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Kalbos apie pasaulinę valstybą
Londonas. D. Britanijos Žemuosiuose Rū

muose tebevyksta debatai dėl sosto kalboje 
nusakytų vyriausybės politikos metmenų. 
Opozicija ypač puolė britų politiką Vokie
tijoje. Edeno nuomone dėl beveik katastro
fiškos maitinimo būklės britų zonoje esanti 
kalta bloga vyriausybės politika. Jei sovie
tai nepįldė svarbiausio Potsdamo susitari
mo liečiančio ūkinę Vokietijos vienybę ir 
tuo būdu esančio sąlyga visų kitų susitari
mų vykdymui—D. Britanija ne tik nepriva
lanti, bet ir neturinti teisės atlikti vokiečių' 
įmonių išmontavimus sovietams, kai tos 
įmonės reikalingos vidaus ir eksporto ga-| 
mybai, atsilyginant už būtiną, ypač maisto 
Importą. Potsdamo susitarimas be ūkinės 
vienybės įgyvendinimo tėra bereikšmis po- 
pierio gabalas. Britų okupacinė adnrirs- 
tracija nesanti priaugusi savo pareigoms 
ir toli gražu persilpna savo asmeninio sąs
tato kiekybe ir kokybe aprėpimui tų funk
cijų, kurioms yra užsibrėžusi. Jau seniai 
atėjęs laikas didesnę dalį britų administra
cijos pasiimtų pareigų perleisti vokiečiams, 
patiems pasilaikant tik bendrą priežiūrą, at
liekamą nedidelio rinktinių žmonių štabo, 
vadovaujamo ministerio rango vyriausybės 
įgaliotinio.

Po Edeno kalbėję, pramonės įmonių iš- 
montavimą vadino beprotybe, galinčia prie 
esamų sąlygai sugriauti Vokietijos gyvento
jų sveikatą, ūkį, o tuo pačiu ir visą Euro-

IXori susšatiri
Londonas. JT politinė komisija vakar 

pradėjo svarstyti Australijos ir Kubos 
atstovų siūlymus susiaurinti veto teisę. 
Australijos atstovas savo kalboje priminė, 
joj mažosios tautos San Franciske tik dėl 
to sutikusios su šia teise, kad be to suti
kimo JT statutas nebūtų buvęs pasirašy
tas; pagaliau buvo pasitikėta, kad šia teise 
(veto) nebus piktnaudžiaujama. Dėja, ma
žųjų pasitikėjimas didžiųjų gera valia bu
vo apviltas, dėl to veto teisės apriboji
mas esąs būtinas. • • •

Naujorkas. Naujorke prasidėjo anglų — 
amerikiečių užsienių reikalų ministerių 
pasitarimai abi zonas liečiančiais klausi1 
mais. Pirmoje eilėje svarstomi maitinimo, 
importo ir eksporto klausimai.

Naujorkas. JT ūkio ir socialinių reikalų 
komisijoje pateiktas siūlymas kreiptis į 
visas tautas, esančias JT nariais, kad jos 
įsipareigotų maisto gaminiais paremti 
alkstančius" kraštus.

Nanjorkas. JAV vyriausybė pasiuntė Len
kijos vyriausybei notą dėl pastarosios nu
statyto vieno mėnesio termino amerikiečių 
turtui registruoti. Notoje pareikštas nepasi
tenkinimas vieno mėnesio terminu, nes Ame

pą, kuri be fiziniai ir ūkiniai sveikos ir 
darbingos Vokietijos niekad ngealės egzis
tuoti. ' -

Šeši darbiečiai pasisakė už užsienio po
litikos linkmę išryškinant glaudaus bendra
darbiavimo siekimą su socialistiniais kraš
tais, stengiantis prieiti prie pasaulio vals
tybės sudarymo, derinant ir lyginant Ame
rikos kapitalizmo ir Rusuos komunizmo 
skirtumus, kurie be tarpininkavimo gali pri
vesti prie greitos katastrofos. 16 atstovų 
pasisakė prieš karinės prievolės buvimą 
taikos metais.

Pateikiamas Anglijos Žemuosiuose Rū
muose vykusių debatų svarbesniąsias min
tis tenka vertinti dviem požiūriais. Pastan
ga Vokietijai suteikti daugiau teisių, kad ši 
tauta greičiau galėtų pakilti iš pralaimėto 
karo griuvėsių, nes be jos negalinti egzis
tuoti . Europa, yra ne kas kita, kaip noras" 
pakartoti netolimą praeitį. Juk ir po I-jo 
Pasaulinio karo tam tikrais motyvais laimė
tojas į pralaimėjusią Vokietiją geradario 

į žvilgiu pažvelgė.
" Gi darbiečių atstovų užuomina siekti 

Įkurti pasaulinę valstybę, ieškant bendradar
biavimo tarp JAV ir Sovietų s-gos, tėra 
dar vykstančių užmačių nepakankamo pa
žinimo pasėka. Tiio pačiu neturėjimas pil
no vaizdo, kas tikrovėje yra bolševizmas, 
su kuriuo siūlo ieškoti bendradarbiavimui 
bazės.

nti veto teise.
rikos piliečiai per tą trumpą laiką nesuspės 
suregistruoti savo nuosavybės šimtuose 
įmonių,!kurias yra numačiusi suvalstybinti 
Lenkijos vyriausybė.

