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Keturios konferencijos vienu metu
Pasitarimai, kuriuose nedalyvauja sovietai

AMERIKIEČIŲ SPECIALISTAI ATVYKS Į RUHRO PRAMONES SRITĮ. PRANCŪZIJA SUTINKA SU VOKIEČIŲ PRAMO
NES LYGIO PAKĖLIMU. SUNKIAUSIAS LAIKOTARPIS YRA ATEINANČIOJI ŽIEMA. AMERIKOS VALSTYBES VISOS 

VIENINGAI STOS PRIEŠ UŽPUOLIKĄ

Petkovo neišgelbės
1 Londonas (Dena). Sovietų Sąjunga atme
tė britų — amerikiečių protestą dėl N. Pet 
kovo nuteisimo mirties bausme.

Sofia (AP). Bulgarų parlamentas antra
dienį priėmė įstatymo projektą, pagal ku
rį Petkovo ūkininkų partija bus uždrausta. 
Jai primetama kaltė buvus fašistų ir reak
cionierių susibūrimu. Tuo būdu ir likusie
ji 64 tos partijos atstovai netenka parlamen 
te savo vietų.

Prancūzija pareiškė’ veto
New Yorkas (Dena/Reuter) Prancūzijos 

atstovas pirmadienį Saugumo Taryboje pa
reiškė veto prieš sovietų pasiūlymą suda 
ryti komisiją,, kuri stebėtų paliaubų įsaky
mo vykdymą Indonezijoje.”

Tuo būdu, neskaitant Sovietų Sąjungos, 
Prancūzija yra pirmoji didžioji valstybė, 
kuri panaudojo savo veto teisę.

New Yorkas (Dena/Reuter) Prancūzijai 
pareiškus veto dėl sovietų pasiūlymo su
daryti komisiją, kuri prižiūrėtų Indonezi
joje paliaubų sąlygų vykdymą, buvo pri
imtas kinų — australiečių pasiūlymas pa
vesti prižiūrėjimą vykdyti ten akredituo
tiems konsulams.

VAŠINGTONE
Vašingtonas (Dena/Reuter). Vašingtone 

vykstančioje Ruhro konferencijoje britų — 
amerikiečių delegatai pirmadieni buvo su
sirinkę .apsvarstyti baigiamąjį pranešimą 
dėl' jų pasiūlytų priemonių Ruhro anglies 
produkcijai padidinti.

JAV užsienio reikalų ministerijos atsto
vas išsireiškė, jog visos konferencijos ko 
misijos didžiumoje jau baigia savo darbus. 
Iš britų pusės patirta, kad britai visuose 

i klausimuose pritaria amerikiečiams.
Vašingtonas (AP). JAV užsienio reikalų 

ministerija praneša, kad penktadieni britų 
—amerikiečių konferencijoje dalyvaus apie 
20 amerikiečių kasyklų vedėjų, kurie savo pa 
tarimais stengsis išryškinti geresnius meto 
dus ir patobulinimus, ryšium su pastango
mis, norint surasti būdą Ruhro anglies pro 
dukcijai padidinti. Prileidžiama, kad tų pa 
sitarimų pasėkoje amerikiečių technikai bus 
pasiųsti j Ruhro sritį kad galėtų vietoje re-
komenduoti siūlomas priemones.

Konferencija pirmadienį nagrinėjo ketu
rių komisijų pranešimus, kuriuose buvo nu 
šviesti darbininkų gyvenamųjų patalpų ir 
maitinimo klausimai. Pranešimai, juos ap
robavus, bus paskelbti.

LONDONE
Londonas (Dena/Reuter). Trijų didžiųjų 

valstybių pasitarimai Londone dėl vokiečių 
pramonės lygio vakarinėse zonose vyksta 
sėkmingai ir jau pasiekta susitarimo vi
sais pagrindiniais klausimais.

Pasitarimų rezultatai yra šie:
1. Prancūzija’sutinka, kad būtų tuojau 

paskelbtas vokiečių pramonės lygio pakė
limo planas, kuris prisidėtų prie ūkinio Eu 
ropos atstatymo.

MARSHALLIS VYKSTA Į RIO DE JANEIRO
Prez. Trumanas palydi Marshallį. Su "juo kartu išvyksta (iš kairės į dešinę) 

senatorius A. H. Vandenbergas ir JAV atstovas prie JT Waren R. Austin.

įtempta padėtis Graikijoje
Ryšium su ministerių...................”Atėnai (Dena). 

kabineto atsistadydinimų, sekmadienio 
vakare Atėnų ir kitų miestų kariuomenės 
įgulos buvo užaliarmuotos dėl galimos ko
munistų reakcijos. Buvo baimės, kad kai 
kurios politinės grupės sutartinai su ban
ditų vadu Markosu gali mėginti daryti 
perversmą. Konstantinas Tsaldaris, ku
riam karalius Povilas pavedė sudaryti 
naują ministerių kabinetą, turėjo pasita
rimus su politinių partijų vadais. Graikų 
liberalų partijos lyderis atmetė Tsaldario 
pasiūlymą dalyvauti koalicijoje. Jis reiškia 
pretenzijų į ministerio pirmininko vietą.

JAV užsienio reikalų ministerijos arti
mųjų rytų direktorius Roy Hendersonas 
pareiškė, kad reikės imtis drastiškos ak
cijos, jei padėtis Graikijoje pablogėtų dar 
prieš įvykstant visuotinam JT susirinki
mui rugsėjo mėn. 16 d. Hendersonas pri
minė JAV delegato Saugumo Taryboje 
Hershelio Johnsono neseniai padarytąjį 
pareiškimą, jog- amerikiečių vyriausybė 
neliktų neveiksminga tuo atveju, jei būtų 
pažeistas teritorialinis integralumas vieno 
kurio nors nepriklausomo JT nario. Jau 
tada paaiškėjo, jog persverenčioji dau
guma Saugumo Tarybos narių padėtį 
Graikijoje laiko rimtu pavojum pasaulio

2. Prancūzija gauna užtikrinimų, kad nau 
jo vokiečių pramonės lygio nustatymas ne 
teikia Ruhro krašto pramonei jokių pirme 
nybių prieš Prancūzijos ūkio atstatymo pla 
nūs arba prieš atstatymo planus kitų są
junginių Europos valstybių.

Formaliai iš Prancūzijos nereikalaujama, 
kad ji pritartų naujo vokiečių pramonės ly 
gio nustatymui, nes tai gali būti aptarta 
tik visų keturių didžiųjų valstybių, kartu 
su Sovietų Sąjunga, kai susirinks užsienio 
reikalų ministerial Londone lapkričio mene 
syje.

JAV ir D. Britanijos naujai nustatomieji 
skaičiai yra bazuojami britų — amerikie
čių tarpzoninio susitarimo nuostatais. Tos 
priemonės yra iššauktos neišvengiamu abie 
jų valstybių įsipareigojimu padaryti vaka
rų zonas ūkiniai pajėgesnes, kad būtų ga
lima palengvinti sau jų administravimo naš 
tą. Šiuo būdu Vokietija turi prisidėti prie 
bendrojo Europos ūkio atkūrimo.

Londonas (Dena/Reuter). Atsakymuose į 
sovietų protesto notas, kurios praėjusią sa 
vaitę buvo gautos Vašingtone ir Londone, 
greičiausiai bus pažymėtas tas argumen
tas, kad dabartiniai pasitarimai neliečia 
viso vokiečių prmonės lygio, bet tik britų 
—amerikiečių zonas ir kad pasitarimų, svar 
blausias tikslas yra išaiškinti šiuo reikalu 
prancūzų nustatymus.

PARYŽIUJE
Paryžius (Dena/Reuter). Europos ūkiško 

jo bendradarbiavimo komitetas jau beveik 
visai baigia savo darbą. Reuterio korespon 
dento manymu, Europos ūkiškoji ateitis yra 
skirstoma į tris etapus.

Sunkiausias laikotarpis yra ateinančioji' 
žiema. Dėl tos priežasties, kad tiekimai pa

taikai ir jog veto teisė yra naudojama 
tiktai tam, kad būtų sukliudytas didžiu
mos nutarimų vykdamas.

Hendersonas dar pridėjo, jog Graikija 
būtų kovo mėnesyje laike kelių savaičių 
subyrėjusi, jei JAV nebūtų paskubėjusios 
su savo pagalbos programa.

Atėnai (Dena/INS). JAV diplomatiniai 
atstovai Graikijoje turėjo pasitarimus su 
vadovaujančiais graikų politikais ir deda 
pastangas paskubinti vyriausybės suda
rymą.

Naujorkas (UP). Amerikiečių Legijono 
(abiejų karų dalyvių sąjungos) pirminin
kas Paul H. Griffith pareiškė, jog jei Grai
kijoje įvyktų atvira invazija iš šiaurės 
kaimynų pusės, tai JAV būtų priverstos 
pasiųsti į Graikiją savo kariuomenę. Jo 
manymu, situacija Graikijoje esanti to
kia, kad kiekvieni/momentu gali iš tenai su
liepsnotų visas pasaulis. Jis kreipėsi į 
prez. Trumaną siūlydamas sušaukti kon
gresą ir įvesti karinę prievolę Jungtinėse 
Amerikos valstybėse.

*
Amerikiečių zonoje tik dabar patirta, kad 

nelegaliai atėjusieji iš rytų zonos negali 
grįžti, nes sovietai nieko neįsileidžia.

gal Marshallio planą negali būti gauti anks 
čiau, kaip ateinantį pavasarį, komitetas nia 
žai ką gali padėti nugalėti sunkumus tame 
periode.

Antroji stadija yra atstatymo laikotarpis, 
kuris, manoma, gali tęstię iki 1951 metų. 
Tas laikotarpis yra labiausiai pareikalavęs 
komisijos įtempto darbo.

Laikotarpis nuo 1952 metų bus išnaudo
tas visiškam Europos ūkio išlyginimui.

Komisijos pranešimas, kuris rugsėjo mė 
nesyje turi būti įteiktas JAV užsienio reika 
lų ministeriui Marshalliui, kaip atrodo, 
apims šiuos punktus:

1. Tikras bendradarbiavimas geriau iš
naudojant turimus išteklius.

2. Pagerinimas metodų, kurie prisidėtų 
prie gamybos padidinimo pramonėje ir že 
mės ūkyje.

3. Sujungimas elektros tinklų ir išvysty
mas elektros gamybos vandens jėga.

4. Išvystymas Europos mineralinių alyvų
valyklų.

5. Sutarptautinimas geležinkelių vagonų 
naudojimo.

6. Planas palaipsniam pašalinimui tarp- 
europinės prekybos suvaržymų.

7. Planai europinėms valiutoms stabili
zuoti.

8. Išvystymas užjūrio maisto pagalbos šal 
tinių.

Vienintelis konkretus rezultatas, kuris at 
rodo bus pasiektas, yra sumanymas sudary 
ti tam tikrą studijų grupę, kuri ištirtų Eu 
ropos muitų unijos galimybes.

PETROPOLYJE
Petropolis (Dena /Reuter) Panamerikos 

savisaugos konferencijoje susitarta, kad į 
bet kurios Vakarų pusrutulio valstybės už
puolimą turi būti atsakyta visų Amerikos 
respublikų bendra apsigynimo akcija. Ga
limos agresijos atvėju pačiame Amerikos 
kontinente Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Argentinos skirtingos nuomonės buvo iš
lygintos kompromisu. Susitarta, kad tuo at 
veju, kai viena Amerikos tauta užpuola ki
tą Amerikos tautą, kiekvienai susitariančiai 
valstybei pasilieka laisvos rankos stoti už
gultosios tautos pusėje. Bendros sutartinės 
karinės akcijos galima griebtis tiktai tuo
met, kai visi sutaikinimo mėginimai nuei
na niekais.

Petropolis (Dena/INS). Panamerikos savi 
saugos konferencijos visumos susirinkime 
vienbalsiai nutarta antrojoje 1948 m. pusė
je sušaukti Vakarų pusrutulio valstybių spe 
cialią ūkio konferenciją.

Nesibaigiančios kovos Azijoje
NAUJI SUSIRĖMIMAI INDONEZIJOJE. AMERIKIEČIŲ INTERVENCIJA KINIJOJE. KOVOS TARP HINDU IR MUZULMONŲ 
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Lahore (CBS). Tarp muzulmonų ir hindų 
įvyko naujų susirėmimų. Kaip pranešama, 
susirėmimams nuraminti buvo panaudoti 
kariniai daliniai, Įvykdyta daug suėmimų. 
Pakistane muzulmonai grasina nužudyti 
kiekvieną kitos tikybos indą, o rytų Pan- 
cižabe priešingai, nežiūrint vadovaujančiųjų 
asmenų įspėjimo, hindusai ir sikhs paėmė 
teisę į savo rankas. Naujųjų dominijų — 
Indijos ir Pakistano — vyriausybės dėjo 
daug vilčių gauti pajamų iš šių turtingų 
sričių savo biudžetams užtikrinti, dabar gi 
reikia didelių išlaidų pagalbos akcijai, nes 
kitaip gresia pavojus suirti ūkinei ir socia
linei struktūrai.

Įvykus naujiems susirėmimams Sialkote, 
į šiaurę nuo Amritsaro, buvo užmušta virš 
3.500 žmonių.

