
Triestą Italijai atiduoti sutinka ir Jugoslavija Kada
Kariuomenės 

viršininkų konferencija 
Washingtonas (Dena). Pasak AFP, prezi

dentas, Trumanas antradienį vakare sušau
kė Baltuosiuose rūmuose konferenciją, ku
rioje dalyvaus generalinio štabo viršininkas 
gen. O. Bradleys, aviacijos viršininkas gen. 
G Spaatsas ir laivyno viršininkas admiro
las L. Denfeldas. Kas bus svarstoma toje 
konferencijoje, nieko nežinoma. Tačiau ma
toma, kad Trumanas pasiūlys įvesti ribotą 
karinę prievolę. Z

Pasak INS, stebėtojai konstatuoja, kad to- 
kios konferencijos sukvietimas yra nepras
tas įvykis ir kad normaliai šitų klausimų 
narstymui vadovauja krašto apsaugos tni- 
listeris Jamesas Forrestalis. Iš to fakto 
galima esą spręti, kad tarptautinę būklę 
ryriausybė laikanti esant rimtą.

Tačiau Baltieji rūmai pabrėjė, kad kon- 
tacija esanti neseniai buvusių kariuome- 
& vadų pasitarimų Key Weste, Floridoje, 
tąsinys, kuriame dalyvauja ir pats preziden
tu

Maskva moka plūsti
Maskva (Dena/Reuteris). Pirmadienį Lon- 

iooe pasibaigusį Europos socialistų kongre- 
ą Marshallio planui svarstyti Maskvos 
radijos apibūdino kaip Amerikos imperia- 
faio penktąją koloną Europoje. Šio susi
rinkimo tikslas, pasak’1 Maskvą, yra kovoti 
su visais tais kraštais, kurie gina savo de- 
mokratitię pažangą.

Comisco iš savo organizacijų palaipsniui 
išstūmė demokratinių kraštų socialistų par
tijas, bet priėmė Vokietijos socialistų vadą 
Schumacherį, kuris viduje ir užsienyje yra 
iiiomas kaįp piktas kurstytojas prieš So
vietų Sąjungą. *

Žudynės Palestinoje tebevyksta 
Jeruzalė (Dena). Pirmadienį arabų kvar- 

tile Haifoje sprogo du sunkvežimiai, pri- 
krauti stipriai sprogstamos medžiagos. Mi
nėtasis sprogimas pareikalavo daug aukų. 
Policijos duomenimis šie sunkvežimiai bu
re Į arabų kvartalą atvairuoti žydų, apsi
rengusių britų karių uniformomis.

Manoma, kadi šis, sprogimas yra atsaky
mas 1 arabų Karinių pajėgų užpuolimus 
prieš žydų būkles visoje Palestinoje. Be 
kita ko, arabai bandė užpulti ir žydų gy- 
venamąjį kvartalą Haifoje, bet juos atmušė 
iydų karinė Haganah organizacija ir anglų 
kareiviai. Puolant arabams Bartuvą, tarp 
Jeruzalės ir Jaffos, arabų karinėms pajė
goms buvo padaryta didelių nuostolių.

Stebėtojų manymu, ši visa eilė užpuolimų 
yra ilgai lauktos arabų ofenzyvos Palesti
noje pradžia.

Gali tekti palikti Berlin;}
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanijos 

sostinės diplomatiniai stebėtojai pareiškė 
nuomonę, jog sovietų įstaigos gali netrū
kių pareikalauti Vakarų sąjungininkus, išsi
kraustyti iš Berlyno, motyvuodamos tuo, kad 
Vokietijos Kontrolinė Taryba praktiškai 
nebeveikia. Kadangi sovietų atstovai nebe- 
atvyko nei i tolesnius Kontrolinės Tarybos 
nei į koordinavimo tarybos posėdžius, tai 
iš viso ko atrodo, kad šis klausimas greit 
išsispręs. Minėtų stebėtojų nuomone, jei so
vietai Kontrolinės Tarybos veikimą sąlygo
ja Londone vakarų Vokietijos klausimu pri
imtų nutarimų atsišaukimu, tai Kontrolinė 
Taryba jau buvo susirinkusi savo paskuti
nio posėdžio.

Smarkūs maišiai vyksta Costa Ricoje tarp 
vyriausybės ir kairiųjų pakraipos sukilėlių 

Masaryko vietininku, kaip buvo spėliota, 
Čekoslovakijos užsienio reikalų mimisteriu 
Portas komunistas V. Clementis. (NF).

Kitas MINTIES numeris 
išeis kovo mėn. 31 d.

New Vorkas (Dena). Saugumo Taryba, 
pasak Reuterį, 9 balsais prieš 2 nutarė 
leisti dalyvauti -buvusiam Čekoslovakijos at
stovai Dr. J. Papanekui S. Tarybos posėdyje.

Balsavimu priėmus Argentinos siūlymą 
leisti dalyvauti Papanekui Saugumo tarybos 
posėdyje, buvęs Čekoslovakijos atstovas 
užėmė savo buvusią vietą prie konferenci
jų stalo. Papaneką dėl antikomunistinio 
nusistatymo dabartinė Čekoslovakijos vy
riausybė buvo atleidusi iš atstovo pareigų.

Ukrainos atstovas V. Tarasenka, remia
mas Sovietų Sąjungos atstovo A. Gromy
kos, nurodė Papaneką esant savo tau
tos išdaviką ir kiekvienas bandymas 
prileisti Papaneką prie konferencijų sta
lo, pasak Tarasenką, yra bloga (rekomen
dacija Jungt. Tautoms. Abu minėti delega
tai apkaltino Papaneką noru suteikti apie 
savo kraštą nepagrįstas ir neteisingas’žinias.

Papanekas Saugumo Tarybos . posėdyje 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga tuoj po 2. D. 
karo pabaigos buvo nusprendusi paimti Če
koslovakijoje valdžią į savo rankas. Nuo to 
laiko kiekvienas komunistų atliktas žygis ir 
kiekvienas bendradarbiavimas su prezidentu 
Benešu buvo ne kas kita, kaip pasiruošimas 
sugriauti Čekoslovakijos demokratiją ir pa
jungti Čekoslovakiją Sovietų Sąjungos už
sienio politikai. Tam teigimui patvirtinti

Jugoslavija Įsižeidusi
Belgradas (Dena/Reuteris). Jugoslavijos 

užsienio reikalų ministeris I. Simičas pir
madienį D. Britanijos, Prancūzijos ir JAV 
ambasadoriams įteikė notad, kuriose ypatin
gai energingai protestuoja dėl tų trijų vals
tybių vyriausybių noro reviduoti italų tai
kos sutartį ir spręsti Triesto likimo klau
simą. ’

Notoje taip pat protestuojama dėl to, kad 
tam reikalui nepaprašyta Jugoslavijos, kaip 
labiausiai suinteresuoto sąjungininko, suti
kimo, o‘Italijos sutikimas buvo gautas. Tas 
siūlymas turi propagandinių tikslų ir jts 
nepadeda stiprinti pasaulinės taikos. 1

Atsiliepimai Triesto grąžinimo klausimu

Siūlymą grąžinti Triestą Italijai Čekoslo
vakijos užsienio reikalų ministeris VI. Cle
mentis apibūdino kaip simptomą, ypatingai 
kenkiantį dabartinei padėčiai. Clementis 
PrAhos „Podelniko” laikraštyje nurodo, kad 
bendros revidavimo tendencijos, kurios ypač 
pasireiškė Vakarų valstybėse po Paryžiaus 
konferencijos, linksta į labai pavojingus re- 
yizavimus. Pasak ' Clementį, Triesto grąži
nimo siūlymas be jokios abejonės turi būti 
pasmerktas.

„New York Times” Triesto klausimu pa
sisako, kad siūlymas grąžinti Triestą Itali
jai neturi tikslo padaryti įtakos Italijos rin
kimams, bet juo norima atitaisyti klaidas, 
kurios buvo padarytos keturių valstybių 
nutarimu. Sis trijų Vakarų valstybių nuta
rimas reikia suprasti kaip vieningas noras 
pasipriešinti sovietiniam komunizmui, kurio 
tikslas yra sukelti naują pasaulinę krizę. '

Italijos pasiuntinys ' JAV A. Tarchianis 
nurodė, kad trijų valstyoių nutarimas grą
žinti Triestą Italijai yra tolesnis žingsnis ir 
tiesioginis kelias, kuriuo gab'ma padėti pa
grindus Italijos demokratiniam išsivystymui.

Diplomatiniuose sluogsniuose sklinda 
gandai, kad JAV, D. Britanija ir Prancūzi
ja, gal būt, paves Italijai patikėtinio teisė
mis valdyti Eritrėjos ir Somalijos kolonijas.

Jugoslavija sutinka derėtis dėl Triesto

Belgradas (Dena). Jugoslavijos užsienio 
reikalų ministeris S. Simičas, pasak AFP, 
pareiškė, kad po pasitarimų tarp Jugosla
vijos ministerio pirmininko Tito ir Italijos

komunistų partijos generalinio sekretoriaus 
Togliattio Jugoslavija sut'nka spręsti Tries
to klausimą.

Pasak Reuterį, Simičas paskelbė, kad jau 
prieš šešiolika mėnesių įvykusiuose pasitari
muose tarp Tito ir Togliattio Titas buvo pa
siūlęs prijungti Triestą Italijai ta sąlyga, 
kad Jugoslavija gausianti už tai Goricos 
piftvinciją. Nors Jugoslavija Paryžiaus tal
kos konferencijoje taikos labui pritarė 
Triesto sutarptautinimui, bet ji visuomet 
laikėsi pažiūros, kad Triesto sutarptautini- 
mas įneša nesantaiką tarp Jugoslavijos it 
Italijos ir iš' tikrųjų įrengta , Triesto poli
cinė valstybė užnuodijo abiejų valstybių 
santykius.

Gale savo pareiškimo Simičas nurodė, 
kad Jugoslavija Triesto klausimą sutinka 
spręsti su bet kokia Italijos vyriausybe, ne
paisydama jos politinės krypties, ir kad tik 
ateinantieji rinkimai paskatino Vakarų vals
tybes pasiūjyti Triestą grąžinti Italijai.

Triesto Į Goricą nekeis

Rymas (Dena/INS). Italijos ministeris 
pirmininkas de Gasperis antradienį įsak
miai pareiškė, kad Italija niekada nesu
tiksianti atiduoti Goricos Jugoslavijai už 
Triestą. Toks siūlymas esąs nepriimtinas 
ir jau anksčiau atmestas Italijos.

Trijų Vakarų valstybių sprendimą ati
duoti Triestą Italijai de Gasperis pavadino 
„istoriniu įvykiu”.
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' Jugoslavija ir nereikalaujanti Goricos

Belgradas (Dena/Reuteris). Oficialūs Ju
goslavijos sluogsniai antradienį čia kate- 
goringai dementavo, kad ji už Triesto ati
davimą Italijai reikalausianti Goricos pro
vincijos.

Jugoslavijos užsienio reikalų ministers 
S. Simičas savo pirmadienį duotame pa
reiškime tik nurodęs savo vyriausybės su
tikimą vesti derybas ta linkme, kuri buvo 
aptarta Tito ir Togliattio.
šium su Tito ir Togliattio pasikalbėjimu. 
Tiesa, Titas siūlęs perleisti Italijai Triestą, 
jei Jugoslavija gautų į šiaurę nuo Triesto 
miesto esančią Goricos provinciją. (Gorica 
dabar yra Italijos, o Triestas — „laisvasis 
miestas”). Simičas nepareiškęs, kad tas po
kalbis šiandien saistąs, bet tiktai 'išryškinęs 
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Papanekas kaltina S. Taryboje
Papanekas davė daugybę pavyzdžių, kaip 
Maskvos spaudžiama Čekoslovakija turėjo 
atsisakyti dalyvauti Marshallio plane, kaip 
Molotovas San - Francisco konferencijoje 
grasino buv. užsienio reikalų ministeriui 
Masarykui, kad Sovietų Sąjunga nutrauk
sianti santykius su Čekoslovakija, jei ji ne
darys to, ko pageidauja sovietų vyriausybė. 
Baigęs savo kaltinimus Papanekas pasiūlė 
Saugumo Tarybai pakviesti į Lake Successą 
prezidentą Benešą, kad jis galėtų patvir
tinti, jog tik nenorėdamas kraujo pralieji
mo jis sutiko priimti Gottwaldo diktatūrą.

Čia pat Papanekas atmetė sovietų teigi
mą, kad Benešąs yra visiškai laisvas, nes, 
pasak Papaneką, jeigu Benešąs būtų lais
vas, jis jau seniai būtų pasitraukęs.

Po Papaneko kalbėjo D. Britanijos atsto
vas sir A. Cadoganas. Jis nurodė, kad ko
munizmas savo ekspansijai nenori pripa
žinti jokių ribų, bet vis dėlto tokios ribos 
yra, kurias peržengęs komunizmas turės 
būti spaudžiamas atgal.

Pasak Cadoganą, Saugumo Tarybai ne
reikia jokios ypatingos medžiagos, norint 
įrodyti, jog sovietai įsimaišė į Čekoslova
kijos vidaus reikalą, nes pakanka visų tų 
pavyzdžių, kaip sovietai elgėsi ir kituose 
kraštuose. >.- ■ 

pokalbio dvasią, nes „jis parodęs, kad yra 
pagrindas abipusiam susipratimui”.

Jugoslavijos sostinėje vyrauja nuomonė, 
kad Jugoslavija' šiuo metu nėra užsispyrusi 
gauti Goricą, bet šitie pasikalbėjimai su
darytų pagrindą naujoms deryboms „tokio
je pat bendradarbiavimo dvasioje”. Belgra
de linkstama manyti, kad galutinai, spren
džiant klausimą Goricos netektų liesti, bet 
turėtų būti rastas kitas kompromisinis 
sprendimas.

Londonas (Dena). D. Britanijos užsienio 
reikalų ministerijos informatorius antra
dienį pareiškė, kad vyriausybė neturi nieko 
prieš, kad Triesto klausimas būtų tvarko
mas tiesioginėmis derybomis tarp Italijos ir

Kad Jugoslavija reikalaujanti Goricės, 
esąs Simičo siūlynjo nesupratimas, kilęs ry-

Italija niekada nesutikusi su taikos sutartimi
Rymas (Dena). Pasak AFP, Italijos užsie

nio reikalų ministerijos informatorius pa
reiškė, kad Italijos vyriausybė nesiliovusi 
protestuoti prieš Italijos taikos sutartį. Pa
sak informatorių, vyriausybė pasirašiusi su
tartį, rezervuodamasi teisę reikalauti ją 
peržiūrėti vėliau, o pasirašiusi tiktai auko
damas! pasaulio taikos labui.

Informatorius priminė, kad Italija be at
vangos stengusis pasiekti sutarties reviziją. 
Dėl sutarties ūkio nuostatų peržiūrėjimo 
vyriausybė tiesiogiai kreipusis i JAV, D. 
Britanijos ir daugelio Pietų Amerikos vals
tybių vyriausybes. Be to, Italija bandžiusi 
tiesioginėmis derybomis su Jugoslavija pa
siekti susitarimą, bet be sėkmės.

Didžiosioms valstybėms Italija visada pa- 
brėždavusi, kad Triesto, klausimas turįs 
būti kaip nors sprendžiamas. Šių žygių pir
mieji konkretūs rezultatai pasirodę ERP 
konferencijoje' Paryžiuje ir grafo Sforzos 
pasikalbėjimuose su Bevinu, Bidault rr 
JAV ambasadoriumi Cafferiu ir Italijos vy
riausybė tikrai tikėjusis, kad Italijos viltys 
Triesto klausimu būsiančios pateisintos. \

Vyriausybė tikintisi, kad ir Sovietų Są
junga taikos labui prisidėsianti prie trijų 
valstybių siūlymo. $

Pakistanas gaus pusę visų Indijai iš Vo- 
kifetijos numatytų reparacijų. (D/R).

2800 amerikiečių, žuvusių Europoje, pa
laikai bus pergabenti į JAV. (NF).

Skandinavijos kraštų ir Suomijos aliansas?
Stockholmas (NF), Stockholme įvyko ma

sinis antikomunistinis mitingas šūkiu „lais
vė svarbiau už taiką”. Jame ministeris pir
mininkas Erlanderis pareiškė, kad kova su 
komunizmu, kurjs demokratinėmis priemo
nėmis bus nugalėtas, yra Švedijos laisvės ir 
nepriklausomybės gynybos dalis. •

Švedijos, Norvegijos ir Danijos ministe
rial pirmininkai, kurie kartu yra ir tų kraš
tų, socialdemokratų partijų atstovai, priva
čiame susitikime svarstė Trumano kalbą, 
Vakarų Europos uniją ir aliansą su Suo
mija.

Karių pareiškimai senate
Washingtonas (Dena/INS). JAV užsienio 

reikalų ministeris Marshallis, krašto apsau
gos ministeris Forrestallis ir JAV armijos 
sekretorius Kennethas Royallis pasisakė se
nate už ginkluotų pajėgų paruošimą.

Pasak juos, vis labiau rimtėjanti padėtis 
Europoje reikalauja J. A. Valstybėse įvest! 
visuotinę karinę prievolę, kad būtų galima 
visuomet turėti paruoštas krašto gynybai 
reikalingas pajėgas.

Prieš mažiau kaltus nacius Austrijoje nu
traukiamos visos bylos. (NF).

kelsis teisingumas 
nukryžiuotai tautai?

Dar niekada pasaulis nebuvo taip toli nurt 
Krsitaus idealų, kaip šiandien. Niekada ne- 
buvo įkalta į Nukryžiuotojo sąnarius tiek 
daug vinių, niekad Jis nepatyrė tiek daug 
pajuokos, pasityčiojimo, kaip dabar. Prt 
devyniolikos šimtų metų nuo Jo mirties vi- 
sur tebėra žmogaus išnaudojimas žmogum^ 
prievartą, vergija, teroras. Šimtai milijonų 
žmonių šiemet neturės ne tik Velykų stalo, 
bet ir slapta tegalės galvoti apie didžiąją 
Mirties ir Prisikėlimo paslaptį. Pradedant 
nuo polinių kraštų ir ten esančių k6n- 
centracijos stovyklų, baigiant pietų kraft- 
tų plantacijomis, daugelis žmonių tą dieną 
neš vergų pančius.

Velykos! ... Kai tariame šį mums šventą 
žodį, visada mintimis persikeliame į mūsų 
nelaimingą tėvynę. Ir tą džiaugsmo dieną, 
kada laisvose žemėse milijonai šauks 
Aleliuja, mes ne tik negalėsime Rinksi 
mintis, bet drauge ant tavųjų lavonų rau
dosime su milijonais tų, kuriems iš didelio 
skausmo jau seniai ašarų pritrūko.

Tačiau Velykos pagimdys lietuvių dva- 
šioje eibę gražių atsiminimų. Prisiminsime, 
kaip pavasario saulei šviečant, iš visų Lie- 
tuvos miestų ir miestelių, mes, kaimo vai- 
kai, skubėdavome iš miesto mūrų į medi- 
nes, bet savas lietuviškas pirkias didžiosios 
Prisikėlimo šventės, kaip ankstų rytą pėsti 
ir važiuoti traukdavome į bažnyčias. Žilas 
kaip obelis kaimo klebonas, drebančiomis 
rankomis laimindamas mus, stosis prieš 
akis. Ach, tai buvo gražios taikos ir ramy- 
bės šventės, kurių nebebus tol, kol visos 
tautos neprisikels Kristuje. O šiandien?

Niekas taip gerai neišreiškia lietuvių 
tautos tragedijos^ kaip Nukryžiuotojo pa
veikslas. Argi Lietuva 1939/40 metais ne-i 
buvo prikalta prie kryžiaus? Tie budeliai, 
kurie tai padarė, greit, berods, jausis savo 
pareigą atlikę ir gal dar šį Didįjį penkta
dienį tikėsis nuimti nuo kryžiaus mirusiojo 
lavoną. Žemėje, kur mirtis viešpatauja, šie
met dar nebus prisikėlimo, tikriausia „nes 
bus atėjusi valanda”. Pasaulio valdovai it 
diplomatai, apsvaigę nuo vyno ir saldžios 
priešo propagandas, nepajudins piršto niū-
sų tautos kančioms sumažinti, iki kol bai- 
susis slibinas nepagriebs už jų pačių 
gerklės. '

Tuo tarpu Vorkutoje, Medvežegorske, Pe- 
čoroje, Karagandoje, Sibirske ir kitose žmo
gaus naikinimui skirtose vietovėse parduo
tosios ir išniekintosios tautos vaikai neš 
sunkią kryžiaus naštą, daug kartų klups po 
ja. Mirusius pakeis kiti, nauji vergai, at- 

| varyti ar atvežti užkaltuose vagonuose, kad 
kartais giltinei nepritrūktų aukų.

Vargu jau Velykų’ švenčių dieną istrebi
telių, MVD-istų 4 kitokių perėjūnų švi
ninės kulipkos duos ramybę tiems Lietuvos 
vyrams, kurie vietoje niekingos vergijos pa
sirinko laisvę, kurie kiekvieną jiems siun
čiamą mirtį sutinką triguba ar penkeriopa 
kankintojų mirtimi. Jų kapų tuo tarpu gal 
nepuoš linksmos pavasario gėlės, bet jų 
kraujas, giliai įsisunkęs | Lietuvos žemę, 
padarys ją šventą ir trąšią mums, jos ne
vertiems vaikams.

Nejaukiose svetimose kareivinėse ar dar 
laikiniškesniuose barakuose gyvendami mes 
nelankysime tėvų kapų ir rūpestingų, se
natvės išvagotais veidais motinų prieglobs-- 
tyje sočiai nešvęsime švenčių. Mūsų stalai 
bus tušti, kąip tuščios gailestingumu dauge
lio turtingų žmonių ar baltųjų vergų pirk
lių širdys mums, mūsų vaikams ir kitiems 
vargšams. Tačiau ir čia atsiminsime lietu
višką priežodį, „kada gi sotus užjautė ak 
(Nukelta į 2. psl.)
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TRUMPOS ŽINIOS Iš Mikolaičiko atsiminimi}
ALBANIJA

Albanija jau ketvirtą kartą Saugumo'Ta- 
ryboje protestavo, kad Graikija pažeidusi 
sienas. (D/R).

ARABIJA1 _________
Arabą Lygos teisint komisija pripažino 

Sayedą Abdulah ibn Anhamedą Elwazirą, 
kuris su savo daliniais įžengė į Sanaą, tei
sėtu Jemeno valdovu. (D).

AUSTRALIJA

Atominės energijos tiekimo klausimus 
Canberroje gvildens Australijos gynybos 
ministeris ir žymusis tizikas M. Olipnantas. 
Balsavimo teisę moterims suteikti atsisakė 
Neuchatelo kantono gyventojai. (NF).

ČEKOSLOVAKIJA
Čekoslovakijos vyriausybė Įsakė konfis

kuoti'vieną amerikiečių laikraštį, kuris įdė
jo Trumano kalbą kongrese. (NF).

Siaurina piliečių teises. Čekoslovakijos 
vidaus reikalų ministeris paskelbė, pasak 
AFP, naujas balsavimo taisykles, kuriomis 
nustatoma, kad asmenims, veikusiems prieš 
Čekoslovakijos liaudies interesus, ir kola
borantams atimama balsavimo teisė. (D).

DANIJA

Kopenhagoje prieš vieną komunistų kny
gyną buvo Įvykdytas bombinis atentatas. 
Nuostoliai maži. (NF).

Pasitraukė Čekoslovakijos pasiuntinys 
Kolumbijoje Viktoras Jantsas, taip pat pa
sitraukė ir pasiuntinybės sekretorius Cele- 
modrakas. (D).

D. BRITANIJA / ... —
Komunistų organo „Daily Worker” infor

macijos skyriaus vedėjas D. Hydė pasitrau
kė ii užimamos vietos ir kartu išstojo iš 
komunistų partijos, nes sovietų užsienio po
litika ir Įvykiai Europoje kelia vis didėjant! 
nerimą. (NF).

Platų pranešimą apie pasitarimus su Va
karų Europos užsienio reikalų ministeriais 
Briuselio konferencijoje padarė D. Britani
jos užsienio reikalų ministeris Bevinas žem. 
rūmuose. (D).

Kolonijų grąžinti nesiūlė. D. Britanijos 
sostinėje paneigiami gandai, kad Washing
ton's pasiūlė D. Britanijai grąžinti Italijai 
jos buvusias kolonijas Eritrėją, Tripolita- 
niją ir Somaliją. (D).

GRAIKIJA
Graikijos atstovybė Paryžiuje paneigė 

graikų sukilėlių radijo pranešimą, kad vy
riausybės kariuomenė vakarų Makedonijoje 
prieš sukilėlius panaudojusi nuodingąsias 
dujas. (D/R).

ITALIJA
Italų žinių agentūra ANSA ryšium ‘su 

paskelbtu spaustuvių tarnautojų ir darbi
ninkų 24 valandų streiku Italijoje negalėjo 
perduoti žinių. (D).,

Savaitine politikos apžvalga

Didžioji savaite
„Kaukės nukrito, iliuzijos išnyko.
Pasaulio padalijimas yra laktas”. (Epoque) 

šių metų politinė didžioji savaitė 7 die
nomis pralenkė tikybinę, tačiau; tiek viena, 
tiek antra skelbia linksmą žinią apie artė
jantį Prisikėlimą.

