
Duonos racijonavimąs Anglijoje
Londonas. D. Britanijos maitinimo mini- 

steris Stracheys liepos 3 d. padarė prane
šimą Žemuosiuose Rūmuose, kodėl įveda
mas duonos radjonavimas. Jis nurodė, kad 
svarbiausioji priežastis yra kviečių trū
kumas krašte. O tat atsitiko todėl, kad D. 
Britanija iš savo atsargų vien okupuotąją! 
Vokietijoj zonai atidavė 192.000 to kviečiu, 
109.000 to rugių 105.000 to miežių ir 
135.000 to bulvių, neskaitant tų pašalpų, 
kurios patiektos įvairiems kitiems alkstan
tiems kraštams.

Racijonavimas yra griežta ir daug kieno

Žinios iš Bikinio 
cenzūruojamos

Londonas. Korespondentų pranešimai 
apie A bombos sprogimo padarinius cenzū
ruojamos. Dėl radio aktyvių spindulių vei
kimo neįmanoma laisvai įžengti į bandymo 
sritį ir gauti visai patikimus davinius in
formacijai.

Kaip matyti iš iki šiol paskelbtų prane
šimų, taikinio laivyno laivams nepada
ryta tokių nuostolių kokių laivynas patyrė 
Pearl Harboure po japonų antpuolio.

REKORDINIS ĮVEŽIMAS
Londonas. Į amerikiečių zoną Vokieti

joje birželio mėn įgabentas racotdiriis m ii- 
sto kiekis — 164.000 to kviečių ir 100 000 
to ragių.

DEBATUOJA DEL KAINŲ KONTROLES
Londonas. Kava už ir preš kainų kon

trolę JAV eina visu smarkumu. O pačios 
kainos kyla.

K AINŲ KONTROLE KANADOJE LIEKA 
jndonas. Kanados vyriausybė karo metuĮvestą kainų kontrolę tuo tarpu palieka.

Praplėstas Austrijos savarankiškumas
Viena (Dana). Keturių sąjunginių val

stybių kontrolės tarybos atstovai suteikė 
visišką valdžios kompetenciją, išskiriant 
ypatingus, okupacinės valstybės tiesiogiai 
liečiamus dalykus ir su rezervu, kad ji 
turės vykdyti kontrolės tarybos nurody
mus. Visoje Austrijoje valdžia vykdo fe
deracinę vyriausybę, bet yra pavaldi są
jungininkų komisijai. Austrijos parlamen
to išteisimieji įstatymai įsigalios po 31 d., 
jei per tą laiką kontrolės taryba nepareikš 
veto vienu balsui Be to, federacinė vyriau
sybė turi teisę nepriklausomai sudarinėti 
sutartis su kiekviena okupacine vyriausy
be, o apie tai tik painformuoti kitas 3 val
stybes. Kad įgalintų vykdyti valdžią viso
se zonose ir skatintų Austrijos ūkio vien

nesuprantama priemonė, bet Darbo parti
jos vyriausybės nenori leistis į riziką „o 
gal kaip nors išlysime“, nes, pastarajai ne
pavykus, kraštas atsidurtų katastrofingame 
būvyje. • _ .

Be to kas duota, D. Britanija turi save 
okupacinei zonai Vokietijoje lig naujo der
liaus pristatyti apie 120.000 to kviečių, kad 
būtų įmanoma išlaikyti 1.000 kai. dienoje 
normą. O jei tas pristatymas dėl kurių 
nors priežasčių sutriktų, tai reikia skai
tytis su baisiais politiniais padariniais.

Kai .kas iš atstovų gal paklaus, kodėl 
nekviečiama TSRS pagelbėti badaujančiam 
pasauliui. Jei kas mano galint gauti iš jos, 
linkiu laimės.

Šių metų derlius geras, bet jis dar nenu- 
dorotas.

D. Britanijos grūdų ir miltų atsargų, jei 
nebus galima gauti prisipirkti, užteks tiki 
lig rugpiūčio 1 d.

EVAKUAVO LIBANONĄ
Londonas. Britų trupės paliko Libanoną, 

kaip vyriausybė buvo pasižadėjusi Saugu
mo Tarybai. Beliko tik mažas likvidacinis 
štabas. ‘ .

Balsavimo davinius paskelbs VII. 12 d.
Londonas. Iš Varšuvos pranešta, kad balsavimų rezultatai bus paskelbti liepos mėn. 12 d. Mikolaičiko pranešimu, Varšuvoje iš IS balsavimų apylinkių 14-oje dauguma pasisakė prieš senato pašalinimą, t. y. prieš vyriausybės tezę.ūkininkų partijos lyderis Mikolaičikas nusiskundė, kad daugelyje krašto vietų policija susigriebė balsavimo urnos ir išsinešė savo žinion, visai neatsižvelgdama į balsų skaičiavimo komisijas ir tvarką, nustatytą prieš" 

tisumą, taryba panaikino zonų ribas ir 
keliavimo suvaržymus Austrijos teritori
joje. Zonų sienos ateityje bebus tik kaip 4 
aukštųjų komisarų kompetencijos ribos. 
Austrijos vyriausybei leista steigti sava 
muitų ir sienos administracija.

