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Prancūzija pergyvena sunkias dienas
Streikų banga pradeda atslūgti

Paryžius (UP). Prancūzų tautinis ‘Susirinkimas, posėdžiavęs be pertraukos 28*/« va- 
hndos, sekmadienį 404 balsais prieš 184 balsus priėmė kovai su streikais įstatymą, 
lis įstatymas numato padidintas bausmes už sabotažo aktus ir suteikia vidaus reikalų 
klinisterijai teisę panaudoti tuos 80.000 vyrų, kurie neseniai buvo pašaukti, krašto 
Saugumo ir vidaus tvarkos palaikymui. K°n"inis<»l atstovai prieš šį, įstatymą iškėlė pro
testą. Jų įneštą pakeitimo pasiūlymą Respublikos Taryba atmetė. Kiek pirmiau ta pa
ti taryba 209 balsais prieš 84 balsus buvo priėmusi kovai su streikais įstatymą. Par
lamentas pirmadienį vėl susirinko. Streikų banga pradeda po truputį atslūgti. Geležin- 

' keliečiai didžiąja dalim vėl pradėjo dirbti. Taip pat ir paštų tarnautojai grįžta į dar
bą. Dalinai darbas jau yra pradėtas ir šiaurės Prancūzijos anglių kasyklose. Pietų 
Prancūzijoje pasireiškė nauji streikai. Tekstilės darbininkų profesinė sąjunga Pąry- 
žiuje paskelbė generalinį streiką. Bendrosios prancūzų profsąjungų unijos (CGT) de
rybos su vyriausybe yra nutrukusios.

Paryžius (Dena-Reuter). Padėtis Prancū-1 keturių užsienių reikalų ministerių konfe- 
zijoje dar vis tebėra neaiški. Vidaus reika
lų ministeris Mochas paskelbė, kad pastarų
jų 24 vai. būvyje yra suimti 324 sabotuo
tojai. Ministeris pirmininkas Schumanas pa
reiškė, jog agitatorių tarpe tam tikras skai
čius yra užsieniečių, kuriuos komunistai 
parsikvietė į Prancūziją. Jei streikai nusi
tęs į gruodžio mėnesį, tai tuo pačiu bus 
iškasta franko valiutos laidojimo duobė.

Nors CGT profesinių sąjungų pasitari
mai su darbo ministerija nutrūko, bet Bor
deaux ir Le Havre uostuose darbininkai 
grįžo J darbą, o Paryžiuje streikuoja 
liau. Kai kuriose vietose traukiniai yra 
leisti nuo bėgių.
1 Armijos atstovas paskelbė, kad šiuo 
tu Prancūzija, įskaitant ir kolonijas, 
,700.000 ginkluotų vyrų. Tikrojoje Prancū
zijoje esą 540.000 kovai paruoštų vyrų, 
oficialiai pranešama, kad 50.000 karių 
panaudota saugoti geležinkeliams nuo 
gikėsintojų ir sabotuotojų.
I Užsienių reikalų ministeris Bidault buvo 
atvykęs iš Londono dalyvauti pasitarimuo
se dėl vidau/ krizės. Jo nebuvimo metu
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1 keturių užsienių rei
| renctjoje Prancūziją atstovavo Couve de 
Murville.

Pirmadienį Paryžiuje 20 ginkluotų ko
munistų vienoje atviroje linijoje sustabdė 
požeminio traukinio susisiekimą. Po pietų 
sustojo visas požeminių traukinių judėji
mas, nes sustreikavo jėgainių darbininkai 
ir nutrūko srovės tiekimas.

Kovai su streikais įstatymas numato ka
lėjimo bausmes nuo šešių mėnesių iki pen
kių metų už skatinimą darbininkų nutrauk
ti darbą grasinimais, melagingomis žinio
mis, vartojant prievartą, apgaulę ir t.t. Jei 
šie nusikaltimai įvyksta vartojant ginklą, 
arba jeį įsibraunama j svetimus namus, tai 
bausmės taikomos dvigubos.

Paryžius (AP). Visi Paryžiaus teatrai ir 
kino teatrai yra uždaryti. Kariuomenė už
ėmė radiofono namus. Abiejų komunistinių 
laikraščių „Ce Soir” ir „L’Humanitė” lei
dyklas užėmė policija. Visi ten rasti laik
raščių egzemplioriai buvo konfiskuoti.

Paryžiaus požeminis traukinys buvo su
stojęs tol, kol kariuomenė užėmė elektros 
jėgainę ir pradėjo tiekti srovę.-

Paryžius (UP). Naktį Į trečiadienį sa.bo- 
tieriai nuleido nuo bėgių pašto traukinį 
kursuojantį tarp Paryžiaus ir Arras. Žuvo 
30 žmonių. Manoma, kad aukų skaičius dar 
padidės. Sužeistųjų priskaityta 70. Sis sa
botažo aktas yra priskiriamas komunistams, 
o komunistai už tai kaltina gaulistus. Grei
tasis traukinys Paryžius — Ženeva netoli 
Lyono taip pat buvo nuleistas nuo bėgių. 
Kitas elektrinis traukinys nušoko nuo bė
gių prie Avignono. Vis tai sabotažo aktai. 
Laikraštis „Paris Presse” praneša, kad vie
nas į Brestą važiavęs traukinys, kuriame 
keliavo jūrininkai, netolį Rennes buvo su
laikytas jrer vos kelis metrus nuo viadukto 
ant kurio buvo išardyti bėgiai.

UP praneša, kad 2000 streikuojančių no
rėjo įsiveržti į policijos ir gvardijos sau
gojamas Renault automobilių įmones. Jie 
įmnaudojo sunkųjį traktorių fabriko sie
noms pramušti. Įvykusiame susirėmime 
keli asmenys buvo sužeisti.

SENATAS PRIĖMĖ SKUBIOSIOS PA- 
GELBOS PROGRAMĄ

Vašingtonas (Dena-Reuter). Jungtinių 
Amerikos Valstybių senatas priėmė skubio
sios pagalbos programą, pagal kurią Pran
cūzijai, Italijai ir Austrijai numatoma su
teikti 597 milijonai dolerių paramos. įsta
tymo projektas dabar jau yra Atstovų Rū
muose ir manoma, kad ateinančioje savai
tėje jį priims ir Atstovų Rūmai.

Vašingtonas (Dėna-Reuter). Amerikiečių 
senatas skubiosios piagalbos Prancūzijai, 
Italijai ir Austrijai programą priėmė 83 
balsais prieš 6 balsus. Atstovų rūmų ’kal
bėtojas pareiškė, kad ligi gruodžio 8—9 d. 
įstatymas bus priimtas ir Atstovų Rūmuo
se.

ATNAUJINAMOS BRITŲ — SOVIETŲ 
DERYBOS

Londonas (Dena-Reuter) Britų prekybos 
ministeris Haroldas Wilsonas trečiadieni iš
vyko į Maskvą. Ten iš naujų bus pradėti 
pasitarimai dėl sudarymo britų — sovietų 
prekybos sutarties.

* Prie Pragos nukritusiame sovietų- 
rumunų bendrovės lėktuve buvo rasta i 
kilogramai aukso.
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SOVIETAI NORĖJO PRISIJUNGTI PRIE 
„ASIES” VALSTYBIŲ

Tokio (Dena-INS). Tarptautiniame Tri
bunole paaiškėja, jog mažai trūko, kad So
vietų Sąjunga būtų prisijungusi prie 
valstybių, bet jos reikalavimai buvo 
dideli, kad Hitleris negalėjo išpildyti, 
patvirtina stenogramos pasikalbėjimo,
kusio J941 m. kovo 27 d. Berlyne, tarp Rib- 
be n tropo ir japonų užsienio reikalų minia- 
terio Yosuke Matsuoka. Iš nuorašo aiškėja, 
kad Ribbentropas tuomet pareiškė: „Sovie
tų Sąjunga prisidėtų prie trijų pakto, bet 
jos sąlygos yra neįmanoma išpildyti”.

Sovietų Sąjungos-reikalavimus Ribbentro
pas tuomet šitaip esąs formulavęs:

1. Vokietija turi atsisakyti nuo savo in
teresų Suomijoje. 2. Sovietų Sąjunga turi 
gauti bazes išilgai Dardanelų. 3. Sovietų 

| Sąjunga reikalauja dominuojančių pozicijų 
Balkanuose, ypač Bulgarijoje.

I Į - Šią paslaptį atidengė buvęs jajxmu pa
siuntinys Berlyne Hiroschi Oschima, kuris 
šiuo metu yra teisiamas sąjungininkų tribu
nole už nusikaltimus karo metu.

Taikos derybos be pažangos
MARSHALLIS PUSRYČIAUJA PAS MOLOTOVĄ

Londonas (Dena). Iki šiol keturi užsienių 
reikalų ministerial Įstengė išspręsti tik po
rą antraeilių dalykų, būtent: Pakistanu! bus 
leista dalyvauti taikos sutarties paruošime, 
ir antras dalykas — klausimas, kas gali 
dalyvauti taikos konferencijoje atidedamas 
iolt kol nebus susitarta pagrindiniais tai
kos sutarties klausimais. Kituose klausi
muose nepasiekta jokio susitarimo. Prancū
zų užsienių reikalų ministeris Bidault an
tradieni buvo išvykęs į Prancūziją, bet tą 
pačią dieną grįžo atgal. Grįždamas iš 
Jungtinių Tautų visuotinio susirinkimo, 
ąntradienį f Londoną atvyko Višinskis. 
Marshallis priėmė Molotovo kvietimą da
lyvauti penktadienį pusryčiuose sovietų pa
siuntinybėje. Antradienio rytą Bevinas pus
ryčiavo pas Marshallį.

Londonas (Dena/Reuter). Pastaruoju me
tu užsienio reikalų ministerių konferenci
joje buvo tariamasi dėl vokiečių tautos at
stovų atsiklausimo, o taip pat buvo disku
tuojamas taiikps sutarties pasirašymo bei 
jos ratifikavimo klausimai. Lygiagrečiai 
buvo aptartas kitų sąjungininkų dalyvavi
mas prie sutarties paruošimo. Gyvas disku
sijas iššaukė amerikiečių pasiūlymas įrašyti 
į busimąją Vokietijos konstituciją straipsnį, 
pagal kurį Vokietija būtų priversta visas

prie vokiečių taikos sutarties paruo- 
Pasifarimai tuo klausiniu dar bus tę- 
Numatoma, kad po to „keturi di- 

pereis prie Austrijos sutarties klau-

Princesė Elizabeta ir Leiį. P. Mountbatte nas tuoj po vestuvių (Dena—NYT)

CHURCHILLIUI 73 METAI
Londonas. S. m. lapkričio mėn. 30 d. 

Winstonui Churchjlliui sukako 73 m. am- 
, žiaus. Savo gimimo dieną jis atšventė sa- 
; vo bute, Londone, kartu su šeima ir ke
letą intymių draugų.

Sveikinimai suplaukė iš viso pasaulio 
taip pat įvairūs, širdingi ir nuotaikingi, 
kaip ir visuomet. •

) Paskutinieji šie metai skaitomi Chur- 
chillio geriausių kalbų ne u parlamente Ir 
Įvairiose kiašto vietose, įtarias jis pasakė 
nuo 1945 m., tai yra jx> konservatorių par
tijos jrralaimėjimo rinkimuose. Nors Chur- 
chillio ir nebejaunas, bet jo kalbos tokios 
pat imponuojančios ir ugningos kaip ir 

j anksčiau.

konstitucines valdžios funkcijas koordinuoti 
su taikos nuostatais. Bet nė vienu čia pa
minėtu klausimu nebuvo galutinai- susi-, 
tarta. '

MAŽŲJŲ" VALSTYBIŲ KLAUSIMAS
Londonas (AP) Amerikiečių užsienio rei

kalų ministras George G Marshallis antra
dienio posėdyje pasisakė už tai, kad ma
žosioms valstybėms būtų leista bendradar
biauti 
Šimo, 
siami. 
dieji” 
simo.

Mažųjų valstybių dalyvavimo klausimas 
iškilo ryšium su pasiūlymu sudaryti ketu
rių valstybių komisijas, kurios turėtų at
likti vokiečių taikos sutarties paruošiamuo
sius darbus susietus su teritorijų pretenzi
jomis, ūkiškąja organizacija ir demilitari- 
zavimu. Prancūzų pasiūlymui, kuris numa
to nuolatinių keturių valstybių komisijų 
sudarymą, sovietų užsienių reikalų minis
tras Molotovas pritarė. Marshallis pareiš
kė, kad lygiai taip pat ir kitos valstybės, 
kurias dalyvavo kare, turi „teisę” pilnai 
dalyvauti paruošiamuosiuose darbuose. Čia 
jį parėmė ir britų užsienio reikalų minis
tras Beviiias.

JAV gamina naujus atominius ginklus
Atlantic City (Dena-Reuter). JAV atomi

nės energijos komisijos pirmininkas Do
vydas E. Lilienthalis amerikiečių inžinierių 
draugijoje pranešė, kad JAV gamina nau
jus atominius ginklus. Tų' ginklų gamybai 
esą taip pat vartojamj uranas ir plutonius. 
Smulkesnių žinių apie tų ginklų rūšį D. E. 
Lilienthalis nesuteikė.

Vašingtonas. (AP) Amerikiečių atominė? 
energijos komisija pranešė, kad Ramiajame 
Vandenyne Enitwetok-Atoll yra pradėta 
statyti atominių ginklų bandymų įrengimai. 
Si taip nuošali vieta buvo pasirinkta dėl 
dviejų priežasčių. Viena, kad ten gyvena 
lik 145 žmonės, kurie lengvai gali būti ki- 
lur perkelti, o antra Enitwetok yra 100 ki
lometrų pločio atviros jūros apsuptas ir 
todėl yra visiškai izoliuotas, taip kad nėra 
jokio pavojaus, jog radioaktyvinės dalely-

tės galėtų būti vėjo nuneštos į gyvenamas 
sritis.