Berlynas. Amerikiečių karinė valdžia 
praneša, kad bulvių transportui yra pas
kirta 1.600 vagonų ir didelis skaičius ka
riškų sunkvežimių. Taip pat yra paruoš
tas planas, kuriuo numatoma amerikiečių 
kariuomenės pagalba suvežant dar lau
kuose esntį derlių.

Londonas. JAV karinė valdžia Vokieti
jai perleido Amerikos okupacinei kariuo
menei Vokietijoje skirtus 7.000 t miltų ir 
36.000 t javų anglų zonos civilių gyvento
jų maitinimui.

Londonas. Italijos ministeris pirminin
kas de Gasperl paprašė Unrra skubiai 
pasiųsti šių metų antram pusmečiui nu
matytą maisto kiekį, nes ikį šiol tegauta 
tik 55.000 t maisto produktų, o' buvo pa
žadėta 750.000 t.

Paryžius. Socialistų vadas Leonas Blu- 
mas „Populaire“ laikraštyje rašo, kad so
cialistai nėra komunistu priešininkai ir 
tiki, jog pasitikėjimu ir bendradarbiavi
mu būsią galima išspręsti krašto užda
vinius.

Lauktina posakio DP būvyje
Unrros organizacijai esant likvidavimo 

išvakarėse, Europos Vakaruose esančių 
DP būvyje tenka laukti naujo posūkio. 
Šiuo metu Naujorke vykstančioje JT se
sijoje yra numatyta sudaryti naują orga
nizaciją, kuri perimtų tremtinių ir poli
tinių pabėgėlių, nesutinkančių grįžti į sa
vo tėvynės, svetimos jėgos okupuotas, glo
ba. Tokios organizacijos įkūrimui priešta
rauja sovietų ir jų satelitų atstovai, tačiau 
atrodo, jog jų prieštaravimai neturėtų pa
siekti tikslo kadangi nulemsp- didžiumos 
nuomonė. Gi vakarų demokratijos kaip 
tik yra už tai, kad į savo tėvynės neno
rintiems grįžti asmenims reikia organizaci
jos, kuri rūnint”Si jų globa ir sudarytų 
sąlygas persikelti į tokius kraštus, kur 
betėvvniai galėtų rasti pragyvenimo sąly
gas. Tikėtina, kad bus realizuota Vakarų 
demokratijų pažiūra, paremta žmoniš
kumo principais, neatsižvelgiant į tai, kad 
tremtinių ir pabėgėlių klausimas iš tiesų 
era žymi našta valstybėms, besirūpinan
čioms išvietintųių globa. Tačiau pastan
ga šios naštos nusikratyti tremtinių ir pa
bėgėlių prievartiniu grąžinimu į jų tėvy
nes. priešo pavergtas, prilygtų pritarimu 
sovietu reikalavimams ir nusigręžimą 
žmoniškumo principų, kuriais operuoda- 
mos demokratiškosios valstybės iki šiol 
buvo visos eilės tautų viltis. Paneigimas 
žmoniškumo principu būtų Ivgus solida- 
rizavimui Maskvos užmačioms ir tuo pa
čiu iš ranki) išleidimui svarbiausios kar
tos. O taip eiletis, befit iau dabartinėje 
situacijoje, demokratiių atstovams nebū
tu naranku. Tad vien dėl šių motvvų 
lauktina teiriamon pusėn tremtinių rei
kalo pasukimo.

Tačiau kad ir mūsų laukiamon pujėn 
bus nedarytas posūkis, vis dėlto reikia 
skaitytis su faktu, jog esama natriu na- 
tvarkvmų išvakarėse. Nuolat vis daugiau 
ir vis garšesnt pasigirsta balsai, jog mi
nintis tremtiniu globa, yra būtina iuos 
’traukti i darbą Darbo momentas dožna 
nroga nrimenamas. Visa eilė ligšiolinių' 
stovvklu naverčiamos dirbančiųjų sto
vyklomis.. Štai šiomis dienomis, kain pra
neša mūsų bendradarbis. Hanau stovyklos 
direktorius pareiškė, jog kariniu žvnvbų 
reikalavimu ši stovykla naverčiamama 
dirbančiųjų stovykla ir visi jos gyvento
jai privalės dirbti amerikiečiu karinėms 
’’taigoms, ir kariuomenei reikalingus 
darbus, gi negali dirbti ir dirbančiųjų 
šeimos — motervs su vaikais — siūloma 
iš Hanau iškeldinti.

Tremtinius imtis darbo skatina du 
motvva!: 1. vienur iš reikalo. 2. kitur 
— ir svarbiausia — tremtiniu fiuneimu į 
darba norima aptildytl priekaištautojus 
sovietu asmenvie. esą pabėgėliai tik dėl 
to negrįžta, kad laikomi be darbo fr ge- 
mi maitinami. Dėl šių priežasčių tremti- 
->iu tvarkymas, atrodo; bent žymia da- 
l'mi ieaus nauja linkmę A RfgmantaA
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Lietuvos subolš kinimas
Žymus prancūzų dienraštis Epoque” 

lapkričio 8 d. numeryje įdėjo Henry Des- 
landes straipsnį: „Kaip buvo subolševikinta 
Lietuva”. Minėto straipsnio būdingesni 
samprotavimai patiekiami ištisai.