• 1
AMNESTIJA NACIAMSAmerikiečių okupacinės valdžios Vokietijai generolas Clay vakar pareiškė, jog amerikiečių zonoj nuriacinimo komisijai pasiūlius, numatoma visuotina turinčių mažiau kaip 27 metus nacių amnestija. Iš amnestijos tebus išskirti tik stambūs karo nusikaltėliai. Amnestijos tikslas — demokratinės idėjos sustiprinimas.

JAMES F. BYRNESByrnes yra seniausias amžiumi tarp visų keturių „Taikos architektų“. Jis yra 67 metų amžiaus.Sis vyras JAV turi ypatingai gerų, pajėgaus ir aiškiai galvojančio organizatoriaus vardą. Sį vardą jis įsigijo pirmiau dirbdamas prie Vyriausiojo Jungtinių Amerikos Valstybių Teismo, o per karą — kaip Ūkio 
Planavimo Įstaigos vedėjas.Jis yra so visais sugyvenamas ir draugų ypatingai mylimas. Pradžioje jo karjeros, buvo labai pastebima, kad tarptautiniuose reikaluose, pasirinkdamas sau padėjėjus, jis perdaug pasikliaudavo ištikimybe ir draugiškumu savo seniesiems draugams.Bet su augančiais uždaviniais, senųjų draugų atžvilgiu Byrnes pasikeitė. Šie politinės veiklos metai suteikė jam pajėgumą, kad jis visus sunkumus pajėgia įveikti ir su didele energija atsiduoda artėjančių sunkių problemų sprendimui. Savo pareigoms jis suteikia tokį kvalitetą, kur vyrauja gerosios ypatybės: teisingumas, pagrindinis reikalo supratimas ir logiškumas.Jo svarbiausias ligšiolinis silpnumas buvo — tai. pagrindinio patyrimo stoka. . Jis jo ypatingai stokavo supainiotuose šių _ dienų užsienio politikos klausimuose ir santykiuose su neamerikoniškais atstovais. H, 
rinkimus. Laikraščių korespondentams jis pareiškė, ,kad jo partija protestuoja prieš tokią sauvalę, n.s nuo tokių metodų balsavimo davinių tikrumas pasidarys visai abejotinas.

VOKIEČIUS GABENS TVARKINGIAU
Londonas. Amerikiečių zonos Vokieti

joje administracija susitarė, su Čekoslova
kijos vyriausybe, kad repatrijuojami vo
kiečiai būtų atvežami žmoniškai aprengti, 
neišbadinti. Čekai pasižadėjo nuo šiol iš
leisti su maisto atsargomis kelionei ir nea
timti pinigų.

Londonas. Prez. Trumanas pareiškė, kad 
JAV pasiima techninį ir finansinį atsakin
gumą už 100.000 žydų atgabenimą į Pale
stiną. , .

VOKIEČIAI NENORI GRĮŽTI NAMO
Rheinischer Merkur praneša, kad rusai 

pasižadėję danų vyriausybei suteikti trans
porto priemones 250.000 vokiečių perga
benti iš Danijos į rusų zoną. Prileidžiama, 
kad tie vokiečiai skelbs bado streiką, žu
dysis, nenorėdami grįžti pas sovietus, kaip 
tai buvo atsitikę su baltais, švedams juos 
grąžinant
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MINTIS Nr. 108 2 psi. Penktadienis 1946 m. liepos 5 d.
Vieniems didvyriai,

