
Amerikos Nepriklausomybės 
šventės proga

Liepos 4 d. JAV švenčia savo Nepriklau
somybės šventę. 1776 m. tą dieną buvo pas
kelbta Nepriklausoma Amerika. Šiandien 
sukanka 170 metų, kaip JAV džiaugiasi sa
vo laisve, didžiuojasi savo demokratija ir 
gėrisi savo ekonomine, kultūrine, socialine 
pažanga. •

JAV kurį laiką buvo Anglijos kolonija, 
tolimų valdovų, kurie ir supratimo netu
rėjo apie Ameriką, valdoma, išnaudojama, 
Įstatymai ir įsakymai nueidavo į Ameriką 
po kelių mėnesių. Ryšio stoka, valdininkų 
savivaliavimas, priespauda privedė vietos 
gyventojus prie sąmyšių, revoliucijos.

Europoj pasklidusios laisvės idėjos per
simetė ir į Ameriką. Čia atsidūrė Lafayet
te, Rochambeau, Steuben ir de Kalb, Kos
ciuška ir Pulaski, kurie įsijungė vietos gy
ventojų, 'roškusių laisvės, kovon prieš 
valdančiu _us. Pačių amerikiečių, kaip 
va: Christopher Gadsden buvo mesti šū
kiai: „Jokių naujaanglų jokių newyorkie- 
čių — mes privalome amerikiečiais būti. 
Mes norime laisvi vyrai, laisvi žmonės tap
ti!“ O po šūkių prasidėjo barikados, kovos 
laukas, mūšiai ir revoliucijos dėl Nepri
klausomybės. Kovose dalyvavo farmeriai, 
amatininkai, žvejai, medžiotojai, kalviai, o 
jų vadas buvo George Washington. Tų 
kovų išdava — laisva, demokratiška nepri
klausoma Amerika.

Per 170 metų JAV išgyveno daug krizių, 
perleido daug prezidentų, senatų ir kon-
gresų, tačiau vienas dalykas — demokra
tinė santvarka — ne tik išsilaikė, bet dar 
labiau sustiprėjo. Čia politikai veikė ir 
klydo, bet niekam iš jų neatėjo mintis gal-
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von pasidaryti despotu, užgniaužti žmonių 
valią, paminti po kojom jų laisvę ir kitaip 
galvojančius brukti į kalėjimą. Amerikos 
demokratija garantavo savo valstybėlėms, 
savo žmonėms visišką žodžio, sąžinės, reli
gijos laisvę.

JAV susideda iš daugybės atskirų val
stybėlių ir daugybėš tautų. Todėl jos 
supranta ne tik didelių, bet ir mažų pa
saulio tautų laisvės ir Nepriklausomybės 
troškimą. Velionis Fr. D. Rooseveltas, kal
bėdamas su lietuvių delegacija, šio karo 
metu, Lietuvai esant okupuotai, pareiškė: 
„Lietuva nenustojo Nepriklausomybės, jos 
Nepriklausomybė laikinai tik pertraukta. 
Ateis momentas ir Lietuva bus vėl iš nau
jo laisva. Ir mažiausios tautos turi tokią 
pat teisę naudotis Nepriklausomybe kaip 
ir didelės“. Dabartinis prez. S. Trumanas 
savo pažiūras į mažų tautų savarankišką 
egzistenciją paskelbė 12 punktų, kur pa
reiškė, kad visos tautos atgaus savo teri
torijas ir Nepriklausomybes, kad jos turės 
teisę pačios apspręsti valdymo formas ir 
kad nebus Europoje prileista, jog būtų ku
riam nors kraštui iš šalies primesta val
džia.

JAV yra įgijusios praktikos kaip tvar
kyti įvairiaspalvį valstybių mišinį. Jos gali 
ateityje imtis viso pasaulio valstybių ir 
tautų demokratįnio tvarkymo. Mažosios 
tautos su simpatija žiūri į Amerikos atei-

Didėja galimybė susitartiParyžiaus keturių didžiųjų užsienių reikalų ministerių konferencija vakar priešpietiniam posėdy toliau tarėsi Triesto klausimu. Po šio posėdžio susitarimo galimybė yra dar padidėjusi. Molotovas papildė Bidault pasiūlymą ta prasme, kad Triesto srities su- tarptautinimas keturių didžiųjų kontrolėje pritraukiant italus ir jugoslavus nebūtų apribotas laiku, po kurio vėl tektų naujai tartis. Byrnes ir Bevinas su tuo pakeitimu principe sutiko, bet galutino nusistatymo nepareiškė, nesutikdami su Bidault pasiūlyme numatytos sutarptautinti srities ploto apribojimu. Jugoslavija ir Italija supažindintos su esama susitarimo padėtimi, prašant pareikšti savo nuomones.
GENERALINIS STREIKAS VENECIJOJE

JULIJOJEUžvakar ivykę Trieste neramumai yra reikšmingesni nei iškart buvo manyta. Per susirėmimą su sąjungininkų policija du žmonės užmušti, dvidešimt sužeista. IŠ sąjungininkų pusės sužeistas vienas britų kapralas ir vienas amerikiečių majoras. Protestuodami dėl įvykių, italai įvykdė gene

HARRY S. TRUMAN
JAV prezidentas

ties planus ir tiki, kad JAV, pažinusios ko
lonijos ir vergijos laikus, geriausiai supras 
mažųjų tautų Nepriklausomybės troškimus 
ir įgyvendins demokratijos, žmonių, tautų 
lygybės principus ne tik namie, bet ir vi
same pasaulyje. Nuo to priklausys ir pa
stovi taika ir žmonijos gerovė.'

St. Vk.

ralinį streiką ,visoj Venecijoj-Julijoj. Įstaigos neveikia — susisiekimas nutrauktas.
LENKIJOJE NUBALSUOTALenkijoj pravestas gyventojų atsiklausimas davė pagal pjaną reikalingus gauti rezultatus: dauguma pasisakė prieš senatą, už plotų suvalstybinimą ir už Neisse-Oder sienos palikimą. Tad režisūra, nežiūrint Mikolaičiko pastangų jai kliudyti, su saugumo organų,- pagalba savo uždavinį pilnai atliko. ♦

NETIKSLUMAI BALSUS SKAIČIUOJANT
Londonas. Į vyriausybės pateiktus klausimus Varšuvos apygardoje daugiausia pasisakė „taip“. Mikolaičikas pareiškė, kad jo partija konstatavusi daug netikslumų skaičiuojant balsus.

D. BRITANIJOS ŪKIS ATKUNTA
Londonas. Radijo pranešimu D. Britanijai, Žem. rūmų lyderis Herbertas Morrisonas pareiškė, kad D. Britanija gali būti patenkinta savo eksporto paleidimo, rezultatais. Taip pat padaryta pažangos, aprūpinant vidaus rinką.
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Amerika-laisvės šalis
Jungtinės Amerikos Valstybės susidarė iš 

įvairių žmonių, Įvairių tautų, įvairių kon
fesijų. Čia bėgo įvairūs politiniai pabėgėliai, 
rojalistai, revoliucionieriai, demokratai nuo 
visokių Europos revoliucijų ir sąmyšių; čia 
bėgo protestantai, katalikai, bedieviai nuo 
visokių religinių nesantaikų; čia dangenosi 
visoki pramuštgalviai, laimės ieškotojai, 
avantiūristai. Sis tautų, konfesijų, rasių, 
pažiūrų, temperamentų mišinys pareikalavo 
tokios valstybinės santvarkos, kur visi gy
ventojai galėtų laisvai reikšti savo politi
nius, religinius, 'tautinius įsitikinimus ir 
etnografinius bruožus. Sugūžėję viso pasau
lio individualistai kasdien keltų revoliucijas, 
jei būtų įvesta kurios nors tautybės, konfe
sijos, rasės, partijos diktatūra. Čia protes
tantas gali laisvai Dievą garbinti protestan
tiškai, katalikas — katalikiškai, čia monar- 
chistas gali plepėti prieš respubliką, nes jo 
plepalai vis tiek nieko neatsieks, čia komu
nistas gali taukšti prieš demokratiją, o de
mokratas kovoti prieš partines diktatūras. 
Amerikoje viešpatauja žodžio, religijos, po
litinių įsitikinimų laisvė.

