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Intensyvus Europos atstatymo darbas 
JAV įstaigos ruošiasi vykdyti Marshallio planą

KOORDINACINE KOMISIJA RUOŠIA PRANEŠIMĄ JAV VYRIAUSYBEI. JAV ŪKIO ŽINOVAI STUDIJUOJA MARSHALLIO 
PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONES. AMERIKIEČIŲ - ANGLŲ PASITARIMAI DEL RUHRO KASYKLŲ. KONGRESO 

SUSAUKIMO KLAUSIMAS
Londonas (DPD/UP). Vis labiau didė

jant ūkio krizės pasireiškimams, tiek D. 
Britanijoje, tiek ir visoje Europoje, tarp
tautiniuose diplomatiniuose sluoksniuose 
yra jaučiamas vis didesnis susirūpinimas 
rasti priemonių krizei nugalėti ir Europos 
atstatymą paskatinti.

PARYŽIAUS KOMISIJŲ VAIDMUO
Koordinacinė komisija Paryžiuje dabar 

studijuoja 16-os Europos valstybių ir Vo
kietijos vakarinių zonų jai prisiųstas anke
tas Europos atstatymo klausimais., Iš tų 
duomenų minėta komisija turės paruošti 
pranešimą Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybei.

Didelės reikšmės turėjo praėjusią savai
tę Paryžiuje įvykę pasitarimai tarp Ameri
kos svarbiųjų sostinių pasiuntinių ir tarp 
užs. reikalų viceministerio Williamo Clay- 
tono. Tuose pasitarimuose buvo paliesti vi 
sos Europos ūkiškieji sunkumai, o ypač 
buvo kreipiamas dėmesys į D. Britaniją, 
Prancūziją ir Vokietiją. Atitinkamas pra
nešimas apie tuos pasitarimus yra įteiktas 
Jungtinių Amerikos Valstybių užsienių rei 
kalų ministeriui George C. Marshalliui.

MARSHALLIO PLANO ĮGYVENDINIMAS
Ir pačiose Jungtinėse Amerikos Valstybė 

se Marshallio plano įgyvendinimas sukelia 
daug rūpesčių, ūkio srities žinovai visą 
laiką studijuoja priemones to plano įgyven 
dinimui. Tyrinėjant šį reikalą yra kreipia
ma dėmesys į tai, kad būtų galima nusta
tyti, kiek pačios Europos valstybės gali ap 
sieiti savais ištekliais, pilnai išnaudojant vie 
tinius žemės turtus, ir kiek jos ūkiniai ga
li būti paremtos Jungtinių Amerikos Vals
tybių, kad tas neiššauktų naujų sunkumų 
pačioje Amerikoje. Be to, labai svarbu yra 
patirti, kiek šiame reikale JAV vyriausybė 
turi pritarimo iš kongreso bei amerikiečių 
visuomenės pusės. Kol dar nėra gautas iš 
Paryžiaus pranešimas, amerikiečių _ pasi
ruošimai dar nėra įgiję konkrečių formų, 

Austrijos nafta teka į Rusija
SOVIETŲ KARIUOMENE UŽIMA AUSTRŲ NAFTOS VALYKLAS. DIREKTORIAIS 

SKIRIAMI RUSAI. ANGLŲ PROTESTAS
Viena (AP) Lobau naftos valykla, kuri 

yra rusų okupacinėje zonoje netoli Vienos, 
naktį į rugpiūčio 3 d. buvo užimta rusų ka 
riuomenės. Valyklos vamzdžius, kuriais te
ka nafta iš Zisterdorfo šaltinių, Sovietų 
s-ga taip pat perėmė. Rusų karinis guberna 
torius generolas Kurasovas apie tai pain
formavo amerikiečių atstovą Kontrolinėje 
Taryboje generolą G. Keyes ir nurodė, kad 
pagal Potsdamo susitarimą Lobau valykla 
turinti būti traktuojama kaip vokiečių tur
tas.

Įmonė yra vokiečių pastatyta karo metu 
ir buvo Austrijos Mineralinių Įmonių 
GmbH nuosavybė, kurioje dalyvauja anglų
ir amerikiečių kapitalai. Si valykla, kuri yra 
sujungta 48 km. ilgumo vamzdžiais su Zis
terdorfo naftos šaltiniais jau ir iki šiol bu
vo sovietų okupacinių (staigų kontrolėje. 
Dabar, užėmus įmonę kariuomenei, yra ru
sų pastatyti du sovietiniai direktoriai. Iš 
septynių Austrijos naftos valyklų dabar tik 
dvi — Florisdorfo ir Kagrano liko ne ru-. 
sų kontrolėje.

Britų delegacijos šefas keturių didžiųjų 
valstybių komisijoje, kuriai yra pavesta pa 
ruošti projektą taikos sutarties su Austri
ja, rugpiūčio 6 d. posėdyje pareiškė griež
tus priekaištus dėl Lobau valyklų konfiska
vimo, kurios, kaip jis sakė, britų vyriausy
bės yra traktuojamos, kaipo britų — ame
rikiečių interesų objektas. Amerikiečių ir 
prancųzū atstovai rėmė britų protestą.

Zisterdorfo naftos šaltiniams, kurie ran
dasi sovietų okupacinėje zonoje, minėtos ko 
misijos pasitarimuose buvo skiriamas didelis 
vaidmuo. Jie priklauso kompleksui tų klau 
simų, kurie rišasi su vokiečių turtais Aus
trijoje, nors šitoks aiškinimas yra labai gin 
čytinas. 1938 m. Hitleriui užėmus Austriją 
į Zisterdorfo įmones vokiečių vyriausybė 
sudėjo didelius kapitalus. Naftos išgavimas 
buvo žymiai padidintas: 1938 m. gauta 
33.000 to, o 1944 m. — 1.213.000 tonų. Pas
kutiniuoju metu po Rumunijos ir Lenkijos, 
naftos gavimo atžvilgiu, Austrija stovėjo 

bet visa eilė įstaigų tam reikalui ruošiasi 
visu rimtumu. Be JAV užsienių reikalų mi
nisterijos pasiruošimuose dėl Marshallio 
plano įgyvendinimo dalyvauja žemės ūkio 
ministerija, vidaus reikalų ministerija ir 
muitų komisija.

KONFERENCIJA RUHRO KLAUSIMU
Vykdant Europos atstatymą yra labai 

svarbu nustatyti, kiek čia gali prisidėti Vo
kietija. Į tą klausimą negalima duoti atsa
kymo tol, kol vakarų valstybės nėra susi
tarusios dėl Ruhro krašto kontrolės ir dėl 
bendrojo vokiečių pramonės atstatymo. Tos 
problemos bus aptartos rugpiūčio 12 d. Va 
šinglone prasidėjusioje konferencijoje. JAV 
užs. reikalų ministeris paskelbė, kad ame
rikiečių delegaciją toje konferencijoje su
daro: karo ministeris Kenneth Royall, ge
nerolas majoras Diaper, James Stillwell 
(specialus įgaliotinis ūkio reikalams) ir 
Max Forester (iš ūkio valdybos Vokietijos 
okupuotoje zonoje).

Pasitarimai Ruhro klausimu vyksta tarp 
amerikiečių ir anglų, bet kaip AP praneša, 
yra manoma, kad ir Prancūzija pasiųs savo 
stebėtoją su specialiais įgaliojimais. 
Britų delegacija į šią konferenciją išvyko į 
Vašingtoną rugpiūčio 9 d. Delegaciją su
daro: Sir William Strang, Sir Mark Tur
ner ir brigados generolas Anderšbnas.

Vipnas aukštas JAV pareigūnas praėju
sią savaitę pareiškė, kad amerikiečių dele
gacija Ruhro konferencijoje atstovausianti 
nusistatymą, jog Ruhro kasyklų adminis

Kapitalistiniais metodais
Berlynas (NZ). Vokietijos Sachsen-An

halt provincijoje 11 sovietų akcinių bendro
vių yra įtraukta Į prekybos registrą. Jos 
yra įsteigtos SSRS užsienio reikalų minis
terijos sovietų turtų užsieniuose vyriausio
sios valdybos. Tų bendrovių kapitalai sie
kia 1895 mil. rublių ir yra sudaryti iš akci 

trečioje vietoje Europos naftos gamintojų 
tarpe. Zisterdorfo Šaltinių naftos gausingu- 
mas galėtų būti ir Austrijos turtingumo 
šaltiniu, nes esant pasaulyje dideliam naf
tos pareikalavimui, galėtų padaryti Austri
ją visai nepriklausomą nuo svetimos finan
sinės pagalbos. Naftos laukai užima maž
daug 100 kv. km. plotą, kuriame randasi 
apie 100 naftos gręžimų — šulinių.

Šveicarų laikraštis „Basler Nachrichten” 
neseniai rašė, jog Rusija minėtus naftos 
šaltinius išnaudoja taip, lyg jie būtų lais
va jų nuosavybė, ir gautąją naftą veža į 
Čekoslovakiją ir į Balkanų kraštus.

JUNGTINIŲ TAUTŲ ROMU STATYBA NEW-YORKE PRASIDĖJO

Atitinkamom iškilmėm New-Yorke, Manhattan rajone, pradėti griauti namai, kur 
numatoma JT rūmų statyba. Mūsų atvaizde (iš kairės) JT gen. sekret. pavad. 
Byrou Price, New-Yorko burmistras William O. Dwyer ir Manhattan rajono pre-

zid. Hugo Rogers pradeda darbą. (Dena—NYT—Bild)

travimas turi atitekti pačių vokiečių atsa
komybei. Britų administracijos nepasiseki
mas savo nuosavose kasyklose esąs geriau
sias įrodymas, kad Ruhro kasyklos turi bū
ti •f.ąžintos vokiečiams. Jungtinės Ameri
kos Valstybės nori dalyvauti Ruhro kasyk
lų kontrolėje.

PAGEIDAUJA KONGRESO SESIJOS
Vašingtonas (DPD) Iš patikimų Vašing

tono šaltinių pranešama, kad užs. reik, vi- 
ceministeris Williamas Claytonas ir trys 
amerikiečių pasiuntiniai Vakarų Europoje, 
kurie neseniai Paryžiuje turėjo konferenci
ją, reikalauja šį rudenį sušaukti nepaprastą 
kongreso sesiją, kur būtų apsvarstyta da
bartinė Europos ūkio krizė. Sį savo nusi
statymą minėti diplomatai esą pranešę užs. 
reikalų min. Marshalliui.

Ir Kanada rems Europa
Bad Neuheim (Dena). Kanados parlamen

tas paskyrė 20 milijonų dolerių teikti pa
ramai po Unrros veikimo sustabdymo. Iš 
tos sumos 5 mil. dolerių bus paskirta Jting 
tinįų Tautų vaikų šelpimo fondui, o 11 mil. 
bus skirta šiems kraštams: Italijai ir Grai
kijai po 4 mil. dol., Austrijai — 3 mil. dol. 
Rezerve lieka 4 mil. dol. Šiuo metu Kana
doje svarstoma ar Lenkija gali būti įtraukta 
į šį paramos planą.

Roma (DPD) Kanada suteikė Italijai 50 
mil. dol. paskolą. Ji turės būti grąžinama 
laike 20 metų. Paskola bus sunaudota ža
liavoms ir žemės ūkio gaminiams pirkti.

jų po 10.000 rublių ir daugiau, kurios ran 
dasi steigėjų rankose. Bendrovių direkto
riai yra rusai. Didžiausia bendrovė yra 
„Kaučuk” (Valstybinė gumos pramonės 
įmonė), o kitos: „Mineralnoje Udobrenije” 
(trąšų gamybos), „Kraska” (dažų gam.) 
„Podjemnik” (mašinų gam.) — yra mažes
nės.

Iš ŠIMTO VIENAS PAVYZDYS
Maskva (AP). „Pravda” praneša apie di

delius derliaus nuostolius ir blogą der
liaus suėmimo organizavimą Kazakstane. 
To priežastis laikraštis nurodo nepakan
kamą' aprūpinimą mašinomis. Viename ra
jone kviečiai buvę tiek pribrendę, kad biro j 
iš varpų. Atsakomingoms įstaigoms daroma 
priekaištų, kad jos neparūpino plaunamų 
mašinų ir kad neorganizavo pjovimą ran-! 
komis. Žemės ūkio specialiuose laikraščiuo' 
se esą buvę daug nurodymų, kad, nesant 
pakankamai mašinų, turi būti plaunama dal 
giais ir piautuvais. „Pravda” nurodo, kad 
viename rajone prikulta tik pusė pagal pla 
ną numatyto kiekio. Taip pat ir grūdų 
transportas nebuvęs pakankamas.

Ramadieras vėl gavo 
pasitikėjimą

Paryžius (Dena/Reuter) Prancūzų tauti
nis susirinkimas 404 balsais prieš 187 bal
sus ministeriui pirmininkui Ramadierui vėl 
išreiškė pasitikėjimą. Prieš pasitikėjimą ba) 
savo tik komunistai ir jiems artimos gru
pės, o visos kitos partijos už pasitikėjimą. 
Tuo pasitikėjimo pareiškimu buvo priimtas 
naujas savivaldybių įstatymas.

Vengrija ruošiasi rinkimams
Vengrų smulkiųjų ūkininkų vadai tvirti

na, kad daugiau kaip vienas milijonas rin
kikų esą išbraukta iš rinkikų sąrašų ir ne
galėsią dalyvauti būsimuose rinkimuose. 
Vidaus reikalų ministeris, komunistas Lasz- 
lo Raykas pareiškė, jog tiktai apie 250.000 
rinkikų teišbraukta iš sąrašų. (UP)

J1NNAH PAKISTANO PREZIDENTAS
Pakistano steigiamasis parlamentas Mu- 

zulmonų lygos vadą Mohamedą Ali Jinnah 
vienbalsiai išrinko Pakistano prezidentu.

