
belgija nepatenkinta Ispanijos. Kariuomenės dislokacijų klausimas atmestas
Briuselis. Ispanijos vyriausybė atsiuntė 

atsakymą į Belgijos notą dėl Leono Degrel- 
lės, reksistų vado, neišdavimo. Kaip žino
ma, L. Degrellė, rugpjūčio 21 d. pabėgo ii 
ligoninės San Sebastianerllgą laiką nebuvo 
žinoma, kur jis dingo. Tik pastaruoju me
tu paaiškėjo, kad Degrellė yra atsidūręs 
jau Pietų Amerikoje.

Ispanijos paaiškinimais Belgija nepaten
kinta. Ji pasiryžusi tą klausimą kelti JT 
posėdyje.

REINO LAIVININKYSTĖS KOMISIJA
Londonas. Žiniomis iš Berlyno ten suda

ryta bendra Amerikos, Prancūzijos ir Di
džiosios Britanijos komisija Reino laivinin
kystei tvarkyti.

Spauda apie Stalino pareiškimus
Londonas. „Times” diplomatinio^ kores

pondento nuomone Stalino kalba (nešusi di
delį prablaivėjimą į šių dienų apsiniauku
sius politinius horizontus. Jis mano, kad 
palankūs Stalino išsireiškimai dėl bendra
darbiavimo galimybės tarp skirtingų pa
saulėžiūrų gal leisią ir sovietų vasalams 
kiek savarankiškiau ir drąsiau bendradar
biauti su vakarais. Tačiau „Manchester 
Guardian” tų pačių reikalų korespondentas 
nemato Stalino kalboje nieko pozityvaus. 
Tai esą tik tušti žodžiai, skiriami pridengti 
griežtai priešingiems darbams. Jei sovietai 
siekia Vokietijos nuginklavimo, tai kam jos 
fabrikus verčia gaminti ginklus, net ir ka
ro metu nepasiektu tempu. Jei trokšta ben
dradarbiauti su vakarais, tai kam stato to
kias sąlygas, kurios bendradarbiavimą da;
ro nebeįmanomą.

„New York Times”, rašydamas apie Sta
lino pareiškimus, taip pat atkreipia dėme
sį Į skirtumą tarp kalbos ir darbų. „Le 
Peuple” Stalino pareiškimuose nemato nie
ko daugiau, kaip abstraktų pompastišką 
siekimą atoslūgio, nė nemanant keisti prak
tikos.

Anglų radijo tarnybos Vokietijai komen
tatorius Lindleys Trraseris Stalino pareiški
mus laiko pačiais svarbiausiais pareiški
mais, pasakytais nuo karo pabaigos. Bet 
kaip juos reikia suprasti, tai esąs didelis 
klausimas, nes jis ne per seniausiai esąs 
irgi viešai pasakęs, jog bendradarbiavimas 
su kapitalistiniais kraštais dėl visiško pa
saulėžiūrų skirtumo esąs neįmanomas ir 
pasaulyje taika galėsianti įsivyrauti tik vi
sur gerumu ar jėga komunizmą įvedus.
Sovietų spauda, radijas ir sovietams palan
kūs. bei sovietų kontroliuojami sluoksniai 
(komunistai) ir dabar panašiai tebekalba. 
Gal tai tesanti tik Stalino asmeniška stai- 

Londonas. Saugumo taryba 7 balsais prieš 
2, Prancūzijai ir Egiptui susilaikius, atmetė 
sovietų siūlymą Įpareigoti valstybes, lai
kančias kariuomenės dalinius kituose kraš
tuose, išskyrus priešo kraštus, pranešti tų 
dalinių skaičių ir jų stovėjimo vietas. Ki
nijos atstovas teisino Ameriką dėl savo da
linių laikymo Kinijoje. Esą, šitie daliniai to
kie menki, kad negali niekam grasinti, o be 
to, jų laikinis pasilikimas pageidaujamas 
pačios Kinijos. Atlikę iš bendro susitarimo 
tenkančius uždavinius, šitie daliniai patys- 
paliks kraštą. Tarybų s-ga, jei norinti, vi
sada galinti dėl jų funkcijų pasiteirauti Ki
nijos vyriausybės diplomatiniu keliu. Len
kijos atstovas bandė ginti Tarybą s-gą nuo 
JAV ir Anglijos puolimų, priskiriant jos 

giai pasikeitusi nuomonė, kad bendradar
biavimas su vakarais vis dėlto galįs būti 
pasiektas, ir Tarybų s-ga nebijanti kapita
listinio apsupimo, kurio iki šiol bijojo.

TRIESTO STATUTAS BAIGIAMAS 
RUOŠTI

Londonas. Paryžiaus taikos kongrese 
Triesto statuto pakomisė tikisi dar šią sa
vaitę užbaigti darbą. Italijos politinėje ko
misijoje 9 balsais prieš 8 atmestas sovietų 
siūlymas Įrašyti Į sutartį draudimą fašisti
nėms partijoms veikti. JAV atstovas kalbė
jęs prieš šį siūlymą, pasisakė nematąs jo
kio reikalo sutartyje išreikšti nepasitikėji
mą Italijos atgijusia demokratija.