Ilgą. laiką Amerikoj virė kovos dėl 
valdžios, dėl įsitikinimų, dėl vergijos panai
kinimo. Tos kovos davė galų gale puikių re
zultatų: Amerika susitvarkė pavyzdingai de
mokratiškai. Jos pirmųjų kovotojų, kaip 
pav. Patrick Henry, žodžiai: — aš nežinau, 
kokį kelią kiti pasirinks, bet, kas liečia 
mane, duokite man arba laisvę arba mirti'. 
pavirto amerikiečių konstitucijos kertiniu 
akmeniu. Pirmasis JAV kongresas, įvykęs 
1798 m. New-Yorke, priėmė „Bill of Rights“ 
(Teisių įstatymas, kur pirmame straipsnyje 
užakcentavo religijos, spaudos, tautų,- kalbų 
ir politinių įsitikinimų laisvę.

Nuo Washingtono iki Trumano eina demo
kratinis Amerikos laisvės kelias. Abr. Lin
coln buvo vienas iš didžiausių demokratinės 
laisvės grindėjų. „Mes kuriame laisvės mei
lės pagrindais, kurią Dievas į mūsų širdis 
į kvėpė. Mūsų stiprybė glūdi šios dvasios 
išlaikyme, kad laisvė yra visų žmonių, visų 
tautų paveldimas turtas, kuris vis didinamas. 
Sunaikinkit šią dvasią ir jūs priešais savo 
duris išbarstysite despotizmo sėklą. Jeigu 
jūs su vergijos retežiais sutiktumėt, tai jūs 
patys privalėtumėt juos užsidėti ir nešioti..“ 
Būdamas didžiausias laisvės šalininkas, prez. 
Lincoln davė Amerikos demokratijai pačią 
gražiausią formulę: Valdžia turi eiti iš tau
tos, per tautą ir tautai“. Pagal šią formulę 
ir šiandien tvarkosi Amerikos politinis, eko
nominis, kultūrinis ir privatinis gyvenimas.

Demokratijos priešininkai Amerikai pri
meta, kad ten irgi nėra jokios laisvės, o 
tėra kapitalo diktatūra. Kas, girdi, neturi 
pinigo, tas yra vergas, išnaudojamasis. Ta
čiau, tie priešininkai užmiršta, kad ir „pro
letariato“ globojamuose kraštuose yra ne 
mažesnė, o dar didesnė kapitalo vergija. 
Ten taip pat darbininkas uždirba šimterio
pai mažiau už vadovaujamuosius asmenis, 
kurie turi automobilius, vilas, teisę orlai
viais skraidyti . . . Tik Amerikoj kapitalas 
nepavergia žmogaus, o suteikia jam visiškai 
laisvas galimybės tą kapitalą įsigyti. Juk 
kiek žinome Amerikoje kapitalistų, kurie 
savo prekybinę, ekonominę karjerą buvo 
pradėję nuo viešbučių „boy“.

Amerikos pilietis gyvena tokia laisvės dva

sia: man yra pilna laisyė ir galimybe pra
simušti iki prezidento ir- iki milijonieriaus!

Tik tenka daug dirbti, veikti, kovoti. Į 
Ameriką yra patekę patys stiprieji žmonės. 
Kas buvo nesveikas, silpnas, tas mirė pa
keliui į Ameriką. Kas nepajėgė išsikovoti 
sau geresnių sąlygų, tas anksti žuvo besi- 
mušdamas J priekį. Amerikoj išlieka tik 
stiprieji ir kietieji žmonės. Jie atkakliai ko
voja dėl savo asmeninės ir visuomeninės 
laisvės. Ten žmogus gyvena Ind. Jackson 
teze: „Lygiai kaip aš nenoriu būti vergas, 
taip pat aš nenoriu būti ponas“.

Amerikos imperializmas ar nėra tai 
pirmas žingsnis į diktatūrą ir laisvės suvar
žymus? — paklaus kuris nors demokratijos 
priešininkas. Ar Amerika nepajungė Kubos, 
Filipinų, Havajaus, Porto Rico? Į tai atsako 
Amerikos valdymo tikrovė. Amerika niekur 
neįkūrė vasalinių valdžių, neprijungė jokių 
valstybių. Amerika visur davė laisvę tau
toms apsispręsti, išsirinkti sau valdžias. 
Amerika nereikalavo, kad Ispanijoj įsigalė
tų demokratija, kad Italiją valdytų socia
listai, kad Anglijoj liktų konservatoriai. Net
gi pačioj Amerikoj nei' viena valstybėlė

JAV ūkio svyravimai
Kada Europos padangėse niaukėsi tamsūs 

debesys ir visi kraštai ruošėsi busimąjam 
karui, prezidentas Rooseveltas sunkiai ko
vojo su pasireiškusią depresija. Ta depresi
ja truko gana ilgai ir tiktai kilęs Europoje 
karas Amerikos Jungtinių Valstybių ūkį 
išvedė iš sunkumų.

Karo metu JAV pergyveno seniai bebūtą 
gerovės laikotarpį. Sėkmingai išleisdinęs 
„nuomojimų ir skolinimų“ įstatymą, Roose- 
veltas pradėjo plačių mastu remti prieš 
Vokietiją kariaujančias valstybes. Stagnaci
jos metu susirinkę įvairių prekių, ypač 
maisto produktų, pertėkliaį dabar pasidarė 
labai naudingi sąjungininkams. Dideli gink
lų ir karo reikmenų užsakymai tuojau išju
dino apsnūdusią pramonę, ir milijonai be
darbių bematant išnyko. Labai greitai pra
monės gamyba išaugo iki negirdėto masto, 
o kada esamos įmonės nebeįstengė gaunamų 
užsakymų išpildyti, tada pradėta steigti 
naujas pramonės įmones ir naujus pramo
nės centrus, iš kurių išaugo ištisi miestai.

Reikia pripažįnti, kad JAV stojo į karą 
visu savo svoriu. Ne tik kad visuose fron
tuose kovojo milijoninės amerikiečių armi
jos, bet ir visi be išimties sąjungininkai 
naudojo amerikiečių teikiamus maisto pro
duktus, karo medžiagas ir žaliavas. Kažin 
kaip būtų karas pasibaigęs, jei prie perga
lės nebūtų prisidėję amerikiečių kapitalai ir 
neišmatuojami medžiaginiai ištekliai?

