
Taika be karo slogučio svarbiausias tiksiąs
CHURCHILLIS REMIA ATTLEE TEZES

Londonas. D. Britanijos Žemuoge Rū
muose užsienio politikos' debatuose tre
čiadienį kalbėjo ministeris pirmininkas 
Attlee ir opozicijos vadas Churchillis. 
Attlee atkreipė atstovų dėmesį į milž.iniš- 
kus pokarinio, būvio sunkumus, su kuriais 
susiduria šių dienų pasaulis. Net palikus 
nuošalyje svarbiausiąją Vokietijos ateities 
problemą, kitų valstybių gerovės ir savi
tarpio santykių rizgūs klausimai vis dar 
sudaro sunkų uždavinį, kuriam išspręsti 
15-os pereitųjų mėnesių aiškinimosi laiko 
tarpis nėra per didelis. Triesto ir pana
šūs klausimai, kad ir kokie jie svarbūs 
būtų, nublanksta prieš pagrindinę taikos 
išlaikymo ir žmonijos nuo karo baimės 
išlaisvinimo problemą.

Anglija visą viltį yra sudėjusi į JT, ku
rios savo plenumo posėdžiuose turi iš-

, spręsti jau neatidėliotinai spręstinus už
davinius, kaip antai: ūkinės pagalbos tei
kimą nualintiems kraštams ir naujos tė
vynės suradimą politiniams bėgliams. Nuo 
šių klausimų išsprendimo priklauso taikai 
sąlygų sudarymas, nes skurdas ir vargas 
visada veda į karus ir nesantaikas. Tik 
dėl ūkinės krizės, kilusios 1929 mt., ir Hit
leris sugebėjęs suteikt neįgyvenctomos 

■ vilties alkaniems žmonėms, įkopė į val
džią.

Veto teisė turi būti reviduojama, ir jos 
panaudojimas teleidžiamas betarpiškuose 
didžiųjų valstybių ginčuose, nuomonėms 
išsiskyrus, bet ne ginčuose dėl kitų vals
tybių ar tarpvalstybini^ problemų spren
dime. Jis sutinkąs su Stalino pareiškimu, 
kad esąs įmanomas bendradarbiavimas ir 
tarp skirtingų pasaulėžiūrų valstybių, jei 
tik jos viena kitos nesistengia politiškai ir 
ūkiškai išnaudoti.

Churchillis pasisakė pritariąs Attlee pa
reiškimui, ypač kas liečia veto teisės 
klausimą, nes Tarybų s-ga būtų nedaly
vavusi San Francisko konferencijoje, jei 
jai nebūtų buvusi pažadėta veto teisė, ku
rią ji jau daug kartų blogam panaudojo. 
Todėl šis anachronizmas turi būti jei ne 
panaikintas, tai bent įstatytas į dar pa
kenčiamas vėžes. Opozicija visiškai pri
taria vyriausybės nusistatymui gerinti są
lygas Vokietijoje, tik nori, kad šis gerini
mas nebūtų leidžiamas piktam išnaudoti.

Jei Anglija negali žydams pasižadėjimų 
Palestinoje ištesėti,. tai turi perleisti savo 
mandatą JT. Taip pat būtų sveikintina, 
kad pasidarytų sąlygos britų kariuomenei 
palikti Graikiją. Graikų tauta turėtų savo 
vyriausybei padėti nugalėti vidaus sunku
mus, kad kraštas nebūtų įtrauktas J da
bar Balkanuose viešpataujantį komunisti
nį chaosą ir komunistinį terorą. Ypač ap
gailėtinas būvis Jugoslavijoje, kur komu
nistinė diktatūra, nesiskaitydama su tau
ta, provokuoja na tik savo kaimynus, bet 
ir Angliją.

Stalino taikingi žodžiai esą tikrai svei
kintini, bet politikoje neužtenka žodžių, 
reikia ir juos atitinkamų veiksmų. Todėl 
jis būtų laimingas, jei jam vyriausybė 
galėtų laiduoti, kad žinios apie visai kau
tynėms parengtas 200 sovietu divizijų va
karuose nėra tikros, mažiausia bent žy
miai perdėtos.
VALDŽIOS PERLEIDIMAS VOKIEČIAMS 

' BRITŲ ZONOJE
Londonas. Hamburge britų karinės val

džios šefo padėjėjas generolas Robinsonas 
vokiečių tarėjams paskelbė britų numato
mus žygius pagal B„evino pareiškimą. Zona 
būsianti padalyta į tris valstybes: Žemutinę 
Saksoniją, Siaur. Pareiną, Vestfaliją ir Han- 
noverj. Bremenas ir Hamburgas liksią ir 
toliau laisvaisiais miestais.

Trumano gairės taikai sukurti
Vašingtonas. Prezidentas Trumanas savo 

kalboje, pasakytoje Jungtinių Tautų ple
numo posėdyje, pareiškė, kad karo beimė 
esanti nepagrįsta. Amerika nenorinti karo 
su jokia valstybe. Tarp sąjungininkų esą 
kilę nuomonių skirtumų, bet jų nereikią ir 
perdėti. Trumanas ypač akcentavo, jog vie
nu ar kitu būdu turi būti pasiektas susitari
mas žemiau minimais klausimais, kad tau
toms būtų suteiktas tikresnis taikos laidas. 
Tie klausimai esą: 1. Atomo energijos pla
čios kontrolės įsteigimas; 2. sutartis paša
linti didžiulei tautų baimėi dėl kitų masinių 
naikinamųjų ginklų; 3. Pasaulinei Saugumo 
Tarybai pakankamai stiprių karo pajėgų 
pavedimas; 4. pasaulinio masto organizaci
jos steigimas Unrrps veiklai perimti.

