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TAIKOS SUTARČIŲ APMATAI

Taikos kongresui pateikti taikos sutarčių 
su buv. Vokietijos vasalinėmis valstybėmis 
projektai. Sutarties su Italija bendri bruožai 
šiokie: Italija atsisako savo kolonijų Afri
koje. Karo laivyno paliekami 46 laivai su 
22.500 jgulos; kariuomenės — 25.000 vyrų; 
aviacijos — 25.000 vyrų ir 350 lėktuvų. Ta
rybų s-gai turės sumokėti 100 mil. dolerių 
reparacijų. Reparacijų mokėjimo sąlygas 
nustato taikos kongresas.

Sutarčių su Vengrija Rumunija, Bulgarija 
ir Suomija projektų pagrindiniai dėsniai: 
D. Britanija- ir JAV siūlo laisvą laivybą 
Dunojumi visų valstybių laivams. D. Brita
nija teikia sušaukti konferenciją, kuri nus
tatytų Dunojaus laivybos nuolatinę admini
straciją. Tarybų s-ga yra nuomonės, kad ši 
problema negali būti sprendžiama be Če
koslovakijos ir Jugoslavijos. Todėl ji siūlo 
nuostatus Dunojaus laivybos klausimu iš 
taikos sutarčių išbraukti.

Rumunijos, Bulgarijos ir Suomijos sienos 
nustatomos, kokios buvo 1941 m., o Vengri
jos — kokios buvo 1938 m. Pietinė Dobrudža 
lieka Bulgarijai. Suomija patvirtina Pet- 
samo atidavimą Tarybų s-gai. Rumunija ir 
Suomija mokės 300 mil. dol. reparacijų, 
Vengrija — 200 mil. dol. Rumunijos, Veng
rijos, Bulgarijos ir Suomijos karinės jėgos 
apribojamos panašiai, kaip ir Italijos. Kiek
viename sutarties projekte yra klauzulių, 
kuriose apibrėžiamos pagrindinės teisės ats
kirose valstybėse, kaip antai, spaudos laisvė, 
politinių pažiūrų laisvė, susirinkimų laisvė- 
Kiekviena iš 5 valstybių turi išduoti savo 
karo nusikaltėlius. Karo belaisviai turi būti 
kuo greičiausiai paleisti namo, tik Tarybų 
s-gai paliekama teišė susisiekimo linijų 
saugumui pasilaikyti karo belaisviu Rumu
nijoje ir Vengrijoje.

Atominė diplomatija
„La Monde“ pranešė iš Maskvos, kad 

vienieriems metams praslinkus nuo karo 
pabaigos, Sovietų Sąjunga su nepasiti
kėjimu ir neramumu stebi dviejų savo 
karo partnerių t. y. Didž. Britanijos ir 
JAV politinius aktus. Karo sukurtas są
jungos jausmas jau išnyko. Sovietų Są-, 
jungoje vaizduojamas!, kad toks reikalų 
stovis iššauktus vien tiktai dviejų Vakarų 
valstybių, kurios, kaip ten sakoma, jun
giasi prieš Sovietų Sąjungą, o žodis „ang
losaksas“ „igaųna labai nemalonų atspal
vį. Rusams anglosaksas reiškia „anglosak
sų bloką“. Šitokia galvojimo prasmė reiš
kiasi prieš kelias savaites sovietų spaudos 
paimtame tone, kuris nenustoja kaltinti 
kapitalizmo dėl išvystymo reakcinių jėgų. 
O tos jėgos kaip tik yra priešingos liau
dies teisių interesams, kurių gynėja dedasi 
Sovietų Sąjunga. Atominė bomba yra vie
nas svarbiausių kąltinimų, kuriuos prikiša 
Sovietų Sąjunga Vakarų valstybėms. Iš 
to išplaukianti „atominė diplomatija“ lei
džia šioms valstybėms atmesti kiekvieną

Australija gina mažųjų valstybių teises
& 6 6

Londonas. Liepos 31 Paryžiaus taikos kon
ferencijos popietiniam posėdyje kalbėjo su 
plojimais sutiktas Molotovas. Jis išreiškė 
viltį, jog konferencija sudarys pagrindus 
saugumui ir taikai. Nacizmas turįs būti iš
gyvendintas, o Užpuolikai nubausti, kad už
kirtus kelią panašiems atsitikimams atei
tyje. Tačiau Vokietijos vasalinių valstybių 
paskutiniu momentu įvykdytos demokrati
nės pastangos, kaip prisidėjusios prie lai
mėjimo turi būti įvertintos už tai joms ati
tinkamai sušvelninant paliaubų sąlygas. Ta
čiau jis negalįs pakęsti reakcionierių kriti
kos reiškiamos su tokiu triusu keturių 
didžiųjų parengtiems taikos sutarčių pro
jektams, ypač jog ta kritika esanti nukreip
ta prieš Sovietų Sąjungą ir vykdoma šb- 
vietų priešų.

Po jo kalbėjęs Australijos delegacijos pir
mininkas pabrėžė, jog ir mažosioms valsty
bėms būtų garantuotos lygios teisės pa
reikšti ir palaikyti savo nuomonę, nes jų 
norai tikrai negrės didiesiems. Italų koloni
jų likimas dėl kurių tiek kraujo praliejo 
Austrija ir kitos mažos tautos taip pat 
negali būti paliktos tik vien didiesiems 
spręsti.

