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Pirmasis keturių užsienių reikalų ministerių 
posėdis Londone ‘

MINISTERIAI NUSTATĖ SESIŲ PUNKTŲ DARBOTVARKĘ * TIK JIE NEGALĖJO SUSITARTI DĖL TŲ PUNKTŲ SVARS-
TYMO EILES * MOLOTOVAS SUTINKA SVARSTYTI BYRNES PASIŪLYTĄJĮ PAKTĄ DEL VOKIETIJOS NUGINKLAVIMO

Londonas. (AP). Britų užsienių reikalų shallis reiškė nuomonę, jog pirmiau turį nusistatymą svarbiaisiais derybų klausimais 
ministeris Bevinas, trumpai pasveikinęs už- būti svarstomas Vokietijos vienybės klausi- ir, jei paaiškėtų, kad nėra vilties susitarti,
sienio delegacijas, tuojau perėjo prie kon
ferencijos darbotvarkės svarstymo. Pasita
rimų pagrindu ministerial nustatė šią dar
botvarkę: 1. Keturių valstybių komisijos, 
dirbusios Vienoje, pranešimas apie Austri-' 
jos taikos sutartį. 2. Apimtis ir forma lai
kinosios vokiečių vyriausybės. 3. Pagrindi
niai Vokietijos ūkio klausimai. 4. Paruoši
mas Vokietijos taikos sutarties (sienos ir 
procedūra). 5. Amerikiečių pasiūlymas su
daryti keturių didžiųjų valstybių sutartį dėl 
Vokietijos nuginklavimo ir demilitarizavi- 
tno. 6. Nutarimų įvykdymas, kurie buvo pa
daryti Maskvoje, dėl Vokietijos demilitari-
zavimo.

Debatuose dėl darbotvarkės svarstytinų- 
jj dalykų eilės Molotovas reikalavo, kad 
pkiečių taikos sutarčiai būtų suteiktas pir- 
Hsnas. Užrienio reikalų ministeris Mar-

ntas, o ne taikos sutartis, nes turi būti nu
statyta Vokietijos forma ir tik tada galima 
jai ruošti taikos sutartį. Bidault siūlė pir
miausiai aptarti Austrijos taikos sutartį ir 
vėliau ją perduoti pavaduotojams. 

BYRNES PAKTAS
Sovietų apsisprendimas sutikti svarstyti 

vadinamąjį Byrnes paktą sutampa su Mo
lotovo pageidavimu įtraukti į darbotvarkę 
dabartinio Vokietijos demilitarizavimo sto
vio klausimą. Molotovui atrodo, jog Mask
voje padarytieji nutarimai nėra Vakarų 
valstybių įvykdyti. Vokietijos karo poten
cialo sunaikinimo išdavos esančios nepaten
kinamos.

PASITARIMAI PO PASITARIMŲ
Amerikiečių patarėjai esą pasiūlę Mar- 

shalliui versti Sovietų Sąjungą pareikšti savo

atidėti konferenciją ilgesniam laikui. AP 
korespondentas rašo, kad tie svarbieji punk
tai yra: Austrijos sutarties klausimas ir Vo
kietijos ūkiškoji vienybė. Bijoma, kad aš
tresni susikirtimai gali privesti ne tik prie-, 
konferencijos nutrūkimo, bet ir prie Kon
trolinės Tarybos suirimo. Užsienio reikalų 
ministeris Marshallis nuolat tariasi su savo 
aukštaisiais patarėjais. Britų užsienių rei
kalų ministerijoje, o taip pat ir sovietų pa- 
suntinybėje pasitarimai vyksta po pasita
rimų.

RYTŲ IR VAKARŲ NUSISTATYMAI
JAV ir D. Britanija yra nusistačiusios 

tuojau pradėti pasitarimus dėl taikos su
tarties sudarymo su Austrija. Bet krizė, 
manoma, iškils svarstant Vokietijos ūkiško
sios vienybės klausimus. Rytų ir Vakarų 
nusistatymai tais klausimais yra aiškūJ. 
Sovietai reikalauja centrinės vokiečių vy
riausybės sudarymo ir dešimtį milijardų 
dolerių. O trys Vakarų valstybės siūlo fe- 
deralistinę vokiečių vyriausybę ir nesu
tinka mokėti reparacijas iš dabartinės vo
kiečių gamybos.

JAU PLAUKIA KALĖDŲ DOVANOS
Genua (Dena). Vienas Argentinos labda

ringas komitetas Kalėdų proga paaukojo 
10.000 maisto siuntinių Gemia (Italijoje) 
miesto gyventojams.

Frankfurtas (Dena). Sujungtų zonų admi
nistracija praneša, kad Kalėdų švenčių pro-
ga visai moksleivijai, nuo 6 ligi 18 metų 
amžiaus bus išduota saldumynų: šokolado, 
kekso ir pusė litro kakao pieno.

Berlynas. Kontrolės Tarybos patvarkymu, 
nuo sausio 1 d. iš Vokietijos į užsienius 
galima bus siųsti registruotus laiškus ir 
siuntinius iki 1 kg. svorio. Potvarkis liečia 
visas zonas. (BBC).

Apie skryningą
PC IRO aprūpinimo 
Dunn paskelbė, kad 

stovyklose gyve

Heidelbergas (Dena). 
skyriaus vedėjas A. C. 
visi <amerikiečių zonoje 
nantieji išvietintieji, kurie yra IRO aprūpi
nami, tuojau bus naujai suregistruoti, kad 
susidarius vaizdą apie'DP medžiaginį stovį 
ir kad surinkus statistinius duomenis, kurie 
reikalingi išvietintųjų ir pabėgėlių proble
mai spręsti.

Naujame registracijos formuliare reika
laujamieji nurodyti 
gi kraštams, kurie 
jų įkurdinimu.

Jei pagal naująjį 
registruojamasis DP yra 
mesnės IRO globos, tai specialūs IRO val
dininkai su kiekvienu pavieniu DP, even-

duomenys esą reikalin- 
interesuojast išvietintų-

formuliarą atrodo, kad 
reikalingas toli-
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tualiai su šeimos galva, aptars jo planus, 
liečiančius repatriaciją arba įkurdinimą.

Jei iš apklausimo paaiškėtų, kad kuris 
nors išretintasis netenka IRO aprūpinuno 
ir, jei tat pakartotinai patikrinus pasitvirti
na, tai atitinkamos srities gerbūvio karinin- 
kas rūpinsis tokį DP perkelti į vokiečių 
ūkį Skundams tirti būsianti sudaryta ape- 
liacinė instancija.

SKRYNINGAS GR. HESEPĖJE
Mums praneša laišku iš Gr. Hesepe lie

tuvių stovyklos, anglų zonoje, kad ten iŠ 
970 gyventojų išskryninguota 229, t. y. apie 
30%. (Mnt)

Ženeva (Dena). AFP praneša, kad kita' 
PC IRO konferencija įvyks 1948 m. sausio 
mėn. gale.
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NERAMUMAI KAŠMIRE (INDIJOJE)
Pirmieji indų kariuomenės daliniai lėktuvais atvyko | Srinagaro aerodromą ir 
vyksta į neramumų vietas Kašmire ’ (Dena —Bild)

Bullitas ragina duoti Kinijai ginklą
Naujorkas (Dena-INS) Buvęs amerikiečių 

pasiuntinys Maskvoje ir Paryžiuje Willia- 
mas Bullitas paskelbė savo įsitikinimus, kad 
jei Kinijai nebus suteikta pagelba, tai pa
dėtie Kinijoje labai pablogės. Kinijai, kad 
ji nesugriūtų, esą reikalinga „ginklų, ūkiš
kos paramos ir Mc Aythuro”. Bullitas siūlo, 
kad visi tie šimtai tūkstančių tonų muni- 
djos, o taip pat lėktuvai, kurie dabar rū
dija Aleutų 
srityje, būtų

salose, Japonijoje ir Pacifiko 
perduoti Kinijai.

Tokio. (R. Stutt.) Japonijos komunistų 
partija gavo oficialų pakvietimą dalyvauti 
Azijos komunistų partijų informacijos biu
ro Mandžūrijoje įkūrime. Tas biuras bus 
tolygus Europos kominformui. Iš japonų 
komunistų sluoksnių pranešama, kad japo
nų kompartija tol nedalyvausianti tos nau
jos organizacijos darbuose, kol Azijai ne
bus paskelbtas Marshallio planas.

PALEIDO KANADIEČIUS
Maskva (Dena-Reuter). Sovietų užsienio 

reikalų ministerija pranešė Kanados pa
siuntinybei Maskvoje, kad sulaikytieji prie 
Karaliaučiaus Kanados karinės misijos na
riai yra paleisti ir kad jie jau grįžta į Ber
lyną. (

Vašingtonas. — Kalbėdamas spaudos 
konferencijoje, prezidentas Trumanas pasi
sakė prieš uždraudimą sovietams parduoti 
amerikoniškas prekes. Girdi, sovietams 
reikalingos a amerikiečių mašinos vokiečių 
sunaikinimams atstatyti. Per pirmus š. m. 
9 mėn. sovietai JAV-bėse pirko prekių už 
114.000.000 dolerių.

Vašingtonas. Atstovų Rūmų užs. reik, ko
misija pereinamosios pagelbos Prancūzijai, 
Italijai ir Austrijai bendrą sumą sumažino 
iki 489 mil. dolerių ir 60 mil. paskyrė Ki
nijai, k

Varšuva. (R. Stutt.) Vienas iš prancūzų 
komunistų vadų Maurice Thorez, apie ku
rio likimą buvo pasklidę įvairių gandų, sek- 
madiėnį pro Varšuvą grįžo iš Maskvos į 
Paryžių.

, Viena Antradienį Londono konferencijos 
atidarymo proga visoje Austrijoje 5 minu
tėm buvo sustabdytas visas darbas, kuriuo 
metu Austrijos prof, sąjungų pirmininkas 
Bdhm pasakė kalbą, ragindamas didžiąsias 
valstybes Austrijai suteikti nepriklausomybę.

Viena (BBC). Nuo lapkričio 15 d. visai 
uždaryta Austrijos — Vengrijos siena. Už
darymas motyvuojamas kova su spekuliaci
ja ir nelegaliais perėjimais.

Naujosios prancūzų vyriausybės priemonės
SCHUMANO PAREIŠKIMAS PARLA- STREIKUOJA 1,2 MIL. DARBININKŲ

MENTE
Paryžius (UP). Prancūzų parlamente 

Schumanas pareiškė, jog visomis priemonė
mis reikia gelbėti respubliką, ginti prancū
zų tautos laisvę ir dėti pastangas įgyven
dinti socialinę demokratiją. Krašto vykdo
moji valdžia turi būti stiprinama, o politi
niams streikams kelias turi būti užkirstas. 
Užtikrinti kraštui užsienio pagalbą Mar
shallio plano formoje esąs prancūzų tautos 
interesas. Prancūzų vyriausybės tikslas bū
siąs tęsti pradėtąją užsienio politiką.

Komunistų partijos generalinis sekreto
rius Jacques Duclos puolė Schumaną ,už tai, 
kad jis „niekuomet nesąs pasisakęs prieš 
„Miuncheną” ir prieš Pėtainą”. Schumano 
finansų politika buvusi „inkvizicijos politi
ka”.

Paryžius (Dena). AFP paskelbė prancūzų 
vidaus reikalų ministerijos pranešimą, kad 
pastarųjų 15-os dienų būvyje Prancūzijoje 
buvo susekti trys reikšmingi ginklų ir mu- 
nicijos sandėliai.

Paryžius (Dena). Prancūzų katalikų liau
dies partija (MRP) išmetė iš partijos du 
savo narius, kurie simpatizavo generolui de 
Gaulle. Protestuodami prieš šį nutarimą, tuo
jau po to kiti 7 nariai patys išstojo iš par
tijos. Išmestieji yra: buvęs karo ministeris 
Edmondas Michelet ir Jean Palewski, bu
vusiojo ge!n. de Gaulles kabineto šefo bro
lis.

Mikolaičikas apie
Londonas (Dena-Reuter). Laikraščio „Sun

day Dispatch” korespondentui suteiktame 
interview buvęs lenkų ūkininkų partijos va
das Stanislovas Mikolaičikas pareiškė, kad 

valsty-

turinti
NKVD

Lenkija „vis labiau darosi policine 
be”. i ,

Lenkijos politinė policija „UB” 
230.000 vyrų. Ji esanti organizuota
pavyzdžiu ir priklausanti nuo Maskvos. Pa
gal Lenkijos konstitucijos nuostatus niekas 
negali būti sulaikytas tardymui ilgiau kaip 
kelioms valandoms. Dabar gi, tardomieji lai-’ 
komi savaitėmis ir ilgiau. Taip pat niekas 
negali būti laikomas suimtu be teismo pro
ceso ilgiau kaip 3 mėnesius, o dabar laiko
ma kiek tik policijai patinka. Kaip ir So
vietų Sąjungoje kaltinamasis negali pasi
rinkti sau gynėją. Teismo procesai vykdomi 
karinių ir ypatingųjų teismų. Tat reiškia, 
kad sprendimas yra nustatomas dar proce
sui neprasidėjus.

Metodai išgauti prisipažinimui yra tie 
patys kaip ir Sovietų Sąjungoje. Tardant 
„UB” šalia moralinio kankinimo vartoja ir 
fizinį kankinimą. Visi lenkai keikia tą tiro-

Paryžius (Dena). Po keturias su puse va
landos pirmadienį užtrukusio posėdžio pran 
cūzų ministerių kabinetas paskelbė savo 
pasiryžimą sureguliuoti algų ir kainų pro
blemą, kuri yra, dabartinių streikų priežas
tim. Ministeris pirmininkas jau ruošia prieš 
streikus nukreiptą programą, kuri apims: 
maksimalinių algų tarifų pakėlimą, pragy
venimo išlaidų sunormavimą, mėnesinį šei
mos rentų pakėlimą, streikų teisės suregu
liavimą, priemones viešajam saugumui iš
laikyti ir kainų nustatymo klausimus.