Savaitinė politikos apžvalga
Tarptautinė politika

JAV užsienio politika. Prekybos ministe- 
ris Henrys Agardas Wallaceas buvo už
simojęs užsienio politikos laikrodžio rodyk
lę atsukti bent trejetui metų. Jis stengėsi 
amerikoniškąjį izoliacio'nizmą vėl atgaivin
ti. Pastaruoju karo metu plačiai garsinta 
pasaulio pasidalinimo dabar palaidota min
tis turėtų prisikelti. JAV ir Sovietai pasi
dalo pasauliu, o D. Britanija — „nenuora
ma imperialiste” turi būti „apvaldyta”.

H. A. ,Wallaceas kvotimų neišlaikė iš pa
reigų atleistas. Jo vieton' pakviestas Harri- 
manas, anksčiau buvęs ambasadorius Mask
voje, dabar tas pareigas ėjęs Londone. 
Baltieji rūmai stiprina poziciją antisovieti- 
niais asmenimis. Pasaulinėje politikoje JAV 
neišvengiamai susiduria su Maskvos verž
ia. JAV pirmavimo politikai pritaria demo
kratai, dabar esą valdži"’?. ir re=nub'iko- 
nai — opozicininkai. H. A. Wallaceas, esąs

siūlymui propagandinius tikslus. Gromyko, 
norėdamas sušvelninti per didelį išsišoki
mą, stengėsi įtikinti, jog šis siūlymas nesąs 
nukreiptas nei prieš Angliją, nei prieš Ame
riką.
JAV PROTESTAS DĖL NUSAVINIMŲ 

VENGRIJOJE
Londonas. JAV įteikė Tarybų s-gai aštrią 

-notą dėl sovietų vykdomų plačių nusavini
mų Vengrijoje. Esą, Jaltoje buvę susitarta 
atvirkščiai, būtent: ne ekonomiškai žlugdy
ti buvusius priešų kraštus, bet jiems pa
dėti ūkiškai atsikurti. JAV nori Vengrijai 
padėti ir mažiausiai reikalauja iš sovietų 
jei jau ne sutartą pagalbą teikti, tai bent 
nekenkti.

NAUJI MIKOLAICIKO RŪPESČIAI
Londonas. Lenkijos ministerio pirmininko 

pavaduotojas ūkininkų partijos vadas Mi- 
kolaičikas kaltina komunistus ir saugumo 
policiją rengiantis naujam terorui prieš 
ūkininkų partiją. į ūkininkų partijos siūly
mą dėl rinkimų (statymo ir taisyklių pa
keitimo bei papildymo, nekreipiama jokio 
dėmesio.

VOKIETIJOS PROBLEMĄ SVARSTYS 
NAUJORKE

Londonas. Keturi didieji esą susitarę ki
tą kartą susitikti Naujorke lapkričio mėn- 
gale, kad, galutinai aptarus sutarčių klau
simus su Vokietijos satelitais, galėtų tuojau 
imtis Vokietijos problemos sprendimo. Be- 
vinas po ilgesnio pasikalbėjimo su Byrnesu 
išskrido Londonan, iš kurio ^rišiąs tik ki
tos savaitės viduryje.

demokratų kairiajame sparne, besigretinąs 
profesinių sąjungų politiniam komitetui (P. 
A. C.), stengėsi sukurti trečios partijos 
užuomazgą. Jo laiškas ir dvi kalbos sukėlė 
audrą. Klausimas, ar jis pasiekė tikslą ir 
JAV su TSRS suartino. Kalbų infliacija 
apie tų galybių santykių pagerinimą rodo, 
kad ten yra kažkas nenuoširdaus ir net pa
vojingo.

Tarp prez. Trumano ir prekybos minis
terio būta trinties prieš keletą mėnesiu 
Kažin kuriuo keistu būdu komunistų laik
raštis išspausdina ištraukas ministerio laiš
ko, kuris š. m. liepos mėn. 23 d. buvo Įteil* 
taš prezidentui. Laiške duodama eilė pata
rimų: baigti amerikoniškas lenktynes ato
minės bombos gamyboje, nustoti ginkluo
tis, užkirsti kelią atominiam karui. Laiške 
dėsto: „JAV turi pareikšti, kad karas su 

(nukelta į 2 p.)
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Savaitinė politikos apžvalga
Tarptautinė politika

G. Kymantas
(atkelta **Tš 1 p.) 

sovietais neišvengiamas, ir pripažinti tuo 
pačiu katastrofą visai žmonijai ar rasti tai
kų būdą sugyventi”. Jis skatina imtis prie
monių ir „veltui laiko negaišti”. JAV poli
tika, „siekianti koflikto”, turi būti peržiūrė
ta. Tiesa, ministeris mini, kad Trumanas 
kvietė Staliną pasitarti. Tai pirmas oficia
lus šio fakto paskelbimas. Jis iki šiol ne- 
jgyvendytas. Prekybos ministerio siūlymas 
daryti {vairias nuolaidas sovietams liks 
bergždžiomis pastangomis.

