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Atvyko Kanados ministeris
Kanados imigracijos ir atstatymo minis

teris G D. Howe rugpjūčio 10 d. atvyko, į 
Frankfurtą. Jis rūpinsis išvietintųjų apgy
vendinimu Kanadoje. Yra numatoma, kad 
Kanada priims' 10.000 D P su šeimos na
riais. Iš 2.700 DP, kurie turi būti perkelti’ į 
Kanadą, 800 rugpiūčio 11 d. išplaukė iš

Sunkus bandymai Saugumo Taryboje
Balkanų, Egipto ir Indonezijos klausiniu svarstymas

JT STEIGIA INFORMACIJOS BIURUS DIDŽIAUSIUOSE PASAULIO MIESTUOSE * JAV SIŪLO GRAIKIJOS BYLĄ PER
DUOTI JT VISUMOS SUSIRINKIMUI * JAV PRIIMS BET KOKIAS VISUMOS SUSIRINKIMO REKOMENDACIJAS * SU
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Šios dienos numeryje:
SUNKUS BANDYMAI SAUGUMO 
TARYBAI

Bremeno. (Dena).

Marshallis išvyko i 
Pietą Ameriką

Vašingtonas (DPD). Prezidento Truma- 
no lėktuvu užsienio reikalų ministeris Mar
shals, senatorius Vandenbergas ir atsto
vas prie JT Waren Austinas išvyko Į Rio 
de Janeiro. Prezidentas Trumanas atvyko į 
aerodromą juos išlydėti. • ,

Frankfurte ne visai saugu
Frankfurtas (Dena). Amerikiečių preky

bininkas Stephan Thuransky, kurį Buda
pešte buvo suėmusi vengrų saugumo poli
cija už antikomunistinius išsireiškimus ir 
kuriam, amerikiečių pasiuntinybei padedant, 
pavyko pabėgti, atskridęs į Frankfur.ą pa
reiškė, kad Vengrijoje „980/<i tautos yra 
prieš komunistų organizuotą terorą”. J>s’ 
esąs pasiryžęs nušviesti kas dedasi Vengri
joje tiktai tuomet, kai pasijusius visai sau
giai. 1
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Ir brihi parlament, atostogauja
Londonas (Reuter). Nežiūrint opozicijos 

kritikos, vyriausybės teikiamų įgaliojimų 
Įstatymą Žemieji rūmai priėmė visais tri
mis skaitymais. Aukštieji rūmai šį įstatymą 
taip pat priėmė be 
ptūčio 13 d. abieji 
paskutinio posėdžio 
gas. Atostogos tęsis

nesusitarė 
darbo lai- 
Ministeris 
konserva-

jokių pakeitimų. Rug- 
rūmai buvo susirinkę 
prieš vasaros atosto- 
ligi spalio 20 d.

Anglies kasyklų atstovai dar
kaip Įgyvendinti reikalavimą dėt 
ko pratęsimo anglies kasyklose, 
pirmininkas Cl. R. Attlee atmetė 
torių pasiūlymą ministerių kabineto narių 
ir parlamento atstovų atlyginimus suma
žinti 20—3O°/o.

'Per radiją pasakytoje kalboje Attlee rei
kalavo britų visuomenę prisidėti prie ūkio 
krizės nugalėjimo. Kiek galima spręsti iš 
spaudos komentarų ir ši Attlee kalba ne
buvo visuomenėje palankiai sutikta.

Vašingftnas (AP). Prezidentas Truma- 
nas turėjo pasitarimą su savo kabineto na
riais dėl D. Britanijos ūkio krizės. Po pa
sitarimų jis dar kalbėjosi su užs. reikalų 
ministerių Marshalliu. Vėliau jis priėmė 
finansų ministerį Snyder, kuriam yra'paves
ta paruošti D. Britanijai suteiktos paskolos 
sąlygų sušvelninimą.

* Feldmaršalas Montgomery rugpiūčio 
27 d. vyks į Prancūziją ir turės pasitari
mus su prancūzų generalinio štabo nariais.

(Schw» Zt.)

Atideda pinigu reformą
Frankfurtas (Schw. Zt.). Negalint susi

tarti koordinacinėje komisijoje dėl naujų 
pinigų spausdinimo, pinigų reformos klau
simas yra perduotas Kontrolinei Tarybai. 
Vienos valstybės atstovas atmetė amerikie
čių pasiūlymą dėl bendros banknotų spaus
dinimo kontrolės. Britų atstovas protesta
vo prieš pinigų reformos nutęsimą.

TRYGVE LIE PRANEŠIMAS
Lake Success (DPD/Reuter) Jungtinių 

Tautų gen. sekretorius Trygve Lie pilna
ties susirinkimui paruošė apyskaitinj pra
nešimą, kuriame nurodo, kad iki apyskai
tos metų pabaigos, t. y. iki š. m. birželio 
mėn. 30 d. ybuvo padaryta 1911 posėdžių. 
Tas, ahot jo, įrodo „džiuginantį pasiryži
mą” vis labiau stiprinti Jungtinių Tautų 
organizaciją.' Tuo tarpu pasaulio būklė ne 
kiek nesanti pagerėjusi. Dar vis tebėra 
sudarytos pagrindinės taikos sutastys, 
rios yra būtina sąlyga pasaulio tvarkai 
'statyti.

Pranešime sakoma, kad norint pasaulio 
tautas geriau supažindinti su Jungtinių 
Tautų darbais, jau esančios Įsteigtos infor
macijų centrinės Londone, Vašingtone, Ko
penhagoje, Ženevoje, Paryžiuje, New Del
hi, Šanghajūje ir Rio de Janeiro. Dar iki 
šių metų galo numatoma tokias centrines 
įrengti: Kaire, Maskvoje, Pragoję, Varšu
voje ir Mexico City.

Pranešime yra nušviestas ir finansinis 
JT stovis, šiems apyskaitos metams visu
mos susirinkimo buvo kirta 27.740.000 
lerių, bet dar trūkta 2.500.000 dolerių, 
laidų sąmata ateinantiems 1948 metams 
sudaryta sumoje 39.403.792 dolerių.
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NEIŠSPRENDŽIAMAS BALKANŲ 
KLAUSIMAS

New Yorkas (DPD/Reuter) JT pakomisi- 
sija Saugumo Tarybai pranešė, kad suras
ti kompromisinę išeitį Balkanų klausimu 
galutinai nepavyko.

Amerikiečių atstovas Herschelis Johnso
nas pareiškė: „Yra aišku, jog nėra vilties 
pajudėti iš mirties taško. Nebėra reikalo 
veto grasinimams pasiduoti. Atėjo laikas 
mūsų teisėtiems ' įsitikinimams išreikšti. 
JAV yra tos nuomonės, kad sukilėliai, ku
rie yra Jugoslavijos, Bulgarijos ir Albani-

jos remiami, stumia Graikiją j didžiausj 
pavoją. Graikijos nepriklausomybei gre
siantis pavojus gali būti pašalintas tiktai 
tuomet, jei Jungtinės Tautos energingai Įsi 
kiš. Jungtinių Tautų neveiklumas paskatin
tų užpuolikams nenubaustiems savo veikimą 
tęsti toliau. Jei veto trukdo Saugumo Ta
rybai rasti išeitį, tai problema turi būti 
perduota Jungtinių Tautų visumos susirin
kimui. JAV yra Įsitikinusios, kad visumos 
susirinkimas panaudos savo galios priemo
nes Graikijai apsaugoti. Be to, JAV yra 
pasiruošusios priimti bet kokias ■ visumos 
susirinkimo rekomendacijas”.

Johnsonas Įnešė rezoliuciją, kad Saugu
mo Taryba turi pripažinti Albaniją, Bulga
riją ir Jugoslaviją kaltomis gresiant pasau
lio taikai.

sakė, kad šitaip sutartis traktuojant galima 
prieiti išvados, jog kiekviena taikos sutar
tis turi būti skaitoma negaliojančia, jei sve 
tintos kariuomenės buvimas krašte sutartį 
galėtų padaryti beverčia. Egiptas gi nie
kuomet nebuvo verčiamas sudaryti sutartĮ.

INDONEZIJOS KONFLIKTAS
Lake Succes (AP) Nežiūrint olandų prie

šinimosi, Saugumo Taryba nutarė buvu
siam Indonezijos ministeriui pirmininkui 
Dr. Sutanui Sharirai leisti dalyvauti pasi
tarimuose dėl padėties Indonezijoje. D. Bri 
tanija, Prancūzija ir Belgija balsavo prieš 
jo įsileidimą, bet sovietų pasiūlymą įsileis
ti parėmė ir JAV. Tuomet Olandijos atsto
vas pareikalavo, kad būtų įsileista ir 
tų Indonezijos bei Borneo atstovai.

Australijos delegatas pasiūlė pasiųsti 
danezijos 
vykdomas 
sustabdyti

Batavia
konsului lankantis Djogjakartoje jnuonezie- 
čių vyriausybė (teikė notą, kurioje reika-

MUSŲ KOVOS GYVIEJI LIUDININKAI

VIENUOLIKTASIS GROMYKO VETO

LAIŠKAI SKAITYTOJUI

LAISVOS PASTABOS

LENKŲ LAIKRAŠTININKAS APIE 
PALECKĮ

IŠ MUSŲ GYVENIMO ir kt.
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Saugumo Tarybos reikalavimas 
karo veiksmus.
(Dena/Reuter) Amerikiečių gen.

BRITŲ NUSISTATYMAS DEL EGIPTO
New Yorkas (Dena/Reuter). Britų delega

tas Sir A. Cadoganas pasisakė prieš Egip
to ministerio pirmininko Nokraschi Pa- 
schaj kaltinimus.

Britų karinės pajėgos atvykusios Į Egip- laujama Indonezijos klausimui spręsti šu
tą tuometiniam Khedivui prašant, nes ki- Į daryti tarptautinę arbitražo komisiją, 
taip kraštas būtų patekęs Į anarchiją. Tik 
Anglijos rūpesčiu Egiptas galėjo susidary-j 
ti sau nepriklausomybę ir gerbūvį. Dėl No’ 
kraschi Paschos išsireiškimo, kad Egiptas 
ir Sudanas esą nuo nepamenamų laikų su-.1 
sivieniję, Sir Aleksanderis pasakė, jog 
Egipto viešpatavimas Sudane prasidėjo tik 
po Sudano užėmimo 1921 metais. Tik su; 
britų pagalba Egipto vyriausybei pavyko' 
nugalėti Mahdi vadovaujamą sutbuiiečių 
maištą. Egiptas pavergė Sudaną i™visiš-[ 
kai klaidingai’ tvirtinama, kad sudaniečiai 
norį sąjungos su Egiptu. Sudano inteligen-l 
tija norį savos valdžios. „

Dėl Nokraschi Paschos tvirtinimo, 
Egiptas sudarant sutartį 1936 m. visai 
buvęs savistovus partneris, Cadoganas

Susirupinimas Korėja
Viename Molotovui adresuotame rašte- 

JAV užsienių reikalų ministeris Marshallis 
pasisakė už greitesnį Korėjos ateities su
reguliavimą. Kartu Marshallis pareikalavo 
iš bendrosios rusų — amerikiečių komisi- , ‘ 
jos Korėjoje ligi rugpiūčio 21 d. suteikti 
paaiškinimą kodėl iki šiol yra negalima su
sitarti Korėją liečiančiais klausimais. (UP)

* Amerikiečių karinis gubernatorius Pie 
tų Korėjoje (sakė suimti kraštutinių kai
riųjų partijų vadą. (Dena).

MUSŲ KOVOS GYVIEJI LIUDININKAI
‘(POLITINIŲ KALINIŲ SUVAŽIAVIMO PROGA)
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JAV KARO MINISTERIS KENNETH C. ROYALL FRANKFURTE a/M.
Mūsų atvaizde iš dešinės: gen. Clay politinis patarėjas R. Murphy, JAV pasiunti
nys Londone Mr. Lewis Douglas, generolas Lucius D. Clay, karo ministeris Ken

neth C. Royall ir gen. C. R. Huebner (Dena—Bild)

INDIJA IR PAKISTANAS — BRITŲ DOMINIJOS.

Londonas (Dena/INS). NaktĮ iš ketvirta-. 
Benio į.penktadienį pasibaigė 190 metų už- 

D. Britanijos viešpatavimas Indijo- 
fe. Nuo rugpūičio 15 d. keturi šimtai mi- 
gėmų indų pradėjo naują gyvenimą. Kar
ls' buvo nuleisjos nuo stiebų britų imperi
ls vėliavos.

Sasrtarimu .padalinti Indiją į dvi valsty
bes su atskiromis savivaldomis, būtent į 

ir Pakistaną, yra išvengta didelių 
kraujo praliejimų, bet neatrodo, kad nau- 
jcsšos kolonijos dabar galės turėti ramų 
jjysrifcną. Vis dar nesibaigia religinės ko- 
wis, jzadtegfmail ir sabotažo aktai. Sunkiai 
jįM iiJšęreffldžiamas maisto trūkumo ktausi- 
amtrf kuris jau daugelį metų kelia rūpesnį 
Mraų -^r. paj?įų indų įstaigoms.

Nosskiekv'ietnos valstybės vyriausybės sa
vo prikalus tvarkys atskirai, bet daug , ką 
turės ir bendro. Pasitarimai dėl armijos

Indija atgavo savarankiškumą
BENDRA APSIGYNIMO TARYBA. V. L. PANDIT PAREIŠKIMAI

ramiai pasibaigė, nes buvo 
pusėm patenkinama išeitis, kad 
turi turėti vieną kariuomenės 
jos turi priklausyti nuo bend-

pasidalinimo 
rasta abiem 
abi armijos 
vadą ir kad 
ros apsigynimo tarybos.

Indijos generalgubernatoriumi yra pa
skirtas lordas Mountbatfenas, kuris iki šiol 
buvo Indijos vicekaraliumi. Panditas Neh
rus bus ministerių pirmininku ir kartu tvar 
kys užsienio reikalus, o taip pat palaikys 
santykius su britų sąjungą. Pakistane gene
ralgubernatoriaus vietą perėmė muzulmo- 
nų lygos vadas Mohammedas Alis Jinna- 
has, kuris laikinai turės diktatoriškus įga
liojimus valdyti ir kontroliuoti savo kraštą.

