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Paryžiaus k
Paryžius. Paryžiaus kongresas pradėjo 

savo šeštąją posėdžių savaitę. Sekmadienj 
skirtas 4 užsienio reikalų ministerių po
sėdis buvo atšauktas. Šio atšaukimo prie
žastimi buvo ne Molotovo išvykimas į 
Maskvą, tačiau faktas, kad užsienio rei
kalų ministerių pavaduotojai, kurie 
svarsto kongresui įteiktus 250 sutarčių 
pakeitimo pasiūlymus, yra smarkiai pa
žengę pirmyn ir dėl to nebuvo reikalo 
šaukti tuo reikalu pačių užsienio reikalų 
ministerių. .

Kalbėdamas apie Molotovo išvykimą į 
Maskvą Reuteris tvirtina, kad Molotovas 
išvykęs. į'Maskvą pasitarti su Stalinu Vo
kietijos klausimu, kadangi šia tema arti
miausiame didžiųjų valstybių posėdyje 
numatoma kalbėtis. Tikimasi, kad Molo
tovas šiomis dienomis į Paryžių sugrįš.

Politinė ir teritorialįnė kongreso komi
sijos susirinko pirmadienio ryte bendram 
posėdžiui. Buvo išklausyta Rumunijos 
atstovo nuomonė dėl Vengrijos reikalavi
mo ištaisyti Transilvanijos sieną jos 
naudai.

KONGRESO KOMISIJŲ SPRENDIMAI
Londonas. Paryžiaus taikos kongreso 

karinė- komisija nutarė visoms penkioms 
priešo valstybėms uždrausti daryti tyri
nėjimus atominio ginHo srityje. Taikos 
tikslams atominės energijos tyrimas, so
vietams pasiūlius, paliktas neuždraustu. 
Sis sovietų pasiūlymas priimtas visais 
balsais.

Politinė ir teritorinė komisija Vengri
jos reikalams nutarė leisti Vengrijai pa
sisakyti sienų klausimu su Rumunija.

Oolitinė ir teritorinė komisija sutarties 
su Italija reikalams 15 prieš 5, dviem su
silaikius, patenkino Prancūzijos teritori-

Gincas dėl Uk
Naujorkas. Jungtinių Tautų saugumo 

taryba rugsėjo antrą dieną pradėsianti 
svarstyti Ukrainos skundą prieš Graiki
ją. D. Britanijos atstovas saugumo tary
boje Sir Alexander Cadogen tebesilaiko 
nuomonės, jog šis skundas kaip nepa
grįstas ir nerimtas — nesvarstytinas, kad 
neduotų preteksto ir kitoms valstybėms 
ateityje sunkinti tarybą nepagrįstais, be
reikšmiais skundais. 'Tačiau SSSR atsto
vas Gromyko tebetvirtinąs, jog negali 
būti nei kalbos apie skundo nepagrįstumą, 
nes įvykiai rodo, kad Graikijos ir Alba
nijos nesantaika turinti tendencijos plės
tis, kas savo keliu jau sudaro grėsmę ne 
tik taikai Balkanuose, bet ir pasaulio 
talkai.

SVARSTO PAŠALPĄ EUROPOS 
KRAŠTAMS

Lopdonas. JAV vyriausybės informato
rius -pareiškė Vašingtone, kad vyriausybė 
šiuo metu svarstanti, ar nereikia kreiptis į

jngrese tylu
nes pretenzijas į Italijos Alpių pasienio 
sritį, vadinamą Monceni —' Plato. Šiuo 
sprendimu Prancūzijai atitenka žymios 
hidroelektrinės jėgainės, kurioms tačiau 
jie leisią Italijai ir toliau naudotis.

Sovietų reikalautas karo nuostolių pa
dengimas iš Rumunijos 300.000.000 dolerių 
sumoje visais balsais patvirtintas.

MOLOTOVAS IŠSKRIDO MASKVON 
PASITARTI

Londonas. Rugpiūčio mėn. 31 dieną 
prieš piet SSSR užsienio reikalų ministe- 
ris Molotovas lėktuvu iš Paryžiaus išskri
do Maskvon. Prancūzijos diplomatinių 
sluoksnių nuomone, jo nenumatytas išvy
kimas nereiškiąs nieko nepaprasto — ma
tomai jis norįs su savo vyriausybe ap
tarti paskutinėmis dienomis susidariusį 
Paryžiaus taikos kongrese įtempimą. Jo 
grįžimo laikas nežinomas. Todėl rugsėjo 
antrai dienai numatyti neoficialūs ketu
rių didžiųjų pasitarimai greičiausia tek
sią atidėti.

Graikai pasisak*
Londonas. Vakar dieną įvykęs balsavi

mas Graikijoje dėl karaliaus Jurgio su
grįžimo praėjo palyginti ramia. Korespon
dentai iš Atėnų praneša, kad padėtis pro
vincijose ir sostinėje nėra įtempta. Tvirti
nama, kad politinė įtampa šio balsavimo 
metu yra žymiai mažesne negu praėjusių 
rinkimų kovo mėnesį metu. Kiekvienas 
rinkėjas rinkimo apylinkės būstinėje gau
davo 3 balsavimo lapelius. Viename ju 
buvo įrašytas karaliaus vardas, antrame 
žodis „respublika“, o trečias buvo tuščias. 
Šis tretysis skirtas pasisakyti prieš kara
liaus grįžimą Graikijon. Komunistų parti-

rainos skundo
kongresą lėšų pašalpų fondui kai kuriems 
Europos kraštams remti, kai Unrra nustos 
veikusi. Pagalba svarbiausia būtų reika
linga Italijai, Austrijai ir Graikijai.