Kaip visi kiti kraštai, taip ir JAV ant 
karo, aukuro sukrovė milžiniškas aukas. 
Tiesa, kraštas liko tiesioginių karo veiksmų 
nepaliestas; čia nėra jokių sugriovimų, kaip 
kituose kariavusiuose kraštuose. Priešingai, 
kai kurios ūkio šakos, kaip žemės ūkis, pra
monė ir transportas, per karą sustiprėjo, 
modernižavosi ir žymiai pralenkė 1939 metų 
būtį. Bet vis tiek, pasaulį sukrėtęs karas 
paliko žymų antspaudą ir JAV ūkio siste
moje, todėl dabar persitvarkymas į taikos 

nėra prievartaujama, kad ji pasisakytų už 
demokratus, o kad naikintų respublikonus. 
Amerikos „imperializmas“ reiškiasi tuo, kad 
ji siekia visam pasauliui užtikrinti žmogaus, 
tautų ir valstybių laisvę, taiką ir demokra
tiją.

Ilgų amžių puoselėtą laisvės idėją šių die
nų Amerika užakcentavo Atlanto chartoj, 
pabrėždama, kad ji garantuoja visoms tau
toms teisę tokias valdžias išsirinkti, kokių 
jos pačios trokšta. Suverenūs teisės ,ir visų 
tautų autonominės valdžios, kurios jėga yra 
panaikintos, turi būt vėl atstatytos (3 At
lanto Chartos punktas).

Fr. D. Roosevelt, šio karo demokratinės 
krypties vairuotojas, paskelbė keturias lais
ves: žodžio, religijos, laisvę nuo skurdo ir 
laisvę nuo baimės. S. Trumam šias velionio 
laisvės dar sustiprino savo Iz punktų. Tai 
yra, kaip tvirtina rašytojas Stephen Vincent 
Benet, Amerikos praeitis ir ateitis. Tai yra 
pati Amerika — laisvių šalis.

Tačiau sulig Daniel Websteriu: Dievas 
duoda laisvę tik tiems, kurie ją myli, ją 
saugo ir gina, dėl jos kovoja. •

M. Sargenis.

sąlygas vyksta ne be sunkumų.
Sis persitvarkymas iš karto - ,/ko gana 

sklandžiai. Technikos atžvilgiu fabrikai ir 
įmonės labai greitai grįžo prie prieškarinės 
gamybos, bet vėliau dėl įvairių priežasčių 
atsirado kliūčių, kurios valdantiesiems 
sluoksniams sudaro daug rūpesčių.

Pirmoji tų nesklandumų priežastis yra 
streikai.

Kaip žinome, ašies valstybės naudojo pri
verstiną darbo jėgą karo mašinai sukti: į 
fabrikus prievarta buvo varomi nukariautų
jų . kraštų dabininkai-vergai ir čia jie blo
giausiose sąlygose turėjo dirbti dešimtį ir 
daugiau valandų per dieną. JAV valsty
bėse — priešingai, čia veikė kapitalas: Val
stybės iždas pylė į rinką šimtus milijardų 
dolerių, norėdamas išgauti gamybos pajė
gumo maksimumą. Fabrikų dūmtraukiai 
smilko dieną ir naktį, o darbininkų atlygi
nimai ' buvo nuolat keliami. Prieš karą buvo 
išleistas įstatymas, kuris nustatė, kad pra
monės darbininkas neturi būti verčiamas 
dirbti daugiau kaip 40 valandų per savaitę, 
t. y. po nepilnas 7 valandas per dieną. Da
bar reikėjo šį įstatymą apeiti, — reikėjo 
brangiau mokėti darbininkams už antva- 
landžius. Yra faktas, kad lėktuvų ir laivų 
statybos įmonių darbininkai uždirbdavo 
penkis kartus daugiau, negu normaliai 
prieš karą. Ir tat truko keletą metų. Dar
bininkai gerokai susitaupė. Dabar perdėtoms 
pajėgoms staiga užtrūkus, darbininkai ne
benori dirbti; jie verčiau streikuoja, nes 
turi pakankamai santaupų. Darbininkų pro
fesinės sąjungos, organizuodamos streikus, 
pagrįstai nurodo, kad dabar, palyginus su 
prieškariniais laikais, pragyvenimo išlaidos 
yra gerokai pakilusios, kad dėl patobulėju- 
sių mechanizacijos ir darbo racionalizacijos 
metodų gamybos produktingumas yrą žymiai 
pakilęs ir kad įmonių pelningumas yra pa-

(nukelta į 4 p.)
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pAII,Ė CO,>IITEPATUI?AO> MOKSLAS
Wiliams Zorach skulptūraWiliams Zorach priklauso tai dabartinei nusistovėjusiams dėsniams pasipriešinančių grupei, kur menininkas savo skulptūrai ima akmenį vietoj molio. Daugiau kaip 25 metus, turint galvoj pirmuosius Zorach bandymus, dailininkas gimęs 1887 m., tų akmens skulptorių grupė vystėsi žymioje Zorach įtakoje.Pasižymėdamas didžiomis žmoniškumo ypatybėmis, riša jis savo darbe kilnaus išgyvenimo ypatybes sub natūrališkuoju formos pajautimu ir paprastumu, bet stipriu ir išraiškiu menu. Pastovus žmogaus formų charakteris yra vyraujantis ir žymus. Jis išlaiko ir išsaugo stebėtinu laipsniu charakteringas akmens ypatybes, modelio gyvumą ir pilnai išnaudoja dekoratyvinius elementus, kurie jungiasi darnioje sintezėje. Tai jis pasiekia dalinai jausdamas linijų harmoniją, pilną posūkio lankstumą, ritmišką santykį tarp pačios formos ir erdvės.Jo skulptūros alsuoja šventiška, ramia, aiškia dvasia. Nors jis daug ko pasimokė iš ankstyvojo stiliaus, tačiau jo menas nėra išriedėję išiš pastorėjo; jo menas yra daugiau jos (osi joniška interpretacija, remiantis skulptūriniais principais. Jis yra jungiąs tiltas viduramžio plastiką su šia diena.Wiliam Zorach skulplūriškoji kūryba gal geriausiai bus suprasta stebint jo monumentaliu? marmuro grupę „Motina ir Vaikas“, kur taip charakteringai pasireiškia jo kūrybos stilius ir ryškieji elementai. Šitoje marmuro grupėje mums krinta akysna sodrios formos. Palyginus su fotografiškai- siais, tiksliaisiais skultpūros kūriniais, tos didelės galūnes iš pirmo žvilgsnio atrodo neproporcingos ir chaotiškos. Toksai for-

