimąsias studijas. Tuo 
pat betgi metu ėmė sklisti neaiškūs gandai apie partinių 
organizacijų surašinėjimą tų asmenų, kurie turėsią būti 
išvežti Rusijon Klausiami dėl tų gandų tikrumo partiečiai 
išsigindavo arba išsisukinėdavo nieko nežiną, o garsusis 
Liudas Gira, Lietuvos visuomenės laikomas sovietams'parsi
davėliu, ramino, kad būsiančios išvežtos tiktai „Vilniaus 
kiifvbs,..“ Krito J akis geležinkelių stotyse didesnis va
gonų rinkimas, nesuprantamas vietos geležinkeliečiams, bet 
1ų Vlršininkų-rusų tvirtinimu, paslaptingai — bemaž J Ausį 
- šnabždomų, vagonai esą čia rengiami laukiant Susidūrimo

so vokiečiais, kaš lyg ir pasitvirtindavo iš žinių ateinančių 
iš Vokietijos. Gatvėse pasirodė daugybė tik atvežtųjų erika- 
vėdistų, mėlynai aprengtų kaip seniau caro žandarai („sini- 
jetnUndiry“), kurių atvykimą sunkų buvo aiškinti karo ar
tumu.

Ir štai birželio 14 ir 15 d. visoje Lietuvoje prasidėjo ma
siniai Suėmimai. Per 401000 asmenų — vyrų ir moterų, 
Suaugusių ir vaikų — sugrūsta į prekinius vagonus, ir pra
sidėjo vežimas TSRS gilumon.

Vilniaus Universitetas, kaip skirtas kitą! išvežimo parti
jai, kuri turėjo būti išvežta birželio pabaigoje pabaigus 
tvarkytis su pirmąja partija šiuo tarpu mažai tenukentėjo. 
Buvo išvežti keli buvę Vilniaus Universiteto profesoriai, 
kėli administracijos tarnautojai Ir kiek studentų. Tačiau 
bemaž kiekvienas studentas išvežtųjų lietuvių tarpe nustojo 
savo artimųjų arba tolimųjų giminių. Jaunimas nebelaukė K 
ramiai tolimesnių suėmimų, tad naudodamiesi šiltu oru, 
tuojau susislėpė miškuose apsiginkluodami, kuo kas galėjo, 
kad prireikus jėga pasipriešintų. Universitete visuomenė 
ypačiai pasipiktino profesoriais Kuznecovu ir Būlinu, kurie, 
kaip partiečiai, aktyviai dalyvavo suėmitnuose. Tokio daly
ko Vilniaus Universiteto istorija kaip ir nežinojo, nes pa
prastai jo profesoriai maskolių būdavo suimami, bet ne pa
tys ką suimdavo, išskiriant suniėkšėjusį to universiteto rek
torių Pelikaną, 1831 m. jauųimo už tai lazdomis apdaužytą.

Vagonų dalis su suimtaisiais tebestovėjo dar Vilniaus 
stotyje, kai enkavedistai ėmė kratyti priemiesčio miškus, 
ieškodami „pabėgėliu“. Jau ir universiteto mokslo persona
las pradėjo naktinį bastymąsi iš buto į butą, o ir dienos 
metu kiek, galėdamas vengė universiteto Rūmų, kai birže- 
lio mėn. 22 d. 6 vai. ryto per radiją, o kiek vėliau iš mestiuf 
ant miesto bombų Vilnius sužinojo, jog prasidėjo rusų — vo* 
kiečių karas. Dviejų dienų bėgyje išnyko enkavedistai, par
tiečiai, priešakyje su drg. Baltruška, pirmiausiai vežančiu 
savo buto baldus, komisarai ir komjaunuoliai su Kuznecovu 
ir Bullnu drauge. Drg. Bulovas liko ir jam nė plaukas nuo ' 
galvos nenukrito tik turėjo palikti universitetą. Taip pat 
buvo pašalinti panaikintos marksizmo — leninizmo Ir kelių 
kitų katedrų dėstytojai ir asistentai, kurie dažniausiai patys 
suprato savo dalyvavimo Akademiniame darbe laikinumą 
arba savo pasisakymais bolševlkmety, ne visados nuošir
džiais, buvo sukėlę prieš save lietuvių visuomenę. Dvi 
nakti profesūra, studentija ir šiaip vilniečiai praleido 
bomboms krentant. Universiteto Rūmų slėptuvėse vienu 
laiku slėpėsi komjaunuoliai ir partizanai, o birželio 24 d. iš 
ryto Vilnių užėmė vokiečių kariuomenė. Prasidėjo vokiečių 
okupacija.

' Melbeke (prie Llunėburgo), Vokietijoje 1945.
Vii. 11 — 1945. VII. 24

organizaciniais sunkumais susidūrė, iačiau 
jų įtakos užteko, kad susirūpinta jau plates
nio masto laivų vadovų parengimu. Stipen
dininkų skaičius įvairiuose kraštuose didė
jo.. 1938 metais jų buvo apie 70. TaJ/impo- 
zantiškas skaičius, bet nežiūrint to, kvali
fikuotais jūrininkais esame ir dabar nepa
vydėtinai skurdūs. Padėtis ne daug geres
nė, dalinaj todėl, kad užklupęs karas pri
vertė daugelį nutraukti mokslą ir ieškotis 
kito ūžsiėmintb. Ypač prie to skatino Klai
pėdos okupavimas, o dalina; ir tai, kad di
delė dalis stipendininkų nevisai buvo to pa
sitikėjimo verti ir daugelis tik pagyveno 
smagiai svetur keletą metų, o paskui nuėjo 
kitur progų ieškoti. Ta masė svetur išlai
komų žmonių kainavo dideles sumast tai 
buvo tikrai liuksusinis būdas priaugihti jū
rininkų. Gal kitoks anuo metu ir nebuvo 
įmanomas, tačiau būdas pats iš savęs yra 
nevykęs daugeliu atžvilgiu.