JT Tolimuosiuose Rytuose turinčios to
kius pat uždavinius, kaip ir Europoje. Ben
drasis taikos kūrimo darbas pasunkėja, jei 
propagandos pagalba sukeliamas nepasitikė
jimas, o nuomonių skirtumai vaizduojami 
esą nesuderinami. Sutarčių negalinti dik
tuoti kuri nors viena valstybė. Sprendi
muose turi dalyvauti lygiomis teisėmis tiek 
didžiosios, tiek mažosios valstybės.

PASIPIKTINIMAS DARBININKŲ 
DEPORTAVIMU

Londonas. Berlyno SPD vadovybė išreiš
kė pasipiktinimą, dėl sovietų pradėto kvali
fikuotų vokiečių darbiąinkų išvežimo Sovie
tų s-gon, teduodant vos kelias valandas lai
ko pasiruošti.

Berlynas. Protestuodamas Berlyno so
cialdemokratu partijos vadas dėl vokiečių 
darbininkų išvežimo, pranešė, kad sovie
tų zonoje vokiečių darbininkai su šeimo
mis ir daiktais kitą dieną po rinkimų bu

Nuo ateinančių metų sausio 1 d. visa 
civilinė valdžia būsianti perduota tų valsty
bių demokratiniu būdu sudarytiems valdžios 
organams, neišskiriant nė įstatymų leidimo. 
Karinė valdžia apsiribosianti tik patarimais 
ir reikalais, kurie priklausytų centrinei Vo
kietijos valdžiai. Bendri anglų ir amerikie
čių zonoms organai tesirūpinsią tik abiejų 
zonų ūkinės veiklos derinimo funkcijomis. 
Tačiau šito atsakingumo už krašto admi
nistravimą perleidimas nereiškiąs, kad Ang
lija atsisakysianti nuo pagalbos ūkinėje, 
ypač maitinimo srityje. Si pagalba bus ir to
liau teikiama. Pramonė paliekama vokiečių 
savininkų nuosavybėje tik, žinoma, po prie
žiūra, kad nieko karui negamintų. Anglija 
mano, jog pagrindinės įmonės geriau būtų 
nacionalizuoti, bet tai esąs nė Anglijos, o 
pačių vokiečių reikalas.

vo išvežti prieš savo norą darbams į ki
tas vietoves. Socialdemokratų partija vis
ką darysianti, kad tie veiksmai, kurie bu
vo pasmerkti Nūrnbergo byloje (darbo 
vergų panaudojimas), Vokietijoje nebūtų 
pakartojami.

DIPLOMATINIAI SANTYKIAI TARP 
ITALIJOS IR VENGRIJOS

Roma. Italijos užsienio reikalų minis
teris Nennis priimė Vengrijos atašę Alek
sandrą Ronni diplomatinių santykių at
naujinti.

ŽYDŲ VALSTYBE DUOTŲ BAZES 
ANGLIJAI

Jeruzalė. Amerikos atstovas prie Jewish 
Agency, dr. Goldmannas, pareiškė, jog 
Anglijai būtų suteiktos bazes, jei ji garan
tuotų nepriklausomą žydų valstybę Pale
stinoje.

JAV PREKYBININKAMS LEIS VYKTI 
I VOKIETIJĄ

Vašingtonas. Tarptautinės prekybos įstai
ga pranešė, kad priimsianti pareiškimus 
prekybininkų, norinčių vykti į Vokietiją 
eksporto reguliavimo reikalu

a f
RELIGIJOS NEPERSEKIOJA

Belgradas. Jugoslavijos ministerio pir
mininko pavaduotojas Kardelis vienoje 
rinkimų kalboje atmetė kaltinimus, kad 
Jugoslavijoje persekiojama religija. „Mū
sų tauta žino“ jis pasakė, „kad religines 
pareigas ii galinti atlikti be trukdvmų“.

KARIUOMENES VADŲ PASIKEITIMAS
Londonas. Vyriausias britų kar. pajėgų 

vacįas Palestinoje, gen. Bakeris, atšauktas 
iimostovio. Jo vieton paskirtas gen. Mc Mil- 
leris.

» »
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« Politinis
Prekių trasportas vandens keliais yra vie

nas iš pigiausių. Todėl jau labai seniai įvai
rios tarptautinės institucijos stengiasi pa
daryti laisvus ir visoms tautoms prieinamus 
jūrų ir upių vandens kelius. Ypač dabar ši 
idėja yra labai populiari, kada demokratiš
kieji pasaulio reikalų tvarkytojai tarptau
tinei prekybai paskatinti ieško naują formų.

Viena iš didžiausių pietinės Europos upių 
yrą Dunojus. Jos vaga rado sau kelią per 
šių valstybių žemes: Vokietiją, Austriją, 
Vengriją, ujugęslaviją ir Rumuniją.-.i.Be to, 
Jugoslavijos, Bulgarijos -.ir i Tarybų i s-gos 
sienos siekia Dunojaus vagą^TodėL šis-van
dens kelias turizaiškiai tarptautinį pobūdį.

