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Tarp malamų laiko 
girnų

Dienos, kurias dabar gyvename, — pilnos 
nenormalumų. Visi skundžiasi, kad nežinoji
mas, kaip su mumis pasielgs rytoj, muša ne 
tik iš normalaus kelio, bet kuria tokią padėti, 
kuri atima bent kokį norą dirbti taip, kaip 
ankščiau buvo dirbama. Vienas mano bičiu
lis iš Neumuensterio man rašo: „Zinai, mes 
pasidarėm tokie neįdomūs. Mes, vienas kitą 
stumdydami ir lipdami vienas per kitą, nebe- I 
mokame nei saves nei kitų gerbti Ir kuo jie 
mus ilgiau laikys tokiose sąlygose, tuo grei
tesniais žingsniais mes vėl artėsime prie pri
mityviojo žmogaus“. Antrasis bičiulis iš Wies- 
badeno rašo: „Dažnai, kai pavargstu prie savo 
rašto darbų, atsistoju prie lango ir žiūriu į 
sargybinius, kurie išeinant iš stovyklos ir į 
ją grištant visus tikrina. Tada noriu bėgti pas

galinguosius, kurie mus tvarko, ir išsi- I 
barti. Argi mes.esam kokie prasikaltėliai, kad 
tebesam narve uždaryti? Norisi maištauti ir 
Išsiversti iš tų kvailų varžtų. Tuo atveju 
dingsta bet koks darbingumas.“

Šie sielvartai dėl mūsų padėties, dėl netei
sybių, dėl blogų patalpų ir kitų sąlygų yra 
visai suprantami, žmogiški. Jais mes sielosi- 
mės iki tos valandos, kol sugrįšime į savo na
mus. Bet visa tai neturi mūsų sulaužyti. 
Skriauda, kad ir kaip ji didelė bebūtų, neturi 
Įstumti į tokią padėtį, kurioje nebematomą jo
kio kito kelio. Į visos tas skriaudas reikia 
žiūrėti, kaip į keistai užsibaigusio karo ne
normalumus. Juos reikia pakelti, pakelti ne-^ 
Sulaužytam, atsispirti tai baisiai pilkumai, ku
ri lyg tvankus oras dusinte dusina. Visa tai, 
kas šiandien dedas mūsų pąįkame gyvenime, | 
yra laikina. Pasaulio dangus, kuriame tiek 
daug debesų, neišvengiamai atneš perkūniją. 
Toj perkūnijoj bus aukų. Skaldys silpnuosius, 
suskaldys ir vieną kitą ąžuolą. Bet po per
kūnijų ateina ramuma, ateina giedra. Neabe
jotinai, ji atneš ir mums išsiilgtą giedrą. Bet , 
vargas tam, kurį ta perkūnija jau užtiks su
laužytą, nepasiruošusį, viskam abejingą. Tam 
jau viskas bus nesvarbu. Tekanti saulė jam 
jau nieko nežadės ir į naujus polėkius jo jau 
niekas neišvilios. To dainelė jau bus lyg ir 
sudainuota. O to neturi būti! Kad ir kaip 
sunki, aplinkuma mūs neturi išmušti iš pagrin
dinio tremtinio kelio. Mes esam tremtiniai, 
mes esam lietuviai, mes esam kovojančios Lie
tuvos dalis.»Kuris iš mūsų nori palikti savo 
postą, kurį jam uždėjo pati tauta? Kuris iš 
mūsų nenori sulaukti būsimos aušros ir savo 
darbais vėl išsitiesti visu gilumu ir platumu? 
Ne, tokių, kurie visas viltis būtų palikę, neturi 
būti. Nors ir kažin kaip malami nemalonių 
laiko girnų, mes negalime pasiduoti. Sąlygos, 
kuriose mes dabar gyvename — blogos, bet 
jos nėra tokios, kuriose galima pateisinti be
prasmišką gyvenimą. Greta čia tų dviejų ci
tuotų laiškų, pas mane guli trečias laiškas, ku
riame rašo: „Būdamas kalėjime, kad ir kaip 
naikinamas, nepraradau vilties ir kituose tą 
viltį skatinau. Buvo momentų, kad turėda
vau išsigalvoti visokių, padėtį lengvinančių, 
tik fantazija paremtų argumentų. Jie padėjo 
man pačiam, jie gelbėjo ir mano draugus. Aš 
mačiau, kaip šimtai dvasioje palaužtų tuoj 
lūžo kūniškai. Dabar, gyvendamas stovykloje, 
matau, kaip mūsų žmonės beveik patys lenda 
į malamas girnas, kad būtų sutraiškyti. O 
koks didelis neužsigrūdinimas, koks didelis 
pasidavimas nevilčiai, kada nėra jokio pa
grindo' Matydamas tokius reiškinius nerim
sta, nes gerai žinau, kad čia palaužti dvasioje 
luš ir kūniškai. Aš kalbu pavyzdžiais ir pra
šau, kad visi susirastų sau bent koki rimtesnį 
darbą ir turėtų bent keliom dienom aiškų sie
kimo tikslą. Tokie patys išgydami ir kitus 
išgydys.“

Si laiško ištrauka pasako viską, ką norėjo 
pasakyti ir šio rašinio autorius. Gyvenkim 
taip, kad mūsų gyvenimas ir šiose nenorma
liose sąlygose mus visokiausiuose atvejuose 
rastų stiprius ir pasiruošusius. B. G.

POGRINDŽIO LAIKRAŠČIAI 
LIETUVOJE

Laisvės kovotojai Lietuvoje leidžia pogrin
dinius laikraščius „Kovos Keliu“ ir „Laisvės 
Varpas“. Neseniai apie tuos laikraščius rašė 
Chicagos amerikiečių spauda, net įdėdama 
dviejų „Kovos Kelių“ nuotraukas. Šių metų 
rugsėjo 20 d. Amerikos lietuvių savaitraštis 
„Amerika“ skelbdamas šią žinutę pažymi, kad 
ir didžiausioj Maskvos priespaudoj lietuviai 
drąsiai kovoja dėl savo žemės laisvės. Su
gavę laisvės kovotojus bolševikai labai žiau
riai elgiasi. Veiverių miestely NKVD būrys 
laisvės kovotojų lavonus valkiojo gatvėmis, 
kol atsitempė į-turgavietę, kur toliau juos 
kiaurojo. f

Taikos Konferencijos balansas
Mažosios tautos vis be sprendžiamojo balso

Paryžiaus Taikos konferencija, prasidėjusi 
liepos 29 d., baigė savo darbą. Iškilmingasis 
jos uždarymas įvykos spalių 15 d.

Ši konferencija, kaip ir daugelis kitų, įvy
kusių po šio antrojo pasaulinio karo, pareika
lavo daug energijos, kantrybės ir atkaklumo.

Konferencija iškilmingai uždarius, naudin
ga mesti žvilgsnį į jos nuveiktus darbus, pa
mėginti juos įvertinti ir išvesti jos laikinąjį

Kalbant apie konferencijos balansą, tenka 
paliesti tuos veiksnius, kurie per tą laikotar
pį buvo iškelti, kas atlikta ir svarbiausia, kiek 
ši konferencija prisidėjo prie pasaulinės tai
kos sudarymo, kurio siekia visi demokratiniai 
kraštai kaip teisingos pergalės galutino tikslo. 
Šita prasme ir mėginsime panagrinėti.

Konferencijos uždavinys
Siaura prasme imant, šios konferencijos, 

kurioje dalyvavo 21 tautos atstovai, uždavi
nys buvo paruošti taikos sutarčių projektus 
penkioms buvusioms ašies satelitinėms vals
tybėms — Italijai, Rumunijai, Vengrijai, Bul
garijai ir Suomijai, šį uždavinį iš dalies ji 
ir išsprendė. Taikos sutartys plenume ’/s ar 
paprasta balsų dauguma priimtos ir lieka tik
tai keturiems didiesiems užsienių reikalų mi- 
nisteriams jas pasirašyti. Štai čia ir iškyla 
toji skaudžioji konferencijos vieta. Juk kon
ferencijos pradžioj^ buvo pasisakyta, kad net 
ir */» balsų priimti sutarčių paragrafai yra

Tarp 1918 ir 1939 metų
Kelias į antrąjį pasaulinį karą. O dabar kur einame?

_ Po kiekvieno karo žmonės trokšta taikos. 
Juo didesnis būna karas, tuo labiau esti žmo
nės išsiilgę ramaus gyvenimo. „Kaip bus, taip 
bus — vis vien norime taikos“ — tokia esti 
žmonių nuotaika. Jei tokią nuotaiką ir ne vi
suomet galima pateisinti, tai suprasti ją labai 
lengva. Tai materialis ir moralia žmonių pa
vargimas, atsidavimas likimo valiai.

O vis dėlto po ilgesnio ar trumpesnio laiko 
karai vėl kyla. Na, ir tatai galima dar su
prasti. Bet neįmanoma ar bent labai sunku 
suprasti, kodėl po šito, paties didžiausiojo ir 
paties žiauriausiojo pasaulio karo taip greit 
kilo mintys, kalbos ir nuotaikos, kad gali vėl 
prasidėti karas. Ar yra tatai pagrįsta? Ar 
visa: tai, kas dabar pasaulyje darosi, veda į nau
ją, tretįjį pasaulinį karą, ar tai tėra tik karo 
kurstytojų ir nepataisomų karo nusikaltėlių 
kliedėjimas? Klausimas labai rimtas ir vi
siems be išimties įdomus. Spėliojimai daug 
čia padėti negali. Reikia palyginti tas aplin
kybes ir tuos įvykius, kurie buvo tarp 1919 
metų taikos ir 1939 metų karo pradžios. Ži
noma, dabar daug kas yra kitaip, daug kas 
pasikeitė. Gal negalima ir nėra prasmės ly
ginti? Deja. Daug kas pasikeitė — tai tiesa. 
Bet karo paruošimo metodai nepasikeitė. Taip 
pat nepasikeitė ir karo „uždraudimo“ metodai. 
Anais laikais turėjome karo „naikinimo“ 
įstaigą „Tautų Sąjungą“, dabar turime „Jung
tines Tautas“. Pagaliau ir dauguma karo ar 
taikos politikos partnerių liko tie patys. Tik 
kai kurie dar neišryškėjo, o kiti per daug 
greit ir perdaug „ryškiai“ pasirodė. Tad ir 
palyginimai gali duoti bent „medžiagą“ spren
dimams, j.ei ne pačius sprendimus. Jau vien 
dėl to „apsimoka“ pažiūrėti, kaip gi ten buvo, 
kad po „amžinos“ 1919 Versaillio taikos pa
saulis rieda į amžinų ginčų periodą.

Taigi, po ano (pirmojo) pasaulinio karo lai
mėtojai triumfavo ir didžiavosi sukūrę amži
ną taiką, o karą tiesioginiai ar netiesioginiai 
pralaimėję pasidarė, bent išoriniai, švelniau
siais avinėliais su alyvos šakele nasruose.

Po ano karo, panašiai kaip ir po dabarti
nio karo, labai daug ir labai griežtai buvo 
kalbama apie „galutiną“ demokratijos įsivieš
patavimą pasaulyje. Ir negalima jokiu būdu 
paneigtų kad po ano karo demokratinės idė
jos daug kur nuoširdžiai ir sėkmingai buvo 
įgyvendintos ar bent įgyvendinamos.

Štai viena iš didžiausiųjų ano karo laimė
tojų Anglija. Jai teko nedelsiant „demokra- 
tintis“. Mat, per aną karą buvo taip pat 
skelbta, kad kariaujama už laisvę, o ypačiai 
už mažųjų tautų laisvę už jų laisvą apsi
sprendimą. Na, jeigu ^isvė, tai laisvė. Tsigi 

ne kas kita, kaip pasiūlyipas keturių ministe- 
rių tarybai, visai nekalbant apie tuos punk
tus, kurie buvo priimti paprasta balsu dau
guma. Ar pasiūlytosios taikos sutartys bus 
ministerių tarybos priimtas, tai dar didelis 
klausimas, nes Sovietų Sąjunga kartu su savo 
satelitais dažniausiai pasisakė prieš daugelį 
klauzulių. Ypač buvo aštriai kalbėta dėl 
Triesto gubernatoriaus teisių ir Dunojaus lai
vininkystės tvarkymo.

Kyla klausimas, kas būtų, jei sovietų at
stovas užvetuotų kai kuriuos sutarčių para
grafus ir nepasirašytų sutarčių? Tai proble
ma, 1 kurios sprendimą tenka atidėti tolimes
niam laikui.

Ar pasiūlytosios sutartys yra absoliučiai 
teisingos ar ne, mums įvertinti būtų neįma
noma. Toks klausimas — kaip sienų nustaty
mas — yra labai subtilus dalykas ir be istori
nių, etnografinių ir karo įvykių eigos duo
menų, kurių šiandien neįmanoma gauti, ob
jektyvus sprendimas yra negalimas. Pasiten
kinsime tik faktų konstatavimu.

Mums, Pabaltijo tautų šeimos nariams, 
krenta į akis Suomijos sutartis, pagal kurią 
Suomija turi mokėti Rusijai ir reparacijas ir 
netekti teritorijos. Šis faktas verčia suabe
joti konferencijos objektyvumu. Jos teisin
gumą įvertins istorikai

Vadinasi, šioje konferencijoje mažosios 
tautos, nors ir liejo Ijraują kovodamos su prie
šų, sprendžiamojo balso neturėjo. Joms te

ir „užsimeldavo“ laisvės ir nepriklausomybės 
reikalais su Anglija kalbėtis ir Airija, ir In
dija, ir Egiptas ir kiti Argi nepanašu į da
bartinę situaciją? Ekonominė Anglijos padė
tis (nors nugalėtojos) buvo „ne puiki“. 1926 
metais kilo generalinis streikas. Streikavo 
apie *2 milijonus darbininkų. Anglija atsidūrė 
socialinės revoliucijos prieangyje.

Pažymėtina, kad ir tada, kaip ir dabar, vi
są tą „košę" išsrėbti pasisiūlė „Labor party“ 
su Ramsay Mac-Donald priešakyje. Pastara
sis ir jo partijos šulai daug dirbo, daug ža
dėjo ir dar daugiau norėjo gero padaryti. Bet 
nepaisant to, po kiek laiko vyriausybės prie
šakyje vėl galėjo atsistoti konservatorius 
Stanley Baldwinas. Tas taip pat „stebuklų“ 
nepadarė, o jo užsienio politika buvo labai 
nepopuliari. Ir štai 1929 metais Ramsay Mac- 
Donaldas vėl ministeris pirmininkas. Bet ir 
vėl nesiseka. Užeina ūkio krizė. Anglija at
sisako nuo aukso standarto, karalius Eduar
das VIII atsisako nuo sosto, Italija užima Abi
siniją, Vokietija ginkluojasi ir darosi agre
syvesnė ir agresyvesnė. Labor party žvaigž
dė po truputį temsta. Ateina Neville Cham
berlain į valdžios priešakį ir pagaliau Chur
chill. Taigi Anglija svyravo, svyravo, bet 
nei socializmas nei fašizmas ten neįsigalėjo. 
Liko demokratija ir pavėlavo laiku pasiruošti 
karui... Taigi matome, po šio paskutinio ka
ro Anglija vėl pradėjo nuo Labor party, Egip
to, Indijos ir 1.1. 

Padėkime išaiškinti
Per aukas ir kovas pasiekė amerikiečiai 

kariai užtarnautą pergalę, o mums atnešė iš
laisvinimą. Ne vienam mūsų teko būti tų ko
vų liudininku ir pačiam įsitikinti, kaip sve
tima žemė tai vienur tai kitur priglaudė pa
kely į pergalę žuvusius mūsų išvaduotojus ka
rius. Šiomis dienomis karinė amerikiečių va
dovybė kreipiasi į visus tų kovų liudininkus 
su tokiu atsišaukimu:

„Kas ką nors savo apylinkėje žino apie pa
laidotus atskiruose kapuose, kapinėse arba 
dar nepalaidotus, po nukritusių lėktuvų griu
vėsiais tebesančius žuvusius amerikiečius ka
rius, kurie amerikiečių kariuomenės dar neiš
gabenti?

Amerikiečių kariuomenė pašo apie tokių 
kapų vietoves, jeigu iš jų žuvusieji amerikie
čių kariai dar neišgabenti, tuojau pranešti.

Amerikiečių vadovybė prašo Jūsų pagal
bos, nes ji nori visus žuvusius savo karius 
surinkti, kad galėtų juos amerikiečių karių 
kapinėse palaidoti

buvo leista viešame forume išsikalbėti ir pa
siūlyti savo tautos nuomonę, bet nedaryti jo
kių sprendimų. Skaudus faktas, bet reikia jį 
konstatuoti

Konferencijos eiga
Jei peržvelgtume visą konferencijos darbų 

eigą, pastebėtume, jog jos delegatai buvo su
siskirstę į dvi priešingas stovyklas, kurių vie
ną atstovavo Sovietų Sąjunga su savo slaviš
kais satelitais, o kitą — vakarų demokratiniai 
kraštai. Šis susigrupavimas tęsėsi per visą 
konferencijos metą. Sovietinis blokas, atsto
vaująs komunistinį pasaulį, dažniausiai buvo 
opozicijoje vakarų demokratijoms. Charakte
ringa buvo tai, kad šis sovietinis blokas ne 
tik priešinosi daugeliui klausimų, bet svar
biausia varė agresingą obstruktyvinę politiką, 
kad tik būtų užtęsiamas laikas.
čams.

Konferencijos eiga, kaip koks barometras, 
labai svyravo nuo pesimizmo iki krizės ir nuo 
krizės krito vėl į palankesnę padėti, nes buvo 
jaučiama, kad dar neatėjo laikas padaryti 
skyrybas. Stalino pareiškimas buvo laikinai 
suteikęs pasauliui vilčių, bet jos greit pranyk
davo, kai tik pasirodydavo Molotovas, Vi
šinskis ar jų satelitų atstovai tribūnoje. Kal
ba eina savo keliu, o darbai vėl savo, kaip 
gerai mums žinoma.

(Pabaiga 8 pusi.)

Ką gi veikė antroji nugalėtoja Prancūzi
ja? Šitas kraštas, pagal savo tradicijas, per
gyveno daug svyravimų, nuo dešinės į kairę 
ir priešingai, bet liko ištikimas demokratijai 
Karas ją užklupo rffepasiruošusią kariauti.

Iš Rusijos, Vokietijos ir Austro-Vengrijos 
priespaudos išlaisvintos tautos: jugoslavai 
austrai, vengrai, rumunai, čekoslovakai, lie
tuviai, lenkai, latviai, estai, suomiai sukūrė 
demokratines valstybes ir laikėsi demokrati
nių formų tol ir tiek, kiek leido nauja aplin
kuma.

O ta „aplinkuma“ buvo tokia. Visų pir
ma Vokietija. Ji buvo prislėgta. Vokiečių 
tauta pralaimėjusi karą sukilo — sviedė šalin 
Bismarcko sukurtąjį reichą ir sukūrė Weimaro 
respubliką. Svyravo į dešinę ir kairę. Gąs
dino pasaulį virsią komunistais. Pagaliau po 
įvairių pučų, po įvairių finansų, ūkio ir va
liutos krizių stabilizavosi, pradėjo augti ir 
stiprėti. Bet užėjo bendra ekonominė krizė 
(1929 metais) ir 6 milijonai bedarbių atsirado 
čia. Respublika darėsi nebepopuliari — ne
moka, girdi, tvarkytis. Hitleris pamatė, kad 
jam „jau laikas“ ir atėjo. Ir nuo tos dienos 
buvo aišku, kad Vokietijos „galybei“ nebus 
galo. Jai staiga „pritrūko“ ir žemių, ir žmo
nių, ir saugumo. Visi staiga jam pasidarė ir 
„priešai“ ir jo saugumui „pavojingi“, Kad „iš
sigelbėti“ nuo visų priešų, nieko kito jam ne
beliko, kaip kitus pulti. Na, ir puolė...