Didžioji savaitė, apie kurią mes čia no
rime kalbėti, prasidėjo pirmadienį, kovo 15. 
d., su „16” konferencija. Antradienį ji pa
sibaigė, nutarusi priimti i savo tarpą Va
karų Vokietiją, tuo patvirtinusi jos padali
jimą ir palikusi komisiją surašyti nuola
tinės koordinacijos įstaigos statutą. Žodžiu, 
Vakarų Europa susibūrė į ūkinį vienetą, 
kuris turi glaudžius saitus su JAV. Trečia
dienį Briuselyje buvo pasirašyta penkių su
tartis, ja pasižadėta, kurią nors iš susitaru
sių šalių užpuolus, automatiškai ateiti į pa
galbą (sutarties 4 str.). Tą pačią dieną 
prezidentas Trumanas pasakė savo garsią
ją kalbą. „News Chronicle” apie ją rašė:

„Trumanas negalėjo savo atsišaukimui 
išrinkti geresnio laiko, jo veikimas tiek 
užsieniuose, tiek ir pačiose J. A. Vals
tybėse tuojau pasirodė. Amerikos reak
cija nenuginčijamai įrodo, kad ameri
kiečiai yra pagaliau pasiruošę prisiimti 
jiems pagal jų galią atitekusį atsakin
gumą. Mes esame tikri, kad JAV tin
kamomis priemonėmis parems laisvą

sias tautas”.
Kitą dieną Danijos, Norvegijos ir Švedi

jos ministerial pirmininkai Stockholme pa
reiškė savo solidarumą su Vakarais ir pa
sisakė,- kad laisvė yra svarbesnė už taiką. 
Koks milžiniškas skirtumas tarp tų kalbų 
ir prieš mėnesį pasakytos Švedijos užs. reik, 
min. Undeno kalbos apie griežtą neutralu
mą! Tačiau tuo didieji įvykiai nepasibaigė. 
Penktadienį JAV delegatas Saugumo Tary
boje, Warrenas Austinas, JAV vardu at
šaukė pritarimą Palestinos padalijimui, 
šeštadienį 3 Vakarų Didieji pasisakė už 
Triesto srities sujungimą su Italija. . Tos 
pačios dienos vakare maršalas Sokolovskis 
demonstratyviai nutraukė Berlyno Kontro
lės Tarybos posėdį ir, atrodo tuo oficialiai 
užbaigė Vokietijos bendro valdymo sistemą.

Tačiau ir čia dar ne viskas. Užsienio 
politikos (vykiau aidėjo ir vidaus politi
koje. Socialistų partijų konferencija pasisa
kė prieš bet kokį bendradarbiavimą su ko
munistais. Attlee pranešė, kad vyriausybė 
komunistus pašalius iš visų svarbių vietų,

J. A. VALSTYBES

JAV Illinoiso, Missouri©, Ohio, Michi- 
gano, Indianos, Oklahomos, Kahsaso ir 
Texaso steituose siautė tornadas (viesulas). 
Žuvo 39 asmens, 300 sužeista. Tūkstančiai 
liko be pastogės. (NF).

Politechnikumo mokslininkai Kalifornijoje 
išrado priemonę atominės bombos radio 
aktyvumui panaikinti. Si priemonė pava
dinta „Rutina”. (D).

463 mil. dol. metams. Kongreso užsienio 
reikalų komisija vienu balsu nutarė priimti 
įstatymo projektą, kuriuo Kinijai suteikiama 
1. metams 463 milijonų dolerių paskola. Iš 
šios sumos, Kinijai pareiškus norą, ji galės 
už 100 milijonų dolerių pirktis karo reik
menų. (D/INS).

Duos avanso. Mažiau negu pusvalandi 
trukusiuose debatuose kongresas priėmė 
nutarimą suteikti tuojau pat Austrijai, 
Prancūzijai ir Italijai 55 milijonų' dolerių 
paskolą iki bus priimtas nutarimas suteikti 
Europai ilgalaikę paskolą. (D/R).

OLANDIJA
Olandijos parfąmenfas 56 balsais prieš 7 

pritarė vyriausybės vedamai užsienio poli
tikai, kaip ji pasireiškė Londono, Paryžiaus 
ir Briuselio konferencijose. (NF).

PRANCŪZIJA

11 sovietų piliečių bus ištremta iš Pran
cūzijos. Priežastis: „sovietų piliečių unija”, 
kuri pereitų m. gruodyje buvo paleista, vei
kė slaptai. (NF).

Prancūzija pasirašė su Lenkija 6 ekono
mines sutartis, jos apima atlyginimus už pa
darytus Lenkijoje suvajlstybinimus, anglių 

.pristatymą Prancūzijai iki 1952 m. ir kt. 
(NF).

• Respublikos taryba 214 balsų už ir 83 
balsaią prieš priėmė tautinio susirinkimo 
pasiūlytą įstatymą dėl karinių kreditų. (D).

SUOMIJA

Suomija Įteikė Švedijai protesto notą dėl 
siienų pažeidimo, būtent, kad sieną per
skrido 4 Švedijos lėktuvai, (D/R).

SOVIETŲ S-GA
Sovietų Sąjunga pasiūlė Europos kraš

tams didelius kiekius kviečių. Amerikiečiai 
taria, kad tai turi politinį pagrindą, ir jau 
antrą kartą dėl didelio eksporto sovietų tau- 
tps susiduria su badp šmėkla. (NF).

VOKIETIJA
Vokietijos SPD vadas Schumacheris, ku

ris dabar yra Londone socialistų Marshal- 
lio plano konferencijoje, sunkiai apsirgo. 
(D)-, .

Visi Berlyno kontrolinės tarybos posė
džiai, turėję Įvykti pirmadienį, sovietams 
pasiūlius, atidėti neribotam laikui. (D).

Valiutos reforma Vokietijoje bus Įvesta ir 
tuo atveju, jei sovietai nuo jos atsisakys, 
pareiškė lordas Pakenhamas. (NF).

ir gavo tam žem. rūmų pritarimą. Prancū
zijos parlamento komisijose,. kuriose sėdi 
komunistai, vengiama bet ką svarstyti, o 
Olandijos parlamentas iš užs. reik, komisi
jos pašalino komunistų atstovus.

* -
Tos pačios atmintinos kovo 17 d. vakare 

prezidentas Trumanas kalbėjo antrą kartą. 
Šį sykį jau New Yorke, airių tautinės šven
tės — šv. Patriko dienos — proga iškelta
me banketą. įdomu, kad toje kalboje po il
gės pertraukos iš prezidento lūpų išgir
dome Lietuvos vardą. Ją prezidentas 
paminėjo pavergtųjų valstybių sąraše. Toje 
savo kalboje Trumaną^, trumpai atkartojęs 
tą pačią dieną kongresui pareikštas mintis, 
norėjo jas plačiau paaiškinti. Jis nurodė, 
kad dabartinė kova su komunizmu iš es
mės nėra nauja. Ji yra amžinos kovos tarp 
laisvės ir tironijos tęsinys. Tironija, smur
tas ir prievarta, amžių būvy,e ne kartą kei
tė savo veidą. Dabar komunizmas dangs
tosi pažangumo skraiste, tačiau niekas taip 
mažai turi bendro su pažanga, kaip komu
nizmas, nes jis, nepripažindamas žmogui 
jokių teisių, pavertė jį visišku vergu. Tat 
komentuodamas „New York Times” rašė:

„Mūsų atsakingumas yra juo didesnis, 
nes šiandien esama vieninteliai, kurie 
gali ginti laisvės bylą. Tuo pačiu tu
rime prisiimti labai sunkias pareigas, 
tačiau, kaip teisingai pareiškė preziden
tas Trumanas, neveiklumas atneštų dar 

didesnius pavojus”.
Prezidentas be reikalo teisinosi. Britų ko

respondentų teigimu, Amerikos visuomenė 
nebūtų nustebusi, jei prezidentas būtų ra
ginęs kongresą sovietams paskelbti karq! 
Didelė dalis laikraščių Trumano kalbą lai
ko per švelnia, ^o jo pasiūlytas priemones 
— mobilizaciją — minimalėmis. Štai Krem
liaus 3 pokario metų vaisius! Paprastai tei
giama, kad demokratija savo veiklumu vi
sados toli pasilieka nuo diktatūrų. Ir iš 
tikrųjų, Trumanas tą, ką pasakė pereitą 
savaitę, negalėjo anksčiau pasakytu Jis tu
rėjo laukti, kol jo kalba dideliam amerikie
čių daugumui bus savaime suprantama, kad 
jo kalbos savo naudai negalėtų išnaudoti 
opozicija per artėjančius rinkimus. Bet tuo 
pačiu jo kalba, kadangi ji atstovauja visuo
tinei nuomonei, yra nepaprastai svari, ir 
todėl ji turėjo tokį didelį atgarsį visame 
pasaulyje. Vakarai pasirodė, jei pasiskolin-

Oderio Neisės linijos politika
Sugrįžęs į Lenkiją tuojau pat susižinojau 

su savo motina ir netrukus nuskridau 1 
Poznanę jos aplankyti. Pasimačiau su ja 
pirmą kartą nuo 1939 m. rūgpiūčio mėnesio.

Nuvykęs aplankyti motinos tą pačią die
ną „Laisvės aikštėje” pasakiau kalbą 
60.000 lenkų ir kai savo kalboje priėjau vie
tą, kurioje reikalavau juos išlikti stiprius, 
kad būtume verti Jaltoje mums pažadėtosios 
laisvės, minioje komunistai choru ėmė 
šaukti „tegyvuoja prezidentas Bieruta”. Bet 
juos peršaukė.

Liepos 1 d. vėl kalbėjau Varšuvoje 50.000 
žmonių. Man atrodė esąs jau metas daug 
ką priminti Stalinui.

— Kaip teisus buvo Stalinas, sakydamas 
man, kad nepakanka Rusijos ir Lenkijos — 
jos turinčios susijungti su D. Britanija, 
Prancūzija ir'slavų tautomis ir draugiškai 
gyventi su J. A. Valstybėmis, — kalbėjau 
aš. — Mes, lenkai, norime kaip laisva ir 
nepriklausoma tauta gyventi glaudžioje są
jungoje su savo kaimynu Rusija. Jūs pa
kankamai {rodėte, kaip branginate mūsų 
krašto laisvę, stiprybę ir nepriklausomybę.

Kitą dieną vienas bičiulis atnešė man 
komunistų brošiūrą, kuri buvo skirta tik 
komunistams. Joje buvo rašoma apie mane. 
„Negalime leisti, kad tas žmogus per daug 
išlįstų į priekį”, — buvo joje įsakymas.

Tai buvo papiktinimas vėlesniems prieš 
mane nukreiptiems raštams. Tiesioginiai 
įspėjimai vis griežtėjo. Komunistas Vladis
lovas Gomulka, pirmasis min. pirmininko 
pavaduotojas, vieną dieną priėjo prie fha- 
nęs ir sušuko:

— Nenueik per toli su liaudimi. Lenkų 
liaudis yra prieš mus, ji pamišusi! Pagal
vok gerai, ką darai, o jei ne, vieną dieną 
savo būklę apgailestausi lygiai taip pat, 
kaip liaudis savąją.^

— Mūsų visų išžudyti negalite, Gomulka, 
— tariau jam. — Negalite išniikinti visos 
tautos arba palaužti jos nepriklausomybės 
valią. Jūs žinote, kad negalite laimėti. Len
kai iš esmės yra antikomunistiškai nusista
tę. Savo galvosenai juos laimėti galėtute 
nebent per ilgą laiką, jei veiktute gražiuo
ju. Bet komunizmo niekada mums neįvary
site botagais!

Gomulka staiga pašoko nuo savo kėdės 
ir atsistojo grasinamoje pozoje, laikydamas 
ranką ant revolverio savo kišenėje. Ginklo 

i v

sim krepšinio terminus, kaip puikiai susi
žaidusi komanda. Prieškomunistinis svie
dinys buvo žaibo greitumu paduotas Pary
žiui, iš čia Briuseliu, Stockholman, * Londo
nan ir netrukus atsidūrė Ryme, sukeldamas 
visur tas pačias nuotaikas.

. *

Siūlymas atiduoti Triestą Italijai buvo 
padarytas dviem sumetimais. Visų pirma 
norėta suteikti Italijai malonumo ir, turim 
galvoje balandžio 18 d. rinkimus, tuo dai 
daugiau patraukti ją į Vakarų pusę. Tuo 
pačiu sovietai ir jų globoje esantieji jugo
slavai pastatomi labai nemalonioje šviesoje. 
Antra, norima kuo ■ greičiausiai likviduoti 
visus vadinamojo „šaltojo karo” židinius, 
kuris, kaip mes jau konstantavome, baigiasi. 
Bendrasis valdymas kaip tik duoda progą 
sovietams varyti tokį „šaltąjį karą”, 
drumsti nuotaikas ir sėti baimę. Turint 
galvoje dabartinę padėtį, norima turėti aiš
kius frontus ir jokiu būdų iš rankų neiš
leisti to, kas jau turima. Tais pačiais su
metimais sovietai pasiskubino „sutvarkyti” 
Čekoslovakiją ir spaudžia Suomiją. Dėl to 
amerikiečiai revidavo savo Palestinos poli
tiką, (kad taip bus-rašėme jau prieš 4 sa
vaites, žiūr. MINTIES 24 Nr.) Maršalo So- 
kolovskio kiekvienu atveju - pasak gen. 
Clayų — nemandagus elgesys Berlyno 
Kontrolės Taryboje irgi rodo, kad sovietai 
nori atsipalaiduoti rankas savo zonoje, at
seit, ją galutinai įtraukti savo valdymo sis
temom Čia visu opumu iškils Berlyno liki
mo klausimas. Tas sugriautas miestas kartu 
su Italija vis labiau kreipia pasaulio dė
mesį toje krizėje, kuri dar nepasiekė savo 
kulminacinio taško.

Nenuostabu, kad daug kas dabartinę pa
dėtį lygina su 1939 metais. „Daily Tele
graph” ta proga pastebi, kad Vakarų Eu
ropa stovi prieš tokius pat pavojus, kaip 
anais 1939 m., tačiau šį kartą ji tą pavojų 
geriau supranta. Laikraštis pažymi:

„Atsakymas į Kremliaus hillerizmą 
skamba: stipri, vieninga, ryžtinga Va
karų Europos unija, be rezervų Ameri

kos remiama”.
Šių metų Prisikėlimo šventei pučia stip

rus Vakarų vėjas. Jis jau atnešė pavasari 
Vakarų Europai. Duok Dieve, kad jis pūstų 
toliau į Rytus! VM.

apybraiža rodė esant jį atkreiptą į mano 
krūtinę. Jis buvo užsikvempęs ant manęs ir 
drebėjo iš įniršimo.

— Prašom duoti man cigaretę, — tariau 
aš.

Gomulka nusigręžė nuo manęs ir valan
dėlę žingsniavo kambaryje.

— Mes sutvarkysime tuos žmones! — 
plūdo jis, — o taip pat ir tamstą!

Buvau manęs, kad Potsdamo konferencija 
suteiks progą laikinės vyriausybės nepriklau
somiesiems nariams jų reikalui atstovauti 
prieš vadovaujamus Amerikos ir Britanijos 
politikus. Bet kad ir kažin ką būtume ga
lėję pranešti jiems, viską nustelbė nuolai
dos, kurias daryti privertė sovietai.

Mano būklė ten buvo labai sunki. Pagal 
Maskvos direktyvas veikę Bieruta ir kiti 
darė viską, kad priešiškai nuteiktų prezi
dentą Trumaną ir ministerį pirmininką 
Churchillį, o jam pralaimėjus parlamento 
rinkimuose, ministerį pirmininką Attlee.

Laikinė vyriausybė tikėjosi, kad ameri
kiečiai ir britai atmes lenkų reikalavimą 
Oderio Neisės liniją pripažinti busimąja 
Lenkijos vakarine siena. Visai aišku, ko bu
vo siekiąma tuo: jei JAV 'r D. Britanija 
nesutiktų kalbamąją sritį atiduoti Lenkijai, 
Komunistinė Lenkijos vyriausybė galėtų sa
kytis esanti nebesaistoma Jaltos sutarties.

Be to, Stalinas tikėjosi, kad, amerikie
čiams ir britams atmetus lenkų reikalavi
mus, jis galės lenkų tautai pasakyti: ,,Ru-' 
sija yra vienintelis jūsų draugas. JAV ir 
D. Britanija pritarė jūsų rytinės krašto da
lies perleFdimui, o dabar nebenori tesėti 
savo pažado ir duoti jums atpildą- vaka
ruose.

Jis tprėjo dar ir kitą mintį. Raudonoji 
armija kontroliavo tą Vokietijos dalį, kuri 
buvo pažadėta mums. Jei atmestų Lenkijos 
reikalavimus, tai kraštą visą okupacijos 
laiką valdytų sovietai.

Atkreipiau amerikiečių ir britų dėmesį į 
slaptus komunistų planus ir- pareikalavau, 
kad pripažintų sienų pretenzijas, bet kartu 
neatleidžiant, kad laikinė vyriausybė tesė
tų pažadus dėl Lenkijos nepriklausomybės.

Ir aš pageidavau, kad ši sritis būtų pri
pažinta Lenkijai ir kad ta sritis būtų to
kia nepriklausoma, kokia turėjo pasidaryti 
likusioji Lenkija.

Prezidentui Trumanui rūpestingai išdės
čiau štai ką: Paimdama rytinę Lenkiją Ru-
sija pasiėmė ir 5 mil. lenkų. Jei tie žmonės 
ten liktų, tai tikriausiai. jie atsidurtų Sibi- 
rijoje. Juos reikėtų atkelti į Lenkiją, bet li
kusioje Lenkijoje nebėra jiems vietos. 
Krašte ir taip jau per daug gyventojų. Jis 
negali nė savo gyventojų išmaitinti, ką ir 
kalbėti apie naujus 5 milijonus. Jei jie būtų 
priversti visi ten gyventi, tai padariniai 
neišvengiamai būtų skurdas ir chaosas, 
anos blogenybės, kurios yra komunizmo pe
rykla.

'--------------- į.

Kada prisikels ...
(Atkelta iš 1. psl.)
kaną”, ypač jeigu jis pats alkanas dar nie
kada nebuvo ir nepatyrė, ką reiškia būti 
nevalgiusiam. Vis dėlto ir esamosios, kad ir 
menkos mums skiriamos gerųjų širdžių 
gėrybės neleis mums numirti badu, ypač 
jeigu atsiminsime, kad pasaulyje po šio ka
ro badauja labai daug milijonų žmonių.

Taigi turėsime švenčių metu daugiau 
laiko ir progos pagalvoti, ar turi kurios 
nors prasmės visos didžiosios lietuvių tau
tos kančios. Į tai teiktų atsakyti klausimu: 
Ar turėjo žmonijai Reikšmės Kristaus kan
čia, mirtis ir prisikėlimas? Jis kentėjo, 
mirė ir prisikėlė tam, kad žmogus atgimtų, 
prisikeltų iš savo menkystės. Jo mokslą f>a- 
sekė daug milijonų žmonių, kurie po devy
niolikos šimtų metų jo pergalės šventę šven
čia trečdalyje pasaulio.

Veltui pasaulio viešpačiai, išmetę Kristų 
iš savo širdžių, konferuoja, važinėja, kalba 
ir veikia: jų veiksmai nesuteiks pasauliui 
ramybės ir prisikėlimo iš žemės purvų, 
vargo, iš skausmo, apgaulės ir teroro, kol 
žmonės nepersiauklės krikščionybės dvasioje 
ir, išmetę, apspiaudę, sutrypę ar pardavę 
Kristų, nesugrąžins Jo jam prideramą 
pasaulio valdovo sostą.
Mūsų tautos kančia, jos kova už laisvę, 

vedama Tėvynėje ir visuose penkiuose kon
tinentuose, palengva atkreipia pasaulio pro
tų ir širdžių - dėmesį ir ruošia jam ir sau 
greitą prisikėlimą. Ką mes, netekę gimto
sios žemės tremtiniai, šaukėme ir kalbėjome 
savo ašaromis ir karčiais patyrimais apie 
rytinę pabaisą prieš keletą metų, šiandien 
jau kartoja daugelis „netikėlių tamošių” 
vakaruose. Atrodo, kad pralietas lietuvių 
kraujas .gal netrukus bus geriau suprastas 
ir įvertintas; mirštančiųjų maldos: Tėvy
nėje, Sibire ir tremtyje juk taipgi susibėga 
ten, Aukštai pas Aukščiausiąjį, kur nė vie
na ašara nežūva. Mūsų broliai, kaip gyva 
iškentėto teroro.liudininkai, išsklydę Didžio
sios Britanijos fabrikuose, Kanados miškuo

Sie 5 mil. lenkų iš rytų turėtų būti per 
Lenkiją nugabenti į mums pažadėtas sri
tis, pareiškiau Trumanui ir pridūriau, kad 
sovietai iš tcfe srities tada jau buvo išmon
tavę ir išgabenę viską, kas buvo kiek ver
tinga, ir kad atvykę gyventojai ten ras dy
kynes.-

Taip pat priprašiau Trumaną prisiminti, 
kad turį įvykti sutarti rinkimai ir kad lenkų 
komunistai bando sugriauti Jaltos sutartį, 
idant išvengtų „laisvų ir neįtaigojamų rin
kimų”, kurie buvo numatyti šioje sutartyje 

Trumanas ir britai pagaliau susitarė, kad 
kalbamosios sritys lig taikos sutarties su
darymo būtų Lenkijos valstybės valdžioje. 
Taip pat buvo susitarta, kad toje srityje 
gyveną vokiečiai turėtų būti nukelti Į tikrą
ją Vokietiją. Tuo būdu Lenkija gavo teigę 
sustabdyti sovietų plėšikavimą šioje srityje.

Tačiau lėline Lenkijos vyriausybė neturė
jo drąsos ta teise pasinaudoti.

Pasirašant sutartį! dėl Vokietijos sričių, 
Lenkijos vyriausybė iš naujo deklaravo, kad 
lenkų tautai duos laisvę ir „metų būvyje” 
padaryti rinkimus. \

Be to, Potsdame susitarta, kad „Lenkija 
reparacijų pretenzijas patenkins Sovietų S- 
ga iš jai tenkančių reparacijų”.

Pavyzdžiui" paminėsiu vieną šio nutarimo 
rezultatą:

1945 m. rūgpiūčio viduryje, amerikie
čiams ir britams išsiskirsčius iš Potsdamo, 
staiga Stalinas pašaukė Lenkijos vyriausybę 
į Maskvą derybų.

Ten Molotovas mums pranešė, kad mūsų 
reparacijų dalis, kurią sovietai ketino Ii- 
mokėti iš Vokietijos (15 %), iš viso sudary
sianti 500 mil. dolerių.

— Lenkijai geriau sekasi, kaip Sovietų 
Sąjungai, — pasakė Molotovas. — Šią su
mą gausite virš tų 6 milijardų, kuriuos jau 
esate pasiėmę.

— Kokius 6 milijardus? — paklaikau 
nustebęs.

— Ar tamsta nesupranti? — paklausė jis 
šaltai. — Lenkija Rusijai atidavė rytinę 
Lenkiją. Ten likusioji lenkų nuosavybė yra 
verta 3.500.000.000 dol. Jūs gaunate iš Vo
kietijos sritį, esančią 9.500.000.000 dol. ver
tą. Tad aišku, kad tuo būdu laimėjote 
6.000.000.000 dol. O kalbant dėl pačios So
vietų S-gos, tai reikalaujame iš JAV Ir 
D. Britanijos sutikti leisti paimti 10 mili
jardų dol. ir dar susiduriame su priešini.
muši!

— Atsiprašau tamstą, — tariau ai. - 
Tamsta sakai, kad nuosavybė naujoje va- 
karinėje Lenkijoje esanti 9.500.000.000 dol 
verta. Bet prašome čia neužmiršti, kad ii 
ten išėmėte visus fabrikus, geležinkeliui, 
dirbtuves, butus, gyvulius ir visa kiti, lą 
tik galėjote transportuoti.

Molotovas pareiškė:
— O, tat tesudaro maždaug 500.000.M 

dolerių, — ir staiga nutraukė posėdį. (B. d.)

se, Šiaurės ir pietų Amerikos platybėse, 
Australijos fabrikuose garbingai eina Lie
tuvos atstovų pareigas. Jie, išklydę po vi
sus pasaulio kraštus tam, kad sugrįžtų į 
savąjį, atveria daugeliui netikinčiųjų akis v

Naktis pasibaigia ir ateina rytas, šalti 
žientą pakeičia viltį nešąs pavasaris. Viskaa 
su laiku praeina ir, anot psalmininko žo
džių, virsta sostai ir dreba karalystės. 
Šiandien jau aišku, žus, ir šiandieniniai te
roro palaikytojai, kaip žuvo jo sumanyto
jai. Tada ir pralieto mūsų brolių — sesię 
kraujo kiekvienas lašas, lygiai kaip kanki
namų senelių ašaros, gaus prideramą atpil
dą ir bus šimtus kartų daugiau Įvertintoji! 
daugelį dabar ar seniau sudarytų melagin
gų sutarčių, tuščių šnektų konferencijose.

Mes, kurie palikome savo Tėviškės šven
tą žemę ne baltesnės duonas kąsnio ieško
dami, žinome, kad niekas pas Viešpaty ne
būna be užmokesčio. Visada, o ypač Kris
taus prisikėlimo dieną, tikime į savo kraiti 
prisikėlimą, nesgi kur mirtis siaučia, ten ir 
Prisikėlimas įvyksta. K. Pelėkis.