o kitiems išdavikai
1. Mykolajczyk — tautos agentasStipriausioji Lenkijoje legali partija yra ūkininkų partija, kuriai po Vitoso mirties vadovauja Mykolajczyk, dabartinės Varšuvos vyriausybės ministro pirmininko pavaduotojas, įėjęs į šią vyriausybę, kaip Londono lenkų vyriausybės atstovas. Apie šią partiją spiečiasi beveik visa lenkų tauta, žinoma, išskyrus tuos, kurie, stiprios rytų saulės pritrenkti, šoka pagal ateinantį iš rytų muzikos taktą. Savo partijai reikalauja Mykolajczyk vyriausybėje 75% vietų, tačiau į tai kiti nekreipia jokio dėmesio. Priešingai, ūkininkų partijos atstovai neįvedami net į tas vietas, kurias jie anksčiau turėjo, o dėl kurių nors ęriežaščių dabar jos yra laisvos. Taip, mirus Vitosni, į Tautinės Tarybos prezidiumo vicepirmininko vietą neįvestas kitas tos pačios partijos atstovas, nors Mykolajczyk atkakliai to reikalavo. Su pačiu Mykolajczyk tiek nesiskaitoma, kad kartais policija neleidžia jam kalbėti savo partijos skyrių susirinkimuose.. Apie dešimtyje apskričių partijos veikimas iš viso uždraustas, aiškinant, kad tose apskrityse partijos nariai turi ryšius su teroristais. O paskutiniuose partijos skyrių uždarymo motyvuose nurodoma, kad partijos nariai siekė jėga pakeisti valstybės santvarką. Pats Mykolajczyk dažnai oficiozinėje spaudoje ir vyriausybės narių kalbose vadinamas reakcionieriumi, fašistu, svetimų valstybių agentu, turinčiu su gen. Anders ryšius. Mykolajczyk aiškinasi, kad jis yra tik tautos agentas, prižiūrįs, kad tautai nebūtų atimta galimybė aktyviai dalyvauti krašto valdyme ir apsispręsti dėl valstybinės santvarkos bei santykių su savo kaimynais. Kartais jis pasako <net labai griežtas kalbas. Pvz., paskutiniame savo pareiškime užsienio korespondentams jis tvirtino, kad saugumo policija areštuotiems asmenims įteikia falsifikuotus ūkininkų partijos pažymėjimus,‘norėdama tuo būdu kompromituoti partiją. Šis pareiškimas Lenkijoje nebuvo paskelbtas. Negalėdami paveikti paties Myklajczyko, suinteresuoti veiksniai ėmėsi žygių sprogdinti partiją iš vidaus. Paskutinės žinios skelbia, kad ūkininkų partijoje jau įvyko skilimas. Rėk, vienas geriausių. Mykolajczyk politinių ir ideologinių draugų su savo pasekėjais išėjo iš partijos ir pradėjo akciją prieš Mykolajczyk. Skilimo priežastimis Rėk nurodo: a) Netinkamą ūkininkų partijos įvertinimą . santykių su Sovietu Sąjunga, b) partijos nenorą dėtis į bendrą liaudies frontą, c) Lenkijai pavojų, kuris gręsia ne iš kairės, bet iš dešinės. Nepaisydamas šios griežtos akcijos, Mykolajczyk laikosi atkakliau ir vis dar nesutinka eiti bendru sąrašu į rinkimus, kurie anksčiau ar vėliau vis dėlto turės įvykti.
2. Egzilinė vyriausybė protestuojaNors lenkų vyriausybė Londone laikoma formaliai likviduota, tačiau ji tebeegzistuoja. Didž. Britanijos vyriausybei nutarus likviduoti gen. Anders dalinius Vakaruose, Londono lenkų vyriausybė gegužės 24 d. paskelbė pareiškimą, kuriuo griežtai protestuojama prieš tų dalinių likvidaciją. Tame pareiškime tarp kitko sakoma: ,,Dabartinis sprendimas gręsia lenkų kariams atėmimu galimybės grįžti į tėvynę. Jis padarytas tuo metu, kai Lenkijoje ’ .vadi „Laikinoji vyriau-

sybė“, laužydama duotus pasižadėjimus laisvų ir nesuvaržytų rinkimų reikalu, atidedu juos neaprėžtam laikui, o prievarta ir gąsdinimu atima lenkų tautai bet kokią galimybę laisvo politinio gyvenimu'. . . Lenkija tūri būti laisva. Tik tuomet lenkų kariai, sąmoningi atlikto uždavinio ir pasiekto tikslo, galės į ją grįžti po septyni erių metų kovos ir pasiaukojimo. Lenkijos karinių pajėgų nariai toliau lieka ištikimi priesaikai, kuri įsako jiems ginti tėvynę, jos visumą ir nepriklausomybę • ištikimybėję prezidentui, /legaliems viršininkams ir teisei. Lenkijos vyriausybė žino, kad visuomet ir visomis sąlygomis jie ištvers karišku ištikimumu, kurį įrodė per septynerius metus. Lenkų tauta, kuri tiek jau pakėlė smūgių nepalaužiama valia ištverti, dar labiau susijungs šiuo sunkiu metu prie ‘ laisvos, nepriklausomos Lenkijos vėliavos, tikėdama laimėjimų, kuris yra neatjungiamai susijęs su tautų laisve ir patvaria pasauline taika“.
3. Vieniems didvyriai, o kitiems išdavikaiLenkų tauta laiko gen. Anders ir Varšuvos sukilimo vadą gen. Bor-Komorowski tautos didvyriais, o laikinoji Varšuvos vyriausybė žiūri į juos, kaip į tautos išdavikus.

i - '

Derybų nesėkmė ir planaiKeturių viceministerių konferencija su įvairiais specialistais negalėjo pajudėti |š mirties taško. Karinės srities specialistai Rumunijai ir Suomijai nuginkluoti, Italijos- Jugoslavijoš ir Prancūzijos pasieniui demilitarizuoti nedaug laiko „sugaišo“. Tie kraštai- pernelyg apginkluoti, kad žodžiu nuginklavus.Italijos sienų klausimas paliko atviru. Po ilgų ginčų susitarta pasiūlyti Puster slėnį perleisti Austrijai. Italijos kolonijų klausimu nepadaryta nei vieno žingsnio. Triesto klausimas paliktas nežiniai. Pasiūlymas Venecijos Julijos gyventojų atsiklausti Sovietų atstovo atmestas.Vokietijos klausimas šiandieną yra tikrovė, kurios negalima aplenkti. Prieš metus įvykusios Potsdamo konferencijos mutarimai laukia kuo skubiausios • revizijos. Atlee pareiškė, kad Vokietija turi sudaryti vienetą. Dabartinė „potsdaminė“ Vokietija yra suskaidyta į „mirusias“ sritis. Rytinė sritis, kuri yra turtinga maisto gaminiais, duoda naudos sovietams. Tuo požiūriu šiandienykštė Vokietija yra nelyg išbadėjusi karvė, Jkurią anglosaksai turi šerti, o Sovietams lieka tik ją melžti. Anglosaksai veža maistą vokiečiams maitinti, o iš derlingų vokiškų sričių sovietai išveža nemažus kiekius žemės ■ ūkio gaminių. „Geležinė užtvara“, anglosaksų nuomone, turi būti panaikinta. Sovietams Potsdame buvo pažadėta 25% reparacijų iš vakarinių sričių, bet anglosaksai uždraudė sovietams jiems skirtų įmonių įrengimus išvežti.„Christian Science Monitor“ . nurodo, kad didele paskuba Byrnes „įgyvendino taiką: „Dunojaus upė panaudojama transportui, maisto davinys suvienodinamas visose vakarinėse srityse, sovietų reparacinės gerybės sustabdyta siųsti į rytus, amerikiečių ka