Vašingtonas (AP). Laukiama, jog gruo
džio 8 d. prezidentas Tntmanas patieks 
kongresui savo pasiūlymus dėl bendrosios 
Marshallio programos.

Neapolis (AP). Ankstyvą pirmadienio 
rytmetį trys amerikiečių 
J Neapolio uostą.

* Jungtinių Amerikos 
pajėgos ligi gruodžio 14 
iš Italijos. (UP).

* Buvęs sovietų pasiuntinys Čekoslova
kijoje A. V. Sorin yra paskirtas sovietų už
sienio reikalų ministro pavaduotoju. (UP)

* Gruodžio 1 d. prasidėjo olandų — in
doneziečių pasitarimai dėl konflikto likvi
davimo. (UP)

kreiseriai įplaukė

Valstybių karinės 
d. bus atitrauktos

Jungtinių Tautų nutarimas padalinti Palestiną gali 
:■< uždegti Artimuosius Rytus

Naujorkas (Dena-Reuter). Už Palestinos 
padalinimą balsavo: Australija, Belgija, Bo
livija, Brazilija, Baltgudija, Kanada, Costa 
Rica, Čekoslovakija, Danija, Dominika, Ek
vadoras, Prancūzija, Guatemala, Haiti, Is
landija, Liberija, Luksemburgas, Olandija, 
Naujoji Zelandija, Nicaragua, Norvegija, 
Panama, Paragvajus, Peru, Filipinai, Len
kija, Švedija, Ukraina, Pietų Afrika, Urag- 
vajus, Sovietų Sąjunga, Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Venecuela.

Prieš padalinimą balsavo) Afganistanas, 
Kuba, Egiptas, Graikija, Indija, Persija, 
Irakas, Libanonas, Pakistanas, Saudi Ara
bija, Sirija, Turkija, Yemenas,

Irakas, Saudi Arabija, Sirija, Pakistanas 
ir Yemenas pareiškė, jog šios valstybės 
jaučiasi nesusietos su Palestinos padalini
mo nutarimu ir pasilieka sau teisę irutis 
priemonių, kurios joms atrodys reikalingos.

Argentina, Čilė, Kinija, Kolumbija, Sal
vadoras, Etiopija, Honduras, Meksika, D. 
Britanija ir Jugoslavija susilaikė nuo bal
savimo. )

Bolivija, Čekoslovakija, Danija, 'Panama 
ir Pilipinai yra išrinkti nariais j Jungtinių 
Tautų Palestinos administracijos komisiją. 
, JT Patikėtinių Taryba nutarė sudaryti 
komisiją, kad ji paruoštų Jeruzalės tarp
tautinės zonos statutą. Yra svarstoma ga
limybė sušaukti Saugumo Tarybos nepa
prastą posėdį. Ji turėtų aptarti dabartinę 
padėtį Palestinoje, o taip pat turėtų pasi
rūpinti sudaryti JT delegaciją, kuri pri
žiūrėtų Palestinos padalinimą.

Naujorkas (Dena-Reuter). Žydų sionistai 
jau ruošia planus dėl žydų imigracijos į 
Palestiną. Svarstomas klausimas dėl f>er- 
kėlimo vieno milijono žydų iš Europos ir 
Vidurinių Rytų j naująją žydų valstybę. 
Pirmenybė bus teikiama 200.000 žydų, ku
rie šiuo metu yra DP stovyklose Europoje, 
ir kurie yra laikomi Kipro saloje. Dabar 
Palestinoje gyvena 650.000 žydų ir 1.200.000 
arabų.
PASIPRIEŠINIMAS ARABŲ PASAULYJE

Jeruzalė (Dena-Reuter) Palestinos arabai, 
protestuodami prieš Palestinos padalinimo 
nutarimą, paskelbė trijų dienų streiką. Vi
sos arabų Įstaigos, krautuvės, svetainės ir 
kavinės antradienį užsidarė. Taip pat su
stojo ir transfiortas. Mieste įvyko arabų 
jaunuomenės demonstracijos, kurias išsklai
dė policijos šarvuočiai.

Libanono sostinėje Beirute yra įsteigtas 
biuras savanoriams registruoti ir rinkti pi
nigams busimojo karo žygio finansavimui. 
Transjordanijoje arabų aukštasis komitetas 
paskelbė trijų dienų streiką. Damaske ara
bai demonstrantai padegė amerikiečių pa
siuntinybę ir išdaužė sovietų — siriečių 
kultūrinio bendradarbiavimo biuro 
pas.
. Kairas (AP) Ryšium su Jungtinių 

nutariibu padalinti Palestiną, Arabų 
sekretoriatas paskelbė oficialų pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad visos arabų viltys, jog 
Jungtinės Tautos ras teisingą šio klausimo 
sprendimą, neišsipildė. Šiuo frizuotos dau-

gumos nutarimu esąs [Padarytas sprendimas, 
kuris pažeidžia viso pasaulio pripažintąją 
tautų apsisprendimo teisę, ir kuris panei
gia arabiškosios daugumos teises.

„Jaunųjų egiptiečių partijos” vadas Ach- 
med Hessein Associated Press atstovui pa
reiškė, kad jis laukia tolimesnių Arabų 
Lygos generalinio- sekretoriaus nurodymų, 
ir kad arabų reikalus jis ginsiąs su ginklu 
rankoje.

Arabų Lygos generalinis sekretorius Az- 
zam Pascha Kaire pareiškė, kad Jungtinių- 
Tautų nutarimas padalinti Palestiną gali 
uždegti Artimuosius Rytus.

AP ir Damasko praneša, kad tenai vyks
ta arabų' vadų pasitarimai dėl pasiruošimų 
arabų akcijai. Be kitų' pasitarimuose 
vauja Jeruzalės muftis ir aukštojo 
vykdomojo komiteto atstovai.

DEGA JERUZALE
Kairas (Dena-Reuter) Kaire ir

arabų sostinėse Įvyko antisemitinės demons
tracijos. Gruodžio 8 d. Kaire' susirinko 
Arabų Lygos taryba.

Pirmoji arabų streiko diena Palestinoje 
prasidėjo žiauriais išsišokimais. Jeruzalė
je prasidėjo sąmyšis. I dangų atsimuša de
gančių pastatų pošvaistės. Antradienį po 
pietų žydai padegė didžiausią arabų kino 
teatrą „Rex”. Tada arabų jaunuoliai pra
dėjo padeginėti žydų krautuves. Gaisras 
sunaikino apie 50 krautuvių. Susisiekimas 
tarp Jeruzalės, Tell-Avivo ir Jaffoa yra 
nutrauktas.
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Galimos Graikijos karo pasekmės naujoje perspektyvoje
(RAŠO M. ANDERSONAS)

Man rašant šias eilutes čia, Salonikuose, 
atrodo, kad trečias pasaulinis karas jau yra 
prasidėjęs. Du šimtai aštuoniasdešimt tūks
tančių Makedonijos pasienio ūkininkų bu
vo andartiečių išvyti Ir subėgo į šiaurinės 
Graikijos miestus. Virš keturiasdešimt tūks
tančių rado prieglaudą (vairiose pastogėse 
ir palapinėse pačiame Salonikų mieste ir 
apylinkėse.

Aš, tiesa, kalbėjau su nedaugeliu iš tos 
minios, bet jų pasakojimai pilnai patvirti
na įspūdžius korespondentų ir stebėtojų, 
kurie tas sritis gerai pažįsta ir viską savo 
akimis yra matę.

Niekad iki šiol dar nebuvo taip aiškiai 
vedamas nepaskelbtas karas. Nieks neabe
joja, kad šis karas yra Rusijos inspiruotas. 
Bet čia Tito ir Stalinas yra taip gerai su
sitvarkę, kad čia komisijai būtų labai sun
ku surasti jrodymų, apie jų Įsimaišymą Į 
tuos plėšimus, kuriais naikinamas Graiki
jos ūkis.

Partizanai nešioja Įvairiausių rūšių uni
formas: britų, italų, vokiečių, amerikiečių 
ir visokias kitokias, kokias tik jie susiran
da. Ginklai, kaip ir jų rūbai, yra taip pat 
labai Įvairūs. Metodai yra visai paprasti. 
Jie išslenka per Albanijos, Jugoslavijos ar 
Bulgarijos sienas, apiplėšia ir sudegina 
kaimus, išvagia gyvulius, nusigauna keletą 
jaunų vyrų ir priverčia kovoti jų eilėse 
arba paima juos j nelaisvę, o paskui per 
sienas vėl slenka atgal. Tj-ys kaimyninės 
valstybės niekad jiems neatsakė prieglau
dos, kada jie grįždavo po nakties „darbų”. 
Tos trys valstybės nėra atviros patikrini
mui. Komisija dabar pakelėje Į šiaurę, bet 
turės sustoti ikį galės Įeiti Į komunistų te
ritoriją.

Pabėgėliai, kuriuos banditai padarė be
namiais, yra ramūs, padorūs ir mėgstami 
žmonės. Susispaudę po keletą šeimų viena
me kambaryje ar kokiame rūsyje, pasidėję 
šiaudų čiūžinius ant grindų ieško nakties 
poilsio, kūną pasotina skurdžiais trupiniais, 
bet vaikai švarūs ir patys stengiasi nepa
lūžti ir gyvena viltimi.

Kada aš pasisakiau negalĮs Salonikų 
viešbučiuose gauti kambario, jie beveik 
choru suriko: „O, ateikite pas mus, čia pa
kankamai vietos. Siame kambaryje tiktai 
penkios šeimos.”

NAMAI SUDEGINTI
Man paklausus, kiek jie galėjo su savim 

'pasiimti palikdami savuosius namus, gavau 
atsakymą. „Nieko, namai buvo sudeginti”. 
Paprastai, visi pabėgėliai, su kuriais ten
ka susidurti, mielai pasakoja kaip jie pa
teko andartiečiams | nagus ir kaip jiems 
pasisekė laimingai nuo jų pasprukti. Bet 
viena pabėgėlė laimingesnė už kitus, nes 
buvo susižadėjusi su vienu b/itų kareiviu 
ir užkalbino mane angliškai. Man užklausus 
kas tie andartiečiai yra, pabėgėliai pasakė, 
kad tokie pat žmonės kaip ir jie, tiktai ko
munistai.

Kada aš pasiteiravau, ką andartiečiai
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_— Gyveno plačiai ir su niekuo neben
draudamas. Folis turėtų turėti pinigų; ta
čiau jis ir jo žmona pasitenkino tik virėju 
ir šeimininke. Atrodo, neturėjo nei duri
ninko, nei pasiuntinio, nei šoferio. Manau, 
galima prileisti, kad jie neturėdavo'ir sve
čių. Be to, aš pasakyčiau, kad namas per 
didelis jiems. Bet jie tik vieni gyveno 
jame, dargi be šoferio, o Folis dar statėsi 
atskirą garažo priežtatą. Tai betoninis pas
tatas, baigtas ŠĮ rytą. Išcementavo aslą, ir 
visas pastatas baigtas.

— Nagi kas čia blogo? — paklausė 
Dreikas. — Jis turi teisę statyti garažo 
priestatą, ar ne?

— Bet kam jam tai reikalinga? — pa
klausė Meisonas. Garažas pakankamai di
delis, kad tilptų trys automobiliai. Folis 
turi du automobilius, o nė vieno šoferio.

— Gal jis norėjo nupirkti automobili 
šeimininkei, — tarė juokdamasis Dreikas.

— Gal būt Arba jis nori padalinti butą, 
— pridėjo Meisonas.

— Na nėra ko spėlioti. Ką aš turiu 
daryti?

— Norėčiau, kad sužinotum apie Folį 
viską, kas tik galima; iš kur jis atvyko ir 
kodėl; tą pati aPie Kartraltą. Kad greičiau 
vyktų, .panaudoki tiek žmonių, klek reika
linga. Noriu informacijų ir noriu greitai; 
greičiau negu galės jų gauti policija.

— Manau sutiksi, kad šiame reikale 
yra kažkas neaiškaus. Manau sutikai, kad 
Kartraitas pažino Fol|, arba pažinojo JĮ 
kada praeityje ir kad jis apsigyveno kai
mynystėje, išsinuomuodamas namą sąmo
ningai tikslu, ii sekti. Norėčiau žinoti, 
kodėl? 

plėsdami ir degindami savo tėvynės kai
mus norj laimėti, vienas senas vyras atsa
kė trumpai „rojų”. JĮ papildė kitas vyras, 
kuris paaiškino, kad jie persiėmę komuniz
mu nori gauti valdyti kraštą komunizmui 
laimėjus. Ir nėra abejonės, kad komunistai 
Graikiją užviešpataus ir Maskva valdys 
kraštą, jeigu andartiečiai nesiliaus darę 
chaoso Makedonijoje.

MAKEDONIJA - KVIEČIŲ ARUODAS
Makedonija reiškia Graikijai tiek, kiek 

Vidurinių Vakarų steitai Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms. Tai turtinga kviečių au
ginimo sritis, kuri normaliai maiitina visą 
kraštą. Andartiečiai sunaikino Makedoniją, 
kaip maisto produktus gaminančią sritį ir 
didelę gyventojų dalį padarė išvietintais as
menimis, kuriuos Graikija dabar turi mai
tinti.

