
PAMALDOS JT INTENCIJA
Londonas. Sv. Povilo katędroje Canter- 

buryo arkivyskupas Fisheris celebravo pa
maldas už JT plenumo pasisekimą. Savo 
kalboje jis nurodė tris svarbiausius JT 
ramsčius: galingumą, kantrumą ir tikė
jimą. Pamaldose dalyvavo karalius su ka
raliene, vyriausybės, kariuomenės ■ bei 
savivaldos atstovai, o taip pat diploma
tinis korpas.
PRANCŪZIJAI REIKIA GRIEŽTESNĖS 

ŪKIO TVARKOS
Londonas. Prancūzijos laikinės vyriau

sybės galva, katalikų tautinės partijos 
atstovas Bidault, pereitą sekmadienį pra
dėjo savo partijos rinkiminę kampaniją. 
Savo kalboje pasisakė už ligšiolinę užsie
nio politiką, betgi reikalavo daug stipres
nės priežiūros ūkinio gyvenimo srityje.

Laukiama svarbios Bevino kalbos
Londonas. JAV užs. reik, minist. Byrneso 

kalba Paryžiuje sutikta palankiai, o Lon
done šiltai, nors oficialių komentarų iki 
šiol ir nepadaryta, gal būt, ir del to, kad 
nenorima užbėgti už akių Bevinui, kuris šį 
antradienį, atidarydamas užs. politikos deba
tus Žemuosiuose Rūmuose, pasakys kalbą, 
kuri bus pati svarbiausia iš visų iki šiol jo 
pasakytų kalbų.

BRITANIJOS PROFESINIŲ S-GŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Londonas. Britono mieste prasideda D. 
Britanijos profesinių sąjungų atstovų su
važiavimas, kuriame dalyvauja 800 dele
gatų, atstovaujančių 7 mil. narių. Darbo 
tvarkėje: 40 vai.'darbo savaitės įvedimas, 
pasisakymas užsienio politikos klausimais, 
Franko Ispanijos klausimas ir prof, są
jungų Graikijoje reikalai.
AREŠTUOTI SU ATOMINĖS BOMBOS 

FOTOGRAFIJOMIS
Vašingtonas. Teisingumo ministerija 

praneša, kad Baltimorėje areštuoti 3 as
menys, kaltinami atominės bombos foto
grafijų platinimu. Fotografijas jie buvo 
gavę iš aviacijoje tarnavusių kareivių, 
kurie savo laiku dalyvavo atominių bom
bų .numetime. Dalykas iškilo aikštėn jas 
pasiūlius už 7.000 dol. pirkti vieno laik
raščio redakcijai, kuri dėl siūlymo įtarti
numo painformavo saugumo įstaigas.

(„C. Daily Mail“).
NEVYKSTA ĮSIBRIAUTI

Zuerichas. Tarptautinės kooperatytų są
jungos 16 kongrese Šveicarijoje Ukrainos 
atstovas nusiskundė, kad į jo atstovaujamo 
krašto ir trijų Pabaltijo valstybių koopera
tyvų organizacijų paršymus priimti nariais 
l tarptautinę kooperatyvų sąjungą, įteiktus 
prieš metus laiko, lig šiol negauta jokio 
atsakymo. Atstovas pareiškė, kad kalba
mieji kooperatyvai esą visai nepriklausomi.

Taikos kongresas išryškino praraja.
Londonas. Anglijos radijo žinių tarnybos 

Vokietijai politini? omentatorius Paryžiaus 
taikos kongresui te.aia labai mažai reikš
mės, tai plaukią iš jo labai ribotų funkcijų. 
Jis tebebuvo kaip korektorius ir patarėjas, 
bet ne sprendėjas. Numatyti teritoriniai pa
keitimai labai nežymūs, nes buvo norima 
užkirsti Kėlią ateities karams ir laiduoti 
ūkinį vystymąsi. Politiškai Vokietijos sateli
tinėms valstybėms pažadėta išrūpinti JT 
nario teises, kai tik paaiškės, kad laikomasi 
taikos sutarčių dėsnių. JAV ir Anglija nuo 
reparacijų atsisakė. Reparacijos pripažintos 
tik Tarybų s-gai, Jugoslavijai, Čekoslovaki
jai, Graikijai ir Abisinijai, ir tai ne visa

„Vienintelė priežastis, ■ kad jie ne'priimti J 
sąjungą, matyti, bus ta, kad tos valstybės 
prisijungė prie Tarybų sąjungos”.

Kongreso pirmininkas lordas Rusholmas 
atmetė Ukrainos atstovo pareiškimą, kad 
Ukrainos ir y Pabaltijo kooperatyvai, esą 
„atskiros, nepriklausomos, autonominės ir 
tautiškos organizacijos”, nurodydamas, jog 
visi TSRS kooperatyvai yra pavaldūs vienai 
centrinei organizacijai. Savo teigimą jis-pa
rėmė dokumentine medžiaga. Todėl tarp
tautinės kooperatyvų sąjungos nariais jie 
galį būti tik.kaip sovietų tos centrinės or
ganizacijos filijos, bet jokiu būdu ne kaip 
atskiri savarankūs vienetai. (Reuteris).