Svetur negalima siųsti mokytis labai jau
nų, kol jie reikalingi šeimos globos ir auk
lėjimo, nes jie tuoj atsiduria svetimoj aplin
kumoj, kame ir suaugęs hėVisada įstengia 
orientuotis ir pakliūna į demoralizuojančias 
aplinkybes, kita vertus, siųsti subrendusius, 
■nepasiekiama reikiamo mokslumo.

Į daugumą užsienio jūrų mokyklų pri
imama su maždaug lietuviškos vidurinės 
mokyklos keturių klasių išsimokslinimu ir 
jaunuoliui būtų laiko gaišinimas baigus 
gimnaziją stoti į jūrų mokyklą, kai Jis jau 
gali pradėti mokytis universitete; kita ver
tus, yra žalingai atiduoti svetimai mokyklai 
jaunuolį tik pradėjusį intelektualiai plėtotis, 
nes ši stadija priklauso tautinei mokyklai, 
kokios rūšies ta mokykla bebūtų. Tarp kva
lifikuotų mūsų jūrininkų metasi' labai J akis 
jų perdėtas praktiškumas ir pernelyg ribo
tas profesinis susiinteresavimas. Žiūri pir
miausiai, kiek jiems asmeniškai apsimoka. 
Ir suprantama, kas gi galėjo puoselėti juo
se lietuvišką valstybiškumą, kai vyko jų in
telektualinis brendimas, ar mokslas Suomi
joj, Italijoj, ar Belgijoj, ar Latvijoj, ypač 
kai jau įprato būti apmokami net tada, kai 
dar tebesimokė ir kai dauguma tų kraštų 
toli gražu nėra aukštos moralės paveikslas. 
Neatsitiktina; šiandien lengviau prisiprašyti 
prie darbo yra tuos, kurie niekada valsty
binėm stipendijom nesinaudojo.

Iškeltina ir tai, jog mokymas turj vykti

derinant prie esamos krašte laivininkystės 
krypties ir sistemos. Todėl susidaro tokie 
ryškūs skirtumai kiekvieno krašto jūrų mo
kyklose. Tos charakteringos laivininkystės 
sistemos išplaukia iš vietinių sąlygų, kurias 
formuoja įstatimdavystė, tautos polinkiai, 
geografinė padėtis ir daugelis kitų fakto
rių. Ji išsidirba su laiku ir yra tartum tiks
lus veiklos planas. Viso to pas mus dar ne
buvo bet ir išsidirbti jam sąlygos buvo ne
įmanomos, nes viskam svarbiausias veiks
nys yra žmogus, o pas muš jis buvo pusiau 
latvis, pusiau suomis, pusiau prancūzas, žiū
rint kur buvo pasiųstas mokytis, ir čia nie
ko negalima kaltinti, nes tame amžiuje per 
daug priimama „už grynus” be kritikos ir 
atsijojimo.

Toks inokymas ištraukdavo iš krašto kas 
metai didelę sumą devizų. Turint savą mo
kyklą mokymas tris kart didesnio skaičiaus 
būtų atsiėjęs dvigubai pigiau. Savoje mo
kykloje nebūtume per daug saistomi fr skai
čiaus, gi pradedančiųjų turi būti daug dau
giau, negu numatoma būsiant reikalinga, nes 
nė vienoj mokykloj ir nė vienoj profesijoj 
tiek nenubyrės, kiek šioje.

Šis balansas nėra džiuginantis, bet niekas 
neginčys, jog tai graži pradžia. Prie to dar 
galime pridėti aktyvą dabartinės Lietuvių 
Jūrų Mokyklos Flensburge. Ji veikia jau 
antrus mokslo metus. Pirmųjų metų pabai
goj išleido dešimt antrųjų šturmanų, pen
kis trečiuosius mechanikus, penkis šiporius 
ir keturius mašinų asistentus. Tas skaičius 
po antrųjų mokslo metų bus gerokai iš
plėstas ir jei žiūrėti tik skaičių, tai galima 
būtų džiaugtis, nęs tokio gausaus jūrininkų 
prieauglio kas metai mes niekad neturė
jom. Tačiau per didelės viltys čia būtų ]>er 
ankstyvos, nes dalis tų mokinių ir žemesnių 
laijasnių diplomų savininkai yra be plaukio
jimo, nors ir su geru išsimokslinimu. Jiems 
dar prieš akis ilga ir sunki jūreivių ir kū
rikų praktika, kuri bent pusę jų „nudžio
vins”. Tačiau ie; bent pusė jų jūroj pasi
liks, tai ši mokykla, kuri lietuviškai visuo
menei beveik nieko nekainuoja, bus bent 
dalinai sustabdžiusi tos žalingos spragos 
didėjimą. Įsiliejęs jaunimas bus naudinga 
paspirtis šalia senųjų praktiškumo. Tdo tar
pu nėra pagrindo abejoti, jog jų daugiau 
nei pusė prie jūros galutinai pritaps, nes 
geroka dalis yra visų vėjų jūrose išmėginti.