Ministeris pirmoje. kalboje puola D. Bri
taniją, kad ji kursto karą, o Amerika jos 
klausanti. Dėl tos kalbos prez. Trumanas 
darė dvigubą pareiškimą: jis jai pritarė ir 
nepritarė, nes. jo nuomone: „JAV užsienio 
politikoje nėra įvykę jokių pakeitimų. „Ato
minės komisijos pirmininkas, senatorius 
Barucbas, 76 m. senelis, pareiškia, kad ato
minio ginklo srityje nenumatoma jokių staig 
menų. Tai dėjosi, kai amerikiečių laisvoji 
spauda nepaprastu įkarščiu puolė preky- 
bos ministerį ir reikalavo jį atsisakyti. Se
natorius Wandenbergas įspėja Trumaną, 
kad vienąs tegalįs būti užsienio reikalų mi- 
nisteriu. Senatorius Connalys kreipiasi į 
amerikiečius, kad jie paremtų Byrnesą ko
voje su sovietais”.- „Jo uždavinys sunkus, 
bet jis dideliu taktu, sugebėjimais ir ištver
me atlieka pareigas”. Byrneso pavaduoto
jas Williamas Claytonas pareiškia, kad jis 
nieko nežinojęs apie pasakytos kalbos tu
rinį, o Trumanas dėl pritarimo nešąs at
sakingumą.
- Britai tą kalbą atrėmė ne menkiau už 
amerikiečių spaudą. Wallaceą apšaudė to- 
kio masto kanuolės, kaip, pvz., lordas Van- 
sitfartas.

Maskvos radijo komentatorius Melniko
vas džiūgauja: Wallaceas nė kiek nepasku
bėjo įspėti reakcionierių. Amerikoniškoji 
reakcija siekia palaidoti taikos ir bendra
darbiavimo politiką, o įgyvendyti jėgos ir 
priespaudos pirmavimą”. „Pravda” vedama
jame džiūgauja, kad „atsiranda asmenų, ku
rie nori savo metu pakreipti užsienio poli
tiką tinkamon vagon.”

Prez. Trumanas rugsėjo 20 d. pareiš- 
kia:„Mūsuose užsienio politika dabar nu
sveria kitus klausimus. JAV vyriausybė 
vieninga santykiuose su kitomis galybėmis. 
Aš paprašiau Wallaceą atsisakyti. Vyriau
sybėje užsienio politikos klausimais atsi
randa opozicija, kuriai vargu dauguma 
krašto gyventojų pritars. Mes negalime šiuo 
žygiu kompromituotis kitų galybių akyse. 
Mūsų užsienio politika nėra pakitėjusi. Vi
si padaryti, pareiškimai turi būti derinti su 
užsienio reikalų ministerija. Dar kartą pa
tikinu, kad J. Byrnesui reiškiu visuotinį pa
sitikėjimą. Jo vedamai politikai aš pritariu.”

Wallace įteikia originalų atsisakymą: 
„Jūsų prašomas aš atsisakau. Aš kovos-n 
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W. Churchillis siūlo Prancūzijai ir Vo
kietijai pavesti vadovavimą Europai. 
.Europa gali būti atkurta dvasiškai tvirtos 
Prancūzijos ir Vokietijos.“ Sį siūlymą net 
anglosaksai vertina su .dideliais rezervais, 
nes prancūzai n. amiršo žaizdų, kurias 
karo metu padarė vokiečiai.

Rugąėjo 22 d. sovietinėje spaudoje įdė
tas pasikalbėjimas Stalino su „Sunday 
Tinies“ korespondentu.

Stalinas pareiškė, kad jis netikįs naujo 
karo, nes niekas jo nenorįs. Kapitalistine 
pasaulis nesiekiąs Sovietų apsupti. Jei jis 
ir norėtų, negalėtų šiandien to padaryti. 
Sovietai Vokietijoje daro žygius tik pa
naikinti nacizmo palikimą, krašto ūkį 
atstatyti, socialinius klausimus išspręsti ir 
demokratiją atkurti. Atskirų ideologijų ir 
ideologinių pasaulių bendravimas yra ga
limas. Iš Kinijos JAV turi-atitraukti savo 
kariuomenę, nes tik tuo atveju galimas 
ten taikos įgyvendymaš. Atominės bom
bos veiksmingumu jis netikįs ateina .1- 
čiame kare, nes dėl eilės priežasčių, ga
lėtų ji skirtą uždavinį atlikti pirmose 
karo dienose.

Stalinas daug kur nuo tiesos nukrypo. 
Leiskime įvykiams vėliau prabilti.

^Rugsėjo 23 d. Anthonyo Edeno, buvusio 
užsienio reikalų ministerio pasakytoji 
kalba, kurioje dėsto staliniška forma 
atskirų ideologinių pasaulių santykiavimą. 
Dėl šios kalbos „The Times“ rugsėjo 24 d. 
laidoje pareiškia žymius rezervus, nes 
jam įgyvendyti reikėtų nuosaikumo kal
bose, įtarimuose ir ideologinėje taktikoje. 
Šiandien visa to pasigendama. Eilė įta
kingų dienraščiu, o jų tarpe konservato
rių organas „The Yorkshire Post“ aštriai 
kritikuoja Edeno kalbą. Pastarasis nurodo 
daugelį priežasčių, o jų tarpe Sovietuose 
augąs nepasitenkinimas verčiąs būti verž
liems užsienio politikoje. Pagaliau, norint 
galybėms sugyventi, reikia įgyvendyti 

1 Atlanto nuostatus, sutartinai atkurti ūkį, 
daryti socialines reformas ir būti nuošir
diems visais klausimais. O to nuoširdumo 
ypač pasigendama iš Sovietų pusės.