PRASIDĖJO PASIPRIEŠINIMAS PRIES 
STREIKUS

Paryžius (AP). Prancūzų geležinkeliečių 
sąjunga paskelbė atsišaukimą kviesdama vi
sus geležinkelių darbininkus prisidėti prie 
streiko. Manoma, kad dėl šio atsišaukimo 
sustos ir atsitiktinasis geležinkelių susisie
kimas, kuris iki šiol dar vis buvo palaiko
mas.

Nuo prmadienio streikuojančiųjų darbi
ninkų skaičius pakilo iki 1.200.000. Svar
biuosiuose Prancūzijos uostuose susisieki
mas yra sustojęs. Nors kai kuriais atvejais 
darbas yra vėl pradėtas, bet geležinkeliuo :e, 
kasyklose, geležies bei plieno pramonėje 
streikai nuolat plečiasi.

Provincijoje yra pastebimas stiprus pasi
priešinimas prieš streikų plitimą.

dabartinę Lenkiją 
niškąjį režimą, bet nieko negali padaryti. 
Mikolaičikas pareiškė, kad „lenkai mielai 
eitų į draugystę su Sovietų Sąjungą, net 
sovietai tam neskiria jokios reikšmės. Jie 
pasitenkina komunistų įtakoje esančios po
licijos paųšudojimu tam, kad galėtų pri
versti lenkų tautą pasiduoti jų torams”. Jei 
tokia padėtis ilgiau užtruks, tai gali įvykti 
kad lenkai į demokratiją ir į Vakarus pra
dės žiūrėti su nepasitikėjimu, o pradės ar
tėti į komunizmą ir į Sovietų Sąjungą.

Jis pritaria Naujorke sudrytos tarptauti
nės ūkininkų sąjungos tikslams ir pareiškė, 
kad netrukus vyksiąs į Jungtines Amerikos 
Valstybes.
•Londonas (R. Munch.) Mikolaičikas, dvie

jų savo partijos veikėjų lydimas, išskrido j 
New Yorką.

Berlynas (BBC). Lenkų karinės misijos 
Berlyne šefas įteikė britų karinei vyriausy
bei notą, kuria reikalaujama tuojau paleisti 
britų zonoje veikiančią patariamąją lenkų 
tremtinių tarybą. Karinė misija tvirtina, 
kad ji pasirūpins tiek grįžtančių, tiek ir ne-- 
grįžtančių lenkų reikalais ir taryba esanti 
visiškai nereikalinga.

Varšuva (BBC). Teismo organai nustatė, 
kad „Gazeta Ludowa” redaktorius dr. Ba- 
torowicz ir jo 4 šeimas nariai mirė nety
čia nusinuodiję dujomis. Virtuvėje rastas 
atdaras dujų vamzdžio kranas.

Sovietai laikysis į veto įsikibę
Naujorkas (Dena). JT visuotinas susirin

kimas priėmė Politinės Komisijos rezoliu
ciją, kad veto problema būtų perduota to
liau gvildenti „mažajam susirinkimui”, ku
ris posėdžiaus pilnaties sesijų pertraukų 
metu. Prieš rezoliuciją balsavo sovietinis 
blokas. JT visuotinas susirinkimas1 pagei
dauja, kad penkios didžiosios valstybės ap
tartų tą klausimą tarpusavyje. Višinskis pa
reiškė, kad Sovietų, Sąjunga naudosianti 
veto teisę be atodairos savo teisėms ginti. 
Jis taip pat pažymėjo, kad sovietai „ma
žajame susirinkime” nedalyvausią.

JT visuotinas susirinkimas buvo pagei
davęs, kad Saugumo Taryba dar kartą ap
svarstytų Italijos ir Transjordanijos pri
ėmimo į JT organizaciją klausimą. Bet ir 
šį kartą tas klausimas turėjo būti atidėtas 
„neribotam laikui”, kadangi sovietai reika
lauja priimti bendrai visus kandidatus, jų 
tarpe Bulgariją, Vengriją, Rumuniją ir 
Suomiją.

Naujorkas (Dena-Reuter) JT Palestinos 
Komisija priėmė Palestinos padalinimo 
planą. Už padalinimą pasisakė 25 nariai, 
prieš balsavo 13 narių ir 17 narių susilai

SUSITARIMAS DEL OKUPACINIŲ 
IŠLAIDŲ

Vašingtonas (AP). Prezidentas Trumą na* 
formaliai kreipėsi į Kongresą prašydamas 
papildomai paskirti 490 milijonų dolerių 
okupacinėms išlaidoms, nes britų vyriausy
bė nebepajėgsianti remti sujungtąją Vokie
tijos okupacinę zoną dolerinėmis mokėjimo 
priemonėmis.

Vašingtonas (Dena-Reuter). Britų ir ame
rikiečių atstovai principiniai susitarė be
veik visais svarbiausiais klausimais dėl nau
jo okupacinių išlaidų pasiskirstymo.

Berlynas (BBC). Šeštadienį gen. L D. 
Clay spaudos konferencijoje kalbėjo apie 
neseniai padarytą Berlyno Kontrolės Tary
boje maršalo Sokolovskio pareiškimą ku
riame Vakarų valstybės buvo apkaltinto* 
nesilaikančios susitarimų, konkurencijos nu
metimais norinčios sunaikinti Vokiečių pra
monę ir t. t. Gen. Clay pareiškė, kad jis 
nenorįs Londono konferencijos išvakarėse 
dar daugiau drumsti įtemptus santykius ir 
todėl ilgiau nesustos prie Sokolovskio pa
reiškimo, tačiau turįs pastebėti, kad visi 
britų — amerikiečių patvarkymai jų zonose 
yra viešai paskelbiami, tuo tarpu sovietai 
viską daro slaptai ir jis veltui kelis kartus 
bandęs {rauti oficialias informacijas

Berlynas. Sovietų zonoje SĖD pradėjo 
rinkti parašus po prašymu Londono kon
ferencijai, kad Vokietijoje būtų įvykdytas 
plebiscitas dėl būsimos Vokietijos santvar
kos.

kė nuo balsavimo (2 atstovai posėdyje ne
dalyvavo).

Ženeva (Dena). 21 valstybės atstovai su
sirinko į Ženevą. Jie tarsis dėl galutino 
formulavimo Jungtinių Tautų deklaraeijo* 
apie žmogaus teises.

OFICIALI JT BŪSTINE JUNGTINĖSE 
AMERIKOS VALSTYBĖSE

Naujorkas (Dena-INS). Prezidento Tru- 
mano pavedimu amerikiečių atstovai prie 
JT organizacijos W. Austihas pasikeitė su 
gen. sekr. Trygve Lie sutarties ratifikacijos, 
dokumentais, kad nuolatinė Jungtinių Tautų 
vyr. būstinė yra Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Livorno. Lapkričio 25 d. traukiniu į Mūn- 
cheną išvyko paskutinis iki šiol Italijoje 
buvęs JAV kariuomenės dalinys. Paskuti
nieji briįų daliniai iš Italijos išvyks gruo
džio 8 d.

Praha. Min. pirm. pav. Fierlingerie ir 
pramonės ministeris Laušmanas, abu so
cialdemokratai, pasitraukė iš Čekoslovakijos 
vyriausybės.
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sistemomis; pabrėžė artimą fašizmo ir 
komunizmo giminystę, ypač gi nesilaikant 
sutarčių. Toliau jis aptarė Petkovo bylą ir 
Mikolaičiko reikalą, kuris „nuvažiavo j

Pasaulinė spauda jau kuris laikas kelia 
klausimą, ar militariniai stipri S. Sąjunga, 
ar jos viduje jaučiamas stiprumas. Įvairiai 
tvirtinama, Įvairių išvadų prieinama.

KOMINFORMAS — PRALAIMĖJIMO 
TAKTIKA -

Taip vadinamas Kominformas kilo „nš 
Įsitikinimo, vyraujančio Kremliuje, kad jis 
pralošė šaltąjį karą vakarų Europoje, o 
taipgi galėtų pralošti jĮ rytuose, jei ne
sustiprintų savo taktikos ...' Tai yra pra
laimėjimo, o net panikos taktika. Tie veiks
mai (pastarosios egzekucijos ir persekioji
mai sovietų sferoje) nėra didelės valstybės 
pasitikinčios savo pasisekimu, veiksmais”. 
Būdingos šaltojo karo detalės jau nuėjo Į 
istoriją.

„Mūsų uždaviniai neglūdi tame, kaip su
laikyti Sovietus. Jie jau sulaikyti. Uždavi
niai glūdi tame, kad būtų stumiamas! iš

jos neturi. Bet tai tikrai žinome, kad jos 
nemėgino, nes tokiu atveju mūsų labai 
tikslūs detektoriniai įrengimai būtų tuč 
tuojau pažymėję...

SMOGIO „AMORTIZAVIMAS”
Šitoje situacijoje britų diplomatija iš 

savo pusės daro dar vieną mėginimą, lai
kydamasi savo išmėgintos taktikos. Tačiau 
šiuo atveju nekalbama apie atominę bombą, 
bet apie prekybinių pasitarimų su sovietais 
atnaujinimą. Prekybos ministeris p. Wilson 
netrukus mano dar kartą skristi Į 
Maskvą. Tačiau tai nesukliudė labai atsar
giam „Times” laikraščiui atspausdinti išsa
mų straipsjjĮ apie visus politinius „pro
cesus”, vykstančius sovietų sferoje, ir at
stovo maj. Beamish’o laišką, kuriame jis 
Įrodė Europos „socialistinio vidurio” kon
cepcijos, priskiriamos p. Bevinui, bankrotą.

Kas žino, gal tai net padės susitarti ... 
Jeigu p. W. Lippmanno patarimai JA

Valstybių vyriausybei pasireiškia padrąsi- 
' nimu imtis drąsios diplomatinės ofenzyvos, 
tai, nėra abejonės, Londono taktika, „amor
tizuojanti” smūgių jėgą, yra veiksnys, ne
labai noriai pastebimas Vašingtone. Tarp 
daugelio nesutarimų pastaruoju metu iš
ryškėjo pažiūrų skirtumas vokiečių reika
luose. Amerikiečių gen. Clay iškeltai min
čiai — sukurti vakarų Vokietijos valstybę 
pasipriešino naujasis britų karinis vadovas 
gen. Robertson, pasisakydamas už rėmimą 
pastangų suvienyti visą Vokietiją.

Šitame fone reikšmingas yra taip vadina
mos Harrimano komisijos pagamintas pro
jektas padėti Europos kraštams; jame pri- 
:denama D. Britanijai, kad jos pagrindinis 
uždavinys — padidinti anglies produkciją.

LORDAS VANSITTART REIKALAUJA 
SUTARČIŲ REVIZIJOS

Abiejose Atlanto pusėse plačiai kalbant

apie sutartis, kurios karo metu buvo su
darytos su Sovietais, ir abejojant jų da
bartine verte, kai Sovietai jų visai nesi
laiko, — svarbu atkreipti dėmesį Į debatus, 
kurie pastaruoju metu Įvyko Lordų Rū
muose. Tie debatai parodė, kad su tomis 
pačiomis mintimis sutinka abieji Rūmai.

Debatus pradėjo opozicijos vardu Lordas 
Vansittart, pasiūlydamas:

„Kad akivaizdoje atkaklaus sovietų sate
litų laužymo jų Įpareigojimus, apsaugojant 
žmonių teises ir pagrindines laisves, im
tinai su laisve pasisakymo, spaudos ir lei
dyklų, religinio kulto, politinių pažiūrų ir 
viešų susibūrimų, — traktatai, neseniai su 
jais sudaryti, dabar turi būti iš naujo per
žiūrėti”.

Paremdamas savo pasiūlymą, Lordas 
Vansittart tarp kitko kalbėjo, esą neįmano
ma suderinti demokratijos su totalitarinėmis

Lenkiją, kad vestų ultra-appaesement’o po
litiką” Rusijos atžvilgiu. Lordas Vansittart, 
paremtas Labour Party kalbėtojų, taikliai 
įvertino p. Zilliacuso ir Co. veiklą ir baigė 
tvirtindamas, kad yra trys išeities keliai: 
a) neveiklumas, kuris negali būti priimti
nas; b) sutarčių bylos pavedimas JT ir c) 
nurodytas pasiūlyme.

Lordas kancleris, atsakydamas vyriausy
bės vardu, pastebėjo, jog apskritai imant 
laiko Lordo Vansittarto pažiūras teisingo
mis. Pasak jo, D. Britanija turi pakanka^ 
mai priežasčių, kad nurodytų kai kuriuos 
traktatus tuo pagrindu, kad yra sulaužyti. 
Tačiau jis pasisakė už bylos pavedimą JT, 
ką iš tikrųjų D. Britanija turės netrukus 
padaryti. Prisidėjimas prie sutarties duoda 
tą praktinę naudą, kad leidžia vyriausybei 
už geležinės uždangos turėti savo atstovus 
ir matyti, ka< ten daroma.

J. Kuzmickis

sprendimo kryptimi, kuris leis atstatyti Eu
ropą ir pasaulį, sumažinti Įtempimą, ap
valdyti neramumą ir nublokšti paniką”.

Taigi, toliau — pirmynl' — toks yra 
Lippmanno patarimas prieš lapkričio kon
ferenciją.

Užsienio reikalų ministerių pavaduotojai 
jau kuris laikas posėdžiauja, rengdami me
džiagą konferencijai, o apie jų pasitarimų 
atmosferą galima spręsti iš nusivylusio 
brijlj delegacijos pirmininko p. Dean pa
sakymo: siūlau pereiti prie ... „sekančio 
nesutarimo” ...

Jau pirmąją dieną kažkas sudaužė vei
drodį, ką „Times” korespondentas su visu 
rimtumu pastebėjo. Tuo tarpu p. Byrnes 
spėja, kad trynimasis tarp Rusijos ir va
karinių galybių „gali tęstis ištisus metus, 
O, gal būt, tęsis visą laiką”.