Draudžia išvežti karines medžiagas
Londonas (Dena/Reuteris). D. Britanija 

užsienio reikalų ministerijos sekretorius Oi 
Mayhew pirmadienį žemuose rūmuose pa
reiškė, kad pagal šiuo metu galiojantį eks
porto kontrolės potvarkį draudžiama kari
nes medžiagas išvežti į kraštus, kurie val
domi komunistinių vyriausybių.

Šį pareiškimą Mayhew padarė, atsakyda
mas į iškeltą klausimą, ar Britanija pasira
šytomis eksporto sutartimis nedidinanti Eu
ropos komunistinių valstybių karinio po
tencialo.

Paklaustas apie anglų sovietų prekių mai
nų sutartį Mayhew pareiškė, kad , beveik 
visos prekės didinančios krašto karinį po
tencialą. Britų valdžia vis dėlto yra už
mojusi plėsti prekybinius santykius su Rj- 
tų Europa.
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Ar JAV užsienio politika sėkminga?
Savaitinio „New Yorker” žurnalo viena

me numeryje aprašomas tariamasis senato 
posėdis, kuriame gvildenami užsienio poli
tikos klausimai. Vienas Kolumbo ainis ta
riasi suradęs sprendimą, kaip pastatyti kiau
šinį ant stalo. Jis kreipiasi i pirmininką 
nuginkluojamu klausimu: „Pone senatoriau, 
ar galiu pasiūlyti, kad visus penkis su pu
se milijardo atiduotume Stalinui, idant nu
sipirktame patį komunizmą?” Po Čekoslo
vakijos įvykių prabilo ir kiti kritikai, bet 
ne tokia sąmojinga forma. Prahos įvykiai, 
kurie čia (=JAV) laikomi pralaimėjimu 
šaltajame kare, vėl iškėlė klausimą: „At 
mūsų užsienio politika yra sėkminga, at 
ne?” Beveik iš visų pusių ėjo neigiami at
sakymai.

Yra faktas, kad JAV užsienio politika — 
nors ir turėjo tam tikrų pasisekimų 
Graikijoje, Italijoje ir Prancūzijoje — 
šiuo metu vėl yra nukentėjusioje gyni

mosi padėtyje.
Užsienio teikalų ministerijai artimas „New 

York Times” korespondentas Jamesas Res- 
tonas skundžiasi, kad Marshallis iš tolimai 
ateičiai suprojektuotos politikos skelbėjo iš
stumtas į „ugniagesio” vaidmenį, kuris turi 
lakstyti čia vienur, čia kitur degamų situ
acijų doroti, užuot galėjęs likti karvedžio 
kalvutėje ir iš ten suteikti visam reikalui vi
dujinį stuburkaulį.

Kad šitaip atsitiko, Restonas kaltina se
natą ir tas grupes, kurios „spaudžia” Mar- 
shallį. Besistengdamas įgyvendyti savo pla
nus, kurie popieriuje atrodo labai šauniai, 
Marshallis susidūręs su dideliais sunkumais 
namie ir užsienyje. Rezultatas buvęs kom
promisai, kurie, lyginant su pirminiais tiks
lais, išėjo visai išvirkšti, kaip., antai: JT 
„mažosios pilnaties” ir Palestinos politikos 
atvejais. Susumuodamas būklės apibūdinimą 
Restonas konstatuoja: „Visa tai Washingto
ne vis labiau sukelia jausmą, kad didžiau
sios reikšmės politiniai aktai improvizuo
jami ir kad kasdienių įvykių spaudžiama 
ministerija daro tamkartinius sprendinius, 
kurie tą akimirką atrodo teisingi, bet kai 
kada teturi menką sąsają su centrine idėja 
arba ir savo tarpe”.

Iš įvairių pusių Marshalliui patariama 
vesti tvirtesnę ir pozityvią politiką, kuri 
viena tepajėgsianti vėl suteikti iniciatyvą 
Į.A. Valstybėms.

Kurie netiki interesų suderinimu su So
vietų S-ga (pirmiausia jų yra krašto 
apsaugos ministerijoje), tie spaudžia 
Marshall) dėtis į sąjungas su komuniz
mo grasomais, bet dar nevaldomais 

kraštais.
Atsižvelgdamos į rusų veržimosi brutalu

mą ir tikslo aiškumą, JAV esančios pri

Iš Čekoslovakijos
Mūnchenas (United Press). Apie Čeko

slovakijos perversmą smulkmenų papasako
jo P. Tigridas, katalikų liaudies partijos 
laikraščio vyriausiasis redakto'rius. Tigri
das, kurį čekų įstaigos buvo įsakiusios areš
tuoti, - pabėgo iš Prahos kaip ir daugumas 
vadovaujamų asmenų.

„Pagaliau turiu progą kalbėti, — pareiš
kė P. Tigridas, — ir galiu atidengti, kodėl 
prezidentas Benešąs buvo priverstas pripa
žinti komunistų kontroliuojamą kabinetą. 
Padėtis pradėjo labai greitai keistis, kai va
sario 19 d. į Prahos aerodromą atskrido 
Zorinas, buvęs sovietų ambasadorius Praho
je. Paaiškėjo, kad Zorinas atvyĮco iš Mask
vos su kategoriniu Kremliaus įsakymu čekų 
komunistams veikti „tučtuojau”. Zorinas 
suėjo į sąlytį su ministeriais nekomunistais, 
kad palenktų juos sau, užuominom! nuro
dydamas, kad revoliucines permainas Čeko
slovakijoje aprobavęs Kremlius.

Nors iš pat karto buvo konstatuota, kad 
padėtis yra beviltiška, bet Benešąs nesu
tiko kapituliuoti. Lig vasario 24 d. jis atsi
sakė pripažinti ministerių pasitraukimą. Dar 
ir kitą sekmadienį jis išsiuntinėjo raštelį 
daugeliui ministerių ir seimo narių, įsitiki
nusiems demokratams, . pranešdamas, kad 
niekada nesutiksiąs, jog komunistai sudary
tų kabinete daugumą.

Kabineto pirmininkas Gottwaldas vasa
rio 24 d. šiais žodžiais kreipėsi į preziden
tą Benešą, kviesdamas daryti sprendimą:

— Pone prezidente, turi priimti dvylikos 
ministerių pasitraukimą. Štai naujų kabine
to narių sąrašas. O, kad tamsta sutiksi ar 
nesutiksi, tai ne taip svarbų. Padariniai bus 
tie patys. Tačiau aš patariu tamstai pasi
rašyti.

Tuo tarpu padėtis buvo pasidariusi įtemp
ta visame krašte. Prahoje policija apšaudė 
studentus. Komunistai ruošėsi perversmui 
jėga, sostinėje telkdami ginkluotus darbi
ninkus. Gottwaldas pasiūlė prezidentui Be- 
nešui:

— Per keturias valandas turi padaryti 
.sprendimą.

Visus šiuos paruošiamuosius žygius buvo 
aprobavęs Zorinas. Tą pačią dieną buvo 
suduotas smūgis, kuris turėjo pakeisti pa
dėtį. Vasario 23 d. prezidentas buvo pasi

verstos atsisakyti nuo savo demokratinių 
skrupulų. Dabar esą neišvengiama griežčiau 
kištis į Marshallio plano valstybių vidaus 
reikalus. Jei Sovietų Sąjunga Rytuose spau
džianti. opoziciją, laikydama ją „penktąja 
kolona”, tai ir JAV galinčios reikalauti pa
šalinti komunistinę „penktąją koloną” Va
karų Europoje ir rytinėje Azijoje; jei So
vietų Sąjunga Rytų kraštuose karines bazes 
ir tariamai suverenių komunistinių valsty
bių kariuomenes jungia į savąją, dabar tą 
pat turinčios daryti ir JAV.

Suprantama, kad šitokia Amerikos idealų 
esmei priešinga politika Washingtone randa 
prieštaravimų.

„Totalinė užsienio politika” vargiai ras
tų pritarimą parlamente, kuris nėra uni
formuotas Rusijos pavyzdžiu, bet laisvai 
ir atvirai sako savo nuomonę. Jau da
bar čia skundžiamasi, kad reikalas sėk
mingai, spirtis komunizmui ir jo nede- 
mokratingai taktikai verčia siaurinti at

skiras elementarias piliečių teises.
Valdininkų lojalumo tikrinimas, laikraš

čių, filmų ir radijo „tyli cenzūra”, padidė
jęs valstybinės policijos (FBI) vaidmuo, da
linis žodžio laisvės suvaržymas universite
tuose ir kitose viešo pobūdžio institucijose 
jau sukėlė didelį nepasitenkinimą. ' Todėl 
kyla klausimas, ar bandymas taikyti sovie
tų metodus nenukreips amerikietiško gyve
nimo nepageidaujama ir phvojinga linkme.

Ar gali būti dar kita Amerikos politikos 
pozityvi linija? — klausia sluogsniai, einą 
nuo Walterio Lippmanno iki Wallaces. Kaip 
tik- ryšium su Čekoslovakijos įvykiais jie 
mano, kad sovietų ekspansiją galima su
tramdyti tik atribojus interesus tarp Mask
vos ir Washingtono. Sitų „šaltojo karo” ša
lininkų grupė tebegalvoja tradicinės jėgos 
politikos sąvokomis ir norėtų pa/alinti bet 
kokią ideologinę konkurenciją tarp šių 
dviejų valstybių, o kita grupė galvoja, kad 
demokratijos turi taikaus lenktyniavimo ke
liu įrodyti, jog jos yra pažangesnės už So
vietų Sąjungą.

Marshallio planas, be abejo, buvo tokia 
pastanga. Kieno kaltė, ar Wollstreeto, ar 
Maskvos, ar Europos' kraštų, kad tas planas, 
užuot likęs „pažangus”, vis labiau ir labiau 
pasidarė nukreiptas prieš komunizmą? Tai 
yra klausimai, kuriuos sail stato užsienio 
reikalų ministeris Marshallis, klausydamas 
kritikos balsų ir dairydamasis naujos, „po
zityvios” užsienio politikos. (Die Tat). 
„Absoliučiai viešpatauti ore ir po vandeniu”

Wa^hingtonas (Dena/Reuteris). Kongreso 
pirmininkas J. Martinas antradienį pareiš
kė, kad kongreso debatai dėl Marshallio 
plano priėmimo ir papildomos pagalbos 
Turkijai bei Graikijai prasidės kitą antra-
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dienį. Martinas toliau pareiškė, kad JAV 
turės sutikti pasaulinę krizę visiškai pasi
ruošusios. Mes turime paruošti savo kariuo
menės ir laivyno atsparos taškus, turime 
sukurti ir išlaikyti galingą oro laivyną. Mes 
privalome turėti stipriausią laivyną, abso
liutų viešpatavimą ore ir po vandeniu. Nuo
latinis geležinės uždangos pasistūmėjimas 
Europoje yra rimtų krizių tarptautiniuose 
santykiuose pasekmė.

Dėl rinkimų Italijoje Martinas pareiškė, 
jog komunistų pergalė Italijoje reikštų, kad 
į komunistų rankas patektų visa Viduržemio 
jūros sritis ir, be abejo, visa Europa. Ko
munistų kojos įkėlimas į Italiją sutrukdytų 
krašto atstatymą ir atimtų jos piliečių lais
vę.

x _______________

Galima visko laukti
Washingtonas (Dena/INS). Respublikinin- 

kų atstovas J. D. Lodgė antradienį paskel
bė prezidentui Trumanui skirtą raštą, ku
riuo jis primygtinai reikalauja imtis apsau
gos priemonių tam atvejui, jei komunistai 
laimėtų daugumą Italijoje balandžio 18 d. 
rinkimuose. ,

Šiame rašte Lodgė rašo, kad tenka pri
pažinti, jog tarptautinė būklė yra baisiai 
pablogėjusi. Italijos komunistų partija su
stiprino savo eiles ir veda smarkią rinkimi
nę kovą.

Gydymas atominėmis ekspliozijomis

Berkelys (Kalifornija) (Dena). Lokaliniams 
ligų židiniams organizme įveikti dr. C. A. 
Tobias iš Kalifornijos universiteto Berkelyje 
neseniai pasiūlė atomų ekspliozijas gyvuose 
organizmuose.

Tos ekspliozijos turi būti labai ribotos, 
be to, reikia dar rasti priemones ir būdus 
jų stiprumui kontroliuoti.

Sėkmingi bandymai su baltomis pelėmis, 
panaudojant neįsivaizduojamai mažus kie
kius „urano 235”, davė tokių vaisių, jog 
naujoji terapija jau nebėra tik gryna teo
rija.

dramos užkulisių 
šaukęs krašto apsaugos ministerį gen. Svo- 
bodą, kuris oficialiai nepriklausė prie jokios 
partijos. Pasimatymas buvc labai trumpas:

— Ar tamsta su manimi, ar prieš mane?
— paklausė jį Benešąs.

. — Kad ir kažin kas įvyktų, riš esu su 
tamsta, — atsakė krašto apsaugos ministe
ris.

— Ar galiu pasikliauti tamsta? — neat
leido prezidentas.

— Atkartoju, kad ę^u' tamstos dispozici
joje, — atsakė generolas.

Parai praslinkus generolas Svoboda išlei
do pareiškimą, kuriame sakoma: „Armija 
niekada neis prieš liaudį”. Prezidentui tai 
buvo didelis smūgis, ypač kad „liaudį” rei
kėjo suprasti esant .„komunistus”. Be to, 
generolas pradėjo valyti kariuomenę. Per 
keletą valandų šimtai karininkų buvo paša
linti arba uždaryti kalėjimuose. Vasario 25 
d. popiet Gottwaldas atvyko pas Benešą 
pranešti:

— Nesvarbu, ar tamsta pasirašysi, ar ne. 
Tūkstančiai ginkluotų darbininkų laukia šv. 
Vaclovo aikštėje. Jei pasirašysi, tai tamstos 
sprendimas bus praneštas oficialiai ir vie
šai. Jei atsisakysi, liepsiu ginkluotai miniai 
užimti pilį. Esu 'tikras, kad ilgai nesiprie
šinsi liaudies valiai.

Benešąs pamatė, kad partija pralošta, juo- 
ba, kad Gottwaldas atvėrė kortas, jog 
Maskva visiškai sutinka su juo. Kai kurie 
pabėgę čekai, dabar esą amerikiečių zono
je, teigia ministerį pirmininką priminus so
vietus galint įsikišti. Tokomis .aplinkybėmis 
prezidentas nusileido, pažymėdamas, kad tai 
yra prieš jo valią ir kad jis nepraleisiąs 
to nepareiškęs. Prezidento Benešo kalba, 
kurią jis turėjo pasakyti per komunistų 
kontroliuojamą radiją, buvo atidėta daug 
kartų, kol suprato, kad vyriausybė niekada 
neleis prezidentui kreiptis į tautą.

Aš ir kiti čekų pabėgėliai esame įsitikinę, 
kad prezidentas Benešąs negalės pasitraukti, 
kaip laukiama. Jo pasitraukimo valandą nu
statė naujoji vyriausybė, kuri turi atsi
žvelgti J daugybę politinių veiksnių. Prezi
dentas Benešąs kovojo ligi galo. Dabar vieš
patauja Gottwaldas, bet neapsirikite: kova 
dar nėra baigta”.

Nuo 2 D. karo pabaigos Amerikos stra
tegai atsidėjo JAV saugumo klausimams, 
susijusiems su esamųjų ir busimųjų naiki
namųjų priemonių veikimu. Visų pirma jie 
kelia klausimą, iš kur gali grėsti pavojus. 
Pasak generolą Irką Eakerį, karo pavojus 
J. A. Valstybėms gali grėsti iš Vakarų Eu
ropos, kur yra kilusi daugybė. karų, arba 
iš rytinės Azijos arba pagaliau iš milži
niškų centrinė Azijos platybių (gen. Eike- 
ris, be abejo, turėjo omenyje Euraziją arba 
Sovietų Sąjungą).

Ryškindafni savo koncepciją generolaida- 
ro išvadą, kad vakarykščiai priešai, Vokie
tija ir Japonija,, ilgai nebus pajėgios vesti' 
karą. Darydamas pranešimą prezidentūros 
aviacijos komisijai gen. C. Spaatzas nurodė, 
kad jo generalinio štabo ruošiamieji planai 
sukirpti galintiems kilti nesusipratimams su 
Sovietų Sąjunga.

„Viešiausiai žinoma, pareiškė jis, kad 
vienintelė tauta pasaulyje, kuri galėtų su-, 
daryti rimtą pavojų mums (Amerikai), yra 
kaip tik ta, su kurios opozicija dažniausiai 
susiduriame Jungtinėse Tautose.”

Jei Sovietų Sąjunga turėtų tokių bombo
nešių, kaip JAV, tai ji galėtų aprėpti tą 
erdvę, kurioje yra JAV. Norėdamos sėk
mingai organizuoti savo gynybą,.JAV turi 
turėti patogiose vietose atramos taškus ope
racijoms pradėti ir pastovią represalijų pa
jėgą, pasiruošusią smogti užpuolikui. Šitos 
smogiamosios pajėgos tikslas turėtų būti 
vykdyti tolimų distancijų veiksmus bet ku
rioje pasaulio dalyje, bet kada ir vis tiek, 
ar sausumos ar jūrų pajėgos talkininkautų, 
ar ne; turėti panašiai aprūpintus naikintu
vus.

Esama pagrindo manyti, jog, nors avia
cija po karo ir buvo sumažinta, jau dabar 
yra suorganizuota provizorinė smogiamoji 
pajėga, paskirstyta į 55 grupes. ,,New York 
Times” korespondentui gen. Kenneys pa
reiškė: „Vienu telefono paskambinimu galiu 
paros būvyje paleisti veikti 80% lėktuvų”. 
Tačiau 1949 m. sausio 1 d. generolas tikisi 
turėsiąs 62 grupes, paskirstytas šiuo būdu: 
21 grupę „labai sunkių” bombonešių, 5 gru
pes lengvesnių bombonešių, 5 gr. žvalgy
bos lėktuvų, 22 gr. naikintuvų, 5 gr. 
„nenutupiančių” naikintuvų, 10 gr. kariuo
menės transportui, 4 gr.„taktinės žvalgy
bos”, 22 nepriklausomų specialių eskadri
lių. Šie daliniai turėsią 6.869 pirmos eilės 
aparatų, o kiek jų bus žemėje, nežįnia.

Supertvirtovės B-29 yra pagrindiniai lėk
tuvai naudojami bombardavimams. Pacu- 
san t- Dreamboat nuskrid- 12.666 km (iš 
Honolulu į Kairą).

Sešiamotoris milžinas B-36 gali veikti 
15.000 km skersfneniu. Tikimasi, padangėse 
pasirodysiant aparatą, galintį operuoti 
22.500 km distancijoje.

Komunistų technika Italijoje
Esama žentlų, rodančių galint kilti tų organizaciją kita organizacija, lygiai

pilietinį karą.
Kaip veikia jėgos, galinčioj įstumti 

IJaliją į kraštutinybes? Kokios galimy
bės kuriai tų jėgų imti viršų? „Time 
and Tide” tą dalyką vaizduoja šiaip:

,Rymo telefonų sąraše galima matyti, kad 
žymiausia Italijos politinė partija, krikščib- 
nys demokratai, turi 18 telefono laidų, 
smulkmesniosios — nuo 2 lig 4, o komu
nistų partija jų turi 26. Šis pastebėjimas 
nėra nereikšmingas.

Komunistų partijos būstinė Ryme yra 
panaši į ministeriją, tiek ten gausu įstaigų, 
skyrių ir poskyrių, kuriuose dirba gerai pa
ruošti veikėjai. Ši organizacija apima visą 
kraštą, nėra miestelio nei apskrities be ko
munistų sekcijos. Kiek visa tai kaštuoja, 
niekas nežino.

Be tobulos biurokratinės mašinos komu
nistai turi gausią spaudą. Be atvangos pilą 
ištisą srovę: dienraščių, savaitinukų, biu
letenių, žurnalų ir proklamacijų. Laiko 
smogikų organizaciją, vadinamąją atei
vi s t i,’ kurie paraduose pasirodo nesibai
giamose sunkvežimių vorose. Bet iš visų 
įrankių galingiausias yra bendroji darbo 
konferencija, kuri kontroliuoja profesines 
sąjungas, o su darbininkų komitetais dirb
tuvėse valdo daugumą darbininkų, neišski
riant ir valdininkų. Akcijos rėmus užbaigia 
įvairūs įrengimai — nuo šokių salių liau
džiai lig „kultūros namų” inteligentams ir 
snobams.

Visi šie dalykai įgalina suprasti daug ką. 
Iš to aišku, kaip komunistų partija, imant 
vien skaičiaus atžvilgiu, eina antroje vie
toje pasaulyje po Sovietų Sąjungos, kaip ji 
sugeba įsismelkti ir į nepažangų kaimą, 
kaip jai sekasi išlaikyti savo galią, nors yra 
daug priešingų veiksnių, kaip antai: ameri
kiečių pagalba, aiški būtinybė gauti paramos 
iš amerikiečių, komunistinio totalizmo pa
našumas į fašizmą, Venecijos Giulijos klau
simas ir didėjąs ūkininkų turtingumas.,

Tie faktai kaip tik paaiškina, kodėl Itali
joje vienintelė kita didelė partija yra krik
ščionys demokratai. Mat, iš tikrųjų tik ka
talikų Bažnyčia teįstengia atsverti komunis-

JAV oro ir jūrų laivyno pajėgumas
Naikintuvų pajėgumas irgi neatsilieka. 

Stengiamasi pagaminti tokį, kuris skristų 
per 900 km valandoje. Tokiai spartai nebe
tiktų įprastiniai ginklai.

Transporto srityje irgi neatsiliekama. Jau 
išbandytas lėktuvas, pajėgiąs 'paimti 400 
vyrų įgulą. Bet tai dar ne, paskutinis žo
dis ...

Kiek žinotna, aviacijos personalas per 
mėnesį vidutiniškai priauga po ll.OOO vyrų. 
Kita vertus,, 135.000 veteranų prašėsi įsi
leidžiami grįžti. Tačiau armija tepasirinkb 
specialistus.

. *
Laivynui nelengvai sekasi kovoti dėl lėšų 

skyrimo jam, o ypač, didinimo. Praėjusiais 
metais kongresas iš reikalautų 5.789 milijonų 
dol. tepaskyrė 3.847 mil. dol. Paprastas at
stovas ar senatorius nesuprasdamas klausia, 
kam skirti laivynui astronomines sumas, jei 
busimasis priešas neturi laivyno, o jo pra
monės centrai yra per toli nuo krantų.. Ta
čiau admirolas Denfeldas neatlyždamas įro
dinėja laivyno reikalingumą, nors jam ir 
neteks laimė priešo sutriuškinti vandeny
nuose. Bet kare be išsikėlimų nebus galima 
išsiversti. Be visų kitų tikslų,- šiame rei
kale neįmanoma išsiversti be laivyno.

Itin susirūpinęs yra laivynas atominės 
energijos pritaikymu..To klausimo gvilde
nimu yra užimtas visas būrys inžinierių. 
Nurodoma, kad tie projektai nėra utopija. 
Amerikiečiai tikisi galėsią juos įvykdyti per 
ateinančią 10 metų.

Tarp aviacijos ir laivyno viešpatauja se
na priešybė. Jūrininkai sako, kad lakūnai 
pervertina savo aparatų reikšmę ir jų nau- 
doseną. Laivynas iš tikrųjų abejoja, kiek 
sėkmingas gali būti puolimas, atliktas is už 
15.000 km nuo išskridimo bazės.-

Admirolas Denfeldas mano, jog pasikelia- 
mąją aikštę reikia vežiotis kiek galint ar
čiau prie taikinių. Todėl sutaupytą kurą 
galima naudingai pakeisti sprogmenimis. 
Generolas mano, kad juo mažiau dęgalo te
turi lėktuvas, juo jis yra priešui pražūtin- 
gesnis. Lėktuvnešis yra konkurencijos ne
turįs aerodromas, kurį galima kiek norint 
arti pristumti prie priešo..

Laivynas lygiagrečiai vysto mažo dydžio 
ir vidutinius lėktuvus. Svarbiausias tikslas 
— suteikti jiems kiek galint didesnę spartą. 
„Skystreak” aparatas yra beveik pasiekęs 
garso ribą. Prieš kurį laiką buvo iššautas 
V 2 šovinys iš plaukiančio lėktuvnešio. Pats 
šovinys sprogo per anksti, bet iššovimas 
pavyko gerai.

Admirolas Denfeldas nepamiršo tų metų, 
kuriuos jis tarnavo povandeniniuose lai
vuose. Jis visiškai sutinka su admirolo Stye- 
rio pažiūromis, kuris laikomas pirmuoju 
laivyno „povandenininku”. < 

visus apimančia' ir net daug veiksmingesne. 
Krikščionių demokratų stiprumo šaltinis 
yra tas, kad ją palaiko parapijos, b para
pija yra ne tik religinė, bet ir seniausia 
demokratinio pobūdžio socialinė institucija, 
veikianti Italijoje.

Savaime ' suprantama, kad komunistai 
krikščionyse demokratuose mato vienintelę 
rimtą kliūtį. Jie nebijo socialistų, kurie yra 
priversti vilktis paskui komunistus, bijoda
mi netekti' rinkimuose balsų. Njlaimingoji 
socialistų partija yra keistoje būklėje: jau 
keleri metai, kai yra paskelbusi sutikimą 
jungtis su komunistų partija, bet ji niekaip 
nerado tam laiko ar būdo. Taip ji ir kabo 
tarp būti ar nebūti, nes kėmunistams nau
dinga turė’ti tokią socialistų partiją, kuri 
yra susieta su jais vadinamuoju „vieningos 
veiklos paktu”, kuri gali J savo eiles 
įtraukti senesnių ar ne taip kraštutiniškų 
darbininkų ir smulkiųjų buržujų, linkusių 
į kairę. Nėrinio socialistai už savo paslau
gas, žinoma, irgi naudojasi komunistų at
pildu — gauna iš jų vietų ir broliškai da
lijasi fašizmo tvirtoves provincijoje. Jie ne
linkę susiremti — kaip tai daro reformuo
tieji Saragato socialistai — su komunisti
nių gaujų smurtu, nenorėdami užsitraukti 
„liaudies, išdavikų” pravardės.