(Pabaiga kitame Nr.)

žuvusių karių kapus
Visi asmens, kurie tokius atvejus žinotų, 

prašomi tuojau tatai pranešti savo apskrities 
ar apygardos karinei vadovybei arba šiuos 
pranešimus nukreipti šiuo adresu:

THE COMMANDING OFFICER
222nd QUARTERMASTER BATTALION 
AMERICAN GRAVES REGISTRATION 

COMMAND
BAD TOLZ, GERMANY

Pranešant apie amerikiečių karių kapovie- 
tes. Jus prašomas suteikti tikslų vietovės api
būdinimą arba tikslų paties kapo aprašymą. 
Be to, prašoma nurodyti ir visas kitas aplin
kybes, susijusias su tais kapais — jos gali 
patarnauti, nustatant žuvusių karių pavardes 
ir kilimo vietoves.

Visi šie pranešimai gali bū,: atliekami ir 
vokiečių kalba.“

Kviečiame ir raginame savo skaitytojus, 
turint bet kiurių tuo reikalu žinių, nedelsiant 
painformuoti atsišaukime nurodytas karines 
amerikiefių įstaiga?
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Mus aplankė knygnešys Antanėlis
Augsburgo dramos teatro apsilankymo proga

Wuenburgas. Kapšiuke surinkę smulkių 
pinigėlių, nusipirkome bilietą ir nuėjom pa
žiūrėti Dr. Vinco Kudirkos laikų knygnešio 
Antanėlio, kuris varganais keliais atvyko i 
mūsų stovyklą ir iš savo kelioninio krepšio 
pabėrė šviesos, optimizmo, gyvenimo vilties.

Raišas, pražilęs senelis, keliaudamas iŠ 
trobos į trobą, sustodamas pakelėje prie baž
nyčios pagiedoti iš kantičkos — buvo tas ge
resnio gyvenimo skleidėjas, kuris .žadino tau
tiečius nepabūgti caro valdžios ir kovoti dėl 
savo šviesesnės, geresnės ateities, dėl laisvės. 
Jis visur atsirasdavo kritiškiausiuose momen
tuose ir savo nepalaužiamų, gera nuotaika 
daug ką išgelbėdavo iš mirties, paguosdavo 
nusiminusius, prikeldavo juos iš nevilties.

Mes turėjome progos pažiūrėti K. Inčiūros 
4 veiksmų dramą „Dr. V. Kudirka“ ir „Pir
mąjį Skambutį“. Juos statė Augsburgo lietu
vių profesionalinis dramos teatras, kuris, vyk
damas gastrolių į Scheinfeldą, Seligenstadtą, 
aplankė mus. Mes susidarėme įspūdžio, kad 
pas mus atvyko ne vienas knygnešys Antanė
lis, bet dvidešimt jų. Jei jie šį kartą iš savo 
kuprinių nepabėrė caro uždraustos literatū
ros, laikraščių, tai tik dėl to, kad jie tą patį 
peną šį kartą pateikė meno forma, kuri (bi
jau suklysti), jei pilnai ir neatstojo ano meto 
uždavinio, tai vis dėlto labai daug šilimos 
įnešė į mūsų tremtinių gyvenimą. Gal net 
daugiau. Kai mes po paskutinio („Dh V. Ku
dirka“) spektaklio skirstėmės iš salės, mums 
atrodė, kad mes ne tik esame suglaudę pe
čius, bet stipriai susikabinę rankomis, visi 
kaip vienas.

Aš, jis, ir jie per giliai įsigyvenome į sce
noje sukurtus vaidmenis, jog mes net prisi- 
versdami turėjome pradėti apie ką nors kita 
galvoti, kad nepaplūstumėm ašarose ir ne- 
pultumėm į sceną tvarkyti niekadėjo šnipo 
Laskausko (vaidino Ig. Gatautis).

O kai iš mūsų stovyklos išvyko tie knygne
šiai, labai gaila pasidarė, kad jie neturi gerų 
darbo sąlygų, neturi materialinės paramos 
(kaip ir anie knygnešiai). Vargsta žmonės, bet 
ką gi darysi, kad jie apsiėmė eiti tas parei
gas, aukotis savo tautiečiams.

Lėmpos, drabužiai, dažai suėda daug pini
gų. Nelieka nė cigarečių pokeliui. Dalinamės 
dūmą su Palubinsku ir'kalbamės. Laukia ei
lės ir Vasiliauskas, kad anas viso neprarytų.

Užsimezga kalba~ir apie ateitį. Jau pra
dėjo repetuoti V. Krėvės Skirgailą. Stato E. 
Žalinkevičaitė. Pradėjo skaityti ir amerikie
čio dramaturgo Turmer veikalą. Jį stato J. 
Palubinskas.

Būtų galima ir studijiniu darbu užsiimti, 
bet kambarių kvadratūra neleidžia. Jeigu jau 
pavyktų kur nors išsikelti (Oberleningene 
meškerė užmesta), tai būtų galima kur kas 
plačiau užsimoti. Trūksta ir dailininko. Va, 
dali. C. Janušas tik truputį prikišo pirštus 
prie dekoracijų ir jau žymiai geriau.

Tariamasi ir su mūsų rašytojais — dra
maturgais. Vieną veikalą skaitė. Laukia iš 
jų daugiau. Jei tik popieriaus klausimas bū
tų, galima būtų parūpinti tūkstantėlį lakštų. 
Pilkit vyručiai! Bet taip neinasl

Užsikalbėjom, mielas Palubinskai, užsikal
bėjo, ir Vasiliauskas, dėl to net dūmą nusto

damas. Sudiev. Sprindys nekantrauja ir lau
kia, kad greičiau sėstumėt į sunkvežimį ir — 
į Seligenstadtą, kur jūsų taip pat laukia tūk
stantis lietuviškų širdžių.

Ačiū ir mūsų komiteto kultūros vadovui 
Vyt. Žukauskui, kuris pakvietė augsburgiš- 
kius. Vytautas Prutenis
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ko informacinis lietuvių kolonijos susirinki
mas. Komiteto pirm. inž. Viliušis padarė pla
tų pranešimą apie komiteto nuveiktus darbus, 
ypač apie visų tautų DP sudaryto centrinio 
komitetą, kuris betarpiai š. m. liepos 16 d. 
buv. UNRRA-os vyr. direktoriui Vokietijoje 
generolui Morganui pasiuntė memorandumą 
sąryšy su pablogėjusiu maitinimu. Per iški
lusias gyvas diskusijas paaiškėjo, kad vietos 
UNRRA-os vadovybė dėl to memorandumo 
betarpiško pasiuntimo labai užsigavo, nors ji 
visai nebuvo kaltinama, o priešingai buvo pa
brėžta, kad ji deda visas pastangas. Per dis
kusijas paaiškėjo, kad vietos prancūzų karinė 
vyriausybė labai palankiai nusistačiusi lietu
vių tremtinių, ypač studentų atžvilgiu ir kiek 
leidžia sąlygos, remia.

Susirinkime buvo priimtos atitinkamos pa
dėkos rezoliucijos UNRRA-os ir prancūzų 
okupacinės vyriausybės vadovybėms ir iš
reikštas pasitikėjimas vietos lietuvių komi
tetui.

Buvo atsilankęs Wiesbadeno lietuvių Tautinis 
Ansamblis

Rugsėjo mėn. pabaigoje, belankydamas ki
tas stovyklas, buvo Watenstedtan atsilankęs 
Wiesbadeno lietuvių Tautinis Ansamblis, ku
ris lietuvių ir svečių perpildytoje salėje davė 
koncertą — montažą „Joninių Vakaras" ir 
muzi’dnę piešę „Nemunas žydi“, o bažnyčioje 
— bažnytinės muzikos koncertą. Iš Waten- 
stedto ansamblis išvyko į Braunschweigą ir 
Lebenstedtą. -v. j.-

A. A. siud. Aldonai Mažeikaitei mirus
Nekrologo vietoje

Jis gyvena, jis budi, tai mirtis 
mirė, bet ne jis. (Sells)

S. mės ir didžiavomės mes Tavo švel
numu, gerumu, jaunatviška energija, pasiry
žimais ir valia, A1 d u t, ir siejome su Tavi
mi daugybę ateities vilčių. Norėdama tapti 
viena iš tų mažų gėlių mergyčių, kurios ro
žėmis nubarsto sunkius žemės kelius, kuriais 
žmonės turi žemėje keliauti. Tu kantria’ ne
šei sunkią ištrėmimo naštą, tikėdamasi kada 
nors ją nusimesti, ir įsijungusi į nepalaužia
mų pasiryžėlių būrį, kurti savo Kraštui naują 
ir šviesų rytojų.

Taip, Tavo viltys ir norai buvo gražūs ir 
kilnūs, tačiau pavydus likimas, kuris nemėg
sta asmenybių, pasiuntė sąžiningiausią pasau
lyje tarnautoją mirtį ir klastingai pavogė Ta
ve iš gyvenimo, norėdamas šaltoje Bavarijos 
žemėje, drauge su kūnu, palaidoti visus Tavo

siekimus ir viltis. Bet jis klydo, kaip klysta 
ir visi tie, kurie tiki, kad Tu mirei.

Jei mes nebesutinkame Tavęs laiptuose, 
nebematome aikštėje, jei Tu nebenusišypsai 
kalbinama, nebeatsakai sveikinama, ne, visa 
tai dar nereiškia, kad Tavęs nėra! Ne! Tu 
gyveni, esi mūsų tarpe, nes miršta tiktai kū
nas, o nemari dvasia plazdena virš visų že
mės rūpesčių ir vargų ir gyvena širdyse ir 
mintyse tų, kurie Tave Mylėjo. Nedings nė 
vienas Tavo siekimas, nė viena viltis, nes anot 
poeto: „Idėjos jei didžios, nemiršta kaip žmo
nės“.

Tad ilsėkis ramybėje, A1 d u t, o kai išmuš 
valanda ir mes grįšime į savo mylimą Tė
vynę, su mumis grįši ir Tu. Mūsų laisvės 
dainoje skambės ir Tavo per anksti nutraukta 
daina, ir mūsų darbuose Tavo nebaigti darbai

Irena Tr.

„Maironio" vardo / 
koncertas

Rugsėjo 27 d. „Maironio“ vardo ansamblis, 
vedamas muz. B. Chomskio, davė pirmąjį sa
vo viešą koncertą miesto salėje. Kadangi 
Schweinfurto UNRRA direktorius Van-Bene- 
den, apie metus laiko vedęs šią stovyklą, po 
keletos dienų grįžta į savo tėvynę — Belgiją, 
tai ta pat proga šis koncertas buvo paskirtas 
p. Direktoriaus garbei.

Didžiulė miesto salė buvo gausiai užpildyta 
lietuviškos publikos. Jos pirmose eilėse ma
tėsi amerikiečių armijos kariai, UNRRA pa
reigūnai ir vokiečių įstaigų tarnautojai.

Koncerto pradžiai vyrų choras, diriguoja
mas muz. B. Chomskio, padainavo keletą mū
sų muzikų: Gruodžio, J. Naujalio, Kuprevi
čiaus kompozicijų. Po to, šiam koncertui pa
kviesta viešnia iš kaimyninės Seligenstadto liet, 
stovyklos Kauno operos baleto artistė J. Eid- 
rigevičiūtė pašoko solo R. Korsakovo „Indų 
Maldą“ ir egzotinį Jacob Sade „Ispanišką 
Tango“

Po jos Seligenstadto svetys Kaimo operos 
solistas A Sprindys, akomp. A. Mūreliui, pa
dainavo „Ne margi sakalėliai“ muz. Tallat- 
Kelpšos, „Mano gimtinė“ — Kačanausko ir 
bisui — „Vai greičiau, greičiau“ St Šimkaus.

Toliau „Maironio“ vardo mišrus choras, 
dirig. B. Chomskio padainavo: „Kur bėga Še
šupė“, Sasnausko, „Už jūrių marių“ — Ba
naičio ir „Vai žydėk“ St Šimkaus.

Tautinių šokių grupė, vedama p-lės A Ka
valiauskaitės, pašoko: „Pio vėjus “ir „Kubilą".

Pradedant antrąją dalį, išsirikiavus sceno
je „Maironio“ vardo ansambliui, stovyklos 
pirmininkas A Balys tarė atsiveikinimo žodį, 
išvykstančiam direktoriui p. Van-Benedcn, o 
tautiniais rūbais pasirėdžiusios lietuvaitės jam 
ir poniai įteikė po gėlių puokštelę. Dėkoda
mas už jo garbei surengtą koncertą ir gėles 
p. direktorius tarė atsisveikinimo žodį, kuria
me tarp kitko pažymėjo: „... Tie atsimini
mai, kurie mane surišo su jumis, drauge be
sidarbuojant, lydės mane visą gyvenimą ma
no tėvynėje — Belgijoje... Aš tikiu, kad vi
sos problemos išsispręs jūsų Tėvynės labui; 
linkiu jums kantrybės ir ištvermės, ligi su
grįšite į savo tėvynę. Aš jus niekad nepamir
šiu“, baigė savo žodį p. direktorius.

Antroje koncerto dalyje vyrų choras, dirig. 
B. Chomskio padainavo: M. Petrausko, B. 
Chomskio. Žilevičiaus ir Joh. Bramso kom
pozicijų. Op. baleto artistė J. Eidrigevičiūtė 
solo pašoko: „Lėlė“, muz. Liadov. Op. solistas 
A Sprindys padainavo: Gostaldon „Užginta 
daina“ ir ariją iš operos „Arlesiana“. Tauti
nių šokėjų grupė pašoko „Kalvelį". Pabaigai 
mišrus choras, ved. muz. B. Chomskio, sudai
navo: Karoso „Stikliukėlį“, Palausko „Miškų 
gėlė“ ir Strolios „Valio dalgeli“.

Vertinant šį pirmąjį platesnio masto „Mai
ronio“ vardo ansamblio pasirodymą, tenka 
pažymėti, kad pats choras yra pilnai susifor
mavęs tik šią vasarą. Nors jo darbą labai 
trukdo neturėjimas tinkamos salės repetici
joms, tačiau jis, energingo dirigento muz. B. 
Chomskio vedamas, jau yra turėjęs keletą 
mažesnio masto vietinių pasirodymų ir daly- 

Į vavęs dainų šventėje Wuerzburge. J. Sūdavas

Gražioji Nemuno šalis
O) Širvintos

Geru, medžiais apsodintu Vilniaus keliu 
pasiekiame Širvintas. Miestelio vietovė su
rišta su mūsų kovomis dėl Lietuvos Nepri
klausomybės. Toje vietoje sumušus priešą ir 
sustabdžius jo veržimąsi į krašto gilumą, Šir
vintų miestelio vardas mūsų tautos istorijoje 
užėmė vieną garbingiausių vietų. Čia kiek
vienas takas, kiekvienas šlaitas, miškai ir lau
kai yra nušlakstyti mūsų brolių krauju. Ke
turiasdešimt garbingų vyrų čia užmigo am
žinu miegu. O kiek žuvo žmonių, kai mieste
lis pateko į neutralią zoną? Priešo kariai, per
sirengę civiliškai, terorizavo gyventojus, kurie 
buvo priversti burtis į partizanų eiles, kad 
geriau galėtų nuo jų apsiginti ir išvalyti kraš
tą nuo nepageidaujamo elemento.

Širvintų apylinkėje baisiosios dienos bai
gėsi tik 1923 metų pavasarį, kada po Amba- 
sadarių Konferencijos miestelis ir tos vietos, 
kuriose buvo įsistiprinę lenkai, atiteko Lietu
vai Senukas Žukauskas, kuriam teko toje 
zonoje ilgą laiką eiti oficialias pareigas, apie 
tą laikotarpį pasakoja daug šiurpių dalykų. 
Mes susitinkame ir Itn. Balną, vieną iš nar
siųjų tų kovų dalyvį, kuriam teko vadovauti 
7 pėstininkų pulko trečiam batalionui. Jo va
dovaujami kariai kelis kartus buvo labai kri
tiškoje būklėje ir tik nepaprastos drąsos dėka 
pajėgdavo ne tik apsiginti nuo keleriopai gau- 
singesnio priešu bet dar suduoti jiems mir
tiną smūgį. Mes vaikštome su Itn. Balnu po 
Bastūnų kaimą, Seirūnų viensėdžius ir Beku- 
pių dvarą, kur vyko žūtbūtinės kovos. Jis 
mums rodo tas vietoves, papasakoja visas 
kautynių smulkmenas. Štai kpt. Noreika, užė
męs Bekupių dvarą, sustoja ir mano duoti ka
reiviams poilsio, nes vyrai tris dienas buvo 
veik nevalgę ir visai be poilsio. Bet tik pra
dėjus rengtis užkandžiauti, staiga puola ke
leriopai gausingesnis priešas ir prasidėjo žūt
būtinės kovos. Ir šį kartą laiku atvyko Itn. 
Balnas ir sudavė priešui mirtiną smūgį. Mes 
klausomės jo pasakojimų ir vėl grįžtame į 
Širvintų miestelį, išsidriekusį prie vienos 
pagrindinės gatvės, šalia bažnyčios yra pas
tatydintas žuvusiems divyriams paminklas, 
kuriame yra įamžįnti jų vardai. Širvintų mū
ro bažnyčia statyta 1475 metais, kurią galiau
siai naujai pertvarkė (1860—1870 m.) kun. Lu- 
peika. Aplankę mūsų Nepriklausomybės ko
vų žymiausias vietoves, susipažinę su Itn. Bal
nu ir iš jo lūpų išgirdę daug įdomių dalykų, 
mes pasukame link Musninkų-Kernavės, kur 
yra buvusi pirmoji Lietuvos sostinė, -vk-

(29) Balys Gaidžiūnas

Pakeliui į mirtį
Septyniolika dienų kalėjiminėje 

laisvėje
Užimtam krašte čia nepaprastai daug 

netvarkos, dar pasitaiką ir susirėmimų gink
lais. Jei milijonai į Vokietiją suvarytų žmo
nių pajudės iš savo vietų, susidarys dar di
desnė netvarka, kartu neišvengiamai nešanti 
Ir daug nelaimių. Tie pranešimai mums buvo 
dar vienas argumentas, kad reikia dar kalė
jime palaukti, kol galėsim laisviau išjudėti. 
O kalėjime jau nebebuvo ir bloga. Tiesa, tai 
buvo dar netikra laisvė, bet gyvenimas dau
giau ar mažiau panešėjo į kareivio nau
joko gyvenimą kareivinėse. Aš pats, su ke
turiais kitais kaliniais, sumaniau eiti dirbti į 
daržininkystės skyrių. Darbo buvo nemaža, 
bet mums terūpėjo tik pagrindinę tvarką pa
laikyti, kad pats laikas nedarytų nuostolių. 
Dabar čia nebebuvo jokių prižiūrėtojų. Mes 
patys buvom prižiūrėtojai ir patys darbinin
kai. Dirbom nesunkiai ir kiek norėjom. Už 
darbą sau ir taip pakenčiamai maitinami mes 
gaudavom dar 150 g duonos, 25 g dešros ir 
limonado bonką. Darže mes turėjom, kiek tik 
norėjom, įvairių ankstyvųjų daržovių. O ape
titas buvo nežmoniškas. Valgėm ir valgėm. 
Aš pats poilsio valandėlėm, atsiskyręs nuo ki
tų kalinių, atsisėsdavau pavasario saulėj ir 
visiškoj ramumoj, apsuptas medžių, galvoda
vau apie savo tolimesnį gyvenimą. Daugiausia 
rūpėjo šeima ir bendri krašto reikalai. Netu
rėjimas jokių žinių slėgė ir džiaugsmą, kad 
esu iš kalėjimo išsilaisvinęs, neabejotinai ma
žino. Man tada, o taip praktikoj ir įvyko, vis 

vieni ir kiti mums ruošė laidotuves ir nuolat 
kartojo, kad atėjo mums padėti ir mus iš ne
laimių ištraukti. Ir tūkstančiai lietuvių, kurie 
dėl tautos ateities nepakluso laužiančiai jėgai, 
buvo vežami ištrėmimam, varomi į stovyklas, 
uždaromi kalėjimuose. Vienas čekas, kurį jau 
ilgą laiką gerai pažinojau ir kuris kas vaka
ras melsdavos, ant kaklo nešiojo kryželį, taip 
pat buvo prisisegęs raudoną kaspiną. Priėjau 
ir paklausiau: ką tai reiškia, ar ir jis vaiz
duoja komunistą?