P. Mažeika

Europinio masto posūkis
(Atkelta iš 2 pusi.) 

našysčių sričiai, todėl geriau palaukime. 
Ar ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais 
nebus išprovokuota kruvinų riaušių su 
„separatistais“ ar kitokių aštresnių vidaus 
socialinių kovų, taip pat dar nespėlibsimė. 
Viena tik aišku, kad jei prieš porą ar dar 
pusantrų metų Thotezo draugai būtų su
galvoję nusitaškyti savo sterblėn nunoku
sią kriaušę, mažai kas būtų buvę pajėgūs 
tat sūkliūdyti. Šiandien gi tokie užsimoji- 
fnai būtų apgaulinga iliuzija) nes disci
plinuotos, pasitikinčios, energingos it at
kaklios antidestrukcinės jėgos stovi išsiri
kiavusios. Jeigu anuomet Therozo draugai 
delsė tik dėl to, kad nesukeltų peranks- 
tyvo ermyderio visoje Vakarų Europoje, 
tai šiandien nebeliko nė gramo Svyravi
mams, kad išprovokuotas ermyderis galėtų 
blogai pasibaigti *|o sukėlėjams. Štai kur 
norėtųsi įžiūrėti tų paprastų savivaldy- 
binių rinkimų europinę reikšmę.

pusiasalio visuomenė pradeda suvokti: — 
su kuo, už ką ir kaip! Ji nori surasti val- 
dymosi formas, kurios apsaugotų nuo 
„kuhhandelio“ paralyžiaus. Ji ima suprasti, 
kas gresia čia pat, visai Europai ir žmoni
jai. JI išsiblaivo nuo centralizuotos dertia- 
gigijos, rdudoho Vyno kvaitulio, suidijotė- 
jimo, baimės, grasinimų. Ji nebebijo „ame
rikoniško Imperializmo“, nes ji savo dva
sioje pajuto jėgą pasipriešinti kitoniškam 
imperializmui.

Belgrado kominfomo terminais tariant, 
de Gaulle sąjūdis sieks parduoti Prancū
ziją USA kapitalistams ir imperia
listams (t). Pats de Gaulle gi /šUjUhgęs 
aplink save Visą reakciją ir visus anti
demokratinius elementus (!)...

Taip, rodos, čia yra tiesos. Prancūzų 
tautos sambūris yra reakcija, valingą 
ir ryžtinga reakcija, — ir pirmiausia .prieš 
naminės belgradiškos destrukcijos akciją! 
Jei reikalas eitų tik apie vardus, tai šis 
vaidas šiuo atveju, yra tinkamas. Bet tai 
tik pradžia ir kažin ar tai tik pusiaukelė. 
RPF yra akcija ir jis visas tebėra akcijoje.

I Sakoma, jo silpnybė kad jis apibūrė ne 
t vien nepartinius patrijotus, bet ir dauge
lio merdėjančių ar tik efemeriškų partijų

Įdomesnio rytojaus belaukiant
Būtų dar daugybė kitų reikšmingų po

žiūrių, bet negi visa iš karto išminėsi. 
Mano gąlva, svarbiausias būtų gal tas' 
rc“S,‘;'S' -“■‘"“i:'.;'-z ssrwj

mis formomis Ima kristalizuotis Vakarų 
Europos civilizacijos sąmonė. Mes, „rytie
čiai“, dėka savo patyrimo, daug daugiau 
supratome. Viskas mums buvo daug aiš
kiau. Kvėpuodami šios atmosferos košma
rą, kiaurai permatėmę marą ... Bet tat bė 
galo nelengvai davėsi vakariečiams, nepa
jėgiantiems išsivaduoti iš stačiai griozdiškų 
iliuzijų...

Ir štai vakarų Europos pačio didžiausio

gėliškai, jis išryškino tezes ir antitezes. 
Sintezė priklauso rytdienai. Lauktina, kad 
ji bus įdomi, — patiems prancūzarps, o ir 
mums lietuviams, kuriuos net ir po Unrrot 
patalais naktimis dar kankindavo politikam 
vimo aistros.

Bet apie tai kada nors vėliau, kai da
viniai jau bus ant delno.

Paryžius, 1947. X 22.
Bronys Railai
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DIDŽIULIS LIETUVIŲ PARADAS BALTIMOREJE
ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ PAGERBIMAS ♦ IS BALTIMORfiS KARE DALYVAVO 581 LIETUVIS IR 19 ŽUVO 

KOVOSE * AUKŠTI SVEČIAI IŠKILMĖSE IR PAMINKLINES LENTOS ATIDENGIMAS

Kaimynų gyvenimo vaizdai

Mus informuoja, kad rugsėjo mėn. 28 d. 
Baltimorėje buvo toks lietuvių paradas, 
kokio Baltimore dar nebuvo mačiusi. Tą 
dieną Baltimorės lietuviai pagerbė antrojo 
pasaulinio karo dalyvius lietuvius ir jų 
garbei Sv. Alfonso bažnyčios sienoje ati
dengė paminklinę lentą. Toje lentoje su
rašytos 581 lietuvių pavardės, dalyvavusių 
antrajame pasauliniame kare. 19 iš jų 
įvairiuose karo laukuose žuvo kovodami 
už Arrieriką ir pasaulio laisvę..

Iškilmės buvo ypatingai gerai paruoštos 
Ir jomis daug pasitarnauta Lietuvos klau
simo iškėlimui. Į iškilmes buvo sukviesta 
daug visuomenės, kurios tarpe buvo vysku
pas Shehan, miesto burmistras D’Ale
sandro, kariuomenės ir visuomeninių or
ganizacijų aukšti atstovai. Bet duokime 
žodį-Iškilmėse dalyvavusiam. Rašo: „Iškil
mės tęsės visą dieną. Rytą buvo iškilmin
gos mišios už žuvusius antrajam pasau
liniam kare. Čia ypatingai daug dalyvavo 
karių motinų. Po pamaldų, 13 vai. prasi
dėjo paradas iš Lietuvių salės per miestą. 
Paradą vedė pulk. O’Connell jodamas 
baltu žirgu. Po pulkininko, karinėmis ma
šinomis važiavo miesto burmistras, lietu
vis kun. Mendelis, sausumos, oro ir lai
vyno kariuomenės atstovai. Po jų ėjo 
antrojo’ pasaulinio karo veteranai-vyrai ir 
merginos, karių motinos, legionieriai, or
ganizacijos, mokiniai. Paradas nusitęsė di
džiule eile. Jį lydėjo eilė orkestrų, pulkas 
vėliavų ir įvairiaspalvių kaspinų Visas pa
radas susirinko prie Sv. Alfonso bažnyčios, 
kur įvyko paminklinės lentos atidengimas. 
Atidengimo iškilmės buvo pradėtos Ame
rikos ir Lietuvos hinmais. Invokaciją 
atliko kun. majoras J. Keidošius, šio karo 
dalyvis. Po jo įžanginę kalbą pasakė vys-