ŠVELNUMAS 
W. Zorach

dėm visuose Zorach kūriniuose. Pagrindas yra dvilypis: pirmiausia išvengia jis tuo padidinimu lėštaus optinio Įspūdžio ir pabrėžia pagrindines charakteringąsias ypatybes kiekvienos kūno dalies, kas sukelia stipresnį plastiškosios realybės jausmą.Toks grubus formų vartojimas būtų visai neskanus, jei jis būtų imamas realistiškuoju detaliuoju būdu; vietoj to kūrėjas ieško pagrindinės savo figūros ypatybės, kad tuo išreikštų esminį charakterį. Skulptūriniu atžvilgiu yra neginčijamai teisinga kartais tas pavienes dalis perdėtai pabrėžti, nes tuo būdu išryškėja santykis tarp dalių ir visumos. Zorach, norėdamas sužadinti stipresnių įspūdžių, padidina ne tik paskiras formas, bet iš viso linksta kartais į perdedamąjį charakterį.Šioji marmuro grupė dar tuo yra charakteringa skulptūra, kad ji rodo tą kūrėjo ypatybę, kad ne žmogus kaip toks, kaip figūra, jam svarbus, bet kaip jaučiantis, išgyvenantis, atseit — psichologinis. Taigi, mų panaudojimas yra charakteringas per-
JAV mokslo pažanga, 1941 metais Jungtinės Amerikos Valstybės įstojo į karą prieš ašies valstybes. Jau tuomet JAV vyravo daugelyje mokslo šakų, o ypatingai astronomijoje, atomo skaldymo tyrinėjimo srity, biochemijoj, vaistų .gamyboje ir radio technikoje. Visam šiam moksliniam darbui dar labiau išplėsti, suaktyvinti ir sukoordinuoti, buvo sudaryta vadinama Mokslų Tyrinėjimo ir Ugdymo Įstaiga. Si Įstaiga skiria milžiniškas sumas lėšų, kurių didelė dalis yra gaunama ne iš valstybinių šaltinių, bet iš privačių fondų ar institutų. (Pavyzdžiui iš garsiojo Rock- fellerio fondo, kurio mokslinės stipendijos buvo žinomos ir Lietuvoje). tYpatingai daug laimėjimų yra pasiekusi JAV sveikatos srityje. Kovai su įvairiomis epidemijomis, naujų vaistų gamybai yra išleista milžiniškos pinigų sumos, tačiau ir pasiekti rezultatai yra milžiniški. Naujagimių mirtingumas sumažintas iki minimumo, epidemijos, kurios anksčiau dešimtis tūkstančių gyventojų nuvarydavo į kapus, dabar yra užmirštas dalykas. Sėkmingai vyksta kova su anksčiau buvusiom pabaisom-ligom: malaria, raupais, geltonuoju drugiu ir džiova.Įdomi yra pažanga, kurią JAV yra palėkusios žemės ūkio srityje. Dar nesenai JAV vice-prezidentas Henry A. Wallace rašė: „1789 metais 19 žemės ūkyje gyvenančių žmonių paruošdavo maistą vienam miesto gyventojui. Šiandien tie patys 19 ūkininkų pagamina reikiamo maisto 66 miestų gyventojų“. Tai pasiekta agrariniam mokslui pritaikius naujus žemės apdirbimo būdus, chemijai suradus reikiamas trąšas, pramonei paruošus mašinas. Reikia nepamiršti, kad JAV yra iš žemės ūkio produktus gami

ne forma ir tipas, o išraiška, išgyvenimas. Jis buvo griežtai apsibrėžęs modeliais. Jam pozavo jo žmona, jo vaikai, jo katės, jo draugai. Bruožai daugumoje lengvai atpažįstami. '■Kaip medžiagą vartojo jis granitą — granitas grumslėta medžiaga — tai ne marmuras vientisoji masė. Granitas sunkiai apdirbamas, tačiau jis tiko Zorach stiliui grubioms masinėms formoms.Medis irgi vaidino žymią rolę Zorach kūryboj, nors medis, gi — tai toks kontrastas granitui, bet reikia žinoti, kad jo esama kartais ir gerokai kieto. „Mergaitės figūra“ ir „Kuddie car“ yra medžio skulp tūros.Zoracho figūros pirmon eilėn yra gyvenimo išraiška įvairiuose aspektuose, ne realistiškuoju ir natūraliniu stiliumi, bet sudvasintuoju, atsijusiu, kur mūsų pačių įsijautimo dėka mes juntame didelę jėgą ir gėrimės gamtos amžinosiomis vertybėmis. Gyvenimas jam teikia temas, gyvenimas paprastas ir žmoniškas.Materija ir objektas Zoracho skulptūrose glaudžiai tarp savęs susiję, akmuo tampa gyvenimu ir gyvenimas įamžinamas akmenyje. Pagal P. S. Wingertą P. A.
nančio krašto palygint per labai trumpą laiką tapusi pramonės kraštu. 1860 metais tik 16% gyveno miestuose, 1900 jau 40%, o šiuo metu miestuose gyvena jau 65% visų krašto gyventojų. Ir JAV žemės ūkis ne tik įstengė išmaitinti savo miestus, bet pagamino ir pagamina daug daugiau, taip kad šiandien galime sakyti, jog jis yra vienas iš žymiausių šaltinių, kurio pagalba užkertamas kelias bado šmėklai apsiausti visą pasaulį.Mokslo pažangai skatinti ir iškelti reikiamas jėgas, JAV įsteigta vadinama Talentų Ieškojimo Įstaiga, kuri remia gabius studen* tus ir sudaro jiems palankias sąlygas dirbti. Šios įstaigos pasiūlymu ir visos bendrojo ir specialaus mokslo programos JAV šiandien yra perdirbamos taip, kad išėję mokslą asmenys galėtų prisidėti prie visuotinos gerovės kėlimo savame krašte.Šiandien nėra nei reikalo įrodinėti, kad mokslas JAV yra daug pasiekęs. Šį karą ir laimėjo tik tie, kurie daugiausia sugebėjo, kuriuose išradėjo talentas buvo gyviausias. Ir todėl suprantama, kad didžioji laisvės šalis Amerika, siekdama žmogaus laisvės ir laimės galėjo pasiekti daugiau už tuos kraštus, kurie stengėsi pavergti žmogų ir visą pasaulį savo tautiniams ar klasiniams interesams iškelti.Mokslas žmonijos gerovei ugdyti žygiuoja visur pirmyn. Amerikoje jis bėga šuoliais. Kodėl? Atsakymą, atrodo, geriausiai formuluoja buvusio prezidento Thomo Jeffer- sono pažiūra į mokslą, kuri charakterizuoja dabartinio amerikiečių mokslo pažangą: „Pagrindinis mokslo uždavinys yra siekti žmogaus laisvės ir laimės“. K. J.
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Carl (Sandburg
Gimęs 1878 m., yra vienas populiariausių 

gyvųjų JAV poetų. Savo baltosiomis eilė
mis jis apdainuoja rūką ir dangoraižius, 
prerijų žolę ir balandžius. Kaip ir didysis 
jo pirmtakas W. Whittman, jis savo poezijoje 
sujungia brutalumą su švelnumu, lengvumą 
su kosminiais vaizdais ir idėjomis.'

Louisas Bromfieldas x

NUOŽMIOJI UPE
FRAGMENTAS IŠ ROMANO

J d „"Durnu ir plieno"
Perlų voratinklius lietus vėjuotas, 
tik vėjo dvelktelėjimas, 
pagauna, pameta ir niekad nepažįsta vėliai.

Mėnesienos srovelė ateina ir laukia, 
bet neilgai: kaip ir palaidą auksą 
vėjas ją surenka ir vėl nueina.

Sija plieninė miega ir skersomis žiūri, 
į perlų voratinklius, į mėnesienos sroveles; 
miega skersuodama ten milijoną metų, 
miega su rūdžių apdaru, kandžių liemene, 
su augančios žolės ir molio marškiniais.

Vėjas niekad netrikdo . . . plieno sijos. 
Vėjas tik surenka . . . perlų voratinklius 
... mėnesienos sroveles.

'Balandis
Melsvo balandžio sparnų plasnojimas
Po upės tiltu,
Ieškant švaraus ir sauso skliauto, 
Kampelio miegui —
Jis čia plasnoja rankoje moters.

Dainuojantis mieguistas šūksmas,
Dvi girtos aštrios dainos eilutės,
Kažkas j praeitį skaidriai pažvelgia
Ir vėl prisimena, ar skaidriai žiūri
Į rytojų, ir ten skaito, —
Jis čia dainuoja, kaip moters mieguistas 

šūksmas.

Balandi, cįrauge mano, • 
Skriski, dainuoki toliau.

Išvertė A. Landsbergis.