— Taip, — atsakė. — Aš juk buvau suim
tas ir kalinamas už komunistinę veiklą.

— Bet, — atsakiau, — juk Tamsta kas va
karą meldies ir nešioji kryžiaus ženklą.

— Tai kas, — jis lyg nustebo: — juk ir 
Sovietų Sąjungoje yra religijų laisvė ir ten 
nedraudžiama tikėti.

Aš nusijuokiau ir jam pasakiau:
— Apie tai aš geriau žinau. Jūs grįšite vi

si į Čekoslovakiją. Ten dabar raudonieji įve
dė savo kariuomenę. Pagyvenkit ten ir pa
skiau man parašysit. Bet aš iš anksto tvirti
nu, kad jei Tamsta esi nuoširdžiai tikintis, 
Tamsta per vieną mėnesį būsi išgydytas ir 
vėl pirmoje vietoje likti čekas.

Ir juos visus kitaip nebuvo galima išgy
dyti Vienintėliai vaistai — duoti pasimau
dyti tam baisiam jovale. Taip buvo pas mus, 
taip bus ir visur kitur, kur atsiranda nenor
malių ligonių. O Čekijoj tuos ligonius paga
mino patys nacionalsocialistai su savo plėš
riesiems žvėrims prilygstama žiaurumų poli
tika. Jie taip padarė ir visoje Europoje, kur 
rėkte rėkė prieš komunizmą, bet vartojo nė 
kiek negeresnius metodus, kaip ir patys ko
munistai

Kalėjimo kieme, kad susidarytų jaukesnis 
vaizdas, iš daržininkystės privežėm daug gė
lių ir sustatėm jas apie esantį šulinį. Čia taip 
pat buvo padaryta maža scena, kur vakarais 

atrodė, kad dar daug teks pakelti, kol mes vėl 
galėsime j vieną vietą susirinkti.

Mūsų celėj bematant įrengė radijo priim
tuvą, kada visam mieste nebuvo elektros. Va
dinasi, mūsų reikalams srovė buvo specialiai 
suorganizuota iš gretimai esančios įmonės. 
Kalinių higienai palaikytų tuoj pradėjo kas
dien veikti pirtis. O iš viso per 10 savaičių 
mes buvom tik vieną kartą nuvesti išsimau
dyti ir tik tada, kada buvom atvežti. Kali
niams pradėjo duoti geresnių rūbų, kiek buvo 
sandėly atsargų. Visus apavė odiniais batais. 
Pasirodo, mūsų kalėjime buvo didžiulės batų 
dirbtuvės. Jose buvo dirbami nauji ir taiso
mi seni kareivių batai. Batų krūvos buvo di
džiulės, nors mes visi vaikščiojom suplyšu- 
siomis klumpėmis.'

Kaliniai, norėdami kiekvienas pasirodyti, 
pradėjo nešioti tautinių spalvų ženkliukus. Ir 
mes visi lietuviai pasipuošėm trispalvėmis vė
liavėlėmis. Didžioji čekų kalinių dalis savo 
tautines vėliavėles Išmainė į raudonas — in
ternacionalines. Man nebuvo aišku, ar jie ge
rai supranta, ką daro? Ar jiems sava valsty
bė ne maloniau už tą, kuri žada daug pažadais, 
bet atneša tik priespaudą. Aišku, jie tai ne
pergyveno savo kailiu ir jiems visa tai labai 
gražu ir didinga, nes tai surašyta įvairiausiuos 
raštuos ir visom galimom priemonėm išpro- 
paguota. Jie tai propagandai naudoja milijo
nines sumas, bet praktiškam gyvenime jie mi
lijonams žmonių neša tokią vergiją, kokios 
žmonių pasaulis dar niekad nėra matęs. Bet 
išaiškink jiems! Aš daug kartų bandžiau vaiz
duoti tai, ką pats buvau išgyvenęs ištisus me
tus besislapstydamas. Tai nėra nieko bendro 
su žadama laisve. Tai priespauda ir dar kartą 
priespauda. Tai žmonių prievartavimas mels
tis naujai religijai, kada ta "religija patį tikin
tįjį paplauna. Nacionalsocializme — ar ne tas 
pats? Aš pats išgyvenau abi šias baisybes. Ir

buvo daromi pranešimai ir atliekama meninė 
programa. Kiemo pasieniais saulėtomis die
nomis sėdėdavo šimtai išblyškusių kalinių. 
Čia jie galėjo klausytis radijo muzikos, skai
tyti kalėjime pradėto leisti anglų ir čekų kal
bomis spausdinamą laikraštuką. Mūsų kalė
jimas liko vien čekų pasiglemžta stovykla. 
Kitų tautybių kaliniai tokiam čekų visų tei
sių ir privilegijų pasigrobimui nepritarė. Mes 
gerai supratom, kad čekų buvo dauguma, bet 
jie turėjo atsižvelgti ir į kitų tautinius jau
smus. Iš kai kurių naujųjų čekų pareigūnų, 
kalinių uniformose dalinančių ir skirstančių 
kaliniams teikiamos pagalbos reikmenis, buvo 
įžiūrima ir daug netakto. Bet mes tai kentėm, 
nes mes iš čia ruošėmės dieną už dienos iš
judėti, o, be to, tikėjom, kad greit atsiras ofi
ciali amerikiečių skirta valdžia ir viskas su
sitvarkys. Bet mums tai jau neteko sulaukti. 
Mes buvom patys pirmieji laimingieji, kurie 
oficialiu keliu gegužės 3 d. palikom Bayreutho 
sunkiųjų darbų kalėjimą. Tą dieną, kaip ir 
paprastai, aš dirbau daržininkystėje. Grįž
tant pietums man pranešė, kad yra iš Wuerz- 
burgo atvažiavusi lietuvių delegacija drauge 
su amerikiečiais kariais ir mus išveš. Rei
kėjo greit tvarkytis visus reikalus. Vis dar 
nesitikėjo, kad dabar tai jau tikrai atsisvei
kinam su kalėjimo sienom. Bet greit atsirado 
ir atvažiavusieji Mus mūsų kalinimo celėse 
sveikino dr. P. ir doc. 21 Tik išėjome iš celių 
ir artėjome į mašiną, kaip mes susidūrėm su 
amerikiečių karininku ir šoferiu juoduku. 
Mes pasisveikinom. Jis pasakė — sveiki Ir 
mūsų didžiausiam nustebimui tai buvo Ame
rikos lietuvis karininkas, kariavęs daugelyje 
frontų. Mūsų džiaugsmui nebuvo galo. Tas 
momentas mus grąžino į tėvynę ir mes pasi
jutome lyg savos kariuomenės išvaduoti

(Sekančiame Nr. pabaiga)

2



1946. X. 17. Mūsų Kelias 3 pusi. Nr. 41 (50)

Iš ko gyvena žmonės Amerikoje?
Daug kas iš tremtinių lietuvių svajojo 

pakliūti į Ameriką ir ten rasti sau bent lai
kinę prieglaudą — iki grįžimo į tėvynę. Deja, 
tos viltys gerokai aptemo. Kol kas išvažiuoja 
tik labai kuklūs būreliai, o ateities perspek
tyvų kaip ir nematyti. O vis dėlto Amerika 
buvo ir pasiliks dvasinis ir medžiaginis cent
ras lietuvybės užsienyje. Nė viename kitame 
krašte nėra tiek daug ir tiek dvasiniai ir me
džiaginiai pajėgių lietuvių kaip ten, Ameri
koje. Nuo jų gyvenimo, nuo jų likimo daug 
pareis mūsų čia Europoje ištremtųjų likimas. 
Čia ir visuomeniškos šalpos klausimas ir mū
sų teisinės padėties gynimo reikalas. Pagaliau 
nebe vienas turi ir giminystės ar šiaip asme
niškus bičiulystės ryšius su tenykščiais lietu
viais. Svarbiausia, žinoma, Amerikos lietu
viai pats pajėgusis kovotojas dėl Lietuvos 
ateities, dėl laisvės ir nepriklausomybės. To
dėl Amerika visiems lietuviams yra artima 
Ir įdomi.

Apskritai paėmus, šiaurės Jungtinės Vals
tybės yra milžiniško ploto kraštas. Jis turi

3 milijonus kvadratinių mylių, plūs 
Alaska 586 tūkst. kvadratinių mylių.

Ten gyvena 141.000.000 žmonių. Kurios tautos 
yra šie gyventojai? Iš viso kas yra „ameri
kiečių“ tauta? Amerikiečių tautai didžiausią 
pagrindą, be abejonės, davė britų salų emi
grantai. Daugiausia škotai, airiai ir velsai. 
Tačiau mažiau gausūs kitų tautų atstovai pa
darė tai daugumai tokią įtaką, kad šiandien 
jau visai realiai galima kalbėti apie sava
rankišką amerikiečių tautą.

Germanai imigrantai sudaro, po anglų, pa
čią gausiausią grupę. Skandinavų nėra daug 
ir jie vėliau čia atsirado, bet jų pėdsakai gan 
žymūs. Olandų kilmės žmonės čia yra iš se
niau. Jų nedaug. Bet reikšmingi. Prancūzu 
(kanadiškų) daugiausia yra New England 
(Naujoj Anglijoj), mažiau Louisianoj. Apla
mai, jų pėdsakai žymūs visoj Amerikoj. Pie
tų ir centrinės Europos emigracija davė daug 
italų, žydų, lenkų ir kitų slavų. Negausūs 
emigrantai iš kitų Europos kraštų, iš arti
mųjų rytų, kaip armėnai, graikai, siriečia'i, 
davė taip pat savotišką įnašą. Amerikoje yra 
ir nebaltos spalvos žmonių. Negrai sudaro da
bar dešimtą visų gyventojų (Washingtono lai
kais jie sudarė Ve). Yra indijonų. Kiniečių ir 
japonų nedaug, jie gyvena daugiausia Ramio
jo vandenyno rajonuose. Meksikiečiai — jų 
kiekis taip pat nedidelis — gyvena pietų va
karuose. Va šitas įvairių įvairiausių tautų 
junginys ir sudaro amerikiečių tautą, kuri, 
nors ir būdama pagrįsta angliškumu, jau su
spėjo sukurti savitą kultūrą ir papročius ir 
savarankiškai atsitojo greta kitų pasaulio tau
tų. Ypatinga jos žymė — visi atvykusieji ne
paprastai greit asimiliuojasi — suameriko- 
nė.*n..

Jau ir mažai Ameriką pažįstantiems nu
manu, kad

žemės ūkis ir jo produktų gamyba 
turi sudaryti labai didelio skaičiaus žmonių 
pragyvenimo šaltinį’. Visi žinome, kad per šį 
karą Amerika ne tik pati išsimaitino savo 
žmones ir aprūpino savo milžinišką armiją 
puikiu maistu, bet ir gausiai tiekė maistą 
savo sąjungininkams. Gi dabar po karo Ame
rika pasidarė pati svarbiausioji visų pasaulio

Rašo Kazys Veržikas

Užsienio lietuvių centras. 141 milijonas gyventojų. Kas yra 
amerikietis? Galimumai įsikurti žemės ūkyje. Pramonės pa
grindai. Kur perka ir kur parduoda? Pragyvenimo išlaidos.

alkanųjų penėtoja. Ir tai nepaisant didžiau
sių maisto išteklių išeikvojimų ilgo karo metu.

Amerikoje šiuo metu yra
6 milijonai ūkiu, kuriuose dirba apie
8 milijonus šeimos narių ir 2'/t mil. 

samdytų darbininkų.
Apie Amerikos žemės ūkio pajėgumą galima 
spręsti iš šių skaičių. Čia užauginama 58°/o 
viso pasaulio kukurūzų, 20% kviečių, 20-25% 
avižų, 40% medvilnės, 40% medvilnės sėklų, 
30% sojos pupelių, 15% miežių, 30% apynių. 
Pagaminama 15% runkeliui© cukraus, 25% 
tabako, 22% sėmenų, 25% pieno, 12% mar
garino, 28% sviesto, 16% sūrio ir 14% visame 
pasaulyje pagaunamos žuvies. Žinoma, šie 
skaičiai dar neatsako į daugelį kitų žemės 
ūkio gamybos klausimų. Bet tai jau būtų 
perdaug speciali ir atskira tema. Šie skaičiai 
parodo vis dėlto, kurių produktų Amerikoje 
daugiausia gaminama ir kurią vietą ji užima 
tų produktų pasaulinėje gamyboje.

Yra bet gi kitas, šiuo momentu aktuales
nis klausimas. Būtent:

kokie galimumai įsikurti Amerikos 
žemės ūkyje?

Čia rimčiausią dėmesį tenka atkreipti į 
Amerikoje dedamas milžiniškas ir sėkmingas 
pastangas, per, palyginti, trumpą laiką dideliu 
mastu praplėsti dirbamos ir derlingos žemės 
plotus. Tatai atsiekiama dirbtinėmis žemės 
drėkinimo priemonėmis. Rezultatai stačiai 
neįtikėtini. Mat, Amerika turi neaprėpiamus 
rezervus nedirbamos žemės, kuri dėl drėgmės 
stokos • visai nederlinga. Dabar nauji žemės 
drėkinimo įrengimai paverčia tą nedirbamą 
žemę derlingiausiomis dirvomis. Tai, kas prieš 
20 metų net Amerikoje buvo dar svajonė, da
bar virto realybe. Štai vakarinės Amerikos 
plotuose per keletą metais tos „naujos“ žemės 
davė dvylika milijonų tonų naujo maisto pa
šaro. Tai vis dirbtinio drėkinimo vaisius. Se
niau tuščiose apleistose žemėse dabar išauga 
nauji kultūringi kaimai ir miestai.

Kitas ir visų svarbiausias Amerikos žmo
nių pragyvenimo šaltinis yra jos pramonė. 
Paskutiniais „normaliais“ metais (tokiais lai
komi 1939 m.) Amerikos

pramonėje dirbo beveik 8 milijonai 
darbininkų.

Šis skaičius vėlesniais laikais, o ypač karo 
metu buvo nepaprastai padidėjęs. 1939 me
tais pramonės darbininkams buvo išmokėta 
apie 5 milijardus dolerių. Maždaug vidutiniš
kai po 1.150 dolerių vienam darbininkui. Ži
noma, individualiai imant, pavienių darbinin
kų pajamos buvo įvairiose vietose įvairios ir 
skirtingos, pradedant nuo 1.325 dolerių Kali
fornijoje, baigiant 680 dolerių Arkanzase. 
Daugiausia darbininkų dirba automašinų pra
monėje. Toliau iš eilės (pagal darbininkų 
skaičių) eina plieno ir geležies pramonė ir 
medvilnės tekstilės pramonė.

Kodėl gi Amerika pirmauja viso pasaulio 
pramonėje? Žinoma, tam yr daug priežasčių. 
Bet pagrindas yra tas, kad ji turi savo krašte 
neišsemiamus varomos jėgos ir žemės gelmių 
turtų šaltinius. Štai keletas ryškesnių skai
čių. Vied Amerikoje iškasama % viso pasau
lio akmens anglių. Čia taip gaunama 70%, vi
so pasaulio naftos. Amerikoje pagaminama 
30% viso pasaulio geležies ir plieno. Čia gau
nama 30% (viso pasaulio kiekio) vario, ’/s 
cino ir daug kitų metalų mažesniuose kie
kiuose.

Amerikos žemės ir pramonės natūralūs 
pagrindai padaro ją

ūkiškai nuo kitų valstybių nepriklau
soma.

Ji pati turi visko pakankamai savo krašte. 
Tatai vaizdžiai parodo ir jos eksporto bei im
porto daviniai. Amerika eksportuoja (1930 
metų daviniai) vos tik 7% savo krašto gamy
bos prekių (Britanija 25%, Belgija 51%), Nuo 
importo ji taip pat mažai priklauso. Vos tik 
6% importuoja to, ko ji pas save suvartoja 
(Britanija 32%, Olandija 37%). Žinoma, ne
reikia šituos davinius perdaug menkai ver
tinti. Amerikos gamyba ir suvartojimas yra 
tokie milžiniški, kad ir šie, palyginti, maži' 
procentai sudaro nemažus kiekius. Amerika 
nuo eksporto ne tik neatsisako, bet yra nusi
stačiusi vis labiau jį plėsti. Užsienio rinkos 
yra viena iš pačių aktualiausių Amerikos atei
ties ekonominių problemų. Tai darbo parū- 
pinimo savo piliečiams klausimas ir bendrai 
viso krašto gerovės reikalas.

Prieš karą Jungtinės Amerikos Valstybės 
daugiausia eksportavo

šias prekes: įvairias mašinas, autovežimius, 
medvilnės žaliavą, žibalą, geležies ir plieno 
gaminius, tabaką ir jo gaminius. Gi svarbiau
sieji importo dalykai buvo šie: gumos žalia
va, kava, nendrių cukrus, popierius, šilko ža
liava, celulozė, augalinis aliejus ir cino žalia
va. Svarbiausieji Amerikos prekių pirkėjai 
buvo: Anglija, Kanada, Japonija, Prancūzija 
ir Vokietija. Be to, reikia dar pastebėti, kad 
Amerika kaip tik daugiausia eksportuodavo į 
vakarų Europą. Jos eksportas į vakarų Eu
ropa buvo net dvigubai didesnis negu į visą 
lotynų Ameriką. Šitas faktas yra labai svar
bus. Jis įrodo, kad Amerika yra labai suinte
resuota Europa ir jos taikiu gyvenimu bei 
gerbūviu, nes tik tuo atveju ji gali čia turėti 
pajėgią rinką savo prekėms.

Svarbu taip pat pastebėti, kad kaip tik 
lotynų Amerikos valstybės yra labai priklau
somos nuo Amerikos importo. Mat, Amerika 
iš jų perka tiek pat ar net daug daugiau kaip 
iš visos Europos. Iš čia suprantama, kad tuo 
būdu Amerika gali joms daryti politinės ir 
kitokios įtakos.

Amerikos tautos turtas yra didžiausias 
pasaulyje

Bendrai apskaičiuojama, kad amerikiečių pa
jamos penkis ar šešis kartus (skaičiuojant vi
dutiniškai vienam asmeniui) didesnės negu 
Australijoje ar Naujoje Zelandijoje, tris ar 
keturis kartus didesnes negu Anglijoje, pen
kis ar daugiau kartų didesnės negu Šveicari
joje ar Olandijoje. Ir, žinoma, dar didesnės 
negu visuose kituose kraštuose.