kūpąs Shehan, pasmerkdamas sovietų oku
paciją įr užtardamas Lietuvą. Miesto ma
joras D’Alesandro, kaip ir visada, pasi
sakė už Lietuvos išlaisvinimą. J. Rajeckas, 
Lietuvos Pasiuntinio P. Žadeikio ir savo 
vardu pareiškė pagarbą kovojusiems 
šiame kare ir nušvietė dabartinę sunkią 
Lietuvos padėti. Jis kalbėjo angliškai ir 
lietuviškai. Buvo ir kitų kalbėtojų, kurių 
visi iškėlė reikalą gelbėti iš vergijos Lie
tuvą ir padėti tremtiniams.

Garbės lentą atidengė mažametis Juozas 
Geležėlė, kurio tėvas šiame karę žuvo.

Lentą atidengiant buvo į saliutuota šūvių 
salvėmis. Po lentos atidengimo, ją pašven
tino ir kun. Mendelis padėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie šios reikšmingos šven
tės surengimo.“

Sąryšyje su tokia gražia karo dalyvių 
pagerbimo švente, jau iš eilės Amerikos 
miestų pasigirdo pasiūlymai, kad ir jiems 
reikia panašias šventes surengti ir iškelti 
j viešumą, kiek šiame kare dalyvavo lietu
vių ir kiek sudėjo aukų gelbėdami pasaulį 
iš vergijos. Mes tik linkėtume, kad tai 
įvyktų. B. Audra.

MANO APMĄSTYMŲ PERMĄSTYTOJUI 
KOLEGAI J. KARDELIUI

Mano*) svarbiausias apmąstymų uždavi
nys ir tikslas buvo atkreipti visuomenės dė
mesį J lietuvių žurnalistų suvažiavime pa
sireiškusį pataloginį simptomą mokyti pro
fesijos draugus to, kuo jie visą savo gyve
nimą gyveno. Man atrodo, kad kolega J. 
Kardelis savo atsakymu į mano straipsnį 
patvirtino visas kląjdas, kurias jis darė 
Schweinfurte per suvažiavimą kaip valdy
bos narys. ' x ''

Su pagarba
Pulgis Andriušis

*) Red. prierašas. Šiuo klausimu diskusi
jos baigiamos.

iš Lietuvos:
Partizanu metodai

i
š. m. kovo mėn. lietuvių partizanai šu ' Daugelis pastarųjų neturėjo nei sėklų že- 

lenkų partizanais užpuolė Cipliškių (Seinų Į mei apsėti nei įrankių jai apdirbti. Buvęs 
aps.) policijos būstinę ir valsčių. Užėmę savininkas pasisiūlė .apsėti ir apdirbti su 
palaikė apie 4 va!., aukų neturėjo,- pasiėmė naujaisiais žemės valdytojais susibardamas 
kas reikalinga ir pasitraukė. Lenkų poli- ’ dėl derliaus pasidalinimo. Kai atėjo laikas 
cistus partizanai surinko, atsivežė į polic.1 nuvalyti laukus, vietiniai komunistai ėmė 
būstą’, nuginklavo, paėmė drabužius ir pa- kurstyti naujakurius, kad „buožei” nieko ne 
leido. Pusbrolis Vytautas pasakojo man,1 duotų. Kaį kurie pasidavė kurstomi ir at- 
kad 1946 m. geg. birželio mėn. Lietuvos par- Į sisakė nuo ankstyvesnio susitarimo. Atrodė, 
tizanus prie Kalniškių puolė sovietų NKVD kad bolševikam pasisekė sukiršinti ir suar- 
ir istrebitilių daliniai. Toje vietovėje buvo dyti žmonių sugyvenimą suskaldant J ko- 
nemenkas partizanų dalinys, kurie narsiai 
gynėsi ir pasitraukė su mažais nuostoliais. 
Sovietai ten turėjo didelių nuostolių.

1946 m. pabaigoje Lietuvoje Sangrūdos ir 
Būdviečio valsč., Lazdijų aps. apylinkėse 
slapstėsi nedidelis Liet, partizanų dalinys. 
Partizanų dalinio vadas buvo apsirengęs 
sovietų Itn. uniforma ir sužinojęs, kad so
vietų kariuomenės ir istrebitelių dalinys at
važiuoja nuo Galinių km. jų gaudyti laukė 
su partizanais jų atvykstant. Sovietų ka
riuomenės ir istrebitelių dalinys atvyko ro
gėmis. Tuo momentu liet, partizanų Vadas 
(persirengęs rusų Itn. utlif.) prisistatė so
vietų atvykusio dalinio vadūi, pareikšdamas bolševikai atvažiuoja pas ūkininką ir pra- 
kad jis atvykęs iš Sangrūdos su istrebite
liais jam pagalbon ir liepė jam su daliniu 
važiuoti prieš, o jis (liet. j>artizanų vadas) 
eis su daliniu iš kitos pusės. Kada pajudėjo 
sovietų dalinys, tada liet part, vadas su sa
vo vyrais atidengė ugnį ir sovietų dalinį 
sulikvidavo netm;ėdami savo nuostolių. (E)

vojančias „klases”. Apie nesusipratimą pa
tyrė partizanai. Jie tuojau sušaukė visų 
■naujakurių susirinkimą ir paaiškino, kad 
susitarimų laužymas yra okupantų atneštas 
bolševikiškas metodas, bet Lietuvos įstaty
mų laikomas nusikaltimu. Naujakuriai 
siškai paklausė, ir vėl ūkininkų vienybė 
grįžo. (E).