Amritsar (UP) Didžioji Amritsaro miesto 
dalis sudegė. Paskutiniosiomis dienomis 
laike kruvinų susirėmimų, įvykusių tarp 
sikhs ir muzulmonų, miestas yra tiek sumai 
kintas, kad jo atstatymui nepakaks penkių 
metų. Fanatiškieji sikhs puolė mieste gyve
nančią muzulmonų mažumą ir įvykdė di- 
džiausį kraujo praliejimą. Gyvenamus na
mus jie apšaudė degančiomis strėlėmis. Iš 
500.000 miesto gyventojų vienas ketvirta
dalis buvo muzulmonai, o šiandien nebema 
tyti nė vieno muzulmono. Penkių dešimtų 
kilometrų nuotolyje esančiame Lahore mies 
te, įniršę muzulmonai puolė savo tikybos

Sovietų šeimininkavimas Austrijoje
Viena (UP) Austrų vyriausybės atstovas I Savo atsakyme Molotovas kaltina ameri- 

paskelbė, kad šiuo metu iš 70.000 tonų naf I kiečius už persekiojimą politinių partijų
tos, kuri yra gaunama per mėnesį 1š Zis- 
terdorfo naftos šaltinių, 40.000 tonų sovie
tai išveža. Tas daroma austrų vyriausybei 
visai nepranešant ir net neatlyginant.

Tas pats atstovas pareiškė, jog sovietai 
austrų geležies laužą parduoda į Šveicari
ją. Austrų Vyriausybės žiniomis iki šiol 
jau esą į Šveicariją parduota 10.000 tonų 
metalo laužo, kuris esąs būtinai reikalingas 
pačių austrų pramonės atstatymui.

* Amerikiečių armijos leidžiamas lai
kraštis „Wiener Kurier” praneša, kad „Erd- 
oeldienst” laikraščio redaktorius ir leidėjas 
Ferdinandas Vizvarys po vieno pasikalbėji
mo Orop naftos bendrovėje, kuri yra rusų 
administruojama, dingo be žinios. (Dena)

* Rumunija ratifikavo taikos sutartį. Taip 
pat ir Bulgarija ruošiasi ratifikuoti. (Dena)

Paleido amerikiečius
Seoulas (Dena/INS) Trys amerikiečių ka

reiviai, kurie prieš dešimtį dienų buvo su 
imti sovietų okupuotoje šiaurinėje Korėjos 
dalyje, sekmadienį 10 vai. turėjo būti pa
leisti. Tą užtikrino sovietų vyr. būstinės
atstovas amerikiečių ryšio karininkui.

MOLOTOVO ATSAKYMAS
Londonas (Dena/Reuter). Molotovas at

sakė į Marshallio rugpiūčio 12 d. notą, ku 
rioje buvo prašoma iki rugpiūčio 21 d. su
teikti žinių apie pasitarimų eigą Korėjoje.

priešininkus taip pat kerštingai ir išžudė 
šimtus sikhs bei hindus tikybų šalininkų.

Karatsčhi (AP). Nežiūrint Nehruso ir 
Jinnaho taikingų pastangų Pandžabe tebe
vyksta susirėmimai. Įvykiai vystosi su pa
linkimu į nedidelį pasienio karą. Tara 
Singhs, sikhsų vadas, savo laikraštyje skel 
bia, jog jis esąs nusivylęs įvykdytuoju sie
nų pravėdintu, bet turįs „vilčių laimėti per 
galę”.

Nankinas (Dena/Reuter). Ypatingas pre
zidento Truntano įgaliotinis Kinijoje, ge
nerolas Wedemayeris, kreipėsi į Kinijos 
vyriausybę reikalaudamas imtis drastiškų 
ir efektingų priemonių politinėms ir ūki
nėms resormoms įvykdyti.

Wedemeyeris padarė Kinijos vyriausybei 
priekaištų, jog ji ieškanti būdu padaryti 
svetimas įtakas atsakomingomis už savo 
krašto sunkumus arba laukianti pagalbos iš 
užsienio, vietoje to, kad imtųsi dabartines 
problemas spręsti savomis priemonėmis. 
Jis nurodė, kad Kinijos atgimimui reikalin 
ga moralinio bei dvasinio atsinaujinmo, ku 
ris gali kilti tik iš pačios Kinijos.

Į komunistįs kripdamasis Wedemeye
ris reikalavo vartoti tik „taikingus meto
dus”.

Lace Succes (UP) Jungtinės Amerikos 
Valstybės vėl padarė žygių Jungtinių Tau
tų organizacijoje, kad būtų neatidėliojant 
imtasi tolimesnių priemonių sustabdyti ka
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Vis* Andersas vaidenasi
Maskva (Dena/Reuter) Sovietų armijos 

organas „Raudonoji žvaigždė” paskelbė, 
kad 4.000 vyrų buvusios lenkų generolo W1 
Anderso armijos pilnai apginkluotų esą 
amerikiečių zonoje kareivinėse prie Bam
bergo.

Laikraštis tai nurodo kaipo pavyzdį, kaip 
britai ir amerikiečiai prisidedą prie karo 
psichozės plitimo vokiečių tarpe.

Pietų Korėjoje ir pažymi, kad „sovietų vy 
riausybė tokią situaciją skaito nenormalia 
ir nepakeliama.”

Be sovietu - jokio sprendimo
Berlynas (UI^). Sovietų zonoje rusų licen- 

zuotas laikraštis „Taegliche Rundschau” ve
damajame straipsnyje dėsto, kad trijų di
džiųjų valstybių pasitarimai Londone ir 
Ruhro konferencijoje Vašingtone neturi jo
kios reikšmės, nes ten nedalyvauja Sovietų 
s-ga. Nė vienas europinis klausimas, o taip 
pat nė viena vokiečių problema negali būti 
išspręsta be Sovietų s-gos dalyvavimo. To
dėl esą visai nesvarbu kas bus nutarta Lon
done arba Vašingtone. Vakarų bloko orga
nizatoriai esą mėgina vokiečių problemą 

’spręsti savu būdu, po to kai jie negavo sa
vo planams sovietų pritarimo Maskvos kon
ferencijoje. Esą juokinga ir neįsivaizduo
jama, kad amerikietiškieji imperialistai ga
lėtų garbingai stoti už vokiečių tautos in
teresus.

’ *

Naujorkas (DPD). JT generalinis sek
retorius Trygve Lie paskelbė, jog Bal
kanų tyrimo komisija ir pakomisija liko 
toliaus egzistuoti, kol Saugumo Taryba 
nepadarys tuo reikalu atitinkamo spren
dimo arba kol ši problema nebus išimta 
iš dienotvarkės.

ro veiksmus Indonezijoje. Amerikiečių de 
legatas H. Jonhsonas išsireiškė, jog šiame 
reikale JT Saugumo Taryba turinti pakąn 
kainai kompetencijos. Atitinkamoje rezoliu 
cijoje siūloma Saugumo Tarybai sudaryti 
specialią komisiją, kuri atliktų „gerą pa
tarnavimą” abiem pusėms.

Javoje ir Sumatroje įvyko naujų susidū
rimų. Indoneziečių karinės pajėgos Jogja 
karta srityje pradėjo ruoštis sostinei ginti. 
Olandai taip pat ruošiasi pulti Indonezijos 
sostinę. Olandų daliniai lėktuvų ir tankų 
padedami užėmė sugriauto miesto Malang 
aerodromą.

BURMA GAUS NEPRIKLAUSOMYBĘ
Londonas (Dena/Reuter). Britų vyriausy

bė ruošiasi šių metų gale perduoti Būtino
je valdžią patiems burmiečiams. Šiuo me
tu Burmos ministerių kabinetas ruošia pro 
jektą sutarties, kuri turės būti sudaryta su 
D. Britanija.

* New Yorko pinigų biržoje britų svarų 
sterlingo vertė pakilo */s cento. Britų iždo 
patvarkymu išvažiuojantieji’ ir atvažiuojan
tieji į Angliją negalės turėti su savim gry
nais pinigais daugiau kaip 5 sv. sterlingų.

* JAV laivyno turbininis lėktuvas pasiekė, 
iki šiol nebūtą, 1031 km. per valandą greitį.

* Antradienį Canberoje (Australijoje) 
prasidėjo britų imperijos konferencija, 
kurioje bus aptartos taikos su Japonija 
sąlygos. (St. Z.)
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įvykiai putu - rytu Europoje ir panamerikos konferencija
Graikijos „demokratinės liaudies” vyriau

sybės paskelbimas, Bulgarijos valstiečių 
partijos vado N. Petkov mirtin pasmerkimas, 
naujasis Vengrijos rinkimų įstatymas, P. 
Orozos vyriausybės teroras Rumunijoje ir 
pagaliau diskusijos Saugumo Taryboje-dar 
kartų sutelkė pasaulio dėmesį ties įvykiais 
Pietų-Rytų Europoje. Padėtis ten yra tokia, 
kad, kalbant „New York Times” žodžiais, 
kiekvienas, kuris tik drįsta pasipriešinti ko
munizmui, yra apšaukiamas „fašistu” ar 
„spekuliantu”. JAV spauda ir radijas, pla
čiau komentuodami tų padėtį, pabrėžia, kad, 
jei tos tautos laisvai prisiimtų ko
munistinę santvarkų, niekas nieko ne
sakytų, tačiau dabar komunistinė sant
varka yra įvedama prieš tautų valią, be 
gėdiškai paminant visas žmonių teises. 
„Voice of USA” („Amerikos Balso”) radi
jo siųstuvų komentatorius Walter Roberts 
taip apibendrino JAV pažiūrą: „Jungtinės 
Valstybės laiko savo pareiga paskelbti pa
sauliui Vengrijos, Rumunijos ir Bulgarijos 
įvykius, dėl jų pareikšti savo nuomonę ir 
juos pavadinti tikruoju vardu, būtent, pas- | 
kutintų pilietinių teisių atėmimu!”

Tokiais pat sumetimais ir JAV delegatas 
Saugumo Taryboje H. Johnsonas pasisakė 
prieš Bulgarijos, Rumunijos ir Vengrijos

lis su dideliu susidomėjimu laukė JAV oii- 
cialių asmenų reakcijos. Tai reakcijai pa
sireikšti kaip tik progą davė Petropolyje, 
prie Rio de Janeiro, vykstanti1 Panamerikos 
konferencija. Joje dalyvauja 20 valstybių 
arba daugiau kaip '/s JT narių, todėl nėra 
abejonės, kad jų užsienio reikalų ministe
rial nepraleis progos aptarti ir savo laiky
seną JT visuotiname susirinkime (š. m. rug 
sėjo 16 d.), kuris bus lemiamas tolimesnės 
tos organizacijos raidai. JAV sekretorius 
Marshallis, konferencijos proga kalbėdamas 
apie tarptautinius santykius, iškėlė reikalą 
apibrėžti valstybės teises atskiro žmogaus 
naudai. Jis sakė, kad ne žmogus valstybei, 
bet valstybė žmogui. Jis ragino Amerikos 
v-bes ta kryptimi suderinti savo pastangas. 
Tuos pareiškimus reikia laikyti JAV atsa
kymu į paskutinius įvykius. Jei JT organi
zacija pasirodė esanti per silpna, JAV nori 
apie save suburti galimai didesnį narių bū
rį. Čia ir glūdi Panamerikos konferencijos 
svarba. Visa konferencija turi „gynimosi 
konferencijos” vardą. Jos tikslas, visiškai 
vistiek kokie bebūtų jos formalūs nutari
mai, yra subendrinti gynimo reikalus, ta
čiau kas šiandien, turint galvoje technikos

pažangą, gali atskirti kur yra gynimasis ir 
kur prasideda puolimas. Todėl visą konfe
renciją reikia vertinti kaip JAV bandymą 
glaudžiau suburti Amerikos valstybes bend
riems idealams siekti, o tie idealai neprieš
tarauja, bet sutinka įsu JT ir Atlanto Char- 
tos idealais. Pietų ir Vidurio Amerikos 
valstybių ūkinė ir socialinė padėtis nėra 
taip jau pavydėtina. Europos rinkų susiau
rėjimas kai kurias v-bes privedė prie ūki
nės depresijos, todėl jos mielai norėtų su
silaukti JAV pagalbos. Bet Marshallis pa
brėžė, kad padėtis Europoje yra pavojin
gesnė, todėl ji pirma turi gauti pagalbą. 
Panamerikos ūkiniams reikalams bus su
šaukta 1948 m. speciali ūkinė konferencija 
Bogotoje. Tai būtų lyg tąsa iki to laiko 
Europoje jau įgyvendinto taip vadinamo 
Marshallio plano, tačiau iki to laiko rei
kia budėti, todėl visų pirma reikia susirū
pinti saugumu — kalbama pirmoje eilėje 
apie gynimąsi, pagal seną romėnų posakį: 
„jei nori taikos — ruoškis karui”. Tuo la
biau, kad tik stipriam esant dera kalbėti 
apie teises, kad ir žmonių pagrindines tei
ses.

V. Meškauskas

Dingsta socialdemokratai sovietu 
zonoje

Berlynas (Dena). Socialdemokratų parti
jos pirmininkas Berlyne, Franz Neuman- 
nas, laikraščiui „Der Abend” pareiškė, 
jog socialdemokratų partija gali nurodyti 
šimtus atsitikimų apie socialdemokratų su
ėmimus Berlyne ir sovietų okupuotoje zo 
noje, kurie nuo to laiko esą dingę.

Tas Neumanno pareiškimas yra padary
tas ryšium su amerikiečių karinio guber
natoriaus gen. Clay išsireiškimu, jog jis ne 
turįs įrodymų dėl politinio persekiojimo 
sovietų zonoje. Toliau Neumannas konkre
čiai nurodo žymesniųjų socialdemokratų 
suėmimus ir pažymi, jog apie jų buvimo 
vietą dabar nieko nežinoma.

x *
Kino teatiu nacionalizacija

Berlynas (Dena)f Mecklenburgo vidaus 
reikalų ministerijos patvarkymu visi kino 
teatrai yra nacionalizuojami.

Tas pateisinama tuo, kad jie nacių lai
bais yra tarnavę fašistinės propagandos 
tikslams. Nusavintieji kino teatrai yra su
valstybinami.

Prezidentas Trumanas sveikina Ed
mondą Gony iš Miami, kuris neseniai bu
vo išrinktas jaunimo sąjungos prezidentu.