Pietinė Graikija turi per mažai maisto. 
Ir jeigu kokiu nors būdu andartiečiai ne
bus sudrausti, ją laukia komunizmas, nors 
ji jo nekenčia nemažiau kaip ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Graikijos gyventojai 
mėgsta laisvę ir duoda laisvę kitiems. Tai 
kontrastas tamsiai ir fanatiškai Jugoslavi
jos liaudžiai. Man pasakojo du korespon
dentai, kurie neseniai grĮžo iš kelionės po 
Jugoslaviją, kad tautai nepatinka Tito įves
tas teroras. Tačiau jie jį akceptuoja dėl sto
kos vadų ir sugebėjimo su juo kovoti.

Albanija jau užantspauduota galutinai. 
Joks žodis nebeateina iš tenai, net ir laiš
kai giminėms. Su Bulgarija irgi beveik tas 
pats._ Tik Graikija tebėra viena šiame že
mės pakraštyje laisva. Bet ir ji atakuojama 
tokiu mastu, kad nebetenka abejoti dėl Po- 
litbiuro intencijų.

KOVOTI ARBA LIKTI VASALU
Rusija nori ir tikisi gauti Graikiją. Grai

kija stovi skersai kelio į Iraną, į naftos šal
tinius, kurie ekspertų nuomone sudaro 5O°/o

— Paulius Dreikas medituojančiai iš
tempė smakrą ir atsitiktinai pažvelgė į ad
vokato veidą.

— Prašau kalbėti atvirai. Kur šuo pa
kastas?

— Aš viską išdėsčiau, Pauliau.
— Ne, ne viską Perri. Jūs atstovaujate 

klijentą, kuris pasiskundė staugiančiu šu
nim. Klijentas pabėgo su vedusia moterim. 
Matyti ji yra graži ta ištekėjusi moteris. 
Visi patenkinti išskyrus nuskriaustą vyrą. 
Jis kreipėsi | apylinkės advokato įstaigą. 
Žinai, kad iš apylinkės advokato be tuščių 
žodžių jis daugiau nieko nepeš. Nėra pa
grindo dėl to tiek daug rūpintis, nebent ką 
nors nutylėjai.

— Gerai, — tarė Meisonas tyliai, — ma
nau, kad reikės atstovauti daugiau negu 
vieną asmenj. Aš tiksliai tebesilaikau pro
fesinės etikos, bet galimas dalykas, kad 
man reikės atstovauti taip pat ponią 
Folienę.

— Taip, — tarė šypsodamasis Dreikžs, 
— ji laiminga, ar ne?

— Nežinau, tarė Perrys Meisonas prisi
merkdamas. Noriu viską sužinoti apie pa
dėtį kas tik galima. Noriu žinoti, kas tai 
per žmonės ir iš kur jie.

— Ar turi fotografijas? paklausė Drei
kas.

— Ne, neturiu. Bandžiau gauti, bet ne
galėjau. Kartraito šeimininkė yra kurčia, o 
kaip pasibaigė su Folio šeimininke, jau 
pasakiau. Bandžiau ją papirkti ir išgauti 
keletą fotografijų. Nepasisekė. Ji tai pa
sakys Foliui. Matyti ji labai atsidavusi 
jam. Kitas įdomus dalykas prieš pat man

pasaulio naftos rezervo. Rusija taip pat tu
ri pretenzijų į Italiją, kurioje jau dabar 
pasiruošusi užkurti gaisrą, kuris gali būti 
palyginamas su 1944 m. gruodžio mėn. ko
munistų sukilimu Graikijoje.

Gavusi Graikiją ir Italiją, Rusija pasi
daro Viduržemio jūros šeimininke. Turėda
ma Viduržemio jūrą Rusija gali turėti ir 
visą Europą. Tą galį numatyti net ir at
sitiktinis stebėtojas, kaip kad ir aš esu. 
Bet kada ji turės Europą, nebeišvengs pa
našaus likimo ir Afrika su Azija. Todėl jei 
mes nesuvaldysime andartiečių, Rusija ir 
jos satelitai, kontroliuos visą pasaulį, nes 
nepanašu, kad vienos Jungtinės Valstybės

Stanislovo Mikolaičiko nepailstama kova dėl savo krašto laisvės
Lenkijos ūkininkų partijos ir opozicijos 

vado pabėgimas iš Lenkijos pasaulio spau
doje buvo gyvai komentuojamas. Priežas
tys, privertusios apleisti savo kraštą, ku
rio laisvę jis atkakliai gynė, reikalui esant, 
ir su ginklu rankose, mums jau labai ge
rai žinomos. Jo laukė Petkovo ir Ma
niu likimas, kuriems jokios didelių vals
tybių notos negalėjo padėti.

Stanislovas Mikolaičikas gimė 1901 
metais Vestfalijoje. Jo tėvai buvo 
žemės ūkio darbininkai. Po 1-nio 
D. Karo tėvas su šeima grįžo į Lenkiją 
ir nusipirko ūkį Poznanės apskrityje. 
Nespėjus čia dar tinkamai įsikūrti, devy
niolikametis Stanislovas, įstoja Į Pilsudskio 
vadovaujamą lenkų armiją, kuri sėkmingai 
nugali bolševikų antplūdį. Pasibaigus lenkų 
nepriklausomybės kovoms, jis pradeda do
mėtis Lenkijos ūkininkų reikalais ir per
eina į politiką. Per darbą ir sumanumą 
prasimuša į ūkininkų partijos viršūnes, ir 
1930—1935 m. buvo partijos atstovu Len
kijos seime. Emigravus Lenkijos ūkininkų 

išeinant, atėjo imigracijos valdininkai ir 
paėmė kinieti virėją deportacijai, remda
miesi, kad jis neturi imigracijos doku
mentų. Aš manau, kad jis iš tikrųjų jų 
neturi. Jis turi maždaug keturiasdešimt — 
keturiasdešimt penkerius metus ir, jei jis 
nėra čia gimęs, tikriausiai bus grąžintas Į 
Kiniją.

— Ar Folis kovos dėl jo?
— Mergina sakė, kad taip.
— Kokia mergina? '
— Seimininkė.
— Mergaitė, a?
— Taip, ji jauna.
— Atrodo, manai, kad ji viskuo aprū

pinta.
— Taip, bet aš negaliu suprasti vieno 

dalyko. Ji labai stengiasi atrodyti negraži 
ir paprasta. Paprastai moterys to nedaro.

— Paulius Dreikas šyptelėjo.
— Paprastai moterys daro viską, kad 

patiktų.
— Perrys Meisonas kiek laiko tylėjo, 

tik pirštų galais tyliai barškino į stalą. 
Tada jis pasižiūrėjo į Paulių Dreiką.

— Seimininkė pasakojo, kad ponia Fo- 
lienė išbėgo š| rytą. Gi Kartraitas pra
nyko nakčia ir nebegrįžo. Matyt labai 
skubėjo, nes jis man pasiuntė svarbų 
laišką per savo šeimininkę. Jei galėtum 
surasti taksį, kuris buvo iššauktas poniai 
Folienei, ir nustatyti visą tą iš kur ji buvo 
paimta, atrodo tikrai būtų galima surasti 
Kartraito pėdsakus. Žinoma, jei šeimi
ninkė nemelavo.

— Manai, kad ji melavo?
— Nežinau. Noriu surasti visus faktus. 

Vėliau juos persijosiu ir surūšiuosiu. No
rėčiau galimai pilnesnių pranešimų. Pa
naudok tiek žmonių, kad ir pats galėtum 
įsijausti į visas bylos smulkmenas. Ištirk, 
kas tie žmonės, iš kur jie, ką jie veikia ir 
kodėl?

— Sekti Folį? ’
— Taip, tik, kad jis to nežinotų. 

Norėčiau, kad kiekvienas jo žingsnis būtų 
sekamas.

Paulius Dreikas atsistojo ir tingiai 
priėjo prie durų.'

— Suprantu. Pradėjus paaiškės.

galėtų kariauti su visu pasauliu ir laimėti.
Mes dabar esame tokioje pat padėtyje, 

kaip kad buvome tada, kada Hitleris pra
dėjo be karo užvaldyti Europą. Jeigu mes 
leisime Rusijai laisvai eiti jos dabar pradė
tu keliu, turėsime vėl kariauti arba pasida-1 
ryti jos vasalais. Per sekančius keletą me
tų išsispręs — ar pasaulis ateinantį šimt
metį bus laisvas ar vergaus; Rusija ar 
Jungtinės Valstybės diriguos visoms tau
toms.

SALTAS DUSAS
Aš žinau, kad šitos pastabos daugelį 

amerikiečių nukrės, kaip šaltas dušas ir pa

vadų! Vitosui i užsieni, kurio mokinys ir 
pasekėjas jis buvo, 1932 m. jis išrenka
mas ūkininkų partijos „Polskie Stronnictwo 
Ludowe” vadu. Tuo būdu Vitoso pranaša
vimas, kad Mikolaičikas ūkininkų partijoj 
karjeros nepadarys, nes „jis nesąs ūkinih- 
kas, neturįs ūkininko - charakterio, jumoro 
ir blogų įpročių”, pasirodė esąs klaidingas. 
Lenkijos ūkininkija, buvo apie jj, ma
tyti, kitos nuomonės — jie išsirinko jį 
savo vadu ir jų interesų gynėjų, nepaisant, 
kad jo mėgiamiausias užsiėmimas buvo .bi
tininkystė.

1939 m. Mikolaičikas kaip paprastas ka
reivis vėl stoja į Lenkijos gynėjų eiles, o 
jai sugriuvus, per Vengriją patenka j Pran
cūziją. Po to persikelia gyventi I Londoną, 
kur jis pirmą kartą savo gyvenime susi
duria su vakarų demokratų politikais. Lė
tas galvosenoje ir kalboje, mažas, bet pat
varus ir ištvermingas darbe, Mikolaičikas 
Londone žymiai praplečia savo gyvenimo 
akiratį. Jo užsispyrimui pavaizduoti dažnai 
nurodomas pavyzdys, kaip jis mokėsi anglų 
kalbą. Ilgą laiką, kiekvieną rytą nuo 6 iki 
7 vai. su didžiausiu atkaklumu ir energija už
gulęs anglų kalbos vadovėlius kalė jam 
neįprastos kalbos paslaptis.

Reikia pažymėti, kad jis nuo 1939—41 m. 
buvo Lenkų Tautinės Tarybos viceprezi
dentu Paryžiuje. Nuo 1941 iki 1943. VII. 
14 d. ėjo ministerio pirmininko pavaduo
tojo ir vidaus reikalų ministerio pareigas 
Londono lenkų egzilinėj vyriausybėj. Per 
lėktuvo katastrofą žuvus generolui Sikors- 
kiui, Mikolaičikas perima jo, kaip ministe
rio pirmininko, pareigas. 1944 m. rugpiūčio 
mėn. vyksta į Maskvą tartis dėl Lenkijos 
ateities. Tų pat metų spalio mėn. dalyvauja 
Stalino — Churchillio pasitarimuose Mas
kvoje ir pamatąs, kad su sovietais nebus 
galima susitarti, anglų vyriausybei spau
džiant, lapkričio mėn. 25 d. atsistatydina. 
Sovietų pastatyta Liublino lenkų vyriausy
bė 1945 m. sausio mėn. 2 d. atima jam 
Lenkijos palietybės teises.

Anglams patvarkius, 1945 m. birželio 
| mėn. vėl jis vyksta į Maskvą, tikslu surasti

Atidarė duris išėjo Į prieškambarį ir 
pranyko.

Atrodė jis ėjo tingiai, vos vilkdama
sis; tačiau paprastas žmogus sunkiai 
įstengtų eiti kartu. Paulius Dreikas buvo 
sumanus darbe ir judesiuose; jis niekados 
nesijaudino ir niekados be reikalo nepa
darė jokio judesio.

Kai detektyvas išėjo, Perrys Meisonas 
pakvietė Dellą Streetaitę į kabinetą.

— Della, atšauk visus mano duotus pa
žadus. Viskas tebūna plačiai atvira. Nu
valyk pagrindą veikimui.

Ji savo gudriomis, kiškio akimis šaltai 
jį studijavo. '

— Ar šis tas paaiškėjo? f
— Ne daug kas. Kol kas tik ketera. 

Manau šis tas įvyks.
— Turi galvoj Kartraito bylą?
Jis linktelėjo.
— Kaip " su pinigais? Padėt juos | 

banką?
Jis vėl linktelėjo. Jis pakilo nuo kėdės 

ir pradėjo vaikščioti po kambarį, kaip 
liūtas narve.

— Kas tokio? Kas nors blogo?
— Nežinau, tačiau kažkas ne taip.
— Ką tai reiškia?
— Yra spragų. Iš paviršiaus atrodo 

viskas tvarkoj, išskyrus porą spragų. Ta
čiau tai ir svarbu. Kažkas ne taip.

— Nujaučiat, kas tai galėtų būti?
— Kol kas dar ne, bet greitai paaiškės.
Išeidama l kitą kambarį, ji sustojo 

tarpduryje ir susirūpinusi pažvelgė j j|. 
Jos akyse matėsi šiltas prisirišimas.

Jis vaikščiojo pirmyn in atgal, nykščius 
sukišęs | rankogalius, galvą palenkęs I 
priekį, akis įsmeigęs į kilimą.