Prieš krikščionis demokratus komunistai 
panaudojo tą patį manevrą, kuris buvo pa
sisekęs prieš monarchiją, būtent: pirma 
bendradarbiauti, o paskum pulti. Jie ben
dradarbiavo su krik, demokratais net lig 
tiek, jog, balsavo, kad konstitucijoje būtų 
įrašyta sutartis su Vatikanu. O dabar ją 
naudoja dalba savo priešininkams izoliuoti.

Jų partinė mašinerija yra labai veiks
minga. Daugiau jie gali pasikliauti pramo
nės darbininkų masėmis, ypač šiaur. Itali
joje ,kurie klauso jų nurodymų ir gyvena 
įgąsdinimo atmosferoje. Tačiau dabartinė 
kova skiriasi nuo vestosios su monarchija: 
nors komunistai ir tebėra agresyvūs, bet jie 
yra netekę iniciatyvos. Bendras įspūdis yra, 
jog svarbiausias asmuo yra ne Togliattis, 
o de Oasperis, ir šis įspūdis gali, ko gero, 
pasirodyti lemiamas.

Vienas vokiečių' išradinias, kurį pritai
kiusi kriegsmarinė, būtų tuojau kontrolia
vusi Atlantą, padarė revoliuciją povandeni- ( 
nio karo vedime. Naujo tipo povandeninis, 
„XXI”, išbuvo jūroje 22 paras, nuplaukė 
33.000 km, praktiškai neiškildamas į pavir
šių. Specialus vamzdis, vadinamas „schnor- 
keliu”, ventiliuoja povandeninį laivą, kitaip 
tariant, įgalina -įgulą kvėpuoti, o dizelius 
degti. Pasinėręs jis gali plaukioti, neturė
damas gyventi iš savo akumuliatorių, nė 
neprivalėdamas atnaujinti šviežio oro atsar
gą, sukardamas po . 16 mazgų valandoje. 
Karo veiksmams besibaigiant vokiečiai, 
tobulindami, „XXI”, vietoje dizelių ketino 
pastatyti tokį motorą, kurio dėka jis po 
vandeniu būtų plaukęs neįtikimu 25 mazgų 
greičiu. Bet „XXI” nebegalėjo būti panau
dotas laiku mūšiuose. Šio povandeninio so
vietai „paveldėjo” 4 egzempliorius ir daug 
kitų nebaigtų. Paskubomis ddmontuotos sta
tyklos atsidūrė Sovietų Sąjungos arsena
luose. Tariama, kad Sovietų S-ga turės 25 
„XXI” 1948 m. gale, 50 egz. 1949 m. ir’ 
250 egz. 1950 metais.

Tad suprantama, kad admirolas Styeris 
drauge su admirolų Denfeldu. ėmė „moder
ninti” JAV povandeninį laivyną. Laivų sta
tyklose statomi „XXI”, o tarnyboje esą vie
netai pertaisomi į „schnorkelius”.

Admirolo Styerio generalinis štabas, kita 
vertus, kuria kautynių doktriną, įkvėptą 
naujų aplinkybių. Visų pirma gintis nuo 
priešo povandeninių laivų ir lėktuvų, tu
rint omenyje, kad sovietai ketina pagaminti 
„geriausius ginklus pasaulyje dideliu kie
kiu”. Paskum gintis nuo atominių ginklų 
radijo spinduliavimo. Pagaliau reguliuoti 
ofenzyvą. Pasak admirolą Styerį, laivynas 
ketina sukonstruoti povandeninius laivus, 
galinčius gabenti skraidomuosius šovinius 
arba lėktuvus be lakūno. Povandeninių lai
vų naudojimas transportui taip pat numa
tomas. (Le Monde).

Kotikovas žiūri j veidrodi“ .
Berlynas (Dena). Sąjungininkų komenda- 

tūros posėdyje Berlyne sovietų komendan
tas gener. Kotikovas pareiškė, kad Berlyne 
yra pažeista viešoji tvarka ir saugumas. 
Esą, amerikiečių komendantūra padariusi " 
policinius antpuolius ant SĖD partijos ra
joninių sekretoriatų Neukoelhe ir Tempel- 
hofe. Tai ardo viešąją tvarką; Tokie veiks
mai pakerta keturių administraciją Berly
ne ir sąjungininkų komendantūrą privedė 
prie liepto galo.

Po ištisos eilės, Kotikovo puolimų ameri
kiečių atstovas posėdyje pareiškė, kad jis 
tikįs, jog gener. Kotikovas žiūri į veidrodį.
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ARS AMERICANA - NAUJOJI ĮTAKA / RAŠO S. LESKAITIS (3)
Grįžkime tad prie mūsų surašytos gale

rijos. Ji tiktų kad ir patiems kultūringie
siems moderniems rūmams; jokis modernus 
Petronijus Arbiter nei apie vieną jos var
dą negalėtų pasakyti: „Jam scies, patrem 
tuutn mercedes perdidisse” Tik šiuo atveju 
mums rūpi ne absoliutinė tos galerijos ver
tė, bet jos reliatyvinė įtaka. Įtaka, išeinanti 
iš ją talpinančių rūmų. Jungtinės Valsty
bės, sudarytos Europos kontinento išeivių, 
kuri laiką pripažino savo vasališkumą euro
pinei kultūrai kaip natūralią ir logišką bū
seną. Neišvengiamas posūkis atėjo apie pe
reitojo šimtmečio vidur;, Įsikūrus ameriki
niam industrializmui ir staiga .sužydėjus 
lokalinei raštijai. Ralph Waldo Emerson, 
(1803—1882) filosofas, essairstas, poetas, 
yra laikomas pirmuoju savarankiškai galvo
jusiu amerikiečiu, bet jo „savarankiškumas” 
būtų nesusilaukęs jokių padarinių,'jeigu jo 
amerikanizmui paremti horizonte nebūtų 

„Minties” literatūros premijos laureatas Liudas Dovydėnas (viduryje), jo dešinėje dail. 
Vizgirda, kairėje rašyt. Jankus, iškilmingame premijų įteikimo akte. Borjero nuotr.

ropos menininkų eksodas į Jungtines Vals
tybes pralenkė net pastarųjų meno pasau
lio žmonių studijų keliones į Europą. Me
no plaukimas iš Europos į Ameriką pasi
darė tekis pat ryškus, kaip kapitalo siunti
mas priešingąja kryptimi.

Tas „didysis kraustymasis” Jungtinių 
Valstybių kultūriniam audiniui atnešė daug 
naujienų. New Yorke susidarė tokia pat 
„bohema”, kaip kad Paryžiaus Lotynų 
kvartale; meno muziejai ėmė dygti, augti 
ir (skleisti savo įtaką „filistiniškoms” ma
sėms; visokios meninės sąjungos, visokiau
siais pavadinimais ir įvairiausių šakų, da
rėsi itin gausios; turtingi patronai ėmė 
steigtis nuosavas „fundacijas”; privačių 
meno „connaisseurų” draugijos savo moks- 
lumu ir veikla stelbė senąją koledžų ir mo
terų klubų įtaką. Turtingi meno mėgėjai su 
neoGtiška aistra metėsi į naująją kolekcio
navimo ar tyrinėjimo „pramogą”, pasidarė 
tikrais savo pomėgių specialistais, galin
čiais žiniomis konkuruoti su geriausiais 
profesionalais: rankiojimas stūmė juos Į 
studijavimą, studijavimas atnešė pažinimą, 
žinios skatino vis plačiau veikti — iki il
gainiui tuo procesu daugelis jų virto karš
tais misionieriais, degančiais troškimu per
teikti savo laimėtąsias paslaptis kuo gausin
giausioms minioms.

Tos pastangos — per spaudą, paskaitas, 
muziejus ir koncertus — amerikiečių ma
sėms turėjo nepaprastai didelę įtaką. Meno 
populiarizacijos leidiniai dauginosi ir ais
tringai čiauškė kiekvienas apie savo meilę 
kaip žvirbliai, užsienio knygos buvo verčia
mas stirtomis, specialūs periodiniai leidi
niai ėjo į pasaulį tikru malthusišku daž
numu (ir, žinoma, turėjo pakelti nepapras
tai aukštą kūdikių mirtingumą), meninis 
švietimas aidėjo mokyklose, universitetuose 
ir muziejuose. Tas švietimas ir jo sukeltas 
susidomėjimas apėmė lygiai visas meno ša
kas ir sritis, bet, kaip charakteringą ame
rikiečių būdui, reiškia atžymėti jų daug 
didesnį domėjimąsi modernine kūryba, ne
gu praeities menininkų darbais.

, *

Knygų leidimo išsivystymas Jungtinėse 
Valstybėse yra atžymėtinas kaip vienas pa
čių svarbiųjų veiksnių to periodo kultūri
nėje istorijoje. Visos leidyklos perėjo įpras
tą augimo, smukimo, skilimo ir jungimosi 
dideliais vienetais ciklą — labai charakte
ringą tam kraštui. Knygų platinimas neiš
siteko knygynų ar kioskų sienose ir išgal
vojo vadinamuosius „knygos klubus” (ku
rių nariai už metinį mokestį kas mėnesį 
gauna autoritetingo komiteto išrinktą lei

sušvitęs pirmasis Amerikos žvaigždynas: 
romanistzi Nothaniel Hawthorne (1804—64), 
Herman Melville (1819—91) ir Samuel L. 
Clemens (vad. „Mark Twain”, 1835—'1910), 
poetai Henry W. Longfellow (1807—82), 
Edgar A. Poe (1809—49) ir Walt Whitman 
(1819—92); essaiistai Henry D. Thoreau 
(1817—62) ir Oliver W. Holmes (1809—94). 
Amerikiečiams jie atėjo kaip jų kultūrinių 
galimybių reveliacija. Patriarchališkasis 
Emersonas, pats savo kultūra labai ankštai 
susijęs su Europa, pagaliau išdrįso pa
skelbti Amerikiečiams patarimą nelankyti 
Europos ...

Žinoma, veltui. Amerikos pramonė ir pre
kyba nesulaikomai plėtėsi, natūraliniai 
krašto ištekliai vis-intensyviau buvo išnau
dojami, ir praturtėjęs amerikietis, pataikau
damas kylančiam prabangos jausmui, savo 
kraštu nebesitenkino. Eksodas t senąjį kon
tinentą augo tiesiog matematine progresija. 
Iš jo buvo vežamos ne tiktai kultūrinės 
vertybės, bet ir idėjos.

Originali amerikinė ekonomija ir politinė 
praeitis išeitojo šimtmečio pabaigoje iškėlė 
specifinių tam kraštui socialinių problemų, 
ir rašytoji kūryba atsiliepdama turėjo ame- 
rikonėti; tas amerikonėjimas turėjo atsisa
kyti senojo sentimentalumo ir ramios, kla
sikinės kontempliacijas, jis sutapo su nau
juoju realistiniu judėjimu (William Dean 
Howells, Hamlin Oarland, Henry B. Fuller, 
Frank Norris, Stephen Crane ir k.); viduti
niškam amerikiečiui senosios Europos idė
jos darėsi vis svetimesnės, bet lengvėjantis 
susisiekimas pasiturintį Naujojo Pasaulio 
žmogų visada viliojo lankyti ją; o turtuo
liai ir daugumas menininkų jos lankyti nie
kad nebuvo nustoję. Kokią gravitacinę 
jėgą Amerikos menininkams' turėjo Euro
pos kontinentas, parodo gausūs apatridat, 
visiški ar laikini, kurie, net ir kurdami 
Amerikos žmonėms, savo vyriausiąja būs
tine pasirinkdavo kokį nors Europos mies
tą, dažniausiai Paryžių; dar daugiau — 
visi tie, kur susidūrę su Europos kultūra 
praktiškai net pakeitė tautybę. Taip antai, 
Stuart Merrill, pre-refaelitas, ar Francis 
Vielė — Griffin — abudu pasidarė pran
cūzų poetais, Julian Green — pagarsėjo kaip 
prancūzų romanistas; o toksai Henry Ja
mes, vienas pačių didžiųjų anglosaksų psi
chologų beletristų, ir T. S. Eliot, moderniš
kiausias ir bene įtakingiausias pastarųjų 
dviejų dešimčių metų poetas ir kritikas, 
priėmė D. Britanijos pilietybę; pagarsėjęs 
surrealistas Ezra Poun< („imažizmo” įkū
rėjas) sufašistėjo ir net pasidarė savo tė- j 
vjrnės priešu. Nepaisant politines izoliacijos

ar ekonominės „autarkijos”, Europos idėjos 
ir jos kultūriniai kriterijai iki šio karo nie
kad nebuvo praradusios savo Įtakos Jung
tinių Valstybių kultūriniam išsivystymui.

Po pirmojo pasaulinio karo tas santykia
vimas buvo įėjęs J naują fazę. Jungtinės 
Valstybės iš skolininko iškilo į pasaulio 
kreditorių; krašte atsirado daug laisvų pi
nigų, j® žmonių gyvenimo lygis smarkiai 
pakilo; sunykę ir prasiskolinę Europos 
kraštai turėjo gelbėtis žema valiuta ir skc>- 
lų mokėjimo sustabdymu. Tokią padėtį ro
dė tarpkontinentinio atsiskaitymo buhalteri
ja. O iš tikrųjtf- Jungtinės Valstybės gražią 
savo pinigų dalį atgavo sunkiai įkainoja
momis kultūrinėmis vertybėmis. Meniniai 
kūriniai iš Europos keliavo ne tiktai sudė
tingų bankinių operacijų keliais. Turtingoji 
Amerika pasidarė menininkų darbams ge
riausioji prekyvietė. Didieji meno kūrintų 
pirkliai Įsteigė New Yorke savo filijas; Eu-

dinį), užtvindė vaistines, rūkalų krautuves. 
Kylančioms paklausoms tenkinti pigūs kla
sikų leidiniai buvo nelauktai siūlomi viso
kiausiose vietose ir iš lėto ėmė sėkmingai 
varžytis su detektyviniais romanais; jų ne
nugalimais priešais tebuvo iliustruoti laik
raščiai. Ir neišvengiama pasekmė Amerikos 
klimate pasirodė ta, kad spaudos ir rišimo 
darbininkai susijungė profesinėmis sąjun
gomis, išsikovojo daug aukštesnius atlygini
mus bei trumpesnį darbo laiką, negu jų ko
legos Europoje, ir — Jungtinėse Valstybė
se leidžiamos knygos pasidarė techniškai ir 
estetiškai daug tobulesnės, savo kainomis 
daug įperkamesnės, negu bet kuriame kita
me pasaulio krašte, išskyrus nebent Angli
ją-

Tačiau — taip sako Amerikos autoritetai 
— Jungtinių Valstybių masės vis dėlto ne
parodė proporcingo susidomėjimo knyga; 
laikraščiams, sportui, teatrams, kinemato
grafams, radijui, kelionėms ir alkoholiui jos 
išleidžiančios daug daugiau negu knygoms: 
palyginus su kitais amatais amerikiečių au
torių atlyginimai buvę per menki ir pei 
daug priklausantys nuo visokių pašalinių 
įtakų.

Deja, jokia kita tauta negalėtų pasigirti 
didesne savo masių meile kultūrai; juo la
biau tad Jungtinės Valstybės, kur — nepai
sant dviejų su viršum milijonų studentų — 
dar ir šiandien yra apie' dešimt milijonų 
beraščių. (Žr. tuo reikalu D. Britanijos Že

mųjų Rūmų atstovo Kennetho Lindsayo 
straipsnį „The U.S.A, and Education”, at
spausdintą š. m. sausio 23 d. „Spectatoriu- 
je”. Straipsnis pagrįstas dviejų Jungtinių 
Valstybių profesorių memorandumu „Unfi
nished Business in American Education”. 
Tokis švietimo būvis Jungtinėse Valstybė
se, atrodo, kurį laiką dar laikysis, nes to 
memorandumo daviniais pvz. 1940 metais 
du milijonai vaikų nuo 6 iki 15 metų tenai 
visai nelankė mokyklų. Tuos skaičius dau
giausia užpildo negrai ir atitolusių vietovių 
gyventojai^ bet kontrastui įsidėmėtina, kad 
Jungtinės Valstybės yra kraštas išgalvojęs 
visuotinį nemokamą švietimą, ir kad kai 
kuriose to krašto valstybėse jau yra įvestas 
mokslas iki 16—17, o kai kur net iki 18 
metų. Visų nelygumų ir blogybių priežastis 
tėra- viena: tame krašte švietimas yra ne- 
federalinis reikalas, kiekviena valstybė toje 
srityje tvarkosi kaip tinkama; o neturtingo
se valstybėse neretai būna gausu vaikų. Ne
mažą neigiamą vaidmenį vaidina dar ir pa- 
tarliškai menkas mokytojų atlyginimas. Pre
zidentas Trumanas dabar iš Kongreso pra
šo pinigų švietimui paremti, tačiau — su 
prastu ar tobulų švietimu — vertinant kul
tūros plitimo sąlygas Jungtinėse Valstybė
se nereikia išleisti iš galvos to, kad tenai 
amatai, nereikalingi bendro mokyklinio pa
ruošimo, faktiškai yra geriau apmokami ne
kaip vadinamieji white-collar jobai. Takios 
sąlygos duoda socialinį stabiliškumą, yra

J. Cicėnas *

Atviras laiškas Ruigiui Andriušiui
PAVADINKIME TAI TIKRINIU VARDU

Vartau „Anoj Pusėj Ežero” („Sudavija”, 
1947, m.), ir apspinta minčių spiečius. Svei
kas rašai, kad tai „lyrinės apysakos”. Man
ding, tai mūsų Tėvynės Lietuvos biografi
jos bruožai.

Sakysime, 1948 m.:
„Liegavietės pakraščiais nei brenda, nei 

sausuma Rengia linguodamos tokios pat 
spalvos kaip ežeras žmogystos. Tokios pat 
nušutusios, gleivėtos. Nematyti nė jų veido,' 
neišskaityt iš akių, ką jos .galvoja, nesu
prasi iš eigasties, kurion kryptin jos lin
guoja. Tik iš visko just, kad tai žengia 
kerštas dėl keršto, sėdamas aplink save iš
gąstį be krantų..

„...įsivagia krūtinėn toks siaubas, toks 
nesutramdomas siaubas, kokio, tur būt, ne
pažinojo net protėviai1, pratrukus dangui 
prieš visuotiną tvaną”.

Sitai rašoma „Baimės Naktyse”. Beskai
tant tatai, savaime iškyla antrosios „nakties 
be ryto” nusiaubto gimtojo krašto paveiks
las. O ans „žmogaus pamėnas, pilnas ne
apykantos, nehtlaidaus apmaudo, papades de
ginamo keršto” ar tai ne komunizmas, ku
rio antrajame sriaute jau penktuosius me
tus kenčia Lietuva?

„Anoj pusėj ežero” puslapis puslapiu sa
vo dvasia šaukia j kovą už laisvą ir nepri
klausomą žmogų, už tyrą debesį danguje ir 
už snaudalį dirvonėlyje. „Anoj pusėj eže
ro” — šitai laiko varžtų nesuvaržytą kny
ga: šiandie ji — maestriškai parašyta de
klaracija, o ryt — sugrįžus į laisvą Tėvynę 
— mūsų, atsidūrusių Vakaruos, nostalgijos 
ir besąlyginio prisirišimo prie Lietuvos že
mės ir tradicijų ataskaita partizanams ir iš
tremtiesiems į Rytus.

Kilnūs Tamstą rikiavę veiksniai
Knygą perskaičius, lyg ant delno aišku, 

kad „spiritus movens” buvo ir yra šit kas:
„Ilgos nerimo rankos, ištįsusios nuo sa

kingų Salako šilų, ežerų, piliakalnių, baž
nyčių.ir vieškelių susmenga į žmogų, trauk
damos į save, draskydamos širdį, nepasida
lindamos, čia geruoju nešdamos tave Į laz
dynų skardžius, į margas pievas, sraujas 
upes, unksmingus miškus, kvepiančius so
dus:

— Pas mane, pas mane!
„Skamba devynių parapijų varpai, gieda 

vidurdienio gaidžiai, siaura sidabro čiurkš
le muša į dangų čiukuro dūmas, skrenda 
garksėdamos laukinės antys, tilindžiuoja su 
sakramentais vežamo kunigo varpelis, kauk
ši plaktukai ant prieklėčių, tekšteri uodeka 
lydeka Gilto paliūnėje:

— Pas mane, tik tai pas mane!
„Gal, už geltono Aštrakalnio po akmeniu 

paslėgta tavo laimė; gal, mėlynuose Min
čios šiluose auga pušis, iš kurios lentų tau 
paskirtas karstas. Gal, ties Salako kurgo- 
nais, prie šviežia duona pakvipusias pirke
lės vaikščioja tavo pažadėtoji; gal, Lakajų 
ežero dugne nuskendę lobiai laukia ir ne
sulaukia tavęs, o štai, anuo vieškeliu be
kopdamas į kalną, gal, sutiksi baltą senelį 
ir jis tau pasakys: prašyk, ko nori!

— Pas mane, greičiau pas mane! — vie
nas didelis šauksmas kurtina žmogų, kuris 
pakėlė galvą į padūmavusį parūkavusi pa
saulį” („Penkių beržų kronika”).

Ak, šiandie ne tik rytų aukštaičiui, bet 
kiekvienam tremtiniui Tėvynės „žolės, me
džiai, žuvys, vabzdžiai, debesys, net akme
nys nėra vien tik kalbinė ornamentika, bu
taforija,. o broliai ir seserys, lygiateiąiai 
palydovai su tais pačiais rūpesčiais ir 
džiaugsmais, kaip ir mes”.

Tikime, jog „visa tai išėjo iš širdies ir 
nenuduoto išgyvenimo, kurį ypač reljefingai 
subrjnkdė tremties metai, suteikdami formą 
tam,' kas namie buvo išblaškyta, padrika”.

Rašei mūs širdis beskaitydamas
Per visą knygą raudona siūle eina „širdį 

draskantis, viską nešantis ilgesys”. ®Ir tas 
ilgesys įsako „Anoj pusėj ežęro” ieškoti vi
sų didžiosios mūsų epochai prasmės, bū
tent — tiesos, kuri išryški iš paties laiko 
šnarėjimo, nes, kaip teisingai teigi, Stasio 
Gojuj tikrai tebegyvena laikas ir jis priva
lu sekti su ko budriausiu žvilgsniu.

Ten, Tėvynėje, iš visų velniaraisčių su
sirinkę drumzlini vandenys atselino sierra 
tėkmele ir Įsirengė sau stovyklas. Manas tu 
manuti, kur seniau penki beržai didvyriškai 
kėlė pavasarines ir rudenines audras, vai
todami priešinosi vasaros perkūnams, švil
piančiom šakom žarstė žaibus, o vasaros vi
durdienį, numirus visiems keturiems vėjams, 
pasikloję lapus ant dangaus panuovalių sva
jojo, — šiandie siautėja NKVD.

Tėvynės vieškeliuose ties verstiniu stulpu 
ne vėjo primuštas žvirblis dar šiltai trūk
čioja kojas, bet nežinomasis laisvės kovo
tojas kniūbo veidu į žemę. Ne Petrulės Sta- 
siūčios, bet nežinomų moterų pėdsakai bė
ga J girią, kai tokiu metu seniau niekas ne
drįsdavo net rogėmis važiuoti. Dažna iš 
šalčio ar pašauta nugrimsta iki pažastų pu
snyje ir nebepakyla. Stasiūčiai atkapojo iš 
po ledo darželyje rūtų ir uždėjo ant vaški
nės raukšlėtos kaktos, o šių nežinomųjų 
didvyrių kulkų suvarstyti veidai težydi... 
kraujo rožėmis.

Ak, ne graudaus kiaulių žviegimo, bet se
nelių, kūdikių ir našlių klyksmo pakelti ne
begalėdami Pupinai traukiasi j girių tanks- 
mes. Nebekūpa jau smidrai ir jazminai pas 
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Silio ežeras Tauragnų valsčiuje
Šio ežero krantuose gimė ir augo poetas Žalvarnis (kun. J. Tilvytis), poetas 
Teofilis Tilvytis ir poetas Antanas Miškinis; čia Motiejus Miškinis vertė Go
golio „Mirusias Sielas”, čia Pulgis Andriušis vertė Servadteso „Don Kichotą”, 
šis ežeras Įkvėpė ji taip pat parašyti „Anoj pusėj ežero”, premijuotą lyrinių 
apysakų rinkinį. Antroj pusėj ežero matyti „Iki juostos įbridęs piliakalnis" 

(Snaudulis dirvonėlyje)

palankios plačiai civilizacijai, bet jos me* 
kai tepadeda plisti knygai, dailei ar muzikai.