. ‘ (UP)

INDONEZIJOJE VĖL KARIAUJAMA
Olandai ir indoneziečiai pirmadienį vėl 

paskelbė kaltinimus vieni kitiems už sulau
žymą paliaubų rimties. Buvęs Indonezijos 
min. pirmininkas Dr. Sutan Sjahrir atvyko 
į New Yorką ir atstovaus Indoneziją Sau
gumo Tarybos posėdžiuose. (Dena)

JAV KARIUOMENES TIKSLAS
Vašingtonas (UP). Vienas amerikiečių ge 

neralinjo štabo karininkas pareiškė, jog ne 
tiesa, kad, ryšium su laukiamu britų ka
rinių pajėgų sumažinimu Vokietijoje, Jung
tinių Amerikos Valstybių okupacinės pa
jėgos turėsiančios būti padidintos. Ameri
kiečių karinių pajėgų, esančių Vokietijoje 
ir Austrijoje, pagrindinis tikslas esąs pa
laikyti tvarką tuose kraštuose. Jos nesan
čios skirtos gynimui nuo kokios nors už
sienio pajėgos Europoje.

Taurė persipildė
Ne kartą esame girdėję vokiečius, eili

nius ir atsakingus asmenis, nekorektiškai, 
su dideliu prieskoniu neapykantos pasisa
kant prieš užsieniečius. Didžioji dalis vo
kiečių spaudos taip pat ne kartą yra pa
neigusi nešališkumą ir teisingumą ir su 
pikta pagieža užsieniečius puolusi. Jeigu 
tai pradžioje buvo tik atskiri reiškiniai, 
neturį dažnai tarp savęs ryšio, tai ilgai
niui toji neapykanta užsieniečiams įgavo 
savos rūšies akcijos pavidalą.

Užsitęsus užsieniečių klausimo spren
dimui tarptautiniuose veiksniuose, tūli 
vokiški veiksniai pasišovė tą klausimą 
aktualinti, kartais siedami su ekonominiu 
Vokietijos atstatymu, tai su socialine ge
rove ir viešąja rimtimi. Girdi, užsieniečiai 
sukūrę Vokietijoje juodąją rinką, ir tai 
trukdą ekonominės krašto padėties apval
dymui bei kontrolei; užsieniečiai sudarą 
kriminalinių nusikaltėlių eiles ir tt. O 
vienas ponas Valstybės Komisaras tiek 
toli nuėjo, kad pabaltiečius net 'SS-kais 
ir naciais išvadino ...

Atrodo, tokiuose viešuose pareiškimuose 
betrūksta tik kai kurių senųjų šūkių, taip 
mėgiamų pono Gocbbelso, kad žydai su
kurstė ir iššaukė karą... lenkai ne
gailestingai naikino vokiečius, pabaltie- 
čiai sudarė gestapą, SS ir nacių partiją.. 
O vokiečiai? Jie nekalti! Jie tik tarptau
tinio nesusipratimo aukos, kadangi ir pats 
Hitleris buvo juk austras!...

Taip naiviai filosofuojant galima prieiti 
prie pačių absurdiškiausių išvadų.

Tačiau, atrodo, ta kryptim filosofavi
mas, nežiūrint kompetentingų amerikie
čių okupacinių paskirų įstaigų pareiškimų, 
kad užsieniečių nusikaltimus vokiečiai 
žymiai perdeda, kad tas nusikaltimų 
nuošimtis nesiskiria nuo vokiečių. Bet 
indas buvo pildomas ir lašas po lašo jį 
perpildė.

S. m. rugpiūčio mčn. 5 d. landratų kon- 
aukšto valdininko pareiškimo, kad juodą-, 
ferencijoje dėl vieno vadovaujančio 
ją rinką DP išlaiką ir kad jie sudarą 
grupę, kuri nepasiduodanti j bendrąją 
tvarką Įjungti... atsakė ponas Generolas 
Clay, kad tie kaltinimai esą nesąmonė ir 
nedelikatūs. Ministrai pirmininkai apie 
juodosios rinkos apimtį esą lygiai taip pat 
gerai informuoti kaip ir jisai. Vien tik 
tremtiniams priskirti juodosios rinkos bu- 
jojimas mažiausia esą netikslu. „Tokius 
kurstančius viešus pareiškimus mes ne
suprantame ir nepakęsime“.

Trumpas, aiškus ir toks griežtas gene
rolo reagavimas turėjo turėti tvirtą pa
grindą, ir jis pasakė visą tiesą. O niekas

Šios dienos nuinerj/je:
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KLAUSIMU
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TREMTIES METAI

NAUJI VARŽYMAI ISVIETINTųJŲ 
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Prancūzę įspėjimas vokiečiams
Rastattas (Dena) Rastatto apskrityje, Ro- 

tenfels kaime, prancūzų karinė valdžia lie
pė prikalti šitokį oficialų skelbimą: „Ro- 
tenfels kaimas turi tuojau atiduoti kasdien 
750 litrų pieno. Jei šitas pieno kiekis ne
bus kasdien pristatytas, tai dešimtį blo
giausių pieno tiekėjų karinė valdžia paša
lins iš jų gyvenamųjų butų, o ūkį su vi
sais gyvuliais ir įrengimais perduos Ras
tatto stovyklos auslaenderiams".

Kaimo burmistras po skelbimu padėjo sa 
vo prierašą: „Blogieji pieno tiekėjai turi 
tuč tuojau tiekimą padidinti. Kiekvienas 
ūkininkas savo tiekimus turi padidinti 25*/«, 
nes tik tuo būdu bus išvengta kaimui gre
sianti nelaimė.”

Burmistras pranešė, kad kaimas turi 310 
karvių, bet esąs šiuo metu pašaro trūku
mas.

MIRE GEN. DENIKINAS '
Generolas Antanas Denikinas, buvęs ge

neralinio štabo šefas caristinės rusų armi
jos ir vėliau „baltųjų” rusų pajėgų vadas, 
pasižymėjęs kovose prieš bolševikus, mirė 
Anu Arbor mieste (Michigan/JAV), turėda
mas 73 m. amžiaus. (UP).

* Prezidentas Trumanas rugpiūčio mėn. 
gale arba rugsėjo pradžioje lankysis Brazi
lijoje. (AP)

šiandien taip netrokšta teisybės, kaip mes 
tremtiniai.

Po tų gražių žodžių mes nebandome 
pirštų į ką besti ir pasakyti; o, matot, mes 
visai nekalti, o jūs... Mes auklėti esame 
kitaip ir nelinkę savo blogybes primesti 
kitiems ar jas slėpti. Kad užsieniečių 
tarpe yra negerovių mes nesiglnam. Ir te
gu patiki vokiečių tauta, kad dėl tų ne
gerovių labiausia kenčia ir sielojasi pačių 
DP masė. Mes labai norėtumėm,' kad tų 
negerovių mumyse nebūtų, nes yra dar 
geresnių mūsų „draugų”, kurie tas nege
roves generalizuoja, jas savo propaganda l 
išpučia iki begalybės ir nusikaltėlių eti
ketę stengiasi priklijuoti mums visiems. 
Taip sukompromituotų masių, žinoma, 
nenorėtų įsileisti jokia valstybė, jos pri
verstos būtų grįžti „namo“. Tai supran
tamas tikslas.

Bet ko siekiama tokiomis insinuacijomis 
vokiškų veiksnių? Tegu Ir palengva spren- ’ 
ūžiamas DP įkurdinimo klausimas, bet, 
vistik, jis šiek tiek eina pirmyn. Argi va
dovaujantiems vokiečių veiksniams neži
nomas tuo reikalu JT nusistatymas, IRO 
programa, Trumano, Marshallio ir kitų 
valstybės vyrų pareiškimai? Iš savo pu
sės mes taip pat galime vokiečius pati
kinti, kad Vokietijoje likti nenorime! 
Tame krašte svetingumo mes nepatyrėme. 
Tai kam tada reikalinga visa toji akcija?

Žuvis ir svečias į trečią dieną dvokia 
- sako mūsų patarlė. Dėl to mes supran
tam, kad ir vokiečių tauta norėtų, kad 
mūsų čia nebebūtų. Neatsižvelgiant prie
žasčių, kodėl mes Vokietijoje atsiradome 
ir neieškant mūsų vtsų nelaimių kaltinin
kų, reikia konstantuoti, kad stengiamasi 
mumis atsikratyti tokiomis priemonėmis 
kurios parodo, jog buvusi neapykanta ki
toms tautoms nėra išnykus). Nemokama 
šaltai ir nešališkai pagal demokratijos 
dvasią spręsti reikalų, ir iš to matosi, kad 
vokiečių politinio galvojimo evoliucijos 
kelias dar ilgas... Tokios pastangos blo
gai atestuoja pačius vokiečius prieš kraš
tus, nuo kurių jie šiandien priklauso.

DP iš vokiško ūkio nieko negauna: jie 
naudojasi tik apgriautomis kareivinėmis, 
oru ir vandeniu.

Mes emigruosimi Pasiskirstyslm po pa
saulį, bendrausim su tautomis. Mūsų die
nos čia neilgos. Argi dar prieš išvykstant 
į mūsų užrašų knygutes norima įrašyti Ir 
tą paskutinę pastabą, kuri jau kalbėtų «e 
prieš Hitlerį, gestapą, SS ar nacius, liet 
jau neginčytinai prieš pačią vokiečių 
tautą?! NAGI.

1
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Vakaru pusrutulio apsigynimo klausimu
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BOSIMOS PANAMERIKOS KONFERENCIJOS'

liką; antra: bendrų priemonių panaudoji
mas tuo atveju, jei kuri nors Amerikos vals 
tybė užpultų kitą.

Visos iki šiol padarytos sutartys numatė 
tik užpuolimo pavoju gresiantį kuriai nors 
Amerikos valstybėj iš užjūrio. Dabar visi 
pasiūlymai sudaryti pastovią sutartį perdir
ba ir sujungia tuos abu pagrindinius bruo
žus aukščiau paminėtų ypatybii] drauge su 
kitais esminiais Chapultopoco Chartos prin 
cipais.

Visos Amerikos tautos yra vienos nuomo 
nės, kad Panamerikos apsigynimo paktas 
turi įpareigoti visas jį pasirašiusias tautas 
sekančioms priemonėms:

1) Jų pačių tarptautinių santykių ribose 
atsisakyti karinių priemonių arba grasini
mo ginklu, jeį šios priemonės nėra suderi
namos su JT Charta.

2) Išrišti kiekvieną tarpamerikonišką gin 
čą taikingu būdu.

3) Užpuolimą ant vienos kurios nors 
Amerikos respublikos traktuoti kaip visų 
Amerikos valstybių užpuolimą.

4) Suteikti pagalbą Amerikos tautai, ta
pusiai agresijos auka.

5) Agresijos atveju tučtuojau susirinkti, 
kad pasitarus dėl bendrų priemonių pavar
tojimo prieš užpuoliką.

6) Atitinkami pasitarimai dėl bendrų 
sankcijų pritaikymo tuio atveju, jeigu už
puolimas gresia pačiame vakarų pusrutu- 
iyi«- ,

JT Charta daro aiškų skirtumą tarp tik
ro užpuolimo ir grasinimo užpulti — t. y.

Rugpiūčio 15 d. Rio de Janeiro prasidės 
Panamerikos užsienio reikalų ministerių 
konferencija, kurioje dalyvauja 21 Ameri- 

* kos respublika. Šios konferncijos uždavi
nys yra apsigynimo sutarties suprojektavi
mas vakarų pusrutuliui, kad išvengti veto 
teisės panaudojimų prieš daugumos pada
rytus nutarimus. Manoma, jog tarpameri- 
koniėkame pakte būsiančios numatytos klau 
zulės, kurios leisiančios dviejų trečdalių 
daugumai pulti užpuoliką.

Jungtinės Amerikos Valstybės, projektuo 
jant JT Chartą, buvo pripažinusios pen
kioms didžiosioms valstybėms veto teisę 
Saugumo Taryboje, o Šioje regionalinėje va 
karų pusrutulio sistemoje jos remia pasiū
lymą, kad nutarimai būtų priimami be ve
to teisėk dviejų trečdalių dauguma. Taip 
pat ir dauguma kitų Amerikos respublikų 
laikosi to paties nusistatymo kaip JAV. 
Tik viena Argentina (nešė pasiūlymą, ku
riuo visi nutarimai turėtų būti priimami 
vienbalsiai. Tai reikštų, kad kiekviena iš 21 
respublikos turėtų veto teisę. Tačiau neži
nia, ar Argentina laikysis ir pačioje kon
ferencijoje šito nusistatymo. Atskiros vy
riausybės jau praėjusių mėnesių bėgyje pa 
sikeitė nuomonėmis dėl pasiūlyto apsigyni
mo pakto ir pasiekė kai kurių susitarimų. 
Aštuonios valstybės, būtent JAV, Bolivija, 
Brazilija, Čilė, Ekvadoras, Meksika, Pana
ma ir Uragvajus jau turi paruošusios visai 
išdirbtus sutarties pasiūlymus. Šiais pasiū
lymais yra padarytas pagrindas plates- 
niems paruošiamiesiems pasitarimams.

Panamerikos apsigynimo sutarties tiks
las yra sukurti pastovią regionai? (vieti
nę) saugumo sistemą 21-ai dalyvaujančiai 
A'merikos respublikai. Kadangi šią sutartį 
negalima vertinti kaip bloko sudarymą, tai 
ji visiškai neprieštaraujanti JT Chartos 
principams.