Abu generalgubernatoriai valdys savo 
kraštus ligi ateinančių metų kovo 31 d., nes 
artėto laiko turi būtį -paruoštos unijos kons 

■JHurijos. Yra prileslžiama, kad princų bei 
maharadžų valdomi kraštai galop taip .pat tis bei sielcmras.

prisidės prie šių dominijų.
Maskva (Dėna/Reuter) Ponia Vijayo Lak

schmi Pandit, kuri yra indų pasiuntinėj 
Maskvoje, suteikė spaudai raštišką pareiš
kimą, kuriame sakoma, jog Indija ir So-i 
vietų Sąjunga esančios viena su kita ypa-; 
tingai susietos, nes abu kraštai esą įrodė 
pajėgumą, nežiūrint esamų savose valsty-j 
bėse rasių ir civilizacijų skirtumų, sudaryti 
harmoningus junginius.

Ji šitaip rašo: „Mes tikime, kad tokią 
laikyseną perims didžioji pasaulio dalis ir 
kad mes bendrai su kitomis draugiškai nu- 
sistaėiusiomis pasaulio tautomis ' galime im 
tis kurti žmonijai naują laisvės, teisingu
mo ir taikos epochą.”

Pasiuntinė pareiškė, jog ji dės pastan
gas nušviest: indų tautai sovietu tautos vil-į

,\... T a s laisvės nevertas, kas 
negina jo s”. — šie prasmingi žodžiai’ 
įrašyti Laisvės Varpe Karo Muziejaus 
bokšte, kuris per nepriklausomo gyveni
mo laikotarpi nuolat aidėjo po Lietuvos 
žemę, primindamas jos vaikams jų parei
gas savo Tėvynei, praeityje nešusiai sve
timųjų priespaudą, amžinai kovojančiai už 
laisvę ir tiek daug aukų sudėjusiai už tą 
brangiausią kiekvienos gyvos tautos tur
tą — laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Tie žodžiai buvo įrašyti ne tik priminti 
laisvės kainą, bet jie savaime išplaukė iį 
mūsų ilgos ir garbingos istorijos lapų, ku
rie per ilgus šimtmečius krauju nužymėjo 
lietuvių tautos jėgą, gyvybę ir nepalaužia
mą kovos valią. %

Nepriklausomo gyvenimo laikotarpis, 
leidęs vispusiškai pasireikšti mūsų tau
tos kūrybiniam genijui, aiškiausiai bylo
ja apie laisvės metų pasiekimus ir yra ge

riausias subrendimo atestatas bei nenugin
čijamas mūsų teisių saugotojas.

Šie nepriklausomo gyvenimo metai 
mums įdiegė tokį prisirišimą prie laisvės 
ir savarankiško valstybės gyvenimo, jog 
mes neįsivaizduojame galėsiant atsirasti 
tokiai pasaulyje jėgai, kuri visam laikui 
nubrauktų iš pasaulio žemėlapio Lietuvos 
vardą. Ne! Gyva tauta, kovojanti 
tauta, nors ji ir maža, negali žū
ti, nes ji stovi gėrio ir teisingu
mo pusėje.

Ir štai, tą mūsų nepalaužiamą kovos 
ryžtą ir tikrosios laisvės meilę ryškiausiai 
parodė šis antrasis pasaulinis karas ir il
gi okupacijų metai.

Vertinant mūsų tautos padėtį šio antro
jo pasaulinio karo metu, reikalinga visuo
met atkreipti dėmesys Į tas specifines geo
grafines ir politines sąlygas, kuriosna bu
vo atsidūrusi mūsų valstybė. Ir jeigu mes 
šiandien išlikome ištikimi savo pasirinktai 
laisvės idėjai ir jokis priešas nesugebėjo 
iš mūsų padaryti savo politiniu Įrankiu — 

mes galime būti dėkingi ne palankiom ap
linkybėm, bet tam mūsų tautos politiniam 
ir tautiniam subrendimui. Maža tauta, ka
ro nublokšta, Įvairių „išlaisvintojų” 
teriojama ir prievartaujama, vis dėlto, 
lieka nepalaužiama savo tikėjime Į laisvę 
ir pati pirmoji išdrįsta pakelti kardą ir 
balsą prieš tuos pavojus, kurie likusio pa
saulio tik šiandien pradedami suvokti.

Čia ir yra tragiškoji mūsų kovos pusė, 
nes mes dėl aukščiau minėtų specifinių 
geografinių ir politinių apystovų, turėjo
me per visą okupacijos laiką ruošti krau
jo vaidinimus tai pasaulio daliai, kuri ne
tikėjo, ar nenorėjo tikėti, jog blogis, ne
žiūrint kokiais vardais jis besidangstytų, 
tikrai yra blogis ir viso krikščioniškojo 
pasaulio amžinas priešas. ‘

Bet ar toji aplinkybė mus turėjo atpa. 
laiduoti nuo kovos prieš okupantus, atsi
sakyti nuo laisvės? Ne! Laisvės varpas per 
amžius skambėjo ir jis nenutilo sunkiau
siose mūsų tautai valandose, o dar tvir
čiau įsiveržė atgimusios Lietuvos dvasia. 

Atsirado pirmieji savanoriai partiznaai 
pirmieji tremtiniai j tolimus Rytus, orga
nizuotas ir po visą Lietuvą išsišakojęs po

grindis, gausi slaptoji spauda, radijo siųs- 
politiniai 
nekaltų

iuvai, koncentracijos stovyklose 
kaliniai, šaudymai, kankinimai, 
brolių kraujas ir Lt ir t.t....

Ir kai nuskambėjo paskutinisIr kai nuskambėjo paskutinis šio karo 
šūvis, trūko okupacijų pančiai ir prasivė
rė koncentracijos lagerių ir kalėjimų du-

rys, tada galima buvo pamatyti ir nusta
tyti šio baisaus karo padarinius ir atskirų 
tautų aukos dydĮ. Deja, ne visų kalėjimų 
durys atsidarė ir ne visų tautų aukas ga
lima buvo nustatyti.

Tam tikra dalis lietuvių politinių kali
nių išsilaisvino iš garsių nacių koncentra
cijos stovyklų ir kalėjimų ir po ilgų ka
linimo ir kankinimo metų pirmą kartą iš
vydo laisvę. Nevisiems teko šia laisve pa
sinaudoti — daugis iš jų buvo nukankinti, 
arba per garsiuosius dūmtraukius išgarin
ti.

Kiek jiems visiems teko išgyventi, mo
ralinių ir fizinių kančių iškentėti — retas 
tegali pilnumoje suprasti, o šiandien net 
daugis nebando apie lai užsiminti arba net 
pašaipos ir dvejonių paleisti tų atžvilgiu, 

kurie tikrai tik visų mūsų pagarbos pri
valo susilaukti.

Jie yra tikrieji mūsų ilgų metų laisvės 
kovų gyvi liūdininkai ir atbundančios pa
saulio sąžinės nuolatiniai dirgintojai, ku
rie nuolat primena už ką jie kovojo, už 
ką jie kentėjo ir kaip dar toli tas metas, 
kada jie visi galėtų džiaugtis ne tik savo 
asmenine laisve, bet pajusti po savo ko

jomis gimtąją žemę ir tą neišpasakytą lai
mę — pamatyti .Įsikūnijant tuos siekimus, 
dėl kurių buvo kovota, kentėta ir lietas 
kraujas.

Todėl daug kam jie nepatinka, todėl 
jiems nenorima pripažinti visų tų teisių, 

kuriais naudojasi kitų tautų laisvės kovo
tojai — politiniai kaliniai.

Tačiau toji aplinkybė nesumažina mūsų 
tautos įnašo kovoje prieš krašto pavergė
jus, *o tūkstantinės aukos nacių lageriuose 
iškelia mūsų tautos rezistencinį judėjimą 
ir pirmąsias kovojančių tautų eiles.

Kiekvienam politiniam kaliniui kyla ne 
malonus jausmas, kai jis savo mintimis 
nusikelia į tuos kovos melus, prisimena tą 
aukščiausio laipsnio idealizmą ir pasi
šventimą, visus tuos pavojus ir iškentė
tus stovyklose metus ir po to padaro pa
lyginimą tarp netolimos praeities ir da
barties. Išreikšti tam jausmui gąl būt ir 
truktų žodžių, tačiau mes visi tremtiniai 
tai jaučiame, suprantame ir kartų išgyve
name.

Bet jie guodžiasi ir tokia pat tvirta vil
timi ir nepalaužiama valia, kaip anais ko
vos ir kančios metais, tiki, nes jų pradėta 
kova llįsiama.

Lietuvių Antinacinės Rezistencijos Po
litinių Kalinių Sąjungos antrasis tremtyje 
suvažavimas (š. m. rugpiūčio 21—22 die
nomis) kaip tik Įvyksta istorinėje vietoje 
Flossenburge, kur, tarp kitų tautų, nacių 
buvo nužudyti 2.480 lietuvių.

Susirenka buvusieji kovos draugai ap
tarti savo reikalų, pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę toje vietoje, kur lietuviškų* 
kraujas aplaistė svetimą žemę. Neabejoti
na, kad tomis valandomis suvažiavusiųjų 
krūtinėse stipriau suplaks tėvynės meilės 
pulsas,'užsižiebs dar' tvirtesnė laisvės ko
vos ugnelė ir nematomais ryšiais apjungs 
visame pasaulyje išsibarsčiusius ir Tėvynė
je likusius kovos draugus.

Tebūnie šis ryšys tvirtu ir kov» ne
pertraukiama, iki išsipildys gyvųjų liftdi- 
ninkų siekimai ir mūsų visos tautos vie
nintelis troškimas — laisvai ir neprUdaa- 
somai .gyventi.

Su šiomis mintimis ir finkėjhnala mes 
sutinkame šį antrąjį trenjtyje Betariu po
litinių kalinių Sąjungos savežbriraa.

H. ž.

I

I

1
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Vienuoliktasis Gromyko veto
Tuo tarpu kai Vakarų Europa kaštligiš- 

kai ieško išeities iš jai gresiančio ūkinio 
bankroto, Saugumo Taryba budi, kad, kur 
nors nekiltų karas. įvykiai Graikijoje, In
donezijoje, britų — egiptiečių ginčas, vis 
tai tipiški konfliktai, kuriems ji buvo su
kurta. Saugumo Taryba yra tarytum .polici
jos nuovada, kuri yra atsakinga už tvarkos 
palaikymą, kuri, reikalui esant, turi griebtis 
reikalingų skubių žygių, tačiau kuri, kaip 
ir normali policija, negali daryti esminių 
sprendimų. Tam yra kompetentingi kiti JT 
Organizacijos organai, kiek jiems leidžia 
atskirų jos narių suverenumas.

Tas šventasis suverenumas ir yra 'baisioji 
kliūtis, kuri dairiai niekais paverčia visas 
Saugumo Tarybos pastangas. Tačiau nežiū 
rint to, visą tą instrumentą pavadinti visiš
kai bereikšmiu nedera. Imkime, pavyzdžiui, 
kad ir Graikijos bylą. Neramumams jos pa
sieniuose kilus, Taryba pasiuntė savo kvo
tos komisiją. Po kelių mėnesių darbo ir 
smarkių diskusijų komisija surašė savo ra
portą. Teisingiau tariant, du raportus. Vie
ną paruošė komisijos dauguma, kitą ma
žuma — Lenkijos ir Sovietų Sąjungos ats
tovai. Raportai buvo patiekti Tarybai, ku
ri pradėjo juos svarstyti. Ta proga ameri
kiečių delegatas • pasiūlė rezoliuciją, kad 
taryba nutaria ir toliau palikti savo ste
bėtojus Graikijoje. Amerikiečių rezoliucijo
je nėra kalbama apie kaltę už buvusius 
įvykius. Ne Tarybos uždavinys yra ką nors 
pasmerkti, tai gal būt bus padaryta vėliau, 
dabar Taryba, kaip ir policija, turi žiurė- 
ti vieno — kad nebūtų mušamas!. Ta min
timi vadovavosi amerikiečių delegacija, siū 
lydama savo rezoliuciją. Taryba ilgai dis- 

' kutuoja, pagaliau pereina prie atskirų re
zoliucijos punktų svarstymo, sovietų dele
gatas tose paskutinėse diskusijose nedaly
vauja. Sužiba viltis, kad jis, gal būt, susi
laikys nuo balsavimo. Pagaliau visa rezo
liucija pastatoma balsavimui. Beveik visi I 
Tarybos nariai pasisako už, ateina eilė sa 
vo sprendimą pasakyti Gromyko. Visa sau- | 
sakimšai žiūrovais pripildyta salė. sulaiko ' 
kvėpavimą. Visų akys nukreiptos į Oromy- i 
ko. Bet tas, lyg žaizdamas žiūrovų nervais I 
nesiskubina, praeina keletą ilgų sekundžių t 
— pagaliau įprastas „niet”! Australijos de
legatas pulk. Hodgsonas klausia: „Kodėl 
Jūs iki šiol tylėjote ir leidote mums ištisas 
dvi savaites bergždžiai diskutuoti?!” Gro
myko į tai pašaipiai atšauna: „Aš norėjau

jums suteikti dvi savaites ramybės atosto
gų.” Kodėl jis taip elgiasi?

Graikijos ministerio pirmininko pava-
• duotojas ir karo ministeris Sophoclos Veni- 
i zelos sekantą dieną pareiškė, kad Gromy-
• ko Veto parodė tikruosius sovietų kėslus 

Graikijoje, būtent, jų norą toliau tęsti „ne
paskelbtą karą”. Tačiau ar tai būtų vie
nintelis tikslas? Argi vien dėl to apsimoka

> gadinti savo vardą? Pagaliau, jei Graikija 
taip sovietams reikalinga, tai kodėl iš Al
banijos ateina tik 2.400 „sukilėlių”, o ne, 
sakysim, 100.000, kurie pajėgtų susidoroti 
su Graikijos armija?' Pagaliau Gromyko 
veto faktinę padėtį mažai pakeičia. Juk Sau 
gurno Taryba prieš kiek laiko budo pave
dusi kvotos komisijai, iki bus priimtas jos 
raportas, palikti savo stebėtojus Graikijoje. 
Dabar, dėl raporto susitarti negalint, tie 
stebėtojai liks toliau. Tiesa, jiems Albani
jos, Jugoslavijos ir Bulgarijos sienos lieka 
uždarytos, tačiau jie gali ir Graikijos pu
sėje konstatuoti iš kur atsiranda ..sukilė
liai”. Visa byla dar gali būti perduota Vi
suotinam Susirinkimui. Pagaliau tai 11-ta- 
sis veto! Visą tai sudėjus, į krūvą tenka 
prieiti išvados, kad „nepaskelbtas karas” 
nebuvo vienintelis veto tikslas, kad čia 
slypi gilesnė priežastis.