*
* Kalifornijoje įsisteigė trečioji partija 

„nepriklausomųjų pažangiųjų“, kuri atei
nančiuose rinkimuose rems H. Wallaceo 
kandidatūrą į prezidentus. (ŪP.)

priėmimą į Jungtinių Tautų organizaciją. 
Įdomu, kad dauguma S. T. delegatų nuo 
balsavimo susilaikė, jų tarpe ir D. Brita
nijos atstovas sir. A. Cadoganas, kuris ta
čiau išreiškė britų vyriausybės abejonę, kad 
tie kraštai laikytųsi tų paliaubų ir taikos su 
tarčių nuostatų, kurie kalba apie žmonių 
teises. Čia reikia pastebėti, kad tos žmonių 
teisės tarptautiniuose santykiuose yra nau
jas dalykas, kuriam pagrindus padėti pa
vesta specialiai JT Socialinių ir ūkinių rei
kalų tarybos komisijai. Tiesa, ir seniau 
buvo daromos ta kryptimi pastangos, kaip 
pav. kova su vergų prekyba, tačiau tada 
toji problema neturėjo tokio aštraus ir vi
suotino pobūdžio kaip dabar. Todėl yra su
prantama ir kai kurių valstybių rezervuota 
laikysena. Iš kitos pusės yra sunku suprasti 
rezervus tų Vakarų sluoksnių ir, organiza
cijų, kurios iki šiol tas žmonių teises pro
pagavo. Tuo reikalu noriu pacituoti žinomo 
prancūzų žurnalisto Jean Piot straipsnį til
pusi radikal - socialistų „Aurore” skiltyse. 
Jame J. Piot kritikuoja Prancūzijos vyriau
sybės neprisidėjimą prie anglosaksų pro
testų dėl paskutinių įvykių Pietų-Rytų Eu
ropoje ir rašo:

„Anglija ir JAV protestuoja; kas gi da
roma pas mus? Buvo laikai, kada savo bal
są būtų pakėlusi „žmonių teisių lyga”, ta
čiau ji turėjo pereiti iš gynimo į kaltinto
jus. Kai Prancūzijos vyriausybė griebiasi 
legalių priemonių prieš sąmokslininkus, ku
rie graso prancūzų unijai, tai su pasipikti
nimu nurodoma į 1789 m. deklaraciją. Tačiau 
kai kitur kojomis mindžiojamos pagrindi
nės žmonių teisės, tai ne daug trūksta, kad 
taip vadinami „demokratai” neplotų. Taip 
mes nesuvokiame tikros laisvės!”

Deja, „Aurore” turi keliasdešimt tūkstan
čių skaitytojų, tuo t»qm kai komunistų „Hu 
manite” turi šimtus tūkstančių. Kaip ten 
bebūtų, Vakarų Europa turi pati perdaug 
savo bėdų, kad galėtų rūpintis kitomis. A. 
Oromyko, per savaitę pareiškęs 7 veto, atė
mė norą ir galimybę Pietų — Rytų Euro
pos klausimu užsiimti ir Saugumo Tarybai. 
Jis tarytum sakė: „palikite tuos kraštus sa 
vo likimui.” Todėl suprantama, kad pasau-

KAS NORI VIEŠPATAUTI PASAULYJE?
(Musu specialaus Anglijos korespondento)

Viešosios nuomonės Tyrimo Institutas 
(Gallup Poli) įvykdė šešiose valstybėse (D. 
Britanijoje, JAValstybėse, Kanadoje, Olan
dijoje, Prancūzijoje ir Norvegijoje) anketą, 
kurios tema:

1) Ar šiuo m.etu yra valstybių, kurios sie
kia viešpatauti pasaulyje?

2) Kokios yra tos valstybės?
į pirmąjį klausimą didesnė dalis atsaky

mų visur buvo: taip! Į antrąjį klausimą 
dauguma 5 valstybių atsakymų buvo, kad 
ta valstybė yra S. Sąjunga. Tiktai Norvegi
joje Rusija buvo paminėta mažesniu pro
centu j- 38 %.

Antroje vietoje atsidūrė Amerika. Kaip 
pasirodė, D. Britanijoje net 24 °/o mano, 
kad Amerika siekia viešpatauti pasaulyje, 
o Prancūzijoje net 42 % yra tos pačios nuo
monės, nors 59 % prancūzų pirmoje vietoje 
stato Rusiją.

įdomu, kad šitos šešios valstybės negal
voja, kad panašus pavojus grėstų iš Vokie
tijos pusės. Tiktai Amerikoje 6 °/o galvoja, 
kad panašus pavojus gali būti aktualus. Tuo 
tarpu D. Britanijoje vos' 1 % paminėjo 
Vokietiją kaip galimą agresorių.

KAS APMOKA LENKŲ IŠLAIDAS VA
ŠINGTONE?

Ypatingai ištaigingas naujos lenkų amba
sados Vašingtone gyvenimas atkreipė dėme
sį amerikiečių, kurie stebisi, kas apmoka 
gausias lenkų išlaidas. Kai kitų valstybių 
diplomatinis korpusas stengiasi prisiderinti 
prie vietinio gyvenimo papročių, lenkai iš 
karto pasiryžo sužvilgėti priėmimais, ma
šinėlėmis ir gausiais valdiniais pastatais, 
pagal Litvinovo, Umanskio, Oromyko ir 
Nowikovo tradicijas.

Be paveldėtų iš senosios Lenkijos valsty
bės ambasados pastatų prie 16-sios gatvės, 
dr. Liudvikas Rajchman užpirko už virš 
80.000 dolerių vieną iš senesniųjų ir bran
gesniųjų rūmų prie Wyoming Avenue „eko
nominei delegacijai”. Paskum paslaptingas 
pulkininkas „Alef-Bolkowiak”, charakteri
zuojamas kaip lenkų karininkas ir „pava
duojąs attache” užėmė puošnius rūmus prie

Columbia Road „kariniam biurui”. Pagaliau 
Winiewicz atidarė salonus, burdamas neaiš
kią Vašingtono „society” apie kavos stale
lius. ,

Nuo pat pradžios interesuotasi: kas apmo 
ką? Kas apmoką užpirkimus rūmų, maši
nėlių, kurių dabar tris kartus daugiau nei 
senosios Lenkijos ambasados metu, kas mo 
ka diplomatams algas, kurios yra dvigubai 
didesnės nei anksčiau?

Vašingtone buvo kalbama, kad dolerinę 
valiutą pristato Švedija. Kodėl Švedija? Dėl 
to, kad moka už Lenkijos anglį. Greitai pasi 
rodė, kad tos žinios eina iš pačios ambasa
dos .. .

Ir toliau „Lenkijos užsienio tarnybos” fi
nansavimas pasiliko paslaptimi, o ypačiai 
tiems, kurie turėjo progos sužinoti iš pačių 
švedų, kad sutartis su Varšuvos vyriausy
be jų neįpareigoja mokėti užsieniui doleri
nes 'sumas.

Neseniai Amerikas Polonijos žinių agen
tūra (Zjednoczona Prasa Polska w Arnery- 
ce), pasinaudodama gerai informuotais šal
tiniais, paskelbė:

New York, liepos 29 (ZPPA). — Iš Lenin 
grado į Naujorko uostą atplaukė sovietų 
laivas „Maršai Goworow”. Jis atvežė stan
dartines rusų eksporto prekes, būtent: az- 
bestą, odos, medvilnės ir kailių; didesnė 
prekių dalis paskirta sovietų prekybos Am- 
torg Naujorke atstovybei, dalis tiesiog Ame 
rikos užpirkėjams. Atvežė taipgi filmų ir 11 
dėžių amerikoniškų monetų, adresuotų Fe
deral Reserve Bank.

Tačiau tikrą sensaciją sudaro tiktai dabar 
išaiškintas 82 dėžių aukso transportas, kuris

užadresuotas Bankers Trust Co. Naujorke 
„Lenkijos Ambasados” sąskaitai.

Aiškiai nežinoma, kokio svorio yra tos 
dėžės. Normaliai Europoje vieno kilogramo 
svorio aukso štabai buvo sudedami į indi- 
vidulias dėžes. Tačiau pasitaikydavo, kad į 
vieną didesnę dėžę būdavo sukraunami ke
turi tokie vienetai. Kol bus galinta gauti 
tikslesnių informacijų, galima spėti, jog ši
to transporto vertė svyruoja šimto — ketu
rių tūkstančių dolerių ribose.

Tačiau čia nerūpi suma, atsiųsta Winie- 
wiez’o ambasadai. Gal tai nėra pirmas ir 
kas žino, ar paskutinis to pobūdžio trans
portas. Būdingas yra pats faktas atsiuntimo 
taip žymios sumos laivu iš Leningrado.

. . . Tolimesniu tos siuntos likimu, be 
abejo, susiinteresuos atitinkami organai. Ta 
čiau kiekvienu atveju, kas dar abejojo, ką 
„lenkų” ambasada Vašingtono 16-toj gatvėj 
reprezentuoja, - šiandien jau tų abejonių ne 
gali turėti. Ne tiktai astrachaniška kavinė Wi 
niewicz’iaus ir jo konsulų priėmimuose, bet ir 
viskas, kas tuose priėmimuose paduodama, 
yra apmokama tikrųjų okupuotosios Lenki
jos valdovų. Kas jau kas, bet Kremliaus 
„realistai” moka padaryti visas išvadas iš 
žinomo pasakymo: „Moku ir reikalauju!”

Tiek ZPPA.
TERORAS U2 TERORĄ

Sustiprintas Saugumo teroras ir paskuti
niai masiniai suėmimai Lenkijoje atsakant su 
silaukė serijos politinių nužudymų. Nese- 
seniai prie Ripino nukankinta 15 UB funk- 
cijonierių. Penktadienį (VIII. 8) —. kaip pra 
neša „Times” ir „Manchester Guardian” 
Varšuvos korespondentas — apsiginklavusi

grupė, pasivadinusį „Pogrindine Tautine 
Armija”, nušovė Lomžos miesto starostą, 
mažai žinomą PPS atstovą Tadą Žeglickį, 
ir vietinės Tautinės Tarybos pirmininką 
Stanislovą Tonskį, komunistinės Liaudies 
Partijos narį.

Zeglicki ir Tonski buvo viename sodžiuje 
prie Lomžos, seniūnų konferencijoje, kurios 
tikslas buvo — išgauti iš ūkininkų naujai už 
krautus mokesčius, kai į salę įžengė apsi
ginklavusi grupė, įsakė Žeglickiui ir Tons- 
kiui atsiklaupti.ir sukalbėti paskutinę maldą. 
Paskum sušaudė juodu visų susirinkusiųjų 
akivaizdoje. Niekas iš seniūnų nebuvo pa
liestas.

Užpuolikai po to pasiėmė su savimi sta- 
rostos šoferį ir pavedė jam nuvežti juos į 
mišką, kur jis buvo nužudytas, o auto su
degintas. Valdinis pranešimas tvirtina, kad, 
policijai pradėjus akciją, vienas teroristas 
buvo suimtas, o antras užmuštas.

PPS tarpe baiminamasi, kad jų glaudus 
bendradarbiavimas su komunistais gali iš
šaukti bangą teroro, - nukreipto prieš žino
mus partijos vadovus. Centrinis PPS organu* 
nas „Robotnik”, komentuodamas tą žmog-'" 
žudystę, klausia: „Ar tas nukankinimas turi 
būti atsakymu į politinį mūsų partijos ben
dradarbiavimą su komunistais?”

„Times” korespondentas prideda, kad, pas 
kelbus amnestiją, 50.000 pogrindinio sąjū
džio narių grižo į namus, tačiau didžiulis 
jų skaičius tebesislapsto miškuose. „Dz. P.i 
DZ. Z” žiniomis, lenkų partizanų skaičius 
kasdien auga . . .

Taigi, kas nori viešpatauti pasaulyje?
J. Ku-kis

JAV kariniu pajėgu- galingumas

Ar didėja b;
Viena sunkiausiai sprendžiamų pokarinių 

problemų neabejotinai yra pasaulio maiti
nimo klausimas. Šj klausimą Paryžiuje ap
tarė konferencija, kurioje dalyvavo 34 tau
tos. Pagal ekonomistų nuomonę, pasaulio 
maisto krizė savo kulminaciją pasieks 1948 
metų pavasarį.
« 1939 metų statistika parodė didžiausį mais 
to produktų perteklių pasaulyje. Bendras 
kviečių derlius tuomet siekė 130 mil. to, o 
suvartota 129 mil. to: 53°'® — Europa, 25’/» 
Amerika, 15%» — Azija ir 7 •/« Afrika bei 
Australija. Ryžių derlius siekė 115 mil. to. 
94°/« bendro ryžių derliaus davė Azija. Da 
bar ryžių derlius yra stipriai sumažėjęs. 
Vien Azijai dabar be ryžių dar trūksta 10 
mil. to kviečių. Su rugiais pavojingiausia 
padėtis Europoje. 1938 m. rugių produkci
ja siekė 46 mil. to, o dabar žymiai mažiau. 
Čia reikia prisiminti, kad vien Europa su
vartoja apie 90°/o bendro pasaulinio rugių 
derliaus.

Pagal Hooverio apskaičiavimus, maisto 
krizei išvengti iki rugsėjo 30 d. reikalingas 
šitoks grūdų importas: Europai 8.390.000 to, 
Vid. Rytams 100.000 to ir Ramiojo vande
nyno kraštams 1.910.000 to, iš viso 14.484.000 
Ekonomistai prileidžia, kad minėtam,perio 
dui grūdų išvežimui galėtų duoti: JAV 
4.220.000 to, Kanada 2.300.000 to, Argenti
na 2.375.000 to, Australija 992.000 to, Bra
zilija 200.000 to, Rytų Europos valstybės 
40.000 to, Sovietų s-g« 300.000 to (?), Bur 
ma 75.000 to. likusios valstybės — 295.000

ido pavojus?
to, iš viso 10.879.000 to. Tokiu būdu trūks
ta apie 4 mil. to. Turint omenyje laukiamus 
sunkumus. 1948 metų pavasarį, galvojama, 
kad visam pasauliui trūksta kelių dešimčių 
milijonų to grūdų ir kitų maisto produktų.

