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JAV nepamirš savo Įsipareigojimu
Prezidento Trumano kalba Petropolyje

Petropolis (Deha/Reuter). Kalbėdamas 
Amerikos kraštų apsigynimo konferencijoje 
Petropolyje, prezidentas Trumanas pareiš
kė, jog Jungtinės Amerikos Valstybės ly
giai taip pat konsekventiškai dalyvaus vi
suose taikos siekimuose, kaip su užsispyri
mu jos siekė karinės pergalės. Jungtinės 
Amerikos Valstybės turinčios išlaikyti sa
vo militarinę stiprybę kaip įrodymą to 
rimtumo, su kuriuo jos yra pasiryžusios at 
likti iš Jungtinių Tautų chartos išplaukian
čius įsipareigojimus. Jungtinės Amerikos 
Valstybės visuomet buvo prieš ginklo jėgos 
naudojimą, bet šis nusistatymas prieš jėgą 
neturi būti traktuojamas kaip stokojimas 
pasiryžimo. Jungtinės Amerikos Valstybės 
niekuomet neužmirš tų įsipareigojimų, ku
riuos joms uždeda Jungtinių Tautų Char- 
ta, bet taip pat jos neleis kad ir kiti galė
tų nevykdyti savo įsipareigojimų.

Liesdamas Europos bendradarbiavimo 
konferenciją Paryžiuje prezidentas Truma
nas pažymėjo, jog Amerikos Valstybių rū
pesčiai yra menki palyginus su Europos 
tautų kova už būvį. Prezidentas Trumanas 
išreiškė viltį, kad visos Amerikos tautos, 
remdamos kenčiančias Europos tautas, pri
sidės prie pastovios taikos sukūrimo.

Sovietai ratifikavo taikos sutartis
RATIFIKAVIMAI — DIDELĖ STAIGMENA tONDONUJ IR VASINGTONUI * AR ATITRAUKS KARIUOMENES LAIKE 90D.?

Prezidentas Trumanas kvietė vakarų pus 
rutulio tautas kartu su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis stoti už pasaulio taiką ir 
už taiką laisvos žmonijos. Senasis pasaulis 
esąs išsisėmęs. Jo tautos yra pilnos bai
mės dėl ateities. Prezidentas baigė kalbą pa 
brėždamas jog visos Europos tautų viltys 
yra sudėtos į naujojo pasaulio pajėgumą.

JAV ATMETA SOVIETŲ PROTESTĄ
Vašingtonas (AP). Jungtinės Amerikos 

Valstybės atmetė sovietų protestą dėl nu
tarimo pakelti vokiečių pramonės pajėgu
mą sujungtose Vakarų Vokietijos zonose. 
JAV notoje, kuri buvo įteikta sovietų pa
siuntiniui Vašingtone, nurodoma, kad JAV 
ištesėjo su kitomis valstybėmis sudarytus 
susitarimus ir atmeta sovietų priekaištus dėl 
Potsdamo sutarties sulaužymo tuo motyvu, 
kad sovietai patys Potsdamo susitarimo ne
pildo.

BUSIMOSIOS KONFERENCIJOS
Berlynas (Dena) Amerikiečių, britų ir 

prancūzų pasitarimai dėl Ruhro krašto ang 
lies eksporto yra atidėti ligi rugsėjo 8 d.

Londonas (Dena). Sekantis užsienio rei
kalų miništerių pavaduotojų posėdis dėl ap 

tarimo taikos sutarties sąlygų su Vokieti
ja įvyks spalio 6 d. Londone. Visos didžio
sios valstybės savo pritarimą tuo reikalu 
jau yra pareiškusios.

ANGLUS STUMIA IS AMERIKOS
Petropolis (Dena). Amerikos valstybių 

konferencijoje keturi Amerikos kraštai iš
kėlė pretenzijų j D. Britanijos valdomas 
sritis vakarų pusrutulyje. Argentina reika
lauja Falklando ir Sandwicho salų, o taip 
pat South Georgijos. Guatemala ir Mexika 
reiškia pretenzijų j britų Hondūrą. Čilė ne 
nori pripažinti britų interesų sferos Arkti
koje.

Sunki padėtis Prancūzijoje
Paryžius (Dena/Reuter). Prancūzų minis- 

teris pirmininkas Paul Ramadier aptarė su 
profesinių sąjungų vadovais dabartinius 
streikų ir demonstracijų įvykius, kurie pa
sireiškė ryšium su duonos raciono sumaži
nimu iki 200 gramų į dieną. Viešųjų įmo
nių miesto susisiekimo darbininkai ruošė 
protesto streiką. Rouen mieste generalinis 
streikas buvo likviduotas kai profesinės są

I Iranas neskuba
Londonas (Dena/INS). „Daily Telegraph” 

pranešimu Irano ministeris pirmininkas Gva 
neh Sultaneh pareiškė sovietų pasiuntiniui 
Teherane, Sadžikovui, kad jis yra pasiryžęs 
pasiūlymą dėl Irano — sovietų naftos bend 
rovės sudarymo peržiūrėtoje formoje įteikti 
persų parlamentui. '

Sadžikovas pareiškė, kad jis laiko Irano 
reakcionierių sluoksnius atsakingus už pa
sekmes, kurios gali atsirasti, atsisakius tiek 
ti naftą Sovietų S-gai. Tas pasekmes jis pa 
vadino „pavojingomis”. Sadžikovas siekia 
kad parlamentas priimtų minėtą pasiūlymą. 
Parlamento atstovai mano, kad šis reikalas 
nėra labai skubus.

* Triesto vyskupas, Msgr. Ą. Santin, 
kreipėsi į JT prašydamas ištirti, vis dažniau 
pasikartojančius dvasiškių užpuolimus ju
goslavų kontroliuojamoje Venezia Gulia sri 
tyje. (Dena).

jungos pareikalavo darbininkus grįžti prie 
darbo. ■*

Paryžius (Dena/Reuter). Kalbėdamas Li
moges mieste prancūzų ministeris pirminin
kas pareiškė: „mes dar nežinome, ar mes 
pajėgsime dabar nustatytą racioną — 200 
gramų duonos į dieną — ištesėti.” Tas ra
cionas' yra menkesnis, kaip buvo blogiau
siomis vokiečių okupacijos dienomis. Su sa 
vo prikultais javais prancūzai gali dengti 
tik pusę krašto pareikalavimo. Antrąją pu
sę reikia įsivežti iš užsienių. Tas pareika
laus, ir taip jau mažai turimos, svetimos va 

liutos, ypač dolerių, išlaidų.
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Politinis valymas sovietu zonoj
Sovietų okupuotoj Vokietijos zonoj dabar 

vyksta dėmesio vertas „valymas”, daugiau
sia palietęs aukštesniuosius sovietų admi
nistracijos pareigūnus. Savo postus turėjo 
apleisti ir buvo atšaukti į Maskvą — 
sovietų vyr. kariuomenės vado gen. S o k o- 
lovskio politinis patarėjas Semio
no v, '.įp pavaduotojas gen. K o r o č i n, 
generalinio - štabo viršininkas gen. pulk. 
D r a t v i n. Laukiama, kad šis valymas pa
lies ir sovietų zonos apylinkių gubernato
rius, kurie prarado vidaus reikalų minis, 
terio B e r i j o s malonę, o taip pat spau. 
dos ir viešosios informacijos valdininkus 
kadangi jiems nepavyko Vokietijoj išpopu
liarinti komunizmo. (N. CHRONICLE]

Londonas (DPD/Reuter) Penktadienio va 
kare netikėtai »Maskvos radijas paskelbė, 
kad aukšč. sovietas ratifikavo taikos su
tartis su Italija, Bulgariją, Suomija, Veng
rija ir Rumunija. Ši žinia britų užsienio 
reikalų ministerijoje buvo palankiai sutikta.

Reuterib diplomatinis korespondentas ra
šo, kad šis sovietų nutarimas ratifikuoti tai 
kos sutartis yra sveikintinas.

Kadangi kitos didžiosios valstybės šias 
taikos sutartis jau seniai buvo ratifikavu
sios, tai dabar, sovietams ratifikavus, jos 
pilnai įsiteisėjo. Ryšium su tuo, iškyla du 
visai nauji faktoriai:

a) atitraukimas sąjungininkų kariuome
nių iš atitinkamų kraštų laike 90 dienų.'

b) keturių didžiųjų įsipareigojimas lai
ke vienų metų susitarti dėl buvusiųjų ita-

PANAMERIKOS APSIGYNIMO KONFERENCIJOJE
Viršuje: JAV užsienio reikalų ministeris George C. Marshallis kalbasi su Bra
zilijos užsienio reikalų miniteriu PanI Fernandes, kuris buvo išrinktas konfe
rencijos pirmininku. Apačioje: užs. reik. min. Marshallis atnaujina savo seną 
oažinti su Brazilijos karo ministeriu Aurelio Pedro de Goes Monteiro

lų kolonijų ateities arba perduoti tą klau
simą Jungtinėms Tautoms, jei susitarti ne
galima.

NUSISTEBĖJIMAS VAŠINGTONE
Vašingtonas (UP). Netikėtas sutarčių ra

tifikavimas Maskvoje iššaukė didelį nusiste 
bėjimą Vašingtone. Užsienių reikalų mi
nisterija tikėjosi, kad tas .reikalas bus nu
tęstas dar daugelį mėnesių, o karo minis
terija manė, jog amerikiečių karinės pa
jėgos šią žiemą turės dar žiemą praleisti Ita
lijoje. JAV diplomatiniuose sluoksniuose da
bar reiškiama baimės, kad atitraukus ame
rikiečių dalinius iš Italijos, pasidarys pa
lankesnės sąlygos įsigalėti komunistams Ita
lijoje. Be to, Vašingtono diplomatiniuose 
sluoksniuose niekas netiki, kad sovietai

atitrauktų savo dalinius iš Vengrijos ir Ru 
munijos, nes tenai komunistai nėra dar įsi
viešpatavę. Iš Bulgarijos, atrodo, rusai ga
li greičiau pasitraukti, nes čia komunistai 
jaučiasi pakankamai įsitvirtinę.

Bad Nauheim (Dena). Ryšium su taikos 
sutarčių ratifikavimu nurodoma į tai, kad 
amerikiečiai turės atitraukti kariuomenę iš 
Italijos laike 90 dienų, skaitant nuo dienos, 
kada sutartis ratifikavo sovietai. Tuo tar-l 
pu sovietų kariuomenė ir toliau liks Veng-1 
rijoje ir Rumunijoje saugoti tiekimo kelių 
sovietų kariuomenei, esančiai Austrijoje. 
Sovietai gali likti minėtuose kraštuose dar, 
90 dienų po sutarties pasirašymo su Aus-' 
(rija. O dėl šios sutarties tik lapkričio mė
nesyje bus pradėta tartis.

IR ITALIJA RATIFIKUOS
Roma (DPD/Reuter). Alcide de Gasperi, 

italų ministeris pirmininkas Reuterio ko-[ 
respondentui .pareiškė, kad, sovietams rati-1 
fikavus italų taikos sutartį, italų vyriausy
bei pasidarė atviras kelias vykdyti italui 
parlamento nutarimą dėl sutarties ratifika-l 
vimo. „Mes tikim dabar, kad galimai grei-j 
čiau mes būsim priimti į Jungtinių Tautų 
organizaciją” — pasakė Al. de Gasperi.

, Arabą armija Palestinoje?
i Londonas (Dena/Reuter) Iš Palestinos

gauta pranešimų, kad Palestinos kalnuose 
arabai esą pradėję nelegalios arabų armi
jos apmokinimą. Armijoje esą apie 20.000 

■'vyrų. Armija organizuojama tam atvejui, 
kad ji galėtų pradėti veikti, jei JT nutartų1 
vykdyti Palestinos padalinimą.

Vienas korespondentas praneša, kad Pa
lestinos arabai, vadovaujami Jeruzalės Muk 
čio, esą pasiryžę, reikalui atsiradus, stoti į 
kovą. Arabų vykdomosios tarybos sekreto
rius tam korespondentui pareiškęs: „Šian
dien mūsų organizacija nėra taip gera, kaip 
žydų arba anglų, bet su mūsų neišsemia
mais žmonių rezervais ir padedami kaimy
ninių arabiškųjų kraštų, mes turime vilties 
laimėti!’.

SOVIETAI RUOŠIA TERORISTUS 
PALESTINAI

Anglijos Kolonijų ministeris Creech 
Jones i. m. rugpiūčio mėn. 12 d. kalbėjo 
parlamente, apibudindamas dabartinę pa
dėtį Palestinoj. Konservatorių atstovas mjr. 
T. V. H. Beamish jį užklausė, kur yra 
apmokomi žydų teroristai. Atsakydamas į 
šį klausimą, ministeris pareiškė turįs do
kumentų bet jų turinio tuo tarpu nenorįs 
paskelbti, nes tuo išstatytų pavojui žmo
nes, kurie juos parūpino. Pagal tuos do
kumentus šiauriniam (Kaukaze 600 — 700 
kurdų ir žydų intensyviai mokomi teroris
tinės veiklos. Čia eina ir politinis apmoky
mas. Tų kursų viršininkas yra vienas vy
resnysis sovietų karininkas. Kursai vyks
ta sanatorijoj, kuri priklauso Sovietų Pro
fesinių Sąjungų Centrinei Tarybai.