Pats Gromyko ir jo kolegos iš Albanijos 
Jugoslavijos ir Bulgarijos, argumentuoda
mi savo nenorą sutikti su stebėtojų pasky
rimu, visą laiką rėmėsi suverenumo sąvo
ka. Girdi, kad tos Tarybos užmačios, už 
kurių slypi JAV imperializmas, pažeidžia 
nepriklausomų valstybių suverenumą — ne 
priklausomybę. Tą patį mes girdėjome iš 
Molotovo Paryžiuje, kada buvo kalbama 
apie Marshallio planą. Tą patį mes girdi
me diskusijose dėl atominės energijos kon
trolės. Iš to peršasi viena prielaida. Būtent, 
kad Sovietų Sąjunga, priešingai kitiems JT 
nariams, Jungtinių Tautų Organizacijoje jo 
kiu būdu nenori įžiūrėti vienos supervals
tybinės organizacijos užuomazgos. Todėl ji 
pasinaudoja kiekviena proga, kad parodžius 
visą JT negalią. Tai, atrodo, yra jų diplo
matų tikslas. Kokie sumetimai juos verčia 
tai daryti? Ginti tą suverenumą, pasisakant 
už bendradarbiavimą, kiek jis nepažeidžia 
suverenumo? į tai galimas tik vienas at
sakymas. Sovietų Sąjunga pasaulinėje super 
valstybėje įžiūri sau pavojų. Pavojų savo 
režimui. Jai atrodo, kad pasauliui beieš
kant išeities iš chaoso, į kurį jį įstūmė ant

rasis pasaulinis karas, jai bus parankiau 
siekti savo tikslų be supervalstybinės or
ganizacijos. Todėl ji prieš įstodama į JT 
taip smarkiai pasisakė už veto teisę. Bruta
liai kalbant, visos tų veto virtinės tikslas 
yra JT plętojimosi į pasaulinę vyriausybę 
saboįažas. ■ ,

Žinoma prancūzų žurpalistė Geneviėve 
Tabouis, „France-Libre”’ skiltyse nagrinė- 
dama susidariusią situaciją, ją lygina su 
1935 metais, kada Tautų Sąjunga svarstė 
Abisinijos bylą. Tačiau skirtumas yra la
bai didelis. Tada Tautų Sąjungai neprikišu 
sė JAV, iš jos buvo pasitraukusi Vokieti
ja. Pagaliau Abisinija neturi strateginės 
vertės kaip Graikija. Tada dar nebuvo aiš
kus vieno pasaulio idealas ir būtinybė. Sian 
dieną amerikiečiai vien tik ūkiniais sume
timais, nekalbant apie moralę ir strategiją, 
nenorėdami uždusti savo sienose turi siek
ti vieno pasaulio. Gresiantis ūkinis bankro
tas verčia prie jų šlietis ir to paties siekti 
ir kitas Europos bei užjūrid valstybes. To
dėl amerikiečių delegatas H. Johnsonas 
po to dramatiško posėdžio viešai pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga savo veto teisę „pa
naudoja piktam”. Tas pats konstatuojama 
ir anglų konservatorių ir liberalų politikų 
grupės atsišaukime: „Europos projektas.” 
Jame konstatuojama, kad sovietai JT darbą 
tyr,->« -rdo, komunizmas prilyginamas naciz 
mui ir reikalaujama glaudžios amerikiečių 
— britų karinės, ūkinės ir politinės santar
vės Europai nuo komunizmo išgelbėti, taip 
kaip savo laiku ji buvo išvaduota iš naciz
mo. Žinomas amerikiečių radijo komenta
torius Elmer Davis pašaipiai konstatavo, 
kad sovietai, garsiai kalbėdami' apie suve
renumą, su Gromyko veto įrodė, kad jie to 
suverenumo nė kiek negerbia.

Buv. JAV Valstybės pasekreforius Sum
ner Welles, neseniai komentuodamas padėtį
daleido, kad ilgainiui, sovietams savo poli
tiką tęsiant, visa Jungtinių Tautų organi
zacija į priešsovietinę santarvę, iš kurios, 
žinoma, jie patys su visais savo satelitais 
turėtų pasitraukti. Aišku, tokia santarvė dar 
griežčiau sieks vieno pasaulio idealo (kū-! 
nijimo. Tačiau ir t
Saugumo Taryba, nors ir neišpildys savo1 
tiesioginio uždavinio — išsaugoti pasaulio 
taikę, vis dėlto bus prisidėjusi prie naujo 
geresnio pasaulio kūrimo ir visos tos il
gos diskusijos nebus nuėjusios niekais.

V. Meškauskas

Dėl karaliaus Mykolo likimo
Rumunijos karalius Mykolas yra monar

chas, kuris nevaldo. Taip rašo, „New York 
Times", ir dar priduria, kad teoretiniai jis 
(■U atleisti vyriausybę, skelbti naujus rin
kimus, amnestuoti, pasiūlyti Įstatymus. Prak- 
tlškal gi visa realioji gaila priklauso k'omu- 
nlstiškujal Petro Grozos vyriausybei Ir rusų 
kariuomenei, kuri vis dar laiięo okupavusi 
Rumuniją.

Du kartu savaitėje karalius Mykolas atlie
ka valdovo monarcho formulumus: atvyksta 
Bukareštan Į pasitarimus su savo kabineto 
minlsterlala. Likusį laiką jis praleidžia, ke
liaudamas tarp savo dviejų rezidencijų, nes 
jis gyvena: pilyje prie Savarslnos, kuri yra 
prie Vengrijos sienos ir pilyje Sinajuje, 
kuri yra aukštai kalnuose 150 km nuo Bu-
karešlo. Jis turi 10 automobilių, vieną dvi-

Sovietai stato karo pramone už Uralo
B er 1 y n a s. (NYHT.) Berlyną pasiekė 

Įdotnūs pranešimai apie Sov. Sąjungos pla
nuojamą ateities gynimąsi. Pagal juos beveik 
visi ginklų ' municijos fabrikai, paimti iš 
sovietų okupacinės zonos Vokietijoje, yra 
statomi Azijos Rusijoje už Uralo.

Leningradas yra giliausiai' Va' ’.ruošė esan
ti išimtis iš ryškaus rusų nusistatymo — 
koncentruoti savo ginklų pramonę, .gal būt 
net daugiau negu prieš antrąjį pasaulinį ka
rą, Rytų Rusijos tolimoje gilumoje. Sovietų 
sluogsniai, kurie, panašiai kaip ir visų tau
tų vadai, dabar turi apsispręsti, kaip geriau
siai apginti savo krašto saugumą bet kokio 
ėyentuąlumo atveju, matomai nusprendė, kad 
karo su Vakarais atveju, Leningradas vėl 
galėtų pasitarnauti, kaip šiaurinis sparnas 
gynimose lanke.

K,a i kas f r Maskvoje.

Iš Vokietijos rytinės, okupacinės zonos 
išmontuotų, ir išgabentų keletos karinių 
pramonės įrengimų yra taip pat pasiųsti ir 
į Maskvos pakraščiuose esančius fabrikus.

Ginklaviinosl įrengimai buvo pirmiausia ir 
skubiausia rusų išmontuojami. Tarp išmon
tuotų fabrikų yra Bergmano parako ir sprog
stamosios medžiagos įmonė Berlyne bei 
Heinkelio lėktuvų įmonės ir faktiškai visos 
sunkiosios pramonės koncernams priklausiu
sios svarbiausios ginklavimosi įmonės, suriš
tos su karine gamyba.

Pranešama, kad sovietų vadai jaučia, jog 
smarkaus užpuolimo iš Vakarų atveju, se
kančių penkerių metų laikotarpyje bet kokiu 
momentu jie dar negalėtų pasikliauti savo 
apsisaugojmo sistema, paremta įtraukiant 
Rytų Europos tautų kontroliavimą J savo 
periferiją. Reikią skaitytis su palyginti greitu

tų kraštų atkritimu, lygiai kaip ir bu ga
limybe, kad užpuolikai vėl galį, pralaužę 
gynimosi lanką, įsibriauti į Rusijos teritoriją.

Vartojimo prekių Įmonės.
Kaip išmontavimai Vokietijoje, taip ir toji 

problema yra įdomi, kad vartojamųjų prekių 
įmonės yra vienintelės, kurios yra steigiamos 
europinėje Rusijos 'dalyje paliai vakarines 
sienas. Sunkioji pramonė su mažomis išim? 
timis yra toli rytuose.

Kaip kad vakarinių alijantų stebėtojai yra 
įsitikinę, sovietų b<mljimasis dėl užpuolimo 
iš Vakarų matomai turi didelės svarbos da
bartinei politikai pateisinti.

Rytų Vokietijoje ir visoje 
rusai teikia įspūdį, kad jie 
lenktyniaują dėl laiko. Jie 
nesijaučia esą pakankamai 
tačiau jie yra užaliarmuoti, kad jis galįs greit 
kilti.

Tai yra baisioji Sovietų Sąjungos dilema. 
Sovietų sluogsniai jaučia, kąd jie privalo 
imtis žygių padaryti savo kraštą, o taip pat 
ir periferinius kraštus, dengiančius savo pa
reikalavimus ir nepriklausomus nuo .Vakarų, 
taip kad karo atveju jie nenukentėtų nuo 
Vakarų atskilimo. Bet stengdamosi pačĮgrytl 
tas sritis save apsirūpinančiomis, SoV. Są
junga didina tarptautinių santykių įtem
pimą, kreipdama juos į taiką, ko jie ne
labai trokšta. • *

Pavyzdžiui, Sovietų užsienių reikalų mini
stras Viačeslavas M. Molotovas, nuspręsda
mas, kad Rytų Europa nedalyvautų Mar- 
schallio plane, siekia, kad Rytai nepasidarytų 
priklausomi 
jis prisidėjo 
darė tai, ko 
ir — labiau

Rytų Europoje 
jaučiasi baisiai 
nenori karo ir 
jam pasiruošę,

nuo Vakarų; bet tuo pat metu 
prie Europos suskaldymo/ir pa- 
Sovietų Sąjunga yra reikalinga 
negu tikra — trokšta.

Nepaprastas kainu issivystymas Maskvoje

žala likti Rumunijos soste. Motyvas čia gali 
būti tas, kad Mykolas turi labai daug gera
darių valstiečių tarpe.

Bet paskutiniu metu ateina žinios, kad ko
munistai dabar ruošiasi nuo Mykolo atsipa
laiduoti t arba bent atimti jo paskutiniuosius 
formalios galios likučius. Reporteriai pra
neša apie didėjantį antimonarchlstinį nusi
statymą vyriausybės sluoksniuose ir didė
jantį nervingumą* karaliaus rūmų aplinku
moje. Amerikiečiai' ir anglai, kurie gyvena 
Bukarešte, spėja jog rusai matomai nenori, 
kad tuo metu, kai jie savo armiją iš Rumu
nijos atitrauks, ten dar paliktų monarchas, 
kuris galėtų bandyti paveikti Sovietų Są
jungai palankią vyriausybę.

(NYHT)

motorlnį lėktuvą ir vieną lenktynių motor
laivį. Jam patinka važiuoti su visomis šio
mis susisiekimo priemonėmis tiek greitai 
klek tik jos pajėgia. Jo gražiuosius automo
bilius rumunai dažnai mato lekiančius Ru
munijos plentais, ir visuomet prie vairo yra 
pats karalius.

Atrodo gana mistiškai sako amerikiečių 
laikraštis, kad komunistai leidžia Mykolui, 
kuris yra vokiečių Hohencolernų giminės at-

Japonijos imperatorius Hirohito ins
pekcinėje kelionėje po Honschu provin
ciją. Mūsų atvaizde imperatorius ap
lankęs vieną bravorą, raganas ryžių 

vyną. (Dena—NYT—Bild)

Vartojamųjų daiktų ir maisto produktų 
gamybos išlaidų degresyvus kitėjimas So
vietų Sąjungoje nuolat turi įtakos Į kainų 
struktūrą. Ypatingą perversmą kainų sis
temoje iššaukė mažėjančios žaliavų, jų ap
dirbimo ir žemės ūkio gaminių išlaidos. 
Šito išsirutuliojimo ekonominė reikšmė ryš 

nu pašaunu lucaiu iru- ; . • . • ... . ..... , ..... .t . J . . . . j kiai pasireiškia naujojoj kainų' politikoj,tokiu nemaloniu atveju, L . . ,. . .. . , ,J Sovietų valdžios (staigus bando, pasinaudo- 
damos padidėjusia gamyba, sumažinti skir
tumą tarp valdiškai nustatytų ir laisvos 
rinkos kainų bei sukurti pradą tokioms kai 
noms, kurios būtų paremtos tikra vartojimo 
verte, ir kurios sulygintų abu, kaina nusta
tančius faktorius — pasiūlymą ir pareika
lavimą.

Nustatytos ir laisvos rinkos kainos Mask 
voje 1942/47 metais (rubliais už kilogramą): 
Maisto prod. Nustatyt, kaina 1942 m. 1947 m.

Tuo tarpu kai racionuotų maisto produk
tų kainų skirtumas, palyginus su neracio- 
nuotų maisto produktų kainomis bavaruose 
(teisėtoje juodojoje rinkoje) svyruoja - tarp 
300 ’ir 500%, vartojamųjų gi daiktų atitin
kamas skirtumas siekia 400—1000%.