Trys atentatai Stuttgarte
Londonas. Pereitą šeštadienį Stuttgarte 

įvyko trys bombų atentatai: vienas prieš 
nunacinimo ištaigą, kurioje buvo laikomas 
Schachtas, kitas prieš amerikiečių policiją, 
trečias prieš vieną namą netoli Stuttgarto, 
kur buvo laikomas suimtas Schachtas. Ma
terialiniai nuostoliai nežymūs. Žmonių 
aukų nėra, net niekas nesužeistas.

•
MAISTAS INTERNUOTŲJŲ STOVYK

LOJE
Frankfurtas. .Vienoje civilių internuotų

jų stovykloje Darmstadte buvo kilęs 
maištas, kaip spėjama, dėl griežtų nuna
cinimo teismo sprendimų stovykloje ir dėl 
duodamojo kuro kiekio. Apie 500 inter
nuotųjų išlaužė tvorą, skiriančią vieną 
stovyklą nuo antros. Maištininkus numal
šino kariuomenė be ginklo panaudojimo 
ir be aukų.

HITLERIO SŪNUS ŽUVO BERLYNE
Miunchenas. Buvusio Hitlerio valsty

bės sekretoriaus Me'"’”'rio ž~"na r—- 
kelbė reveliaciją, kad fiureris tarėjo sū

suma ir ne devizomis, kad nepakenktų bu
vusių priešo kraštų ūkio vystymuisi.

Venintelė kongreso nauda tebuvusi tik ta, 
kad jis galutinai parodė, kad plyšys tarp 
Rytų ir Vakarų esąs toks didelis, jog var
giai begalima tikėti kokį nors komptomisą. 
Politiniai skirtumai yra nesuderinami, nes 
demokratijos supratimas Tarybų s-goje 
diametrališkai priešingas demokratiškumo 
supratimui vakarų valstybėse. Pažiūros į 
ūkinio gyvenimo tvarkymą esančios taip 
pat skirtingos: Vakarai praktikuoja laisvą 
ūkį, Rytai — uždarą valstybinį ūkį. Lais- 
vosos Vakarų idėjos yra pavojingos Tarybų 
s-gos prievartos režimui. Štai kodėl sovietai 
nenori ir, tur būt, negali sutikti nei su Du
nojaus sutarptautinimu, nei su lygių teisių 
pripažinimu prekyboje su Dunojaus kran
tais, nes tai trukdytų ramybę valstyb. v»igų 
masėms nuskurdinti.

ĮTARINĖJIMAI DEL VIENAS ANTRO 
NESUPRATIMO

Londonas. JAV senatorius, respublikonas 
Wandenbergas, dalyvavęs' Paryžiaus taikos 
kongrese, kalbėjo per radiją į amerikiečių 
tautą. Savo kalboje pabrėžė įspūdį, kad nei 
JAV nei Tarybų s-ga karo nenori. Tačiau 
pastaroji kažin kodėl nepagrįstai kaltino 
amerikiečius užsiimant karo provokavimu. 
Galimas dalykas, kad Amerika nesuprato 
Tarybų s-gos, bet visiškai tikras dalykas, 
kad Tarybų s-ga nesupranta Amerikos.

nų iš propagandos ministerio Dr. Goeb- 
belso žmonos. Jis buvo gimęs 1935 m. ko
vo mėn. ir vadinosi Helmutas. Jis žuvo 
kartu su visa Goebbelso šeima bendrai 
nusinuodijus, sovietams beartėjant prie 
Berlyno.

Propagandos ministeris žinojęs, kad 
Hitleris buvo jo tėvas ir stengęsis iš to 
žinojimo turėti naudos. Ponia Meissnerienė, 
kuri vaiką dažnai matydavusi, teigia, jog 
jo panašumas į Hitlerį buvęs aiškiausias. 
Helmuto galva ir akys buvusios visai to
kios pat, kaip tėvo. (AP).

HITLERIO EPAS — 2 CIGARETĖS
Frankfurtas. Ottonas Dietrichas, buvęs 

nacionalsocialistų spaudos šefas, savo lai
ku buvo parašęs knygą „Su Hitleriu Į 
valdžią“, už kurią išrinko apie 400.000 HM 
Dabar jis parašė kitą, kuri vadinasi „Su 
Hitleriu. į sunaikinimą“.

Trečiosios armijos štabas praneštų kad 
pastarąją knygą Dietrichas skolina savo 
int“muotųjų stovyklos draugams, ui 

; perskaitymą imdamas po 2 cigaretes. (AR)
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VI. Radzevičius AHieHkOS I1C
Kiekvieną kartą, kai mūsų tautą ištinka 

vienos ar kitos rūšies nelaimė, Amerikos 
lietuviai nedelsdami imasi pagalbps akcijos. 
Ir juo tautą ištikusi nelaimė esti didesnė, 
tuo uoliau ir aktualiau Amerikos lietuviai 
kovoja.

Pirmoje dvidešimtojo amžiaus pusėje 
jiems jau antrą kartą tenka sutelkti visas 
savo dvasines ir medžiagines jėgas kovai už 
mūsų tautos ir valstybės laisvę. Šiandie
ninėje kovoje aktyviai dalyvauja visi Ame
rikos lietuviai, išskiriant kelis Maskvos su
klaidintus mūsų tautiečius, kurie, reikia ma
nyti, laikui bėgant savo klaidas taip pat pa
matys.