VENGRAI MALTRETUOJA ČEKUS
Londonas. Čekoslovakijos vyriausybė pa

siuntė notą Vengrijos vyriausybei, pro
testuodama, kad blogai elgiamasi su Ven
grijoj gyvenančiais čekais. Protesto notoja 
sakoma, kad Vengrija savo elgesiu su čekais 
pažeidžia abiejų kraštų susitarimą mažumų 
reikalu. ’

' ARABAI NENORI KONFERUOTI
Londonas. Palestinos arabai atmetė pak

vietimą dalyvauti Palestinos reikalams 
konferencijoje, Londone. Žydų „Jewish 
Agency" nusistatymas dar nežinomas. 
Konferencija prasideda rugsėjo 9 dieną. 
Jon atvyksiąs iš Paryžiaus ir Revinas.

GRįŽTA BE ENTUZIAZMO

Reportaže apie vokiečių karo belaisvių 
grįžimą iš sovietų zonos „Schwaebischa 
’Landeszeitung” rašo: . . .Belaisvių tarpe už- *
simezga pirmi laisvi pokalbiai. Mus užver
čia visokiausiais klausimais: Ar britų zonoje 
antrieji bėgiai taip pat nuimti a;ba ar tei
sybė, kad britai ir amerikiečiai nepaleido ,
vokiečių karo belaisvių? Visi džiaugiasi, 
kad sovietų zonos siena buvo užpakalyje. - -
Į mano atkartotinį prašymą, k^d mane su
vestų su kokiu komunistu, buvo atsakyta 
neigiamu juoku. Man buvo kartkartėmis at
sakyta: „Nuo viso to mes esame visiškai 
pagydyti!”, „Apie tai mes’ nenorime nieko- > 
begirdėti!” Keletas iš jų, kadaise buvus ų 
komunistų, šiandien nebe komunistai.

Grįžusieji visi yra ligoniai ir nedarbingi. 
Daugis iš jų buvo labai sulysę, patinusios 
kojos, rečiuoti veidai ir daug kita ko rodė, 
kad jie buvo išgyvenę sunkius kančių laikus.

už monarchiją
ja . savo nariams įsakė -.atiduoti tuščias 
korteles. Kaip pranešama, anglų ameri
kiečių komisija, kuri tikrino rinkėjų są- 
rašų sudarymą, šiuos rinkimus neoficia- . ' 7
liai stebėjo. Manoma, kad savo balsus ati
davė apie 1% milijono rinkėjų, kurių be
veik pusė savo balsus atidavė jau sek
madienį prieš piet. Galutini rezultatai te- - •
bus paskelbti apie trečiadienį. Korespon
dentų pranešimu, rusų pasiuntinys Atė
nuose šeštadienį išskrido į Maskvą. Ang
lų kariuomenei uždrausta apleisti karei- 
nines: JAV laivyno vizitas atidėtas.

Graikijos ministerio pirmininko pava- . 
duotojas pirmadienio rytą Atėnuose pra
nešė, kad atiduotų balsų pasisako už 
karaliaus sugrįžimą Graikijon. Iki šiol tu-' 
rimomis žiniomis Atėnuose ir Solonikuosa 
daugiau negu 60% visų' balsuotojų pasi
sakė už karaliaus sugrįžimą, gi provinci
jose net iki 90%. Vienintelė Kretos sala 
65% pasisakė už respubliką. Monarchijos 
šalininkų džiaugsmo demonstracijos yra , 
uždraustos. Karaliui Jurgiui tautos pasi- „ 
sakymo rezultatai bus pranešti ministerio 
pirmininko Tsaldario, kuris šiuo metu 
randasi Paryžiuje.

MIRTIES BAUSMES PAKEISTOS 
K ALE JI Al u

Londonas. Jeruzalėje paskelbta, kad mir
ties bausmės 18 jaunų žydų teroristų pa
keistos kalėjimu iki gyvos galvos. Jie bu
vo pasmerkti už Haifos geležinkelio už
puolimą.

NAUJI JA VALSTYBIŲ NARIAI
JAV vidaus reikalų ministeris Julius A* 

Krugas pasiūlė priimti Aliaską ir Havajus 
į JAV sudėtį kaip 49 ir 50-tąjį narį.
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NesantaiL
Daugelį amžių 400 milijonų kinų gyveno 

apsitvėrę aukšta mūro siena ir pastarai
siais amžiais žymiai teatsiliko nuo pasaulio 
pažangos. Kinijos valstybė yra labai didelė, 
bet neturtinga. Skurdas rr badas yra vidaus 
nesutarimų priežastis. O kur nesutarimai, 
ten geriausia dirva komunizmui.

. Kada 1 prasidėjo antrasis D. karas Toli
muosiuose Rytuose, japonai pirmiausia 
puolė kinus, nes jie buvo silpni. ''Veikiai 
japonai užėmė vieną didžiausių Kinijos 
šiaurės rytų provincijų, vadinamąją Man- 
džuriją, ir įsiveržė gerokai į vidurinę Kini
ją, užimdami visus tirščiau gyvenamus pa
kraščius prie Ramiojo vandenyno. Vėliau, 
kada japonai išmušė anglus iš Singapūro, 
Kinija liko visai atkirsta nuo jūrų, ir sąjun
gininkų parągsa kinams galėjo būti teikiama 
tik per Indiją ir Burmą.