Maskva ir Berlynas. Sovietų tai
komi būdai „kdlonizuoti” galutinai ar laiki 
nai užimtus kraštus, pastaruoju metu, jau 
gana yra išryškėję. Jei čia imamasi aptarti 
Lietuvos „subolševikinimą”, tai ciaroma_ ne 
todėl, kad būtų ypatingas atvejis, o tik pa
sinaudojama ta gausia medžiaga, kuri apie 
tą kraštą dabar turima. Reikia pažymėti, 
kad naudojamasi prancūzų socialistų parti
jos archyvais, o ten tarp kitko yra lietuvių 
socialdemokratų memorandumas, t. y. šau
kiantis balsas, nors ji reikėtų vadinti bur
žuaziniu.

Bolševikų pasirinkti ir taikyti būdai Lie
tuvoje ir kitose Pabaltijo valstybėse prime
na naeionalsocializmo elgseną. Nepamiršti
na, kad 4939 m. rugpiūčio 23 d. Maskvoje 
buvo pasirašyta sutartis su Berlynu. Pagal 
tą sutartį buvo pasidalintas Pabaltijys ir 
suplėšyta I.enkija; tais pačiais metais rug
sėjo mėn. Molotovas, susitaręs su Berlynu, 
pasikvietė Lietuvos užsienio reikalų minis- 
tefį, kuris, po padaryto „spaudimo”, buvo 
priverstas spalio 10 d. pasirašyti „tarpusa
vio pagalbos” sutartį. Pagal ją Lietuvoje 
buvo įvesti sovietų kariuomenės daliniai — 
20.000" karių. 1940 m. gegužės mėn. Maskva 
jail apkaltino Kauno vyriausybę provokaci
jomis”, o birželio mėn. maža Lietuva rau
donosios kariuomenės buvo užimta. Lietu
vos vyriausybę paleido, nes ją pakeitė so
vietų atsiųstas tūlas asmuo. Lietuvių parti
jos ir laikraščiai buvo uždaryti. Po to sekė 
rinkimų komedija. Tai įvykdyta tokiu būdu: 
vieną dieną bolševikų partija pateikė vie
nintelį nepakeičiamą renkamųjų sąrašą. 
Prieš rinkimus buvusiųjų partijų atsakingi

NESUTARIAMA DEL GRAIKIJOS- <
Bulgarijos sienos

Naujorkas. Molotovas pareiškė, kad jis 
Bulgarijos reikalavimus dėl Graikijos pa
sienio sričių laiko teisingesniais, negu 
Graikijos, reikalavimus Bulgarijos atžvil
giu. Bevinas ir Byrnesas tam pasipriešino, 
ir reikalavo įvesti Bulgarijos sutartin lai- 
vininkystės klauzulę. Molotovas iš savo 
pusės pasipriešino laisvai Dunojaus laivi
ninkystei.

Toliau užs. reik, ministeris Byrnesas 
praneša, kad Paryžiaus konferencijoje 
numatytos Vengrijai 300 mil. dolerių re
paracijos esančios peraukštos, nes Veng
rija negalėsianti šios sumos sumokėti per 
8 metus.

Užs. reikalų ministeris Bevinas praneša, 
kad sekančioje užsieniu reikalu ministe- 
rių konferencijoje jis iškelsiąs kariuome
nės iš Balkanų atitraukimo klausimą.

• • •
Viena. Amerikiečių karinės valdžios 

pranešimu, Austri^e maisto -normos pa
didinamos nuo *1220 iki 1550 kalorijų 
dienai.

vyrai buvo suimti. Prasidėjo „žinomas” 
buržuazijos šalininkų „naikinimas” ir 
revoliucijos nedraugų suėmimai. Šiomis 
priemonėmis tebuvo sužvejota 18% balsų, 
gi Maskva pasigyrė, kad Seimas išrinktas 
9S% balsų, kuris liepos 21 d. nutarė pa
skelbti Lietuvą Sov. Respublika.

Šešioliktoji r es publika. Vokie
čių — Sovietų karui pras dėjus, Reichas 
užėmė Lietuvą. Susikūręs gerai organizuo
tas lietuvių pasipriešinimas vedė nuolatinę 
kovą prieš vokiečius. Žymus lietuvių skai
čius buvo išvežtas prievartos darbams Vo
kietijon. Vokiečiams karą, pralaimint, bolše
vikai vėl grįžo Lietuvon atgaivinti „16-os 
tarybinės respublikos”. Vyriausiuoju val
džios organu vėl tapo Aukščiausioji Tary
ba, kuri išrinkta išbandytu būdu. Toliau se
ka Komisarų Taryba. Jau pats pavadini-* 
mas daug ką pasako. Komunistų parti
jos Centro Komitete yra 70% rusų, atvyku
sių iš Sovietų gilumos.

Politinė policija Kaune turi užėmusi ke
letą namų. Ji turi daug skyrių. Jos pareigū
nų armija krašte šnipinėja ir gyventojus 
persekioja.

Teroras nepertraukiama, grandine vyksta 
nuo 1944 m. iki šios-dienos. Sis siaubas 
ypač aštrus Suvalkijoje, nes ten daug „išva
lyta”, t. y. nemaža mokytojų, ūkininkų ir 
kovotojų dėl Nepriklausomos Lietuvos iš
vežta j Sibirą. 1944 m. į tų nelaimingųjų 
skaičių pateko daug šviesuomenės. 1945 m. 
nemaža išvežta profesorių, gydytojų, z stu
dentų. Dauguma išvežtųjų atsidūrė Užura- 
lyje ar prie Baltosios jūros. Vyrai paprastai 
siunčiami miškų darbams bei į kasyklas.- gi 
moterys į kolchozus. Iki šio meto į Sovietų 
gilumą išvežta apie 100.000 lietuvių.