Didžiausias kaltinimas Lenkijoje suimtiesiems yra ryšių palaikymas su gen. Anders. O kai gen. Bor-Komorowski p°. ašė vizosįvažiuoti į Ameriką,- tai Lenkijos ambasadorius Amerikoje .rado reikalo griežtai protestuoti prieš tokios vizos davimą. New Yorko burmistrui suruošus gen. Bor-Komorowski priėmimą,, kuriame dalyvavo taip pat JTO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, Lenkijos ambasadorius įteikė JTO griežtą protestą. To protesto turinys neskelbiamas, bet nurodoma/kad jis yra labai energingas. Be to, Lenkijos ambasadorius pareiškė, kad sunku suprasti, kokiu būdu New Yorkas ruošia iškilmingą priėmimą generolui, kuris Laikinosios Lenkijos vyriausybės laikomas karo nusikaltėliu. Paduodamas šią žinią, „Sztandar Polski“ rašo: „Reikalas visiškai aiškus ponas Lange daro višką, kad galėtų gauti Suvorovo ordeną“Pagaliau įdomus dar vienas reiškinys. Varšuvos vyriausybės narių saugumas yra tiek netikras,' kad ta vyriausybė rado reikalo oficialiai pranešti, jog imtasi naujų priemonių vyriausybės nariams apsaugoti. O krašto saugumui ir tvarkai palaikyti paskutiniu metu organizuojama papildoma, nauja, apie 30.000—100.000 policija.Štai trumpas turinys Lenkijos dramos, kurios autoriais yra trys didieji, režisoriumi — kaimynas iš rytų, o priverstinu vaidintoju — lenkų tauta. — s J. Petrulis.

rinės žinybos paimtą, didžiumoje valstybinį, turtą, 7 mrd. markių vertės, nutarta pavesti vokiečiams administruoti“.Britai, savo srityje, ruošiasi prisitaikyti santvarkai jungtinės Vokietijos, kuri susidėtų iš keliolikos valstybių. Amerikiečiai ^pritaria tokiai Vokietijos organizacijai. Prancūzai, bent Bidault, buvo nuomonės, kad Ruhro sritis turi būti internacionalizuota ir išskirta iš vokiškosios administracijos. Sovietai neabejotinai toliau stengsis remtis Potsdamo,'Jaltos ir Ritų konferencijų nutarimais, nes jie gelbsti Maskvos užimtas pozicijas.Vokietijos klausimas yra vienas sunkiausių ne vien ūkiškuoju, bet ir politiniu požiūriu. Ūkiškai sustingęs,, politiškai kunkuliuojantis kraštas turi būti įdėtas į rėmus. Sovietai turėtų pasitraukti iš vokiškų žemių. Jie gerai žino, kad tai būtų pradžia ardymo sukurto^ „geležinės užvaros“, kuri daugeliu požiūrių turi būti ginama.. Tripolitanįja,. Triestas, Balkanai,' Austrija neatsveria Vokietijos klausimo. O šis klausimas ateinančioje sesijoje turi būti svarstytas. Ši kartą ir ne vien vienintelis vokiškasis klausimas turi būti išspręstas. Farsas kartą turi baigtis. Taikos ar karo dilema tampa neišvengiama. Štai kodėl Bymes, lipdamas į lėktuvą, pareiškia: „Paryžiaus konferencijos nesėkmė pasauliui atneš žmonijai didžiausią pralaimėjimą“.Ir prašo jis visų melstis, kad konferencija pažangą padarytų, melstis už taiką, melstis už ateitį, nes žmoniją laukia didžiausia grėsmė. Kai Byrnes prašo melstis už konferencijos sėkmę, ne vienam ateina į galvą, kad reikia melstis, jog kartą nuo žemės paviršiaus būtų nušluota tą pabaisą, kuri atnešė žmonijai vergovę ir gėdą.
| G. Galvanauskas
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Mūsų stovyklai reikia .keltis į kokią tai 
pilį. Ta pilis ant kalno, labai sena, graži. 
Lietuviai, kaip ramūs, kultūringi, galėsią 
vertingoj pilyje gan dorai gyventi. Taip 
sakė direktorius.