JAV ūkio svyravimai 
(atkelta iš 2 p.) 

didėjęs, nes visi mokesčiai yra atstatyti į 
prieškarinį lygmenį. Tais motyvais remda- 
mosios profesinės sąjungos reikalauja pa
kelti darbininkų atlyginimą 30%, nepake- 
liant prekių kainų. Jau buvo nemažai atsi
tikimų, kad vyriausybei tarpininkaujant 
darbininkų atlyginimai buvo pakelti iki 
maždaug 18%. Bet streikų banga dar vis 
nesibaigia.

Kitas painus dalykas yra nedarbas. Kai 
tiktai sumažėjo karo reikmenų gamyba, 
tuojau atsirado ir bedarbių. Be to, dar pri
sideda iš kariuomenės paleisti kariai. Pagal 
jsatymą jie turi teisę grįžti Į senąsias dar
bovietes ir gauti pirmykštį atlyginimą. Bet 
kadangi šis atlyginimas juos ne labai tevi- 
lioja, tai jie mieliau registruojasi- bedarbiais 
ir gauna bedarbių paramą, kuri sudaro 3-4 
dol. dienoje, ir kai kuriose vietose gali būti 
mokama per ištisus metus. VI. Bs.

Autorius yra ginmęs 1906 m. Iš
garsėjęs JAV romanistas. 1927 m. 
gavo aukščiausią Amerikos literatū
rinę dovaną. Nuo 1923 m. lig karo 
pradžios gyveno Prancūzijoje, ,o da
bar vadovauja savo ūkiui Ohio val
stybėje, kurį tvarko kooperaciniais 
pagrindais.

Jos svaojones nutraukė beldimasis į du
ris ir išsigandusi sušuko: „Kas ten?“

„Tomas“ —- atsakė keisto tembro bal
sas, gilus, bet aiškus ir arogantiškas, bal
sas, kuris vien savo garsu atkūrė gyvuliš
kos dvasios liepsnas. Pirmiau, vakare, įvy
kęs barnis ir kautynės buvo ją nuvarginę, 
o kai pamatė jį išeinant, numušus du pasiJ 
gėrusius nenuoramas paeiliui, vieną valan
dėlę ji jautėsi mirštanti. Širdis nustojo 
plakusi, ir ji staiga nualpo, bijodama, jog 
jis išėjo pro duris ir niekada nebegrįš. Ji 
vaizdavosi esanti moteris su charakteriu, 
kuri gyvena kaip vyras, bet vėliau ją var
gino abejonė, kad nesiskyrė nuo jokios 
moters,, kad laikas ir likimas buvo pasi
gavęs ją. Ji niekuo nebuvo geresnė už bet 
kurią jos amžiaus moterį su m a q u e - 
r e a u, daug metų jaunesniu už ją Nieko 
nepataisė faktas, kad jis buvo Amerikos 
karininkas. Jis turėjo visus maquereau 

■požymius — tuščias, pagadintas, egoistiš
kas, savimyla ir gražus, gaubiamas kažin 
kokio gyvuliško grožio, nuo kurio jai dary
davosi silpna, kaip paprastai g r u e, iš
vydus savo tarpininkautoją.

Ir tokiu būdu gudri, meili, užsispyrusi, 
nuvargusi moteris — nebęjauną, bijanti 
tiek daug dalykų, vargo, Naujojo Orleano, 
velnio^ neturto, mirties, vėl atgijo ir atvaiz
das dideliame, paauksintais rėmais, veid
rodyje staiga atgavo spalvą ir buvo jaunas. 
Jos širdis sušuko „Entrez mon bien aimė. 
Prenez ,moi! Prenez mon corps! Prenez 
mon coeur! Prenez tout! C’estži toi! Bet jos iš
didumas ir galva apsaugojo ją. Galva sakė: 
„Jis yra jenkis — barbaras. Jis net nesu
pranta prancūziškai“. Ji išgirdo tarianti 
keistu, šaltu, jai neįprastu balsu: „Ko 
nori?“

Balsas anapus durų atsakė: „Tavęs no
riu. Įleisk mane, Felicija“. Po to pasigirdo 
girgžtelėjimas ir raumeningo peties atrė
mimas. Durys buvo užrakintos, kaip visa
da, nes žemai dažnai būdavo šiurkščių .ir 
pasigėrusių vyrų, kuriems Lai Lionne pa
tikdavo labiau už kitas merginas, ir kai 
kada bandydavo jėga prisibriaUti prie jos.

Paskum širdis ir geismai užmušė išmin
tį, ir ji tarė: „Palauk! Po valandėlės“.

Plakančia širdimi ji pasidažė lūpas ir 
Skruostus, Susitvarkė plaukus, įkirsdama į 
juos sunkias auksines šukas. Laikraštį, ku
riame buvo į plaukus barstomos auksinės 
dulkės, įkišo į tualetinio staliuko stalčių 
Paskum priėjo prie durų ir, jas atrakinusi, 
paspaudė rankeną.

Jis skubiai įžengė ir, apkabindamas ją 
rankomis, veidu įsikniaubė į jos baltą petį. 
Ją taip laikė ilgą valandą, o kada pagaliau 

paleido, tarė: „Pasakyk Emestinai, kad at
neštų šampano“.

„Tau jau pakanka!“ Ji nemėgo jo girto. 
Pasidarydavo priekabus ir nepakenčiamas. 
Vądovaudamasi prancūzės instinktu ir sko
niu nemėgdavo maišyti gėrimo ir meilini- 
mosi. -

Jis teatsakė: „Po velnių! Aš esu links
mas!“ Jis pats patraukė varpelio virvę, ir 
toli namuose suskambėjo. Triukšminga 
muzika žemai buvo sustojusi. Jos nebūvi-* 
mas karštą naktį staiga padarė tylia, tokia 
tylia, jog ir vėl galėjai girdėti varlių kvar
kimą balose paupiu.

Jis nusisegė diržą ir pametė jį su kardu 
ant kėdės. Paskum atsisagstė savo mun
durą ir nusviedė ant vienos iš paauksintų 
kėdžių. Marškiniai, kuriais vilkėjo, buvo 
balti. Jai be jokios priežasties atėjo į gal
vą, kad tai buvo vieni iš daugelio marš
kinių, pagriebtų iš sunaikinto miesto. Pasa
kojo, kad jenkiai vogė ne tik pinigus, kurie 
jiems pasimaišė po rankomis, bet sidabro 
šaukštus ir šakutes ir net moterų apvalką. 
Patį generolą vadino „sidabro šaukštu“. 
Valandėlę ji jautė paraudusi iš paniekos, 
bet tai greitai praėjo dėl jos aistros myli
majam. Štai kaip mėgo jį, nes marškiniai 
atskleidė jo kūno grožį, to kūno, už kurį 
gražesnio nebuvo mačiusi, kuris apsėdo 
ją, nužemino jos išdidumą ir padarė ją 
panašią į bet kurią kitą paprastą moterį, 
labiau moteriškesnę už kitas. O kadangi ta 
mintis žemino jos išdidumą, metė ją ir 
atsidavė savo aistrai.

Ji pastėbjo nepatinkinimą jo veide ir 
ištraukė butelį iš savo geriausių kvapiųjų, 
kad pastatytų, bet jis atsisakė. Jis buvo 
apmaudingas, kad jam neleido šampano.