- Taikos komisijos posėdis dėl balsavimo 
procedūros nedavė jokių vaisių. Rusų rei
kalavimas visų nutarimus priimti ’/» balsų 
sukėlė pasipiktinimo audrą. Posėdis atidė
tas ryt. dienai.

z
SOVIETAI ĮJUNGĖ RYTŲ VOKIETIJĄ 

_Į SAVO SISTEMĄ
Londonas. Per Londono radiją liepos 31 

paskelbta Anglijos oficiali nuomonė dėl 
dabartinės padėties Vokietijoje. Pagal tą 
lojalų bendradarbiavimą, išeinantį iš kitos 
valstybės. Vakarų blokas taip pat užima 
nemažą vietą sovietų dejavime. To bloko 
suformavimas, siekiant kontrbalansuoti 
projektuojamą Rytų bloką, negali būti pa
teisinamas, nes santykiai tarp Sovietų Są
jungos ir Rytų kraštų remiasi draugišku
mo ir savitarpio bendradarbiavimu suda
rymo pakto, kurie neturi jokio agresinio 
charakterio. Vakarų blokas yra ne kas 
kita, kaip „cordon sanitaire“ — sanitarinio 
apsupimo atgaivinimas. Sovietų laikraš
čiai taip pat neužmiršta paleisti adatų dėl 
ne c' x>, streikų, antisindikatlnlų judėji
mų ,r diskriminacijų JAV.

NACIONALSOC. ORGANIZACIJŲ
' KALTINIMAS,

Nuembergo byloje dar šią 'savaitę prasi
dėsiąs organizacijų kaltinimas. Būsią kalti
namos šios organizacijos: pirma — Reicho 
kabinetas, antra NSDAP vadų korpas, tre
čia — SS, ketvirta —* gestapo, penkta — 
SA, šešta — generalinis štabas ir OKW. 

nuomonę anglų ir amerikiečių zonų ūkinis 
sujungimas daug prisidėsiąs ateinančią žie
mą pakelti, tačiau žymiai padėties nepa
gerinsiąs. Jei prancūzai prisidėtų — sun
kumai vėl kiek sumažėtų. Bet tik rusų 
prisidėjimas galėtų galutinai pa
šalinti visus iš padalinimo į zonas kylan
čius sunkumus. Potsdame buvę aiškiai su
tarta zonų sienas telaikyti tik okupacinių 
kariuomenių administracinėms linijoms ir 
patikėtos, pagal numatytą planą, politinės 
kontrolės vykdymo ribomis, bet ne ūkinių 
santykių užtvaroms, kurių pagal susitari
mą iš viso neturėjo būti net pačiomis pir
momis okupacijos dienomis. Deja, dėl rusų 
užsidarymo, padėtis susidarė tokia, jog kai 
rusai plėšia turtingus Vokietijos rytus — 
amerikiečiai ir anglai turi maitint skur
džius Vokietijos vakarus. Ir maža esą vil
ties, -kad sovietai savo elgesį pakeistų, 
nes paskutinės žinios rodo jog jie savo 
zoną jau yra įjungę į sovietų ūkio sistemą. 
Esą beabejo, sunku grįžti, kai rytinė Vo
kietija ir ginklavimo fabrikai gamina so
vietams karo reikmenis. Todėl pilnai sup
rantamas ir sovietų nesutikimas su Bevino 
pasiūlymu patikrinti Vokietijos nuginkla
vimą visose zonose. Ar rusai, vardan gerų 
santykių su vakarais, atsisakys nuo ryti
nės Vokietijos išnaudojimo savo tikslams 
ir imsis vykdyti Potsdamo nutarimus — 
šiandien dar naišku. Bet jei rusai ir to
liau tęs susitarimo dėl Vokietijos laužymą 
— tai Vokietija, o tuo pačiu ir Europa bus 
padalyta į du priešingus lagerius, neišven
giamai einančius į konfliktą.