Neramumai Sovietuose. Kuris metas, 
kai kalbama apie nesutarimus Sovietuose. 
„Cavalcade“ rašo, kad 29 mil. žmonių esą 
be pastogės. Kasdieninių reikmenių trūks
tą, nors jų pastaruoju metu vis daugiau 
rinkoje atsirandą. Vyriausybėje rungty
niauja kelios grupės: karių, Molotovo ir 
europinės politikos šalininkų. Kariai sie
kia „Kietos valdžios“, bet siūlo nuolaidas 
dvasininkams ir valstiečiams. -Molotovas 
vadovauja ortodoksinei komunistinei po
litikai, pastoviai „partijos linkmei“. Euro
pinės politikos 'šalininkais yra sovietinė 
biurokratija — valdininkai, dvasininkai 
ir buvusios ūkininkijos atstovai. Jie. mie
lai žiūri į gerus santykius su vakarinėmis 
galybėmis, o ypač JAV.

Molotovo grupė turi didelės įtakos Po- 
litbiure, maršalai — kariuomenėje, o val
dininkai skleidžia savas pažiūras sovieti
niame viduriniame sluoksnyje.

Stalinas — komunistų partijos genera
linis sekretorius, narys Orgbiuro ir Polit- 
biuro, kuris svaresnis už ministerių 
kabinetą, kariuomenės vadas, ministeris 
pirmininkas. Sis valdžios sutelkimas kelia 
daugelio klausimą: kas dėsis ateityje 
Stalinui pasitraukus. O šiandien jis imasi

(nukelta J 4 p.)

dėl taikos ir tikiu, kad pritarsite šiai kilniai 
veiklai.”

Jau ne ministeris, o paprastas pilietis 
WallaceSs kalba per radiją: „Aš esu įsitiki
nęs, kad dabartinė JAV politika neatatinka 
tikrovės, kuri buvo pagrindu anam karui 
pradėti ir sudaro grėsmę naujam: atominės 
bombos karui.”

„Aš esu, tęsia, prieš bet kurį imperia
lizmą: sovietinį, britų ar amerikiečių. No
rint naujo karo išvengti, užsienio politika 
turi būti vieša ir plačiai aiškinama visuo
menei.”

W. F. Johnsonas nurodo, kad JAV isto
rijoje yra buvę daug susidūrimų ir kovų 
„vieningoje, vyriausybėje”. Vienas ryškiau
sių nuomonių skirtumų žinomas tarp Jeffer- 
sono ir Hamiltono. Bet vargu ar yra’ buvę 
tokių, kaip dabar, kai „Wallaceas, W. Lipp- 
manno žodžiais, vargu ar dabar nuvokia 
problemas ryšium su sovietais. Jo didžiau
sia klaida Staliną laikyti pacifistu, o ame
rikiečius imperialistais, kurie nori įsigalėti 
Europoje ir Azijoje. Jis pamiršta, kad ka
ras kyla ne vert pasauliui ginkluojantis, bet 
ir tuo metu, kai įsigali naivus pacifizmas.” 
Lippmanas yra teisus, nes antras kontinen
tinis karas įvyko dėl perdėto naivumo ver
tinant vokiečių, japonų ir italų veiksmus.

Kalbos apie taiką karu grąso. Britų ka
rališkoji opozicija ir Stalinas prabilo veik 
tuo pat metu. Kiekviena kalba skiriasi ne 
vien turiniu, bet ir tikslais. Visas kalbas 
sieja dalinis atitrūkimas nuo šiandienykštės 
tikrovės, o ypač kai kuriais klausimais.

W. Churchillis, vasarojęs Šveicarijoje, pa
sakė kalbą Zueriche. Jo kalba plačiai nu
aidėjo. Apibūdinęs dabarties tragišką Euro
pos padėtį, taria: „Mes turime sukurti Eu
ropos jungtinių tautų organizaciją. Tik 
šiuo būdh šimtai milijonų galės pasiekti 
džiaugsmą ar bent turėti viltį gyventi, kaip 
anksčiau gyventa. Tautų sąjunga griuvo ne 
dėl jos netinkamumo, atgyventų principų, 
t et vyriausybių netekimo drąsos žvelgti tik
rovei į akis ir veikti kol dar turėta laiko.”

„Atominė bomba yra žinioje vienos 
valstybės, kuri ją panaudos, teisingam 
reikalui ir laisvei ginti. Po kelerių metų, 
galimas dalykas, atominės bombos bus 
paplitusios ir galės sukurti milžiniško 
masto katastrofų, įvėlus į karą daugelį 
tautų. Tos tautos 'gali sunaikinti ne tik 
šiandienykštę civilizaciją, bet ir žemės 
rutulį.“

„Aš noriu įspėti, tęsia Churchillis, kad 
mes neturime daug laiko. Mūšiai baigti, 
bet gyvenam tik paliaubas, pavojus nėra 
dingęs. Jei mes norime sukurti jungtinę 
Europą, nesvarbu, kaip tą organizaciją 
pavadinti, tat turime atlikti nevilkin
dami.“

Si kalbos dalis vakarietiškų jėgų su
tikta dideliu pasitenkinimu. Sovietai ją 
smerkia, nes tokia sąjunga būsianti nu
kreipta prieš Maskvą.
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DAILĖ <@>LITEDATLT?A^ 
Argi gera tylos taktika kritikoje?