Laisvoji Triesto teritorija didžiųjų jėgų susikirtime
kraštas, apimtas nusivylimo ir 

vadinamas laisvąja

MOLOTOVO KALBOS AIDAI
Neatrodo, kad paskutinioji p. Molotovo 

kalbę būtų padariusi griausmingo Įspūdžio 
Londone arba Vašingtone. Anglų spauda 
ironiškai pabrėžia skirtumą tarp malonaus 
tono sveikinamųjų laiškų, išsiųstų iš Lon
dono Į Maskvą 30 metų revoliucijos sukak
ties proga, ir p. Molotovo audringos kal
bos. „Daily Telegraph” nuomone, audringos 
kalbos tikslas buvęs „tur būt, silpno so
vietų entuzijazmo spindulio pasotinimas”, 
nes tie, kurie tiki į sovietų evangeliją, „turi 
dažnai savęs klausti, kodėl raudonoji ar
mija jau neina toliau pirmyn su savo civi
lizacine misija”. Atvirai 
nenorėtų kokių 15 metų 
rauti bet kokiame kare”.

„Times” nuomone, p.

Sis mažas 
netikrumo, oficialiai 
Tresto teritorija. Vietiniai šį krištą dar 
vadina „Topolino”, tai reiškia tą patį, ką 
mes kartais vadinam Mickey Mouse, bei 
menkam ir mažam pažymėti. Jie sako, kad 
tie užsieniečiai, kurie pagal Italijos taikos 
sutartĮ turi ateiti Triesto valdyti, dar nėra 
gimę. Šiuo metu šiaurinė šios teritorijos 
dalis valdoma ir kontroliuojama britų ir 
amerikiečių kariuomenės dalinių, o pietinė— 
Tito ginkluotų pajėgų, kuri jau skaitoma 
esant „už geležinės uždangos”.

Jugoslavai už „geležinės uždangos” Įvyk
dė kolektyvizacijos ir sovietizacijos pro
gramą. Įsteigti liaudies teismai ir sudaryta 
liaudies policija. Pusė, vadinamos, laisvo
sios Triesto teritorijos faktiškai jau pasi
darė policine valstybe. Jaunimas auklėja
mas bolševizmo dvasioje. Čia jau nėra jo
kio kontakto ar ryšio tarp šiaurės ir pietų, 
t. y. tarp anglų-amerikiečių ir jugoslavų 
kariuomenės dalinių. Tai yra dvi priešingos 
jėgos, kurios viena Į kitą žiūri su dideliu 
nepasitikėjimu ir Įtartinumu.

’tojų 28.000 teko evakuoti j Italiją kaip pa
bėgėlius, kurie buvo italai. Į Polą atėję ju
goslavai rado beveik tuščią miestą. Nei 
daktarų, nei vaistinių, teliko vos keletas 
krautuvių, kepyklų ir kitų įmonių, kurios 
priklausė jugoslavams. Bet to negana, Tito 
niekad nenurimsiąs ne tik be Triesto, bet 

be Goricos ir Monfalconės.<r
Už

NUOLATINIŲ GINČŲ SRITIS
Si kalnuota ir, palyginamai, nederlinga 

Venecijos — Julijos sritis stovi kaip ky
lys tarp Italijos ir' Jugoslavijos. Dėl jos 
buvo amžiais ginčijamasi tarp? centrinės 
Europos ir abipus Adrijos jūros esančių 
valstybių. Iki 1-jo Pasaulinio karo pabai
gos ši sritis buvo Austro—Vengrų imperi
jos dalis, bet 1921 m. Rapallo sutartimi ati
teko Italijai. Pajūrio ir miestų gyventojai 
daugiausia italai, gi kaimų — slovėnai.

Keturi didieji Paryžiuje susitarė, kad 
Italija turi gauti Goricą jr Monfalconę, o 
Pola, Fiumė, Žara ir didžioji dalis Istrijos 
pusiasalio turi atitekti Jugoslavijai. Iš 
Triesto ir jo artimųjų apylinkių sudaroma 

"seniai nustojo būti tarptautinė laisva valstybė.
Tas sprendimas nepatenkino nei vienų 

nei kitų. Italija priešinosi Polos inkorpo-

kalbant, „Rusija 
laikotarpyje daly-

Molotovo kalba 
„nuėjo tiesiu ir siauru dijalektikos takeliu, 
Įpareigojančiu tuos, kurie palaiko jos au
toriaus tikėjimą”. Salia to laikraštis pataria 
p. p. Stalinui ir Molotovui nepamiršti, jog 
tarptautinis saugumas turi remtis pasitikė
jimu: tu man, o aš tau.

Kalbant apie tariamai sensacingą žinią,' 
Jog atominė bomba „i 
paslaptimi”, galima prisiminti vieno ame
rikiečių laikraščio žodžius:

Mes nežinome, ar rusai turi bombą, ar • ravimui Į Jugoslaviją, nes iš 32.000 gyven-

ANGLAI — AMERIKIEČIAI BUDI
Tiktai britų — amerikiečių kariuomenės 

dalinių buvimas sulaiko jugoslavus nuo j 
brovimosi vakarų linkui r— Į Triestą, Mol- 
faconę ir Goricą. Tie daliniai pasiliks iki 
bus paskirtas gubernatorius, kurio kandida
tūra turi būti priimtina kaip italams, taip 
ir jugoslavams ir, kurio paskyrimas dar 
tebėra netikros ateities dalykas, 
kad gubernatorius ilgai nebus 
nebent Italijos vyriausybės vairą 
komunistai. Šiuo metu laisvasis 
pergyvena baimę, netikrumą, streikus, de
monstracijas prieš demonstracijas ir riau
šes. Slovėnai, daugumoje komunistai bei lo
jalūs Tito draugai, yra gerai organizuoti ir 
veikia pagal Belgrado nurodymus, o italai, 
aplamai, judresni.

Tiesa, šiuo metu kaip tiktai Trieste ramu, 
bet niekas nežino kada naujas sprogimas 
prasidės ir kas pradės. Tai yra viena iš pa
vojingų pasaulio vietų, kur karas gali už
siliepsnoti rytoj ir kur žinia apie Komin- 
formo Įkūrimą jau ir taip nemažą Įtempimą 
padidino. <

Amerikiečių ir britų daliniai, budi prie 
pasienių, kur netikėta invazija gali prasidėti 
fr, padedant 6.000 britų treniruotų italų po
licininkų, mėgina palaikyti tvarką. Išilgai 60 
km. ilgumo sieną su Jugoslavija ir žemuti
nei teritorijos pusėje yra 60 kelio užtvarų, 
kurias saugo iš vienos pusės anglai — ame
rikiečiai iš kitos — Tito kareiviai. Ameri
kiečių daliniai nėra eilinė okupacinė ka
riuomenė, bet yra pirmo rango kovos dali
niai, gerai apmokyti, disciplinuoti ir bud
rūs. Prie kelid kontrolės punktų jie stovi su

Atrodo, 
paskirtas, 
pagriebtų 

Triestas

I pritvirtintais durtuvais. Džypai (Jeeps) va
žiuoja tokioje paruoštyje, kaip kad tekdavo 
matyti Vokietijoje baigiantis ir tik pasibai- 

j gus karui.

BUDRUMAS DEL NETIKRUMO
Įtempimas užnuodija visą atmosferą,

laisvosios Triesto teritorijos pastebimi pa
siruošimo ženklai. Važiuojant iš Austrijos Į 
Goricą, kuri priklauso Italijai, pastebimas, 
italų kariuomenės išdėstymas laukuose ir 

• kalnuose. Čia yra viena italų 10.000 karių 
divizija išilgai sieną. \Toliau nuo sienos yra 
kitos rezervinės divizijos. Vienas amerikie
čių pulkininkas lydėjęs korespondentą, už
lipus ant vieno kalnelio, iš kur galima ste
bėti Jugoslavijos teritoriją, pasakė:: „Tai 
nėra karas, bet ir negalima pasakyti, kad 
tai yra tik taikos meto manevrai”. Ameri
kiečių stebėjimo punktai neišleidžia iš akių

I jugoslavų judesių ir kiekvienas Įtartinas 
j veiksmas tuojau telefonu pranešamas ati
tinkamam štabui. Čia taip pat yra ir trum
pų bangų radio siųstuvas, jeigu telefono lai
dai būtų nukirpti.

Du amerikiečių' kariai — sargybiniai, ku
rie stovi ant kelio Į Jugoslavijos teritoriją, 
amerikiečių korespondentui pareiškė, kad 
jie dar niekad su jugoslavais — sargybi
niais nėra pasikeitę žodžiais, nors vieni 
kitų yra gana arti.

„NĖRA KO JAUDINTIS”
Tokia yra dabartinė atmosfera prie 

nos, kur Vakarai susitinka su Rytaiš. Tru
puti keista, kad Triesto gyventojai dėl to, 
jaudinasi. Vienas britų karininkas pasakė, 
kad jie neturi pagrindo jaudintis daugiau, 
negu kas nors kitas, — „Jei balionas čia 
pakils, tai per kelias valandas užsidegs ir 
visas pasaulis”.

Pagal taikos sutartį jugoslavai laisvi 
Triesto teritorijoj (savo zonoj) gali laikyti 
5.000 karių. Britai ir amerikiečiai po 5.000 
savo jungtinėje zonoje. Tačiau niekas neži
no, kiek čia jugoslavai iš tikrųjų turi ka
riuomenės.

. Aišku, kad Jugoslavija nori vienokiu ar 
kitokiu būdu privesti prie to, kad mes, ame
rikiečiai pasitrauktume. Ir jeigu Italija pa
tektų komunistų kontrolėn, mūsų pozicija 
čia pasidarytų vargiai pakenčiama.

Iš 365.000 laisvojo Triesto teritorijos gy
ventojų apie 70.000 gyvena anglų — ame
rikiečių zonoje, Įskaitant ir Triesto miestą, 
kurių 85°/o yra italai. Jugoslavų zonoj ne
daugiau kaip 25% yra slavų. Pastarieji, 
nors ir neskaitlingi, tačiau anglo — ame
rikiečių zonoje sudaro tikrą penktąją ko
loną.

JAV mažai ką daro, kad atremtų komu
nistų propagandą. Jos tik kontroliuoja ra
dio stotį, savo spaudos neturi, pasitenkina 
tik išdavimu licencijų leidėjams. Tai yra 
tik pasyvi defensyva. Ką pozityvaus padaro, 
tai tik Amerikos doleriai maisto produktų 
pavidale, kurių įvežama apie už 20 mil. do
lerių sumai per metus. Tuo būdu užtikrina
ma kiekvienam gyventojui apie 1.000 kalo
rijų dienai.

nuo

sie-

RESTORANUOSE BE KORTELIŲ
Nors Trieste ir vyrauja politinis netikru

mas, tačiau miestas neatrodo neturtingai. 
Krautuvėse pilna būtino reikalingumo ir 
liuksusinių prekių. Maisto didelio trūkumo 
nėra ir kainos nėra jau taip baisiai aukš
tos. Gaila tik, kad ne visų pajamos derinasi 
su būtinomis išlaidomis. Restoranuose mai
tas nenormuojamas ir geras, bet kainos, de
ja, daugumai neprieinamos. Taip pat ir 
krautuvėse ne visi maisto produktai nor
muojami, pav., mėsą galima pirkti be kor
telių. 1

Gyventojai, visgi, nepasitiki ateitimi ir 
visur girdėti klausimas—„Kada gi bus pa
galiau, ramybė?” Daugelis nori emigruoti Į 
Venecuelą ar kitur.

Taip pat visi laisvosios Triesto teritori
jos gyventojai laukia naujo gubernatoriaus 
paskyrimo, kuris su Saugumo Tarybos pa
galbą laiduotų jiems taiką ir ramybę.

(NYHT)
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STAUGIĄS ŠUO
IŠVERTĖ T. V.

Ji atidarė virtuvės duris, ir abu vyrai 
per kamarėlę, valgomąjį, salioną pasukdami 
Į kairę įėjo į biblioteką, kurios pasieniai 
buvo nustatyti knygų lentynomis. Vidury 
Stovėjo didžiulis stalas, gilios odinės kėdės, 
prie kiekvienos stovėjo lempa, aukšti langai 
su sunkiomis užuolaidomis, kurias gudriai 
Įtaisyta virvute galima taip užtraukti, kad 
jokia šviesa neprasiskverbtų iš lauko 
pusės.

— Gal malonėsit atsisėsti, — tarė Mrs. 
Benton ...

Staiga atsidarė durys; Klintonas Folis 
Stovėjo ant slenksčio, baisiai susjfdudinusiu 
veidu ir pastyrusiomis akimi^r Jo rankose 
buvo popieris. '

— Taip, — tarė jis, — viskas baigta. 
Nėra reikalo jums vargti su šunim.

Šerifo pavaduotojas ramiai papnojo ci
garą.

— Kai pasikalbėjau su mergina ir kinie- 
liu virėju, neberūpi man šuo. Einam pasi- 
tiūrėti pas Kartraitą.

Folia juokėsi ir jo juokas buvo šiurkštus 
metalinis. Išgirdęs tą juoką Bilis Pember- 

' tonas išsitraukė iš dantų cigarą ir susirau
kęs spoksojo.

— Kas nors negero? — paklausė.
— Mano žmona, — tarė Klintonas Fobs,

išdidžiai atsistodamas — pabėgo su kitu 
vyru.

Pembertonas nieko nesakė. Perrys Mei
sonas stovėjo išsižergęs, dibtelėdamas tai Į 
Folį, tai Į jauną šeimininkę, paskui žvilgte- 

. rėjo Į Pembertoną.
Į — Gal būt,' jums Įdomu, — ponai, tarė 
Folis pabrėždamas žodžius, lyg norėdamas 
nuslėpti savo susijaudinimą, — kad jos 

| jausmų objektas pakeitęs mane jos gyveni
me, yra ne kas kitas kaip tas pals ponas iš 
kaimynystės — mūsų garbingas Mr. Artu
ras Kartraitas, tas, kuris sukėlė tokį 
triukšmą dėl staugiančio šuns, kad aš oū 
čiau suimtas ir kad jis pabėgtų su mano 
žmona.

Perrys Meisonas tyliai tarė Pembertonui: 
— Taip, tai rodo, kad jis nėra kvailas; jis 
gudrus kaip lapė.

Folis dideli)i žingsniu įėjo Į kambarį, 
žvilgčiodamas Į PerrĮ Meisoną.

— Taip, pone. Jūs vos — ne — vos Įsi
prašėte šičion. Savo pastabas pasilikite sau.