Atrodo, kad vis dėlto krizę galima nu
galėti, jei visos valstybės bendradarbiaus ir 
viso pasaulio maistą išnaudos racionaliai. 
Bendradarbiavimo siekiant šioje plotmėje 
yra buvę bandymų ir anksčiau: 1935, 1943 
ir 1945 metais. Paskutinis bandymas įvyko 
Kanadoje, Quebeco mieste, kur buvo suda
ryta FAO (Food and Agriculture Organiza 
tion) dalyvaujant 42 tautoms (be Sovietų 
s-gos). Konferencijoje konstatuota, kad 
pusė pasaulio gyventojų negauna 2250 ka
lorijų maisto. FAO pripažino, kad iki 1960 
metų reikia padvigubinti pieno ir ankštinių 
augalų produkciją, vaisių ir daržovių pro
dukciją daugiau, kaip dvigubai, o grūdų ir 
mėsos produkciją užtenka padidinti vienu 
ketvirtadaliu.

1946 m. pavasarį, Vašingtone buvo pa
siūlyta sudaryti maisto padėties pagerini
mui „World Food Board” — pasaulinį mais 
to departamentą. Kopenhagos konferencijo
je 1946 m. spalio mėnesį D. Britanijos pro
jektą dėl „Pasaulio agrarinio banko” suda
rymo, kviečiant prie jo prisidėti Argentihą 
ir Rusiją. Tęsdamos šį darbą toliau dabar 
Paryžiuje posėdžiauja įvairios komisijos. 
Ar pasaulis pasistūmės toliau už rezoliuci
jų ir ar pavyks gresiančią bado šmėklą pa
šalinti, dabar dar sunku pasakyti. (Ltv).

JAV sujungė visas karines• ministerijas 
į vieną ministeriją. Jos vadovu paskirtas 
ligšiolinis laivyno ministeris Forestalls.

Vyras, kuriam dabar pavestos visos JAV 
karinu pajėgų ministerijos, yra civilis. Ne
žiūrint į tai, Forestalio paskyrimas šioms 
pareigoms nė vienam amerikiečiui nebuvo 
staigmena. Dėl jo paskyrimo šioms parei
goms buvo pradėta spėlioti, kaip tik prasi
dėjo kalbos apie ministerijų sujungimą. 
Praslinkus kelioms dienoms po to, kai kon
gresas ir senatas priėmė naująjį įstatymą, 
kuris numato apsaugos ministerijos suda
rymą su trim atskirais departamentais — 
sausumos, laivyno ir oro pajėgoms, prezi
dentas Trumanas pranešė, kad ministeriu 
paskyrė D. V. Forestalį.

„Newsweek” patiekia plačią studiją apie 
vyrą, kuris vadovaus bendrajai apsaugos 
ministerijai ir apie tas pajėgas, kurios yra 
jo vadovybėje.

1940 metais prezidentas Rooseveltas pak
vietė jį laivyno ministerio pavaduotoju. 
Dviems savaitėms praėjus po tuometinių 
laivyno ministerio Nokso mirties, Foresta
lls tapo ministeriu. Jo pirmiausias uždavi
nys buvo pagreitinti JAV laivyno statybą. 
Jo vadovybėje laivynas, kuris turėjo 383 
laivus ir 158.000 vyrų, išaugo į laivyną su 
1500 karo laivų, 50.000 pagelbinių laivų ir 
3.600.000 vyrų.

Forestalls, būdamas civilis, nepasitenkino 
tik kabineto posėdžių šaukimu. Jis norėjo 
matyti, kaip laivynas veikia. Jis tris kartus 
važiavo karo laivu per Ramųjį vandenyną ir 
du kartu į Europos kovos vandenis. Šiose 
kelionėse įvyko nesusipratimų. 1944 m. sau
sio mėnesį vienas amerikiečių kovos laivas 
visais vamzdžiais apšaudė Marshallų salas. 
Ant .denio stovėjo storas vyras su priplota 
nosimi, juodais plaukais, boksininko išvaiz
dos. Jis buvo apsivilkęs tik kariškais marš
kiniais, bet ant galvos neturėjo nė kepurės.

„Ei! Vyruk!” šaukė senas puskarininkis 
„Kur tavo šalmas?”

„Ar aš būtinai turiu užsidėti šalmą?” pa
klausė laivyno ministeris Forestelis.

Kitą kartą jaunas leitenentas pavarė Fo
restalį nuo laivo komandavimo tiltelio, sa
kydamas, kad jis nesimaišytų po kojų.

Bet minister), kuris yra ne tik senas pre
kybininkas, bet ir senas boksininkas, tokie 
įvykiai tik džiugina. Sis vyras, kuris studi
javo jurisprudenciją, buvo žurnalistu, vė
liau tapo valdininku ir dabar yra didžiau
sios JAV ministerijos vadovas, yra stropus 
darbininkas, įeras kalbėtojas, bet tuo pa
čiu metu ir geras klausytojas, jei kalba ki
tas, .ir niekada nepraranda jumoro.

Apsaugos ministerijos sujungimo proga 
amerikiečių spauda daug rašo ir apie tas 
pajėgas, kurios dabar perduotos Foresta
lio žinion. „Newsweek” skiria šiam klau
simui daug vietos gvildendamas JAV gink
luotų pajėgų galimybes ir veiklą eventua
laus įvykio atveju.

Pagal amerikiečių karinių specialistų nuo 
monę, busimasis karas galėtų prasidėti1 tuo- 
mi, kai priešas užimtų visą Europą ir su
varytų JAV okupacinę kariuomenę į La
manšą.

Kuomet pirmas susidūrimas būtų baigtas, 
tuomet JAV ir jos sąjungininkai turėtų 
daryti štai ką: l)apsaugoti Anglijos salas, 
2) apsaugoti savo, bazes Europos periferi
jose ir surasti naujas bazes, 3) apsaugoti 
atramos taškus Grenlandijoje, Islandijoje ir 
Azorų salose, 4) užblokuoti priešo laivyną, 
5) išlaikyti laisvus kelius į svarbių žaliavų 
centrus.

Kai kurie specialistai mano, jog tuomet 
būtų galima pradėti Europos invaziją, kad 
pasiekus pergalę. Kiti tam nepritaria ir 
pranašauja, kad karas būtų ilgas ir vargi
nantis. Ši aplinkybė daugumoje priklauso 
nuo to, kaip eventualusis priešas organi
zuotų kraštus, kuriuos jis okupuotų. Kiek
vienu atveju JAV ir jos sąjungininkai bū
tų plačiu mastu priklausomi nuo Europos 
tautų partizanų.

Be to, JAV ir jos sąjungininkai stengsis 
išvystyti karą priešo užnugaryje su tolimais 
skridimais. Šiuo atveju labai svarbūs taip 
vadinamieji „polikriniai apskaičiavimai”. 
Nors amerikiečių kariniai ekspertai dau
giausia galvoja apie tiesioginę apsaugą ir 
skiria poliui didžiausį dėmesį todėl, kad iš 
jo pusės arba per Grenlandiją bej Aliaską 
JAV lengviausia pasiekiamos, šitie patys 
keliai taip pat svarbiausi priešpuoliams iš 
oro.

Prileidžiant šitokio karo galimybę 
„Newsweek” specialistai spėlioja JAV pa
siruošimo galimybes. Laikraštis mini šito
kias aplinkybes: 1) oro pajėgų vadovybė 
mano, kad galimo priešo oro pajėgos ne
viršija JAV pajėgų, 2) JAV kariuomenė 
yra tikrai skaičiumi mažesnė, bet manoma, 
geriau aprūpinta. Be to, dabartinė JAV 
kariuomenė yra didesnė negu bet kada isto
rijoje amerikiečiai taikos metu turėjo, 3) 
JAV pajėgiausias ginklas yra laivynas. Tai 
yra pajėgiausias laivynas, kurį pasaulis bet 
kada yra matęs. Tikrenybėje šis laivynas 
dabar didesnis už viso likusio pasaulio lai
vynus bendrai ir dydžio ir veiksmingumo 
atžvilgu, 4) kozeris JAV rankose yra ato
minė bomba, -5) JAV turi 15 milijonų ap
mokytų vyrų, pradedant šoferiais bei šau
liais ir baigiant radaro specialistais bei tai
kintojų pilotais, kuriuos gali pašaukti kiek
vienu metu. Jie yra praeito karo veteranai. 
Yra pripažinta, kad kiekvieną dieną, jie 
tampa senesni ir daugiau užmiršta ką iš
mokę, bet šiuo metu jie sudaro neatsveria- 
mą apsaugos vertę. Militaristų vertinimai 
apie tai, kiek ilgai jie dar savo pajėgumą 
išlaikys, svyruoja tarp 5—10 metų, 6) svar
biausia iš viso yra tai, kad JAV žinioje yra 
didžiausia pasaulyje pramonės mašinerija. 
Net Stalinas kartą pasakęs: „Be JAV pra
monės Jungtinės Tautos niekuomet nebūtų 
galėjusios šiame kare laimėti”. Šiandien ši 
pramonė yra stambesnė ir pajėgesnė kaip 
niekuomet (Newsweek)
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Antanas Škėma. NUODĖGU
LIAI IR KIBIRKŠTYS. Novelės. Patria 
19įl7 _ Lietuviškosios knygos — Me
lite, 125 pusi. Kaina 6 RM..

— Atleiskite. Vakar, viena jūsų min
tis... kad reikia tikėti svajone, kitaip 
pražūsime, toji vakarykštė mintis man 
labai artima. Jūs teigėte, kad šitame 
žlugdančiame laukime kiekvienas turi 
pavirsti Dante ir susirasti savo Beat
ričę. Štai jūsų pavyzdžiai... Tegul ar
chitektas braižo nuostabius rūmų pla
nus, tegul mokytojas tiki, kad išauklės 
genijus, tegul poetas rašo eilėrašti apie 
netikėtą džiaugsmą. Pagaliau užtenka ir 
mažiau. Galima juk pamilti ir vaiko 
juoką, paskutinį saulės spinduli, gęstan 
tį grindyse, gabaliuką nemarios melio- 
dijos. Bet reikia su įsitikinimu braižy
ti, auklėti, rašyti .reikia ištiktųjų pamil 
ti. O jeigu dar neradai savo amuleto, 
tai ieškok kuo greičiausiai. Kitaip žlug 
dančio laukimo demonas iščiulps iš ta
vęs paskutinį dieviškumo lašą. Rodos, 
tiksliai atpasakojau jūsų mintį? (104 p.)

Šitame žlugdančiame laukime kiekvienas 
turi pavirsti bet kurios šakos menininku 
(Dante) ir susirasti, kas jį įkvėptų (Beatri
čę). Taip yra įtikėjęs A. Škėma ir dėl to 
rašė tuos 125 puslapius.

— Rodos, tiksliai! sugriebiau jūsų mintį?
Bet kokia tai tragiška netiesa!
šitie imperatyvai „turi” ir „reikia” meno 

pasauliui dar nedavė jokio nario, kuris to 
pasaulio būtų priimtas, pamiltas ir išaukš
tintas. Jis reiklus, šitas pasaulis. Nepasitei 
sinsi jam, kad esi nuskuręs DP ir kad duo
di, ką gali. Jis čia pat tau nurodys tik į 
Mickevičių ir Dostojevskį ir paklaus, kas 
jie toki buvo ir kur kūrė? Ar jų laikas pa 
sigailėjo ir nenuramino tik todėl, kad jie 
buvo tremtiniai ir bastūnai? Ne. ne! Pa-> 
saulis buvo per mažas jiems, kad jie būtų 
galėję kur nors ir kada nors likti tremti
niais. Tai jie nugalėjo erdvę ir laiką. Bet 
ne todėl, kad jiems būtų kas šaukęs: tu tu
ri, tau reikia! O tik todėl, kad jie priblokš
ti buvo vidujinio riksmo: kad negaliu ki
taip! Kad gimiau kenčiančiu vienišuoju 
žmonių miniose ir matau pasaulį, kaip jo 

, nieks nemato — gimiau menininku! Kad 
negaliu nesigrumti su duotąją aplinka ir, ją 
nugalėdamas, daryti savo tvarinius — esu 
kūrėjas!

Menininkas ir kūrėjas išliks dieviškai ne
marus, nors rašys ir dainuos kad ir po 
eglių šakomis, nors braižys ir tapys kad ir 
urvo sienose. Štai, kodėl kritikas, kaip me
no tarnas neklausia, kokiom sąlygom kūri
nys atsirado, tik koks jis atsirado. Bet nėra 
privalu, kad menininkas ir kūrėjas sutaptų 
vienam asmeny, tai nėra prigimties taisyklė.