Gaila buvo palikti butukus su voniomis 
ir gazu, bet ar mes galim ko nors pagei
dauti.

Jokūbas ir Angelija Totilai gavo butą 
didžiojoje salėje, kartu su 37 vyrais, mote
rims, suaugusiais ir vaikais. Žodžiu sa
kant, 39 dūšios' turim gulėti, dirbti, veikti 
ir ilgėtis vienoje didelėje salėje.

Dvi eilės marmurinių stulpų remia salės 
lubas, kuriose išpiešti, dievai žino, koki 
paveikslai. Ten pačiam lūbų viduryje, dvi 
plikos mergytės pučia trimitus, tarytum 
sušaukdamos visą kompaniją, kuri, ačiū 
Dievui, gan apvali susirinko. Po dešinės, 
prie vynuogių kekėmis apgultų, stovi vy
ras ir mergina ir visai nuogi. Vyras, ma
tyti, kuklesnis, atgrįžęs nugarą, bet mer
gina matoma nuo kojų pirštelių ligi gel
tonų galvos garbanų. Nuoga, kaip kriaušė.

Jau šita pora labai nepatiko Totllienei, 
bet nelaimės būta dar ateityje. Pagal sto
vyklos seniūno patvarkymą, Totilial, kaip 
jau suaugę ir bevaikiai, gavo vietą beveik 
salės viduryje, po pat keturiomis nuogo
mis merginomis. Tos merginos stovi prie 
fontano, paleidę kasas, tokios sau gero kū
no, baltos, gražias sudėtos.

T tilienė, jau gerokai per keturias de
šimtis metų perkopusi, bet viskam greita 
moteris, gyvai sušuko:

— Tai po šitomis nuogybėmis gyvensiu?!
Vyras, lėtas petingas žmogus, jau bebai- 

gęias 60 metų, bet dar jauno veido, kažin 
ką paniurnėjo sau po nose ir iš antklodžių 
darėsi sienas dviejų lovų ploteliui.

Totilienė darėsi vis piktesnė. Tačiau 
veltui ji žvalgėsi po lubas, kuriose stirnos, 
briedžiai, gulbės, amūrai, paukščiai ir vy
nuogės telkėsi apie nuogas moteris ir ne 
ką geresnius vyrus.

— Paleistuvystė neregėta! Kad pasiek
čiau, tai viską purvina šluota užtepčiau, 
— širdo Totilienė.

Ji turėjo daug noro įtarti savo vyrą, kad 
jis su kitomis moterimis ir mergaitėmis vi
sokias širdies bylas sudarinėja. Ji dieną 
naktį sekiojo vyrą nuo visiško pasileidimo.

Ji daug visokių priekaištingų istorijų su
galvojo vyrui, nors kas pažino Totilą, tas 
negalėjo tatai patvirtinti.

Jei kas suabejoja Totilienės istorijomis, 
tai ji sako, kad tai buvo tada, kai jie bu
vo labai jauni. Bet kas juos pažino jau
nystėje, tas aiškina, kad Totilas nurausda- 
vęs nuo tiesesnio moterspažvelglmo.

Paklodžių užteko trims sienoms sudary
ti, bet lubų nebeuždengė. Vakare, rytą ar 

dieną, poilsiui nuvirtus į lovą, vos tik pa
keli akis, tuojau regi tas keturias- nuogas 
merginas.

— Akys tau iškirmys bežiūrint į tas 
šlykštynes! — barė Totilienė vyrą, kuris 
visaip stengėsi nepažvelgti į tas visad gra
žias ir nesenstančias gražuoles.

Ateina Totilienė iš virtuvės ir mato vy
rą aukštielninką gulintį lovoje, akis ranka 
užsidengusį.

— Tai, kai tik aš koją iškeliu, tai ir 
smilkai akis įbedęs. Begėdi, tokiuose me
tuose! ...

Vyras tyli. Žmona ilgai aiškina, moko, 
kaip turėtų doras vyras pasaulyje gyventi, 
gėdytis žmonių ir bijoti Dievo.

— Rado į ką įsismoksoti. Tėvynės nete
kai, namus palikai, gal jau visi giminės Si
bire, o jis kaip koks katinas į lašinius, aki
mis grabalioja nuogas merginas.

Totila nebeiškentęs olbimo, atsako:
— Tai kurgi aš akis padėsiu. Netyčio

mis imi ir užkliūni. Rado kuo mane plūsti.
Kitą kartą Totilienė randa vyrą kniūp

sčiomis gulintį.
— Tai, nespėjau virtuvėn išbėgti, vėl į 

tas biaurybes... Ar aš nesuprantu: kai iš
girdo mane ateinant, tai nosį į pagalvę 
įbedė. Tu netik "paleistuvis, bet ir apgau
dinėtojas.

Totilas vengia ginčytis su žmona, todėl 
rengiasi išeiti, bet žmoną sulaiko: ji tu
rinti viską pasakyti, o po to jisai galįs ją 
vieną, vargšę moterį palikti. Ak, atėję sun
kios dienos: kol buvo savo tėvynėje, buvo 
draugės, giminės, pąžįstanji, tai ir visa 
buvo sklandžiau. Dabar, kai ji vieniša, ap
leista, tai ir vyras visai pasileido. Jau nors 
prisipažintų; kad jam patinka žvalgytis po 
tas grafų paleistuvingas lubas, bet dar gi
nasi. Ak, Dievulėli, baltasai.