Net ir atsiradus šampanui, kurį atnešė 
Ernestina, didelė itin juoda negrė, tokia 
stipri, jog viena ranka kai kada išmesda
vo pasigėrusius ir triukšmadarius — jo 
nuotaika nepagerėjo. Ji bandė elgtis, lyg 
ngbūtų buvę nieko, kas jam įkyrėtų. Pak
lausė, kur jis išėjęs po kautynių kodėl grį
žęs, nes lig šiol kartą išėjęs niekada neg
rįždavo.

„Negalėjau miegoti. Prakeiktas karštis 
ir moskitai“. O visą laiką, kol kalbėjo, pa
sakodama trivialius, idiotiškus dalykus, 
kaip bet kuri iš merginų žemai, ji galvojo, 
kaip ji, kada metė savo išdidumą, dabar 
mylėjo jį — skaisčią spalvą, plačius pe
čius, siaurą juosmenį, atkaklią nosį, iš
pūstą, geidulingą burną, arogantiškas, 
skaisčiai mėlynas akis, garbanotą tamsią 
galvą. „Jis panašus į blogą berniuką“, gal
vojo ji. Šarmus pagadintas berniukas, ku
riame buvo kažin kas puikaus ir kilnaus, 
kas galėtų iškilti viena diena aikštėn, kil
numas, nudažytas gyvulio žavumu. Tada 
ji išgirdo jį prabilus, sakant kažin ką, kas 
turėjo sukrėsti. Ji tai žinojo iš savo ilgo 
patyrimo.

Jis sakė: „Į ką yra panaši madame de 
Leche?“

Ji truktelėjo pačiais ir užsitraukė pen-
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juarą, lyg truputį jį atidraukdama nuo jo. 
„Kuri madame Lėche?“ — pasiteiravo, 
nors gerai žinojo. „Yra dvi. Senoji baro
nienė ir marti..’, ją vadina jaunąja baro
niene.“

„Našlė, — tarė jis staigiai. „Jaunoji ba
ronienė“.

„Nesu mačiusi jos“.
„Turėtumei būti girdėjusi apie ją“.'
„Girdėjau pasakojantį kad ji esanti 

graži“.
Ir tučtuojau pradėjo gailėtis taip pasa

kiusi. „Bet veikiausiai taip sakoma dėl to, 
kad ji glumina provincijos kreolų šeimas. 
Ji paryžietė.

„O, paryžietė!“ — tarė jis, bet iš jo balso 
tembro negalėjo atspėti, ką jis turėjo ome
nyje. Žemai vėl buvo prasidėjusi muzika, 
dabar valsas.

„Žinoma“ — tarė ji, — vargiai susitik
čiau ją. Mes nesisukiojame tuose pačiuose 
pasauliuose. Ar nematei jos?“

„Nė šliurės galiuko neregėjau“.
„Tai išdidi šeima“.
„Po velnių jos išdidumą ... eikš.. Sėskis 

ant mano kelių.
Ji atėjo klusni kaip vaikas, savo išdidu

mu jausdamasi juokinga.' Ji buvo pavydi 
ir pikta, absurdiškai pavydi dėl moters, 
kurių nė vienos nebuvo mačiusi.

Jis pajuto jos kūną stirstantį ir pak
lausė: „Kas yra? Ar nebemyli manęs?“ 
. „Žinoma, myliu“.

Pabučiavo jį ir vadino „chere“ ir elgėsi, 
kaip visada kad elgdavosi, betgi buvo skir
tumas. Geidulys — geidulys, kuriam ji vi
sada jautė panieką — kovojo su jos išdi
dumu, nes ji žinojo, kad, sėdėdamas apka
binęs ją rankomis, galvoja visai ne apie ją, 
bet apie tą kitą moterį, kurios nebuvo ma
tęs... tą baronienę de Leche. Ją vadino 
„jaunąja baroniene“. Iš savo didelio pa
tyrimo su vyrais ji atspėjo, kad jis šį va
karą grįžo ne dėl jos meilės, bet dėl to kad 
negalėjo miegoti. Ji suprato tokį vyrą, 
nors niekada nebuvo mačiusi tokio arogan
tiško, tokio aistringai geidulingo, tokio 
smalsaus kliūtims. Jis nemylėjo baronie
nės de Lėche. Kaip tai būtų buvę galima, 
kol nebuvo matęs jos? Jis mylėjo jos są
voką — kad ji niekino jį, kad jis laikė 
save nenugalimu. Prie jos grįžo su ma
dame de Lėche savo mintyse. Ją naudojo 
kaip pakaitinę.

Ji norėjo pasakyti: „Išaik! Nebegrįžk čia! 
Nebenoriu matyti tavęs!“ Bet tuo pat metu 
jo rankos palytėjimas, net žvilgsnis į gal
vą, apaugusią juodais garbanotais plaukais, 
kurie buvo, kaip šeriai ir rodėsi pilni vita- 
lumo, jos valią padarė bejėgę. Ji tik įsten
gė silpnai pasakyti, kaip bet kuri kvaila 
moteris ■ „Negalvok apie ją. Tau nebus nie
ko gero iš to. De Lėche šeimoje visi yra 
išdidūs kaip velniai. (Ji nė nenusispiautų 
į jenkį“. Ji norėjo pasakyti. ,Kaip gali pa
manyti, kad imperijos Paryžiaus moteris 
kvaršintų galvą Bostono šiurkštuoliui. Kaip 
galėtų manišytis su Naujosios Anglios 
krautuvininko sūnumi visa tai, kas yra 
paryžietiška, katalikiška ir civilizacijos įsi
kūnijimas?“ Bet ji prikando liežuvį, nes 
žinojo, kad nors jis pats dergė Bostoną 
ir kiekvieną jame gyvenantį, kitiems ne
leistų to daryti.

Bet, matyti, jis bus kažin kaip įspėjęs, 
ką ji mąstė, nes tarė, lyg su savimi kalbė
damas: „Po velnių jos išdidumą. Po velnių 
panieka! Nekalbėkime apie ją. Užmirš
kime ją!“ Tada prisitraukė ją ir pabučiavo 
tuo laukiniu nuožmumu, kuris siekė pačią 
jos gėdingo nuolankumo Viršūnę. Senas 
instinktas jai sakė, kad tai buvo nuožmu
mas , sutrempto, padalyto, nelaimingo vyro, 
kuris stengėsi užsimiršti, pareikšdamas 
meilę, kaip kad stengėsi užsimiršti gerda
mas. Net jam bučiuojant ji galvojo: „Ku
rią nors dieną jis žlugs, jei neras ramybės“.

Išgėrė dar butelį, ir la Lionne, verslinin
kė, išdidi ir nepriklausoma femme du 
monde, pasidarė silpnas ir kvailas padaras, 
kaip bet kuri sentimentali mergina Palais 
Royal orkadose. Bet šią valandą ji būtų 
pakeitusi už tai visus savo brangakmenius, 
visus namus Poissoniėre bulvare, net ilgo, 
ilgo poilsio galimybę Pėrigordo miestelyje, 
kaip madame Duchėsne. Ji atmetė galvą 
ir keistu, kimiu šnibždesiu kreipėsi į Die
vą, kad išgelbėtų ją.