Todėl ir galime drąsiai sakyti, kad Ame
rikos Jungtinėse valstybėse už mūsų tautos 
interesus kovoja visas milijonas lietuvių kil
mės žmonių. Ligšiolinės jų pastangos ir 
užimtos pozicijos stiprina mūsų tautos pa
dėtį tarptautinėje plotmėje. Ir mus pačius 
efektyviai remia ne tik medžiagiškai, bet ir 
dvas'jkai. Pilnai suprasdami tremtinių da
bą, jie kasdien stiprina mus ir dėlto trem
tinių vieškeliais mes keliaujame daug drą
siau, nesįjprie savęs jaučiame jų globojan- 
čir tanką.

Po visų nelaimių, kurios šiandien ryte ry
ja mūsų brolius, likusius pavergtoje Lietu
voje, mes turbūt būsime laimingi, jeigu, su
grįžę Lietuvon, atrasime ten tiek savo bro
lių, kiek jų priskaito Amerikos lietuvių ko
lonijos. Jei pasitvirtins dabar plintančios 
šiurpios žinios apie pakartotinius masinius

tuviai ir mes
ir sistemingus lietuvių trėmimus, tai mes 
turėsime skaitytis su faktu, jog kitas mili
jonas lietuvių, kankinamų ir persekiojamų, 
velka vergų jungą tolimose Sibiro dykumo
se.

Ir kai grįš laisvės dienos, kai galėsime 
laisvi laisvoj tėvynėj atsikvėpti, mūsų tau
tos vargai dar nesibaigs. Sugriauto gyveni
mo atstatymas pareikalaus daug ir sunkaus 
darbo. Jis jokiu būdu nebus įkandamas be 
Amerikos lietuvių, be tos bene seniausios, 
neabejotinai pajėgiausios mūsų tautos da
lies. O, jie be abejonės talkininkaus tuo pa
čiu užsidegimu, kuriuo šiandien grumiasi 
už mūsų ir už savo tautos laisvę. Jie . tada 
eis pagelbon ir Sibiro \lykumose išblašky
tiems broliams, kurių šiuo metu jų duosni 
ranka- ir mylinti širdis pasiekti, deja, nega
li. Jie padės ir sugriautą gyvenimą atkurti 
ir išblaškytus brolius surinkti. Tačiau ir vėl , 
gali atsitikti taip, kaip buvo atsitikę anks
čiau, būtent, atgavus laisvę ir nepriklauso
mybę, Amerikos lietuviai ims gyventi sau, 
o mes sau.

Padėdami 1918 m. atgaiitą nepriklausomy
bę stiprinti, Amerikos lietuviai nesigailėjo 
aukų ir tai darė be mažiausių medžiaginių 
išskaičiavimų, be mažiausios minties apie 
kokią nors asmeninę naudą. Daugis jų, ku
pini geriausių norų, bandė savo patyrimą 
ir savo išteklius perkelti į nepriklausomą 

■Lietuvą, kurią jie savo mintyse vaizdavosi. 
Dėl to Amerikos lietuvių jėgos, laikui bė
gant, visai nustojo stiprinti mus, o mes taip 
pat nestiprinome Amerikos lietuvių.

Šiam nesuaugimui, nesusiliejimui galima 
rasti daug priežasčių. Galima būtų kalbėti 
apie kultūrinio ir ekonominio gyvenimo 
skirtingumus, apie politinę įtaką besifor
muojančiam gyvenimui ir t. t. Bet pačia 
svarbiausia priežastimi ar nebus tas faktas, 
kad mes per menkai vieni kitus pažinome 
ir, pasakyčiau perdaug paviršutiniškai te- 
bendravome. O dėl šio liūdno fakto didžioji 
kaltės dalis tenka ne Amerikos lietuviams.

Pirmiausia, mes klydome ir klystame no
rėdami, kad Amerikos lietuviai galvotų taip 
kaip mes galvojame, kad žiūrėtų j gyvenimą 
taip, kaip mes žiūrime. Pati aplinka, kuri 
juos supa ir jų galvoseną formuoja, buvo 
ir yra visai skirtinga nuo mūsų supančios 
aplinkos ir tuo pačiu nuo mūsų galvosenos 
formavimo faktorių. Juk pagaliau ir ta pa
ti Lietuva, kurią mūsų broliai apleido prieš 
dešimt metų, buvo visai nepanaši į tą Lie
tuvą, kurią mes turėjome laikinai palikti 
1944- metais. Per nepriklausomybės laikotar
pį viskas iš pagrindų pasikeitė ne tik pa
viršiuje, bet ir viduje. Priešas ir pavergė
jas, kuris varė iš Lietuvos ano meto emi
grantus, buvo visai kitoks, negu tas priešas, 
kuris privertė mus tapti emigrantais.

Antra vertus, Arųerikos lietuvių tarpe di
delę daugumą sudaro mūsų kraujo broliai, 
kurie nei senosios nei naujosios Lietuvos 
visai nėra matę. Meilę Lietuvai jie pavel

ijo iš savo tėvų. Nors ta jų meilė savo

RINKIMŲ LENKIJOJE PRIEŽIŪROS 
KLAUSIMAS

Londonas. Britų Žemuosiuose Rūmuose 
vyriausybė atsakė į paklausimą dėl numa
tomų rinkimų Lenkijoje. Iš atsakymo paaiš
kėjo, jog laisvų rinkimų priežiūros reikala
vimas nėra kišimasis į Lenkijos vidaus rei
kalus, neš Krimo konferencijoje trys didieji 
įsipareigojo pasirūpinti rinkimų laisvumu ir 
tik su šia' sąlyga tėra pripažinę laikinę Len
kijos vyriausybę. Jei Tarybų s-ga šiandien 
būtų kitos nuomonės, tai tegalinti kreiptis 
į tarptautinį teismą, kuris tąsyk nustatytų 
kieno nudmonė tikrai yra teisinga. Deja, 
niekam ne paslaptis, kad Lenkijos vyriausy
bė šiuo tarpu nepildo savo įsipareigojimų 
laiduoti žodžio, spaudos ir susirinkimų lais
vę visų pažiūrų žmonėms ir tų žmonių su- 
sigrupavimams į politines partijas. / Šiuo 
metu didžiausius laisvės varžymus turi iš
kęsti ūkininkų partija.