Darant taikos,sutartis su Balkanų valsty
bėmis, iškilo neabejotinas reikalas paliesti 
ir Dunojaus klausimą, juoba, kad šiame 
klausime ‘jau seniai yra pasireiškęs nuomo
nių skirtumas tarp vadinamųjų slavų valsty
bių ir vakarų demokratijų. Čia ryškiai susi
kurta abiejų šalių politiniai siekimai savo 
pr'ncipinėse formose.

iNei atiglai, nei1 amerikiečiai beveik neturi 
litsioginių interesų šios upės vagoje. Jie 
gina laisvę. Jie nori pašalinti visas kliūtis, 
kurios trukdo laisvą laivininkystę šios tarp
tautinės upės vaga. Jų tikslas yra tarptau
tiniais susitarimais šį klausimą sunormuoti 
taip, kad prekių transportas nepriklausytų 
nuo kurio nors čia minėtų kraštų malonės, 
bet būtų laisvas ir visiems lygiai prieina
mas.

Amerikiečių senatorius A. H. Vandenber- 
gas, svarstant Rumunijos taikos sutarties 
projektą taikos kongrese, pareiškė, kad lais- 
wJs Dunojus vieningoje kontrolėje taikai 
yra toks pat reikalingas, kaip ir Potsdamo 

konferenčijoje reikalauta : ūkinė vienybė 
Vokietijai.
-"t'Siame5-Dunojaus baseine vakarų sąjungi
ninkai randa realią priemonę savo politikos 
principams išreikšti. Čia siekiama dviejų 
-tikslų iš’karto. Pirmas dalykas yra vandens 
kelių laisvė, o antras — padaryti nors ir, 
nedidelį1 plyšelį Į anapus „geležinės uždan- 
gbs”. Sis antrasis tikslas yra nė kiek ne 
mažesnės reikšmės už pirmąjį. Pasinaudo
dami šia proga vakarų sąjungininkai nori 
■įvaryti pleištą tarp Tarybų s«-gos ir naujai 
jai pritapusių kraštų.

Tad suprantama, kodėl sovietai ir jų sa
telitai stoja visomis keturiomis prieš Duno
jaus vartus, priešindamiesi, kad tik tie var
tai ■ nebūtų atidaryti. Teisingai Bevinas pa
reiškė, jog šitokia politika sukelia rimtų 
įtarimų dėl Tarybų s-gos siekiamų tikslų 
Balkanų srityje — „Jei mes norime paša
linti skilimą tarp Rytų ir Vakarų, kuri Mo
lotovas absurdišku pavadino, — sako Bevi
nas — čia yra geriausia proga tam įgy- 
vendyti”.

Kaip visuomet, taip ir šį kartą sovietų 
diplomatija nerado kito būdo savo nusfcta-l 
tymams apginti, kafp1 -panaudoti siRukujį 
globėjo metodą — Molotovas rado rČiicffą 
„paaiškinti” dviem trečdaliams kongreso 

Dunojus
dalyvių, kad Dunojaus valstybėms gresiąs 
imperialistinis pavojus. Jo supratimu Duno
jaus sutarptautinimas sudarytų tokią ūkinę 
situaciją, „per kurią kapitalistai galėtų pa
jungti ištisas valstybes ir jas valdyti dole
rinės demokratijos metodais”. Todėl jis su 
užsispyrimu reikalavo palikti šį klausimą 
pačioms Dunojaus valstybėms spręsti.

Šis pavyzdys aiškiai rodo, kaip paprastas, 
laisvės principu paremtas susisiekimo reika
las dėl tam tikrų veiksnių savotiškų pažiūrų 
į pasaulio santvarką, dabar virsta didele 
tarptautine problema, kurios išsprendimas 
gali susikomplikuoti ir ilgai užtrukti.

VI. Bs.

DYGLYS PASAULIO SĄŽINĖJE
Paryžiaus Taikos konferencijos išvaka

rėse, pačioje liepos mėn. pabaigoje, didelis 
ir įtakingas Stockholm© dienraštis „Svenska 
Dagbladet” išspusdino švedų prof. Birger 
N e r m ą n karštą atsišaukimą į pasaulį Pa
baltijo valstybių reikalu. Prof. B. Nerman 
yra žynąus švedų mokslininkas, įtakingas 
asmuo ir politinėse švedų sferose. Be to, 
jis yra didelis Pabaltijo; tautų, ypač mūsų, 
lietuvių, bičiulis.

Savo atsišaukime jis pirmiausiai kreipiasi 
J Taikos konferencijos dalyvius, priminda
mas jiems Baltijos kraštus ir pabrėždamas, 
kad šių kraštų skaudaus likimo nepalietus, 
negalima svarstyti kitų taikos klausimų, nes 
Baltijos kraštų likimas — tai dyglys 
pasaulio sąžinėje. Tinkamai ? šio 
klausimo neišsprendusios, demokratinės 
valstybės parodysiančios galutinį savo ne
pajėgumą karo sunaikintame pasaulyje su
kurti žmonišką tvarką. Jeigu laisvė ir tei
singumas yra pirmoj vietoj, tai Baltijos 
kraštų klausimą būsią lengva išspręsti, nes 
tam klausimui pagrindą sutęikią Atlanto 
Charta. Anot prof. Nermano, ;.baltų. tauto? 
nė trupinėlio nėra atsakingos už tą įvyku
sią kąjastrofą. Jos tetroško tik taikos, ir pui
kiai sugebėjo išnaudoti savo nepriklausomy
bę tame tarpkario laikotarpyje ir toli pa
žengė gerbūvio bei pažangos keliu.

