
SAVO BRANGIUS TAUTIEČIUS IŠTREMTYJE TAUTOS 
ŠVENTES PROGA SVEIKINAME IR LINKIME KIEK GA
LINT GREITESNIO GRĮŽIMO Į NEPRIKLAUSOMĄ^ VA
KARIETIŠKAI DEMOKRATINĘ LIETUVĄ.

' „Mintis“

Vokietijos politikos gairės
BYRNESO KALBA STUTTGARTE

Stuttgartas. Amerikos užsienio reikalų 
ministeris J. Byrnesas Stuttgarte rugsėjo 
6 d. pasakytoje kalboje, išdėstė Amerikos 
politikos gaires dėl Vokietijos ateities.

Amerikos vyriausybė laikosi požiūrio, 
kad* su tam tikromis atsargumo prie
monėmis vokiečių tautai reikia leisti 
p-oiai tvarkyti savo vidaus reikalus 
ir nešti atsakingumą. Netrukus turė
tų būti sudaryta laikinė vyriausybė, 
kurios uždavinys būtų sukurti fede
racinę konstituciją jungtinėmis Vo
kietijos valstybėms. JAV nepageidauja, 
kad Vokietija pasidarytų kurios nors 
valstybės, vasalas. Užtat reikia kiek 
galint greičiau nustatyti taikos sąlygas 
su Vokietija. Potsdamo sytartyje nu
matytas Vokietijos ūkinės vienybės 
planas nesąs įkūnytas, bet Amerika 
pasiryžusi tuo atžvilgiu daryti viską, 

kas tik nuo jos priklauso
Kalbos pradžioje Byrnesas pareiškė viltį, 
kad vokiečių tauta niekada nebepadary
sianti klaidos ir nebemanysianti, jog ame
rikiečių tauta, kadangi myli taiką, pasy
viai žiūrės, kada kita nacija naudos smur
tą arba grasys jėga, kad pasijungtų kitas 
tautas. 1918 m. Amerika manė, kad gali 
išlikti neįsimaišiusi į Europos karus. Tos 
klaidos ji nebepadarysianti. Byrnesas pa
reiškė: Mes ketiname ir toliau domėtis 
Europos ir pasaulio interesais. Mes padė
jome įsteigti Jungtines Tautas. Mes ti
kime, kad ši organizacija padarys galą 
užpuolikų kėslams. Mes ketiname visa sa
vo galia ir priemonėmis, kurias turime, 
remti Jungtinių Tautų narių taikos sie
kimus.

Toliau Byrnesas pažymėjo, kad milita- 
rizmo nusikračiusi vokiečių tauta turės 
progos savo energiją ir sumanumą skirti 
taikos reikalui. Nei vokiečių tautai, nei 
pasaulio taikai nėra jokio intereso, kad 
karinėse rungtynėse tarp Rytų ir Vakarų 
Vokietija dalyvautų kaip įnagis. JAV pa- 
siryžusios Potsdamo sutarties i *cipus 
įgyvendyti. Bet nebus vykdomas nuosta
tas Vokietiją valdyti kaip ūkinį vienetą, 
tai turėsią būti padaryta pakeitimų Vo
kietijai leistosios pramonės apimtyje, su
teikiant platesnę skalę. Jau atėjęs metas 
Eonas palikti tik kaip okupacinės admini
stracijos ribas, o ne kaip atskirus politi
nius, ir ūkinius vienetus.

Palietęs Vokietijos politinę ateitį Byr
nesas pareiškė, kad Potsdamo sutartis 
okupacines valstybes įsakmiai įpareigoja 

politinės demokratijos atstatymą pradėti 
nuo apačios. Amerikos vyriausybės 
nuomone sąjungininkai turi nedelsdami 
pateikti vokiečių tautai svarbiausias tai
kos sutarties sąlygas, kurias vokiečių 
tauta turės priimti ir vykdyti. Ligšiolinė 
nežinia’ turi baigtis. Sąjungininkų vyri
ausybės turi nustatyti gaires, kurių rė
muose vokiečių demokratija galėtų tvar
kytis pati. Sąjungininkų okupacinės pajė
gos turi būti nustatytos tokios, kurių pa
kaktų saugoti, kad nuostatai būtų vyk
domi. Kaip numatoma, okupaciniai dali
niai turėtų pasilikti Vokietijoje dar ilgesnį 
laiką.

Byrnesas pareiškė: Aš nenorėčiau, kad 
kiltų nesusipratimų. Nuo savo pareigos 
mes nęatsisakysime. Iš Vokietijos mes ne
atsitrauksime. Amerikos vyriausybė ma
nanti, kad reikia sudaryti Vokietijos tau
tinę tarybą, kuri būtų sudėta iš 4 zonų 
tiesiogiai atsakingų ministerių pirminin
kų. Tai tautinei tarybai turėtų būti pa
vesta pareiga sudaryti Vokietijos jungti
nių valstybių federacinės konstitucijos 
projektą, kuri laiduotų naują demokratiš
ką Vokietiją ir pagrindines teises. Šis pro
jektas turėtų būti pateiktas spręsti rink
tam susirinkimui, o paskum pati vokiečių 
tauta turėtų dėl jo pasisakyti. Mes esame
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Puolimas prooa«»i
Londonas. Saugumo taryboje Anglijos 

atstovas gynė Graikiją, kaltindamas Ma- 
nuilskį varant piktą propagandą, kuri ga
li rastį pritarimą jo krašte. Šie sufalsifi
kuoti kaltinimai, neturį nė šešėlio įrody
mų, galėtų, gal būt veikti tokius klausy
tojus, kurie nėra pratę galvoti savo sme
genimis, bet saugumo taryboje jie netu
rės pasisekimo. Ir ypač dėl to, jog Molo
tovas yra atmetęs Anglijos siūlymą su
šaukti keturių pasitarimą Graikijos rei
kalais. D. Britanijos kariuomenė Graiki
joje, jei ji ten ir būtų be graikų tautos 
noro, ko,-žir>oma, nėra, tikrai tesukelianti 
mažiau, nerimo už sovietų kariuomenę ki
tuose kraštuose. Antra vertus, D. Brita
nija, sudėjusi tiek daug aukų Graikijos 
išlaisvinimui, negali ne’austi atsakingumo 
už tolesnį Graikijos likimą. Seniai jau 
Graikijoje ir visuose Balkanuose viešpa- 
taūtų rimtis, jei jos netrukdytų komunis
tinė propaganda ir komunistinių gaujų 
siautimas

SPAUDOS BALSAI DEL BYRNESO 
KALBOS

Londonas. Londono lakraščiai, išskyrus 
komunistų „Daily Worker”, akcentuc a 
Amerikos politikos Vokietijos atžvii.. u 
svarbumą, kurios gairės išdėstytos Byrneso 
kalboje. „Times” laiko Byrneso kalbą, gal 
būt, žymiausiu sąjungininku politikos V 3- 
kietijos atžvilgiu pareiškimu po Potsd" o 
nutarimo. Jis rašo, kad svarbiausia a 
drąsus, aiškus ir logingas būsimos Ve' e-
čių administracijos ir sąjungininkų kon
trolės apibūdinimas.

Prancūzų spauda kritingai k žiūri į kai 
kurias Byrneso tezes, taip antai, į tą, k 1 
Ruhro ir Pareinio sritys turi palikti p. e 
Vokietijos. Patikinimas, kad Jungtinės 
Valstybės ir toliau gyvai domėsis Europos 
reikalais, padarė, be abejo, gerą įspūdį.

IR ANGLIJOS LAIVYNAS Į GRAIK” \
Valetta. Britų kariniai sluoksniai pra

nešė, kad D. Britanijos Viduržemio jūros 
laivynas, sudėtas iš lėktuvnešių, kreise
rių ir naikintuvų, rugsėjo 18 d. išvyks iš 
Maltos 4 savaičių kelionėn į Graikijos 
Egėjo jūros uostus.

ANGLIJOS IR PRANCŪZIJOS PREKY
BOS DERYBOS

Londonas. Bevinas su Bidault disku'- o 
klausimus dėl Anglijos Prancūzijos f •• 
kybos išplėtimo. Tarp kita ko buvo g 1- 
denamas tos prekybos finansavimas ir e s- 
pertų paskyrimas, kurie regufiariai tii i 
prekybos galimybes. Sis Bevino ir Bidault 
pasitarimas yra Prancūzijos Anglijos pre
kybos derybų įvadas.

ndos s ”rne time’s
BE REZULTATŲ

Paryžius. Molotovo siūlymu rugsėjo ė d. 
po pietų, buvo sukviestas 4 didžiųjų pas ta
rimas Jungtinių Tautų plenumo reikalu. Į 
šį pasitarimą buvo pakviesta ir Kinija. 
Nuomonių vienodumo neprieita.

Bevinas pareiškė, kad Austrijos ir Vo
kietijos klausimas iškyla vis ryškiau ir. 
jam sukelia didelį rūpestį. Jis jau įsakmiai 
pareiškęs, jog esąs prieš JT plenumo ati
dėjimą. Vis dėlto, jis neatsisakąs svarstyti 
to klausimo, jei, žinoma, tas atidėjimas 
nebūtų per ilgas ir kad derybos Vokietijos 
klausimu nebūtų sutrukdytos.

Kinijos užsieni* reikalų ministeris Wan- 
gas pasiūlė plenumą kviesti lapkričio 11 d.

Bidault neturįs nieko prieš plenumą ati« 
dėti arba Ženevoje daryti, jei taikos kong- 

I tesąs nebūtų nutraukiamas.
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STP. VYKINTAS . B. Brazdžionis
Ir eisim Lietuvos^ kelių

Lietuva toli — už ilgų mylių I Juozapavičių, Tomkų, Puodžių, Lipniūnų.
O aš vis, aš vis joj gyvenu.

J. Kruminas.
Šventė lietuviui yra kaž kas didingo, 

dvasiško. Jis tą dieną išpuošia savo na
mus, atveria širdį savo tikėjimo idėjai, 
iškelia vėliavas savo tautos garbei. .Jis 
poeto žodžiais dainuoja „mano sieloj šian- 

- dien šventė“. Tik, deja, šiandien lietuvis 
negali dainuoti šių žodžių, nes tautos 
šventė jam sukelia liūdnų, tragiškų vaiz
dų, jo šeimos išblaškymo, jo artimųjų , nu
kankinimo, jo giminių, jo brolių išžudymo 
scenų. Ši šventė sukaupia tik liūdesį ir 
skausmą, kurį kenčia tauta nevalioj, per
sekiojimuose, ištrėmime. Tačiau liūdėti —- 
tai pirmas žingsnis žūti, gyva tauta tik
tai kovodama laimės savo prarastą laisvę.