Siaurės Kinijos sienos sueina su Tarybų 
s-gos ir su Mongolijos liaudies respublikos 
sienomis. Todėl kiųams niekuomet netrūko 
komunistinio „mokslo”. Kada kovų su japo
nais metu sąjungininkai rėmė tautinę kinie
čių armiją, vadovaujama generalissimo 
Ciangkaišeko, tuo pat metu sovietai rėmė 
kariuomenės dalinus, kurie buvo vadovau-
jami komunistų.

Jungtinės Amerikos Valstybės,, stengda
mosi įgyvendyti pasaulyje taiką, rūpinasi, 
kad Kinijoje būįų išvengta pilietinio karo. 
Buvęs JAV kariuomenės vyriausiojo štabo 
viršininkas gen. Georgeas C. Marshallas yra 
paskirtas specialiu prezidento Trumano at
stovu Kinijai. Jo uždavinys yra pašalinti 
visus nesusipratimu® ir įgyvendyti demo
kratinę santvarką. Jo tarpininkavimu š. m. 
sausio 10 d. tarp vyriausybininkų partijos, 
vadinamos Kuomintangu, ir komunistų par
tijos buvo pasiektas susitarimas. Pagal tą 
susitarimą abi pusės pasižadėjo sustabdyti 
kautynių veiksmus ir, žinoma, amerikiečių 
įpročiu, centrinė Kinijos vyriausybė turėjo 
būti papildyta komunistais. Be to, Ciangkai- 
ieko vyriausybė turėjo garantuoti visas 
keturias laisves ir įvykdyti'demokratinius 
rinkimus. Bet įvyko taip, kad Kuomintango 
partijos centro komiteto visuotinis susirin
kimas nepripažino šitų vyriausybės pasiža- 
dėiimų ir paliaubų sąlygas, kaip labai pa
lankias komunistams, atmetė. Visą paliaubų 
laiką abi pusės išnaudojo geresniems pasi
ruošimams, o jau balandžio mėn. antroje 
pusėje kovos vėl prasidėjo.

Tų kovų pobūdis yra tuo keistas,,kad ten 
nėra jokio ištisinio fronto. Vienintelė sritis, 
kar ’/io viso ploto yra komunistų rankose, 
yra Mandžurija. Bet ir čia vyriausybininkai 
yra dideliu pleištu prasiskverbę. Kinijos jū
ros pakraščiu į Mandžurijos gilumą ir savo 
rankose tebeturi Mukdeną, didelį geležinke
lių mazgą. Visa Jeholo provincija, esanti 
trikampyje tarp Mandžurijos ir Mongolijos 
liaudies respublikos, yra komunistų rankose. 
Ir iš čia komunistai kelių šimtų kilometrų 
ilgio siauru pleištu yra prasiskverbę kone į

a Kinijoje
pačią vidurinę Kiniją. Be to, rytinėje Kini
jos dalyje komunistai turi savo rankose 
Santungo ir Kiangsio provincijas. Bet čia 
jie yra keliais lopais' vyriausybininkų sus
kaldyti ir apsupti. Yra taip pat vietų, kur 
vyriausybininkai yra komunistų apsupti. 
Čia minėtose provincijose daugumas gele
žinkelių linijų iš uostų į krašto gilumą, 
tebėra vyriausybininkų rankose. Dėl tų 
geležinkelių linijų pastaruoju metu prasi
dėjo smarkios kovos.

Ir normaliais laikais dažnai pasitaikydavo 
taip, kad kai kuriose provincijose pasi
reikšdavo badas. Būtų neįsivaizduojamos 
krūvos vargo, jei dabar Kinija būtų palikta 
pati viena savo laimės kalti. Jau karo su 
japonais metu amerikiečiai visą laiką rėmė 
kinus ir remia juos ir dabar. Praėjusių 
metų gruodžio mėnesyje Unrra pažadėjo 6 
mėnesių būvyje pateikti pašalpos už 4*/a 
milijardų RM.

Sį pavasarį buvo paskirta 5 milijonų 
dolerių paskola. O telkiniai pagal skolinimo 
ir nuomojimo įstatymą, žinoma, daugiausia 
ginklai ir amunicija, buvo sustabdyti tik 
š. m. birželio pabaigoje. Dar liepos mėnesį 
Trumanas pasirašė įstatymą, pagal kurį 

Kinijai buvo perleista 271 mažesnių kari

GED. GALVANAUSKAS Taika ar karas?
(tęsinys iš 156 Nr.)

Jugoslavijoje numušus amerikiečių du 
lėktuvus š. m. rugpiūčio- 9 ir 19 d.-d. Va
šingtonas paskelbė ultimatumą. Tito dalį 
reikalavimų jau patenkino. Jis patenkino 
dalį reikalavimų dėl dviejų lėktuvų su
naikinimo, bet ne dėl plataus masto kurs
tymų ir agresijos, kurie jau senai jugo
slavų žarstomi lyg žarijos., Numanu, kad 
tie du lėktuvai neatstoja Pearl Harbour 
konflikto, vertusio JAV stoti karan, bet 
žymu, kad šiandienykštė įtampa jau yra 
pasiekusi tam tikrą laipsnį, kuriame nu
manu, kad pasaulis artinasi į konfliktą. 
Anglosaksai neveltui ruošia jūrų laivyno 
manevrus Viduržemio jūroje, o lėktuvų 
divizijos perskraidinamos iš Amerikos į 
Europą.