VII Skyrius
Buvo dešimt minučių iki penkių, kai 

Perrys Meisonas paskambino Pitul DorkuL
— Perrys Meisonas kalba. Pital, ką 

tu manai apie mane?
— Nekaip, — tarė Dorkas, bet jo kar

kiančiame, priekabingame balse buvo jau
čiamas truputis jumoro. — Tu pasiutusiai 
karingas. Kuomet tik kas nori tau padėti, 
visuomet patenka Į bėdą. Tu perdaug 
entuziastingai griebiesl ginti savo klijentą.

sigirs įprastas komunistų ir jų pagelbinin- 
kų riksmas. Bet, mano nuomone, pasaulis 
yra kare su brutalia diktatūra, kuri pasi
savino marksizmą bei brutalius slavų pa
vyzdžius. Toji diktatūra naudojasi propa
ganda, kuri sukiršino bei suvedžiojo ir Ma
kedonijos gyventojus. Tas pat norima pa
daryti ir su Europos bei Jungtinių Ameri
kos Valstybių gyventojais.

Jau ir Jungtinėse Tautose jų tikslai aiš
kiai matomi ir užfiksuojami per kiekvienus 
balsavimus. Jungtinės Amerikos Valstybės 
nenori karo, bet labai pavojingas, kadangi 
nepaskelbtas, karas yra čia pat. Juo ilgiau 
mes nepersiorientuosime, tuo daugiau jau
nų amerikiečių turės mirti, kad apsaugotų 
mūsų laisvę. Ir jeigu mes delsime per il
gai, labai galimas dalykas, kad jie mirs 
beprasmingai. į NYHT 

bendrą kalbą su liubliniečiais. Tada jis 
pareiškė: „Stalinas gerai pažįsta lenkus. 
Aš manau jis yra-vyras, su kuriuo galima 
bendradarbiauti”. Modus vivendi, buvo tam 
tikram laikui surastas, nors derybos buvo 
labai ilgos. Taip vadinama Liublino lenkų 
vyriausybė (tuomet jau Varšuvoj) papildo
ma Londono lenkų egzilinės vyriausybės 
nariais ir Mikolaičikas 1946 m. birželio 
mėn. pasidaro „Osubkos — Morawskio” 
tautinės vienybės laikinosios vyriausybės 
ministerio pirmininko pavaduotoju ir že
mės ūkio ministerių. .

Nors ir anuomet Maskvoje buvo prieita 
susitarimo - ir Mikolaičikas grįžo į Varšu
vą, bet tas plyšys, kuris buvo tarp egzili
nės Londono vyriausybės ir Sovietų Są
jungos neilgam buvo galima užlopyti. Skir
tingas supratimas Mikolaičiko vadovauja
mos ūkininkų partijos demokratijos nuo 
lenkų komunistinių grupių siekiamos savos 
demokratijos įgyvendinimo, nebegalima bu
vo suderinti. Mikolaičikas niekad nesiekė 
asmeninių interesų, bet savo tėvynės labui 
parodė tiek pilietinės drąsos, kad pats pa
puolė į pinkles iš kurių per stebuklą išsi
gelbėjo laimingai pasprukdamas.

Nors 80 % Lenkijos gyventojų jam pri
taria, Varšuvos vyriausybės kontroliuojami 
1947 m. rinkimai atnešė jam ir jo partijai 
pralaimėjimą. Protesto ženklan jis išeina iŠ 
vyriausybės. Jo. partija mėginama susprog
dinti iš vidaus — apie pora šimtų jo parti
jos narių, patekusių komunistų tinklan, 
reikalauja jo, kaip ūkininkų partijos vado, 
atsistatydinimo. Ištikimi partijos draugai 
kišami į kalėjimus, konfiskuojamas spaus
dintas žodis — jo laikraštis „Oazeta Lir- 
dowa” ir daromi visokiausi trukdymai, bet 
lenkų opozicijos dvasios vadas nenutildo- 
mas. Tik atėjus momentui, kada jis jau fi
ziškai turi būti sunaikintas, dingsta kaip 
kampfaras, kad iš saugesnės vietos galėtų 
keltį balsą dėl laisvės Lenkijai ir laisvės 
pavergtoms tautoms.

Šiandien Mikolaičikas jau yra pasiekęs 
Naujorką ir, reikia manyti, jis ir tenai ne
pailstamai dirbs Lenkijos naudai. (m. v.)

— Nerodžiau jokio entuziazmo. Aš tik 
sakiau, kad jis ne beprotis.

Dorkas nusijuokė.
— Taip, tavo tiesa šiuo atveju. Tas 

žmogus ne beprotis. Jis .suvaidino kaip 
tikra lapė.

— Ką tu darai tuo reikalu?
— Nieko. Folis atėjo pas mane visas 

Įkaitęs. Jis norėjo, kad įsakymai areštuoti 
būtų išleisti l visas puses; norėjo nuversti 
visą pasauli, bet neatrodė, kad jis norėtų, 
jog tas išeitų į viešumą. Jis prašė manęs 
palaukti. Jis sakė man vėl paskambinsiąs.

— Na, o ara skambino vėliau?
— Taip, maždaug prieš dešimt minučių.
— Ką jis pranešė?
— Sakė, kad jo žmona jam pasiuntusi 

telegramą iš tūlo mažo miestelio, rodos, 
Midviko. Ji prašo jo nieko nedaryti, kas 
tą reikalą išgarsintų laikraščiuose. Ji sa
kiusi, kad tai jam nieko nepadėtų, o tik 
jiems visiems pakenktų.

— Ną, ir ką tada darei?
— Kaip ir paprastai: įdėjau Į stalčių. 

Čia nieko nėra ypatingo, išskyrus, kad 
kieno tai žmona pabėgo su kitu. Jie laisvi, 
pilanmečiai, ir žino, ką jie daro. Žinoma, 
jei jie viešai ir Į nieką neatsižvelgdami 
susidėję gyvens kurioj nors seniūnijoj, tai 
bus seniūnijos reikalas Į tai reaguoti. Mes ! 
gi negalim eikvoti laiko ir pinigų, kad su
grąžintume kieno nors žmoną prieš jos 
pačios norą.

— Tikrai, Folis vykusiai pradėjo civi
linę bylą prieš jūsų klijentą Kartraitą. Jis 
šjryt žadėjo pasiskusti už jausmų nusavi
nimą ir už visą kitą, ką jis galas išgalvoti. 
Bet aš manau, kad jo nusistatymas šiuo 
metu keičiasi.

— Taip, — tarė jam Meisonas, — aš 
tik norėjau, kad tu suprastum tą kelią, 
kuri 3® pasirinkau. Nuo pat pradžios da
riau viską, ką galėjau. Tam tikslui buvo 
pakviestas net daktaras, kuris galėjo JI 
apžiūrėti.

— Taip, jis nėra beprotis. Išlošei ci
garą iš manęs.

— Ne, aš tau perku. Tiesą sakant aš 
tau jau pasiunčiau jų visą dėžutę.

— Ar dar ilgai pasiliksi Įstaigoj?
— Apie penkiolika minučių. (p.4)
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L Lygiai prieš mėnesį laiko Vilniuje, 
kaip iš ten praneša, Rasų kapuose liko 
priglaustas vienas žymiausiųjų mūsų nau
jesniųjų rašytojų, prof. Balys Sruoga, pa
likęs gausų tobį mokslo darbų ir ypač poe
tinės kūrybos. Nors rašytojas paliko mus, 
palyginti, pačiame amžiaus kūrybingume, 
tačiau jo kųryba jau spėjo pasiekti aukštų 
atbaigimo viršūnių ir našaus subrendimo. 
Kūrybinis veržlumas neapleido jo net pa
čiais sunkiausiais paskutiniaisiais metais, 
o kuri nors kūrybinio darbo pertrauka 
reiškė pasiruošimą ir susikaupimą naujiem^ 
žygiams.

Savo mokslinio ir kūrybinio darbo šako- 
tumu Balys Sruoga stovi šalia kito mūsų 
naujosios literatūros šulo, būtent Vinco 
Mykolaičio Putino, taip pat pasireiškusio 
plačia darbų amplitude, pradedant lyrika, 
einant per moksliną kūrybą iki draminės 
ir epinės. Šiuo atžvilgiu juodu abudu gi
miningi ir vienas ir kitas kuria lyriką ir 
dramą, ir vienas ir kitas mūsų universitetų 
profesoriai ir kuria moksliną literatūrą. Jik 
Šiauresnio rato Putino draminą kūrybą už
vaduoja Sruogos išimtinis pasinešimas į 
dramą, stingant jam, betgi epinės kūrybos 
vaisių, kurių, žinoma, negalėjo nešti jo 
kūrybiškai karštas, veržlus temperamentas. 
Galimas daiktas, kad jis dėl to nebeišsiteko 
ir lyrinės kūrybos rėmuose ir perėjo į 
platesnės poetinės išraiškos sritį — į . dra
mą, kur juk galima daugiau kūrybinių ele
mentų jungti.

Tad jau šiandien būtų galima kalbėti 
apie Balį Sruogą kaip apie lyriką, apie 
dramaturgą, apie literatūros mokslininką ir 
pagaliau literatūros bei teatro kritiką. Iš
samiau apžvelgti šį plačiašakį darbą nebū
tų taip lengva, neturint po ranka net visos 
tam reikiamos medžiagos. Tad žvilgterkim 
čia nors kiek artėliau į pirmąsiąs dvi, ir 
gal pačias būdingiausias, Sruogos kūrybi
nio darbo sritis — į jo lyriką ir dramą.

2. Lyrikoj Balys Sruoga pasireiškė dviem 
eilėraščių rinkiniais: „Dienų Takai” ir 
„Saulė ir smiltys”. Kaip to pat meto eiliuo
tos. poezijos dalykas minėtina ir baladė 
„Deivė iš ežero”. ■

Kuo gi būdingas, kuo išsiskiria iš kitų 
pirmųjų „Vainikų” dalyvių Balys Sruoga 
savo lyrikoje? Čia jis pasireiškia beeinąs 
savarankišku ir savitu keliu, nepaisant to, 
kad jis jau pataikė į gerai pramintą — jau 
nuo 1905 m. individualistinės kūrybos ke
lią ir į ne jo tik vieno tuo metu kaip nau
jieną mums atneštą simbolizmą. Maždaug 
„Keturių Vėjų” metu su simbolizmu reiš
kėsi Balys Sruoga ir netrukus po to Pu
tinas. Tačiau kaip simbolistui pirmajam 
tenka ir pirmenybė, nors būdingasis sim
bolizmas yra antrojo.

Savo temperamento paskirtim Balys 
Sruoga gera] atitiko individualistinės kū
rybos reikalavimus. Pagaliau ir meto dva
sia tam pritarė. Pilietiniai, visuomeniniai, 
patriotiniai maironinės kūrybos motyvai 
darėsi palaipsniui nebe tolei aktualūs. leš-
kola būdų bei priemonių, atseit formų, 
kaip išreikšti vidaus ir išorės pasaulio 
vyksmus kitaip, negu ligšiol. Tam gerai 
galėjo pasitarnauti ir simbolistinė kryptis, 
minėto gyvenimo vyksmus išreikšdama pa
sirinktais, ženklais, simboliais, vadinas, ne 
tiesioginiu būdu.

Tačiau, kai lyginame simbolinę Sruogos 
ir simbolinę Putino lyriką, matome žymių 
skirtumų. Nors Sruogai daug įtakos galėję 
turėti Jurgis Baltrušaitis su Balmontu, tie 
gyvenimo mąslūs poetai, galėtum sakyti, 
idėjininkai, daug artimesni Putinui ir jo 
idėjiniam simbolizmui, — tačiau labai dau
gely vietų Sruogos simbolizmas primena 
mums Pauliaus Verlaine’o reikalavimą: 
^Muzika pirm visų dalykų!” Lęngvas ir 
taismtagas, muzikalus ir neidėjingas yra

Atsiųsta paminėti
J. Aistis. NEMUNO ILGESYS. Naujau

siu eilėraščių rinkinys. Lietuvos Pranciš
konų leidinys. Greerie, Maine, JAV. 1947 m. 
„Darbininko” spauda.

Vytautas Mačernis. VIZIJOS. Pomirtinė 
poezijos knyga. Spaudai paruošė Vytautas 
Saulius. Iliustravo cinke dail. V. Aleksan
dravičius. Išleido Centrinis Lietuvių Komi
tetas Italijoje.

TREMTINIŲ KELIAIS. Italijoje gyvenan- 
Kų lietuvių tremtinių gyvenimas. Gausiai 
liustruota.

Edui. Butrimas. TĖVŲ KALTEI. Dvi dra- 
hos. Išleido „Sudavija”. 1947 m.

Maironis. RASEINIŲ MAGDE. Penktoji 
laida. J. Narbuto ir P. Indreikos leidinys. 
1947 m.

Juozas Prunskis. SIBIRO ISTREMIME 
^ BOLŠEVIKŲ KALĖJIME. Chicago, Ill.

BALIO SRUOGOS KŪRYBOS KELIAS
Kelios mintys apie jo lyrika ir dramą

Sruogos piovėjo ir audėjos simbolinis pa
saulis, kurių vienas „kur piauna tik lelijas 
ežerėly — toks pjovėjas, „o kita” kur 
plauna aukso gijas ežerėly — tai audėja”.

Nesigilindami, ar rytietiškas ar vakarie
tiškas simbolizmas bus daugiau paveikęs 
Sruogos lyriką, vien galima pasakyti, kad, 
būtent, mūsų liaudies dainų muzikalumas 
ir kitos poetinės priemonės bus žymiai jį 
ta linkme paskatinusios. Spontaniški vaiz
dai, be loginio ryšio, kartojimai vartojami 
tik nuotaikai bei muzikalumui kelti.