•ažnai girdime iš šalies, kad mes ne- 
p’ .itikuotume, kad būtume internaciona
lai, kurie neturi jokių tautinių idealų. 
Mes tiems patarėjams galime atsakyti, 
kid mes nesame laukiniai žmonės, kurie 
pasitenkintų tik maistu, apsivilkimu ir 
i skiais. Mes esame sąmoningos tautos vai
kai, kurie .trokštame savo tautai tikrosios 
laisvės, valstybinio savarankumo, demo
kratinio tvarkymosi savo namuose, nuola
tinio materialinės ir dvasinės kultūros 
■veržimosi. Kaip moteris savo gyvenimo 
prasmę įkūnija kūdikyje, taip tauta — 
nepriklausomoje valstybėje. Todėl mums 
tauta tėra tik medžiaga valstybiniam ide- 
aiui įkūnyti.
Lietuvos valstybinė idėja yra labai sena 

• ir amžių bėgyje amžinai gyva. Sunkiau- 
, s.ąis Lietuvos okupacijų laikais, ilgų 

amžių ■ lenkimo, rusinimo laikotarpiais 
didžioji lietuvių dauguma, ūkininkai, pil- 
"2ėji didvyriai išlaikė savarankumo dva
sią, savąją kalbą, papročius, tikėjimą, 
tautinę ir valstybinę sąmonę. Nuo Liub
lino unijos iki 1918 m. Lietuvos savaran
kumo idėją atkakliai gynė Lietuvos ba
jorai, vėliau paprasti kaimo žmonės, su
kilimų vadai, dalyviai, kunigai, sermėgiai 
lietuviai, knygnešiai, savanoriai, partiza
nai, laisvės kovotojai. Ir neturėdama 
valstybės, Lietuvių tauta amžinai gyveno 
valstybinio savarankumo ilgesiu, nes ke
lių amžių sukurtos Mindaugo, Gedimino, 
Kęstučio ir Algirdo, Vytauto Didžiojo 
valstybinės tradicijos išliko visuomet gy
vos tautos sąmonėje. Juo labiau šiandie
ną, kada didžioji pasaulio dalis gyvena 
valstybinės laisvės idėja, nebegalima tau
tai, sukūrusiai savo valstybės ideologiją, 
užgniaužti tautinių ir valstybinių aspira
cijų-
Erškėčiuotas yra Lietuvos kelias. Jis yra 

'nusėtas kunigaikščių, karių, kovotojų kau
lais. Kęstutis žūsta nuo lietuviškos ran
kos dėl Lietuvos. Vytautas Didysis dėl 
svetimųjų klastų nepajėgia pasiekti savo 
valstybinio siekinio: didelės ir pastovios 
valstybės. XIX amž. kibitka traukia į 
šiaurę - su lietuvių tremtinių voromis. 
Tūkstančiai lietuvių sukilėlių žūsta Lie
tuvos miškuose. Nuo XIX amž. iki šian
dien milijonai lietuvių sukrovė savo au
kas dėl Lietuvos valstybės idėjos. Kas 
eina tiek lietuvišku keliu, neišsuka į sve
timuosius šunkelius, tas retas išlieka visą 
amžių nepaliestas ir susilaukia laimingos, 
laisvos mirties. Maironių ir Vaižgantų 
lietuviškam kelyje nedaug, daug daugiau

Benamių dalia

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo,
Tu benamių sūnų, už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai
Tavo vasaros aukštas dangus
Sauks mane ir vilios — atgalios atgalios, 
Širdį skels tartum varpas žvangus.

Be tavų spindulių, tavo žemės kelių,
Man pailso .kelionėje kojos,
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus 
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų, 
Daugel krito kovoj dėl tavęs, •— 
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už'kalvų ir kalnų 
ir daina, ir viltis, ir paguoda.

-
Iš „Svetimi kalnai”

propaganda?
esame padarę viską, kas yra galima? Ar 
galingiausias propagandos ginklas moka
mai ir taikliai panaudotas?

Niuru, nyku ir nejauku. Demokratijos 
naujo prieaušrio laikotarpyje tremtinio 
plunksna sustingusi. Ji iki šio meto ne
sugebėjo laisvam pasauliui išaiškinti mū
sų tragiškos lemties.

Dabartinio būvio metu daugelio redak
cijų durys mums prasiveria, laisvos tau
tos laukia mūsiškio atgarsio. Bet jos turi 
tenkintis tik ženklu mūsų pasigailėjusių 
mūsų bičiulių. Pripuolamai ir retkarčiais 
svetimųjų plunksna primen mūsų skriau
dą periodikoje. Kai kurie lietuvių tau
tos bičiuliai vieną kitą veikalą išleidžią. 
Kaikas per radiją vieną — kitą žinutę 
pagarsina. Ir mes džiaugiamės lyg nelai
mingas iškeldintasis geresnį maisto davinį 
gavęs. Kur mūsų šviesuomenė tarianti 
atstovaujanti lietuvių tautą demokrati
niame pasaulyje? Kur patriotinės kūry
bos polėkis? Kur toji ateakomybė mus 
pasišovusių vadovauti?

Nejučiomis dabar prisimena ano karo 
metu veikęs Lietuvių informacijos biuras 
Šveicarijoje. Lemano pakrantėje, Lau
sanne mieste, susitelkė tuomet negausus 
šviesuolių būrelis, vadovautas Juozo Ga
brio. JAV lietuviams atstovavo dr. kun. 
Vincas Bartuška. Nors būrio dalyviai n* 
visais klausimais sutarė, o tai ypač pa
ryškėjo nepriklausomoj* Lietuvoje iš bu
vusių diskusijų spaudoje, vienok išvarė 
žymu barą. Biuras išleidę nemaža veika- 
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Tačiau šis kruvinas kelias dar labiau už
grūdina lietuvius kovoti dėl savo tautinių 
ir valstybinių teisių.

Zuvusiems dėl Lietuvos laisvės bus di
džiausia satisfakcija, jei gyvieji lietuviai 
tęs jų nebaigtą darbą. O šis darbas — tai 
didžiausias solidarumas, vieningumas, pa
siaukojimas bendriems 'tautiniams užda
viniams. Tautos šventė tesujungia mus 
bendron darnion lietuviškon šeimom, ku
rios tikslas ne vieniems antrus naikinti, 
bet kelti, padėti, gelbėti, nes bent viena 
žuvusi jėga yra didžiausias nuostolis Lie
tuvai. Kas save nori išlaikyti tikru, tauriu 
lietuviu, tas negali kenkti kitam lietuviui. 
Egoizmas kovoje dėl Lietuvos laisvės ne
gali nustumti idėjos į antrąją vietą, pir
moj eiįėj pastatant savo asmeninius inte
resus. Kaip iš menininko jo profesija rei
kalauja visiško savęs išsižadėjimo, taip iš 
lietuvio patrioto valstybinė idėja reika
lauja visiško pasiaukojimo Lietuvos 
idėjai.
'Ir kaip bebūtų pavojingas, sunkus ir 

erškėčiuotas kelias, vis tiek mes, anot 
poeto, eisime tik Lietuvos keliu.

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų 
Daugel krito kovoj dėl tavęs
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

(B. Brazdžionis).
O laisvas ir nepriklausomas rytojus tu- , 

ri Lietuvai prašvisti,- nes didelės aukos, į 
sudėtos ant valstybinio aukuro negali | 
nueiti veltui. i

1 
GED GALVANAUSKAS y

Kur mūsiškė
Dabar ir anuomet ” .

Tragiškojo, pasaulio perversmų ir ko
vų laikotarpio anga prasiveria. Tautų 
apsisprendimas, jų laisvė ir nepriklauso
mybė milžinišku disonansu aidi, nes lais
vos tautos pavergiamos, jos naikinamos, o 
kova už savitą gyvenimą tampa baudžia
mu veiksmu. Demokratija kovoja prieš 
autokratiją. Laisvė prieš vergiją. Savai
mingas žmogui rungtyniauja su žmogumi 
— žvėrimi, kuris siekia su šaknimis iš
rauti krikščioniškąją kultūrą. Kultūros' 
žmogus kovoja prieš civilizuotą. O tuo 
metu pavergtos tautos šaukiasi išlaisvini
mo. Sugriautos valstybės prašosi jas ats
tatyti. Politinių audrų išblaškyti tremti
niai maldauja grąžinti į laisvas tėvynes.

Tuo metu Atlanto nuostatai užtikriną 
mažoms tautoms savitą gyvenimą, nepri
klausomybę, turi būti atgaivinti. Jie turi 
būti pritaikinti ir lietuvių tautai, kuri 
šaukiasi pagalbos jos tragiškiausiam* lai
kotarpy. Toji pagalba turi būti suteikta 
tų, kurie krauju ir lemtimi susieti. Trem
tinys lietuvis turi ištiesti ranką paverg
tam broliui. Šiuo metu privalu organi
zuotai stoti kovon už Lietuvos išlaisvini
mą. .Vakarų Europoje atsidūrę. nors ir 
suntoaueioe* sąlygose neturi pasikliauti 
pripuolamumais. Tautos nepriklausomybė 
nėra maana kuri dabar byra tremtiniame 
iš skinflaus. Ją reikia iškovoti. Nepriklau
somo gyvenimo verta tik ta tauta, kuri 
kardu 4r plunksna, arklu ir lyra moka 
auginti. Šiandienykštė buitis mums lei
džia plunksnai kurti, lyrai aidėti. Ar
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DAII,lĖ<jQMlTEPATUI?AžŽ
STP. VYKINTAS

Nepriklausoma lietuvių literatūra
Jei XIX amž. pabaigos ir XX' amž. 

pradžios iki Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo lietuvių rašytojai veržėsi į 
tautos laisvę, kovojo dėl savo gimtosios 
kalbos teisių, tai Nepriklausomos Lietu
vos žodžio kūrėjai ne tik džiaugėsi, bet ir 
panaudojo laisvę, nepriklausomybę, kad 
sukurtų savitą, individualią, turtingą, tu
riningą Ir formingą literatūrą. Pradžioje 
rašytojai kovotojai negali atsidžiaugti ta 
laisve, dėl kurios nebuvimo jie tiek ilgai 
kentėjo ir sunkiausiomis sąlygomis kūrė. 
Kaip Vąižgantąs savo straipsniuose ir kū
ryboje entuziastingai sveikino saulę-Ne- 
priklausomybę, tai gali tesuprasti tik tas, 
kuris visą amžių iškalėjęs išvysta laisvės 
šviesą nors *paskutinę mirties minutę. Ir 
ne tik šieji tautinės kovos rašytojai entu- 
ziazminosi laisve, bet dar spėjo sukurti 
daug praeities vaizdų, kovos dėl kultūros 
ir nepriklausomybės epizodų. Kol buvo 
dar gyvas Maironis, Vaižgantas, tol buvo 
.dar gyva ši tautinio romantizmo dvasia, 
nors jaunųjų smarkiai puolama ir kaip 
reikiant nebevertinama.