Tačiau būtų labai didelė klaida manyti, 
kad Amerikos žmonės neturi ūkiškų sunku
mų. Turi, gal daug daugiau negu kiti kraš
tai. Tik žinoma, tie sunkumai yra kitoniški 
— amerikietiški. Jų sprendimai taip pat ki
toniški, demokratiški ir grynai amerikietiško 
pobūdžio.

Vos tik karui pasibaigus labai aštriai iš
kilo ten

prekių kainų klausimas.
Tas klausimas nepaprastai jaudino visą Ame
riką. Sukėlė dar negirdėtą bangą streikų. 
Streikavo ne tik darbinihkai, bet ir prekių 
pirkėjai „streikavo“ — nepirko. Trumpai sa
kant, čia buvo toks reikalas. Karo metu pre
kių kainos Amerikoje, kaip ir daugumoje ki
tų kraštų, buvo kontroliuojamos, t. y., nusta
tomos. Karui pasibaigus pasklido Amerikoje 
šūkis „gana kontrolės“, „gana varžymų“ — 
„atgal į laisvą ūkį“. Žinoma, šūkis labai pa
trauklus, bet ūkio gyvenimo vadovai pamatė, 
kad staigus jo įgyvendinimas gali įvesti kraš
tą ne tik į sunkumus, bet stačiai į infliacijos 
katastrofą. Tad ir prasidėjo kova „už“ ir 
„prieš“ laisvas, neprižiūrimas kainas. Kova 
buvo griežta. Mat, š. m. birželio 30 d. buvo 
pasibaigęs kainų priežiūros įstatymo galioji
mas ir nuo liepos 1 d. Amerika pradėjo gy
venti laisvame ūkyje. Buvo priimtas įstaty
mas, kuris iŠ esmės panaikino kainų prie
žiūrą. Prezidentas to įstatymo nepasirašė — 
grąžino atgal. Čia va ir prasidėjo kova. Dar
bininkų profesinės sąjungos, moterų draugi
jos, bažnytinės organizacijos, reikalavo kainų 
priežiūros ir šaukė pirkėjus streikuoti — ne
pirkti kol nebus kainų priežiūros įstatymo.

Kovą laimėjo kainų priežiūros šalininkai 
arba, teisingiau, sakant, buvo pasiekta kom
promiso. Kainų priežiūros įstatymas priimtas 
ir jo galiojimo laikas nustatytas iki 1947 metų 
liepos 1 d. Pats įstatymas išėjo taip pat gana 
lankstus. Priežiūra gali būti švelnesnė, bet 
jis leidžia ir kietų priemonių griebtis. Svar
besnieji nuostatai toki. Pirmučausia jis ap
saugo butu nuomotojus. Buto savininkas ne
turi teisės kelti buto nuomą ir atsakyti butą. 
Maisto produktų kainoms kontrolė įvedama 
nuo š. m. rugpiūčio 20 dienos. Gi paukštienai, 
kiaušiniams, tabakui ir žibalui palieka laisvos 
kainos. Toliau sudaroma trijų prezidento pa
tikėtinių taryba, kuri kiekvienu momentu 
kiekvienai prekei gali nustatyti kainą. Pra
monė? gaminiams kainos bus naujai nusta
tytos.

Tad matome, kad ir toks turtingas kraš
tas kaip Amerika yra priverstas reguliuoti 
ūkio gyvenimą, rūpintis socialiniais klausi
mais. Tų klausimų sprendime pati visuomenė 
labai aktyviai dalyvauja ir neretai nulemia 
Tai ir yra viena iš pačių svarbiųjų priežasčių, 
kodėl šiame „aukštai" kapitalistiniame krašte 
gražiai apsieinama ir be bolševizmo. Žinoma, 
čia vaidina didelį vaidmenį ir aukštos kultū
ros lygis.

J. Švaistas

Gerai, kad taip atsitiko
(4. Tęsinys)

■— Regina irgi?
— Tas pats. Kartais dar daugiau. Po li

goninės visai nebesugyvenam. Įprato, matyt, 
triukšmingai viena pasilikusi. O aš visai ne
mėgstu tų jos drigontų. Tik nežmoniškas 
žvengimas ir kvailiausi pliauškalai. Verčiau 
jau vienai: bent Dievą pagarbinu ir tyliai, 
ramiai pagalvoju apie savuosius... apie sa
vo kraštą ...

— Atrodo, ’ kad dabar sveikata pakenčia
ma?

— Galiu krutėti. Juk aš negi ligonis koks. 
Tik nervai smarkiai pairę buvo. Toks prie
puolis atsitiko. Suėjau su viena šeima, kurią 
amerikiečių komisija išmetė iš kito lagerio.

— Už ką gi išmetė?
— Kad vyras vokiečių kariuomenėje tar

navęs. Kad juos kur galas! Tarnaus, mat, 
Steikūnas vokiečiams. Aš gi gerai žinau. Lie
tuvos kariuomenėj tai jis tarnavo, kai gene
rolas Plechavičius pašaukė. Tada visi ėjo. Ir 
ką gi su jais padarė šitie šėtono išperos — 
naciai. Judošiškai prigavo: išdergė savo pa
žadus ir pasinaudojo surinktais vyrais. Su
rakinę nugabeno į Vokietiją ir įkišo į Luft
waffe. Pats Steikūnas ne visai dar atsigavęs. 
Neseniai buvo paleistas iš belaisvių lagerio. 
O kokia graži, bet visai liesa ir silpnutė jų 
mergytė. Paverkėm, paverkėm susitikę... Šit 
ir mano liga. O Dieve, Dieve! Ar ilgai dar 
kentėsi tokią neteisybę žemėje?

— Neverta taip jaudintis. Reikia ramiau, 
šalčiau į viską žiūrėti.

— Kur čia žmogus dabar beišturėsi, kad

visur nelaimės ir skriaudos... Dieną dar ne 
taip man sunku, bet naktimis nėra poilsio ir 
gana.

— Kliudo kas?
— Ne. Aš pati neužmiegu: dejuoju ir 

girgždu, kaip ir mano lova. Tada viską atsi
menu, viskas užgula, kaip šalta, drėgna žemė 
ir troškina. Matai, tamsta, turtas ir tas: varg
šui žmogui — laimė, o turtingam — tik ne
laimė.

Valiauga įsijautė, įsigyveno į Rudokienės 
'Sielvartus. Jis ją nuoširdžiai suprato. Gaila 
pasidarė. Labai norėjo kuo nors padėti, bet 
neišmanė. Ieškojo stipraus, tikrai paguodžian
čio žodžio — irgi nesurado. O reikėjo kas 
nors išeinant pasakyti.

:— Tikėkimės ir laukim. Manau, kad neil
gai bus taip bloga...

Jis atsistojo. Rudokienė su ilgesiu pasižiū
rėjo.

— Kad tamsta dažniau apsilankytum, aš 
tikrai sustiprėčiau... Kai su tamsta kalbuosi, 
rodos, jokios ligos nebejaučiu.

Valiauga nenorėjo pažadais įsipareigoti, 
bet ir viltį atimti būtų per žiauru. Gana di
plomatiškai jis išsisuko.

— Pažiūrėsim... Kaip leis aplinkybės.
Sunkiai, iš lėto, nors ir žemyn, leidosi li

pyne. Tiek susimąstęs buvo, kad vos neępsi- 
daužė tamsioje lipynėje su aukštyn besku
bančia moteriške. Tik tuomet atskleidė savo 
akis ir atsiprašė.

Moteriškė prašneko:

— Malonu, kad ir ponas pirmininkas užei
ni pasižiūrėti, kaip mes čia gyvename. -

— O tamsta irgi iš čia?
— Taip, mes kaimynės su- ponia Rudokie

ne. Mūsų kambariai visai gretimi, tik siena 
skiria.

— Labai neramu naktimis?
— Kodėl? Kas gi turi būti? — nustebusi 

paklausė moteriškė, nes ji nieko nesuprato.
.— Rudokienės liga netrukdo ilsėtis?
— Retkarčiais, bet tai menkniekis. Daug 

daugiau sukelia triukšmo šitie sveikieji, kurie 
dažnai nebenusimano, kur su savo sveikata 
dėtis ir kas bedaryti.

Tai buvo paskutinis ir pats sunkiausias, 
beveik lemiamas, gramas bešališkumo svars
tyklėse Reginos nenaudai.

Negreit tą vakarą priglaudė lova Valiaugą, 
mėgstantį tvarką ir punktualumą. Nesąmo
ningai, tik instinktui pasidavęs, pasuko jis iš 
lagerio ir išėjo į laukus. Seniai taip būdavo. 
Nelemtai ramiam pavėsingam jo gyvenimo 
tvenkinyje įsisuko audrų verpetas ir drumstė 
iki padaugnių.

Ruožtais jis aprimdavo ir lyg surasdavo 
paguodą:

„Gerai dar, kad taip atsitiko. Visada sa
kiau ir sakysiu, kad nerek karščiouteis. Kas 
gi būtų buvę, jei aš būčiau pasiskubėjęs. Su 
kokia raganiška moterimi turėčiau vargti vi
są gyvenimą. Koks apverktinas ir nelaimin
gas būčiau buvęs. Ir pasitikėk savo jausmais 
arba moters išorės įspūdžiu. Juk kokia ma
loni, gailestingai patraukli atrodė ji tuomet 
Reichenberge... Bet ne!“

Staiga pasipriešindavo ir vėl apversdavo 
viską iš naujo:

„Kodėl Regina taip traukė mane prie sa
vęs? Kodėl taip giliai, jausmingai pažvelg
davo kartais jos akys? Kodėl taip ilgai apie 
ją galvojau ir džiaugiausi?“

Tų „kodėl" begalybė susidarydavo, lyg nu
krypus nuo Biblijos teksto ir mokslišku būdu 
ieškant gyvybės atsiradimo priežasčių žemėje.'

Praėjo kelios dienos. Lageryje, rodos, nie
ko įspūdingesnio neatsitiko. Regina dėl savo 
skundo nesirodė, bet niekas jos ypatingai nė 
nebelaukė komitete.

Slinko pilkos, nuobodžios lagerinio gyve
nimo dienos, retkarčiais padirginamos ar pa
vydo palydimu siuntiniu iš Amerikos, ar au
tentiška žinia iš tėvynės, ar apytikriu naujojo 
karo simptomu.,

Valiauga tvarkingai, atsidėjęs dirbo tą patį 
darbą. Kelis Įtartus per dieną jis mynė tą 
pačią gatvę — iš savo kambario į „Lithua
nian Section“ ir atgal. Kartą, grįždamas po 
pietų, kreivuoju akių kampu pastebėjo įžam
biai jo kelio artėjančią Reginą. Krūtinėje šil
ta ir neramu pasidarė. Tačiau tiesiog ne
pažvelgė ir, lyg niektu: nieko, tuo pat tempu 
peržengė kertamąją spėjamojo susitikimo 
taške.

Netrukus išgirdo už savo nugaros:
— Pone Valiauga, gal sutrukdyčiau va

landėlę?
Jis sustojo ir apsisuko. Skubėdama artėjo 

Regina.
— Atsiprašau, kad aš be jokių titulų ir 

kitokių garbinimų. Šiandien kreipiuosi į 
tamstą ne kaip į pareigūną, bet kaip į žmo
gų. Gal galėtum valandėlę paskirti man, bet 
be jokių liudytojų t- visai konfedenciališkai.

Dėl sutikimo Valiauga nesvyravo, bet sua
bejojo dėl vietos.

— Kaip čia dabar padarius? Mano kam
baryje neįmanoma, nors gyvenu aš vienas. 
Tame pat bute gyvena šeima. Labai smalsi 
ir niežtinčio liežuvio moteris. O skiriamosios 
sienos, nelyginant rėčio užtvara. Nebent toie
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Lietuvių inteligentijos
ištrėmimo misija

Jau minime antrųjų metų jubiliejų, kaip 
mes blaškomės Vakarų žemėje. Dveji metai 
yra trumpas istorijos laikas, bet Ištrėmime tai 
jau ilgas. Dvejis metus nejausti lietuviškos 
žemės po išvargusių tremtinio kojų, dvejis me
tus nematyti savųjų, savo pastogės — yra kartu 
ir normaliose sąlygose, ne tik tokiame ištrė
mime be rytojaus, be jokios orientacijos apie 
savųjų likimą ir 1.1. Dveji metai laukimo ir 
spėjimo, nerimo ir nostalgijos jtempime.

Sukakus tam liūdnam mūsų ištrėmimo dvi
mečio jubiliejui, pasvarstykime mes šią savo 
buitį aukštesnių samprotavimų šviesoje.

Mūsų ištrėmimas negali būti išaiškintas 
vien materialistiniu klajojimu. Tai yra aukš
tesnė ir prasmingesnė buitis. Tai yra mūsų 
inteligentijos misija šiame epochų skilime. 
Apie savo ištrėmimo misiją mes nesame kal
bėję ar todėl, kad savo čia buvimą išsiaiški
name perdaug materialistine prasme, ar to
dėl, kad esame iš dalies užsiėmę reikalais,' 
išėinančiais iš lietuvių inteligentijos ištrėmi
mo misijos idealų.

Likimas atnešė mūsų inteligentijai šią mi
siją ne tam, kad mes būtume tokie negudrūs 
ir jos neišnaudotume savo garbei ir gandui.

Yra didelis ir neišmatuojamas turtas tau
tos garbė. Jos inteligentijos geras vardas taip 
pat. Prarasti šį turtą būtų baisi mūsų ištrė
mimo pasekmė. Tai sakoma todėl, kad tokie 
pavojai tebėra nepraėję ir jie pasiliks tol, kol 
mes pasiliksime ištrėmime. Daug kas yra pa
sikeitę, bet savos tautos išlaikymas, tautos 
garbė, rūpinimasis jos narių gerove, tebėra 
laikoma gėriu, todėl apie tai kalbėti tebėra 
nepasikeitęs reikalas ir prasmė.

Iš tos mūsų ištrėmimo situacijos turės pa
aiškėti, ar daug mes esame praaugę vakarų 
tokio pat rango ir cenzo pilietį, ar mes esame 
aukštesnio socialinio, kultūrinio, inteligenti- 
nio subrendimo- ir kvalifikacijų, ar žemesnio. 
Tas išvadas darėmės ir darysimės ne mes vie
ni, bet jas darys visi, kurie mus stebėjo ir 
stebės kaip atstovus tos tautos ir jos inteli
gentijos, kuri čia vakaruose nebuvo per garsi 
savo kultūrine reprezentacija. Vakarų Euro
pos kultūrinius laimėjimus pranešančiais žy
giais girtis nelabai tegalime. Kalbame apie 
savo pieno produktų ir mėsos eksportą, be
konų ūkį. To visi mielai klausosi, nes visų 
diržai tebėra suveržti...

Savo elgesiu tačiau kalbame apie savo tau
tos inteligentijos kultūrinį ir civilizacinį su
brendimą ir čia mūsų atsakomybė yra aiški ir 
neginčijama. Toks vienkartinis lietuvių inte
ligentijos antplūdis vakaruose papildys vi
siems žinias apie mus, kurie iki šiol neturėjo 
progos mūsų matyti ir pažintu Klajojančių 
Europos tautų tarpe, mes turime puikiausią 
savo istorijoje progą lietuvio inteligento vertę 
ir kvalifikacijas pademonstruoti ir tuo pozi
tyviausiai paneigti mūsų priešų prieš mus va
romas provokacijas, melą ir neteisybes. Tai 
nebūtų per sunku, jei mes gerai suprastume 
savo inteligentijos misiją šiame ištrėmime ir 
budėtume šių savo idealistinių pareigų poste.

Mūsų tauta yra suskilusi. Suskilusi yra ir 
Jos misija. Kitaip sakant, kiekvienai tautos 
daliai yra tekusi skirtinga misija. Didžiausioji 
tautos dalis yra pasilikusi tėvynėje ir ten at

lieka savo žemės ir jos sodybų išsaugojimo 
misiją. Tai yra gyvojo patriotizmo reiškinys. 
Šitoji misija yra nuženklinta aukomis, nuo 
kurių supratimo mes esame nutolę, nes mūsų 
„Išmoningumas“ nėra proporcingai mažas, at
sižvelgiant J anos tautos dalies beviltiškus 
atodūsius.

Kita tautos dalis neša vargus išblaškyta 
Rytų gilumoje.

Trečioji dalis yra vakarų valstybėse. Ją 
sudaro mūsų inteligentijos dauguma. Nežiū
rint ribotų priemaišų, mes žygiuojame pasi- 
ženklinę lietuvių tautos elito etiketėmis, nes 
tai yra oficiali tiesa ir palengvina mums ap
sigynimą ir išsilaikymą. Kaip tautos elitas, 
mes angažuojame visą lietuvių tautos sielą, 
sakytume — lietuvių tautos dvasinę substan
ciją. Tai nėra perdaug pasakyta. Ar mes esa
me pagalvoję, kokią todėl nešame atsakomy
bę už savo tautos inteligentijos vardą, garbę

Karai 
1846-1946 metų laikotarpyje

Pasaulyje kuriama taika ir būsimam karui 
arbžT karams norima padėti kryžių. Vienu kry
žium norima perbraukti visas karų istorijas, 
kad jos daugiau nebepasikartotų, o antrą kry
žių norima pastatyti kaip paskutinį paminklą 
žuvusiems kare vyrams. Ar tai pavyks, paro
dys netolima istorija.

Verčiame istorijos puslapius ir registruo
jame karus, kurie įvyko paskutiniojo amžiaus 
laikotarpyje. Pradėję juos žymėti nuo 1846 
metų, prie progos prisiminkime, kad paskuti
niųjų 150 metų laikotarpyje net tris kartus 
politikai ir diplomatai buvo užsibrėžę pašalin
ti iš istorijos karus ir atnešti naujoms gene
racijoms taiką ir ramybę. Tas jų geras- pas
tangas mes labai gerai prisimename. Tai bu
vo siekiama 1814-15 metais Vienos Kongrese, 
to paties buvo norėta ir 1919 metais Pary
žiaus taikos konferencijoje, o kągi kitą, jei ne 
ta patį balandį su šakele nori diplomatai ir 
politikai paleisti perskristi per pasaulį ir šiuo 
metu. O tas balandis, kaip žinome, turi iš
skristi iš Paryžiaus Luksemburgo rūmų, kur 
susirinkę pasaulio galiūnai.

Tegu sau daro politikai ir diplomatai ką 
jie nori, o.mes pasimokyme iš istorijos. Štai 
karų apžvalga nuo 1846 metų:

1) Meksikos karas 1846-1848
2) Vokiečių revoliucija 1848-1849
3) Schlezvigo-Holsteino karas 1848-1850
4) Krymo karas 1853-1856
5) Sukilimas (maištas) Indijoj 1857
6) Anglų-Kinų karas 1857-1860
7) Austrų-Italų karas 1859-1860
8) Meksikos kampanija 1861-1863
9) Secesionistų karas 1861-1865

10) Antrasis lenkmetis 1863-1864 /
11) Prūsų-Danų karas 1864
12) Pietų Amerikos sukilimas 1865-1871
13) Austrų-Prūsų karas 1866
14) Anglų-Etiopų karas (Abisinų) 1868
15) Prūsų-Prancūzų karas 1870-1871

ir gandą šioje epochinėje savo misijoje? Iš 
antros pusės, ar mes suvokiame, kokių idea
listinių ir praktinių — egoistinių nuostolių 
patirsime, jei tasai elementas, kuris nesoli
darizuos su mūsų inteligentijos ištremties mi
sija, praradęs atsakomybę už mūsų socialinį 
likimą, mūsų garbę, sudarys apie mus klai
dingą įspūdį ir nuženklins mus klaidingomis 
iškabomis?... Jeigu tėvynėje likę atlieka lie
tuviškos žemės ir sodybų išsaugojimo misiją, 
tai mums, užsiangažavusiems į tautos elitą, 
yra tekusi to elito ir visos tautos prideramos 
reprezentacijos misija — tinkamas atstovavi
mas lietuvių inteligentijos kultūrinio subren
dimo, socialinės disciplinos, lietuvių tautos 
gyvosios sielos didybės ir orumo. Tatai nėra 
ir negali būti suvedama į vienkartinius veik
smus ar progines pastangas. Tai yra nepa
liaujamas budėjimas ir akylumas v i s ų ir vi
suose" viešuose veiksmuose, atsimenant nuo
lat tai, kad mes esame visų, evisur ir visada 
stebimi ir recenzuojami, nors mes to ir ne
pastebėtume.

