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Marshallio pasisakymai dėl Europos atstatymo Konferencija Baltuosiuose rūmuose
Salt Lake City (Dena). Kalbėdamas JAV 

'48 gubernatorių konferencijoje užs. reik, 
ministeris George G Marsahllis pareiškė, 
jog Europoje dabar yra tokia padėtis, kad 
JAV turi didinti savo ūkinę ' paramą, nes 
kitaip Europos kontinentas turės nusigręžti 
šuo demokratijos. Jis pasakė: „Negalima 
prieš faktus užmerkti akių, kad mūsų kraš
tas dėl savo santykių su mūsų traditiniais 
draugais iš senojo pasaulio tautų tarpo yra 
atsidūręs kryžkelėje.”

Kalbėdamas apie numatomą Europai pa
ramą, jis pažymėjo, kad ta programa visiš
kai derinasi su Jungtinių Amerikos Valsty
bių nacionaliniais interesais, o taip pat ati
tinka užsibrėžtiems tikslams išlaikyti Euro
pos civilizaciją.

Daug kas yra tos nuomonės, kad iki šiol 
buvusios pastangos suteikti Europos valsty
bėms paramą yra buvęs tik „nepilnai efekty
vus lopymas”. Bet, nors ir ne visi! užsibrėž
tieji tikslai galėję būti atsiekti, visgi iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir kitų kraš
tų pusės buvę daug padaryta, kad padėjus 
Europai nugalėti buvusiojo karo sunkumus. 
Pats svarbiausis gi pokarinės Europos klau
simų kompleksas dar tebesąs neišpręstas.

Užsiminęs apie Paryžiaus konferenciją 
Marshallis pareiškė, kad ten esanti padary
ta/ „džiuginanti pradžia”. Jis ragino įvertin
ti dabar pasireiškusias Europoje pastangas 
nugalėti nacionalinius varžtus sprendžiant 
bendrąsias ūkio 
posėdžiau j ančios 
jų darbui mūsų 
patiją ir gerus 
Lauko pratimai

Frankfurtas (Dena). Amerikiečių armijos 
Europoje vyr. būstinė praneša, kad liepos 
mėnesyje amerikiečių armijos vienetai Vokie 
tijos okupacinėje zonoje darys‘J lauko pratik, 
mus. Salia taktinių pratimų bus vykdomi 
aliarmo pratimai, o taip pat ir greito išlai
pinimo operacijos amerikiečių zonoje. 
JAV taupys žaliavas

Vašingtonas (DPD). JAV karo ministerija 
paskelbė šešių metų planą tądpyti strategi
niai svarbias žaliavas. Tai liečia mineralus 
ir žemės turtus, kurių Amerikos kontinente 
nėra dideli ištekliai ir kurios karo atveju 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms yra gyvy
biniai svarbios. Tam planui įvykdyti reikės 
2,5 milijardų dolerių.

Be to jis pažymėjo, kad jei JAV neduotų 
Europai jokios paramos, tai greitai įvyktų 
taip, jog karo išvargintos tautos būtų pas
tūmėtos komunizmui j rankas.

Jis dar paskelbė, kad JAV užs. reikalų 
ministerija 
nu užimta.

problemas. „Jos (Paryžiuje 
tautos) turėtų jausti, kad 

kraštas skiria ypatingą sim- 
norus”.

yra nuolatos jo (Marshallio) pla 
„Vašingtone mes su didžiausiu

Ponia Peronienė pakviesta i Anglija4
Londonas (ADN). „Daily Express” prane

ša, kad D. Britanijos- karalienė sekamdienį 
nusiuntė Argentinos prezidento žmonai, po
niai Peronienęi, oficialų kvietimą padaryti 
jai vizitą. Britų pasiuntinys Romoje gavo užs. 
reikalų ministerijos raštą, kad Argentinos 
prezidento žmonos, Ievos Peronie’nės, atsi
lankymas Londone yra pageidaujamas.

Senora Peronienė lydima princo Chili vyksta 
audiencijon pas Popiežių Pijų XII.

rūpestingumu studijuojame panaudojimą 
įvairiausių sprendimų iš atžvilgio į Jungti
nių Amerikos Vafetjbių interesus.” Kokia 
kryptis bebus paimta, vistiek tai palies kiek 
vienos amerikiečių susivienjfmo, valstybės 
gyvetaimą ir likimą. Todėl yra būtinas rei
kalas, kad amerikiečių vyriausybės laikyse
na šių problemų atžvilgiu, kaip ir visuomet 
svarbiausiais užsienių politikos klausimais, 
būtų glaudžiai suderinta su bendruoju ame
rikiečių tautos nusistatymu.

Marshallis baigė Nurodymu, kad sprendi
mui padaryti Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms reikalinga faktų. O tuos faktus išryš
kinti yra būtinas uždavinys Paryžiaus kon
ferencijos.

Vienos pasitarimai be rezultatu^
Viena (Dena). Britų delegacijos pirminin

kas G. Rendel išvyko iš Vienos į Londoną, 
nes pasitarimai dėl Austrijos taikos sutar
ties sudarymo atsidūrė mirties taške. Są
jungininkų sluoksniuose pareiškiama, kad 
tas įvyko dėl „nepalenkiamos” Sovietų Są
jungos laikysenos. Rendelis padarys britų 
užsienių reikalų ministerijoje pranešimą, 
kaip per 8 savaites nebuvo pasiekta nė vie
nintelio susitarimo dėl Austrijos taikos su
tarties. Rendelis apleido Vieną tuojau po to, 
kai sovietų delegacijos pirmininkas atsisa
kęs pasiūlyti laiką, kada pasitarimai gali 
būti vėl pradėti.

Viena (UP). Austrų vyriausybės sluoks
niuose reiškiamas įsitikinimas, kad austrų 
delegacija Paryžiuje turi labai atsargiai lai
kytis, kad neužsitraukus sau Rusijos nema
lonės. Rusų vyr. kariuomenės vadas Austri
joje esąs pareiškęs, jog Rusija pasilieka sau 
teisę peržiūrėti Austrijos' dalyvavimo Pary
žiaus konferencijoje klausimą. Austrų elek
trifikacijos ministeris, komunistas K. Alt- 
mannas pareiškė, kad austrų delegacija Pa
ryžiuje dalyvauja su pilnu austrų komunistų 
partijos pritarimu.

Politiniai pasiuntiniai
Miunchenas (Allg.). Vis didėjantis skaičius 

nelegaliai ateinančiųjų iš rytų zonos sudaro 
Bavarijai rimtą padėtį, kaip tat pareiškė ka 
rinės valdžios atstovas, o taip pat ir vicemi
nisteris W. Jaenicke. Ir atsargiai skaičiuo
jant manoma, kad paskutiniosiomis savaitė
mis iš rytų zonos | Bavariją yra atbėgę nuo 
50.000 ligi 80.000 žmonių. Pabėgėlių stovyk
los Aukšt. Bavarijoje ir Svabijoje yra per
pildytos.

Ponia Peronienė sekmadienį dalyvavo 
italų Rivieroje vienos kurorto promenados 
įšventinime, kuri buvo pavadinta jos vardu, 
ir atidarė naują koncertų salę.

Iš Londono pranešama, kad Anglijos kara
lienė ponią Peronienę neoficialiai pakvietė, 
duodama suprasti, kad maloniai priimtų, jei 
pas^rojil atvyktų. (NZ)

Ir | Prancūziją
Paryžius (AP). Prancūzų vyriausybė ofi

cialiai -pakvietė ponią Peronienę apsilankyti 
Prancūzijoje. Liepos mėn. 21 d. ji atvyks į 
Paryžių. ,

Techniku sabotažas
Atėnai (Dena). Atėnų policija pirmadienį 

suėmė dar daug asmenų, kurie yra kaltinami 
už sabotažą. Tai daugiausiai technikai iš 
Atėnų telefonų centrinės, elektros jėgainių ir 
vandentiekio įmonių. Tuo būdu nuo praėju
sio trečiadienio suimtųjų komunistų ir jiems 
artimų pakilo iki 6.000 asmenų.

Graikų ministerių kabinetas svarsto komu
nistų partijos uždraudimo klausimą.

Naujorkas (AP). Atsižvelgiant į paskuti
niuosius įvykius, Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė kreipėsi į Saugumo Tarybą 
prašydama paskubinti Balkanų klausimų 
svarstymą.

Vašingtonas (AP). Jungtinių Amerikos 
Valstybių teisingumo ministeris pranešė apie 
suėmimą dviejų buvusių armijos seržantų, 
kaltinamų ryšyje su dingimu dokumentų iš 
atominių bombų bandymų stoties Neu 
Mexiko.

Vašingtonas (INS) Prezidentas Trumanas 
turėjo konferenciją Baltuosiuose rūmuose su 
abiejų partijų vadovaujančiais asmenimis ir 
susitarė, kad prie dabar esančių sąlygų ne
numatoma sušaukti rudenį ypatingą kongre
so sesiją. Bet Prezidentag pasiliko sau tei
sę sušaukti kongresą nenumatomų galimy
bių atveju.

Po konferencijos senatorius Vandenbergas 
pareiškė, kad pasitarimų svarbiausias klau
simas buvo sušaukti nepaprastą kongreso 
sesiją priimti įstatymo projektą dėl Mar
shallio plano ir išleisti įstatymą dėl išvie- 
tintų asmenų įvažiavimo į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Prezidentas Trumanas nu

švietęs išvietintųjų problemos „skubotu
mą”. Dėl to dalyko Vandenbergas pasa-

Kalbėdamas vienoje spaudos konferencijo
je viceministeris išreiškė susirūpinimą, kad 
atbėgusiųjų iš rytų zonos tarpe gali būti 
daug kriminalinio bei darbo vengiančio ele
mento, o taip pat gali būti ir „politinių pa
siuntinių” į kuriuos reikia kreipti ypatingą 
dėmesį

Oficialios įstaigos esančios nutariusios 
tiems pabėgėliams darbo prievolę. Kas at
sisakys dirbti nurodytą darbų bus grąžina
mi atgal į rytų zoną.

Suėmimai
Bukareštas (AP/NZ). Tuo pat metu kai Ru

munijos vyriausybė atmetė britų ir ameri
kiečių protesto notas dėl daromų Rumuni
joje masinių suėmimų kaip „nepagrįstus”, 
įvyko nauji suėmimai „nacionalistinės ūki
ninkų partijos” narių, kurie yra vyriausybės 
opozicijoje. Vidaus reikalų ministerijos ko
munikatas sako, kad daugelis tos partijos 
vadų esą „dalyvavę nusikalstamuose liaudies 
priešų veiksmuose”. Toliau sakoma: „kadangi 
jie. bijojo būti teismo įstaigų patrauktais 
atsakomybėn, — pagal partijos vado Juliaus 
Maniu paliepimą, liepos 14 d. mėgino pa
bėgti į užsienį. Tam tikslui jie papirko dau
gelį karinės aviacijos lakūnų. Valstybės, sau
gumo policija suėmė juos liepos 14 d. 7 vai. 
ryto Tamadau aerodrome, 46 km. nuo Bu
karešto, kai jie mėgino sėsti į lėktuvą.”