Aloyzas Baronas

Prie žemės
Tu glaudeis prie žemės, kai laukai dundėjo, 
kai aplinkui krito sviedinių kruša.
Ir matei, lyg džiaugsmas, vasaros žydėjo, 
o pro jas skubėjo Kruoja ir Mūša.

Tu glaudeis prie žemės bunkeriams siūbuo
jant —

kai per šūvius veržės, tankai kruvini.
Nes matei, mergaitė skarele mojuoja 
ir sugrįžti šaukia kur namai seni.

Spaųdeisi prie žemės švilpiant švino 
kulkoms,

kaip prie mylimosios tu tada glaudeis, 
nes matei, kaip žydi ten rugiai ir dulka — 
su daina iš lauko grįžta šienpioviai.

Vis kritai prie žemės ar lėktuvai puolė 
ar raketom degė dundanti naktis, 
ar gaisrais švitėjo ryto melsvi toliai 
ir, lyg skausmas, krito minos per arti.

Gal, todėl prie žemės, tu glaudeis nuo 
kulkų,

kad namo viliojo veidas mylimos? \
Gal, todėl — prie žemės, kad eąi Iš dulkių, ' 
kad tarp jų tu būsi amžius, kaip namuos? .j 
Hanau.

Totilas nebeišlaikė kasdieninių rietenų 
ir nuėjo pas stovyklos seniūną:

— Jau, ponas seniūne, aš vėl pas jumis. 
Gal yra kokia grafų arklidė ar koks gara- 
žas, tai jau ten man vietą duok. Nebe
galiu „trivoti“.

Seniūnas išklausė ilgo ir lėto pasakoji
mo, surūkė dvi cigaretes, bet Totilui nesu
rado doresnės vietos. •

— Nedora'vieta, ponas seniūne, ir gana,
— aiškino Totilas, — ir gelbėk mane.

Po dviejų dienų, pasitarus su viena šei
ma, kurios lubų plote buvo tik dvi stirnos 
ir maža mergytė su laistytuvėliu tarp gė
lių seniūnas pasiūlė. Totilui apsikeisti vie
tomis. Apsikeitė.

Totilienė atsiduso. Vakare ilgai poteria
vo, lubas kelis kartus kryžiumi perdėjo ir 
patenkinta atsigulė.

Bet rytą ją ištiko nauji nelaimė. Mat, 
anos šeimos paklodės buvo platesnės, tai 
aukštesnes sienas sudarė, todėl lūbų plo
tas buvo siauresnis, bet Totilų šeimos sie
nos užgriebė dalį paveikslo, kurio dviejų 
vyrų ir moters visai nuogos nugaros buvo 
viršum vyro lovos. Vakare sutemoje be
sirengiant šito nepastebėjo.

— Išmanėm katę ant katino, — tarė 
nusivylusi Totilienė. Stačiai — Dievo baus
mė tos lubos ir vis ant mūsų galvų!

Ir taip vėl prasidėjo tos pačios kalbos. 
Dau daugiau nelaimių atsirado, nes Toti
lienė griebėsi aiškintis, kad pats likimas 
juos persekiojus. Nuogybės, vyro apgaudi
nėjimai ir žiaurus' likimas.

Po savaitės Totilas vėl atsisėdo prie se
niūno stalo ir dideliais pirštais skubinosi 
atidaryti „Chesterfield“ cigarečių pokel|> 
Dvi cioaretęs suvaišino seniūnui, kol sura
do išeitį: apsigyventi pilies sode, po seno
mis obelimis.

— Juk dabar gražiąsias vasaros metas,
— džiaugėsi seniūnas Totilui.

Labai nudžiugo ir Totilienė, ji skundėsi 
(nukelta į 4 p.)
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A. Kairio poezija ir Pr. Ališausko kritika
Jean Hytier*) apibrėžia, kad poezija yra 

širdies metafizika. Mums atrodo, kad šis 
poezijos apibrėžimas yra persiauras ir sen
stelėjęs1 poezija yra poetinio talento ir in
dividualybės ekspresija. Juo stipresnis ta
lentas, juo aukštesnė jo kultūrą, savalmin- 
gesnė individualybė, tuo stipresnė poezija.

A. Kairio „Blaškomus Lapus“ paskaičius, 
susidaro įspūdis, kad poetas nėra apdova
notas nei talentu, nei individualine origi- 
nalybe. Jis rašo taip primityviai, taip ba
naliai, kad kiekvienas pradedantis eilia- 
kalis gali taip parašyti. Jo poezijoj mes 
neužtinkame nei naujo vaizdo, nei naujo 
Žodžio, nei poezijos. Pav.,

Ten, va, pūdymas, ganos galvijai, — 
Čia į žiemą pasės rugelius 
Ir pavasarį pirmą giesmelę 
Vyturėlis ant jų vyturiuos . . .