„Ar pasaulis pasiliks nebylys, žiūrėdamas 
j skaudų Baltijos tautų likimą?. Ar jis bus 
pasyvus tų trijų valstybių ir tautų trage
dijos akivaizdoje? Ar pasiliks užmiršti 
prez. Roosevelto pažadai?” Šiais klausimais 
prpf. B. Nerman apeliuoja į visą civilizuotą 
pasaulį dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos tra
gedijos. .

Is Ijetuyin gyvenimo
Lietuvoje areštuojami dvasininkai

Kaip „Nepriklausoma Lietuva“, Kana
dos liet kultūrinio gyvenimo žurnalas, 
praneša, Lietuvoje esą areštuota ištisa 
eilė dvasininkų. Daugelis kunigų tebesą 
ieškomi.

Žinios iš Klaipėdos krašto
Ištrėmime gyvenančius Mažosios Lietu

vos lietuvius kartas nuo karto pasiekia 
kai kurios žinios iš Klaipėdos krašto. 
Kaip žinia, tas lietuviško* žemės gabalas

yra priskirtas -prie tarybinės Lietuvos. 
Kai kurie savo laiku vokiečių iš jo eva
kuoti lietuviai esą jau sugrįžę į gimtąją 
žemę, deja, niekas jų negyvenąs savo tė
vų ūkyje. Visi jie bernaują naujiems val
dovams — iš Rusijos gilumos atgaben
tiems gyventojams arba čia įkurdintiems 
lietuvių komunistams.

Charakteringa žinia taip pat, kad dau
gelis nekunigų lietuvių klaipėdiečių ku
nigauja vietos lietuvių bažnyčiose. Apla
mai gyvenimas ten esąs ne labai gražus 
ir nepavydėtinas.
Iš Amerikos lietuvių gyvenimo

— Amer. liet, tarybos suvažiavimas nu
tarė paskelbti vajų visose lietuvių kolo
nijose 250.000 dolerių Lietuvos išvada
vimo reikalams surinkti.

— Spalio 20 ir 21 d. Naujorke įvyksta 
amer. liet, katalikų kongresas.

— Per paskutinius 10 metų Amerikos 
pilietybę priėmė per 40.000 lietuvių.
Ign. šeinius pasitraukė

Rašytojas Ignas Šeinius, ’ kuris buvo 
lietuvių dr-jos Švedijoje vicepirmininkas, 
iš valdybos pasitraukė. (Sv.)• C 7 - • • - ’■
Lietuviai Uragvajive
yra susiorganizavę. Sėkmingai veikia šios 
jų draugijos: Uragvajaus Lietuvių Kul
tūros draugija, U. Liet. Dr.-ja „Vytis“, 
Uragvajaus liet, komitetas, U. Liet. Ka
talikų Bendruomenė, Dainos ir . Meno 
draugija, Žurnalas „Laisvoji Lietuva“ ir 
kt Kai kurios šių organizacijų turi savo 
knygynėlius ir savo nariams teikia pa
siskaitymo knygas.

— lietuvių kultūriniuose pasirodymuose
Uragvajuje aktyviai dalyvauja su savo 
menine programa „Vyties“ dr-ja. Dažnai 
pasirodo ir artistė lietuvė Hortensija 
Bartnikaitytė, kuri pasak Urągv. 'Ijęt. 
spaudos, publikos, esanti- labai- mėgstama. 
Lietuviams daug tpadedąs uragvajiėtis 
muzikas R Pereito, žihomas Akompania
torius/ - , : * ■'.rri .??

- Pietų Amerikos bagketbolo čempionas
esąs Uragvajaus lietuvis Viktoras Cies- 
linskaš, Uragvajaus L. Kult, dr-jos sekre
toriui:' • ' 3 J

- Uragvajaus liet, spauda skelbia Tąrp- 
tautihės s-gos Vaikams Gelbėti Lietuvių 
Subkomiteto apyskaitą, iš kurios matyti, 
kiek pinigų šiam reikalui surinkta. Sub- 
komitbto pimiininku yra L. Graužinienė.
Giminių Uragvajuje Ieškojimo reikalu

Kaip praneša „Liet. Žinios" iš Danijos, 
lietuviai, turį giminių Uragvajuje ir ap
lamai P. Amerikoje, jų ieškojimo reikalu 
gali rašyti šiuo adresu:

Julius Jauzkas, „Laisvoji Lietuva“. Rio 
de Janeiro 4001. Cerro. Montevideo. Rep. 
O. del .Uruguay.