Pagrindiniai Chapultopoco Chartos prin 
tipai (gausią šioje sutartyje savo konkre
čias formas. Chapultopoco Charts yra iš 
karo aplinkybių gimusi sutartis, kuri buvo 
pasirašyta 1945 metais Amerikos valstybių 
konferencijoje Meksiko Cityje. Pagal šios 
Chartos klauzules, Amerikos valstybės yra 
įsipareigojusios griebtis bendrų priemonių, 
jeigu katras nors iš susitarusiųjų partnerių 
būtų užpultas. Atsižvelgiant į vystymąsi tarp 
amerikoniškos sistemos vakarų pusrutuliui 
apsaugoti, šituo susitarimu buvo padaryta 
dviguba pažanga, būtent, pirma: ypatingos 
klauzulės sankcijoms pravesti ir — kas 
tarpamerikoniškose sutartyse pasitaiko pir
mą kartą — panaudoti ginklą prieš užpuo 

■■«»«■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■

PRANCŪZŲ LAKŪNAS PRIES TEISMĄ 
Prieš karą žinomas transatlantinis prancū
zų lakūnas Diendonne Contes, kuris šnipi
nėjo vokiečių naudai, šiuo metu Paryžiuje 
teišiamas karo teismo. (Dena—NYT—Bild)

SUPRASTINO LAIKRAŠČIŲ SPAUS
DINIMĄ

Naojorkas (Dena-OANS). Viena ameri
kiečių spaustuvė išrado naują laikraščių 
apauadmimo metodą. Ypatinga raidžių 
rinkimo mašina parašo tekstą ant lengvų 
magnezijaus plokštelių, kurios tuoj įstato
mos į spausdinamąją mašiną. Vienas Flo
ridoj leidžiamas savaitraštis, kuris jau ke
lia mėnesius spausdinamas pagal naują 
metodą, padaro labai aiškų šriftą ir gerą 
paveikslų reprodukciją.

Šis naujas metodas iš pagrindų pakeičia 
laikraščių spausdinimo techniką. Prirašy
tos magnetinės plokštelės patenka iš rin
kimo mašinos į laužymo kambarį, o Iš ten 
( spaustuvą. Korektūros visiškai nereikia 
skaityti.

Dabar šios mašinos jau tiek ištobulė- 
jusioa. kad ir antraštės spausdinamos tokiu 
pat bodu. Iki šiol, pagal naują metodą, ga
lima buvo spausdinti tiktai teksto raides.

Naujų elementų atomo skaldymai.
Nobelio premijos laureatas, amerikietis 

Dr. Ernest O. Lawrence, paskelbė, kad pa
sisekė suskaldyti švino, bismuto ir italiu- 
tno atomus.

z

Taika visuomet pigesnė už karą
JT. generalinio sekretoriaus pavaduotojas 

Benjamin A. Cohen pareiškė, kad metinė 
JT apyvarta, sumoje 27 mil. dolerių, būtų 
galėjusi padengti išlaidas tik dviejų ar tri
jų minučių praėjusio karo.

86 karatų deimantas.
Portshope, netoli Kimberley, yra rastas 

86,5 karatų didumo deimantas, kuris buvo 
vėliau už 12.000 svarų sterlingų parduotas.

•
Vienoje pietų Afrikos tautelėje kalbėtojui 

leidžiama tik tiek laiko kalbėti, kiek jis ant 
vienos kojos gali išstovėti. Gal ir mums 
pravartu būtų (vesti tokią tvarką.

•
Kaip išvengiama elgetavimo.

Brazilijoje yra paprotys, kad žmonės no
rėdami išvengti elgetavimo, deda nakčiai

į popierių suvyniotą atliekamą maistą ant 
lango, kad alkani praeiviai galėtų pasiso
tinti.

Tad važiuojam į Braziliją!

Specialybė — miegas!
Vienas berlynietis, Arbeitsamto paklaus

tas, kodėl jis nedirbąs, davė sekantį paaiš
kinimą: „Atnešu tinginys, bet miegu kas
dien iki 12-tos valandos. Tokiu būdu aš 
niekados nevalgau pusryčių ir per savaitę 
susitaupau vieną kilogramą duonos. Tą 
duoną aš parduodu juodojoj rinkoj ir už
dirbu daugiau negu dirbdamas.”

•
Juodoji rinka ant geležinkelio bėgių!

Netoli Sverino einąs traukinys suvažinėjo 
karvę. Iššokę iš traukinio žmonės ją su
pjaustė kišeniniais peiliukais ir bematant 
visa karvutė dingo kišenėse ir kuprinėse.

Dvi seserys ištekėjusios už to paties vyro.
Dvi italės seserys susitiko Milane, kad 

pasitarti dėl savo dingusiųjų vyrų. Bekal
bant išsiaiškino, kad jos abi buvo ištekė
jusios už to paties vyro.

Japonijos imperatoriaus kova su militaristais
Japonijos kapituliacijos dvejų metų 

sukaktuvių proga dedame pulk. Bonner 
Fellers ,(USA) straipsnio santrauką iš 
„The Reader's Digest”, kuriame atvaiz 
duojama, kaip karui baigiantis Japo
nijos imperatorius stengėsi sustabdy
ti beprasmišką kraujo liejimą. Red.

1945 m. rudenį aš stovėjau tarpduryje 
impozantiškos JAV ambasados Tokio m., 
kai privažiavo juodas limuzinas ir iš jo iš
lipo nervingas, akiniuotas japonas. Mes pa 
sisveikinome ir įėjome kartu į ambasadą. 
Tokiu būdu, kaip utilitarinis gen. MacAr- 
thuro sekretorius, aš oficialiai sutikau Ja
ponijos imperatorių'Hirohitą. Po tą iš jo 
kabineto ir iš jo paties aš pradėjau susipa
žinti su neįtikimais faktais dėl Japonijos 
kapituliacijos.

Tie faktai neginčijamai rodo, kad Sov. 
s-ga jau kelis kartus per šešetą mėnesių 
prieš kapituliaciją užslopino Japonijos tai
kos su alijantais siūlymus. Sovietų s-ga 
buvo nusprehdusi susidaryti teritoriniais ir 
politiniais atžvilgiais dominuojančią pozici
ją Orijente ir todėl planavo įstoti į karą 
Rusijos interesams pačiu palankiausiu metu

Imperatoriaus asmeniškas nusistatymas, 
kad Japonija turėtų kapituliuoti ir jo pir
masis mėginimas dėl Rusijos tarpininkavi
mo, paaiškėjo 1945 m. vasario 14 d., kada 
gen. MacArthuro kariuomenės daliniai įžy
giavo į Manilą — 6 mėn. prieš numetimą 
pirmosios atominės bombos ant Japonijos. 
Jis pasikvietė princą Konoyę — tris kar
tus buvusį mm. pirmininką ir, palyginti, 
pacifistą, į savo narnos pasitarti. Vaikščio
damas po kambarį ir, matyti, susierzinęs

faktas, į kurį turi būti atsižvelgta paruo
šiant Panamerikos sutartį. Ginkluoto už
puolimo atveju JT Chartos klauzulės lei
džia, pasinaudojant apsigynimo teisę, im
tis tučtuojau kontrapriemonių tautinėje ar 
ba regionalinėje plotmėje, kad atmušus ag
resorių, kol Saugumo Taryba imsis prie
monių atstatyti taiką ir saugumą.

Rio de Janeiro sutartyje bus galutinai 
sutvarkyti santykiai tarp Jungtinių Tautų 
ir Panamerikos Unijos. Visi iki šiol pada
ryti sutarties pasiūlymai numato nuolatinį 
Saugumo Tarybos informavimą tuo atve
ju, jei bus imamasi laikinų regionalinių 
priemonių, ir Tarybos atsiklausimą prieš 
griebiantis ginklo. Ores'ant užpuolimui yra 
numatytos sankcijos, pradedant diplomati
nių atstovų atšaukimu ir siekiant diploma
tinių, prekybinių ir susisiekimo santykių 
nutraukimo. Kaip paskutinė priemonė yra 
nematyta ginklo panaudojimas.

Vienas iš svarbiausių klausimų, kuris tu 
rėš būti išspręstas Rio de Janeire, yra Pa
namerikos apsigynimo tarybos įsteigimas. 
Si taryba turėsianti susidėti iš 21 dalyvau
jančios valstybės karinių pajėgų vyriausių 
kariuomenės vadų. Vyriausioji apsigynimo 
tarybos štabo būstinė turėsianti būti Va
šingtone. Tikimasi, kad Rio de Janeiro su
tartis nustatysianti gaires tokios kariškos 
organizacijos įsteigimui. Detalės, tur būt, 
būsiančios apsvarstytos tarpamerikoniška- 
me pilnaties susirinkime 1948 metų sausio 
mėnesį Bogota mieste. (Kolumbijoje).

(Dena/OANS)

jis trumpai pareiškė, kad pralaimėjimas ne 
išvengiamas, bet militarista; norį kovą tęs
ti. Jie įrodinėja, kad sąjungininkų besą
lyginės kapituliacijos reikalavimas galįs 
reikšti tik imperatoriaus sistemos pašalini
mą.

Konoyė paaiškinęs Hirochitui, kad jis 
nemanąs, jog Amerika norinti tęsti kovą 
vien tik imperatoriaus dinastijos panaiki
nimui. Hirochito su tuo sutikęs, tik išreiš
kęs apgailestavimą, kad nebūsią galima tar 
tis betarpiai su JAV-mis, nes militaristai 
kontroliuoją visas susisiekimo priemones. 
Imperatorius ypatingai norėjęs sužinoti, ar 
Konoyę sutiktų padėti jam derėtis dėl ka
pituliacijos sąlygų. Tuojau po to, Hirohito 
pradėjęs spausti savo militaristus su ypa
tingu atkaklumu.

Imperatorius iškėlė jų melus dėl karo 
progreso, net informuojant dalinius, būk jų 
armija išsikėlusi Amerikos vakariniame 
krante ir, neva, jie paskandinę tiek karo 
laivų, kad išeitų daugiau negu Amerika 
turėjo. Hirohito jiems pranešė, kad jis pa
vedęs užsienių reikalų ministeriui Hiro- 
tar pradėti neviešas taikos derybas per Ru
sijos ambasadą Tokio. Tie priekaištai mi
litaristus išgązdino. Jie nenoromis , sutiko, 
manydami, kad Rusijos tarpininkavimas pa 
šalins jų užpuolimo pavojų Mandžiūrijoje.

Sovietų ambasadorius Japonijoje Mali
kas pasirodė visai šaltas Hirohitos inten
cijoms ir mėnesiais delsė pasitarimus. Vien 
tik už Sovietų s-gos tarpininkavimą Mali
kas statė nepaprastai didelius reikalavimus. 
Tuo tarpu, imperatorius per Japonijos am 
basadorių Maskvoje Šato, patyrė, kad So
vietų s-ga iš viso nesuinteresuota taika su

LAISVES KOVA NAFTOS LAUKUOSE
Viltis, kad po Linggadjati paliaubų pra- i labrikų yra pilnoje tvarkoje. Yra tikrai ži- 

sidėsiąs draugingas bendradarbiavimas noma, kad Indonezija turinti 1,5 mil. to cuk
tarp Indonezijos respublikos ir Olandijos, 
neišsipildė. Didėją susidūrimai demarkaci
jos srityse išsiplėtė į karo veiksmus, kurių 
galo negalima numatyti. „Jungtinės Indone 
zijos Valstybės”, t. y. Java, Sumatra ir Ma 
dura su 60 mil, gyventojų, principiniai olan 
dų pripažintos. Olandų karūna būtų turė
jusi sujungti naująją respubliką su olandų 
karalyste; taip pat turėtų būti glaudžiai 
bendradarbiaujama politinėje, militarinėje 
ir ekonominėje srityje. Bet dėl šio bendra
darbiavimo būdo ir apimties paskutiniais 
mėnesiais neprieita jokio susitarimo. .

Indonezijos vyriausybė sustatė didelę so- 
cializacijos programą, nesusilaukusią pri
tarimo iš olandų pusės. Pastaroji tarp kit
ko numato, kad visos svetimšalių įmonės, 
taip pat ir olandų, būtų tvarkomos pagal 
respublikonų produkcijos planavimo ir pa
skirstymo įstatymus. Visos monopolinės 
įmonės Indonezijoje turėtų būti panaikintos 
Vokiečių, japonų ir italų įmonės turėtų bū
ti Indonezijos vyriausybės konfiskuotos. 
Taip pat ir valiutos klausimą Indonezijos 

| respublika žadėjo pati išspręsti. Indonezija 
i esanti jau užsisakiusi - vienoje užsienio fir
moje naujus piniginius banknotus, kurie ne 
bebus vadinami guldenais. Tikslu^panaikin- 
ti respublikos įtaką j sritis, esančias už 
pagrindinių salų ribų, Olandija sukūrė Ry
tų Indonezijos bei Rytų ir Vakarų Borneo 
valstybes, kurių gyventojų skaičius siekia 
apie 15 mil. Kadangi Jungtinės Indonezi
jos Valstybės irgi norėjusios priskirti šias 
sritis prie savo respublikos, tai iškilo tarp 
jų ir Olandijos prieštaravimas.

Olandų ūkiui kolonialinės imperijos vai 
dymas buvo ypatingai reikšmingas. Indone
zija buvo tos imperijos pagrindinė dalis. 
Pagrindinis jos eksportas yra nafta, guma, 
aliejiniai vaisiai, cinas, arbata, tabakas, 
cukrus ir kava. Chinino produkcijoje Indo
nezija užima monopolinę vietą. Dėka lais
vosios politikos prekyboje olandų kolonijo
se buvo investuota daug svetimo kapitalo, 
tačiau kolonijos santykiai su Olandija liko 
labai glaudūs.