DEL ORINIO VOKIETIJOS SUJUNGIMO 
BERLYNE NESUTARIAMA

Londonas. Ir liepos mėn. 31 d. Vyriausioj 
Vokietijos Kontrolės Komisijos Berlyne ne
buvo prieita vieningos nuomones dėl ameri
kiečių pasiūlyto ūkinio zonų sujungimo. 
Rusų atstovas generolas Sokolovski pa
reiškė nesąs . pasiruošęs priimti Amerikos 
pasiūlymą, nes nesuprantąs, kodėl amerikie
čiai esą priešingi politiniam Vokietijos su
jungimui, b.e ko vien ūkinis sujungimas te
gali privesti tik prie dar didesnių priešin
gumų. Jis esąs pasiruošęs tartis tik dėl pre
kybos, transporto ir susisiekimo suderinimo 
visoms zonoms. Anglų atstovas patvirtino 
savo pritarimą amerikiečių pasiūlymui, bet 
išreiškė norą, dar atskirai Išsiaiškinti, nes 
Anglija dėl savo zonos būklės turinti 
kreipti ypatingą dėmesį į tarpzoninės pro* 
kybos išsivystymą. JAV okupacinių pajėgų 
Europoje vadas ir Amerikos atstovas kon
trolės komisijoj generolas Mac Narney iš
reiškė džiaugsmą dėl anglų sutikimo ir 
atsikirto generolui Sokolovskiul, teigdamas 
jog Amerika nesanti priešinga ir politiniam 
sujungimui, bet Vokietijos ūkinė padėtis 
neleidžianti laukti šios problemos išspren
dimo ir verčianti ką nors daryti Potsdamo 
susitarimų prasmėje
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Nihilizmo pavojusNihilizmas nėra ekonominė ar socialinė koncepcija, nėra nei politinė bei visuomeniškai kultūrinė ar religinė srovė. Tai tik tam tikra psichinė visuomenės nuotaika, dar geriau pasakius, — tai tiesiog dvasinė liga. Ji reiškiasi *tuo, kad kai kurie visuomenės sluoksniai, dažniausiai inteligentai darosi abejingi nebepasitikį, ligūstai kritingi.Kritikuojama visa, kas reflektuoja pokalbius, nepasitikima visa ' aplinka ir net savimi; į aplinkos reiškinius žiūrima su didele rezignacija, kuri trumpai apibūdinama: „vistiek iš to nieko gero nebus“.Ne tai bloga, kad asmens ir aplinkos.pačias smulkmenas blusinėja kritika, bet kad ta kritika turi negatyvų pagrindą, kad ja nieko nesiekiama kūrybinio. Pozityvizmui čia nėra vietos, ir visuomenės psichinė struktūra vis labiau deformuojama, ji puola degresijon, kuri tautos ateičiai pavojinga kaip maras. Tai toks yra nihilizmas.Sakau: nihilizmas prie vartų, nes šiuo metu psichinė mūsų tremtinių būsena ir gyvenimo sąlygos yra geriausia dirva tiems nihilizmo insektams veistis. Daug yra tautiečių, tariančių kovą pasibaigus, kiti įžiūri Europoje įvyksiant baisų siaubą, ir suka žmonės galvas sau ir kitiems, paniškai nusiteikę, kur į užjūrius išbėgti.Patirtos dvi taip sunkios okupacijos turėjo ir savo padarinių: pilnas pilvas ir pilna kišenė dažnam pasidarė principinis gyvenimo tikslas. Pradėta eiti į kompromisus su savo sąžine. Karakuliniais paltais apsisiaus- čiusios tarnaitės ir briliantų žiedais mūvį vaizbūnai, — tai naujieji buržujai, davę karo metu toną. Laisvės heroldai turėjo sulįsti į pogrindžius. Persekiojimai, terorasribų nežino. Scenoje keičiasi paveikslai nepaprastu tempu, ir jie jaudina žiūrovą iki nervų pakrikimo: artimųjų deportacija į baisią nežinią, masiniai žudymai, nematyta žmogaus degradacija, tėvynės netekimas, valstybių ir tautų šaltakraujiškas išdavimas, vergo kova dėl savo egzistencijos. Visa tai juk mūsų išgyventa ir negalėjo likti be įtakos • mūsų tremtinių psichikai. Įvykiai ir nežinomas rytojus išmušo iš nusistovėjusios pusiasvyros mūsų psichinę būseną, ir žiaurus išgyvenimai atbukino mus.

STABILIZACIJA PO ŪKINIO SUSI
JUNGIMO

Londonas. Amerikiečių karinės vadovybės Berlyne vadovaujamieji asmenys sveikina britų sprendimą priimtą ūkinio zonų suvienijimo planą. Amerikiečių ir bfitų zonų ūkinis bendradarbiavimas sunkenybių nesumažinsiąs žymiai, su kuriomis sąjungininkams teks susidurti žiemą Vokietijoje. Tam tikra sunkenybių dalis būsianti neišvengiama, kol Vokietija būsianti padalyta į zonas. Bet 2 zonų ūkinis bendradarbiavimas neįeisiąs būviui toliau beblogėti. Šis amerikiečių ir anglų susitarimas 4 valstybių Vokietojos administracijai nekliudo. Priemones stengiamasi parinkti taip, kad paskiau, reikalaut esant, būtų jas galima pritaikyti visose 4 zonose.Ministeris Hyndas Žemųjų rūmų debatuose pareiškė, jog atstatymo darbai britų zonoje sunku vykdyti- dėl to, kad Stingą daębo jėgos. Jaunų, stiprių darbininkų nepaprastai striuka. Vidutinis angliakasių amžius siekia 40 metų. .?xMinisterio Hyndo nuomone, ūkinis zonų sujungimas turėš įtakos maisto normų nustatymui.

Tiek metų priešinomės apgaulei, nors mus už tai žudė, argi galim būti pasitikį šiandien. Kada beviltiškoje klajonėje . staiga išvydome vilties švieselę, vedančią į tautų ir žmogaus laisvę, kaip fanatiški piligrimai ėjome į ją, nepaisydami kliūčių ir aukų, o šiandien ir toji švieselė daug kam rodosi jei ne užgesusi jau, tai bent gerokai išblėsusi. Kada aplink tiek netiesos, argi begalima kuo pasitikėti.Paprastam stebėtojui rodosi, kad pasaulyje viešpatauja beprincipiškumas, žodžio nesilaikymas, savanaudiškumas, chaosas. Pavartai pasaulinę spaudą, ir ji pilna nepasitikėjimo, kartumo, rezignacijos, negatyvios kritikos. Nejučiomis nukrypsta akys į tiesos tvirtovę, Vatikaną, bet nė iš ten negirdi drąsaus žodžio, lyg būtų akceptuojama žmogaus ir tautų vergija.Bet blogiausias veiksnys, stumte stumiąs į nihilizmą, yra nepasitikėjimas savo tarpe. Šiandien girdėti stovyklų, kur nebegali net valdybos sudaryti: kritika ir įtarinėjimai tiek jau savo pasiekė. Antra vertus, esti nemaža atsitikimų, kad šiaip jau Lietuvoje labiau žinomi žmonės padaro stovykliniame gyvenime nepataisomų kiaulysčių; jos dvie- jopos: ar valdžios, ar naudos siekimo pasekmės. Tokie žmonės, be savęs teršimo, padaro nepataisomą skriaudą ir visam bendruomeniniam gyvenimui. Tai vyriausia priežastįs savitarpio nepasitikėjimui ir kritikai. Į juos nusižiūrėję, tą patį daro ir mažiau atsakingi. Pagaliau stengiasi kone kiekvienas stoti ant tos pačios platformos, teisindamasis, kad „visi taip daro“. Ir tie „visi“ taip darydami, visi vienas kitu ne-1 
Vokietijos reparacija liausimasLaikydamiesi savo tarptautinių įsipareigojimų, vakarų sąjungininkai visai nereikalauja jokių reparacijų iš karą pralaimėjusių' kraštų. Negana to, visai nežiūrėdamį savo karo patirtų milžiniškų nuostolių, anglosaksai visomis jėgomis remia nugalėtuosius kraštus, turėdami vieną ir pagrindinį tikslą: kad tik greičiau Išbristų pasaulis iš chaoso.Visai priešingai šiuo atžvilgiu elgiasi sovietai. Jie ima viską, kur tiktai gali ir ką tiktai gali.Pasirodo, kad jau Jaltos konferencijoje sovietai pasirūpino savo reparacijų pretenzijas Vokietijos atžvilgiu apdrausti. Atskirame protokole, pirmasis punktas nusako, kad Vokietija turi būti įpareigota atlyginti visus jungtinėms tautoms padarytus karo nuostolius. Antrame punkte yra numatyti trys reparacijų išgavimo būdai: a) mašinų ir fabrikų įrengimų atėmimas, b) metiniai prekių tiekimai ir c) vokiečių darbo jėgų išnaudojimas. O ketvirtame punkte nustatyta, kad bendroji reparacijų suma turi siekti 20 milijardų dolerių ir kad 50% tos sumos turi tekti sovietams.Nors Jaltos protokole 10 milijardų suma yra numatyta tik diskusijų pagrindu, o jau dabar sovietai nesiliauja tuos milijardus be- sisavindami. Paskutinėje ušsienių reikalų ministerių Paryžiaus sesijoje, svarstant Vokietijos problemas,’tfte už ką Molotovas ant ariglosaksų tiek he^ko, kiek už reparacijų teikimo sustabdyrrią."