Indijoje siaučia neramumai. Indai kon- 
gresininkai vis dažniau susiremia su mu
sulmonais. Pastaruoju metu vien Kaltu- 
toje sąmišio- metu užmušta per tūkstantį. 
Keli tūkstančiai sužeistųjų. Britams ne
vyksta vyriausybių sudarymas. Nemato
moji ranka ir čia yra mostelėjusi.

Kinijoje siaučia . plataus masto karas 
tarp kiniečių komunistų ir. nacionalistų. 
Komunistai žengia pirmyn. Jie stumiasi 
plačiu baru į pietus.

Visa tai dedasi, kai keliolika mėnesių 
praslinko nuo antrojo kontinentinio karo, 
o Paryžiuje vyksta taikos kongresas, ku
ris taiką laidoja.

Taikos politinis bankrotas
Ano metu idealistinių nuotaikų sukur

toji Tautų Sąjunga greitai tapo jėgos 
žaismo priemone. Konfliktai buvo spręsti 
vadovaujantis ne teisingumu, bet kumščio 
svoriu. Vilniaus, Mandžiurijos neteisybės 
iškasė duobę Tautų Sąjungai. ■ •

Taut-,.c’’-in<?a ir teisingumo kelią pa- 
3i-inkusi be vykdomosios galios, tarptau-

laivų. Amerikiečių kariuomenės junginiai, 
kurie kovojo prieš japonus, dar ne visi 'iš 
Kinijos yra atitraukti. Dar ir dabar laikraš
čiai praneša, jog stiprūs amerikiečių ka
riuomenės daliniai, visišku" apginklavimu, 
nuolat eina sargybas plentuose tarp Pekino 
ir Tiencino. Tas jų buvimas yra suderintas 
su Kinijos vyriausybės nusistatymu.

Ne taip seniai „Pravda” rašė, kad Kuo- 
mintango partijos centro komiteto visuotinis 
susirinkimas atmetė vyriausybės siūlymą 
sumažinti kinų nacionalinės armijos skaičių 
ir pageidavo, kad armija ir toliau pasiliktų 
3*/« milijono vyrų. Dabar iš Kinijos ateina 
žinių, kad gen. Ciangkaišekas yra metęs į 
kovas 2 milijonus gerai ginkluotos kariuo- 
meneės. Reikia neužmiršti, kad sritys, ku
rios yra komunistų rankose, taip pat turi 
130 milijonų gyventojų. O komunistai irgi 
yra ‘ remiami iš užsienio savo idėjos 
įkvėpėjų.

Nors gen. Marshallas vis dar nenustoja 
vilties abi puses sutaikyti, bet, rodosi, kad 
juo toliau, juo labiau konfliktas bręsta. Da
bar jau komunistai Mandžurijoje sudarė 
atskirą vyriausybę ir skelbia tą provinciją 
nepriklausoma. O tiek amerikiečiai, tiek 
Ciangkaišekas yra pasiryžę atstatyti-Kiniją 
vieningą ir demokratišką VI. Bs.

tinės kariuomenės jame negalėjo tęsėti. 
Tat puikiai įrodė Abisinijos, Albanįjcs 
užpuolimas, Austrijos, Čekoslovakijos, 
Klaipėdos krašto prijungimas. .

Dabartinis taikos “kongresas yra ištemp
tas ant dyiejų pajėgų kurpaliaus. Jas ski
ria politikos polėkiai — valdyti pasaulį, 
pasaulėžiūros. Idealizmas palaidotas. At
lanto kilnieji nuostatai pamiršti. Kenčian
čios, išniekintos ir pavergtos tautos pa
liktos jų likimui. Tarptautinės sankcijos 
nėra. Dvi stovyklos notomis spiaudosi, kai 
galybių atstovai kongrese vienas šalia ki
to sėdi.

UN pilnatyje taika nerado vietos. Sau
gumo Taryboje jėga neleido teisingumui 
žodžio tarti nei vienu klausimu. Irano 
klausimas pamirštas. Atominės bombos 
problema neišspręsta. Sovietų prof. S. P. 
Aleksandrov paskelbė, kad sovietai ban
dys savo atominę bombą. JAV oro laivy
no žinyba skelbia turinti ginklą atominei 
bombai sunaikinti.

Ar visa tai žada taiką nuo karo išvar
gusiam pasauliui? Į šį klausimą, kai sto
vyklų spauda karu graso, 1934 m. Nobe
lio laureatas prof. Harold Urey, vienas 
atominės bombos išradėjų, štai ką dėstot
„JAV gali būti, priverstos pradėti karą 
pasauliui apyvaldyti, kol kitos valstybės 
neturi atominio ginklo. Jei nebus surastas, 
būdas atominį ginklą kontroliuoti, pasau
linis karas bus - neišvengiamas palyginti 
artimoje ateityje“.

Pasaulio galybės dabar turi rinktis 
raudonąją taiką ar baltąjį karą. Vadina
mame taikos kongrese raudonoji taika 
anglosaksams nepriimtina. Tuo "atveju 
lieka dar viena išeitis - XX amžiaue1 Kry
žiaus karas, kuriame susidurs baltoji ir 
raudonoji žvaigždės. ■ ' <

(pabaiga)
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»A IUE W^EITERATVRA^ft MOKSIAS
Į. Švaistas
1 v V,
Velniai z;n, kas čia darosi!