Neaiški padėtis Indonezijoje pasaulio 
ūkiui reiškia žaliavų ir maisto produktų ne
tekimą. 1939 m. Indonezija yra eksportavu
si 12 mil. to prekių 739,6 mil. guldenų ver
tės. 1946 metais, iki šiol patiektais duome
nimis, eksportas siekė tik 0,32 mil. to 152,9 
mil. guldenų vertės. Pasekmėje japonų oku
pacijos ir paskutiniųjų dviejų metų nera
mumų, Indonezijos ūkis yra labai susilp
nėjęs. Bet tuo pačiu laiku yra susidariusios 
žaliavų ir maisto produktų atsargos, kurios 
galėtų palengvinti dabartinę Europos aprū
pinimo padėtį, tačiau jų išvežimas yra truk 
domas karinių veiksmų. Prieš karą olandų 
Indija cino gamybos atžvilgiu stovėjo ant
roje vietoje. Cino ir cino rūdos eksportas 
1939 m. siekė 38.900 to, o 1946 m. tiktai 
11.164 to. Kaučuko gamyboje olandų Indi
ja stovėjo irgi antroje vietoje. 1939 m. kau 
čuko buvo išvežta 421.000 to, o 1946 m. 
56.851 to. Cukraus gamyba Indonezijoje pa 
siekė tik 2—3’/o prieškarinio kiekio. Ja
ponų demontavimai sumažino cukraus fab
rikų skaičių pusiau ir tiktai dalis likusiųjų

Japonija (daugiau karu) ir kad joks kitas 
pasiūlymas, išskyrus besąlyginį, nebus dis
kutuojamas.

Po to, imperatorius ryžosi drąsesniam 
žygiui. Kietas, nors ir žilas 77 m. senis 
Kantaro Suzuki, kuris kaip pacifistas 1936 
m. buvo „jaunų militaristų” sukilime nu
šautas ir paliktas kaipo negyvas gulėti, Hi
rohito paskiriamas ministerių pirmininku— 
tai signalas sąjungininkams, kad Japonija 
nori taikos. Mat imperatorius su Suzuki 
buvo seni draugai, ir tik pirmą kartą nuo 
karo pradžios imperatorius pajuto, kad jis 
turi žmogų, kuriuo jis gali pasitikėti. Slap
tose konferencijose su Suzuki jis nusprendė, 
kad negalima pasitikėti imperijos kariuo
menės vyr. būstine ir negalėjo suprasti, 
kodėl jie tęsė beviltišką kovą. Imperato
riaus supratimu, tolimesnis kraujo pralieji
mas yrą nusikaltimas.

Bet Hirohito ir Suzuki nustebimui, jokio 
pasiūlymo iš sąjungininkų pusės negauta. 
Imperatoriaus noras užbaigti karą didėjo, 
nes paprastas oro puolimas ant Tokio pa
reikalaudavo apie 185.000 žmonių aukų. 
Pasivaikščiojimo metu pats imperatorius 
sugavo iš lėktuvų vieną iš daugelio tūks
tančių išmestų lapelių, kuriame buvo ža
dama panašių oro puolimų daugiau. Šito 
viso akyvaizdoje Hirohito pareiškęs savo 
dvariškiams, kad jis norėtų baigti karą, ne 
žiūrint kas su jo asmeniu atsitiktų. Paga
liau, po aršios kovos aukščiausioje tarybo
je, Suzuki pavyko gauti laikiną sutikimą, 
pagal kurį leidžiama kreiptis tiesiogiai į 
Maskvą taikos sutarties sudarymo reikalu. 
Nežiūrint to, praktiškai nieko nebuvo ta 
linkme padaryta.

raus atsargų. Be to, dar esą laikoma 0,8 
mil. to cukraus sandėliuose Javos saloje. 
1939 m. buvo ekportuota 1,6 mil. to cuk
raus, tuo tarpu kai 1946 m. eksporto sąra
še cukrus visiškai nefiguruoja. 0,89 mil. to 
augalinio aliejaus ir augalinių riebalų 1939 
m. pirmoje eilėje buvo eksportuota į .Euro
pą, daugiausiai į Vokietiją, Olandiją ir 
Skandinavijos valstybes. Prieškarinis Indo
nezijos naftos eksportas siekė 6,41 mil. to, 
tačiau paskutiniųjų metų gamybos skaičiai 
nėra žinomi. Skaičiuojama, kad 1946 metais 
naftos ir jos derivatų (produktų) buvo iš
vežta tik 165.885 to. Žibalo produkcija ran 
dasi trijų bendrovių rankose, būtent 'N. V. 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij 
(Standard—Vacuum) ir Nederlandsch — In 
dische Aardolie Maatschappij (Shell).

Turėdamos omenyje Indonezijos naftos 
svarbą, tarptautinės naftos bendrovės yra 
labai suinteresuotos įvykiais Indonezijoje. 
Viena iš pagrindinių priežasčių kilusio gin
čo yra nafta. Dėl to yra pilnai suprantamas 
D. Britanijos bei JAV nusistatymas tuo rei 
kalu.

JAU GALVOJA APIE TORTĄ PRINCE
SES ELIZABETOS VESTUVĖMS

Pietų Afrikos Unija būtinai nori dalyvau 
ti princesės Elizabetos vestuvinio torto pa
ruošime, nes niekur kitur Britų Imperijoje 
nėra geresnių prieskonių. Daugelis nori, 
kad Pietų Afrikos Unija keptų visą tortą 
ir lėktuvu nugabentų į Londoną. Johanis- 
burgo miesto burmistro atsišaukimas, au
koti po šilingą imperijos vestuvinei jauno
sios dovanai, visur rado entuziastišką pri
tarimą.

Viduržemio jūroje britų laivynas suga
vo nelegalų žydų laivą su 4.500 žydų 
emigrantais, kurį nuplukdė į Haifos 

uostą. (Dena—INP—Bild)

Nukamuotas ir nepakęsdamas šito delsi
mo, imperatorius įsakė tarybai neatidėlio
jant imtis žygių. t

Birželio mėn. 22 d. Japonijos radio sto
tys, nors ir su orientališku netiesiogiškumu 
(mandagumu), tačiau nedviprasmiškai davė > 
suprasti, kad Hirohito asmeniškai nori pe
rimti Japonijos vadovavimą ir armijos bei 
laivyno kontrolę.

Negalėdamas užmegsti tiesiogiai kontak
to su JAV, Jiepos- 7 d. Hirohito įsakė Su
zuki paprašyti Rusiją, kad priimtų specia
lų imperatoriaus pasiuntinį Maskvoje. Šiai 
misijai jis parinko princą Konoyę, kuris tu 
rėjo kraštuj kiekviena kaina sugrąžinti tai
ką, nevengiant ir besąlyginės kapituliacijos. 
Tą sprendimą tada viešai imperatorius ap
robuotų prieš militaristams sužinant.

Tačiau šis planas nepavyko, liepos mėn. 
10 d. buvo Sovietų vyriausybė paprašyta, 
kad priimtų Konoyę, bet dienos slinko be 
jokio atsakymo. Stalinas su Molotovu po 4 
dienų nuo žinios gavimo tylėdami išvyko į 
Potsdamą. Tik liepos mėn. 22 d. Maskva 
paprašė aiškiau apibūdinti Konoyes misi
ją. Imperatorius atsakė, kad Japonija nori 
Rusijos tarpininkavimo dėl taikos sudary
mo, bet jokio atsakymo į tai nebuvo gauta.

Amerikos vyriausybei tie žygiai, išsky
rus pasitarimus su Maliku, buvo žinomi. 
Jau gegužės mėn. buv. prezidentas Hoove- 
ris aukščiausiems vyriausybės sluoksniams 
Vašingtone pareiškė, kad Suzuki paskyri
mas reiškia Japonijos norą kapituliuoti, jis 
taip pat pažymėjo, kad dabar mes turime 
šia proga pasinaudoti ir sudaryti taiką be 
Rusijos įsimaišymo. Tačiau aš nežinau ko
kių žygių JAV padarė laikotarpyje tarp ge 
gūžės ir liepos mėn., kad išnaudotų šią pa 
lankią progą.

(Bus daugiau)
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Anglija šio karo metu buvo tapusi sala 

Ine tik geografine prasme. Kelių metų at- 
ei.4kyrimas nuo Europos dar labiau sutvir- 
fiiio Įsitikinimą, jog jos kultūra yra organi 
nė Europos kūno dalis. 1941 metais, apsu
pimo replėse, Anglijoj buvo pastebėtas ne
paprastas skaitymo alkis; anglai iš naujo 
pamilo Europos klasikus. Iš mūšio lauko 
grįžo eilė talentingų jaunų rašytojų. Pažy
mėtini: Sidney Keyes, Alun Lewis, Graham 
Green ir Rex Warner, kurio veikalas „Aero 
dromas”, kritikų nuomone; sąs vienas ryš- 
Ifiausių mūsų dienų etinio konflikto vaiz
duotojų. Karas buvo ryškiai išgyventas ir 
poezijoje. Edith. Sitwell savo eilėse „pa
veikslų kalba pasiekė 3000 metų žmogiško
sios kultūros sintezę... Jos lyrika savo 
aistringų jausmu ir pranašišku regėjimu 
tampa karo lyrika aukščiausia to žodžio 
prasme, nors karas ir nėra tiesioginiai mi
nimas” (J. Lehman). Žymus anglų poetas 
W. H. Auden neliko nuošalėj nuo laiko ivy 
kių, filosofiniais eilėraščiais vaizduodamas

• čio karo metų laikus, kartu nenutraukdamas 
savo formos bandymų. Ir tamsiausiose karo 
dienose, žinodama savo uždavinio ir aukos 
svarbą, Anglijos literatūra niekad neišsigi- 
mė i ura! patriotiz.mą. Šiame kare tradici
jos sėkla įgijo deimanto vertę. Anglų ra
šytojo vidinė pusiausvyra ir griežtas apsi
ribojimas, neleidžiąs svajonėms išsilieti iš 
krantų buvo apibūdinami, kaip kūrybos 
stabdžiai. Dabar, pseudo-rėvoliucijoms siau 
tėjant, jie buvo vieni išganingųjų stabdžių 
Europos pavojingiausioje kelionėje.

1 Anglijoje ir anglų kalba savo žymiau
sius veikalus išleido rašytojas, kurio iškili
mas ir pasaulinis garsas yra neatjungiamai 
Susijęs su šiuo karu, jo ^.priešistore ir jo 
sprogmenimis — ideologijomis. Revoliucio
nieriaus, kosmopolito, tremtinio Arthuro 
Koestlerio knygos šiandieną yra daugiau
siai verčiamų ir nagrinėjamų eilėje. Dar
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peranksti tvirtinti, ar jos ilgai gyvens, kai 
išseks jų versmė — šių dienų ideologijų ko 
va, bet jų atkaklumas išpildo gyvybinį da
barties reikalavimą: šviesos! Koestlerio kū 
ryba yra verta visos studijos, kaip ir kiek
viena paskira jo knyga: „Ispanijos testamen 
tas”, „Žemės raugas”, „Jogi ir komisaras”, 
„Tamsuma vidudienį”, „Atvykimas ir išvy
kimas”, „Vagys naktyje” ir W. Trumpai pa 
žvelgsime tik į vieną jų, kurios veiksmas 
vyksta šio karo metu: „Atvykimą ir išvyki
mą” (Arrival and Departure).

Knyga prasideda jauno, revoliucionieriaus 
Slaveko pabėgimu iš nacių okupuotos tėvy 
nės į neutralų kraštą. Ten jo laukia mo
ters meilė, nusivylimas senąja partija ir pa 
slaptinga nervų liga. Sirgdamas jis vaiz
duotėje vėl pergyvena savo vaikystę, neto
limą praeitį su šiurpiais Europos vaizdais 
ir įsisąmonina pagrindines gijas savo išgy
venimų audiny. Jo kelią pereina daugelis 
žmonių, pradedant nacių agentu, baigiant 
sužalotu anglų lakūnu. Visi jie yra pagal
binės figūros, skatinančios ar trukdančios 
jo lemiamą žygį — išvykti į dar neutralią 
Ameriką, ar įsijungti į karą.. Sprendimas 
įvyksta paskutinę minutę, j.s pasirenka ka 
rą.

„Atvykimas ir išvykimas”, kaip ir visos 
Koestlerio knygos, remtasi idėjų dramati
zavimu. Svarbiausias veikėjas stengiasi iš- 
išsivaduoti iš visuomenės ir pasaulėžiūrų varž 
tų, kurie iki uždusimo pavergė šiandienos 
žmogų. Revoliucionierius ir kankinys Slave 
kas yra svaidomas tarp „išduotos revoliuci
jos... masinio naikinimo''... ir atžangios 
buržuazijos.” Tokios, jo akimis, yra svar
biausios šio karo ideologijos. (Autorius 
nėra propagandistas, bet kūrėjas; jo kny
gose nerasi nei valstybių vardų, nei dienos 
frazių). Slavekas stoja kovoti trečiosios pu
sėn, nes kitos dvi visai išdavė žmogų. Jis 
žino ir jos silpnybes, bet: „...mirti už to-

© 
bulą dalyką” — kokia prabanga! Negalima 
iš dievų reikalauti tokio lepinimo.”

Jei „Tamsuma vidudienį” atskleidžia ko
munizmo mistiką, „Atvykime ir Išvykime” 
išryškėja neurotiko Bernhardto atpasakoja
mas nacionalsocializmo mitas. Koestleris 
atidaro duris į dujų kameras, pasmerktųjų 
traukinius ir kankinimų kambarius. Nuos
tabiai atvaizduojama kankinio dvasinė bū
sena. Kankinamam Slavekui partija nieko 
nebereiškia, bet jis nepasiduoda — ne „to
dėl”, bet „nežiūrint to”. Kančios svaiguly 
jis galvoja apie savo kankintojus: „Kaip 
kvailai jie mano, kad jam partija dar ką 
nors reiškia. Jis jau net pamiršo, kodėl iš 
viso tai daroma”. Ir: „Jam nebeturėjo jo
kios reikšmės, ar jis prolrarifto ar ka*»- 
likų bažnyčios kankinys; tikroji priežastis 
buvo tas misterijos ilgesys”. Bet vėliau ža 
lojamas kūnas ima maištauti ir išduodamas 
sielą nori baigti kankinimus. Tada Slave
kas griebiasi klastos. Jis silpnina savo kū
ną badavimu ir kankinimų metu netenka są 
monės. Jis nugali savo kūną ir kankintojus.