Iki šiol mes čia esame parodę didelį budru
mą ir sugebėjimą, bet savo uolumo ir pastan
gų idealiai nesame išsėmę, kas matytis ir iš 
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16) Rusų-Turkų karas 1877-1878
17) Ulusų karas 1877-1879
18) Anglų-Afganų karas 1878-1881
19) Tuniso apgulimas 1881-1883
20) Anglų-Egiptiečių karas 1882
21) Sudano karas (mahdistų k.) 1883-1889
22) Prancūzų-Kinų karas 1884-1889
23) Italų-Etiopų (Abisinų) pirmasis karas 

1885-1896
24) Kinų-Japonų karas 1894-1895
25) Sukilimas Armėnijoje 1894
26) Graikų-Turkų karas 1897
27) Ispanijos-Amerikos karas 1898
28) Būrų karas 1894-1902
29) Rusų-Japonų karas 1904-1905
30) Sukilimas Albanijoj 1910-1914
31) Kinų revoliucija 1910
32) Italų-Turkų karas 1911-1912
33) Balkanų karas 1912-1913
34) Pirmasis Didysis karas 1914-1918
35) Anglų-Airių karas 1919-1921
36) Lenkų-Rusų karas 1919-1920
37) Lietuvos kovos dėl Nepriklausomybės 

1919-1923
38) Marokko kampanija 1921-1923 •
39) Druzų sukilimas 1925-1928
40) Japonų užkariavimas Mandžūrijos-1931
41) Italų-Etiopų (Abisinų) antrasis karas 

1935-1936
42) Ispanų pilietinis karas 1936-1939
43) Kinų-Japonų karas 1939
44) Suomių-Rusų karas 1939-1940
45) Antrasis Didysis karas 1939-1945

Gaila, kad ir šiuo metu, šį mėnesį, šią die
ną ir šią valandą, kada žiūriu pro langą į 
krentančius kaštanų lapus, į tingiai krutan
čius bavarų jaučius, liejasi pasaulyje kraujas, 
vyksta mažesni bei didesni karai ir kovos. 
Gaila, bet ir šiuos metus mes privalome įra
šyti į kruvinos istorijos lapus.

Vytautas Prutenls

Pastangos 
atsigauti viduje 
Maskva reikalauja „ideologinio apsiginkla

vimo“
Pasaulio spauda paskutiniuoju metu su 

įdomumu seka Sovietų Sąjungos vidaus įvy
kių raidą. Jos antraštės kalba apie „Viduji
nius sunkumus Sovietų Sąjungoje“, „Spaudos 
ir teatrų valymą“, „Skandalą kolchoziniame 
ūkyje“. Pagrindą tiems išvedžiojimams davė 
maždaug prieš pusmetį Aukščiausiosios Tary
bos paskelbtas naujasis penkmečio planas, 
numatąs milžiniškas pastangas ūkinei pusiau
svyrai atstatyti. Sunaikinimai, kuriuos karas 
atnešė sovietų žemės ūkiui ir pramonei, yra 
nepaprastai dideli. Žemės ūkio gamyba, lygi
nant’ ją su 1940 metų lygiu, yra beveik pusiau 
nupuolusi, bendras galvijų kiekis sumažėjęs 
40%, vien Ukrainoje sunaikinta 137.000 trak
torių, o iŠ kiekvienų 3 arklių belikęs vos vie
nas. Panašūs sunaikinimai palietė ir sovieti
nę pramonę. Pati sovietų propaganda pripa
žįsta, kad turėsią daug metų praeiti, iki pra
moninė gamyba Charkovo srityje ir Dono bei 
Doneco baseine galėsianti vėl pasiekti prieš
karinį lygį.

Sunkiai dabartinei būklei nemažos reikš
mės turi ir darbo jėgos trūkumas. Šį trūku
mą ketina naujasis penkmečio planas sušvel
ninti, palaipsniui didindamas dirbančiųjų skai
čių, po 1,2 milijono kasmet, kol pagaliau bus 
pasiekta 33 milijonai dirbančiųjų. Tuo pačiu, 
kad ir netiesioginiai, nurodoma, jog dabarti
nis dirbančiųjų skaičius smukęs iki 27 mili
jonų, o tatai prilygsta 1935 metams.

Greta šių priemonių Maskva bando rusų 
tautos kritiką ir nepasitenkinimą savotišku 
būdu pakreipti nustatyta linkme. Čia pir
moje eilėje priklauso metami kaltinimai ko
lektyvinių ūkių vedėjams, kuriems pats Sta
linas savo kalboje prikišo sabotažą ir įsta
tymų laužymą.

Toliau sovietinė vyriausybė, kaip jau iš 
dalies buvo pradžioje prasitarta negailestin
gai puola spaudą ir teatrus, pro kuriuos tylo
mis nepraeina nė vyriausybės organai „Prav- 
da“ ir „Izvestija“. Teatrui prikišamas didelis 
atsidavimas vakariečių įtakai, nes sceną už
valdę Tristan Bernard, Labiche ir Somerset 
Maugham, o pasigendama veikalų su speci
finiais sovietiniais motyvais. Spauda pasiten
kinanti be jokios kritikos sustumdžiusi val
dines Tasso agentūros žinias, iš savo pusės nė 
kiek neprisidėdama prie politinio sovietų pi
liečių auklėjimo. Redaktoriams trūkstą idea
lizmo ir politinės nuovokos.

Užtat sovietų vyriausybė ragina sovietų 
piliečius „ideologiškai apsiginklutoti“, o in
teligentijai, kaip tautos avangardui, deda už
davinį paspartinti socialistinės sovietų vals
tybės atstatymą. Šiam“ „intelektualiniam 
avangardui“, kurio ypatingas uždavinys esąs 
komunistinės linijos atnaujinimas, paruošti 
pagal rugsėjo 21 d. dekretą penkiasdešimty 
svarbesniųjų miestų komunistų partija steigia 
specialias mokyklas, kurių tikslas vyrus ir 
moteris paruošti partinės organizacijos pro
pagandistais. Be to, planuojama dalį atsakin
gumo politiniame gyvenime perkelti jauni
mui, išėjusiam sovietinę jaunimo organizacijų 
mokyklą. Lieka atviras klausimas, ar šios vi
dujinės pastangos turės kiek didėlesnės įta
kos dabartinei Sovietų Sąjungos užsienių po
litikai.

pat raštinėje. Prašau po darbo. Gerai?
— Dėkui...
Regina atrodė nerami ir susijaudinusi. Žo

dis „dėkui“ buvo pasakytas prislopintu stai
giu balsu.

Tą popietę Valiaugai darbas nesisekė. Ką 
galvojo ar dirbo, nuolat trikdė mįslė: „Ką gi 
ji dabar bus sumaniusi? Ko ji iš manęs no
rėtų dar? „Kaip į žmogų...“ Taigi... Koks 
nelauktas respektas...“

Gal dėl top priežasties ir raštinė užsidarė 
daug anksčiau. Valiauga sėdėjo už savo įpras
tinio stalo ir barbeno storais, kaip geros deš
relės, pirštais. Kartais pažvelgdavo jis pro 
langą, kuris buvo trečiajame didžiulio karei
vinių pastato aukšte.

Langas plačiai ir toli leido akims pasi
ganyti.

Priešais — didžiulis keturkampis pūrų dar
žas, su keliomis tokių pat namų pertvaromis. 
Tarp jų plačios, gerai išlygintos ir supluktos 
aikštės. Visi pastatai modernūs, rūpestingai 
suplanuoti ir įrengti. Nelabai seniai dar gana 
patogiai gyveno juose šaunieji vokiečių ka
riai. Garsiai bildėjo čia sunki, geležim kausty
ta Wehrmachto koja. Triukšmingai sklido 
gerklinė gaida: „Deutschland, Deutschland 
ueber alles!" „Kameraden, zum Gewehr!“ 
Vėliau klaikiai tylu ir nyku, lyg kapinėse. 
Tik menki likučiai. Viskas, žiauriai sudau
žyta ir apgriauta. Paskum atsirado languose 
lentgaliai ir kartono gabalai. Sienos rąstais 
paramstytos. Griuvėsiuose sujudo kita gy
vybė. Merdi anų batų ir gerklinių gaidų ne
lemtos aukos — dabartiniai tremtiniai.

Toliau — Švabų krašto peizažai. Platūs, 
truputį banguoti eglynų rėmuose laukai. Iš
tiesintos ilgų lovių pavidalo upės. Laukuose 
snūdūs, tingiai lervuoją darbo junge jaučiai 
ar karvės. Arklių reta, bet ir tie jau savo 
prigimtį praradę. Sunkūs ir nepaslankūs. 

Aiški jaučio įtaka arba draugystė, nes dažnai 
vienam junge tenka tempti plūgą ar kerėbliš- 
ką vežimą. Visur stereotipiniai namai — di
džiulės baltos dėžės. Vienintėlis pagyvinimas 
— tik langai, languose būtinai raudonos gė
lės, ir dar visaip nudažytos langinės.

Sodybų kiemai irgi visur vienodi ir tipiški. 
Priešaky, pačioj paradinėj vietoj, būtinai 
mėšlo stirta ir sutrų klanai. Tvartas, mėšlo 
krūvos ir sutrų tvenkiniai, atrodo, patys esmi
niai švabų ūkininko gyvenime dalykai. Už
tat jie prie pat paradinių durų ir pačioj pa
langėj (antrųjų lauko durų dažnai švabai nė 
neturi: antrosios durys po tuo pat stogu veda 
iš virtuvės stačiai į tvartą). Pats švabas nuo 
ryto iki vakaro mėšluose kapstosi ir visur 
tvartu pakvipęs.

Optiniai įspūdžiai vienintelę pozityvią 
mintį pašovė Valiaugai: „Kas būtų iš mūsų 
dirvų ir pievų, jei taip riebiai įtreštumėm, 
tiek darbo ir rūpesčio įdėtumėm. Juk švabų 
laukai daugelyje vietų — tik alkani akmenys 
ir skurdžios usnelės. O kokie puikūs javai 
uždera. Kas per galvijai užauga...“

Jo mintį nukirpo beldimasis. Tyliai, atsar
giai kelis syk subeldė į duris: tuk-tuk! Artė
jančių žingsnių nė neišgirdo. „Prašau!“ — 
automatiškai atsiliepė.

Pažvelgė į įeinančią Reginą, bet vėl be
matant nuleido akis. Užteko jam to akimir
kos žvilgsnio, kad atsimintų Reginą visai ki
tokią, negu aną kartą. Ji blaškėsi ir ne be 
pastangų graibstė žodžius.

— Išties, juokinga... Ar ne taip? Kažko 
ieškau, maldauju... Tikrai man sunku. Ne
žinau, ar pavyks, ko aš atėjau... Ar suprasi 
tamsta, kaip norėčiau... O jaučiu, kad prieš 
tamstą turėčiau tai padaryti. Tik prieš tam
stą... Ne, ne! Nepamanyk tik tamsta, kad 
čia kažkokių išskaičiavimų turima. Visai ne! 

Toks nuoširdžiai šiltas aną kartą tamstos ran
kos paspaudimas man davė drąsos ir vilčių. 
Aš supratau, kad tamsta visą laiką buvai ir 
esi visai kitoks žmogus, negu daugelis. 
Taigi...

— Regina valandėlę nutilo. Išsiėmė nosi
naitę ir pašluostė kaktą, apie smilkinius. Va
liauga nejaukiai krustelėjo ir pasiūlė:

— Gal prisėstam...
— Ne, ne! Šiandien nesėsiu — nė nepra

šyk. Taigi... Aš višką žinau, kas buvo kal
bėta ir teirautasi apie mane pas Rudokienę. 
Teisybė! Viskas teisybė... Tik toli gražu iki 
tikrosios teisybės. Aš nesu tokia juoda ir 
niekšiška, kaip galėjo pasirodyti. Ypač ne
norėčiau likti tamstos akyse tokia Šlykšti, nes 
tamsta, kiek aš jaučiau, visai kitokią mane 
įsivaizdavai. Turiu prisipažinti dar ir tai, kad 
aš — moteris, ištekėjusi...

— Tamsta ištekėjusi!? — ilgokai ir akylai 
pažiūrėjo Valiauga.

— Taip. Tikriau sakant, buvau, bet da
bar..*. Vyras žuvo. Buvo karininkas, karštas 
patriotas. Jis nepakentė nė vieno okupanto. 
Gal keista, kodėl mano dokumentai mergau
tine pavarde? Tuo tarpu nesiaiškinsiu, tik 
pabrėšiu, kad tai ne avantiūra, o gyvenimo 
būtinybė. Nesiginsiu, kad Rudokiene pasi
naudojau. Bet aš ja rūpinausi, globojau. Per 
ugnį ir pragarą čion atgabenau iš Vienos, kai 
karšta pasidarė nuo Rytų fronto. Kiti daug 
daugiau ją išmaudė, tačiau šiandien ne tik 
kad piršto dėl jos nepajudina, bet ir nė vienu 
žodeliu neatsiliepia. Toks gyvenimas. Jau 
Vienoje aš pamačiau, kad daugelis tame gy
venime vikriai balansuoja, nelyginant cirko 
ftmglieriai ant aukštai iškeltos ir pakankamai 
ištemptos vielos. Pasimokiau ir aš. O ką gi 
turėjau daryti? Juk kaip apsivilkusi, tik su 
rankiniu lagaminėliu spėjau pasprukti iš na

mų. Taip staiga, taip nelauktai užklupo mus 
nelaimė...

Sunkus, nepakeliamas krūvis, kuris buvo 
prislėgęs Reginos sielą, matomai, baigė išsi
krauti. Ji darėsi ramesnė ir laisviau kalbėjo. 
Tuo pat ir Valiaugos sieloj jaukiai tvino švel
ni šilima, ir brendo pasąmomėj seniai ieško
mas žodis.

Tuo tarpu jis tarytum prikaišiojo:
— Ar reikėjo į Vieną bėgti ir viešbučiu 

susigundyti?
— Taigi, kad reikėjo. Aš kitaip nemokė

jau susirasti kambario ir pastovaus maisto. 
Nemanyk tamsta, kad tame viešbutyje, nors 
ir prabangiškame, vien tik malonumai buvo 
teikiami man. Daug sunkiau aš ten dirbau, 
negu mūsų kontoroj. Juk aš teri tarnavau, 
kaip paprasčiausia vokiečių Dienstmaedchen. 
Tačiau kai palyginu su dabartimi, lengviau ir 
geriau buvo...

— Nieko nesupranta?
— Labai paprasta. Juk tamsta pats galė

jai suprasti, kokia dabar Rudokienė. Pirmiau 
sveikesnė ir visai pakenčiama buvo, bet dabar 
stačiai pamišo dėl to sūnaus. Pribaigė, ma
tyt, sutrikusius jos nervus visi mūsų tokie 
klaikūs išgyvenimai... Tad koks man dabar, 
lova prie lovos, su ja gyvenimas ar draugystė. 
Visa ji tik praeityje, o aš?... Juk man turi 
būti dar ateitis! Ir bus! Aš noriu kaip nors 
išsivelti iš to viso tvaiko ir šviesiau doroti 
savo dienas...

Valiauga atsistojo, palingavo ant kojų į 
abu šonu ir nedrąsiai pratarė:

— O kas būtų. Regina, jei mudu abu pa- 
bandytamėm tą ateitį doroti...?

— Dabar nežinau... Bet pasakysiu...
Jos akys šviesiai, palankiai pažiūrėjo. Ne

ramūs žaltvyksliai beveik buvo pranykę
(Pabaiga;
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m KULTOeiNH GYVfNfMAS x
Degančiu reikalu

(Dėl leidinių, vaizduojančių mūsų liaudies menų)
Taikomosios Dailės Instituto direktorius 

prof. V. K. Jonynas Freiburge jau kelintas 
kartas savo paskaitose meno klausimais ener
gingai puola mūsų visuomenę, kad ji tiek ne
priklausomybės laikais, tiek ir dabar nevertino 
ir nevertina meno, apskritai, kad ji nesupranta, 
kokie pasididžiavimo verti lobiai slypi mūsų 
liaudies mene ir kad ji, pagaliau, neįsivaiz
duoja, kaip gražiai ir sėkmingai mes galėtume 
reprezentuoti save kultūringame pasaulyje, 
jeigu tinkamai perteiktume jam bent dalelę 
to, ką lietuvių tauta amžių bėgyje yra sukū
rusi ir koks iš tikrųjų yra mūsų liaudies me
ninis pajėgumas, kyląs iš tautos gelmių.

Jeigu mes visa tai būtume tinkamai ver
tinę nepriklausomybės laikais, šiandien pa
saulis būtų buvęs plačiai supažindintas su 
mūsų. liaudies menu, su mūsų tautos kultūri
niu išaugimu bei subrendimu ir su jos įnašu 
į europinę kultūrą. Reikėjo tada tik paruošti 
eilę gražių leidinių apie mūsų liaudies meną 
plačia to žodžio prasme. Kryžių albumai. Me
džio raižinių albumai. Senieji ir naujieji liau
dies audiniai. Mūsų tautiniai drabužiai. Visa 
tai būtų neabejotinai įtikinę pasaulį, kad mes 
esame viena iš seniausių ir kultūringiausių 
pasaulio tautų, kad mes turėjome ir išlaikėme 
daug tokių dvasios turtų, kokių nerandama 
kitose tautose, kad mes buvome ir esame sa
vitos kultūros žmonės, kad mes buvome ir 
turime būti nepriklausomi ir kad ta nepri
klausomybė yra būtina ne tik mums, bet ir 
visam pasauliui, nes su mūsų pavergimu žūtų 
ir visi tie dvasiniai turtai, kuriuos mes atsto
vaujame ir kuriuos perteikiame kitiems.

Tačiau mes darėme ir' darome pagrindinę 
klaidą, kad viso to nevertiname. Ypatingai 
daug dėmesio teikdami kulkosvaidžiams ir 
žalmargėms karvėms, savo dvasinius turtus 
visai pamiršome, nepasistengdami supažindin
ti pasaulio net su Ciūrlioniu. Dėl to šiandien, 
kai yra gyvas reikalas nors ir žymiai pavė
luotai parodyti pasauliui, kas mes esame ir 
ką turime, atsistojame prieš jį tuščiomis ran
komis, per vertėjus bandydami blankiai pa
vaizduoti tai, ką būtų galėję labai vaizdžiai 
atlikti tinkamai parengti leidiniai apie mūsų 
plastinį meną ir leidiniai apie mūsų kultūri
nius laimėjimus.

Bėgdami iš Lietuvos, mes nepasiėmėme 
brangiai pirktų kolkosvaidžių. Tiek mūsų 
ginklais, tiek ir mūsų žalmargėmis naudojasi 
mūsų krašto okupantai. Šeimininkaudami 
Lietuvoje, jie skubiai ir negailestingai naiki
na visa tai, kas gali išryškinti mūsų savitumą, 
kas kalba apie mūsų lietuvišką kultūrą; jie 
naikina mūsų amžiais kurtas menines verty
bes, mūsų dvasios turtą ir ginklą.