Perrys Meisonas nė nekrustelėjo; stovėjo 
išsižergęs, plačiais pečiais, akimis blai
viai tirdamas tą žmogų. — Esu čia ginda
mas savo klijento reikalus. Tamsta apkalti
nai jį pamišimu ir pažadėjai Įrodyti. Esu 
čia, kad matyčiau, kaip viskas atsitiko ir

noriu, kad mano klijentas nenukentėtų. Ne
bandyk manęs klaidinti;

Klintonas Folis atrodė netekęs sąmonės. 
Jis atmetė dešinę ranką Į užpakali, jo bur
na išsikreipė, lūpos drebėjo.

BiHs Pembertonas paskubomis; paėjo Į 
priekĮ ir tarė švelniu balsu. — neišmuškit 
mums ginklo iš rąnkų, Foli.

Folis giliai atsikvėpė ir, pasistengė susi
valdyti kaip tik tuo momentu, kai rodės 
jis droš kumščiu Perriui Meisonui Į žandą.

Perrys Meisonas stovėjo ramiausiai, nė 
centimetro nepajudėdamas.

Folis palengva atsigręžė Į Pembertoną ir 
tarė tyliu dūstančiu balsu.

— Ką galėtumei padaryti tokiam kiaulei; 
ar galima jį suimti?

— Manau galima, — tarė Pembertonas.
— Tačiau tai priklauso apylinkės advoka

tui. Iš kur žinot, kad ji pabėgo su juo?
— Ji parašė — tarė Folis. — Štai, pa

skaitykit.
Jis metė Pembertonui popierį Į rankas ir 

staiga apsisukęs, nuėjo Į kitą kambario 
galą. Drebančia ranka užsidegė cigaretę, 
sukando lūpas, po to išsitraukė nosinę ir 
smarkiai nusišnypštė.

Mrs. Benton pasiliko kambary neatsipra
šydama ir nepasiaiškindama. Porą kartų ji 
ilgai ir Įdėmiai pasižiūrėjo [ Klintoną Folį, 
tačiau jis jai atsuko nugarą, atsistodamas 
prie lango, ir nematančiomis akimis spok
sojo pro langą.

Perrys Meisonas paėjo pirmyn ir žiūrėjo 
per Pembertono petį, kai šerifo pavaduoto
jas atlenkė laišką. Pembertonas laikė taip, 
kad Meisonas negalėjo įžiūrėti. Tada Mei
sonas mandagiai uždėjo savo ranką ant 
Pembertono peties ir pasuko ji."

— Būk džentelmenas, — tarė jis.

Pembertonas nebesistengė nuslėpti laiško. 
Jie abu ji skaitė kartu. Buvo parašyta ra
šalu:

„Brangus Klintonai,
Su didžiausiu nenoru darau šį 'žingsnį. 

Žinau tavo išdidumą ir nenorą, kad tas 
išeitų Į viešumą. Stengiausi tai padaryti 
taip, kad tau būtų mažiausiai skausmo. Tu 
buvai man geras. Maniau, kad tave myliu. 
Ligi paskutinių kelių dienų visiškai nuo
širdžiai tuo tikėjau. Tada sužinojau, /kas 
yra mūsų kaimynas. Iš pradžios pykau, 
arba bent galvojau pykstanti. Jis sekė ma
ne per žiūronus. Turėjau tau tai pasakyti, 
bet kažkam neleido tai padaryti. Norėjau jĮ 
pamatyti, ir tau išėjus pasimačiau su juo.

Klintonai, nėra jokios prasmės stengtis 
mane sulaikyti. Negaliu pasilikti su tavim. 
Tikrai nemyliu tavęs; tai buvo tik momento 
susižavėjimas kažkas, kas savaime pranyko.

Tu esi tik didelis magnetinis gyvulys. Tu 
nemoki suprasti moters taip, kaip kandis 
nesupranta liepsnos. Žinau, kas dėjosi čia 
manuose ir nesmerkiu tavęs, nes nemanau, 
kad yra reikalo tave smerkti. Nemanau, kad 
tai tau padės, bet aš žinau, kad nebemyliu 
tavęs. Nemanau,, kad kada nors mylėjau. 
Manau, kad tai tebuvo tik susižavėjimas, 
tas nepaprastas hipnoziškas užbūrimas, kurį 
tu panaudoji prieš moteris. Kiekvienu at
veju aš bėgu su juo, Klintonai.

Darau tai taip, kad tas neišeitų Į viešu
mą. Net nepasakiau Telmai Benton, kur 
einu. Ji tik žino, kad paėmiau lagaminą 
ir išėjau. Gali pasakyti jai, kad išvažiavau 
pas gimines, kaip nori. Jei tu nenorėsi vie
šumos, iš mano pusės bus tas pats pa
daryta.

Savotiškai, bet tu buvai man geras. Tu 
patenkinai ■ kiekvieną materialini mano no

rą. Vieno, ko tu negalėjai man duoti, tai 
tikro vyro meilės, negalėjai patenkinti to 
alkio mano sieloje. JĮ gali patenkinti tik 
jis. Einu su juo ir žinau, kad būsiu lai
minga.

Prašau pabandyk pamiršti mane. Tikėk 
man.

Tau ko geriausio linkinti —
Evelina.”

Meisono halsas buvo tylus.
— Ji nemini Kartraito vardo.
— Ne, — tarė Pembertonas, — tačiau jt 

mini jį kaip žmogų, gyvenanti kaimynys
tėje.

— Be to, — tarė Perrys Meisonas taip 
pat tyliai, — dar čia šis tas su tuo laišku.-

Folis staiga pasisuko nuo lango. Tai, kas 
atrodo, buvo jį taip sujaudinęs, pranyko. 
Jo balse ir judesiuose matėsi šaltas, tikslin
gas pasiutimas.

— Štai, va aš, turtingas žmogus. Pasiry
žęs atiduoti kiekvieną prakeiktą centą, kad 
tas šuo būtų nubaustas. Jis pamišęs ir ma
no žmona pamišusi. Jie abu pamišę. Jis su
griovė mano gyvenimą; jis apkaltino mane; 
jis apgavo, iškirto šposą, suvyliojo ir ap
gavo mane, bet kaip Dievą myliu, jis ap
mokės tai! Noriu, kad jis būtų sugautas, 
kad viską padarytumėt jam nubausti — po
tvarkių pažeidimas, prasižengimas su vals
tybės linija ir visa kita. Nesivaržykit su 
pinigais. Viską apmokėsiu.,,

— Okey, — tarė Bilis Pembertonas, su- 
lankstydamas laišką ir grąžindamas jĮ Po
liui — Grįžtu atgal padaryti pranešimo. 
Būtų gerai, kad ir jūs vyktumėt kartu. Ga
lėtumėt pakalbėti su Pitu Dorku. Dorkas 
galėtų rasti apkaltinimų prieš tą žmogų. 
Galit kreiptis Į kokĮ privatų detektyvą, jei 
negaila pinigų. (Bus daugiau)
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DVI NUOMONES*)DVI RECENZIJOS
Vinco Ramono „Kryžiai” / i

ramus. Beržo

Į šių metų pasakojamojo meno viršūnes 
lietuvių tremties literatūroj bus iškilęs Vin
cas Ramonas savo „Kryžių” romanu. Jau 
prieš gerą skaičių metų pasireiškęs kaip sa
varankus ir savo kelią žinąs novelistas, pa
skutiniaisiais metais Ramonas pasuko dide
lės apimties epinio žanro veikalų keliu. Be 
abejo, čia jį bus paskatinę didieji mūsų tau
tos sukrėtimai, kaip tat matyti iš jo kūry
bos siužetų. Perėjimas iš daugiau estetiniais 
pagrindais pagrįstos novelės į visuomeniš
kai ideologinio pobūdžio romaną jam, atro
do, nebus buvęs lengvas. Tas, tur būt, bus 
paaiškinama ir ilgoka savo meto kūrybos 
pertrauka. Tačiau, ir Į visuomeninio siuže
to plotmę perėjęs, Ramonas jį valdo visai 
darniai ir dargi atsistoja mūsų tremties be- 

- letristikos priešakyje, eidamas ranka ran
kon su nepamainomu mūsų novelės meistru, 
užjūry gyvenančiu, A. Vaičiulaičiu, kuriem 
dviem, rodos, ir turėtų tekti šių metų bele
tristikos premijos, poezijai pernykštes pasi
gavus.

„Kryžių” siužetas imtas iš begęstančio 
• nepriklausomybės laikotarpio ir pirmojo 

bolševikmečio. Kaip ir Liudo Dovydėno 
„Broliuose Domeikose” čia sugretintos dvi 
šeimos — Kreivėno ir Grūsto. Tačiau, pa
grinde, jų paralelė duota tam, kad išryš
kėtų ideologiniai skirtumai, kurie iš siaurų 
šeimos rėmų pereina pagaliau į plačią vi
suomeninę plotmę. Kreivėnas atstovauja 
vad. pažangiajai, o Grūštas — senajai kon- 
servatyvinei ideologijai. Nors ir nuoseklus 
savo nusistatyme, Kreivėnas tačiau su juo 
lieka vienas net ir siaurame savo šeimos 
ratelyje: prieš jį ir jo žmoną, kuri ne /sykį 
jo „pažangumą” padaro juokingu, ir paga
liau jo sūnus Petras, anksčiau sekęs tėvo 
pėdomis, tik ne dėl visai aiškių priežasčių 
persimetęs į motinos pusę. Atrodo, lyg pir
mieji įvykiai, netekus tautai nepriklausomy- 

‘ bės, jį nustatė prieš tėvą. Iš jo idealistinio 
nusistatymo kurį jis klasiškai išdėsto tėvui 
knygos 15 ir 16 skyriuj, galima numanyti, 
kad tikras ir nuoširdus apsisprendi
mas, o ne žinojimas, jog tėvo ūkio nebe- 
paveldės, verčia jį eiti prieš tėvą.

Pažangumas, ypač ūkio srityje, mūsų 
krašte niekad negalėjo būti smerktinas. Ta
čiau Kreivėno pažangumas dar yra labai 
paviršutiniškai suprastas, be tos gilios iš
vidinės kultūros, kuri pažangumą padaro 
tikrą ir visų priimtiną. Tam žmogui trūksta 
ne tik paprastos, kasdieninės tolerancijos,' 
bet jis dargi, dėl savo karšto būdo, padaro 

. žygių, kurie negali būti suderinti su jokia 
pažanga. Gali būti čia jis, ypač pabrėžti 
kontrastui prieš savo kaimyną, perkrautas 
tais nelemtais darbų darbeliais, pradedant 
nuo kunigo išvertimo iš ratų į griovį ir 
baigiant atsakingumu dėl tarnaitės mirties, 
tačiau iau ir šiaip paaiškėja mums jo smar
kus palinkimas į visų vienodai suprastą blo
gį. Ne vienoj vietoj jis pasirodo besąs nič- 
šiškos ideologijos įkūnytojas lietuviškam fo
ne. y

Romano fabula esmėj sukasi apie tėvo ir 
sūnaus santykius. Ramiais, normaliais lai
kais jie, atrodo, būtų nesunkiai išsisprendę. 
Tačiau į ratus pagalį įkiša naujasis Jaikų 
perversmas, kuris sūnų diametrialiai prie
šingai nustato prieš tėvą. Štai ir turim tė
vo ir sūnaus problemą naujausiąja prasme. 
Gal būt, dar vieną kitą Kreivėno pastangą 

■pateisinam ta prasme, kad jis kai kur paro
do besąs konservatyvus, besilaikąs tėvų tra
dicijų, nes, nors jis ir buvo esmėj nusista
tęs prieš dvasiškiją, o vis dėlto dukterį 
išleido į vienuolyną, be to, — kas ir yra 
svarbiausia — jam rūpėjo išlaikyti tėvų 
ūkį. Naujoj santvarkoj apie tai nebegali bū
ti kalbos. Dėl to Kreivėnas ir ja ne sykį 
nusivilia. Bet vis dėlto, nors ir apkarpytą 
ūkį nori gelbėti. Sūnus, betgi, aiškiai mato, 
jog iš to nieko nebus: kad ir palieka tėvui 
valdžia 30 ha, bet kas žino, kas bus po me
tų? Tuo būdu Kreivėnas nebegalėjo likti 
nuoseklus savo nusistatyme iki galo — ja
me dar vis dėlto senoji tėvų liepsnelė de
gė. Bet kai ir paskutiniąją jos kibirkštėlę 
norėjo užslopinti — senųjų kapelių kryžius 
nukirsti — ištinka ji bausmė už visus gy
venimo šunkelius: bėgdami bolševikai jį 
prikala prie nukirsto kryžiaus ir sušaudo. O 
žūva jis per savo pavainikį sūnų Giružį, ku
rį vieną turėjo dar ištikimu savo „moki
niu”. Gelbėdamas kailį, Giružis bolševikams 
įskundžia Kreivėną ir Grūštą.

Savo nelabumais Kreivėnas padeda gė
riau išryškinti savo oponentų savybes. Dėl 
to Grūštas, tas, vadinamas „davatka”, čia 
savo teigiamom savybėm mažokai teparyš- 
kintas. Kad jis myli mažus paukštelius ir 

Juos labiau globoja negu: artėjančios aud
ros, kuri padarys nuostolių, tai dar smul
kus epizodėlis iš jo gyvenimo. Kreivėnienė, 
kad ir kaip vyro apgaudinėjama, pastarajam 
savo meilužei žmonos brangesnius daik
tus dovanojant, inet ją nunuodyti bandant, 
kad ir kaip silpnos sveikatos, išlieka per vi
sus pavojus. Taip pat ir sūnus Petras, su
gebąs laiku pasišalinti nuo pavojaus į už
sienį. Tačiau tai gal daugiau rašytojo 
plunksnos mitrumas išvesti juos iš visų pa
vojų, kaip pozityvius veikalo veikėjus. 
Plunksnos „pridėjimas” ypač matyti iš Pet
ro ir Elziutės Grūstaitės pavyzdžio. Jų mei
lė neišvesta iki galo tik dėl to, kad nežinia 
kaip klostysis viešasis gyvenimas, o' jam 
maža teigiamų perspektyvų. Jeigu Kreivė
nienė iš dalies panaši į Sudermanno „Ke
lionės į Tilžę”, Indrę, o Petronė j tarnaitę

Bušę (Barbutę), pirmajai einant „Madonos” 
pavyzdžiu, o antrajai — pragaištinga mo
terim, tai ir Elziutė čia pabrėžtinai norėta 
išvesti teigiama iki galo: ji netenka nei tė
vo peršamam Giružiui, nei ją mylinčam Pet
rui, kadangi ji visiem būtų buvus, kaip lie
pa, išrauta iš namų pagrindo, vienam išbė
gant ] rytus, kitam į' vakarus. Taip ji lie
ka, kaip vaidilutėj saugoti namų židinio.