(D. HERALD)

L. R. KREMUS VISUOTINAM ATSTOVU 
SUVAŽIAVIMUI SUSIRENKANT

Š. m. rugsėjo mėn. 10 ir 11 dienomis 
Augsburge įvyksta antrasis L. R. Kryžiaus 
skyrių atstovų suvažiavimas svarstyti ir 
priimti Vyriausios Valdybos darbų apy
skaitą už pereitus metus, patVirtinti sekančių 
metų pajamų ir išlaidų sąmatą ir pareikšti 
savo nusistatymą bei pageidavimus dėl L. 
R. Kryžiaus organizacijos darbo, tremtinių 
šelpimo, BALF’o įgaliotinių veiklos ir kitų 
svarbių lietuvių tremtinių socialinės globos 
reikalų. Suvažiavimo darbotvarkėje numatyti 
L. R. K. Vyr. Valdybos pranešimai bendrai
siais reikalais, apie finansinę būklę, gėry
bių skirstymą ir sveikatos reikalus. BALF’o 
įgaliotinis darys savąjį pranešimą. Savo 
veiklą apibudins ir L. R. K. Vyr. Moterų 
Komiteto Pirmininkė, L. R. K. Generaliniai 
įgaliotiniai ir Vyr. Revizijos Komisija. Dar 
numatyti pranešimai šalpos išteklių organi
zavimo bei skyrių organizacijos ir statisti
kos rinkimo reikalais. .

Tremtinių buitis nuolat blogėja. Kasdien 
atsiranda daugybė ligonių, paliegėlių, 
vargšų, pakliuvusių į baisias nelaimes ir 
visi jie reikalingi nuolatinės, sistemingos ir 
rimtos medžiaginės ir moralinės paramos. 
Todėl visi L. R. Kryžiaus skyriai ir 
įgaliotiniai turėjo galutinai sutvarkyti 
savo narių sąrašus, surinkti' nario mo
kestį ir laiku išrinkti visuotiniuose sky
riaus narių susirinkitnuose atstovus bei su
daryti jiems tinkamas sąlygas į taip svarbų 
tremtiniams suvažiavimą atvykti.

Siame suvažiavime tremtinių organizuo
tos globos ir šalpos atstovai nepadarys 
praėjusiųjų metų klaidos ir nesusivaržys 
savęs gana tobulai parengto suvažiavimo 
reguliamino ir labai neskubės juo greičiau 
suvažiavimo baigti, bet visu atsidėjimu ir 
rimtumu priims suvažiavimo dienotvarkę, 
ją nuodugniai apsvarstys, išdiskutuos ir 
padarys daugumai tremtinių atitinkančias 
išvadas. Kaip matyti tik iš paminėtų suva
žiavimo darbotvarkės pranešimų svarstyti 
daug ką reikės. Teks ir rezoliucijų priimti. 
Skyrių atstovai čia negalės likti pasyviais 
klausytojais ir žiūrovais. Jų atstovaujamųjų 
tremtinių balsas turės būti pilnai pareikštas 
ir išklausytas, nevengiant rimtos ir nuosai
kios kritikos bei konstruktyviai siūlant 
projektus globos ir šalpos darbui pagerinti. 
Juk žymiausią dalį lėšų, maisto ir rūbų su
renka ir aukoja Šiaurės Amerikos lietuviai. 
Visas gėrybes siunčia per BALFą ir jo 
įgaliotinius Europoje. Tremtiniai tik iš 
Amerikos lietuvių spaudos („Tėvynė”) pa
lyginę kiek lėšų tremtinių šelpimui suren
kama, kiek vėliau jų Europon pasiunčia
ma ir ypač kiek jų čia realiai gaunama 
randa didžiausius skirtumus. Vos menka 
dalis šių lėšų tremtinius pasiekia. L. R. 
Kryžiaus 1947. VIII. 10 d. biuletenyje Nr. 5 
rašoma:

„... atkreiptinas dėmesys, kad me: 
patys ir mūsų bendruomenės nariai sa
vo neapgalvotais pareiškimais, puoli
mais, dažnai pakenkiant bendram xei- 
kalui ir tremtinių šalpos darbui. 1$ 
tremtinių pusės tektų daugiau laukti 
padėkos ir dėkingumo pareiškimų 
Amerikos lietuviams ir atskiriems au
kotojams, o taip pat ir BALF’o orga
nizacijai” ... (pusi. 18),

todėl iš tikrųjų turėtume vengti „neapgal
votų pareiškimų ir puolimų” ir taip pat 
privalome visi ir kiekvienas paskirai reikšti 
nuoširdžią padėką Amerikos lietuviams taip 
plačiai šelpiantiems mus vargšus tremti
nius. Tačiau, visų L. R. Kryžiaus organi
zacijos narių yra šventa pareiga stengtis, 
kad kiekviena Amerikos lietuvio, nors ir 
mažiausioji auka, pasiektų' tą tikslą, ku
riam ji skiriama. Kad juo mažiau šių aukų 
nubyrėtų kitiems, ne šalpos^ reikalams. O 
todėl labai svarbu tremtinių globos atsto
vams smulkiai išsiaiškinti visus šalpos ke
lius ir pareikšti savo nusistatymą dėl ga
limų netikslumų. Nepasitikėjimas šalpos 
darbo organizacija arba koki netikslumai 
gali esminiai pakenkti taip reikalingam 
tremtinių šelpimui. Todėl, BALF’o šalpos 
organizacija turėtų būti kiek smulkiau su
važiavime išsiaiškinta. Pastarųjų metų L. 
R. Kryžiaus pajamų ir išlaidų apyskaita 
taip pat reikalinga svarstymo. Gėrybių 
skirstymas sukelia tremtiniuose daug nepa
sitenkinimo. Žinoma, esamose sąlygose jų 
visiškai išvengti beveik neįmanoma, bet 
reiktų visa padaryti, kad neliktų pagrįstų 
priekaištų tiek L. R. Kryžiaus vanovybei, 
tiek skyriams.

L. R. Kryžiaus organizacija veikia dar 
Lietuvoje pastaraisiais metais išleistu statu
tu, kuris reiktų daugiau sudemokratinti ir 
pritaikinti dabarties sąlygoms. Reiktų leisti 
daugiau patiems tremtiniams, aktingai ir 
netakiškai dalyvauti tremtinių globos dar
buose. Juk niekas geriau tremtinių reikalų 
nesupranta, kaip patys šelpiamieji-tremti- 
niai. Vykdamas šalpos darbas iš aukštybių 
ne visuomet gali išvengti gyvenime pasi
taikančių klaidų. Gj L. R. Kryžiaus pa
grindinis darbas tremtyje yra visapusis 
tremtinių šelpimas ir globojimas. Kitų dar
bų tuo tarpu negalima vykdyti.
, L. R. Kryžiaus organizacija iki šiol nu

dirbo didelį darbą ir čia skyrių atstovai 
nepašykštės teigiamai (vykdytus darbus 
Įvertinti.

L. R. Kryžiaus visuotino skyrių atstovų 
suvažiavimo dalyviams tenka palinkėti visa
pusio, darnaus ir nuodugnaus viso lietu
vių tremtinių šalpos bei globos darbo ir 
organizacijos išnagrinėjimo ir iškeltųjų 
klausimų sėkmingo išsprendimo.

R. Kemeklis.
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m. ALANTAS SVETIMIEJI MUSŲ LITERATŪROJE
Keletas žodžiu apie vertimus. 23 Svetimieji”

' Sveikintinas dalykas, jei atsiranda vertė
jų ir leidėjų, kurie stengiasi vertimais pri
sidėti prie mūsų skaitančios visuomenės ai 
kio numalšinimo. Aš pasakiau „skaitančios 
visuomenės”, nors, gal būt, tas išsireiški
mas šiandien pasidarė ir nebereikalingas. 
Lietuvoje mes skyrėme „skaitančiąją” nuo 
„neskaitančios” visuomenės, o tremtyje, at
rodo, nebėra reikalo skirstytis panašiomis 
„stovyklomis”. Nebedaug terasime priskir
tinų prie „neskaitančiųjų” kategorijos. Visi 
vienodai laukia lietuviškos knygos ir visi 
su tuo pačiu nuoširdžiu smalsumu sklaido 
jos puslapius. Jei laisvės laikais vienu lai
ku net buvo susidariusi savotiška kasta žmo 
nių, kurte laikė geru tonu neskaityti lietu
viškos knygos, tai šiandien, tremtyje, ačiū 
Dievui, tokių savos kultūros „puoselėtojų” 
nebedaug tesurasime.

Ką tik pasirodė Vytauto K. Prutenio su
redaguota pasaulinių rašytojų veikalų kny
ga. Pilnas jos pavadinimas taip skamba: 
„23 svetimieji. Nobelio premijos laureatų, 
akademikų, garsiųjų rašytojų novelės, apy
sakos, romanų ištraukos”. Išleido „Venta”, 
Wuerzburge. 264 psl., kaina 8 markės. Tech 
diskai knyga atrodo gan rimtai.

Redaktorius savo žodyje pastebi, kad jis' 
tą knygą pradėjęs ruošti Lietuvoje ir kad 
„tam darbui talkininkavo žinomi Lietuvos 
rašytojai — vertėjai, mūsų kalbos autorite
tai”. Jis apgailestauja, kad „dėl įvairių ap
linkybių” šiuo metu jis negalįs paskelbti šių 
vertėjų pavardžių. Tikrai, labai gaila, nes 
būtų įdomu žinoti, kas tie tokie autoritetai 
ir žinomi Lietuvos rašytojai, kurie redakto
riui talkininkavo tą knygą ruošiant,

Nepriklausomoje Lietuvoje vertimai visa
da buvo mūsų literatūros silpnoji vieta, dau 
giausia kėlusi ginčų ir nepasitenkinimų. Ir 
suprantama kodėl. Iš vertėjo reikalaujama 
plataus literatūros pažinimo ir gero skonio, 
atrenkant verstinus dalykus. Jei autorius 
verčiamas ištisai, tuomet atrinkimo klausi
mas atkrinta, bet literatūrinė kultūra ir kal-
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bės, kaipo tokios, nėra ir negali būti. Ver
tėjas pats turi būti rašytojas kūrėjas. Ge
riausi vertėjai yra patys geri rašytojai. Balt 
rušaitis rusams išvertė apie 50 pasaulinės 
literatūros veikalų, bet jis pats buvo žymus 
poetas. Reikia dar ir tai pastebėti, kad pa
saulinio garso rašytojai verčiami ne vieną 
kartą. Prancūzai turi seniai išsivertę Šeks
pyrą ir ne vieną kartą, bet neseniai pran
cūzų spauda rašė, kad jų plačiai žinomas 
rašytojas Gide dabar vėl išvertė vieną Seks 
pyro veikalą, kuris buvo pastatytas ir tu
rėjęs iš naujo pasisekimo.

O ypač knygos redaktorius turi susidur
ti su dideliais sunkumais, leisdamas ne vie
no veikalo vertimą, bet keliolikos ar net 
keliasdešimt autorių rinktinių dalykų verti
mus. Nors ir vieną veikalą leidžiant, imant 
teoretiškai, reikia perskaityti visus rašytojo 
veikalus ir atrinkti iš jų patį geriausią. Sa
kau, teoretiškai, nes praktiškai, pasirenkant 
ką versti, galima pasikliauti ir kitų nuo
monėmis. Juk bet kurio rašytojo vienas vei
kalas labiau pragarsėja, kitas mažiau, apie 
vieną kalbama daugiau, apie kitą mažiau.

Bet reikalas pasidaro daug painesnis, kai 
norima skaitytojus supažindinti su keliasde
šimt autorių. Tuo atveju negalima į knygą 
dėti ištiso autoriaus pragarsėjusio veikalo, 
bet reikia versti jo ištrauką arba reikia iš 
visos jo kūrybos parinkti kokį mažą dalyką, 
apie kurį jokios nusistovėjusios nuomonės 
nėra ir dažniausiai niekas apie jį nieko ne
žino. Tuomet ne tik teoretiškai, bet ir prak
tiškai tenka perskaityti visus autoriaus raš 
tus ir atrinkti kaip tik tą dalyką, kuris yra 
charakteringas jo kūrybai. Tam reikalinga 
ne tik jautri literatūrinė uoslė ir plati kul
tūra, bet ir daug kruopštaus darbo. Juk čia 
nėra jokio reikalo įrodinėti, kad toli gražu 
ne viskas, ką parašo rašytojas, yra šedev
rai. Jei rašytojas prirašo keletą ar net ke- 
lioliką tomų, tai tarp jų yra pelų ir grū
dų. O leidžiant daugelio rašytojų rinktinių 
raštų knygą, tenka atrinkti ir nebe grūdus,
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jas”, italo Luidžio Pirandellio „Kambarys 
lūkestyje”, lenko S. Wasilewskio eskizas 
apie Mickevičių „Tarp tulpių ir narcizų” ir 
dar vienas kitas dalykas; ruso Turgenevo 
„Triumfuojančios meilės daina” jo kūrybai 
necharakteringa. Ta jo fantastinė novelė, 
tiesa, įdomiai skaitosi, bet jokių literatū
rinių problemų nesprendžia. Iš Čechovo kū 
rybos buvo galima parinkti charakteringes- 
nių ir įdomesnių dalykų. Thomo Manno 
„Nuostabus vaikas” yra greičiau literatū
rinis reportažas apie pianistą „Wunderkin- 
dą”, nekaip literatūrinis dalykas. „Buden- 
brooko” autoriui visai nečharakteringas. 
Prancūzo Andre Gide’o romano „Siauro
sios durys” ištrauka tokia trumpa, kad, ro
dos, “knygos redaktorius ją įdėjo tik dėt to, 
kad tas rašytojas patektų į rinkinį. Tik pus 
ketvirto puslapio tegavo ir amerikone Pearl 
S. Buck. • Kai skaitytojas perskaito Ethel 
Vilson „Aš tiesiog dievinu šunis”, tai turi 
patraukyti pečiais, klausdamas kokiu būdu 
tas paikas apsakymėlis pateko į knygą. Gal 
būt, jis būtų įdomu paskaityti kokiai ame
rikietei kvakerei, bet lietuviui skaitytojui ta 
istorijėlė apie pastipusį šunį ir dviejų pus
galvių bobučių pasikalbėjimą prie jo „la
vono” nieko nepasako nei jausmui nei pro
tui. Neblogos prancūzo Francis Jammes 
„Pasakos” ir visai neįdomus šių metų No
belio premijos laureato vokiško šveicaro 
Hermanno Hessės pasakojimas iš senojo 
Tuebingeno „Preselio pavilijone”. Tą patį 
gąjjma pasakyti ir apie vokiečio Oskaro 
Loerkės novelę „Maatas”.