Koestlerio stilius nesudėtingas. Trumpi 
sakiniai, taupūs palyginimai, psichologiniai 
pagrindžiamos ne tiek veikalo dalys, kiek 
visuma. Autorius daug ką nutyli ir palieka 
suvokti skaitytojui. Jis atrodo šaltas ir to
limas, bet vietomis ir jis nusileidžia iš per
spektyvos paspausti ranką mirštančiam ne
laimės draugui. („Ispanijos testamentas”). 
Jo rankos negailestingos, jos nesustoja ir 
priė švenčiausių dalykų. Sentimentalizmo 
nėra, vietoje jo prasimuša cinizmas. Auto
rius negailestingas kitiems, kaip ir pats 
sau. Šio karo pasėkoje buvo perkainuotos 
visos vertybės, ir Koestleris žvelgia į jas 
bej į jų nešiotojus tiek daug netekusiomis 
ir perkainojusiomis akimis.

Kostleris dažnai piėgstamas lyginti su 
Dostojevskiu. Ir tikrai, kaip paslaptingai 
Koestlerio knygose kartojasi Didžiojo Ink

vizitoriaus dialogas, kartais pereidamas į 
Kristaus gundymą tyruose. Ivanovas, Radič, 
Bernhandas tęsia tą amžiną žmonijos po
kalbį. Dostojevskis „Demonuose” išprana
šavo komunizmą, o Koestleris jį atmeta ir 
pasmerkia. Jis tvirtina, kad tikslas ir prie
monė negali būti vienas kitam priešingi, o 
yra neatjungiamaj vienas nuo kito nepri
klausomi. Abu, Dostojevskis ir Koestleris 
yra dideli žmogaus pasąmonės tyrinėtojai, 
bet „Koestleris lieka Vakarų kūdikiu. Jo 
sprendimus nulemia „ratio”. Veiksmo žmo
gus, kovotojas Koestleris nepasiekia misti
ko Dostojevskio visuotinumo. Veikėjų psi
choanalizėj žymi ir Freudo įtaka. Egzisten 
cializmas taip pat .tylomis nepraėjo pro 
Koestlerį. Kova „nežiūrint to” o ne „todėl” 
pareigos savo laikui pabrėžimas, įvykių ap 
rašymas iš įvairiausių netikėtų padėčių — 
visa tai jau anksčiau atsispindėjo egzisten
cialistų romanuose.

„Atvykimas ir išvykimas” yra neužbaigtas 
kaip visi Koestlerio romanai, kaip nėra už 
baigęs savo kelionės ir pats Koestleris. Jei 
gale Slavekas rašo apie naująjį Dievą („...ir 
aš pasakysiu tau, į ką aš tikiu. Gims nau
jas Dievas... tebūnie palaimintas naujasis 
Dievas, Odette. Nemėgink pranašauti nei jo 
apreiškimo, nei jo kulto formos. Tai įvyks 
tik po mūsų laiko...”), mes žinome, kad 
tuomi problema dar neišspręsta. Anksčiau 
Koestleris kalbėjo apie „pesimistų broliją, 
kuri susivienijusi laisvosios minties oazėse 
sukurs naują judėjimą, apie „šventųjų — 
revoliucionierių sintezę”, ir tai tebuvo tik 
laikinos formulės. Jis dar nežino „amen” 
palaimos.

Koestlerio vaidmenį mūsų dienose nušvie. 
čia viena „Atvykimo ir Išvykimo” ištrau
ka. Kai Slavekas nori pakeisti saugumą ko
va, jo gydytoja jį atkalbinėja: „Nebūk juok 
darys, pasigirdo Sonios balsas. Tu esi ar
koje, ir už tavęs tvanas. Žemė pasmerkta 
lietus tęsis 40 dienų ir naktų. Kas gi kada 
nors girdėjo apie arkos gyventoją, kuris 
pereitų denį ir šoktų atgal į ūžiantį sriau-

HENRIKAS NAGYS

VASAROS NAKTIS
Sidabro tvenkiny pabudo keistos gėlės: 
lėtai praviro dideli, balti žiedai, 
ir suposi viršum gelmės, kaip vėlą 
rugpjūčio vakarą sušvitusių aukštai, 
juodam danguj, pavargusių didžiulių 

žvaigždžių 
šalti, lediniai atspindžiai.

Jos suposi visai, visai lėtai., jos žaidė 
sidabro tvenkiny viršum juodos gelmės.. 
Per taures ritosi lašai, kaip žvaigždės, 
ir per lapus vanduo, kaip tolima giesmė. 
Aš nežinau, šiandieną kas aidėjo: gal būt, 

‘ vanduo,
gal būt, rugpiūčio žvaigždės erdvėje.

Arba, gal būt, žmogus iš lygumų atėjęs, 
nustebintas keistų žiedų tvenkinyje, 
ir liūdintis, kad tuoj ateis ruduo 
ir visa mirs, gal būt, jisai stovėjo 
kur nors juodam Šakų šešėlyje 
ir verkė mirusios dienos.

(Iš knygos „Lapkričio naktys”)

tą? — Kodėl gi ne, Sonia? Istorijoje kaip 
tiik kažko trūksta. Turėjo atsirasti bent vie 
nas, kuris nubėgtų atgal į liūtis žūti kartu 
su neturinčiais lentų po kojomis. — Pasa
kok toliau; kas atsitiko tam juokdariui, ku
ris apsigrjžo? — Viešpats, pažvelgęs j jo 
širdį, susigėdo ir ištiesė jam ranką, kad 
išlaikyti ji sausą visose lietaus srovėse”. 
Koestleris niekad nedvejojo grįžti | sriautą 
ir likti su tais, kurie neturi lentų po kojo
mis. Pradedant evakuojama Barcelona, ii 
kurios jis atsisakė išvykti, stodamas prie! 
mirties pavojų, ir baigiant šia akimirka,, 
jis drąsiai metasi ten, kur pats tvano siau
tėjimas. Laimingas mūsų laikas, dar turįs 
žemės raugo, žmonių likusių žmonėmis, o 
ne sukalkėjusių masių narveliuose.

(Bus daugiau)
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TREMTIES METAI. Lietuvių Ra
šytojų Metraštis. Redaktorius Bern. 
Brazdžionis. Išleido „Patria” Tiubin
gene. 1947 m. Tiražas 5.000 egz. Met
raštyje dalyvauja 70 autorių ir su 
darbų reprodukcijomis 15 dailininkų. 
607 pusi. Kaina RM. 25.—

Neseniai tokiu pavadinimu pasirodė 
tremties knygų rinkoje lietuvių rašytojų 
metraštis. Jis paskirtas lietuviškos knygos 
keturių šimtų metų sukakčiai paminėti 
(1547—1947). Tai didelė 607 puslapių kny
ga, kurioje telpa 70 autorių poezija, bele
tristika, dramos dalykai, straipsniai. Knygą 
prošia 15 mūsų dailininkų darbų reprodua- 
cijos. Gale visų autorių atvaizdai ir trum
pos biografijos. Suprantama, kad apie tokią 
knygą nėra lengva kalbėti. O kalbėti rei
kia, nes tai be abejo vienas didžiausių įvy
kių tremties kultūriniame bare.

Jeigu reikalaujama iš recenzento, kad jis 
būtų kvalifikuotas šnekėti apie tą dalyką, 
kurį jis recenzuoja (deja, pas mus nė visa
dos taip yra!), tai šiuo atveju tur būt bus 
sunku toks surasti, kuris galėtų kalbėti 
apie visą knygą. Tai galėtų padaryti koks 
nors Jakštas, kuris savo laiku recenzavo ir 
zoologijos vadovėlius ir poezijos rinkinius. 
Tiesa, nors šiame metraštyje nėra dalykų, 
kurie tiesiog kalbėtų apie zoologiją, bet ne
daug tetrūksta. Čia randame be poezijos, 
beletristikos, dramos, literatūrinių straips
nių, straipsnius iš archeologijos, etnologi
jos, filologijos, istorijos, masonerijos, poli
tikos ir tt. (pav. prof. M. Biržiškos straips
nis apie M. Roemerį, kuris man asmeniškai 
labai patinka ypač savo drąsiomis minti
mis, bet kuris tikrai maža ką bendro turi 
ir su literatūra ir su tremtimi).
' Daugiausia vietos vis dėlto metraštyje 
užima dailioji litežatūra (1—400 ’p.). Tai 
gražus įvairiaspalvis literatūrinis vainikas, 
supintas iš margų žiedų. Aišku, kad tie žie 
dai ne visi vienodi: vieni jau seniai prasi
skleidę ir nuskinti, kiti dar su rytmečio ra
sa. Bet visi jie įdomūs, vienas kitą papildo 
niuansuoja viso. vainiko spalvingumą, pa- 
ryėkina jo formą. Čia randame kelias rašy
tojų kartas, randame įvairias literatūrines 
sroves ir žanrus. Daug lengviau būtų skai
tytojui susigaudyti tame įvairume, jei met
raštyje būtų buvęs patalpintas geras ir iš
samus straipsnis apie mūsų literatūrą ap
lamai ir ypač apie tremties literatūrą. Čia 
gi be Juozo Girniaus filosofinės studijos 
apie kūrybą ir be Jono Girniaus ir prot. 
"Antano Maceinos straipsnių apie Grušo 
„Tėvą” ir Putino „Nuvainikuotą Vaidilutę” 
kurie abu su tremties literatūra nieko bend 
ra neturi, nieko nėra, kas padėtų skaityto
jui tą specifinę tremties literatūros proble
mą prarasti. Šitą metraščio trūkumą jau ne
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vieną vainiką, supintus šilko siūlu. Tas siū
las — dvasiniai mūsų tautos syvai’. Jie gy
vi, nesvarbu ar mes klajojame Alpių pa
pėdėse, ar nunešti dar toliau — už jūrų 
marių. Tai nėra tik prisiminimas, tai nė
ra tik praeitis, tai yra gyvenimas, kitoks, 
nepaprastas gyvenimas. Tai yra tragiškas 
gyvenimas. Gal būt ir nesvarbu pienės pū
kui, ar jo paliktą stiebą velėna užvers, ar 
usnys ir pikdagiai keros. Tai supranta kiek 
vienas žmogus, tai ypač jautriai išgyvena 
rašytojas. Jis klausia, ar ir mus neištiko 
tas pats Dievo prakeikimas, kaip kadaise žy
dų tautą. Mes esamė, atrodo, ne Dievo rus 
tybės, bet žmonių sauvalės auka. Užtat mes 
tikime, kad mums nereikės laukti tūkstantme
čius, kad pagaliau visokiais kuteriais, su su 
falsifikuotomis vizomis ir per visokias ap
saugos užtvaras grįžtume namo; mes grį
šime taip, kaip iš Babilonijos vergijos, nes 
tai, ką žmogus sugriovė, žmogus gali ir 
atstatyti. - ■'

Bet grįžkime prie metraščio. Jame ran
dame 58 dailiosios literatūros kūrėjus, iš 
kurių apie pusė rašo eilėmis, kiti duoda 
savo beletristikos ir dramos dalykus. Ne 
vienas, kuris jau ir ne nuo šiandien san
tykiauja su mūzomis, nepakliuvo į metraštį. 
Kai kuriuos redakcija atstūmė, kai kurie 
patys atsisakė dalyvauti. Iš tilpusių beveik 
visi ir ne literatams žinomi vardai. Tiesa; 
vienas kitas Lietuvoje dar vos tebuvo pra
dėjęs žengti sunkiu rašytojo keliu, dar tik 
pirmuosius bandymus darė ir kukliai į vie 
Šurną skverbėsi. Šiandien jau jie subrendo, 
subrendo greičiau negu normaliomis sąly
gomis būtų subrendę, kaip greičiau bręsta 
vaisius, kirmėlės apgadintas. Nei vieno, 
tiesa, nėra labai jauno. Patys jauniausieji, 
kaip Nyka-Niliūnas, H. Nagys, jau baigia 
tretįjį dešimtmetį. Tik turint galvoj, kad 
jau nuo 1940 m. mes nebegyvename norma
liu gyvenimu, galima sakyti, kad jie iš vai
kų staiga pasidarė susiformavę rašytojai. 
Ir užtat dabar jie drąsiai stovi šalia kitų ir 
net, kaip sako tūli „kritikai”, kuria savo 
mokyklas, arba bent turi savo pasekėjų, 
kurie dar laukia atsiveriant durims į nau- 
us metraščio tomus. Toje rašytojų plejado- 
e yra ir tokių, kurie normaliomis sąlygo

mis gal būt būtų nuėję kitu ne rašytojo 
keliu — būtų buvę redaktoriai, režisieriai, 
diplomatai, šiaip jau padorūs valdininkai, 
bet kurie dabar rašo eiles, ar net romaną. 
Yra ių tarpe ir tokių, kurie normaliomis 
sąlygomis būtų pasiekę kalnų viršūnes, sa‘- 
vo kūrybą^ perkėlę į tokias sferas, kur da
bar tik svajonėmis gali pakilti. Be abejo,

vienas yra pastebėjęs, mes prie to norime 
taip pat prisidėti. Tiesa, gale pridėtos ra
šytojų biografijos ir trumpos, bet neblogos 
jų kūryoos charakteristikos tą spragą šiek 
tiek užkišai Manau, kad šiuo atveju skai
tytojas bus priverstas nuolat ir nuolat žiū
rėti į tas biografijas, skaitydamas patį vei
kalą. Jos bus Jyg nesuprantamų žodžių žo
dynėlis šalia teksto. Tai labai suprantama, 
nes tremties skaitytojas dar labiau negu 
tremties rašytojas yra išmuštas iš normalių 
gyvenimo vėžių, turiu galvoje ypač jo san- 