Kiekvienas rūpestis ir šielojimasis geresne 
lietuviškosios knygos ateitimi yra sveikinti, 
nas. Lygiai taip pat nepeiktinas ir atviras 
žodis, spaudoje tariamas prieš literatūriną 
makulatūrą ir jos gamintojus. Pamažu iš
ryškėja, kad nevienodos yra blogos knygos 
gamintojų intencijos. Dalis tai daro iš ne-1 
supratimo, o dalis- sąmoningai. Pamažu iš- 
ryškėja, kad dalis nenaudingų leidinių ligi 
šiol buvo išleista gal tik per nesusipratimą, 
iš blogai suprasto ir pervertinto idealizmo, 
taigi turint gražių norų. Medžiaga nuga
lėjo leidėjus, parapijiniai norai išgarsinti 
savo parapiją ar kokiu nors parapijiniu 
neatrinktu poezijos rinkiniu ar kitokiu lei
diniu. Jei prieš šių leidėjų pastangas ir ta
rė žodį spauda, tokie leidėjai garbingai ty
li. nes dalis jų patys pripažįsta savo klai
das, nenusisekusias pastangas, truputį per
vertintus, perdėtus savo planus. Bet yra ir 
kitokių leidėjų ir autorių, tik apie juos vė
liau.

Perijodikoje teko skaityti ir griežtesnių 
"pasisakymų prieš ' Wuerzburgo lietuvių 
metraštį, taip pat prieš Flensburgo. Ką gi, 
tuose pasisakymuose nemaža karčios tei
sybės, bet šių metraščių leidėjai, tikėkiiyie, 
neturėjo jokios blogos valios, norėjo duoti 
skaitytojams gražius ir naudingus leidinius, 
apimančius jų kolonijas. O jei atsitiko ki
taip, tai tik todėl, kad leidėjai neturėjo pa
tyrimo, dirbo savo darbą perdėto kultū
rinio entuziazmo vedami. Mano galva, jiems 
priklauso mūsų atlaidumas.

Tokio atlaidumo negali būti sąmonin
giems makulatūros ir šlamšto gamintojams, 
turintiems nuodingų tendencijų, nes ir tokie 
pamažu jau ryškėja. Todėl nenorėčiau su
tikti su p. Jašinsku („Minties” Nr. 163, Mū
sų literatūrinės aktualijos), kai jis perša 
tylomis praleisti literatūrinį šlamštą, kad 
tuo būdu nebūtų sudaryta jam reklama. 
Reklama iš tikrųjų galėtų susidaryti tik tuo 
atveju, kai kalbama apie kurias nors ne
pageidaujamo leidinio politines ar dorovi
nes tendencijas, kurios gali žaloti skaityto
ją ir dėl kurių skaitytojas įspėjamas. Pats 
dalykas gali būti ir gerai parašytas, bet 
jo tendencijos mums nepriimtinos, todėl 
mes ir pasisakome prieš tokio leidinio pa
teikimą skaitytojui, o skaitytojas tuo atve
ju pasiryžta pats pamatyti ar paskaityti. 
Čia jau gal ir būtų nesąmoninga reklama. 
Savo kailiu ne vienas esame patyrę, . kai 
labai įdomu gauti ir perskaityti cenzūros 
uždraustą knygą, bet cenzūra draudžia ne 
šlamštą, o su valstybine politika nesuderi
namus, valstybės pamatus griaunančius ar 
žmonių dorovę žalojančius leidinius. Oil- 
bpnio poezija buvo šlamštas ir tebėra, nie
kas jos ir neskaitys. Jeigu mes spaudoje 
pasakysime, kad tai šlamštas, nevertas su
lūžusio grašio, nemokšiškai parašytas,' — 
netikiu, kad skaitytojai pradėtų žavėtis ir

J. Kruminas
Preliudas

Smilkiniuose kraujas sunkiai tvinksi. 
Vakaras nusėda kambary.
Gatve eina ir nueina žingsniai — 
Neįeina niekas pro duris.
DebesyssŽemi siūbuoja tyliai, 
Tarsi putos drumstų vandenų. 
Lietuva toli — už ilgų mylių, 
O aš vis, aš vis joj gyvenu
Per girias einu aš, per ūksmingas!
Čia papartis glaudžias prie pušies,
Eglių metūgės lyg žalsvos snaigės sninga, 
Iš beržų sula tuojau lašės.
Per laukus einu aš, per lygiuosius: 
Kvepia vagos pėdom paliktom, 
O palaukėj pasirėmę uosiai
Varnų pulkui šneka pašnibždom.
Per upes brendu aš, per sidabro: 
Kaip kristalas šviečiasi vanduo, 
Ajerai pakrantėse nukabę,
Melsvai švyti plaunamas akmuo.
Prieinu aš ežerus, žaliuosius.
Mėnesiena. Stoviu ir girdžiu: 
Vaikšto laumės rūku apsijuosę 
Ir dainuoja ligi pat gaidžių.
Pakely Rūpintojėlis geras
Pro vienatvę lenkiasi ramiai. 
O aplinkui rugiai auksu dera, 
O toliau — beržynai ir namai.
Ir einu, ir širdyje kartoju: .
Lietuva — šalis tu iš šalių.
"Lig svaigumo kvepia vasarojus, 
Moja vyšnios vainiku žaliu.
Čia žiema — toli, toli už mylių.
Vakaras nusėda kambary.
Gatvė- žingsniai tyla ir nutyla — 
Neįeina niekas pro duris.
Svetimi šešėliai stoja grasūs, 
Lyg ūžimas drumstų vandenų, 
O vienatvės — o nėra nė lašo ■— • »
Ir aš vėl į Lietuvą einu.
Prieinu piliakalnį tarp girių.
O nakties švelnumas nuostabus 
Kunigaikščiai ir pilki didvyriai 
.Čia vidurnaktį iš miego atsibus.
Ir kalbės, ragotines nuėmę
Ir ant kelių permetę kardus----
Kaip jie priešus iš tėvynės trėmė, 
Kaip medžiojo su draugais kartu.