Jei mes apie tą knygą spręsime pagal lie
tuvių priežodi „jei nėra šunies, piudyk ka
te”, tai ją galima vertinti ir teigiamai. 
Žmonėms reikia duoti lektūros. Bet žiūrint 
į ją literatūriniu požiūriu, knygos redakto
riui ir vertėjais reikėtų, statyti didesnių 
reikalavimų. „23 svetimųjų” pasirodymas 
mūsų literatūrai nėra nuostolis, bet dideliu 
indėliu laikyti taip pat negalima.

Haidkai dlutitytojiu
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6 LAIŠKAS
Pas mane po ranka Jerome et Jean Tha- 

raud knyga Grands Reportages. Tai ge
riausių prancūzų žurnalistų reportažų rin
kinys. Plačiame 40 puslapių įvade Jerome 
ir Jean Tharaud, garsus rašytojas ir žur
nalistas, Prancūzų Akademijos narys, sta
to klausimą, kas yra žurnalistas. Su jo pa
grindinėmis mintimis ir noriu supažindinti 
malonų skaitytoją.

Žurnalistas yra „žmogus, kuris mėgsta 
traukinius ir stotis, laivus ir prieplaukas... 
Tikiu, kad žmonija galima dalinti į dvi ka
tegorijas, į tuos, kuriuos jų pačių vienatvė 
ir reginių įvairumas aplink juos niekados 
nevargina, ir į tuos, kurie neranda nieko 
malonesnio, kaip pasilikti savo įpročių ir 
savo pažinčių rate; į tuos, kurie gyvena 
kvailai vildamiesi, kad laimė yra kitur, bet 
kur, kur jų nėra, ir į tuos, kurie panašiai 
kaip katė, kuri ronruoja štai čia ant mano 
stalo, kurie pilni nerimasčio ir melancholi
jos jau vien (ik pamatę paštininką; į tuos, 
kurie stotyse temato vien dūmus, ir tuos, 
kurie padaro iš jų gražiausią sapnų vietą.” 
Štai dvi žmonių rūšys. Pirmasis turi žur
nalisto prigimti, antrasis — nežinau ko. 
Iharaud prisipažįsta taip pat prie pirmo
sios rūšies, ir štai, kaip jis toliau vaizduo
ja žurnalisto nuotaikas. ,

„Aš dievinu stotis ir kaip tik galbūt dėl 
to, kad tai laikina sustojimo vieta, kurią aš 
tuoj paliksiu. Tai šaka, nuo, kurios pasilei
džia paukštelis, tai tramplynas, nuo kurio 
sportininkas daro šuolį. Aš mėgstu ateiti 
truputį anksčiau, padaryti šimtą žingsnių 
ant perono išilgai vikšro, to ilgo bestubu
rio vabalo, stebėti vagonus, apgyvendintus 
vienai dienai ar vienai nakčiai tų žmonių, 
kurie nei vienas nėra visiškai normalioj pa 
dėty ir kurie kartu su čemodanu stengiasi 
padėti ir savo rūpestį ir savo džiaugsmą. 
Aš mėgstu pasisveikinti su garvežiu, su ta 
gera impozantiška moteriške,, jau taip per

metėjusia!” O toliau tas malonus išvykimas, 
vos pastebimas, bet tu žinai, kad jau tu ne
bepriklausai nejudančių daiktų ir žmonių 
pasauliui. „Vos telieka laiko pasakyti su
diev, išgyventi apgailestavimą (jo reikia tru 
pūtį, kad malonumas būtų pilnas), vos tėra 
laiko žvilgterėti, ar tavo kaimynė biauri ar 
graži, ir jūs paskęstate naujame pasaulyje, 
kur niekas nestovi vietoje, kur, namai, upės, 
kalneliai, medžiai, Ir miškai bėga į jus, kaip 
pamišę, kad pavirstų į nieką, kaip mano 
vaikystės žaislų dėžutės”.

Taip žurnalistas leidžiasi į naujus pa
saulius, iš kurių jis turės duoti ątaskaitą 
savo skaitytojui. Jis ten susitiks su naujais 
žmonėmis ir su naujais vaizdais. Ir čia jo 
darbas susidės iš dviejų dalių: surinkti me 
džiagą ir ją perduoti. Vėl cituoju šitą sul
tingą studiją. „Jūs turite būti visuomet tie
sus, konkretus, greitas, šeimyniškas, reikta, 
kad visuomet būtų girdėtis jūsų balso gar
sas, o nesulipdytas puslapis jūsų kabinete, 
arba viešbučio kambaryje, kur atsitiktinai 
jus likimas nubloškė. Tačiau, kad jūs galė
tumėte kalbėti šeimynišku tonu, kaip apie 
visiškai paprastus dalykus, apie istorijas, 
kurių jūs patys dar vakar nežinojote, rei
kia, kad jūs turėtumėte lakų burtininkišką 
protą, kad jūs sugebėtumėte surasti vaiz
džiausią išsireiškimą ir tuo pačiu patį na
tūraliausią. Kiekvienu atveju jūs turite kar
toti sau, kad jūs rašote ne sau, bet kitam, 
ir kad jūs niekados nesate kaip tas artistas, 
kuris tesvajoja pats susižavėti, dažnai klai
dingai galvodamas vargšas, kad ir kitus su 
žavės.”

„Reportažas turi savo reikalavimus, savo 
įstatymus ir savo poetinį meną. Kiek aš 
žinau puikių rašytojų, kurie nesugebėtų bū
ti geru reporteriu! Tačiau esu įsitikinęs, 
kad dideli žurnalistai yra dideli rašytojai, 
bes jų profesija verčia juos nuolat jausti gy

(Nukelta į 4 .pusi.)

bų mokėjimas pasilieka. Vertėjo specialy- 
unuiiiuiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

.■> LIŪNE SŪTEMA

TILTAI
Saulės besileidžiančios rausvoj šviesoj, 

lyg šokėjos lenkias tiltai, nuostabiai liekni; 
tti eini, liūdėdama vaikystės prarastos, 
ir staiga šokėjas upių atrandi,

šaukiančias tave naujam žaidimui vėliai, 
ir tada meti J jų nušvitusias rankas 
savo liūdesį, tarytum tamsią gėlę, 
ten už upės juokias iki ašarų kažkas —■

o liekni skardiniai kūnai lenkias, 
lenkias virš gelmės spalvingam žaidime. — I 
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bet vieną grūdelį. Jei vertėjas bandys pa
sislėpti po verčiamojo garsaus rašytojo fir 
tna ir norės įteigti skaitytojui, kad viskas, 
kas tik jo parašyta, yra deimančiukai ir to
dėl verstini be jokios kritikos, tai jis tik 
pats save apgaus.

Vyt. K. Prutenis, be abejo, turėjo gerų 
norų. Tur būt, nesuklysiu pasakęs, kad jis 
norėjo duoii skaitytojui naujųjų laikų pa
saulinės literatūros christomatiją. Juk 23 
autorių christomatijai sudaryti pakanka. 
Bet, mano nuomone, ta christomatija vis dėl 
to išėjo su nemažomis spragomis. Į ją pa
teko, tiesa, ir (domių dalykų. Pav., pran
cūzo Gustavo Flauberto „Legenda apie šven 
tąjį Julijoną Svetingąjį”, čeko Juliaus Ze- 
yerio „Karalius Kofetua”, ispano Ramono 
Ferezo de Ayalo „Profesoriaus pavaduoto-
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Neseniai Augsburgo Liettivių Dramos 

Teatras išėjo su „Žmogus kurį užmušiau” 
premjerą. Jo paties veikalo premjerą šio
mis dienomis numato ir rež. Ip. Tvirbuto 
L. Dramos Studija Kassely. Du pirmaeiliai 
tremties Dramos sambūriai stato tą patį vei 
kalą — tai dvigubai įdomu.

Pirmą kartą su šiuo ]5acifistiniu veikalu 
lietuvių publiką rež. Ip. Tvirbutas supažin
dino 1944 m. pradžioje, pastatydamas jį 
Šiaulių Dramos Teatre. Šių metų vasary 
pradėjo jį studijiniai ruošti ir su savo L. 
Dramos Studija Kasselyje, nežiūrėdamas, 
kad vėliau, pavasarį, prie to paties veikalo 
apsistojo ir Augsburgas.

Žmogus, kuri6 užmušiau”
Rež. Ip. Tvirbutas, užklaustas, kuo šis 

veikalas ypatingas, pirmiausia nurodė jo 
pacifistinę idėją. M, Rostand veikalo įžan
goj pastebi, jį rašęs norėdamas prisidėti prie 
taikos įgyvendinimo pasauly, ir, pirmiausia, 
kad niekados nebebūtų karų tarp Prancū
zijos ir Vokietijos.

Svarbiausias asmuo tose tautų derybose 
tampa Hermanas. Jis pirmas atsisako se
nosios, militaristinės Vokietijos, kurios ats 
tovas dar yra jo tėvas, prof, Holderlinas, 
gyvenąs tik Bismarcko Vokietija, ją susisie
lojęs gal labiau, negu sūnumi. Hermano 
gyvenimas motinai (Luise) ir Angelikai įde 
ga naują požiūrį į patriotizmą ir karą. Mo

Kassely
tinai jis palieka ir savo pacifistinius užra
šus, slepiamus nuo tėvo. Luise per visą vei 
kalą eina, kaip tas balandis, nešdama tai
kos šakelę — nors tuo pačiu ji pasidaro 
ne tiek vokietė, kiek apskritai taikos simbo 
lis — jos žodžiai, taikos frazės yra pats 
autorius. Hermano mirtis gi — taikos de
ryboms į Vokietiją atveda prancūzą Mar- 
celį. Abatas kiek skeptiškai pažiūri į jo 
žygi, bando atkalbinėti — jis gyvena labiau 
tradicija, ir jis prancūzas, ir patriotas — 
jis į karą žiūri kiek kitokiom akim, negu 
Marcelis. Tačiau Marcelis ateina į Vokieti
ją. Ir Holderlinas nėra vienas — jo slap
tom durnom už lango pritaria militariškai 
auklėjamas vokiečių jaunimas, bandąs ne

yra kiaulė
— Ponas Morganas, tarifų skyriaus ve

dėjas, pakvietė pirmininką pasitarti. Sis 
pradžioje norėjo reikalą iš lengvosios pusės 
paimti.

Kaip skamba tarifų nuostatai? — pa
klausė jis.

— Kiaulė 30 centų, prijaukinti naminiai 
gyvuliai 25 centai, — atsakė Morganas.

— Tada, suprantama, jūrų kiaulytės yra 
kiaulės, — tarė pirmininkas.

— Žinoma, — pritarė Morganas. — Aš 
žiūriu į šį reikalą taip. Daiktas, kurs gali 
būti dviejaip taksuojamas, taksuojamas aukš 
tesniuoju tarifu. Bet ar tikrai jūros kiauly
tės yra kiaulės? Ar tai nėra triušiai?

— Tiksliai žiūrint, — tarė pirmininkas 
— mano manymu labiau panašu J triušius. 
Kažkoks ryšis tarp kiaulės ir triušio. Man 
Itrodo klausimas skamba: priklauso jūros 
kiaulytės kiaulių giminei ar ne? Aš pa
klausių prof. Gordoną. Palikite bylą čia.

Pirmininkas parašė profesoriui Gordonui. 
Nelaimei profesorius buvo aukštuosiuose 
Anduose ir rinko zoologiškas gyvių rūšis, 
taip, kad reikėjo mėnesių, iki laiškas jį pa
siekė. Pirmininkas kiaulytes užmiršo. Užmir 
šo jas Morganas. Užmiršo senas Morehou
se, bet neužmiršo Flaunery, Pusę savo lai
ko dabar skyrė jis joms. Gerokai prieš pir
mininkui gaunant profesoriaus Gordono 
laišką, Morganas gavo tauo Flaunery.