Vartojamųjų daiktų nustatytos ir laisvos 
prekybos kainos Maskvoje 1942/47 metais 
(vertė rubliais):

BLOKUOJA-

Jugoslavijos

JUGOSLAVIJA PASIJUTO 
MA

Belgradas (DPD/Reuter).
ministeris pirmininkas maršalas Tito savo
vasaros rezidencijoje spaudos atstovus pa
informavo, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės stengiasi įvykdyti „savo rūšies bloka
dą” ' " * ' ” ”■ --,J-
kia 
niai
rikoje mašinų, kurios yra reikalingos kraš
to atstatymui. Amerikos įstaigos neišduoda 
jugoslavų keleiviams vizų įvažiuoti į Ame
riką ir tuo būdu mėgina mus izoliuoti.”

prieš Jugoslaviją. Ta blokada pasireiš 
tuo, „kad oficialūs Vašingtono sluoks- 
daro kliūtis Jugoslavijai pirkti' Ame-

duona la‘) 4
mėsa • 12 38
cukrus 5 48
sviestas 28 60
kiaušinis (vienas) 0,6 1

Laisvos rinkos kainos:
Maisto produktai 1942 1944 1946 1947
duona 100 80a 35 18
mėsa ,500 450b 110 (x).
cukrus ' 1000 800 300 -(x)
sviestas (x) 1100 370 165
kiaušinis (vienas) 15 17 (x) (X)’

Vart. da ikj. Nustat. kain. Laisvos prek. kain.
1942 1947 1942 1947

Vyriški odin. batai 95 105 1800 1100
moter. odin. batai 135 150 3030 1200
vilnonės kojinės 3 7 45 30
šilkinės kojinės (x) 28 150 120
vyr. kostiumas 265' 570 4000 2200
mot. suknelė 105 410 2200 1300
tualetinis muilas (x) 20 60 30

Negalima tikėtis, kad sovietų penkių me-
tų planas staiga parodytų didelę simpatiją 
laisvojo* mainų ūkio principams. Šitokia 
galvosena būtų visiškai klaidinga. Simpto
mai šito „politinio kainų renesanso” be 
abejo parodo kol kas dar nepastęjpėtą reiš
kinį, kylantį iš sovietų planų sistemos ir 
atskleidžia jų polemikoje naujus subordi
nuoto ūkio kelius. (Schw. Ldzt.)_

*) Paaiškinimai:, (x) nežinoma, a—juoda duo 
na, b — jautiena.

Japonijos imperatoriaus kova su militaristais
(Tąsa iš praeito numerio)

Liepos mėn. 26 d. Potsdamo deklaracija | 
dėl^kapituliacijos imperatoriui ir japonams 
liberalams pasirodė priimtina, tačiau vy
riausia taryba nebuvo ja patenkinta. Rug
pjūčio 6 ir 9-tą dienomis buvo išsprogdin
tos atominės bombos ir Rusija paskelbė Ja 
ponijai karę. Rugpiūčio 9 d. aukšt. taryba 
nubalsavo priimti Potsdamo sąlygas su ke
turiomis išimtimis: — dinastija paliekama,1 
Japonija neokupuojama, pati tvarko kariuo 
menės dalinių nuginklavimą bei evakuaciją 
ir pati teisia atsakingus už karą asmenis.

Hirohito jautė, kad šios sąlygos dar bom 
bardavimų nesustabdys. Dėl to jis sukvię-' 
tė aukšč. tarybos narius apie vidurnaktį įį 
savo laikiną rezidenciją — mažą vasarna
mį, pastatytą virš vienos giliausių Japoni
jos oro slėptuvių. Dalyvauja pats impera
torius, šeši aukščiausios tarybos nariai ir 
baronas Kiichiro Hiranumo — slaptosios ta 
rybos pirmininkas. Taj buvo karšta ir drėįf 
na Vasaros naktis, kada moskitai įkyriai 
zvimbė apie konferencijos stalą ir kada pra 
sidėjo nelaimingiausi Japonijos istorijoje 
debatai.

Vienas po kito trys militaristai tarybos 
nariai — karo minist. Korechika Anami, 
armijoj štabo viršininkas generolas Yo- 
shijiro Umezu ir laivyno Štabo viršininkas 
admirolas Soemu Toyoda — pasisakė prieš 
kapituliaciją. įprastas jų nekalbumas ir su
sivaldantis ramumas buvo praėjęs. Visi ver 
kė. Spiegiančiais balsais jie prašė dar pa
laukti. Nepermaldaujamas ministeris pirmi
ninkas Suzuk su drebančia dėl senumo, su
sijaudinimo ir išvargimo galva, reikalavo 
eiti prie balsavimo. Pats rizikuodamas net

savo gyvybę, nes pasipriešinimas fanati
kams militaristams galėjo reikšti kulką į 
galvą. Juo labiau, kad panašūs ekstremistai 
prieš dešimtį metų buvo, jo kūne jau pali
kę dvi kulkas. Suzuki rizikavo ir nenusi
leido. Tarybos nariai vienas po kito įmetė 
savo balsus..

Iš septynių balsuotojų tik keturi pasisa
kė už kapituliaciją: užs. reikalų minist. Shi- 
genori Togo, laivyno ministeris Mitsuma- 
sa Yonai, baronas Hironuma ir pats Suzu
ki. Sąlyga, kad imperatoriaus dinastija pa
liekama.

Tačiau griežta tradicija, kuri dar niekad 
nebuvo sulaužyta, reikalavo tarybos vien- 
balsiško sprendimo. Tada prabilo pats im
peratorius. Ramiai, net šaltai, jis nurodi
nėjo, kad karo planai nuo pat pradžios ne
atitiko tikrovei. Išklausęs tų, kurie priešin
gi kapituliacijai, nepakeičiau savo nuomo
nės. Aš pasitikiu sąjungininkas ir jų sąly
gomis. Aš noriu priimti sąlygas, kokios 
jos yrą. Siek tiek patylėjęs, įsakančiu bal
su sušuko: „Aš laukiu iš jūsų visų, kad su 
tiktumėte su manimi šiame klausime”. Aša
ros tryško. Tarybos nariai nulenkė galvas 
baigus Hirohito savo žodį. Tyla buvo nu
traukta karo ministerio Anami. Sukritęs 
ant kelių jis šliaužia prie imperatoriaus, ku 
ris paniekinamai nuo jo nusisuka. Anami 
balsas pavirsta tiesiog į klyksmą:

„Maldauju, nekapituliuokite, mes turime 
planą!” Ant kelių šliauždamas artinasi, kad 
pasiektų imperatoriaus drabužį, bet pastara 
sis pasitraukia ir momentą lukterėjęs vėl 
pareiškia: „Aš laukiu iš jūsų visų, kad pri 
tartumėt man”, ir išeina iš kambario.

Pildydami imperatoriaus valią tarybos

nariai perduoda kablegramas Švedijai ir 
Šveicarijai, kurios savo ruožtu perduotų 
JAV, D. Britanijai, Kinijai ir Rusijai. Pri
imama Potsdame! deklaracija besąlyginiai, 
jeigu bus imperatoriaus dvaras ir suvere
niteto teisės laiduojamos. Tačiau kova su 
militaristais, lakinai atlyžusi dėl didelės 
pagarbos imperatoriui, nepasibaigė. Po tri
jų dienų sąjungininkai atsako, kad „paga
liau Japonijos vyriausybė turės būti suda
ryta- laisvu japonų tautos valios pareiški
mu”. Vėl vyr. taryba piktai ginčijasi. Karo 
ministeris' ir štabų viršininkai vėl reika
lauja tęsti karą, įrodinėdami, kad sąjungi
ninkų atsakymas reiškia imperatoriaus (ins 
titucijos) sistemos sugriovimą. Tuo tarpu, 
Amerikos lėktuvai išmetinėjų po visą kraš
tą Potsdamo deklaraciją ir Japonijos atsa
kymą. >

Markizas Kido, slaptojo antspaudo sau
gotojas ir vierias iš imperatoriaus patikė
tinių, atnešė tokią proklamaciją tiesiog Hi 
rohito. Abu bijojo, kad armija, daugiausia 
išsidėsčiusi jūrų pakrantėse ir nematydama 
baisių oro puolimais sunaikinimų, sužino
jusi apie sutikimą kapituliuoti, nesukiltų. 
Fanatiški karininkai galėjo, nežiūrint impe 
ratoriaus parėdymo, versti savo kareivius 
tęsti kpvtf,

Rugpiūčio mėn, 14 d. imperatorius vėl su 
šaukia vyriausią tarybą. Kada abu šefai ir 
karo ministeris griežtai pasipriešino kapi
tuliacijai, imperatorius grasinamai pareiškė 
„Mano nusprendimas priimti Potsdamo dek 
laraciją nebuvo lengvas. Pasikeitimų neįvy
ko. jeigu® karas neužbaigiamas jo kritiš
kiausiu momentu, netik Japonijos valdymosl 

norma gali būti sugriauta, bet ir pati tau

ta sunaikinta. Kad aš būčiau tautos geriau 
suprastas, ruošiu imperijos įsaką (Impe
rial Rescript). Ir reikalauju” — vėl pažvel
gė įlašinamai į militarises — „kad visi 
čia esantieji sutiktų”.

Vakare įsakas buvo imperatoriaus pa
ruoštas. Apie 11-tą valandą pasiuntinys lau 
kė pasirengęs nešti jį į radiofoną. Bet tuo 
tftomentu apie 1000 karių — disidentų ar
tinosi prie vasarnamio. Greit įsakymas bu
vo užrakintas į Hirohitos seifą. Ir taip še
šis kartus kareiviai buvo įsiveržę į vasar
namį ieškodami įsakymo bei Kido, kurį jie 
buvo nutarę nužudyti. Nes jie manė Kido 
esant kapituliacijos inspiruotoju. Kido slė
pėsi slaptame imperatoriaus požemyje, ku
riame slapstėsi ir pats imperatorius, tik dėl 
susidėjuių aplinkybių ne toje pačioje vie
toje. Tuo tarpu kiti daliniai sudegino iki 
pamatų Suzuki rezidenciją.

Sekančios dienos 4 vai. rytą, nepavykus' 
mėginimui paimti valdžią į savo rankas ir 
dėl opozicijos imperatoriui, nusižudo karo 
min. Anami. Truputį $rieš 8 vai. atvyksta 
gen. Tanaka (iš rytų gynybos komandos) ir 
prikalba kareivius išsiskirstyti. Du jų ka
rininkai nusišauna patys. Tada ir pats gęn. 
Tanaka įeina J savo' kambarį ir taip pat 
nusišauna. Vakare perskaitomas imperijos 

. įsakymas ir tauta girdi savo imperatoriaus 
balsą, skelbiantį galutiną Japonijos kapitu
liaciją.

Kaipo tituluotas Japonijos valdovas, im
peratorius formaliai atsakingas už savo vai 

! dinių karo kaltę. Tačiau tas nesumažina jo 
baisios dramos, kuri .imperatoriui teko per
gyventi kovoje su savo militaristais uzur
pavusiais valdžią, kuriuos tik savo atkaklu 
mu 'ir kieta valia privertė kapituliuoti.

(Pabaiga)
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AI.G. LAl^DSBEROIS Šio karo knygos puslapiuose
Šiapus Lamanšo rašytoją pagrobė įvykių [nas, savo šventuosius, savo jaunuomenę, tu 

sukūrys. Užimtosios Prancūzijos kultūra ir 
jos esminė išraiška — literatūra, pergyve- 

' no vieną sunkiausių savo bandymų. Ji ne
palūžo. Karo’ metai nepertraukė dvasinio 
gyvenimo vystymosi. Pasaulėžiūrų susiduri 
me buvo iškovota didesnė pergalė, negu ar 
mijų grumtynėse. Prancūzų rašytojas pasi
rinko kovą, emigraciją, arba tylėjimą. Nau
josios Europos . bendradarbių buvo 
jie gausiausiai rikiavosi bulvarinėje 
joje.

„Po 19-10-tųjų metų pralaimėjimo 
cūzija nenupuolė į nusivylimą, nes ji žino
jo, kad jai dar liko vienas ginklas, vienas 
atnaujinimo ir išsigelbėjimo įrankis — jos 
dvasia... Didžiuma gerųjų rašytojų įžvel
gė koks atentatas buvo įvykdytas prieš dva 
sinę Prancūziją ir pasitraukė” ,— rašo G. 
Duhamel. Kovojanti literatūra pasiekė „ste
binančios apįtfities. Pogrindžio leidykla 
„Editions du . minuit”, laikraštis „Cahier 
noir” sutraukė žymiausias plunksnas. Ten 
nuskambėjo L. Arago'n eilės ft Fr. Mau- 
riac politiniai straipsniai, novelė „Jūros 

‘. Tyla” išgarsino jauno rašytojo Vercors (J. 
Bruller) vardą. $ių dienų krizė buvo at-

- z vaizduota daugely dramų. Okupacijos metu 
jos dažniausiai buvo perrengiamos graikiš 
kosios tragedijos rūbais. J. P. Sartre dra
ma „Musės”, originaliai piešiantį maquis 
kovą, savo veiksmą taip pat nukelia į to
limą praeitį. Karo, belaisvės, koncentraci
jos stovyklų pergyvenimai pagimdė daug

■ reportažinių knygų. Andre Gide dienoraš
ty šio karo dienos išgyvenamos pribrendu
siu, turtingu žodžiu.

Vienas ryškiųjų karą vaizduojančių pran 
eūzų romanų, kritikų premijuotas Romain 
Gary „Europietiškasis aukojimas”, yra pa
švęstas partizanų judėjimui Lenkijoje. Po
grindžio kovą R. Gary vaizduoja iš nuo
šalės. Virš visako iškyla kėva. Pasaulis 
grįžta į savo paprasčiausias apybraižas. 
Veikėjai įgyja savotišką aureolę -Z parti
zanų karas kilnesnis už uniformuotųjų. „Ka 
fą galima vesti be sielos,'be noro ir be są
žinės, bet ne partizanų karą, kuris iš kiek
vienos akimirkos reikalauja, asmeninio ap
sisprendimo.” (J. P. Valabrega). Autorius 
mėgina šių dienų didybę pertiekti klasišku 
metodu.