Atverdami charakterio skilimą ant ideolo
ginio pagrindo, atskleisdami mūsų tautos 
tragediją tarp rytų ir vakarų jėgų, giliai 
nusileisdami į tautos būtovės apraiškas, 
„Kryžiai” yra gana reikšmingas veikalas iš 
naujosios mūsų tautos praeities. Jis dar al
suoja tos artimos praeities oru, kur] mes 
visi alsavom ir kurį visi menam. Jo simbo
lizmas yra gilesnis net už rašytojo veikalo 
pabaigoj duotą simbolinį kryžių nukirtimo 
vaizdą. Jis visas yra simbolinis, kenčiant 
tautai kryžiaus kančias dėl rytų ir vakarų 
jėgų susidūrimų. Prie nukirsto kryžiaus 
prikala ne tik paklydusį Kreivėną, bet ir 
dorąjį Grūštą. Ir vienas ir kitas tą pačią 
kančią kenčia. Taip kenčia ir pasilikusieji 
ir pasitraukusieji ir tėvynėj ir už jos ribų,

*) Red. pastaba. Redakcija pasilaiky
dama sau atskirą nuomonę, skelbia šias dvi 
recenzijas apie V. Ramono „Kryžiai” roma
ną, sukėlus] skaitančioj visuomenėj didelį 
susidomėjimą ir nevienodus atbalsius.

Rimtenis
ir mes čia ir mūsų broliai seserys-ten.

Formalinė „Kryžių” pusė teigia Vincą 
Ramoną esant gan brandų ir savitą rašyto
ją. Sumaniai panaudotomis stiliaus priemo
nėmis, etnologinių tautos dvasios savumų 
pagavimu,» individualiniu gyvenimo bei 
gamtos reiškinių atvaizdavimu rašytojas (pa
siekia daug, mūsų-literatūros kūrybą žymiai 
praturtindamas. Esmėj V. Ramonas, kaip ir 
A. Vaičiulaitis, yra realistas. Tačiau jo 
realizmas yra stipriai nudažytas poetinėmis 
priemonėmis, kurios rašytoją vietomis iš 
nęoralizmo priartina iki neoromantizmo. V. 
Ramonas ypač mėgsta estetini pavaizdavimo 
būdą. Estetizmas eina raudonu siūlu per 
gamtos vaizdelyną, per gamtos ir žmogaus 
santykių pavaizdavimą, virsdamas net sim
bolizmu, kaip šit:

„Pro langą žvilgtelėjo Elziutė. Ji paraudo 
ir dingo.

Aguona daržely taip užsid“gė, kad net vie
nas lapelis nukrito ant žemės.” (p. .142).

Uaildiško skonio estetizmu Ramonas 
vaizduoja ir Petro išorę:

„Saule įdegęs, gražiai susišukavęs, batai 
žiba, kaklaraištis neapsakomo gražumo, tik 

Pasaulėžiūrinis romanas / Balys Gražulis
Vinco Ramono romanas „Kryžiai” (išlei

do „Patria” 1947 m. 286 pusi., kaina 10 
RM) yra knyga, kuri bus skaitoma ir apie 
kurią bus kalbama. Kalbama džiūgaujant ir 
kalbama neslepiant nusivylimo. Pasigirs net 
gi ir smerkiančių Valsų. Pagal tai, kokia 
skaitytojo pasaulėžiūra: su Dievu ar be 
Dievo, nes „Kryžiai” yra pasaulėžiūrinis 
f-omafias. Neatstovaudami nei vienos iš f»a- 
pasjiulėžiūrų, kalbėsime čia apie „Kryžius”, 
kaip romaną, apskritai.

„Kryžių” turinys. Stambokas Suvalkijos 
ūkininkas Kreivėnas — pažangus ūkininkas 
ir aršus bedievis — turi nelegalių santykių 
sūnų, račių Giružį. Giružis myli abejotinos 
dorovės kaimo audėją Magdutę. Bodėda
masis savo liguista žmona meilinasi Mag
dutei ir Kreivėnas. Norėdamas nusikratyti 
konkurentu, Kreivėnas sugalvoja apvesdinti 
Giružį su vienturte pamaldaus kaimyno 
Grūžto dukterim Elziute. Tačiau .Grūžtas 
nėra linkęs išleisti dukterį už pabaldos ir 
girtuoklio Giružio. Kratosi jo ir Elziutė. Ne
suvilioja Grūžto nė žadama pkrama šlyjan
čius ūkio reikalus jaagerlnti. „Gal kaip nors 
išsisuksim. Kad tik didesnių bėdų nebūtų. 
Taigi, tekėt tokio smertelno reikalo dar 
nėra”, atsikalbinėja Grūžtas Giružį Įperšan
čiam Kreivėnui. Tą patį vakarą Kreivėnas, 
padega Grūžto kluoną, tikėdamasis, kad 
dabar toks reikalas atsiras. Bet nei ši ne
laimė nepalenkia Grūžto nusistatymo. Tuo 
metu Lietuvą okupuoja bolševikai ir Giru
žis pasidaro jų agentu. Keršydamas Krei
vėno sūnui studentui Petrui, kam tas su
kasi apie Elziutę, jis išduoda jį bolševi
kams. Petras pabėga į Vokietiją. Netekęs 
vilties į Elziutę Giružis nori grįžti prie 
Magdutės, bet ten jį apjuodina Kreivėnas. 
Magdutė tai jam pajaasakoja. Iš jos lūpų 
Giružis sužino, kad jis yra Kreivėno sū
nus. Visais nusivylęs Giružis visai subolše- 
vikėja ir atmintinomis deportacijų dienomis 
aktyviai dalyvauja suėmimuose. Keršydamas 
tėvui, kad tas viešai jo neprisipažįsta ir 
apšmeižė Magdutei; Giružis išduoda Krei
vėną bėgantiems iš Lietuvos opupantams. 
Bolševikai Kreivėną kartu su Grūžtu nu
kryžiuoja kapinaitėse, o Giružis pabėga su 
budeliais.

Toks, maždaug, yra „Kryžių” turinys. 
Įvykių ir veikėjų yra daugiau, čia paminė
ti tik ašiniai, apie kuriuos viskas sukasi.

„Kryžius” skaitydamas negali atsitraukti. 
Bet ne dėl stiprios intrigos, ne, tai ro
mano kalba taip pririša. Prie to dar sugrį
šime. Dabar apie romano kompoziciją. 
Kompozicijos romane iš viso nėra, kaip 
nėra ir intrigos. Tai palaidų faktų krūvaj 
kurią jungia tik tie patys veikėjai. Tai 
daugiau tam tikro meto įvykių reportažas, 
negu tikras romanas. Nėra niekę, kad 
pradžioje užintriguotų, pintųsi, atigtų ir 
verstų klausti: kuo pasibaigs? Įvykių, nuo- 
tikėlių daug, bet vis smulkučiai ir atsitikti
niai. Net ir pagrindiniai Įvykiai atsitiktiniai 
ir viens su "kitu nesurišti. Galėjo būt taip, 
galėjo būt kitaip, o galėjo ir visai nebūti. 
Įvykius rikiuojančios autoriaus rankos mes 
čia nematome, nes veiksmas čia neišauga iš 
veiksmo. Ta prasme romanas nėra vientisas, 
architektoniškas kūrinys, kuriame viskas 
vyksta todėl, kad turėjo vykti ir negalėjo 
kitaip įvykti, kuriame viskas logiškai su
kasi apie vieną ašį. Tokios ašies „Kry
žiuose” nėra. Tačiau nei intrigos, nei kom- 
pozicijos romahe nepasigendama. Autorius 
mokėjo ir be to padaryti romaną patrauklų. 
Ir tai liudija didelį autoriaus talentą.

Daugiau neaiškumų yra su pagrindine 
idėja. Ką autorius norėjo pasakyti? Ko jis 
siekė? Į tai atsakyti nelengva. Parodyti nu
sisukusio nuo Dievo žmogaus likimą? Ne, 
nes tai ne jo gyvenimo ’būdas yra jo liki
mas, tai bolševikai jo likimą atneša. Šei
mos santykių romanas? Ne, nes jis nėra 
išrutuliojamas iki galo ir išauga į plates
nius rėmus, kuriuose šeimos likimas lieka 
bereikšmis. Likimas viso krašto, viso to, 
kas’ brangu ir šventa, čia svarbiau, bet ne- 
jaakankamai išryškinta, kad būtų likimine 
viso to epopėja. Bolševikmečio ir jo pada
rinių atvaizdavimas? Taip pat ne. ' Bolše
vikmečio mes čia nei matom, nei jaučiam. 
Pasirodo pora neaiškių tipelių, apkarfio 
vienam ūkininkui ūkį— ir viskas. Nematom 
mes čia jų griaunančio darbo, tų baisumų 
ir netikrumo, kuriais gyvehome, to „buo
žių” spaudimo ir žmonių nuotaikų. Ūkinin
kai baliavoja, šaiposi, bet rimtai į širdį 
neima. O kur kova? Kur tas pasyvus ir

ne kaip savo blogų darbų išdava, ne kaip 
savo idėjų herojus, bet kaip į kilpą pate
kęs triušis. Tai perdėm sumeluota asmeny
bė. Kaip nelogiškas jis savo žodžiuose, 
taip nelogiškas ir savo darbuose. Jis blo- 
gas tik todėl, kad bedievis. Tai ne žmogus, 
bet pabaisa, kokią tik gali sukurti rašytojo 
fantazija. Tai pats pragaro kunigaikštis. 
Žinoma, netikėlis kitoks ir negali būti!

bėti. Be šito neįtikinamiausio nukryžiavimo j Antras- romano herojus Giružis. Dar jau- 
būtų reikėję mažiausia dar vieno tomo, kad nuolis, o jau garsus račius. Jis taip pat 
romanas prinoktų logiškam galui. Tokių netikėlis. Ir nors bedievybe nebuvo pasi- 
netikėtumų gyvenime būna, bet romane — reiškęs, bet lengva širdimi išverčia į griovį 
ne. Įvykiai turi pribręsti, kad jaustum, jog pas ligonį su Švenčiausiuoju važiuojantį 
tik taip galėjo baigtis, ne kitaip. Tik, kai kunigą! Suprantama, jis ir mergišius ir 
-—m--" „„ i girtuoklis. Nors ir toks jis yra, bet mes

tikim jį esant žmogumi. Kai nori, jis ir su
sitvardo. Nors nuėjo su bolševikais, bet su 
juo dar galima susikalbėti. Tik niekaip ne
gali suprasti, kaip toks, kad ir nepastovaus 
būdo, apypadoris jaunuolis virsta tokia 
bestija, kuri išdavinėje žmones, žaloja gy
vulius ir net savo tėvą išduoda nukryžiuoti. 
TėVą, kuris jį visą laiką rėmė ir jam gero 
troško. Tų priežasčių, kurias duoda auto- 

1 rius, toli gražu per maža. Tik taikant dėsnį, 
kad netikėlis būtinai turi būti ir nedorėlis, 
darosi suprantama.

Ta pati istorija ir su kitiis. Padorus ku
metis Motiejus virsta gobšium ir niekšu, 

i Samdiniai Kazys ir Julė vagys ir boįjevi- 
kai. Visi jie „pažangūs” ir bedieviai'. Net 
kaimynas Račiūnas, kaip atrodo religijos 

. atžvilgiu tik indefirentas, rodomas degtin- 
| dariu ir išdaviku. Ir tik tikintieji dar nieko 
žmonės. Ana Grūžtas, jis pamaldus, už tai 
jo namuose taika ir ramybė. Jis gyvena 
pagal Dievo įstatymus. Viskas jam iš Dievo 
ir Dievui. Pirmiau duoklė Dievui, c 
paskui sau. Jis sulydo javų vežimą, 
išgelbėtų iš lizdo iškritusį paukštelį, 
net nekeršija Kreivėnui, padegusiam 
kluoną, nors davimų ir liudininkų yra. 
įtarti bijo, kad nenusidėtų. Logiškai, 
turėjo būti byla, tai turėjo būti visos 
trigos ašis. Jis ir nukryžiuojamas ne kaip 
buožė ar reakcijoni.erius, bet pagal dėsnį: 
ką Dievas myli, tą ir baudžia. Kas Kreivė
nui yra Dievo bausmė, tas Grūžtui Dievo 
malonė.

Kadangi Elziutė pamaldi, tai ji vienin
telė iš jaunų moterų ir žavi ir skaisti, kai 
kitos-su pašlijusia dorove.

Net Grūžto tarnai lieka ištikimi šei
mininkui1. Ir visi kiti samdiniai, kurie tik 
nenutolo nuo Dievo, išlieka dorais ir nesu- 
bolševikėja. *

Šiaip Kreivėnienė užguita moterėlė, kan
triai neša savo kryželį ir leidžiasi vyro 
engiama. Bet išeina kalba apie Dievą, žiū
rėkite, kokia ji narsi ir protinga. O kad 
pakalba apie bolševikus, tai tik stebėkis, iš 
kur tiek išminties. Lygiai toks gudrus ir 
sūnus Petras. Šiaip jis daugiau liurbis, nei 
vyras, bet kai susikerta su tėvu dėl ideolo
gijos, tai susiriestų ir retorikos profesdrius. 
Ir jo atsivertimas prie Dievo neįtikimas. 
Kairysis, varpininkas ir staiga stoja apaš
talauta Nei bolševizmas, nei Elziutės meilė 
čia nėra pakankami motyvai, nes to mums 
nerodoma. Iš viso, Kreivėno ginčas su sū
num vertas didesnio dėmėsio. Tai yra viso 
romano moto. Prie jo mes dar sugrįšime.