Nepriklausomybės literatūrą galima bū
tų apibudinti kaip laisvės, individualizmo, 
naujų kelių ieškojimo ir literatūrinės kul
tūros kėlimo laikotarpį. Lietuvis rašyto
jas, išgyvenęs tiek ilgai Svetimųjų nelais
vėje, brangino sunkiai iškovotą laisvę ir 
nenorėjo užsidėti kokių nors retežių. Rei
kia pripažinti, kad ir Lietuvos vyriausy
bės, kokių tendencijų jos bebuvo, davė 
didelę laisvę rašytojams. Juk laisvai Pe
tras Cvirka „Franke Kruke“, A. Venclova 
„Draugystėje“ niekino lietuviškąją inteli
gentiją, studentiją, o cenzoriai ir valdžios 
organai nedraudė, net spauda šią litera
tūrą vertino ir kėlė. Laisvė rašytojams 
svetimųjų vadinamoj diktatūrinėj Lietu
voj buvo daug didesnė negu daugely lais
vų demokratinių kraštų. Rašytojas galėjo 
griauti valstybinius pagrindus ir jis už 
tai buvo apdovanojamas valstybinėm lite
ratūros premijom, kaip pav., Sal. Neris. 
Raskit tokį laisvą kraštą, kur valstybė 
remtų savo griovikus!

Lietuvis iš prigimties yra labai didelis 
individualistas. Šis įgimtas individualiz
mas yra būdingas ir lietuvių literatūros 
bruožas. Kas rašytojas, tai atskiras pa
saulis, atskira srovė. Jei ki a literatū
rose galima kalbėti apie sroves, galima 
skirstyti rašytojus grupėmis, tai lietuvių 
literatūroj šis skirstymas yra beveik neį
manomas. Juk Krėvės „Šiaudinėj pasto
gėj“ realizmas yra visiškai skirtingas nuo 
Žemaitės realizmo, o Putino psichologiz- 
mas yra visai kitoks negu Ig. Šeiniaus 
psichologizmas, K. Binkio futurizmas vi
sai nelygintinas su Salio Šemerio futuriz
mu. Todėl naujojoj lietuvių literatūroj di
delių literatūrinių plejadų ir nesusidarė, 
pastovių literatūrinių srovių nesusikūrė, 
nes susimetęs literatūrinis būrelis dėl sa
vo individualizmo greit išsiskirstė ir 
nuėjo savais individualiais keliais. Taip 
greit, išnyko „Keturi Vėjai“, „Piūvis“ „Li
nija“ etc. Tik vienintelis „Trečias Fron-, 

tas“, kuris buvo ne tiek literatūrinis, kiek 
politinis, svetimųjų pinigais palaikomas, 
sąjūdis, liko savo politine linija pasto
vesnis, nes jo svetima kolektyvizmo idė
ja užmušė lietuviškąją individualistinę 
prigimtį.

Naujų literatūrinių kelių, formų ieško
jimas’ buvo dažnas literatūrinio ' sąjūdžio 
šūkis. „Keturi Vėjai“ paskelbė kovą ro
mantizmui, realizmui, senosioms literatū
rinėms formoms, ieškodami futuristinių, 
madingų, modernių forminių ir kalbinių 
išraiškos būdų. Jie ne tik sukėlė didelę 
audrą mūsų literatūroj, bet ir sugestijom 
navo ištisą jaunųjų rašytojų kartą, kuri, 
nors ir neidama jų keliu, panaudojo jų

Henrikas N a g y s
Manos žemės ruduo

O, kaip man užrašyti rudenį ir savo juodą 
kraują,

kad vieną kartą popieryje atsivertų kaip 
negyjanti žaizda:

lietaus ir vėjų nukankintos lygumos ir 
iškraipyti skaudžiai

mediniai kryžiai vakaro skliaute.

Ak, kai ateina sutemos, ir paukščiai 
draikosi viršum miškų,

ir skamba liūdnas tolimos kapų koplyčios 
varpas,

ir eina vienišas žmogus su žiburiu per 
vakarą kažkur,—

tada esi tokia skurdi, tu. mano žemė, skurdi, 
tarytumei pats vargas.

Tada pabunda širdyje nauji ir nuostabūs, 
kaip sapno gėlės žodžiai,

tada norėčiau glostyti tave, parpulti ir tave 
bučiuoti,

ir kaip tavęs tada, pilkoji žeme, nemylėt..
Juk pajuntu, kad ir many tas pats skur-

- dusis kraujas,
Ir ta pati skurdžioji ir bekraštė pilkuma —

ir noriu užrašyti visą mūsų rudenį ir mūsų 
skausmą,

ir tai turėtų būti ašaraš išspaudžianti, 
liūdna daina

O Dieve mano, Dieve — 
kaip dabar stinku tylėt!.. r

moderninę dvasią savo kūrybai. Nauji li
teratūriniai vėjai pūtė iš visur, iš Vakarų 
ir iš Rytų, bet labiausiai lietuvis rašyto
jas krypo j savąją žemę, į lietuviškųjų 
lūšnų sukurtuosius dvasios lobius, kalbos 
turtingumą, stiliaus individualumą, lietu
viškąją esmę ir formą.

Išsiplėtęs švietimas, pakilusi žemės ūkio 
ir pramonės kultūra, padidėjęs inteligen
tijos kadras, dažnesni "santykiai su užsie
niais žymiai prisidėjo pakelti Nepriklau
somybės literatūrinę kultūrą. Jei Žemaitė 
tenkin si tik D'-vd d'vnna. '-'nu, iii 
Putinas, Si.f.-Oa, ‘Vaičiumi..s, Grušas,

B MOKSLAS?
I Kossu-Aleksandriškis, Miškinis buvo išė
ję ne tik lietuviškąją, bet ir svetimas n.

I kyklas ar bent plačiai susipažinę su Pa
saulio literatūros naujausiais laimėjima.s. 
V. Putinui nebepakanka, kaip Vaižgantu., 
parašyti beletristinį kūrinį, jis siekia jį 
patiekti europinio romano supratimo plot
mėje. Jis duoda nebe tik vaizdus, bet gy- 
vus, psichologiškai pagrįstus žmonės, „.s 
tiekia nebe žalią medžiagą, bet tobu.ai 
kompoziciškai sutvarkytą kūrinį, kaip a - 
chitektūros pastatą. Jei Maironiui paka.o 
sukelti efektą, sužadinti jausmus, tai 
Kossu-Aleksandriškiui norisi sukurti .r 
estetinių formų ir naujų vaizdų, naujų li
teratūrinių priemonių.

Kelios literatūrinės Nepriklausomybės 
kartos, — jų galima būtų priskaityti ma
žiausia 4 (pirmoji. — Vaižganto, Mairon d, 
antroji — Krėvės, Putino, Sruogos, S - 
niaus, trečioji — Kossu-Aleksandrišk >, 
Bradžionio, Grušo, Vaičiulaičio ir ketv .•• 
toji, — Nagio, Nykos — Niliūno -E. Ma
tusevičiaus, L. ■ Švedo) — ėjo kas kart į 
vis didesnę pažangą. Jau antroji karta 
nebepasitenkino tik tautinėm formom, bet 
siekė per tautiškumą j tarptautiškumą. 
Trečioji ir ypač ketvirtoji karta nebepa-' 
sitenkina tik savais namais, nors, jų r. - 
turėdama, kenčia ir kovoja, tačiau ryž
tasi užkariauti erdves ir nuotolius, aprė-ti 
plačiausias sritis, sukaupti savin naujr .- 
sius, dvasios turtus, minties, jausmo r ■- 
slaptis ir išreikšti stipriausiom forme.n. 
Jos, kaip bitės, iš viso pasaulio neša g?- 
riausią nektarą, nes išsklaidyti rašyto ai 
kartu su kančia išgyvena ir pasaulio t - 
gizmą ir jo dvasinius polinkius ir lūž s.

Nepriklausomybės laikotarpis išr.’ ė 
daug stiprių kūrybinių literatūrinių pa - 
gų, kurios sukūrė nę tik mūsų tautai, k t 
ir.kitiems vertingų kūrinių. O Milaši'.s, 
J. Baltrušaitis yra žinomi prancūzams, 
rusams, kitoms tautoms. V. Putino „A - 
torių Šešėly“ yra išsivertę lenkai, Ig. S - 
niaus romanai išeina švedų kalbą, Krėves 
raštai yra verčiami į italų kalbą, Kcss - 
Aleksandriškis verčiamas prancūziškai. 
Kai palygini šių dienų prancūzų litera
tūros laureatus David Rousset, Fr. A i- 
briėre su mūsiškais rašytojais, tai norisi 
tik sušukti: kodėl mes esame mažos tau
tos sūnūs?! Juk jeigu V. Putinas, Kos - . 
Aleksandriškis, Ig. Šeinius būtų dide js 
tautos vaikai, jie būtų plačiausiai pasauly 
žinomi rašytojai.

Mums tik vieno dalyko stinga: laisvės.' 
Kai tik mes gyvename laisvi, mes esame 
veržlūs, kūrybingi ir stiprūs savo dvasia. 
Nepriklausomybės laikotarpis mūsų li
teratūrai davė todėl tiek daug, kad 
mes galėjome laisvai kilti ir kelti savo 
toporzisus cksalikliavsia žcgkįanru-serpu 
kultūrą, versti gausybę pasaulinių rašy
tojų į lietuvių kalbą,. rašyti laisvai" ir 
drąsiai. Šiandien mūsų rašytojas yra su
varžytas, užčiauptas, jis negali kaip nori 
ir ko nori rašyti. Šiandien jis su visa 
tauta kenčia tautos tragediją ir XX amž. 
brutalizmą, kuris skelbdamas laisvę, ją 
yra tiek suvaržęs, kad rašytojas negali 
savo laisvo žodžio paskelbti pasauliui. Kai 
vėl grįš laisvė, grįš ir- lietuvio rašyt-’O 
kūrybinis entuzia-mas ir Jo valia nepa
liaujamai veržtis T pažangą.
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Ignas Šeinius
av

Ateis tokia diena
(Fragmentas iš romano „Stebuklo belaukiant”). '

lietuviškas bosas turėjo tą pačią tamsiai 
rusvą spalvą kaip naminis alus.

— Ar tu taip kalbėdamas apie mūsų 
jaunimą, esi teisingas, mielas Jurgi? Tik 
pažvelk į ponią Varnienę! Ji linkčioja gal
vą po salę, it rytietiška tukli ir gyva po
niutė, kai tuo tarpu geležinkelių direkto
rius Jokūbas Varnas slampinėja su teisėju. 
Kaip blizga jos dažai! Ar nėra ji bran
genybių krautuvės 
blizgutis! —

— Jos krymiškai 
kalauja rodytis taip,
vojo Jurgis Ragėnas. — Kaip ypatinga ji 
yra, taip lygiai stengiasi rodytis labda
ringa. •

Kunigas Mantvila pagalvojo truputį ir 
tęsė toliau rimtai:

— Mes tik truputį 
kultūringos valstybės 
sų poniutės velkasi
žietės. Mūsų miestai puošiasi prabangiais 
pastatais,, kai tuo tarpu dauguma neturtin-

Valdžios organo vyriausias redaktorius 
Jurgis Ragėnas buvo pasodintas už stalo 
pagarbioj vietoj, šalia jo Rikas Eikis lie
tuviškoj draugystėj. Jis buvo^plačiai ži
nomas, tai suprato jis, bet kaip vadovau
jantis žurnalistas jis neturėjo pasisekimo 
plačioj šios senos tautos visuomenėj. Ri
kas domėjosi ir klausinėjo, bet jo žvilgs
nis ir visos mintys buvo nukreiptos kitur. 
Dailiam protarpyje 1 žėrėjo Elenos liekna 
dailiai išaugusi ir gracinga figūra oran
žinės spalvos drabužiuose, į kurią labiau
siai dėmesį buvo nukreipęs Jonas Varnas. 