; tykius su tremties literatūra.
Savame krašte buvome įpratę prie tam 

tikro literatūrinio gyvenimo stiliaus. Iš vie 
nos pusės, buvo tam tikra distancija tarp 
rašytojo ir visuomenės, iš antros — buvo 
ir tam tikros bendradarbiavimo formos. 
Mokėjome kiekvieną literatūrinį reiškinį įs
tatyti į, tam tikrus rėmus, surasti jo vietą 
bendrame kultūriniame tautos gyvenime. 
Lengviau bųyo ir jo vertę nustatyti. Be to, 
o tai ypač mano galva svarbu, kiekvienas 
žinojome savo vietą ir mažiau besibrovėme 
į svetimą barą. Pats normalus gyvenimas 
buvo geriausias teisėjas ir .seikėtojas to, 
kas kam tinka ir kas ne. Užtat ir pav. to
kia, nors gal ir nevisai pagrįsta, bet labai 
aštriai iškilusi vadinama grafomanijos prob 
lema tada buvo netokia aštri. Batsiuvys ta
da turėjo savo batų dirbtuvę ir žinojo, kad 
jokia Unrra ar joks R. Kryžius jam kon
kurencijos tuo atžvilgiu nedarys. Valdinin
kas turėjo savo įstaigą ir žinojo, kad jo 
reikalų nepakeis joks belgas nei olandas, 
ūkininkas turėjo žemę, kuri neleido jam be 
veik nieku kitu rūpintis, net ir politika. O 
ką bekalbėti iš viso apie procentualų gy
ventojų pasiskirstymą normaliame gyveni
me ir tremtyje!

Dar Svarbiau, tai tam tikras gyvenimo 
tempas. Normaliais laikais viskas brendo 
normaliai, truputį iš lėto, bet užtat 
brandžiai. Iš lėto bet laisvai bujojo 
įvairios galios, pamažu jos atsiskleidė, 
augo ir tik tada... reiškėsi. Dabar mes vi
si esame lyg uždaryti j šiltadaržius ar inku
batorius. Pagreitintu laiku auginame ar 
perime vaisius. Nei trąšos nenormalios, nė
ra nei tos plačios ir laisvos erdvės. Ar ga 
Ii nors ir geriausias šiltadaržis pakeisti lais 
vus daržus ir laukus. O, deja, ir tie šilta
daržiai mūsų' dažniausiai labai biedni: ba
rakai, apdaužytos kareivinės, kamšatis, jo
valynė, žirninė putra, tabako, samagono ir 
kortų tvaiku pakvipęs oras. Mes vedame 
vaisius, vedame vaisius taip, kaip veda vai
sius ožkų apgraužta obelaite. Norime dau

giau išduoti, negu slėpsnos leidžia. Oj šo
kais brūžydamiesi vieni su kitais, besitrin
dami po tą patį kambarį ir po tą patį ra» 
■joną be galo visi išgudrėjome. Visi jaučia
mės lygiai gerai nusimaną ne tik sunkiau
siose politinėse painiavose, bet ir kūry
biniuose baruose. Negi tą pačią žirninę be
srėbdamas jis gali ką nors geresnio su- 
meistravoti negu aš. Kiekvienas mūsų jau
čiasi galįs būti komiteto pirmininkas (va
dinas, būti aukštu valdininku), kiekvienas 
mokėtų sutvarkyti R. Kryžių (vadinas, ūki
nius reikalus), kiekvienas gali būti žurna
listas ,net ir redaktorius, tad kodėl ■ gi ne 
kiekvienas galėtų būti ir rašytojas?

Dar viena maža, bet reikšminga pasta
ba. Laisvėje augąs augalas ar javas ir su 
sausromis susitinka, ir kruša nuplaka, ir 
audra išrauja. O ką bekalbėti, kiek šiaip 
jau nugaišta ir išnyksta! Gi šiltadaržyje? 
Pasodinai 50 diegų pamidorų ar agurkų ir 
žinai, kad visi užaugs ir visi vaisius neš. 
Laisvėje tik stipriausi išsilaiko, maža bėdos 
kad dalis nudžiūsta, užteks, priversti vis 
vien pilnus aruodus. Dabar gi kiekvienas 
daigelis brangus. Šiaip taip stengiesi jį pa
remti, srutomis apipilti, šakeles apgenėti, 
teauga ir teveda vaisius, kad ir menkesnius, 
kad ir susirietusius. Nedaug jų visviena 
jtjtjp ir vist išeis už gerą. Užtat ir mes bran 
giname kiekvieną pasireiškimą, paglostome, 
pagiriame. Tas, kuris šiokį tokį balselį tu
ri, stumiame tuojau į sceną, plojame, bi- 
suojame, tesireiškia, tekyla, tas, kuris nu
drebia šiokį tokį eilėraštuką, tuojau užskai- 
tome jį rašytoju.

Ar reikalingos tos kelios pastabos imant 
į rankas rašytojų metraštį? Žinoma, kiek
vienas supras, kad 70 iš 70.000 gyventojų, 
kurie vadinami ar nori būti vadinami rašy
tojais, tai labai daug. Tačiau čia kaltas ne 
tas inkubatorius, kuriame dabar visi gyve
name ir kuris tiek daug rašytojų būtų pri- 
perėjęs. Kaltos, čia yra tos sąlygos, Į ku
rias pakliuvo mūsų tauta. Audra ją ištiko, 
nuplėšė nuo jos lapus ir žiedus, aplaužė ša
kas. Stagaruotas tik kamienas dar tebesto
vi ten toli prie Nemuno. Ar užaugs ant jo 
lapai, ar išsiskleis žiedai. Tikime kartu su 
lietuviška daina, kad taip. Tikime, kad tas 
apdraskytas kamienas išsilaikys, nenudžius, 
nes jo šaknys giliai įaugusios į lietuvišką 
žemę. O jeigu kamienas išsilaikys, tai ir la 
pai užaugs ir šakos pražįs.

Bet ne apie kamieną norime šiandien kai 
bėti. Norime kalbėti apie lapus ir žiedus, 
nublokštus toli į vakarus. Po ranka turi
me surinktus gražiausius jų ir supintus J 

daug ko mes ir pasigendame čia, ką nor
maliomis sąlygomis mūsų žemelė būtų pa
gimdžiusi, arba kas ir pagimdytas nebūtų 
taip suvytęs, nebūtų taip be syvų, kaip kad 
dabar kartais atsitinka. Dėl viso to kalta, 
kad mes šiandien esame ne laisvame miš
ke ar lauke, bet šiltadaržyje ar blogai pri
žiūrimame medelyne. Rašytojas, ta sutvėri
mo rūšis, kuri tik laisvėje gali tarpti, ku
ri geriau audras ir krušą bevelija, negu bū
ti pririšta prie žaiginio ar padėta po stik
lu; rašytojas dūsta tokiose sąlygose.

Žinoma, dar visa tai taip buvo neseniai. 
Vis vien dar mes gyvename anuo gyveni
mu. Pagrinde mes esame dar tie patys. Nau 
jos gal tik dekoracijos, dvasia ta pati. Trem 
tis — tik akcesorija. Tiesa, per daug skau
di, kad mokėtume į ją kaip į tokią žiūrėti. 
Bet bent galingieji moka jai nepasiduoti. 
Taiykas kad vienas kitas naujas vaizdas įsi 
pina į jų kūrybą — tai dar tik praturtina 
ją. Tik silpnieji pasiduoda tremties dės
niams. Perskaičius visą metraštį gauni įs
pūdį, kad tai ne epigonų kūryba, kad tai 
ne išblėstantis židinys, bet kad tai tas pats 
gyvenimas su savo psichologinėmis ir net 
socialinėmis problemomis. Tai yra, mano 
galva, šviesiausia mūsų rašytojų pusė. Jie, 
bent didelė jų dauguma, nėra atgarsis kaž
ko, kas buvo, bet yra gyvas realus šauks
mas. Tai nėra nuaidėjimas kažkur svetimo
se padangėse ir svetimuose kalnuose, bet 
tai yra pirminis balsas, gyvas ir sultingas. 
Mes kiti, paprasti šios ašarų pakalnės pi
liečiai nenuostabu, kad nesame tokie galin
gi. Mumyse greičiau nutrūksta tos gijos, 
kurios riša mus su kraštu, su tauta. Bet ra
šytojai .nuotabiai, kaip jie moka ir po kelių 
metų braidžioti kaimų galūlaukėse, šnekė
ti su ten kažkur toli pergriūvusiu beržu, 
jausti arimų kvapą, lyg rodos, velėna dar 
būtų ką tik nuversta ir iš jos kiltų žemės 
kvapas, jų ausyse dar tebeskamba tie pa
tys garsai, kuriuos jau mes kiti sunkiai 
begirdime, jų akyse tie patys vaizdai, ku
riuos mumyse jau baigia užmušti svetimas 
dangus ir svetimas gamtovaizdis. Štai dėl 
ko aš taip džiaugiuos, skaitydamas jųjų 
kūrybos metraštį. Manau, džiaugsis su ma 
nim ir kiekvienas. Kol turime tokius ra
šytojus, mes galime būti tikri, kad neš epi- 
gonizmo dvasia nei dekadentiškumo dvasia 
nenustelbs gyvąsias mūsų jėgas.

Bet gyvenimas nestovi vietoje. Jeigu kiek 
vienas silpnas žemės sutvėrimas meta pro
jekciją į ateitį, tai juo labiau tai tinka dva
sios galiūnams; kokius aš įsivaizduoja 
esant rašytojus. Būtų nepilnas jų vaidmens 
supratimas šiomis sąlygomis, jei mes te
reikalautume iš jų, kad jie išlaikytų gyvą Ir 
konkrečią tą 4-iefuvą, kurią mes palikome.

(Nukelta į 4 pusi.)
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500 ginkluotu vokiečių policininkų lenkų DP stovykloje
Kratos metu buvo atimti visi daiktai

Kaip lenkų laikraštis „Kronika” Nr. 32 ■ dijo aparatai ir dviračiai, kurių savininkai 
praneša, š. m. rugpiūčio 1 d., 4,30 va!., 500 ! 4—i!---- v—i-a- i. .—i.:.

ginkluotų vokiečių policininkų apsupo ang 
lų zonoje esantį lenkų DP lagerĮ Lammer, 
Alfeldo apskr., Hannoverio srityje ir pradė 
jo daryti kratą. Juos lydėjo du anglų ka
riuomenės karininkai.

Išlaužę (važiavimo vartus, įsakė visiems 
vyrams apleisti kambarius. Išvarę vyrus j 
kiemą, pradėjo daryti kratą ir viską atimi 
nėti: rūbus, pinigus, maisto produktus, ra 
dijo aparatus, dviračius, rūkalus, laikro
džius, šokoladą ir tt. Vokiečių policija lai
kėsi arogantiškai ir net pavartojo jėgą.'

(ėję 1 stovyklos kapeliono kun. J. Janu- 
szewskio kambarį, pareikalavo tuoj atida
ryti koplyčią. Kunigą vedė du policininkai, 
atstatę Į nugarą šautuvus. Koplyčioje nie
ko nerado, tačiau darydami kratą suardė 
altorių rr kai kuriuos daiktus išmetė ant 
grindų. Kai kunigas grįžo į savo kambarį, 
čia jau rado du policininkus, bedarančius 
kratą ir jam buvo atimta: radijo aparatas, 
pirktas karinės valdžios leidimu, 3 staltie
sės, 4 rankšluosčiai, 2 poros batų, 2 bon- 
kos bažnytinio vyno, kuris buvo pripažin-1 
tas, kaip „vokiečių prekė”. .

Vienai moteriai nutraukė nuo kojų ba
tus .kitiems nuiminėjo nuo rankų laikro
džius. Keliais atsitikimais buvo atimti ra-

i turėjo oficialius karinės valdžios ir vokie
čių administracijos leidimus.

Išlaužę stovyklos maisto sandėlio duris, 
visus esančius maisto produktus išbarstė 
ant grindų, o kai vokiečiams buvo pareikš 
ta, jog čia esą anglų duoti produktai/ vie
nas iš policininkų atrėžė: „čia anglai ne
turi ką veikti, dabar mes šeimininkai”, ir 
po to įvairiais žodžiais iškoliojo lenkus, kaip 
„verpfluchte Polen”, „dūmės Volk” ir tt.

Vienai moteriai, kuri nenorėjo atiduoti 
baltinius, vokiečių policininkas smogė jai 
kumščiu į krūtinę, jog ji griuvo ant grin
dų. Vokiečių gydytojas konstatavo kūno su 
žalojimą.

I Helenos Barcz kambarį įsiveržė net 7 
policininkai, kurie viską atėmė, net 4 sav. 
kūdikio rūbelius, tada moteris sušuko vo
kiečių policininkams:

„Jūs niekadėjai, atiminėsite Unrros daik
tus! Tiek metų jums dirbome, atvežėte mus 
pusnuogius ir vėl viską atimate”.

Policininkas atrėžė: „Mes jums blogiau 
padarysime! Kaip atvažiavote nuogi, taip ir 
išsiųsime nuogus į savo Lenkiją”.

Kai moteris atsakė: „Juk jūs visą Lenki
ją apiplėšėte ir mus pačius išmokėte plėš
ti” — vokiečių policininkas keikdamasis: 
„Du verfluchtes Weib, du wi'rst verhaftet” 
puolė moterį ir perbloškė ant grindų.