— „Kai dėl šitų jūros kiaulyčių, ką aš 
turiu su jomis daryti? Jos veda vaisingą 
šeimyninį gyvenimą, dabar jų jau 32. Tu
riu aš jas parduoti, ar gal jūs savo skyrių 
Vesthote laikote kiaulių ūkiu? Prašau grei
tai atsakyti”.

Morganas telegrafavo: „Kiaulių nepar

duoti”. Tada parašė Flaunery ir atkreipė jo 
dėmesį, kad kiaulytės nėra bendrovės nuo
savybė, todėl, deja, iki užbaigiant svyruo
jantį tarifų ginčą, , turi būti laikomos.

Flaunery žvilgterėjo į kiaulytes ir atsidu 
so. Užtvara buvo pasidariusi per maža. Jis 
atitvėrė visą užpaklinę raštinės pusę. Tar
nybos pareigas jis atlikinėjo su karštligiška 
neapykanta, nes kiaulytės atimdavo jam 
didžiąją laiko dalį. Keletą mėnesių vėliau 
apimtas nusiminimo jis nutvėrė lapą po- 
pierio, užrašė Įstrižai „160” ir pasiuntė 
Morganui. Sis grąžino atgal, prašydamas 
paaiškinti. Flaunery atsakė: „Dabar yra 160 
jūrų kiaulyčių. Dėl Dievo meilės, leiskite 
keletą .jų parduoti. O gal norite, kad aš 
išprotėčiau?”

„Jokios kiaulytės neparduoti”, telegrafavo 
Morganas.

Netrukus po to pirmininkas gavo profe
soriaus Gordono atsakymą. Ilgas ir moks
liškas laiškas iškėlė aikštėn, kad jūrų 
kiaulytės yra C a via povcellus, kai 
paprastos kiaulės yra Sus rūšies priklau
sančios S u i d a e giminei.

— Taigi jos nėra jokios kiaulės. Tarė 
pirmininkas Morganui, — 25 ’cent, tarifas 
joms tinka.

Morganas padarė atitinkamą įrašą po
pieriuose ir perdavė toliau atskaitomybės 
skyriui. Šitas po tam tikro laiko parašė 
Flaunery, kad jis apsaugoje laikomas 160J 
kiaulyčių — gavėją, nuosavybę — išduotų 
ir inkasuotų po 25 centus mokesčio už vie
netą. Flaunery vieną dieną ėmėsi savo glo
botinius skaičiuoti, 'varydamas jas per 
siaurą tarpą į gardą. „Atskaitomybės sky
riui”, parašė jis tada: „Gal būt, kad kaž
kada buvo 160 jūros kiaulyčių, bet dabar 
jų kiekvienu atvėju apie 800. Kaip yra su 
64 doleriais kuriuos aš išleidau už kopūs
tus?”
Daug laiškų ėjo šen Ir ten, kol atskai

tomybės skyrius suprato, kaip buvo pa
daryta klaida, vietoj 800 įrašant 160 jūros 
kiaulyčių, ir dar daugiau laiškų išsiaiškinti, 
kaip suprasti „kopūstus”. ,

Flaunery dabar buvo savo raštinės kampe 
poroje kvadratinių metrų suspaustas, ir du 
berniukai buvo nuolatos užsiėmę kiaulyčių 
aprūpinimu. Diena, po to kai Flaunery jas 
suskaitė gimė dar aštuonios naujos. Ir tuo 
metu kai atskaitomybės skyrius pagaliau 
prisiuntė jam’ Įgaliojimą inkasuoti už 800, 
nustojo jis visai prekių priėmimo ir išda
vimu rūpinęsis. Jis kalė lentynas aplink 
raštinės sienas, aukštą ant aukšto. Dabar 
jis turėjo rūpintis 4064 kiaulytėmis. Kas
dien prisidėdavo naujų. Tuojau po įgalio
jimo 'persiuntimo atskaitomybės skyrius pa
siuntė dar vieną laišką, bet Flaunery buvo 
perdaug užsiėmęs, kad jį atidarytų. Jis 
parašė dar vieną, tada telegrafavo: „Klai
da jūrų kiaulyčių sąskaitoje. Inkasuokit 
po 50 centų porą. Pasiuskit visas užsaky
tojui”. !

Flaunery perskaitė telegramą ir pėsčias 
nuėjo į pono Morehouse namus. Prie tvo
ros jis staiga sustojo. Lentelė prie įėjimo 
skelbė: „Išnupmuojama” Namas stovėjo 
tuščias. Flaunery begtė parbėgo į Expres 
co raštinę atgal. Jam išėjus buvo gimę 60 
kiaulyčių. Jis išlėkė vėl ir surinko kaiti
nančias žinias įstaigose. Ponas Morehouse 
buvo ne tik persikėlęs, bet visai išsikėlęs. 
Jis telegrafavo atskaitomybės skyriui: „Ne
galiu inkasuoti. Gavėjas išvykęs nežinia 
kur. Ką turiu daryti?” Atskaitomybės 
skyriaus tarnautojas skaitydamas telegramą 
juokėsi. „Flaunery - turėjo būti pamišęs”, 
galvojo jis. „Jis turėtų žinoti, kad gavėjo 
nesurandamumo atvėju, tiksliausia yra pre
kes prisiųsti čia”. Jis telegrafavo Flaunery. 
Flaunery beviltiškai ėmėsi darbo. Sėši ber
niokai, kuriuos jis pasamdė, tuojau tvėrėsi

darbo. Jie dirbo su vilties nustojusiųjų 
įniršiu, kaldami dėžes transportui. Diena Į 
dieną plaukė narvai prie jūrų kiaulyčių 
nenutraukiama srove iš Vesthotės į New 
Yorką. Savaitės gale jie buvo išsiuntę 280 
dėžių. Ir raštinėje buvo 704 kiaulytėm dau
giau negu siuntimo pradžioje.

„Stoppt kiaulių persiuntimas. Sandėlis 

pilnas”, atėjo vieną diena telegrama. Flau
nery stabtelėjo tik. atsakyti: „Negaliu 
stoppuoti”. Sekančiu traukiniu atvyko vie
nas bendrovės pareigūnas su įsakymu, bet 
kokia kaina jūros kiaulyčių srovę sustab
dyti. Kaj jo traukinys įvažiavo, pastebėjo 
jie gyvulinį vagonų, stovintį ant šalutinių 
bėgių. Kai pasiekė Express Co raštinę- pa
matė Expres Co išnešiojimo mašiną priva
žiavusią prie durų. Šeši berniokai nešė pil
nas pintines jūrų kiaulyčių iš raštinės ir 
talpino jas į mašiną. Viduryje raštinės 
Flaunery sėmė, be švarko ir liemenės, ran
koves atsiraitęs, mediniu kastuvu jūrų 
kiaulytes į pintines. Jis žvilgterėjo į parei
gūną su pykčio išraiška.

— Dar vagonas ir aš būsiu jų nusikra
tęs. Ir niekad daugiau jūs Mikės Flaunery 
su užsienietiškom kiaulytėm nepagausit. Ne, 
mano mielas! Sekantį kartą aš žinosiu, ka'd 
kiaulė, nežiūrint kokios gilmės bebūtų, yra 
prijaukintas naminis gyvulys — ir perve
žamas už pigiausią kainą.

Jis ėmė vėl skubiai semti. Tada padarė 
pakankamai ilgą pertrauką, vienam ber
niokų krepšį pastaly leisdamas. Bebuvo 
likę tik pora jūros kiaulyčių. Kai jis pa
matė galutiną išsiųstųjų kiaulyčių skaičių, 
vėl grįžo jam senas įprotis į viską žiūrėti 
iš linksmosios pusės:

— Na, kiekvienu atvėju, — tarė jis gerai
nusiteikęs, — nėra taip blogai, kaip galėjo 
būti. Bet kas tada, jei šitos kiaulytės būtų 
buvę drambliai? (verte O. B.)

nutraukti ryšių su Bismarcku. Iš Kitelio 
gal būt vėliau buvo neblogas nacis.

Kaip ir Luise, Marcelis nėra labai rea
lus žmogus — gyvenime kareivis perdaug 
nesigraužia dėl kare nužudytų, kaip ir tas 
abatas. Marcelio pasielgimas suprantamas 
tik scenoje. Jis elgiasi kiek perdėtai ir gal 
net liguistai — jis per daug giliai viską Iš
gyvena, per daug viską ima širdin. (Arba 
liguisti ir nenormalūs yra visi atbukusifeji 
—mes). Scenoj jis iškalbus — jis eina ryš
kiu kontrastu — kontrastu paviršėliau ir 
ramiau beplaukiančių žmonių. Tatai ypač 
ryšku prologe, Marcelis šalia mergaičių, 
atėjusių pas kunigą apie savo mylimuosius 
pasiplepėti. Tos merginos nėra blogos, jos 
nieko pikta nemano tuo, ne, tik jų pergy
venimų skalė, vidujinis gyvenimas yra kitas 
kitoj plotmėje. Ir tikrai, per daug sunku 
būtų pasauly, jeigu visi taip giliai turėtų 
viską pergyventi, kaip Marcelis. Todėl ir 
Frauliebas, ir Eifelis, ir Augustė nėra ^slo
gi žmonės, kas, kad jie nesprendžia jokių 
problemų. Jie paprastai ir maža sieloda- 
miesi atlieka savo kasdieninius reikalus ir 
pareigas. Jeigu žiūrėti blogio, tai pas tokį 
Holderliną jo gal daugiau rastume, negu 
pas juos. —

Matant lemiamą Hermano įtaką tose de
rybose, režisierius stengiasi visą laiką jį 
laikyti prieš žiūrovų akis, visą laiką jį ryš
kinti. (Kartais yra daugiau pasakoma tarp 
žodžių, negu žodžiais, kartais svarbiau ką 
veikėjas galvoja, negu kalba).

Dekoracijos dail, V. AdamkevičiauS.
Marcelį vaidina A. Mekas, Luise — L. 

Rutkauskaitė, žinoma iš Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių teatrų, Angeliką — G. Kūdukaitė, 
Holderlin — St Poškus, Eitel — J, Skomai! 
tas, Fraulieb — A. Bagdžiūnas, Augustė — 
Kazlauskaitė, abatą — E, Praninskas.

S. Galv.
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Naujasis Vokietijos pramones planas
Rugpiūčio 29 d. Berlyne buvo paskelb

tas naujas britų - amerikiečių zonų pra
monės planas. Tą pačią dieną Londone, 
Vašingtone ir Paryžiuje buvo paskelbtas 
komunikatas apie Londone rugpiūčio 22—27 
d. d. vestus tuo reikalu pasitarimus. Komu
nikate konstatuojama, kad britų ir ameri
kiečių karinių gubernatorių priemonės 
(naujas pramonės planas) nesiekia užbėgti 
už akių keturių užsienio reikalų ministerių 
Tarybos nutarimams arba būsimajai taikos 
sutarčiai, kurioje Vokietijos pramonės po
tencialas galės būti kitaip nustatytas. Ki
taip sakant, britai ir amerikiečiai paskel
bė naują savo planą, o prancūzai jį suti
ko, nors ir be protestų, bet ir su visais ga
limais rezervais. Anglosaksai prancūzams 
pažadėjo, kad Vokietijos atstatymas netu
rės pirmenybės prieš kitų Europos kraštų 
atstatymą. Taip pat pažadėta tuoj pradėti 
derybas apie didesnio Vokietijos kokso 
kiekio tiekimus Prancūzijai. Kadangi ir 
tuo reikalu 3 užsienio reikalų ministerial 
jau buvo susitarę Maskvoje, tai iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad toji Londono kon
ferencija, į kurią buvo dedama tiek daug 
vilčių, pasibaigė be lauktų rezultatų.

Paryžiaus laikraščio „Combat” specialus 
korespondentas Londone, dar nepaskelbus 
komunikato, telegrafavo savo laikraščiui: 
„Vis daugiau stiprėja įspūdis, kad būtų 
geriau, jei toji konferencija iš viso nebūtų 
sušaukta. Britų ir ypatingai amerikiečių 
garsiai paskelbti pasiūlymai, pareiškimai ar 
planai, galėjo būti lygiai taip pat, jei ne 
patogiau, perduoti normaliu diplomatiniu

keliu. Tą turint galvoje negalima atsikra
tyti minties, • kad būtų buvę geriau ir 
paprasčiau palaukti lapkričio mėn. konfe
rencijos”. Prancūzų kairioji spauda nurodo, 
kad anglosaksai su savo pramonės planu 
pastatė Prancūziją prieš įvykusį faktą, 
girdi, tai įvykusių faktų „fait accompli” 
politika. Toji spauda reiškia baimės, kad 
laimėjo gen. Clay tezė:, „pirmiau Vokieti
ja!” ir kaip pav. rašo „Liberation”: „tas 
faktas sudarys sunkumų Marshallio pla
nui”. Iš kitos pusės, iš Londono išskrisda
mas, tas pats gen. L. Clay, pasak UP, 
pareiškė, kad „konferencija buvo labai 
naudinga”. Prancūzijos delegatas toje kon
ferencijoje Hervė Alphand pareiškė spau
dos atstovams Paryžiuje, kad, jis tikėjosi, 
jog „Londone galima bus konkrečiai susi
tarti dėl Vokietijos kokso ir anglies tieki
mų Prancūzijai padidinimo, tačiau tai buvę 
neįmanoma, nes anglosaksų gubernatoriai ne 
norėjo ilgiau delsti su plano paskelbimu".