Suvalkijos kaimą mes pažįstame. Tai bu
vo mūsų krašto aruodas ir ekonominio 
gerbūvio ramstis. Jo ūkininkas buvo pa
žangus, stiprus, maištingas ir išdidus. Ta
čiau, kiekvienu atveju lietuviškas. O kokią 
Suvalkiją mums rodo autorius? Kreivėnas 
nors pažangus, bet bedievis ir niekšas. Ra
čiūnas — nusigyvenęs degtindaris ir niek
šas. O Grūžtas, nors doras, bet atsilikęs ir 
vos bekvėpuojąs. Daugiau ūkininkų mes 
nematome. Kreivėno baliaus tipai taip pat 
nepriimtini. Ar tai Suvalkija? Argi ten vien 
niekšai, kad net vienintėlį dorą ūkininką 
prireikė importuoti iš Dzūkijos. Taip, im- 
jxirtuoti, nes Grūžtas nėra suvalkietis. Bet 
blogiausia kad ten absoliučiai nėra sąmo
ningo lietuvio. Nieks nesisieloja krašto li
kimu, net ir studentų „lapeliai” atrodo 
vaikų žaidimu. Tai ne Suvalkija, bet spiū- 
vis į ją.

Lietuvoje tokių bedievių, kaip Kreivėnas, 
iš viso nebuvo. Juo labiau tokių bestijų. 
Pagaliau, tegu toks Kreivėnas ir buvo. Tai 
išimtis, ne tipas, jis neatstovauja pažangaus 
ir religijos atžvilgiu indefirentiško ūkinin
ko. Todėl jam romane negali būti vietos. 
Kaimo žmonių masė buvo religinga. Gi’ ne
praktikuojanti mažuma niekada aktyviai

aktyvus tautos pasipriešinimas? Tai ką mes 
čia randame yra tik užuominos, tik šešėlis 
ano baisaus meto. Net ir ta pora bolševik- 
bernių be kraujo ir užsidegimo. O tai, kas 
įvyksta romano gale, — deportacijos ir 
nukryžiavimas — yra tik pigus, teatrališ
kas triukas romanui užbaigti. Iš tikrųjų, 
medžiagos neorganizuodamas autorius taip 
įklimpo, kad tik bolševikai galėjo jį išgel- 

susidaro padėtis be išeities, prireikia pa
našių stebuklų. Visi, kas nesugeba privesti 
veiksmo prie logiško galo, griebiasi tokių 
pigių,. efektingų priemonių. Dabar gi. įėjo 
į madą šauktis bolševikų. Nereikia nei gal
vos sukti, nei stengtis. Ir patrijotiška ir 
jaudina. Tačiau užmirštama, kad, kol dar 
nėra reikiamos perspektyvos, bolševikmetis 
yra pavojingiausias rašytojų skustuvas. 
Kaip lengva ant jo pasipiauti Ramonas ge
riausiai įrodė. Taigi, ir ne* bolševikmečio 
vaizdavimas buvo autoriaus tikslu. Tai kas 
gi? Galėtų būti tijc vienas atsakymas: au
toriui rūpėjo pareikšti savo pasaulėžiūrinį 
credo.

Kad tik tai, nedaugiau, mums paaiškės 
susif>ažinus su veikėjų veiksmu ir jų gal
vosenos akrobatika. Net stebėtis reikia, kaip 
neobjektyvus ir nelogiškas yra autorius 
„Kryžiuose”. Bet ar ne visada taip atsi
tinka, kai literatūra panaudojama priemone 
pasaulėžiūrinėms idėjoms skleisti.

Centrinė romano figūra yra Kreivėnas. 
Jis pažangus ūkininkas ir bedievis. Bedie
vis, kuris nepasitenkina indefirencija, ne, jis 
nekenčia Dievo ir tikinčiųjų tiesiog orga
niškai. Viskas jam yra mokslas ir pažanga. 
Dėl to jis išmeta Dievo Motinos paveikslą, 
o jo vietoj pasikabina Darviną. Dar
vinas yra jo Dievas. Darvinas! Lie
tuvos ūkininkas ir Darvinas! Jei tai bū
tų aukštąjį mokslą baigęs gamtininkas,— 
kas kita. Čia gi tik keturių klasių ūkinin
kėlis. Net nesimato iš kur jis savo išmintį 
semia. Vien „Kultūros” tam tikrai neuž
tenka. Būna, kad kaip tik dėl nežinojimo, 
dėl įsivaizdavimo taip atsitinka, bet tuo 
reikia įtikinti. Dėl to negali nesišypsoti 
skaitydamas Kreivėno karvių vardus: Elek
tra, Turbina, Torpeda, Ojiera, Kometą ir 
bulius Atomas. Ne, tiek pažangus mūsų 
ūkininkas dar nebuvo.) Po to nestebina nei 
Kreivėno bedievybė, kurią jis pabrėžia, kur 
tik gali. Bet kai autorius viename ąąmenyje 
įkūnija visas pragaro baisybes, neužtenka 
suabejoti, esi priverstas sušukti — melas! 
Juo labiau kai visi jo blogieji darbai tokie 
nelogiški. Tik pažiūrėkime.

Kreivėnas ne tik bedievis, bet ir pikta
darys. Savo žmoną jis kiekviename žings
nyje terorizuoja, ja šlykštisi, apvaginėja' 
apgaudinėja. Meilinasi tarnaitėms, vieną jų 
net prigauna, kuri, norėdama pašalinti nuo
dėmingos meilės vaisių^ miršta. Audėją 
Magdutę net vesti žada ir todėl nuodija 
žmoną. Nuodija, o neaišku ar jis Magdutę 
tikrai myli. Pasirinkusią gyvenimo tikslu 
Dievo tarnybą vienuolyne, savo dukterį jis 
prakeikia ir jos atsižada^ Ir kąi ji taip 
stebuklingai mirštą, jis, vietoj apraudojęs, 
tveria kirvį ir pradeda kirsti kryžius kapi
naitėse. To padaryti net bolševikai neiš
drįso. Savo sūndus Petro, kai tas atsisuka 
į Dievą, jis taip pat išsižada. Nelegalų savo 
sūnų Giruži jis globoja, atrodo myli, bet ir 
jį nesidrovi apšmeižti mylimajai. Savo sam
dinius jis spaudžia, o pais tik su lazdele 
vaikštinėja. Trisdešimt šešių hektarų ūki
ninkas elgiasi lyg magnatas baudžiavos 
gadynėj. O kaip jis valgo! Saldytos žuvys, 
uogienės ir 1.1, kasdien. Jis netgi girtuo
klis, kuris pasigėręs savo svečius išvaiko. 
Su nieku jis nesiskaito, pučiasi, viską ant 
savo padaro', ir niekaip negali suprasti, kaip 
jis leido dukteriai į vienuolyną išeiti. Nieko 
jam nėra šventa.* Dėl menkiausios prie
žasties jis sudegina kaimyno kluoną. Pa
degti mūsuose yra daug baisiau kaip už
mušti, o Kreivėnas padega net nemirktelė
jęs. Blogiausia, kad tas padegimas, psicho
logiškai neparuoštas. Na, jau toks .žmogus 
būtinai turėjo būt bolševiku, jis jų laukė, 
džiaugėsi atėjus, o, žiūrėkit, bolševiku ne
pasidaro. Jis baiminasi dėl ūkio, bet kai 
jam palieka trisdešimt ha, jis ir vėl jais tiki. 
Tai toks Kreivėno herojizmas. Jis ir miršta

sundus Petro, kai tas atsisuka

reiktų gėlės, bent mažytės raudonos gėlelės 
jam 'prie atlapo.” (205).

Visai savitai piešiama gamta. Vietomis ji, 
tiesa, kiek primena Jurgį Savickį. Ypatingų 
niuansų gamtos vaizdavime pasiekiama ją 
sugyvinant (gamta ir žmonės — toki lietu
viški!):

„Medžiai snaudė sotūs ir
verkėjo šakos buvo .nusvirę. Juodos buvo 
prieš raudoną dangų ir tankios, kaip Pet
ronės kasos.” (p. 89).

Ypatingo gyvumo V. Ramonui yra pavy
kę įnešti į dialogus pasigaunant tikrai gy
vos, lietuviškos net suvalkietiškos kalbos. 
Retų sąmojo, priežodžių pavyzdžių jis čia 
yra prirankiojęs gana apsčiai. Tuo jis pa
nėši j savo kolegą A. Vaičiulaitį.

Miela mums turėti „Kryžiaus” — įžangą 
į tautos epopėją! — bet gera būtų, kad ir 
svetimi jups pamatytų. Gerai, kad išversta 
bent į vokiečių kalbą St. Zobarsko „Dalgių 
daina” (nors ten tik vaikų apsakymėliai, iš
skyrus vieną), bet būtų dar geriau, kad V. 
Ramono „Kryžiai” greit pasirodytų ir ki
tom Įkalbom: kad pasaulis pamatytų, kaip 
pas mus dėjos, kai tos pačios tautos vai
kams reikėjo vienam į rytus, kitam į vaka
rus bėgti, kai pasireiškė istorijoj negirdėtų 
žiaurumų, kai ramios tautos lizdą draskė 
nedorieji piemenys iš visų pusių.
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VLADAS ŠLAITAS

,Pro dūmus
O, geležinkeli, 
pro triukšmą ir pro dūmus 
į mano sielą sminga aštrūs tavo bėgiai

Visą gyvenimą išardė, geležinkeli, 
tavieji bėgiai.
Bėgiai, 
bėgiai — 
metalo sausgyslės po visą žemės rūtai].

Bėgiai supiausfė tavo pėdsakus ir niekur 
mūsų keliai vienan taškau nesusibėga.

Paskutinysis atsisveikinimas lūpose, 
ir paskutinis pabučiavimas pro dūmus. 
Tu taip verkei prie geležinkelio suklupus, 
ir tirpdė bėgius tavo ašarų aitrumas.

O, mano mama,
aš kasdien tave, lyg žaizdų,
nešu, pro miglą mano ašarų ir dūmus.
Nuo tavo ašarų sutirpo bėgiai —
nuo tavo ašarų aitrumo.

jarieš Dievą nepasireiškė. Kas be ko, prie 
progos šyptels iš „davatkos”, buvo susikir
timų ir su kunigu, bet kad būtų apsėsti 
tokio atejizmo — ne. Todėl romanas yr* 
perdėm melagingas. Reikia tik stebėtis au
toriaus drąsa vienai visuomenės daliai 
sviesti į veidą niekšų, išgamų ir bolševikų . 
vardą tik dėl to, kad religija jie nesidomi. 
Iki šiol to niekas ir nebandė. Objektyvu
mas ir saikas buvo paveldimi dalykai. Ta
čiau autorius užmiršo, kad neobjektyvumas 
yra aštuntoji didžioji nuodėmė, iš kurios 
jau negalima išsipirkti. Iki šiol tikintieji ir 
netikintieji toleravo vieni kitus, bet kas bus 
jei juos sukiršinsim? O kiršinimu čia jau 
padvelkia. Visas romanas parašytas lyg pa
gal programą ir primena bolševikų nuro
dymus tarybiniams rašytojams: taip nėra, 
bet taip turi būti. Ar tai ne socialistinis 
realizmas?

Visą romano programiškumą nusako 
Petras ginčydamasis su tėvu: „Man viena 
aišku — arba su bolševizmu, arba su Die
vu. Vidurio kelio nėra. O jei su Dievu, tai 
reikia priimti visus Jo įsakymus^Aš ieškau 
kelio. Nenorėčiau likti toks, kaip dabar — 
nė nuryt, nė išspiaut. Į Romą ar į Meką — ■ 
man kol kas vistiek, bet viena aišku — eiti 
reikia!” Pagal šitą teoriją ir rikiuojami ro
mano žmonės, ir įvykiai. Kito kelio jie ne
žino — Roma arba Maskva. O kur gi Vil
nius? Jeigu lietuvišku keliu neina romano 
veikėjai, tai dar nereiškia, kad to kelio nė
ra. Tiesa, kad pergyvename dviejų idėjų 
susikirtimą ir kad mums krikščioniškas ke
lias artimesnis, bet taip, kaip šį klausimą 
sprendžia autorius, spręsti negalima. 
Spręsti reikia, kai kam gali atrodyti, kad 
tai ir yra vyriausia „Kryžiui idėja, bet ne 
taip radikaliai, kaip ją supranta Ramonas. 
Kad tai nėra romano idėja Įrodo tai, kad 
autorius šios temos neišrutulioja. Mes ma
tome tik tiek, kad tautinio aspekto „Kry
žiuose” nėra — arba Roma, arba Maskva. 
Ir nė vienas tų kelių mums nepriimtinas, 
jeigu ji neina per Vilnių. Autoriaus siūlo
mas kelias veda, į totalizmą, o to mums jau 
gana.

Taigi, „Kryžiai” yra pasaulėžiūrinis ro
manas, bet pasaulėžiūrinio lūžio mūsų kai
me dar nebuvo, bent tokio, kokį rodo auto
rius. Dėl tos priežasties romanas jau iš 
anksto buvo pasmerktas nepasisekimui, nes 
dar nėra mūsų kaime medžiagos pasaulė
žiūriniam romanui. Gi fabrikacija yra la
bai slidus kelias, kaip tai rodo „Kryžių” 
pavyzdys.

Autbriaus rūmas yra be pamatų ir be 
balkių, po jį švilpauja vėjas, o atrodo jis 
gražiai ir malonu po jį vaikštinėti. Tiesipg 
nuostabu, kad skaitai neatsitraukdamas, ne
žiūrint visko. Tai tik įrodo, kad geras meis
tras ir iš blogos medžiagos gerai padaro. 
Gi Ramonas yra tikras meistras. Kaip jis 
aprašinėja ir kuria vaizdus, net pasigerė
jimas ima. Tiesiog nepamėgdžiojamai, At
skiros vietelės pasiekia reto tobulumo. Ir 
tų vietelių tiek daug f>er visa romaną, kad 
užmirkti ir autoriaus melą. Keliais žodžiais, - 
keliais sakiniais Jis pasiekia neužmirštamo 
vaizdingumo ir subtilumo. Net labiausiai 
netikrose vietose jis moka taip išsireikšti, 
kad atleidi jam ir tą melą. Iš viso, auto
riui pavyko savo veikėjus vaizdžiai nupieštij 
bet nepavyko sukurti tipu, kurių veiksmai 
mus įtikintų. Tik viena Magdutė išėjo su
prantama, vientisa ir logiška. Tai geriau
siai pavykęs romano tipas. Iš dalies vykusi 
ir Kreivėnienė. Kiti gi skaitytojo nepaten
kina. Atrodo, kad autoriui geriau vyksta 
piešti, aprašyti — bet žmogų pažinti nesi
duoda.