pasitiki ir visi vienas kitą kritikuoja. Ta kritika ir nepasitikėjimas taip toli nueina, jog a priori silogizmu vadovaujantis nusakoma išnaudotoją (sąmoningai vartoju kai kur neaiškią mintį ir šį švelnų terminą) būsiant dar tik rinksimą ar samdysimą žmogų. Tuo pačiu dažnai apjuodinami ir mūsų globėjai — duondaviai.To, gerbiamieji, kitu vardu nepavadinsi, kaip tik nihilizmu. Užuot reikalą ištyrę, žmogų pažinę, mes klijuojame etiketę, nes jas turime jau gatavas; užuot šokę reikale į • pagalbą, mes savo kritika viską sudarkome; užot kūrę mes kritikuojame ir griauname.Nesistebėkime šituo: juk mes sudarome masę pačių nekaltųjų ir nelaimingųjų žinomų. Gera dirva duoda gerą derlių; politinė ir ekonominė laisvė ugdo kilnias idėjas ir iškelia žmogų. Vergas bei pastumdėlis turi savitą psichiką, kuri nihilizmui labai artima.Stebėkime savo ydas, gelbėkimės iš pavojų. Neveikimas ugdo ir neveikimo ydas. Svarbiausia čia ir yra konstruktyvus nusiteikimas. Imkimės darbo. Užmirškime buvę ekonomiškai; pajėgūs (atseit, ponai). Mokykimės amatų. Nevenkim tiesos žodžio pasakyti į akis kaltininkui, bet kritikuodami nepamirškime nurodyti, kaip tai turėtų būti padaryta; reikale klaidoms ir negerovėms atitaisyti šokimės patys pagelbėti, užuot iš pakampės kitą kritikavę.Nubraukime nuo savo sielos samanas, kuriose mėgsta veistis pikto kirmys, tai ir kiti atrodys daugiau pasitikėjimo verti. Patys kurkime, neatrodys lepšiai kiti. Užuot rezignavę, tvirtai įsijunkime į kovą dėl krikščioniškojo humanizmo, dėl žmogaus ir mūsų tautos laisvės!
Nar-Gįs.

Ryšium su tuo Bevinas tuojau pat reparacijų klausimu pateikė šitokį planą:1. Norint įgyvendyti Vokietijos ūkio vienalytiškumą ir nustatyti vokiečių reparacijų tvarkingą mokėjimą, vietiniai gamybos ištekliai turi būti lygiai paskirstyti tarp visų keturių zonų.2. Visi vietinių šaltinių pertekliai kurioje nors zonoje turi būti panaudoti nepritekliams dengti kitose zonose.3. Jei vienos zonos gamybos pertekliai kitoms zonoms nėra reikalingi, tai tų perteklių eksportas tik tada reparacijų mokėjimui gali būti panaudotas, jei nė viena zona neturi mokėjimų deficito. Bet jei atsiranda mokėjimų deficitas, tai gamybos pertekliai turi būti traktuojami kaip prekių eksportas ir už tai turi būti priimtina užsienio valiuta sumokama, kad išlygintų tuos deficitus.Be to,’ Bevinas dar pridūrė: „Kol atskiros zonos lieka nuo viena kitos atskirtos, tas reiškia faktinį Europos padalinimą. Tas sukelia rimtų sunkumų ir gresia taikai".Vakarų sąjungininkai jaučia, kad sovietams niekas tiek nerūpi, kiek skubus reparacijų Išgavimas. Ypač juos vilioja karo įmonių moderniškos mašinos. Jei jie gautų milijardinės vertės svetimos valiutos, mašinų ir prekių iš vakarinių šonų, kur buvo koncentruota visa vokiečių sunkioji karo pramonė, tai tada jų ginklavimosi klausimas būtų išspręstas. Todėl reparacijų klausimas dar ilgai liks ginčo objektu ir bus ge-(nukelta į 4 p) ,
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Prancūzu literatūros aktualijos
Laiškas iš Paryžiaus , _ •-