(Mano Lietuva).
Nors čia nėra poezijos, tačiau dar nėra 

Ir nesąmonių. Blogiausia, kad poetas nu
rašo tokių „aforizmų“, kurie tiktų „Kunta- 
pliui“. Šit eilėrašty „Prabėgo metai" poe
tas mums paskelbia Ameriką, kad „metai 
turi daug dienų“, arba, kad „mano tėviš
kės medžiai laimingi“, arba, kad jis šiau
dinėj trobelėj „augo, gimė, gyveno“. Ar 
medžiai laimingi ir ar Lietuvos medžiai 
dabar yra laimingi, mums šios sąvokos 
perdaug metafizinės, bet kad poetas negi
męs jau augo, tai tikra nesąmonė.

Poezija yra reikalinga stiprių, originalių 

*) Jean Hytier. Les arts de littėrature.
Chariot, 1945.

Sportas
° Neprograminis Europos krepšinio pirmenybių finalas
Tarptautinė politinė situacija Europos 

krepšinio pirmenybes Šveicarijoje nublu
kino ta prasme, kad jose negalėjo daly
vauti stipriausios šios sporto šakos Europos 
pajėgos — Pąbaltės krepšininkai. Todėl ne 
be pagrindo daugelis žiūrovų š. m. birželio 
10 d. Lieubeke buvusias Kempteno lietuvių 
Ir latvių rinktinės rungtynes laikė tikruo
ju Europos krepšinio pirmenybių finalu, 
nes čia šį kartą rungėsi stipriausios Euro
pos krepšinio jėgos: pralaimėjimų neži
nanti Kempteno lietuvių komanda ir ge
riausių latvių krepšininkų vienetas.

„Latvju Sports“ 1946. VI. 12 Nr. 41 
straipsnyje „Puikusis eksmeisteris“ apie 
šias rungtynes taip atsiliepė:

Per Sekmines Liubeko sporto rūmuose 
buvo didžios krepšinio dienos. Vietos lie
tuvių svečiais viešėjo garsi Kempteno lie
tuvių rinktinė komanda, kad ir vėl paly
gintų jėgas su geriausiais latvių krepšinin
kais. Kempteniškiai pakeliui iš tolimųjų 
pietų viešėjo daugelyje DP stovyklų ir sa
vo žaidimo menu Stebino tiek Hanau, tiek 
Hamburgą. Pats komandos kapitonas — 
šviesiaplaukis milžinas Puzinauskas liko 
namuose. Į sudėtį neįėjo greitasis Gry
bauskas, kovojęs prieš Liubeko latvius 
Miunchene. Tačiau šie krepšininkai, kurie 
šiuo metu gina dvigubo Europos meisterio 
Lietuvos spalvas, puikiai paliudijo savo 
krepšinio žaidimo tobulumą.

Kai Sekminių antrąją dieną Liubeke 
prieš Kempteno lietuvius išėjo latvių rink- 
Bnė, sporto rūmuose viešpatavo valstybi-

idėjų, ekspresijos, harmonijos, poetizacijos, 
vaizdų ir formulavimo estetikos. A. Kairio 
poezijoj nėra ko ieškoti šių elementų, nes 
ji nesilaiko elementarių poetikos reikala
vimų, ritmikos. Pav., kaip neritmingai 
skamba šis posmas:

Tavo saulė, tavo saulė
Būsiu aš,

■Iš kalėjimų j pasaulį
Mane nešk.

(Už laisvę, 56 pusi.)
Arba koks aritmiškas dardesys pasigir

sta tokioj strofoj:
O laukdavę žmonės pavasario
Labiau negu laukia dabar
Daug, sako, malonių atnešdavęs...
Ar šiandien tikėti tuo, ar?

Kai poetas neturi jokio formos pajauti
mo, nuovokos, kalbėti apie poezijos muzi
kalumą ar reikalauti iš poezijos, kaip Hy
tier, žodinės muzikos yra bergždžias dar
bas.

Išvadoj tik lieka užakcentuoti, kad A. 
.Kaitys neturi jokių poeto davinių ir savo 
pirmaisiais bandymais užsirekomendavo 
kaip nepajėgus eiliakalis.

„Musų Viltyje“ nr 13—14 buvo išspaus
dinta Prano Ališausko „Blaškomų lapų“ 
recenzija. Apskritai, iš kritikos reikalau
jama objektyvumo ir teisingo sprendimo. 
Pr. Ališauskas atpasakoja tik tematiką ir 
pareiškia savo teigiamą nuomonę apie A. 
Kairio eilėraščius. Jis juos vadina „stip- 
resniaisiais“, lygina poetą su Brazdžioniu, 
vadindamas jį, carų terminologija, antruo
ju Brazdžioniu, o išvadoje jauno poeto pa- 

nių rungtynių dvasia. Rungėsi du buvę 
Europos meisteriai, kurie dar niekad ne
buvo leidę šiai garbei iškeliauti iš mažųjų 
Baltijos pakrančių kraštų. • Tiktai dabar 
Ženevoje Europos meisterio titulą iškovojo 
be mūsų ddlyvavimo, ir daugis žiūrovų 
klausė save — ar Liubeke nevyksta tas fi
nalas, kurio nenumatė tolimoji Ženeva. 
Tikrai, labai sunku tikėti, — tvirtina lat
vių laikraštis, — kad naujasis krepšinio 
meisteris Čekoslovakija būtų pajėgus prie
šintis lietuviams. ,