Londono stebėtojas šias priemones skaito 
kaip drastiškiausias nuo to laiko, kai komu
nistinė Grozas vyriausybė, sovietų remia
ma, 1945 m. paėmė valdžią. Juliaus Maniu, 
vieno žymiausių rumunų prieškarinių poli
tikų, suėmimą Reuterio korespondentas skai
to vyriausybės pastanga visiškai likviduoti 
didžiausią opozicijos partiją. Maniuso auto
ritetas buvęs toks didelis, kad ir vokiečiai',
bijodami sukelti prieš save rumunų visuo
menę, esą nedrįsę jo suimti.

Maniuso izoliavimas ir opozicijos vadų 
suėmimai Bulgarijoje bei Jugoslavijoje, ko
respondento manymu, sudaro dalį plano lik
viduoti visą aktyvesnį opozicinį judėjimą 
Balkanuose.

Budapeštas (Dena). Vengrų politinė poli
cija suėmė 16 laisvės partijos narių, įtaria
mų dėl sabotavimo trimečio plano.

Kaip jie supranta suverenumą^
Ta aplinkybė, kad išvargintoje ir sugriau

toje Europoje aštuonios valstybės už joms 
siūlomą paramą pasakė „ačiū, mums para
mos nereikia,” verčia visus susimąstyti. Mes 
girdėjome kaip garsiai nacionalinio suvereni
teto sąvoka buvo mesta į debatus, bet kaip 
keista darosi kai palygini kas dabar atsitiko 
su Čekoslovakija. Kaip suvereninė valstybė 
ji buvo apsisprendusi dalyvauti Paryžiaus 
konferencijoje. Bet vėliau, kaipo Rusijos 
draugas, ji1 buvo pakviesta į Maskvą ir tu
rėjo savo sutikimą atšaukti mandagiai atsi
prašydama: „Mes nežinojome ką mūsų 
draugai darys”. Spėjama, kad Rusija grasi
no nutraukti draugingumo sutartį arba pa
vartoti kitas represijas. Gal tai netiesa, bet 
ir politiniai ignorantai neįkalbės, kad Če
koslovakija galėjo tai padaryti laisva valia. 
Dar ketvirtadienį Čekoslovakijos užs. reik, 
min. Jan Masarykas kalbėjo telefonu su 
American Broadcasting Corporation*) ir 
rūpinosi, kad Paryžiaus konferencija patar
nautų pasaulio taikai ir kad prisidėtų prie 
Europos ūkinių /santykių stabilizavimo. Ir 
ar begalėjo būti keisčiau, kad Maskva ne
galėjo j tai beatsižvelgti, jog trečiadienį Če

*) Amerikos radio pranešimų bendrovė. 

kė, kad dabartiniame posėdžiavimo peri- 
jode nėra jokios galimybės tokį (statymą 
priimti. Kongreso vadovaujantieji asmeny* 
vieningai pripažino, kad čia yra reika
lingos priemonės, bet tas sudaro nenorma 
liūs sunkumus. Todėl šios temos klausimu 
reikėsią daugiau padiskutuoti, kad suradus 
būdą išvietintųjų problemai išspręsti.
Senatorius Vandenbergas dar pažymėjo, 

kad konferencijoje Trumanas pareiškė, jog 
prieš respublikonų suplanuotas mokesčių su- 
mažinimo priemones jis numato savo veto 
neatidėliojant pareikšti kongresui, kad tokiu 
būdu mažiau nusitęstų kitų įstatymų išleidi
mas. Graikijos padėtį prezidentas Trumanas 
žadėjo aptarti su užs. reik, viceministeriu 
Robertu Lovettu.

Del Tnimano veto
Vašingtonas (N de F). Prezidentas Truma- 

nas numato pareikšti savo veto prieš nau
jąjį mokesčių 'įstatymo projektą, kuris da- 
kar kongrese yra svarstomas ir pagal kurį 
mokesčių sumažinimas yra numatomas nuo 
ateinančių metų sausio mėn.

Projektas Atstovų rūmuose yra jau pri
imtas ir dabar yra Senate svarstomas. Jis 
atitinka beveik visai senajam projektui, • ku
rį prezidentas jau kartą vetavo. Skirtumas 
yra tiktai tas, kad įstatymo įsigaliojimas nu 
matomas vėlybesnis, t. y. nuo ateinančių 
metų sausio mėnesio.

Vyksta ( Kanada,
Berlynas (Dena). Apie 860 išvietintųjų pa

baltijiečių ir ukrainiečių liepos mėn. pabai
goje išvyks į Kanadą.

Olandų vyriausybė žada įsileisti 1.500 
DP iš britų zonos. Atitinkamose įstaigo
se vedami pasitarimai. (Dena).

• JAV pręk. ministeris Harrimanas kalbė
josi su Italijos resp. prezidentu Romoje. ■ Po 
to jį priėmė ministeris pirmininkas de 
Gasperi. (Dena)

• Muzulmonų lygos pirmininkas Ali Jin-
nah priėmė pasiūlymą būti Pakistano guber
natoriumi. (UP)

• Kinija įteikė sovietų vyriausybei dvi
protesto notas dėl sovietų lėktuvų puolimo 
prie Peitašano. " (Dena)

• Pirmą kartą JAV istorijoje dirbančiųjų
skaičius peržengė 60 mil. ribą. Bedarbių 
priskaifoma 2.555.000. | (Dena)

• Graikijos min. pirm. Tsaldaris lankėsi 
Kanadoje ir kalbėjosi su Kanados min. pirm 
Mac. Kingu. (AP).

• Gerai infromuoti sluoksniai praneša, kad 
karalius Jurgis VI į princesės Elizabetoe 
vestuves kvies dominijų min. pirmininku*.

• Atsistatydino JAV karo ministerio pa
vaduotojas Howardas *C. Petersonas. (INS).

• Papuošiant prancūzų užs. r(eik. minis
teriją, kai buvo atidaroma paskutinioji, kon
ferencija, per neapsižiūrėjimą buvo iškabin
tos Suomijos ir Albanijos vėliavos, tuo tar
pu Švedijos vėliavos visai nebuvo. (DPD)

koslovakijog pasiuntinys Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse buvo pareiškęs, kad Cekoslo 
vakija dalyvaudama Paryžiaus konferencijo
je „išsklaidys kvailus '’plepalus apie buvimą 
geležinės uždangos tarp Rytų ir Vakarų”.

Lygiai taip patėvy ko ir su Vengrijos at
sisakymu, kada, visai oficialiai buvo atsisa
kyme pažymėta „su dideliu apgailestavimu”. 
Ir nemažiau aiškus yra Suomijos pavyzdys, 
kur ministerių kabinetas ketvirtadieni ,du 
kartus posėdžiavo ir negalėjo jokio sprendi
mo išnešti. Tik tada, kai jau atsakymui pa
reikšti terminas buvo pasibaigęs — anksti 
penktadienio rytą Maskvos radijo paskelbė, 
jog Suomija Paryžiaus konferencijoje neda
lyvaus. »

Tai tokia yra nacionalinio suverenumo te 
ma. Be to tas parodo kokia bloga buvo re
žisūra. Dabar nė vienam rusų įtakos sferoje 
esančiam kraštui nelieka nieko neaiškaus, 
kad dėl jų jau yra viskas nuspręsta. Ir taip 
jie visi nutarė neiti į Paryžių. Rubežius tarp 
dviejų pasaulių yra pravestas. Jis eina palei 
Elbės upę, palei Bohemijos kalnų atšlaites 
ir tiktai Austrijoje tas rubežius dar nėra vi
siškai aiškus. Geležinė uždanga Europoje 
nusileido ir dar Vokietijos pačiam viduryje.

(„Der Tagesspiegel”)

1



Nir. 79 (3T5). 2 ps»K MINTIS 1947. VIL 19.

Nacionalizmas islamo pasaulyje
Tanp daugelio pokarinių problemų ir po- 

žaismo jėgų šiame neramiame pasau
lį yra didelė pirmaeilės reikšmės karalys
tė, kuri kaipo tokia retai kieno minima — 
tai atgimstantis islamas. Nuo pranašo Mo- 
bamedo dienų ir jo energingų pasekėjų, ku 
tną agresyvi veikla reiškėsi viduramžiais, is
lamo pasaulis, kaipo toks, buvo negatyviu 
faktorium pasaulio reikaluose.

Šiandien islamas vėl kyla, sustiprėjęs dvie 
jų pasaulinių karų laikotarpyje, kada apla
mai nacionalizmas bujojo. Sis judėjimas nė
ra griežtai ant religinės (kalifo nebėra), bet 
daugiau ant individualistinės ir nacionalis
tinės bazės, kurioje religinis, ryšis vaidina 
svarbią rolę. Pasaulio reikaluose ir jo ins
titucijose kiekviena islamo valstybė yra sen 
timento verčiama paremti kitas islamo vals
tybes. Kaip religija, mohametonizmas gal 
būt yra nemažiau susiskaldęs kaip ir krikš
čionybė; tačiau jei ir kalifas būtų pripažin
tai, (kas, nežiūrint tylių Egipto karaliaus 
Parako ambicijų, neatrodo panašu), vargu 
ar jis turėtų daugiau įtakos visam islamo 
pana tu.

Pasaulio santykiuose islamas yra galinga 
jėga. Ji vaidina savo vaidmenį diplomatiniuo 
se ginčuose. Hitleris panaudojo ją pilnai, 
kada (traukė Jeruzalės Muftį ir Irako Ra
shid Ali kalbėti jo naudai per radiją laike 
karo.

Vichy Prancūzijog vyriausybė, Berlynas ir 
Roma stengėsi įgyti muzulmonų simpatijas, 
remdami arabų aspiracijas Palestinoje. Ka
da Amerikos pirmieji daliniai išsikėlė - Šiau 
rėg Afrikoj, jų propaganda tvirtino, kad 
penkiakampis ženklas ant Amerikos lėktuvų 
iSHkrųjų esanti šešiakampė Dovydo žvaigž - 
dė — senas simbolis.

Japonų radio Irano gyventojams trans
liuodavo, kad Ašies kareiviai turi savo uni- 

' formose sagas, kuriose yra posmai iš Kora
no. Franko, izoliuota^ nuo didžiumos vaka
rų pasaulio, ieškojo politinių susitarimų su 
muzulmonų valstybėmis nuo Arabijos iki 
Maroka Net oficialiai antireliginė Maskva, 
kuri dabar remia Rytų ortodoksišką krikš
čionių bažnyčią, 1943 m. pradėjo siųsti pi
ligrimus į Meką iš savo muzulmonų gyven
tojų tarpo Kaukaze ir Turkestane.