Karo audra ir okupanto ranka nušluos nuo 
Lietuvos paviršiaus ne tik visa tai, kas brangu 
lietuvio širdžiai, bet ir visa tai, kuo mes ga
lime prieš kitus pasididžiuoti. Grįžę į Lietu
vą, mes nerasime pakelėse stovėjusių lietu
viškų kryžių, nerasime rymančių rūpintojėlių, 
nerasime senųjų varpinių, senųjų lietuviškų 
bažnyčių ir daug daug kitų mūsų savitumui 
charakteringų paminklų. Okupantas jų ne
kenčia, kaip ir mūsų pačių, ir dėl to skubiai 
naikina viską ’ kartu su visu tuo, kas lietu
viška.

Tie milžiniški nuostoliai būtų daug ma
žesni, jei visa tai, kas jau sunyko ir -dar nai
kinama, būtų buvę moksliškai sutvarkyta ir 
perkelta į .atitinkamus leidinius. Bet dabar 
nei leidinių turime, nei sugrįžę ką nors at
rasime.

Tačiau, kaip prof. Jonynas konstatuoja, 
bėgdami iš Lietuvos, kai kurie mūsų tautie
čiai, nežiūrėdami sunkumų, vis dėlto dalį mū
sų liaudies meno ir gana vertingų dalykėlių 
pasiėmė kartu su savim į ištrėmimą. Dabar, 
sutelkti į krūvą, jie gali būti vienintėliais mū
sų dvasinių turtų reprezentantais. Nors tai 
esąs tik menkas lašelis, bet šiuo metu jis 
mums juo brangesnis. Apie tuos į ištrėmimą 
Išvežtus ir po įvairias stovyklas išblaškytus 
mūsų liaudies meno likučius tenką visai rim
tai pagalvoti. Nauji neramumai, nauji pasi
keitimai tremtinių gyvenime gali ir tuos men
kučius likučius pražudyti. Todėl prof. Jony
nas ir siūlo surinkti visus ištrėmime 
esančius mūsų plastinio liaudies 
meno pavyzdžius, juos tinkamai 
nufotografuoti ir išleisti atskiru 
kultūringu reprezentaciniu lei
diniu arba leidiniais.

Ir va štai šitas konkretus pasiūlymas, pa
darytas grynai parapijiniame pasikalbėjime 
apie mūsų meno reikalus, turėtų būti skubiai 
ir nuodugniai apsvarstytas. Tuo reikalu iš 
esmės turėtų pasisakyti atitinkamų sričių spe
cialistai, o kompetentingos mūsų institucijos 
privalėtų negaišdamos imtis konkrečių žygių, 
kad sumanymas būtų įgyvendintas.

Žinoma, būtų labai gera, jei mes, gyven
dami ištrėmime, jau turėtume dar nepriklau
somybės laikais išleistų tos rūšies leidinių. 
Bet kadangi, deja, to nebuvo padaryta anks
čiau, yra būtina imtis atlikti tai bent dabar, 
nors sąlygos tokiems leidiniams paruošti ir 
yra labai sunkios. O už tai, kad dabar tokių 
leidinių mums degančiai reikia, kalba kad ir

šios dvi aplinkybės: a) pasaulis turi turėti pa
grįstų davinių apie mus, kaip apie savaraniš- 
ką, nepriklausomai gyvenusią ir nepriklauso
mybę privalančią turėti tautą; b) mes priva
lome apsaugoti nuo galutinio sunykimo tuos 
liaudies meno turtų likučius, kuriuos atsive- 
žėme į Vokietiją ir kurių truks Lietuvon su
grįžus.

Galima būtų priskaityti ir daugiau prie
žasčių, šaukte šaukiančių imtis šito darbo ne
bojant visų sunkumų, bet atrodo, kad ir šių 
dviejų priežasčių visai pakanka, juo labiau, 
kad su kiekviena diena artėja momentas, kada 
pasaulyje pagaliau atvirai bus kalbama ir apie 
mus, kaip tautą, kuriai reikalinga nepriklau
somybę sugrąžinti.

Norėdami ką nors geresnio ištrėmime nu
veikti, mes turime sutelkti tam darbui visas

savo tremtinių bendruomenės jėgas. Kaip jau 
ištrėmimo praktika yra parodžiusi, mūsų vi
suomenė gana jautriai reaguoja į kiekvieną 
su tautine mūsų egzistencija susijusį klausi
mą. Ne kas kitas, kaip tik paskiri mūsų ben
druomenės nariai, nesibaidydami sunkumų, 
ištrėmiman pasiėmė ir čia išsaugojo tuos pa
čius liaudies meno turtus, apie kuriuos šian
dien čia kalbame ir kuriems visai pagrįstai 
teikiame atitinkamos reikšmės. Nėra abejo
nės, kad ta pati tremtinių bendruomenė, mie
lai prisidėtų ir prie tų darbų, kurių reikėtų 
atitinkamiems leidiniams paruošti. Ji taip 
pat pasiimtų ir dalį tų sunkumų, kurie kelyje 
pasitaikytų.

Bet iš kur išplauks konkretaus darbo ini
ciatyva ir kas pasiims viskam vadovauti? 
Daug šiuo atveju galėtų padaryti dailininkų 
•sąjunga. Dailininkų Vokietijoj yra pakanka
mai, bet kur tų mielųjų dailininkų sąjunga, 
kur jos centras, kas vadovauja? Apie tai mes

— (Pabaiga 7 pust)

.Liieraiura teisme
kus, bet tai dar nėra pagrindas recen
zentą neobjektyvumu kaltinti. Objek
tyviai vertinti dar nereiškia palankiai 
vertinti... Recenzentas pasisakė atvi
rai, griežtai, gal net ir aštriai, bet nie
kur nekultūringai. „Piemenys“, girtu
mas“, delirium tremens“ leksikonas 
atsirado tik pas prof. Biržišką ... Pie- 
menuotis nesunku, bet pradėjus nerasi 
galo...

Tas diologas dar tuo nesibaigia. „Trem
tinių Mokykla" tame pačiame atsakyme prof. 
Biržiškai praneša, kad ginčas esąs perduo
damas Lietuvių Rašytojų Literatūros Teismui, 
kur recenzentas viešai ginsiąs savo tezes.

Kągi, šiandie teismai madoje. Nieko nuo
stabaus, kad ir literatūra patenka į teismą...

RAŠYTOJAS IR KRITIKAS
Kritika yra meno reiškinių vertintoja. Kai 

kas net ir taip toli nueina, kad kritikai norėtų 
pavesti kaip ir literatūros auklės pareigas. 
Jei kritika savinasi sau teisę sakyti, kas lite
ratūros veikale gera ir kas bloga, tai,x be 
abejo, jos moralė negali daug skirtis nuo mo
ralės auklės, kuri jaučiasi iš pareigos pašaukta 
sakyti savo auklėtiniui: tu čia gerai pasielgei, 
o čia — blogai. Bėt šį kartą aš čia nenoriu 
gilintis į tą klausimą, aš tik noriu pastebėti, 
kad tarp literatūros ir kritikos visais laikais 
ir visur buvo ir, be abejo, bus nesusipratimų, 
nes tiek rašytojai tiek kritikai visų pirma yra 
žmonės su įvairiais temperamentais, išsilavi
nimais bei gabumais, ir aš netikiu, kad būtų 
galima išgalvoti kokius kanonus, pagal ku
riuos būtų galima neklaidingai spręsti litera
tūros ir kritikos santykius.

Ar gali būti kritika objektyvi? Ar yra 
kur tokia mokykla, kuri paruoštų meno ‘ 
kritikus ir paleistų juos į pasaulį mokyti 
meno tiesų, kaip kad paleidžiami į pa
saulį iš dvasinių seminarijų jauni kunigai 
skelbti Kristaus mokslo? Be abejo, nėra 
ir niekados nebus, nes menas yra indi
vidualinė kūryba ir jos vertinimas gali būti 
tik individualus. Kokios mokyklos, kokios 
kultūros bus kritikas, taip jis ir meno veikalą 
vertins. Sūkis: vertinti kas gera — gerai, kas 
bloga — blogai, yra tik metodas, bet ne kri
terijus. Visas nesusipratimas ir neaiškumas 
prasideda nuo tos vietos, kai reikia atsakyti į 
klausimą: kodėl? Kodėl tas pats meno vei
kalas vienam patinka, ir jis pasiryžęs už jį 
galvą guldyti, o kitas galvą guldo, kad tai 
šlamštas?

Gal būt, tai minčiai gražiausia iliustracija 
bus Tolstojaus požiūris į Šekspyrą. Savo stu
dijoje „O Šekspyre" tą dramaturgų karalių 
„Kareninos“ autorius paverčia į nieką. Tol
stojus sakosi Šekspyrą skaitęs būdamas jau
nas, subrendęs ir sulaukęs senyvo amžiaus, 
jis skaitęs jį rusų, anglų ir kitomis kalbomis 
ir priėjęs vieną išvadą: Šekspyras joks dra
maturgas, jis nieko nesuprantąs apie dramos 
techniką, jis nesugebąs kurti charakterių, jis 
nieko neišmanąs apie dramos architektoniką 
ir 1.1. Deja, aš neturiu tos knygos ir negaliu 
cituoti, bet Tolstojaus išvada apie Šekspyrą 
yra-ta, kurią aš čia skaitytojui patiekiu. Jei 
taip būtų rašęs koks iksas ar ygrekas, mes 
būtume pasakę, kad jis nieko neišmano, bet 
to negalima pasakyti apie Tolstojų. Rusų rašy
tojui nepavyko nuvainikuoti anglo, bet jo 
nuomonė apie jį yra visai priešinga visų pa
saulio kritikų nuomonėms. Kur čia objek
tyvi kritika, kur čia šūkis vertinti kas gera — 
gerai, kas bloga — blogai?

Taip pat kai kurių abejonių kelia ir kitas 
„Tremtinių Mokyklos“ recenzento kritikos 
reikalavimas: vertinti kūrinį, o ne kūrėją, 
nors iš esmės tas reikalavimas gal ir yra tei
singas. Jei motinai pasakysi, kad jos vaikas 
panašus į pelėdą, kažin ar ji neturės pagrindo 
Įsižeisti? O jei įsižeis, nežinau ar ją nuramins 
ir įtikins pasiteisinimas, kad tu kritikuoji jos 
vaiką, o ne ją pačią. O juk sakoma, kad meno 
kūrinys yra kartais labai ilgai išnešiotas ir 
dažniausiai labai sunkiai pagimdytas vaikas. 
Čia mat jau yra nebe esmės, bet takto, jau
trumo, žodžiu, formos reikalas. Pasakyti žmo
gui. kad esi šlykštus girtuoklis ir kad esi

DIOLOGAS
Santvaras

Audringom mariom plaukia 
Laivai palaužtom burėm — 
Ant kranto stovim nusigandę, 
Su nerimu į klaikią kovą žiūrim... 

Taip pradeda Stasys Santvaras savo naują 
eilėraščių knygą, pavadintą „Laivai palauž
tom burėm“. Daugumas mūsų esame tą kny
gą skaitę ir susidarę apie ją vienokią ar ki
tokią nuomonę. Ir aš čia jos nemanau ver
tinti vienu ar kitu požiūriu, bet vis dėlto rei
kia pasakyti, kad ji yra gražus įnašas į ne
gausingą mūsų tremtinių literatūrą. Autorių 
galima tik sveikinti, kad jis nugalėjo ne tik 
sunkias šių dienų rašytojo tremtinio gyveni
mo sąlygas, bet ir lietuviško žodžio spaudos 
kliūtis ir paskleidė mūsų tarpe paskutiniųjų 
keletos metų savo kūrybos vaisius. .

Bet kritika į jo knygą pažiūrėjo kitaip. 
Duodame jai žodį:

L. M i š k i n a s : Perskaičius naujau
sia Stasio Santvaro poezijos knygą, mus 
apėmė begalinis liūdesys. Liūdesys ne 
vien dėl to, kad šioje knygoje ne viskas 
tvarkoje, kad maža poezijos, o be galo 
daug įgrisusias retorikos, bet dar ir to
dėl, kad per anksti pasenstame, apting
stame ir pažangos reikalavimą imame 
laikyti vaikų arba, apskritai, jaunųjų 
darbu ... Tik dar pastebėsime, kad jo
kiu atveju neįsileisime į kompromisą 
ir vertinsime kaip poezijos veikalą, at
simindami, kad nei laikas nei sąlygos 
negali turėti įtakos meno kūrinio ver
tinime, o tuo pačiu neteikia veikalui 
jokių ypatingų licenzijų ar lengvinan
čių sąlygų... Santvaro poezijoje lie
čiamos kitos problemos yra be galo 
senos ir nuvalkiotos... Niekur jis ne
žiūri į gyvenimą aštriausiu kampu..., 
nedega bendru nerimu, neieško naujų 
šalių..., nedrįsta nertis į gelmes, kad 
išneštų ką nors nauja... Mes čia kal
bame literatūros vardu... Masinės ga
mybos gi pagal senai išdirbtus pavyz
džius mes negalime laikyti kūryba. To
kiems poetams labiau tiktų poeto — 
rentininko vardas... (Tremtinių Mo
kykla“ 1 nr.).

Tie „literatūros vardu“ pasakyti žodžiai 
sukėlė nemaža pasipiktinimo skaitytojų audi
torijoje. Žodžio pareikalauja prof. Vac. Bir
žiška.

Prof. Vacį. Biržiška: . . . Žur
nalo redakcija išlaikydama nors ir vie
našališka, bet rimtą toną beveik per 
visą numerį, pagaliau neišlaikė ir pa
skutiniuose šešiuose puslapiuose išpylė 
kibirą dvokiančių pamazgų ten įdėtoje 
neva recenzijoje, neva kritikoje. Tokį 
straipsnį galėjo parašyti ar žmogus jau 
nuo Bambergo laikų sergąs delirium 
tremens, ar piemuo grįždamas girtas iš 
nibros!

Profesorius laiko „Tremtinių Mokyklos“ 
recenziją „mūsų gabaus ir mylimo Santvaro 
apspiaudimu“ ir baigia savo laišką redakcijai 
šiais žodžiais:

„Taigi mano pageidavimai: artimiau
siame numeryje atsiprašykite Santvarą 
už tą recenziją...“ („Tremtinių Mo
kykla", Nr. 2).

Į tą prof. Vacį. Biržiškos laišką atsako pati 
redakcija.

„Tremtinių Mokykla“: Šitą laišką 
patiekiame ne kaip medžiagą asmeninei 
biografijai, o kaip bendrosios reikšmės 
dokumentą kultūros istorikui suprasti 
mūsų rytietiškai orijentuotos šviesuo
menės dvasiai... Argi toks didelis nu
sikaltimas toji recenzija? Kuogi ji nusi
kalto pagrindiniams kritikos rekalavi- 
mams: a. vertinti kūrinį, o ne kūrėją 
ir b. vertinti objektyviai .vadinasi, gera 
— gerai, bloga — blogai? Nenusikalto 
recenzentas pirmajam reikalavimui, nes 
savo recenzijoje jis apsiribojo tik Sant
varo poezijos kritika, tekonstatavo, kad 
paskutinioji Santvaro knyga jo kūry
biniame kelyje reiškia sustojimą bei 
smukimą ir šia prasme kūryboje se
natvę. ... nėra joks „mūsų mylimo ir 
gabaus Santvaro“ apspiaudimas, jei 
ketvirtoji jo knyga teko pavadinti 
„dvelkiančia senatve“. Niekas Santvaro 
gabumų ar dorumo klausimo ir ne
kėlė... Tiesa, vertinimas neišėio nalan- 

atkaklus Bachuso garbintojas iš esmės bus 
tas pats, bet forma bus kita. Joks rimtas, 
save gerbiąs rašytojas, kreipdamasis į visuo
menę su nauju veikalu, nelaukia, kad jam 
būtų tik liaupsinimai giedami ir gėlės po 
kojomis barstomos, bet, gal būt, jam būtų 
leista tikėtis iš kritikos šiokios tokios atodai
ros jei ne esmės, tai bent vertinimo formos 
atžvilgiu.
IŠVADOS

„Tremtinių Mokykla" klausia: Argi- toks 
didelis nusikaltimas toji recenzija? Nusikal
timas nenusikaltimas, o vis dėlto kažin kas 
netvarkoje. Juk po tos recenzijos pasirodymo 
skilo „Tremtinių Mokyklos" redakcijos kolek
tyvas, paskum atsirado ir prof. Vacį. Biržiš
kos laiškas, jau nekalbant apie nusistebėjimą, 
kurį ta recenzija sukėlė rašytojų sluoksniuose. 
Perskaičius „Tremtinių Mokyklos“ Santvaro 
knygos įvertinimą, ne vienam susidarė įspū
dis, kad recenzijos autoriui pasidarė pikta ir 
liūdna, jog Santvaras be laiko „paseno“ ir 
kad jis, recenzentas, „objektyvumo ir litera
tūros vardu“ nusprendė autoriui įvaryti aitrų 
atsijauninimo špricą... Vėl gi pasiskaitęs 
„Tremtinių Mokyklos" antrą numerį, susida
rai įspūdžio, kad prof. Vacį. Biržiška, pasi
piktinęs recenzento užmačiomis nuskirti San
tvarą į „rentininkus“*. stengiasi kritikui įš
virkšti kažin kokio vaisto nuo „delirium tre
mens“, o ypač tais vaistais jis nori, atrodo, 
paspartinti recenzento brendimą, kad jis kuo 
greičiausiai peržengtų „piemens" ir „pusber
nio" laikotarpį ir pasiektu subrendusio vyro 
amžių...

Ir kas iš to? Nuo tokios recenzijos, be 
abejo, Santvaras „neatjaunės" ir nuo tokio 
prof. Vacį. Biržiškos reagavimo recenzentas, 
žinoma, „nepasitaisys“, nors reikėjo ir recen
ziją rašyti ir reaguoti rvisas reikalas — for
ma. O jei recenzija būtų buvusi parašyta 
kitokia forma ir tonu, gal nebūtų reikėję nė 
reaguoti.

Sį savo rašinį aš pavadinau „Literatūra 
teisme". Tai nėra joks paradoksas. Rašytojas 
ir, apskritai, menininkas per visą savo gyve
nimą stovi prieš visuomenės teismą. Ne visa
da jam būna tas teismas palankus. Bet jei 
grožis teisiamas grožio vardu, tai nieko ne
pakenktų, jei tie sprendimai būtų rašomi 
draugiškesne, džentelmeniškesne forma. Žino
ma, abstrakčiai imant, negalima nesutikti su 
recenzento žodžiais, kai jfc sako, kad, verti
nant meno veikalą, negalima daryti kompro
misų ir kad „nei laikas nei sąlygos negali 
turėti įtakos į veikalo atsiradimą? Vertinki
me be kompromisų, gerai, bet neužmirškime, 
kad visas mūsų ištrėmimo gyvenimas yra 
milžiniškas kompromisas...