(ištrauka iš romano)
Baigėsi ruduo, praėjo žiema. Lauktas, 

džiugus sužaliavo pavasaris. Pasiautęs, žie
dais pasipuošęs jis jau buvo besirengiąs 
užleisti savo vietą vasarai Butkūnuose vis 
garsiau buvo pradėta šnekėti, kad Adomo
ji nė rengiasi susituokti su Kaziu Naujoku.

,'aras tebėjo. Bolševikai spyrėsi iš pas- 
kuiiniųjų. Sutraukę visas savo jėgas ir su
teikę išteklius, jie netgi iš gynybos perėjo 
į puolimą. Vadinasi, ir šie metai jokių pa
lengvėjimų ar normalių gyvenimo sąlygų 
nežadėjo dar. Daug darbų ir daug ben
drojo gyvenimo pareikalavimų vėl teko nu
galėti prievolės būdu sutelktomis jėgomis.

Apsčiai tarnautojų, ypač iš didesnių mie
stų, talkininkavo vasarą kurą parengdami. 
Geroka tokių talkininkų kuopa dirbo valdi
niam miške netoli Genučių sodžiaus.

Talkininkai buvo susiskirstę kuopelėmis 
po du, keturis, arba brigadomis, kaip mėgo 
pašaipiai bolševikų terminu vadintis. Viena 
kuopelė anksti rytą giliau miške nurentė 
drūtą seną jau padžiūvusią eglę. Toji griū
dama užkabino dar bent porą jaunesnių — 
taikių, žalių — ir išvertė su šaknimis.

' luvirtusių jaunųjų eglių tarpe malkų kir
to n pastebėjo tarytum drabužių rutulą. 
Pribėgo arčiau. Vieni bematant su baime ir 
pasišlykštėjimu atšoko afgal, kiti nutarė iš
tirti. Apsiginklavo ilgais, skubiai nugenėtais 
pagaikščiais, atsargiai’ šalino pernykščias, 
parudavusias, byrančiais spygliais eglėšakes.

Ir šitie drąsesnieji gąsterėjo: pasirodė la
vonas. Atviras tebuvo veidas, bet jis suglei- 
mėjęs, apipuvęs jau buvo. Bebloškiant eglė
šakes ir valant šapus/ stipriai smogė 
smarvė. >

Tuojau susirado eigulį ir pranešė. Tasai 
sėdo ant dviračio ir nudūmė į Butkūnus pas 
policijos punkto vedėją.

Eigulis, pranešęs policijai, neiškentė čia 
vienam, čia kitam neprasitaręs. Nors žudy
nės šiais laikais nebuvo didelė naujiena, bet 
vis dėlto netoliese lavono aptikimas sudarė 
savotišką sensaciją. Ji momentališkai aplėkė 
visą bažnytkaimį. Ir visi, dar lavono nematę 
ir gerai neišsiaiškinę, vienu balsu užriko, 
kad tai ir būsiąs nužudytas Adomonis. To 
jau užteko: apie tai tik tekalbėjo ir vieni 
kitus sugeatijavo.

Policijos punkto vedėjas, susisiekęs tele
fonu su apskrities miestu, gavo atsakymą, 
kad iš ten nei gydytojas nei tardytojas ne
galėsią atvykti, todėl jis pat* turįs šį rei
kalą sutvarkyti. Punkto vedėjas pasikvietė 
vietos praktikuojantį gydytoją. Prie jų bū
tinai panoro prisidėti naujasai viršaitis, An
tanas Rimonis. Atpažintojais buvo iškviesti 
Jonas $inkūnas, Ignas Paliepis ir Anelė 
Adomoąišnė. Pirmieji du patys veržėsi 'vyk
ti, lik djMknnonienė visai nenoromis ir įsa
kyta tai padarė.

(bus daugiau)

Jis ateina didžiąją žmonijos naktį su 
dar didesnėm, kaip naktis, akim, kurios 
gelmėn paskęsta. Jo akys, kai kiti, it vai
kai, žaidžia ir nemato tolumos, nukreiptos 
tik tolumon,’ tik tolumon. Jo mažoj, silp
noj širdy srūva dainos, tokiu ilgesiu, to
kia nerimastim plakančios. Jis vienišas ir 
išdidus, kaip ' medis. Tai vienišas poetas, 
kuris ateina mūsų žemėn tuo metu, kada 
ji rauda po miestais, po grindiniu, po 
plieno ratais, po akmens namais. Sunkios 
ir liūdnos šio vienišo poeto dainos, kaip 
mūsų brolių kančia, kaip mūsų žemės 
skurdas. > "

Poetas ateina kentėti‘kartu su savo bro
liais, už juos kentėti, nes jo brolis iš 
namų išeina, aišku, jį svetimi išvaros; jis 
šlitinėja gatvėmis ir verkia. Ta pati kan
čia ateina pas tūkstančius brolių. Ir poe-