Prancūzija ne tik militariškai, ekonomiš
kai, bet ir kultūriškai per šį karą smarkiai 
nukentėjo: neteko daug kūrybingų žmonių 
ir negalėjo laisvai dvasiškai reikštis. Tik 
dabar prancūzai, kaip ir visuomet kultūriš
kai gajūs, vėl visą dėmesį energiją nukrei
pia į dvasinį pasaulį, stengdamiesi sukurti 
naujų dvasinių vertybių ir jas pasėti Eu
ropoje. Tačiau šioje srityje, kaip ir jų po
litikoje, jaučiamas didelis blaškymasis, ieš
kojimas ko nors tikresnio, pastovesnio. Pa
stebimos svetimos įtakos, kurios plaukia iš 
Amerikos ir Anglijos; Prancūzų literatūrinė 
Spauda pilna Hemingway, Steinbeck, Hux
ley ir k. anglo-saksų, amerikiečių rašytojų 
kūrinių. Taip pat ir sovietiniai rašytojai yra 
užkariavę prancūzų komunistinę spaudą, 
ypač Uja Erenburgas, Simonovas ir k. Ap
skritai, Prancūzija ir kultūriniu požiūriu 
yra pasidariusi dviejų kultūrų: demokrati
nės ir diktatūrinės kovų lauku.

Filosofiškai naujoji prancūzų literatūra 
teturi tik vieną naujovišką atramą: J. Sart
re egzistencializmą. Tačiau ji atsiremia į 
ištisą eilę senų filosofinių doktrinų ir nau
jų politinių sąjūdžių, pradedant marksizmu 
ir baigiant moderniuoju socialiuoju kata- 
likizmu. , *

Prancūzų naujausioj literatūroj, kaip ir 
gyvenime, viešpatauja neramumas, naujo 
gyvenimo koncepcija, nauja' žmogaus idėja 
ir naujo humanizmo skelbimas. Tačiau, kuo 
tas naujasis humanizmas grindžiamas, koks 
tas naujasis žmogus, nėra taip aišku, nes 
siu dienų miglotumas ir. neaiškumas yra ap
gaubęs ne tik Prancūziją, bet ir visą pa- 

x šaulį. Po to naujojo humanizmo skraiste 
dažnai ir daug kur slepiasi naujasis komu
nizmas.

Gyviausia šiuo metu Prancūzijoje yra 
poezija. Jos pasirodo labai daug ir vertin
gos. Pirmose eilėse rodosi Paul Eluard 
„Poėsie ininterrompu“ (Nepertraukiama poe
zija), Renė Char „Feuillets d’Hypnos“ (Hyp
nos Lapai), Andrė Cėsaire surrealistiniu 
kūriniu „Et les chiens se taisaient“ (Ir šu
nys tylėjo), Jean Tardieu „Le Demon de 
l’irrealit&‘ (Nerealybės Demonas), Andrė 
Beaudin „Oiseau nimiter personne“ (Paukš
čiai, neimituokite nieko)..

Labai daug pasirodė literatūrinių studijų, 
kritikos knygų. Net penkios knygos nagri
nėja Baudelaire kūrybą ir gyvenimą, tiek 
pat studijų išėjo apie St. Mallarmė, Apol
linaire, dvi apie Max Jacob, dvi apie Pėguy, 
dvi apie Francois Maurlac. Be to, dar pažy
mėtina dr. Jean Fretet knyga „Laliėnation 
poetique“ (Poetinis, pamišimas, kur autorius 
žymių poetų gyvenime ir kūryboj ieško fi
ziologijos ir genialumo santykių. Tai lite
ratūrinė studija medicinos šviesoj. Šiemet 
taip pat išėjo rimtas ir Imponuojantis Jean 
Poulllon veikalas „Temps et Roman" (Lai
kas ir romanas), kuriame autorius gvildena 
romano mechanizmą, jo santykius su laikor 
tarpiu.

Prancūzų romanas labiausiai gvildena šio 
karo psichologinius, moralinius ir sociali
nius padarinius. Literatūrinė premiją lai-

mėję, Fr. Ambriėre ir Rousset savo kūri
niuose aprašo kacetininkų, nelaisvių ir karo 
vargintų žmonių gyvenimą. Rousset „Kace- 
tininko pasauli?“ parodytos visos lagerių 
šlykštybės, moralinis nuopolis, vulgariausias 
cinizmas. Iš senesnių romanistų pažymėtina 
Jules Romain didžiojo romano „Les hom
ines de bonne volontė“ (Geros valios žmo
nės) 26 ir 27 tomas, kur rašytojas gvildena 
politines problemas.

Bendras šių dienų prancūzų literatūrinis 
gyvenimo įspūdis! didelis gyvumas, bet ir 
didelis neramumas, neaiškumas, kaž ko 
ieškojimas ir nesuradimas. Kai gyvenimas 
išplauks iš chaoso, gal ir literatūra susiras 
aiškų, tiesų kelią, kuris ją ves į žmoniš
kumą, į gerovę, į žydėjimą. _. P. L.

ST. SANTVARAS

Nuliūdimo valanda
Prisimena Dubysa.
Prisimena takeliai, kur vaikai bėgiojom. 
Ten duonos buvo daug ir pieno, 
Lakštingala gegužy džiaugės Padubysio 

gojum . . .

Ir sentėvių kapai ten.
Ir motina ir tėvas liko ten grabe miegoti... 
Kadagi mes atversime vartus į savo kiemą — 
Kada mus traukinys atbėgs j gimtą 

stotį? ....

Našlaitė verkia raganos troboj.
Ir laisvą briedį gaudo siundomi skalikai. 
Kodėl, o Dieve, dar ženklų nerodai? 
Kodėl toj. upėj kruvinoj tur skęsti seserų 

vainikai?

Ak, laukiam ryto!
Ir tikim, kad palaužti medžiai gali dar 

atgyti!
Rytoj, o gal poryt vėl pamatysim Nemuną 

ir Nerį
Ir saulėj plazdant vėl regėsim Vyti! ...