Jonas Nevardauskas

Lietuva
Po tavo dangum šviesiu, po žydriuoju, 
Vaidilų kanklių veržėsi daina.
Didi valdovai lenkės tau prie kojų, 
Išbalę, kaip pavasario šalna.
Buvai didinga žygiuos kunigaikščio, 
Nuo Baltijos lig vandenų juodų. 
Ir triumfams buvo jau pritrūkę aikščių, 
O pergalėms — ir laurų ir žiedų...
Aidėjo rago balsas Gedimino, 
Kovoj ir bokštuose visų pilių.
Tą šalį priešai mūs nakty pažino, 
Nuo ryto lig saulėlydžių gilių.
Bet viskas tai pranyko ir sudilo, 
Kaip meilė kvepiančių žiedų keruos.
Su kuo garbė gyvenime pakilo, 
Su tuo ir leidžias vakaruos.
Į tavo žemę žengė vargo metai,
Saukei: kur kunigaikščiai, kur vadai! 
Tik žodžiams pritarė upių verpetai. 
Ir laurų skęstantys dienų žiedai.
Ir ėmė veržtis unijos, rekrūtai. 
Ir trypė knygą letena žiauri.
Slėpei tad gimtą žodį sesių rūtos, 
Kaip amžių pasaką varpų vary.
Dar nenudžiūvo kraujas nuo Giedraičiu 
Ir nuo Radviliškio laukų didžių.
Kaip vėl takeliuose savų pašlaičių, 
Vėl Sibiran ėjai keliu plačiu...
Kančių panorę budeliai vergijos 
Tau lupo širdį esančiai gyvai.
Verkei, kaip žiedas rytmečio lelijoj 
Po kryžiumi išbalusi griuvai.
Derlingą žemę plėšė uraganas, 
Be sargo draskė paliktus namus, 
Ten gaudė žmones šėlstantis germanai 
Išveždamas į tolimus kraštus.
Šiandien tu vėl visų apleista. 
Parpuolusi šaukies sūnų.
Už laisvę nekaltai nuteista. 
Ten gyveni rytojum neaiškių dienų!
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Lietuvių inteligentijos 
ištrėmimo misija

(Atkelta ii 4 pusi.)
to, jog ta prasme nei akcijos, nei vadovavimo 
nesame išvedę ii savo raštinių apimties ir po
būdžio. O tai jau yra nepilnas ir netobulas 
mūsų organizacinio sugebėjimo ir pajėgumo 
išnaudojimas savo didžiosios misijos kelionė
je. Tai turi ir mūsų misijai negatyvias pa
sekmes. ę

Likę tėvynėje negalėjo turėti jokių opor- 
tunistinių ir siaurų egoistinių planų. Kas 
jiems gręsė, jie suprato ir nujautė iš anų me
tų patirties. Todėl jų intencijos išsaugoti lie
tuvišką žemę ir jos sodybas reikia laikyti, vi
dutiniškai, išplaukusiomis iš gyvojo patriotiz
mo. Mūsų čia atsiradimas nėra be egoistinių 
priemaišų. Tai sugretinama tam, kad mes įsi
jaustame, jog savo idealistines pozicijas te
galime pasigerinti tik per patį stropiausią if 
aky liausią atlikimą savo tautos ir jos elito 
reprėzentavimo misijos. Anie galės mums tei
sėtai pastatyti klausimus — kaip mūsų vado
vybės vadovavo mūsų ištrėmimo misijai (ne 
vien raštinėms ir' komitetams) savo idealisti
niais sugebėjimais, kokią mes turėjome socia
linę atsakomybę vieni kitų atžvilgiu, kiek mes 
padėjome pastangų pakelti garbei ir gandui 
anų, kurie, mus palydėję su sukaustytais vei
dais, pasiliko ten...

Tai yra nuolat gyvas mūsų misijos aksti
nas, kuris mūsų negali palikti jokiame mūsų 
elgesy. Labai apgailėtinas būtų atsakymas i 
anuos klausimus, jeigu mes grįžtume iš sveti
mų padangių ne lietuvių inteligentijos pionie
riais, o nusipolitikavusiais klajokliais su neiš
pirktomis savo misijos sąskaitomis ...

Mūsų inteligentijos ištrėmimo misija lydi 
mus visur ir visada. Jos išvengti negalime, o 
tegalime ją suprofanuoti arba blogai atlikti. 
Jos negalime suversti ir nepasisekusiam savo 
personaliniam susiorganizavimui, nes toji mi
sija yra individuali ir ji lydi kiekvieną, kaip 
vardas ir pavardė, kaip šešėlis kiekviename 
žingsnyje ir lydės iki savos žemės slenksčio.

Kiekvienas, sugrįžęs į savo žemę, savo/kai- 
mus ir apylinkes, ras daugybę gražiausių gy
vojo patriotizmo pavyzdžių, efektingiausių 
aukų visuose tautos sluoksniuose. Mums rei
kės grįžti su hemažesniais nuopelnais, kad 
galėtume su anais rikiuotis į vieną gretą... 
kaip lygūs tautinio ir socialinio solidarumo 
partneriai.

Su tokia idealia^ogika pasitiks mus ir mū
sų departamentai, foteliai,- klebonijos, kasos, 
mokslo katedros, politūruotos iškabos. Prie 
idealiausių mes nepritapsime, jeigu neparve- 
šime įtikinančių savo ištrėmimo misijos nuo
pelnų. Pirmoj eilėj eis tie, “kurie saugo žemę, 
tie, kurie žemės saugojimo pasėkoje taps tau
tiniais kankiniais. Visi skelbs ir įrodinės savo 
nuopelnus ir aukas. Tą darysime ir mes, bet 
mūsų šnekos bus dirbtiniausios, jei bent ku
klių nuopelnų, ar savo * vidinėje bendruome
nėje ar išorinėje misijoj, neįsigysime. Tai nė
ra tuščia svajonė apie „teises“, o tai prisime
name todėl, kad įsijaustame į savo šios iš
tremties misijos prasmę ir pasidarytume vi
sas iš to sekančias išvadas.

Po dviejų savo ištrėmimo metų esame pa
tyrę, kad ne visi esame nuoširdžiai atlikę sa
vo misiją, o daugelis savo nesolidarizavimu 
su mūsų inteligentijos ištrėmimo uždaviniais 
arba savo asmeniškais siekimais prieštarauja 
mūsų siekiamiems idealams. Jeigu iš to pa
simokytume ir atsinaujintume, galėtume daug 
ką atitaisyti ir daug gero sukurti savo dabar
čiai ir ateičiai. Jeigu iš savo dviejų metų 
klaidų nepasimokysim, nubausim patys sa
ve...

Nuo mūsų vidaus idealistinių ryšių, daug 
pareina ir mūsų reprezentacinis momentas. 
Mūsų išsilaikymas — kaip tautinės ir sociali
nės bendruomenės mūsų užsiangažavimams 
tinkamoj inteligentinėj aukštumoj, yra pama
tinis dalykas. Pasilikti intelektualiniame ak
tyvume, yra mūsų antras pamatinis bruožas. 
„Apmirti“ ar tapti „apmirštančiomis sielomis“, 
reikštų prarasti objektyvų inteligentinį cha
rakterį. Išnešti iki galo savo šią ištrėmimo 
misiją tokiose sąlygose, kur žmogaus nivelia
cija ir nihilizmas turi geriausią dirvą, yra 
menas. Jo išmokime dabar, nes krašto atsta
tymas ir jo atnaujinimas reikalaus ne mažiau 
uolumo, entuziazmo ir veiklumo, negu kas
dienybės nugalėjimas ištrėmimo misijoj. Mū
sų inteligentijos misijai vadovavimas yra mū
sų intelektualų, ideologų, visuomenininkų rei
kalas. Suradimas reikąalingų priemonių, meto
dų, būdų yrą jų uždavinys. Jie geriausiai su
pranta šios misijos prasmę ir jos istorinį po
būdį. Mūsų tėvynės iždas niekuomet nebus 
toks pajėgus, kad galėtų tokias mases koman
diruoti į užsienius savo tautos kultūros ir sie
los reprezentacijai. Jei likimas tokias mases 
„komandiravo“ ir tas Tėvynės iždui nieko 
nekaštuoja, tai tas tebūna ne klajoklio ke
lionė, o suprasta aukštesne prasme mūsų tau
tos didžiųjų siekimų ir idealų apimtyje. Tie 
idealai sujungia mus visus — nuo dramatur
go iki solisto, nuo muziko iki ideologų ir Lt. 
Šitoje lietuvių inteligentijos misijos ištrėmi
mo kelionėje susitinkame mes visi ir keliau
jame į tą visiems brangų ir didingą idealą — 
Tėvynės ir lietuvių tautos garbę ir ge
rovę!

Nauji ginklai - įspėjimas
„Pasaulyje taika bus įgyvendinta ginklu... 

Taika gali būti tik visuotinė ir nedaloma... 
Mes dar sulauksime to laiko, kad pasaulis bus 
valdomas Pasaulinio Parlamento ir vyriausy
bės“, — tokie posakiai, kartojami valdančiųjų 
kiekviena proga. Tačiau niekas nekalba apie 
nusiginklavimą, kas būtų visai logiška išvada 
po šio baisaus karo. Priešingai, visi kalba 
apie naujus baisius ginklus. Liepos 19 d. 
BBC reportaže apie Anglijos aviaciją buvo 
pasakyta, kad šio karo lėktuvai yra jau visai 
pasenę, jeigu juos palyginsime su dabar ga
minamais. Anglijos šioje srityje niekas ne
gali pralenkti. Amerikiečių laikraštis „The 
New York Times“ Overseas Weekly Nr. 150 
duoda populiarų straipsnį apie naujuosius 
ginklus. Duodami jo vertimą, tikimės, kad 
skaitytojai šiek tiek galės susipažinti su nau
jausios gadynės ginklais. Dėl lietuviškų spe
cialių terminų trūkumo kai kuriuos palieka
me amerikietiškus. Red.

Atominė bomba yra ne vienintėlls iš šiuo 
metu gaminamų baisiųjų Marso ginklų

Atominės bombos bandymai Bikini saloje 
bendrais škicais vaizduoja busimųjų daiktų 
pavidalus; technikinė revoliucija drastiškai 
pakeitė ne tik karo veidą, bet taip pat atidarė 
naujų milžiniškų horizontų sienas. Ateities 
karas prasidės ne prie dabartinių sienų, bet 
pirmieji sprogmenys itris toli už fronto. Zvilg- 
terėkim į /Marso ginklus — šios dienos prin
cipinius išradimus ir jų dabarties galimumus.

Atominė bomba
Baisi naikinamoji atominės bombos jėga 

nereikalinga daug aiškinimo: Nagasaki ir Hi
rosimos miestų griuvėsiai yra jos tragiškas 
paminklas. Didžiuma šių dienų bombų yra 
mechanizmai su mažu kiekiu sprogstamosios 
medžiagos-plutonijaus ar U-235. Dar nebuvo 
paskelbta smulkmenų apie atominės bombos 
bandymų duomenis, tačiau iš Smyth raportų 
ir kitų straipsnių galima spėti, kad atominės 
bombos sprogstamoji medžiaga svėrė ne dau
giau kaip 2-300 svarų. Atominė bomba bran- 

kgi ir sunkiai pagaminama. Ypatingai daug 
laiko ir darbo atima sprogstamosios medžia
gos paruošimas, ir jos panaudojimas reikalau
ja gero žinovo rankų. Todėl jos baisi jėga turi 
iš pagrindų pakeisti mūsų karinių dalykų 
įvertinimą.

Svaidomieji sviediniai
Vos pasibaigus šiam Pasauliniam karui, ar

mijos aviacijos gen. H. H. Arnold pareiškė, 
kad šis karas buvo paskutinis su žmanėmis- 
pilotais. Milžiniškos raketos skris į jonosferą 
ir lėktuvai be pilotų pakeis lakūnų vairuoja
mus lėktuvus. Jie bus greitesni už garsą ir, 
skriesdami per dangaus erdves, pirmoje eilėje 
kris į bombavimui skirtas sritis. Modernieji 
svaidomieji sviediniai yra visi bepropeleriniai 
ir be pilotų- Jie yra šių rūšių:

Raketos. Raketą varo jos su savimi neša
mas deguonis ir kuras dujų ar skystame pa
vidale. Tuo būdu raketa gali pasiekti nuosta
bius aukščius — ten, kur nėra deguonio. Vo
kiečių raketa V-2 buvo trijų aukštų namo 
aukštumo, 14 t svorio plieninis nusmailintas 
sviedinys. Ji staugdama pakildavo į 116 km 
aukštį, pasiekdama kraštutinę ribą jonosfero
je. Ji buvo be sparnų, kontroliuojama uode
goje įrengtos vėpūtės.

Teisingas amerikiečio 
žurnalisto žodis apie tremtinius

Neseniai „New York Herald Tribūne“ buvo 
įdėtas platus žymaus amerikiečių žurnalisto 
Joseph Alsop straipsnis apie tremtinių gyve
nimą, parašytas jam pačiam aplankius baltų 
stovyklą Wiesbadene. To straipsnio svarbes
niąsias mintis pateikiame savo skaitytojams.

Jau pačioje straipsnio antraštėje J. Alsop 
pabrėžia, kad išlikusių tremtinių terorizavime 
jis matąs žmogiškų vertybių atsidūrimą pa
vojuje ir kad vienintelis tremtinių tikslas 
esanti laisvė.

Esąs didelis skirtumas tarp tų, kurie vyk
do Amerikos politiką Vokietijoje, ir tų (vyrų, 
moterų ir vaikų), kurie yra netekę namų, 
valstybių ir dabar apgyvendinti stovyklose. 
Nors politikos vykdytojai patogiose savo įstai
gose duos jiems ir pakankamai baisų vaizdą 
apie mūsų laikus, bet vis dėlto savo išmanin- 
gumui apsaugoti jie bado realybę ir širdies 
skausmą įvynioję į bepasmišką žargoną .apie 
„įfiltruotuosius“, „išvarytuosius“ ir „kaloriš- 
kai lygius“.

J. Alsop primygtinai pataria aplankyti DP 
stovyklas sakydamas: „Nueikite vis dėlto į 
displaced persons stovyklas, pasiklausykite jų 
pačių pasakojimų apie jų asmeninę tragediją 
ir palaužtą gyvenimą. Išgirskite jų kalbas 
apie siaubą, nors tai buvo jiems įprastas žmo
gaus likimas. Tada jus pamatysite, kad šis 
mūsų laikų paveikslas taps baisiai atsinauji
nęs ir tai šiurpia spalva.“

Apibūdinęs dar tas politines rietenas, ku
riomis buvo maitinami žmonės, jis pradeda 
pasakoti apie savo aplankytą, baltų stovyklą.

Viena tokių stovyklų netpli Wiesbadeno 
gaubianti keletą tūkstančių baltų ir lenkų, 
kurie pabėgo į vakarus dar prieš rusams atei
siant. Pati stovyklos vieta nesanti bloga. Gy-

Jos privalumai: Pasiekia didžiulį aukštį; 
baisus greitis ir parabolinis lėkimo kelias (li
gi šių dienų) neleidžia jos sutrukdyti, be to, 
sunku sekti jos lėkimo taką. Trūkumai: Ra- 
keta-milžinas yra brangi (masinėje gamyboje 
toks sviedinys kaštuoja apie 35 tūkstančius 
dolerių); reikalauja daug valandų darbo prieš 
ją paleidžiant; nėra taikli ir vartotina tik 
prieš tokius taikinius, kaip didmiestis. Ka
dangi ji savyje turi varomąją medžiagą ir de
guonį, tad jos skridimo tolis labai ribotas. 
Dabar ji nulekia apie 370 km, rytoj lėks ligi 
800 km, o po metų kitų su dideliais sunku
mais galės pasiekti 1600 km atstumą.

Oro pulsas. Sis oro stumiamas motoras- 
sviedinys gali būti besparnis ar su sparnais. 
Tai yra vokiečių V-l, taip vadinama skrai
dančioji bomba, naudota prieš Londoną. Pri
valumai: Pigus, labai paprastas variklis, ku
riame dega beveik kiekvienas pigus kuras, 
kaip žibalas. Dėl to, kad variklis naudoja 
atmosferos deguonį, gali būti nešamas dides
nis kito kuro kiekis, ir pagaliau, teoriškai 
imant, skridimo tolis yra neribotas. Truku
mai: Dėl atmosferinio deguonies vartojimo — 
mažas lėkimo aukštis; kol kas negreitas, bet 
greitį lengvai galima pavaryti ligi 1000 km 
per vai.; reikalauja specialių išleidimo kata
pultų.

Atodyd’as arba „Ramjet". Tai yra papras
čiausias iš visų „Diuzen“ variklių sviedinių. 
Jis yra panašus į krosnies vamzdį ir gali skro
sti orą fenomenaliu greičiu. Nors „Ramjet“ 
dar tebėra grubioje vystymosi formoje, vienok 
jau toli pralenkė garso greitį, pasiekdamas 
apie 2.250 km/val. greitį. Jie neria per orą 
lygiai greitai, kaip krentančios žvaigždės. Šio 
skraidančio kūno variklis ir kuras pigūs. 
Trūkumai: Dėl didelio greičio reikalauja at
sparių rampų; neskrenda esant mažesniam 
650 km/val. greičiui; kuro suvartojimas žy
mus, skridimo tolis ribotas ir lėkimo metu 
priklauso žemės deguonies.

Turbininiai „Diuzenai“. šio skraiduolio 
modelis yra jupginys propelerinės P-80 „Kren
tančios žvaigždės“ ir Diuzen tipo lėktuvo. Jis 
geriau tiktų būti valdomas piloto, negu pa
naudotas kaip skrendąs sviedinys. Tai yra 
brangi mašina, bet gali vartoti pigų kurą ir 
pakilti oran savo pačios jėga. Jai nereikia 
katapultų ar kitų išleidimo įrengimų pradžios 
greičui įgauti. Kaip ir kitiems šios švarios 
išvaizdos Diuzen lėktuvams, aukštis ribotas 
ligi vartoja atmosferos deguonį.

Lėktuvai
Žmogaus vairuojami lėktuvai pasiekė aukš

čiausio greičio ribos karaliją. Jie greit galės 
perskristi nesustodami bet kurį pasaulio van
denyną. Šią vasarą naujai išbandyti Consoli
dated B-36 bombonešiai yra dvigubai didesni 
už B-29, žymiai greitesni ir pajėgūs nuvežti 
atominių bombų per 16.000 km. Tai reiškia, 
kad jie gali pasiekti bet kurią žemės rutulyje 
esančią pramonės sritį. Northrop b-vės bom
bonešis „Skrendąs sparnas“, didelio greičio ir 
16.000 km veikimo radiuso, didžiulės bombų 
keliamosios jėgos, po atliktų bdndymų greit 
pradės skraidyti.

Penkiasdešimties t krūvio bombonešiai ir 
su 700 karių skrendą milžinai-lėktaval, kurie 

(Pabaiga 7 pusi.)

ventojai esą apgyvendinti buvusio vokiečių 
pulko barakuose.

Pasakodamas apie stovyklą, kurioje pilna 
vaikų ir jaunimo, amerikiečių žurnalistas ne
praeina tylomis nepaminėjęs UNRRA-os di
rektoriaus pavaduotojo — olando. Tai buvęs 
aktyvus rezistencijos kovotojas ir tik po karo 
prisidėjęs prie UNRRA-os. Jo favorizuojama 
vieta esanti lietuvių bendruomenės virtuvė.

Direktoriaus pavaduotojas supažindinęs 
žurnalistą su stovyklos žmonėmis, pirmų pir
miausia — su vyriausia virėja, kilusia iš Ry
gos, leur ji buvusi namų ūkio profesore. Vi
rėja parodžiusi savo darbą ir pradėjusi pasa
koti apie savo gyvenimą. Rusams užėjus pir
mąjį kartą, rašo J. Alsop, ji įprastąjį darbą 
dirbusi ir toliau. Visur ėmę reikštis NKVD. 
Pirmiausia dingęs jos vyras, tada draugai ir 
giminės. Ji pati netekusi darbo ir, kai naciai 
pakeitę rusus, darbas jai nebuvo grąžintas. 
Dingimo atvejų skaičius nė kiek nemažėjęs. 
Tuo metu ji pasiėmusi savo mažą mergaitę 
ir pabėgusi, pėsčia, važiuota — vis tolyn į 
vakarus. Dabar ji rūpinasi grįžimu namo, bet 
to nenori, kol tenai bus rusai.