Kiek daug vaikščiojo po šitą žemę su 
smagiu skaudėjimu galvoje ir širdyje! Pa
sauliui jie nieko nepaliko, tik giminėms ir 
kaimynams keistuolių atminimą. Jie buvo 
tie, kuriuos laumės lopšy daina užkerėjo ir 
kurie niekad iš tų kerų neišgijo. Jie matė 
keisčiausius pavidalus ten. kur kitiems nie
ko nebuvo, ir girdėjo, ką šneka ir dai
nuoja daiktai, kurie nei burnos neturi. Ir 
ne tik tai juos skyrė nuo normaliųjų, kad 
jie matė ir girdėjo už kitus daugiau, stebė
dami, kas buitis yra ir kokia ji yra. Svar
biausia: kas patenkintąjį kasdienykštį vargu 
ar kada kvaršino juos buitis nuolat ataka
vo pačiu savo buvimo būdu, tuo, kaip 
daiktai ir reiškiniai savo tarpe yra. Čia 
atsiveria neaprėžtų kombinacijų galimybės, 
nepažabojamos vaizduotės viešpatija. Tai 
vaikų ir bepročių viešpatija. Tai ir užsigi- 
musių menininkų viešpatija. Tik beprotis 
joje yra valdinys, o menininkas-valdovas. 
Būtų neteisinga tarti, kad menininkas grįž
ta į kasdienykščių pasaulį vien tik dėl to, 
kad savo kūriniais neapsireiškia. Tik ir vėl- 

. niekas nedrįs tvirtinti, kad menininkas nie
kad negali į kasdienykščių pasaulį sugrįžti. 
Dažnai jo buities išgyvenimo įtampa yra 
tokio žemo laipsnio, kad jis vos vos paste
bimai nuo kasdienykščių žmonių ir besiski 
ria. šitos įtampos laipsnis ir pas tą patį 
menininką visada milžiniškais tarpsniais tai 
kyla, tai krinta. „Nuodėguliai ir Kibirkštys” 
šitą tiesą kuo vaizdžiausiai liudija ir apie 
A. Škėmą. Menininko prigimties imlumas, 
kad badu nemirtų, turi būti penimas susi
kaupimu, kelionėm, studijom ir kitu maistu. 
Tik tas nepanaikina tiesos: menininku būti 
— reikia juo ir gimti. Gyvybė penu užau
ginama ir išlaikoma, bet pirma ji turi būti, 
atsirasti.

Ir vėl, kiek daug vaikščioja mūsų tarpe, 
kurių lopšio praskrisdama laumė nei šešė
liu nepalietė. Bet jie simuliuoja paliestuo
sius. Sutaršytais plaukais ir užsisvajojusiom 
akim vaidina, kad nemato, ką kiti aplink 
sako ir daro, kad jie yra nukeliavę į lau- 
rrlių pasaulį. Nuo jų tai neturi ramybės mu
zikos instrumentai, dažai, o daugiausiai — 
popierius su rašalu. Jie rašo eilėraščius, 
noveles, apysakas ir romanus. Ir labai daug. 
Kai jie yra nemokyti grafomanai — pusė 
bėdos, sugadina tik popierių. Baisu, kai pa
liestųjų liga suserga mokyti žmones, net 
meno žinovai (ir tokių gausu literatūros 
istorijoje ir šiodienojel). Tie jau žino, kad 
menininkas buitį išgyvena kitaip, negu kas- 
dienykštysis. Savo kūriniais jie bando su
vaidinti menininką ir daros iki šleikštumo 
manieringi. Mažesnio meninio išprusimo ir 
nedidelio skonio skaitytojus jie ir suklaidi
na, ir sugadina. Čia jų didysis nusikalti
mas.

Tretieji — gimę menininkais, raganiškų 
Orožio akių užburti, su smaginančiu skaus
mu įsčiose subrandinę savo nuostabųjį pa
saulį ir, neišvengiamam gimdymo laikui 
atėjus, atiduoda jį dienos šviesai kaip mu
ziką, kaip paveikslą, kaip knygą.

Štai prieš mus menininkas, bet ne kūrė- 
jas, bet ne menininkas ir menininkas kūrė-

Nuodėguliai po pelenais
Pirmasis kritikui nebeprieinamas. Du kiti 

atsiskleidžia jam savo darbais. Todėl kai 
kritikas kalba apie kūrėją, mini jį šiuo me
tu pasireiškiantį, vertinamu kūriniu atėjusį 
egzaminuotis. Atsargus kritikas vengs kū
rėją imti nuo lopšio ir apspręsti iki grabo 
lemtos.

Kibdami į Škėmą, neišvengsime neklausę: 
kuo jis savo „Nuodėguliais ir Kibirkštimis” 
atsiskleidžia — kūrėju, bet ne menininku, 
ar menininku kūrėju?

Škėmą pažįstame kaip scenos artistą. Čia 
jis tikrai reiškiasi kaip užgimęs meninin
kas. Bet ar laumės jį ir literato talentu ap
dovanojo? Rašytoju jis mums pirmą kartą 
prisistato. Atsakydami j pasistatytąjį klau
simą, esame priversti, kiek recenzijos rėmai 
leidžia, paanalizuoti jo „Nuodėgulius ir Ki- 
birštis”.

Minėjom tiesą, kad rašytojas (ir kitas 
menininkas) išgyvena pilnesnę ir kitokią 
buitį, kaip kasdienykštis žmogus, šita tiesa 
mums visų pirma liepia susipažinti, ką A. 
Škėma išgyvena.

A. Škėma savo rašinius pavadino nove
lėmis. Vadinas, juose reikės ieškoti žmo
gaus (arba sužmoginto tvarinio, taigi, dva
sine prasme irgi žmogaus), ne kasdieniško 
įvykio išsiesto iš kasdienos kelio. Toks iš
skirtinis įvykis Škėmai yra karas. Tik ka
ras yra ilgų ir sudėtingų etapų įvykis. To
dėl savo visuma jis novelės rėmais neaprė
piamas. Šitam uždaviniui įvykdyti novelė 
iau turėtų užleisti vietą romanui. Nepasa
kysi, kad Škėma šito nežinotų. Jo rašinių 
pagrindiniai metmens pilnai atitinka nove
lės žanrą, išskiriant pirmąjį „Nakties Tyla” 
Čia jis novelės apimtyje bando operuoti iš
tisu karo vaizdų kompleksu. Dėl to autoriui 
teko spaudžiantis susiabstraktinti ir nu
krypti į supoetintas moralines formules: 
„Prakeikimas užrašomas amžiams ir tas, 
kuris prakeikia yra didelis ir galingas” (6 
p.) „Žinok, kad Tas, kuris prakeikia — bai
lius. Jis nekovos su tavim atvirai. Jis keršys 
tau, neatskleisdamas paslapties. Jis privers 
tave naikinti brolį — žmogų, ir žmogus 
■kvatosis prie tavo lavono” (8 p.) . . . bet 
jei kibirkštys uždegs dangų gal suliepsnos 
Jo sostas virš blankiųjų žvaigždžių. Gal 
prisikels šviesusis Dievas” (9 p.) Šitas 
įžanginis dalykėlis vertintinas kaip laiškas 
skaitytojui. Juo , autorius pasisako, kas jį 
yra sukrėtę ir apie ką jis neišvengiamai tu
ri kalbėti. Bet prieš prantų skaitytoją Škė
ma šita „Nakties Tyla” iš karto atsistoja 
kaip per anksti į novelistų' ratą atėjęs. 
„Nakties Tyla” be jokios žalos rinkiniui ga 
Įėjo likti užmiršta stalčiuje.

Iš eilės randame „Vieną vakarą”, scenos 
vaizdelį kurioje nors tremtinių stovykloje. 
Ką mato joje autorius? Žmones, kurių var
dai yra daug daugiau, negu dvi DP raidės.

Balutis rašytojas ir dailininkas, visa savo 
skausminga buitimi tėbera su kacete žuvu
sia sužieduotine Nijole. Senis kenčia dėl jo 
akyse žuvusios sūnaus šeimos, ypač mažo
sios dukraitės (pas autorių „anūkės”), Įsi
gėręs yra kamuojamas atsiminimų apie Lie
tuvą ir ten likusią mergaitę. Laimos atvyki 
mas yra kūrinėlio nepaprastasis įvykis. Ji 
prieš Nijolę buvo Balučio mylimoji. Dabar 
gyvena su sfiekuliantu Knipaičiu," dėl išskai
čiavimo, o Balučio vistiek galutinai nėra 
užmiršusi. Kai šis pasisako jai esąs sveti
mas, ji iš keršto prisipažįsta Nijolę išpro
vokavusi, kad ta patenku į geštapo rankas.

Ta, aplinkybė, kad autorius pats scenoje 
yra kaip namie bene daugiausiai lėmė, kad 
„Vieną vakarą” išeitų visai neblogu rin
kinio kūrinėliu. Vaizdelio veikėjai gimė su 
užtenkamai kraujo ir raumenų ir turi visus 
duomenis išlikti gyvais.

Rugpiūčio 16 dieną Lietuviai Vaidintojai 
„Atžalynas” švystelėjo su nauja A. Gehri 
9 pav. pjese „Šeštame aukšte”. Režisavo 
akt. Vyt. Valiukas, dekoravo dail. K. Jezers 
kas.

Sis penktasis „Atžalyno” pastatymas la
bai ryškiai ir rimtai vaizduoja mūsų mėgė 
jų teatro darbą, darantį didelę pažangą tiek 
vaidybos tiek apipavidalinimo plotmėje. Ta 
pažanga yra rimtas laidas, kad mūsų ne- 
lemties dienose šis teatras nesiruošia mer
dėti, bet su dideliu atsakomybės jausmu ir 
asmeninės gerovės išsižadėjimu kyla ir ruo 
šiasi būti tikru mūsų dramos teatro atža
lynu.

Ta proga norėtųsi panagrinėti šį spek
taklį iškeliant jo trūkumus ir pasisekimus. 
Tai nėra lengva, nes gyvenamasis laikotar
pis, jo sąlygos, ir jo nuotaika kritikui sta
to naujus uždavinius ir naują atsakomybės 
jausmą su tikslu, kad nebūtų padarytas meš 
kos patarnavimas, pažeista jaunų, daug kur 
savęs išsižadančių žmonių moralė. Kartu 
ir lengvai nepraleisti dalykų, kurie minios 
nuomone yra teigiami, o tuo tarpu gilumo
je — pigūs mėgėjiški pasireiškimai ardą 
pastatymo meninę visumą ir žaloją žiūrovų 
skonį.

A. Gehri, kurdamas šią pjesę, nesistengė 
iškopti į literatūrinės vertės aukštumas, to
dėl čia nėra vientisos idėjos, ar gilaus psi
chologinio tikrumo. Tai margaspalvis Pa
ryžiaus gyvenimo epizodas vaizduojąs žmo
nes patenkintus skurdžia, esamąja padėtimi 
ir jos mažuose įvykiuose randančius pra
giedrulių. Savo charakterių įvairumu, vyku 
siomis sceninėmis situacijomis, savotišku

„Egoiste” prie stiklo degtinės ir pupelių 
kavos Vilniaus Universiteto vieno kambario 
miglotoje aplinkumoje iškyla plokščiai filo
sofuojantis Lietuvos vokietis, okupacijos 
metu tapęs profesorium, ir nesuprantama 
kaip dėl tų filosofavimų besijaudiną jo ben- 
dragėriai. Čia autorius ties neorginalia ir 
neįdoniia mąstyseną susikaupęs, paliko ak
las ir gyvam žmogui ir jo aplinkai. Rašinė
lis savo dvylika .puslapių geriau būtų pali
kęs tuščius.

„Kalendorius”, jeigu tai novelė, neturi 
veikėjų su įdomaus ir gyvo aiškumo veidais. 
Autoriaus mažai susikaupta, mažai situaci
ja išgyventa. Tą patį tegalima pasakyti ir 
apie visą grupę likusių novelių „Kalnuose”, 
„Pagautas”, „Suknia” ir „Šypsena”. Visur 
įdomi ir vertinga medžiaga, bet žiūrovas 
jos raštus ir spalvas turi pagauti tik du, 
tris kartus prieš akis mostelėtas. Autorius 
per daug reikalauja iš skaitytojo ir baisiai 
per mažai iš savęs. Tai ir suprantama. 
Autorių patraukę įvykiai laiko atžvilgiu 
stovi dar per daug arti prie jo. Pateiktiems 
buities metmenims atausti autoriaus sieloje 
dar nesuspėjo susikaupti pačios deramosios 
spalvos ir susikurti patys būdingieji raštai. 
Autoriuj teko šitas aktualijas improvizuotom 
priemonėm suliteratūrinti. Bet iš aktualijos 
vis tiek kyšo aktualija. Todėl minėti daly
kėliai daugiau panašūs į reportažus, negu J 
noveles. Dėkui Dievui, juose akių dar ne
raižo manieringumas, Kuris jau nė kiek ne
pridengtas rašiny „Beržas ir žmogus”.

„Ligoninėje” tai jau ir be sąžinės grau
žimo novele vadintinas ir pats stiprusis kū
rinys. Autoriaus įžvelgimas čia ir subtilus 
ir nepakartotinas. Kasdienykščiui žmogui 
Škėma čia yra vadas į nuostabų jo atrastą 
pasaulį. Šitie vieni dvylika puslapių yra ne
lyginamai daugiau, kaip visa likusi knyga. 
Jie atestuoja Škėmą kaip novelistą su davi
niais. Jie liudija, kad autoriui bereikia tik 

(Perkelta į 4 pusi.)

MEDARDAS BAVARSKAS

Pergales maršas
O džiaukitės draugai. O priešai džiaukitės. 
Kaip jūs gyvenate,—nemokėjau taip gyvent 
Dabar jau pergalės balsu jūs šaukit apie 

mano skausmą, 
Užjauskite, arba apkaltinkit, ar niekinki!

mane, —

Aš nesakysiu jums daugiau nė žodžio. 
Tebūnie taip. Jūs teisūs likite,—aš neteisus... 
Jau baigėte beprasmę ir nuobodžią kovą 
Įtikinę visus... Išgelbėję visus...

O mane vieną čia palikite ramiai gulėti: 
Su nugalėtu nebereikia juk kpvot.
Puikus, ramus gyvenimas: išnyks vardai ir 

vietos, 
Išnyks šešėliai sielos negyvos...

Kiek kartų dar bandžiau prieš jus nulenkti 
Aš galvą sunkią. O mylėjau jus! * 
Deja, kad nemokėjau taip, kaip jūs gyventi, 
Deja, jūs teisūs likote visi, — aš neteisus.