♦
Tai, žinoma, baslys pačių amerikiečių ni

tuose. O kiekvienas prašalaitis, ivertinda- 
mas bendrą padėtį, turi konstatuoti, jog kul
tūriškai tas kraštas jau yra taip subrendęs, 
kad gali toliau savarankiškai varyti vistą 
darbus, kuriems pavyzdžių ir mokytojų il
gai ieškojosi svetur. Jeigu po inicijavimo 
metų j inicijatyvą amerikiečiai sugebės me
no srityje žengti tokia pat sparta, kokią jie 
parodė technikos šakose, tai vakarų kultū
ros pasaulis stovi naujos eros angoje. Jų 
nepaprastas šuolis, pastarųjų dviejtf dešini, 
čių metų būvyje, fizikos ir medicinos moks- 
lo srityje daugeliui yra šviesus padrąsini- 
mas, o kai kam reikšmingas įspėjimas.

Suvedant meninių įtakų balansą, Jungti, 
nės Valstybės dar turi tenkintis Europai 
prasiskolinusio debitoriaus vaidmeniu, bet 
jų kredito lapas nėra tuščias. Dailėje ir 
muzikoje originalumo tuo tarpu ten dar ne. 
ieškokime. Suanglėjęs J. A. McNeill Whi^. 
ler yra įžymi neišimtis. Bet pažymėtina, kad 
paryžinis postimpresijonizmas Amerikoje 
sukūrė nemaža įspūdingų „tarmių”: skirtin- 
gi rasiniai elementai tame didžiuliame kriš- 
te turėjo pasireikšti originalioms submo- 
kykloniis; amerikinis džazas dėl savo cha- 
rakteringų sinkopuotų kryžminių ištinu it 
natūralistinių garsų, pasirodė itin naudin
gas garsinėms filmoms ir teatrams. (B,d.)

Saltanį. Žiaurių išlaidžių naktys eina be jo
kio dienos prašvitimo. Taigi, Tėvynėje lai
kas gyvena baisiai tikroviškas ir rūstus, nes 
komunizmas — šitai lyg laumžirgis, kurio 
visas gyvenimas — vienas ir nenutraukia
mas kraujo praliejimas.

Sustoti geležis prieš geležį
Šiandie, kaip Pats teigi, sunkiausias mi

sų tautos kelio straipsnelis. Ir lietuviui šia
pus ir anapus’geležinės uždangos tėra vie
nas šūkis: .

— Stasio Gojaus beržai sava mirtim ne
miršta, jie tik kovodami iki paskutiniųjn te
gali numirti!

Tokia mirtis, kaip ir anų vyrų iš Aštra
kalnio, tarp dviejų ežerų, prie viešo kelio, 
vatnikvietėje sudūlėjusių, įpinama į legen
das, ir palikuonys įkvepiami ryžtis vis nau
jesniems, vis narsesniems žygiams.

„Būkime gražūs savo varge, būkime 
skaistūs savo saikingume” — gražus poli
tiniams emigrantams nurodymas.

„Nakvoti rūškanuose stočių skliautuose, 
po išknaisytais griuvėsių skersbalkiais, ga- 
linėtis su giltine, kad nors su karšinčiaus 
lazda grįžus, dar vieną sykį paglostyt snau
dalį, pakelt nuo samanų beržo žirgumypą 
išgirst visa nešantį turklių ūką birželio nak
tį parugėje. Ir po to užmigt upeliui dainuo
jant per purienas, per sušukuotą niaurų šil
ką...” — šit mūsų nerašytosios konstitu
cijos paragrafas 1.

Norėtųsi pridurti dar daug kitų pastabu, 
kurios kyla, pilieti Pulgi Andriuši, beskab
ant Tavo „Anoj pusėj ežero”. Knyga, kuri 
verčia sustoti ties reikalais, nepalyginti di
desniais už duonos, migio ir aprangos ra- 
pestėlius, knyga, kuri verčia mąstyti ir da
rytį naujas išvadas, visą metą prieš save 
turint Tėvynės atvaizdą, tokia knyga yra 
tremtiniui paguoda ir bičiulė, sakyk, są
žinės balsas.

'Šiuokart priimki ne tik mano, kaip rytą 
aukštaičio, tų pat ežerų auklėtinio, bet vi
sų, gimtąjį raštą mylinčių tremtinių, var
du viešai tariamą ačiū.

(Nukelta į 5 pusi.)
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IŠ ATSIMINIMŲ VYDŪNAS / Jo 80 metų sukakties proga
Raso Dr. J. Šaulys

Taip*) dar neseniai, rodosi, tai buvo, kai | me, kaip po 1. Didžiojo karo pradėjo Įsiga- 
1903 metais, atvykęs Tilžėn redaguoti V a r- lėti nacionalsocializmo sąjūdis.
po ir Ūkininko, pasižinau, tarpininkau
jant Mortai Zauniutei, su jaunu dar kupinu 
energijos ir lakios fantazijos p. Vydūnu. Jis 
jau buvo žinomas kaipo teosofas" ir lietuvis 
patriotas. Mokytojavo jis tuomet vidurinėje 
9 kl. mokykloje Tilžėje. Iš profesijos- moky
tojas) jis ir visuomeninėje savo veikloje, gal 
ir pats to aiškiai nesivaizduodamas, buvo 
veikiamas tam tikrų pedagoginių motyvų: 
kelti žmonėse aukštesnius žmogiškumo jaus
mus, veikti juos dorovės atžvilgiu, kartu ža
dinant ir stiprinant juose tėvynės ir tautos 
meilę.

Tuo tikslu Vydūnas buvo sukūręs Giedo
tojų Draugiją, kurios chorą jis pats mikli
no ir vedė. Organizavo ne tik Tilžėje, bet 
ir po kitas Mažosios Lietuvos vietas, tos 
Draugijos vad. šventes. Po koncerto, išpil- 
džiusio įvairias lietuviškas liaudies dainas, 
visada sekdavo jo. paties parašytųjų veika
lų: komedijų, dramų, tragedijų vaidinimai. 
Visi tie vaidinimai buvo rengiami ne vien 
'tik paprastai pramogai: jie turėjo kartu su
žadinti klausytojuose ir tam tikras idėjas, 
sukelti tam tikrus jausmus, kurie padėtų 
žmogui pakilti aukščiau ir arčiau prie gė
rio, grožio ir meilės idealo. ,

Ne visi vienodai įvertindavo Vydūną: vie
ni kiek skeptiškai ir gal neigiamai žiurėjo 
į jo propaguojamas mistines idėjas, kiti jį 
betgi aukštai už tai vertindavo. Apskritai 
betgi susipratusių lietuvių tarpe jis buvo 
gerbiamas už vyrišką drąsą ir pasiryžimą 
tarnauti savo visuomenei, žadinant ir palai
kant jos jausmą.

Žinant Prūsų vyriausybės nuo seno veda
mą lietuvių nutautinimo politiką, reikėjo 
stebėtis nepaprasta Vydūno drąsa. Jis buvo 
juk tie paprastas pilietis, o Prūsų mokyklos 
mokytojas, ir tai pačioje Mažosios Lietuvos 
širdyje — Tilžėje. Šiaip jau lietuviai inteli
gentai iš Mažosios Lietuvos (pedagogai, 
valdininkai ir k'.), baigę aukštuosius moks
lus, ypač stipendininkai, išėmus, laisvųjų 
profesijų žmones, kurių labai maža tebuvo, 
buvo grūdami į Reino provinciją ir kitas 
Vokietijos dalis. Nežinau, ar Vydūnas tu
rėjo, dėl savo veiklos, kokių susidūrimų su 
Prūsų vyriausybe. Bent apie tai jis niekuo
met nėra man prasitaręs.

Čia reikia pažymėti, kad Vydūnas pats sa
vo veikloje niekuomet, bent prieš didįjį ka
rą, nėra maišusis į politikos dalykus; jis 
tenkinosi vien kultūros darbu. Savo teosofi
nėje veikloje jis betgi nesiribojo vien lie
tuviškąja auditorija, o ją buvo išplėtęs ir 
į vietos vokiečius, kuriems jis laikydavo 
teosofų draugijoje ir vokiškus pranešimus.

Negalima paneigti, jog to meto Prūsų 
konstitucinės monarchijos režimas buvo vis 
dėlto teise paremtas režimas, kuris teikė 
savo piliečiams gana laisvės veikti ir poli
tiškai. Kitaip virto dalykai, kaip pamatysi-

lėti nacionalsocializmo sąjūdis.
Pažinęs Vydūną ir susidomėjęs Prūsų lie

tuvių gyvenimu, aš dažnai lankiau taip jį 
patį, taip ir jo rengiamas šventes Tilžėje. 
Tos šventės, įvairiomis progomis rengiamos 
tai Jokūbinės salėse, tai Piliečių, Saulių ir 
k. namuose, praeidavo gana gyvai ir pakilu
sią nuotaika. J jas susirinkdavo visuomet ne
maža svečių, atvykusių iš įvairių M. Lietu
vos kampų.

Pats Vydūnas, kaip aš jį tuomet 1903 m. 
vasarą pažinau (rudeniop išvykau į Šveica
riją, bet ir paskui dar laikas nuo laiko lan- 
kiaus M. Lietuvoje) buvo visuomet malo
nus, gyvas ir geros nuotaikos žmogus. Gy
veno jis su žmona, nors kukliai, bet pato
giai ir jaukiai. Buvo visuomet užimtas, be 
mokyklos, savo raštų darbais,, švenčių ren
gimu, teosofinėmis paskaitomis ir t.t. Žo
džiu, buvo pareigos žmogus. Kasdien betgi 
eidavo vakarop pasivaikščioti. Kartais jį ly
dėdavau tai į Jokūbinės parką, tai kitur, to
kiu būdu galėjome laisvai išsišnekėti.

Kaip žinoma, Vydūnas yra griežtas ve
getaras. Gal tatai leido jam išvengti dauge
lio ligų, susilaukti ne tik gražaus amželio, 
o, nenuilstamai dirbant, išlaikyti ne tik kū
no, bet <ir dvasios lankstumą.

P. Vydūnas, nors ir labai švelnaus ir ma
lonaus būdo žmonių atžvilgiu', nėra vedęs 
plačių pažinčių: neturėjo tam laiko. Arti
mus betgi ir draugiškus santykius, tarp ki
ta ko, palaikė su Morta Raišukyte,apsigyve
nusia su motina Tilžėje, kuri, likvidavusi 
savo žemės ūkį, buvo persikėlusi miestan. 
Tai buvo artima jo idėjų pasekėja ir dide
lė lietuvybės rėmėja. Jos atvaizdą galima 
rasti Vydūno knygoje: „Litauen in Vergan- 
genheit ttnd Gegenryart” (žr. 56—57 psl., kur 
ji yra 4-me paveiksle sėdimoje pozoje tarp 
dviejų lietuvaičių tautiniais 18-jo -šimtme
čio rūbais).

Vydūnas turėjo, jei neklystu, tris brolius: 
Albertą, gabų muziką, kuris, deja, dar jau
nas 1905 m. pasimirė, paskui Jurgį, moky
toją, parašiusį gana gerą trumpą Lietuvos 
istoriją vokiečių kalba, ir dar trečiąjį, ku
rio vardo nebeatsimenu, taip pat pedagogą, 
gyvenantį Berlyne.

Be to, Berlyne dar gyveno (ar bėra dar 
gyvos, nežinau) dvi Vydūno seserys, su ku
riomis L Didžiojo karo metu pats Vydūnas 
supažindino mane Berlyne. Jas vėliau, bū
damas 1931—38 m. pasiuntiniu Berlyne, vi
suomet kviesdavau Pasiuntinybėn į Nepri
klausomybės iškilmes. '

Vydūno dvasinio susiinteresavimo apimtis 
buvo gana plati. Be anglų ir prancūzų kal
bų, kurių dėstymu jis kaipo pedagogas bu
vo užimtas, jis yrą studijavęs dar įvairiuo
se universitetuose filosofijos istoriją, tiky
bos, kultūros, istorijos ir meno dalykus, 
gamtos mokslus ir teisių filosofiją, literatū
ros ir .meno istoriją; Be to yra jis dar stu-

drjavęs sociologiją, sanskritų kalbą ir k. da
lykus.

Be jo parašytųjų raštų literatinėmis ir fi
losofinėmis temomis, randame tad ir tokių 
raštų, kaip antai: „Vadovas lietuvių kalbai 
pramokti”, „Einfuehrung in die litauische 
Sprache”, pagaliau: „Litauen in Vergangen- 
heit und Gegenwart” ir ypačiai „Sieben 
Hundert Jahre deutsch — litauischer Be- 
ziehungen".

Tom dviem'paskutinėm, knygom, būtent: 
„Litauen” ir „Sieben Hundert Jahre” Vydū
nas, metęs savo neutralumą politikas klau
simais, jau aiškiai ir be nuslėpimų pasireiš
kė kaipo Lietuvos ir lietuvių reikalų gynė
jas.

Reikia žinoti, kad Vydūnas, dar prieš 
skelbdamas savo „Litauen” knygą, buvo jau 
apleidęs mokyklą ir išėjęs pensijon. Todėl, 
matyti, skaitė jis, kad nebereikalauja var
žytis tais sumetimais, kurie jį vertė pirma 
šalintis politikos. Partiniu politiku jis nėra 
betgi niekuomet patapęs.

Jei dar „Litauen” knyga, išėjusi pasau
lin, kuomet ir pačių vokiečių tarpe Lietuvos 
klausimas buvo dargi teigiamai remiamas, 
nesukėlė protesto, visai kitas dalykas buvo 
užtat su „Sieben Hundert” knyga, kuri pa
sirodė kaip tik naciams griebiantis valdžios 
vadžių Vokietijoje. Ta knyga iššaukė iš na
cių pusės labai stiprią reakciją, atsiliepu
sią labai skaudžiai autoriui ir asmeniškai. 
Todėl, po visokių žiaurių nacių organizuo
tų demonstracijų prieš jį,' Vydūnas turėjo,

kokį apgailėtiną įspūdį yra padarę® Lietu
voje jo areštas. Nurodžiau, kad formalus 
pretekstas jo, areštui nėra vertas išgraužto 
skatiko: Vydūnas yra filosofas ir nuostatų 
devizų reikalais galėjo ir nežinoti, bent blo
gos valios jam čia negalima prikišti. Gi kai 
dėl inkriminuojamos knygos, ji taip pat nė
ra blogos valios produktas. Autoriaus no
rėta tik pasitarnauti geriems tarp abiejų 
tautų santykiams įvykinti. Ar šiaip ar taip, 
tiems santykiams sušvelninti gali padėti dau
giau ne jo laikymas kalėjime, kuris jo se
natvėje yra labai kenksmingas jo sveikatai, 
o jo paleidimas. Pagaliau, jeigu jo pasiliki
mas Vokietijoje, dėl šiokių ar tokių sume
timų, gali būti nemalonus vokiečių vyriau
sybei, patarčiau leisti jam išvažiuoti į jo 
gimtinę Klaipėdos krašte.

Užs. reik, ministerijos referentas Lietuvos 
reikalams p. von Gr. atrodė supratęs ma
no išdėstytus momentus ir žadėjo pamėginti 
ištirti dalyką ir pažiūrėti, kas būtų galima 
padaryti.

Ar ta mano asmeniška intervencija ką pa
veikė, nežinau. Api'e tai negavau patirti. Tik 
maž daug po dviejų mėnesių, būtent gegu
žės 9 d„ Vydūnas buvo vis dėto paleistas 
iŠ kalėjimo, nors apleisti Vokietiją jam ir 
neleido, nes jo byla, nuolat vilkinama, buvo 
baigta vos • 1940 m., ku6met vasario 14 d. 
raštu Karaliaučiaus' vyriausias valstybės 
prokuroras pranešė jam, jog teisingumo mi
nistro, Fiihrerio įgaliojimu, paliepta jo bylą 
nutraukti. '. v. '

Ir atsiliko taip, jog apie jo areštą ir ta
riamą jo nusikaltimą buvo vokiečių spaur 
dos labai plačiai ir piktai prirašyta, gi, nu
traukus bylą, ta pati spauda nė žodžiu ne- 
bepaminėjo. Vadinasi, nepatinkamo žmogaus 
garbė gali būti plėšiama, bet padarytoji 
žmogaus garbei nuoskauda atitaisyti — ne
leidžiama ...

Bet štai artinasi jau Vydūnui tarp darbų, 
rūpesčių ir vargų 80 metų sukaktis. Toks 
jau likimas: žmonės neina jaunyn...

Kad žmogui sukanka 80 m., dar nėra 
pats savaime taip reikšmingas faktas: yra 
žmonių, kuriems pasiseka išgyventi net virš 
100 metų. Šituo atsitikimu reikšminga yra, 
kad Vydūnas gyveno ir veikė ne sau, ne sa
vo gerovei'didinti, o savo visuomenei, steng
damos įkvėpti jai pasiilgimą prie aukštesnių 
žmoniškumo idealų, aukodamas kartu Tau
tai visas spėkas, pastangas ir nenuilstamą 
darbą praskinti jai kelią į geresnę ir švie
sesnę ateitį.

Už visa tai priklauso Vydūnui mūsų vL- 
suomenės simpatijos ir nuoširdus bei gilus 
jam pagarbos bei dėkingumo jausmas. '

Asmeniškai, pagerbdamas ta proga savo 
senąjį bičiulį ir bendrojo tautos darbo tal
kininką, norėčiau vien iš visos širdies pa
linkėti, kad Apvaizda leistų jam dar ir to
liau tęsti ir baigti bent daugumą to darbo, 
kurį jis yra sau užsibrėžęs,

*) Iš A. Merkelio redaguotos ir netrukus 
iš spaudos išeinančios knygos apie Vydūną.

visų iš baimės vengiamas, toliau pas save
kaip kalėjime užsidaryti. Buvo likęs jau ir 
taip vienas, pasimirus ir žmonai ir M. Rai- 
šukytei. Teko todėl jam išmėginti visą vie
natvės kartumą ir smagumą. „Pažvelgiu 
kartais — rašo jis ta proga — nuo savo ra
šymo stalo augštyn. Prieš mane stovi ant 
spintos N. Luščytiaitės mergaitė prie augš- 
to kryžiaus, Žiedais jį papuošiisi, ji glau
džiasi jopi. Taip aš glaudžiuosi prie savo 
vienatvės”...

Naciai buvo kerštingi. Pasinaudoję kaži 
kokiu mažu ir nereikšmingu prasižengimu 
prieš devizų nuostatą, jie liepė jį 1933 m. 
kovo 11 d. areštuoti.

Greit po to buvo atsilankęs pas mane 
Berlyne vyresnysis Vydūno brolis iš Berly-
no ir, papasakojęs apie įvykį, klausė ma
nęs, ar aš negalėčiau jam padėti ir padary
ti kokių žygių pas vokiečių vyriausybę iš
gauti jo brolio paliuosavimo. Formalio pre
teksto tokiam žygiui, suprantama, nebuvo. 
Bet, dėdamas suinteresuotas gerais santy
kiais su Vokietija, aš vis dėlto ryžaus savo 
atsakomybe pamėginti sudominti Vok. užs, 
reik, ministeriją Vydūno faktu. Pasirodė, 
ministerija buvo jau informuota apie įvyku
sį Vydūno areštą. Kaip ir spėjau, tuoj man 
priminė ten Vydūno knygą „Sieben Hun
dert”, Kiek galėdamas, stengiaus išaiškinti, 
kokį garsą Vydūnas įsigijęs Lietuvoje. ir

Atviras laiškas .
Atkelta iš 4 pusi.)

Ak, Patsai moki ir juoktis, sakysim, tuo 
pat metu tremtinius pasiekęs Tavo „Siunti
nėlis iš Amerikos” („Sudavija”, 1947 m,), 
moki juoko priemone prasklaidyti mus su
pantį kasdienybės rūką, sugebi auklėti per 
humorą, apsaugoti nuo į kiekvieną politinę 
emigraciją besikėsinančių priešo užmačių 
žabangų ir kitokios visokeriopos menkystos 
apraiškų. Nepavejamai nuostabiai sugebi po
draug nustverti už širdies ir. lyrikos žo
džiu. Pernykštės knygos (t. y. „Anoj pusėj 
ežero” ir „Siuntinėlis iš Amerikos”) yra 
didelės Tėvynei meilės ir politinės emigra-
cijos pareigų orumo tolygios saugotojos, lyg 
sesės dvynės. Iškalbingumas vienas tas pats:

— Politinis emigrantas privalo mokėti ir 
galėti kilniai ir drąsiai gyventi ir kovoti, 
eiti pirmyn į savo galutinį tikslą pakelta 
galva, besišypsančiu veidu ir nepalūžtama 
valia’!

Dar vienas žodis,

Bet jau jis teskaitomas be Tamstos, mielas 
Autoriau. „Anoj pusėj ežero”,, rodos, pri
valėjo gauti žymiai pranašesnę premiją. 
Įpremijavo šią, kaip esu sakęs, Lietuvos 
biografijos bruožų puokštę L. R. Kryžius.
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JtikLįdmai / pasaulį
IS KNYGOS „ŽMOGUS, KURIAM NIEKO

NEREIKIA”

Diena jau leidžiąs! į vakarus, skęsda
ma vyšniniame debesy, kaip skęsta laivas 
neaprėpiamame nurimusios jūros akiratyje.

Kur aš nuskęstu? O gal išplauksiu tenai, 
už akiračio kurioje nežinomoje laimės ša
lyje? Kur ji? Toji laimės šalis? Ilgai' aš 
jos nežinojau. Tik dabar, prabėgus gerokai 
laiko svetimoje žemėje, palaimintoji šalis, 
kaip saldžiai viliojantis vaizdas, stovi ma
no akyse ir masina ligi skausmo.

Palaimintoji šalis — žemė su vienmarš
kiniais beržais, su saulėleidžiais į miškus 
už žaliųjų lygumų, su dainomis, kurios per 
visą širdį pereina ...

Bet apie tai kitą kartą, kai nebus taip 
skaudu, kai širdies žaizdos nežydės pirmai- 

, siais žiedais. , > ■
Plentu vis dunda, vis ūžia, vis lekia nau

jos ir naujos mašinos. Tik žmonės, rodos, 
V tie patys: ilgi bendro gyvenimo ir mirties 

metai visus juos suvienodino, nudailino, 
kap kareiviukus iš žaislų krautuvės.

Einu jau keletas valandų. Mašinų ūžimas 
apkurtino mane. Taip pripratau prie jų, ro
dos, lyg nebūtų ...

Staiga tame ūžime atsirado naujas gar
sas— galingesnis ir bloga lemiąs. Garsas 

- auga, grūmoja, gaivališkai perveria žmo
gaus pasąmonę ir sprogsta baisiausiu 
trenksmu, paberdamas visą eilę mažesnių 
piktų garsų. t -

Pasijuntu griovyje, ir bežinau, ar po va
landos ar po akimirkos, suprantu, jog tai 
lėktuvų puolimas. Jie pasivijo į vakarus 
bėgančias voras ir ėmė laiminti mirtimi, 
žinoma, net nenuvokdami, kad toje mirties 
šokio maišatyje įsivėliau ir aš, niekam ne
reikalingas, mažas žmogelis, savo gyvenime 
net nepaleidęs akmens i kviečius tesančių 
žvirblių būrį. —'

Audra staiga užėjo ir praūžė. Stojo vi
siška tyla, kurią lyg yla, pravėrė nei žven
gimas, nei šauksmas mirštančio arklio. 
Mirštančiųjų žmonių šauksmo negirdėti. 
Jie, tur būt, pripratę matyti mirštančius ir 
patys miršta, lyg atlikdami pareigą. Tųr 
būt, įpratimas mirti pavirto jų profesija, o 
amatininkas savo darbe retai sutinka neti
kėtumų. '

Tik dabar pastebėjau, jog ne vienas grio
vyje prieglobsčio ieškojau. Salia manęs sė
di žmogus ir plėšo raiščius, o iš jo kelnių 
blauzdos sunkiasi kraujas.

— Prakeikimas! — sako žmogus, — Pa
dėk man nueiti ligi mašinos.

Jis, pasiremdamas mano peties, viena ko
ja nušokuoja ligi automobilio.

Lėktuvų sugriauta kolona jau tvarkosi. 
Viena antra mašina jau birzgia, ir žmonės, 
buvę išlaksią po griovius ir pakelės krū
mus, renkasi.

— Kur keliauji? — klausia mane sužeis- 
takojis.

— Tolyn nuo fronto, į vakarus ...
— Tai mums kol kas pakeliui. Sėsk, pa- 

vešime, — ir pasislinkdamas man duoda 
vietos automobilyje, kuriame jau sėdi kaž
koks blizgančiais antpečiais ir akiniais 
barzdotas vyras. Jis netaria nei žodžio, ir, 
nors man labai nejauku, sėdu, kad išveng
čiau niūraus vakaro ir nakvynės po atviru 
dangumi. Priešais sėdi dar du vyrai. Vie
nas jų šoferis.
— mes jau daug valandų tylime.

Mašina jau ūžia, nežinau, kiek laiko, o 
mes nekalbame, ir mano galvoje klaidžioja 
mintys, kad barzdotasis vyras — piktasis 
likimas, nuo šios minutės paėmęs mano gy
venimą į savo rankas.

Negreitai, bet vis važiuojame pirmyn- 
Lyg kriste'' užkrito juoda naktis. Pakeliui 
jokios šviesos, jokio didesnio miesto, miš
kas, laukai ir kur-ne-kur sodybos su lojan
čiais šunimis. Nežinau kodėl, bet man jau 
seniai norisi lipti lauk iš tos mašinos — 
tolyn nuo piktojo likimo, nuo to barzdotojo, 
blizgančiais antpečiais žmogaus... Bet 
mašina nesustoja, aš iš baisaus nujautimo 
noriu šaukti, bet ką nors pasakyti bijau. Tie 
žmonės, tur būt, užmiršo kalbėjimo meną, 
— mes jau daug valandų tylime.