Toki ięškojimai būsią skelbiami „L 
Lietuvojįe“, kuri esanti skaitoma visoje P. 
Amerikoje. -

Rusų karo tribunolai
„N. L.“ pranešimu veiklą Ukrainoje ir 

Gudijoje. Jie teisia tuos gyventojus, kurie 
vokiečių okupacijos metu nebuvo palan
kūs bolševikams. Daugelį tų kaltininkų 
karo tribunolai baudžia mirtimi ar pas
merkia ilgiems metams katorgos.
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WLŽ WMJTEBA-TCRAOI MOKSIAS
Poetikos išradimas ar pasianso dėliojimas

M. Vaitkus savo poetikos išradimus grin
džia savais pavyzdžiais, Jie kaip tik ir ro
do; kad išgalvoti dalykai tik kliudo poezi
jai. Skaitytojas yra priverstas dėmesį telkti 
ne į mintį, ne į jausmą, bet į dirbĮinius ri
mus, kurie nustelbia ir ritmiką, ir vaizdu
mą ir poezijos pagrindinį grožio ęlementą: 
minties ir formos sintezę. Pav.: kąįp poetas 
dirbtinai rimuoja eilutės pradžią su eilutės 
flu: T t K 
' Laša varva. Sriautai nesą

Sniego ištirpytą jėgą
Upės linkui,J kur priklupęs >’ 
Vaikas meškerę belaikąs!

Reikia neturėti jokio muzikinio nujauti
mo ir jokios poetinės nuovokos,' kad galė
tum rašyti tokius S J,įdomius”, „originalius” 
rimavimo būdus. ‘Gailina ■! sutikti • su auto
riumi, kad „susidarb tiek daug' galimybių, 
jog tiesiog galva -į u kas”,-bet, kad tai su
teiktų rimui ypatingą ryškumą, skambumą, 
labai abejotina. Bent toki*' pavyzdžiai nero
do nei ryškumo, nei skambumo, nei poezi
jos:

Ką gi, drauge! Regi Dievas...
Buvo kartą... Griuvo liūtys...
Beldė kaž kas — meldė leistis...
dėliai Dievo.;. Vėliai>beldė'

Lojai tujen, stojai priešais.
Tildžiau ašen, šildžiau krosnį 
„Svečias mielas — plačios durys! 
Tektų teisti — rakto stinga.”

Jei tokia poeziją, parašytų A. Kairys ar 
Dirmauskaš, tai jiasakytuiiie, kad jie nėra 
gintą poetai. Bet k.Ji tokią Jioeziją, kaip nau
jos poetikoj1 pavyzdžiui' patiekia senas, kri
tikų savu’ laiku įv%rtitffas' poetas, fai daro
mi griaudu/dėl mūsų senųjų poetų nusigy- 
veninio.

Visai suprantama, kad įmonės, neturėda
mi ko veikti, dėlioja pasiansą. Jie čia randi 
ir labai daug matematinių galimybių ir la
bui daug estetinio pasitenkinimo, kada pa
sianso dėliojimas naujomis galimybėmis 
puikiai vyksta. M. Vaitkus panašus yra į to
kius pasianso dėliotojus, kurie ieško Ame
rikos ten, kur jos visai nereikia ieškoti. Jei 
rimų galimybės būtų buvusios poezijos es
me, tikėkite, mielas poete, seniai būtų poetar 
pavartoję rimus ne tik iš priešakio, vidu
rio, bet būtų rimavę, hiperboliškai tariant, 
kiekvieną raidą. Tačiau, kaip raidės tėra 
priemonė žodžiui reikšti, taip rimai tėra 
viena iš priemonių poezijai muzikinti, bet 
pati poezijos esmė nėra nei rimas, nei dirb
tinis rjbnas, o minties, jausmo, valios, žo
džio formos sintezė, idėjinių, tapybinių ir 
muzikinių elementų vienybė. Pats pagrin
das — kūrėjas su savo poetine, kūrybine 
asmenybe ir talentu. Pasiansinis žodžių dė
liojimas — tai ne poezija, o tuščias laiko 
eikvojimas,* kaip ir pasiansą dėliojant.

Stp. Vykintas

„Pėdsakų” 2 nr. yra išspausdintas rašy
tojo M. Vaitkaus straipsnis „Pajudinkim iš 
Vietos rimą!” Redakcija, nujausdama šio 
straipsnio nepasisekimą, jį deda su -priera
šu, kad dėl M. Vaitkaus „išdėstytų minčių 
skaitytojai, ’ o ypač lyrinio žodžio meninin
kai nėra suvaržyti ir kitaip galvoti”. Dar 
to tik betrūksta, kad skaitytojai ir poetai 
būtų suvaržyti kitaip galvoti, kaip AI. Vait
kus galvoja!

Matematika žino junginių, galimybių te
orijas. Čia matematikas gali parodyti^tfiso- 
kiausių kombinacijų, M. Vaitkus ir poetikos 
srityje siekia pritaikinti matematikinį meto
dą ir bando visokias rimų galimybes. Jis 
•siūlo rimuoti eilučių pradžioj, kitur ir ei
lučių pradžioj ir eilučių gate, dar kitur ei
lutės pradžią su tos pačios eilutės galu,e 
su tos pačios eilutės viduriu; eilutės galu 
su sekančios eilutės pradžia, su sekančios 
eilutės viduriu... Matematiškai jissudaro 
kelioliką rimavimo galimybių. Bet poezija 
nėra kokia matematikos formulė ir junginių 
ar galimybių teorijos čia negalima pritai
kinti. - •