O*' t V1

Hi mokslas1
graibstyti tokias knygas. Taip tragiškai, 
tikriausia, neatsitiks, todėl ir ateityje verti 
daiktus vadinti tikraisiais vardais.

Reikia tik pasakyti tai, kad apie menkus 
dalykus šiandien jau nebeverta daug kal
bėti. Ilgesnės kalbos galėjo būti pradžioje. 
Tikėkimės, kad šitai, kas jau buvo pasa
kyta mūsų spaudoje, užteks geros valios lei
dėjams ir autoriams. Yra pavyzdžių, ro
dančių, kad jau kai kuriais atvejais užteko 
ar net per daug buvo.

Vis dėlto prieš sąmoningas tendencijas 
mulkinti skaitytoją kalbėsime tol, kol ga-

lėsime. O esama leidėjų, kurie turi ir šito, 
kių tendencijų.

Štai preš kurį laiką vienoje lietuviškoja 
kolonijoje šiaurės Vokietijoje buvo pradė* 
tas leisti rotatorinis žurnaliukas, kuris Oil, 
bonio poeziją vadino nemirštama („Gilbo- 
nls lietuvių literatūroje — amžiams nemirs, 
tarnas”). Jau tuomet supratingam skaityto* 
jui kilo klausimas, ar šitokie rašeivos rodo 
didelį ir žmones juokinantį neišmanymą, ar 
sąmoningai nori skaitytoją liūliuoti tikrai 
keistais tvirtinimais. Vėliau toje pat kolo
nijoje pasirodė rinkinys baisiai menkų ei
lėraščių, dėl kurių spaudoje buvo pasisaky
ta tik neigiamai. Šiomis dienomis išlindo iš 
maišo dar ilgesnis ylos smaigalis: visą rei
kalą pradėjo tvarkyti raudonoji lietuviška 
spauda, kylanti iš tos pačios nelaimingos 
parapijos, gal iš tų pačių drausmės ir tei
sybės nepripažįstančių rankų. Štai kur šuo 
pakastas, štai kędėl buvo garbinama Gil- 
bonio poezija, o dabar purvinais žodžiais 
puolami tie recenzentai, kurie pasisakė prieš 
šiandieninės poezijos menkystes! Štai ko
dėl kaltas K. Barėnas, kalbėjęs „Mūsų Vil
tyje” dėl geresnės mūsų knygos ateities ir 
palietęs ta proga Dirmausko poeziją,. ir. 
Stp. Vykintas, parėmęs „Mintyje” Barėną. 
Pagal komunistinę taktiką, kas maišosi ke- 
lyje ir kliudo komunizmui; tą reikia sunie
kinti, todėl ir K. Barėnui suniekinti negai
lima nei vietos, nei popieriaus ir dar ža
dama negailėti. O. Pr. Ališauskas tos rau- 

' donosios spaudos, žinote, giriamas už vie
ną recenziją, nors jis, tikriausia, dėlto he- 
nbai dabar džiaugsis, dėl savo recenzijos 
asidarydamas lyg ir žmogumi, kuriuo da- 
ar gali didžiuotis raudonieji.
Visiškai negalvodami ginčytis ar bartis 

su šia spauda, galime vis dėlto šia proga 
(nukelta į 4 p.)

O paskui nukreips jie žvilgsnį seną 
Ten, kur vėjas padvelkia krauju, 
Kur lyg medžiai stovi partizan i, 
Kur lyg žaibau ginklas rankoj jų. 
Ir nelieka vargo ir vienatvės 
Čia šiaurioj ir rūškanoj šaly — 
Ligi čia ateina Kauno gatvės' 
Šviečia bokštai saulės spinduly.
Ir girdžiu lietuvišką aš žod; 
Maldininkų pas Aušros Vaitus, 
Ir pro miglą skaisčiai' pasirodo 
Širmam žirge raitelis puikus.
Ir nulenkiu galvą aš prieš Vytį, 
Ir širdy lyg tėviškėj gražu.
Lietuva kiekvienam žvilgsny žydi 
Su laukais ir su šilais beržų.
Lietuva — kartoju vardą godžiai — 
Ir suaidi tuščias kambarys — 
Tegu šie manos vienatvės žodžiai 
Padėka po Tavo kojom kris.
Padėka, kad svečioje šalyje 
Aš matau ir aš jaučiu Tave. 
Vakaras. Už lango lietūs lyja. 
Žingsniai tyla Tylančia gatve.
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Gražus scenos meno mėgėjų pasirodymas
Veikalas suvaidintas su- dideliu pasise