Dėl Lenkijos prasilenkimo su įsipareigo
jimais Anglijos vyriausybė nėra pateikusi 
ratifikuoti dar pereitais metais įvykusio fi
nansinio susitarimo su Lenkija. Gabnia's 
dalykas, kad rinkimų klausimas Lenkijoje 
dar kartą iškils per užsienio politikos de
batus ateinantį antradienį, kuriuose daly
vaus , ir Bevinas. Debatų turinys nežinomas, 
tačiau spėjama, jog juose tikrai būsiapa- 
tiesti Tarybų s-gos ir Anglijos ir Anglijos 
Vokietijos santykiai.

JT SAVAITE AMERIKOS MOKYKLOSE
Naujorkas. Ryšium su Jungtinių Tautų 

pilnaties posėdžiais Naujorke visose viešo
siose mokyklose organizuojama Jungtinių 
Tautų savaitė. Tos savaitės būvyje bus ve
damos diskusijos apie JT reikšmę pasaulio 
istorijai. Mokinių grupėms bus suteikta pro 
gos pasiklausyti JT posėdžių.

KARAS ATLANTE
Londonas. Tokiu pavadinimu pranešimą 

šiomis dienomis išleido britų admiralitetas, 
iš kurio .paaiškėjo, kad šio karo metu buvo 
paskandinta 4786. alijantų ir neutralių vals
tybių laivai, kurių tonažas siekė 21 milijo
ną tonų. Vokiečių povandeniniai laivai iš 
šio skaičiaus paskandino;2775 prekybos lai
vus 14,5 to. Tokiu būdu per šį karą buvo 
paskandinta 3,4 ųiil. to daugiau, negu 1914 
—1918 metų kare. Vidutiniškai per mėnesį 
aliantai netekdavo 215.000 tonų. y Vokiečių 
povandeniniai laivai nuskandino 69% viso 
kiekio, aviacija — ,13%, karo laivąi — 7%, 
minos — 7% ir 4% žuvę dėl kitų priežas
čių. 1942 metų lapkričio mėn. nustota dau
giausia laivų — iš viso. 800.000 Jo talpos. 
Tačiau tuo pat metu 800 laivų pergabenta 
Afrikos invazinė armija neturėjo beveik jo
kių nuostolių.

Ašies valstybių buvo sunaikinti 866 po
vandeniniai laivai. Vokietija, karo pradžio
je turėjusi 57 povandeninius laivus, šį skai
čių iki 1943 metų padidino iki 495. Tačiau 
pradedant nuo 1943 m. būdavo nuskandina* 
ma daugiau vokiečių povandeninių laivų, 
negu aliantų prekybos ar karo laivų.

RUMUNIJOS ŪKININKŲ PARTIJA 
PROTESTUOJA

Bukareštas. Anglijos užsienio reikalų mf- 
nisteris Bevinas paskelbė "rumunų’ūkininkų 
partijos vado Juliaus Maniu protesto raštą, 
kurį jis įteikė JAV, Anglijos ir Sovietų s-gos 
diplomatinėms atstovybėms. Minėtame raš
te protestuojama prieš Rumunijos vyriau^ 
sybės paruošiamuosius dirbus rinkimams, 
kadangi vyriausybė, klastuodama ■' rinkimų 
sąrašus ir neleisdama pasireikšti opozicijai, 
sudaro tokį būvį, kuriam esant negali būti 
nė kalbos apie laisvus rinkimus, r Maniu 
kreipiasi į 4 užsienių reikalų ministerių ta
rybą, prašydamas paskirti specialius įgalio
tinius, kurie prižiūrėtų rinkikų sąrašų su
darymą ir pačių rinkimų vykdymą.

žemei nėra silpnesnė už mūsų meilę, nors 
jie lygiai kaip ir mes, trokšta Lietuvai Lais
vės, nors jie daro ir gali padaryti daugiau, 
kaip mes, tačiau vistiek jų vaizduotėje yra 
sukurta kitokia Lietuva, negu ta, kurią mes 
savo širdyje nešiojame. x

Mes visai nesirūpinome anksčiau ir nesi
rūpiname dabar, kad tie Lietuvos visai ne
matę mūsų kraujo broliai geriau savo tėvų 
žemę pažintų. Ką jiems šiuo atvėju davė,, 
tą davė tik jų tėvai ir tos veiklios lietuviš
kos organizacijos, kurias sudarė patys Ame 
rikos lietuviai.