Pats britų - amerikiečių planas, bendrai 
imant, leidžia savo zonom turėti tokį pat 
pramonės pajėgumą, koks buvo 1936 me
tais su metine plieno gamyba, siekiančia 
10,7 mil. to; tuo tarpu kai Potsdame buvo 
sutarta visai Vokietijai palikti tik 70% 
1936 m. turėto pramonės pajėgumo suj>,8 
mil. to plieno metine gamyba. Kas gi pri
vertė anglosaksus atsisakyti nuo Potsdamo 
susitarimo? Faktas, kad susitarimas trak
tuoti Vokietiją kaip ūkio vienetą pasirodė 
esąs neįgyvendinamas. Todėl anglosaksams 
neliko nieko kito, kaip tik leisti vokie
čiams daugiau gamintis arba patiems am

Kaip gyvena Amerikos darbininkai!
49 DOL. SAVAITEI.

Rugsėjo 1 d. JAV šventė „Labour day.” 
(darbo diena). Jau 14 metų tai yra valsty
binė šventė, panaši į mūsų kontinento ge
gužės 1 dieną. Ta proga „The Voice of 
USA” (JAV balso) siųstuvai paskelbė savo 
komentatoriaus E. Rose pranešimą apie 
nūdienį JAV darbininkų gyvenimą, kuris 
turėtų būti įdomus ir mūsų skaitytojams, 
ypatingai tiems, kurie viešai ar slaptai sva
joja apie kelionę į anapus Atlanto. Visų 
pirma, žinoma, kyla klausimas kiek dabar 
uždirba vidutinis darbininkas, į kurio 
pareigas galėtų pretenduoti eilinis trem
tinys. Pagal paskutinius davinius dabar 
vidutinis savaitinis atlyginimas siekia 49 
dolerius ir 25 centus. Kaip visi statistiniai 
vidurkiai, jis nevisiškai tikrai atvaizduoja 
gyvenimą, nes miestuose vidutiniai uždir
bama kiek daugiau, o žemės ūkyje, ypatin
gai pietiniuose štatuose, kur pragyvenimas 
yra žymiai pigesnis, uždirbama vidutiniai 
20 dol. savaitei. Tiek ten gauna namų ar 
ūkio tarnai, tuo tarpu pav. New Yorke; 
namų ruošos darb. mažiausiai 80 centų į 
valandą ar 30—40 dol. į savaitę plus dar 
ir valgį. Pagal 1938 m. priimtą įstatymą 
darbininkams, dirbantiems virš 40 vai. į 
savaitę, už kiekvieną darbo valandą virš 
40 vai. mokama 50*/« didesnis atlyginimas. 
Žinoma, darbo sparta yra labai didelė, pav. 
Rusijos darbininko našumas siekia tik >/> 
iki */« Amerikos darb. našumo arba, kitaip
sakant, 1 amerikietis tiek pat nuveikia kiek 
3 rusai. Suprantama, tam tikslui turi boti 
tobula darbo organizacija.

Kaip minėjome, atlyginimo vidurkis sie
kia 49 dol. 25 centus. Rose mus supažin
dina su tiek uždirbančio darbininko gyve
nimu. Jis duoda pavyzdį iš realaus gyveni
mo. Tai tūlas Mr. Lawrance gyv. Worces- 
terio mieste N. Yorko štate. Jis dirba vie
tiniame metalo apdirbimo fabrike ir už
dirba lygiai 49 dol. 25 et. į savaitę arba 
apie 2.600 dol. į metus. Jis išlaiko žmoną 
ir 2 mokyklinio amžiaus vaikus ir tokiu 
būdu gali būti milijonų amerikiečių repre
zentantas. Kaip ir daugumas ilgesnį laiką 
dirbaniių darbininkų, jis turi įsigijęs savo 
nuosavus namelius priemiestyje, už kuriuos 
nėra visai išsimokėjęs ir dar dabar turi 
mokėti po 350 dol. j metus. Jei jis tokius 
namus įsigytų dabar, tai turėtų mokėti po 
600 dol. į metus, nes dabar, viskas pabran
go. Namai, turi 5 kambarius, virtuvę, vo
nią, verandą ir garažą, nes mūsų Mr. 
Lawrance kas' dieną turi 13 km. važiuoti į 
fabriką. Jo mašina 1936 m, modelio For
das — tarnaus dar keletą metųj Jos išlaiky
mas kaštuoja (įskaitant ir draudimą) 350 
dol. į metus. Tokiu būdu butas ir auto ap- 
seina apie 700 dol. į metus. Valgiui Law
rance šeima išleidžia apie 1.200 dolerių me
tams, už tuos pinigus ji pavalgo sočiai bet 
ne labai prašmatniai, pav. mėsos patieka
lą ji negali sau kasdien leisti, nes pasta
ruoju laiku mėsa, kaip ir visi kiti maisto 
produktai smarkiai pabrango. Rūbams šei
ma turi išleisti neibažiau 200 dol. metams. 
Už tą sumą galima įsigyti kostiumą arba 
plosčių, 2 poras batų, 2 sukneles poniai 
Lawrancei ir apavą bei rūbus vaikams, 
kurie smarkiai viską plėšo.

Pradžios mokslas ir priemonės teikiamos 
nemokamai. Mokesčių Mr. Lawrance, turint 
galvoje visas nuoieidas 4 asmenų šeimai,
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turi mokėti 95 dol. metams. (Prieš karą nuo 
tokio uždarbio nieko nereikėjo mckėti). !•/• 
atlyginimo eina socialiniam draudimui 
(darbdavys moka 2,5 %). Už tar Mr. Law
rence sulaukęs 65 m. gaus pensiją, o taip 
pat pašalpą bedarbės atveju. Žodžiu, su
mokėjus visas būtinas išlaidas, kitiems rei
kalams — pramogoms, atostogoms, kultūros 
reikalams ir juodai’ dienai lieka vos keli 
šimtai dolerių.

Tokių Lawrence JAV-bėse yra milijonai, 
jų tarpe, ir dauguma mūsų tautiečių. Jei
gu pagal prof. Pakšto duomenis, JAV yra 
apie 140.000 mūsų tautiečių, kalbančių lie
tuviškai, tai turint galvoje jų vidutinį už
darbį, tenka jiems tikrai nuoširdžiai padė
koti už jų paramą kitur išblaškytiems tau
tiečiams bei jų organizacijoms. Tam tiks
lui jie skiria nemažą dalį savo uždarbio, o 
dolerį uždarbti tikrai nėra lengva.

Bet mūsų pranešimas apie darbininkų 
gyvenimą nebūtų pilnas, jei dar nepaminė- 
tumėm darbininkų organizacijų — profesi
nių sąjungų. Iš 60 mil. dirbančiųjų 15 mil. 
priklauso profesinėms sąjungoms. Atmetus 
dirbančiuosius žemės ūkyje, beveik kas 
trečias dirbantysis pramonėje priklauso 
profesinei sąjungai. Ypatingai1 gerai susi
organizavę yra kasyklų, automobilių, plieno 
ir filmų pramonės darbininkai. Vieno, vi
sas sąjungas vienijančio, centro nėra. Dvi

1937 m. miręs Ellis Parker Buttler 
buvo vienas žinomiausių jumoristinių 
apysakaičių rašytojas Amerikoje. Gar
siausia iš jo apysakaičių yra „Pig is 
Pig", kurios vertimą čia duodame.

Vert.

Amerikos tolimasis prekių pervežimas 
daugumoje eina per tolimojo transporto 
bendroves. Kiekviename prekybos mazge 
šios bendrovės turi savo įgaliotinius, kurie 
prekes priima ir išduoda. Bendrovės Expres 
co įgaliotiniu Vesthote, Viskonsine, buvo 
Mikė Flaunery. Prieš jį stovėjo klijentas 
ponas Morehouse, ir drebėjo iš žadą uži
mančio pykčio. Tarp abiejų, ant mokesčių 
stalo, stovėjo muilo dėžutė, kurioje dvi mur 
žinos jūrų kiaulytės ėdriai skabinėjo salotų 
lapus.

— Taigi darykit kaip jūs norit! — rėkė 
Flaunery. — Mokėkit už tai ir jas pasiim
kit arba užmokėkit ir palikit jas čia. Pot
varkiai yra potvarkiai, pone Morehouse, ir 
Mikė Flaunery nėra iš tų, kurie su jais pra
silenkia.

— Bet po velnių, — rėkė Morehouse at
gal, — nemokate jūs čia perskaityti, jūsų 
pačių spausdintuose laikraščiuose: „Nami
niai gyvuliai, prijaukinti, po 25 centus už 
vienetą”? — Ir prisiverstinai ramiu balsu 
lėtai, su kandžia patyčia tarė: — Naminiai 
gyvuliai? Naminiai gy—vu—liai! 25 centai 
vienetas. Du kart 25 bus 501 Galite šitai 
suvokti? Aš siūlau jums 50 centų!

Flaunery nutvėrė transporto tarifų len
telę.

— O aš neimsiu jokių 50 centų, — su
šnabždėjo jis užgniauždamas pyktį. — Čia 
yra pastaba: Jei įgaliotinis abejoja, kuri iš 
abiejų pastraipų pritaikoma — imama aukš 
tesnioji. Prekių gavėjai gali dėl pareikala
vimo skųstis. Šiuo atveju aš abejoju. Gali
mas patirtas, kad šie gyvuliai yra naminiai 
gyvuliai taip pat ir prijaukinti, bet taip pat

žinai rūpintis savo zonų išlaikymu. Pran
cūzai, kuriems savo okupacinės zonos iš
laikymas nesukelia tokių rūpesčių, iki šiol 
vadovavosi savo saugumo interesais. Juk 
70 metų laikotarpyje jie 3 kartus turėjo 
pergyventi vokiečių invaziją. Todėl galima 
pritarti neseniai „N. Y. Herald Tribune” 
pareikštai nuomonei, kad prancūzų pa
žiūra, nežiūrint pakitusių strateginių ir po
litinių sąlygų, yra pilnai suprantama. Ta
čiau chaosas ir vargas, į kurį pakliuvo 
Europa, verčia skubiai veikti, greičiau at
statyti Europos ūkį, paaukojant tautinius 
interesus. O Europa be Vokietijos neįma
noma. Todėl Vokietijos pramonės padidini
mas — būtina sąlyga Europos atstatymui 
— yra visiems europiečiams sveikintinas. 
Gera, kad ta kryptimi padarytas dar vie
nas žingsnis pirmyn. Jei jis užžiebė naujų 
vilčių vokiečių tautai, sužadins tikėjimą į 
ateitį milijonams žmonių, kova su chaosu 
ir vargu bus pusiau laimėta, nes naujo 
plano įgyvendinimas reikalauja visos tau
tos jėgų įtempimo. Jis reikalauja mažiau
sia 400.000 to anglies dienai, kai tuo tarpu 
dabar iškasama vos 240.000 to. Jei planas 
bus įvykdytas, jis atneš palaimą visai Eu
ropai. Todėl kokios bebūtų nuomonės apie 
Londono paskutiniąją konferenciją, plano 
paskelbimą reikia sveikinti ir tik apgai
lestauti, kad jo paruošimas tiek ilgai užsi
tęsė. Tokiu būdu ir Londono konferencija, 
kurią reikia laikyti lyg įvadu į trijų didžių
jų nuomonių Vokietijos reikalais suderinimą, 
nebuvo visai nepasisekusi. Kiekviena pra
džia yra sunki. V. Meškauskas.

Naujorkas (Dena). Metinė pasaulio aukso 
gamyba, neskaitant Sovietų Sąjungos, sie
kia mažiausia 900 mil. dolerių. Tačiau mė
nesinėse atskirų valstybių centralinių ban
kų balansuose naujai iškasamas auksas vi
siškai nefiguruoja, nes jis visas dingsta juo
dojoje rinkoje.

Nors Tarptautinis Valiutų Fondas, kuris 
yra nustatęs dabartinę aukso kainą: 35 do
leriai už vieną unciją (28 gr), paragino vi
sas valstybes, esančias Fondo nariais, su
stabdyti aukso prekybą padidintomis kai
nomis, bet vis dėlto šiose valstybėse auksas 
gali būti oficialiai parduodamas tokia kaina 

Filipinuose 45 doleriai už vieną unciją 
Egipte 68 „ 1 „ ,, ,,
Indijoje 82 „ „ „ „
Palestinoje 86 „ „ „ „
Be to, Europoje juodojoj rinkoj prekiau

jama auksu fantastinėmis kainomis. Neofi
cialiai vertinama kad didelė dalis praėju
siais metais pagaminto aukso buvo parduo 
ta Prancūzijoje, kur ūkininkai jį laiko su
rinkę kaip pastovios vertės turtą.

Tos valstybės, kurios pačios kasa auksą, 
ir valstybės, kurios turi dideles aukso san
taupas, yra mėginusios atsiekti aukso kai
nas pakėlimą iki 50 dolerių už unciją, bet 
JAV finansų ministeris, John W. Snyder 
pareiškė, kad JAV nepritariančios tokiems 
planams, kurių pasekmėje doleris būtų nu
vertintas maždaug 43 centais.