Žemai ėjo kitos kautynės. Ernestina, di
delė juodoji moteris, kaikdama savo kalba, 
išmetė du nusigėrėlius į Royal gatvės vi
durį. Pagaliau orkestras nustojo griežęs ir 
Klelija su kitomis mergaitėmis, skaudamo
mis kojomis, užkopė aukštais laiptais į 
savo guolį. Ir po kurio laiko jis atsigulė, 
nurimęs užmigo, o ji sėdėjo žiūrėdama, 
galvodama, kad jis atrodė kaip mažas ber-

JAV romanas
Amerikos literatūra yra, palyginti su ro

mėnų, italų, prancūzų, anglų, vokiečių, viena 
iš jauniausių, bet gal dėl to viena ir iš gy
viausių. Jei XIX, XX amž. pradžioj plaukė 
literatūrinės srovės ir įtakos iš Europos į 
Ameriką, tai šiandien Amerikos literatūra 
grąžina savo paskolą Europai su procentais. 
Šiandien Amerikoj, ne tik literatūrinė pro
dukcija yra gausi, bet ir literatūrinė kul
tūra yra pasiekusi nepalyginamų aukštybių.

XIX amž. realizmas ir natūralizmas, Flau
bert, Zola, Tolstojus labiausiai paveikė 
Amerikos besikurianti romaną. Vienas iš 
pirmųjų Amerikos romanų kūrėjų buvo 
William Dean Howells, visuomet buvęs ir 
likęs realistas. Jis savo gausiuose romanuose 
„A Harard of New Fortune“, ,Annie Kil
burn", „The World of Chance“, „The Quali
ty of Merry“, „The Traveler from Alturia“ 
etc. realiai išreiškia amerikonizmą ir tik
rovę. Jis kovoja dėl tiesos ir laisvės Jis 
bando išreikšti plačiausių Amerikos vi
suomeninių sluoksnių tendencijas ir ideolo
gijas. Jis savo realizmu yra visiškai ameri
koniškas, skirtingas nuo T. Dreiserio, kurio 
realizmas yra rusiškas. Tačiau T. Dreiseris 
pralenkė Howells savo psichologizmu, nau
juoju humanizmu, stiliumi. Jo „Ameriko
niška. tragedija“ išgarsėjo plačiame pasauly 
kaip Amerikos tikrovės pavaizdavimo še
devras.

Po to į amerikonišką literatūros dirvą 
ateina progresyvistai, antikorupcionlstai, ni- 
•čininkai, užsikrėtę Markso ir Nietschės 
antžmogio idėjomis. Jų tarpe yra Jack Lon
don, Upton Sinclair. Jie siekė pavaizduoti 
kolosus, titanus, nežiūrint kas jie bebūtų, 
didvyriai ar niekšai, bet ir niekšai titanai. 
Jie bandė parodyti tas visuomenines kovas, 
tą socialę kovą už būvį. Tie visi Jack Lon- 

nukas, iškęs berniukas, kurį visada kiek
vienas galėjo pagadinti.

Ore dangus pasidarė rožinis, varlės nu
stojo kvarkusios, o tą valandą ji girdėjo 
šv. Liudviko bažncčios bokšto varpus, 
skambinančius ankstybosioms mišioms. At
sikėlusi greitai apsirengė ir, gaubdamas! 
juoda pinikine skraiste ant galvos, nulipo 
laiptais ir išėjo į ramią, tuščią gatvę.

Ji ėjo klausyti mišių, norėdama pasimel
sti už savo sielą, kad išvaduotų iš kerų, 
kuriais ją apipainiojo velnias, pasimelsti 
dėl savo laisvės ir kad ištrūktų iš savo kū
no vergijos. Senos bažnyčios tarpduryje ji 
susidūrė veidas veidu su moterimi, jau
nesne už ją, nuostabaus grožio moterimi, 
kurios violetinės akys ir juodi plaukai 
švietė pro perregimą skraistę. Moteris tuč
tuojau nukreipė savo žvilgsnį ir nuleido 
akis žemyn, bet tą sekundę tarp jų dviejų 
švistelėjo keistas supratimo spindulys. La 
Lionne net pagalvojo, kad jaunesnioji mo
teris šyptelėjusi, lyg patikindama, paro
džiusi draugišką, net seseriską šypsnį. La 
Lionne palaukė, kad įleistų ja pirmą įeiti 
pro duris, o paskum kaip ligos apimta pa- 
galvo jo: „Čia ji bus. Čia turi būti jaunoji 
baronienė“. Prieš įeidama į bažnyčią ji 
suprofanavo portalą, vapėdama maldą: „o, 
Dieve, o, Marija, laiduokit, kad jis niekada 
nepamatytų jos!“ Nes ji žinojo. Ji bijojo 
to, ką pamatė, nes iš savo ilgo patyrimo 
žinojo, kas tat buvo. Išvertė St. K.

dono didvyriai: Wolf Larsen, Martin Eden, 
Standing, Buck yra jėgos ir ničizmo reiškė
jai. Lev. Sinclair „Džunglėse“ taip pat kėlė 
sociales problemas; '

Amerikos iškilęs mokslas: ekonominiai, 
socialiniai, filosofiniai mokslai reikalauja iš 
romano daugiau problemų. James pragma
tizmas ir Veblen genetinis ekonomizmas su
žadina naujas literatūrines jėgas, kurios ne- 
bepasitenkina tik realistiškai fotografuoti 
gyvenimą. Siekiama filosofiškai, moksliškai 
pagrįsti literatūrinius kūrinius ir kritiškai 
pažvelgti į tikrovę. Praūžęs Didysis Karas 
taip pat pakelia ant kojų visą jaunąją Ame
rikos generaciją, kuri siekia atstatyti sugri
autas pasaulio vertybes. Tačiau gyvenimas 
yra vis tiek literatūros šaltinis. Tik kitaip į 
jį žiūrima. Tai gimsta amerikoniškas neore- 
alizmas, kurio periodas trunka nuo 1918-1929 
m., o ^jo žymiausi reiškėjai yra Scherwood 
Anderson ir Sinclair Levis. Pirmojo „Wi
nesburg, Ohio“ ir antrojo „Main Street“ bu
vo šio periodo pradžia. Abu rašytojai yra 
demokratinės krypties atstovai, kurie vaiz
davo paprastų eilinių žmonių gyvenimą. 
Siame laikotarpyje taip pat pasireiškė rašy
tojai liberalai, neohumanistai, kaip Ludwig 
Lewisohn.
Šiuo metu pasirodo literatūrinėj arenoj pa

tys stiprieji romanistai, kurių šūkis yra 
„viską galima literatūroj pasakyti“. Tai 
Dos Passos, Mencken, Scott Fitzgerald, 
Hemingway, Estlin Cummings. Iš jų Ernest 
Hemingway yra plačiai išgarsėjęs kaip šių 
laikų socialinio, politinio ir individualinio 
chaoso reiškėjas. Jo herojai yra Al Capo- 
nės, bulių rungtynių matadorai, gangsteriai, 
nelaimingi revoliucionieriai. Jo tematika — 
meilė, karas ir sportas. Jis pasaulinio garso 

(nukelta J 6 p.)
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Dingo du žymus 
socialdemokratai

Berlyne rusų zonoje dingo be žinios du 
žymūs socialdemokratų partijos veikėjai 
prieštaravę partijos susiliejimui su komu
nistais. Dingimo aplinkybės būdingos mums 
gerai pažįstamiems Sovietų metodams. Vie
nas buvo išvestas iš savo buto dviejų ne
pažįstamų žmonių ir daugiau negrįžo. Ki
tas negrįžo po pasivažinėjimo su Sovietų 
karininko mašina parodos lankyti.
HYND ŠAUKIA PARAMOS AUSTRIJAI

Anglų ministeris Austrijai it Vokietijai 
Hynd reikalauja didesnės maisto paramos 
Austrijai ir Vokietijai, nes esami maisto 
ištekliai neviršija 4—5 dienų suvartojimą, o 
iš vietinio žemės ūkio ką nors daugiau 
išspausti vargu esą begalima, juoba kad įta
rimas, ūkininkus sabotojant, nepasitvirtino.