Savo duoklę šio karo raštijai atidavė ir 
' aviacinės literatūros pionierius Antoine de 

Saint Exupery. Jo „Karo lakūno” eilutėse 
gal pirmąsyk visomis spalvomis sužėrėjo 
šio karo gamtovaizdis, išgyventas lakūno 
akimis. Praeities karuose erdvės tebuvo 
melsvi, abejingi žiūrovai, į kuriuos kildavo

■ sužeistųjų akys ir dejavimai. Andriaus Bol 
kOnskio akims dangus buvo pranašiškas, 
bet vistik tolimas. Exupery atidengia erd
vių groži, apipintą priešlėktuvinių šaud
menų „rožančiais... žaibais... ietimis.., 
adatomis,” Dangtis ir žemė susijungia mir
ties siautėjime, kurio vidury trapiame žais
liuke skrieja žmonės. „Visa lyguma dabar 
susijungus su manimi ft skrieja aplink ma
ne — kibirkščiuojantis auksinės ‘ vielos au
dinys”. Lakūnai per kelias minutės išgyve
na visą sielos būsenų gamą. Jie virsta gam 
tovaizdžių dalimis, ir mirčiai artinantis 
juos perbėga praeities vaizdų šiurpulys. Juos 
apsvaigina aplinkos žibėjimas ir prabanga. 
Jie jaučia dingstant kūną, ir netrukus juos 
vėl sukrečia gyvenimo svaigulys. „Mes ne-

> nugalimi, nepažeidžiami, krykščia , jie, skris 
darni pro drebančius giltinės pirštus.” Ir 

. visa tai kelių minučių bėgyje... Exupery 
paliečia j r kitą, neatjungiamą šio kafto da
lį — žmonių išblaškymą, emigraciją. „Laiš
ke Išduotajam” .jis guodžiasi:

„Kokia saldi sūnaus palaidūno svetimoji 
žemė. Ji netikra, nes tėvų namas vis dar 
laukia.” Plaukdamas tolyn Atlantu, jis pri
simena prarastosios tėvynės istoriją ir įsi
tikina, kad visa tėra grįžimas namo: „Nie
kad, sužadėtiniai nebuvo arčiau savo suža
dėtinių, kaip XVI amžiaus bretonų jūrinin
kai, apiplaukdami Kap Horną ir vykdami 
prieš nepralaužiamą vėjų sieną. Jau nuo 
išvykimo akimirkos jie pradėjo grįžti namo. 
Exupery grįžo iš emigracijos, kad daugiau 
niekad nebegrįžtų. 1944 metais jis išskrido 
iš Korsikos su uždaviniu virš Prancūzijos 
ir nuo to laiko nebedavė jokios žinios.

Karo metaį įrašė svarbias datas prancū
zų literatūros istorijoje. Reikšmingos sro
vės išplėtė savo vagas. Egzistencializmas 
virto viena pagrindinių kolonų dabarties^ 
dvasinio gyvenimo rūme, teatrinis Avant- 
garde su Claudel, Giraudoux, Anouilh vei
kalais įsitvirtino scenoje, katalikiškoji lite
ratūra išlaikė savo prieškarinį svorį. Bet 
svarbiausias įvykis .buvo greitas ir nuos
tabus Prancūzuos dvasinis atgimimas. Ne 
biologinis tautos stiprumas, kurio trūkumą 
daug kas prikišdavo Prancūzijai, nulėmė Ii 
kimo svarstyklėse. Karo metu atgimusi hau 
dies poezija liudija tautos dvasios gyvumą. 
Nežinomų autorių sukurtų dainų didvyriai, 
žuvę vos prieš keletą metų, jau virto mitu. 
Tos daigos dar gyvena jaunuomenėj, turėr 
jusioj didžiausį nuopelną Prancūzijos atgi- 
nirne. Tik tauta, turinti savo liaudies dai-

maža, 
rašti-

Pran-

ri teisę vadinti save gyva.
Vokietijos literatūra visais pavo nervais 

dar jaučia skausmingą nacionalsocializmo 
metų tuštumą. Idėja, išdavusi žmogų, išda
vė ir savo tautos* literatūrą. Rašytojai, kny 
gos, skaitytojai liko, bet jungęs juos gyva
sis stebuklas pasinėrė J prievarta užmigdy
to žmogaus miegą. Todėl ir balsai, dabar 
pasigirstą griuvėsiuose, skamba ne tiek pra 
našiškai, kiek vaiduokliškai. Ausyse dar 
spengia didysis sprogimas. Rašytojas, kaip 
ir kiekvienas žmogus, turi atsipeikėti.

Remarko tėvynė dabar turi dvi literatū
ras. -Gausi ištrėmimais jos istorija 1933 me 
tais pergyveno didžiausiąjį. Tremtinių li
teratūra, savo Vardais ir darbais nenusilei- 
dusi reichui, daugiausiai pasižynlėjo isto
riniai? romanais, karo įžangok vaizdavimu. 
Daugelį jos kūrėjų tėvynė jau prarado. 
Thdlnas Mann atsižadėjo Vokietijos pilie
tybės, Stefan Zweig savo gyvenimo. Atsi
sveikinimo laiške Zweig tarp kitko rašė:

„Patyrus, kaip smuko mano kalbos tėvy
nė, kaip mano dvasinė tėvynė — Europa—' 
sunaikino save, ir pasiekus šešiasdešimties 
metų, reikėtų begalinio stiprumo vėl atsta
tyti savo gyvenimą, o mano energiją išeik
vojo ilgi klajojimų be tėvynės metai. Todėl 

tikiu, kad jau laikas baigti gyvenimą, ku 
buvo pašvęstas tik dvasiniam darbui...” 
tų kelių žodžių slepiasi šimtų jo kar- 
ir likimo dvasios darbuotųjų tragedija.

aš 
ris 
Už 
tos . .

-Juos nužudė laikas, kurio rankos, buvo kru 
vinesnės už jų norą ■išsilaikyti. Išsilaikiu
siems ir grįžusiems taip pat sunku sutapti 
su tauta. Dažnai jie įžiūri tautoje negyvą 
kūną, 'tauta juose negyvą žodį. Štai,. Mask
von etpigravęs vokiečių rašytojas Theodor 
Plievier mėgino epiškai atvaizduoti Sta

dausosna. Juose atsispindi t.iti'os 
— klaiki pjedestalo tuštuma, nu- 

stabą. Rašytojas Horst Lange slun 
„Kokia idėjinė stlgiiac.'a, kokia

lingrado mūšį. Neseniai išėjęs Berlyne jo 
romanas „Stalingrad”, buvo sutikias skep
tiškai. Kritika prikiša jam reportažinį sti
lių, jame nesą paguodos, atpirkimo, nesą 
Tolstojaus etinės didybės. „Stalingrado” pus 
lapius temdo niūrus, nevaisingas socialis
tinio realizmo šešėlis.

Dalies dabar Vokietijoje išeinančių kny
gų autoriuose pastebima realybės narinė, jie 
slepiasi 
tuštuma 
griovus 
džiasi:
išmokslinta tuštuma, kokia xoavencijonaii 
nuobodybė daugumoje paskui niu laiku pa- 
sircdžiftsių mūsų knygų. Bet :ie žodžiai ne- 
taikintini visoms naujai išeinančioms kny
goms. Jie aplenkia R. Hagelstange „Vene
cijos credo”. Jie išblėsta prieš Ernst Vie- 
cherto „Mirusiųjų mišką” bei Anna Seg- 
hers^ „Septintąjį Kryžių”. Ir jie pagarbiai 
nutyla prieš H. Haushoferio „Moabito So
netus”. Tas sonetų pluoštas, mūsų metų 
„De Profundis”, buvo rastas 
litinio kalinio rankoje prie 
bito kalėjimo sienos. Ranka 
stingusi, bet ir nemirštamai
kankinių rankos, apie kurias jis rašė 
Įėjimo vienutėje:

sušaudyto po- 
Berlyno Moa- 
buvo jau 

gyva, kaip
su-
tos
ka-

„ . ............... pro kalėjimo sienas
Girdžiu daugelio broliškų rankų'virpėjimą” 

Mirtis nusilenkia prieš. žmogiškąją kan
čią žmogus praeina pro ją. Haushoferio so
netai priverčia jį sustoti. Visų sustingusių
jų rankų atminimui.

Sovietų Sąjungos literatūra karo metu per 
gyveno staigų atsinaujinimą. Su 
tais antpečiais grįžo pamėgimas 
temoms, atgimė patriotizmas, ir

(Nukelta į 4 pusi.)

paauksuo- 
istorinėms 
po dvide-

Vienas Vatikano choras šiuo metu randasi kelionėje po JAV, kur įvairiuose mies
tuose duoda bažnytinių giesmių koncertus. Mūsų atvaizde choras, diriguojamas Li- 
cino Roficė, gieda ant ^laiptų prie New Ylorko rotušės, tuoj po New Yorko bur-

• mistro O’Dwyer sveikinimo kalbos (Dena—NYT—Bild)
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2 LAIŠKAS
Ir tau, malonus skaitytojau, teko nekartą 

laukti stotyje ateinant traukinio. Tu stebė
jai kitus savo likimo draugus. Retai tu tik
rai matei tarp jų tokį keleivį, kuris ką nors 
rimtesnio būtų griebęsis tuo metu daryti. 
Vieni nieko neveikia, tik kartas nuo karto 
žiūri Į laikrodį ir tikrina traukinių tvarka
raštį. Kiti be to bendro visiems užsiėmimo 
skaito laikraštį, treti kalbasi. Visi jie, atro
do gyvena viena ir ta pačia mint ini: kada 
ateis jų laukiamas traukinys ir kada jie 
galės tęsti savo kelionę toliau. Mes v'si 
dabar esame lyg tie keleiaviai tam tikroje 
stotyje. Mes nenpnme nieko rimto pradėti, 
nes mes jaučiame, kad mes tik laikinai čia 
sustojome, mes laukiame, kada atvažiuos 
traukinys, kuris mus nugabens į pastovią 
gyvenamą vietą.

Mes skiriamės tik nuo tų keleivių tuo, 
kad mes neturime traukinių tvarkaraščio. 
Mes nežinome, kaip ilgai dar mums reikės 
laukti. Mes nežinome taip' pat, kur tiksliai 
nuveš tas busimasis traukinys. Visi mes ti
kime ir vyliamės, kad jis grąžins namo, ten 
iš kur likimas mus išplėšė. Bet ar tiesiau
siu keliu? Ar nereikės dar mums sustoti 
ne vienoj tarpinėj stoty, ar nereikės/ dar il
gesnį ar trumpesnį laiką pasilikti tais sto
ties gyventojais, kokie mes esame šiandien? 
Štai problemos? štai klausimai, kurie kvar
šina visiems mums galvas. Mes ieškome 
vaidilos ar burtininko, kuris mums pasaky
tų, kada kuriuo keliu mes grįšime namo.

Mes esame sugriauto gyvenimo aukos. 
Nors rimti istorikai visados abejojo vadi
namais istorijos dėsniais, nes tuo ir išsiski
ria žmogus iš visos kitos gamtos, kad jis 
sunkiai leidžiasi (spraudžiamas į bendruo
sius gamtos įstatymus. Pagarsėjęs vokiečių 
istorikas Breysigas bandė nustatyti žmoni
jos raidos dėsnius. Po ilgų studijų jis pri
ėjo prie labai paprastos formulės: A=B + 
X. A reiškia istorijos vyksmas,. B — visos 
protu apskaičiuojamos sąlygos (geografi
nės, ūkinės, biologinės ir kt.), kurios gana 
tiksliai leidžia apspręsti gamtos evoliuciją, 
vadinas, fizinio pasaulio eigą (pav. apskai
čiuoti iš anksto saulės užtemimus, nustaty
ti šimtmetinį kalendorių). Fiziniame pasau
lyje užtenka ištirti, kas yra B (o tai gali
ma ’ padaryti), ir galėsi pasakyti, kas yra 
A, vadinas, koks bus tam tikro proceso re 
zultatas. Chemikas gali pasakyti iš anksto, 
kas gausis jungiant tam tikrus elementus. 
Fizikas gali taip pat iš anksto pasakyti, 
koks krentančio daikto greitėjimas' ir t.t.

Kitaip yra su tais pasaulio reiškiniais, 
kur įsimaišo žmogus. Jau daktaras, nors ir 
turėdamas 'baugiausia reikalo su žmogaus 
kūnu, negali su tokiuo tikslumu nustatyti 
vienų ar kitų vaistų veikimą žmogui. Dar 
sunkiau suvesti į tam tikrus dėsnius žmo
gaus dvasinis gyvenimas. Tai yra tas Brey 
sigo formulėss X. Tiesa, kai kurie istorikai 
bandė kiek galima sumažinti jo reikšmę is
toriniame vyksme. Turiu galvoje pirmoje ei 
•Įėję marksistinį istorijos supratimą. Pagal 
ji> pagrindinis dalykas yra gamybos prie-
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monių ir gamybos santykių istorija. Visa 
kita — politika, mokslas, menas, trumpai 
visa dvasinė kūryba—yra tik gamybos prie
monių išsivystymo ir gamybos santykių iš
vestinė. Pagal gamybos priemonių raidos ir 
gamybos santykių dėsnius galima esą nu
statyti griežtus istorinio proceso įstatymus, 
kurie veda nuo vergijos, per feodalinį ir ka 
pitalistinį laikotarpį prie socializmo ir ko
munizmo. Taip galvoja marksistas teoreti
kas. Gi marksistas praktikas pasiryžęs pa- ' 
aukoti viską — laisvę, laimę, njeilą, tikė
jimą — kad tie dėsniai būtų įgyvendinti. Jo 
atžvilgiu galima parafrazuoti seną posakį 
„pereat mundus .fiat iusticia” (težūna pa
saulis, tegyvuoja teisė) analogišku posakiu 
„težūna žmogus, tegyvuoja Markso dės
niai”. ||

Iš skaudaus asmeniško patyrimo mes ži
nome, prie ko priveda toks nusistatymas. 
Kad ir neabejotume mes jų gera valia (nors 
leis man tuo abejoti), kad jie nori sukurti 
rojų šioje ašarų pakalnėje, mes manome, 
kad visi tie kad ir tokio genialaus žmogaus, 
kaip Marksas, ir ,dar „genialesnių jo mo
kinių” įstatymai nėra verįi nei vienos moti
nos ašaros, verkiančios dėl tremiamo į Si
birą jos sūnaus. Mes žinome, kad galbūt 
dar* geresnes intencijas turėjo Viduramžių 
inkvizitorius, vesdamas netikėlį ar' klaidin
gai tikintį ant laužo, bet mes nestatome 
jiems paminklų. Tarp viępų ir kitų nėra 
didelio skirtumo. Teisingai sako neseniai 
miręs vokiečių filosofas Keyserlingas, „jei 
Kristus būtų tikėjęs, kad jo karalystė iŠ šio 
pasaulio ir jei -jis"būtų turėjęs jėgos ir nuo 
seklumo ją įgyvendinti, ir iš jo būtu pasi
daręs Leninas”.