Ramusai mano krašte,
Tiktai čionai, kur rūstūs debesys perdangų 
' bėga,
Mes pajautėm visa širdim,
Kad tu esi ir mūsų Alfa ir Omega!

Iš „Laivai palaužtom Burėm”

Literatūrines naujienos
„Vagos“ mėnesinis kultūros žurnalas

~Uchtėje „Vyties“ stovykloje jau pasirodė 
trečiasis tenai leidžiamo kultūros žurnalo 
„Vagos“ numeris. Žurnalas, kaip ir pirmie
ji jo numeriai, spausdintas rotatoriumi, vi
so turįs net 72 psl., šiek tiek iliustruotas. 
Turinyje: Putinas „Margi Sakalai5' (eil.), J. 
P. „Auka -Jaunajai Lietuvai“, K. Gilandis 
„Darius ir Girėnas skrenda“ (telegramos' ir 
reportažai), Pr. Čepėnas „I-ojo Pasaulinio 
karo priežastys", Z. Kaulienė „Norėčiau“ 
(eil.), Dr. A. Rukša „yęrgilijaus Enejidę“, 
A. Badžius „Baladė“ ,(eiLį-, V. Ramonas „Įy 
vėl ta Magdutė“ (ištrauka Jš romano „Kry

Medardas Bavarskas —------
Nemiga

Geltonos nusitrynę sienos 
Ir brūkšniai ten žali ...
Vis nusiminęs aš ir vienas — 
O, kad taip man užmigt! . . . 
Taip nukąnkino tos bejėgės dienos, 
Tie vakarai ilgi . . .
Vis nusiminęs aš ir vienas —
O, kad taip man užmigt! . . .

Victor Anburtin.
FILOSOFIJA IR POLICININKAS.

Pagaliau atsitiko tai, ko iau seniai buvo 
galima laukti: privatdocentas, kuriam jau 
perdaug buvo įkyrėjęs jo skurdas, buvo 
apkaltintas dokumentų suklastojimu. Dabar 
jis jau sėdi policijos kalėjime.

Aš mielai prisiimčiau šio žmogaus 
gynimą. „Aukštasis teisme”, prabilčiau aš 
į teisėjus, „persvarstykit baisiuosius so
cialinius priešingumus, kurie mus skaldo. 
Jūs čia prieš save turit vieną ant žemiausių 
visuomenės laiptų stovintį proletarą. Ir tai 
tokį proletarą, kuris nieko negali tikėtis iš 
trečiojo intefnacijonalo. Nes jei ir bus 
proletarijato diktatūra, privatdocentų, dik
tatūros niekada nebus. Nuo to mus Dievės 
apsaugos.

O dabar pamėginkit, mano ponai, įsigi-' 
linti į to visuomenės išmatos sielą, kuris 
visada turi reikalą su valstybine biblioteka, 
o niekada su veršienos šniceliais. Bet jums 
bus sunku, nes Jūs, mano ponai, ir ąj 
priklausom prie tos klasės, kuri visą: 
priešingai — visada- turi reikalą su ver
šienos šniceliais ir niekada su valstybine 
biblioteka.

Toliau prašau teismą atkreipti dėmėsį į 
tą faktą, kad mes čia turim reikalą su 
dvasiškai menkaverčiu subjektu, kurs už 
savo veiksmus negali būti laikomas atsa
kingu. Toks žmogus kurs šiais paskutiniai^ 
laikais neįsigijo turto, negali būti laikomaj 
labai protingu. O kas dar šiais 1 aikais 
užsiima vien tik mokslu, tas gali būti lai
komas tik nenormaliu; nes tik kretinas gali 
dabar rašyti dizertaciją apie Platono „Pro- 
togorą”.

Tik pasižiūrėkit į tą degeneruotą fizionor 
miją. Ta aukšta kakta, tie nekirpti ir nešųį- 
kuoti plaukai, tos svajingos akys už mažu 
plieniniais rėmais akinių. Tas žmogus riet 
neturėjo tiek proto, kad įsigytų kauliniais 
rėmais akinius, kad atrodytų šiek tiek inr 
teligentiškesnis, kaip pav. ponas pirminin
kas arba antrasis prisiekusysis. Jis visam* 
kame yra kitoks, negu mes, vadinas, išsigi
męs ir negali būti atsakingas.”

Tikrai tokiais savo išvedžiojimais ąš 
išlaisvinčiau savo klijentą. Ir paskui publir 
koj mes padarytume rinkliavą. Aš'jam tarp 
pat padėčiau gauti stoty batų valytą© 
vietą, kad jis vėl bent kartą galėtų pavaN 
gyti restorane.

žiai“), M. Mažeika „Tu“ (eil.), A. Daukan
tas ,;Paskutinis Laimikis“ (kaimo vaizdeli^ 
Harry Harper „Astronautų amžius“ (vertė 
A. R.), R. Jackson „Karo nusikaltimą?* 
vertė J. P.), S. Alsietis „Racionalizacija'*, 
Gen. J. F. C. Fuller „Realybės“ (vertė Ą. 
Masionis), V. Vilnietis „Pasaulinė atominio 
šnipinėjimo afera Kanadoje“ (skaudos ir 
radijo mantažas), J. K. versta „Tremtinių 
problema JTO svarstymų ir nutarimų švie
soje ir V. Mačiulaičio versta ,,BAT Bom
bos“.

'Ne tik iš pirmo įspūdžio, bet ir pasiskai- 
(nukelta į 4 p.)

3



MINTIS Nr. 132 4 psi. Penktadienis 1946 m. rugpiūčio 2 d.