' Tai buvo plačių pečių, šiek tiek kresnokas 
vyriškis, švariai nuskusto veido ir juodų 
varniškę plaukų. Ar Elena dėl savęs taip 
linksmino Joną Varną, ar ji tik žaidė dėl 
savo sesers Birūtės apsaugos?

z Visam žavume, kuris tryško iš jos tam
siu plaukų, iš rankų, iš saulę nudegusio 
vr 'lo, sukėsi Birutė su savo garbingai 
baidomu judesiu ir žaviu įspūdžiu. Įspūdį 
d 'ino šalia jos esančio Tado ramus vy- 

, r kūmas ir jo šviesumas. Jo šviesumas at- 
s spindėjo ne tik jos atviram, inteligentiš
kam veide, bet ir jos būde laikytis, kaip 
jo damai bešokant. Nei mažiausio perdė
jimo ar geismo nesirodė juose.

— Ar gi negraži pora iš jųdviejų? — 
u' rdo Rikas, kaip ūkininkaitė pasakė 
v a kitai už stalo.

:s žiūrėjo su kokiu vidiniu susižavėji- 
m i visi sekė Tadą

■ b’lokant. Jis jautė 
su nusistebėjimu.

, — Senoji Lietuva
if l'di savo jaunimu
B a genas šalia jo. Mūsų jaunimas yra pa
žangos kelyje. Kas buvo mūsų nuoširdi 
gaspadorių tauta ponas ir ponia Gervy- 
džiai, prieš 30 metų? Paprasta ir savimi 
mažai pasitikinti ūkininkijai Tačiau ji ga- 

- Įė:o savyje ir savo profesijoj kilti aukščiau.
Rikas metė žvilgsnį į šokančius, į gre

timą kambarį, į naujųjų laikų lietuvišką 
kaimo jaunimą. Paprasti kaimo berniokai 

. ir merginos šoko valsą lengvai ir grakš
čiai. Atrodė visi spritnūs, savimi pasitikį 
ir šventėmis vilkėjo tokiais pat drabužiais 
kaip Amerikos lietuvių jaunimas sekma
dieniais. Jauni vyriškiai šviesiomis flane
lės kelnėmis, šikšniniu diržu . susijuosę 
baltais, dekoltuotais marškiniais ir leng
vais vasariniais batais. Mergaičių apsivil
kimas labai įvairus, bet ir lietuvių kaimo 
merginos rėdėsi supratlyvai ir skoningai. 
Šviesumas, spalvų turtingumas, tačiau be 
prabangumo ir margumo. Dabartinė Lie
tuva žengia priekin su kitais kraštais, tai 
trunka ne šimtmečius, dėlto ji bus geriau
sia prasme amerikonizuota.

Stangri ranka užgulė Riko pečius. Jis 
atgręžė galvą ir pamatė kunigą Mantvilą, 
stovintį užpakaly jo, klausantį ir -laukiantį 
iki redaktorius Ragėnas baigs kalbėjęs. 
Tada jis prabilo. Jo Jruputį dainuojantis

sustojo 
stiprus

ženklą,

manekenas? - Lango

totoriškas būdas rei- 
kad žibėtų — pagal-

ir Birutę, jiems valsą 
kaip jis pats gūsčiojo

gali būti patenkinta ir 
— kalbėjo redaktorius

girliando- 
ties la 
tris' kart

kad jis

pastebėjo, kad jis yra gi'

sa vo vardu dėkoju visiems 
pagarbą. Mes nesam to ,

nerimasčio, buvo ''sustiprinę tikėjimą, kad 
nieko negali, nieko neturi atsitikti blogo 
lietuvių tautai. Si tauta pati gali išspręsti 
visas problemas niekam iš šalies neisiki- 
šant, ir ji gali augti kartu, kaip ši pa- 
prasta, daina. Jei ji apleis- taika, tai ji pati.

Muzikantai pakilo ir išpuošė 
mis piliorus. Geryydžiai 
tais ir pasigirdo jiems 
.valio.

Petras Gervydis davė
nori kalbėti. Tai pasidarė' tylu, kaip po 
dirigento komandos. Taip tylu, kad gir
dėjosi, kaip uodai zyzė ir skraidė aplink 
langus. Ir vos jis pasijuto formaliai nenu
galimas savo tiesoje ir savo teisėjo griež- 
fybėje, kiti tuoj 
liai sujudintas.

— žmonos ir 
už tokią gražią
nusipelnę, ir mažiausia tai aš asmeniškai. 
Dali tos pagarbos nusipelnė m’no bendra
darbiai, su kur a.'S aš metų ei'e- d:rbau 
pirm:au kaip teis-'as, paskui kai teismo 
pirmininkas. Ne visuomet buvau tikras dėl 
savęs, bet tikėkite man, kad aš ir mano 

[ja,taiai3, na, iuv uu|,u uauguma „u-. sprendžiamas.'s te:smas siekė Įgyvendinti 
gųjų yra apleisti. Ar tai teisingas kelias?— Į teisingumą. Aš noriu ir taip pat jūs visi 

Jie ginčijosi ilgai moterų ir religiniais. prinažįstat tiesą ir teisingumą kaip pa
klausimais, iki juos • šeimininkas ' Petras | grindą, ant kurio mes norime statyti mūsų 
Gervydis pakvietė vakarienės. Tai buvo rūmą. Visais laikais Lietuva reiškėsi arba 
Gervydžių vestuvių sukakties balius. | troško reikštis kaio nepriklausoma valsty- 

„Ilgiausių metų” linkėjimas stipriai išsi- bė. Tai buvo jos teisinis pagrindas. Mūsų 
veržė iš visų svečių krūtinių.

Šokių muzika nutilo ir prasidėjo dainos. 
Muzikantai pakilo iš savo vietų. Jauni jų 
padėjėjai tęsė toliau, taip, kad muzikos ir 
dainų tonai aidėjo stipriai apšviestuose ir 
vainikais išpuoštuose dviejuose kambariuo-- 
se. Gervydžįai nieko negalėjo priešintis, 
jie leido laisvai elgtis. Abudu jautėsi giliai 
sujaudinti ir laimingi tokia pagarba.

Toks pat jausmas užvaldė ir kitus. Kad 
Jurgis Ragėnas truputį įsidainavo, jis nė 
nepajuto. Jis dainavo dabar. Visi dainavo. 
Kad atskiltum atskirus balsus, reikėjo gal
būt paleisti vieną ar antrą laisvai. Gi cho
re susimaišė ir susiliejo į vieną dainą, verž- tus, kad jie vėl susirinktų. Jie 
lią, kaip pavasario bangos.

Visi,- tarytum būtų prislėgti

J. JASINSKAS
Mūs^’. literatūrinės aktualijas

įžengėm į modernios 
kelią, o, žiūrėk, mū- 

ir dažosi kaip pary-

mintyse laikosi sena mūsų tėvų išmintisi 
su melu galima nueiti tolų bet ne' ilgam. 
Valstybė, kuri statoma jėga ir sauvale, 
nėra nei trupučio nepriklausoma, tikra 
prasme. Tai tėra tik trapi auka nesąžiningų 
uzurpatorių grupei. Todėl kiekvienas iš 
mūs žino, kad ateis diena, kada 
voti dėl savo asmeninės laisvės 
vo krašto, nepriklausomybės.’

Kada Petras Gervydis turėjo
bą, nieks nežino. Tačiau sulig šiais žo
džiais išsiveržė valio jam ir ypatingai Lie
tuvai. -

Martynas Einorius kreipėsi į

reikės 
ir dėl

baigti

ko-
sa-

kai-

I Vilniaus maršą.
Iš švedų klb. laisvai vertė Alg.

Eilinis spaudos skaitytojas šiandien yra 
patekęs į keblią būklę ir štai dėl ko:

1. Vis daugiau vienkartinių ir periodi
nių leidinių pasirodo kultūrinėje rinkoje;

2. Rimtesnioji spauda-laikraščiai ir žur
nalai yra pradėję generalinę ofenzyvą 
prieš kas kart labiau besiplečiantį litera
tūrinį šlamštą; ~• -

3. Literatūrinės makulatūros gaminto
jai, nekreipdami dėmesio į rimtus įspėji
mus, braunasi į skaitytojų tarpą, patiek
dami jiems dvasinės menkystės porcijas 
ir už tai imdami nevertai aukštas kainas.

Stovi, žinote, spaudos mėgėjas mūšio 
viduryje ir 'nebesusivokia, kur link eiti 
ir ko klausyti: rimtų recenzentų ar gė
dos neturinčių šlamšto gamintojų? 'Pa
klausysi pirmųjų, — vis tiek jausi litera
tūros alkį, nes rimtų veikalų dar per ma-

muzikon- 
užtraukė

Gintautas

ža esama; plauksi pasroviui — kas iš
spausdinama pirksi ir skaitysi, prisidarysi 
finansinių nuostolių ir sumenkinsi savo 
dvasinį pajėgumą ir skonį. Visai, kaip to
je pasakoje: josi kairėn — arklį prarasi, 
suksi dešinėn — pats pražūsi; leisies tie
siog — žirgą praganysi ir pats pražūsi. Iš 
tiesų, klausimo sprendimas nėra toks 
paprastas, kaip iš paviršiaus atrodo. Pa
sižiūrėkime: sveikintinas reiškinys naujų 
periodinių leidinių pasirodymas. Tatai 
įrodo mūsų kultūrinį gajumą ir skaityto
jui suteikiama platesnių galimybių pasi
rinkti jo labiausiai mėgstamą' literatūrą. 
Bet spaudos darbuotojų, palyginti, ne to
kią didelę gausybę turime, todėl tie pa
tys yra verčiami bendradarbiauti keliuose 
periodiniuose organuose. Aišku savaime, 

(nukelta į 8 p.) -.v

4



MINTIS Nr. 163 5 psl. Sekmadienis 1946 m. rugsėjo 8 d.