Dabar Lietuva visai atskirta nuo pasau
lio. Radijo priimtuvai iš gyventojų atimti. 
Su pabėgėliais ryšys menkas. Kai kas, daž
niausiai iš JAV, gauna laiškus, bet už tai 
įtariami ir tardomi. Ūkis sugriautas. Žemės 
ūkių, didesnių 30 ha, apkarpymas ir žemės 
suvalstybinimas sudaro puikią progą Lietu
vą apiplėšti Sovietų naudai. Reikia pripa
žinti, kad daugelis bežemių atsisako imti 
duodamą žemę, nes bijo „miško brolių”. Su
sisiekimas sunkus. Pramonė ir prekyba, iš
skyrus išvežimą į Sovietų Sąjungą, visai 
merdi.

„Darbininkų s-gos” pertvarkytos J profe
sines sąjungas, kurios yra sovietinių s-gų 
rankose ir vadovaujamos proletariato dik
tatūros atstovų iš Maskvos.

Būklei Lietuvoje pavaizduoti pateikiama 
neseniai iš Maskvos gauta instrukcija, kuri 
nurodo, kas turi būti išvežta iš Lietuvos: 
„Visi asmens, kurie pasižymėję politine, 
socialine praeitimi, šovinistiniu nacionaliz
mu, tikybiniu įsitikinimu, politiniu nepasto- 
vunr moraliniu požiūrįu neapsisprendę, 
priešingi socialistinei santvarkai, įtarti tu
rėję sovietams nepalankių tikslų ir bendra
vę su užsienio agentais ir kontrevoliuciniais 
centrais”.

Suprantama, į tą skaičių įeina visų anti- 
sovietinių partijų, organizacijų ir įvainij 
sambūrių nariai.

Spalio 10 d. prancūzai, ciną balsuoti, tu
ri atsiminti šiuos faktus, kad savo krašte, 
nesuburtų panašios santvarkos, kuri dabar 
naikina Lietuvą, ir už geležinės uždangos 
siaučiančio sadizmo neperkeltų į Vakarus.

Taip prancūzų žurnalistas rašė prieš 
Prancūzijoje įvyksiančius rinkimus. Deja, 
po jų prancūzai pasirodė dar nesuprantą, 

j kas dedasi už „geležinės uždangos”. Dabar 
Prancūzijoje prasidės aštri kova, kurios 
metu ir mūsų bylai bus randama vietos. 
Ligšiolinė antisovietinė propaganda ir vis 
gausėjanti literatūra apie „geležinę uždan
gą” prancūzų tautos neįtikino. Krašte įsi
gali 'netikrumas. Ketvirtoji respublika pasi
žymi visuotiniu netikrumu.

___________ G. Rm.
Lietuviai svetur

Prof. Kazys Pakštas redaguos „Vytį”
„Vyties” redaktorium pakviestas ir suti

ko būti prof. K. Pakštas. Šiuo laiku prof. 
K. Pakštas gyvena Santa Monica, Kalifor
nijoje. „Vytis” išeina Bostone.

Prancūzų spaudoj apie Lietuvą
Paryžiuj išėjusiame leidiny „Travaux de 

l’Action Populaire” yra įdėtas ilgas straips
nis „Lietuva, jos kentėjimai ir teisės”. 
Straipsnį, kuris apima apie 20 p., parašė 
K. Ratonis. Jame nušviečiama Lietuva prieš 
karą, karo metu ir Baltijos kraštų nepri
klausomybės svarba. Straipsnio gale sako
ma: „Taip kad neįmanoma Baltijos valsty
bių problemos išskirti iš bet kurio, svarsty
mo, susijusio su politine ir ekonomine busi
mosios Europos sistema.”

Vėl nauji lietuviai atvyko į Ameriką
Š. m. spalių 29 d. iš Prancūzijos į New 

Yorko uostą „lie de France” laivu atplau
kė Dr. A. Kučas. Jis yra buvęs nacių kon
centracijos stovykloje Stutthofe, netoli Dan
cigo. Ten jis buvo atvežtas su būriu kitų 
lietuvių šviesuolių po to, kai vokiečiams 
Lietuvoje nepasisekė pravesti savo naciškos 
politikos. Dr. A. Kučas yra istorikas. Jis 
yra parašęs stambų veikalą apie kunigaikštį 
Kęstutį ir nemažą straipsnių.

Tuo pačiu laivu atplaukė kun. Reičiūnas, 
kun. Lukošiūnas, Ant. Mikalauskas ir klie
rikas St Riūkas. (ad)

Aukštai vertina Polyną Stoską
Dabar New Yorke einančioje R. Strausso 

operoj „Ariadnėj” reikšmingą rolę turi Po1 
lyną Stoska - Stoškiūtė.

Šios operos pasisekimas daug remiasi Po- 
lynos Stoskos dainavimu ir vaidinimu. Dėl 
to apie ją plačiai atsiliepė Amerikos spau
da, ne tik New Yorko, bet ir kitų miestų 
laikraščiai.