Mašinos birzgimas, liūliuoja, o spyruo
klės supa. Nuvargęs kūnas pareiškia savo 
teises, ir nuskęstu nežinioj, kuri juoda, kaip 
lygumų laukais prabėganti naktis.

— Išlipti!. — pažadina mane gergždžian
tis garsas; tai buvo pirmasis žodis, ištartas 
man girdint, žmogaus su blizgančiais aki
niais ir antpečiais.

Saulė jau buvo užlipusi ant akiraty dunk
sančio miško viršūnių.

Kur aš? Kas už to miško? Kas ten, kur 
saulė teka? Nesusigaudau, nes aplink taip 
pat neįprasta. ,

Visoj lygumoj, kiek akis aprėpia, vėl tie 
pilkšvai melsvi vyrai. Vaizdas graudinantis: 
basų apiplyšę, apžėlę, paraišiotomis ranko
mis, nutrauktomis kojomis. Vieni prausiasi, 
kiti loposi, o dauguma — drybso, įsmeigę 
akis į tekančios saulės nublankintą dangų. 
Atrodo, visą gyvenimą jie taip .drybsotų, 
nes niekas jų nebedomina.

Ir toj, lygumoj, prie vieškelio, ateinančio 
iš miškų ir nueinančio į tolimas, nežinomas 
šalis vakaruose — aš, toks mažas mažas, 
lyg grumstelis arimų platybėse.

Žmogaus didybė, ar menkysta priklauso 
aplinkos. Nėra didelių ir mažų žmonių. Vi
siems pasaulio karaliams, karo vadams ir 
galiūnams, prie kurių ' vardų iškilmingai 
prikergtas žodis didysis, lygiu pasisekimu 
galime pridėti ir mažasis. Kai Napoleonas 
ant risto žirgo teatrališkoje pozoje jojo 
priešaky savo karių, užimančių miestą po 
miesto, kraštą po krašto, jis tikrai buvo di
dysis. Bet reikėjo tą patį didįjį Napoleoną 

l pamatyti jo miegamajame po nesumerktų

akių nakties dėl eilinio gyvenimiško susi
graužimo, jis būtų toks mažytis — mažes
nis už mažiausią savo didžiulės ""kariuome
nės virėją. Kai aš eidavatt savo miesto 
gatve tuomet,, kai būdavau' didžiai gerai 
nusiteikęs, kai neturėdavau rūpesčių, aš 
irgi būdavau didysis, beveik Aleksandras ar 
Fridrichas, ir žmonės sakydavo, kad aš'la
bai išdidus. Bet reikia pamatyti mane da
bar, toje lygumoje prigriūtų karių, didingai 
nužygiavusių per daugelį kraštų, o dabar 
bėgančių namo, aš toks mažas, mažytis ir 
vienišas ... Tokiais atvejais baisiai gaila 
savęs... <

— Ačiū už pavėžinimą, — sakau ir noriu 
eiti.

— Kur? — klausia anpečiuotasis barz
dyla. I X

— Nežinau ... Ten, — pamojau ranka.
— Atgal negalima. Dabar tik vienas ke

lias į vakarus. '
— Man vistiek, — sakau, bet širdyje 

kažkoks šauksmas atgal, atgal!
Einu į Vakarus ir nešuosi mintį, kad, din

gęs jiems iš akių, pasuksiu atgaL
•'Ir vėl viena iš daugelio mano gyvenimo 
klaidų, klaidelių. Kam aš sėdau į tą maši
ną? Kam patekau į akiniuotojo likimu ran
kas? Mane traukia atgal, o likimas jau tie
sia savo valdžios ranką ir grūmoja keliauti 
priešinga kryptimi ir gal niekuomet ne
grįžti ...

Du žodžiai turi be galo daug panašumo ir 
prasmės savo muzikoje, tai — geismas ir 
aistra. Jų skambėjime aidi visa tai, kas 
slypi jų prasmėje, jų turinyje. Abu jie man 
labai galingi: ko savo gyvenime esu geidęs, 
troškau su kaupu, kai suliepsnodavo aistra, 
ji degdavo didžiausiu laužu. Bet tretysis 
žodis, būtinai pirmųjų dviejų palydovas,.— 
valia neprilygdavo pirmiesiems, ir viskas 
griūdavo, kaip griūva ir dabar. Ir tik atsi
tiktinumas nulemia mano gyvenimo ke
lius. )" • '

Man buvo, gal, dvylika metų, kai, tetos 
padedamas, išmeldžiau tėvą leisti į mokslus.

Ir kam tuomet tėvas manęs paklausė? 
Būčiau dabar sau kaimo bernas ir laimin

Ak, gerai, kad ši kilniems tikslams suburt 
ta organizacija laiku atsiminė, kad, sveikai 
dvasiai esant, ir tremtinio kūnas būna at
sparesnis. „Anoj pusėj ežero” skaitytina 
garsiai ir tyliai, mokyklose (pvz. „Santa Lu
cia” per gamtos pamokas, „Beržatiltin” per 
geografijos pamokas ir t.t.) ir namie, žy
giui besiruošiant (pvz., „Penkių beržų kro
nika”) ir po žygio (sakysim, „Naktis pa
rugėje”). Jei jau kas ruošiama versti gve- 
timosna kalbosna, tai visų pirma viskas ar
ba ištraukos iš „Anoj pusėj ežero”. Te ki
tataučiai pamatys bent atbrailą Lietuvos 
peisažo ir patys supras, kad už tokios ša-
lies laisvę ir nepriklausomybę verta budė
ti ir kovoti.

Dar viena gyva pasarga:
Tremties vargeliai ir rūpestėliai yra at

bukinę mūsų šventąją pareigą savo gimto
sios kalbos grynumui ir neliečiamumui. Vie
ni, lyg beždžionės prieš veidrodį besilaižan
čios, greit pamirš lietuviškai, nes įsistebei
lijo. į svetimas kalbas, kiti vėl dėl šių ar 
anų aplinkybių primiršta, kaip kalbėjo jų 
tėvai ir kaip kalba broliai partizanai, — 
vyksta juk viešas savęs ir aplinkos degene- 
ravimas. „Anoj pusėj ežero” beskaitant pa
junti sodrią gimtąją kalbą.

giausias pasaulyje. Su žmogaus akiračio 
plitimu auga ir jo nelaimės jausmas. Ko 
galingesnės dvasios žmogus, to jis nelai
mingesnis. Visi splinai, skepsiai ir dvasios 
metamorfozės — civilizuotų žmonių išra
dimai.

Nei vakare, nei naktį negalėjau užmigti. 
Varčiausi nuo vieno šono ant kito, dūsavau 
ir skendėjau svajonėse); kaip dideliam mies
te tvarkysiuos, mokslus eisiu ir gyvensiu 
laimingą gyvenimą. Tačiau rytą saldžiai 
miegojau, kai senutė teta pažadino kelionėn.

Mūsų arkliukas gražiai mušo pakaustyto
mis kanopomis ristelės taktą, tėvas sėdėjo' 
greta tylus ir apsiblausęs, o aš netvėriau 
vidiniu džiaugsmu, kurį išreikšti bijojau, tik 
mėgavaus rytmečio saule, rasotomis lanko
mis ir pakelės gluosniais. Mes važiavome l 
stotį — į kelią, kuris veda į naujus, dar 
nepažįstamus pasaulius.

Siaurojo geležinkelio traukinukas, kurio 
garvežys vos užpukšnoja J kalvas, bildėda
mas dainavo džiaugsmo dainos refreną — 
laimingas, laimingas, laimingas... Tačiau 
ir į tą dainą įsibrovė disharmoniška gaida, 
sugadinusi mano nuotaiką, Traukinukas su
bildėjo labai neritmingai, vagonai užšoko 
vienas ant kito, o kai kurie keleiviai susi
trenkė į pakelės smėlį. Geležinkelininkai ėmė 
bėgioti nuo vieno traukinio galo ligi kito, 
garsiai šūkauti ir skėtoti rankomis. Bet di
delio susijaudinimo dėl šitos katastrofos ne
buvo: garvežiukas dažnai nušokdavo nuo 
bėgių, apversdamas su savim net porą tre
jetą vagonų, o šį kartą net tos antrosios 
katastrofos dalies neatitiko.

Buvo dar likę septyniolika kilometrų ligi 
mūsų kelionės tikslo, o traukinys važiuosiąs 
tik pavakary, kai atvyksiąs kitas garvežys 
paimti ant kelio pabirusių vagonų pamesti
nukų. ‘

— Teks mudviem eiti pėsčiomis, — sako 
tėvas.

— Gerai, — atsakau, o širdis vistiek pla
ka iš džiaugsmo: ne septyniolika, o septy
nis šimtus kilometrų galėčiau pėščias ke
liauti į savąjį tikslą. Bet džiaugsmo išreikš-

(Nukelta į 6 pusi.)
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VIENA DIENA AUKSO KASYKLOSE
Bėkim, dangus griūva — Amžinoji naktis po žeme — Kova su akmenimis — Dar- kartą dolerinėm temom — Mirtis iliuzijų savininkams

Kai mes pirmą kartą nusileidom 1.900 pė
dų po žeme ir vietoj mėlyno dangaus virš 
savo galvų išvydom dūmais aprūkusias, su
skeldėjusias uolas — prisimenu — nevienas 
mintimi prakeikėm tą dieną, kada galutinai 
apsisprendėm pasidaryti aukso ieškotojais. 
Visa romantika išgaravo jau j keltuvą įli
pus. O kad važiuodami į čia buvom labai 
romantiškai nusiteikę, manau, niekas tuo ne
abejoja. Štai — mano geriausias bičiulis iš 
DP respublikos Vokietijoje, atsakydamas j 
pirmą kasyklinj laišką, šitaip komentavo 
įvykusi faktą; „O vis tik džiaugiuos, kad 
patekai i aukso kasyklas. Žinai, aukso ka
syklos kažkodėl romantika kvepia”... Kada 
šis laiškas pasiekė mano rankas, mūsų, 
aukso ieškotojų, romantika jau buvo galuti
nai užvertusi kanopas. Ją buvo pakeitęs hu
moras, kuris mus privertė nusišypsoti a. a.' 
aukso kasyklų romantikos garbei. Bet grįž
kime atgal po žeme.

Taigi, pirmom dienom savijauta buvo ne
pergeriausia. Kiekvienu momentu, žvalgy
damiesi i akmenines lubas, laukėme, kada 
pradės griūti akmeninis dangus. Juk nevel
tui kiekvieno aukso ieškotojo gyvybė viso
kių eventualumų atvejui vienoj apdraudimo 
bendrovėj įkainuojama tūkstančiu dolerių. 
Tačiau akmeninis dangus pasirodė netoks 
jau nepatikimas — ir ligi šios dienos jis 
tvirtai kabo virš mūsų galvų, nors mes jau 
trečią mėnesį įpusėjom po žępie. Apsipra- 
tom. Nusibodo žvalgytis į lubas, laukti krin
tančio akmens, kuris paprastai niekada ne
krinta, kai jo lauki, o jau taikosi „nutūpti” 
tada, kada jo niekas nelaukia. Nelaimingų 
atsitikimų kaip ir nebuvo. Tiesa, pirmomis' 
.dienomis turėjom laimės pergyventi tokį 
pusiau komišką, pusiau tragišką epizodėlį, 
kurio dėka buvo pramušta vieno DP gar
binga galva. O buvo taip: du vyrukai va
gonėliu iš vieno šulinio į kitą vežiojo ak
mens skaldą. Akmeninio koridoriaus pa
krašty gulėjo suspausto oro vamzdžiai. Vie
nas iš jų, stumdamas vagonėlį, kąja nety
čia užkabino rankeną ir paleido orą. Pasi
girdo pragariškas šnypštimas — bent jau 
taip juodviem tada pasirodė. Ir gavosi kaip 
toj pasakoj, kur dangus katinui ant uode
gos galo užgriuvo: abu — baisiausiai išsi
gandę — davė kojoms valią. Po žeme nėra 
lygių bėgimo takų, o, be to, ir lubos ne

pasižymi vienodu aukščiu. Vienam ‘ iš jų 
nukrito apsaugos šalmas, ir jisįsibėgė
jęs — trenkė galvą į akmenis. Galvos, ačiū 
Dievui, būta tvirtas: smūgį atlaikė be rim
tesnių pasekmių. Jos savininkas po poros 
dienų vėl galėjo grįžti į darbą. Sis įvykis 
galutinai atšaldė mūsų įkaitusius nervus. 
Visi vienbalsiai nutarėm: per didelis atsar
gumas, sujungtas su nuolatiniu baiminimu- 
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(Atkelta iš 5 pusi.) 
ti balsu nedrįstu, nes apniukęs tėvo veidas 

jokio nuotaikingo pasikalbėjimo nežada.
— Imk už ,galo, ir nešim abu, — per la

gamino rankeną perkišęs lazdą, sako tėvas.
— Štai kur jo blogos nuotaikos priežas

tis! — pagalvojau. — Kad septyniolika ki- 
' lometrų teks nešti sunkus lagaminas,’ pri
krautas gėrybių man, būsimam moksleiviui.

Ir taip septyniolika kilometrų žygiuojame 
abu. Tėvas už mane didesnis, jo lazdos ga
las aukščiau, ir visas svoris krinta ant ma
nęs. Bet aš nei žodžio nesakau, dantis su
kandęs tempiu savo didesniąją dalį, it voras, 
kuprą išrėžęs. ,

Kaip užburta! Tėvo nuotaika nuo pat iš
važiavimo iš namų nepasitaisė. Ir mieste jis 
buvo apniukęs, beveik nieko nekalbėjo, ve
džiodamas mane po seniai pradėjusias dar
bą mokslo įstaigas, nenorinčias priimti 
pamplio, porą mėnesių pavėlavusio. Ko jis 
pyko, aš nei tuomet, nei dabar suprasti ne
galiu. Man tik kyla įtarimas, ar nebus jis 
jau tuomet priėjęs tos filosofinės išvados, 
kad laimingiausias pasaulyje žmogus ma
žiausiai mokytas, ir ar jau tuomet nebuvo 
jam gaila sūnaus, atiduodamo civilizuoto 
gyvenimo slibinui; gal jis nežinodamas nu
jautė, kad jo sūnus, praėjęs visokius mar
go gyvenimo kelius, šiandieną stovės vie
nišas plačiame vieškelyje, vedančiame į šal
tą, nesvetingą šalį.

I si, duoda priešingus rezultatus ir todėl be- 
| veik lygus neatsargumui.

Žinoma, netikėtumų sunku išvengti. Kitas 
•mūsų bičiulis, kuris aptarnauja gręžimo 
mašiną, besukiodamas sraigtus, nugara už
kabino netvirtai besilaikantį akmens luitą, 
svėrusi arti 300 kg. Akmuo atitrūko ir jo 
nugara laimingai nuslydo žemyn. Taigi, ir 
šį kartą rimtesnių pasekmių nebuvo, nors 
galėjd baigtis liūdniau.

Smulkesnių susižeidimų daugiausia1 pasi
taiko pakišant kojų po vagonėliu. Tokiu at
veju patempiami raumenys ir tenka pašlu- 
buoti net iki dviejų savaičių.

*
Kiekvieną rytmetį 6 vai. 30 min. ritamės 

iš lovų, vis negalėdami susigyventi su ta 
mintimi, kad pas jus, Europoj, tuo metu jau 
pats vidurdienis, šokam į batus, prausiamės 
ir zovada lekiam į valgyklą. Apie valgius 
nekalbėsiu, nes jie mums jau neįdomūs, o 
jums, tebeskurstantiems kalorijų nevalioj, 
tik be reikalo apytuščius skilvius suerzintų. 
Skaitydami patiekalų pavadinimus sotūs ne
būsit. Antai — atsimenu — į DP stovyklas 
kartais užklysdavo „The Life” žurnalas, iš 
kurio puošnių reklaminių puslapių žvelgda
vo taukuose maudyti kumpiai. Nesąmonin
gai tokį poslapį stengdavomės kuo grei
čiausiai' užversti. «• .

7 vai. 30 min. renkamės centriniame ka
syklų pastate — persirengimo kambaryje. 
Tai didelė,salė. Jos viduryje eilėmis susta
tyti suolai, sukalti savotiški žėgliai, o palu
bėj sukabinti krepšiukai su darbo drabu
žiais. Grandinėlės pagalba juos nusilei
džiam žemyn. Po dešimt minučių virstam 
murzinais aukso ieškotojais: užsivelkam 
purvinus darbo drabužius, užsimaunam sto- 
rapadžius guminius batus, susijuosiant pla
čiu odiniu diržu, ant jo pasikabinam aku
muliatorių, užsidedam šalmą su elektros 
lempute, užsimaunam impregnuotas kasyk
lų darbininko pirštines, o tie, kuriems ten
ka dirbti Slapesnėse vietose, dar užsisiau- 
čia guminius drabužius. Mūsų šaunioji uni
forma per du mėnesius spėjo susilyginti su 
senųjų darbininkų darbo apranga. Dabar 
jau mes ir save laikome senais, prityrusiais 
darbininkais, nes į kasyklas beveik kasdien 
atvyksta naujokų, kurie — kaip iY mes ka- 
dais — pasipūtę kaip gaidžiai paraduoja 

naujuose, blizgančiuose darbo drabužiuose...
O dabar, mielas skaitytojau, prašom lipti 

kartu į keltuvą. Leidžiamės po žeme. Jūsų 
ausis, rodos, kas vata užkimšo. Niekis. Jos 
vėl atsikimš, kai keltuvas sustos kuriam 
nors aukšte. Ten būna išsprogdinti didesni 
urvai. Juos mes kasyklų terminologija va
diname stotimis. Yra elektros šviesa, tele
fonas, signalizacijos aparatūra keltuvui pri-

— Seniai aš tave būčiau parvežęs namo, 
— sako tėvas, išėjus iš gimnazijos, užtve
rusios man dėl pavėlavimo duris, — bet 
vilk dabar atgal tą lagaminą...

Ir už tolimesnį savo gyvenimo kelią turiu 
būti dėkingas lagaminui. Baisiai piktas mo
kytojų seminarijos direktorius, per pice-nez 
viršų kiaurai peržvelgęs mane nuo galvos 
ligi kojų, priėmė su sąlygą, kad po poros 
mėnesių teksią laikyti egzaminus.

Laimingi buvo laikai! Nors praeitis daž
niausiai būna laiminga. Žinoma, aš ir eg
zaminus išlaikiau ir ilgai buvau pirmuoju 
mokiniu, — kol perdegė Įsiliepsnojusi moks
lo aistra, kol gimė kitos aistros, nuvedusios 
Į naujus kelius.

Ir šis vieškelis nuvedė mane į kitokį, bet 
vargo gyvenimą. Mano atvažiuota ligi pat 
pasienio, kur pilna pribėgusių žmonių su 
vežimais,.arkliais, su visokia manta. Vieni 
bėgo nuo' artėjančos ugnies, antri nuo už
einančio priešo, dar kiti buvo išvyti iš na
mų ir atvaryti čia žandarų, ir dabar besisu
kaliojančių po minią -ir šaukiančių piktais 
balsais.

Atsidūriau surikiuotoje voroje ir buvau 
siunčiamas nežinia kur.

— Sakykite, į kur mus dabar varo? — 
klausiu į koją žengiančio kaimyno.

— Apkasų kasti- Čia būsianti didžioji pa
sipriešinimo linija. 

sišaukti ir amžinai burzgiantieji vandens 
siurblių motorai. Čia mes palikime maisto 
dėžutes ir eikime toliau.

Urvas darosi siauresnis. Elektros šviesa 
dingsta amžinoje naktyje. Mūsų lemputės, 
pritvirtintos prie šalmo, meta nedidelį pluoš
tą spindulių. Jie bėga pirma mūs geležin
keliuko bėgiais, šliaužioja akmeninėmis lu
bomis, kada mes pakeliame galvą. Visur 
rūstūs dulkėmis ir dūmais aptraukti akmens. 
Kur auksas? Taigi, kur auksas? Mes esa
me aukso kasyklose, bet aukso beveik ne

Grupė lietuvių, dirbančių Pickle Crow aukso kasyklose
Vyt. Kastyčio nuotr.

tenka matyti. Jis yra visur — šiuose akme
nyse išsidėstęs mažytėmis dulkelėmis, ku
rias tik girnų ir mašinų pagalba galima su
rinkti į krūvą. Daugiausia jo yra baltuose 
kvarco gabaluose. Todėl urvai paprastai 
sprogdinami sekant baltą kvarco sluogsnį. 
Kai kurie darbininkai bando Skutinėti auk
so dulkeles, mažyčius jo gabaliukus, bet tas 
yra griežtai draudžiama. Išvykstant iš Ka
syklų, pas kai kuriuos asmenis daroma kra
ta ir, jeigu pas juos randama akmens, ga
baliukų su aiikso priemaišom, jiems tenka 
atsisėsti už grotų. Bendrai imant, toks blu- 
sįnėjimas neapsimoka, nes aukso priemaišas 
sunkoka atskirti nuo vario ir kitų metalų, 
o, be to, dulkelių rankiojimas per daug jau 
nuobodus 'darbas.

Čia štai koridorius šakojasi į dvi šakas. 
Kairioji jo atšaka vadinama vakarais, o de
šinioji — rytais. Atsargiai! Antai artėja du 
žiburėliai. Tai aukso ieškotojai stumia va
gonėlius su akmens skalda Į stotį. Galimas 
dalykas, jūs, mielas skaitytojau, juos pažįs
tate, nes dar prieš du mėnesius jie buvo 
kurioje nors DP stovykloje. Prisispauskim 
prie sienos, kad vagonėliai mudviejų neuž
kabintų. Kasyklos, kaip matote, silpnai me
chanizuotos. Kitur yra geriau — žmonėms 
netenka vagonėlių stumdytų Tą nelabai 
malonų darbą atlieka elektrinės mašinos. 
Turi tris ir mūsų kasyklos, bet jų toli gra
žu nepakanka. Tačiau mūsų kasyklas pasi
žymi kitu puikiu privalumu — čia nėra du
jų ir todėl beveik visur galima rūkyti. Tuo 
tarpu kaimyninėse kasyklose prieš keletą 
mėnesių vienas prisiekęs nikotino mėgėjas 
užsibrėžė degtuką cigaretei užsidegti, ir tas 
jo neatsargumas pareikalavo kelių žmonių 
gyvybių. Sprogusios dujos sugniuždė ištisą 
šachtą kaip degtukų dėžutę...

Čia jūs matote dviem lentom užsklęstas 
šulinių angas. Tai akmelis skaldos surinki
mo vietos. Pakanka pastumti po jomis va
gonėlį, pakelti apatinę lentą ir per susida
riusį tarpą akmens patys krinta.. Jei kuris 
nors didesnis užkliūva, Įverčiam laužtuvo 
pagalba. O jeigu ir su laužtuvu nestengiam 
sudoroti, griebiamės dinamito. Kiekvieno 
aukšto pagrindiniame koridoriuje yra du 
uždari sandėliukai. Viename iš jų sukrauta 
sprogstama medžiaga, kitame — padegamie
ji šniūrai. Kiek blogiau, kada akmens užsi
kemša aukščiau: 10—20 m. aukštyje. Tada 
tenka kalti kartelę prie kartelės, kol prie 
jų pririšta sprogstamoji medžiaga pasiekia 
akmenis. Tokiu atveju sprogdiname, žino
ma, elektriniu būdu.

Akmens skalda pripildytą vagonėlį stu
miame j stotį ar- verčiam į kurį nors kitą 
šulinį. Į vagonėlių stumdymą yra Įkinkyta 
kuo ne pusė mūsų DP. Gerai, kad čia ne
maišomos tautybės. Gali pasišnekėti — ir 
darbas geriau einasi, ir ne taip nuobodu. 
Liūdniau tiems, kur tenka dirbti su vieti
niais darbininkais. Tiesa, greičiau galima 
pramokti anglų kalbos, bet iš jų mes teiš- 
mokom visus angliškus keiksmažodžius — 
pradedant samanėm bitėm ir baigiant dar 
mandresniais. Vietiniai darbininkai dažniau
siai labai nervuoti. Jeigu jiems kas nors ne
siseka, mėgsta daužyti galvą (žinoma, su 
šalmu) į akmeninę sieną. Kai pasiūlai nu
siimti šalmą, nurimsta... Darbo norma 
nėra nustatyta. Du kartus per aštuonias 
darbo valandas atsilanko bosas. Tinginiauti 
negali, nes, grįžus iš darbo, reikia pasa
kyti išvežtų vagonėlių skaičių. Jis beturi bū
ti per mažas.

O dabar lipkime kopėčiomis į viršų. Virš 
akmens skaldos šulinių yra gręžiamos nau
jos angos. Akmens sprogdinami ir verčia-

mi į šulinius. Prie gręžimo mašinų dirba 
kita mūsų tautiečių dalis. Jie dažniausiai iš
skirstyti tarp vietinių, patyrusių darbinin
kų. Suspaustu oru varomą mašiną aptarnau
ja du vyrai. Jie patys atsigabena iš stoties 
grąžtus, patys juos kopėčiomis užsitempia į 
viršų, kas jau nėra taip paprasta, nes vie
nai skylei išgręžti reikia kelių grąžtų — 
pradedant visiškai trumpu ir baigiant maž
daug trijų metrų ilgio. Per aštuonias darbo 
valandas išgręžiama 10—18 skylių. Taigi, 
susidaro nemažas grąžtų kiekis. O dar blo-

giau, kada sugenda gręžimo mašina ir ją 
tenka pakeisti nauja. Menkas malonumas 
tokią sunkenybę — ji sveria daugiau kaip 
porą centnerių — nuleisti kopėčiomis ir už
sikelti kitą. Pats darbas čia labai atsakin
gas. Nuo skylių išgręžimo priklauso sprog
dinimų rezultatai. Neperseniausiai du nau
jai atvykę kanadiečiai išgręžė penkias sky
les ir jas be jokių rezultatų sprogdino dvi 
dienas, suvartodami sprogstamos medžia
gos už 100 dol. Po to jiems neliko nieko 
kito kaip, tik „nusiimti”, nes kasyklų vado
vybė tą 100 dol. panoro atskaityti iš jų al
gos. ...