FAUSTAS KIRSA
Romantika

Senoji romantika grįžta: 
Atgimsta karaliai ir pilys. 
Gyventi svaja pasiryžtų, 
Dienos tikruma nusivylęs.
Tai būdavo, būdavo žmonės
Šarvoti, galingi ir sotūs.
Teisingi sulaukė malonės ' ’ «
Šventovėj, ir puotoj, ir plotuos.
Tai būdavo grįžta iš karo 
Ir dovanas neša lauktuvių — 
Kam žiedą, kam taurę, kam skarą, 
Kam atmintį šventą, kad žuvo.
Ir priešas drebėjo palaužtas, 
Ir degė jų pilys kaip žvakės, 
Ir gerdavo midų' lyg auštant 
Ir amžinas pasakas sakė.
Tai būdavo eina šventovėn 
Dievų paprašyti malonės, 
Ir guodės kaip gynės, kaip kovės, 
Ir nuodėme* dėste kaip žmonės.
Tėvai vaikus pasakom mokė, 
O pasakos amžių tikrovė; 
Viltis su gyvenimu tuokė: 
Stiprybės srovė iš senovės.
Ir mintys jų būdavo lakios, 
Rankas vienam darbui sukerta; 
Galva užu galvą atsakė, — 
Taip būti garbinga ir verta.

tas verkdamas kartu su jais,’ paguodžia
mai prabyla:

Aš tau kalbu, kad ant drėgnųjų 
akmenų

Tu nesukluptum, kad pakeltum- 
liūdną galvą,. ' s

Nes tu turi gyventi, mano broli —
“. tu! (Broliui, 25 pusi.)

Ta kančia, kaip didelė žaizda, yra atė
jusi pas kiekvieną lietuvį, ir poetas ją 
išreiškia su tokiu tikru broliškumu, su 
tokiu artimu atjautimu, kad mes tikime, 
jog jis kenčia kelių milijonų kančia, kad 
jis yra mūsų tikras brolis. •.

Mūsų žemės vaitojimas skamba poeto 
ausyse, nes ją užklojo kietas grindinio
----------- 5--------- -—

») Henrikas Nagvs. Eilėraščiai, 1946, 
Innsbruck, 78 pusi. Rotatoriumi

Vienišo žmogaus, poeto atėjimas
H. NAGIO „EILERAŠClAI“*)

akmuo, jos krūtinę slegia miestų milijo
nai ir jos kūną dengia žaizdos, prakirstos 
iki širdies. Nedidelę tą žemę užgulė keli 
šimtai milijonų išalkusių varnų, kurie 
piktai kerta tiesiog f galvas šios žemės 
laisviems paukščiams^ kad juos sunaikin
tų. Poetas kenčia, girdėdamas sielvartin
gą šios žemės raudą:

O žeme mylima, kaip raudi tu po 
miestais, —

Po grindiniu, po plieno ratais, po 
akmens namais .... >

Norėčiau grįžti į tave, ir tavo juodą
. veidą liesti,

O tu turėtum vilnyti javais prieš 
saulės sviesą

Ir noriu užrašyti mūsų rudenį 
amžinai.

(Žemę praradęs žemdirbys, 37 psl.)
Poeto skausmas — tai mūsų žemės ir 

mūsų brolių skausmas. Jis yra sukrešė
jęs, it juodas kraujas. Kai eina vieniša* 
žmogus, visų apleistas ir persekiojamas, 
su žiburiu, tarp skurdžių lūšnelių, gyve
nąs amžiname pavojuje ir nelaimėje, tada 
poetui pagrįstai atrodo, kad ta mūsų že
mė yra tokia skurdi, kaip pats vargas. Ir 
tada poetas norėtų parpulti ir bučiuoti 
ją, tą pilkąją žemę.

Juk pajuntu, kad ir many tas pats 
skurdusis kraujas,

Ir ta pati skurdžioji ir bekraštė
“ pilkuma
Ir noriu užrašyti visų mūsų rudeni 

ir mūsų skausmą,
Ir tai turėtų būti ašaras išspau

džianti, liūdna daina
O Dieve mano, Dieve — kaip dabar 

sunku tylėt! z
(Mano žemės ruduo, 74 pusi.) 

Tai yra tautos tragedija, poeto taip 
stipriai išreikšta, nes nieko nėra sunkes
nio kaip tylėti, kada neteisybė viešpa
tauja.

Po šių vaizdų bus "Suprantama, kodėl 
poetas yra toks vienišas, toks tragiškas, 
toks tamsus. Tamsi, juoda naktis yra ap
glėbusi kone visą Nagio poeziją. Juodas- 
medis, juodas paukštis, juodas karstas, 
juodi sūkuriai, juodi kaspinai, juodo* 
žvaigždės — viskas Nagio eilėraštyje yra 
taip juoda, kad tarytum joks šviesos 
spindulėlis nebeprasiveržia pro užvožtą 
juodą karstą. Tačiau klystų labai skaity
tojas, jei nematytų Nagio poezijoje švie
sos ilgesio, tikėjimo į saulės prašvitimą. 
Jis, būdamas tamsios nbkties, karo audrų 
ir priespaudų laikotarpio vaikas, kartu 
_su visa tauta išgyvena nakties elegiją, su 
šviesos pasiilgusia širdimi. Tamsią naktį, 
audroj, siaubingoj vėtroj poeto širdis 
jaučia artėjantį saulėtekį.

Bet laukime saulėtekio ...
Aš saule dar tikiu!

Jos ugnyje ištirps tamsa, ir tas 
skliautų lavonų veidas!

Saulėtekio palaukime. Žiūrėk! virš 
bokštų ir miškų

jau švinta horizontas! Saulė jau ;• 
ateina!