Savo simbolistinėj lyrikoj būdamas ne 
idėjiškas, bet realus, Sruoga žymiai priar
tėja prie impresionizmo. Išorės pasaulis jo 
sieloj žadina nepaprastus vaizdus, kuria 
negirdėtą muziką. Visą savo gyvybę jis 
ima iš šios žemės, ne iš idėjų pasaulio, 
kaip tai daro ekspresionistai. Savo paties 
autobiografijoj („Vainikuose”) jis sakosi: 
„Einu į gyvenimą mylėdamas žemą, tą 
žiaurią, rūsčią, drėgną”. Ir tą žemą jis 
vadina „palaimos žeme”, nes ji yra jo poe
zijos gyvybė. Šis kūrybos pobūdis, plau
kia, aišku, iš dinaminio, iš ekspansyvaus, 
ne iš statinio bei inertiško poeto tempera
mento. Poetas čia tiek realus, kad lygin
tinas su mūrininku, kurs molį drebia, kaip 
anas žodį. Tas žodis gi atklysta iš sielos 
gelmių, nepraeidamas pro idėjos bei ab
strakcijos lygintuvą, taigi likdamas realus, 
impresyvus, įspūdžio sukeltas, refleksijos 
nepagautas.

Pasukti dainos bei muzikos link savo ly
rikoj Sruogai daug padėjo jo dainų studi
jos, jo mokslinis darbas „Dainų poetikos 
etiudai”, kuria jis 1924 m. grindė savo 
mokslinį darbo kelią Milncheno universi
tete, kur jau nuo 1921 m. gilino literatūros 
studijas.

Skindamas naujus kelius lyrikoj, įvesda
mas į mūsų poeziją simbolizmą, Balys 
Sruoga neišvengiamai turėjo eiti nauju ke
liu ir išviršinės formos srityj. Jis jau sto
ja prieš klasiškąją Maironio eilėdarą. Jo 
kūrybos pagrinde nūnaj jau glūdi nebe ri
mas, bet tik ritmas. >Rimas žymia dalim 
pereina į asonansą. Poetui jau nebeužtenka 
turimų žodžių, kuriem galėtų duoti naujos 
gyvybės, jis kuriasi naujų, darosi nauja
darų, jungtinių žodžių. Tačiau, būdamas, 
kaip ir tas pats minėtasis Verlaine, „gy
venimo disonansų aidijos” atstovas, jis 
dar visiškai nenutraukia saitiį su tradici
ja, ne vienu atveju dar kuria klasiškai. 
Tačiau tikru klasiškumu pasižymi Sruo
gos draminė kūryba.

Sruogos eilėraščių muzikalumas skatino 
mūsų muzikus juos padaryti dainuojamais. 
Kas gi šiandien nežino tos populiarios ir 
egzaltyvios jo dainos „Mano sieloj šiandien 
šventė”?

3. Ilgesnį laiką atsitraukęs nuo poetinės 
kūrybos, Sruoga, kaip dabar atfodo, bus 
brandinęs savo talentą naujam žanrui — 
dramai. Galimas daiktas, kad į šį žanrą 
jis perėjo tik dėl to, kad galėtų visu kūry
binės amplitūdės platumu pasireikšti.

J/usią veikėjai D. Britanijoje:..... —

, į
Turime džiaugtis, kad lietuvių tarpe ran

dasi tokių asmenų, kurie ir sunkiausiose 
sąlygose supranta tautinio darbo reikšmę. 
Ypač nepamirštami darbai lieka tų mūsų 
tautiečių, kurie emigracijoje ir tremtyje per 
įvairias organizacijas ir kitokiu būdu nuo 
savo tautos kamieno atitrūkusiuose tautie
čiuose žadino ir žadina tautinę sąmonę. 
Amerikoje tokių veikėjų, kurie pirmosios 
emigracijos metu žadino tautinę sąmonę bu
vo kiek, daugiau, bet D. Britanijoje inteli- 
gentinės pajėgos vengdavo apsigyventi. To
dėl D. Britanijoje išryškėjusių veikėjų ir

Juozas Prunskis, 15 LIETUVOJE SU
ŠAUDYTŲ KUNIGŲ. Chicago, Ill., 1942, m.

K. J. Prunskis. KOMUNIZMAS IR RE
VOLIUCIJA AMERIKOJE ' Tėvų Pranciš
konų leidinys Nr. 1. Pittsburgh, Pa.

Baltic Refugees and Displaced Persons. 
Foreword by the Duchess of Aiholl. 1947. 
Published by Boreas Publishing Co., LTD, 
London.

In the Name of the Lithuanian People. 
„Perkūnas” — Woifberg 1945.

MŪSŲ’ŠACHMATAI. Nr. 67, 1947 m.
MAŽŲJŲ METAL 1948. Kalendorius ma

žiesiems. Piešiniai P. Osmolskio. Išleido 
„Gabija”. Kaina Rm. 3,50.

PRAGIEDRULIAI. Nr 13. Leidžia Lietu 
vių Draugija Švedijoje.

GINTARAS. Neperijodinis literatūros 
žurnalas. Redaguoja J. Kruminas. XI kny
gos 1947 m.

Salia mūsų dramaturgų Vydūno, Krėvės, 
Putino, Vaičiūno, Sruoga yra vienas stip
riausių ir produktingiausių dramos kūrėjų. 
Jo draminės kūrybos amplitudė siekia nuo 
dramų, kaip „Milžino paunksnė”, „Baisioji 
naktis”, „Algirdas Izborske”, „Apyaušrio 
dalia”, „Kazimieras Sapiega”, „Radvila 
Perkūnas” (muzikinė pjesė), „Pavasarinė 
giesmė”, eina per vaikų dramą „Aitvaras 
teisėjas”, „Giesmė apie Gediminą”, „Kas 
bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus” iki 
komedijų „Uošvė” ir „Penkiakampis dobi
lėlis”, kurias parašė kacete.

Imdamas savo dramoms siužetus iš Lie
tuvos istorijos, iš jos laikotarpio tarp XV 
ir XVIII amžiaus, Sruoga yra tapęs lietu
viškuoju Šekspyru, iškėlusiu ir išryškinu
siu ne vieną didžiulę istorinę Lietuvos as
menybę. Net ir išviršine forma, penkia- 
pėdžiu . jambu (baltosios eilės) Sruoga 
mums primena didįjį anglų dramaturgą. 
Pagaliau net ir visomis draminės kūrybos 
rūšimis - realistine drama, muzikine pjese, 
lyrinę bei kiek romantizuojančia drama 
(„Pavasarinė giesmė” ...) ir komedija.

Gal labiausiai - Sruoga išpopuliarėjo 
„Milžino paunksme”, parašyta Vytuato 
Didžiojo garbei 1930 metais. Būdingas čia 
abiejų valdovų — Jogailos ir Vytauto — 
pasireiškimas. Jogaila, pasiekęs karaliaus 
valdžios ir garbės, temsta labiau, nei Vy
tautas savo dvasia suspįsta ir net jau mi
ręs galingai tautą užburia. Vis dėl to Jo
gaila parodytas kenčiąs ir nelaimingas, ir 
tuo jis žadina mūsų simpatijas, nes vis 
dėlto atsimena savo tėvynę: '

Tėvynėj mano aš nebegaliu
Būti aklas, kurčias, nebylys —
Lankau senas vietas ... kaip tremtinys!
Savo meto žygio jis gailisi ir kalba apie 

tai, kaip atidudsiąs savo brangiai tėvynei 
„baisingą skolą, slegiančią mane”.

Šioj kovoj dėl pirmenybės tarp Lietuvos 
ir Lenkijos — siauriau tarp Vytauto ir 
Olesnickio — laimi daugiau ne išorinės 
aplinkybės, bet išvidinė dvasinė galia. Toji 
galia stumia Jogailą apgailėti savo žygį 
(kova su Vytautu), toji pat galia skina 
kelią Vytautui, net po pastarojo mirties.

Pats sveikasis valstybės pagrindas yra 
tauta, ne luomai, ne bajorija. Šią idėją ma
tom „Kazimiero Sapiegos” istorinėj ' dra
moj (kronikoj) iš 1693—1701 m. laikotar
pio, kur Didysis Lietuvos Etmonas, rėmę
sis bajorais, senatvėj — kaip ir Jogaila — 
suprato savo klaidą:

O, nukankintoji tauta manoji', 
Rūpintojėlių raudanti giria, 
Priimk paklydusį nevertą sūnų! — 
Į Lietuvą žiemojančių einu.

Amžinasis Romeo ir Julijos motyvas — 
dvi dėl politinių priežasčių priešingos šei
mos, du įsimylėję jaunuoliai — išnyra ir 
Sruogos muzikinėj pjesėj „Radvilas Per-' 
kūnas”. Tik čia Radvilų ir Katkevičių šei
mos nesutinka ir dėl skirtingų tikėjimų — 
protestantų ir katalikų. Bet jos tąip pat

Petras Bulaitis
neužtiksime. Tik šią vasarą puikiai D. Bri
tanijos lietuviams pažįstamas P. Bulaitis 
šventė 35 metų visuomeninio darbo sukaktį. 
Kartu šventė ir savo sidabrines vestuves.

Kadangi iki šiol tremties spauda šio vei
kėjo atitinkamai neatžymėjo, tai nors ir 
pavėluotai, verta apie jį paminėti, nes P. 
Bulaitis D. Britanijos lietuvių tarpe atliko 
didelį tautinį darbą. Be to, ir šiandien P. 
Bulaitis yra priešakyje D. Britanijos lietu
viškų organizacijų. Dabar jis yra D. Bri
tanijos Lietuvių Federacijos Tarybos pir
mininkas, Baltų Tarybos kasininkas, So
cialinio ir sporto klubo Londone pirminin
kas, Londono lietuvių parapijos pirminin
kas, Lietuvai Gelbėti Fondo Draugijos val
dybos narys ir Kalėdinio Taupymo kasi
ninkas. Nė kiek nereikia abejoti, kad vi
soms šioms pareigoms atlikti jam tenka ne
mažai valandų paskirti. P. Bulaitis tai at
lieka tyliai nesiskųsdamas ir savo veikla 
nesididžiuodamas.

Ir jo praeities veikla marga ir įdomi. 1911 
m. būdamas 16 metų amžiaus jis atvyksta 
iš Lietuvos į Londoną. Jau po metų matome 
P. Bulaitį besidarbuojantį lietuvių kultūri
nėje Draugijoje „Rūta”, kurią jis ne tik at
gaivina, bet ir eina valdybos sekretoriaus 
pareigas.

1921 m. jis išvyksta J Škotiją. Škotijoje 
be kitų pareigų dar eina Sv. Juozapo Dar
bininkų Sąjungos Centro Valdybos sekre
toriaus pareigas

♦

1923 m. jis vėl'grįžta į Londoną. Vėl čia 
gyvina „Rūtos” apmirusią veiklą ir vėl 
tampa valdybos pirmininku. Be to,’ vado
vauja „Rūtos” dramos sekcijai ir pats ak
tyviai vaidinimuose dalyvauja.

1937 m. Kaune įvykusiame Pasaulio Lie
tuvių Kongrese atstovauja D. Britanijos 
lietuvius ir buvo išrinktas to Kongreso val
dybos nariu.

1938 m. buvo išrinktas pirmuoju D. Bri
tanijos Lietuvių Federacijos Tarybos pir
mininku. Šias pareigas eina ir dabar.

Verta pažymėti, kad 1916 m. P. Bulaitis 
„Tautos Fondo” pakviestas penkias savai
tes važinėjo po Škotijos lietuvių kolonijas 
su prakalbomis ir minėtam fondui surinko 
118 svarų aukų, nepaimdamas jokio atlygi
nimo už sugaištą laiką.

Taip pat P. Bulaitis tikisi išvysti laisvą 
Lietuvą ir gerai vertina dabar į D. Brita
niją atvykstančius lietuvius, (vj).

* Baigiamas spausdinti Didžiojo Lietuvių 
Kalbos žodyno antrasis tomas. Dar šiais 
metais būsiąs atiduotas spaudai III tomas, 
kuriame tilps raidės nuo C iki J. Iš viso 
didysis žodynas būsiąs 14-kos tomų. Žo
dynui nauji žodžiai esą toliau renkami. 
Praėjusiais metais buvę surinkta 30.270 
žodžių. Praktikos reikalams esą ruošiamas 
bendrinės kalbos žodynas iš 85.000 žodžių. 
Esąs ruošiamas ir vietovardžių žodynas, 
kurio pirmas tomas — Vilniaus apskr. vie
tovardžiai — esą jau baigiama spausdinti.

(Amerikos liet, komunistų laikr. „Vitais”)

ALE ROTA

Negro veidas lange

siekia turtų ir įtakos politiniame Lietuvos 
gyvenime. Veiksmas iš 1600 m. Jaunieji pa
siekia savo laimės, o švedų pavojus skir
tingas gimines sujungia bendrai kovai.

Kaip rusus išgelbsti nuo Livonijos or
dino užplūdimo Algirdas, rodo „Algirdas 
Izborske”. Išvaikęs vokiečius ir pats su 
triumfu įžengęs į Izborską, Algirdas metė 
šūkį: Visa Rusija turi priklausyti Lietuvai 
(Omnis Russia delet ad Litwinos simplici- 
ter pertinere”), atseit, rusų tauta būtų 
saugi amžiais nuo vokiečių pavojų.

Kaip ir Šileris, gan vykusiai kuria Sruo
ga didingas masines scenas. Tokių scenų 
randam „Radvile Perkūne”, kur masinėm 
scenom pasirodo jėzuitai, protestantai, kai
miečiai, vienuoliai, dvariškiai. „Baisiojoj 
naktyj”, dramoj iš 1905 m. revoliucijos, su
sitinka miške dvi procesijos.