kimu. Atsimenant, ■ kad tai mėgėjai vai
dintojai, tiek vaidyba, tiek dainavimas bei 
šokiai teikė malonų įspūdį. Žiūrovų ypa
čiai maloniai buvo sekamos antrojo 
veiksmo lyriškosios scenos, trečiojo veiks
mo komiškosios piršlybos, tėvo (Br. Raš
kauskas), piršlio (J. Juškys), Lapinio-naš- 
lio (A. Rickevičius), motinos (G. Kamins
kaitė) suvaidintos ypačiai vykusiai ir 
nuoširdžiai. Ir visi kiti aktoriai tiek šiame 
veiksme, tiek kituose didesniuose bei ma
žesniuose vaidmenyse, kaip mėgėjai, savo 
uždavinį ajliko be priekaištų. Solo daina
vime pasirodė, šalia minėtųjų, ET Herma- 
naitė (Gailutės vaidmenyje), Myk. Venc
lauskas (Briedžio vaidm.), D. Fosbemaifė 
(sesers vaidm), L. Rickevičienė (I merge
lės vaidm.), P. Platakis (I bernelio vaidm.). 
Be to, dar vaidino: M. Vaitkienė (kai
mynę), . E. Žemaitienė (Briedžio motiną ir 
svočią), A. Bukaveckaitė, G. Paškauskaitė, 
M. Zieniutė, Br. Paškauskaitė, M. Kele- 
rytė, D. Fosbeinaitė (pamerges), P. Bertys, 
J. Sadauskas, V. Juras, A. Padvoiskis, Ig. 
Juzukonis ir J. Draugelis (pajaunius).

Į veikalo pastatymą tiek režisierius, tiek 
aktoriai įdėjo keletos mėnesių įtempto 
darbo, tačiau visa tai išsimokėjo. Lietu
viams malonu buvo ištremties scenoje 
pamatyti Lietuvos dalelytę mūsų senuo
siuose papročiuose, tautinėje dainoje bei 
šokiuose, o svetimtaučiams — gėrėtis 
margais lietuvių tautiniais drabužiais, 
dainomis ir gausiais šokiais bei žaidi
mais. —us.

AMERIKONIŠKA BYLA
Iš vieno amerikiečio Pensilvanijos val

stybėje drabužių valymo firma paėmė 10 
centų daugiau, negu nurodyta kaino
raštyje, nes jis svėrė 110 kg. Teismo keliu 
šis amerikietis tuos 10 centų atsiėmė.

NAUJAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS BRITŲ 
ZONOJE

Netrukus Detmolde pasirodys Britų Ka
rinės Valdžios leistas lietuvių savaitraštis. 
Baltų Centrinės Tarybos lietuvių atstovas 
kviečia visus bendradarbiauti ir siųsti me
džiagą (korespondencijas, straipsnius, lite
ratūrinius dalykus ir kt. adresu: „Savaitinių 

"Lietuvių Žinių” redakcijai, (21a) Detmold, 
Wittje str. 14. J. Ger.

RENKAMOS KANDIDATES VYKTI 
ANGLIJON

Prieš kurį laiką buvo praneštą, kad 1000 
pabaltiečių moterų galės vykti dirbti Ang
lijos džiovininkų sanatorijose. Dabar Britų 
zonoje jau prasidėjo užsirašiusiųjų tikrini
mas. Patikrinimuose dalyvauja ir D. Bri
tanijos Darbo Ministerijos atstovai. Šiuo 
metu iš šios ministerijos yra gautas raš
tas, kuriuo užtikrinama, kad visos pabal- 
tietės, vykstančios dirbti Anglijos džiovi
ninkų sanatorijose, emigracijos atveju‘bus 
valstybės lėšomis gražintos atgal Vokieti
jon. iš kur galės išvykti kartu su savo šei- 

| momis. J. Oer.

Flensburgo lietuvai scenos mėgėjai 
.Ostarbeiter“ stovykloje ryžosi tikrai ga
na sunkiam darbui. Jie užsimojo ištrem
ties lietuviškoje scenoje atkurti Myk. 
Venclausko 4 veiksmų „Lietuviškas Ve* 
stuves“ su gausybe lietuvių liaudies dai
nų, šokių bei solo ir grupiniu dainavimu. 
Veikalas mėgėjams sunkus: masinės sce
nos, įtemptas veiksmas, įpinta komiškų ir 
lyriškų momentų, daug solo dainų, duetų. 
Be to, 24 aktoriams reikalingi tautiniai 
drabužiai ir visam veikalui nemaža deko
racijų. Džiugu; kad visa tai kolektyvas 
pajėgė išspręsti ir dekoracijos bei drabu
žiai buvo puikūs.

Susiradus scenos mėgėjų entuziastų bū
riui, režisūrinio darbo ėmėsi pats veikalo 
autorius Myk. Venclauskas. Kiti artimi jo 
bendradarbiai: choro vedėjas — J. Sunius, 
šokių vedėjas — J. Sadauskas, drabužius 
ir kostiumus scenai ruošė L. Rickevičienė, 
dekoracijos M. Venclausko, kurias piešti 
.padėjo J. Sadauskas ir V. Juras, akompo- 
niatdrė — Z. Taršiūnienė.