(bus daugiau’
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DAILĖ iQMlTmATWAOfc MOKSLAS1
Laisva tribūna *)

Žiauri kritika ii
Vokiečiai turi Gėtę, Šilerį, taip pat Re

marką, Flašleiną, amerikiečiai Sinklerį, Dos 
Pasos, Dreizerį, taip pat ir vieni ir antri, 
pagaliau ir daugelis tautų turi mums žino
mų rašytojų, kurių raštų esame skaitę, tu
ri ir tokių, apie kuriuos maža ką tegirdė-. 
jome arba kurių net vardų nežinome. Jeigu 
kuri tauta'sumanytų išsirinkti keletą gar
sesnių autorių, visus kitus suniekindama ir 
su žemėmis sumaišydama, mes pradėtume 
stebėtis. Pagaliau jeigu imtų su puryu mai
šyti ir tą keletą likusių vardų, mūsų nuos
taba nebeturėtų ribų, ir mes pradėtume 
klausti save, kas bus su tauta, kuri neįver
tina savo kultūros. ,

Mes turime Maironį, Krėvę, Žąmaitę, 
Brazdžionį. Turime Santvarą, Krumipą, Ba
bicką, Bradfiną. Žinote ką, ar tai ųjsj tobu
lybės, prie kurių negalima būtų prikibti? 
Anaiptol. Kas nori mušti, visada randa laz
dą. Niekindami nesunkiai suniekinsime Mai
ronį (šitokių pastangų jau buvo), Krėvę 
(šis jau biaurojamas), Žemaitę, Brazdžionį. 
Dar lengviau apsidirbsime su Santvarų, 
taip pat ir su kitais. Norint niekinti galima 
susigalvoti keisčiausių lilosofijų, pasirinkti 
sukčiausių žodžių, sunarplioti viską nuosta
biausiose priešingybėse ir pagaliau, kai jau 
su visa kultūra bus apsidirbta, džiaugtis 
savo darbo vaisiais. Štai jums! Ant pirštų 
vaikščiojote apie savo tą kultūrą, knygas, 
studijas rašėte apie tų savųjų autorių kūry
bą, džiaugėtės, gyrėtės, o iš visa ko liko 
tik prasčiausios rūšies šnipštas, šlapia ir 
dar truputį dvokianti vieta.

Šitokios neatsiginamos mintys lenda į 
galvą pasiskaičius „Tremtinių Mokykloje” 
išspausdintąją Leono Miškinio recenziją, 
pilną prieštaravimų ir negrynos širdies ar
ba po rėkiančiais žodžiais paslėpto neišma
nymo. Prisideda ir kiti fakteliai. O dėl re
cenzijos, tai štai, skaitykite, visi pedagogai, 
visi direktoriai, mokytojai ir mokiniai, skai
tykite ir matykite, kas belieka iš Santvaro, 
kai jis pakliūva man po ranka. Mokantie
siems ir mokomiesiems tenka tik palaukti 
truputį, ateis eilė Brazdžioniui, na, ir Krė
vei, ir Žemaitei, ir visai lietuvių literatū
rai, ir pagaliau mokytojams nebereikės dės
tyti lietuvių literatūros kurso, o mokiniams 
mokytis jo, bet jei jums labai nebepatiktų 
šita žiauri tuštybė, jei mokytojai ir toliau 
norėtų iš savo dėstymo pelnytis duoną, tai 
į programas įrašysime Dirmauską, šalia jo 
Gilbonį, kurio poeziją vienas stovyklinis 
laikraštėlis buvo pavadinęs nemirštama, ša
lia jų dar keletą tos pačios operos garbin
gų vardų, ir vėl bus kultūra ir literatūra. 
Ar negerai?

Šitas p. Miškinas, daugiau kaip per pen
kis žurnalo puslapius paistąs visokią išmin
tį, išdrįsta prisipažinti, kad Santvaro „Su-

August Strindberg

Kalno milžino monologas
„Dangaus karalystės raktai”, 

III veiksmas.
Šitai — iš tikro aš esu jau milžinas.
Ir didelis, kaip niekas šitoj žemėj. " 
Ne tik gražus — didelis esu šiurpiai — ir 

i įžvelgiu
toliau, negu; kiti žvilgsniaj pasiekia.
Tyrai mane nuplauna debesys, ežere atsi-

- I 1 -£ spindžiu-,
žaliai aprėdo samanos ir sniegas baltu pa

rt J i rėdu;
ir šiltu saulės spinduliu pažaist sau leidžiu, 

-į1; ■ - .
Senas kunigas gyvena slėnyje, žemai 
iš jo bažnyčios vis girdžiu skambėjimą 
ir žmonės plaukia skaitlingais būriais, 
pagarbint pamaldžiai Baldūfą baltą.

Tačiau jo, kalno milžino, pagerbt jie neateina 
nors jo jėgą dar nieks nepraneša 
ir slėnio žmones saugo jis nuo griūčių ir 

audrų, 
savo plaukuos sugaudo mėlynus žaibus, 
javų laukams jis neša saulės šilimą 
ir savo gilioje sterblėje jis renka lietų.

Kokia menka tautelė įsikūrusi žemai, slėny 
Jie skambaluoja, burnoja jie, žegnojasi ir 

pasiduoda 
senoms, šiek tiek panaujintoms, Baldūrų 

sėkmėms 
apią dievaiĮ^, šviesų,8kritusį muo amalo, 
ir netiki į .milžiną — nykštukai net akmeni-

8 t \ r" • r - r m i*
r,t tlrįC’- r i

į jį, svaidyt, išdrįsta.
. ’ . . - if _•

Bet štai į jūrą nyra saulė. Įsiskverbia naktis 
ir žrponės ruošiasi jau guolin.
Terį .prieš vaiduoklius ir prieš orą skamba 
vakaro varpeliai 
ir lovose visi kartoja savo maldą, — 
nes maldingiesiems ši tamsa atrodo kaip 

bausmę.