ūkininkų kilnojimas
ūkininkas ilgiausiai ištveria

bet jau dabar yra ūkininkų, kurie 
pilna šio žodžio prasme. Ūkininką

vi- 
su-

suNors 
maistu, 
badauja 
sugriauna ne tik nuolatinės pyliavos ir eg
zekucijos, bet ir kilnojimas. Atsitinka, kad

neša, kad jis per šešias valandas privalo 
iš jo valdomo ūkio išsikelti į kitame valsčiuje 
esamą tuščią ūkį. Pasiimti nieko neleidžia
ma. į naują ūkį nusikėlęs ūkininkas ten 
dažniausiai nieko neranda, nes yra seniai 
apleistas iš.jo pabėgusio, nužudyto ar iš
tremto ūkininko. Naujas nusikėlęs ten nė 
pavalgyti iš ko neturi. Jis turi ubagauti pas 
kitus « ,

KALAKUTO MESA BE KAULŲ 
EUROPOS TREMTINIAMS

„Lątviešu Zinas” cituoja Vašingtono laik
raščio „Times Herald” rugsėjo 9 d. 
straipsnį su intriguojančiu dipukams už- 
vardinitnu „UNRRA siuntė badaujantiems 
kalakuto mėsą be kaulų”.

Straipsnyje sakoma, kad vienas iš pasku
tiniųjų UNRRAos žygių prieš baigiant sa
vo kadenciją, buvęs užpirkimas 14.049.379 
svarų kalakutienos ir vištienos badaujan
tiems Europos tremtiniams. Skubant išleisti 
savo išteklių Ikučius, UNRRA dar birželio 
25 d. pasiuntusi karo medžiagų likučių ad
ministracijai čekį 35.259.635 dolerių vertės 
už konservus ir kitus maisto produktus, jų 
tarpe ir už 19.542.487 svarų bekono. Be 
šių gėrybių tuo pačiu užpirkimu gauta dar 
apie 16,5 mil. svarų saldumynų, 35 milijo
nai svarų konservuotos mėsos, 3,3 mil. 
svarų figų ir slyvų pudingo ir 12 mil. 
svarų marmelado. _

Visą tai konstantavę kongreso paskirti 
revizoriai, kuriems buvo pavesta susipa
žinti su tos organizacijos išlaidomis, kurios 
amerikonų mokesčių mokėtojams kainavę 
arti 2 milijardų dolerių! Patikrinta taip pat 
2 JAV kariuomenės - ir laivyno maisto at
sargų pardavimo atvejai. Šios atsargos savo 
laiku kainavę 294.500.948 dolerių, gi 
UNRRA visa tai gavusi už 135 mil.' dole
rių, tuo būdu amerikonų mokesčių mokė
tojams vėl nustojant 159 mil. dolerių. 
Straipsnio autorius Villard Edvard pažymi, 
kad kongreso revizoriai pamiršę pažymėti, 
ar buvo tikslinga pirkti už 1,06 dol. svarą 
kalakutienos ir vištienos karo nuniokotos 
Europos badaujantiems! Vis tik, jie kon- 
stantavę, kad užpirkimas 100 mil. kariškų 
maisto pakietų buvęs racionalesnis reika
las ...

Štai ir matome, kokia gera buvo UNRRA 
ir kokiais skanėstais ji mus vaišino! Jei 
kas iš DP turėjo laimės ragauti tos.un- 
riškos kalakutienos, gyvens amžinu dėkin
gumu, o kas ne, te nenusimenie — yra dar 
PCIRO!

TREMTINIŲ DARBŲ PARODOS
Tarptautinei parodai, ruošiamai JAV mo

terų organizacijų š. m. lapkričio mėn. 3—9 
dienomis N. Yorke, latvių amatininkai jau 
yra pasiuntę — 11 lėlių, 29 odos dirbinių,

latviai savo 
reprezentuosis

taip pat su- 
rajono trem-

13 medžio raižinių, 24 keramikos išdirbinių 
ir 23 audinius. Tokios parodos ruošiamos 
kasmet ir jos gausiai lankomos amerikonų 
visuomenės. ' Toje parodoje 
tremtyje sukurtais darbais 
pirmą kartą.

Lapkričio mėn. numatoma 
rengti PCIRO Ludvigsburgo
tinių darbų paroda. Pradžioje buvę mano
ma šią parodą surengti Ludvigsburge, ta
čiau kad suteikus galimybę platesniems 
amerikonų ir vokiečių sluoksniams susipa
žinti su tremtinių darbais, parodai vieta 
pasirinkta Wurttembergo sostinė Stuttgartas 
Paroda vyks pilies rūmuose. Parodai ruo
šiasi baltų tautų tremtiniai, ukrainiečiai ir 
lenkai. Žydai ir armėnai nuo dalyvavimo 
atsisakę. , — pmš —

laisvų. žurnalistų 
steigti JAV, D. 