Gręžėjai be sayp algos dar gauna ir va
dinamus bonus, t. y., tam tikrą priedą. Prie
dai nustatomi gana savotiškai. Prieš prade
dant kurioje nors vietoje gręžimo darbus, 
pagal esančip ten aukso nuošimtį Įkainuo
jama 1 tona akmens skaldos. Vėliau apskai
čiuojama kiek tonų skaldos buvo išsprog
dinta per mėnesį laiko. Įvertinamas visas iš
sprogdintasis kiekis. Iš tos sumos atskaito
ma abiejų darbininkų alga ir ten suvartota 
sprogstamoji medžiaga. Likučiai išmokami 
gręžėjams. Tuo būdu prie pagrindinio atly
ginimo gręžėjas dar gauna 10—20 dol. mė
nesinį priedą, kurio didumas priklauso nuo 
gręžimo vietos, nes vienur yra patogiau 
gręžti, kitur — ne taip patogių Daugiausia 
bonų gauna gręžiantieji naujas šachtas. Ta
čiau tokiam darbui skiriami keli seni, pri
tyrę gręžėjai. Jie per mėnesį gauna 100— 
130 dal. priedą.

Reikėtų suminėti dar ir atramų sitatytojus. 
Tai trečioji darbininkų grupė kasyklose. 
Kiekvienoje išsprogdintoje angoje, - kur sie
nose ar lubose yra pusiau atitrūkusių di- 

Pickle Crow lietuviai stebi kelto mašinas ir keltininko darbą , > t 
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dėsnių akmens gabalų, medinių balkių pa
galba statomos apsauginės atramos.

Dvyliktą valandą prasideda 30 min. trun
kanti pietų pertrauka. Kasėjai tada susiren
ka stotyse, kur, eidami į darbovietes, buvo 
palikę maisto dėžutes, ir čia, susėdę ant 
lentgalių krūvos, užkandžiauja. Karšta pu
pelių kava, sumuštiniai, pyragaičiai, obuo
liai, apelsinai. Seniau šie visi dalykai be
matant dingdavo mūsų pilvuose, ir mes be
veik pykdami stebėdavom vietinius darbi
ninkus, kurie dalį savo sumuštinių švyste
lėdavo į tamsesnį kampą. Dabar jau ir mes 
tapom pastatyti prieš įvykusį faktą: susiau
rėjo ir DP skilvių arkliška talpa. Taigi, ne
įstengiant ir mes įdėtųjų. gėrybių sudoroti. 
Mėtyti betgi nemėtom — paliekam dėžutėse 
ir paskui, išlindę iš po žemių, atiduodam 
prie valgyklos durų laukiantiems indėnų 
vaikams.

Kad būtų išsamesnis kasyklų vaizdas 'ne
galima nepaminėti sprogdinimų sukeltų dū

mų, kurie kartais visiškai užtemdo korido
rius, graužia akis ir pekliškai kutena plau
čius. Paprastai išgręžtos skylės sprogdina
mos 15 vai. 30 mip. — pusė valandos prieš 
baigiant darbą. Tada kaip didžiųjų Vokie
tijos bombardavimų metu visuose kampuo
se aidi duslus sprogimų aidas.

Darbą baigiam 16 vai., kada pas jus, mie
li skaitytojai, Europos žemėj, jau būna tam
si naktis. Tie patys keltuvai, kurie rytmetį 
mus nugabeno po žemę, dabar vėl išveža į 
žemės paviršių. Jaučiamės lyg kariai grįžę 
iš fronto. Virš mūsų galvų vėl spindi mė
lynas dangus, o jame vakarų link ritasi 
šviesi saulė. Nesimato niekur pusiau atski
lusių akmenų. Vietoj jų šypsosi platus ir 
didelis, linksmas pasaulis. Mes vėl tampa
me žmonėmis.

Persirengimo kambaryje paliekame pur
vinus darbo drabužius. Čia pat, kitame kam
barėlyje, yra prausykla ir dušai. Skubame 
nusiplauti purvą, prakaitą ir dulkes, o ta
da tekini bėgame į namus — Į tuos mažy
čius kambarėlius, kur praleisim likusią die
nos ir nakties dalį — skirtą poilsiui. j 

20 vai. į darbovietę eina antroji — nakti
nė pamaina. Ir taip kaip užburtam rate 
sukasi mūsų dienas virš žemės paviršiaus ir 
po žeme, po akmeniniu dangumi tolimosios 
Kapados aukso kasyklose.

O dabar pašnekėsim apie pajamas ir iš
laidas. Pradėdami aukso ieškotojų karjerą, 
mes gavome 78. centus už darbo valandą. 
Vėliau atlyginimas visiems aukso kasyklų 
darbininkams buvo pakeltas 7 centais. Tuo 
būdu mūsų uždarbis pakilo iki 85 centų. 
Tačiau kasyklų vadovybė, pasinaudodama 
proga, pakėlė mokestį už butą ir maistą 
iki 2 dol. dieriaj (pirma buvo 1.70). Taigi, 
praktiškai .imant padėtis beveik nepasikeitė 
— uždirbam daugiau tik kelioliką centų. Iš
skaitymai gana dideli. Ypač žiaurus pajamų 
mokestis, kuris mums Į mėnesį suėda apie 
20—25 dol Be to, dar išskaitomas 1 dūk 
mokyklos ir bendruomenės .klubo reikalams, 
1 dol. medicinos priežiūrai ir maždaug tiek 
pat nedarbingumo, draudimui1. Taigi į mė
nesį atskaitomi 23—28 dol. Tuo būdu, at
metus mokestį už butą ir maistą, už vieno 
mėnesio darbą mes gauname 80—100 dol 
Uždarbis, palyginti, nėra didelis, nes dar
bas šiaip ar taip surištas su pavojumi gy
vybei, nors pavojus ir nėra didelis: mes dar 
visi, kaip matote esame gyvi ir sveiki. Pa
jamas taipogi apkarpo suplyštantieji darbo 
drabužiai, batai, pirštinės. Už visa tai, be 
abejo, reikia mokėti anais sunkiai uždirb
tais doleriais.

Kai kurie, paskaitę šias eilutes, gal būt, 
įpuls į pesimizmą. Aukso kasyklas iš tolo 
žegnos kaire ranka. Tačiau, aš manau, svei
kiau jas yra vaizduoti tikroje šviesoje. Ligi 
šiol apie Kanadą buvo per daug prikalbėtą 
gražių žodžių, ko pasėkoje nevienas DIJ iš
lipdamas Halifaxe iš laivo, laukdavo, kad x 
kepti karveliai ims patys kristi į burnį ir, 
nesulaukdamas, daugiau ar mažiau nusivil
davo. Taip, Kanada yra didelis, turtingas, 
erdvus, laisvas 'kraštas, bet čia mūsų laukia 
sunkus fizinis darbas. Iliuzijų daryti nie
kam nepatartina. O juk yra žmonių, kurie 
darbą aukso kasyklose maždaug, šitaip Įsi-:

vaizduoja: nusileidai į pogrindį, prisipylė! 
maišiuką aukso ir vėl kopi į viršų, o pas
kui, kai prisirinksi aukso kelis lagaminus^ 
jau bus pasibaigęs sutarties laikas ir ka
sykloms galėsi tarti sudiev. Aišku tokių 
iliuzijų savininkai darbu kasyklose niekada 
nebus patenkinti. Tačiau sveikai galvojan- 
tiems jis yra pakeliamas, nors ir surištas su 
neididele gyvybės ar sužeidimo rizika. Be 
abejo, lietuvis kasyklose, tur būt, niekada 
nesijaus kaip namie. Per daug giliai į mū
sų kūną ir kraują įleido šaknis gimtieji tė
viškės laukai. Ak, juk ir ta liaupsinamoji 
emigracija mums tėra karti ir sopulio pil
na taurė. Milijonų kasyklose, žinoma, nesu- 
sikrausi, neuždirbsi 20 dol. į dieną, o tu
rėsi pasitenkinti 3—4 dol. (grynais). Bet it 
tas pamažu sudarys mažytį kapitalą, kuria 
po 10 thėn., pasibaigus darbo sutarčiai, įga
lins persikelti į kitas vietoves ir ten susi
rasti kitą' darbą. Vyt. Kastytis
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LIETUVIAI AUSTRIJOJE
Musq spec, bendradarbio Austrijoje

'Austrijos lietuvių kolonija yra nedidelė. 
Dabartiniu metu čia gyvena apie 1100 mū
są tautiečių. Daugiausiai lietuvių gyvena 
amerikiečių zonoje — apie 600 žmonių. 
Toje zonoje yra dvi stovyklos, kur lietu
viai gausiausiai susispietė: Olasenflacho 
Stovykla prie Salzburgo ir Riedo sto
vykla Aukštut Austrijoje. Prancūzų zono
je gyvena apie 3S0 lietuvių: Tirolyje 200 
ir Voralberge 180. Mažiausiai lietuvių gy
vena britų zonoje: Karnteno provincijoje 
apie 60, Graze ir apylinkėse 50. Vienos 
mieste gyvena apie 60 tautiečių. ,,
Sėja. Pradžioje dauguma stengėsi persi
kelti j Vokietiją. Sunkios materialinės sąly
gos ir nepalanki teisinė padėtis „nepriklau
somoje” Austrijoje sunkino tremtinių gyve
nimą šiame krašte. 1945 ir 1946 metais iš
važiuoti norėjo visi. Kai naujų gyventojų 
priėmimas l stovyklas Vokietijoje buvo su
stabdytas ir gyvenimo sąlygos Vokietijoje 
pasunkėjo, išvažiavimai iš Austrijos j Vo
kietija žymiai sumažėjo. Dabartiniu metu 
j Vokietiją beveik niekas nepersikelia.

Emigracijos galimybės '
Galimybės emigracijai susidarė tik 1947 

metais. Pagal IRO ir karo valdžios daromus 
pareiškimus turėtų atrodyti, kad emigraci
jos galimybės iš Austrijos yra žymiai pa
lankesnės, negu Vokietijoje. Austrija yra 
nepriklausoma valstybė ir išvietintų asmenų 
problema turi būti čia išspręsta žymiai grei
čiau, negu kitur. Negalima pasakyti
kad ta problema būtų labai! greit
sprendžiama. Galimybėj emigracijai yra, 
bet pats išvykimas j galutinos paskir
ties šalį gali dar užsitęsti ilgesnį laiką. Iki 

šiol yra išvykusių J Venecuelą, Braziliją, 
Kanadą, JAV ir Angliją. Daugiausia išvyko 
iš. Glasenbacho stovyklos apie , 130 jaunų 
žmonių į Venecuelą. Brazilijon išvyko apie 
40 tautiečių. Kanadon pradėta vykti pereitų 
metų pabaigoje ir važiuojama dabar; Kana
dos komisijos dar lankosi įvairiose vietose 
ir renkasi kandidatus emigracijai. Išvykusių 
į JAV yra nedaug, kadangi išvykimui taiko
mos tokios pat sąlygos kaip Vokietijoje. 
Anglijon išvyko daugumoje tautiečiai, gy
venę anglų zonoje — iš viso apie 150. Į 
Prancūziją važiuoti norinčių visai nėra.

Organizacinis ir kultūrinis gyvenimas x
Organizaciniam gyvenimui lemiamos 

reikšmės turi faktas, kad Austrija laikoma 
išlaisvintu kraštu. Austrijos vyriausybė, tu
rėdama labai didelės įtakos į krašto vidaus 
gyvenimą, visą laiką spaudė aliantųs, kad 
D P veikimas būtų suvaržytas. Tų pastangų 
rezultate aliantų Kontrolinė Taryba 1946 
metų lapkričio mėn. 22 d. uždarė visas DP 
organizacijas Austrijos teritorijoje. Uždary
tos tapo net akademinės korporacijos, ku
rios visame civilizuotame pasaulyje visuo
met turi autonomijos teisę. Uždarytų orga
nizacijų vietoje aliantai steigė savo įstai
gas, kurios turėjo atstovauti išvietintų as
menų reikalus. Kultūrinėms organizacijoms 
veikti yra labai maža galimybių, politinė 
veikla yra visai uždrausta. Ypatingai pran
cūzai kreipia didelį dėmesį į tai, kad už
sieniečiai neužsiimtų jokia politine propa
ganda.

Lietuvių organizacinis ir kultūrinis gyve
nimas yra tose sąlygose labai suvaržytas. 
Nežiūrint to, palaikoma gan gyva veikla. 

Didesniuose centruose veikia komitetai, 
Raudonieji Kryžiai ir studentų sambūriai. 
Bendram darbui koordinuoti yra sudaryta 
Austrijos Lietuvių Taryba, kuri veikia 
glaudžiai bendradarbiaudama su Lietuvių 
Tremtinių Bendruomene Vokietijoje. Tary
bos pirmininku yra Dr. J. Jakštas.

Kultūrinę veiklą trukdo apystova, kad 
lietuviai Austrijoje gyvena labai, išsisklaidę. 
Veikimas gali gyviau pasireikšti tik dides
niuose susikaupimuose, ir būtent: Linze, 
Salzburge, Innsbrucke ir Riede. Tose kolo
nijose dažniau organizuojami įvairūs minė
jimai, paskaitos, kultūriniai pobūviai ir 
pašnekesiai. Lietuviški laikraščiai nėra lei
džiama, kadangi yra tai techniškai neįmano
ma. Lietuviški laikraščiai ir knygos iš Vo
kietijos gaunami labai sunkiai, tenka juos 
gabentis kontrabanda per žalią sieną.

Studentų Austrijoje yra apie 70. Inns
brucke 45, Graze 10, Salzburge 10 ir Linze 
5. Gražus jaunimo būrelis yra jau baigęs 
aukštuosius mokslus. Innsbrucko Universi
tetą baigė 4 diplomuoti ekonomistai, 9 eko
nomikos daktarai, 7 medicinos daktarai, 1 
teisės daktaras ir 1 filosofijos daktaras. 
Grąžo Universitetą baigė 1 medicinos dak
taras, 1 ekonomikos daktaras ir® 1 diplo
muotas inžinierius. Šie faktai rodo, kad stu
dentai uoliai dirba ir tikrai produktingai 
išnaudoja tremties dienas.

Austrijos lietuvių kolonijai nuolat mažė
jant, reikia laukti, kad kultūrinis gyvenimas 
ateityje turės susilpnėti. Norint jį išlaikyti 
dabartiniame lygyje reikia daryti žygių, kad 
lietuviški laikraščiai ir knygos laisvai būtų 
gaunamos Austrijoje ir paniektų kiekvieną 
lietuvį. Be to, pageidautina, kad mūšy va

dovaujančių organizacijų atstovai dažniau 
atsilankytų Austrijoje ir smulkiau painfor
muotų tautiečius apie bendrą lietuvišką 
darbą tremtyje. Austrijos lietuvių visuo
menė to artimesnio ryšio su Vokietijos ir 
Amerikos bendruomenėmis labai pasigenda. 
Nuo 1946 metų Austrijos neaplankė nei 
VLIKas, nei Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
Bei Amerikos lietuvių atstovai. Tokie atsi
lankymai labai pagyvintų Austrijos lietuvių 
visuomeninę veiklą ir ryšius su tautiečiais 
Amerikoje ir Vokietijoje.

Santykiai su austrais
Austrai1, kaip ir visi, vokiečiai, užsienie

čių nemėgsta. Jie gerbia tik užsienio turis
tus, kurie atsiveža- svetimų devizų. Pir
maisiais metais karui pasibaigus visa austrų 
spauda be perstojimo labai nekultūringai ir 
žiauriai puolė užsieniečius ir kaltino juos 
visokiom nebūtom ydom ir nusikaltimais. Kai 
kurie laikraščiai vadino užsieniečius tiesiog 
parazitais, nusikaltėliais, nemin’nt jau kas
dieninių epitetų, kaip fašistai ir tt. Ilgainiui 
tie nekultūringi išsišokimai sumažėjo, ypač, 
kai paaiškėjo, kodėl užsieniečiai negrįžta 
ir kai visi įsijungė į Austrijos krašto ūkį.

Lietuviai nebuvo užsieniečių tarpe išski
riami, nei teigiama, nei neigiama prasme. 
Malonu tačiau konstatuoti, kad lietuvių ko
lonija Austrijoje visą laiką išlaikė savo ge
rą vardą ir tinkamai save reprezentavo.

Bendrai santykius su austrais charakte- 
riuojant reikia pasakyti, kad šis kraštas 
užsieniečiams nėra svetingas. Kiekvienas 
užsienietis norėtų jį apleisti ir įsikurti ki
tose šalyse, kur nėra tokios didelės tautinės 
neapykantos ir kur kiekvienas savo darbu 
gali užsidirbti kasdienę duoną.

Materialinės sąlygos
Austrijos ūkio gyvenimas yra padaręs 

labai didelę pažangą. Austrija gavo iš 

Amerikos visokių gėrybių už 300 milijonų 
dolerių ir -toji pagalba visą laiką toliau 
teikiama. Normuojamas yra tiktai maistas. 
Visa kita galima laisvai ar pusiau laisvai 
gauti krautuvėse ir viešoje prekyboje.

Tremtinių tas faktas nedžiugina. Krautu
vėse yra daug prekių, bet tremtinys ne 
viską gali nusipirkti. Kiekvienam DP tenka 
kovoti lygiai su tokiais pat sunkumais, kai 
tos prekes buvo tik juodoje rinkoje. Buvu
sioji juodoji rinka persikėlė į krautuves, 
kainos tad viskam yra labai aukštos. Nors 
visi tautiečiai yra įsijungę į Austrijos ūkį 
ir vienur ar kitur dirba, išgyventi vien iš 
atlyginimo yra labai sunku. Atlyginimo už
tenka tik maistui pagal kortelę nusipirkti, 
butui apmokėti ir būtiniausioms išlaidoms 
padengti. Didžioji tad mūsų tremtinių dalis 
yra reikalinga paramos. BALFJr Raudono
jo Kryžiaus šalpa 1945 ir 1946 metais buvo 
gan efektyvi. 1948 metais, kai parama tapo 
daug reikalingesnė, pagelba labai sumažėjo 
ir teikiama tik retais atvejais. Austrijos lie
tuviai turi tad gyventi grynai iš savo iš
teklių ir iš savo darbo. Pirmoje eilėje tas 
savarankiškumas liečia visus privačiai gy
venančius, kurie Austrijos lietuvių tarpe 
sudaro daugumą. Bet taip gyvenantieji IRO 
stovyklose turi grynai savo darbu užsi
dirbti sau pragyvenimą nes kiekvienas DR 
turi mokėti IRO už stovyklos patalpas, 
maistą ir kitą.

Tam tikra nedidelė lietuvių dalis, kurte 
su Austrija yra jau darbo ar giminystės ry
šiais tampriai susirišę, liks čia nuolatos ir 
čia lauks grįžimo tėvynėn. Kilti, nenorė
dami likti, turės Austrijoje pagyventi dar 
kurį laiką, nes emigracijos galimybės ne 
visiems yra lygiai palankios. Tuo būdu ten
ka laukti, kad Austrijoje dar ilgesnį laiką 
gyvens nemažas lietuvių skaičius. Dr. J. B.
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20. amžiaus gėda — Sovietų S-gos „sąjunginė” vergijos valstybė
GULAG — sovietų vergų darbo trestas — 

jlavnoje Upravlenije Pagerianti (vyriausioji sto
vyklų vadyba), yra MVD (vidaus reikalų ministe
rijos) departamento žinioje.

Labai atsargiai vertinant GULAGo baudžia
mosiose kolonijose, išmėtytose po visą Sovietų 
S-gą, yra per 14 milijonų vergų. Kiekviena iš tų 
stovyklų yra baisesnė už vadinamąją Velnio salą.

Šio valstybinio žmogaus kūno monopolio eg
zistavimas žinomas jau daugelį metų. Jis yra 
tikrasis pagrindinis komunistinio režimo i pajamų 
šaltinis. Jau 1930 m. JAV buvo uždraudusios 
įvežti sovietų celulozę ir degtukus, kaip „vergų 
darbo” gaminius. Bet nesugriaunami Gu
lago sistemos buvimo ir jos plataus Išsišakojimo 
įrodymai pirmą kartą buvo išgabenti iš pačios. 
Sovietų S-gos.

Stalino Hitlerio pakto metu novietų įstaigos { 
Gulago stovyklas tolimoje šiaurėje ir Sibirijoje 
buvo ištrėmusios apie Į.600.000 lenkų (neskaitant 
kitų tautybių) vyrų, moterų ir vaikų. Sudarius 
Lenkijos Sovietų S-gos sutartį, 1941 m. rugpiūčio 
min. buvo paskelbta .amnestija Sovietų S-je inter
nuotiems lenkams. Iš tų paleistųjų lenkų 114.000 
pasiekt Iraną, kur jie sudarė lenkų armijos bran
du

Priverstinio darbo stovyklos pagal administraci
nius rajonus

Sorokski — lengvojo metalo kasyklos; gele
žinkelių tiesimas, tunelių, kanalų tiesimas, elektros 
jėgainės ir aerodromai; plytinės, medžio apdirbimo 
ir žvejybos stovyklos.
. Severo — Nickel, j pietus nuo Murmansko: 
aliuminijo, nikelio, vario, švino ir" cinko kasyklos. 
Belomor—Baltiški, Baltosios jūros ir Baltijos ka
nalo statymas ir priežiūra.

Solovki, Onega, Kargopol, Sev-Dvina, Kulo- 
yski, Vytegra, Ust-Vym, Unzha statybinės me
džiagos ir popieriaus pramonė; geležinkelių ir 
kanalų statyba; aerodromų statyba; kelių tiesimas.

Siaurės geležinkelių stovyklos (Northern Rail
way Camps) — geležinkelių tiesimas ir priežiūra 
nuo šiaur. Dauguvos į Arktiką.

Volgasfroy, Ukhta, Pechora, Vorkufstroy, Vy
atka — Volgos Baltijos kanalo tiesimas ir priežiū
ra; jėgainės ir geležinkeliai; nafta, cementas, ga
balinė geležis; anglies ir asfalto kasyklos; sunkio
jo vandens (atominės bombos) projektas; kelių tie
simas, statybinė medžiaga ir kolchozai; plytinės ir 
akmens laužyklos; aerodromų statyba.

Ussolski, Bezymyanski, Osobsfroy, Temnikovs- 
ki, Yuj-Kavkaz — karo pramoiiė; požeminių aero
dromų statyba ir fortifikacijos; pylimų atstatymas 

ir kelių tiesimas; moterų darbo stovyklos;' medžio 
gaminių įmonės; statybinė medžiaga ir kolchozai; 
akmens laužyklos ir plytinės; geležinkelių tiesimas.

Ivdel, Sverdlovsk, Narini, Tobolsk, Norylsk, 
aklinai uždaros stovyklos (Camps of Complete Iso
lation) — geležies, anglies ir tauriųjų metalų ka
syklos; lėktuvų fabrikai; aerodromų statyba; me
talurgijos pramonė; geležinkelių ir kelių tiesi
mas; statybinė medžiaga ir kolchožai; akmens 
laužyklos ir plytinės.

Karganda, Sibirski, Krasnoyarsk!, Uj.-Sibirski 
— anglies, geležies ir lengvųjų metalų kasyklos; 
fabrikų ir barakų statyba; tekstilės pramonė ir 
kailiadirbysfė; spirito varyklos; akmens laužyklos 
ir plytinės; statybinė medžiaga ir kolchozai; gele
žinkelių ir. kelių tiesimas.

Yakutsk, Sev-Vostochni (Magadan-Kolyma), 
Chukotski, Kamchatka — aukso, platinos ir švino 
kasyklos; kelių tiesimas ir aerodromų statyba; 
statybos medžio pramonė; akmens laužyklos; žve
jyba ir konservų pramonė.

Burenski, Dalne-Vostochni, Nijni-Amur, Sak
halin — uosto darbai; geležinkelių ir kelių tiesi
mas; fortifikacijos ir aerodromai; kariniai įrengi
mai. ' • ;

Novaya Zemlya — anglies kasyklos ir žvejybos 
įmonės izoliuočiausioje Sovietų S-gos srityje, sala 
speigratyje, -

Remiantis mase dokumentinių įrodymų, su
rinktų iš amnestuotų tremtinių, konstatuota, kad 
mirtingumas Gulago stovyklose prašoko vidutinis, 
kai 12% metuose. Kitais žodžiais tariant, kai 
vienuolikti metai dingsta visi jų gyventojai. 
Žinoma, jos tolydžio papildomos, tad vergijos 
trestui niekada nepristinga darbininkų, Rusijos pi
giausios prekės.

Gulago žmonių atsarga yra sovietinės visuo
menės skerspjūvis. Jis eina nuo užsispyrusių kol- 
chozininkų ir darbininkų iki raudonosios armijos 
generolų, patekusių J nemalonę, apimdamas in
telektualinius sluogsnius bei pramonės biurokra
tiją. Skaudi ironija yra faktas, kad Gulagas buvo 
paskutinė būstinė tūkstančiams komunistų trem
tinių, kurie ieškojo prieglobsčio savo svajonių 
šalyje, o Savo dienas baigė vergų darbo kolonose.