Grįžkime prie žmogaus vaidmens istori
joje. Iš aukščiau duoto pavyzdžio matyti, 
prie ko priveda bandymas išjungti žmogų 
iš to istorinio proceso. Vis vicn.kaip mes 
nesistengtume sumažinti to Breysigo for
mulės X reikšmę, jis yra svarbiausias isto
riniame procese. Jis yra tikrasis istorijos 
kūrėjas. Jį — žmogų -© turėdamas galvūje 
Droysenas sako, kad' „Alachui nebereikia 
kurti, mes kuriame jo pasaulį”. Bet kadan
gi pirmoji kūrybos sąlyga yra laisvė, o lais 
vė iš esmės prieštarauja dėsniams, tad ir 
visas istorijos dėsningumas yra tik gryna 
teorija, kuri ųors ir gražiai atrodo ir pa
deda aiškinti* istorinį procesą, bet kartu jį 
ir nepaprastai subiednina. Iš esmės, tai yra 
pastatas ant smėlio pamatų.

Si maža ekskursija į dvasinio pasaulio 
sritis padės tau malonus skaitytojau, su
prasti, kodėl mes esame šiandien stoty, ir 
tai suardytų susisiekimo linijų stoty. Dėl* 
to mes nežinome nei kada ateis sekantis 
traukinys, nei kuria kryptimi nepažįstama
sis iešmininkas sujungs bėgius. O gyventi 
vis vien reikia, , ir reikia laukti ir tikėtis. 
Tai nėra kažkas nepaprasto, kad mes šian 
dien esame pakeleiviai nežinomoje stoty. 
Mes ariame, nežinodami ar sėsime, mes 
sėjame, nežinodami, ar piausime. Bet dėl 
to negalima nearti ir nesėti... Viator

APIE .„N E R V U S”
Jei dabar atsirastų antras Daukantas ir 

parašytų studiją „Būdas dabarties Lietuvių 
tremtinių” tarp charakteringiausių jo bruo 
žų be abejones įrašytų aštrios formos ner
vingumą, kuris prieš 100 m. išspausdinta
me „Būde” nerandamas.

Kas pasidarė? Kodėl toks progresas?
Tiesa, gyvęname tremty, skaitome kas die 

ną blogesnes žinias skelbiančius laikraščius, 
susiveržiame diržą, jei ‘norime valgyti, kar
tais dar pasibarame ir besibardami užmirš
tame visa kita. Net ir išauklėjimą, net ir 
taktą.

Kai susipeša moterėlės dėl kiaušinio, pa
sižiūri žmogus tš aukšto ir nusišypsai. Nie 
ko baisaus. Kasdieninė komedija. Bet jei 
susikimba ir pradeda vienas kitą be a(odai- 
ros „pilti” asmenybės, iš aukščiau nebepa- 
sižiūrėsi ir nebepasijuoksi. Ne vaikai gi 
pešasi, o vadai.

Tarp kitų mūsų tragedijų, nemažą yra ir 
tai, kad esame per daug nervingi pasidarę. 
Tai — visai natūralu, nes kam iš mūsų da
bartinis gyvenimas įkyrė/o mažiau, negu iki 
gyvo kaulo? Bet iš kitos pusęs tiek gyveni
mas, tiek tauta reikaįauja iš mūsų, tariant 
min. Balučio žodžiais, „antžmogiškos kant
rybės”.

Deja, mums jos trūksta. Esame nervingi, 
atseit, esame ligonys. O ligoniui atleistiną 
— pasiteisiname.

Bet ar ištikrųjų tie, kurie, pasiteisindami 
„nervais”, terorizuoja ramius piliečius, yra 
ligonys? Rodbs, kad didesnė jų dalis ser
ga įsivaizdavimu, jog jie ligonys ir negali 
susivaldyti.

Tokiems žodžiai nepadeda. Žodžiai aps
kritai niekad nepadeda, nes kuriems jie bū
tų padėję, tie žmonės ir be žodžių nuėjo 
teisingu keliu.

Schiller’is yra kartą pasakęs, kad žmogus 
visada lieka kaip vaikas. Modernioji peda
gogika, tiesa, atmetė 'vaikų plakimą, bet

r LAISVOS PASTABOS
man rodosi, jei vaikas nuolatos matytų 
prieš akis rykštes, jis nusikalstų daug ma- 

I žiau — lygiai, kaip ir vagis, jei vis prie
šais save matytų kartuves.

| O jei taip prisiekę nervomanai, rėkauto- 
jąi ir storžieviai pasikabintų darbo kamba- 

• ryje po rykščių pundelį? Ne dėl dekoraci
jos, taip pat ne tam, kad, pristigus žodžių 
ar užkimus gerklei, panaudotų juos klijentų 
labui, bet prisiminimui ir apsvarstymui.

Rykščių ryšelis, rodos, neblogas ir se
nas' simbolis. Dar senovės romėnai kažką 
panašaus turėjo. O jei lietuviai jo, kaip 
konkretaus simbolio, dar nepažįsta, šį, fak
tą kompesuoja gana plačiai žinoma pasa
ka apie tėvą ir kiek ten vaikų, kuriems jis 
davęs sulaužyti šluotą — pirma iš karto vi 
są, o. kai nepavyko t atskiromis rykštelė
mis. Sūnūs pamoką suprato ir gyveno po 
to vienybėje.

| Mums gresia pavojus tos (ir antros) pa
mokos nesuprasti. Gal prisiminkime tad šia 

' proga rykščių pundelį, kaip nuolatinį, aki- 
|vaizdų simbolį?.

• * APIE SĄŽININGUMĄ
Stebėtinai nesąžiningi pasidarėme, 

grąžiname paskolintų knygų, užmirštame 
susitarimus, pažadus, principus, neatliekame 
kaip reikiant darbų...

Visa tai bent iš dalies pateisinama. Blo
giau, kai viešoje vietoje kaltiname, svie
džiame žmonėms į veidą iš piršto išlauž
tus, bet dėl to nei kiek nemažiau skaudžius 
priekaištus ir ramia sąžine reikalaujame pa 
siaiškinimo, nork pasiaiškinti dėl šio veiks
mo priderėtų mums ir tiktai mums.

Net ir dideli žmonės šiose sąlygose nu- 
žmogėja. Nužmogėja iki to, kad nepatikrin
tus gandus paleidžia iš viešo ruporo, kaip

Ne

šventą tiesą, ir — kas blogiausia — nuro
dydami konkrečius pavyzdžius, kurie, pasi
skaitę tai laikraštyje, tegali tik nustebti ir 
pasipiktinti, nes rimtas žmogus rimtame laik 
raštyje teškia „insinuacijas ir provokacijas” 
(tariant Kasselio Gimn. Tėvų K-to žo
džiais) taip pat rimtiems ir garbingiems 
žmonėms veidan.

Suprantu, kad sąžiningumas dabartiųio 
gyvenimo sūkuriuose turėjo nukentėti ir su 
prantu negrąžinamas knygas, užmirštamus 
susitarimus, neatliekamus darbus. Bet nega 
liu .suprasti, kaip žmogus gali viešai spau
doje skaudžiai apšmeižti kitus ir pats tuo 
tarpu filosofuoti apie gėrį, sąžinę ir pan.

Gal tai buvo padaryta ir be blogos va
lios — aš asmeniškai tuo tikiu — bet tai 
nesumažina liūdno įspūdžio. Ar negeriau 
būtų, prieš iškeliant viešumon reikšmingus 
faktus ir skaudžiai juos kritikuojant, bent 
truputį Energijos paskirti, kad įsitikintum, 
ar tiesa, ką rašai?

Kitaip visa atrodo tuščia ir gal net su
kelia mintį, jog kritikuojama iš principo, 
ar dėl kokio ypatingo paslėpto tikslo.

Gal kas nors dar pakalbėtų spaudoje apie 
žurnalistinę etiką? Daugeliui tai labai rei
kalinga. Net ir autoritetams. Net ir to
kiems, kurių rankose mokymo ir auklėjimo 
darbas, kurių rankose jaunimas.

APIE ATŽALYNĄ
Kai pagalvoji apie jaunimą, iškyla keis

tos mintys. Mūsų visuomenėje į šį klausi
mą žiūrima maždaug taip, kaip vienos buv. 
poniutės, dabar DP.

Ta poniutė turi du paršiukus ir du ber
niukus. Paršiukus poniutė plauna, šukuoja, 
prižiūri, penkius kartus per dieną neša ės
ti, tik apie juos šokinėja, galvoja ir kalba.1

Vaikai poniutės laksto gatvėje vidutiniškai 
purvui ir apleisti, vos—ne—vos pamaitina
mi. Absoliučiai niekas tame neranda ko 
nors ypatingo.

Ir kas čia tokio? Tegu saįj auga vaikai 
laisvfi Stipresnis vaikas, laisvai išaugęs, ne 
gu net trijų auklių ir tarnaitės prižiūrimas. 
O kiaulytė — kitas reikalas.’ Ją prižiūrėti 
reikia. Iš tų šiaudų bus grūdų! Ir kiaulės 
labui apleidžiamas vaikas. • .

Šios poniutės kiaulė ir vaikas yra kaip 
ir simboliai. Visi rūpinasi asmeniškais kuo 
smulkiausiais reikaliukais, visi randa laiko 
net,visų beprasmiškiausiam užsiėmimui — 
tik ne savo tautos jaunuomenei. Tiesa, po 
to, kai ji pati savo nuožiūra ir tam tikrų 
patarėjų nurodytais keliais išsiauklėja, ta- 
$a sakomi pamokslai, barama, rašomi 
$raipsniai,' dejuojama — bet visa po laiko.

Gimnazijos'Vadovas 'maždaug pusantros 
valandos kalba apie išsiauklėjimą. Visiškai 
sausai — toks turi būti,, toks nėturi būti. 
Jaunimas, panašių minčių girdėjęs begales, 
užsiima kokiais nors žaidimais. Pagaliau 
paskaita baigta ir visa plaukia „po senovei”.

Kai tos pačios gimnazijos mokinių tarpe 
buvo kilusį iniciatyva, kai jie patys pradė
jo siekti konkrečiai auklėtis ir lavintis, — 
jų šauksmas nebuvo išgirstas, ir net di
džiausi optimistai pagaliau prarado inicia
tyvą.

Juo toliau, juo mažiau mūsų jaunuome
nė turi iniciatyvos, kūrybinio meno ir darb 
štumo. Paug^lyje gimnazijų gražiai pradė
ję darbą visoki būreliai dabar mirę arba 
bent nykimo' stadijoje. Skautai nebesugeba 
to padaryti, ką padarydavo anksčiau.

Vienas auklėtojas Spaudoje išsireiškė, esą 
ne mūsų galioje šį vystymąsi sustabdyti, bet 
galime jį užlaikyti, susilpninti. Man rodos, 
vienintelis čia kelias — pažadinti jaunuo
lius. "

Problema be galo svarbi ir, palyginus su 
jos svarbumu, be galo užmiršta. (B. d.)
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AMERIKOS LIETUVIU VETERANUI 
JUOZUI AMBRAZIEJUI 70 METU

Lenkų laikraštininkas apie Paleckį
Mūsų Išeivija Amerikoje neliko pasken

dus tik biznyje ar dolerio garbinime, bet 
rado tinkamą vietą ir mūsų kultūros isto
rijoje. Gal ta kultūrinė veikla nėra tokia 
ryški ir mūsų sąlygomis svetima, ne
suprantama ir neįvertinama kada ten ver
da amerikonizmas ir tautinė sąmonė susi
duria su tautų mišiniu. Vienok kultūros 
istorijos puslapiai nelieka tušti ir lietuvis 
vienas iš tų tautų, kad moka išlikti atspa
rus nutautinime. Sutinkame daug lietuvių 
mišriose šeimose, dalis vadina save jau 
ne lietuviais, o amerikonais Ir kalba 
angliškai, bet tautinė sąmonė nėra už
migusi ir, jei koks tsutos reikalas liečia
mas, visada jis pasisakys Ir viskuo padės. 
Žinoma, jis jau tenykštis sūnus ar duktė. 
Jis ir kultūrinėje veikloje jau yra kitoks. 
Bet jis nėra šaltas ir tuščias. Jo žadintojai 
yra bažnyčia, mokykla ir choras. Be to, 
senoji karta Iš tėvynės nuvažiavusi, dar 
yra tautos pionieriais. Čia tenka kiek 
fįrsteltl, kaip tik sukakties proga, te
nykščiams puikiai pažįstamą, Juozą Am
braziejų, vadinama Dėde Ambraziejum, 
šiemet atšventusį 70 metų amžiaus su
kakti. Tai vienas iš tų šulų, kuris liko 
ištikimas savo tėvynei, ir nudirbo didelius 
darbus.