žurnalistų inicia-

gilinimo ir tobu- 
žurnalstai numa-

LATVIŲ ŽURNALISTAI PASISAKO Už 
ARTIMESNĮ BENDRADARBIAVIMĄ SU 

KAIMYNAIS .
S. m. spalių mėn. Esslingenę buvo susi

rinkę latvių spaudos darbuotojai, tikslu 
aptartį aktualiuosius klausimus, susijusius 
su tremties spaudos darbu. Siame susirin
kime, tarp kita ko, buvo nutarta principe 
prisijungti Tarptautinei 
Sąjungai, kuri numatyta 
Britanijos ir Prancūzijos 
tyva.

Profesinių kvalifikacijų 
lininio sumetimais, latvių
to rengti reguliarius susirinkimus, kuriuose 
paskaitų ir diskusijų formoje būtų nagrinė
jami žurnalistikos klausimai. Vienbalsiai 
pritarta žurnalistų vadovybės iniciatyvai, 
prašyti Latvių Centrinio Komiteto/ rengti 
reguliarias spaudos konferencijas, kuriose 
be oficialių., spaudos atstovų, dalyvautų ir 
šiaip visuomenės veikėjai. Tuo būdu nori
ma pasitarnauti autoritetingos informacijos 
tiekimui ir išvengti klaidingų, iškraipytų ir 
prieštaraujančių žinių pasirodymo spaudo
je. Taip pat 
bendradarbiauti 
lis tais.

nutarta ateityje artimiau 
su lietuvių ir estų žurna-

PAPRTIZANAI TEISĖJŲ ROLEJE
Iš vieno ūkininko Panevėžio ap. buvo pa

imta 60 ha ir paskirstyta tarp naujakurių.

Paskutiniuoju laiku smarkiai reiškėsi te
nisininkai. Buvo išaiškintas' Daviso taurės 
nugalėtojas. Wimbledorie triumfo die
nas atšventė JAV atstovai, nesusilaukę 

' rimtesnio pasipriešinimo ir nuskabė visus 
meisterių vardus. Tik mišriam dvejete įsi
terpė vienas australas. Europiečių elito at
stovai, praeitų metų Wimbledono meisteris 
Petre (Prancūzija), kairiarankis Drobny 
(Čekoslovakija), švedas Johansson ir tt. tu
rėjo pasitenkinti labai kukliomis vietomis. 
Po mėgėjų, Wimbledone žaidė profesiona

liai. Čia taip pat buvo pranašesni JAV žai- 
dikai. Vyrų vienete meisterio vardą iškovojo 
Budge, o iš moterų pirmąja išėjo Betz. Dar 
pavasarį Betz buvo mėgėjų tarpe ir jai be
žaidžiant Mdnte Carlo, JAV teniso sąjun
gos telegrama ją iškėlė į profesionalų sto
vyklą. Tapusi profesionale prieš savo norą, 
Betz nenusiminė ir, atrodo, naujose sąly
gose ne taip jau blogai jaučiasi. Po Wim
bledono, daug užsieniečių dalyvavo tarf>- 
tautinėse Prancūzijos pirmenybėse. Seimi
ninkai čia didesnio vaidmens neturėjo — 
baigminiuose žaidimuose nesimatė nė vie
no prancūzo. Vyrų vienetas atiteko vengrui 
Asboth. Antrą vietą užėmė pietų afrikietis 
Sturgess. Moterų grupėje pirmavo ameri
kietės Todd, Hardt, Brough. Žaidė ir ne
vystanti lenkė Jędrzejowska, kuri su part
neriu Caralulis (Rumunija) įstengė iškopti į 
mišraus dvejeto baigmę, kur pralaimėjo 
prieš pietų afrikiečių porą Summers Stur
gess. Naujasis tarptautinis Prancūzijos 
meisteris, Asbeth, tenisą pradėjo žaisti jau 
10-ties metų amžiaus. .1939 m. jis dirbo su 
Erancūzu Cochet. Iškilmingiausiu visais 

likais. tenisininku Asboth laiko amerikietį 
Budge (dabar profesionalas). Per šias pir
menybes Asboth tėra pralaimėjęs tik vieną 
setę (prieš Petrą). Jei dar pavasarį pir
muoju žaidiku Europoje buvo laikomas 
Drobny, tai dabar visų dėmesys krypsta į 
Asboth. Prancūzai po eilės nesėkmių yra 
rimtai susirūpinę savo prieaugliu, nes se
nieji šulai, Petra, Bernard, Pelizza, Destre- 
mean, Borotra, jau gerokai smukę. Daugiau 
vilčių teikia tik Abdesalem (S. Afrika). Rū
pinamasi prisiauginti jaunųjų žaidikų, pra
dedant 14—16 m.

Anglų lengvaatlečiai rimtai susirūpinę 
Londono olimpiada. Kaip šeimininkai, kad 
ir dideli džentelmenai, vis dėl to anglai 
nenori būti paskutiniųjų tarpe. Praeitų me
tų Europos pirmenybėse Oslp anglai suži
bėjo 100 m, kur Archer laimėjo pirmą vie
tą. Bet dabar Archer vargu jau galės bė
ginėti, nes per rugby rungtynes jis pavo
jingai susižeidė ir jo, kaip bėgiko, karjera, 
atrodo, baigta. Jo vietą, ir visiškai sekmin-

PO EUROPOS SPORTO AIKŠTES . .
. i | parašoma: 10. 11. 1

gai, užėmė Mac Donald Barley, šiemet ne Kyla rimt abejonių, 
kartą 100 m. prabėgęs per 10,3 (pakartotas |apųr. jq p., ar 19
Europos rekordas). Turi anglai ir daugiau 
pažymėtinų pajėgų: 400 m Rearden; 800 m 
White; 110'm kliūtiniam senasis Finlay dar 
gali prabėgti per 14,6;' 400 m kliūtiniam 