Svarbiausios valstybės su didelėmis auk
so atsargomis, išskyrus JAV, kurios turi 
aukso 21 milijardo dolerių vertės, yra šios:

Dabartinis stovis 1937 m. stovis
D. Britanija 2.400 mil. dol. 3.400 mil. dol.
Šveicarija L500 „ „ 650 „ »
Brazilija 354 „ „ 32 „
Venecuela '215 „ „ 52 „ 99

Mexika 141 „ „ 24 „ »
didžiausios s-gos yra AFL (Amerikos 
Darbo Federacija) ir CID (pramonės dar-, 
bininkų kongresas), kurios siekia tų pačių 
tikslų. Kaip mūsų skaitytojai jau žino, 
šiais metais kongresas, priėmęs taip vad. 
Taft-Hartley bilių, prof, s-gų teises suvar
žė. Prof, sąjungos toliau kovoja prieš šį 
įstatymą, daugiausiai motyvuodamos tuo, 
kad jis siekiąs sumažinti darbininkų gy
venimo standartą — pragyvenimo lygi. 
Kovą už savo teisių padidinimą prof, s-gos 
veda šiais būdais: 1) plačia propaganda, 
2) kolektyvinių darbo sutarčių sudarymu, 
kas nors tiesioginiai ir nepažeidžia įstaty
mo, bet jį apeina, 3) ragibdamos darbinin
kus nebalsuoti per būsimus rinkimus už 
tuos atstovus, kurie rėmė Taft Hartley 
bilfų.

Kaip ten bebūtų, JAV darbininkai turėjo 
pagrindo džiugiai švęsti šių metų „La
bour day". Prieš 60 metų, kaip pirmą kartą 
buvo minima ši diena, jie dįrbo 16 valan
dų į dieną, šiandien 40 vai. į savaitę, o jų 
pragyvenimo lygis yra aukščiausias pa
saulyje. (m)

Vvogč kates pietų „kepsniui”
Johannisburge, Pietų Afrikoje buvo vie

nas vyras patrauktas teismo atsakomybėn 
už kačių vogimą. Jis visą amžių maitinosi 
kačių mėsa ir ypač mėgsta pietums ,>a- 
tienos” kepsnį.

jie yra kiaulės, ir mano tarifai sako: „Kiau
lės iš New Yorko į Vesthotę: 30 centų už 
vienetą”.

— Jūs vargše, neišmanėli užsienieti! — 
šniokštė Morehouse. — Juk' tuo nėra mano
ma jūrų kiaulytės, bet tikros kiaulės.

— Kiaulė yra kiaulė, — neklystančiai pa 
reiškė Flaunery. Kiaulės kilmė nereiškia jo
kio skirtumo pervežimo kainoje, pone Mo
rehouse.

— Tai yra skandalas! — baubė Morehou 
se. Jūsų viršininkai sužinos, kas reikalinga. 
Pasilaikykit tas kiaules iki tol, kol būsite 
pasirengęs už jas 50 centų paimti. Bet, kaip 
Dievą myliu, jei nors plaukelis nuo kiauly
čių nukris, sukelsiu aš prieš jus įstatymų 
galią.

Išdidžiai žengė jis lauk. Flaunery atsargiai 
nukjlė muilo dėželę nuo stalo. Jis nebuvo 
susirūpinęs. Jis jautė pasitenkinimą, kuris 
apima ištikimą pono tarną. Tuo metu po
nas Morehouse niršdamas ėjo namo. Jo ber 
niukas, kurs ilgesingai laukė jūrų kiauly
čių, tuojau suvokė, kad dabar jis apie jas 
klausti negali. Kur yra plunksna ir rašalas, 
— vos lik duris pravėręs šūktelėjo More
house savo žmonai. — Aš tą pamišusį vy
ruką pamokysiu. Kai tik bendrovė šitą laiš 
ką gaus, turės jis kitos vietos pasiieškoti.

Savaite vėliau ponas Morehouse gavo at
sakymą: „Šiuo patvirtinam bendrovės di
rektoriui adresuoto jūsų laiško gavimą, lie
čiantį tarifų nuostatus už jūrų kiaulyčių per 
vežimą iš New Yorko i Vesthotę.1 Visus pra 
nešimus dėl pareikalavimo prašome siųsti 
mūsų teisės skyriui.

Ponas Morehouse pasiuntė teisės skyriui 
šešių puslapių ilgio aprašymą, pilną paty
čių ir įrodinėjimų. Po poros savaičių tei
sės skyrius atsakė: „Mūsų skyriui adresuotas 
jūsų laiškas, liečiantis tarifą jūrų kiauly
tėms, mus pasiekė. Mūsų Įgaliotinis Vest

Pasaulinė aukso gamyba ir kainos

Viešbutis Quitandinha Rio de Janeire, kur neseniai vyko Panamerikos apsigy
nimo konferencija. Dalyvavo 1.500 atstovų

hote mus painformavo, kad jūs reikalauja
mą mokestį atsisakėte sumokėti. Todėl jūs 
neturit jokių pretenzijų šiame skyriuje ir sa 
vo laišką, liečiantį tarifų nuostatus, prašo
me siųsti mūsų tarifų skyriui”.

Ponas Morehouse parašė tarifų skyriui, 
ta proga viename ar dviejuose puslapiuose 
cituodamas leksikoną, kad įrodytų, jog jū
rų kiaulytės nėra kiaulės. Su rūpestingumu, 
kuriuo pasižymi gerai organizuotos Jungti
nių Valstybių bendrovės šis laiškas buvo 
įrašytas ir peržiūrėtas visuose žemesniuose 
skyriuose, kur vėl buvo pridėti reikalingi 
prierašai. ,

Tarifų skyriaus vedėjas uždėjo kojas ant 
stalo ir nusižiovavo. Permetė akimis popie
rius ir tarė: y

— Panelė Vatson, prašau rašyti: „Įgalio
tiniui Vesthote. Prašau paaiškinti kodėl pri 
dėtuose popieriuose neminimi prekių tari
fai „prijaukinti naminiai gyvuliai” nebuvo 
paminėtas”. " ,

Jis dar kartą peržiūrėjo popierius.
— Hu! Jūrų kiaulytės! — Tarė jis. —■ 

Tikriausiai tuo tarpu nusibaigė iš bado. 
— Pridėkite dar: -r „Praneškite apie mini
mų prekių stovį”.

Kai Mikė Flaunery šitą laišką gavo, pa
kraipė galvą. „Praneškite apie minimų pre
kių esamą stovį!”, pakartojo jis susimąstęs.

— Ką nori jie ten žinoti? Kiaulytės yra 
gerame stovyje, kiek aš suprantu, bet aš ne
su gyvulių gydytojas. Tur būt jie norėtų, 
kad aš pakviesčiau gyvulių gydytoją kiau
lyčių pulso paklausyti.

Būti tikru, kad jo pranešimas remiasi tik 
rais duomenimis, Flaunery žvilgterėjo už 
užtvaros. „Ponui Morganui, Tarifų Sky
riaus Vedėjui”, parašė jis tada. „Kodėl aš 
sakau, kad jūrų kiaulytės yra kiaulės? To
dėl, kad jos yra kiaulės ir jomis pasiliks, 
iki jūs man nepasakysit, kad jos tuo nėra.

Sitų atsargų vertė padidinus aukso kai
ną iki 50 dol už unciją, D. Britanijoje, pa
vyzdžiui, pakiltų iki 3,6 milijardų dolerių. 
Ryšium su tuo padidijusios dolerių atsar
gos, be abejo, iššauktų Amerikos eksporto 
pagyvėjimą ir Amerikos eksportuotojams ' 
sudarytų gerą konjunktūrą. Bet ir kitos . 
valstybės greitu laiku būtų priverstos, kad 
apsaugojus savo pačių pramonę, nuvertinti 
savo valiutą. Tokiu būdu Amerikos ekspor 
tuotojams susidariusi nauda būtų tik laiki
na. Be abejo, kainos pačioje Amerikoj* 
smarkiai pakiltų, taip kad eilinis amerikie
tis daug daugiau pralaimėtų, negu kad keli 
aukso kasyklų savininkai ir eksporto pre
kybininkai, galbūt, laimėtų.

90.000 žodžių kinietiskai rašanti 
niasirtdlė

Naujorkas (Dena - OANS). Kiniečių ra
šytojas ir filosofas Lin Yutang išrado ma
šinėlę, kuria galima parašyti visus žino
mus kinietiškus žodžius. Šia mašinėlė, ku
rioje be to dar randasi angliškos, japoniš
kos ir rusiškos raidės, per vieną valandą 
galima atlikti kiniečio raštininko visos die
nos darbą. 50 svarų sverianti elektriškai 
varoma mašinėlė dabar bus masiniai ga
minama.

Kaip žinome kiniečių raštas susideda ne 
iš raidžių, .bet iš kiekvienam žodžiui at
skiro ženklo, taip kad rašomosios mašinė
lės konstrukcija yra labaj sudėtinga. Iki šiol 
Kinija turėjo dviejų modelių mašinėlė*, ku
rios yra pritaikintos tik 5.400 žodžių; kiti 
išsireiškimai — o jų karališkajame kinie
čių kalbos leksikone surašyta jau 43.000- 
turi būti ranka įrašyti. Dauguma kiflietiš- 
kų dokumentų ir laiškų yra dar rašoma 
ranka. Taip pat ir kiniečių knygos ir lai
kraščiai gaminami ranka. 

.... .... ..... .....—.......................... ■ .

ELLIS PARKER BUTTLER ,

Kiaulė
Taip skamba nuostatų knyga. Kas liečia jų 
sveikatą, tai jos visos jaučiasi gerai ir ti
kisi to paties iš jūsų. P. S. Dabar jų yra 
astuonios ir visos puikios ėdikės. Ai iš
leidau du dolerius kopūstams. Turiu už tai 
prisiųsti sąskaitą?”

Gavęs šitą laišką Morganas nusijuokė. 
Jis perskaitė jį dar kartą ir surimtėjo.

— Dievas žino! — Tarė jis. — Flaunery 
teisus: kiaulė yra kiaulė. Aš turėsiu apie 
tai žinovų pasiteirauti. Tuo tarpu, panelė 
Vatson, rašykite: „Įgaliotiniui Vesthote. 
Liečia jūrų kiaulyčių persiuntimą. Žiūrėki
te potvarki A5764, skirsnis 83, bendrieji nu 
rodymai įgaliotiniams, aiškiai sako, kad įga 
liotinis visas, sandėlio išlaikymo ir kitas iš
laidas priskaito prekių gavėjui. Ženkite prie 
inkasavimo”.

Flaunery šitą laišką gavo sekantį rytą.
— Aš ir žengimas pas poną Morehouse 2 

dolerių ir 50 centų inkasuoti! — Tarė jis 
tyliai. Aš norėčiau žinoti ar šie įstaigų žir
gai poną Morehouse pažįsta! Flaunery nu
vyko pas poną Morehouse bendrovės Ex
press Co mašina.

— Aha, — sušuko Morehouse, pamatęs 
kas atvyko. — Vis dėlto pagaliau atėjot | 
protą, ką? Neškite dėžę į vidų.

— Aš neturiu jokios dėžės, — šaltai atsa 
kė Flaunery. — Aš turiu 2 dolerių 50 cen
tų sąskaitą ponui John Morehouse už ko
pėtus, kuriuos jo jūros kiaulytės suėdė. 
Mokėsite jūs grynais?

Atsakymui ponas Morehouse užtrenkė du 
ris po nosimi. Flaunery pažiūrėjo priekaiš
tingai į duris.

— Atrodo, kad gavėjas kopūstų galvas . 
apmokėti alsisako, — tarė jis
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Akademikų stovykla prie Chiemsee ežero Kaimynu gyvenimo* vaizdai

savo nariams su- 
pietinėje Bavarijoje

gražus su puošnia 
Liudviko II pilim

Akademinės jaunuomenės sambūris „švie 
sa” vasaros atostogų laikų tarp rugpiūčio 
mėn. 15 ir 25 dienos 
rengė poilsio stovyklą 
prie Chiemsee ežero.

Puiki Alpių gamta, 
Bavarijos karaliaus
Chiemsee ežeras ir saulėtas oras teikė vi
sus galimumus maloniai praleisti laiką ir 
pailsėti. Per stovyklą drauge su svečiais 
praėjo daugiau kaip trys šimtai žmonių — 
akademinio jaunimo iš aštuonerių universi
tetų visų trijų Vokietijos zonų. Tenka pa
minėti, kad panaši stovykla prancūzų zo
nos šviesiečių truputį anksčiau buvo su
rengta prie Bodeno ežero ir, ją užbaigę, 
dalis svečių ir Centro Valdybos narių iš 
Tuebingeno atvyko ( Chiemsee stovyklą. 
Visas stovyklos parengimas, programa ir 
organizacinis darbas buvo atliktas Muen- 
cheno ir Erlangeno „Šviesos” skyrių, ma
terialiai paremiant vyr. BALF’o Įgaliotiniui 
prie L. R. K. Muenchene. Atlikti stovykla
vimo meta nustatytą programą prie išrink
to stovyklos komendanto buvo 
kultūros, ekskursijų, pramogų 
sekcijos.