Juoza*>Ambraziejus gimė 1877 m. kovo 
mėn. 17 d., Suvalkų krašte — Panuosupio 
kaime, Padovinlo valščj Kalvarijos apskr., 
stambioje ūkininko šeimoje. Tėvai tau
tiniai susipratę Ir anuo metu spaudos pla
tintojai, kas paveikė ir sūnų. Lanko pra
dinę mokyklą Daukšiuose, o gimnaziją — 
Marijampolėje, kur tada virė pats tauti
nis darbas. Ambraziejus vienas iš tų pir
mųjų velkėj: 
nes 1— ..
atgarsį ir gimnazijos sienose. Ambraziejus 
įsivelia į tą judėjimą ir 1904 metais rusų 
žandarų areštuojamas. Be to, kaip pavo
jingas, pritaikomas generalgubernatoriaus 
įsakymas Ištremti į Rusijos gilumą. Kaip 
didžiausias kalinys ištremiamas trejiems 
metams į Olonecko gubernija, Lovicneco

, veikėjų. Gimnaziją netenka baigti, 
1904—1905 metų revoliucija randa

negalėjo Ir 1907 metais buvo priverstas 
bėgti į užsienį. Pirmiausia apsistojo Ško
tijoje ir įsijungė darban su kun. V. Var- 

: nagirium (vėliau buvo Amerikoje — 
Brooklyne Angelų Karalienės parapijos 
klebonu), kun. J. Ciuberkiu, P. Bancevi- 
čium ir kitais. Darbas sunkus, įtemptas 
ir lietuviai po miestus pakrikę, buvo ki
toks ir veikimas. Išbūna beveik metus 
ir išvažiuoja į Ameriką. Čia irgi ne rojų 
randa, kaip dauguma mano, kad Ameri
koje doleriais lyja. Ambraziejus darbo 
nebijo. Dirba paprastu darbininku visur, 
kad tik pragyventų, net mėsinėje, siu
vykloje (pas . M. Bučinską — Bush.). Bet 
šiaip laiko veltui neleidžia. Tai dalyvauja 
susirinkimuose, rinkimuose parapinėje ko
voje dėl lietuviškos bažnyčios, spaudos 
platinime. 1909 m. pakviestas seniausio 
laikraščio „Vienybės“ administratoriumi 
ir dirba be pertraukos septyneris metus, 
ne tik naujai pertvarkydamas visą admi
nistraciją, bet ir, kaip valdęs plunksną, 
pagyvina ir laikraščio turinį. Pats tiražas 
iš kelių šimtų, paaugo iki 4000 egzern- 
pliorių. Bedirbdamas „Vienybėje“ 
laivakorčių agentūrą tame pačiame 
(Brooklyne, Grand St. 168), kuri ir 
tebeveikia. Ir tad kas jį nepažįsta 
rikon atvažiavęs, ar išvažiavęs, kada per 
jo įstaigą eina dokumentai. Nebereikalo 
pramintas Dėde Ambraziejum. Kaip anks
čiau minėta, kad platino ir spaudą, toks 
ir liko visada. Be to ir politikai aktyvus 
ir ištikimas sandariečiams (valstiečiams 
liaudininkams), bet ne partija sergąs, o 
Lietuvos reikalais. Ir šiandien, sename 
amžiuje jis aktyvus visuose tautos reika
luose Ir visada viskuo padedąs net jau ke
letą Amerikon atsiėmęs Tai -nuoširdus 
duosnus, nešykštus lietuvis, bet teisingas 
ir gilus patriotas. Ir šeima grynai lietu
viška. Išaugino tris dukteris, baigusias 
gimnaziją, dvi vyresnės ištekėjusios, o 
jaunesnioji susižiedavusi.

Trumpai perbėgę garbingo lietuvio gy
venimą, darbus, matome, kad daug nu-

Lenkų laikraštis,, Orzel Bialy” liepos 19 
i d. Nr. 29(263) Įsidėjo straipsnį, pavadintą 

„Prisiminimai apie tam tikrus valstybes vy 
rus”. Tame straipsnyje tarp kitko rašoma: 
j.Neeniai Londone leidžiamas „The Econo- 
miste"- skyrė truputĮ vietos „Piliečio prezi
dento” Bieruto asmeniui, prikišdamas jam 
atsargiai ir mandagiai dviprasmišką praei
tį, Į kurią įeina nusipelnusio sovietų politi
nio agento ir NKVD valdininko veikla. Su 
įprastu anglų spaudai tokiais atsitikimais 
bešališkumu „The Economist” atspausdino 
vėliau du laiškus, kurių vienas buvo prieš, 
o kitas už „pilieti prezidentą”. Kaip galima 
buvo tikėtis, tuo ir pasibaigė intriguojan
tieji laikraštiniu atžvilgiu tyrimai to rim
to Londono laikraščio piliečio Bieruto pra 
eities klausimu. Sutriuškinto) pokarinėj Eu
ropoj Boleslaw Bierut yra viena daugelio 
vadovaujančių politinių asmenybių, kurių 
praeitis kelią vyresniajai kartai pedagogi
ni, o jaunesniajai kartai sveiką ir etini su
sidomėjimą. Jurgis Dimitrov Bulgarijoje, 
Josef Broz-Tito Jugoslavijoje, Boleslaw i 
Bierut Lenkijoje, Justas Paleckis Lietuvoje, i 
August Kirchenštein Latvijoje, Johannes J

įsteigė 
mieste 
dabar

j Varės Estijoje, Otto Kuusinen Karelijoje ar 
Fedor Brovko Moldavijoje, štai grupė žmo 
nių, kurių politinė karjera, labai įdomi, 
kaip Edisono, drauge yra įrodymų, kad... 
sąžininga tarnyba būna vis dėlto apmoka
ma. Iš minėtų valstybės vyrų turėjau pro
gos 3 pažinti asmeniškai. Tai Justas Pa
leckis, Josip Broz-Tito ir Boleslaw Bierut. 
O kaip tai buvo, papasakosiu. 1938 m.* kovo 
mėn. Lenkija pateikė Lietuvai žinomą ulti
matumą, reikalaudama normalių politinių 
santykių. Kaune šliaužiojo išbalusi baimė. 
Tuometinio Lietuvos pasiuntinio Rygoje ža 
vėtino mandagumo dėka atvažiavau Į Kau
ną, rodos, antrą dieną po Varšuvos ultima-

• tūmo priėmimo Lietuvoje. Po kelių dienų 
; aplankė mane (,Metropolyje” vienas diplo

matų, akrediįiotų Kaune. Tai mano senas 
pažįstamas iš Briuselio, kuris pakvietė ma
ne pietų ir pasistiprinimo metu pateikė 
man paskaityti nedidelę kortelę. Jos turinį 
kartoju pagal užsilikusius (išrašus. Jis yra 
tikras: „TSRS padarė Lietuvai labai darni 
jos ginčo su Lenkija metu, kadangi sužino
jusi apie tai, kad lenkai išsiunčia Lietuvai 
ultimatumą, kurio turinys jai buvo žinomas, 
išsikvietė 12 vai. 30 min. nakties metu am
basadorių Grzybowski ir labai kategoriška 
forma pareikalavo ultimatumo pakeitimo, 
pažymėdama, kad to reikalauja raudonoji 
armija. Grzybowski sutiko pakeisti ultima
tumą, o išvažiuojančiam iš Maskvos į Kau
ną lietuvių karo attache pulk. Skučui pa
reiškė Vorošilovo pavaduotojas Fedko, kad 
„Lietuvai nenukris plaukas nuo galvos, kol 
ji paliks draugiškuose santykiuose su TSRS”. 
Toji žinutė suredaguota labai nevykusiai ir 
tendencingai. Jos tikrumas atrodė mag įta
riamas. Pasakiau tai savo draugui, klausda 
mas drauge, iš kur ją gavo. Tuomet krito 
Kauno laikraštininko Justo Daleckio pavar
dė. Kitą dieną du kiti žmonės pranešė man 
tą pačią žinią. Tai buvo agentūros „Stefa- 
ni” korespondentas Vittorio Foschini ir 
„Chicago Tribune” korespondentas Donald 
Day. Nusprendžiau susipažinti su energin
guoju Paleckiu. Mano pažįstami laikrašti- i 
ninkai negalėjo man padėti. Jie kalbėjo 
apie Paleckį daugiau minoriniai. Tokia pa 
ti nuomonė buvo mano draugo iš „Lietu
vos Aido”, o dar blogesnė pulk. Dulksnio. 
Rezultate susitikimą pažadėjo sutvarkyti 
energingas žydas reporteris iš bulvarinio 
laikraščio „10 Centų”. Jis atėjo į Konrado 
kavinę, kuri buvo Laisvės Alėjoje, su kaž
kokiu nelabai reprezentatyviu asmeniu, per

kurį bėgo vanduo (lauke tropikaliniaj lijo). 
Atvykęs pirmiausiai nevykusiai nusikratė, 

i o paskiau mandagiai man prisistatė rusų 
kalba. Jis turėjo energingą veidą, dėl ku
rio, ypač dėl groteskinių bakenbardų ga
lėjo be grimo vaidinti Kalmano operetėje 
kamerdinerio rolę. Iš pat pradžios kalbėjo 
Paleckis labai aukštai ir neigiamai apię7 
Lenkiją ir lenkus. Jis kalbėjo provokaciniu 
tonu. Dėl to neliko nieko kito, kaip įsižeisti 
arba... pakviesti jį išgerti degtinės. Mano 
kvietimą priėmė jau didesnio nuoširdumo 
išraiška veide. Nuėjome 3-se į garsų savo 
puikia virtuve „Central”. Rodos, kad po 
3-čio degtinės grafino pasiūlė man savo 
bendradarbiavimą, kaip Kauno korespon
dentas. Anksčiau jis išdėstė savo kredo. O 
tas kredo, tai, kad Lietuva turės šviesią 

'ateitį vien tik TSRS pašonėje. Jis pareiš
kė savo džiaugsmą dėl... santykių sunorma 
vimo tarp lietuvių ir lenkų, o taip pat pa
siūlė savo bendradarbiavimą mano agentū
rai, kaip Kauno korespondentas! Po to jis 
pasiūlė pereiti t kitą res|gtraną ir nuvedė 
mus į kažkokią knaipę netoli stoties. Toji 
knaipė buvo parteryje viešbutėlio, kuris ne 
darė gero įspūdžio. Paleckis, kuris tuomet 
kalbėjo Į mane „Dorogoj kollega,” o į „10 
Centui reporterį kreipėsi „jevreiskaja mor 
da”, pasiskolino iš manęs 100 litų ir tiek jį 
temačiau. Vėliau dar du- kartus girdėjau 
apie jį. Porai savaičių praėjus po ultima
tumo priėmimo, kai Lietuvos seimas turė
jo ratifikuoti lietuvių — lenkų santykių 
normalizacijos aktą, Paleckis kurstomas, ro 
dos, rygiškės „Segodnia” korespondento 
Orečkino, spaudos ložėje sukėlė triukšmą 
prieš tą ratifikaciją. Kai trečią kartą išgir
dau apie jį, Paleckis jau buvo LTSR prezi
dentas.”

(N.Ž.Nr.127—8). '

miestą sunkiems darbams. Darbas sunkus 
Ir nors telšbūna tik pusantrų metų, nes 
1905 m. Išleistas caro manifestas paleisti 
politinius kalinius, bet sveikatai smarkiai 
pakenkė. Grįžo tėviškėn, bet nėjo ilsėtis, 
o vėl įsivėlė į tautinį judėjimą, kur tuo 
metu virė Liudvinavo apylinkėje. Be to, 
savo kaime Ptmuosupy buvo sušaukęs 
ūkininkų susirinkimą ir Išrinktas atstovu 
| Didįjį Vilniaus Seimą. Nors amžiumi 
jaunas, bet seime pasirodė sumanus, pil
nas projektų Ir dirbęs kartu su taip vadi
nama anais laikais demokratų grupe, vė
liau pasivadinusia Valstiečių liaudininkų 
sąjunga. Jis buvo minimas kaip sąjungos 
kūrėjas. Si Sąjpnga ir paskleidė daugiau
sia Didžiojo Vilniaus Seimo nutarimų, 
atsišaukimų. Be to, grįžęs iš Seimo tė
viškėn, plačiai organizavo susirinkimus, 
mitingus, ne tik, Padoviny, bet Daukšiuo
se, LJudvinave, Igliaukoje ir kitur. Bet 
ŠI veikla liko pastebėta rusų žandarų, 
ypač Ambraziejus, kaip vienas ano meto 
toje apylinkėje žymiausių veikėjų, buvo 
smarkiai sekamas, ieškomas. Tenka visur 
slapstytis ir visko pakęsti, kas rimtai 
atsiliepė | Jo sveikatą. Bet ilgiau taip tęstis

veikta ir mūsų išeivijos kultūros istori
joje užima žymią vietą. O daug garbingų 
asmenų dar mes ten turime ir kultūros 
Istorikai turės ką įamžinti.

Savo amžiaus sukaktį šventė gana iš
kilmingai, savo vardinėse (kovo 19 d.), 
kur dalyvavo daug svečių ir, net iš Euro
pos atvykusių. Dar su janatvės šypsena 
atsidėkojo, nors reumatizmas kojas su
pančiojęs.

Juozas Ambraziejus buvo gražiai įver
tintas dar anais — Lietuvos Nepriklauso
mybės laikas, apdovanojant už darbus 
Lietuvai, garbingu ordenu.

Tebūna jam saulėtas amžius, ištvermė, 
sveikata ir darbai tevainikuoja gyvenimą.

J. Bruklynietis.

Vysk. Brizgys Ravensburge

SPORTININKAMS IR SPORTO 
KLUBAMS

Turėjusos įvykt; š. m. rugpiūčio 8—9 
dienomis, Rosenheime, lengvosios atletikos 
pirmenybės buvo atidėtos ir įvyks toje pa
čioje vietoje š. m. rugpiūčio 23—24 dieno
mis. ,

Ravenburgas. S. m. liepos mėn. 29 d. 
Ravenburgą aplanke vyskupas Brizgys. Iš 
vakaro lietuviai organizuotai, vaikučiams 
barstant gėles, pasitiko jį bažnyčioje, kur 
vyskupas į susirinkusius tarė žodį. Vakare 
vietos Komiteto salėje vyskupui pagerbti 
įvyko meno vakaras. Siam vakarui su
ruošti lietuviai parodė daug širdies ir 
kruopštaus darbo. Salė dail. Laurinavi
čiaus pastangomis ir asmenišku darbu bu
vo skoningai Išpuošta. Programoje buvo, 
vaikučių deklamacijos ir tautiniai šokiai, 
šios kolonijos lietuvių rašytojų B. Braz
džionio, G. Tulauskaitės, B. Augustinavi-

Šio karo knygos puslapiuose
(Atkelta iš 3 pusi.) 