Nors ir nekoordinuotai muzulmonų kraš
tai nepriklausomai stengiasi iškovoti pilną 
laisvą savo gyventojams ir organizuoti sa
vitarpinės pagalbos institucijas. Svarbiau
sia iš jų Arabų Lyga su centru Kaire, va
dovaujama apsukraus Abdul Razman Azzam 
Paskos. Jog interesai apima kraštus nuo Ira
ko iki Maroka ., t

Reliatyviai didelės muzulmonų gyvenamos 
sritys visgi dar pasilieka priklausomo^ nuo 
užsienio valstybių. Marokas turi būti ištiki
mas Prancūzijai arba Ispanijai, arba tarp
tautinei Tangero vyriausybei. Alžyras ir 
Tunisas priklauso Prancūzijai. Libijos liki
mas iki šiol dar nėra pilnai nuspręstas. Su- 
dana« gerokai priklausomas nuo Britanijos. 
Likusioji muzulmoniška Šiaurinės Afrikos 
dalis, nuo Nigerijos hausų iki Askari kilčių, 
kontinento pačiame | šiauriniame kampe, 
priklauso britų arba prancūzų nuosavybėms 
ar lieka, tarsi, patikėtinio teisėmis valdomos, 
iki Italijos kolonijų likimas bus galutinai nu 
spręstas.

Egiptag nepriklausomas, bet ekonomiškai 
yra prie sterlingo bloko prisegtas. Trans-

Pasikėsinimas į atomo paslapt
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RAŠO RICHARDAS H I R S C H A S, 
JAV karo departamento generalinio štabo kari
nės žvalgybos divizijos pulkininkas leitenantas

Burtas pasklaidė fakulteto sąrašo puslapius 
ir rado įraša: „Dr. Allanas Nunnas Mayus, 
universiteto lektorius, Stafford Terrace, Ken- 
singtonas. Vyresnysis Jizikos branduolinio 
skyriaus narys, imperijos cheminės pramonės 
bendrovės s. a. a. narys.”

— Ar tai buvo slaptosiose Maskvos, telegra
mose minimasis „Alekas”? Jo atvaizdas rodė 
jį esant, žemą, nuplikusį vyrą su gana ma
žomis akimis, nešiojantį akinius metalo rė
mais ir ūsus. Rodėsi nepatikėtina, kad šis 
maloniai atrodąs asmuo galėtų sudaryti pa
vojų pasaulio saugumui.

Tačiau kitas žingsnis buvo aiškus. Buvo 
pasiųsta vyrų į Stafford Terrace ramią gat
velę, ir tuojau paslėptos akys pradėjo stebė
ti mokslininką. Taip pat buvo padaryti žygiai 
ir Britų muziejaus apylinkei stebėt’.

Beartėjant pasimatymo metui Dr. Mayaus 
sekliai galėjo matyti jį sėdint fotelyje su pyp
ke ir apsiavusį šliurėmis prieš savo namų par
terio langą. Jei jam rūpėjo kas nors dau
giau, kaip jo skaitomoji knyga, tai jis nero
dė to, nes laikrodžio rodyklei prisunkus 8, 
jis nebuvo nė pajudėjęs. Prie muziejaus buvo 
ta pati istorija.

Gavęs abiejų seklių grupių pranešimą, 
pulk. Burtas suprato, kad dalykas tuo tarpu 

jordanija yra daug daugiau nuo Londono 
priklausoma, negu jos karalius Abdullah no
rėtų prisipažinti. Palestina, daugumoje mu
zulmoniška, tebėra vis dar britų kontrolėje. 
Britanijos ' įtaka yra dominuojanti Adene, 
Omane, Kuwaite' ir Pietų Irake.

Nežiūrint nuolatinių neramumų, Olandija 
vis dar tebeturi didžiausią įtaką Olandų Ry 
tų Indijoje. Sovietų S-gos geležinis įstatymas 
galioja mohametoniškose Turkmėnijos sri
tyse, plačiai išsidriekusiose nuo Kaspijos 
jūros rytų linkui per Rusijos Turkestaną j 
kinų Sinkiangą. Irano nepriklausomybė yra 
kažkaip netikra pietuose dėl Anglo—Irano 
b-vės naftos eksploatavimo ir dėl sovietų

Muzulmonų nacionalistinio judėjimo banga juntama visame ruože nuo Afrikos kranto iš 
Atlanto pusės iki salų, Ramiojo vandenyno pietvakariuose. Jo reiškinius junta prancū
zai šiaurės Afrikoje [1]; likimas buv. prieš karą Italijos kolonijos — Libijos [2] — 
priklauso nuo didžiųjų valstybių pusiausvyros; Palestinos [3] klausimas atsidūrė JT 
dėl muzulmonų ir žydų nesutarimo; nauja muzulmonų valstybė (Pakistanas) atsiranda 
Indijoje [4] ir didelė olandų rytų Indijos [5] "imperija pergyvena revoliuciną krizą

Kaip sekėsi amerikiečių žurnalistams rusų zonoje
Grupė amerikiečių žurnalistų, kurie sugrįžo 

iš kelionės po rusų zoną, sutartinai reiškia 
savo nepasitenkinimą dėl priėm mo. Per visą 
kelionės laiką nė vienam iš korespondentų 
nepasisekė nors akimirkai nurolti nuo paly
dovų — rusų karininkų. Jie negalėjo pradėti 
nė nekalčiausio turinio pasikalbėjimo su vo
kiečių civiliais gyventojais.

Išreiškiant savo nusistebėjimą dėl rusų įky 
rūmo ir nuolatinio kišimosi į kiekvieną ame
rikiečių pasikalbėjimą su vokiečiais, jie 
vienu atveju gavo gana reikšmingą atsakymą. 
„Ponai”, paaiškinęs vyresnysis iš palydovų 
karininkų, „jūsų noras pasikalbėti tarp* ketu
rių akių su rusų zonos civiliniais gyventojais 
mums primena svečią, kuri, pakviestas į 
svetimus namus, tuoj nori būti vienumoje su 
namų šeimininke”. Dėl šitokio palyginimo 
amerikiečiams, savaime aišku, nebuvo ko at
sakyti.

Vienas iš rusų palydovų, kpt. Bazarovas 
buvęs taip pat nusistebėjimo pagrindu. Bent 
dviejuose atvejuose jis persirengęs civili
niais rūbais ir vokiečiams prisistatąs kaip 
anglų bei amerikiečių korespondentas, kad 

I 
i

atsidūrė situacijoje be išėjimo.
Scotland Yardas nusiuntė pranešimą RC 

M P, kuriuo pastarajai pavesta sužinoti, 
kiek Dr. Mayo kelionės tiko į rėmus, ku
riuos apibrėžė „Grantas” Maskvos direkto
riui siųstoje telegramoje No 241 apie „Ale- 
ko” pateiktus faktus.

Montrealio ir Chalk Riverio, kur buvo 
Petawawos įmonės atominės energijos pro
jektavimo viršininkas buvo tarptautinio gar 
so mokslininkas Dr. Johnas Ė)ouglasas Cock 
croftas. Pastarojo užrašai rodė, kad Dr. Ma 
yus ne tik du kartus lankėsi Petawawoje, 
antrąkart gruodžio 3 d., bet jis buvo ke
lis kartus nuvykęs į branduolinių tyrinėji
mų laboratorijas Chicagoje, kur dalyvavo 
su JAV mokslininkais eksperimentuose. Pras 
linkus kelioms dienoms po apsilankymo Pe
tawawoje rugsėjo 3 d., jis išvyko į Angliją 
ir,, kaip buvo matyti iš telegramos, turėjo 
vėl atvykti ateinančiais metais padirbėti 1 
mėnesį.

Joks kitas mokslininku neįtiko į šią len
telę arba būtų planavęs atvykti ateinančiais 
metais! Išvada buvo aiški.

Dr. Mayų liečiamoji informacija buvo nu
siųsta Manhattano inžinierių distrikto šta
bui Vašingtone, kuri, tuojau . buvo pateikta 
generolo L. R. Groveso dėmesiui. 

įtakos šiaurėje Azerbeidžano pasienyje. JAV 
gavo specialių teisių (oro bazėms) iš Ibn 
Saudo, Saudi Arabijos karaliaus.

Šiuo metu nėra religinės sankabos, kuri 
remtų muzulmonų nepriklausomybės judė
jimą, o tiktai simpatijos vienos muzulmonų 
valstybės kitai siekiant savo nacionalistinių 
tikslų. Bet Koranas vaidina savo rolę. Ofi- 
cialine Korano kalba yra arabų ir kiekvie
nas geras Korano mokinys žino paties pra 
našo kalbą. Tokiu būdu galima laisvai ke
liauti nuo Albanijos skersai Balkanus per 
Bosforą ir Kaukazą, per pietinę Sov. Są
jungos dalį į kinų Sinkiango širdį, visur su
sikalbant turkiškai.

galėtų patirti gyventojų i tikrąsias pažiūras. 
Weimaro apylinkėje vienam AP koresponden
tui kalbantis su vidutinio amžiaus vokiečių 
moterim, prie jų priėjęs Bazarovas įsiterpė į 
pasikalbėjimą: „Ar galiu būti jums kuo nors 
naudingas?” Į moters pasiteiravimą, ar jis 
esąs amerikietis, Bazarovas atsakąs' „Ne, esu 
anglas”. Kol (AP korespondentas suspėjąs 
įsikišti, vokietė tariamajam anglui pradėjusi 
skųstis dėl sąlygų rusų zonoje^ kurios esan
čios „žiaurios”. Pasikalbėjimo pabaigoje Ba- 
zarovas pašaukęs vieną rusų kapitoną, kuris 
paprašęs moters dokumentų ir pasilikęs prie 
jos, abu likusieji pasikalbėjimo partneriai 
tada pasitraukė

Rusai atmetė taip pat ir amerikiečų pa
geidavimą apžiūrėti garsiąją Buchenwaldo 
koncentracijos stovyklą prie Weimaro, apie 
kurią amerikiečiams pasakota, kad ten apgy
vendinti politiniai kalimai. Rusai paaiškiną, 
kad Buchenwalde šiuo metu patalpintas vie
nas sovietų armijos dalinys ...
' Tuo tarpų rusų vaišin""mas kelionės metu 
buvęs didingas. Taip r maistu nebuvę

> galima skųstis. (St. & Str.)

JAV karinės žvalgybos vienas pagrindinis 
principas yra, kad su slaptais projektais su 
siduriąs personalas teturi teisę tiek žinoti, kiek 
reikalinga jų darbui atlikti. Tad prieš kelis 
mėnesius Kanados nacionalinei tyrinėjimų 
tarybai pasiūlius leisti Dr. Mayui lankytis 
JAV vieną mėnesį, prašymas buvo patiektas 
pačiam generolui Grovesui.