Kaip Šekspyro dramose šalia tragizmo 
eina ir komizmas — arba tam pačiam vei
kale, arba atskirai imant tragediją ir ko
mediją — taip8 ir Sruoga nevengia savo 
dramose Įpinti komizmo. Kai kurios scenos 

. iš „Radvilo Perkūno” ar neprimena „Kaip 
jums tai patinka”, kur šalia rimtos veiksmo 
eigos tuoj įsipina ir komiškosios? O „Uoš
vėj” net matom gale tris poras susituo
kiant, kaip ir minėtoj Šekspyro komedijoj. 
Tik, žinoma, ir pats siužetas ir pati veiks
mo'eiga — visiškai skirtinga. Čia tegali 
būti kalbos apie išviršinę bei atsitiktinę 
paralelę.

Stiprus kūrybinis talentas neišsitenka 
vieno žanro ar vienos formos kūrybos rė
muose. Balio Sruogos dramaturgija — rea
listinio pagrindo. Veikėjai — realūs 
žmonės, su ryškiais charakteriais. Bet ar 
gali būti istorinė drama realistinė? Į tai 
atsako mums tiek Šekspyras, tiek Sruoga 
teigiamai. Tik nebeturįs ryškių kontūrų 
siužetas pereina į romantikos sritį. Toks 
yra Krėvės „Šarūnas” ar Putino' „Valdo
vas”. Juo toliau eini į neaiškią senovę, juo 
tas realizmas labiau blanksta. Tokia . yra 
Srdogos „Pavasarinė giesmė", kur jau pa
sireiškia švelnesnis, lyrinis dramizmas. Tad 
aiškiai matom, kaip mūsų dramaturgas sa
vo draminės kūrybos eigoj palengva perėjo 
Į tą laikotarpį, kurį literatūros kritikai 
Šekspyro kūryboj pavadino ketvirtuoju, tai 
yra romantiniu. Tas pat yra atsitikę ir su 
Šilerio tautiniu romantizmu („Orleano Mer
gelė” ir „Vilių Telį” sukūrė paskutiniai
siais savo veikalais).

Galimas daiktas, kad priešlaikinė mirtis 
mūsų žymiajam draminės kūrybos šului, 
sukaupusiam tai kūrybai visas savo jėgas, 
neleido pagaliau išvystyti viso savo kūry
bos plano (kaip jo neleido ir Šilenui, be
rašančiam „Demetrijuje” apie mūsų Sa
piegą ...). Juk jis tapo ta simboline kovos 
ir kančios auka, kurią pasigavę tampė į 
save čia vakarų, čia rvtu jėgos ...

A. Rimtenis.

Pro langą negro veidas švietė baltą naktį, 
ir jo akių ugnis ilsėjos prigesinta 
kažkur toli, ramiam danguj, 
toli | mėnesieną įsiliejus — —• 
Prisiminiau kažin kodėl tada, jūs šūkavote 
rašykite gyvenimą ir prasmę, mąstykite! — 
Žmogaus kelius, ir jūrų gelmes, 
ir lakštingalų giedojimą suprasim — — 
Lange pradingo negro veidas, 
bangų purslai pašokdami stiklus suvilgo. 
Ir įsitraukiu vėl vidun, kaip visada — 
Kažko neišsakytai ilgu — 
Detroitas, 1947. XI. 18 d. ' ............ — ■ ■ .

“Kultūroj kronika
* Žymusis Brockhauso Leidyklos direkto

rius ir savininkas Eberhard Brockhaus žu
vo motociklo katastrofoje. Brockhauso lei
dykla garsi visame pasaulyje savo vertin
gais kultūripiais leidiniais: enciklopedijom, 
mokslinėm studijom; žodynais etc. Prieš 
kiek laiko Brockhausas buvo gavęs ameri
kiečių okupacinės valdžios leidimą tęsti ir 
toliau savo kultūrinę veiklą.

* Paryžiuje Įvyko tarptautinis nūdienių 
kompozitorių kamerinės muzikos festivalis, 
skirtas Arnold Schonberg atminimui. Di
rigentas — Renė Leibowitz. Buvo atlikti 
kompozitorių Alban Berg, Anton Webers, 
Andrė Souris, Dallapicsola, Paul Dessau, 
Elizabeth Lutyen, ir Renė Leibowitz kame
rinės muzikos kūriniai. Be didžiulio orkes
tro, koncerto dalyviais pažymėtini solistai 
— dainininkė Irėne Joachim, žymioji Debu
ssy kompozicijų interpretatorė, ir pianistas 
Jeanne Manchon.

* Londono operos mėgėjai šią žiemą tu
rės retą progą išgirsti tris kūrinius iš anks
tybojo operos vystymosi meto. Manoma pa
statyti šias operas: Orazio Vecchi „L’Amfi- 
parnasso” (1597 m.); Monteverdės „H Com- 
battimento di Tancredi e di Clorinda” (1624 
m.,) ir Purcelli „The Fairy Queen” , (1692 
m.). Kaip matome, šios operos ne tik pla
čiajai visuomenei, bet ir ne kiekvienam mu
zikui yra žinomos, nes jos yra visiškai už
mirštos ir teminimos, gal būt, tik muzikos 
istorikų. Todėl šia proga muzikos mėgėjai 
susipažino su pirmaisiais operos kūrėjais ir 
galės palyginti, kaip toli yra pažengusi ope
ra ir kokią pažangą padariusi ligi mūsų 
laikų.

* Amerikos filmų gamybų sąjungos še
fas Mr. Eric Johnston konstatavo, kad ang
lų produkcijos filmai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse randą publikoje mažą atgarsį ir 
britų aktoriai Amerikoje yra „nežinomos 
žvaigždės”. Didmiesčiuose priešingai — 
filmai „Henrikas V” ir Baidysis laukimas" 
turėjo milžinišką pasisekimą.

* Jungtinės Tautos (UNO) baigė savo 
pirmąjį filmą, pavadintą „Tautų charta”. 
Filme keliamos tarptautinio bendradarbiavi
mo idėjos, remiantis tikra dokumentine me
džiaga, parodomas ligšiolinis UNO darbas. 
Jungt. Tautos yra užplanavusios pastatyti 
iš savo veiklos dar 14 filmų.

* Pokario metais italų filmų gamyba žy
miai pašoko. Vien 1946 m. buvo pagaminta 
56 filmai. Naujai atgimusiai italų filmai šis 
skaičius yra tikrai impozantiškas.

* Naujai atkurta lenkų valstybinė filmų 
bendrovė po karo jau spėjo baigtį du fil
mus: „Uždraustosios dainos” ir „Dvi valan
dos”. Prieš karą lenkai kasmet pagaminda
vo 25 filmas. Nūdien jie teturi vieną fil
mų studiją, nes visos pirmiau įvairiuose di
desniuose miestuose buvusios studijos per 
karą tapo sugriautos.

* Metro — Goldwyn — Mayer filmų ben
drovė baigė parengiamuosius darbus nau- , 
jam filmuį „Vincent von Gagh — aistringa
sis menininko gyvenimas”, kuris bus suka
mas pagal Irving Stones romaną. Žymųjį 
.dailininką von Goghą filme vaizduosiąs ga
busis amerikiečių filmų aktorius Spencer 
Tracy, kuris mūsų publikai atmintinas iš 
filmų „San Francisco”, „Manuelis” etc.

* Ta pati Metro—Goldwyn—Mayer — 
bendrovė ruošia filmą iš Mocarto gyveni
mo. Filmas bus pavadintas „Muzikos trium
fas”. Filme norima išryškinti romantiškus 
epizodus iš Mocarto ir žymaus fiziko Dr. 
Mesmer gyvenimo. Mocartą vaizduosiąs 
Robert Walker, kuris yra sėkmingai atkūręs 
Brahms’ą vienam amerikiečių filme, staty
tam. pagal Schuman’o gyvenimą. Katryn 
Crayson vaizduosianti akląją pianistę Ma
riją Tereziją, kurios gerbėjais yra buvę 
Mocartas ir Dr. Mesmeris.

* Gabusis ir turįs pasisekimo publikoje 
austrų filmų režisierius Karl Hartl pradėjo 
savo pirmąjį po išvadavimo filmą, pavadin
tą „Angelas su trombonu”, sukamą pagal 
garsųjį Ernst. Lother romaną. Filmas bū
siąs įdomus tuo, jog jame bus parodytas 
istoriniais faktais jjaremtaš, Austrijos, lai
kotarpis nuo sosto įpėdinio Rudolfo mirtie* 
ligi Hitlerio Ižygiavimo Austrijon (vad. 
„anšliuso”). Filme vyriausius vaidmenii 
vaidina /Paula Wessely, po ilgos 
jyertraukos pasirodanti filme pirmą kartą, ir 
Attila HtSrbiger, aktorės vyras, su kuriuo 
aktorė ir vėl drauge vaidinanti vienoje fil
mo j e.

* Režisierius Gezą von Cziffra baigė sa
vo filmą „Nemirtingasis veidas”. Filme 
vaizduojamas žymiojo menininko Feuerba- 
cho gyvenimas, jo meilė italei Nannai, bu
vusiai jo pozuotojai. Vyriausiose vaidmeny
se matysime Marianne Schflnauer, Helene 
Thimig, O. W. Fischer, Siegfried Breuer ir 
Attila Hdrbiger.

* Siegfried Breuer ir Elfie Mayerhofer 
vaidina naujai sukamam vienietiškam filme 
„Vienos baladė”,

' b-
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Is atvykusių Anglijon lietuvių gyvnimo

Visur teks savo prakaitu užsidirbti duoną
.*«..................(^AKIMIRKSNIU KRONIKA^)

Kas kart sunkėjantis tremtinių gyvenimas 
Vokietijoje ir Austrijoje privertė dalį trem
tinių apleisti nusibodusias ir įkyrėjusias tų 

’ kraštų stovyklas. Reikia manyti, kad šiuose 
kraštuose su kiekviena diena tremtinių 
skaičius mažės. Iki šiol D. Britanijoje įsi
kūrė apie 5.000 lietuvių tremtinių. Kaip ži
noma, išvykti gali tik galintieji dirbti fizi
nį darbą, o šiuo metu iš Britų zonos pra
dedamos vežti ir išvykusiųjų šeimos. Pa
varčius D. Britahijoje leidžiamą „Išeivių 
Draugą” susidaro įspūdis, kad ir ten trem
tiniai turi sunkiai uždirbti duonos kąsnį. 
Ypač visiems numuša darbingumą blogos 
gyvenamos patalpos. Mažesniam tremtinių 
skaičiui pavyko įsikurti privačiuose butuose, 
o daugumas gyvena vadinamose „bačko
se”, kur miega keliaaukštėse lovose ir gy
vena po keliolika asmenų vienoje patalpoje. 
Toks gyvenimas labai primena gyvenimą 
Vokietijos ar Austrijos stovyklose ir suke
lia dirbančiųjų tarpe rūjaesčių ir nepasiten
kinimo. Dėl to išvykimo entuziazmas į D. 
Britaniją tremtinių tarpe yra sumažėjęs, 
nes kaip tik daugumas trokšta atsikratyti 
stovyklinio gyvenimo, o kaip tik nuvykę tą 
patį randa ir D. Britanijoje. Dėl gaunamo 
maisto ir darbo sąlygų ypatingo nepasiten
kinimo neparodoma, bet „Išeivių Drauge” 
(42 Nr.) buvo išspausdintas vienos ligoni
nėje dirbančios lietuvaitės laiškas, kuri nu
siskundė sunkiomis darbo sąlygomis, nes ne 
tik jai, bet ir daugumai tenka dirbti užkre
čiamų ligų ligoninėse. Kai kurioms jau 
baigiasi darbo sutartys, bet, pagal pasku
tinius Darbo Ministerijos jxitvarkius, jos 
negali pakeisti darboviečių, jei tuo reikalu 
negaus Darbo Ministerijos sutikimo. To
kiu būdu viltys atsikratyti nemėgiamo dar
bo labai mažos ir daugumai (teks sutartis 
pratęsti tolimesniam laikui. '

Dabartiniu laiku jau nuolatiniais tremti
nių dejavimais liko nepatenkinti ir senieji 
lietuviai išeiviai D. Britanijoje. Paskuti
niuoju laiku „Išeivių Draugas” išspausdino 
kelis raminančius laiškus. Kaip būdingus 
pateikiame ir mūsų laikraščio skaitytojams. 
„Išeivių Draugo” 43 Nr. rašinyje „Ar ne 
perdaug dejuojama?” tarp kita ko rašoma: 
„Nerimti nusiskundimai dažnai pakenkia 
kitiems tautiečiams. Anglai ir seniau gy
venantieji D. Britanijoje lietuviai pradeda 
su nepasitenkinimu žiūrėti i atvykusius, ma
nydami, , kad čia atvyko kažkokios laimės 
ieškotojai”. Toliau akcentuojama, kad visi 
gerai žinojo, kad negaus darbo savo pro
fesijoje.

44 Nr. straipsnelyje „Kam skųstis” ra
šoma: „Labai mažai mums tenka išgirsti 
spaudoje kad kas būtų patenkintas šių lai
kų gyvenimu. Kiekvienas aimanuojame savo 
vargais, nelaimėmis. Čia prisiminkim tai, 
ką daugelis iš mūsų jau primiršom. Prisi
minkime tuos brolius seseris, kurie, gal būt, 
daug sunkesnę vargo naštą neša Sibiro tai
gose, Kaukaze ir kurių likimas daug sun
kesnis nei mūsų. Prie ko jie šauksis ir kas 
jiems išties pagalbos ranką, jei jie šiandien 
atskirti ne tik nuo savųjų, nuo Tėvynės, 
bet nuo pasaulio.” Toliau laikraštis, pata
ria mažiau pavydėti į limuzinais važinė
jančius, bet neužmiršti, kad kur nebebū
sime visur teks apavo prakaitu uždirbti 
duoną. < v

Nežiūrint į tai, kad nuvykę lietuviai' ma
žomis grupelėmis yra išmėtyti prie įvairių 
darboviečių po ištisą D. • Britanijos plotą, 
bet reprezentaciniam veikimui randamos ga
limybės. Jau Vokietijoje anksčiau suklestėję 
pasirodymai, chorai yra nutilę, bet choris
tai, tautinių šokių šokėjai atsidūrę D. Bri
tanijoje' nebūna be darbo. Nors daugumas 
į dieną dirba iki 8 valandų, bet laisvalai
kiais stengiamasi viešai pasirodyti britams.