DIPL-EKONOM. BR. KVIKLYS

Mes ją atstatysime!
Tautos šventės proga,' minint mūsų tautos 

garbingą praeitį, jos žygius ir įvertinant 
krašto laimėjimus nepriklausomojo gyveni
mo metu (1918—1940), pravartu sustoti ir 
ties Lietuvos valstybės laimėjimais ekono
minėje srityje, Neblogas krašto ūkio sut
varkytume, gana aukštas eksportas, pakilusi 
žemės ūkio produkcija — tai vis yra veiks
niai, kuriais mes ir šiandien ne be pagrindo 
didžiuojamės. O reikia gi atminti, kad Lie
tuvos ūkis po I-jo pasaulinio karo turėjo 
atsikelti iš griūvėsiu bei degėsių. Sis kraš
tas taip labai buvo ūkiškai sunaikintas, gy
ventojai išblaškyti, kad sunku buvo til ’ti 
jo atsistatymu. Tuometinė krašto vadovybė 
gavo maždaug tokį palikimą: badą, vargą, 
skurdą, sunaikintą pramonę, mirusią preky
bą ir negeresnėje padėtyje žemės ūkį. O ta
čiau darbščių rankų dėka Lietuva greitai 
pasiekė ekonominį klestėjimą, tvirtai įsi
jungdama į tarptautinį ūkį. Šia proga mes, 
bent trumpai,- apžvelkime kai kurias mūsų 
ekonominio gyvenimo sritis.

Žemes ūkis
Lietuva, kaip ir Latvija su Estija, yra 

agrarinis kraštas. 79°/» jos gyventojų gyvena 
kaimuose ir tik 21‘/o miestuose. Neturi ji 
ir didmiesčių. Vilnius su 208.000, Kaunas su 
150.000 ir Klaipėda su 55.000 gyventojų 
rodo krašto ne miestišką, bet žemūkišką 
charakterį. Viena iš Baltijos kraštų Lietuva 
buvo tirščiausiai apgyventa: 62.000 kv. km 
teritorijoje gyveno apie 3.200.000 gyventojų, 
atseit 48,4 žm. 1 kv. km (Estijoje — 24, Lat
vijoje —. 30, Suomijoje — 11). Žemės ūkio
progresui labai daug davė pozityvi žemės 
reforma. Ją įvykdžius (liko nebaigta, o Vil
niaus ir Klaipėdos srityse beveik nepra
dėta), po 400.000 smulkių, vidutinių ir stam
biųjų žemės ūkių gamino produktus, mai
tino krašto gyventojus ir teikė gaminius 
eksportuL

1938 m. daviniais ariamoji žemė sudarė 
49,3’/», pievos ir ganyklos 20,5% miškai 
18*/o). Taigi vien žemės ūkis teikė daug ga
limybių išmaitinti ateityje padidėjantį gy
ventojų skaičių. Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ir pirmaisiais Nepr. metais pirmavęs grūdų 
ūkis užleido savo vietą pieno ir gyvulių 
ūkiui. 1939 — 39 m. galvijų skaičius siekė: 

Raguočių — 1.144.000
arklių — 526.000
avių • — 582.000
kiaulių — 1.197.000

Tokiu būdu pieno produktų ir mėsos, dau
giausia kiaulienos (bekono) bei riebalų 
eksportas sudarė svarbiausią poziciją, o tuo 
pačiu valstybės didžiausias pajamas.

Pasėliai, javai daugiausiai tarnavo mėsos 
ir pieno ūkiui. Jų plotas, .derlius ir dau
giausiai auginamos kultūros buvo:

Rugių — 497.000
avižų — 348.000
miežių — 290.000
kviečių — 202.000
linų (sėmenys) — 82.000
linų (pluoštas)

Paskutiniu metu nors ir permažai buvo 
išplėstos ir smulkiosios i. ūkio šakos, Lie
tuva pasidarė kiaušinių ir paukščių ekspor- 
teriu. Šia proga nereikia pamiršti Iškelti 
Lietuvos ūkininką, kuris kaip stambiausias 
gamintojas, savo gaminiais įvedė mus į 
Europos tautų šeimą. Jis labiau kaip kas 

nors kitas pasaulyje, padarė trumpu laiku 
didžiulę pažangą ir sugebėjo nepaprastai 
greitai persiorientuoti į naujas, pelningesnes 
ūkio šakas. To negalėtų padaryti kito, kurio 
krašto, kad ir sakysim modemiškosios Vo
kietijos perdaug jau konservatyvus ūkinin
kas. Deja, mūsų ūkininkija Nepr. gyvenimo 
metu visiškai nepelnytai turėjo labai daug 
vargo, skurdo. Už savo darbą jis negaudavo 
žmoniškesnės' kainos, kaltas čia buvo ne 
ūkininkas, kiek tarptautinė ūkio konjunktū
ra ir, gal būt, ne visiškai tiksliai jų atžvil
giu vesta valstybės ekonominė politika. 
Jaunesnieji ūkininkai žadėjo dar daugiau už 
savo tėvus. Deja, jiems pasireikšti savaran
kiai nebebuvo laiko.

" Pramonė
Jai sukurti reikia turėti šių pagrindinių 

elementų: anglies rūdos, naftos. Deja, ne 
vieno jų, rodosi, mūsų žemės gelmės nes
lepia. Tad ir pramonė negali daug išaugti. 
Nepr. gyvenimo metu šioje ūkio šakoje dirbo 
vos 1,5—2% visų gyventojų. Dirbo tik savo 
krašto reikalams. Čia pirmoje eilėje reikia 
pažymėti maisto produktų fabrikus (skerdyk
las, pienines), medžio apdirbimo įmones, cu
kraus, saldainių, tekstilės, odų, avalynės, 
popieriaus gaminimo įmones, negausias ge
ležies apdirbimo įmones ir tt. Paskutiniu 
metu pramonė rodė aiškią tendenciją plės
tis'! statybinių medžiagų (cemento, plytų) 
gamybą.

Prekyba
Nepr. gyvenimo metu išaugo privati, tiek 

kooperatyvine, tiek vidaus ir užsienio pre
kyba. Kooperatiškasis sektorius čia, be abe
jonės, vertas ypatingo dėmesio. Lietuvos 
vartotojų bendrovių centras „Lietūkis" ir 
šimtai kooperatyvu bei jų skyrių, o taip pat 
eilė privatinių prekybos įmonių, teikė kraš
to ūkiui visa tai, ko tik buvo galima 
norėti.

Užsienio prekybos srityje buvo prekiauta 
su Anglija, Vokietija, Sovietų s-ga, Belgija, 
Čekoslovakija, Prancūzija, Italija, Lenkija, 
Švedija, Danija, Šveicarija ir kitomis Euro
pos bei užjūrio šalimis. Iš eksportuojamų 
prekių reikia pažymėti: sviestą, bekonus, 
riebalus, kiaušinius, grūdus, medį. Impor
tuota iš svetur tekstilės gaminiai, medvilnė, 
pramonės įrengimai, mašinos, naftos produk- 
tai, anglis, vaistai bei chemijos gaminiai, 
trąšos, prabangos reikmenys ir tt.- Mokoma
sis ir užsienio prekybos balansas buvo iš
laikomas aktyvus. Krašto ūkis buvo atspa
rus net prieš krizes ir kitus ekonominius 
negalavimus bei politines-ekonomines repre
sijas prieš Lietuvą dėl Klaipėdos krašto.
ha; 6.500.000 kvintalų,

„ 4.090.000
„ 2.556.000 „
„ 556.000 „
„ 391.000
„ 285.000 „

Susisiekimas, tranzitas
Lietuvos Respublika gavo labai bloga 

palikimą susisiekimo srityje. Tuometinių 
Lietuvos valdytojų geležinkeliai ir keliai 
buvo pravesti ne ekoniminiais, bet strate
giniais sumetimais. Gelež'n'—lio tinklas 
labai skystas. Plentų mažaL Vieškelių ne 

daug ir tie patys labai blogi. Apie van
dens susisiekimą tuo metu'ir kalbos ne
buvo. Per eilę metų tačiau buvo pravesta 
naujų geležinkelių, plentų. Labai išplėstai 
vieškelių tinklas. Klaipėdos uostas iš ma
žo žvejų ir miško medžiagos uosto, įdėjus 
milžiniškus kapitalus, paverstas į plačius 
uostus pasaulio laivams. Sukurta ir savo 
prekybos laivyno užuomazga.

Tačiau susisiekimas turi dar būti Nau
joje Lietuvoje ta mūsų ūkinio gyvenimo 
sritis, kuriai reikės skirti ypatingas dė
mesys.

Normaliomis sąlygomis Lietuva turėtų 
būti didžiulė tranzito valstybė tarp Rytų 
ir Vakarų valstybių. Deja, jis dėl ypatin
gų politinių sąlygų. N. Lietuvos gyvenimo 
metu nebuvo išplitęs ir nedavė reikiama 
pelno. '

Finansai, kreditas
Kraštas tūrėjo tvirtą, auksu padengtų 

piniginę sistemą. Jo piniginis vienetas li
tas (0,150460 gr. gryno aukso) išlaikė sa
vo paritetą iki pat svetimos valstybė* 
prievarta įvykdyto jo nuvertinimo, iškei- 
čiant aukso padengtus banknotus į popie
rinius svetimos valstybės pinigus.

Kredito įmonių (daug kooperatynlųj 
smulkus tinklas surinkdavo, didelę dal| 
gyventojų sutaupų ir palankiomis sąly
gomis teikdavo kreditus. Įsiskolinimą* 
užsienyje buvo labai mažas.

Šiandieninė Lietuva labiausiai 
sunaikintas kraštas *

Aplamai, per 23 nepriklausomo gyve
nimo metus, turint galvoje krašto sunai
kinimą ir žemės gelmių turto stoką, mūsų 
ūkis padarė didžiulę pažangą. Teisybę 
Lietuvos gyventojams nebuvo laiko pa
sistatyti tokius gražius, tvirtus ir pato
gius trobesius kaip vakarų Europoje. Lie
tuva dar nepajėgė įsigyti tiek daug ma
šinų ir elektrifikuoti krašto. Bet ar vis* 
tai Anglija, Vokietija, Belgija, Olandiją. 
Prancūzija etc. padarė per porą dešimčių 
metų? Ne, tam reikėjo šimtmečių!

Deja, mūsų valstybei vis trūksta tų ne
priklausomų gyvenimo metų. Ji vis sve
timųjų niokojama. Mums svetimi kaimy
nai per dažnai jau mušosi mūsų žemėja 
Per dideli ir perdaug plėšrūs būdami, ji* 
neleidžia mums kurti savito ne tik politiniu 
bet ir ekonominio gyvenimo. Štai, kad Ii 
dabar: Lietuva griuvėsiuose. Okupacijų įj 
karo veiksmų padaryti nuostoliai verti
nami taip:

(nukelta į 6 p.)

Kazys Bradūnas

Be tėvynės
Svetimojo židinio ugnelė
Visą vakarą šalta' ir nelinksma.
Jos plazdėjime man gaisro dūmai kėliau 
Šviečia bėgliui tėviškės liepsna.

Vis nešuosi kruviną pašvaistę, 
Vis apkrinta galvą pelenai.
O geriau užkloki, sniego skraiste, ■_- 
O geriau užgriūkite, kalnai.

Be tėvynės negaliu sušilti 
Svetimojo židinio liepsna, 
Be t""vnės ir gyvent ir mirti 
Visoj žemėj vietos negana!