(Saulės daina, 19 pusi.)
(nukelta į 4 p.)
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Kokia Europos DP ateitis?
„New York Herald Tribune”,, Europos 

laida tokia antrašte įsidėjo savo bendra
darbio Edwino Hartricho straipnį. Dėl 
klausimo opumo jį pateikiame kone ištisai.

Paminėjęs, kad 830.000 DP ateitis tebėra 
viena iš okupacijos neišspręstų paslapčių, 
autorius dėsto:

600.000 klausimas
Pagal paskutinius ir patikimiausius duo

menis Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje yra 
6—7 šimtai tūkstančių asmenų, kurių nega
lima arba kurie nenori repatrijuoti.

Tautybėmis jie grupuojami šiaip.: 350.000 
lenkų, 50.000 žydų/ 180.000 pabaltijiečių, 
24.000 jugoslavų ir 60.000 nenustatytos tau
tybės, daugiausia, ukrainiečių.

Unrros konferencijoje Ženevoje net pačios 
Lenkijos atstovai pripažino, jog 110.000 jų 
tautiečių, daugiausia ukrainiečių, nenori 
grįžti tėvynėn. O dėl pabaltijiečių ir žydų, 
tai neverta nė bandyti dominti juos grįžti į 
buvusius namus.

Sovietų, lenkų ir jugoslavų vyriausybės 
nori atgauti savo tautiečius, net jei reikėtų 
panaudoti priverstinę repatriaciją. Žinoma, 
rampos šviesoje Ženevoje jie atvirai to ne
pasakė, bet už jų žodžių slypį motyvai buvo 
visai aiškūs — jie bijo atkakliai antisovie- 
tiškai nusistačiusių europiečių kadro orga
nizacijos, išsirutulojusios šioje „geležinės 
uždangos” pusėje. Jų galvosenoje tat yra 
vyriausias veiksnys, nesvarbu, ar jis būtų 
neįmanomiausią fantazija, ar ne.

Yra daug slidžių šnektų apie tremtinių 
įkurdinimą perkėlus. Brazilija pasisiūlė pri
imti 100.000 ir įkurti juos Amazonės upės 
slėnio tropinėse sąlygose, kurios negali do
minti tokių vėsaus klimato europiečių, kaip 
estų ir ukrainiečių. Pietų Afrika pasisakė 
galinti jų šiek tiek panaudoti, matyti, kaip 
atsvarą prieš vyraujančius savo spalvotus 
gyventojus, tačiau aiškių informacijų nėra, 
Kad būtų galima sudaryti kokį planą. Nuo 
aiškių pasižadėjimų susilaiko Kanada, JAV 
ir Australija.

La Ouardia pareiškė, kad JAV turėtų pa
rodyti pavyzdį ir priimti 100.000 tremtinių,

Vienišo . . .
(atkelta iš 3 p.)

Ta žiaurioji naktis pabudo ir pabudino 
žemę, saulėtekis ateina, palaiminta būk 
saulėta diena! —

Poetas nepasakydamas ne vienu žodžiu 
Išreiškia taip stipriai mums visiems bran
gų vieną žodį, kurio visi mes ieškome... 
Tas žodis visų mūsų lūpose, visų mūsų 
širdyse, poeto gyslose ir kraujuje. Užtai 
jis, būdamas vienišas, yra visų mūsų 
brolis.
H. Nagio poezija yra sunki, kaip jo min

tis, bet artima, kaip jo širdis. Poetas ne
kalba taip, kaip kiti, jis ateina vienišas 
su visiškai skirtinga galvosena, su visiš
kai skirtingu poetiniu pasauliu; su visai 
nauja poetine kultūra, kuri nepasitenkina 
senu kraičiu, senu dvasini lobiu, o ieško 
naujo Dievo ir naujų garbinimo formų, 
naujos tematikos, naujų reiškimosi būdų, 

bet pirmiau reikia gauti kongreso sutikimą 
tam. Lig*, šiol vienintelė pozityvi įkūrimo 
programa svarstoma tarp Varšuvos ir Pa
ryžiaus.

Prancūzija priims 5.000 antivaršuvinių 
lenkų kalnakasių iš Vokietijos šiaur. Pran
cūzijoje dirbti, o tas pats skaičius būtų re
patrijuojamas iš Prancūzijos kasyklų į 
Sileziją. ■ B .

100.000 žmonių perkėlimas ir jų išlaiky
mas vienerius metus, La Ouardijos apskai
čiavimu, kaštuotų 40 mil. dolerių plius 150 
dol. kiekvienam asmeniui kelionės išlaidų 
į naują buveinę. Kuri tarptautinė organiza
cija suteiks šią sumą bent daliai visų DP 
perkelti, Ženevoje nebuvo aišku.

Paskatinimas lenkams
■' Karo ministerio R. P. Pattersono pritari
mu La Guardia paskelbė naują planą pa
drąsinti lenkams grįžti. Kiekvienam lenkui 
būtų* duodamas JAV armijos nuo 60 lig 90 
dienų maisto davinys, jei jis sutiks pasira
šyti pasižadąs repatrijuoti. Maistas būtų 
arba surinktas7 visas į krūvą ir pasiųstas i 
Lenkiją išdalyti Varšuvos vyriausybės prie
žiūroje, arba jis būtų įteikiamas čia Įtiek- 
vienam lenkui individualiai. Bet kadangi 
amerikiečių karinės policijos Frankfurte 
duomenys praėjusią žiemą rodė, kad. už 
vertimąsi juodąja prekyba vidutinis areštuo
tųjų-santykis buvo 30 DP: 1 vokietis, kyla 
abejonių, ar pastaruoju būdu šis maistas 
aplamai pasiektų Lenkiją.