(Temsta. Iš bažnyčios atskamba trys varpo 
dūžiai.)

Milžinas myli tamsą, vienatvę ir ramybę. 
Tamsoje viešpatauja tyla, lekia mintys, 
gi saulėje tešoka tiktai musės.

(Atskrenda pelėda ir nutupia (am ant pe
ties.) 

Tai mano numylėtinis paukštis, draugas 
mano naktų ir patarėjas.
Dvi akys, sumojavimai ir katino nagai. 
Sako — tu esi su nelabuoju susirišusi. 
Dainuoki, mažas paukšti, man savo seną, 

protingą dainą.
Tamsoje matai pasaulį — ir vis tiktai dai- 

• nuoji.
Vertė J. Mekas

• kultūros meilė
sukčiau ūžiančiam pavasariui” ir „Vabalė
lis” kėlė jam džiaugsmą ir tikėjimą, o ir 
dabar „Invalidai” ir „Algimantui” jam trykš 
ta tikrais ir nuoširdžiais poeto žodžiais, 
perskaičius tuos dalykus apima džiaugsmas. 
Ar tai dar maža, kad p. Miškinas, jau pa
mėgintų, apie Santvarą kalbėdamas, perkel
ta prasme šnekant, pavaikščiotidhnt pirštų? 
Jei buvo ir yra kuo džiaugtis, vadinas, žmo
gus atnešė į mūsų kultūros lobyną keletą 
gabalų tikro aukso. Su auksu jis atnešė ir 
sidabro, ir vario ,iri geležies gal. Jei mes 
tenorime pirmoje vietoje matyti būtinai ge
ležį ir apie ją taškome skaitytojams klaidi
nančius žodžius, tai poetas turi teisę pa
klausti, kur gi padėka už auksą. Jeigu mes 
norime žodžiais suniekinti tuos, kurie it 
geležies, ir valio, ir sidabro, ir aukso at
nešė, tai kaip reikia pasielgti su tais; kurie 
drąsiai atžygiuoja vieną tą geležį nešdami? 
Tikrausia jiems suniekinti žodžių būtų per 
maža — jiems praverstų jau ąžuolinė lazda.

Gal aš todėl taip kalbu, kad myliu kul
tūrą, o ypač savąją, lietuviškąją, ir purvi
nais batais nedrįstų eiti į jos bažnyčią. To
dėl aš ir sakau: nebiaurokime Krėvės, ne
būkime biaurūs savo kultūros viršūnių di
dieji niekintojai, bet pažiūrėkime, ar jis tu
ri tokias sąlygas, kuriose galėtų kurti, duo
ti mūsų literatūrai naujų dalykų; gal jis iki 
stalo, kur galėtų rašyti. Taip, būkime atvi
ri r šį kartą truputį smulkmeniški. Tas 
Amerikos lietuvių laikraštis,kuris spausdina 
Krėvę biaurojancius paistymus, keleriopai ,t 
geriau būtų pasitarnavęs lietuvių kultūrai, j 
jei tą niekingą rankraštį būtų įmetęs. J pe- v 
čių ir parašęs Krėvei malonų laiškutį, kad 
jis • duotų ’laikraščiui jau parašytą ar, para- , 
šytų kokį naują dalyką, o kaip smulkią, , n 
kuklią dovanėlę rašytojui būtų atsiuntęs 
gražų siuntinėlį cigarečių, kad - rašytojas , 
savo įpratimu galėtų dirbti rūkydamas. 
Smulkmenos, tiesa, bet biauroti kūrėją, ku
riam gal nesi vertas atraišioti batų šniūre
lius, labai maža garbė, juo labiau jokia pa
rama mūsiškei kultūrai.

Todėl aš ir sakau taip pat, kad negalima 
imti ir suniekinti Santvarą, dar net pedago
giniame žurnale.

Būčiau neteisingas, jei pasakyčiau, kad 
mes negalime iškelti poeto ar rašytojo kū
rinių silpnųjų vietų. Ne tik galime, bet ir 
privalome, nes tai prisideda prie kultūros 
augimo, jos stiprėjimo, bet silpnybėms kel
ti reikia rasti tinkamą būdą. Žmogau, jei
gu viską iš peties užsimojęs suniekinsi ir 
tik puse lūpų, nežymiai prasitarsi, kad dar 
esama kažko gero, tai iš viso bus ne kas 
kita, ne klaidų nurodymas, bet paprasčiau
sias niekinimas, kurį ne visada lengvą .. 
atitaisyti.

(Nukelta į 4 p.)

3



MLVx’xS Nr. 199 4 nsl. Antradienis 1946 m. spalio 22 d.

Zimri ... I
(atkelta iš 3 p.)