Iš „Svetimoji duona”
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VI.. Balsys . y
Musu krašto ūkis'* ir vakarai

Kol dar buvome Lietuvoje, apie Vakarų 
Europos kraštus mes girdėjome pasakiškus 
dalykus. Mūsų spauda patiekdavo daugybę 
aprašymų, mums buvo rodomas serijos fil
mų, kiekvienas viešas susirinkimas nepra
eidavo be gražių žodžių Vakarams, kurie 
visuomet buvo mums statomi pavyzdžiu. 
Mes buvome susidarę vaizdą, kad čia ger
būvis, pažanga ir kultūra yra pasiekę tokj 
aukštį, apie kurį mes tik svajoti galime.

Ir tikrai, kada mes patekome į pati Va
karų Europos centrą — Vokietiją — mes 
pastebėjome didelį skirtumą ūkiškojo gy
venimo srityje. Palikę Lietuvoje savo senas, 
šiaudiniais stogais dengtas, sodybas, pri
pratę matyti balas ir didelius nekultūrin
gos žemės plotus, apaugusius menkos ver
tės krūmokšniais, visą laiką važinėją blo
gais mūsų kaimų keliais, — iš kart ne
žinojome nuo kurio galo pradėti viską ste
bėti: mūsų akys negalėjo atsižiūrėti gražiu 
gamtos vaizdu, mes džiaugėmės dailiomis 
sodybomis, mus stebino nematyta technika. 
Vis tai yra tik pirmieji įspūdžiai, kurie 
susidaro iš paviršinių vaizdų. Vis tai 
’duomenys, iš kurių dar negalima daryti 
galutinų išvadų apie čia gyvenančių žmo- 

*nių gerbūvį ir kultūrą. Dabar, kada jau 
pagyvenome Vokietijoje ilgesnį laiką, gali
ma yra keliais bruožais padaryti ir mūsų 
trumpo ūkinio savarankaus gyvenimo paly
ginimą su senu šio krašto ūkiu.
.Tiesa, mūsų ūkis buvo gana primityvus. 

Šimtmečiais užsitęsusi rusų okupacija pali
ko savo neigiamus pėdsakus. Lietuva Ru
sijos imperijoje buvo tolimas provincijos 
užkampis, todėl mūsų krašto progresu rusai 
mažiausiai rūpinosi. Bet iš kitos pusės, 
šis okupantų nesidomėjimas mūsų krašte 
leido mums išsaugoti savo lietuviškumą ir 
^tautinį atsparumą. Užtat atgavę nepri
klausomybę, mes sparčiais žingsniais žen- 

_ gėme pirmyn. Bloga yra tas, "kad ^šiandien 
mes neturime jokių statistikos davinių, ku
riais vadovaujantis butų galima nušviesti 
mūsų krašto ūkinę pažangą 1918 — 1940 

- metais. Jei būtų galima skaičiais įrodyti, 
kiek per tą trumpą nepriklausomybės lai
kotarpį pas mus buvo naujų trobesių pa
statyta, kiek fabrikų ir įmonių įrengta, tai
tur būt, drąsiai būtų galima tvirtinti, kad 
mūsų pažangos tempas žymiai spartesnis 
negu bet kuriame Vakarų Europos krašte 
tuo pat metu.

Pirmiausiai reikia pastebėti tai, kad mū
sų gamta yra žymiai skirtinga. Čia klima
tas yra daug „kultūringesnis” negu pas mus. 
Cįa žemė daug geresnė, o taip pat labai 
daug reiškia vienodesnis paskirstymas kri
tulių įvairiais metų laikotarpiais. Jei čia iš
vystyta mūrinių trobesių statyba, tai tiktai 
todėl, kad čia didelis perteklius statybinių 
medžiagų: kalkių, žvyro, molio ir t.t., kad 
čia visur geri keliai, tai daugiausia parei
na nuo to, žvyruotas apatinis žemės sluoks
nis jau natūraliai padaro gatavą plentą,

kurį užtenka palyginti ir apipilti smala, kad 
nedulkėtų. Tiek daug turėdama žemės tur
tų: anglies, plieno, geležies ir tt., Vokie
tija per ilgus šimtmečius ramiai ir savaran
kiškai tvarkydamosi, sugebėjo išvystyti sa
vo pramonę ir patobulinti techniką, kuri 
tikrai savo laiku buvo pasiekusi aukštą 
laipsnį.

O mes mažai turėjome laiko laisvai ir 
savarankiškai tvarkytis. Bet vis dėlto, pir
mojo D. karo nualintas mūsų žemės ūkis 
atsigavo per labai trumpą laikotarpį. Rei
kia pažymėti, kad jau 1923 m. kaip tiktai 
buvo įvesta sava litų valiuta, mes pradėjo
me eksportuoti maisto produktus. Nors 
karo metu gyvuliai''buvo labai išnaikinti,

J. Kruminas '
, Sugrįžimo laivas 

Stovime prie jūros ir širdim suprantam:. 
Svetimas tai vėjas, svetima mintis — 
Kad greičiau apkarstų svetimasis krantas 
Kad greičiau pakirstų juoda neviltis.

Ir staiga pro rūką matom—skliautai blaivos 
Ir ūžime girdim žodžius iš dainų:
— Mes jums pastatysim sugrįžimo laivą
— Iš tėvynės girių ąžuolų jaunų.

— Mes jums pastatysim laivą šimtaaukštį, 
+- Lietuvos, tėvynės partizanai mes.
— Tik pamirškit raštą apie mažą paukštį,
— Kritusį per audrą j tamsias gelmes. ‘ 
Gaivus vėjas dvelkia. Jūra nusiblaivo.. 
Ir širdyje jausmas — kietas ir ramus.
Ir iš toli plaukia — matom — baltas laivas: 
Sugrįžimo laivas artinas į mus! 

bet jau kelių metų būvyje prieauglis pasie
kė prieškarinį lygį — 1926—1929 m. mes 
sugebėjome išplėsti tokį gyvulių eksportą, 
kuris pagal mūsų ūkio mastą buvo tikrai 
stebėtinas. Mūsų bekonas, sviestas, kiauši
niai ir kiti žemės ūkio gaminiai jau buvo 
įgiję gerą markę pačioje didžioje maisto 
rinkoje, t. y. Anglijoje. Dabar, kada mes 
gauname Amerikos, Kanados, Brazilijos ir 
Australijos mėsos konservų, mes matome, 
kad panašūs „Maisto” gaminiai buvo žy

- - (atkelta
I okupacija (1940—1941) —

II „ (vokiečių) —
Viso: —

vadinasi, daugiau kaip 1 milijardas do
lerių. O tai jau nemaža suma ir tokiam 
turtingam milžinui kaip Amerikai.

Po II-jo pasaulinio karo, proporcingai 
imant, Lietuva išėjo labiausiai sunaikin
tas kraštas pasaulyje. Ji neteko iki 1944 
metų galo 600.000 gyventojų nužudytais ir 
ištremtaisiais. Jos tragedija nėra baigta ir 
šiandien mes stovime prieš tautos: būti 
ar žūti. \ •

Talsi, mes šiandien, tautos šventės pro
ga, apžvelgdami mūsų taupos ekonominius

Mes ją atstatysime!

miai geresni. Nesididžiuojant 'reikia čia 
pabrėžti, jog /maisto gaminių eksporto sri
tyje mes buvome labai mažai atsilikę nuo 
savo didžiulio kaimyno — Lenkijos. Mūsų 
eksportas sudarydavo sąlygas importuoti 
užsienių gaminius ir su kaupu padengdavo 
importo išlaidas. Mes nejautėme jokio var- 
tojamųjų prekių trūkumo ir buvome visa 
kuo pertekę. Jau didelė pirkėjų dalis nesi
gailėdavo išlaidų ir prabangos reikalams.

Jei šiandien vokiečių šeimininkei imi pa
sakoti apie tai, kaip mes valgėme — ji ne
tiki, jog yra pasaulyje kraštų, kur taip 
mažai buvo vertinami geriausi maisto da
lykai. Nors vokiečių moterys yra skaito
mos geromis virėjomis, bet gerų ir skonin
gų valgių jos nepagamins, nes yra nepratu- 
sios vartoti daug riebalų, kiaušinių, ir tt. 
Visą laiką geresnieji maisto produktai vo
kiečių miesto gyventojui buvo neprieinami 
dėl kainų aukštumo. Bet ir ūkininkas čia 
retai geriau pavalgo, nes jo ūkis nėra vis
pusiškas ir jis ne viską gamina: kiaulė čia 
yra didelė retenybė. Yra be galo daug 
faktų, kurie ne visada rodo didelį šio 
krašto gerbūvį. Tą mes visi pastebime ir 
matome, todėl nė nereikia čia išvardinti.

Nors mūsų miestai ir kaimai iš pavir
šiaus ir blogiau atrodo, bet gyvenimas yra 
daug 'geresnis. Mūsų darbininkų ir tarnau
tojų uždarbis nebuvo didelis, bet taip pat 
buvo mažos ir pragyvenimo išlaidos. 
Bankuose jau buvo susidarę milijonai litų 
šutaupų. Tos sutaupos didėjo labai sparčiai 
ir buvo tikriausiu mūsų gerbūvio įrodymu. 
Mūsų litas turėjo gerą vardą pastoviųjų va
liutų tarpe ir buvo gerai vertinamas tarp
tautinėse pinigų rinkose. Litui padengti jau 
buvo sudarytas gerokas aukso ir svetimos 
valiutos fondas, kuris ir dabar tebestovi 
mūsų būsimosios valiutos sargyboje.

Sunku yra įsivaizduoti, kokių būtume 
pasiekę laimėjimų iki šios dienos, jei ne
būtume patekę į karo sūkurį. Kaip tiktai 
vokiečiai pradėjo ginkluotis, mūsų ūkis 
turėjo pergyventi didelį sukrėtimą, nes vo
kiečiai tada paskelbė žinomą šūksnį: „vietoj 
sviesto — patrankos”. Jie suvaržė mūsų 
eksportą, kuris 8O°/o priklausė nuo -Vokieti
jos rinkos. Kol mes spėjome persiorentuoti 
j naujas rinkas, mums teko pakelti didelių' 
nuostolių. Visi, turbūt, dar gerai atsimena- 

(nukelta į 8 p.) 

iš 5 p.)
2.170.000.000 litų
5.750.000.000 „ ■ -
7.920.000.000 „
laimėjimus ir sugebėjimus N. gyvenimo 
metu, iškeliame lietuvio norą dirbti savo 
krašto atstatymui. Vargas tik, kad to mū
sų noro niekas nepaiso:' tuo laiku, kai 
Europos tautos jau kyla iš griuvėsių, kai 
net priešų kraštai pamažu atsistato, mums 
vis dar niekps neduoda net savo žemė

Tad šiandien mes, minėdami tautos 
šventę, sakome dar kartą: duokite mūsų 
tautai laisvę, duokite, kad ir sunaikinta 
Lietuvą. Mes ją atstatysime!
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ged Galvanauskas j£ur mūsiškė propaganda ? '
(atkelta iš 2 p.)

lų, žemėlapių. Jo pastangomis įdėti 
straipsniai svetimoje periodikoje. JAV 
lietuviai tą darbą rėmė ir finansavo. 
Anuomet nebūt tokio susiskaldymo ame
rikiečiuose ir europiečiuose lietuviuose, 
Lietuviškas politinis romantizmas gal per 
plačiai sparnais mojo, bet būta daugiau 
idealizmo kaip šiandieninėje blankioje 
tikrovėje. Tie du laikotarpiai vienas ki
tam artimi. Anuomet žadinta pasaulio są
žinė lietuvių tautai suteikti nepriklauso
mybę, dabar privalome reikalauti ją ats
tatyti. Bet gi tuomet buvo nors netobula 
organizacija, kuri šistematiškal priminė 
pasauliui jog lietuvių tauta egzistuoja, 
šiandieną gausios eilės šviesuolių, nėkieno 
nerikiuojamų pakybusių tarp vilties ir 
nevilties.
Juk nejauku, kad dauguma — geriausių 

jėgų stumia diępą ir nuošalyje tūno. Jų 
plunksna šykšti savo šventą reikalą gin
ti. Propagandos organizacija yra užuo
mazgoje, kuri žada mirti, dar net nepa
rodžius gyvybės tinkamo ženklo.