Sekmadienio laidoje, spalių 27 d., garsu
sis „The New York Times” kritikas Olin 
Downes apie Polyną Stoską „Ariadnėj” ra
šo, kad jinai „dainavo gražiai, su jausmu, 
romantiškai, su visu reikalingu tonu ir įsi

jautimu”. (ad)
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BA r LĖ W^I<ITEPATTOA^B MOKSLAS
Metafizinis poetas *)

Apie Alfonsą Nyką-Niliūną galima būtų I 
pasakyti, kad jis yra poetas gimęs filosofu : 
ir atvirkščiai, kad jis yra filosofas gimęs 
poetu. Jo poetinis talentas yra taip pri- 

■ sunktas filosofinio mąstymo, intelekto, kad 
sunku suskaldyti jo asmenybę i. poetą ir fi
losofą. Nyka-Niliūnas savo poetinę galią 
yra brandinęs literatūrinio, filosofinio, me
ninio intelektualizmo dvasioje. Jis yra su
ėmęs savin ne tik prancūzų klasikinę ir mo
derniausią poeziją, bet ir intelektualinį 
prancūzų ir pasaulinį lobyną. Jis nesiskubi
no su savo poezija, jis ją brandino. Todėl 
jis daro įspūdį nebe subrendusio, bet per- 
brendusio poeto, kurio vaisiai patys kren
ta. Šie vaisiai yra -nebevalgyti, bet žiūrėti 
ir stebėtis: kaip jie daug Saulės gavot.

„Praradimo Simfonijos” ir savo turiniu 
ir savo forma •yra, nelengvoji, o sunkioji 
artilerija, greičiau gal atominė bomba, kuri 
sprogusi sujaukia skaitytojo sąmonę. Jis 
tuoj nustemba: argi galima taip sunkiai ra
šyti? O visas šis sunkumas kyla iš šio lai
ko dvasios. Kai Nyka-Niliūnas savo „Pir
mojoj elegijoj” kalba, kad jis neturi nei mo
tinos, nei tėvo, nei idėjos, tai skaitytojas čia 
tuoj supranta, kad jis galvoja ne apie sa
ve, bet apie tūkstančius, milijonus „ramiai 
mirštančių tuštybėje” ir neturinčių jokios 
idėjos. Nyka-Niliūnas perdaug yra prisigė
ręs idėjų, kad apie jį galėtų kas drįsti tvir
tinti, jog jis ne idėjinis ar poetas be idė
jų. Tik „galingos laiko ir tikrovės srovės 
baigia sušaldyti Dievą” ir sunaikinti gyve
nimo prasmę. Poetas bandė bėgti iš liūde
sio ir skausmo, kuris gimė kartu su juo, 
bet jis nepabėgo, ųes jis negali pasiekti tų 
iliuzorinių tikslų, kurių jis siekia ir negali, 
kaip Prometiejus, parnešti saulės žmonėms, 
kada „naktis (po pralaimėjimo) jau visame 
pasaulyje atėjo išlaisvinti (deja!) iš žemiš
kojo skausmo mus! (Trečioji elegija, 114 
pusi.), Dėl šios Nakties po pralaimėjimo 
poetas kenčia ne savo asmeninę, bet visų 
žmonių metafizine kančią. Kas šitos kančios 
nesupranta, tas iš viso nesupranta šių die
nų žmonijos ir lietuvių tragedijos.

Nyka-Niliūnas yra kažko ieškotojas. O 
• tas „kažkas” tai yra amžinas ieškojimas 

„gaivinančios ir amžinos šviesos versmės”, 
tai yra „kova dėl egzistencijos sekundės”, 
tai yra noras „pasineri j žemiškosios eg
zistencijos skausmingą drėgmę ir kūnu at- 
siremt daiktų, augti ir maitintis tragiška ir 
nepasiekiama šviesa, kuri suteikia mums 
herojškumo šiam gyvenime ir jėgą... (šeš
toji elegija, 119). Gyvenimo prasmės, tiesos, 
amžinybės, sunkaus gyvenimo ir siekiamo
sios Re-’lybės pažinimo, egzistencijos ner-

•) Alfonsas Nyka-Niliūnas. Praradimo 
simfonijos. Poezija. Iliustravo Kazys Janu
lis. „Patrios” leidinys. Tuebingenas, 1946 
m. 127 pusk Kaina 6 Rm.

vų, Būties ir Nebūties supratimo ieškoji
mas — štai nerami fanatiška poeto dvasia. 
Dėl to ir norėtume jį pavadinti metafiziniu 
poetu.

Mums, tiems „nepažįstamiems” bendros 
kovos draugams, tautiniams „egoistams”, 
kenčiantiems dėl savo tautos likimo galėtų 
pasirodyti, kad Nyka-Niliūnas su savo me
tafizine kančia yra taip toli atitrūkęs nuo 
Lietuvos. Tačiau poetas ir čia, kaip ir vi
sur, yra didelis individualistas ir savaip iš
gyvena skausmą dėl Lietuvos. Jį riša prie 
Lietuvos, kaip ir kuosas, „galingos kraujo 
grandys”, tas jausmas, kuris išaugęs, kaip 
ir poetas, iš žemės motinos juodos... Jį 
riša su Lietuva tie konkretūs vaizdai, ku
rie jį nuolatos kankina. Tas išblyškęs ber
žas galvą ant šventoriaus rankomis parė
męs. Tas supuyęs tiltas ir žilvyčiai palais 
dais plaukais subridę vandenin. Tas apa
kęs šulinys, po medžiais pasislėpęs. Tie 
basi draugai, mergaitė, kas pavasarį atbėg
davus kieman. Tie vieniši namai ir vaikys
tėje palikti žaislai. Poetą slegia ir sunki 
nostalgija. Jis norėtų gyva pėda paliest 
Lietuvos šiltą žemę.