’ir į tolį Whittle; į aukštį juodasis princas 
Adedoyin ir kt. Žada pasireikšti veteranas 
Brown (800 m) ir kol kas negaluojąs Woo- 
derson. Abu paskutinieji dabar yra persi
ritu 30 metų slenkstį (turi po 33 inetus), bet 
dar tikisi, kad nėra perseni tarti savo svarų 
žodį olimpijadoj. Olandai daug tikisi iš Slik- 
huis, kuris yra susikaupęs dviem tikslams: 
5000 m ir 3000 m su kliūtimis. 5000 m 
nuotolyje Slikhuis turi rimtą varžovą Zato- 
pek (Čekoslovakija ir suomį Heino, kurio 
forma paskutiniuoju laiku, tiesa, gerokai 
nepastovi. Rugsėjo mėn. Slikhuis vyksta į 
Helsinkį ir ten 3000 m bėgs prieš Heino. 
Olando nuomone, tai bus pati įdomiausioji 
dvikovė. Švedų stiprybė yra vidutiniai nuo
toliai — Strand neseniai 1500 m pakartojo 
Haeggo pasaulio rekordą 3.43,0 ir tikisi tą 
laiką nuspausti iki 3.41,0. Prieš savaitę šve
dai pagerino 4x1500 m. pasaulio rekordą. 
Oefle 1. F. komanda (Aberg, Bengtsson, 
Berkvist, Eriksson) šią.estafetę prabėgo per
15.34.7. Senoji rekordinė pasekmė buvo 
15.38,6 iš 1945 metų. Tąsyk bėgo Malmoe 
A. L. (Strisberg, Jakobsson, Strand, Haegg). 
Sudarius Švedijos rinktinę, aišku, šį rekor
dą būtų galima dar pagerinti. Bet ir šiaip 
kiekvieno iš naujų rekordininkų laikas yra
3.53.7. Kaip švedai yra pranašūs, galima 
spręsti iš to, kad šiefe estafetės Prancūzi
jos rekordas" yra tik 16.09,3. Puikiomis pa
sekmėmis pradžiugina dabar Europoje vieši 
JAV lėngvatlečiai. Juodasis bėgikas Dillard 
startuoja ne tik savo įprastinėje rungty 
(110 m kliūtimis), bet ir 100 bei 200 m. 
Pvz., Oslo Dillard laimėjo 200 m per 21,0. 
Ruttilį amerikietis Gordien nustūmė 16,19 
ir diską numetė 54,40. Kita amerikiečių 
lengvaatlečių grupė buvo pasukusi į Len
kiją. 110 m. kliūtinį Simmons be vargo pra
bėgo per 14,9, į aukštį Marcom peršoko 
1,94 ir su kartimi 4,00, rutulį Fitch nus
tūmė 15,41 ir diską numetė 53,58. Kai ku
rios pasekmės iš šių metų Belgijos pirme
nybių: 400 m Kunnen 48,9; 800 m Brys 
1.55,6; 1500 m. Reiff 3.57,4; 200 m kliūtinis 
Breckman 24,6. Sovietai didžiuojasi esto 
Lipp pasisekimais rutulio stūmime (16,72 
— naujas Europos rekordas).

Trumpai visuose kraštuose lengvaatlečiai 
darbuojasi turėdami prieš akis viliojantį 
tikslą — dalyvauti ir tinkamai pasirodyti 
Londono olimpiadoje. K. Cerkeliūnas.

Informacija Lietuvos užsienio pasu reikalu
Pasų prašymai iš Vokietijos į Gen. Kon

sulatą New York’e dar ir dabar užtrunka 
kelyje jx> du mėnesiu ir daugiau, todėl 
svarbu, kad jie būtų taip paruošti, jog be 
papildomo susirašinėjimo būtų galima iš
duoti pasą. Dabar pasitaiko, kad atėjus pa
so prašymo vykdymo eilei, atseit paso išra
šymui, paaiškėja įvairiausių trūkumų: pa
vardė dvejopai parašoma — anketoje vie
naip pasirašoma kitaip, vietoje dviejų at
siunčiama viena fotografija; dažnai anketo
je nenurodoma gimimo data arba vieta, ar
ba nurodoma taip, kad kyla rimtų abe
jonių. Pavyzdžiui, gimimo data kartais taip 

" 12., arba 10. 11. 1912. 
. . ., ar tokia data yra 1912

m! lapkr. 10 d., ar 1912 m. spalio 11 d. To
dėl mėnesių vardus prašome rašyti žodžiu 
(sausis, vasaris), arba romėniškais skaitme
nimis, o tik metus ir mėnesių dienas ara
biškais skaitmenimis.

Išvengimui nereikalingo pasų išdavimo 
užtęsimo paduodame šias informacijas, ku
rias prašome galimai plačiau paskleisti tarp 
tremtinių per spaudą ir’ komitetus, kad 
kreipdamiesi su pasų prašymais į mus jų 
laikytųsi:

1) Pasus Lietuvos piliečiams amerikiečių 
zonose Vokietijoje ir Austrijoje išdavinėja 
Lietuvos gen. Konsulatas New Yorke; Lie
tuvos piliečiams britų zonose Vokietijoje ir 
Austrijoje — Lietuvos Pasiuntinybė Lon
done; Lietuvos pliečiams prancūzų zonose 
Vokietijoje ir Austrijoje — Lietuvos Kon
sulatas Chicagoje.