Tai džiaukitės draugai, tai priešai džiaukitės 
Šiandien garsi, didinga jūsų pergalės diena. 
Pamirškite vargus ir nugalėto skausmą, — 
Šiandien gyvenimas — džiaugsmai, šiandien 

gyvenimas — daina!

ŽI PRAMOGINĖ PJ 
lengvumu ši pjesė labai žiūrėtina, miela ir 
dėkinga režisieriui ir aktoriams.

Vyt. Valiukas pasirinkęs pramoginį pa
statymo tikslą, įvedė daug lengvos šlageri- 
nės muzikos, kuri spektakliui suteikė roman 
tišką, svajingą atspalvį. Deja, čia vaizduo
jamas gyvenimas nevisai artimas Paryžiui, 
jo nuotaikoms ir temperamentui, nors nega 
Įima nepastebėti tam tikro teigiamo nerū
pestingumo, ritmo, nuotaikų įvairumo ir 
nuoširdumo. Tačiau į akis metasi ir dau
gelio scenų stovio nepajautimas (Edwige 
nusinodijimas, Jojo prisipažinimas meilėje 
ir tt.) blogas kai kurių aktorių žodžių pa
davimas, per didelis su pastatymo forma ne 
siderinąs dramatizmas, kirčio klaidos ir sto 
ka elegancijos.

Dailininkas Maksas — (V. Gruodis) savo 
laisvą, užtikrintą charakterį ardė smulkiais 
nieko nereiškiančiais rankų judėsiais ir ne
aiškia kalba. Jo žmona Germąine — (E. Vi- 
lutienė) laimėjusi publikos simpatijas buvo 
labai nuoširdi, bet kartais dvelkė vulgaru
mu, nes temperamento stoką ji stengėsi mas 
kuoti įvairiais dažnai ir neskaniais jude
siais. Nelaimingoji Edwige — (Ir. Nivins- 
kaitė) buvo per saldi, nepajautė daugelio 
scenų stovio, kur vaidino žodį. Šiaip visu
moje derinosi ir didelių nelygumų spektak 
lyje nepadarė. Jojo — (A. Minelga) per 
daug nelaimingas ir apatiškas. Dialoguose 
atitrūkdavo nuo partnerio ir per maža su 
juo bendravo. Jonval — (J. Kelečius) per 
dramatiškas, sunkus, ir nelaisvas, nors pu! 
kus balsas ir gera išvaizda. Hochpot — 
(S. Petkus) darė malonų įspūdį, tik retkar

Qaidkai dkaitiftcjiu
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5 LAIŠKAS
Neseniai buvo rašytojų tremtinių suvažia 

vimas. Jis praėjo kūrybingoj, draugiškoj ir 
pozityvioj dvasioj. Taip skelbia nepaskelb
tas suvažiavimo komunikatas. Girdėtis, ruo 
šiamasi ir laikraštininkų suvažiavimui. Lau 
kiame. Rašytojai padarė savo, ne tik savy
je susitvarkė, bet ir tremtinių visuomenei 
daug davė. Jie išleido savo metraštį, iš ku 
rio galima matyti, kokiais keliais eina lietu 
vis tremtinys rašytojas. O laikraštininkai, o 
žurnalistai? Visuomenė jaučia, kad su jais 
kažkas netvarkoje. Ne tik visuomenė nejau
čia vedamosios minties jų pasaulyje, bet ir 
patys žurnalistai sunkiai susigaudo. Buvo 
kadaise sudaryta žurnalistų sąjunga, išrink 
ta jos vadovybė. Kur ji dabar yra, ar ji iš 
viso yra? Girdime, kad buvęs- jos pirmi
ninkas sėdi už vaHd»nyno ir moko Berlitzo 
mokykloje rusų ir prancūzų kalbų. O kas 
pasiliko? Žinome, kad eina keletas laikraš
čių, juos visi uoliai skaitome, nes visi do
mimės pasauliniais ir mūsų vidaus įvykiais. 
Turime kiekvienas savo pageidavimų laik
raščiams, mėgstame juos pakritikuoti, bet 
visvien juos skaitome. Nežinome, koks laik
raščių vidaus gyvenimas, su kokiais sunku
mais jie susiduria. Galvojame, kad jie daro 
didelį biznį, taip kaip tokį biznį, manome 
kad daro R. Kryžiaus skyriai ir net komite 
tai. Gal kiek pavyduliaujame, kaip pavydu 
liaujame dėl geresnio Balfo švarko ar kel
nių. Bet ne apie visuomenės santykius su 
laikraštininkais ir su laikraščiais noriu šian 
dien tau rašyti. Noriu rašyti apie žurnalis
tą, kaip tokį. Manau, kad siekiant ir žur 
nalistams geriau susitvarkyti reikia pirmiau 
šia išsiaiškinti, kas mes esame.

Susivažiavo rašytojai, seni ir jauni, bet 
visi daug maž pažįstami. Tai kas, kad vie
ni daugiau praplikę, kiti daugiau pražilę, 
treti pametę vaikiškus ir jau per daug ra- 
šytojiškus veidus. Visi jie jau buvo šiuo 
tilo pasireiškę Lietuvoje, visi jie jau šiuo 
tuo pasireiškė ir tremtyje. Jų šeima gausi, 
bet atrodo moka susišnekėti. Tiesa, jie tru
putį privėrė duris naujiems norintiems pa 
kliūti J jų šeimą, vieną kitą net tiesiog „iš- 
skriningavo”. Kitaip, atrodo, bus su žurna
listais. Oi, kaip nedaug mūsų tarpe bus tų, 
kurie susirinkdavome priešpiečiais pasėdėti 
Konrado kavinėje, kaip nedaug bus tų, ku
rie sėdėjome redakcijose ar buvome pavydą 
sukeliančiais užsienio korespondentais. Ne
galima sakyti, kad mes kažkur būtume din
gę. Tiesa, ir mūsų senųjų žurnalistų šeima, 
panašiai kaip rašytojų šeima, išretėjo, dau
gelis iš mūsų atsidūrė į kitus žemynus, pa
teko po kitokiais klimatais, bet, rodos, nesu 
klysiu sakydamas, kad iš visų mūsų dabar-, netikiu, kad ir rašytojas gimsta. Tai per
tinių laikraščių ir žurnalų tik vienas „Lie
tuvių Žodis” redaguojamas seno mūsų, ga
lima sakyti veterano redaktoriaus Kardelio. 
Daug naujų veidų pamatysime susivažiavę, 
daug naujų vardų skaitome kasdien trem-
tinių spaudoj.

čiais buvo truputį per jaunas. Jam pavo
jingos aukštos balso gaidos. Namų šeimi
ninkė — (B. Dikinienė) irgi per dramatiš
ka ir per sunki. Berta — (O. Lumbienė) 
gera ir puikiai tiko vaizduojamam charak
teriui. Gydytojas — (K. Veselka) labai sim
patiškas ir vykusiai derinosi prie spektak
lio visumos. Ponas Maret — (A. Žygas), 
Pilkoji Dama — (L. Valiukaitė), Jeanne — 
(J. Šarkaitė) buvo patenkinami nors pas 
Maret matėsi bereikalingas blaškymasis.

Gal daugeliui, atrodys keista, kaip tokia
me rimtame ir dideliu skoniu dvelkiančiame 
spektaklyje galėjo būti tiek daug neigiamu 
mų? Į klausimą atsako tai, jog aktoriai dar 
jauni ir veik kiekvienas, vertinant teatro kri 
tikos mastu, turį ydų, kurios patiems nepa
stebimos, bet spektaklio eigoje labai ryškios 
ir žalingos.

Vyt. Valiuko režisūra apgalvota, daug 
puikių mizanscenų, nors jaučiama skuba ir 
neišbaigimas. Dail. K. Jezersko dekoracijos( 
puikios: malonios savo spalvingumu ir 
įdomios sceninės erdvės sulaužymu.

Baigiant, aišku, tereikia džiaugtis, nes 
tiek aktorių, tiek režisieriaus, tiek dekora
toriaus įdėta daug darbo, kurio visumos re 
zultatai tikrai gražūs ir į tremtinių gyveni
mą įneš smagaus užsimiršimo valandėlę. 
Sis spektaklis (rodė, kad ir sunkiausiose są 
lygose (visi aktoriai privalo dirbti armijos 
darbovietėse) galima sukurti gražių, dide
lės vertės dalykų, kuriais gali didžiuotis ne 
tik viena kuri stovykla, bet ir visa tremti
nių bendruomenė.

Kaz. Gintautas

I

Tai nieko nepaprasto. Savo’laiku gerai 
pažinau prancūzų žurnalistus. Oi kaip ma
ža beliko tų senųjų ir garsių vardų, kuriuos 
sutikdavau spaudoj 1937—39 m. ir kiek nau 
jų taip pat gabių atsirado dabar. Rašytoju 
pasidaryti tai ne „štuka”, bet žurnalistu?. 
Prisimename visi gerai, kaip 1940—41 m. 
greitai buvo kepami visokie karkorai, žem- 
korai, sienredai ir tt. Žinoma, negalima la 
bai užgirti jų tvarkomos spaudos, bet ar 
dėl to kalti buvo tie nauji žmonės spaudos 
pasaulyje? Nelabai ką geresnio galėjo su
kombinuoti ir mūsų Gricius ir Šimkus ir 
kiti. Nenorėčiau manyti, kad dabartinė mū
sų spauda būtų labai bloga, o jei ji nėra 
tokia, kokia turėtų būti, tai kažin ar kalti 
tie nauji žmonės, kurie ją tvarko. Manau, 
kolega Kardelis su manim sutiks.

Į mūsų šeimą ateina ir visai naujas kad
ras žmonių. Tai leidėjai. Jų Lietuvoj beveik 
visiškai neturėjome. Leido daugiausia vi
sokios akcinės ir neakcinės bendrovės ar
ba pati valstybė. Užtekdavo juos retkarčiais 
paliaupsinti ir baigta. Dabar leidėjai pasi
darė net daugiau žinomi negu redaktoriai. 
Dažnai jie yra kartu ir leidėjai ir redakto
riai, vadinas, spaudos žmonės tikra to žo
džio prasme. Girdėdavome seniau šnekant 
apie spaudos trestus Amerikoje, žinojome, 
kad tokį Anglijos laikraštį leidžia lordas 
Beaverbrokas, kitą kitas lordas. Bet koks jų 
tikras vaidmuo, ar panašus, kaip F. Bort- 
kevičienės, ar kaip Keliuočio ar koks nors 
kitoks. Dabar visa tai turime progos prak 
tiškai pamatyti. Manyčiau, kad dabartinė
mis sąlygomis kitaip vargu ir begalėtų 
būti, užtat aš nepritarčiau kai kurioms mu 
myse pasireiškusioms pastangoms taip sa
kant suvalstybinti spaudą, nors iš antros 
pusės — abejoju, ar dabartinė praktika pri 
gis ateities Lietuvoje. Kiekvienu atveju let 
dėjai de facto yra mūsų šeimos nariai ir nie 
ko čia mums nepadėtų, jei mes skerečiuo- 
tumės ir nenorėtume jų pripažinti ir de 
jure.

Minėjome, kad rašytojai padarė šiokį to
kį „skriningą”. Jie turi ir tam tikrus krite
rijus, kaip ką nors užskaityti rašytoju, ką 
ne. Sunkiau su žurnalistais. Rezervuodamas 
sau malonų tavo, skaitytojau, dėmesį sekan 
čiam laiškui, kuriame bandysiu iš esmės pa 
šnekėti, kas yra žurnalizmas ir kas yra žur 
nalistas, šį kartą pasitenkinsiu tik keliomis 
bendromis pastabomis.

Priimta manyti, kad rašytojas gimsta, o 
laikraštininkas, kaip ir oratorius, pasidara. 
Nors visuose tuose teigimuose yra dalia 
tiesos, tačiau ne visa tiesa. Aš asmeniškai 

daug individualistinė pažiūra. Nemanau 
taip pat, kad iš kiekvieno žmogaus gali pa
sidaryti rašytojas. Tai per daug suprastin
tas klausimo sprendimas. Greičiausiai ir šį 
kartą teisybė bus kažkur vidury. įgimtos sa
vybės, darbas ir gyvenimo aplinkybės, ar
ba išgyvenimai — štai kas sukuria rašytoją.
Netikiu taip pat, kad žurnalistas gali pasi
daryti. Taip, kiekvienas žmogus, pažįstąs 
abėcėlę, galį-rašyti. Juk mes mokyklose bu 
vome prievarta verčiami rašyti rašomuosius 
ir niekas negavo brandos atestato, jeigu jis 
nemokėjo parašyti temos. Korespondenciją 
ar proginį straipsnį gali parašytį kiekvie
nas. Bet ar toks rašeiva jau bus žurnalistas?

Viator

Meno paroda Goettingen’e
Meno Galerijoje Goettingene (Anglų zo

na) rugpiūčio mėn. 31 d. 10 vai. atidaroma 
mūsų keturių grafikų paroda. (Augius, Pet
ravičius, Ratas, Valius). Parodoje dalyvau 
ja ir estų grafikas Viirallt’as.

Atsiusta paminėti
23 SVETIMIEJI. Nobelio premijos lau

reatų, akademikų, garsiųjų rašytojų nove
lės, apysakos, romanų ištraukos. Redagavo 
Vytautas K. Prutenis. Viršelį piešė daiL P. 
K. Išleido „Venta” Wuersburge. 1947 m. Ti 
ražas 2.500. Kaina Rm. 8,— 204 pusi

» PRAGIEDRULIAI. Švedijoje gyvenančių 
lietuvių žurnalas. Nr. 7 (10). 1947 m. lie
pos mėn. Redaguoja: Redakcinė kolegija. 
Leidžia: Lietuvių Draugija Švedijoje. Daug 
aktualių straipsnių politinio ir kultūrinio 
gyvenimo klausimais. Plati tremtinių gyve
nimo apžvalga ir žinios iš Lietuvos.