„Kryžių” kalba reto gražumo ir turtin
gumo. Ji mirga spalvingiausiais palygini
mais, liaudies išsireiškimais, vis naujais, ne
girdėtais ir tinkančiais ten, kur reikia. 
Romano veikėjai kaltai gyva kalba, taip re
ta mūsų literatūroje. Tik vietomis, k«ir 
Kreivėnas meilinasi Magdutei „Dainavos 
šalies padavimų” kalba, suskamba dirbti
numu: „Nepyk, rūtele, mano saldus rūpes
tėli. Leisk nors šalia tavęs pasėdėti, į tavo 
akeles pažiūrėti.” Bet tai labai reikalo ne
gadina. Kalba ir yra tai, kas daro romaną 
mielą, nežiūrint nieko.

Autoriaus talentą įrodo šimtai smulkme- . 
nų, kurios išneša romaną ant savo pečių. 
Tačiau smulkmenos nepadaro romano. Jam 
trūksta tvjrto ir sveiko nugarkaulio. Be jo 
„Kryžiai” atrodo kaip šilkais papuošta 
luoša moteris. Taip, net labai išpuošta, 
kad net gaila, kad taip prabangiai autorius 
ją parėdė.

*
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Is Amerikos lietuvį gyvenimo.

Kaip praėjo, B ALF metinis seimas
( AKIMIRKSNIU KRONIKĄ")

Nuo paskutiniojo BALE seimo, kuris bu
vo Įvykęs 1946 metais, jau buvo praėję 
daugiau, kaip metai laiko. Per tą laiką at
sirado dabg naujų reikalų, išryškėjo ir nau
jos šalpos apystovos. BALE šiais metais, 
kaip žinia, gyveno naujo darbo gyvenimą, 
nes visas lėšas reikėjo susirinkti privačia 
organizacijos iniciatyva. Buvo visokių kal
bų. Vieni manė, kad iš organizuojamų rink
liavų niekas neišeis, gi kiti dėjo visas pas
tangas, kad tremtiniams pagalba nenutruktų, 
kad tik daugiau lėšų suorganizavus. Or
ganizuojant tas rinkliavas buvo išeita ir Į 
didžiųjų miestų gatves. Vienur tos rinklia
vos geriau pasisekė, gi kitur, dėl nepakan
kamo rinkėjų .skaičiaus, norimų rezultatų 
nedavė. Bendrai vertinant, reikia pasakyti, 
kad tikrai pastebėtas tam tikras aukojimų 
nuovargis. Ta^ nuovargis turi kelias prie
žastis. Ir viena iš priežasčių ar tik nebus 
kad Amerikos lietuviai, mieliau aukoja tie
sioginiai susirišant. Kad ir pripuolama sta
tistika rodo, kad privačiai siunčiamoji pa
rama yra stipriai pašokusi 
dencijos didėti.

Šių metų BALF seimas 
mėn. 5—6 dienomis. Seimo 
tinių padėtį platų pranešimą padarė nese
niai Į JAV nuvykęs Dr. A. Trimakas. Po 
jo pranešimo sekė paklausimai ir diskusi
jos. Ilgesnę suvažiavimo dalį užėmė 1948 
metų darbo planas ir jo nagrinėjimas. Apie 
tai mes dar turėsime progos pakalbėti.

Seimo metu buvo priimta visa eilė rezo
liucijų ir išrinktas naujas BALF direktori- 
jatas. J direktotijatą, su mažomis išimtimis 
buvo išrinkti beveik tie patys asmenys. Kaip 
žinia, direktorijatas renka ir BALF pirmi
ninką. BALF pirmininku išrinktas vėl kun. 
Končius, nors prieš keletą mėnesių jis pats 
buvo pareiškęs, kad iš BALF darbo pasi
trauksiąs. Jo naujai perrinkimą lėmė tos 
apystovos, kad naujai atėjęs žmogus gali 
susidurti su eile sunkumų, kurie pačiai šal
pai gali būti ir nenaudingi. BALF iždininku 
išrinktas naujas asmuo — A. S, Trečiokas, 
Lietuvių Spaudos Klubo pirmininkas ir LVS 
vicepirmininkas.

Seime dalyvavusieji praneša, kad jų su
pratimu, seimas praėjo be kraujo. Jis dau
giau priminė eilini susirinkimą o ne me
tinį tokios stambios organizacijos suvažia
vimą. Patys dalyviai savo kolegoms ameri

ir vis turi ten-

Įvyko lapkričio 
metu apie trem-

kiečiams nurodo, kad šalpos gyvumo mums 
reikia mokytis iš kitų tautų, o ypač ameri
kiečių.

P. ŽADEIKIS ĮTEIKĖ VLIKO 
MEMORANDUMĄ

„Dirva” praneša, kad lapkričio mėn. 5 d. 
Lietuvos ministeris JAValstybėse - Povilas 
Žadeikis Įteikė Jungtinių Tautų sekretoria
tui Lake Success, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto memorandumą, kuria
me išdėstoma sovietų žiaurumai naikinant 
lietuvių tautą. Memorandumas patiekia 
daug davinių nuof pat pirmos sovietų oku
pacijos iki šių dienų.

Memorandumas, kaip praneša kiti Ameri
kos lietuvių laikraščiai, susilaukė didelio 
dėmesio ir jo atpasakojimas buvo atspaus
tas didžiojoj Amerikos spaudoje. Apie me
morandumo turini pranešė ir kiti pasauli
nio masto laikraščiai.
ORIGINALUS PASIŪLYMAS ATVYKU

SIUS TREMTINIUS PAREMTI
Amerikiečiai turi gražų paprotį, taip va

dinamą Shower partį. Einant tuo papločiu, 
kada susiriša būsimam gyvenimui nauja 
pora, visi draugai ir prieteliai naujai šei
mai padeda Įsikurti. Štai lapkričio mėn. 
14' d. „Dirvoje” atspaustas rašinys, kuria
me skatinama visus Amerikos lietuvius tą 
gražų paprotį taikyti naujai atvykusiefhš 
tremtiniams. Rašinyje sakoma, kad naujai 
atvykę tremtiniai yra kur kas sunkesnėje 
padėtyje, negu naujavedžiai ir jiems para
ma reikalingesnė.

KAIP LIETUVIAMS SEKASI' 
VENECUELOJ

Dalis tremtinių, įkyrėjus stovykliniam 
gyvenimui, lengvai pasiduoda pirmai pasi
taikiusiai emigracijos bangai ir iškeliauja

į labai mažai pažįstamus kraštus. Tremtinių 
tarpe nemažai kalbama ir apie Venecuelą. 
Bet nuvykusieji į Venecuelą jau rašo grau
dinančius laiškus Amerikos lietuvių orga
nizacijoms ir prašo paramos, kad galėtų 
į ten nuvykti. Štai vieno tokio laiško iš
trauka „Venesueloje negalime pasilikti dėl 
žiauraus tropiško klimato. Mums šiau
riečiams čia-ilgai gyventi neįmanoma, nes 
negalime atsikratyti tropiškų ligų”.

KOMUNISTAMS JSAKYT'A PULTI IaT- 
VYKUSIUS TREMTINIUS

Kai tik pirmieji lietuviai pasiekė JAV, 
ten esantieji lietuvių komunistų laikraščiai 
tuoj pradėjo prieš tremtinius akciją. Kai 
ta akcija jiems nedavė gerų rezultatų, nes 
daug kas nė paimti į rankas tų laikraščių 
benori, tada komunistai pradėjo spausdinti 
specialius lapelius ir juos siuntinėti įvai
riems lietuviams, aiškindami, kad visi at
vykusieji yra nusikaltėliai. Ypač tokie la
peliai siuntinėjami tokiems lietuviams, ku
rie savo asmenine ar visuomenine padėtim 
gali šį tą lemti. Jie pastaruoju metu spaus
dina tokius lapelius anglų kalba ir siun
tinėja įtakingiems JAV asmenims, kad šie 
pasisakytų prieš didesnį tremtinių įsilei
dimą. Žodžiu, neriasi iš kailio, kad tik 
tremtiniams pakenkus. Jie bijo kiekvieno 
atvykusio tremtinio, nes žino, kad jie as
menišku liudijimu jiems primins dar pa
saulyje nebūtą terorą.

Amerikos lietuvių patriotinė spauda pra
dėjo atidengti bendruosius komunistų sieki
mus ir aiškinti, kad toks tremtinių puoli
mas yra visur suderintas ir už jo stovi 
Maskva su savo planais ir propagandistams 
gerai apmokamais pinigais.

Pasitarimai imigracijos reikalais
Nė vienas lietuvis veikėjas neabejoja, 

kad imigracijos klausimas pasidarė vienas 
iš svarbiausių. Todėl lapkričio mėn. 6 d. 
SLA patalpose įvyko nepaprastos reikšmės 
susirinkimas, kuriame buvo paliesti tik imi
gracijos reikalai’.

Šiame siftifink'ime dalyvavo beveik visi 
asmenys, kurie vadovauja lietuvių gyveni
mui ir judėjimui ir nuo visų organizacijų 
ar grupių. Kai kurie sako, kad toks susi-

Ka\myni\ gyvenimo vaizdai:
Žurnalas tremtinių teisiniams, klausimams gvildenti

Latvių teisininkai pasirodė su savo pir
muoju periodinio leidinio numeriu, kuriame 
apart profesinių klausimų, gvildenamos 
bendros tremtiniams rūpimos teisinės prob
lemos. Straipsnių virtinėje randame prof. 
A. švabės straipsnį apie teisininkų parei
gas tremtimi; atžvilgiu, senatoriaus P. Lei- 
tans apie teisininkų uždavinius beteisišku
mo periode, adv. K. Vanags patiekia pla
tesnę DP teisių analizę, toliau randame 
straipsnį apie doktqravimosi galimybes vo
kiečių universitetuose.

Be paskirų pranešimų apie DP teisininkų 
nuvažiavimą ir kt., rašoma taip pat apie 
vokiečių teismų praktiką DP bylose, apie 
advokatų darbą Anglijoje ir pan. teisininkų 
aktualijomis.

Apart žurnalui pritaikytos teisinės kro
nikos, patiekiama taip pat teisinių knygų 
apžvalga.

ESTŲ KNYGA LATVIŠKAI
Žinomo estų rašytojo August Gailit, mū

sų skaitytojams pažįstamo Tomo Niper- 
nadžio autoriaus, vienas naujausių romanų 
„Liepsnojanti širdis” pasirodė latviškame 
vertime. Tai jau ketvirtasis to autoriaus 
veikalas, išleistas latvių knygų rinkoje. Be 
T omo Nipernadžio, latviškai jau pasirodė — 
^Laisvės daina” ir „Žiaurioji jūra”.

LATVIŲ BALETAS KVIEČIAMAS 
OLANDIJON

Baletmeisterio O. Lemanio vadovaujama 
latvių baleto trupė, savo gastrolėmis lan
kydama Įvairias latvių tremtinių kolonijas, 
Ambergo stovykloje gavo pasirodyti ir 
olandų imigracijos komisijai. Po šio pasi
rodymo, olandų atstovai pakvietė latvių ba
letą gastrolėms Olandijon 1948 metų sausio 
mėnesiui. Komisijos atstovai pažadėjo jš 
savo pusės paremti gastrolių organizacinius 
darbus.

LATVIAI SUKA .GARSINĘ FILMĄ
šių metų pavasarį grupė iniciatorių ėmė

si iniciatyvos garsinės filmos pagalba pa
rodyti pasauliui, kas gi iš tiesų yra tie 
DP. Sumobilizavus tremtyje esančius filmų 
darbuotojus, lėšas ir reikiamą aparatūrą, 
paruošus tinkamą scenarijų, 
filmavimo darbas.

Kaip rašo Tevzeme, tos 
parodyti pasauliui, kad D P
švarūs, barzdom apaugę bedarbiai, sėdin
tieji prie barakų belaukiant atvykstančio 
maisto transporto, — kaip neseniai at
vaizdavo vienas besilankantis anglas vidu-

tinio savo tautiečio bendrą nuomonę apie 
DP. Pats filmos pavadinimas „Kas mes 
esam ir ką mes pajėgiam” nusako jos 
siužetą,

Filmą prasideda dialogu'-vienoje kavinėje, 
kurioje anglas (vaidina anglas Mr. Grifit), 
atsitiktinai susitikęs DP (vaidina latvių 
dramos aktorius O. Uršteins), klausia, kas 
tie DP' iš tiesų yra. Į šį klausifną ir seka 
išsamus atsakymas apie latvių DP gyve
nimą, darbą ir ilgesį žmoniško gyvenimo, 
savo tėvynės ir savo valstybės. Šis atsaky
mas tat ir lydimas filmos vaizdų, parodan
čių he tik pilkus barakus, visą tremtinių 
kasdienybę, bet atskleidžia taip pat jų kul
tūrinius laimėjimus, darbą, pastangas ir 
nerimą. Filmą baigiasi pamaldomis bažny
čioje, kurioje tremtiniai susirinkę meldžia 
Aukščiausiojo, kad leistų vėl visiems lai
mingiems grįžti tėvų žemėn.

Kadangi ši filmą numatyta 
panaudoti užsienio propagandos 
ji" sinchronizuojama ahglų kalbom

daugiausia 
reikalams, 
— pmš —

SKELBIMAS 
ELEKTROKARDIOGRAFIJOS 

PAGRINDAI
Jau baigta spausdinti prof. med. dr. Juoiįo 
Meškausko paruoštas medicinos veikalas 
Elęk’trokardiografijos pagrin
dai. Tekste 83 piešiniai bei kardiogramos. 
Pinigus iš anksto įmokėjusiems knyga kaš
tuoja 45,— RM, studentams — 35,— RM. 
Siunčiant užsakytas knygas apdėtu mokesčiu 
priskaitoma pašto ir Įpakavimo išlaidos. Su 
užsakymais kreiptis šiuo adresu:

„S U D A V 1 A”,’ 
Augsburg, Hochfeld, Baltic Camp, Bl. 10-24.