SURADO 2 GINKLŲ SANDĖLIUS
Londonas. Vykdydama kratas žydų gyve

namose vietovėse, britų kariuomenė surado 
netoli Haifos 2 požeminius ginklų sandėlius.

INDIJA RUOŠIASI RINKIMAMS
Trys anglų kabineto misijos Indijai nariai 

grįžo į Londoną. Indijos partijos ruošiasi 
konstitucinio seimo rinkimams.

PAKETĖLIAI VOKIETIJOS VAIKAMS
Kad apsaugojus Vokietijos vaikus nuo 

nedasimąitinimo pavojaus numatyta jiems 
išdalinti sąjungininkų tolimųįų rytų armi
joms skirti paketėliai.

Palestinos klausimas spaudoje
Londonas. Ryžium su Žem; rūmuose įvy

kusiais debatais Palestinos klausimu gyvai 
atsiliepė į jį vakarykštė Londono spauda.

„Times“ rašo, kad apie priemones, dabar 
Palestinoje taikomas teroristams, JAV bu
vusios savo laiku painformuotos. Bet ka
dangi pastarosios nėra susisaisčiusios jo
kiais įsipareigojimais Palestinos atžvilgiu, 
tai atsakingumas tenka vienai Britanijai.

„Yorkshir Post“ vedamajame sako, kad 
žydų organizacijos prisiuntė, laikraščiams 
propagandinių raštų, kur ginami jų reika
lai. Tačiau jų nesą galima skelbti dėl to, 
kad dalykas imamas nerimtai ir grynai ša
liškai: visiškai tylomis praeinama pro žy
gius, kuriuos patys žydai turėtų pasmerk
ti; ndrs tai liečia ir jų tautiečius. O kaip 
tik šito ir nesą.

Sportas
Pats dabartinis Tolko stovyklos komendan

tas agr. M. Paškovičius yra aktyvus sporti
ninkas, o pačiam sportiniam gyvenimui pa
siėmė vadovauti jo pavaduotojas ir žymus 
sportininkas Eug. Jasinkas, ir bematant 
sportas prasimušė pro kitas kultūrines sritis 
į priekinę vietą. Padaugėjo ir stiprių sporti
ninkų, atsikėlus į Šlezvigą lietuviams iš 
Friedrichstadto. Dar gegužės 25 d., pralai
mėję lenkams šachmatus (3:2), laimėjo stalo 
tenisą (4:0). Gegužės 28 d., pralaimėję es
tams orinį, laimėjo stalo tenisą (6:3). Rei
kia pažymėti, kad estų komandoje žaidė bu

„Manchester Guardian“ pasisako, kad 
ramybę Palestinoje gali suteikti tik galu
tinis sprendimas, nors reikėtų padalyti Pa
lestiną tarp nesutariančių tautų. Palesti
nos klausimas atsiradęs ne vakar, bet lig 
šiol nežinoma vyriausybės nuomonė. Paga
liau esą įdomu išgirsti, ką tuo klausimu 
mananti 11 mėn. amžiaus turinti vyriau
sybė.

„Daily Telegraph“ aiškiai akcentuoja, 
kad drastinės priemonės buvusios reikalin
gos. Žydai yra daug iškentėję ir nukentėję, 
o kad jų likę gyvų, tai turi būti dėkingi D. 
Britanijai ir tik D. Britanijai. Palestinos 
klausimo sprendimas turi būti atsargus, 
ne toks paviršutinis, kaip kai kurie kalbė
tojai pareiškė debatuose Žem. rūmuose.

vęs Estijos stalo teniso meisteris (1930—1932 
m.) ir ilgametis valstybinės komandos žaidė
jas Paernpuu, bet Jasinskas ir jį nugalėjo.

Birželio 23 d. surengtas Pabaltijo tautų 

turnyras — lietuviai stalo teniso, orinio 
ir krepšinio rungėsi su latviais ir estais. 
Stalo tenise lietuviai laimėjo ir prieš lat
vius (5:0) ir prieš estus (3:2); latvių estų žai
dimas baigėsi lygiomis (2:2). Orinį laimėjo 
estai. Krepšiniui estai neišstatė savo ko
mandos, o prieš latvius lietuviai laimėjo la- 
siekimo priemones. fc. ar.

JAV romanas
(atkelta iš 5 p.)

yra pasiekęs kaip triumfuojantis moderninis 
dailininkas, stilistas. Dos Passos yra kitoks. 
Jis yra sociologas ir individualistas, kuris 
siekia išspręsti „aš“ ir „pasaulio“ konflikto 
problemą.

Naujausias Amerikos romano periodas 
(1930—1946) yra naujojo natūralizmo epocha. 
Jis išgyvena ypatingą krizę, blaškymąsi, 
ieškojimą. Jo ryškiausias atstovas yra John 
Steinbeck, kurio veikalai „The Grapes of 
Wrath“ yra „In Dubious Battle“ yra toli 
išėję už tėvynės sienų.

Tačiau natūralizmas negali patenkinti 
naujosios kartos rašytojų. Faulkner, St. Be
net, Louis Bromfield ieško naujų psicholo
ginių, neo-ekspresionistinių, neo-retorinių 
kelių.

Socialinės, politinės problemos,' idėjinė 
kova, demokratija, marksizmas, individualiz
mas kapitalizmas, mašinizmas - visa tai yra 
naujausio Amerikos romano tūris. Amerikos 
tempas verčia ir rašytojus su didžiausiu 
tempu kovoti dėl pasaulio ateities idealų: 
žmonijos laisvės ir gerbūvio.

Sf. Vykintas.

LA GUARDIA GRASO ATSISTATYMU
Naujorkas. Vyr. UNRRA-os dir. La 

Guardia pareiškė atsistatysiąs, jei JAV se
natas ir toliau laikysis potvarkio, kuriuo 
varžomas pašalpų teikimas Ukrainai ir Gu
dijai iš UNRRA-os išteklių.

Kaip žinoma, toms dviem tarybinėms 
republikoms pagalba teikti iš UNRRA-os 
lėšų sustabdyta dėl to, kad TSRS į kalba
muosius kraštus neįsileidžia nei laikraščių 
korespondentų, nei organizacijos šelpėjos 
tarnautojų.

ĮSAKYTA patikrinti išvietin- 
TUOSIUS

UNRRA-os direktorius Vokietijai generolas 
Sir Morgan įsakė patikrinti visus globoja
mus išvietintuosius, kurie atsisako grįžti į 
savo tėvynę nustatymui teisių naudotis to
limesne UNRRA-os globa. Nenorintieji 
grįžti turės įrodyti buvę persekiojami savo 
tėvynėje esamo rėžimo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Remontuojama kojinių fabrikas

Kaunas. „Cottono“ kojinių fabrike įrengi
amos naujos mašinos. Paleistos dirbti 8 ma
šinos, vienu metu mezgančios po 24 kojines. 
Sumontuotos dar 22 "tokios mašinos. Ūmus 
fabrikui veikti, kasmet bus numezgami mi
lijonai geriausios rūšies kojinių. Penkmečio 
pabaigoje Lietuvos trikotažo fabrikai pajėgs 
numegsti 8 mil. kojinių metuose.

,Taegl. Rundschau“ 
(Rusų zonos) 1946. VI. 21.
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