Generolas paprašė Dr. Mayo bylos. Joje 
buvo informacija, kad Dr. Mayus jau yra 
lankęsis tris kartus Chicagos atominių ty
rinėjimų laboratorijose ir kad jo trečias ap 
silankymas įvyko 1944 m. nuo rugsėjo 25 
ligi spalio 30 d. Jis bendradarbiaudamas su 
kitais mokslininkais, atliko labai žymų dar
bą labai slaptoje ir reikšmingoje srityje. Jo 
darbo rezultatas sutrauktas į tyrinėjimo ra
portą. Tyrimas buvo atliktas bendradarbiau 
jant vienam Amerikos morslminKui’.

Grovesui buvo aišku, kad ketvirtas Mayo 
vizitas JA Valstybėse būtų buvęs prieš sau
gumo principus, nes jis būtų galėjęs suži
noti per daug, kas daroma plačiai išskirsty
tose projektavimo vietose. Suprantama, kad 
buvo mandagiai, bet tvirtai atsakyta *- „Ne”

Jei atominės energijos srities esminės pa
slaptys liko išsaugotos, didelis nuopelnas 
tenka generolo Groveso sprendimui iš to 
reikalo išjungti Dr. Mayų. Karališkoji Ka
nados kvotos komisija konstatavo: „Sovie
tams mepavyko išgauti detalių apie atominės 
bombos konstrukciją... vien dėl to, kad Ka 
nadoje nebuvo nieko, kas būtų galėjęs jas 
pasakyti jiems!”

Tuo tarpu Londone, Dr. Mayus buvo nuo-

Šiandien Islamo nepriklausomybės judėji
mas reiškiasi Azijoje ir Afrikoje.

Azijoje Indijos Pakistanas reprezentuoja 
naują muzulmoniško pasaulio jėgą, kuri da
bar yra formuojama. Britanijos politika, Pa
lestinoje dėl to yra iki tam tikro laipsnio 
budri. Londonas nori pasilikti geriausiuose 
santykiuose su Pakistanu, sritimi, kuri da
vė daug geriausių karių Indijos ir britų im
perijos armijai. Jeigu Pathanistano idėja 
šiaurės vakarų pasienio provincijose, kurios 
yra arti prie Sov. S-gos ir Afganistano, ne
bus įgyvendinta, pagal anglų nusistatymą tu 
ri būti jos (tos provincijos) Londonui drau
giškos ir atitekti Pakistanui. Iranas, kur dau 
gumoje yra muzulmonai shiitų sektos, pasi
lieka siena tarp Britanijos ir Sov. S-gos. 
Ginčai dėl įtakos čia prasidėjo jau nuo 
19-tojo šimtmečio, nežiūrint ar Rusiją val
dė carai ar komunistai, Britaniją — konser
vatoriai ar darbiečifli. Maskva ir Londonas 
nuolat žaidžia ramiai bet pastoviai su mu
zulmonų kurdų genčių vadais Irano, Irako 
ir Turkijos trikampyje.

Mohametoniškasis pasaulis yra dabar ir 
bus visados gyvybinės reikšmės visam pa
sauliui, o ypatingai didžiosioms valstybėms. 
Nes pro jį eina vandens keliai ir randasi 
oro bazės nuo Gibraltaro iki Rytų Indijos. 
Todėl bet kokia kontrolė šioje srityje reikš 
tų didelę įtaką Vidur. Rytuose, Raud. jūroj, 
Persijos įlankoj, Indijos vandenyne arba 
Pietų Kinijos jūroj.

Tokiu būdu darosi aišku, kad islamo pa
sauliui palengva siekiant tautinės nepriklau
somybės, didžiosios valstybės neišleis jo iš 
akių ir ieškos būdų ir priemonių išlaikyti 
bei padidinti savo įtaką jame.

(N. Y. Times O. W.)

PASLAPTINGOS SKRAIDANČIOS 
„LĖKŠTĖS" IR VIRŠ JAV

Jau nuo birželio 24 d. >š JAV įvairių vie
tovių, ypač iš Ramiojo vandenyno pakrantėse 
esančių provincijų, gaunama vis daugiau 
pranešimų, apie keistas skraidančias „lėkštes” 
virš JAV teritorijos. Prieš kurį laiką apie 60 
žmonių Audalos srityje pastebėjo „sidabro 
ar chromo blizgantį daiktą” dideliame auk
štyje stebėtinu greičiu skrendantį virš jų gal
vų- Kpt. Smithas iš United Airlines oro su
sisiekimo bendrovės liudija, kad keistasis 
daiktas buvęs plokščias ir ovalinės formos.

Armijos ir laivyno įstaigose šie padariniai 
sukėlė didelį nusistebėjimą. Vienas amerikie
čių oro pajė^ atstovas išreiškė įtarimą, kad 
skraidą daiktai ateina iš „vienos svetimos 
valstybės” ir pažymėjo įstaigų pasiryžimą 
artimiausiu laiku išaiškinti šį klausimą ir pa
daryti atitinkamų žygių. Taip pat ir oro pa
jėgų vyriausias vadas admirolas Spatzas 
esąs išvykęs J Ramiojo vandenyno pakraščius, 
asmeniškai dalyvauti tyrinėjimuose.

Žinovų pasisakymai šiuo klausimu gana 
santūrūs. JAV atominės energijos komisijos 
pirmininkas Dovydas Lilenthalis tik tiek pa
aiškinęs, kad keistenybės neturi nieko bendro 
su JAV atomo energijos eksperimentais. Ly
giai taip pat pasakęs jr JAV oro pajėgų 
štabo atstovas, kategoriškai paneigdamas šų 
pasire1’1, ” ■ bet kokį ryšį su aviacijos ban- \ 
dymo ikla. (St. & Sfr)

IRO VEIKIA
Tarpia;. ės Pabėgėlių Organizacijos pa

ruošiamasis komitetas liepos 15 d. susirinko 
Lozanoje aptarti tuos uždavinius, kurie at
sirado Unrrai nustojus veikti ir perėmus at
sakomybę už 1,3 mil. pabėgėlių. (NZ)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■km

lat tiriamas. Kiekvienas jo daromas pasiju
dinimas buvo atitinkamai fiksuojamas. Sa
vaitėms slenkant pasidarė aišku, kad jis ar
ba nesistengė taij) elgtis, jog atitiktų Mask 
vos telegramą, arba buvo perspėtas nieko 
nedaryti. Bet jei žvalgybos meisteriai nebūtų 
skubėję, Scotland Yardas būtų galėjęs savo 
kantrybe eiti lenkčių su sekamojo atkakliu 
pasiryžimu.

Ministeris pirmininkas Kingas su minis- 
teriu pirmininku Attlee ir užsienio reikalų 
ministeriu Bevinu tebetyrinėjo poluines pai 
niavas kylančias ryšium su dokumentais. 
Prieš akis esant 4 didžiųjų konferencijai nu
matytai gruodžio mėnesi, jie nusprendė, kad 
per ankstyvas šnipinėjimo sąmokslo paskel
bimas galėtų mažinti progą susitarti. Klau
simas buvo toks komplikuotas, jog Kingas 
ir Attlee nusprendė plaukti per Atlantą ir 
pasikalbėti su prezidentu Trumanu.

Atgal žvelgiant į šį trijų dienų susitikimą, 
Maskvos reagavimas buvo žymus. Trumanui 
Attlee ir Kingui tariantis „Sekrojos” jach
toje, sustojusioje Potomace, sovietai šventė 
28 revoliucijos metines. Aštuoniasdešimt mi 
mičių trukusioje kalboje aštriai pareiškė:

— Dabartiniu metu neįmanoma, kad di
delio masto technikinė paslaptis galėtų iš
likti kurio nors vieno krašto ar siauro ke
lių kraštų ratelio nuosavybė. Mes taip pat 
turėsime atominę energiją ir daug kitų da- 
bku-

Kingui grįžtis i Ottavą, Attlee iš pirmų 
šaltinių patyrė naujus veiksnius šioje bylo
je ■ X

(Bus daugiau)
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Lietuviškas kaimas literatūroje / vyt. Alantas
B. GRAŽULIO NOVELES „BRYDE RUGIUOSE”

Tremtyje mes su maloniu lūkesčiu imame 
] rankas bet kokią naujai pasirodžiusią lie
tuvišką knygą. Tiesa, kartais ji mus apvilia, 
tačiau tai nė kiek nekliudo laukti vėl naujų 
veikalų ir jų puslapiuose ieškoti idėjų, grožio 
bei išsiblaškymo. Letuviška knyga ištikrųjų 
yra mums pasidariusi dvasinis penas, kurio 
muro, visą laiką trūkta. Jei mes pusbadžiu 
gyvename fiziškai, tai mūsų dvasia visą lai
ką alkana. Pasirodančios lietuviškos knygos 
gali patenkinti tik nuotrupas to didelio pa
reikalavimo, kurj šiandien jaučia visa trem- 
tija.

Ne su kitokiais jausmais mes imame ( ran
kas ir neseniai pasirodžius} Balio Gražulio 
novelių rinkini „Brydė rugiuose”. Knygoje 
atspausdinta 15 novelių, nors gal kai ku
riems dalykams labiau tiktų apsakymo, ne
kaip novelės pavadinimas.

Gražulis labiau mėgsta vaizduoti lietuviš
ką kaimą, nekaip miestą. Iš 15 novelių, 12 
siužetas imtas iš kaimo gyvenimo, 2 — iš 
miesto ir 1 jis nagrinėja miesto ir kaimo 
santykius.

Imdamas siužetus iš kaimo gyvenimo, Gra
žulis nesistengia jų apjungti nei viena idė
ja, nei pasaulėžvalga, nei nuotaika. Vietomis 
jis romantikas, vietomis realistas, o vietomis 
net stipriai palinksta į satyrą.

Nuotaikingos, gal tik ne visai išbaigtos 
yra Gražulio novelės — „Pabarukas”, „Pa
karuoklis”, iš dalies „Veidrodis” — kurios 
turi ryškų romantišką atspalvi. Kas iš mūsų 
nesižavėjo Lietuvos kaimo padavimais, pa
sakomis ir Įvairiais prietarais bei burtais? 
Aukščiau paminėtuose dalykuose Gražulis mė 
gina tą senosios Lietuvos žavingą atbalsi pa
vaizduoti skaitytojui ir nebūtų galima pasa
kyti, kad tai autoriui nevyktų, nors, imant 
literatūriškai, kartais jam lyg ir pritrūksta 
kvapo.

„Praeitą vasarą praleidau gražioje, roman
tiškoje Dzūkijoje”, pradeda autorius savo no 
vėlę „Pabarukas”, kur prietaro fone vaizduo
jama gyvenimiška tragedija. Dvyliakmetė ru
gių kirtėja Verutė per neapsižiūrėjimą palie
ka ant rugienų neįrištą į pėdą rugių saują, 
„pabaruką”. Pagal senų žmonių Įsitikinimą, 
tai didelė nelaimė, nes tokią neapdairią pio- 
vėją turi ištikti gėdą: ji susilauks vaiko. Ve
rutės senelė labai susirūpina, kitos piovėjos 
juokiasi, tik piemenukas Juozukas ją užstoja. 
Mergaitei tatai padaro didelio Įspūdžio ir ji 
susibičiuliauja su Juozuku. Juozukas virsta 
Juozu; tampa savanoriu ir gauna sklypą ša
lia Verutės tėvo ūkio. Vaikiška draugystė 
virsta didele meile. Bet tėvas nesutinka leisti 
dukters už buvusio piemens. Verutė pabėga 
pas savo mylimąjį ir rengiasi susituokti, bet, 
bevežant šieną, Juozą nutrenkia perkūnas; o 
Verutė nusiskandina. Vadinasi, prietaras iš
sipildė.