Jau kai pirmieji lietuvių transportai pa
siekė D. Britanijos jaereinamąsias sto
vyklas, tuoj suskubo susiorganizuoti skau
tai.

Buvo pasiektas kontaktas su britų skau
tais ir buvo suorganizuoti bendri laužai ar 
kitokie susibūrimai, kur skautai pasirodė su 
daina, muzika ir tautiniais šakiais. Kartu 
britų skautai buvo painformuoti ir. apie 
sunkią tėvynės būklę. ,Ir toliau skautai 
stengiasi bendrauti su britų skautais. Apie 
skautų pasirodymus įvyko ir teigiamų at
siliepimų britų spaudoje.

Dabar lietuvių gyvenamuose bendrabu
čiuose ruošiamos tautodailės parodėles, 
sporto rungtynės, meniniai joasirodymai. 
Ne kiekviena stovykla gali' savo jėgomis 
viską suorganizuoti, tuomet mielai prisideda 
kitų bendrabučių gyventojai, bet jau šiuo 
atveju turi parodyti ir pasiaukojimo, nes 
už kelionę tenka sumokėti savo lėšomis ir

Is sporto (lyvenlmo:
Kovas

Lapkričio mėn. 22—23 d. d. Scheinfelde 
vyko krepšinio L klasės antrojo rato pir
menybių žaidynės, kuriose Kovas išsikovo
jo sau 1947 metų krepšinio meisterio var
dą. Šį kartą Kovui pasidavė ir Kempteno 
Margis, kuris spalių pradžioj net du kartus 
buvo nugalėjęs Kovą. Spalių pabaigoje 
tnargiečiai neteko keleto puikių žaidėjų, 
tad šį kartą teko stoti prieš Kovą gan silp
nokoj sudėtyje. Tačiau sukovojo margie
čiai puikiai ir sudarė koviečiams nemaža 
pavojaus dėl laimėjimo iškovojimo, kuris 
koviečiams atiteko visai pelnytai. Kovas 
nugalėjo Margį pasekme 51:33 (20:14).

PABALTIJO TAUTŲ KREPŠINIO IR 
ORINIO OLIMP1JADA — ŽAIDYNES 

KEMPTENE
Gruodžio mėn. 12—14 d. d. Kemptene 

ruošiamos Pabaltijo Tautų krepšinio ir 
tinklinio žaidynės. Pasiruošimas šioms žai
dynėms vyksta pilnu tempu. Šiomis dieno
mis minimoms žaidynėms sudarytas Kemp
tene iš visų trijų tautybių — estų, latvių ir 
lietuvių bendras komitetas.

Žaidynių programa sekanti:
Gruodžio mėn. 12 d.: Lietuva — Latvija 

Itinklmis moterų); Lietuva — Estija (tink
linis vyrų); Latvija — Estija (krepšinis vy
rų).

paaukoti poilsiui skirtus liuoslaikius kelio-1 anksčiau buvo labai sunku kultūriškai su- 
nėms. I siorganizuoti. _ . , . . ' . .

Tenka pažymėti, kad britai pareigūnai 
nevaržo bendrabučių tautinės veiklos, bet 
yra vienas atsitikimas, kaį britų pareigūnas 
neleido jokios tautinės veiklos, bet visai 
priešingas buvo už įsteigimą D. Britanijos 
Lietuvių S-gos skyriaus.

Šiaip į ruošiamus įvairius minėjimus ar 
meninius pasirodymus atvyksta įvairūs bri
tų pareigūnai ir vietos gyventojai, o kar
tais atsilanko ir laikraščių korespondentai.

Pavyzdžiui, „Išeivių Draugo” 39 Nr. vie
nas korespondentas rašo; kad į vienoje 
stovykloje įvykusį Tautos šventės minėji
mą buvo atsilankęs vietovės Tarybos pir
mininkas su kitais pareigūnais. Netrūko ir 
kitų britų svečių. Minėjimo metu vienas 
lietuvis politinis kalinys papasakojo apie 
lietuvių tautos praeitį, dabartį ir viltis. 
Meninėje dalyje britams lietuviai tremti
niai pažįstami dabartiniuose užsiėmimuose 
kaip šlavikai, virtuvės, laukų ir fabrikų 
darbininkai, pasirodė beveik kaip tikri me
nininkai. Tikrumoje meninėje programoje 
dalyvavo be kitų kompozitorius St. Gaile- 
vičius, artistai Dikinis, Lemešyfė-Dikinienė.

Tremtiniai vykdami į D. Britaniją pasi
ėmė iš Lietuvos atsivežta tautodailę, įvai
rius pinigų, knygų ir laikraščių rinkinius. 
Dabar ir D. Britanijoje atsirado galimybė 
su visais tais rinkiniais supažindinti britus. 
Retkarčiais kai kuriose stovyklosesuruošia- 
mos ir įvairios parodėlės. Yra ir net tokių 
atsitikimų, kad tremtinės per laiąvalaikius 
pereinamose stovyklose išsiaudė’kp nors 
naujo. Pavyzdžiui, apie vieną iš tokių pa
rodėlių „Išeivių Drauge” tilpo korespon
dencija, kurios ištrauka skamba taip: „Įė
jus į palapinę mano akys n*ušvito. Pama
čiau tiek gražių tautinių juostų, gintarinių 
išdarbinių, drožinių, audinių ir kitų tau- 
todailinių gaminių. Reikia pasakyti, kad 
kuklus- lietuviškas skyrius visiems patiko. 
Lietuviškame kampelyje sienos buvo nu
tiestos margaraščiais audiniais ant kurių 
kabojo dailininkės Naruševičiūtės - Žmui- 
dzinienės piešti iš įvairių Lietuvos vietovių 
tautiški drabužiai. Korespondentas rašo, kad 
dar be tautodailės lietuviškame skyriuje 
buvo matyti" lietuviški laikraščiai, žurnalai 
ir pinigų rinkinys. .

Tai yra toks trumpas vaizdas iš vienos 
lietuvių stovyklos suruoštos tautodailės pa
rodos. Dar minima laikraštyje kad tokias 
parodas britai mielai lanko ir net užsi
geidžia nupirkti kai kurių eksponatų. Ke
letą kartų britų spaudoje labai palankiai 
buvo parašyta apie suruoštas panašias pa
rodas.

Mums tremtiniams Vokietijoje reikėtų 
visais galimais būdais savo tautiečius remti 
kultūrinėje veikloje. Tikrai labai gražus kai 
kurių mūsų tautiečių užsimojimas pasiųsti 
lietuviams D. Britanijoje gaidų ir kt. i da
lykų. Ypatingai tokia parama reikalinga iš 
Austrijos atvykusiems lietuviams, nes jiems

Treciasis lietuvių studentų suvažiavimas
Augsburgas: 1947 m. lapkričio’ mėn. 21— 

22 d. d. Augsburg — Hochfeld lietuvių sto
vykloje įvyko trečiasis Vakarų Eurofios 
universitetuose studijuojančių lietuvių stu
dentų metinis suvažiavimas. Dalyvavo 85 
studentijos atstovai iš visų trijų Vokietijos 
zonų profesūros, Balfo, LRK, VLIKO, Va
dovaujančių ir Vykdomųjų Lietuvių Trem
tinių bendruomenės veiksnių Įgąliotiniai, 
svečiai bei spaudos darbuotojai.

Atidarydamas 'suvažiavimą, Stud. Atsto
vybės pirmininkas coli. Petras Jurkštas pa
linkėjo atstovams sėkmingos darbo nuo
taikos. i

Išrinkus darbo prezidiumą, mandatų bei 
rezoliucijų .komisijas, suvažiavimas vienin
gai priėmė patiektą turiningą . dienotvarkę, 
kurioje be Centrinės atstovybės organų rin
kimų ir sąjungos statuto pakeitimo, buiįo 
užsibrėžta skaityti ciklas paskaitų ir re
feratų. Čia buvo iškelti ir nagrinėti aktu
aliausi tremties studentijos reikalai, kaip 
mokslo pažangumo, šaljros santykiai su Pa- 
baltės ir slavų tautų studentija, emigracijos 
klausimas, kultūros ir spaudos reikalai.

Centrinės studentų atstovybės pranešimu, 
šiuo metu Vakarų Vokietijos universitetuo
se studijuoja 1847 liet, studentai iš jų 70®/o 
sudaro vyrai. Iš šio ■ skaičiaus 202 yra jau 
įsigiję įvairių^ mokslo šakų daktaro laips
nius, didelis nuošimtis jau yra prie studijų 
pabaigos. Pažymint atskirus' -universitetus, 
didžiausią baigusiųjų skaičių turi pasiekęs 
Hannoųeris. Iš 45 lietuvių studentų jį uni
versitetą jau baigė 17 ir 9 iš jų įsigijo

1947 metų krepšinio meisteris
Gruodžio mėn. 13 d.: Lietuva — Estija 

(tinklinis moterų); Lietuva — Latvija (tink
linis vyrų), Lietuva — Estija (krepšinis 
vyrų).

Gruodžio mėn. 14 d.: Latvija — Estija 
(tinklinis moterų), Latvija ,— Estija (tinkli
nis vyrų), Lietuva — Latvija (draugiškos 
moterų krepšinio rungtynės), Lietuva — 
Latvija (krepšinis vyrų).

Visų mūsų rinktinių priėmimu, išlaiky
mu ir kit. reikalais rūpinasi Kempteno 
sporto klubas „Margis”.

Ta pačia proga įvyks visų trijų tautų 
sporto vadovybių pasitarimas glaudesnio 
bendradarbiavimo sporto srityj reikalu bei 
kit. tų tautų sportinio gyvenimo reika
lais. V-kas

Skausmo ir liūdesio prislėgtus: 
poną Juozą AndrašiSną, Jo sūne
lius Tomą ir Gintarą-Jurgiuką dėl 
jų žmonos ir motinos

a. a. Valerijos Andrasiiihlenės 
mirties, nuoširdžiai užjaučiame. 
Memmingeno lietuvių prad. mokyklos 

mokytojai

i Savo stovyklose lietuviai kai kur įsteigė 
skaityklas, įsigijo radijo aparatus, įsirengė 
sporto aikšteles, ir kt. Taip pat kai kur 
vyksta anglų kalbos kursai. Reikia apgai
lestauti, kad ne visi rūpinasi anglų kalbos 
išmokimu ir laisvalaikius praleidžia prie 
kortų ar prie kitų neigiamų pramogų. 
Retkarčiais stovyklas aplanko senieji išei
viai D. Britanijoje. Su jais kontaktas kas 
kart plečiamas. Jie. daug kur prisideda prie 
kultūrinės veiklos. (vj)

PABALTIECIŲ DOVANA PRINCESEI 
ELIZABETAI

„Išeivių Draugas’ praneša, kad Baltų 
Taryba Londone įteikė princesei Elizabetai 
vestuvių proga sidabriną dovaną. Visi pa- 
baltiečiai gyvenantieji D. Britanijoje buvo 
kviesti paaukoti po vieną šilingą dovanos 
nupirkimo reikalui. 'Ta proga ' „Išeivių 
Drauge” rašoma: „Kiekvienas duodamas ši
lingą perdaug savęs nenuskriaus. Bendroji 
auka įamžins nuskriaustųjų tautų vardą 
karališkuose rūmuose.” Kokia dovana nu
pirkta ir kaip ji buvo įteikta bus vėliau 
šio laikraščio puslapiuose parašyta, (vj).

LEIDINYS APIE PABALTIJO TREMTI- 
, NIUS ,

Neseniai Londone pasirodė 40 pusi, dy
džio paruošta knygelė „Pabaltijo pabėgė
liai ir išvietinti asmenys” (Baltic Refugees 
and Displaced Persons). Jautrų įžangos 
žodį apie tremtinių likimą ir Pabaltijo 
okupaciją parašė žymioji anglų visuomeni- 

i ninkė ir pabaltiečių bičiulė Duchess of 
Atholl. Knygutėje ryškiai išdėstomos prie
žastys dėl kurių šimtai tūkstančių baltų 
atsidūrė tremtyje. Taip pat nušviečiamas jų 
gyvenimas DP stovyklose ir svarstomos DP 
problemos išsprendimo galimybės. Tai vi
sai • rimta informacinė knygutė svetimie
siems apie mūsų tremtinius ir jų dabarti
nius vargus ir rytojaus viltis. Knygutę iš
leido Boreas Publishing Co, London, (vj)

VIETOJE BIULETENIO — „BRITANIJOS 
LIETUVIS” /

Nuo spalių mėn. 24 d. ėjęs D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos užsienio ir vidaus žinių 
biuletenis pirmą kartą pasirodė „Britalni- 
jos Lietuvis” vardu. Šį laikraštį norima ir 
toliau tobulinti, nes dar yra ąpausdinamas 
rotatoriumi. Šis laikraštis po „Išeivių 
Draugo” bus antrasis D. Britanijoje, (vj)’ 

daktaro laipsnius. Materialiniu atžvilgiu 
blogiausioje būklėje randasi Hamburgo ir 
Bonos universitetų liet, studentai. Dėl nuo
latinio maisto trūkumo pastebėtas didelis 
nuošimtis susirgimų, ypač džiova. Bendrai
siais Centr. stud, atstovybės statistikos duo
menimis konstatuotas ryškus studentijos 
mažėjimas. Priežastys — nepaprastai sun
kios maitinimo ir materialinės sąlygos ir 
emigracija. Po pranešimų sekė sveikinimai.