Veikalas 4 veiksmų, kurių kiekviename 
visa eilė liaudies dainų bei šokių. Pirma
sis pasirodymas su šiuo veikalu įvyko 
Flensburgo priemiestyje esančioje Muet- 
zelburgo lietuvių stovykloje Tautos Šven
tės rugsėjo 8 d. proga. „Lietuviškosios 
Vestuvės“ sutraukė salėn ne ti.k visus 
Flensburgo lietutius, bet ir visą eilę įvai
rių tautybių užsieniečių bei svečių iš kitų 
tolimesnių ir artimesnių lietuvių stovyk
lų. Svečių tarpe buvo atvykęs iš savo 
darbo vietos vidurio Vokietijoje Londono 
lietuvis anglų kariuomenės majoras Jo
nas Liūdžius, kuris ilgą laiką prieš tai 
dirbo Flensburge ir tiek moraliai, tiek 
materialiai nuoširdžiai parėmė kiekviena 
proga vietos lietuvių bendruomenę, jos 
kultūrinį, ypačiai sportinį gyvenimą.

Argi.. .
(atkelta iš 3 p.) 

pasidaryti pamokomų ir naudingų išvadų 
ateičiai. Neturėdami kitokio tinkamo būdo 
prieiti prie skaitytojo, slapukai mėgina 
migdyti skaitytoją, girdamas menkybes. Ar 
mes neprivalome nurėdyti skaitytojui, kur 
yra tiesa? Ar privalot išsigyti šito juo
dinimo ir nutilti? Ne! Skaitytojas ir toliau 
juodu baltame privalo žinoti, ko verta kiek
viena knyga, kaip ją reikia žiūrėti, ko iš 
jos laukti. O jeigu raudonieji puola ir šmei
žia už atviresnį žodį literatūrinių menkys
čių adresu, tai.jų ir uždavinys yra šmeižti. 
Jei šmeiia, tai dar nėra nieko tragiška, kaip 
nėra tragiška, jei koks poezijos mėgėjas, 
pasiskaitęs recenziją poezijos vardu pri
dengto menkiausio šlamšto, ims ir nusipirks 
pačią knygą. • Iš recenzijos bus bent tiek 
naudos, kad ir nesąmoningas, aiškesnės 
nuovokos apie poeziją neturįs skaitytojas 
žinos, su kuo jis turi reikalą. O raudonoji 
spauda vargu paveiks skaitytoją, nes jis 
pasitiki viešosios spaudos žodžiu, o tas žo
dis, žinoma, turi būti drąsus ir teisingas; 
taip pat nenuolaidus griaunančiųjų žiurk'-’ 
balsui. ' K. Barėnas

STOVYKLOS TEATRAS
šį šeštadienį, rugsėjo mėn. 28 d., 19 vai. 

30 min. stovyklos tėatre įvyksta Lietuvei 
operos solistų ir instrumentalistų kon
certas. Koncerte dalyvauja: JuzėKrikš- 
tolaitytė — sopranas, Bernardas Valdai i 
— tenoras, Jonas Butėnas — baritonas, 
Aleksas Mrozinskas — pianistas ir Algis 
Šimkus — akomponiatorius.

Bilietai parduodami teatro kasoje nuo 
penktadienio IX. 27 d. nuo 10—12 vai. ir 
14—16 vai. ir koncerto dieną prie (ėjimo.

Vaikai iki 10 metų i teatrą nebus įlei, 
džiami.

Tarptautinė politika . . .
(atkelta iš 2 p.)

griežtų priemonių „valymui“ atlikti.
„Daily Telegraph“ rugsėjo 21 d. nume

ryje rašo apie naują „valymą“ Sovietuose: 
„Prieš keletą dienų prasidėjo valymas, 
kuris apima visas sritis. Vakar Stalinas 
išleido du potvarkius, kuriais įspėja atsa
kingus pareigūnus, padariusius nedo
vanotinas klaidas, nes tinkamai netikrino 
kolcholzų ir sovchozų, dabar virtusią 
privačiomis įmonėmis.

Krime ir Kaukaze darytas valymas turi 
būti pavyzdžiu kitoms respublikoms. Iš ją 
gi buvo visi gyventojai svetur išvežti.

Dabartiniu metu ir toliau kaltinami 
rašytojai ir spaudos bei radijo pareigūnai 
Klausimas, ar Molotovo, Gromyko ar 
Manuilskio retorika suteiks užtektiną 
pasitenkinimą kritikams. Užsienyje jos 
neturi pasisekimo."

„L'Epoąue“ rugsėjo 23 d. numeryje 
rašo: „Hitleris klydo tvirtindamas, kad po 
karo sovietinė santvarka bus nušluota 
nuo žemės paviršiaus. Karas praėjo. So
vietai ir toliau užsidarę gyvena. Ar yra 
sovietuose krizė?“

„Jei ji ir būtų, diktatūra visuomet turi 
dvi priemones: valymą ir karą. Mūsų dar 
nepasieke žinia, kad sovietuose būtų kari
nių sukilimų. Bet ir karinėje srityje jo 
nemaža yra nustumtų pvz., marš. Žukovas 
ar dingęs marš. Tuchačevskis.“

„Pramonės įmonėse prieš pat karą bu
vusių kenkėjų pašalinimas jau davė gerų 
vaisių. Šiandien valomi kolchozai. Mūsų 
nedomina tiesiog vidaus klausimai. Vi
daus klausimai įdomūs, nes turi gyvą 
sąsają su užsienio politika, kurią sekame 
atydžiai, nes ji mus liečia. Mes žinome, 
kad pirmiausia pradedama kenkėjus va
lyti, vėliau kreipiamas dėmesys į užsieni, 
kurio saugomasi įvairiomis priemonėmis, 
karu (skaitytinai. Valymas yra tik dalinė 
priemonė, o visuotinė — išorinis karas.“ 
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