Gyvenime, be abejo, taip galėjo atsitikti, 
bet literatūra nėra gyvenimas. Kodėl Kerai- 
tis, Verutės tėvas ,nesutiko leisti savo duk
ters nž Juozo, grįžusio „iš laisvės karo su 
vyčio kryžiumi ant krūtinės” ir gavusio skly 
pą žemės, vis dėlto ne visai aišku. Vieninte
lis jo motyvas neleisti Verutei tekėti už
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PRAGARO POŠVAISTĖS
g, Ištrauka iš romano i

Seimininkas vis sėdėjo nuleidęs galvą ir 
suko nykščius. Jis atrodė visai ramus ir 
tartum kažin ką susikaupęs galvojo. Iš susi
tikimo Gudinėje žinojau, kad jis moka val
dytis. Aš nujaučiau, ką jis man atsakys ir 
iš anksto žinojau, jog jo žodžiais nepatikėsiu.

— Nieko, iš kur aš galiu žinoti? Pabėgo 
iš Lietuvos ir dingo, kaip Į vandenį, — atsa
kė jis balsu be jokios intonacijos. j

Kodėl aš buvau Įsitikinęs, kad jis tūri; 
ką nor žinoti apie Stepą DzedulionJ, negalė
jau sau išsiaiškinti: gal tai buvo intuicijos 
balsas, o gal man davė progos taip galvoti 
kai kurių jo praeities gyvenimo faktų iškasi
mas. Tuomet aš nusprendžiau šauktis jo ar
timo meilės, kuri jam, kaip dvasininkui, ne
galėjo būti svetima.

— Dovanok, klebone, — tariau — bet 
tamstos žodžiais aš netikiu. — Jis akimirkai 
pakėlė akis j mane, jose, rodėsi, smarkiau 
žibtelėjo ugnelės, bet paskum jis jas vėl 
nuleido ir vėl visas nugrimzdo Į savo ta
riamą nejautrumą. — Gudinėje tamsta man 
pasakei, kad Dzedulionių šeimą gaubianti 
kažin kokia paslaptis. Galiu pasakyti, kad 
man pavyko praskleisti tos paslapties už
dangą ...

Ir tie žodžiai, atrodė, jam jokio Įspūdžio 
nepadarė. Kun. Rimgaudas sėdėjo savo kė

„buvusio jo piemens” nelabai Įtikina. Jei Ke- 
raitis būtų buvęs turtingas ūkininkas, tai 
suprantama, kad būtų buvę ko priešintis leis 
ti dukterį už sklypininko, bet Gražulis apie 
Verutės tėvo turtą nieko nekalba. Tiesa, Ke- 
raitis galėjo būti siauraprotis užsispyręs se
nis, bet autorius mums apie tai taip pat nie
ko nepasako. Si motyvavimo spraga šiaipjau 
gražiam pasakojimui neišeina Į naudą.

Stipria romantiška nuotaika padvelkia ir 
„Pakaruoklis”. Pakaruoklis tai senas, augąs 
ant stataus Merkio kranto uosis. Po juo va
saros naktimis senais laikais susitikdavo Kat 
riutė su Vincu, kuris kas vakaras atplaukda
vo Į pasimatymą laiveliu. „Bet vieną naktį, 
rudeniop uosis Įsileido Į kalbas su obelim, ir 
šalta, rasa užkrito Vincą *ir Katriutę.” Se
kančią naktį Katriutė J pasimatymą nebeatė
jo, nes peršalusi susirgo. Bet ir pagyjusi ka
žin kodėl po uosiu nebepasirodė ir visus 
santykius su Vincu nutraukė. Vincas lyg ir 
išprotėjo ir, pagaliau, ant uosio šakos pa
sikorė.

Ir vėl skaitytojui neaišku: kodėl Katriutė 
pametė savo taip karštai mylėtą bernelį? Nuo 
„šaltos rasos užkritimo” meilė, rodos, ne
galėjo atvėsti. Turėjo būti kokių nors rim
tesnių priežasčių, kurių, deja, autorius nepa
pasakoja. Juo labiau, kad Katriutė buvo au 
toriaus senelio sesuo, o Vincas — kaimyno 
sūnus. Vadinasi, šeimoje, tur būt, dar buvo 
pasilikę atsiminimai apie tą istoriją. O pa
galiau, jei ji būtų buvusi pamiršta, tai jau 
autoriaus dalykas ją atkurti ir duoti išbaig
tą literatūros .dalyką.

Novelėse „Brydė rugiuose”, „Šluotos”, 
„Pypkės galas” ir kituose kūrinėliuose Gra
žulis žvelgia Į kaimo gyvenimą realisto aki
mis. Tačiau sunku būtų tvirtinti, kad tas 
realizmas būtų išvestas iki galo. Apskritai, 
reikia pasakyti, kad „Brydės rugiuose” auT 
torius mėgsta laimingas pabaigas ir vardan 
happy end daro kartais tokias psichologines 
salto mortales, kad skaitytojas lieka truputį 
apstulbęs. Sakysime, novelėje „Pypkės ga
las” Igniuko senelis, tur būt, apie 70 metų 
senis, staiga padėjęs ant kaladės sudaužo sa
vo pypkę tik dėl to, kad vaikaitis atsisako 
su juo gulėti, nes iš jo burnos dvokiąs ta
bokos kvapas. O reikia atsiminti, kad senis 
rūkė visą savo ilgą gyvenimą. Šiaip novelė 
parašyta įdomiai, su jumoru, bet tas senelio 
staigus atsivertimas nuskamba, tartum dens 
ex machina. i

Novelėje „Brydė rugiuose” Karelis niršta 
ant šaulių vado Vinco Virbalo už tai, kad 
šis padėjo policijai surasti jo bravorėli ir 
atėmė įrankius degtinei varyti. Kai, bolševi
kams atėjus, Vincas imamas gaudyti, tai Ka
relis trina rankas, pareikšdams, kad „seniai 
reikėjo naujos valdžios šitiems bedūšiams 
pamokyti”. Tačiau viskas baigiasi tuo, kad 
Karelis pats Vincą nuveža prie sienos, kad 
jis galėtų pabėgti. Kitaip sakant, ir Kazelis 
atsiverčia kažin kokios šventos dvasios ap
šviestas.

Tik novelėje „Šluotos” autorius nuosekles
nis. Psichologiniu požiūriu, gal būt, ši no
velė bus geriausiai pavykusi. Nors ir čia ne
išsiverčiama be atsivertimo, tačiau skaitytojui 

dėje kaip sustingęs. Aš tęsiau toliau:
— Nenoriu čia tamstai apie tuos dalykus 

kalbėti, nes tai nebūtų malonu nei tamstai 
nei, pagaliau, man pačiam. Tegul tos visos 
paslaptys ramiai ilsisi kapuose.' Pagaliau, jos 
manęs ir neliečia. Ir aš tamstai tikrai nek
varšinčiau galvos, jei nenorėčiau ką nors su
žinoti apie savo sužadėtinę. Tamsta žinai, 
kokiomis aplinkybėmis ji buvo pagrobta ir 
negali nesuprasti, kad kiekvieną akimirką jai 
gresia visokiausi, pavojai. Mano mintyse ji 
be perstojo šaukiasi pagelbos. Tamsta turi 
suprasti, kad žūva žmogus neapsakomose 
dvasinėse ir fizinėse kančiose. Ar tokiais 
atvejais mes neturime padėti savo artimui? 
Tamsta man galėtum padėti, jei norėtum, 
tamsta negali nežinoti, kur yra Stepas Dze
dulionis ...

Kun. Rimgaudas sunkiai atsistojo ir, kaip 
Gudinęs klebonijos valgomajame, priėjo prie 
lango. Jis atsakė nusigręžęs nuo manęs:

— T amstos kalba mane stebina. Kodėl 
tamsta manai, kad aš būtinai turiu žinoti, kur 
yra Stepas Dzedulionis? Mab visai supranta
mas tamstos rūpestis savo sužadėtine, bet, de
ja, aš nieko negaliu padėti, galiu tik pa
reikšti savo užuojautą tamstai ir savo mal
do " ’'rašyti Dievą, kad jis jos neaplestų ...

— Ar tamsta nemanai, kad mes visi ke

suprantamas Juozo džiaugsmas, kai jis iš
bėga iš tardytojo ir pamato Keršį nors ir 
sužeistą, bet gyvą. Jis su seniu nuvažiavo Į 
mišką samanų parsivežti ir beveik tyčia pa
liko jj vieną, linkėdamas jam galo. Kaimy
nai Įtaria Juozą seni nužudžius, nes visi ži
nojo, kad jis ir žmona, senio duktė, su juo 
žiauriai elgėsi. Pradėjo snigti, senis pasikly
do, bet vis dėlto šiaip taip išdūlino iš miš
ko ir atėjo Į Avižiaus sodybą. Avižius pa
manė, kad tai vagis ir j) permušė. Kol se
nis atsirado, žentas jau buvo atsidūręs pas 
tardytoją. Skaitytojui aišku, kad, Keršiui at
siradus, Juozui nuslinko nuo pečių baisus 
Įtarimas ir kad po to ji8 galėjo savo elgse-' 
ną su seniu pakeisti. Tas jo atsivertimas vi
sai nuoseklus ir pateisinamas.

Gražulis mėgsta pažvelgti į kaimą ir iš 
jumoristinės pusės. „Pirmame nusivylime” 
autorius pasakoja Įdomų nuotykėlį apie ūki
ninkus Indui} ir Vytelę. Vytelė pamaldus, po 
laukus su rožančiumi vaikščioja ir Dievo 
globa pasitiki. Jis ir savo kaimyną IndulĮ ra 
gina Į bažnyčią eiti ir blogomis mintimis 
Dievo nerūstinti, o kai kaimynas nueina, jis 
savo galvijus sugena j Indulio dobilus, pasi
tikėdamas kažin kokio šventojo žodžiais: 
„Melskis, žmogau, o Dievas tau padės vi
suose tavo darbuose”. Indulis užklumpa Vy
telę begananti galvijus jo dobiluose ir smar
kiai apkulia beržine lazda. Kaimynui nuėjus, 
Vytelė „rėpliojo ir paskutiniais žodžiais kei
kė bedievi Indulį”. Pirmą kartą šventojo žo
džiai ir malda jį apvylė.