„Sudavijos” knygų leidykla

FILATELISTŲ DEMCSIUI
Baltijos Filatelistų S-ga „Baltija” Augs

burg, Hochleld, DP stovykloje, kiekvieno 
mėnesio 1-mą sekmadienį, 13 vai., ruošia 
pašto ženklų varžytines. Pirmos varžytinės 
Įvyks 1948 m. sausio 4 d. Pašto žeklai se
rijomis, rįnkiniaj ir kt. priimami nuo 1 iki 
15 kiekvieno mėn. Varžytinių katalogas siun
čiamas už 20 Pf. Varžytinėms pašto ženk
lus siųsti:

Juozas Liubinskas 
Augsburg 

Von Richthoienstr. 34.

buvo pradėtas

filmos tikslas
tai nėra ne-

PRANEŠIMAS
Tremtinių Tarnybos patvarkymu iš asme

nų, kuriems karo metu yra dingę mokslo 
cenzo dokumentai, prašydmus turimo moks
lo cenzo dokumentams sudaryti Švietimo 
Valdyba priima tik iki 1948 m. kovo 15 d.

Naujai mokslo cenzui pripažinti ir teikti 
kol kas prašymai neprimami įr nespren
džiami.

LTB Švietimo Valdyba

rinkimas iš viso pirmas Amerikos lietuvių 
gyvenime. Jame dalyvavo Nepriklausomos 
Lietuvos atstovas ministras P. Žadeikis, gen. 
konsulas J. Budrys, konsulas P. Daužvardis, 
adv. W. F. Laukaitis, kun. dr. Končius, kun.
J. Balkunas, kum J. Bakšys, dr. Padalskis, 
dr. Vinikas, dr. P. Grigaitis, L. Simutis, M. 
Vaidyla, M. Tolišius, S. Michelsonas, adv.
K. Jurgėla, adv. Bagočius, Kvietkus, Da
gys, Bachunas, Žiuris, Laučka, A. Trečio
kas, dr. Tamošaitis, Karpius, Valaitis, Ži
linskas, P. Lapienė, Boley, N. Gugienė, P. 
Puzinas, B. Budginas, Gegužis, Mrs. Na- 
maksy, Matas, Klinga, Vaišvila, M. L. Va
sil, Michelsonienė, Matienė, Količienė ir 
kiti.

Susirinkimą atidarė dr. M. J. Vinikas ir 
pirmininkauti pakvietė Gegužį o sekreto
riauti Valaitį. Emigracijos klausimą refe
ravo kun. J. Balkunas. Nežinia, ar perdė
tai’ ar teisingai, jis pasakė: „Emigracijos 
klausimas ir darbas pasidaro daug svar
besnis, negu Tarybos ar Balfo darbas, o 
gal didesnis negu juos abu krūvon sudė
jus”.

Visi dalyviai pasisakė, kad reikalinga ko
ordinuoti imigracijos klausimą ir veikti | 
vieningai. Susirinkimas išrinko komisiją iš i 
adv. W. F. Laukaičio, kun. Balkuno, dr. M. 
J. Viniko, J. Buivydo, Jurgėlos, Dagio, 
Boley, Kvietkaus ir Lapienės, kad paruoštų 
projektus ir sušauktų formalų iš pilnai1 
Įgaliotų visų organizacijų 
kimą Imigracijos biurui 
reikalui tvarkyti.

Šiame susirinkime buvo
širdus visų lietuvių supratimas šio 
svarbaus mūsų tautai klausimo. Tuomi mes 
tik galime džiaugtis, nes beveik prieš me
tus be paliovos rašėme apie šį klausimą ir 
dabar pasirodo, kad mūsų balsas visgi ne
buvo balsu šaukiančiu tyruose. Jautrios 
lietuvių širdys išgirdo šį balsą ir jam kar
tą vieningai pritarė. („Naujienos”)

atstovų susirin- 
Įsteigti ir šiam

pastebėtas nuo- 
taip

BUS NAUJI TAUTINIO KOMITETO 
RINKIMAI

Kasselio lietuvių tautinis komitetas atsis
tatydino. Rinkimams pravesti į tautinį ko
mitetą išrinkta rinkiminė komisija. Anks
čiau įvykę rinkimai į stovyklos komitetą, 
Babenhauseno lietuviams padavus skundą, 
kad jie negalėjo balsuoti, nepatvirtinti. Nu
matoma, kad ir į tautybių komitetą bus taip 
pat greitu laiku nauji rinkimai. A. V.

Mūsų Brangiam Bendradarbiui
JONUI ŠNEIDERIUI

liųdint dėl jo tėvelio Juozo Šneiderio 
mirties, kartu liūdime ir nuoširdžiai 

užjaučiame.
Dornstadt Lietuvių Stovyklos 

Direktorius ir tarnautojai.

PPAIESKOJIMAS
, Ęas gali suteikti žinių apie Sedleckienę- 

Valašimaitę Olgą, kilusią iš Klaipėdos, 
Tulpių 13, prašau skubiai pranešti Zabors- 
kaitei, Mūhldorf/Inu. Eichield 5. Bavaria, 
U. S. Zona

Ar ryt karas?
• ■ „Gazette de Lausanne” Nr. 208 rašo:

Pasaulis yra kelyje į karą. Sunkiai atsiektas kompromisas tarp Vakarų ir Rytų 
t griūva. Rusija nenori tokio bendradarbiavimo, koks jai pasiūlytas,, nori primesti 
> pasauliui „tarybinę taiką”. Rusija pažeidė Atlanto Chartos, Teherano, Jaltos ir 
t Maskvos įsipareigojimus, prieš tai visą naudą susisėmusi sau. Gavo vartus į Bal- 
; tiją. Kontroliuoja Lenkiją, Dunojų, per savo satelitus priėjo iki Viduržemio jūros, 
i bet vis jai mažai. Ji erzinasi, kai Vakarų Europa bando atsistatyti po karo. Nėra 
; tautos, į kurią nesiveržtų komunizmas. Kaip Hitlerio laikais, europiečiai gyvena 
■ nuolatinėje karo, policijos ir šnipų baimėje. Europa laukia kažkokio sukrėtimo, ku- 
; ris ją išvaduotų iš komunistinės tironijos ir nuolatinės, visą gyvenimą demorali

zuojančios, grėsmės. .
„Le Monde” rugsėjo 25 d. rašė:

Po Marshallio — Višinskio dvikovės kilo panika. Visur sklinda nerimo iššauk
ti klausimai: ar greit karas? Tik optimistai dar tiki, kad karo iš viso nebus, nors ir 
iš jų tono kyšo baimė. Tįio tarpu gi — niekas nepasikeitė. JAV ir Tarybų Są
jungos užimamos pozicijos iš seno žinomos, o rūstūs žodžiai, išsprukę New Yorke, 
tėra senų faktų paliudijimas. Čia naujenybė tėra nuoširdumas. Iki šiol naudotasi 
prisidengiamąja migla. Abipusiška neapykanta buvo išreiškiama su nuoširdžia 
šypsena, vienas antram pakišinėjo kojas, bet maloniai užšnekindamas. Demosratija 
nenori karo, bijo jo ir komunizmo vadovaujami Rytai. Bet neišleiskime iš akių ir 
kitų esminių dalykų: gyvename šiandie pasulyje be autoriteto, be kodekso ir be po
licijos. Kol bendruomenėje dorieji žmonės yra geriau ginkluoti, yra bent minimu
mas saugumo. Tačiau kai banditai — rašo laikraštis: — sustiprės ir bus pranašesni 
už doruosius, atseit, demokratiją, gali prasidėt grobimas ir nusikaltimai...

Šiedu spaudos balsai pacituota kaip įrodymas karo psichozės, kuri apniko vi
są pasauli ir graužia diplomatų, mokslininkų, spaudos ir eilinio paprasto žmogaus 
nervus. Mūsų pareiga Į dalykus žvelgti šaltai ir blaiviomis akimis. Tad pasižiū
rėkime, kas yra tos karo psichozės skleidėjas?

Čia autorius nesunkiai surandamas, nes JT organizacijoje buvo svarstoma Vi
šinskio rezoliucija prieš „karo kurstytojus”, o žinome juk priežodį: pats triukšmo 
bijo, pats į būgną muJa.. BBC žiniomis, Maskvos gatvėse neberasi žmogaus, ku- 
ris nekalbėtų apie „eventualią amerikiečių agresiją prieš komunizmo šalĮ”, karo te
ma svarstoma nei fabrikų ir kolchozų susirinkimuose.

Iš ten ir ateina visas karo pranašavimas, ypač po to, kai Kominformas pradėjo 
savo viešą diversijos veikimą. Karo psichozės skleidėjų tikslai yra daugeriopi. Vi
sų pirma komunizmo viešpačiams rūpi savos visuomenės už apinasrio nustvėri- 
mas. 1939—1945 m. būvyje išvargusiai masei sakoma, kad nepaisytų kasdienybės 
vargų ir nepriteklių, o įsistebėtų į pavojų,plaukiantį iš užsienių. Sis propagandinis 
triukas yra gerai apsvarstytas. Ypač komunistų partijos bajorija ir jos artimieji 
tarneliai bijo prarasti ligšiolines savo pozicijas. Baimė šiuo atveju juos sudraus
mina vadinamajai „generalinei linijai”, ir jie stengiasi vienas antrą pralenkti re
žimo statomų reikalavimų vykdyme. O eilinis fabriko darbininkas ar kolchozininkas?
— ir jis savo sielvartą, viltį ir rūpesčius užmarinuoja būsimojo karo iliuzijoje. Ty
la ir išorinis susiklausymas pagelbi penkmečiui, paskoloms ir kitokiems viršnor- 
miniams gyventojo melžimams. x

Apie gresiantį karą ypač garsu Pabaltijyje, Lenkijoje ir kf. už geležinės uždan
gos .atsidūrusiuose kraštuose. Čia komunistinė propaganda siekia tų pačių, kaip ir 
savo gimtajame lizde, tikslų; be to, sąmoningai nori sukurstyti mažiau politiškai 
įžvalgų ir karštesnį elementą prieš laiką demaskuotis, griebiantis individualaus ar 
organizuoto okupacijai pasipriešinimo veiksmų. Už visa tai mokama krauju, krau
jo gi NKVD nesigaili, juo labiau antikomunistinės visuomenės, kuri, kaip jie ge
rai supranta, tikrojo karo atveju ir dar užnugaryje būtų itin pavojinga.

Komunizmo agentų tikslai Vakarų Europoje dar aiškesni. Kalbos apie karą 
demoralizuoja visuomenę, įskiepija jai neviltiškumą ir fatalizmo nuotaiką. Jei ryt
— poryt karas, tai, gali galvoti eilinis žmogelis, kam čia atsistatyti, kam gerinti 
savo būklę, spartinant ir tobulinant darbą, ko žvelgti į perspektyvą, geriau praei
nančių dienų šešėlyje naudotis likučiais, be valios įtempimo, be iniciatyvos, pasy
viai. Be to, visais amžiais ir visose šalyse būna žmonių, kurie neturi aiškių pažiūrų, 
jų pasaulėžiūra tai lyg gairikė vėjuje, —ir šis elementas, karo grėsmės veikiamas, 
pasineria visiškame oportunizme, iš anksto (atsarga, girdi, gėdos nedaro) bando 
neįsikreipti penktosios kolonos agentams, pats savaime užsiveria ant Kominformo 
meškerės, pasijungia darbui, kuris pražūtingas ir jam pačiam ir 
tautai.

Ypač karą karo psichozei turime paskelbti ir be kompromisų 
tremtiniai. Turime suprasti, kad komunizmo agentams labai svarbu 
mūsų bendruomenę, kuri jiems stovi ant kelio jau ne nuo vakar,
me, karo baimės apsiaubtas tremtinys gali galvotrūkčiais parsiduoti nors paskuti
niam pigiausiam darbui, kad tik už Europos ribų, o jei to tuo tarpu nepadarys, 
tai, jų manymu, užsičiaups burną ir tylės apie savo Tėvynės kančią. Įsisąmoninin- 
kim, kad mūsų ir mūsų Tėvynės priešas nesnaudžia, tad budėkime ir mes, kuriuos 

, likimas pašaukė į Vakarus didelei politinės emigracijos misijai.
Pasirinkę rūsčią politinės emigracijos dalią, mes savo nepalūžtamu tikėjimu į 

galutinį demokratijos laimėjimą, savo ryžtu ir savo valia turime įrodyti, kad iš 
kovos už laisvą ir nepriklausomą būtį Tėvynei ir sau nepasitrauksim, nors pasaulį 
ištiktų ir ko klaikiausi įvykiai, kurie iš vienetų ir bendruomenių pareikalautų vi
sokeriopų aukų. Teisė yra su mumis. J. CICĖNAS

jo valstybei ar

jĮ vykdyti mes, 
sudemoralizuoti 
Juk, pagalvoki-

PRANEŠIMAS

Brooklyne naujai atvykusių .tremtinių ii 
vietinių pastangdnjis įsteigta bendrovė 
tremtinių pagalbai. Ji tarpininkauja 

ypač siuntinių pasiuntimui Europon.
Siuntėjų patogumui sudaryta trijų rūšių 

standartiniai maisto siuntiniai. Siuntimo 
tūrį sudaro reikalingiausi tremtiniams pro
duktai: taukai, cukrus, mėsa, bekoniena, ka
va ir t.t

Siuntinys Nr. 1, 11 svarų, kaštuoja 7 dol.
Siuntinys Nr. 2, 21 svaro, kaštuoja 10 dol.
Siuntinys Nr. 3, 11 svarų, kaštuoja 5,50 

dol. įskaitant persiuntimą.
Bendrovė tarpininkauja persiunčiant ir 

pačių klijentų paruoštus siuntinius. Pagei
daujant sudaromi ir kitokios sudėties siun
tiniai.

Bendrovė užsakymus priima asmeniškai ir 
paštu, kas labai svarbu Kanados mfe- 
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