Paskaitų ciklą pradėjo prof. Ivinskis te
ma: „Studentų šalpa”, kaip iš paskaitos pa
aiškėjo iki šio laiko studentų šalpos reika
lams yra išleista 25°/o visų tremtinių šal
pos išlaidų. Ateity studentų šelpimą nu
matoma organizuoti per Amerikos lietuvių 
visuomenės šeimas i maisto produktais. Ka
dangi šelpimo sąlygos1 kaskart blogėja, tai 
ateity numatoma padaryti griežtą studentų 
atranką ir šelpti tik darbščius ir pažangius 
studentus. Aplamai, stipendijų skirstyme nu
matoma duoti daugiau teisių vietinėms stu
dentų valdyboms, kurios geriausiai pažįsta 
savo studentų mokymosi ir materialinj sto
vį. Toliau dr. Jasaitis skaitė paskaitą „Emi
gracijos perspektyvos”, kaip prelegentas pa
žymėjo, studentija emigracija mažiausiai 
susidomėjusi iš visos tremtinių masės... ir 
baigdamas palinkėjo studentijai šį pasiryT 
žimą išlaikyti ir toliau. Referatus skaitė: 
adv. Minkūnks „Studijų, tąsa emigracijos 
atveju”, stud. P. Junkštas „Baltų studentų 
unija”, stud. Pitkunigis „Studentas ir vi» 
suomenę”.
^Paskaitos ir referatą) nuvažiavimo daly

vių buvo išklausyti sn ffldeliu susidomėji
mu ir sukėlė gyvas diskusijas. Antroje su
važiavimo dalyje buvo renkami centriniai 
liet. stud. atst. organai. Į Centro Atstovybę 
su būstine Tūbingene išrinkta: L Jurkštas 
Petras, 2. Remencovas, 3. Jasaitis, 4. Gedi- 
mihskas, 5. Laurinaitis, 6. Bortkevičiūtė, 7. 
Gabriūnaitė.

Į revizijos komisiją: 1. Cirpulis, 2. Bu
činskas, 3. Ivašauskas.

Į garbės teismą: 1. Kedys, 2. Plaušinai- 
tis, 3. Mildažis.

Užbaigiant suvažiavimas' priėmė eilę re
zoliucijų, kuriose nutarta pasveikinti vi
sas organifacijas ir asmenis, kurie suvažia7 
vimą sveikino.

Lyginant šį suvažiavimą su praėjusiais, 
tenka pažymėti, kaip kai kurių mūsų aukš
tųjų suvažiavimo svečiu buvo pastebėta, di
delė studentijos pažanga, tiek organizaci
niu, tiek kultūriniu bei solidarumo atžvil
giu. Paskutiniųjų metų bėgyje pasireiškę 
mūsų studentijoje įvairios pasaulėžiūrinės 
bei ideologinės srovės sambūrių formose, 
įnešę daug judrumo į Visą akademinio jau
nimo gyvenimą, jį dvasiniai praturtindama.. 
...........Būdamas jūsų tarjie ir matydamas 
jūsų ryžtą ir organizacinį veiklumą aš ga
liu ramia širdimi ir šviesiomis viltimis žiū
rėti j ateities Lietuvos atkūrimą...” pa
brėžė savo atsisveikinimo žodyje mūsų se
nosios kartos kovotojas, suvažiavimo gar
bės svečias.

Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu.
J. Sūdavas

Pamfletinis personažas
X Pirmiausiai *) ir susipažinkime su pačiu personažu.
X J's — pusamžis vyras ir turi žmoną, su kuria sugyveno du, dabar jau suau-
• gusius vaikus. Žmonos jam nepakanka, jis turi mylimąją, jauną merginą, kurią žmo- 
Į nai mirus, nori ko greičiausiai vesti. Bet ir žmonos ir mylimosios jam taip pat 
X nepakanka, jis dar turi ir savo tarnaitę, kuriai prigyvena vaiką. 'Bet ir visa tai 
t dar ne viskas: prieš dvidesėtkj su kaupu metų, kai jo paties žmona, sakysime, dar

buvo visai sveika ir nebiauri, jis taip pat turėjo mylimąją, su kuria taip pat su-
I gyveno vaiką, ir tas vaikas užaugo didelis, nežinodamas savo tėtušio. Tokie šito 
X malonaus personažo meiliškieji dalykai.
X Toliau tą žmogų charakterizuodami, turime pripažinti, kad tas žmogus — chu- 
j liganas: jis, važiuodamas gerais arkliais i pakalnę ir pamatęs priešais atvažiuo- 
X jant| jam nepatinkamą žmogų, tyčia užkabina ano ratus, įverčia į griovį, Sulaužo
• ranką žmogui ir nei truputĮ dėl to nesigaili.^,. Ką ten chuliganas! Jis nusikal- 
X tėlis. Ji reikia kišti j kalėjimą, mažiausiai, dešimčiai metų, nes jis — padegėjas. 
X Jis šaltų šalčiausiai ir apgalvotai padega trobesį žmogaus, su kuriuo ko gražiausiai 
J sugyvena ir jokių, net mažiausių, sąskaitų neturi. Ne, dešimties metų kalėjimo 
X jam labai ir labai permaža, jį reikia visą jo amžių kalėjimo rūsiuose pūdyti arba,
• dar geriau, nušluoti nuo šventojo žemės veido, nes jis ne paprastas eilinis nusikal- 
I tėlis, jis — žmogžudys: jis šaltai ir apgalvotai žudo savo žmoną, jai skirtą nuo-
• dingų vaistų dozę padidindamas net šešis kartus.
j Jeigu prie aprašytųjų pačių stambiųjų bruožų pridėsime dar kai kurias 
I „smulkmenas” — labai sunkiai sergančiam ligoniui tyčia pučia žudančius nikotino
• dūmus, vilioja savo tikro sūnaus mylimą merginą, žmonai neduoda mažiausio
• skatiko net troškuliui nuraminti, savo sūnų vadina šlamštu, valkata ir kitokiais 
X gražiais vardais, pasigėręs išveja niekuo nekaltus svečius iš namų, sūnui kava
• veidą nuplikina, prigyvendamas mergai vaiką, ją nužudo, o savo žmonai į akis 
i pareiškia, jog daug geriau būtų, kad ji mirtų — tai ir turėsime, maždaug, visiš- 
j kai pilną šito mus dominančio personažo vaizdą.
• Kas, jūsų manymu, šitas personažas turėtų būti? Valkata? Chroniškas gir- 
I tuoktis? Nusikaltimų manijos apsėstas monstras? Iš kalėjimo pabėgęs' nusikaltė-
• lis? Psichiniai nesveikas? Ne, neatspėsite, ir reikia griebtis liudininkų. Vincas Ra- 
I monas, „Kryžių” romano autorius, tvirtina, jog šitas personažas yra lietuvis, su- 
X valkietis, pažangus stambaus ūkio savininkas, turįs labai derlius laukus, sodną, rau-
• donais stogais trobas, daug gražių karvių, puikius arklius ir net elektrą savo 
I ūkyje. To personažo „gražių darbelių” priežastis, anot V. Ramono, yra viena vie-
• nintelė — jis nevaikšto Į bažnyčią, netiki į Dievą, atstovauja, taip sakant, tipin- 
I gą ir skaitlingą Lietuvos „bedievių” giminę.
t'' Yra priežodis — meluok, bet ir saiką žinok. Pasirodo, tas priežodis tinka netik
• melagiams, bet ir literatams. Galima ir literatui meluoti, bet reikia saikas žinoti. 
X Kai pertempi, skaitytojas nebetiki, ir visas tavo kūrinys nustoja veikiamosios ga- 
X lios. Juk mes, kalbu apie visą lietuvių visuomenę, nebesame tokie neišprusę ir
• tamsūs, kaip buvome „pekliškų knygų” laikais, ir šiuo metu su žiburiu skaisčią 
X dieną reikėtų ieškoti tokio be galo naivaus skaitytojo, kuris imtų ir patikėtų, kad 
X žmogus tokias velniavas gali išdarinėti vien tik dėl to, jog jis netiki į Dievą.
X Tą knygą perskaičius, noromis nenoromis, kaip įkyri musė, lenda socialist!* 
X nio realizmo prisiminimas — literatūra turi tarnauti idėjai, santvarkai, valstybei, 
X rašytojas yra avangarde kovos dėl visasąjunginio plano įgyvendinimo, už tai vals- 
X tybė jį globoja, teikdama jam visokiariopų materialinių ir moralinių gėrybių.
• Gal ir perstiprus prisiminimas, bet kad ir analogijos daug. V; Ramonas šia savo 
X knyga taip pat tarnauja idėjai, santvarkai (šiuo atveju, ne valstybinei, tai bažny-
• tinei). V. Ramonas taip pat stipriu šulu atsistoja kovos avangarde — kovos su 
X „bedieviais” ir tai kovai, kaip daro ir socialistinio realizmo išpažinėjai, jis ne-
• pagailėjo visokiausių priemonių, surinkdamas jų didžiuli arsenalą. Tačiau nelaimė 
X (toji nelaimė kaip ir būtina kiekvienam socialistinio realizmo kūrėjui): V. Ramo- 
X nas padarė nedovanotiną klaidą — pertempė. Dėl to saiko jaiismo pritrūkimo jo 
X centrinis, smogiamasis, personažas pasidarė nebe rpmano personažu, o pamfleto. 
X Šita negraži dėmė krinta ant visos knygos, ir vargu, ar begalima ją pavadinti ro-
• manu.
; O labai ir labai gaila, nes V. Ramono knygoje yra tokių gražių ir retų daly- 
X kų, kurių nedažna; sutinki ir pačioje jgražiausioje mūsų grožinėje literatūroje pra-
• eityje ir dabartyje. Vincas Ramonas gali parašyti tikrą ir gerą ir gražų romaną,
I tik nereikia socialistinio realizmo, kad ir iš kito galo. A. ROKAS
X *) Žiūr. „Minties" Nr. 135 Red. pastabą.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas
Liibecke

— Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Pir
mininkas Dr. Domas Jasaitis, norėdamas 
daugiau susipažinti su lietuvių tremtinių 
gyvenimų, aplankė visą eilę anglų zonoje 
stovyklų. Lapkričio ' mėn.. 24 d., būdamas 
Lūbeke, padarė pranešimą aktualiais šal
pos ir emigracijos reikalais.

Šiuo laiku Raudonojo Kryžiaus organi
zacija yra gražiai ir plačiai išsišakojusi, 
turima daugiau 100 skyrių, Amerikoj An
glijoj, Šveicarijoj ir kitur įgaliotinius. Dau
giausia yra šelpiami studentai, seneliai, li
goniai, gausingos šeimos. Nemaža studentų 
gauna nuolatines pašalpas.

Valdyba, norėdama vargstantiesiems dau
giau padėti, ieško naujų šaltinių padidinti 
lėšas. Dėl to, glaudžius ryšius užmezgė ne 
tik su Amerikos BALFo organizacija, bet 
ir su Pietų Amerika, Šveicarija ir kitomis 
valstybėmis bei organiza'cijomis.

Pirmininko įsitikinimu ir patirtimi, blo
giausiai tremtiniai gyvena britų zonoje. At
sižvelgiant į tai, šios zonos gyventojams 
daugiau skiriama maisto ir kitų gėrybių.

Supažindino taip pat su pagrindiniais 
IRO uždaviniais, struktūra, darbais, globa 
ir užlaikymu. Mūsų pirmininkui teko daly
vauti dviejuose IRO posėdžiuose Ženevoje 
iš,kur išsinešė gerus įspūdžius. Pagrindinis 
IRO uždaviniais, struktūra, darbais, globa 
mas ir įkurdinimas) Jos veikimo apimtis 
— treji metai. Per šį laikotarpį nesusitvar
kius tremtinių reikalams, savo darbą pra
tęs, arba bus įkurta kita organizacija.

— Lapkričio mėn. 22 d. Meesen stovyklos 
keletas < iniciatorių susirinko pasitarti 
YMCAos skyriaus steigimo reikalu. Dr. 
Šernaįtis padarė pranešimą, plačiau supa
žindindamas su YMCAos uždaviniais ir 
tikslais. Suprantant YMCAos reikšmę, nu

* Olandijos karalienė Wilhelmina po 6 
savaites užtrukusio poilsio valdžios reikalų 
tvarkymą vėl perėmė Į savo rankas. (Dena)

* Amerikiečių lėktuvas, skridęs su 20 ke
leivių iš Italijos į Frankfurtą prieš tris 
dienas dingo. Nors lėktuvo suradimo ak
cijoje dalyvavo daugiau l$ip 100 lėktuvų, 
surasti nepavyko- 

tarta padaryti didesnis stovyklos gyventojų 
susirinkimas.

— Mūsų kariuomenei prisiminti ir pa
gerbti, Meesen stovyklos gyventojai pami
nėjo lapkričio 23-ją. Paskaitą skaitė kpt. 
Br. Keturakis, supažindindamas visuomenę, 
su mūsų kariuomenės ’istorija, žygiais ir 
atliktais darbais Nepriklausomybės kovose 
ir dabartiniu metu. (V. P.)
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