Didžiausias poeto ryšis su Lietuva eina 
per Motiną. Jis čia yra taip jautrus ir taip 
vaizdingas, kad dar labai retam mūsų poe
tui pasisekė išreikšti tokį gilų motinos 
meilės jausmą. Ta „snieguota molina su 
viedrais” tai yra mūsų visų didžiausias il
gesys, trauksnys į Lietuvą. Jis yra mums 
gražiausias paveikslas.
„Nes aš žinau — tai motina gimtam name, 
Kaip milžiniškas šviturys kiekvieną naktį 
Mus lydintis pasauly plačiame.
Įėjęs pro duris ir palei motiną suklupęs, 
Aš noriu jai kažką raminančiai sunkaus ir 

rimto pasakyt, 
Ko niekas niekados parėjęs motinai nesakė... 
O prieš mane jos veidas, tartum suarti lau

kai lietingą rudenį 
Ir didelės, rudens lietaus spalvos, išblyškę 

, akys.
' („Grįžimas” 13) 

Šis kraujas amžinai mus šauks ligi mirties 
„Namo”!

A. Nykos-Niliūno tematika pareikalautų 
nebe recenzijos, bet studijos. Čia pasiten
kinsim pabrėžę, kad Nyka-Niliūnas nekuria 
nei vieno eilėraščio be tikslo. Tiesa, kai ku
riuose eilėraščiuose jis yra nevieningas, sa
vo filosofavimu ir vaizdų gausumu iššoks
ią iš eilėraščio visumos. Jis nėra tas eilė
raščio architektas, kuris nereikalingas ply
tas išmeta iš statomo namo.

A. Nykos-Niliūno forma yra sunki, nes, 
jo žodžiais tariant, jis ieko sunkesnių for
mų savo kančiai. Jis yra tos prancūzų poe
tinės mokyklos sūnus, kuris nepasitenkina 
išviršinėmis formomis, bet siekia vidinės, 
muzikinės formos. Jis nori savo sunkią,

Alfonsas Nyka-Nyliūnas

Glorija
Pasaulį kaip audra praeinate, Kovotojai! 
Nužudot žmones ligi žemės pakraščių 
Ir liūdit ringuose, plaukais kraujuotais, 
Išvargę nuo kovos ir pergalės šauksmų 

rūsčių.
Ir taip gyvenimo kovose poilsio nerandat 
Dėl nuostabios idėjos, spindinčios kažkur, ' 
Kada kiti lyg nelaimingi paukščiai skrenda. 
Užtemdo saulę iš visų kraštų
Ir žiūri nusileidę ringuose išalkę,rūstūs, 
Kaip jūs pasauly žaidžiat su mirtim, 
Ir kada nors užmiega... (Niekados jiems 

nepabusti!) 
Sava tuštybe ir regėjimais girti, 
Ir amžinai palieka jus vienus, Kovotojai, 
Kai nerimas ir Glorija palaužia jums pečius, 
Ant virvių ringuose, plaukais kraujuotais, 
Bedugnėj vienumoj skliautų tuščių.
Ir, štai, prakeikiate jūs laurų vainikus ir 

kaukesį
Sukniubę raudate, kad jūsų motina yra 

kančia, 
Kad jums niekai mirtis, kuri už durų laukia 
Ir šaukiate vaikams nepasiduot, gulėdami 

grabe!

metafizikos prikrautą mintį, savo individu
alius, tapybos, spalvų pritėkštus vaizdus, 
moderniosios muzikos pajaustus tonus iš
reikšti atitinkama sunkia, sintetine forma. 
Tačiau tai yra individualizmo ir modernio
sios poezj’os bruožas, ir mes negalime iš 
poeto reikalauti, kad jis reikštųsi kaip J. 
Baltrušaitis ar Kossu-Aleksandriškis.

A. Nykai-Niliūnui tektų prikišti pergau- 
Sų kai kurių žodžių vartojimą, pav., kažkas, 
kaž kur, kažkada, nyka. Taip pat jo brolis 
vėjas pasidaro toks dažnas, kad atrodo, jog 
ramumo niekad žemėje nebuvo ir nebus. 
Tai, be abejo, reiškia audringą laikotarpį, 
kuriame ir poetas'yra vėjo vaikas, tačiau 
tie vėjai ir skersvėjai gali mus, skaityto
jus, perpūsti ir rimtai susirgdinti.