Rimas yra, Vaitkiškai tariant, gražus 
daiktas, bet jis nėra poezijos esmė. Poezi
jos esmė yra poeto siela, kuri atskleidžia 
minties gilybe ir naujybe, jausmų nuošir
dumu ir kūrybine valia. Eilėkalis gali išgal
voti gražiausių rimų, bet jei nebus išken
tėtų minčių, nuoširdžiai išgyventų jausmų, 
minties stiprybės ir formos naujybės, nebus 
ten jokios poezijos!
1. ~ ,1V<I ! 1.V ---

OM^/!r*:anas J’’
Rudens keleivio svajones
VŠkAVš^AŠ1;
turėčiau eit rujtetįs laukų plpybėn begalinai 
Ir aplankyti šiltą žemą, ją paliest gyva pėda. 
Tuomet širdy, kaip žemė, niekados nemirs 
•j.v ’ .-..tėvynė
Ir prie gimtų namų sukniubusių beržųrauda.

Tai gal todėl ir mano dvasią skausmas ima, 
Išaugąs, kaip ir aš, iš žemės motinos juodos... 
Nes aš neišnešiau ant rankų su savim tėvynės - 
Ir palietė namų duris praeidamas ruduo.

2. BERŽAS
Kada namų vartus į sodą peržengiu,
Ir krinta man veidan rudens šviesos paseną 

spinduliai, 
Kažinko sudreba, pažvelgęs į mane geltonas 

beržas, 
Ir vėjas ima staugt, lyg šuo name, gailiai.
3. NOSTALGIJA
Kas verkia negalėdamas sugrįžti!
„Namuos šviesu.. Namie ruduo...
Ten'vėjuje prie namo vyšnios...
Aš kūdikis ten...” Kas neleidžia grįžti, 
Kas jam neleidžia, kai namuos ruduo?

Iš „Praradimo Simfonijos”

J. Jašinskas

Neišnaudotos galimybės
Motto: Ne vien ginklu galima gin

ti savo krašto reikalus.
Esame laisvės netekusios, po visą Euro* 

pą ir Azijos plotus išblaškytos tautos vai
kai. Kada ši klajonė ir okupuotoje tėvynėje 
likusių kančios pasibaigs, niekas negali pa
sakyta O skaudžiausia yra- dėl to, kad vi
sos mus ištikusios nelaimėsi kančios, per
sekiojimai ir istorijoje t negirdėtos netefšyT 
bės užgulė mūs. be mažiausias kaltės iš mū
sų pusės. Bet .dabartinės pasaulio politikos 
sąlygos neleidžia ne tik kitiems, mūsų ne
kaltumą žinantiems, bet Ir mums patiems 
šiek tiek garsiau kalbėti apie mums pada
rytas ir tebedaromas skriaudas. Mums yra 
užčiaupiamos lūpos, kad pro jas' nepras
lystų kruvinų neteisybių šauksmas7- ir near
dytų ant lekiančio smėlio statomos pasaulio 
taikos. Mums šiandien sakoma: ;,Jūs pri
valote tylėti ir kęsti daromas ir .padarytas 
nuoskaudas, nes esate maži!” Taip, mes 
esame maži ir dėl to mus gali mindžioti 
didžiųjų neteisybių batai, bet mes nesame 
bejėgiai ir turime ginklų, kurių jokia šios 
žemės rutulio galybė nepajėgs sunaikinti. 
Tas ginklas ir priemonės yra kultūra ir 
dvasinės vertybės. Šito ginklo mums niekas 
negali pajgti iš rankų išmušti, nes jis yra 
amžinas. Jau šiandien daug kur mes tuo 
ginklu naudojamės: meniniai sambūriai, an
sambliai, chorai, įvairūs kursai, mokyklos, 
sportiniai vienetai, periodinė ir neperiodinė 
spauda r daugelis kitų kultūrinio gyvenimo 
poraškių yra to ginklo dėl mūsų ir mūpų 
tautos laisvės panaudojimo variantai, bet, f 
tą žūtbūtinį mūšį dar nėra mestos. (visos jė
gos, dar neišnaudojamos-, visos galimybės.

Pažvelkime, pvz., Į periodinę ir, neperio
dinę kitų tautų spaudą. Ąr viskas čia yra 
padaryta, kas galėtų mūsų reikalui patar
nauti ir priartinti laimėjimą? Ar turime 
mes specialų žurnalistų, mokslininkų ir ra
šytojų sambūrį, kurio tikslas būtų Lietu
vos mokslo pažangos, periodinės spaudos ir 
dailiosios literatūros (beletristikos, poezi
jos ir pan.) reprezentavimas svetimomis 
kalbomis kitų tautų tarpe? Ar bent paski
rai išnaudojamos visos galimybės nors in
dividualiai bendradarbiauti anglo ameriko
niškuose, vokiškuose, prancūziškuose ir kt. 
kalbomis leidžiamuose spaudos organuose?