šimties metų vėl sužydėjo lyrika. Užsienis 
pastebėjo tai. Juk vėjo dvelktelėjimas kalė
jime didelis įvykis. Kai kurie sužavėti leng 
vatikiai Vakarų kritikai džiaugsmingai pra 
nešė ape „rusiškosios širdies atgimimą". 
Bet ar pirmąsyk Polemkino kaimai žavėjo 
svetimšalius?' Ir rusų liaudies daina sako: 
„Be motinėlės gimdytojėlės ir gėlės nežy
dės...” Netrukus prasidėjo valymai, ir jų 
didžiausioji* auka buvo rusiškoji širdis... 
Vienas liaudiškiausių rusų’ rašytojų, Zoš- 
čenko, jau 1943 melais savo „Saulės tekėji
mu" sulaužęs socialistinio realizmo dogmas 
buvo galulinai pasmerktas už „Beždžionės 
nuotykį”. Rusų lyrikos formos meisteris 
Pasternakas ir poetė Achmalova buvo 
įtraukti | juodąjį sąrašą. Lyrika vėl ėmė 
merdėti. Romanistai su valdiško optimizmo 
šypsena tebesistengia sukurti sovietinį be
rnišką romaną, naująjį „Karą ir taiką'^lš 
pirmųjų to pobūdžio kūrinių pasižyrfėjo 
mums pažįstamos V. Vasilevskos „Vaivo
rykštė", Voilekovo „Paskutinės Sevastopo
lio dienos" ir kt. Du milžiniški S. Sąjungos 
karo išgyvenimai — Stalingrado ir Lenin
grado mūšai — dar nesulaukė savo roma
nų. Pažymėtinas Simonovo eiliuotas Stalin
grado mūšio dienoraštis. Sovietų romanas 
dar netarė savo paskutinio žodžio. Dar ne
prabilo Tolstojaus įpėdinis Solochovas, ku 
rio plunksna galėtų padovanoti ir pasauli
nės reikšmės šio karo romaną. Bet: „Be mo 
tinėlės gimdytojėlės...”

Užvertus tą nedaugelį šio karo knygos 
puslapių išryškėja, jog jis dar neturi savo 
epo. Tėra didesnių ar mažesnių mozaikos 
akmenėlių. Vienoje tamsiausių istorijos kri
zių nušvito daug žvakių, o žvaigždės tokios 
retos. Dalis mūsų kartos tikisi, kad šis epas 
girna jos eilėse, dalia abejoja tuo. Juk bu
vo epochų, tvirtina skeptiškasis balsas jos 
krūtinėje, kurios niekad nerado savo išraiš 
kos literatūroje. Mes gyvename „short sto
ry”, apybraižos, o ne epo amžiufe. Kiek
vienam kūriniui būtinas laiko nuotolis nuo

jo aprašomu įvykių. Mes dar esame įstrigę 
netolimos praeities voratinkliuose.

„Ateinančių 50-ties metų laikotarpy, kol 
numirs paskutinysis karo dalyvis, nereikė
tų rašyti jokių romanų apie antrąjį pasau
linį karą” pareiškia S. Lewis. Prancūzų kri
tikas Nadeau priduria: „Geriausieji karo 
romanai iki šiol buvo parašyti tokių žmo
nių, kurie nevisuomet būdavo kovotojais”. 
Bet kitas balsas atsako — įsivaizduokite 
ateinančios kartos rašytoją. Gal po 50-ties 
metų jo ranka vartys pageltusius praeities 
paveikslus. Jis šyptels apžvelgdamas mūsų 
keistus drabužius ir šukuosenas. Jo akys ap 
vaikščios archyvų sąrašus ir gal ištrauks 
iš aktų kokį senelį, kuris kretančiu balsu 
iššauks praeitį. Atsistačiusiuose miestuose, 
tarp švytinčių naujų pastatų, dar bus likę 
griuvėsių kvartalai, lyg kiečiai tarp rožių 
ir jurginų. Jis ilgai stebės juos, įtrauks jų 
orą ir užrašų knygutėje žymės savo įspū
džius. Jis parašys didelį, tikrai didelį ro
maną. Metų nuotolis apsaugos jį nuo lai
kinumo, jis apžvelgs įvykius, kaip karvedys 
nuo kalno mūšio lauką. Jis sugebės apglėb 
ti mūsų laiką, kaip archeologas mumiją- — 
ir juose yra meilės. Bet jo dideliam, tikrai 
dideliam romanui Iruks to apglėbimo, ku
rio metu mūsų rašytojai susijungė su sa
vo laiku degančiam ir kruvinam bučiny. At
buvo kada nors praeity tokių degančių ir 
kruvinų lūpų?.Ar bus kada nors? Todėl šio 
karo paminklą turėtų pastatyti mūsų kar
tos rašytojai. Tie, kuri£ pasak J. P. Sar
tre, aistringai kovojo mūsų laike, aistringai 
jį mylėjo ir buvo pasiruošę kartu su juo 
žūti.

Toje žvakių apšviestoje prieblandoje jau 
galima įžiūrėti, jog šis epas nebus parašy
tas grįžtant į praeitį. Šiandienos literatūrai 
tas grįžimas neįmanomas. įsikibus laikytis 
prieškarinės literatūros formų ir vilčių — 
tai teiššauktų skurdžią šypseną. Keleri me
tai atliko šimtmečių darbą. Šiandien mes ne 
matome naujų literatūrinių srovių ir mo
kyklų, kurios buvo tokios gausios po 1918-

tųjų metų. Dabarties literatūrai būdingi pa 
saulėžiūriniai susibūrimai. Ar jų labirin
tuose literatūra išlaikys savarankiškumą? Ar 
rašytojas sugebės likti ištikimas savo meni
niam pašaukimui? Kokia jo vieta dabarties 
pasauly? Sis karas, savitai išryškinęs ra
šytojo ir jo pašaukimo santykius, išugdė 
keletą pažinimo vaisių. Jie palengvina at
sakymą. Tikėjimas rašytojo pašaukimu -ir 
ištikimybė jam, reiškia ištikimybę viskam— 
savo tautai, savo kultūrai ir sau pačiam. 
Prabėgę įvykiai įrodė, jog rašytojui neįma
noma nenubaustam apleisti žemę ir pabėg
ti į debesis. Naujausieji šaudmenys ir tenai 
pasieks pabėgėlius jų apdulkėjusioje ramy
bėje. Literatūra turi grįžti į' žmogų. Ato
minis amžius, niekais paversdamas žemės, 
turtų vertę, grąžino jai paprastą didybę. Ji 
didinga ir graži savo lemtingoje valandoje. 
Žmogus iškyla virš daiktų, kurių pamatai 
pasidarė trapesni už gėlę. Žodis, kuriuo bu 
vo sukurtas pasaulis,' kaip nesugriaunama 
vertybė suspindi jo žuvimo prieangyje. Ta
me audros debesimis papuoštame gamto
vaizdy stovi rašytojas su savo didžiąja pa
reiga laikui ir amžinybei.

Lietuvių literatūra, kovodama už savo gy 
venimo teisę, įsijungia į visuotinąją. Bet 
jos balsas dar skurdus, kaip ir negausūs jos 
karo pergyvenimų puslapiai. Tik skeveld
ros, šviesuliai, iškylą ir nukrintą savaja
me kieme. Kokį vaidmenį vaidins ji busi
mojoje Europoje? Juk mūsų tauta išgyvno 
didesnę visuotinos tragedijos dalį, negu kad 
atitektų jos dydžiui. Ar ji įstengs tokiu' 
mastu atiduoti ir savo šviesos dalį? Į tą 
klausimą reikia atsakyti su viltimi. Žodis 
pribrendo mūsų tautos lūpose, juk turi atei
ti ir žydėjimo metas. Louis Aragon, kalbė
damas apie prancūzų poeziją, išsitarė, jog 
jos amžių marmure vingiuoja švelnumo gys 
la. Mes neturime marmuro. Bet švelnumo 
gysla dar sodriau vingiuoja kiekviename 
mūsų žemės akmenėly, kiekvienoje jos 
raukšlėje. Amžiai suteikė jai kančios gilu
mą. Gal ir mūsų literatūra taps tokia ir jos 
gyvojo žodžio skelbėjas, bus simboliškas ir 
suteks mūsų literatūrai tretįjį matavimą— 
platumą. (Pabaiga)

čiaus ir P. Pilkos kūrinių skaitymas (skaitė 
patys autoriai) ir pabaigoje op. ąol. St. 
Liepos dainos. K-to p-kas P. Viščinis, per
darė visos kolonijos linkėjimą vyskupui 
ir Įteikė dail. Laurinavičiaus rankų darbo 
lietuvišką kryžių. Matydamas tiek daug 
nuoširdumo ir tokią gražią meninę šventę, 
užbaigoje prabilo vyskupas, išreikšdamas 
mintĮ, kad jo atsilankymo proga vietiniai 
lietuviai sudarę ne tik jam, bet ir sau ku
pinos meilės vienos lietuviškos šeimos 
šventę ir didelio džiaugsmo valandėlę ir 
kad tokios, didelės meninės ir. dvasinės 
jėgos neleidžia svetimiesiems stumti mus 
į juodą vergų darbą ir užtarnautoje pa
garboje laikyti mus kaip kultūringus 
žmonės jų akyse. Gilė.

KEMPTENO SKAUTAI STOVYKLAUJA
— Apie tr£ savaites laiko Kempteno 

lietuvių jaunimas-skautai gražiai pasto- 
vyklavo prie Pfronteno »savo pačių jėgo
mis įsirengtoje stovykloje. Vieta buvo pa
rinkta labai puiki, prie ežero, o saulė 
stovyklavimo metu irgi „žeme ridinėjo“. 
Maistas, nors ir iš tų pačių produktų, bu
vo pagaminamas labai puikiai ir nė vie
nas nejautė alkio, už ką turi būti dėkingi 
ponioms: Kanaukienei, Izokaitienei ir kt. 
Stovyklavimo metu daugelis skautų pa
siruošė ir išlaikė egzamįnus į aukštesnius 
patyrimo laipsnius, prie ko žymia dalimi 
prisidėjo prof. Kolupaila, kuris taip . pat

PAIEŠKOJIMAS
ANTANĄ KUROONĄ ieško jo brolis. 

Žinantieji apie jo likimą pranešti „Miiities” 
redakcijai.

Ieškomas ARVYDAS. VAITIEKAITIS, 
prieš karo galą gyvenęs Berlyne. Žinan
tieji apie jo likimą pranešti šio laikraščio 
redakcijai.

P. C. I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ įstaiga 
AROLSENE PRIE KASSELIO 
IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:

ADOMAVIČIŪTE Jadvyga, 21 metų, iš Ryt 
prūsių;

ALPERAVICIUS-Alperatvisonas Abraša, iš 
Auschwitzo ir Dachau;

ANDRIEKUS Pranas, 67 metų;
ANDRUSKIENE Stepanija, 26 metų;
BURNELEITIS Anna-Maja, 52 metų, iš

Klaipėdos kr.; f
BURNELEITIS Kaspar, 52 metų, iš Klai

pėdos kr.;
GARBALIAUSKAS Leonardas, 20 metų;
GOLUBOWITSCH Andreas;
GOLUBOWITSCH Maria;
KUTRA Jonas, 38 metų;
LAIMUTIS Idikas, 24 metų;
LEMCHĖN Viktor, 10 m.,* gyv. Šančiuose;
LEMCHEN Azariua, 11 m., gyv. Šančiuose 
LISECKI Helene, 10 metų';
LISECKI Zita, 9 metų;
LIUSTIKAITE Gabrielė, 26 metų, iš Ra- 

debergo;
ORLINSKI Ester, 52 metų, iš Stutthofo;
RABINOWITZ Miša, 26 metų, gyv. Plungėj 
SPUNDER Monia, gyv. Marijampolėje;
TAVARSKI Baula, 25 metų, gyv. Kaune; ,

■kartu su visais stovyklavo. Skautų dva
sios vadas kun. kap. J. Panavas leido ten 
dienas irgi ir atlaikydavo ten pat pamal
das. Kiekvieną vakarą buvo ruošiami 
laužai, kurių metu buvo atliekama 
linksma programa. Laužų programoms 
vadovaudavo muz. P. Armonas, kuris iš 
savo pusės taip pat, einančius nakties 
poilsio, skautukus linksmai nuteikdavo. 
Nors stovykla buvo nuo Kempteno be
veik už 40 km, bet kiekvieną dieną sto
vyklautojai sulaukdavo svečių: tėvelių, 
mokytojų ir ne vieno iš visuomenės, kurie 
atvykdavo čia pasigėrėti puikia jaunimo 
poilsio stovykla. Daug triūso šios sto
vyklos tvarkyme įdėjo abiejų tuntų — 
„Merkinės“ ir „Tėviškės“ — tuntininkai: 
Puzinauskienė ir Urbutis, toliau — prof. 
Kolupaila, kun. Panavas, muz. Armonas, 
mokyt. Izokaitis ir kit. Nemaža paramos 
buvo susilaukta ir iš p. Z. Puzinausko.

ŠIURPUS ĮVYKIS MIUNCHENO DP
stovykloje

Miunchenas. Freimann’o DP lietu- 
viųtstovykloje š. m. rugpiūčio iš 8 d. j 9 
d., naktį, nežinomų piktadarių neišaiškinto
mis aplikybėmis buvo nužudytas Vytautas 
Želvytis ir iš šešto aukšto buvo išmestas 
per langą. 1

Įvykį tiria, stovyklos policijai padedant, 
vokiečių kriminalinė policija. (R.V.V.)

ATITAISYMAS
„Minties” Nr. 88, kronikos žjnutėje „Iš 

Miuncheno padangės” yra įsivėlusi klaida. 
Gimnazijos direktoriumi yra ne p. Kazlaus 
kas, bet dr. Krasauskaitė.nmgmiiwinnm , miiwiuni maama—aMi— 
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by Druckerei- und Verlagsgenossenschaft 

e.G.m.b.H., Memmingen

Vyr. Redaktorius — leidėjas J. Vasaitis 
Redaktoriai Henr. Žemelis ir VI. Balsys 
Leista Vyr. JAV kariuomenės būstinės Eu
ropoje * Laikraštis išeina antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais * Prenume
rata mėn. RM. 10.—, atskiras numeris RM. 
L— * Prenumerata į JAV ir Angliją su 
persiuntimo išlaidomis. ,RM. 15.— mėn.

'Einam, sąskaita Volksbank Memmingen, 
e.G.m.b.H. Nr. 9149 ir Postscheckkonto 

Mūnchen 14 210.
Adresas: „MINTI S”, (13b) Memmingen, 
Schrannenplatz 6. Laiškams: Memmingen, 

Postfach 110.

Redakcjja nesunaudotų'rankraščių nesau
go * Honoraras mokapias tik nuolatiniams 
bendradarbiams iš anksto susitarus * Pri
imami! skelbimai, tik iš anksto už juos ap
mokėjus * Skelbimai iki 10 petito eilučių 
RM. 20.—, toliau už kiekvieną eilutę po 
RM. 1,50. * Redakcijos ir administracijos 
kalbamos valandos kasdien, išskyrus šven
tadienius 9—12 vai. ir 14—17 vai. • Red. 

ir administracijos telef. Nr. 2677.
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