Ateityje, tikėsimės, kad Nyka-Niliūnas 
ateis su lengvesne forma, su nauju žodynu, 
su nauja muzika, be balalaikų, su naujom 
žmogiškom kančiom ir su dar gilesne filo
sofija. Metafizikos mes nevengiame, tik kad 
ji būtų visiems suprantama ir artima, kad 
ji prabiltų į šių dienų iškankinto žmogaus 
širdį,  Stp. Vykintas

Dar prancūzų literatūros laureatas
Stendhalio literatūrinę šių metų premi

ją pusiau, po 50.000 frankų, laimėjo du 
prancūzų jauni beletristai: Jean Dotourd 
ir Renė Massonas, pirmasis už veikalą 
„Complexe de Cžsar", antrasis už novelių 
rinkinį ,Aux gendarmes et aux colours“. 
Laureatai yra abu profesoriai, pirmasis 
filosofijos, antrasis anglų kalbos. P. Mas
sonas yra didelis anglų ir amerikiečių li
teratūros žinovas ir mėgėjas. Jis yra pa
rašęs naują romaną „L’orgue a bouteil- 
les“, kuris .primena Saroyano „Comėdie 
Humaine“.
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MAŽIAU DEMONSTRUOKIME 
SAVO NERVUOTUMĄ

Nenormalios gyvenimo sąlygos diena 
iš dienos mus daro didesniais ligoniais. 
Jei fiziškai galutinai dar nesame palūžę, 
tai dvasinė būsena yra kritiška. Mes 
pasidarėme nepaprastai nervuoti, prie
kabūs, zirzekliai. Gyvendami kareivinė
se, barakuose turime labai maža vietos, 
net kelios šeimos yra suspaustos viena- 
ne kambaryje, kur nėra ramybės nei 
dieną, nei naktj.

Esame nervuoti visi, bet ypatingai ser
ga įvairūs pareigūnai, kurie yra visuo
menės tarnyboje. Kai kurių asmenų ner
vai yra taip pakrikę, kad su jais ne su
sikalbėti nebegalima. Kai prade Ja šū
kauti ant žmonių, interesantų, tai net 
baugu darosi jį užkalbinti, kokiu neis 
reikalu kreiptis.

Mažas pavyzdėlis. Gyvename stovyk
loje, prie kurios jei dar ir nėra prikalta 
iškabė'.ė, nurodanti, jog čia yra >ie-vų 
klinika, tai greitai ją reikės užkatunti. 
Pirmininkas laksto amžinai" galvą susi
ėmęs, šaukdamas, kad jis nebetvers lose 
pareigose, vicepirmininkas jau mėnuo, 
kaip' nesirodo komitete, sekretorius be
traukydamas bylas baigia jų kartonus 
sudraskyti, sandėlininkai iš viso žmonių 
nebeįsileidžia, o darbų tvarkytojai taip 
rėkia, kad net visas rajonas skamba.

Aišku,' pareigonys serga. Nervuotumas 
aukščiausiame laipsnyje. Bet kuo kalti 
kiti gyventojai, kurie, jei ir neturi gele
žinių nervų, vis dar išlaiko pusiausvyrą. 
Tik kažin, ar dar ilgai galės tuo džiaug
tis, gyvendami tokiose aplinkybėse, ir 
kasdien susitikdami su tokiais pareigū
nais. •

Nenoriu būti gydytoju, bet vis gėl to 
tokiems ligoniams norisi parašyti lietu
višką receptėlį.

Laikytis ramumo, nerodyti savo ner- 
vuotumo. Valdytis iki aukščiausio laips
nio ir niekados neužmiršti, kad džentel
meniškumas turi būti aukščiau visa ko. 
Kuo nemandagesni interesantai, tuo man
dagesni turi būti Įvairūs pareigūnai. Ir 
pamatysite, kad mandagumas viską nu
galės.

O jei pagal šitą receptą nenorite gy
dytis, tai pasitraukite į atsargą.

— Vytautas Žadvainis

AtėnaL Graikijos teisingumo ministeris 
pateikė parlamentui pasiūlymą partiza
nams nuginkluoti. Jis retkalauja ginklų 
atidavimo 30 dienų bėgyje, po kurių tu
rėtų būti taikomos aštrios bausmės neati- 
davuslems ginklų.

Stockholmas. Šiuo metu tariamasi dėl 
Nobelio premijų paskirstymo. Literatūros 
premija numatoma vokiečių rašytojui 
Hermanui Hessui.

Svarstoma DP perkelti į Aliaska,.?
Vašingtonas. Vakar Amerikos Vyriau

sybės įstaigos pradėjo svarstyti projektą 
išvežti j Aliaską apie 100.0CO dabar Vo
kietijoje, amerikiečių zonoje gyvenančių 
lietuvių, latvių ir estų

Šio projekto svarstymas yra tik pa
žvengiamoje stadijoje' ir bent kokių kon
krečių žygių artimiausiu laiku negalima 
lauktų ir iš viso per anksti spėti ar šis 
sumanymas bus nutartas vykdyti.

Nuo to laiko, kai trys Pabaltės kraštai 
- buvo inkorporuoti į Sovietų s-gą, dauge

lis jų piliečių atsisako grįžti į savo 
tėvynes.

Kai kurios JAV įstaigos mano, kad pa
baltijiečiai galėtų būti geri Aliaskos gy
ventojai, nes jie yra pripratę prie šalto 
klimato.

Karo ir Vidaus Ministerijos (Denarta- 
mentai) nori platesnio šios šalies įšsivvs- 
tymo, („The Stars and Strines“ Nr. 310.)

ĮMONII? IŠVEŽIMAS GRĄSO 
VOKIETIJOS UKIUI

Londonas. Sąjungininkų kontrolinė taryba 
Vokietijai Berlyne išmontuotus fabrikus 23 
mil. dolerių vertės, nutarė Įskaityti Į repa
racijų sumą.