NAUJAS GYVENIMAS. Religinėa kul
tūros laikraštis. Nr. 3. Redaktorius kun. V. 
Bagdanavičius. Leidžia L Kat. Kunigų Są
junga. Kaina Rm. 1.50

ŠAUKSME. Mėnesinis latvių ladtūroe 
žurnalas. Nr. 5/6. 1947 m. gegužės — bir
želio mėn. Redaktorius leidėjas Karlis 
Lejasmetjers. .
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viešnia iš užjūrio Ne visi patenkinti Anglijoje
PONIA E. DEVEN1ENE LANKOSI LIETUVIŲ TREMTINIŲ STOVYKLOSE

. Visuose varguose mūsų ajtys krypsta už 
Atlanto. Ten ieškome tiesos, pagalbos. Ana 
pus Atlanto mūsų broliai — lietuviai kie
tai gina tėvynės teises — laisvę. Jie tiesia 

i naują tHtą į Lietuvos nepriklausomybę.
Mus tremtinius užjaučia, rūpinasi, kad mes 
surastumėm kur užuovėją iki grįšime į tė 
vynę.

Tremties padangėje šiandien susilaukėme 
retą viešnią iš užjūrio E. Devenienę. Ji at 
vyko kaip Lietuvių Tarybos Amerikoj ir ki 
tų organizacijų atstovė. Jos 
susipažinti su mūsų buitimi, 
rikos visuomenei platesnių 
kaip jie mums gali padėti.

Kasselyje viešnia padarė pirmą viešą pa 
reiškimą. Nors buvo sekmadienis ir niekas 
nežinojo iš anksto apie jos atvykimą, bet 
salė prisirinko pilnutėlė. Komiteto vardu

tikslas arčiau 
suteikti Ame-

informacijų,

Anglija, nesuteikė mums to, ką žadėjo, o 
už mūsų raumenis mes gauname prasčiausį 
atlyginimą, nes dirbame prasčiausiai ap
mokamame sektoriuje: žemės ūkyje. Darbą 
pakeisti neįmanoma, nes į geresnes vietas 
yra pakankamai kandidatų anglų.

Taigi ir tie, kurie pamatė Hullio stovyk
loje iššluotas bačkas ir švarų pagalviuko 
užvalkalą jau rašo entuziastiškus laiškus 
mūsų spaudai Vokietijon, turėtų gerai pa
galvoti ir pasidaryti išvadas. (Juk ir „Ang 
lijos tautos dovanos” — peilis, šakutėj 
šaukštas ir rankšluostis — taip iškilmingai 
padalinami. Hull’io stovykloje naujai atvyks 
tantiems, sekančiose pereinamosiose sto
vyklose paprasčiausiai atimamos).

Nebūkime drugeliai, bet šaltai registruo
kime faktus ir objektyviai viską vertinkime.

To pat laikraščio 32 Nr. kitas tremtinys 
vėl rašo:

„Pasiūlymas darbo D. Britanijoj sponta
niškai buvo sutiktas iškamuotų benamių 
stovyklose. Kas kad išvargę ir be vilčių, 
bet mes dirbti mokame ir norime. Ir jau, 
atrodė, sušvito geresnio rytojaus aušrelė, 
jau tikėjomės nors valandėlei žmogumi bū
ti. Deja, teisingi pažadai, kviečiant mus | 
darbą apsigaubė rūku. Gandai, kad atvy
kusiųjų darbams šeimos turės žiemą pra
leisti šaltoje, alkanoje ir už nuodėmes ken
čiančioje Vokietijoje, pakirto darbui paki
lusį entuziazmą. Juk tik nuteistąjį atskiria 
nuo šeimos, tik prievarta išvežtajam (vo
kiečių laikais) neleidžiama džiaugtis šeimos 
židiniu, tik mažai kultūringam reikia aiš
kinti ką reiškia benamiui1 šeima. Seimą, tai 
gyvybė mums, kurie esame blaškomi kaip 
lapai rudens vėjo, kurie esame visko nete
kę.

Taigi, įkarštis darbui mažėja, kastuvas 
krinta iš geram darbui pasiryžusių rankų, 
raumenys virpa, nervai išvargę silpnėja. 
Už ką? Ateina žinia, kad maistas Vokieti
joje negerėja. Motinos turi pačios pasiga
minti malkų, o maisto tikrai nepakanka. 
Mūsų siuntinėliai pasiųsti gegužės mėn. 3 
d. iki liepos mėn. 3 d. dar nebuvo gauti. Ką 
daryti? Juk mes savanoriai. Mes norime 
dirbti dvigubai negu bus reikalaujama, bet 
reikia rūpintis, veikti ir teirautis, kokiu 
būdu galima kuo greičiausiai pergabenti iš 
Vokietijos šeimas — vaikus. Nereikia mums 
rūmų, pakaks tų pačių lagerių. Juk mes ne 
žmonės, mes lagerių vaiduokliai.

Kam rūpi vaikai stokime į prašytojų ei
les ir, žadėdami ištikimą lietuvišką darbą, 
prašykime Jo Karališkosios Didenybės Vy
riausybę, kad pripažintų mus žmonėmis ir 
ištesėtų duotą pažadą.” (vj)

Jau nemažas mūsų tautiečių skaičius iš 
anglų zonos išvažiavo darbams į Angliją. 
Kol jie buvo pereinamose stovyklose ir ne
turėjo progos susipažinti su uždarbio gali 
mybėmis ir darbo sąlygomis, rašė j Vokie
tiją daugumoje entuziastingus laiškus, ta
čiau įsijungę į darbą ir susipažinę su esa
momis 
realiai

Čia 
kurias 
„Išeivių Draugas” Nr. 30, kuriame vienas 
tremtinys rašo:

„Su mažomis išimtimis esame skinami 
tik į žemės ūkio darbus. Yra užsirašiusių 
į anglies kasyklas, į geležies pramonę, yra 
žmonių, kurie visą savo amžių yra praleidę 
prie tekinimo staklių ar panašiai — visi 
jie nusiųsti į žemės ūkį. Išsiuntimas vykdo
mas beveik prievarta, grąsinant grąžinti į 
Vokietiją 
prievarta 
darbus.

Vietoje kambarėliuose po 2, apgyvendino 
po 13 ir dar dviaukštėse lovose! Koks gali 
būti poilsis tokioje lovoje žino tik tas, ku
ris visą dieną dirba, o vakare jon gulasi. 
Be to, yra stovyklų, kur dar gausiau kam
bariai prikimšti.

Maitinimas yra keistas, duonos pakanka 
visur, o su kitais produktais įvairiuose la
geriuose nevienodai operuojama. Vienuose 
maistas jvairus ir jo gana, saldi baltinta 
kava ar arbata, kitur — viskas beveik duo 
na ir baigiasi, o arbata ar kava nesaldina
ma. Vaisių kuponus turėtume gauti, bet... 
Kaį ūkininkai sužino mūsų davinį, stebisi 
juo.

Šeimos gal ir bus parvežtos, bet atrodo, 
jos ilgokai nesusirinks Į krūvą.

Mes čia parduodame savo raumenis, tai 
atrodo, turime teisę reikalauti patogesnių 
gyvenimo sąlygų. Ir dabar, kol gyvename 
už spygliuotų vielų (nors ir atvirais var
tais) aš negaliu, negalvoti, kad gyvenu žmo 
nių išnuomojimo stovykloje.

Visa tai sudėjus krūvon gaunasi išvada:

idzia, Kad amerikiečiai ilgai
Į kus. Tai nenuostabu. Ten yra įvairių srovių, 
o veikia be to ir kitos priežastys. Taip pv., 
pasitaiko, kad laiško gavėjas yra jau taip 
senas žmogus, kad jis perskaityti ir tą laiš
ką nebemato. Vaikai nemoka lietuviškai. 
Tad praeina mėnuo, kitas, kol kas perslįpi- 
to, o tada ir laiškas, atrodo, jau per vėlu 
rašyti... Todėl reikia tokius laiškus rašyti 
po kelis kartus, išsiaiškinti ir daugelis mū
sų giminaičių — tautiečių ateis mums tal
kon.

Amerikos lietuviai galvoja ne tik apie 
JAV, bet ir emigraciją Kanadon. Kanadon 
be vykstančių dar gali išvykti ir tas asmuo, 
kuris turėtų 2000 dolerių ir įnešęs .juos į 
Kanados banką pasižadėtų pirkti ūkį. Vieš
nia mano, kad kai kurie mūsų giminaičiai 
mieliau įneštų mūsų vardu į Kanados ban
ką 2000 dolerių, neį kad atsiųstų afidevitą 
į JAV. Žinoma prie tų 2000 dar reiktų tu
rėti ir kelionės išlaidoms — laivokartei rei 
kalingą pinigų sumą.

Baigdama savo žodį viešnia ragino mus 
nepalūžti šioje sunkioje kovoje. Amerikoje 
lietuvio vardas yra aukštai gerbiamas ir 
vertinamas. Įstaigose, kur jie kreipiasi dėl 
Lietuvos ir lietuvių, buvo pareikšta, kad jie 
žino lietuvius, kaip darbščius, sąžiningus, 
dorus ir mylinčius savą kraštą žmones. Tas 
vertybes ragino ji išlaikyti. Pageidavo, kad 
lietuviai ir toliau gražiai sugyventų ir dirb 
tų tautini ir kultūrinį darbą.

Viešnios kalba buvo palydėta gausiais, ii 
gaį nenutrūkstančiais, plojimais. Jos gy
vas, švelnus žodis tikrai buvo šviesūs pra
giedruliai mūsų tremties dienose.

A. Vilainis

pav., vyras uždirba savaite; 60 dolerių, o i džia, kad amerikiečiai ilgai neatsako į laiš 
moteris 40 dol. Moterys fabrikuose labiau 
pageidaujamos nei vyrai, nes jos atlieka 
tą patj darbą ir mažiau tereikia mokėti. 
Paprastai vyras atiduoda žmonai savo al
gą, o ji, kas atlieka nuo kasdieninių reika
lų, deda vyro vardu į banką... Kai abu dir 
ba, tai abu namuose ir pietus ruošia ir ap
sitvarko. Tačiau ir kasdieniniame gyveni
me amerikiečiai nej>amiršta savo senosios 
tėvynės. Kad ir išvargęs mūsų tautietis fab 
rikuose, grįžęs | namus savo grubia ranka 
rašo laiškus prezidentui, departamentui, 
kongreso nariams ir spaudai. Reikalauja 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir 
tremtinių įsileidimo j JAV. Eina į mitin
gus, susirinkimus, deda aukas.

Nors amerikiečiai lietuviai atvykę 
keliasdešimtis metų, tačiau jų meilė

prieš 
tėvy-

pasveikino viešnią pirmininkas Dilba. LTB ! nei yra gili. Jie čia įsigyveno, įsigijo turtą, 
Vyr. Komiteto narys Audėnas kasseliečius!nes JAV yra didelių galimybių šalis. Čia 
supažindino su jos visuomenine veikla Lie j visi turi geras pragyvenimo sąlygas ir lais 
tuvoje ir JAV. Jono Vileišio duktė — De- ; vę. Tačiau šiandien — senatvėje jie kalba 
venienė iš veiklos pažįstama ir kasselie- | aP‘e Lietuvą. Atsimena savo artimuosius,
čiams. Ji Amerikoje Lietuvos reikalus gina 
dar atkakliau.

Vienšia kalbėjo virš valandos. Jos kalba 
buvo nuoširdi ir kiekvienas žodis giliai sml 
go į klausytojų širdis. Patį pergyvenus skau 
džių momentų pilnai supranta ir mūsų tfem 
tinių dramą.

Savo pirmame žodyje ji apsidžiaugė, kad 
gali pirmą kartą kalbėti tokiame gausiame 
tremtinių būryje. Sveikino Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu. Amerikos lietuviai, 
sakė p. Devenienė, supranta jūsų vargus ir 
stengiasi padėti. Taryba ir organizacijos 
bei visuomenė atkakliai gina Lietuvos ir jū 
sų reikalus. Jie daro visą, kad išlaisvinus 
tėvynę. Tad ir pačios Tarybos veikla pa
sireiškia politine plotme ir šalpos darbe. 
Daug kartų kreiptasi į prezidentą, kongre
sų ir departamentus ir įstaigas. Jie reika
lauja, kad Atlanto Charta būtų įgyvendin
ta, Lietuva būtų laisva ir mums būtų pri
taikintos numatytos Atlanto Chartoje teisės. 
Savo kietomis pastangomis amerikiečiai lie 
tuviai daug laimėjo. Amerikos JV nepripa
žino ir nepripažins Sovietų okupacijos. At 
sakingi asmenys nepaneigia mūsų tautos tei 
šių. Jie supranta, bet, esą, reikia dar pa
laukti.

Maloni viešnia labai vaizdžiai papasako 
jo kasdieninę Amerikos lietuvių būklę. Ir 
kasdieniniame gyvenime jie niekada nepa
miršta Lietuvos. Amerikos lietuviai daugiau 
šiai dirba visi fizini darbą. Fizini darbą 
dirba inteligentai, nes jis geriau apmoka
mas. Dirba netik vyrai, bet ir moterys. Taip

puikią Lietuvos gamtą, lygumas ir kalvas.
Įstatymas dėl tremtinių įsileidimo tuo tar 

pu dar nepraėjo. Tačiau Amerikos lietuviai 
nenustoja vilties. Jie tikisi, kad šis įstaty
mas bus vėliau priimtas arba JTO, kai re 
komenduos priimti tremtinius j kitus kraš
tus, ir Amerika priims savo dali. Tad rei
kia tvarkyti dokumentus, prašyti afidevitų 
ir pan. Tiesa, afidevitas nėra jau toks leng 
vas dalykas, kaip kas mano. Pasiuntęs affi- 
devitą asmuo savo turtu garantuoja, kad 
apmokės už atvykusį asmenį ligos ir nedar 
bo atveju. Taip pat pav., jis turės mokėti, 
jei tas asmuo ką nors suvažinės automobi
liu ar padarys kitą žalą. Kai kas nusiskun-

sąlygomis, pradėjo į padėtį žiūrėti 
ir kai kurie pasijuto nusivylę.
patiekiame poros laiškų ištraukas, 
persispausdino Anglijoje išeinantis

ir užmirštant informaciją, kad 
nebūsime skiriami j nenorimus

Literatūros konkurso reikalu
Kaip jau buvo skelbta, „Minties” Redak

cija, norėdama šiais sukaktuviniais lietuviš
kos knygos metais paskatinti mūsų rašyto
jus parašyti geresnių kūrinių, paskelbė lite
ratūros konkursą parašyti geriausiai nove
lei.