Leidiniai svetimomis kalbomis
Praėjusio karo metu išėjo apie 20 naujų 

knygų anglų kalba ir po kelias ispanų, 
prancūzų ir švedų kalbomis. Gal kas tars
— šioje srityje juk yra kai kas padaryta.. 
Atėjus laikui šie darbai būtų toli neužtek- 
tina medžiaga tautos teisme kaltinamie
siems pasiteisinti.

Įdomus yra E. J. Harrison, buvusio ‘bri
tų vicekonsulo Lietuvoje, veikalas — „Li
thuania’s fight for freedom“ — „Lietuvos 
kova už laisvę“ 64 pusi, nes apima ne 
vien ankstyvesnį laikotarpį, bet ir pasku
tinį laikotarpį — raudonąjį antplūdį. Sis 
veikalas, išleistas 1944 m., lapkričio mėn. 
jau pasirodė antra laida. ■ Harrison apie 
Lietuvą parašė anglų kalba tris knygas.

Kai kurie mūsų bičiuliai W. C. Redda- 
way, E. Dangerfield, prof. A. Senn yra 
išleidę monografijas atskirais klausimais.

Lietuvių gyvenančių JAV, paminėtini 
prof. K. Pakšto trys veikalai, K. Jurgelos, 
K. V. Griniaus, A. Vaičiulaičio ir kitų 
studijos tuo ar kitu klausimu yra toli 
neužtektinos organizacijos pavyzdys. Ne
maža jų dalis jau šiandieną yra neaktua
liomis. Kai kuria vertimai pav. P. Klimo
— „G. de Lannoy kelionė į viduramžių 
Lietuvą“ ar eilė kitų galėtų pasirodyti 
tuo atveju, kai pagrindiniai veikalai jau 
būtų išleisti ir esminiai dabarties klausi
mai nušviesti.

Nemažą barą yra užsimojęs Amerikos 
lietuvių informacijos centras, Jis išleido 
tarp kitų ir keletą atgyvenusių leidinių. 
Jo „Lithuanian Bulletin“ yra padrikas. 
Jei jis skiriamas svetimiesiems infor
muoti ir lietuviškam reikalui ginti — šū
vis pro šalį, nes ton medžiaga redaktorių 
tvarko, o ne jis ją. /

Ispanų Amerikos Cas. Verax — Kaz. 
Čibiras išleido stambų veikalą „Lithua
nia entre fulgo cruzado" — Lietuva kry- 
žmynėje ugnyje“, arti 400 pusi., 194* m. 
Buenos Aires ir keletą monografijų. Au
torius dalyvauja tenykštėje spaudoje ir 
skaitytojus supažtadkna su lietuviškuoju 
klausimu.

Prancūzų kalba apie Lietuvą pasirodė 
pirmoji kregždė. .

Pastaruoju metu mano bičiulis, bendra
darbis Prekybos Institute Klaipėdoje, 
prof. Louis - Tissot, „Le Monde“ žodžiais 
išleido puikią knygą apie Baltijos vals
tybes“. Jei anksčiau autorius buvo abuojus 
sovietų atžvilgiu, pastaruoju metu nedve
jodamas nušviečia pabaltiečiaus padarytą 
skriaudą.

Švedų kalba keletą knygų išleido mūsų 
rašytojas Ign., Šeinius „Den roeda floden 
stiger“ — Raudonasis potvynis kyla, 1940 
m. „Svaenten pa undret“ — Stebūklo be
laukiant, 1944 m. ir „Den roeda floden 
svaemmar oever“, — Raudonasis antplū
dis kyla. 1945 m. autorius anksčiau-daly
vavo Švedijos visuomeniniame gyvenime 
ir Švedų spaudoje gynė lietuvišką rei
kalą. t

Štai ir visi paskutinio meto mūsų es
miniai šųviai neperiodikoje. Dalis Vei
kalų tik pritaikyta propagandai ir iš tolo 
atsargiai liečia praeitį visai užgniaužus 
polėkius į ateitį. Daugumą veikalų išlei
do asmeninė iniciatyva labai įvairiais 
motyvais.

Periodikoje dar liūdnesnis vaizdas. 
Spaudai medžiaga patiekiama neorgani
zuotai. Vienur biuleteniai visai netinka
mai redaguojami. Medžiaga neapdirbtą, 
todėl gali būti panaudota tik didelės bė
dos atveju. Kitur pav. D. Britanijoje ar 
Prancūzijoje tokio informavimo pasi
gendame.

Svetimoje spaudoje retkarčiais įdedami 
straipsniai apie Lietuvą. Juose medžiaga 
dažnai neaktuali. Visur lydi'nuolatinė be
viltiška lyrinė priegaidė, tarčiau, beviltiš
kumas. Visa tai reikalinga, bet su saiku.

Blogiausia, kad mūsiškis klausimas bet 
kurioje apimtyje yra per retai ir pri
puolamai keliamas. Anksčiau iki šio pa
vasario, buvo galima teisintis spaudos už
daromis durimis. Dabartiniu metu padėtis 
mūsų naudai pakitėjo. Bėt ir ji mūsų 
neišjudino. Visur gyvenama pripuolamu- 
mų ir lūkesčiais. Miela, kad vienas ar ki
tas spraipsnis įdedamas ar Jasinskas pa
rašo laišką į „Daily Mail“ dėl UN sude- 
mokratinimo. Bet visa to taip maža.

Svetimas radijas taipgi gali būti pa
naudotas. Jis visai pamirštas. Kai kada 
kai kieno jis paklausomas, nežinia ku
riam tikslui kokios tai žinios išleidžiamos 
lietuvių kalba.

Pagaliau pravartu žodį tarti ir dėl prie
monių, kuriomis mes sau nenaudingą

ŠVEDIJA NEATSIŽVELGIA 
I AMEEIKĄ?

Siakhalmas. Į JAV užsienio reikalų vi- 
ceministerio Deano Achsesono pareiški
mą (rugsėjo 4 d.), kad po Amerikos de- 
marito Švedija sutinkanti susiaurinti' su 
Tarybų s-ga sudarysimąją prekybos su
tartį ir 1 milijardo^ švedų kronų kreditą 
sumažinti, atsiliepė Švedijos prekybos 
mintsteris. Jie konstatavo, kad' šis JAV 
cialia Švedijos informacija. Svedi’os siūly
mai Maskvoje dabar peržiūrimi Tarybų 
s-gos vyriausybės.
Šį siūlymą, kuriame nėra srkiv n?’---it'mu 

lyginant su pirmim’u, sr-yietni 1- j pa
tenkinamu pagiiiiuu ūei. u-. 

propagandą darome. Gausūs komitetai 
nenori pastebėti nelemto reiškinio, kad 
įvairūs masiniai junginiai ar net „solistai“ 
svetimus nori įtikinti, kad mes nemokšos 
muzikiniame pasaulyje. Savųjų tarpe va
lia ir nepajėgiems pasirodyti. Nevalia 
svetimiems mūsų nepasiruošimu ir nesu
gebėjimu „reklamuotis“. Ir inflacinėje 
Europoje atsargiai su inflacinėmis verty
bėmis, kurios lietuvio vardą žemintų, ar 
jis su pasigailėjimu būtų sutinkamas.

Kokia išvada?
Per pastaruosius metus mes susmulkė- 

jome. Būdami pakelėje pamirštame or
ganizuotis. Pagrindinis mūsų ginklas — 
propaganda iki šio meto pripuolamai ir 
nemokšiškai panaudojamas^ Čia nematy
ti jokios, organizacijos, darbo, sistemos. 
Tremtinių šviesuolių batalijonai į darbą 
neįsijungia. Ir tas, kurio tas žygis pa
reina vertas pakaltinimo. Mes laukiame iš 
demokratinio pasaulio mums palankaus 
sprendimo. Tad sugebėkime.jį įtikinti, kad 
esame jo verti. —

Kas darytina?
Turime suorganizuoti, nors pavėlavus, 

propagandą svetur. Propagandą — ne in
formaciją. Propaganda yra kovos ginklas, ' 
galima tvirtinti, viena galingiausių prie
monių demokratiniame pasaulyje, turi . 
tarnauti mūsų reikalui Šis ginklas,mums 
dabar yra veik vienintelis. Todėl jis turi 
būti- ypač mokamai ir tinkamai panaudo
tas.

Propaganda apima veik visas kultūri
nes veiklos apraiškas: knygą, periodiką/ 
radiją, filjną, žodį ir plačiausią meninį 
karą. Visos šios priemonės turi būti mo
kamai ir suderintai panaudotos. Nei vie
na neturi būti pasišovus kiton sąskaiton, 
nei viena neprivalo būti pamiršta.
Europoje turi būti suorganizuota propa

gandos įstaiga, apimanti visas sritis. Ji 
turi turėti darbo ne vien atskiroms darbo 
sritims, bet ir derinti veiklą esančių įstai
gų atskirose vietovėse.

Demokratinių valstybių piliečiai ir vy
riausybės turi būti ne vien painformuoti 
apie mūsų tautos būvį. Tų kraštų viešąją 
nuomonę turime palenkti.

Turimos jėgos nevalia laikyti be darbo. 
Ją sritimis paskirstymas nevilkinant įgy
vendintinas. Atskirose valstybėse netu
rint užtektinai propagandistų, centras bū
tų tuščiomis veikiančia kuliama mašina.

Finansinių priemonių klausimas yra 
svarbus. Su iniciatyva ir gera valia jis— 
taip gi gal būti išspręstas.