2) Kadangi tremtiniai dažniausiai petu- 
ri gimimo bei vedybų metrikų1 ištraukų ar
ba su turimomis nenori skirtis, tai Gen. 
Konsulatui atsiunčiamos pasų prašymų an
ketos be lydimų dokumentų. Todėl ir pasų 
prašymų anketas prašome siųsti per vieti
nius lietuvių komitetus! Komitetų pirminin
kai įpareigojami per liudininkus ar doku
mentus anketoje suteiktų žinių tikrumu įsi-

tikinti ir tik po to rekomenduoti Gen. Kon
sulatui išduoti užsienio pasą. Prašytojo pa
rašas anketoje ir taipgi asmens tapatybė fo
tografijoje turi būti paliudyti lietuvių ko
mitetų. Būtų gera, jeigu komitetai siųsdami 
anketas kartu rekomenduotų, kokiu keliu 
pasus jiems geriausia pasiųsti. Prašymams 
be komitetų rekomendacijos, eigos nebus 
duodama, nebent kas iš konsulato pareigū
nų prašytoją asmeniškai pažintų.

3) Išpildant anketas prašoma rašyti aiš
kiai ir išskaitomai, ypatingai vardus, pa
vardes, gimimo datas ir vietų pavadinimus. 
Moterų pavardės, šalia moteriškosios lyties, 
kaip pavyzdžiui, Senkuvienė, Senkutė, an
ketoje turi būti paduodamos ir vyriškąja ly
tim, nes retesnių pavardžių tą nustatyti kar
tais būna sunku, o pasai išrašomi vyrišką
ja lytimi.

4) Niekas neturideisės turėti <Įviejų Lie
tuvos užsienio pasų, todėl pasus1 gavusieji 
iš Lietuvos Gen. Konsulato Šveicarijoje ar 
Pasiuntinybės Londone naujų tegul nepra
šo. Jei kas turi Lietuvos užsienio pasą, iš
duotą įstaigos, kurios nepripažįsta sąjungi
ninkai, tai prašydamas naujo mums turį tą 
senąjį pasą atsiųsti.

5) Gauti užsienio pasui vien tik vidaus 
pasų nuorašų ir fotografijų neužtenka. Prie 
jų dar turi būti paties prašytojo išpildyta 
ir pasirašyta anketa.

6) Jutogt., Ąmerikos Valstybėse, prisilai
kant Lietuvos pasų mokesčių įstatymų, už 
pasus galiojančius iki dviejų metų imama 6 
dol. (30 litų) konsularinis mokestis. Atsi
žvelgiant į tolį ir kitas aplinkybes Euro
poje gyvenantiems išduodami pasai galio
jantys ketveris metus, todėl atitinkamai ir 
konsularinis mokestis būtį 12 JAV dole
rių. Kadangi oficialiai vokiečių markės 
kursas nustatytas 10 markių už dolerį, tai 
ir konsulato mokesčio tenka imti po 120 
markių už pasą. Lietuvos Gen. Konsulatas 
New Yorke pretenzijų į mokestį už pasus 
neturi, todėl visas už pasus Vokietijoje ir 
Austrijoje gautas pajamas paveda VtlK’ui. 
Atsižvelgiant į nepajėgumą mokėti, komite
tų pirnrmnkai tą mokestį gali sumažinu, 
arba visai nuo mokėjimo atleisti.

7) Pasų anketos pirmoje eilėje turėtų 
-turėtį visas į pasą įrašyti reikalingas žinias. 
Tam tikslui galėtų būti reprodukuota Lie
tuvos Gen. Konsulato New Yorke dabar 
vartojama užsienio paso prašymo anketa, 
išmetus gal tjk angliškąjį tekstą ir atitin
kamai pertvarkius 22 paragrafą, atsižvel
giant į tą aplinkybę, kad tremtiniai doku
mentų kaip ir neturi.

8) Jei kam nebūtinai tuojau reikalingas 
Lietuvos užsienio pasas, tai tegul nesisku
bina kreiptis į Lietuvos Gen. Konsulatą 
New Yorke. Tuo atveju pasus greičiau gaus 
tie, kuriems būtinai greitai jie reikalingi.
LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS 

41 West 82 nd Street, 
New York 24, N. Y.

r APIE
Šveicarų laikrAštis „Die Tat” praneša iš 

Londono: Farmeriui L. R. Lorwall, Wim«- 
tend lourt, jo bernas jam visą laiką sudarė 
keistoką įspūdį. Dabar jis sužinojo priežas
tį. Būtent, nustatyta, kad jo bernas esąs Jo
nas Černius, buvęs Lietuvos ministeris pir
mininkas ir Lietuvių kariuomenės generali
nio štabo viršininkas. Jis turėjęs savo tė
vynėje du dvarus, esąs diplomuotas inžinie- 
riūs ir mokąs septynias kalbas. Kaipo ūki
ninko bernas jis dabar uždirba per savaitę 
2 svarus, 12 šilingų ir 6 pensus, o jo žmo
na kaipo tarnaitė 2 svarus ir sūnus kaipo 
paprastas darbininkas 25 šilingus per sa
vaitę. „Tačiau, pareiškęs Černius, mes visi 
dėl to esame laimingi, kad galime kartu gy
venti ir praėjo koncentracijos lagerio die
nos”.

„Nouvelle de France” prie panašios in
formacijos apie gen. Černių deda tokią pas
tabą:

Tiek daug valkatų karo metu pasidarė 
turtuoliais ir dykaduoniais, kad pusiausvy
rai atstatyti keletas didžiūnų turėjo užimti 
anų vietą”. (E).

GEN. ČERNIŲ

PRANEŠIMAS .
Dėl redakcijos neapsižiūrėjimo š. m. 

„Minties” Nr. 119 buvo įdėtas skelbimas 
dėl Juozo Pronskaus radijo aparato grąži
nimo.

Redakcija apgailestaudama šį įvykį pra
neša, kad ateityje jokių skelbimų, liečian
čių asmeniškus ginčus, nedės.
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