Nors paskelbtuoju literatūros konkursu 
jaučiamas gan gyvas susidomėjimas, mes 
čia dar kartą primename, kad rankraščius 
konkursui reikalinga pristatyti
IKI S. M. RUOŠĖJO MEN. 15 DIENOS

Rankraščius siųsti: „Mintis”,' Literatūros 
konkursui, (13b) Memmingen, Poslfach 110.

„Minties” Redakcija

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 7-S1S SEIMAS WATERBURY, CONN.
Kaip spaudoje buvo pranešta, JAV-bėse neseniai Įvyko Lietuvai Vaduoti Sąjungos 7-sis Seimas, kuriame dalyvavo 
daug aukštų JAV valdžios pareigūnų, organizacijų atstovų ir Lietuvos Įgaliotas ministeris JAV-se P. Zadeikis 
Nors L. V. S-ga veikia kaip savaiminga Amerikos lietuvių organizacija ir tuo pačiu bendroje Amerikos lietuvių 
veikloje nepavyksta sudaryti vieningo fronto kovoje dėl Lietuvos laisvės, tačiau per paskutinįjį L. V. S-gos Seimą 
pasireiškiančios nuotaikos duoda pagrindo manyti, jog netolimoje ateityje visos Amerikos lietuvių organizacijos 
ras bendrą kalbą ir įsijungs i vieningą visų Amerikos lietuvių organizuotą vienetą kovoje už mūsų tautos laisvę. 
Mūsų atvaizde aukštieji svečiai L. V. S-gos Seime. Už stalo sėdi iš kairės: A.Simutis — Lietuvos Generalinio 
konsulo atstovas, ministeris P. Zadeikis, kun. Roger Anderson, adv. A. Olis, kun. dr. John Walker, specialus radi 

jo WWCO kalbėtojas John Scheresalwsky, LYS p-kas P. J. Ziurys, dr. M. Colney, Richard Bensen ir kt.

Is Kempteno padanges
— Rugpiūčio mėn. 11 d. baigtį med. se

serų kursai. Kursų baigimo pažymėjimus 
gavo 20 klausytojų. Teorinis ir praktinis Ii 
gonių slaugymo mokslas buvo išeitas per 
metus laiko. Kursams vadovavo med. dr. 
Mikelionis. Geriausiai kursus baigė I. Kai
rytė (vienais penketukais!). Numatoma su
organizuoti ir antroji med. seserų kursų 
laida, jei atsiras pakankamas kandidačių 
skaičius.

— Z. Puzinauskas dalyvavo įvykusioje 
Oslo mieste YMCA—YWCA konferencijoje, 
kurios šūkis buvęs — Jėzus Kristus yra 
Viešpats! Įspūdžius iš minėtos konferenci
jos pats p. Puzinauskas paskelbsiąs spau
doje.

— PC IRO dir. mjr. Wattleworth savo 
rašte išvietintiesiems labai užpykęs už tai, 
kad tiek maža tesiranda savanorių darbams ( 
į Olandiją. Kurį gi gali suvilioti minimos 
sąlygos: pusę uždarbio reikia išleisti vien 
tik už butą! Ar gerbiamas direktorius dirb 
tų mūsų labui, jei jis gautų mėnesiui 100,— 
RM. (butas čia Vokietijoje atsieina mėne
siui apie 50,— RM)? L. V-kas

Nuodėguliai
(Atkelta iš 3 pusi.) 

vengti aktualijų, abstraktybių, o ieškoti sa
vo sielos turiniui giniiningiausio pasaulio. 
Baugu apsirikti, bet vis dėl to norėtųsi 
autoriui patarti pamėginti temų ieškoti iš 
jam gerai pažįstamo, o mūsų literatūroje 
rimčiau dar nepaliesto artistų gyvenimo.

Esame iškėlę kitų tiesų, kad menininkų 
buitis ypatingai pagauna pačiu savo buvi
mo būdų tuo, kaip ji yra. Šita pagautis 
kūrėjų verčia ieškoti išgyvenamų turinį ati
tinkančios formos. O forma, kaip teisingai 
sako Childe Recse, yra kūrinio charakterio 
pagrindas. Taigi kūrėjas, vaizdais rodyda
mas, kaip jo veikėjai yra erdvėje ir laike 
ir kaip jie su paliestaisiais daiktais ir reiš
kiniais santykiauja, kuria tipus, charakterius. 
Tik ir vėl: kūrėjo teikiami vaizdai nėra 
objektyvūs buities nuorašai. Pirma buvę 
menininko išgyvenimu, o paskui tapę kūri
niais. jie yra objektyvios buities deriniai su 
nepakartojamu menininko sielos turiniu. Taip 
jie yra tapę originalais, unikumais. Charak
teris ir šitaip suprantamas originalumas yra 
tas pats. Kūrinys be charakterių yra ir ne^ 
originalus kūrinys, nes jis teturi tik ob
jektyvios buities kontūrus, nesukomponuo- 
tus su menininko sielos turiniu. Ir atvirkš
čiai: pilni ir ryškūs vaizdai ir veikėjai pa
teikia kūrinio charakterius ir liudija apie 
jo originalumų.
.Ar randame tokius pilnus vaizdus ir vei

kėjus „Nuodėguliuose ir Kibirkštyse"?
Gana ryškūs tipai, bet ne pilni charakte

riai, Balutis, Senis, įsigėręs ir Knipaitis 
„Viename Vakare". Woligangas „Ligoninė
je” yra Jau pilnakraujis charakteris. Kas 
paskaitys „Nuodėgulius ir Kibirkštis", tas 
tikriausiai teatsimins tik silpnų, trejų metų 
Wollgangu, kuris negali valgyti, nes jo ger
klėje žaizdos, ir .pienų jam pila pro gumi
nę žarnelę, įstatytų bamboje. Tačiau šio 
maisto nenltenka, jis negali pamiršti nuos-

po pelenais
tabios laimės — kramtymo.” Bet jis yra ir 
ryžtingas, šitas nusilpėlis vaikas. „Kartais 
jo galvoje vis naujai gimsta mintis: pasau
lyje du daiktai nereikalingi. Sesuo Roza ir 
spiaudyklė. Jas reikia pašalinti iš šviesaus, 
išblizginto kambario”. Sesers Rozos paša
linti neįmanoma, bet spiaudyklę jis išmeta 
pro langą.

Taip vaizdas po vaizdo sekame, kaip 
Wolgangas yra erdvėje ir laike ir kaip jis 
santykiaujh su aplinka. Jo charakteris įgy
ja vis naujų bruožų, kurie nuolat gyvėja ki
tų gana ryškių veikėjų ir vaizdų fone.
Pati novelės kompozicija nėra jautriau per
prasta. Veiksmas keliose vietose nutrūksta 
ir gana dirbtinai sumezęamas. Tai būdinga 
visiems rinkinio dalykėliams, o ypač „Šyp
senai”. Egipto karalienės Nofretės galvutės 
vaizdas visai dirbtinai j veiksmą įkištas ir 
netarnauja nei įvykių jungtimi, nei prie
žastimi. Jis liudija tik stiliaus manieringu
mą.

Kiti rinkinio veikėjai yra tik lyg nume
ruoti bylos dalyviai arba reportažo faktai. 
Statiški, be veidų ir pavidalų, o labai daž
nai ir be vardų. „Priešais stalą stovi jau
nas vyras suveltais plaukais. Jo veidas iš
balęs, o raumenys jtempti. Prie lūpų. Kak
toje. Įdubusiuose skruostuose”. (Kalendo
rius 45 p.) „Suknioje” randame šviesia
plaukę moterj ir su juodom kasom moter|. 
Visas turinys yra nuotykis, nieko bendra 
neturjs su veikėjų charakteriu. Nuotykis dėl 
nuotykio — nėra noveles žanras. Lygiai be 
charakterių nuotykiai vaizduojami ir „Šyp
senoje”. Otto Kranco („Pagautas”) dvasi
nis veidas jau turi kelius būdingus bruo
žus. Tik ir čia veikia įvykiai, ne charakte
riai, dvasinė būsena duota statiška, gatava, 
ne dėl išskirtinio įvykio persilaužianti. Tai 
ir šis rašinys yra ne novelė, o reportažas.

Žmogaus („Beržas ir žmogus”) išgyveni
mai, apstraktūs ir, nežiūrint to, kad vaiz

duojama labai tragiška scena — prisimini
mai apie netikėtai ir nesenai žuvusią duktė 
rį — groteskiški, beveik juokingi. O tai dėl 
to, kad skaitytojui nepateiktas žmogaus 
dvasinis veidas prieš išskirtinį7 (vykį (duk
ters žuvimą), Tragiškumo efekto kėlimas 
įvairiom pagalbinėm priemonėm rašinį pa
darė neskoningai manieringą. Suparalelin- 
tas, bet su žmogaus išgyvenimu nesusietas 
beržo likimas manieringumą tik dar dau
giau sutirština.

Rinkiny gausu patrauklių ir ryškių nors 
dhžniausiai su rašinio kompozicija organiš
kai ir nesulietų vaizdelių. Tai vis nauji liu
dininkai apie A. Škėmos — rašytojo atei
ties galimybes. Bet labai gausu ir išnarsty
tais elementais, šakalį šalia šakalio dedant, 
be gyvybės ženklo vaizdų. „Antras aukštas. 
Erdvus kambarys. Didžiulis langas. Šviesu. 
Žvilgąs rašomasis stalas. Rudai poliruotas” 
(45 p).

A. Škėmos kūrybiniai nuodėguliai tikrai 
rusena ir, arčiau prikišus ranką, šildo. Bet 
jie dar po storoku pelenų sluoksniu. Juos 
reikia nupustyti, kad galėtų suspraksėti ki
birkštys ir įsidegtų liepsna. Bet kibirkštys, 
kurias šį kartų autorius mato, tėra savęs 
apgaudinėjimas.! Jos pro pelenus neiškils į 
dangų.
„Nuodėguliai ir kibirkštys”, kaip jau ne 

vienas tremtinių kūrinys, gimė prieš laiką. 
Jais autorius dar nėra tapęs stilium, jeigu 
sutiksime su Buffon’u, kad „stilius yra pats 
žmogus”. Pasikviesdamį į pagalbą Sir Jo
shua Reinolds koncepciją, kad „stilius yra 
medžiaginės prigimties, tegu tai būtų žo
džiai arba spalvos, vaidiniai arba jausmai 
apgalėsimas”, autoriui galėtume įrodyti, kad 
jis šj kartą ne daug kur išeina laimėtoju ir 
prieš žodį, ir prieš vaidinį, ir prieš jaus
mus. Bet tai jau būtų ne recenzijos, o kriti- 
kinės studijos uždavinys. Recenzija pasiten
kins ir konstatavimu.

Autoriui linkime kitą kartą tapti nugalė
toju.

P. C. I. R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 

IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:
i<ARLIENĘ Anelė, 45 metų, buvo Vokieti

joje;
KASPERAVIČIUS Jonas, 12 metų, 1945 m. 

buvo Rytprūsiuose;
KASPERAVIČIUS Juozas, 10 metų, 1945 

m. buvo Rytprūsiuose;
KATOWSKY-Daugilaite Anna, 47 metų, iš 

Putokšlių;
KATOWSKY Augustė, 28 metų, iš Pome

ranijos;
KATOWSKY Johan, 1945 m. buvo Lenche-
KATOWSKY Kristei, 16 metų, 1945 m. bu 

vo Pomeranijoj;
KATOWSKY Lonche, 20 metų, 1945 m. bu 

vo Pomeranijoj;
KATOWSKY Lucy, 22 metų, 1945 m. buvo 

Pomeranijoj;
KAVALIAUSKAITĖ Jadvyga, 46 metų;
KAVALIAUSKAITĖ ^ofija, 48 metų, iš 

Kauno;
KAVALIAUSKAS Zenonas, 20 metų, 1944 

m. buvo Pomeranijoj;
KAVALIAUSKAITĖ Felicija, 39 metų;
KEREJEVAITĖ Lydija, 26 metų;
KEREJEVAITĖ Meta, 24 metų;
KEREJEVAS Valdemaras, 23 metų;
KOPSTALIENĖ Ona, 35 metų, 1945 m. bu 

vo US zonoj;
LIAUDINSKAS Justinas, 8 metų, buvo Swi 

nemuendėj;
LIUTKUS-Katowsky Lieschen, 26 metų;
MATULEVIČIENĖ Juzė-Novikaitė, 26 me

tų, kilusi iš Marijampolės apskr., Liud
vinavas;

VIRKAVAITĖ Margareta, 26 metų, randasi 
kurioj nors pabaltiečių stovykloje;

VIRŠILAS Kazys, 45 metų;
ZILIONYTE Marija, 1944 m. buvo Vokieti

joj;
ŽILIONIS Vincas, 1944 m. buvo Vokietijoj;

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI.
Sekančiuose „Minties” numeriuose pradė

sime spausdinti pagarsėjusio amerikiečių ra-
šytojo Erie Stanley Gardener kriminalini 
romaną
„STAUGIANTIS ŠUO".
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