Sąlygos sunkios, bet jomis nevalia tei
sintis. Kas nepajėgia jų svorį pakelti, 
tepasiieško lengvesnės naštos. Gaišti ir 
lūkuriuoti nevalia. Jei kas iš svetur ko 
gero tikisi, tenepamiršta dirstelti į savo 
darbų balansą. Mielai norėčiau apsirikti 
tvirtindamas, kad tas balansas neaktyvus. 
Jis mums rodo: tapti veiklesniais, mesti 
kromelninkiškumą, paimti kartą knygą, 
lyrą ir eiti Lietuvos keliu. Deja, ne visur 
matyti darbo sutartinę, nes plunksna rū
dija, lyra nevisuomet skamba. Praeities 
vejksmus palikime lietuvių tautai vertinti 
ir teisti. Ateities polėkiai tebūnie ryškūs, 
o tremtiniai ryžta valia teima propagan
dos pin’-lą in mokamai skina kelią į Ne-

1 priklausomą Lietuvą. _ .
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f’l i ‘kad Atimt literatūrines aktualijos(atkelta iš 4 p.)
dlrbuami radėjai negali pajėgtiVisu; . lomiuose vienodai pajėgūs ir vis nauji o„.i. Pasėkoje to, jie išsisemia ir prau. j.a kartotis, o nuo to ir periodiniai leidi, ai — laikraščiai ar žurnalai savo turiu j susilpnėja ir darosi vienas į kitą pana. s. '_„<ūu atveju skaitytojui kyla visai p., aa.ucias abejojimas: Kuriejns pai- belia.as man prenumeruotis keletą leidinių, jei juose, kartojasi panašios mintys? Pini į ūų išlaidų taip pat apsčiai susidaro,> nors ši kliūtis tikram spaudos mėgėjui vis bus nugalima, nes jis, paprastai sakant, ir apatines kelines parduos, kad tik dvasinio peno įsigyti galėtų. Bet vis, ot, nei 

ils, nei tas už tą patį pfeningius mokėti.Labai geras daiktas rimtos, teisingos, objektyvios pasirodančių knygų recenzijos ar kritikos: jos padeda skaitytojui orientuotis ir apsaugo nuo klaidingų klystkelių. Bet kartais gaunamas ir atvirkščias rezultatas: juo labiau kritika aršesnė būna, ,juo pikčiau ji „vanoja kaili“ literatūriniams snobams ar kitokių meni ni i vertybių klastotojams, tuo atšakesnis lieka tiesiogis tų pseudo kultūrinių ..vertybių“ vartotojas. Ar neatsimename Lietuvoje buvusių kai kurių skaitytojų 
ar meno mėgėjų laikysenos? Išėjo iš spaudos nauja knyga, — skaitytojai nerea- 

• guoja ir laukia, ką kritika pasakys, kaip 
ją įvertins: teigiamai ar neigiamai. Jeigu gerai, tada taip sau: nusipirks tą knygą ar 
iš pažįstamo pasiskolinęs perskaitys; o jei kritika „iškoneveiks“, ot, puiku! Juk turi būti kas nors toje knygoje pikantiško, įdomaus, — reikia pirkti ... ir būtinai perskait. ti. Juk mes negalime, užginčyti fakto, kad tada visoks literatūrinis ar ki
toks meninis šlaštas gausiausią klijen- 
tūrą turėjo ir puikiausiai finansiniu atžvilgiu vertėsi. Pats šių* eilučių autorius pra gavęs padėką iš Šiaulių valstybinio teatro reikalų vedėjo už prancūzų autoriaus komedijos „Topazo“ viename dien- ra.tyje neigiamą jvertinima, nes po to publika „plūste pradėjo i spektaklius

Musu krašto ūkis ir vakarai« (atkelta iš 6 p.)me, kad valstybinių įstaigų tarnautojai turėjo privalomai valgyti žąsis ir, mokėti po 
S litus už žąsį, tuo tarpu, kad normali kaina buvo apie 3.5 Lt. Visa tai šiandien skamba kaž kaip anekdotiškai, bet buvo ir liks neužmirštamas faktas.Artėjantis karas vis labiau vertė ir mūs pradėti ginkluotis. Valstybės iždas nebeužtekdamas paprastų pajamų ginklavimosi reikalams, turėjo įvesti vadinamuosius biudžeto subalansavimus ir leisti į apyvartą vidaus paskolos lakštus. Darbininkai ir tarnautojai mažiau uždirbdami buvo priversti' •usispausti ir mažinti savo išlaidas. Visos Ūkio šakos turėjo siaurinti apyvartą ii vengti nebūtinų išlaidų. Visame pasaulyje pasireiškusi krizė ardė mūsų ūkio pagrindus ir trukdė pažangą.Depresija tęsėsi nuo 1932 m. iki pat nepriklausomybės netekimo. Tuo būdu nor- . malias sąlygas savo ūkiškai gerovei kurti mes turėjome tiktai vieną deš’mtnieti. Per lą dešimtmeti laiko padaryta tokia pažan

plūsti . . Apsižiūrėkime, kad šiandien istorija nepasikartotų! — Juk gyvai, nors ir rūščiai parašyta recenzija ar kritika yra kartais geriausia reklama visokiam šlamštui . Ar šito teigimo teisingumo nepatvirtina kai kurie mūsų poezijos ar prozos veikalų „kūrėjai“? Ar po atviro literatūrinės menkystos įvertinimo ne- bęišdygsta dar didesnės? Juk turi turėti tokie žmonės — „rašytojai“ ir leidėjai iš kur nors paskatinimą. O tą paskatinimą, greičiausia, duoda patys skaitytojai tokius niekaniekius pirkdami. Ką veiksi nepir- kęs, jei pasirinkimo nėra arba bent jis labai mažas. Taigi, skaitytoją rišti prie gėdos stulpo už tai, kad jis šlamštą 1 rankas ima, nėra jokio pagrindo. Kalčiausia, nors ir paradoksiškai skamba, dažnu atveju būna kritika: ji išneša į dienos šviesą tikrąsias vertybes bet kartu, nors ir neigiamai vertindama, besiveisiančių šungrybių pelėsius, "šią tiesą kadaise, būdamas dar pradedantis rašytojas, zvykusiai yra išnaudojęs garsusis anglų satyrikas ir dramaturgas George Bernard Shaw: jis labai aršiai puldavo laikraščiuose (slapy- varde pasirašydamas) . . . savo veikalus. Ir tas jam yra daug padėję iškilti j pasaulinio masto rašytojus! Štai, kokių kartais rezultatų duoda kritika ar recenzija. Todėl ir mūsų periodinės spaudos kritikams bei recenzentams reikėtų labai apdairiems būti. Pabandykime dabar iš šio pokalbio padaryti išvadas!1. Primygtinai pabrėžiame, kad naujus 
veikalus leisti tegalima pavesti tokiems 
žmonėms, kurie turi vispusią nuovoką 
apie spausdinamo veikalo meninį vertin
gumą. Knygų leidimo spekuliantams, rei
kia pasakyti neatšaukiamą Veto! Tam 
tūri būti sukurtas specialus organas prie 
L. T. B. Jo pareiga būtų taip pat tikrinti spaudai duodamų veikalų, vertingumą ir meniškumą;2. Ne kiekvieną naujai pasirodžiusią knygą (čia turima mintyje menkavertiškumas) laikraščiai ar žurnalai turėtų recenzuoti. Vadinas, imti naudoti tylėjimo 
ga, apie kurią su pasididžiavimu minės būsimosios kartos.Kada grįžę j tėvynę kursime savo krašto ūkį naujais pagrindais, galėsime panaudoti dabar įgytus patyrimus. Bet, atrodo, kad už vis labiau mes būsime pasimokę taupumo. Reikia pripažinti, kad vokiečiai yra daug ekonominiu atžvilgiu pasiekę vien savo taupumu. Imkime pavyzdžiu kad ir tą patį taupymą. Nors jau karas pasibaigė, ir nors Bavarija turi miškų 33*/o viso žemės ploto, bet gyventojams yra skiriamos labai taupios kuro normos. Todėl visą laiką tenka matyti miestų gyventojus nešant iš miško žabus.Sunku yra šiandien numatyti, kokiose sąlygose mums teks vėl atstatyti savo krašto nepriklausomybę, bet viena jau dabar yra aišku, kad mūsų ūkis atgys dar greičiau, negu po pirmojo D. Karo, nes dabar I jau, pagal JT Chartą, yra organizuojama visa eilė tar -laufinių institucijų,-kurios rū
pinsis visų kraštų atstatymu ir paramos 

, tiekimu.
1 - V 

taktiką. Periodika šlamšto, ji kritikuoda-- ma, neišreklamuos ir skaitytojai apie tą šlamštą nė negirdės, vadinas, jo ir nepirks. Bet čia pat būtina pastaba: laikraščių redaktoriai skrupulingai apdairūs tebūnie, kad i redaguojamo organo skiltis nepakliūtų asmeninio pobūdžio kurio nors veikalo vertinimas. Jau ir mūsų dabartiniame tremties gyvenime tokių pavyzdžių turime!3. Nesismulkykime leisdami vis naujus periodinius leidinius. Skaitytojams užteks sakysime, dviejų, visai rimtų žurnalų ir jie (skaitytojai) iš to daugiau naudos turės, nei iš keleto vidutinio vertingumo periodinių spaudinių.
Byrneso kalba . . .■" • (atkelta iš 1 p.) šalininkai, kad Vokietija laikytųsi taikos ir gerų kaimyninių santykių principų, bet nenorime, kad Vokietija- pasidarytų kurios nors valstybės vasalu arba gyventų diktatūroje, ar ji būtų vokietinė ar užsieninė.Byrnesas paskum .priminė, kad Potsdame buvo susitarta paremti galutinį Karaliaučiaus priskyrimą prie Tarybų s-gos. Jei pastaroji nepakeitusi savo pažiūros, JAV tikrai laikysiančiosis šio susitarimo. Amerikos vyriausybė rems Vokietijos rytų sienų reviziją Lenkijos naudai. Bet kokios • sritys bus perleistos Lenkijai, galės būti nustatyta tik susitarus dėl galutinių taikos sąlygų.Liesdamas /Vakarų kompleksą ministe- ris pareiškė, jog pagal Amerikos požiūri Prancūzijos pretenzijų i Saaro sritj negalima atmesti^ Prancūzija 70 metų būvyje buvo Vokieti jos 3 kartus užpulta. Saaro srities ūkis esąs seniai pakrypęs Prancūzijos link. Be abejo, Prancūzija, jei Saaro sritis būtų jai priskirta, turėtų sumažinti savo reparacijų reikalavimus iš Vokietijos. Bet Amerika nerems kėsinimųsi t sritis, kurios neabejojamai yra vokiškos, ir neaprobuos Vokietijos padalinimo, kuris nebūtų gyventojų pageidaujamas. Amerika nesipriešinsianti Ruhro srities ir Paminės gyventojų norui likti prie Vokietijos.Amerika esanti Vokietijos, Iskaitytinal Ruhro sritį ir Pareiną, bet kurios kontrolės šalininkė, kuri reikalinga saugumo sumetimais. Bet Amerika neremsianti . tokios Ruhro srities ir Pareinąs kontrolės, kuri jas pajungtų kitai valstybei. Amerikiečių tauta trokštanti vokiečių tautai padėti, kad ji ir vėl galėtų užimti pagarbią vietą tarp laisvų.ir taiką mylinčių pasaulio tautų.
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