Surengtos dvi ekskursijos,
Berchtesgadeną, kur buvo apžiūrėtos po
žeminės druskos kasyklos ir pasiirstyta po 
gražiausi Vokietijos ežerą — Koenigsee 
antroji ( Karaliaus .Liudviko II pilĮ, pasta
tytą 1867 m. Paryžiaus Versailles rūmų pa
vyzdžiu ir pasižyminčią nepaprastu baroko ir 

,rokoko stiliaus puošnumu. Kadangi stovyk
los uždavinys buvo daugiau būti gryname 
ore ir pailsėti, tai dienomis buvo pravestas 
sportas, tinklinis, stalo tenisas tarp atski
rų universitetų ir su vietine ten vasarojan- 
čia užsieniečių komanda. Plaukiojama lai
veliais po ežerą bei Irkluojama.

Vakarai 
kultūrinei 
paskaitos, 
pritaikyta
paskaitų paminėtina: prof. Jungferio tema 
„Europos kultūros kryžkelė”, prof. Garmaus 
„Studentija-tautos- avangardas”. Referatų: 
advokato Klovo „Demokratinės problemos 
ir komunizmas”, stud. Macionio „Komu
nizmas ir demokratinis socializmas”. Pa
skaitos ir referatai sukeldavo gyvas ir ilgas 
diskusijas, kurių metu buvo paliesta ir na
grinėta tarptautinės ir Lietuvos problemos 
bei „SVIESOS” organizacijos tobulėjimo 
keliai. Iš kultūrinių laužų vienas buvo pa
vadintas „Tėvynės Valandėlė” ir paskirtas 
Lietuvos partizanams pagerbti. Siame lauže 
kaip svečiais pakviestas dalyvavo ten sto
vyklaujantis „Varpo” sambūris. Be pritai-

sudarytos: 
ir sporto

viena |

nuo 20 valandos buvo skiriami 
programai. Čia buvo skaitomos 
referatai, parengiami laužai su 
menine programa. Iš (domesnių

kintos literatūrinės ir dainų programos di
deli (spūdį žiūrovams paliko gyvas pa
veikslas „Motina prie partizano kapo”, kur| 
atliko stovyklos studentės.

Kiekvienos dienos (vykius užbaigdavo 
vakarais skaitomas stovyklos laikraštis, ku
ris jumoristine forma užfiksuodavo kiekvie
ną charakteringesnj stovyklautojų nuotykį 
ir tuo (nešdavo į gyvenimą daug skaidrios 
nuotaikos. Stovyklos užbaigiamame susirin
kime buvo išneštos rezoliucijos, kuriose 
nutarta pasiųsti sveikinimus „Šviesos” gar-

bės nariui rašytojui Dr. Vydūmui, Vyr. 
BALF’o įgaliotiniui Muenchene, Centro 
Valdybai ir „ŠVIESOS” Įgaliotiniams už
sieniuose.

Baigiant tenka pažymėti, kad akademinė 
„ŠVIESOS” stovykla davė įnašą jaunam 
sambūriui* tampriau ideologiniai sujungda 
ma visus narius, pasklidusius gausiuose 
Vokietijos universitetuose ir paskatindama 
juos aktyvesnei kovai dėl tėvynės išlaisvi
nimo. E. J. Sūdavas.

Dirbanc’’u stovykla
Fellbach. Iš buvusių Stuttgarto apylinkėje progai dauguma stovyklos gyventojų mo-

sto- 
yra 
gy- 
525

lietuvių stovyklų, kurios buvo (kurtos pri
vačiose patalpose, bene bus vienintelė už
silikusi Fellbacho išvietintųjų stovykla. 
Prieš porą mėnesių į čia buvo sukelti visi 
Stuttgarto mieste gyveną išvietintieji lietu
viai.

Pirmiau ši stovykla vadinosi pabaltiečių 
(Baltic Camp) dabar yra dirbančiųjų 
vykia. Šios stovyklos administratorium 
latvis. Dabartiniu laiku šios stovyklos 
ventojai skirstosi pagal tautybes taip:
— lietuviai, 415 — latviai, 135 — estai ir 
43 kitų tautybių; viso šioje stovykloje gy
vena 1118 DP asmenų. Iš jų dirbančiųjų 
yra 633 asmenys. Stovyklos gyventojai dau
gumoje 
karinėse 
nėse ar 
(eina ir 
moką studentai; iš kurių universitete stu
dijuoja 141. Reikia pastebėti, kad iš pami
nėto skaičiaus lietuvių studentų yra 123. 
Šiais metais baigė ir gavo diplomus 8 stu
dentai; iš kurių 2 inžinieriai, 1 geologas, 4 
agronomai ir 1 gydytojas. Visi paminėtieji 
baigusieji studijavo garsiame Heidelbergo 
universitete. Apie 5O°/o bestudijuojančių 
lietuvių studentų, jei nepasikeis gyvenimo 
sąlygos, tikisi baigti savo studijas ateinan
čiais metais. Stovykloje veikia šie kursai: 
Soferių-mechanikų, kurie jau pradėjo nuo 
šių metų rugpjūčio mėn. 14 dien. savo 
III-ją laidą. Anglų kalbo kursai, kuriems 
vadovauja gim. mokytojas Jakubonis. Dau
guma stovykloje mokosi amatų ir svetimų 
kalbų pas privačius mokytojus, ar firmose. 
Stovyklos ribose veikia 2-jų komplektų pra
džios mokykla, kurios vedėja yra St. Viliū- 
nienė, mokyklose mokosi apie 30 mokinių. 
Čia veikia ir progimnazija kurios direkt. 
yra Gečas, progimnazijoje yra 3 kl. ir, 
turi 20 mok. Veikia ir vaikų darželis kurio 
vedėja EI. Tamašiūnienė. Stovykloje yra 
dar šios veikiančios dirbtuvės: laikrodžių 
taisymo, siuvėjų, batsiuvių, stalių. Esant

dirba IRO žinyboje, amerikiečių 
įstaigose, vokiečių (vairiose įmo- 

jvairiuose kursuose. J šį skaičių 
(vairiose aukštose mokyklose besi-

Del tarpusavio bendravimo
Lietuvoje girdėdavome nusiskundimų, 

kad (vairūs visuomenės sluoksniai tarp sa
vęs dažnai vengdavo bendrauti. Darbininki
ja daugiau ar mažiau pamatuotai nusiskųs
davo valstybės tarnautojais, kad šie vengią 
pastarųjų, gi žemesnieji valst. tarnautojai 
su nuoskauda nusiskųsdavo, esą mūsų val
dininkijos tarpe, ypač provincijoje bendra
vimas vykstąs tik tarp asmenų, gaunančių 
pagal tam tikras kategorijas atlyginimus ir 
lt. Taigi, tokių nusiskundimų būdavo. Kita 
— ar jie būdavo pamatuoti? Imant apskri
tai, bendravimas tarp (vairių 
lluoksnių buvo gana gyvas ir

visuomenės
kas svar-

pasigirsta garsios kalbos, dar toliau juo
kas, net gi girtais balsais bandoma „už
traukti’ vieną kitą lietuvišką meliodiją. O 
kada pasiklausai tokios draugijos balsų, net 
koktu darosi: apkalbinėjimai, šmeižtai, ble
vyzgos ir keiksmai.

Nejučiomis kyla klausima# kas gi tą in
telektualą nuvedė į tokią draugystę? Nagi, 
ne kas kitas kaip noras išsigerti. Anie, mat, 
praktiškesni, apsukresni, greičiau pinigų su 
randa, o vaišina taip pat noriai, nes, kad ir 
tremty, vistik garbė aniems žmonėms būti 
advokato, teisėjo, gydytojo, inžinieriaus ar 
kito intelektualo draugu. Antra, kartais tai

liausią, natūralus.
Šiandien tremtyje atsineštasis iš Lietuvos 

tarpusavis bendravimas yra dar ryškesnis, 
viskas yra pamiršta: nuosavybė, tarnybos,
viuometiiniai nuopelnai ir kt., dabar visi 
esame susilieję į vieną pilką tremtinių ma 
sę, su toms pačiomis teisėmis ir pareigo
mis. Tą bendravimą dar labiau stiprina Tė
vynės nelaimė, nežinomas rytojus, bendri 
sunkumai. Nėra dabar mūsuose darbinin-
kų, ūkininkų, valdininkų ir kt., yra tik ne
laimingi lietuviai tremtiniai. Mes visi esame 
lygūs.

Kaip Lietuvoje atsirasdavo atskirų asme
nų tarpe išpuolių, kurie net skrybėlės ne
siteikdavo pakelti „žemiau” už jį stovin
čiam, taip šiandien atsiranda nemažas skai 
čius asmenų, besimėtančių ( kitą kraštuti
numą. Dėl jų ir tenka mūsų spaudoje pa
kelti balsą. ,

Nekartą teko stebėti buvusių Lietuvoje 
žmonių, su aukštuoju mokslu asmenų di
delę draugystę, su pilku žmogeliu, kuriam 
mažai terūpi sunkūs mūsų visuomenės už
daviniai ir Lietuvos likimas. Buvęs juris
tas, gydytojas, karininkas ar kitas, vakare, 
pakėlęs kalničrių, kad jo nepažintų, pasku
bomis (smukdavo į savo „draugo” kam
barį „gražiai pabendrauti”. Neilgai trukus

būna ir naudinga, nes tas intelektualas daž 
nai jiems patarnauja kaip žaibolaidis nuo vi
suomenės audrų ir kalbų. Pasitaiko net taip 
kad vienas kitas intelektualas panašios drau
gijos balsus panaudoja savo „užnugariui” 
sustiprinti mūsų bendruomenės gyvenime. O 
tada jų įžūlumą dar labiau padidina, jie 
darosi nebesudrausminami. Kova su nege-
rovėmis atsitrenkia ( organizuotą opozici
ją, kuriai vadovauja vienas ar daugiau ži-
nomų vardų!

Yra labai pageidautina ir girtina, kad 
juristas bendrautų, sakysim, kad ir su mė
sininku, bet tik, kad tas bendravimas .nebū
tų pagrįstas alkoholio troškulio kaina, ku
riam įsigyti intelektualas neturįs pinigų. 
Bendraujant mėsininkas turi kilti | juristą, 
bet ne juristas smukti iki mėsininko lygio. 
Kitaip jis nėra vertas tų išlaidų, kur jam 
mokyti turėjo padaryti tėvai ir valstybė; jis 
žemina lietuvio inteligento vardą ir esmėje 
pats lieka ne kuo kitu, tik mėsininku.

Gražus bendradarbiavimas tarp (vairaus 
išsilavinimo ir mentaliteto žmonių yra ne 
tik pageidautinas ir remtinas, bet, sakysim, 
būtinas. Tikras intelgentas jokiu būdu ne
gali šalintis nuo neinteligento savo brolio. 
Bet taip pat ipteligentas turi atsiminti savo 
vietą. N.

kosi įvairaus naujo amato. Gaunama beveik 
visa perijodinė spauda ir visi lietuviški 
leidiniai, kurie išeina amerikiečių zonoje.

Kultūrinis gyvenimas ypač vasarą Fell- 
bacho stovykloje yra kiek apsnūdęs; be 
kitų jį sunkinančių aplinkybių ir ta, kad 
stovykla neturi savo tiesioginėje žinioje sa
lės. V^Pavasakys.

Latvių arkivyskupas prof. T. Grinbergs 
pasauliniame liuteronų kongrese

Latvių liuteronų bažnyčios galva, arkiv. 
prof. T. Oritobergs turėjo progos dalyvauti 
pasauliniame liuteronų bažnyčios atstovų 
kongrese Švedijoje, kur, pirmą kartą po 
1940 metų, latvių liuteronų bažnyčia buvo 
vėl atstovaujama kaip pilnateisė dalyvė ly
giai su kitų valstybių tos bažnyčios atstovų 
delegacijomis. Konferencijos dalyvių buvo 
vienbalsiai nutarta, kad Baltijos valstybių 
delegacijos laikomos pilna^isėmis, nors jų 
valstybės ir randasi už geležinės uždangos.

Prof. T. Grinbergo pranešimu, tremtinių 
klausimas konferencijoje rado gilų atgarsį. 
Daugelis atstovų pasisakė už skubią ir 
realią paramą be tėvynės likusiems, gi

bergą liuteronų bažnyčios pasaulinio ko
miteto nariu.

Konferencijos metu švedų spaudos atsto
vai taip pat rodę didelio susidomėjimo Bal
tijos valstybių tremtinių atstovais, daryda
mi su jais plačius pasikalbėjimus, kurie 
spaudoje švedų visuomenei davė dar kartą 
susipažinti su tais pačiais Baltijos vandeni
mis skalaujančių kraštų tautų sopuliais.

Latviai uoliai informuojasi emigracijos 
galimumais

Latvių tremties darbo ir emigracijos sri
čių vadovai, kaip praneša „Latviešu ZinasJ’, 
turėjo progos kalbėtis su eile oficialių 
gracijos atstovų Vokietijoje.

Labai savotiškas pažiūras pareiškęs 
klausimu Venecuelos įgaliotinis kuris

imi.

tuo 
lei-

ypatinga; šiltai tremtinių reikalą atjautą 1 dosi ( kalbas tik dėl pavienių asmenų įsi- 
JAV atstovai. Norvegijos vyskupas aštriais j leidimo ir visai atmetęs paskirų tautinių 
žodžiais kalbėjęs prieš jėgas, žmonijai atė- ! grupių emigracijos galimybę. Taip pat jis 
musias laisvę.