Drąsiai galime sakyti, kad lietuviai bu
vo geresni ir jų pergalė nėra atsitiktinė. 
Senųjų žaidėjų tarpe — geras jaunasis 
centras Varkala, tik ką išėjęs iš mokyklos 
suoĮo ir vos sulaukęs 18 metų amžiaus. 
Gražus ir žavėjimosi vertas Norkaus II 
žaidimas. -Lietuvių vienetas ištremtyje vi
siškai sulydytas; puiki kamuolio technika 
ir kiekvieno paskiro žaidėjo kūno kondi
cija — visų galimybių maksimumas.

Latvių komandoje nebuvo to susižaidi- 
mo, be to, antrame kėlinyje latviai dau
gelį kartų kamuolio neteko pasuodamlesi. 
Nesisekė! Dar arčiau teisybės — mes ne
same taip toli! . Latviai kartais nusidėjo ir 
tolimais metimais, kurie visiškai nesireali- 
zavo. Galutinė išvada — pelnytas pralai
mėjimas, su kuriuo tenka sutikti ir iš nau
jo energingai griebtis darbo, kad ir vėl 
kada mes būtume pasiruošę revanšo kovai, 
baigia „Latvju Sports“ savo įspūdžius.

Šias rungtynes Kempteno lietuviai lai
mėjo prieš latvių rinktinę pasėkme 41—27.

Penktadienis 1946 m. liepas S d.

stangas „pripažįsta ir linki kūrybines ga
lias plėtoti ateityje. Atrodo, kad kritikas, 
kaip ir poetas neturi poezijos koncepcijos, 
estetinės ’ nuovokos, skonio ir konkretybės 
pajautimo. Jo pažiūra į poeziją, matyt, yra 
labai primityvi: jei žmogus sugeba posmą 
suregzti, tai ir poezija. O jei dar banaliai 
apie tėvynę, jos ilgesį ką nors sulipdo, tai 
jau antrasis Bradžionis. Mums rodos, kad 
B. Brazdžioniui nėra jokios garbės tokius 
antruosius poetus išsiauginti.

Tame pačiame „Mūsų Vilties“ nr K. Ba- 
rėnas „Gerosios knygos ateičiai“ teisingai 
puola grafomanus, makulatūros rašytojus. 
Tik gaila, kad šalia jo ta pati redakcija 
vertina makulatūros gamintojus ir leidžia 
pasisakyti apie makulatūrą tiems, kurie ją 
daugina.

Kokia poezija, tokia ir kritika.
Stp. Vykintas.

• • X -
Po svetima obelim

(atkelta iš 3 p.)
pati sau, kaip jai anksčiau tatai neatėję į 
galvą.

Greit pastatė palapinę po plačia, šakota 
obelim, viduje pastatė lovas, stalą. Mon
teris įvedė elektrą, moterys net vainikų 
nupynė. Vakare beveik visa stovykla ėjo 
pažiūrėti naujųjų čigonų ir tarėsi kaip pa
togiau įsikurti. Būrys vaikų ilgai landžiojo 
vidun ir laukan, labai patenkinti „rūbine 
troba“ sode, kaip vaikai patys pavadino 
palapine. Totilienė vaišino alumi, atidarė 
dvi dėžutes amerikoniškų keksų.

Totilas sėdėjo ir kelis kartus pakartojo, 
kad grynam ore jam geriau, ir likusiems 
salėje bus erdviau.

Vėlai vakare liko vieni du. Totilas gulė
jo lovoje, už galvos sudėjęs rankas, o žmo
na sėdėjo ant mažo suoliuko, prie palapinės 
įėjimo. Viršum senų obelų spindėjo žvaig
ždės, tankiais krūmais apaugusioje kašta
nų alėjoje girdėjosi skaidrus mergaites 
juokas.

— Eik gult, Angelija, pavargai, pailsėk,
— tarė Totilas.

Tuo metu sukliko apuokas. Labai tyli 
sodo lapija kvepėjo vakaro vėsa ir jaunais 
vaisiais. Totilienė ilgai tylėjusi prabilo:
, — Tai Dieve, visi sau namuose, visi sa

vo trobose, tik aš, kaip kokia valkata. Či
gonas ir tas geriau gyvena.

— Kada gi tau bus gerai, sakyk tu man?
— subarė Totilas.

Atrodo, kad to ir tetrūko — moteris pra
virko visu balsu. Paverkusi nutilo. Ilgai 
dar sėdėjo prie palapinės angos. Kelis kar
tus apuokas sudejavo, alėjoj nutilo jauni
mo juokas.

. Totilas apsivertė an antro šono ir barė 
mintimis save, taip piktai išsitaręs. Argi 
tokia buvo Angelija, kai ji po savom obe
lim atsisėsdavo, kai savo dangaus žvaigžci s 
spindėjo viršum josios pražilusios galvc
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