Amerikiečių armijoje yra dadelė manan
čių, kad nenorinčiuosius grįžti reikia leisti 
įsikurti Vokietijoje, kad dirbtų sau, o pa
tiems atsisakyti nuo to atsakingumo. Kaip 
kiekviename siūlyme, taip ir šitame reikia 
daug pastudijuoti, bet ■ tat kažin kaip atsi
tiktinai susiduria su La Guardijos opozicija.

Yra požiūrių, ir griežčiau klausimą iman- 
-čių: visi tie, kurie buvo antinaciai ir J Vo
kietiją prievarta atvežti karo metu, seniai 
jau išvyko tarp 6.000.000 DP, repatrijuotų 
lig šiol iš Vokietijos, AustrijoS^ir Italijos. 
Ar nuo šio skaičiaus likusieji nusipelno, ar 
nenusipelno politinės simpatijos, yri tačiau 

savo pilna širdimi vengia tuštumos ir sa
vo didelėmis akimis žvelgia tolyn ir gi
lyn. Jis nėra pranašas, bet jis yra tolre- 
gys, jis nėra tobulybė, bet yra tobulybės 
ieškotojas, jis nėra išminčius, bet yra 
gilios minties poetas, jis nėra modernis
tas, bet yra naujų formų reiškėjas. Kiti 
jame įžvelgs Maeterlincką, R M. Rilkę, 
bet jis tėra vienišas poetas, išaugęs iš 
savo tautos skausmo ir pasaulio tragizmo, 
iš savo žemės ąžuolų sulčių ir iš svetimų 
žemių idėjų universalizmo. Tai tautinis ir 
universalinis poetas, pirmoje eilėje mtfsų, 
lietuvių, o antroje eilėje ir visų žmonių 
brolis, nes jis jaučia lygiai lietuvių skaus
mą, lygiai tolimos šiaurės dukters. Sally 
Salmiiien Katrynos seną, duslią širdį ir 
jos neramų miegą dėl jos negrįžtančių į 
namus sūnų.

Karalių sostai griūva, pranašai neišsi
pildo, o tikras poetas, vienišas skausmo 
žmogus ateina kentėti mūsų kančiomis.

Stp. Vykintas.

Antradienis 1946 m. rugsėjo 3 d.

SOCIALISTAI SUKA KOMUNISTU 
LINK?

Paryžius. Atmetus partijos programos 
siūlymą, Prancūzijos socialistų partijos 
valdyba pasitraukė. Vykdomojo komiteto 
priešininkai iškėlė nepasitikėjimo klausi
mą. Tuojau po balsavimo pasitraukė ge
neralinis sekretorius. Partijos valdybos 
politika susilaukė kritikos dėl kompromi
sinių susitarimų su kitomis partijomis ir 
dėl nesugebėjimo pritraukti naujų narių. 
Prieš balsavimus senyvas partijos pirmi
ninkas pasakė kalbą visiems. Jis nurodė, 
kad nepasitikėjimo pareiškimas partiją 
suartins su komunistais ir atitolins nuo 
krikščioniškosios liaudies partijos.

pripažįstama, kad jų bedarbiška egzistencija 
DP stovyklose, gyvenant iš tarptautinės pa
ramos, naikina jų struktūrą. Tokios kondi
cijos, kaip yra dabar, jie mažai tenaudingi 
tiek sau, tiek bendruomenei.

Iš 720.000 DP Vokietijoje — iš kurių 62“/» 
yra darbingų — 28.000 turi visos dienos 
atlyginamą darbą, o 127.000 dirba neregu
liarius ne visos dienos darbus aplink savo 
stovyklas. Tokie yra Unrros skaitmenys.

I vokiečių ūkį tuos žmones išmesti trukdo 
viena kliūtis. Mat, visi DP dabar gyvena 
buvusiose darbo stovyklose arba vokiečių 
kariuomenės barakuose. Jų negalima tuč
tuojau įjungti į vokiečių bendruomenę dėl 
tos paprastos priežasties, kad yra toks dide
lis būstų stiglius. Jie ir toliau turės gyventi 
savo dabartinėse pastogėse ir tokiu budu 
likti mažos kitataučių salos svetimatfia 
krašte.

Ragintų jndėti Rytų link, bet . . .
Dar yra kita alternatyva, kuri buvo pa

liesta Unrros konferencijoje Ženevoje. Buvo 
nuspręsta pasiūlyti amerikiečių, britų ir 
prancūzų karinėms įstaigoms leisti Lenkijai, 
Jugoslavijai ir Tarybų s-gai, kaip didžiau
sioms valstybėms, kurioms šis dalykas rūpi, 
išvystyti propagandą tarp savo -tautiečiui 
raginant juos palikti DP stovyklas ir vykti 
anapus „geležinės užuolaidos”.

Tačiau britų ir amerikiečių karinės įstai
gos vien saugumo sumetimais itin skeptiš
kai žiūri į sumanymą kiek plačiau, nekaip 
dabar, praverti duris rytų valstybių ryšio 
karininkams. Jos bijo, kad tokia propagan
da — o propagandos žodis vietoje teisingo 
sąlygų tuose kraštuose nušvietimo buvo at
virai minimas — gali eiti pro šalį tiesio
ginio — DP — taikinio.
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