Kalbėkime konkrečiai: viename ameriko
nų zonoje leidžiamame vokiečių kalba tik
rai vertingame laikraštyje „Die Neue Zei- 
tung” matėme latvių liaudies dainą, išvers
tą iš™ prancūzų kalbos. Nors kuribzišką, 
bet šis tas. O <mes ar bandėme su iš lietu
vių kalbos išverstais kūriniais kur nors pa
tekti? Toliau: Romoje lenkų poetas G. Her- 
lingas ruošia spaudai pavergtų tautų po
ezijos antologiją „Tarpjūrio poezija” (žiūr. 
^Pėdsakai” Nr. 1). -Ir mes įeiname i tų pa- 
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Nvisnmidotos galimybės
(atkelta iš 3 p.)

vergtųjų tautų skaičių, todėl norėtume ži
noti kas ir kaip atstovaus lietuvių poezijai 
toje antologijoje: atskiri poetai savo inicia
tyva ar visiems Lietuvos poetams atstovau
jąs branduolys. Ar bus pasirinkta geriausia 
mūs poetų kūryba, ar reikės pasitenkinti 
paprastomis, tikro lietuvių poetų pajėgumo 
nevaizduojančiomis nuotrupomis? Šiais 
metais toks H. M. Ledigas išleido žurnalą 
vokiečių kalba „Story, — novellistik dės 
Auslands”. (Adresas: Stuttgart O, Am Ho- 
hengeren 9). Pirmame šio žurnalo, skirto 
užsienio, rašytojams, numeryje rąndame ang
lo W. Sommerseto Maųghamo, prancūzo 
Marcei Aymės, amerikiečio Ernest Heming- 
wayo, ruso Maksimo Gorkio ir čeko Ka- 
relio Capeko kūrybinių dalykėlių. Kituose 
žurnalo numeriuose eina kitų tautų rašytojų 
kūriniai. Ar apie tai žinoma mūsų rašyto
jams ir ar daroma žygių atitinkamai atsto
vauti lietuvių rašytojų vardui šiame spau
dos organe? Kas parinks meniškiausių ir 
stipriausių mūsų rašytojų prozinių kūrinių? 
O štai prieš mus guli kas 14 dieną išeinąs 
leidinys „Stimmen der yoelker, — Męistern- 
novellen der Weltliteratur” (Bavaria — Ver
lag Gauting bei Muenchen). Kiekviename 
šio leidinio numeryje duodamas vis kito ku
rio pasaulinio. rašytojo kelios novelės. Ar 
negalėtų bent vieną šio leidinio sąsiuvinĮ 
užpildyti savo kūryba kuris mūsų rašyto
jas? Gal per silpni esame šitokioje spaudo
je pasirodyti? Tuščia baimė ir abejojimasl 
— Mūsų, pvz., Vincas Krėvė su savo „An
tanuko rytu”, „Silkėmis”, „Skerdžium La
pinu” ir kitais prozos perlais puikiausiai 
gali konkuruoti su kitais, minėtame žurnale 
išspausdintų autorių kūriniais. Bet kas iš
vers tuos Krėvės kūrinius į vokiečių, kal
bą ir kas su žurnalo leidėju kontaktą už
megs? Taigi, kur yra mūsų rašytojų, kovo
tojų dėl lietuviškos literatūros išvedimą i 
plačius kitomis kalbomis plotus sambūris? 
Jei jo nėra, — trūks plyš! mes tokį neati
dėliotinai įsteigti privalome!!!

Mes tikrai pagrįstai piktinamės degenera
to Mikonio vokiečių kalba parašytu pamfle
tu „Bala” ir keliame triukšmą, reikalaudami 
išimti jį iš vokiškų skaityklų bei bibliotekų. 
Bet ar esame paruošę ką nors vertingo iš 
lietuviškos romantikos tam pamfletui priešin
ga!? Ar verčiama kas nors į svetimas kal
bas Lietuvą ir lietuvių gyvenimą objektyviai 
vaizduojančio? Ar klabinamos įvairių lei-
dyklų durys spausdinti tikrai vertingą lie
tuvio rašytojo romaną ar apysaką? Mes 
jautriai reaguojame į įvairius mums taiko
mus šmeižtus ir apipiliame šmeižtą pasklei- 
dusio laikraščio redakciją protesto laiškais, 
bet ar duodame kitų tautų viešumai pažinti 
riiūsų rašytojus, poetus, žui’halistus, moksli
ninkus ir aplamai, lietuvius, kaip žmones, 
sugebančius'ką nors didžiai vertingo sukur
ti ir būti lygiaverčiais su kitų tautų, pasie
kusių 'aukštą kultūros lygį nariais? Ar be
name mūsų kūrybos perlus prieš akis tiems, 
kuriuos įvairūs „švietėjai” ir „informato-

ANGLIJA NEĮTEIKS PROTESTO 
DEL STEPINACO

Londonas. Britų užsienio reikalų ministe
rijos pranešimu Bevinas yra tos nuomonės, 
kad oficialus Anglijos vyriausybės protes
tas Jugoslavijai dėl arkivyskupo Stepinačo 
ir jo bendradarbių nuteisimo nebūsiąs įteik
tas, nes čia esąs Jugoslavijos grynai vidaus 
reikalas. *

Naujorkas. Apie 3.000 keleivių įvairiuose 
JAV aerodromuose laukia pasibaigiant lėk
tuvų pilotų streiko. ’

PRANCŪZIJA PRAŠO NAUJOS 
PASKOLOS

Paryžius. Prancūzija paprašė Pasaulio 
Banką 500 mil. dolerių paskolos. Si paskolą 
turėtų būti paskirta 1947 m. ir būtų sunau
dota mašinoms ir medžiagai Prancūzijos 
pramonės atstatymui įsigyti.