K e m p tena s. Vėl nauji varžymai iš PC 
IRO pusės pasireiškė Kemptene DP atžvil
giu. Prieš porą savaičių buvo nutrauktas 
maisto išdavimas sausais produktais vi
siems privačiai gyvenantiemsiems visų tau 
tybių išvietintiems asmenims ir jie buvo 
įjungti j maitinimąsi iš bendros virtuvės. 
Šiomis dienomis tas pat pritaikinta ir 
dentams. Toks PCIRO nusistatymas 
mokslus beeinančio jaunimo atžvilgiu 
stato j| j labai keblią padėt|. Atvirai 
bant, belieka tik du keliai: įsijungti J 
kiečių ūkį ar mesti studijas. Be to, šiomis 
dienomis paskelbtas Area team 1063 pra- 

, _ f _s nešimas išvi<* ntųjų žiniai, kur -me akce :-
Berlynas (Dena). Britų kontrolės komisi- tuojama, jog a'eityje bus siekiama kiek ga 

ja paskelbė, kad tarp prancūzų vyriausybės j Įima didesnio taupumo išvietintųjų aprūpi
te britų karinės valdžios Vokietijoje yra | nime. Taip pat numatyta mažinti dirbaičių • 1 _ 4 A ' T~1 - S ■ ■ Z... — .4 , .—I-, n T 3 ” >

Nauji varžymai išvietintiąjų atžvilgiu
Po 5 vai, kratos, sukrovę 1 kelis sunkve

žimius konfiskuotus daiktus, vokiečių po
licininkai apleido stovyklą.

Po šios kratos, vokiečių gydytojas kons 
tatavo 12 kūno sužalojimų ir sumušimų.

Rugpjūčio 3 d. šią stovyklą aplankė len
kų spaudos atstovai, kurie savo akimis įsi
tikino buvusios kratos padariniais, visas 
tikslias informacijas gaudami iš kun. Ja- 
nuszewskio. (-is)

Sąlygos vykti i Prancūziją

sudaryta sutartis, pagal kurią 14.000 DP iš 
britų zonos gali savanoriškai vykti dar
bams j Prancūziją.

Pirmieji išvykstantieji laukiami Prancū
zijoje pradžioje rugsėjo mėn. Išvykstantieji 
gali pasiimti savo šeimas. Tiems, kurie no 
rėš dirbti kasyklose, bus sudarytos pana
šios sąlygos, kaip neseniai išvykusiems i 
Belgiją. Be kita ko, jiems bus teikiama 
pilnas socialinis draudimas ir laisvas bu
tas darbininkui bei jo šeimai.

Darbo sutartys bus sudaromos tarp pa
vienių DP ir tarp prancūzų darbdavių. Sa 
vanorių pasirinkimą atliks prancūzų darbo 
ministerijos valdininkai.

stu- 
net 
pa
kai- 
vo.

jų skaičių, atskirti dirbanč iosms P.) tRO 
įstaigose nuo dirbančiųjų tremtinių bendrup 
menės labui. Labai keista, kad iš vienos 
pusės raginama įsijungti j darbą, o iš ki
tos 
tas 
tiek 
lės 
žymiai daugiau, negu 100 eilinių dirban
čiųjų tremtinių darbo priedai. Ne nuo to 
galo pradedama! Bet kas keisčiausia, kad 
pavyzdžiui PC IRO įstaigos šlaviko darbas 
yra žymiai labiau įvertinamas negu komi
teto pirmininko, gimnazijos direktoriaus, 
mokytojų ir pan. To pasaulyje dar nebuvo!

— mažinama dirbančiųjų etatai. Argi 
dirbančiųjų priedas yra toks didelis ir 
daug sudaro išlaidų? Vieno pirmos ei 
PC IRO tarnautojo išlaikymas atsieina

— Prof. kan. Meškauskas ir p. doras 
rugpiūčio mėn 1—4 d. d. buvo suorganiza
vę 50 asmenų ekskursiją puikia keleivine 
mašina į Berchtesgadeną ir kitas įdomias 
vietoves. Nors dalyviai kelionėje ir gerokai 
nuvargo, bet grįžę buvo labai patenkinti ir 
laiko šią ekskursiją gerai nusisekusia. Jie 
patarė kiekvienam išnaudoti dabartinę pro
gą ir pamatyti įdomias vietoves, pasigėrėti 
pasakiškais vaizdais. Anot jų, kitas nė sap 
ne nesapnavo tai, ką jis pats savo akimis 
pamatė.

— Gimnazijos mokiniams nuo antro ket
virčio pradžios Įvedama šalia iki šiol mo
komų dalykų dar papildomai šie: mergai
tėms (prad. IV klase) kirpimas ir siuvimas, 
o berniukams (prad. IV klase) — medžio ir 
metalo apdirbimas, elektros instaliacija ir 
auto mechanika. Mergaitėms kirpimą ir siu 
vintą teoriškai ir praktiškai dėstys p. Rim- 
kevičienė, kuri kartu vadovauja ir DP mo
terų siuvyklai, o berniukams — inžinierių 
draugija. Dalykų apmokymui praktiškai bus 
pasinaudojama esančiomis čia DP ir pri
vatinėmis dirbtuvėmis. L. V-kas

MŪSŲ SKAITYTOJAMS
Ryšium su šventėmis, sekantis „Minties” 

numeris išeis antradieni, rugpiūčio mėn. 19 
dieną.

.Minties” redakcija

Lietuviu koncertai Štades visuomenei
Praėjus trumpam laikui nuo pirmojo 

lietuvių koncerto Stadės vokiečių visuo
menei, lietuvių stovyklos vadovybė, vokie
čiams prašant, suruošė toje pačioje rotu
šės salėje ir antrą koncertą. Kaip pirmo, 
taip ir antro koncerto programoje buvo 
lietuviškos dainos, tautiniai šokiai ir pa
saulinių kompozitorių kūriniai. Sį kartą 
koncerto programą atliko iš Detmoldo 
Lietuvių Tremtinių Operos kolektyvo 
kviestieji operos solistai Juzė Augaitytė 
ir Ipolitas Nauragis, ir Stadės „Aušrinė“ 
bei tautinių šokių grupė.

Pirmojoje koncerto programos dalyje 
pasirodė solistai. Jų programoje lietuvių 
liaudies dainos ir arijos iš įvairių operų. 
Ir Juzė Augaitytė ir Ipolitas . Nauragis, 
akompanuojant Valiui Dvarionui, savo 
dainavimu suteikė didelio džiaugsmo kon
certo pasiklausyti susirinkusiems sve
čiams. Svečiai nė nemanė tenkintis so
listų programos dainomis. Abudu daini
ninkai turėjo po kelis sykius „bisuoti", 
širdingai publikos sutinkami ir palydimi 
Girdėjosi iš publikos daug atsiliepimų 
apie aukštą mūsų dainininkų dainavimo 
meną, ir pasitenkinimo' jų padainuotomis 
dainomis.

Antrą koncerto programos dal| atliko 
„Aušrinės“ moterų, vyrų ir mišrūs chorai, 

^Vadovaujami dirigento Mykolo Lluberskio. 
Prie pianino vėl tas pats nenuilstantis 
Valys Dvarionas, kuris koncertui atvyko 
iš Seedorfo. Sutartinai nuskambėjo ir 
„Aušrinės“ dainos, svečių dėmesį atkreip- 
damos ne tik savo gražumu, bet taip pat 
Ir savo dalyvių tautiniais rūbais. „Aušri
nės“ moterys nuo pat choro gyvavimo

TAIP J. VINCA GINA SAVO TAUTOS GARBE
Tarptautinė profesionalų imtininkų są

junga, kurios centras yra Muenchene, 
neseniai pradėjo vykdyti atrankines rung
tynes didesniuose arba istoriniu požiūriu 
reikšmingesniuose miestuose. Pagerbiant 
tūkstantmetini senoviškąjį Bavarijos 
miestą Dinkelsbuehlj, čia ir buvo suruoštos 
pirmosios tokios rungtynės. Tai buvo ne
paprastos dienos šio tautybėmis margo 
miesto gyventojams, nes reikalas lietė 
paskirų tautybių bei valstybių garbę. To
dėl erdviosios Schrann-salės ne tik sėdi
mos, bet ir visos stovimos vietos, kasdien 
pusvalandžiu prieš imtynių pradžią, jau 
būdavo žiūrovų užimtos. Prabilus gongui 
imtlninkai (žengia į sceną, kur konferuo- 
jantis kiekvieną pristato publikai. Konfe- 
ruojantis iš eilės paskelbia: „Džio Vinča - 
Champion der Bajtischen Staaten, Li- 
tauen!“ Suūžia minia, pasipila aplodis
mentai ir šūkiai, ir Vinča, nežymiai pa
lenkdamas galvą, truputi nusišypso ...

Pirmąją rungtynių dieną Vinča susi
tinka su sunkaus svorio Hamburgo meis
teriu ir jį apalsinęs antrajame runde leng
vai nugali; antrąją dieną kiek kietesnėje 
kovoje Vinčos rankose krinta Koelno 
meisteris, o trečiąją dieną, po gana inten
syvių grumtynių, trečiajame runde pra
laimi Vinčai ir Vokietijos meisteris. Gi 
paskutiniąją dieną, įspūdžiui padidinti, 
Vinčai skiriama paskutinės imtynės su 
Europos laisvo stiliaus imtynių meisteriu 
Max Walloschke, kuris vakar čia pat 
laisvo stiliaus imtynių dvikovoje buvo 
nugalėjęs Vengrijos meisteri. Publikoje 
vokiečių ūpas pakilęs, nes šimtaprocen
tiniai buvo tikėtasi Vinčos pralaimėjimo 
Europos meisteriui. Todėl vlet. vokiečių 
org. jaunimas laukė pergalės momento su 
gėlėmis, o miesto burmistras — su sveiki
namąja kalba. Pabaltijos valstybių čem
piono Vinčos laisvojo stiliaus imtynės su 
Europos meisteriu Max, Walloschke vyko 
nepaprastai gyvai, meistriškai, o vietomis 
neįpratusiai tokios rūšies Imtynių stebėti 
publikai, darė žiauraus (spūdžio. Tos 15 
minučių trukusios grumtynės ne tik netu
rtams, bet ir kitų tautybių DP kaštavo 
daug nervų, nes nepastovaus pobūdžio pa

dėties laimėjimai čia keitėsi sekundėmis, 
todėl vokiečiai ir DP ovacijas kėlė pa
kaitomis. Tačiau staiga, visu nustebimui - 
Vinča paguldė savo priešininką. Taip mū
sų Juozas (Vinča) savo pirmosiose tarp
tautinių Imtynių rungtynėse išėjo pirmuo
ju nugalėtoju. Minia kėlė nepaprastas 
ovacijas, kurios viršijo DP Vinčos garbei 
sutaupyti balsai „Valių Vinča!“ Dinkels- 
buehlio Lietuvių visuomenės vardu sto
vyklos sporto vadovas čia pat nugalėtojui 
J'uozui Vinčai (telkė gyvų gėlių. Gi vokie
čiai gėlės parsinešė namo, o burmistras 
grįžo nepasakęs sveikinamosios kalbos. 
Gatvės patvino žmonėmis, kurie skirstėsi 
iš rungtynių salės namo. Visur buvo gir
dėti tik: „Vinča... Litauen ...“

Kitą dieną, sekmadieni, jūsų korespon- • 
dentas, turėjo trumpą pasikalbėjimą su 
Vinča.

Vinča yra kilęs iš Šiaulių miesto. Jo 
tėvas dirbęs vietos bravore (alaus), ir tu
rėjęs gausią šeimą. Tėvas ir motina taip 
pat buvę fiziniai tvirti ir abu - žemaičiai. 
Jų sūnus Juozas jau iš mažens buvęs stip
rus ir turėjęs palinkimą | bokso sportą. 
Pranašumą šioje sporto srityje jis atiden
gęs jau būdamas 18 metų laike viet. po
būdžio bokso rungtynių Šiauliuose.

Pirmasis jo įvertinimas buvo Kaune, 
kur jam atliekant karinę prievolę teko 
boksuotis su Karaliaučiaus, Šveicarijos ir 
Prancūzijos boksininkais tarptautinėse 
rungtynėse. Po to, sporto lyga j| siunčia į 
Rygą, Taliną, Karaliaučių, Savo! (Prane.), 
atstovauti Lietuvą. Visur jis savo žygius 
vainikuoja laimėjimais, o 1928 m. pasau
linėje olimpiadoje Amsterdame (Oland.) 
užima II vietą ir ten pat pasirašo sutarti 
su Amerika. 1929 m. išvyksta i USA, kur 
įvairiose vietose laike trijų metų daly
vauja 28 bokso rungtynėse. 1934 m. persi
kelia | Prancūziją, kur nugali čempioną 
Grizel, vėliau Muretą, o nuvažiavęs į Lon
doną patiesia čempioną Strongar. Tačiau 
laike tų rungtynių Vinča netikėtai susi
žeidžia dešinės rankos, prie kumščio, są
nari (kaulo įlūžimas) Ir su bokso' sporto 
galutinai atsisveikina, tais pat metais pe
reidamas | sunk, svorio imtininko profe-

pradžios yra įsitaisiusios tautinius rūbus. 
Sitai labai kelia svetimtaučių susidomė
jimą. Girdėti, kad daugelis svečių buvo 
atvykę ne tiek dainų pasiklausyti, kiek jų 
tautinių rūbų pasižiūrėti. Bet, kai išgirdo 
dainavimą, tai patiko ir viena ir antra. 
Tautiniai šokiai, kuriuos pašoko vietinės 
lietuvių gimnazijos moksleivės, paruoštos 
St. Cilvinaitės, taip pat susilaukė pelnyto 
pasisekimo.