Tremtinių atstovams parodytas dėmesys
buvo apvainikuotas išrenkant prof. T. Grin-

Žmogau, esi beteisis ir viskas!
Taip rašo buv. Kempteno kolonijos gyventojas J.’Glatkauskas iš Belgijos.

Buv. Kempfeno lietuvių kolonijos gyven
tojas J. Glatkauskas, kuris yra išvykęs 
dirbti į Belgijos anglių kasyklas, savo 
rugpjūčio mėn. 12 d. laiške vienam savo 
prieteliui rašo, "kad darbas esąs sunkokas 
ir tenka abejoti, ar kiekvienas galėtų pri
prasti dirbti visą dieną vien tik požemyje. 
Toliau pažymi, kad tokiems, kurie jau esą 
matę šilta ir šalta; laikinai esą dar niekai! 
Apačioj belgų darbininkų visai nesą, tik 
keli darbų viršininkai esą belgai. Visą dar
bą atlieką DP ir vokiečių karo belaisviai', 
su kuriais tenką dirbti, išsibarti ir pan. 
Viršuj darbą atlieką tik belgai, kitataučiams 
pakliūti esą labai sunku. Toliau laiške rašo, 
kad jam be galo nepatinka, kad reikia 
dirbti tarp nelygių žmonių. „Žmogau, esi 
beteisis ir viskas!” — rašo jis. Toliau pa
žymi, kad jam iki šiol vis esą neaišku, ko
dėl pati UNRRA jiems išvykstant nepareiš- 
kusi teisybės: jiems išvykstant iš Kempte- 
no, o taip pat ir iš Memmiiigeno buvusioji 
komisija buvusi pareiškusi, kad pradžioje 
teksią pasirašyti tik 3 mėnesiams darbo su
tarti (bandom, laikui), tačiau vietoj pasi
rodę, kad kalba einanti ne apie trijų mėne
sių darbo sutarti, bet — dviejų metų! Jis 
labai apgailestauja, kad jie neturį savo 
tautybės tarpininko visose apylinkės kasyk
lose, kuris, jo nuomone, galėtų išaiškinti 
visus neaiškumus, kurie iškyla tarp jų ir 
darbdavių. Labai esą pasiilgę lietuviškosios 
spaudos, kurios jie ten visiškai negauną. 
Prašo sekančių adresu pasiųsti lietuviškos 
spaudos: Cantine „Fanny”, rue Jean Jaures, 
Ans (Liege), Belgique.

Perskaičius šį laišką ir kitus jau spaudoj 
įdėtus mūsų tautiečių iš Belgijos ir kitų, 
tolimų pasaulio kampų, piršte peršasi 
daryti kai kurių išvadų:

a) Kiekvienas mūsų tautietis, kur jis 
metu bebūtų atsidūręs besitraukdamas
žiauriojo rytų siaubo, yra mums ir mūsų 
tėvynei be galo brangus ir brangintinas. 
Todėl, mūsų čia tremtyje esą vyriausieji 
valdžios centrai turėtų tai labai gerai (si-

dėmėti ir kiek galėdami neleisti jiems nu
tolti nuo bendro mūsų kamieno - lietuviš
kumo, kad atėjus laikui, jie vėl galėtų kaip 
tikri lietuviai grįžti į taip brangią tėvynę 
— Lietuvą.

b) Kiek tik leidžia galimybės, siųsti s4vus 
įgaliotinius į tuos kraštus, kur jau yra mū
sų naujųjų emigrantų ir su vietinėmis vy
riausybėmis bei darbdaviais išsiaiškinti dėl 
darbo sąlygų, išsiderėti iš jų savų tarpi
ninkų ir sutvarkyti visa taip, kad jau kartą 
ir mūsų tautietis pasijustų kaip laisvas 
tarp laisvųjų.

c) Būtinybė mūsų centrams turėti visų 
naujųjų emigrantų adresus, kad laiks nuo 
laiko nors vienų kitu lietuvišku leidinėliu 
būtų galima jiems priminti 
tikslą — kovą dėl šviesesnio 
jaus. Tuo pačiu, žinoma, jie 
jie nevieni — už jų yra dar
nepamiršta, visus riša bendram ateities žy
giui — Laisvos Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymui.

dj Mūsų tremtyje išeinančių laikraščių 
redakcijos ypač jų turėtų nepamiršti ir po 
vieną kitą egzempliorių jiems būtinai pa
siųsti. Jei ne jie dabar, tai tėvynė ateityje 
tikrai tiems geradariams nuoširdžiai dėkos.

L. V-kas.

jų tiesioginj 
tėvynės ryto- 
pasijustų, kad 
kiti, kurie jų

pa-

šiuo
nuo

Vince Jonušaitė Kemptene
Rugsėjo 2 g. Vincė Jonuškaitė aplankė su 

koncertu kempteniečius lietuvius. Buvo at
likta sekančių muzikų kūriniai: Karoso, 
Gruodžio, Jakubėno, K. V. Banaičio, Mon
teverdi, Scarlatti, Doniizetti, Thomo, De
bussy ir Verdi. Savo pasirinktus kūrinius 
atliko puikiai, o kempteniečiai mūsų di
džiai menininkei nepagailėjo už tai gėlių ir 
bisų. Paminėtina, kad Vincės Jonuškaitės 
koncertas kempteniečiams gal būt esąs jau 
paskutinis savo tautiečiams Vokietijoje. Ne
trukus ji ’ išvykstanti į JAV. l’a proga ko
miteto pirm. Dr. J. Kaškelis palinkėjo jai 
geriausios sėkmės mūsų antrojoje tėvynėje
- JAV. f, L V-kas

I kategoriškai atmetęs laikino įsikurdinimo 
projektus. Dėl inteligentinių profesijų dar
bo perspektyvų jis numatęs tik retas išim
tis. Apie klimato sąlygas jis, kaž kodėl, iš 
viso vengęs ką nors pasakyti.

Keista Venecuelos įgaliotinio pažiūra ne
siderina su oficialiais Venecuelos vyriausy
bės pareiškimais, jog jos vyriausybė pasky
rusi dideles pinigų sumas imigracijai remti. 
Kaip žinoma, Venecuela turi apie 4 mil. 
gyventojų, kurių tik apie 15°/o baltųjų. 
Kraštas labai turtingas žemės turtais.

Brazilijos atstovas pareiškęs, kad emi
grantams pagrindinė darbo sritis numatoma 
žemės ūkyje, gi Kanados atstovas nuneigęs 
platesnės emigracijos galimybes, gi tuo 
tarpu pageidaujami tik ribotame skaičiuje 
fizinio darbo darbininkai (miško darbams).

Iš tų paskalbėjimų paaiškėjo dar viena 
nemaloni aplinkybė, kad neį vieha tų vals
tybių nepripažįsta turimų mokslinių bei 
profesinių laipsnių. Sunkumų susidaro net 
medicinos personalui. Kiek daugiau pers
pektyvų galį turėti tik techniškųjų sričių 
specialistai.

Baltijos Moterų Tarybos vice-pirminin- 
kės T. Erdmanes iniciatyva, tos organizaci
jos vardu susisiekta su visa eile Baltijos 
valstybių garbės konsulų, prašant suteikti 
konkrečių žinių emigracijos galimumams 
nustatyti. Iš jų jau atsiliepęs Mr. N. Mc. 
Leod, Latvijos garbės 
joje, kuris praneša, kad 
labai palankus Baltijos 
emigracijai Australijon.
tiems Australijoje giminių, procedūra ne 
sunki, nes giminės visus formalumus ga
linčios atlikti vietoje per konsulatus. Re- 
flektantai tik turį savo „garantams” suteikti 
šių žinių: vardas, pavardė, giniimo data ir 
vieta, dabartinis adresas ir užsiėmimas ir 
ar žydų ar ne žydų tautybės.

Neturintieji Australijoje giminių privalo 
tiesioginiai kreiptis į imigracijos direkto
rių Anglijoje (Direktion of Immigration, 
Australia Hause, London, England) pra
šant reikiamų formuliarų.

konsulas Australi- 
esamas momentas 
valstybių piliečių 
Ypatingai turin-

Qaiskai Skaitytojui
(Atkelta iš 3 psl.) 

venimo pulsą, atsipalaiduoti nuo savęs pa
ties, stebėti realybę, studijuoti problemas, 
kurios vertos studijų, ir visuomet būti su
prantami tūkstančiams ir tūkstančiams skai 
tytojų”.

Tiek galima pasakyti ’dėl metodo. Pats 
medžiagos surinkimas nėra taip pat labai 
paprastas dalykas. Kartais ją būna sunku
išgauti, kartais priešingai, jos yra per daug 
„Pirma reporterio dovana yra mokėti klaus 
ti, priversti kalbėti, klausyti. Žmonės, kurie 
nenori nieko pasakyti, dažniausiai yra tie,
iš kurių galima daugiausia ištraukti, jei tik 
jūs mokėsite interpretuoti jų tylą, jų nuslė
pimus; kiti jus paskandina savo begaliniuo 
se plepaluose, kur negalima surasti nei tru-
pučio aukso”.

Ir iš to viso išvada. „Daug literatūrinin-
kų, kurie tetiki gryna vaizduote (vargšai!) 
su panieka traktuoja reportažą, kaip žemes
nį meną. Iš savo pusės, aš tikiu, kad jie 
laimėtų daug laikas nuo laiko atsidėdami 
šiai nuostabiai realybės mokyklai. Jie Iš
moktų sudaryti kontaktą tarp savęs ir pub
likos (turiu galvoj didelę publiką, milijo
nus skaitytojų); tai naudinga rašytojui, to 
jie turėtų siekti, o tai labai sunku pasiekti?’. 
Ir čia Jerome et Jean Tharaud cituoja kitą 
rašytoją ir akademiką, ir mums visiems ge
rai pažįstamą Georges Duhamel (kartu ir 
žurnalistą!), jo žodžius, kuriuos jis pasakė, 
pasveikindamas naująjį nemirtingąjį Pran
cūzų Akademijoje^ „Nėra literatūros žanro, 
kuris pats savaime būtų smerktinas. Tėra 
tik geri veikalai ir blogi veikalai... Aš la
biau mėgstu gražų gerai padarytą pasako
jimą — ar mes jį vadinsime reportažu ar

ne — kaip vidutinišką dramą ar pretenzin
gą romaną.” Papildydamas Duhamelio žo
džius to puikaus įvado autorius tą patį pa
sako dar aiškiau: „Klasifikuojant žanrais 
dar vis tebebandoma žemiau statyti veika
lus, kurie nėra romanas, drama, gryna poe
zija. Kaip tai, mardos, atgyventa! Lyg, ro
dos, būtų aukštesnis ir žemesnis žanras. Tė
ra tai, kas praturtina dvasią, ir tai kas "nie
ko neduoda, tai, kas mus sujaudina, ir tai, 
kas mums nuobodulį sukelia”.

Tiek iš Tharaud veikalo. Ar verta tai bu 
vo skelbti? Manau, kad ne tik verta, bet ir
būtina. Pas mus su spauda visą laiką bu
vo keista padėtis. Žurnalizmu užsiimti buvo 
tas pats, kaip viduramžiais būti rašytoju, ar
ba vėlesniais laikais — artistu. Tai kažkas
paniekinančio, žemesnio. Rašytojas — ki
tas daiktas, mokslininkas — taip pat. Tai
kažkas kilnaus didelio. Man pačiam teko 
taip pat nukentėti savo akademinėje kar- 
jieroje tik dėl to, kad bandžiau dalyvauti 
spaudoj. Net ir didieji mūsų politikai ven
gė spaudos. Ten jaunuolių ar šiaip nela
bai rimtų žmonių sritis. Tai senųjų dramų 
komedijantų rolė. Užtat dar ir dabar ne 
vienas rimtas mokslininkas nedrįsta pasi
rašyti pavarde po žurnalistiniu straipsniu. 
Dėl tos keistos pažiūros nukentėjo ne tik 
mūsų spauda, bet ir tie patys rašytojai, 
mokslininkai ir politikai.

Turėdami progos šiuo metu stebėti Va
karų pasaulio spaudos gyvenimą, galime pa 
simokyti, kaip į spaudą žiūrėti. Mūsų trem 
tinių spaudos uždaviniai yra taip pat labai 
dideli, kaip ir rašytojų uždaviniai. Apie 
tuos uždavinius sekantį kartą.

Viator

ŠACHMATININKAI RUOŠIASI PABAL
TIJO TAUTŲ OLIMPIADAI

Amerikiečių zonos 14 geriausių lietuvių 
šachmatininkų rugsėjo 12 d. Kemptene pra
deda pirmenybes, kurios užtruksiančios 7 
dienas. Šių pirmenybių tikslas — pasireng
ti Pabaltijo Tautų Olimpiadai, kuri įvyks 
Augsburge. Minėtose pirmenybėse dalyvau 
ja ir meisteriai: Arlauskas ir Tautvaišas.

Atitaisymas
„Minties” nr. 97, 1947.IX.2 d. sporto sky

riaus žinutėje apie Kempteno futbolininkus 
įsivėlė klaida. Kempteniečių lietuvių futbo
lo komanda vokiečiams ne pralaimėjo, bet 
baigė rungtynes lygiomis 1:1.
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