Po karo pabaigos Gulago sąrašus papildė apie 
2.000.000 karo'belaisvių japonų, apie 1.000.000 vo
kiečių ir ne mažiau kaip 2.000.000 sovietų repa- 
iriavusių karo belaisvių, kuriuos traktuoja kaip 
dezertyrus.

Vergų darbo sritys čia pavaizduotos labai san
tūriai, mažinimo linkme. Jei visa Gulago kontro
liuojamoji teritorija būtų suglausta ; daiktą ji su
darytų paskendusią imperiją, kuri neišsitektų Va
karų Europos sienose.
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Visos vizos atitektą Baltijos kraštą DP“ AKIMIRKSNIUKRONIKA
„New York Times” (1948. III. 6) rašo, jog 

New Yorko štato demokratų partijoj pir
mininkas Paul E. Fitzpatrickas pasisakė prieš 
vad. Revercotnbo bilių dėl DP įsileidimo. 
Fitzpatrickas reikalavo priimti prezidento 
flTrumano siūlymą — Įsileisti 400.000 DP per 
ketverius metus. Jis pareiškė, jog „Rever- 
combo bilius, tenumatydamas įleisti tuos 
pabėgėlius, kurie buvo Vokietijoj, Austri- 

. joj bei Italijoj 1945 m. gruodžio mėn., nori 
■ išjungti žydus, pabėgusius iš Lenkijos 1946 

m. Toliau, Revercotnbo bilius, specifikuo
damas, kad pusė įsileistinųjų pabėgėlių turi 
būti iš Baltijos kraštų, verčia aukštyn ko
jom mūsų užsienių politiką, nes pripažįsta 
sovietinius užkariavimus”. Fitzpatrickas, pa
remdamas Trumano pasiūlymą, kalbėjo;

„Savinaudiškai žiūrint, tai yra mūsų in
teresas, nes tarp DP yra kvalifikuotų ir 

' nekvalifikuotų, ūkio ir namų darbininkų, 
slaugių ir gydytojų, kurie kaip naudingi pi
liečiai užpildys mūsų trūkumus. Bet tai taip 
pat mūsų šventa pareiga. Mes tuos žmones 
išgelbėjom nuo nacių. Mes negalim jų pa
likti gyventi mirty bei sovietų valdžioj”.

To paties „New York Times” numerio 
vedamajame rašoma:

„Šią savaitę senato teisių komisija pat
virtins bilių S-2242, kuris išaugo iš pasta
rojo Revercombo pranešimo apie imigra
ciją. Jį reikia sveikinti kaip pripažinimą 
principo, kad DP problema egzistuoja; bet 
jis nepakankamas kaip priemonė išpildyti 
mūsų pareigoms tų benamių atžvilgiu. Yra 
du rimti trūkumai. Pirmasis yra skaičius, 
Bilius (pasiūlytas Wisconsino senatoriaus 
Alexander Wiley o) nustato, kad per dvejus 
metus gali būti įsileista po 50.000 DP
kasmet. Kad tas skaičius nepakankamas, sa- | verčiami sovietų karine baze Vakarams

vaime aišku. Tuo būdu padaromas abejotinu 
mūsų nuoširdumas šiai problemai spręsti. 
Dar daugiau — jis gali pakirsti visą tarp
tautinės pabėgėlių organizacijos programą 
DP įkurdinti, pasiturinčiomis šalims (kaip 
JAV) pasiimant joms deramą DP dalį. Toji 
derama dalis būtų arčiau Strattono pasiū
lytojo 400.000 skaičiaus.

Antrasis trūkumas yra skirtumų darymas. 
Pagal šį bilių pusė tų 50,000 DP turi būti 
iš kraštų, kurie yra svetimos galybės (rei-

kia tarfi-Rusijos) priespaudoje. Si sąlyga 
tuoj pat išskiria didžiausią stovyklose gy
venančių DP masę — Lenkijos katalikus ir 
žydus, nes jų šalis nėra „priespaudoje”. To
liau, bilius sako, kad antroji pusė (jsileisti- 
nųjų D P) turi būti žemdirbiai. Trumpai 
tariant, visos tos 50.000 vizų atitektų Balti
jos kraštų DP ir žemdirbiams (mūsų pabr. 
E.). O kas bus su tų žemdirbių šeimomis? 
Kas bus su intelektualais, gydytojais, 
liekuotais darbininkais, našlaičiais?”

Sujaudinto šveicaro žodis Lietuvai
„Mes negalim praleisti nepastebėję šios 

(Lietuvos nepriklausomybės) 30 metų su
kakties. Mes atsisakom pasidaryti bendri
ninkai to tylos sąmokslo, kurį didžiosios 
galybės yra suorganizavusios prieš Baltijos 
valstybes”.
z Ryšium su vasario 16 d. sukaktim tatp 
rašo Georges Rigassis švęicarų „Gazette de 
Lauzane” (1948. II. 28) ilgame ir gražiame 
straipsny. „Niekas taip nejaudina ir taip 
neapvilia”, rašo toliau Rigassis, „kaip skai
tymas Baltijos tautų atstovų atsišaukimų, 
nukreiptų į šio pasaulio galinguosius, kurie 
prašomi eiti pagalbon jų kankinamiems tau
tiečiams. Vox clamahtis in deserto! Ligi šiol 
jų šaukimasis atsitrenkė į JT abejingumą”.

šveicarų laikraštis, nušvietęs Baltijos tau
tų naikinimą, paaiškina, jog didžiosios ga
lybės tyli dėl to, kad karo metu Churchillis 
ir Rooseveltas 
mybę pardavė 
čiajam reichui 
nurodama, kad

Baltijos tautų nepriklauso- 
Stalinui už jo pagalbą tre- 
nugalėti. Straipsny taip pat 
Baltijos kraštai dabar pa

Parodykime tikrą pagarbą mūsų mirusiesiems

jų kapus turėtume atžymėti 
paminklais. Čia, žinoma, ne- 
tuos mirusius mūsų tautie- 
paminklus pastatyti išsigali 

jų artimieji ar giminės. Rel-

Sunkios tremties gyvenimo sąlygos vis 
daugiau pareikalauja aukų. 'Beveik kiekvie
name mūsų spaudos, numeryje skaitome ži
nutes ir nekrologus apie tremtyje mirusius 
mūsų tautiečius, mūsų vargo brolius trem
tinius.

Šia proga žodeliu kitu norime prasitąrti, 
kokią pareigą .mums, gyviems pasilikusiems, 
uždeda mūsų mirusiųjų tinkamas pagerbi
mas ir jų atminimas.

Pirmiausia 
nors kukliais 
kalbama apie 
čius, kuriems 
likusieji gyvi
ketų laikytis principo, kad neturtingiesiems, 
gyvųjų eiles palikusiems lietuviams, mes 
šią pagarbą parodytume.

— Kam tas reikalinga? — gal kai kas 
paklaus. Nagi, kad parodytume pagarbą 
tiems, kurie kartu su mumis kentėjo, vargo 
ir ųiirė ištrėmime. Mes kurią dieną išsi- 
sklaidysime po platųjį pasaulį, gal, politi
nei konjunktūrai keičiantis atsirasime savo 
krašte, o jie ir toliau liks gulėti svetimoje 
ir šaltoje žemėje. Kaip mūsų pagarbos 
ženklas ir kaip maža, kukli dovanėlė už 
bendrus tremties vargus — telieka jiems 
nors kuklūs paminklai

Kapinės, kur jos bebūtų, yra amžino poil
sio vieta mirusiesiems, o iš gyvųjų — jos 
tartum įsakmiai reikalauja rimto dėmesio į 
jas ir nuoširdžios pagarbos kaip elgesiu, 
taip ir darbais. Ne be reikalo .Italijoj kapi
nės vadinamos Šventaisiais laukais, 'vokiš
kasis pavadinimas galima išversti tokia 
prasme, jog tai yra Taikos ir ramybės kie
mai. Taigi, ir mes, kurie paliksime savo 
tautiečius, savo artimuosius nors ir sveti
muose kapuose — stenkimės pačias kApineš 
ir savo artimųjų kapus papuošti paminklais.

Tie paminklai amžinai bylos ir šio krašto 
— Vokietijos žmonėms, kad mes, nors bū
dami išblaškyti po pasaulį, mokėjome išlai
kyti tarpusavio solidarumą ir mokėjome 
gerbti savo mirusiuosius. Tas gražus dar
bas liudys , ir mūsų kultūringumo .laipsnį, 
nes mirusiuosius ypatingai gerbia tik kul
tūringos , tautos. Be to, tas pagerbįmas 
tampriai rišasi ir su mūsų tikinčiosios tau
tos religinėmis tradicijomis. Tik prisimin
kime mūsų kilnų ir gražų mirusiųjų, pager
bimo kultą vėlinių dieną ...

Ir dar daugiau. Kai mums, ar mūsų vai
kams, tremtis liks tarturiirkfaikus sapnas, ar 
nemalonu bus užklydus į Vokietijos kapi
nes kokiam nors mūsiškiam „piligrimui” — 
keliautojui sulenkti kelius prieš savo tau
tiečio kapą, kurio akmeniniame ar graniti
niame paminkle bus iškalti jų vardai, pa
vardės ir mirimo datos? Žinokime, kad toks 
vaizdingas reginys kiekvienam sutvirtins 
tautinius ir žmoniškumo jausmus, nors kar
tais jie pas kai kuriuos ir bus bepradedą 
išblėsti ... (Taip pasitaiko gyvenime — 
ypač kai vargas žmogaus nebespaudžia ...)

Šiuo atveju tremtyje jau turime gana gra
žių pavyzdžių, kur mažytės lietuvių tauti
nės grupės mokėjo pagerbti mirusius savo 
likimo brolius ar seseris. Iš jų norėtųsi čia 
nors vieną paminėti. Pav., Mittenwaldo sto
vyklos lietuvių tautinė grupelė, kurioje tėra 
vos 20 lietuvių, visgi išsigalėjo mirusiam 
savo tautiečiui pastatyti paminklą, tai ką 
bekalbėti apie skaitlingesnes stovyklas? Yra, 
žinoma, ir daugiau , tokių gražių pavyzdžių. 
O iš viso, juk solidarizuojant šiam reikalui 
—kiekvienam iš mūsų tas tegali kainoti tik 
mažą mažytę auką.

Taigi, neužmirškime tų, kuriems lemtis 
lėmė akis užmerkti ir, nebesulaukus laisvės 
rytojaus, atsigulti svetimoj žemėj ...

P. Aukštaitis.

bus gladnamos knygos 2000. metais (U tanko glatina knygas)

kva-
(E)

tra
.Gazette de Lauzanne’

pulti. Pabrėžęs europinę Baltijos tautų 
gedijos reikšmę, 
publicistas baigia:
, „Tikrai nuostabu ir pasigėrėtina, kad 
naikinami, tironizuojami ir hitleriniu būdu 
traktuojami kaip gyvuliai, pabaltiečiai mo
raliai nekapituliuoja. Nieko nepaisydami, jų 
tremtiniai, būdami tikri esą savo tautiečių 
troškimų reiškėjai, skelbia savo tikėjimą sa
vosios bylos teisingumu. Jie nepaliaujamai 
deklaruoja savo teisę.

Liet. žurn. s-gos pirm-kas A.1 Merkelis 
Borjero šaržas

Tasai atkaklumas, tasai net pikčiausių 
baųdymų nebojąs kietumas yra giliai jau
dinąs. Mes, šveicarai, turėtume įsidėti. į 
širdį: štai pavyzdys, kaip valstybė, kad ir 
maža, turi reikšti savo teisę gyventi.

Ir dėl to mes tikim, kad nereikia nusi
minti. Diktatūros neamžinos, o istorija ku
pina pavyzdžių, kad mažos tautos įgalų gale 
atgavo nepriklausomybę, nes jos nenorėjo 
pasiduoti nevilčiai ir išlaikė tikėjimą į pa
vergtą ir žudomą savo tėvynę.

Težino lietuviai, latviai ir estai: visi švei
carai, kurie išlaikė pagarbą teisei ir laisvei, 
į jiems padarytą neteisybę žiūri kaip į di
džiausią mūsų laikų skandalą. Stinkia šir
dimi jie juos prisimena, — prisimena su 
begaline simpatija ir karšta viltim, kad 
išauš diena, kada aptemusiame mūsų pasau
lyje teisė nugalės jėgą”. (E)

— 21 svarų kaštuoja 10,— dol. 
cukraus, 1 sv. manų, 12 unb. beko- 
sv. kavos, 0,5 sv. kakao, 2 dėž.pie-l 
sv. mėsos, 0,5 sv. šokolado, 2 gab.

SEA — GULL SHIPPING CO.
560 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.
Siunčia siuntinius Europon. Siuntiniai 

gerai įpakuoti, persiuntmas garantuojamai. 
Siuntinys gavėją pasiekia 3 — 4 savaičių 
būvyje.

Standartiniai siuntiniai:
Nr. 1 —,11 svarų kaštuoja 7,— dol.
2 sv. cukraus, 1 sv. manų, 17 unc. taukų,
1 sv. kavos, 0,5 sv. kiauš. milt., 12'unc. 
bekono, 1 sv. mėsos, 0,5 sv. kakao, 1 dėž. 
pieno, 1 gabalas muilo.
Nr. 2
5 sv.
no, 2
n°, 2
muilo, 1 sv. ryžių, 50 ,unc. taukų.
Nr. 3 — 11 svarų kaštuoja 5,50 dol.
2 sv. cukraus, 2 sv. kavos, 34 unc. taukų,
2 sv. miltų, 1 sv. mėsos. ’
Užsakymai priimami asmeniškai ir paštu. 

Mielai patarnaujame Kanadoj ir An
glijoj dirbantiesiems.

Daromi žygiai, kad siuntiniai gavėją pa
siektų per 1—2 savaites.

Tautiečiai! Rašydami giminėms ir arti
miesiems nurodykit mūsų Bendroves 
adresą, o ji greit ir sąžiningai Jums pa
tarnaus.

Tarptautinės brigados Albanijoje
Albanjoje išilgai Graikijos sieną, pagal 

amerikiečių pranešimus, esančios sutrauk
tos trys tarptautinės brigados, kuriose yra 
30.000 vyrų. Jos turinčios būti panaudotos 
prieš Graikijos vyriausybės kariuomenę. ,

Nors būklė Atęnuose vąizdliojama kaip 
labai rimta, ir partizanai pasirodo net Ati- 
koje, amerikiečių karinės misijos Graiki
joje vadas yra optimistas. Jis pareiškė, kad 
pavasarį sukilimas bus likviduotas, (NF).

: Gaudžia tėvynės varpai
♦_ Visko mums, tremtiniams, trūkstą, bet su pačiu laiku skųstis negalima. Be to 

-» dar šiandie ir Velykos. Ak, šita žiemos užbaigimo ir pavasario pradėjimo švent
• Lietuvoje būdavo ... Mielas skaitytojau, ar tai kas Tėvynėje būdavo laisvė 
j ir nepriklausomybės metu neįpareigoja giliai susimąstyti ir pasvarstyti? Šiandie 
į tremtyje, vieton vaišių margučiais išdrįstu kviesti dirstelėti j 1898-uosius me
• tus ir anų dienų rūpestėlius. •
t Tada, kaip daugumas iš knygų žinom, irgi buvo „naktij be ryto”. Tada Tė 
t vynėje taipgi nei žodžio, nei rašto. Laisvas žodis teatklysdavo iš Vakarų. Atvira 
2 sakant, pasiklausykime dr. V. Kudirkos „Tėvynės Varpų”, gaudusių prieš 50 me 
2 tų. Gal anas „Tėvynės Varpų” gaudimas išners iš atminimo ką nors šiai diena 
2 atsigauti ir susidrūtinti, o gal, jei to verti būtumėm, pabars, bet geran vedančiu 
2 žodžiu? Praeitis — mūsų dienų motina, o motinos žodis visada yra meilės ir rū 
2 pėsčio iššauktas.
2 Dr. V. Kudirka anam metui piršo šūkį, paimtą iš Schillerio „Orleano Mer-
• gėlės”:
2 — Niekinga yra tauta, kuri už savo garbę neaukotų visko!
2 1898 m. „Varpo” Nr. 2 randama tokia pastaba:
• „Išties pradėjau net tardyti pats save, kiek aš, kaipo tautietis, per tą laiką
• kada atvirai save vadinu lietuviu, paaukavau už savo tautos garbę? Gal pinigais 
į aukavau? Ne! nors .liueso skatiko man niekad netrūksta; net laikraščių neprilaikiau
> kaip abonentas, nes juos dykai persiskaitau nuo kitų gavęs. Gal raštais šelpiau? 
; Kur tau! nors tikrai buvau pasižadėjęs rašyti, nors pats redaktorius kelis kartus 
■ priminė, prašė — nerašiau, liovė prašęs — nerašiau ... Gal prisidėjau prie plati-
• nimo raštų apšvietimui ir susipratimui tautiečių? Anaiptol! man nė į galvą neatėjo
• O gal ... Ką čia tardyti! Nęaukavau nieko ir gana. Viena ką, lietuvių draugystėje 

visada lietuviškai kalbėjau, o tankiai iškirsdavau net tokią kalbą su „viribus uni-
• tis”, kad susigraudinę klausytojai tuojaus liepdavo alaus pastatyti. Bet, arčiau pri-
• sižiūrėjus, kalbėti su lietuviais lietuviškai tai ne auka, o vienas man stačiai pasakė 

kad aš vokiškai kalbąs kur kas geriau, ne kaip lietuviškai. Vaje, koks aš niekingas 
tautietis. Taip negali likti ...”

Taip buvo rašoma prieš 50 metų. Bet, sakyk, jei nebūtų pastebėtą metai, ar 
tolygi išpažintis nepritiktų mūsų dienoms ir sąlygoms, lyg naujai siūta eilutė prie 
DP liemens? Juoba, sena mada kartais po daugelio metų vėl sugrįžta lyg nauja ..

Ten pat toliau skaitome:
„... viribus unitis (bendromis pastangomis) ... Čia pažadu, čia apsisuku ir 

jau pažadėjimas nušvilpė. Kas aš per žmogus ir koks aš inteligentiškas visuome
nės narys, kuriuo negalima užsitikėti, kuriam neverta yra pavesti kokį nors bendrą 
darbą? Vaje, koks mano niekingas būdas. Na, o pagal būdą eina juk ir mano pa
ties prekė. Ką aš pasakyčiau merginai, kuriai rengiuosi prisiekti meilę, jeigu mane 
užklaustų: Koks tavo būdas? Ar galima tavim užsitikėti? Ar išpildai pažadėjimus? 
Ar prisiegos nesulaužysi? Tikro nieko negalėčiau pasakyti ir turėčiau arba me
luot, arba, nuleidęs akis, tylėt ir išgirsti: Tai man vyras. Žąsų ganyt! Teisybė iki 
šiol ,merginos, imančios lietuvius, prisilaiko kitokio katekizmo: — ar prižadi su
laužyti pažadėjimus, duotus Lietuvai, ir atsisakyti nuo tautiečio pareigų? Kokį jos 
gauna atsakymą, nežinau, bet, tur būt, gerą, nes lietuvį paima. Nors man pačiam 
šiuo žygiu būtų labai neparanku, bet trokštu, idant kuo veikiausiai merginos pra
dėtų •reikalauti nuo vyrų tvirtumo būdo — ir pačios laimėtų, ir vyrų daug patai
sytų. Žinau, jogei tas dalykas ne šioje dienoje jsivykdys, bet pamąsiyt apie tai 
juk nieko nekenkia.”

„Pasitaiko tankiai išgirsti: Tas prižadėjo — nepadarė, kitas pradėjo — neuž
baigė, trečias dirbo, dirbo — išsyk metė ir dingo tarytam už pačios ištekėjęs arba 
didesnę algą gavęs, ketvirtas, lyg baudžiavą atlikdamas ...”

„Rodosi, negalimu yra daiktu, kad inteligentas žmogus ant taip plačios lietu
viško kilimo dirvos nerastų sau pritinkančio savo, pajėgoms darbo, arba progos 
bendrą darbą paremti. O vienok yra daug tokių, kurie nuo visko purtosi iš tolo, 
teisindamiesi priel nieko netinka, nieko neišgalį ... Ne kokie žmonės ...”

Dr. V. Kudirkos teigimu, kalta čia „ta nelaboji renegafizmo dvasia, kuri iš- 
šnabždėjo mūsų inteligentams pasiderėti su numylėtąja Tėvyne, kiek ji žada duoti 
už jų patriotizmą”: .

„Stąi mūsų inteligentai, visuomenės viltis, ėmė mainyti tautiškus idealus ant 
ragaišiaus. Vieni,' beragaišiaudami, išbėginėjo į Maskoliją auginti maskoliukus ir 
šviesti visokias prispaudėjų pakampes spinduliais, pavogtais nuo savo tikros tėvy
nės; kiti, neva užsilikę, tano tokiais minkštaduoniais, jog nuo Tėvynės bąlso sle
piasi po pačids sijonu, arba vinto triukšme apsimeta negirdį.”

Reikia suprasti, kaip sunku buvo dr. V. Kudirkai rašyti apie tuščiažiedžius 
inteligentus. Bet jis nepratęs buvo tiesos nutylėti. Daktaras anokius inteligentus 
vadino „mandarinais” (Kinų didikai).

„Tegul jūs kūną spaudžia vargas, tegu] iūs dvasią drasko rūpesčiai, tegul jūs 
padus kaitina smūgiai ... tuščia jūs! Kad tik mums būtų ramu, sotu ir šilta. U 
ta ta fa!”

„Da to negana. Mandarinai, tai yra tie, kurių idealas „u ta ta ta”, ne tik ką 
patys nesikiša prie darbo, bet da pataiko ir kitų darbą trukdyti”.

Visiškai suprantama, kad po tokių aštrių dr. V. Kudirkos žodžių mandarinai 
pasijuto įžeisti: girdi, griaunama inteligentų autoritetas ir tt. ir ft. Dr. V. Kudirka 
atsakė labai trumpai: ■ , /

„Aš garbę tų inteligentų, kurie garbę turi, nepažeidžiau; o pažeisti garbę tų, 
kurie jos neturi, negalėjau.”

Dr. V. Kudirka šaukė: '„Kelkitės ir kelkite kitus”:
„Lietuviškas klausimas tai indas, iš kurio mes, lietuviai, turime semti vien meilę 

savo žemei, supratimą tautiškų ir žmogiškų tiesų, jausmą skriaudų ir pajėgas at- 
spyritnui piktų pasikėsinimų iš šalies neteisingo šiaurės prieglobėjo (suprask: 
rusų).”

,;... lietuviško klausimo auginimo nuopelnų į monopolį paimti negali nei vie
nas kuris atskiras asmuo ar viena kuri srovė:

„Lietuvišką klausimą iškėlė „Į aikštę” labai ilga eilė įvairių elementų, ant 
kurių susidėjo bendros, didesnės ar mažesnės, įnašos visų lietuvių: Europos ir 
Amerikos.” — '

„Turime tiesą kiekvienas suskaityti ir paženklinti savo Įnašas, bet neturime 
tiesos iš jų girtis, nes yra tai mūs pareigos ir dalintis nuopelnus da peranksti, 
nes lietuviškas klausimas da neužbaigtas. Nežinia, da kiek kam išpuls ...”

Mirus dr. V. Kudirkąi, nutilo ir jo „Varpas”. Bet įsiklausyk, žmogau, į vėją, 
atpučiantį nuo Tėvynės, tai „Varpo” aidas, prašokęs penkių dešimčių metų laiko 
tarpą, lyg gyvas kartoja:

„Dirbkime, dirbkime ir dirbkime, nes kiekvienas mūsų stabtelėjimas, tai prie
šo laimėjimas ...” J. CICĖNAS.

Paieškojimas
Amerikos lietuvis Feliksas Gudauskis 

2210. 5th Ave. Pittsburgh 19, P.A. U.S.A. 
Ieško savo giminių iš Kauno ir Ukmergės 
apskrit., Anykščių valsč., Aniūnų kaimo. 
Giminės, arba apie juos žinantieji, maloniai 
prašomi atsiliepti. '

L R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSENE PRIE KASSEL’IO 

ieško sekančius asmenis:
FAIN, 20 metų, iš Šiaulių;
FAIN, 18 metų, iš Šiaulių;
LISAUSKAITE Sofija, gim. 1912, iš Gumb.;
LISAUSKAS Kazimieras, iš Gumbinės;
LISAUSKAITĖ Petronėlė, iš Gumbinės; 
MAZILIAUSKAS Jonas, iš Stuttgarto; 
MICKUS Jonas, gim. 27.4.1911;
MICKUS Juozas, iš Stuttgarto;
LATVAITfi Aldona, gim. 1927,

Phatow;
LATVIENE Marcelė, gim. 1906,

Flaten;
LEONAVIČIUS Antanas, gim. 1924, iš* 

Dresdeno;
MARTENAS Antanas; z
MARTĖNIENĖ Adelė;
MASECKIENĖ Ona, gim. 1907, iš Wienos;
MATULEVIČIENĖ Petronė;
NORKAITIENE; Kazimiera. 45 metų;
PAŠKAUSKAS Aloizas, 1927, iš Rudolst.;
ENDRIUŠKEVICIUS
ENDRIUŠKEVICIUS
ENDRIUšKEVICIUS
ENDRIUŠKEVICIUS
ENDRIUŠKEVICIUS
ENDRIUŠKEVICIOTĖ Bronė;
ENDRIUŠKEVICIOTE Marcelė;

iš Lugethal 

iš Lugethal

Juozas;
Kazimieras:
Valentinas;
Viktoras;
Vincas;
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