Kaip matome, imdamas savo kūrybai me
džiagą iš kaimo gyvenimo, Gražulis jokių 
ypatingų problemų nesprendžia. Jis pasiten
kina mažais gyvenimo gabaliukais, gan rūpės 
tingai apdirbdamas juos literatūriškai. Lie
tuvišką kaimą autorius mėgsta ir neblogai jį 
pažįsta, tačiau žiūri Į jį daugiau kaip mylė
tojas, bet nekaip tikras „kaimietis”. Kai skai 
tome Žemaitę, tai kaimo nuotaikomis mes al
suojame pilna burna; Gražulio kaimas yra 
daugiau estetinio pobūdžio. „Brydės rugiuo
se” autorius panašus Į dailininką, kuris vaikš 
čioja po kaimą ir piešia jam patinkamus pei 
zažus. Jis mėgsta liaudies senuosius pasako
jimus, originalius kaimiečių tipus, kaip, pav. 
Adomienė, mėgsta iškelti juokinguosius kai
mietiško gyvenimo momentus, žodžiu, patie
kia skaitytojui gan įvairią mūsų kaimo gy
venimo mozaiką, kuriai, tačiau, trūksta tvir
to pagrindinio fono. , z

Gražulio kaimiečiai beveik be išimčių yra 
visi geri žmonės. O- jei jie blogi, tai' į ap
sakymo pabaigą vistiek atsiverčia. Toks yra 
Igniuko senelis, Karelis, Keršiaus žentas 
Juozas, tokie yra Martynas Burbulis su Pa- 
šukynu („Vingiai”), kurie kad ir paslysta, 
bet, kol perskaitai novelę iki galo, ir vėl atsi 
tiesia. Mano nuomone, jaunam rašytojui tai • 
yra gan pavojingas kelias. Apskritai paėmus, 
atsivertimo problema yra viena sunkiausių ir 
painiausių problemų ne tik psichologiniu, 
bet ir literatūriniu požiūriu. Paslydusį per-, 
sonažą vienu plunksnos brūkštelėjimu atities
ti sunku. Literatūra nėra dažykla, kur Į vie
ną katilą įmerkęs medžiagą ištrauksi juodą, 
o, Įmerkęs į kitą, ištrauksi baltą. Net ir labai 

turi: tamsta, Stepas Dzedulionis, Aldona ir 
aš esame keistai likimo surišti?

— Prašau mane- iš tos ketveriukės iš-, 
braukti, — atsakė jis ramiai.

Atsistojau ir priėjau prie jo: aš norėjau 
matyti jo veidą.

— Vadinasi, tamsta ničnieko nežifiai kur 
dabar yra Stepas Dzedulionis? — paklausiau 
kietai, žiūrėdamas jam Į veidą.

— Tai panašu į tardymą ...
— Aš tuojau išeisiu, atsakykite n’n į tą 

klausimą.
— Aš jau sakiau ..
— Aš noriu, kad tamsta, man prisiektum.
Jo veidas tartum suakmenėjo ir ungnelės 

akyse vienai akimirkai užgeso,šiaip nevienas 
raumuo jo veide nekrustelėjo.

— Kokia teise tamsta iš manęs reikalauji 
priesaikos? — paklausė jis abejingu balsu.

— Žmogiškąja teise. Jei aš sužinočiau kur 
dabar Stepas Dzedulionis, savo rankose turė
čiau siūlo galą, kuris nuvestų mane iki mano 
sužadėtinės.

Kun. Rimgaudas tylėjo, aš tęsiau toliau:
— Jei tamsta žinai ką nors apie Dzedulionj 

ir nieko man nesakai, tamsta prisidedi prie to 
niekšiško smurto, kurio auka tapo mano su
žadėtinė. Dėl tamstos tylėjimo ji gali būti 
budelių nukankinta. Tamsta būsi dalininkas 
jos mirties ...

— Ne! — Jis staiga atsisuko į mane iškelda 
mas rankas, tartum gindajnasis nuo kokio 
smūgio. — Ne, tai negali būti! — Jis priėjo 
prie kėdės ’r susmuko. — Ne, neteisybė ne
gali laimėti, negali ... — sumurmėjo jis lyg

Benys Rutkonaa
LIETUVAI

Dainuojančių girių, smuikelių šalie, 
kas atstos nesvetingoj klajonėj tave? 
Margos lankos ir rūtų darželiai žali 
iš tolo man dvelkia gaiviąja srove.

Susižeidęs dygiuos ištrėmimo keliuos, 
aš, it beržas, išrautas iš žemės gimtos, 
kankinuos ilgesy — ar guluos, ar keliuos — 
nei aukščiausi kalnai man tavęs neužstos!

• Vai, girdžiu, tu šaukiesi savųjų vaikų, 
sutrypta ir nualpus tautų vieškely, 
o padangėje tavo tamsu ir klaiku, 
ir pagalbos iš niekur prišauki negali.

O tikėk, jie sugrįš, tarsi paukščiai, visi 
iš svečių, tolimųjų kraštų — 
it žvaigždė pro miglas patekėsi šviesi, 
vėl laisva ir šventa kelsies tu!

(Iš knygos „Sparnus man meta paukštės'', 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
patyrę rašytojai atsivertimo problemas imasi 
spręsti labai atsargiai.

Netrūkta tokių savotiškumų ir novelėje 
„Pirmoji, premija”, kuriai siužetas paimtas 
iš miesto gyvenimo. Prisipažinsiu, kad dėl 
to rašinio man sunku pareikšti savo nuomo
nę. Jei tos novelės didvyris nebūtų rašyto* 
jas, greičiausiai palikčiau vertinti ją pačiam 
skaitytojui, praeidamas pro ją tylomis. Aš ją 
skaičiau atsidėjęs dukart, ir abu kartus ji 
man paliko neaiškų ir ne visai skąnų Įspūdį.

Prof. Matas Jukštas rašo „kapitalini vei
kalą: „Lietuvių kalbos Įnašas Į pasaulio kul
tūrą.” Jis yra laimėjęs valstybinę, premiją ir 
laikomas geriausiu Lietuvos rašytoju. Be to, 
jis yra visuomenininkas, „dinamikos žmogus”, 
smarkus kritikas, „Įsipareigojęs recenzuoti 
kiekvieną pasirodžiusią knygą”, kartais pra
byla ir „Į viuomenę spaudoje vienu ar kitu 
kultūriniu klausimu”, žodžiu, mokslininkas, 
visuomenininkas, rašytojas ir kritikas, beveik 
kažin koks krašto kultūrinio gyvenimo dik
tatorius.

Tiek to. Daugelis mūsų rašytojų mėgsta 
savo didvyriams sukrauti ant pečių tiek ne
paprastų privalumų, kad galų gale jie po ta 
našta supliūkšta kaip žmonės.

Ir štai, tas nepaprastas vyras turi jauną 
žmoną, kuri nori gyventi ir „spindėti”, bet 
kadangi profesorius apsikrovęs devyniais 
amatais, neturi jai laiko, tai ji priversta „be
prasmiai vysti”. Tuomet ji sugalvoja išnuo- 
muoti vieną kambarį. Vyras nesipriešina, nes 
ji jam pameluoja, kad jų sutaupos baigiasi. 
Nuomininkų' atsiranda labai daug, bet po
niutė pasirenka tą, kuris „iš karto palenkė 
jos simpatijas” jauną, grakštų, mokant} 
tinkamai išsireikšti. O tai buvo jaunas ra
šytojas Kostas Vėtra. Lengva atspėti, kad 
tarp profesorienės, taip ją vadina autorius, 
ir rašytojo užsimezga romanas. Sužinojusi, 
kad Vėtra rašytojas, ji tučtuojau nutempta 
jį pas savo Vyrą. Vėtra parodo profesoriui 
savo novelę „Širdys mėnesienoje”, bet žiau
rus kritikas ją suniekina. Tuomet Vėtra nu
neša ją į „Švyturio” redakciją, bet redakto
rius jį beveik išvaro. Atrodo, kad Gražulis 
tuo nori pasakyti, jog jaunam rašytojui nė- 

(Nukelta Į 4 pusi.)

aimanuodamas. — Aš per visą gyvenimą 
tikėjau teisybės laimėjimu, aš dėl jos kovo
jau kaip ištikimas kareivis, negalimas daly
kas, kad prie mano kapo kvatotųsi neteisybė, 
ne ...

Man pagailo senio. Jis man atrodė, kaip 
bankininkas bankroto išvakarėse. Tikrai, 
staiga pastebėti, jog visą gyvenimą kovoja'! 
dėl vėjo malūnų, turi būti siaubinga.

— Gerbiamas klebone, palikime teorijas 
nuošalyje: Čia eina reikalas ne apie tamstos 
pasaulėžiūros teisingumą ar klaidingumą, bet 
apie gyvą žmogų. Aš prašau tamstą padėti 
man. Tamsta esi mano vienintelė viltis. Ste
pas Dzedulionis turi žinoti, kur 'Ji yra, man 
tik reikia sužinoti jo gyvenamąja vietą.

— Aš nieko nežinau, aš nieko nežinau, pa
likite mane ramybėje ..., — suvaitojo jis, 
susiimdamas rankomis galgą. Tie žodžiai išsi 
veržė iš sergančios, iškankintos sielos. — 
Kaip aš noriu poilsio, kaip aš trokštu ramy
bės, Viešpatie mano, — šnabždėjo jis išdžiū
vusiomis lūpomis, padėdamas galvą ant at
skleistos evangelijos, tartum Dievo žodyje 
ieškodamas prieglobsčio nuo gyvenimo audrų.

Kančia nuo sienos žiūrėjo J tą susmukusį 
žmogų savo skausmingomis be galo liūdno
mis akimis.

Tyliai, ant pirštų galų, išėjau if ’’ambario.
Iš tikrųjų. Gudinęs klebonas nu . saugoti 

savo paslaptis.
Šiandien sekmadienis. Buvome nuėję | 

bažnyč:ą. Pamokslą savė kun. Rimgaudas.
(Bus daugiau)
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Tremtiniu
6

dalyvavimas IRO darbe Dlr. Shirk tremtiniu klausimais
Likviduojamos Unrros pareigas perima 

IRO. Naujoji globos Įstaiga dar tik organi
zuojama. Gegužės mėti. Šveicarijoje parėti 
giatnosios komisijos konferencijoje populia
rūs buvo du šūkiai: taupumas ir tremtinių 
grąžinimo akcija. Pirmasis šūkis davė gerą 
progą tremtinių privačiom globos organiza
cijom pasiūlyti IRO savo bendradarbiavimą. 
Žemiau suminėtos organizacijos Įteikė savo 
bendrą memorandumą, žydai savo memoran
dumą skyrium. .Memorandumų tikslas — Įti
kinti IRO parengiamąją komisiją, kad trem
tiniai patys gali atlikti visą globos paskirs
tymo darbą. Tuo būdu administracinis apara 
tas supaprastėtų ir atpigtų. Sitaj argumen
tas buvo rastas labai pagristas ir konferenci- 
ta nutarė prirmtį patį principą, kad tremti
niai batą Įtraukti Į IRO darbą.