“žmogžudys“
mens. Ne, tai nereiškia, kad mes turėtum 
abejoti dėl atominės bombos panaudojimo 
tam, kad išvengtume naujų sovietų impe
rializmo nusikaltimų. Įvykdyti egzekuciją 
žudikų nėra joks nemoralus aktas.“

Anglijos komunistų laikraštis „Daily 
Worker“ smarkiai puola Bullitą, vadinda
mas ji „išėjusiu iš proto žmogžudžiu“. Jis 
rašo, kad Bikinio bandymai aiškiai įrodo 
JAV nusistatymą panaudoti atominę bom
bą, kaip tautinės politikos instrumentą ir' 
norą ją tobulinti kariniams tikslams. Lai
kraštis baigia šiuo įspėjimu: „Mažieji Hit- 
leriai iš ąnos Atlanto pusės turėtų būti ati-‘ 
džiau saugojami, o Didž. Britanijoje esan
tieji atominės bombos entuziastai netu
rėtų pamiršti, kad šis ginklas yra daug 
pavojingesnis tirštai gyvenamoms saloms, 
negu plačiai išsklaidytoms teritorijoms.“

MUSŲ INTERESAS SULAIKYTI 
NAUJAS AGRESIJAS

Prancūzijos laikraštis „Le Figaro“ lie
pos 17 d. pranešė, kad Williams Bullitas, 
buv. pirmasis JAV ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje, savo naujai išleistoje knygoje, 
pavadintoje „Didysis rutulys tas pats“, 
kaltina Sovietų Sąungą, kad ji nori nuka
riauti pasaulį ir įvesti visur komunizmą. 
Jis sako, kad sovietų užsienio politikoje 
nėra nieko paslaptingo. Jų tikslai nesi
keičia. Jie numato įvesti komunistinę dik
tatūrą visame pasaulyje. Ir todėl negalima 
nusileisti Stalinui. ' Ateis momentas, kada 
mes turėsime sustabdyti sovietų imperia
lizmą arba patys pasiduoti jų įstatymams. 
Mes negalime palikti šitos planetos. Mū 
sų tautinis interesas yra uždrausti Stalinui 
daryti naujas agresijas, kol mes dar tu
rime tam priemonių, o jų pajėgos dar yra 
toli nuo mūsų krantų. Bullitas patarė 
JAV organizuoti „apsaugos liniją“, į kurią 
įeitų Vakarų pusrutulys, Didž. Britanijos 
imperija, Kinija ir Vakarų Europos valsty
bės. Sijinija, sako jis, bus „taikos kelias“. 
Bullitas visuomet buvo laikomas įsitikinu
siu rusofilu. Savo laiku jis susilaukė iš 
amerikoniškų konservatorių sluoksnių ašt
rios kritikos. Tokiu būdu dabar išleistas 
jo kūrinys įrodo jo visišką atsivertimą.

Išėjės iš proto
„Nouvelles de France et du Monde“ lie

pos 17 d. straipsnyje Williamo Bullito 
bomba“ rašo, kad buv. JAV atstovo Mask
voje nauja knyga „The great globe itself“ 
yra tikra antisovietinė, toli siekianti, bom
ba. Tuo metu, kai daromi sunkūs bąndy- 
Sai, norint duoti pasaulinį statutą, kuris 

iduotų ilgametę taiką, vyksta aštrios po
lemikos, kurių negalima nutylėti. Štai keli 
bruožai iš New York Daily Mail korespon
dento duodamų šios knygos plačių charak
teringų ištraukų: „Norėdama užkirsti kelią 
riaujiems rusu imperializmo nusižengi
mams, Amerika neturėtų dvejoti dėl ato- 
Fės bombos panaudojimo.“ Pagal Bul-

sovietai siekia karo prieš visą pašau-1 
Vienintelis totalinis imperializmas, ku

ris šiandien grasina pasauliui, yra Sovie- 
tįl Sąjunga, kurios užsienio politika siekia 
įvesti visame pasaulyje komunistinę dik
tatūrą. JAV turi imtis priemonių tai su
stabdyti arba turės pati jai pasiduoti. Pa
saulis pradeda į mus žiūrėti, kaip į milžiną 
Su molio galva. Ir tas pats pasaulis, kuris 
Sukasi į mus, ieškodamas vadovo, klausia 
save, ar mes intelektuališkai sugebėsime 
nustatyti savo darbo planus taikai bei lais
vei ir juos realizuoti“ . . . „Pradėkime nuo 
to, ar mes turime pulti sovietus, musų tu
rimos atominės bombos ir mūsų nepap
rastų oro pajėgų dėka mes esame daug 
Stipresni už Sovietų Sąjungą. Todėl mes 
gėlime ją sunaikinti. Bet ar reikia kariau
ti su Sovietų Sąjunga dėl to, kad sovietų 
vyriausybė turi norą kariauti su mumis 
Vėliau ir nužeminti mūsų moralinį lygmenį 
beveik iki komunistinio moralinio lyg-

Vokietijos reparacijų klausimas
(atkelta iš 2 pS

ra priemonė paspausti sovietus, kai reikės 
jų nuolaidų kituose klausimuose.

Iš didžiųjų valstybių, po Sovietų Sąjun- 
is, Prancūzija yra antras kraštas, kuris la- 

l nukentėjo per penkerius vokiečių oku- 
djos metus. Todėl prancūzai . reparacijų 
tusimą stato visai konkrečiai: reikalauja 

pavesti jų kontrolei Ruhro, Reino ir Saaro 
ttltis, o tada reparacijas jie patys pasiims iš 
fesyklų. Sis prancūzų reikalavimas yra vi
tal suprantamas, prisimenant tai, kad pran- 
ėftzams dar tebėra neatlyginti plrmbjo pa
kulinio karo nuostoliai.