Tuerįngijos viceprezidentas dr. Busė, kal
bėdamas Veimare, pareiškė, jog Tueringi- 
joįe įvyksianti ūkinė katastrofa, jei daugelio 
Įmonių demontažo darbai nebus nutraukti.

JAV GRĄŽINA 400 LAIVŲ 
SAVININKAMS

Londonas. JAV užsienio reikalų minis- 
terio Byrneso pranešimu JAV ketina grą
žinti Dunojaus laivus, esančius amerikie
čių nonose Austrijoje ir Vokietijoje, jų 
kilmės kraštams, būtent: Vengrijai, Rumu
nijai, Čekoslovakijai ir Jugoslavijai. Ame
rikos spaudos pranešimu grąžintinų laivų 
esama per 400, o gen. McNameyo prane
šima — 600. Jie yra žiemos uostuose pri
žiūrimi pagalbinių Įgulų. Per 30 dienų nuo 
įsakymo davimo jie būsią nuplukdyti į jų 
kilmės kraštus. &

ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ LEI
DIMO KOMISIJOS PRANEŠIMAS
Savo ankstybesniuose pranešimuose 

Švietimo V-bos Knygų Leidimo K-ja 
Įvardijo visą eilę vadovėlių, kurie šiuo 
metu yra spausdinami ąyba jau parengti 
spausdinti Mokyklų vadovybės tuoj pra
dėjo siusti užsakymus. Primename, kad 
su užsakymais tenka nesiskubinti, nes 
išspausdintieji vadovėliai bus skelbiami 
spaudoje.

Tuo tarpu pranešame, kad šiuo metu 
Tuebingene baigiama spausdinti V. Ka
mantausko ANGLŲ KALBOS . GRAMA
TIKA, Guenzenhausene - J. Paškevičiaus 
VOKIEČIU K. GRAMATIKA ir Račkaus
ko LOTYNŲ K. GRAMATIKA, ir 
Schweinfurte - pradėta spausdint! Mai
ronio PAVASARIO BALSAI.

Primename, kad leidėjai, baigę spaus
dinti knygą, turi apie tai pranešti švie
timo V-bos Knygų Leidimo Komisijai.

Merecenzuotų ir neaprobuotu leidinių 
Švietimo V-bos Knygų Leid. K-ja nes
kelbia.

švietimo V-bos Knygų Leidimo 
Komisija.

LIETUVIŲ KARO BELAISVIŲ ŽINIAI
Kompetentingų įstaigų pranešta, kad lie

tuviai, tarnavę vokiečių kariuomenėje, da
bar esą anglų nelaisvėje, D. Britanijoje, 
gali prašytis anglų Įstaigų nukreipti juos į 
amjrikiečių ar britų okupuotas zonas Vo
kietijoje. Lietuvis, esąs britų karo nelais
vėje, gali prašyti Amerikos konsulo vizos 
įvažiuoti į JA Valstybes. Tačiau tuo pat 
metu jo artimieji ar giminės JA Valstybė
se turėtų parūpinti jam reikalingų doku
mentų (affidavite ir kt.) Įvažiuoti į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

TRUMPOS ŽINIOS
Pagal įvykdytą gyventojų surašymą 

amerikiečių okupuotos Vokieti"'s -mnoie ’—a 
12.200.000 gyventojų. Iš jų 500.000 asmenų 
karo belaisvių, DP stovyklose ir internavi
mo lageriuose.

* Tarptautinis karinis tribunolas paruošė 
kaltinamąją medžiagą prieš buv. feldmar
šalą Milch. Jis kaltiųąmas žudymais, kan
kinimais ir kt. žiaurumais.

* Prancūzijos komunistų vadovybė pra
neša, kad bus reikalaujama, jog Prancūzi
jos ministerio pirmininko postas būtų ati
duotas komunistų atstovui. Ryšium su ko
munistų reikalavimu numatomas min. pirm. 
Bidault atsistatydinimas.

* Tasso pranešimu centrinėje Azijoje at
rastos naujos anglies kasyklos.

Naujorkas. Trijų didžiųjų užs. reik, mi
nisterial kalbėjo apie spaudos uždavinius. 
Jie visi pabrėžė atsakingumą, kuris tenka 
spaudai siekiant susipratimo ir taikingo 
tautų sugyvenimo.

Vašingtonas. Senato pakomisė karo rei
kalams pakvietė gen. Clay į s’vo slaptą 
posėdį. Šiame posėdyje bus nuspręsta, ar 
senato pakomisė pasiųsianti atstovus į 
užimtas sritis ar ne. -

Roma. De Gaspari laikraščio „De Po- 
nolo“ viename strainsnyje rašo, kad Ita
liją esanti pasiruošusi tiesioginiams pasi
tarimams su Jugoslavija. Jis betgi abejo
jąs dėl Tito pasiūlymo rimtumo keisti 
Veneciją Juliją i Triestą.

PASKAITA MEMMINGENO AERODRO
MO STOVYKLOJE

Š. m. lapkričio mėn. 15 d. 19 vai. Mem- 
mingeno aerodromo stovykloje „Minties” 
nuolatinis bendradarbis Gediminas Galva
nauskas laikys paskaitą, tema „Lietuva tarp
tautinės politikos šviesoje”.
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