Santvaras man nėra joks dėdė, taip pat 
ir Vaičaitis, iliustravęs jo knygą ir piešęs 
jo portretą.- Pono L. Miškino aš nepažįstu, 
bet jei jam Santvaro knyga primena Aušre
lę, tai man dažnu atveju žmogus primena 
beždžionę, mano tėvui ilgu kaklu grafinas 
primindavo vieno kaimyno ilgakaklę dukte
rį- Tai grynai asmeniško skonio ir fantazi
jos vaisius, bet Vaičaičio pieštasis Santva
ro portretas man tikrai primena Santvarą, 
o pati Santvaro knyga, jos formatas — Ba
lio Sruogos „Dievų takus”, labai gražiai 
taip pat Vokietijoje prieš daugelį metų iš
leistą eilėraščių knygą, kurios išleidimas, 
formatas, Įrišimas mane visada žavėdavo, ir 
dabar dar tą knygą prisimenu. Ir tik da
bar paaiškėjo, kad Balys Sruoga neturi jo
kio skonio, jei išleido tokio formato knygą, 
ir jis mane ligi šiol apgaudinėjo, kol p. L. 
Miškinas atidengė akis tais nelaimingais 
metais, kai ne formatas priklauso nuo au
toriaus, bet autorius nuo formato.

Iš viso, kalbėdami apie liferatūrą (taip 
pat kitokius kultūros dalykus), galime už
siminti, kad tam tikrą atrinkimą autorius 
galėtų padaryti, sudarydamas rinkini, bet 
ir toks užsiminimas turi būti atsargus, nes 
kas tinkaKiOO skaitytojų, ne visada bus bran 
ginama tų 3 ar 5 tūkstančių, kuriems lei
dinys skiriamas; jiems mieliau skaityti tie 
paprastesni dalykai, kuriuos kūrėjas parašė 
ne pačiomis kūrybingiausiomis valandomis, 
bet kurie vis dėlto daug geriau parašyti, 
meniškesni už niekniekius, kuriuos perša 
skaitytojui koks nors gilboniško tipo nepa
taisomas ir jokių vilčių neteikiąs debiutan
tas, nors jis ir kelis kartus mėgina debiu
tuoti. Pasirinkę baisiai iškilmingus kriteri
jus, pagalau prieisime prie to, kad prieš 
mūsų kritiką nebeatlaikys nė Homeras ir 
turės nusiteisti žemėn iš savo aukštybių, 
o Maironis pasijus esąs lygus su Dirmaus- 
ku ir jo lygio draugais vienmačiais, pa
keleiviais ir to paties masto kitokiais užsi
spyrėliais. Tokiu mastu vertinant, kaip p. 
L. Miškinas, labai lengva suniekinti ir 
Brazdžionį. Juk ir jis ne kasdien parašo to
kius ugnies ir verdančio kraujo pilnus ei
lėraščius, kaip „De profundis”. Stovykli
niuose vakaruose daug kartų girdėjau . jau
nimą deklamuojant Brazdžionio eilėraščius, 
bet niekada „De profundis”, o dažnai „Aš 
čia — gyva” ir kitokius panašius, kurie ne
gali susilyginti su „De profundis”, bet ku
rių aš ir sapnuodamas nedrįsčiau palyginti 
su gilboniškojo tipo .dirmauskais, kuria' jie 
pavarde besivadintų. Bet pamėgink pradėti 
tvirtinti, kad Brazdžionis tik vieną „De 
profundis” teparašė, o daug daugiau „Aš 
čia — gyva”, ir Brazdžionis, tur būt, turė
tų kristi, nors man rodos, kad mes, žiūrė
dami kultūros reikalų, turėsime Brazdžionį 
įsitraukti j literatūros programą ir apie jo 
kūrybą kalbėti mokinama.

Neturiu čia tikslo ginti Santvarą ar pulti 
jo recenzentą, o tik šitoji recenzijos proga 
privertė mane, mažą tolimos parapijos kul-

BERLYNE BĖRA 7.350 ŽYDŲ
Be. lynas. Pranešama, kad Berlyne, ku- 

lam prieš karą buvo 186.000 žydų gy-| 
vėntojų, dabar bėra 7.350 žydų. Iš 
prieš karą buvusių 50 sinagogų dabar 
bėra keturios ir 3 maldos salės.

[DOMUS PAKLAUSIMAS ŽEMUOSIUOSE 
ROMUOSE

Londonas. Užsienio reikalų ministerijos 
pasekretorius majoras Mayhew spalio 14 d. 
Žemuosiuose Rūmuose pranešė, kad suras
tas papildomo susitarimo dokumentas prie 
sovietų vokiečių nepuolimo pakto, sudaryto 
1939 m. rugpiūčio mėn. 23 d. Majoras May
hew buvo priverstas tai patvirtinti, kada 
darbiečių atstovas M. Reidas paklausė, ar 
toks dokumentas nebuvo surastas slaptuose 
vokiečių užsienio reikalų ministerijos ar
chyvuose. Į kitą paklausimą, ar neketinama 
susitarimo teksto viešai paskelbti, majoras 
Mayhew atsakė, kad tai yra labai nemalo
nus reikalas. Jis taip pat atsisakė paskelbti 
to susitarimo tekstą ir Žemuosiuose Rūmuo
se. Kitą dieną Žemųjų Rūmų atstovai pa
reiškė, kad jie pareikalaus, jog vyriausybė 
šiuos dokumentus paskelbtų.

Amerikos lenkai kritikuoja Unrros politiką
Trys Amerikos lenkų kongreso atstovai, 

neseniai grįžę iš 2 savaičių kelionės anglų 
ir amerikiečių zonose, kur lankė lenkų DP 
stovyklas, įteikė užsienio reikalų ministeriui 
Byrnesui memorandumą, kuriuo kaltina 
Unrrą naudojant lenkams „netiesioginės 
prievartos metodus repatriacijai skatinti”.