Nors amerikiečiams reparacijų nereikia, 
r t jie tuo klausimu irgi labai interesuojasi.

Molotovo priekaištus Byrnes šitaip atsakė: 
„Šiuo metu amerikiečių biudžete yra nu

matyta 200 milijonų dolerių mūsų zonos iš
laidoms dengti. Tat kyla iš to, kad Vokie
tija nėra traktuojami vienu ūkiškuoju vie
netu, kaip Potsdamo susitarime yra numa
tyta.

Mes nereikalaujame sau jokių reparacijų 
ir jokių sričių kaip Rytprūsiai. Aš nežinau, 
klok yra verti įrengimai, kuriuos sovietai 
gavo toje srityje. Tų žinių Amerikos Jung
tinės Valstybės dar nereikalavo, bąf jos pa
geidauja,' kad Potsdamo susitarimas būtų 
vykdomas taip, kad mums nereikėtų mo
kėti 100 milijonų doleriu kasmet“.

Dabar reparacijų klausimas yra atidėtas 
ir jis iškils rudenį, kada bus tariamasi, dėl 
Mkoe sutarties sudaryme su Vokietija.

‘ - Vi. Bs.

Literatūrines naujienos
(atkelta iš 3 p.)

čiūs, šis Uchtės žurnalas yra tikrai kultūros 
žurnalas, o na šiaip sau tik. „kultūros“ žur
nalas, kaip tai dabar mėgstama paprastai 
daug kur daryti. Pirmoje vietoje žurnale 
stovi medžiaga, skirta paminėti Dariaus ir 
Girėno transatlantiniam skridimui. Str. 
„Auka Jaunajai Lietuvai“ autorius, rašy
damas apie kap. Darių, iškelia dar naujų 
epizodų iš šio garbingo vyro gyvenimo, tuo 
būdu dar pagausindamas medžiagą-ir išryš
kindamas asmenybes, mus išgarsinusias sa
vo skridimu visame pasaulyje. Iš Origina
liosios medžiagos dar minėtini savo gilia 
mintimi: Pr. Čepėno „I pasaulinio karo 
priežastys“ ir S. Alsiečio „Racionalizacija“, 
Dailioji žurnale esanti literatūra, nors ir 
originali, bet neatlaiko žurnalo verstinės 
dalies, dėl kurios ir pats žurnalas turi dau
giau mokslinio charakterio. Beje, iš dailio
sios lit. išskirtinas V. Mykolaičio-Putino 
eil. „Margi Sakalai“, kuris čia visai teisin
gai įdėtas pirmajame puslapyje. Žinoma, 
negalima iš visų reikalauti, kad jie rašytų 
kaip Putinas ar kiti mūsų garsieji poetai, 
bet galima pageidauti ir tikėtis, kad atei
nančiuose „Vagos“ numeriuose sustiprės ū 
literatūrinė (originalioji) pusė.

„Aušros belaukiant“ —

Kurį laiką sustojęs, dabar vėl pradėjo 
eiti dar Montgomery stovykloje pradėtas 
leisti Alb. Pociaus redaguojamas literatūros 
ir kultūrinių informacijų leidinys .Aušros 
belaukiant“. Seedorfo stovykloje šio leidinio 
pasirodė jau du numeriai. Paskutiniame 
„A. B.“ numeryje plačiai paminėta Dariaus 
ir Girėno transatlantinio skridimo sukaktis. 
Šiaip leidinyje duodama gana kruopščiai 
parinktos beletristinės, ir publicistinės me
džiagos. „A. B." atskirą priedą duoda ir 
skautams „Budėk“. Leidinėliui V. Vaitie
kūno pagamintas nuolatinis viršelis.

„BALTIJOS TREMTINIAI 
BUS LAIMINGI ANGLIJOJE"

. Tokiu pavadinimu žinutę įsidėjo anglų 
dienraštis „Daily Mail” savo kontinentinėje 
laidoje. Be kitko tenai rašoma.
Britų planas įisileisti į Jungtinę Karaliją 
1 000 pabėgėlių iš anglų zonos Vokietijoje, 
Baltijos tautų pabėgėlių tarpe sukėlė didelį 
pasitenkinimą.

Baltų surinkimo centre Hanoveryje, iš 
kurio numatoma parinkti kandidatus, dau
gumas gyventojų yra profesoriai, daktarai, 
mokytojai, dailininkai, ofieros, baleto ar 
dramos artistai, beveik visi jie bėgo iš 
savo krašto tuo metu, kai bolševikai ver
žėsi į jį.

Stovykoje esantieji — apie 3000 latvių, 
1800 estų ir, 700 lietuvių — šią naujieną 
sužinoję labai nudžiugo.

Gilaus liūdesio valandoje, mirus Schein- 
feldo stovyklos gyventojai Aneliukel Skim- 
birauskaitei, jos tėvams, broliui ir artimie
siems reiškiame ~J|Uą užuojautą.

Ardickų, Tjįįąių,ir Kulmatickų šeimos.

BRITŲ KARIAMS LEIDŽIAMA VESTI 
VOKIETES

Londonas. Kariuomenės viršininkas Vo
kietijoje. įgaliota britų karinio personalo 
nariams duoti leidimus vesti vokietes išim
tiniais atsitikimais, esant rimtoms prie
žastims ir nesant_abejoįimų saugumo sume
timais. Karo ministens šį nutarimą pas
kelbdamas žemuosiuose rūmuose, pridūrė: 
„Vyriausybė yra nuomonės, jog vedybų 
varžymų sumažinimas sutinka su viešąja 
nuomone.”

Sį kartą leidimas buvo duotas 2 mėne
siais anksčiau, nekaip po 1. D. karo' (tada 
buvo leista po 17 mėnesių po karo pa- 
laiubų).
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