Kai tai bus padaryta konkrečiai, turės pa
aiškėti kitose konferencijose, kurių artimiau
sia Įvyksta liepos 15 d,

Tremtinių Įtraukimo idėjai konferencijoj 
reiškėsi palankiai pats paruošiamosios ko
misijos prmimnkas Ponsot, nepalankiausiai 
gen. sekretoriuj Altmayeris ir jo patarėjai.

Unrra buvo pasiūliusi perimti naujai or
ganizacijai 1900 tartaautojų. Po tam tikrų 
priekaištų buvusiam Unrros veikimui sutik
ta su kompromisu: priimti tuos tarnautojus 
laikinai 3 mėnesiams.

Tremtinių globos'organizacijų atstovai da
lyvavo šioje konferencijoje kaip stebėtojau 
Visi laikėsi labai vieningai. Lietuviams ats
tovavo mtn. E. Turauskas. Kitoje konferen
cijoje visiems baitams atstovaus LRK pirmi
ninkas. (E).

MEMORANDUMAS IRO PARENGIAMAJAI KOMISIJAI

Turėdami galvoje, kad IRO netrukus bus 
pavesta pabėgėlių problema ir kad iškyla 
skubus reikalas atkreipti suinteresuotų or
ganų dėmesį Į eilę klausimų, surištą su pa
bėgėlių ateitimi;

Turėdami gaivoje IRO Parengiamosios 
Komisijos pirmininko, J. E. Henri Ponsot 
pareiškimus tos komisijos posėdyje Onchy 
1947 m. gegužės 2 d.;

Visiškai pasitikėdami busimąją organizaci
ją, kuri pabėgėliam leis atgauti laisvę ir 
žmogaus vertę,

Pasirašiusieji turi garbę pateikti Paren
giamąja! Komisijai šias preliminarines pasta
bas:
L PABĖGĖLIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRA

DARBIAVIMAS SU IRO
'Ko veikiausiai turėtų būti užtikrintas veiks 

nuogas IRO bendradarbiavimas su automi- 
nėtnis pabėgėlių ' organizacijomis; pastaro
sios suprantama, neturi būti politinio pobū
džio. Tasai bendradarbiavimas, be kitko, tu
rėtų reikštis perteikiant naujausias informa
cijas apie IRO organų nutarimus bei instruk 
rijas, o pabėgėlių organizacijos savo ruož
tu pavestų IRO dispozicijai savąjį persona
lų ir visas savo turimąsias informacijas. 
Bendradarbiaujama turėtų būti visuose skai 
dūriuose aukščiausiems pabėgėlių atstovams 
dalyvaujant „patariamuosiuose komitetuose” 
kurie turėtų būti sudaryti prie IRO.

Reikia pabrėžti, kad toks bendradarbiavi
mas padėtų IRO atlikti savo darbą taupiau, 
veiksmingiau ir sparčiau.

11. \
Kad pabėgėliam būtų garantuotos keturios 

laisvės, kurias paskelbė velionis JV preziden 
tas F. D. Rooseveltas, ir kad bendradarbiavi
mas tarp IRO ir autonominių pabėgėlių or
ganizacijų bei labdaros institucijų būtų veiks 
aringas, svarbu, kad IRO galėtų užtikrinti 
pabėgėliams pagrindines teises kaip: greitas 
išblaškytų šeimų surinkimas; laisvas darbo
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pasirinkimas pagal kiekvieno sugebėjimus ir 
išmanymą; teisė turėti bet kokią nuosavybę, 
ir tt Ypačiai reikia pabrėžti reikalą suteikti 
pabėgėliams judėjimo laisvę; specialios kelio
nės ir transporto lengvatos, kiek galima, tu
rėtų būti suteiktos kvalifikuotiems pabėgėlių 
organizacijų atstovams.

III.
Kadangi kai kurie DP nori grĮžti namo, 

o kiti atsisako repatrijuojami, derėtų t u 
pių administravimą pavesti dviem ats. ,n 
IRO tarnybom.

Personalui, parinktam iš grĮžti norinčių 
pabėgėlių, jokių būdu neturėtų būti pavesta 
rūpintis atsisakančiais grįžti pabėgėliais, ir 
atvirkščiai. Reikia daboti, kad nebūtų kliu
domos pirmosios grupės repatriactaės pas
tangos, lygiai kaip antroji grupė neprivalo 
būti spaudžiama ar verčiama grįžti.

IV. PABĖGĖLIŲ DARBO JĖGA
Nors šiuo metu visoje eilėje kraštų trūks

ta darbo jėgos, labai didelis skaičius DP 
laikomi stovyklose Vokietijoje, Austrijoje ir 
kt; jiem® gresia dideli pavojai, kylą iš il
gesnio neveikimo. Atrodo, kad įvairiuose 
kraštuose trūkstamų darbininkų skaičius žy 
miai didesnis už DP skaičių.. Jeigu pasta
rieji nebus racionaliai panaudojami, tos ,rte- 
gerovės priežasčių norisi ieškoti tame, kad 
nėra nei suderinto plano, nei tinkamos ageri 
tūros faktiškam planui įvykdyti.

IRO darbui tuo atžvilgiu palengvinti, bū
tų gera prie aukščiau minėtų „patariamųjų 
komitetų” sudaryti speciali r technikinių 
ekspertų sekcijas.

Latvių Organizacijų Atstovas 
Bendrasis Amerikos Lietuvių Fondas 
Kanados Baltų Pagalbos Komitetas 
Lenkų Sąjunga Vokietijoje 
Lenkų Pabėgėlių Įkurdinimo Taryba 
Pagalbos Lenkijai Draugija 
Centrinis Ukrainiečių Pag-bos 'Biuras

Birželio 25 d. Įvyko tremtinių ir jų •pan
dos atstovų konferencija pas Tarpvyriausybi
nio Tremtinių Komiteto direktorių p Shirk. 
Konferencijai vadovavo pats direktorius 
Shirk ir jo pavaduotojas P Augustin. Dirtk 
toriui buvo pareikšta padėka nž jo tinkamą 
ir pilną tremtinių reikalų supratimą. Po to 
buvo aptartos aktualios tremtinių problemos.

P. Shirk painformavo, kad nuo liepos 1 d. 
Unrros ir Tarpvyriausybinio Tremtinių Ko
miteto veiklą perima IRO Paruošiamoji Ko
misija. Jis reiškė vilti, kad ši naujoji orga
nizacija atatiks tremtinių norus ir reikalavi
mus. Dėl teisinės tremtinių būklės p. Shirk 
patikino, kad, jo nuomone, visi tremtiniai ir 
pabėgėliai, išskyrus karo nusikaltėlius ir ko 
laborantus, naudosis tomis pačiomis teisė
mis ir globa emigracijos atveju, kaip ir iki 
šiol siaurąja prasme suprantami DP (t. y. 
tie, kurie naudojosi Unrros globa). Be to, 
jis pažymėjo, kad greitu laiku individualinės 
emigracijos Į JAV nuostatai bus pakeisti. Čia 
jis turėjo galvoje klauzulę, kad asmenys, ku 
riems DP teisės buvo atimtos, negalės gauti 
vizos, nors jie ir turėtų afidavitus. Dėl nau
jo skryningo p. Shirk pareiškė, kad jo turi
momis informacijomis IRO Paruošiamoji 
Komisija neskryninguos.

Emigracijos planai ir ateityje nebus pa
keisti. Tarpvyriausybinio Tremtinių Komite
to emigracijos programa bug vykdoma ir to
liau. Emigracija bus galima tik susitarus su 
atskirų kraštų vyriausybėmis. Ponas Shirk 
nesenai lankėsi Belgijoje, norėdamas patirti, 
kokiose sąlygose tremtiniai .ten dirba ir gy
vena. Jis konstatavo, kad Belgijos vyriausy
bės laikysena yra garbinga, tačiau tremtinių 
apgyvendinimo sąlygos esančios nepatenkina 
mos. Ypač trūksta patalpų šeimoms. Jeigu 
kuriam nors tremtiniui pavyksta savo inicia
tyva susirasti butą, jis turi teisę tuojau atsi
gabenti savo šeimą. P. Shirk pareiškė, kad 
paaiškėjo, jog daugelis tremtinių darbininkų 
Belgijos sunkiam darbui yra netinkami. Tai 
tenka aiškinti jų blogu maitinimu Vokietijo

je. Kažkurie darbininkai metė darbą ang
lies kasyklose dėl jo perdidelio sunkumo. Slip 
nieji ir tie, kurie Belgijoje toliau dirbti ne
nori, grįš atgal Į Vokietiją. P. Shirk Įsakmiai 
pabrėžė, kad tuo tarpu Belgijai yra reikalin
gi tik kasyklų darbininkai ir jiems neleidžia
ma imtis kitų darbų. Tačiau yra galimas da
lykas, kad patenkinus kasyklų darbininkų kon 
tigentą, Belgija pareikalaus ir pramonės dar
bininkų.

Dėl emigracijos galimybių paaiškėjo, kad 
šiuo metu nieko naujo nėra. Padėtis yra 
neaiški ir be ypatingų perspektyvų ateičiai. 
DP delegacija iš Olandijos jau grįžo. Ang
lija iki šiol nepareiškė noro priimti pas save 
DP iš amerikiečių zonos. Prancūzija yra 
suinteresuota gauti darbininkų kasyklų pra
monei ir žemės ūkio darbams. Labai geros 
perspektyvos esančios kvalifikuotiems darbi
ninkams ir technikos profesijoms prancūzų 
Maroke. Netrukus atvyks i Vokietiją pran
cūzų pramonės atstovai iš kolonijų. Yra pla
nuojama pasirašyti individualias darbo su
tartis su tinkamais ir norinčiais vykti dar
bininkais. 1300 DP iš amerikiečių zonos 
rugpiūčio pabaigoje ir rugsėjo mėnesi iš
vyks Į Venecuelą. Registracija Į Venecuelą 
būsianti atlikta dar liepos mėnesį. Argenti- 
not atstovai, kurie lankė 
Miuncheno apylinkėje, iki 
galutino atsakymo nedavė.