JAV kaltina Jugoslavia, vergti laikymu
Vašingtonas. JAV i vyriausybė aštriais 

žodžiais pasmerkė Jugoslavijos elgseną 
Amerikos piliečių Jugoslavijoje atžvilgiu.

Ambasadoriaus Pettersono įteiktoje no
toje užsienio reikalų ministerijai Belgrade 
Jugoslavija kaltinama:

1. Kad JAV Valstybių piliečiai, nors ir
nepadarę jokių nusikaltimų, yra laikomi 
stovyklose ir kad keletas asmenų mirė, 
nepakęsdami blogų sąlygų ir nežmoniško 
elgimosi; -

2. kad gyvieji yra samdomi privatiems 
asmenims įvairių rūšių sunkiems dar
bams, už kuriuos jiems nemokama;

3. kad Jugoslavijos vyriausybė už kiek
vieną asmenį gauna iš darbdavių nuo 15 
iki 50 dinarų, o šie asmenys dirba daž
nai iki 12 vai. per dieną, gaudami maistą 
ir pastogę tokius, kokius darbdaviai jiems 
teikiasi paskirti.

Toliau notoje sakoma, kad JAV valsty
bės biaurisi aukščiau aprašytais veiks
mais ir smerkia juos. Tokie veiksmai esąs 
nusižengimas tarptautinei teisei ir niekuo 
nesiskiria nuo vergijos.

VOKIETIJOS IŠKYŠULIŲ KLAUSIMAS
Haaga. Oficialiomis žiniomis reikalavimas 

dėl 4 Vokietijos iškyšulių prijungimo prie 
Olandijos būsiąs dar šią savaitę- įteiktas 
parlamentui svarstyti, kad vėliau galėtų 
būti pateiktas „4 didžiųjų” galutiniam spren- 

riai” stengiasi suklaidinti vaizduodami mus 
kaip bekultūrius, atsilikėlius ir tik pasau
lio rimtį drumsčiančius gaivalus?

Gal kuklumas sulaiko mūsų rašytojus ro
dytis svetimomis kalbomis;'gal mūsų moks
lininkai taip pat tik kuklumo verčami ven
gia kitų tautų mokslinių žurnalų ir šiaip 
tos srities leidinių? Už kuklumo nepagrįs
tumą kalba mūsų liaudies ir mūsų įiompo- 
zitorių dainos, kurias į viešumą Vakarų Eu
ropoje išnešė mūsų chorai ir solistai. Dva
sinėmis vertybėmis privalome vesti nepa
liaujamą kovą dėl mūsų teisės ir mūsų 
krašto laisvės. Šioje kovoje turi būti išnau
dotos visos galimybės. O jų mes labai daug 
turime ir dar daugiau surasti galime.

PERSIJOS POLITIKA NEPASIKEIS
Teheranas. Persijos darbo ir propagan

dos ministeris pareiškė spaudos atstovams, 
kai ministerių pasiketimas neturėsiąs jokios 
įtakos Persijos vyriausybės politinei link
mei.

FORMOZOS GRĄŽINIMO IŠKILMES
Sankajus. Maršhalas Cangkaišekas nus

krido Į Formbzą, kad dalyvautų ten įvyk
stančioje šventėje Formozos pjie Kinijos 
grįžimo proga.

DANIJOS INTERNUOTUS VOKIEČIUS 
KELS Į BRITŲ ZONĄ

Kopenhaga. Pagal Danijos ir Anglijos 
vyriausybių susitarimą nuo lapkričio 1 d. 
bus perkelta 12.000 Danijoje internuotų vo 
kiečių į britų zoną.

dimui. 100.000 šiose srityse gyvenenčių vo
kiečių bus palikta savo vietose.

Šios sritys- esančios turtingos akmens 
anglies ir žemės dujų, kurios yra labai 
svarbios žaliavos Olandijai.

ISPANIJOS PREKYBOS SUTARTIS 
SU DANIJA

Madridas. Ispanijos užsienio reikalų mi
nisterija praneša, kad tarp Ispanijos ir Da
nijos yra pasirašyta 1 metams prekybos 
lutartis.

KREDITUOS SOVIETŲ BLOKO 
VALSTYBES

Londonas. Byrneso pareiškimu Amerika 
teiksianti finansinę paramą ir sovietų bloko 
valstybėms, jei jos nežiūrės į ją kaip Į JAV 
norą pavergti ūkiškai.

R. KRYŽIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Pranešame visiems Memmingene ir apy

linkėse gyvenantiems Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Dr-jos nariams,, kad LRK Gen. 
Įgaliotinio Amer. Zonai raštiniu patvarky
mu iš 1946. X. 11 d. sudaryta Memmingene 
komisija LRK Memmingeno skyriui reorga
nizuoti spalio 26 d. 16 vai. Memmingeno 
mieste, Waldhomo salėje, šaukia visuotinį 
LRK Memmingeno skyriaus narių susirinki
mą. Kviečiami dalyvauti visi to skyriaus 
senieji, naujai priimtieji ir čia atkelto 
Noerdlingeno skyriaus nariai.

Darbotvarkėje skyriaus reorganizavimo 
reikalai, valdomųjų organų rinkimas ir kt 
klausimai. Komisija.
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