Spaudos konferencijoje Charles Rozmare- 
kas, pries Varšuvos vyriausybę griežtai nu- 
sistačiusios grupės pirmininkas pareiškė, 
jog kongreso sesijai prasidėjus kreipsis į jį, 
prašydamas pradėti tirti tą dalyką.

Tokią nuomonę jis pasidaręs iš Unrros 
priemonių, taikomų repatriacijai skatinti. 
Tarp kita ko naudojama: nepakankamas 
maitinimas, nuolatinis kilnojims iš vienos 
stovyklos į kitą ir maisto pažadai 60 dienų.

Lenkų spaudos agentūros direktorius 
Edinburge, Z. Nagorskis, paskelbė atsišau-' 
kima į amerikiečius dėl karinės vyriausybės 
sprendimo uždrausti visą eilę DP laikraš
čių. Lenkų laikraštininkų sąjunga pareiš-

tūrininką, pasiūlyti kultūrininkams (tokiais 
aš laikau ir recenzentus) ginti savo kultūrą 
nuo niekinimo, o ne pulti ją ir jos kūrė
jus, nusivalyti batus einant į kultūros šven- 
soties nepavalgo, o gal neturi ko rūkyti ar 
tovę, o įėjus, kur yra prisirinkę dulkių, dai
liai, atsargiai, švelniai nušluostyti jas ske
petaite, bet ne barbaro pavyzdžiu imtis 
stumdyti statulas, spiuksėti į paveikslus ir 
keiktis tų paveikslų piešėjų adresu, kad jie 
ne visus paveikslus papiešė vienodai gra
žius. K. Arėnas

*) Redakcija įsiveda šį skyrių, kuriame 
duos bendradarbiams laisvai-pasisakyti [vai
riais kultūros klausimais, nore pati su jų 
nuomonėmis ir nesutikdama.

WALLACEU1 PRITARIA TIK 16'/. 
AMERIKIEČIU

Princetonas. Į Gallupo instituto paskelbtą 
anketą viešosios nuomonės nustatymui, 78’/» 
apklaustųjų pasisakė už Byrneso vedamą 
užsienio politiką, 16’/o už Wallaceo pažiūras 
ir 6% neatsakė visiškai.

SOVIETŲ S-GOS 1946 METŲ BIUDŽETAS
Maskva. Šių metų biudžete 250°/o padidin

tos išlaidos moksliniams tyrinėjimams, ku
rių tikslas „kelti karinę ir ūkinę Sovietų 
s-gos jėgą”. Krašto gynimui skirti 72 mili
jardai rublių sudaro 22°/o viso valstybės 
biudžeto.

PUSĖ DUOMENŲ RODO SĖD PIRMOJE 
VIETOJE •-

Londonas. Žiniomis iš Berlyno sovietų 
sektoriuje rinkimai praėjo ramiai, be inci
dentų. Iki 12 vai. iš dviejų milijonų turin
čių teisę balsuoti, savo balsus buvo atidavę 
daugiau kaip pusė. Pagal atiduotų balsų 
skaičių dalyvaujančios rinkimuose partijos 
rikiuojasi taip: SĖD, SPD, LDP, CDU.

kusi protestą dėl spaudos laisvės varžymo.
Atsišaukime prašoma Amerikos visuome

nės paramos šiame reikale, turint omenyje, 
kad viešoji nuomonė esanti galingas veiks
nys Jungtinėse Valstybėse. (N. Y. Herald 
Tribune, European Ed. 19813).

LAIVŲ MECHANIKAI NESUSITARS
Vašingtonas. Laivų mechanikų derybų ko

misijos nariai išvyko iš Vašingtono, įsitiki
nę, kad derybos būsiančios vėl netrukus 
pradėtos. Nuo spalio 1 d. visa civilinė lai
vininkystė praktiškai yra sustojusi.

AMERIKIEČIŲ KARIUOMENĖS 
MANEVRAI JAPONIJOJE

Vašingtonas. Netoli Tokio šiomis dieno
mis prasidėjo amerikiečių kariuomenės ma
nevrai, kurie laikomi didžiausiais nuo karo 
pabaigos.

RADO BERINGO PODĖLIUS
Leningradas. Pasak Tasso pranešimo ark- 

tikos ekspedicija, ieškojusi Beringo pėdsa
kų, rado požeminį podėlį ir įvairių dalykų. 
Kaip žinoma, Beringas 1741 m. žuvo vieno
je saloje.

thought • Lithuanian Daily Newspaper • 
Permitted by UNRRA Team * Eina 
kasdien be šventadienių « Atsakingasis re
daktorius ir leidėjas J. Vasaitis * Memmin- 
genas, Postschliessfach 110 * Prenumerata 
mėn. 10 RM * Atskirai numeris 40 pf. ’ 
Konto t Volksbank Memmingen e. G. m. b. H. 
Memmingen (Bayern) Nr. 9149 • Spausdina 

Druckerei- und Verlagsgenossenschaft 
a. O. m. b FL, Memmingen (Bayern).

4


	C1BLNB1F85FC41-1946-Spal.22-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1946-Spal.22-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1946-Spal.22-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1946-Spal.22-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