Kanada priima tuo tarpu 
bininkų. Jie turi būti nevedę ir 
priekaištų. Tremtinių atstovai iškėlė dabar
tinės emigracijos politikos netinkamumą 
senų ir ligotų asmenų atžvilgiu, kurie pa
tenka J labai sunkią būklę. Tautinės grupės 
iškėlė klausimą, dėl emigracijos kompaktine 
mase, kad galėtų pasirūpinti savo nedar
bingais tautiečiais. Dir. Shirk atsakė, kad 
ji labai gerai supranta šią problemą, tačiau 
jis esąs nuomonės, kad kiekvienas turėtų 
stengtis išnaudoti visas galimybes, nes atei
tis esanti perdaug netikra.

kelias stovyklas 
šiol dar jokio

400 miško dar-
fiziškai be

Lietuviškas kaimas literatūroje
(Atkelta iš 

ra jokių galimumų prasimušti. „Švyturys” 
paskelbia konkursą) novelei parašyti ir ski
ria už geriausią veikalą 5.000. Vėtra, kurio 
„galva Įvairioms avantiūriškoms išdaigoms 
sugalvoti” buvo, anot autoriaus Saliamo
no, supina tokią kombinaciją; jam neva pa
skambina draugas, kad Vėtra galĮs uždirbti 
iš kažin kokio biznio 10.000, bet iki kitos 
dierios turįs įmokėti 5.000. Pasikalbėjimą 
girdi ir profesorius. Pinigų, žinoma, Vėt
rą. neturi, bet kam būtų jo meilužė? Ji pri
kalba vyrą pasiskolyti pačiam ir pasko- 
lyti Vėtrai. Tas taip ir padaro. Bet Vėtra, 
užuot tuos tūkstančius dėjęs į biznį, nes, 
pagaliau, jokio biznio ir bėra, sugrįžęs pra
neša profesoriui pinigus pragėręs, nors iš- 
tikrųjų jis suvaidina tik komediją ir pini
gų neprageria; bet kur, pagaliau tie pini
gai dingsta, autorius nepasako. Šeimoje 
skandalas. Vyras nori skambinti policijai, 
bet žmona priešinasi visomis keturiomis. O 
čia laukia konkurso komisija, kurios pirmi
ninkas yra profesorius ir kuri turi spręsti 
novelės premijos klausimą. Tuomet žmona 
pakiša mintį, kad premiją turi laimėti Vėt
ra. Gavęs premiją, jis galėsiąs grąžinti sko 
lą. Profesorius putoja, kad tai nesuderina
ma su jo principais ir tt., bet, kaip papras
tai, žmonai nusileidžia savo autoritetu su
triuškina kitus komisijos narius ir juos Įti
kina, kad „Širdys mėnesienoje” esąs beveik 
šedevrų šedevras. Premija paskiriama Vėt
rai. Pats profesorius perkūria novelę, bloš
kia Vėtrai ir mano, kad ta visa negraži is
torija bus baigta. Tačiau laureatas, gavęs 
premiją, užuot atidavęs profesoriui skolą, su 
draugais tikrai prageria. Vėl šeimoje skan
dalas, vėl profesorius nori nuomininką iš
mesti, bet žmona vėl perkalba vyrą to ne
daryti, nes Vėtra galįs išplepėti kokiu bū
du gavo premiją ir sukompromituoti profe
sorių. Ir ką jūs manote: profesorius net iš
tisus metus moko Vėtrą literatūrinio meno
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taiso jo rašinius tol, kol jo „mokinys” ima 
rašyti „ne ką blogiau” už jį patį. O iš po 
profesoriaus „plunksnos išėjo naujas, daug 
triukšmo literatūriniuose sluoksniuose sukė
lęs veikalas „Pradedančiųjų rašytojų ugdy
mas”. Viskas baigiasi tuo, kad Vėtrai pro
fesorius pasidaro nebereikalingas, nusibosta 
jam ir jo žmona, jis išsikrausto ir veda, o 
profesorienė vėl pasiskelbia išnuomojanti 
kambarį ir laukia naujo nuomininko, svajo
dama „apie keršto saldumą”. Kitaip sakant, 
ištisus metus užtrukęs šanįąžas laimėjo.

Galima būtų dovanoti, jei autorius Vėt
rą būtų iki galo palikęs avantiūristu: vi
sokiose profesijose pasitaiko iškrypėlių. Bet 
darosi visai nebegerai, kai jis pabaigoje 
Vėtrą padaro rimtu rašytoju, su atlaidžia šyp
sena žiūrėdamas J savo didvyrio „avantiū- 
riškas išdaigas”. Jis lyg ir nori pasakyti, 
kad kadangi vyresnieji rašytojai atsisako 
padėti pradedantiesiems, tai suprantama, kad 
šie griebiasi ir > avantiūrinių priemonių pra 
simušti. Iš novelės niekur nematyti, kad au
torius tokias priemones laikytų negarbingo
mis ir jas pasmerktų. Į Vėtrą jis žiūri su 
simpatija, nuolankumu ir pritarimu. Taip 
pat artima jo širdžiai ir Vėtros sąmoksli
ninkė, profesoriaus žmona. Tik vargšas di
dysis rašytojas, kritikas, mokslininkas ir vi
suomenininkas turi išgerti visą karčiąją iro 
nijos taurę. O autorius per visą novelę ke
letą kartų įsakmiai skaitytoją įtikinėja, kad 
prof. Jukštas yra doras, principų žmogus. 
Iš vienos pusės jis jį išaukština, padaro net 
kažin kokiu antžmogiu, o iš kitos pusės jį 
taip suniekina, kad nebežinai ar iš jo juoktis 
ar gailėtis. Joks bent kiek save gerbiąs ra
šytojas nedarys karjeros tokiomis priemo
nėmis, kaip kad siūlo Gražulis. Mes girdė
jome, kad kai kurios kino žvaigždės daro 
karjeras per filmų magnatų miegamuosius, 
bet dar neteko girdėti, kad rimti rašytoji 
stengtųsi prasimušti per kritikų žmonų mie-

Vatikanas rūpinasi DP emigracija
Apaštalų Sostas, iki šiol daug parodęs šil

tos užuojautos tremtinių reikalais, šiuo metu 
ėmėsi konkrečių žygių padėti tremtiniams iš 
sikeldinti iš Vokietijos ir Austrijos.

Vatikane sudarytas tremtinių emigracijai 
organizuoti centras, kuriam vadovauja Mons. 
J. B. Montini, Jo Šventenybės valstybės pa- 
sekretoris. Vokietijoje ir Austrijoje tremtinių 
reikalams vesti Apaštalų Sostas paskyrė kun. 
Ed. Killion’ą, vienuolį redemptoristą, kuris, 
susitarus su Sąjungininkų Vyriausybėmis, ai 
stovaus katalikų tremtinių reikalus bei intere 
sus IRO organizacijoje.

S. m. liepos mėn. 10 dieną Vatikano Misi
jos Vokietijoje rūpesčiu buvo sušaukta Vo
kietijoje esančių Taurinių Delegatų konferen 
cija katalikų tremtinių emigracijos klausi
mams aptarti. Konferencijoje dalyvavo Apaš
tališkas Vizitatorius Vokietijoje J. E. Vysk. 
Al. Muench, lietuvių, latvių, ukrainiečių, len 
kų, vengrų, jugoslavų, kroatų, slovėnų ir ru

duosius. Nenorėčiau čia sakyti didelių 
žodžių, bet, perskaičius Gražulio novelę, 
man susidarė įspūdis, kad autorius meta 
šešėlį visai rašytojų brolijai. Man visai ne
svarbu, kiek ir kokių meilužių turi Vėtra, tai 
jo privatus reikalas, bet kai mane nori Įti
kinti, kad per avantiūras, apgavystes, šan
tažą ir meilėj intrigas galima pasidaryti 
rimtu rašytoju, tai man darosi kažin kaip 
nebeskanu ir aš nieku būdu tuo nepatikė
siu. Gal būt, Gražulis norėjo parašyti sa
tyrą, bet tada neaišku kokiu būdu to žanro 
rašiniuose niekšai gali virsti padoriais žmo 
nėmis?

Aš čia pasistengiau iškelti Gražulio kū
rybos vieną kitą trūkumą, bet, apskritai pa
ėmus, jo knyga skaitoma su įdomumu. Tai 
yra pirmoji autoriaus knyga. Jis rašo leng
vu, grakščiu stiliumi ir turi jautrų meninin 
ko skonį. „Brydė rugiuose” nėra naujoko 
knyga: Gražulis jau turi profesinio patyri
mo ir mums nekyla abejonių, kad savo kū
ryboje jis dar toli gražu nepasakė savo pas
kutinio žodžio. Iš tos medžiagos, kurią jis 
davė savo novelių rinkinyje, matyti, kad į 
rašytojo darbą jis žiūri rimtai, o tai duo
da pagrindo tikėtis pastovios pažangos jo 
kūryboje.

Knygą išleido „Patria”. Kaip ir visi tos 
leidykloj leidiniai, taip ir . Brydė rugiuose” 
išleista skoningai. Vi.’ ial. P. Osmols- 
kio.

Į PIETŲ AMERIKĄ IŠVYKSTANTIEMS 
labai svarbu mokėti ispanų kalbą' Todėl 
prašome tuojau registruotij Ispanų Kalbos 
už akių dėtymo kursams, nes klausytojų skai 
čius yra ribotas. Mokestis: 1 mėn. RM 52,— 
Pamokos skolon nesiunčiamos. Kursai už- 
truks 6—7 mėn. Rašyti: C. Jovaišas. 14 a 
Bad Mergentheim, Maurus Weberstr. 2? I

sų Delegatai ar atstovai bei jų Įgaliotiniai; 
be to, N. C. W. Conference, amerikiečių ka
rinės valdžios ir „Pax Romana” organiza
cijos atstovai.

Kun. E. Killion, pasiinformavęs apie trem 
tinių padėtį bei planus išsikelti iš Vokieti
jos .pareiškė, kad Sventasij Tėvas, kuris la
bai sielojasi tremtinių likimu, stengsis tiems 
nelaimingiems žmonėms padėti susirasti nau 
ją tėvynę. Vatikano emigracijos organizacija, 
kaip numatoma, amerikiečių zonoje turės ke- 
turius emigracijos biurus: Muenchene, Štut
garte, Frankfurte ir Regensburge. Kun. Kil- 
lion’o, kuris’ reziduos Ženevoje, įgaliotiniu 
Vokietijoje paskirtas Cpt. Me. David. Emi
gracijos biurai dirbs glaudžiame kontakte su 
Tautiniais Delegatais.

Baigdamas konferenciją Ap. Vizitatorius J. 
E. Vysk. A. J. Muench pareiškė viltį, kad 
IRO organizacija stengsis krikščioniškai iš^- 
spręsti tremtinių problemą. Iš Bažnyčios pu 
sės daroma visa, kas tik galima; tremtiniams 
padėti išvykti iš vargšų namais tapusio kraš
to — Vokietijos.

DP emigracija gegužes man.
Berlynas (Dena) Amerikiečių karinė val

džia paskelbė, gegužėj mėn. apžvalginį pra
nešimą, kuriame' sakoma, kad gegužės mėn. 
repatrijavo 11.600 DP, iš jų 6.993 lenkai. 
Emigravo iš viso 5.600 DP; būtent: Belgi- 
jon — 3.465, Brazilijon — 120, Norvegijon 
- 350, Kanadon — 100 ir į JAV — 1.385. 
Ame-:kiečių zonos stovyklose buvo 341.900 
DP, iš jų — 114.800 lenkų ir 124.000 žydų.

• IRO paruošiamasis komitetas praneša, 
kad 1000 lenkų, 1000 austrų ir 500 čekoslo* 
vakų\bus grąžinti į savo kilmės kraštus iš 
Indijos, Kinijos, Palestinos, Egipto ir Afri
kos. (AP).
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