Abu koncertai nepraėjo nepaminėti ir 
vokiečių spaudoje; Abiem atvejais „Die 
Nordwestdeutsche Zeitung” rašė apie juos, 
nors trumpai, bet labai teigiamai įvertin
damas šią Stadės lietuvių reprezentaciją, 
tuo pristatydama mus vokiškąją! visuo
menei. S. N.

LATVIŲ VYSKUPAS ANSBACHE
A n s b a c h a s. S. m. rugpiūčio mėn. 3 

d., J. E. latvių vyskupas Urbšys aplankė 
Ansbacho stovykloje gyvenančius katalikus, 
Vyskupą prie stovyklos bažnyčios pasitiko 
latviai ir lietuviai katalikai. LTB Ansbacho 
Apylinkės Komiteto Pirmininkas p. Slikas 
Vladas vyskupą sveikino šiais žodžiais: 
„Ekscelencija! Ansbacho Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės vardu sveikinu Eksce
lenciją atvykus į mūsų parapiją. Prašome 
prašyti mums Aukščiausiojo palaimos, kad 
jo Apvaizda saugotų mus tremtyje ir lai
mingai parvestų mus į mūsų brangią Tė
vynę Lietuvą, o brolius latvius — | jų Tė
vynę Latviją.”

Po sumos buvo teikiamas sutvirtinimo 
sakramentas. Bežemis.

TREMTIES METAI
(Atkelta iš 3 pusi.)

Kai kurie iš rašytojai, bijau, hipotekavosi 
praeityje. Tai irgi dekadansas, nes vulga
riai tariant kas neina pirmyn, tas žengia 
atgal. Sutinku, kad graži ta Lietuva, kurią 
mes palikome, kad ji kaip saulė šviesi, bet 
ji gyva, gyva ir šiandien, nors ir sukausty
ta. Kai kas, ir tai daugumoj iš senesnės 
kartos rašytojų, nešiojasi ją kaip kažką 
nekintamo, užkonservuoto. Ne, ji gyva, ir 
tai turi ir gali tik rašytojai pajusti ir mums 
atvaizduoti. Mes jšsinešėme jos saują ir lai 
kome ją suspaudę delųe, mes išsinešėme jos 
paveikslą ir nešiojamės su savimi. Rašyto
jai ją visą nešiojasi, joje gyvena, ją kuria. 
Tai kas, kad ji toli, .kad ji už „geležinės 
uždangos”. Kūryba yra medžiagos nugalė
jimas, yra atstumų ir medžiaginių kliūčių 
nuodijimas. Norėtume, kad rašytojai ne tik 
dainuotų apie senąją Lietuvą, norėtume, 
kad jie kurtų naują, gražią, gyvą Lietuvą.

Ir tuo atžvilgiu jaučiama ir šiame met
raštyje ir aplamai tremties literatūroje tam 
tikras dekadentiškumas. Konkrečiai turiu 
galvoje tas naujas idėjas, kurios veržte ver 
žiasi j gyvenimą ir pro duris ir pro lan
gus, kuriomis gyvena dvidešimto amžiaus 
žmogus, ypač europietis. Naujo tautų ir 
žmonių sugyvenimo formos kyla, naujos po 
litinės ir socialinės idėjos, naujos psicho
loginės ir filosofinės problemos. Rašytojų 
uždavinys būtų jomis gyventi, jas kurti, ir 
svarbiausia, jas pargabenti į Lietuvą, kuri

i
siją. Nekurj laiką treniruojasi pas imti- 
ninką Požėlą Paryžiuje, po 'to, sėkmingai 
rungiasi Klaipėdoje, Rygoje, keliose vie
tose Vokietijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, 
Šveicarijoje, o 1937 m. važinėja po Šiaur. 
Ameriką, atsiekdamas gražių rezultatų 
sunk, svorio imtynėse ir praturtindamas 
savo patyrimą.

1938. m. Juozas Vinča grąžtą Lietuvon 
ir tais pat metais (vykusiose, Rygoje, 
tarptautinėse rungtynėse laimi Pabaltijo 
valstybių čempiono titulą ir dekoruotos I 
kl. aukso medaliu.

Šiuo metu Vinča yra pakviestas | Bel
giją tarptautinių rungtynių organizato
riaus Pietų Amerikai Constant de Martin, 
Liege (Lieže), iš kur dar šį rudenį turės 
vykti j Paryžių persiristi su čempionąis 
Džim Landus ir Martinson. Taigi, niūsų 
Vinča gana rimtas pretendentas į Europos 
sunk, svorio čempiono titulą, kurj įgijus, 
pirmiausia aplankysiąs Columbija ir kitas 
Pietų Amerikos Valstybės.

Būdingas J. Vinčos būdo bruožas tai - 
nesigirti. Jis kalba trumpais sakiniais, 
formuluotais aiškiomis sąvokomis; mintis 
dėsto lėtai, apgalvodamas; labai nemėgsta 
klausinėjimų apie rungtynes, sakydamas: 
„nejaugi vyrai, neturit ką kitą kalbėti..“ 
Taip pat jam nepatinka, jei kas j| pava
dina ponu: „Koks aš jums ponas? Vadin
kite mane tiesiog Juozu!“ Įdomaujasi la
biausiai klasikine muzika, gi moderniosios 
(jazz) nepakenčia. Be to, Vinča yra dide
lis liet, tautiniais motyvais dainų mylė
tojas, ir liuoslaikiais dažnai jas niūniuoja. 
Bendrai, prigimtis Vinčą apdovanojusi 
vispusiškai tvirtu lietuvio charakteriu, 
kurio nepajėgė nugalėti nei karo audros - 
tremtis, nei užsieniuose praleistas laikas; 
jis ir meta lietuviškai: pirma virš galvos 
iškėlęs auką trumpai patvarko, o po to, 
sviedęs žemėn tiesiai ant menčių, savo 
100 kg. svoriu galutinai prispaudžia, ne
žiūrint kokios šalies šis čempionas ar 
meisteris bebūtų.

Taip mūsų Juozas gina savo Tautos 
garbę.

Girdenis 

šiomis aplinkybėmis sunkiai begali jas ir 
nujausti. Vienas kitas, ir čia turiu atiduoti 
duoklę jauniesiems, tai atjaučia ir tai vaiz 
duoja savo kūryboje. Jie susikoncentravę 
naujo žmogaus problemoje. Tai natūralu ir 
suprantama. Jie per daug jauni, kad pajėg 
tų apimti ne tik žmogaus, bet ir žmonių 
problemas. Jiems trūksta ir patyrimo ir 
apimties. Bet senesnieji rašytojai, kurie iš
gyveno ir, tikimės, atjautė visas nepriklau
somos Lietuvos ligas, kurie sąmoningai 
pergyveno du svetimus režimus, kurie turi 
progos stebėti Vakarų demokratijos ir jos 
kuriamo gyvenimo apraiškas, jie turi gvil
denti ir socialines ir politines šių . laikų 
problemas, nes tik tuo būdu jie padės su
kurti tikrai demokratinę, pažangią, socia- 
liškai teisingą Lietuvą. Žinoma, kai kas pa
sakys, kaip galima tas padaryti neturint pa 
ties socialinio junginio po ranka. Taip, bet 
negi jūs, kurie mokate atjausti dar šian
dien Lietuvos žemės kvapą, negi jūs nega
lite jausti jos žmonių pulso. Pagaliau, mes 
gyvename irgi tarp žmonių ir su žmonė
mis, tarp tautų ir su tautomis. Juos visus 
ir jas visas kamuoja tie patys rūpesčiai. 
Negalima tų problemų taip lengvai spręs
ti, kaip kai kurie rašytojai bando jas spręs 
ti metraštyje patalpintuose savo dalykėliuo
se. Tikėkite man, kad. nei šeimos proble
mos, nei persiorientavimas už ar prieš bol
ševizmą, nei pasisakymas už ar prieš Die
vą, taip lengvai nesisprendžia, kaip kai ku 
rie bando tai daryti. Kiekvienu atveju šian
dien negalima pasitenkinti lyriškai ar epiš 
kai apdainuoti Lietuvą, kaip kažką buvu
sio, nors ir labai gražaus. Ją reikia kurti, 
kurti nuolat, kurti naują, tik tada ji gy
vens ir mes gyvensime joje.

Rašytojas šiandien turi būti aktualus. Tai

POLITINIŲ KALINIŲ ŽINIAI
Š. m. rugpiūčio 21—22 dienomis, Flossen 

burge, prie Weideno, šaukiamas Lietuvos 
Antinacinės Rezistencijos Politinių Kalinių 
S-gos narių visuotinis suvažiavimas.

Kviečiami dalyvauti visi Sąjungos nariai, 
turintieji nario knygeles. Atskirų kvietimų 
nebus siunčiama.

ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMAS
š. m. rugpiūčio 30—31 dienomis Schvein 

furte, lietuvių stovykloje (Franz Schubert 
str. 14a), yra šaukiamas visuotinis Lietu 
vių žurnalistų S-gos narių suvažiavimas. 
Suvažiavimo pradžia — rugpiūčio 30 d., 
10 vai., stovyklos salėje.

PRANEŠIMAS
Ryšium su spaudoje pasirodžiusia netiks

lia žinute dėl popierio licenzijų gavimo daū 
gelis kreipiasi į Šv. Vald. K. L. K., prašy
dami išrūpinti spausdiniams ir popieriui lei 
dirnus. Švietimo Valdyba tuo reikalu daro 
atitinkamų žygių, bet reikalas tuo tarpu 
atitinkamose įstaigose nėra išspręstas. To
dėl užinteresuotiems pranešame, kad jei 
kur susidaro sąlygos knygoms spausdint!, 
prašome tai daryti vietoje. Kai klausimas 
bus išpręstas Švietimo Valdybos naudai teį 
giamai, spaudoje tuojau bus paskelbta.

Vadovėlius ar šiaip kūrinius aprobuoti 
prašome siųsti K. L. K-jli prieš jų atida
vimą spaudai. Iki šiol būdavo atsitikimų, 
kad vienas rankraščio egz. būdavo atsiun
čiamas K.L.Kį| aprobuoti, o kitas egz. bū
davo tuo pačiu metu atiduodamas spaus
dinti. Ateityje tokie rankraščiai nebus ap
robuojami. Leidėjai, spausdindami vadovė
li ar grožinės literatūros kūrinį, turi už
rašyti tokią aprobatą, kokia tai knygai bu
vo duota.

Tikrinti paruoštą vaikų literatūrai spau
dą pavesta žinomam vaikų liter, rašytojui 
Antanui Giedraičiui, (21a) Augustdorf, b. 
Detmold, DP Camp. Autoriai prašomi ten 
kreiptis.

š.V.K.L. Komisija 

nereiškia, kad jis turi pasitenkinti pigiu 
patriotizmu, lamentavimu dėl mūsų bėdų. 
Jis turi būti kovotojas, revoliucijonierius. 
Jeigu kai kurie prancūzų rašytojai meta 
šiandien literatūrinį darbą ir stoja | kovą 
už naujas idėjas (pav. Bernanos), dėl to, 
kad jų nuomone karas, ideologinis karas 
vyks’ta ir toliau ir reikia griebtis konkre
tesnių ginklų tame kare dalyvauti, tai juo 
labiau mūsų rašytojai turi tą jausti. Nera
ginu jų mesti mūzas, net nemanau, kad 
reiktų ypatingai pulti tuos, kurie šiandien 
pirmuosius bandymus tedaro. Bet šiandien 
ypač turi būti stiprus idėjinis pagrindas, o 
to daugeliui mūsų rašytojų trūksta, pav. ar 
bekelia kas jų pasaulio ar Europos žmo
gaus idėjas, ar nagrinėja laisvės problemą?

Dar viena mintis kyla skaitant spaudoj 
mūsų tremtinių literatūrinius pasireiškimui, 
lai iš dalies tinka ir rašytojų almanachui. 
Pas mus visur dominuoja poezija. Man
ding, kad tokiais jirozaiškais laikais, ku
riuos dabar gyvename, poetinė forma nėra 
labai vykusi išreikšti dabartinio gyvenimo 
problematikai. Proza yra klasinė šių d fe
nų literatūros forma, taip kaip savo laiku 
buvo drama, o dar seniau buvo eilės. Bi
jočiau kategoriškai tvirtinti, bet drįstu gal
voti, kad žiauri ir komplikuota dabartinė 
realybė sunkiai gali tilpti palyginti ne
lanksčioj eilėraštinėj formoj. Kaip ten be 
būtų, bet romanas ir novelė — štai naujų
jų laikų vyraujantis žanras. Žinoma, naivu 
būtų kam nors patarti mesti rašyti eiles ir 
griebtis novelės ar romano, bet mano as
menišku įsitikinimu kiekvienas literatūrinis 
žanras turi savo amžių. Tuo nenoriu pasa
kyti, kad šiais laikais negali būti didelių 
poetų. Jų yra, ir su malonumu galima kons 
tatuoti, kad nevienas ir rašytojų metraščio 
dalyvis siekia ir forma ir stiliumi ir turi
niu labai aukštai.

Daug dar klausimų kyla skaitant ir perskai 
tant šį almanachą. Jų visų laikraštinėj re
cenzijoj nesuminėsi. Galima būtų, ypač apie 
kai kuriuos rašytojus, kalbėti ir atskirai, 
bet šiuo tarpu užteks. Aplamai paėmus, pa
darytas didelis darbas. Užtai reikia sveikin
ti Rašytojų Draugiją, kaip inicijatorę, to 
metraščio redaktorius ir leidėją, kurie visi 
nesigailėjo jėgų, kad šis kūrinys išvystų 
dienos šviesą.
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