„Gera būti namuose, sako ji, bet jeigu ten 
grįžti negalėčiau, tada jau nebesvarbu, kur 
keliauti, — svarbu tik tai, kad būčiau laisva 
ir nepersekiojama.“

Tokie ir panašūs .esą visų pasakojimai, tą 
patį pakartojo ir lenkė kaimietė,,ir socialistas 
intelektualas, ir kiti, su kuriais jam tekę kal
bėtis.

Teisingas ir objektyvias pastabas baigda
mas, J. Alsop dar paliečia žydų stovyklas, ku
riose vaizdas esąs baisesnis, nes gyvų žydų 
išlikimas stovyklos# esąs stebuklingas.

Apie Argentiną 
ir lietuvius

(Tęsinys iš praeito Nr.)
KO GALIMA TIKĖTIS ATVYKUS?

Jei lietuviams pasisektų masiniu būdu at
vykus kolonizuotis Argentinoje, Čilėje ar ku
rioje kitoje P. Amerikos šalyje, tai reikia prieš 
akis turėti tik ūkio darbų ir amatų galimybes. 
Be mažiausio abejojimo, pionerių likimas bus 
sunkus, ir tik jų vaikams gal bus sukurtos 
žmoniškos sąlygos. Savu ruožtu jauniausioji 
ir antroji karta daugiau ar mažiau turės iš- 
tautėti. Visoje P. Amerikoje imigracijos poli
tika siekia kuo greičiausio ateivių asimiliavi
mo. Kultūrinė autonomija 'galės būti tik da
linė ir tai nevisur.

Kai kurie aukštąjį mokslą diplomuoti lie
tuviai klausia, ar jie galėtų gauti savo specia
lybės darbą universitetuose, įstaigose ir pa
našiai. Suprantama, tai kiekvienam rūpi, bet 
nėra vilties, kad tokie norai iš anksto būtų 
patenkinti bei garantuoti. Daugelis pačių ar
gentiniečių ir natūralizuotų šios šalies piliečių 
negauna darbų ir postų, kokių norėtų- Ypač 
tai dažnas reiškinys humanitarinių mokslų 
šakose. Medikams, agronomams ir inžinie
riams sąlygos bei galimybės šiek tiek palan
kesnės. Bet ir juos vargiai kuri ištaiga steng
sis pakviesti. Savo pastangomis lieka pasirū
pinti vizą, atvykti, pramokti kalbos, akyliai 
prisižiūrėti, kur ir kaip būtų galima prieiti, 
tada ir pasisekimas paaiškės. Laisvųjų pro
fesijų specialistai, apskritai, turi legalizuoti 
savo diplomus, o tai reikalauja išlaikyti uni
versitetinius egzaminus (kartais palehgvinto- 
mis sąlygomis) ir pinigo...

Medikai lengviau galėtų įsikurti provinci
jose, kur nėra argentiniečių gydytojų. Inži
nieriai sėkmingiau gali revaliduoti savo diplo
mus, atlikę užduotas projektus. Juristams rei
kalavimai daug sunkesni, nes jų čia daug tu
rima.

Tiek konsulatuose, tiek Migracijos Depar
tamente ypatingai žiūrima į tai, ką ateivis 
moka dirbti, iš ko pragyvens, kiek kapitalo 
atsiveš. Mūsiškiams, kaipo ūkininkams arba 
bent jau ūkininkų vaikams, patartina regi
struotis žemdirbiais. Amatininkai, technikai, 
elektrikai, šoferiai taip pat turi šiokių tokių 
pirmenybių, bet iš jų reikalaujama darbo su
tarčių.

Fabrikų darbininkams statomos sunkesnės 
sąlygos: žiūrima amžiaus, sveikatos, kartais ir 
pilietybės.

Jei kas turėtų kapitalo kuriai nors pramo- . 
nės įmonėlei pradėti, ar ūkiui, ar prekybai, 
jau gana greitai, kaip sakoma, ant tvirtesnių 
kojų galėtų atsistoti. Vienas kitas klausia, ar 
galima būtų spaustuvėse gauti darbo. Galima, 
bet reikia gerai mokėti ispanų kalbą. Kalbos 
pramokimas, kaip ir visur, galima sakyti, yra 
raktas į viską. Reikia pastebėti, kad ispanų 
kalba nėra sunki. Niekam nepatartina savo 
įsikūrimo apskaičiuoti šiokių tokių brangeny
bių pakeitimu į pinigą. Visokios rūšies bran
genybėmis Buenos Aires karo meta buvo per
pildyta, todėl čia jų kainos kartais žemesnės 
kaip kitur.

Argentinoje pilietybės įsigijimui nustatyta 
mažiausiai dveji metai. Daugeliu atvejų pi
lietybės nė neatsižvelgiama. Valstybinėj tar
nyboj ir valstybės subsidijuojamose įstaigose, 
tai taip.

Argentinoje gyvenimo sąlygos, visai nor
malios. Užtenkamiausiai yra maisto, drabužių 
ir kitko. Viskas perkama be kortelių, be su
varžymų. Pačiame Buenos Aires kukliam vie
no pragyvenimui reikia apie 200 - 250 pezų 
(50 - 60 dolerių) mėnesiui. Provincijose pi
giau. Paprasti fabrikų darbininkai užsidirba 
pragyvenimui minimumą, kvalifikuoti gi ama
tininkai uždirba žymiai daugiau ir gali tau
pyti. Labai trūksta tarnaičių, virėjų. Gauda
mos pilną išlaikymą ir, palyginamai, geras al
gas, jos gali pragyventi gerai.
IŠVADA

Visa apibendrinant, nebus suklysta pasa
kius: kam pavyks atvažiuoti į Argentiną ar 
kitur su blaivia nuovoka, tvirta valia ir pasi
ryžimu kovoti ir laimėti - nežus. Tik juo ma
žiau vylioj ančių ilijučijų, juo geriau. Kukliai 
pradėjus nuo bet kurio darbo, nesibijant pa
vargti ir turint iniciatyvos, kelias gali būti 
prasiskintas į visai žmonišką būklę. Duonos 
ir laisvės čia yra daugiau, negu kartais ištolo' 
vaizduojama.

Į Argentiną šiuo metu nukreiptos daugelio 
išbadėjusių tautų akys, tačiau daugumos atei
vių gyvenimo pradžia ir čia sunki. Geriau, 
jei kas gali, vykti į JAV.

Kai kurie adresai: Migracijos Direkcija — 
Direccion de Migraciones, Darsena Norte, Bue
nos Aires, Argentina.

Lietuvos Pasiuntinybės — Legacion de Li- 
tuania, Pampa 4174, Buenos Aires, Argentina.

Tėvai Marijonai — Padres Marianos, Men
doza 2280, Avellaneda, Buenos Aires, Argen
tina.

Atviras laiškas lietuviškajai 
visuomenei

Dėl „Minties“ 191 nr. paskelbto p. J. Va
laičio pranešimo turiu visuomenei pareikšti, 
kad iš „Minties“ vyr. redaktoriaus pareigų 
nesu pasitraukęs, bet dėl p. J. Vasaičio uzur- 
pacinių veiksmų nuo š. m. rugsėjo 30 d. esu 
laikinai nuo pareigų izoliuotas.

St. Vykintas-Povilavicius
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Degančiu reikalu...
(Atkelta iš 5 pusi.)

nieko nežinome, tik kartkartėmis nugirstame 
apie kažkokius nesutarimus pačių dailininkų 
tarpe, apie varžybas dėl vadovybės ir dėl ki
tokių asmeninės garbės reikalų. Dailininkai 
kaltina vieni kitus, nurodinėja, kad paskiri jų 
profesijos žmonės, niekieno neprašomi, pasi
šauną atstovauti visus dailininkus ir imą jų 
vardu kalbėti. Visa tai daro didelę gėdą tiek 
dailininkų šeimai, tiek ir visiems tremtiniams. 
Laiko savo profesiniams reikalams sutvarkyti 
buvo jau pakankamai ir, jeigu dailininkai ne
susitvarkė, tai kalti jie patys. Tačiau reika
lingas darbas dėl to neturėtų nukentėti ar už
trukti.

Kadangi siūlomų leidinių paruošimo klau
simas liečia ne tik tremtinių bendruomenę, 
bet ir visą mūsų tautą, vadovavimą darbui 
turėtų pasiimti vyriausia politinė institucija 
arba tas vykdomasis organas, kuri ji, kaip 
skelbia, yra sudariusi. Nei lėšų, nei pastangų, 
atrodo, netektų gailėtis. O kad darbas būtų 
geresnis ir greičiau atliktas, reikėtų konkre
čiai įpareigoti atitinkamus kvalifikuotus žmo
nes, sudaryti jiems tinkamas darbo sąlygas ir 
visokeriopai jų darbą remti. Specialistai ne
gaišdami išdirbtų smulkų planą, surankio
tų išblaškytus liaudies meno dalykėlius ir pa
ruoštų geriausia, ką tik mes ištrėmimo sąly
gose galime parodyti.

Jeigu bus laiku ir tinkamai imtasi darbo, 
jeigu visi tie. nuo kurių šis darbas pareina, į 
jį rimtai pažiūrės, mes bent iš dalies galėsime 
atitaisyti savo klaidas, darytas anksčiau, ir 
tuo pačiu išpirksime bent dalį tos skolos, ku
rią užsikrovėme dėl savo vienpusiškumo. Ta
čiau jei ir šį kartą mes pasirodysime abejingi, 
sunku mums bus ateityje ir patiems save pa
teisinti.

Pradedant judinti šį klausimą, tenka jau iš 
anksto skaitytis su tam tikru pasyviu ar ak
tyviu pasipriešinimu, kuris plaukia iš įsitiki
nimo, kad mums reikia sudėjus rankas laukti, 
kol pradės kepti karveliai tiesiai į bumą skris
ti. Juk niekam ne paslaptis, kad net tarp tų, 
kurie jau šiandien grumiasi dėl ministerių 
portfelių ir kurie, daužydami galvas į sieną, 
ieško davinių, pailiustruojančių mūsų tautos 
savitumą, jos kultūrinius laimėjimus, jos tei
ses gyventi nepriklausomu gyvenimu, yra to
kių, kurie tvirtina, kad menu tos nepriklau
somybės neatstatysi. Bet kuo kitu šiandien 
mes galime ryškiau pasirodyti prieš pasaulį? 
Kas daugiau ir iškalbingiau galėtų įrodinėti 
mv'.ų teises?

Ieškodami skubau? atsakymo į tuodu klau
simus, privalome ir kibti į darbą, kad iškeltas 
sumanymas būtų greičiausiai ir geriausiai įgy
vendintas. Vladas Minvydas

Nauii ginklai...
(Pradžia 6 pusi.)

per erdves - staugs su Diuzen tipo varikliais, 
greitai pasieks skridimo tolį — „nesustojant 
aplink žemės rutulį“. Nuo šių bombonešių 
neatsilieka naikintojai su fenomenaliu veiki
mo tolių ir stebėtina manevravimo galia. Ry
tojaus lėktuvas bus pajėgus nešti daug ato

minių bombų Ir jomis bombuoti bet kurį že
mės rutulio tašką. Šios kelios mintys duoda 
busimųjų ateities avioginklų vaizdą.

Biologinis karas
Buvusių karų metu biologinis karo vedimo 

būdas nebuvo plačiai naudotas. Tačiau dau
gelis kraštų darė išsamius bandymus šioje 
srityje. Galimas dalykas, kad jeigu karas su 
Japonija būtų ilgiau užsitęsęs, tad JAV būtų 
aptaškiuosios smulkiomis nuodingomis skys
čio dulkėmis priešo ryžių derliaus laukus.

Laivai
Kad ir kokios būtų Bikini bandymo išda

vos, karo laivai ir toliau vaidins karuose la
bai svarbią rolę. Tačiau jų išvaizda baisiai 
skirsis nuo šį karą laimėjusių laivų. Yra vi
siškai galima, kad nardomieji laivai bus pa
grindiniai ateities laivai.

Dabartiniai karo laivai gali paaukoti gin
klavimą greičiui ir judrumui. Atrodo, kad 
svaidomieji sviediniai galutinai laimėjo šio 
amžiaus rungtynes su kitais ginklais. Maži, 
greiti ir, gal būt, radijo pagalba valdomi, ra
ketas svaidantieji laivai dideliais spiečiais 
nakties metu prisiartins prie priešo pakran
čių ir išsvies ištisą pūgą raketų, anksčiau, 
negu juos suseks priešas. A. B.

Pranešimas
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Seedorfo 

Skyrius praneša, kad jis yra iš JAV gavęs 
dokumentus (affidevitus) šiems asmenims:

1) Viktorui BAGDONAVIČIUI 1203/J. Camp 
1203 D.P. Assembly Centr. 800 Control 
Unit. B.A.O.R. — via Great Britain, Ger
many. Siuntėjas Juozas Milūnaitis 
iš JAV.

2) Jonui LIPNICKUI fr jo šeimai 33/131 B. 
Camp 33/131 D.P.A.C. UNRRA T.-am 253. 
800 Control. Unit, via B.A.O.R. Siuntėja 
Balkauskaitė iš Scotland.

3) Antanui GURGŽDŽIUI 1205 T. Camp 1205 
DJP.A.C. 800 Control Unit, via B.A.O.R. 
Siuntėjai: Frank U m p a, Frank Petru
lis ir St. Kažemekas, gyv. JAV.

4) Juozui BORTKEVlClUI ir jo šeimai 31/ 
131 D.P. Assembly Centr. 800 Contr. Unit, 
iš New York 7. N.Y. Lithuanian American 
Information Center 233 Broadway.

Išvardintieji asmens prašomi kreiptis šių 
dokumentų atsiėmimo reikalu į Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Seedorfo skyrių, esantį: (23) 
Seedorf-Zeven, Kr. Bremervorde, Jlaltisches 
Lager. Adresatui, įrodžiusiam savo tapatybę, 
dokumentai (affidevitai) bus įteikti. Ten pat 
gaunamos ir smulkesnės žinios apie paskelb
tuosius, kreipiantis raštu arba asmeniškai.

L.R.K. Seedorfo Skyrius

Seedorfo Stovyklos Lietuvių-Estų, Tei
smas (Kr. Bremervoerde [23])

skelbia:
Vincas Adomaitis, sūn. Juozo, gim. 

1894 m. gruodžio mėn. 25 d. Index Card Nr. 
G. 22276199, kaltinam, jam įtikėto turto pasi
savinimu, padasęs nusikaltimą pasišalino iš 
stovyklos ir pasislėpė nuo Teismo. Stovyklų 
Komitetai, Komendantai ir Policijos įstaigos 
prašomos pranešti šiam Teismui pasislėpusio 
Vinco Adomaičio gyvenamąją vietą, (bau- 
dž. byL Nr. 40/46) Apylinkės Teismas

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Tarptautinis šachmatų turnyras Augsburge

Augsburgo vokiečių šachmatų klubo ini
ciatyva suruoštas I tarptautinis turnyras pa
sibaigė. Jame dalyvavo 6 geriausi Augsburgo 
šachmatininkai, 2 Miuncheno šachmatininkai, 
didmeisteris Saemisch iš Kielio ir 9 eilėj tur
nyrų geriausiai užsirekomendavę pabaltijie
čiai, jų tarpe 3 lietuviai Deja, vienas iš lie
tuvių, Škėma, nesulošęs dar net pusės turny
ro, turėjo išvykti dėl jo stovykloje einančio 
politinio patikrinimo.

Turnyrą atidarė Augsburgo miesto vyr. 
burmistras dr. Hohner, pabrėždamas tunyro 
svarbą. Lošimas vyko puošnioje Schaetzler- 
haus’o salėje, kur prieš keliasdešimt metų vy
ko taip pat didelis turnyras, dalyvaujant pa
saulio meisteriui dr. Laskeriui.

Dėl laiko stokos buvo lošiama po dvi par
tijas per dieną, kas aeikalavo didelio nervų 
įtempimo, nes lošimas užsitęsdavo iki dešim
ties valandų.

Pirmą vietą laimėjo jaunas vokiečių stu
dentas iš Miuncheno, vos 21 metų U n - 
z i c k e r, surinkęs 14 taškų. Pasaulio meiste
ris Alechinas atžymėjo jį kaip būsimą did- 
meisterį, jei net ne pasaulio meisterį. Jis 
gerai moka teoriją, lošia labai užtikrintai ir 
beveik visiškai nedaro klaidų.

Antrą vietą laimėjęs latvis Žemgalis 
parodė gerą kombinacinį talentą bei teoretinį 
pasiruošimą. Jis surinko 13 taškų.

3 ir 4 vietą pasidalijo mūsiškis Taut»- 
v a i š a s ir didmeisteris Saemisch, abu 
surinkę po 10,5 t. Siame turnyre Tautvaišas 
pasirodė kaip geras kovotojas ir daugelyje 
endšpilių mikroskopišką persvarą išnaudojo 
laimėjimui. Didmeisteris Saemisch padarė net 
9 remizus. Jis važinėja dabar iš turnyro į 
turnyrą, visur užimdamas aukštas vietas. Jis 
laikomas geriausiu Europoje aklo lošimo spe
cialistu.

Penktą vietą laimėjo simpatiškas latvis 
Euchelinis su 10 taškų. Už jo mokslišką 
lošimą vokiečiai praminė jį „Schachprofes- 
sor“.

Šeštą ir septintą vietą pasidalijo Ariau- 
s k a s ir latvis O z o 1 s su 9 taškais. Arlauskas 
paskutiniu metu paaštrino savo lošimą, kas 
tačiau dažnai būna ir jam pačiam pavojinga. 
Ozols pirmoj turnyro pusėj buvo vienas pir
maujančiųjų, tik pabaigoje dėl nuovargio šiek 
tiek atsileido.

Aštuntuoju su 8,3 taško išėjo šių metų 
Augsburgo meisteris dr. Troęger. Tai tik
ras „Augsburgo stiliaus“ atstovas. Jo lošimas 
aštriai kombinacinis, primenąs netgi kavinės 
lošimą.

Devintą vietą laimėjo latvis Kruminš 
su 8 taškais. Tai begalo darbštus ir energin
gas šachmatininkas, įgavęs vardą „favoritų 
pabaisa“.

Dešimtą, vienuoliktą ir dvyliktą vietas pa
sidalijo su 7,5 taško latviai Dreibergas ir 
Ranki s bei vokietis Riedmiller. Drei- 
bergą vadino „žmogum be nervų", nes jis ly

giai ramiai priimdavo išlošimą ar pralošimą. 
Rankis, kuris Oldenburge išėjo trečiuoju, šia
me turnyre buvo neformoje. Riedmiller, sti
prus pozicinio stiliaus lošėjas, dar parodys 
save ateityje.

- Tryliktą vietą užėmęs austras Palme su 
7 t yra atstovavęs Austriją pasaulinėse olim- 
pijadose.

Visas kitas tolesnes vietas užėmė Augs
burgo šachmatininkai vokiečiai: XIV — 
Nuernberg 5,5 t., XV — Krautheim 
4 t., XVI — S c h m i 11 2,5 t. ir XVII — Hu
ber 1 t. Iš jų Nuernberg ir Schmitt turi 
meisterio vardus, bet šiame turnyre jie ne
turėjo sėk Alės.

Taigi iš 9-ių premijuotų vietų šešias paė
mė pabaltijiečiai ir tik tris vokiečiai. Tur
nyro užbaigimo proga savo prakalbose vo
kiečiai pabrėžė gerą pabaltijiečių lošimą ir 
stiprius jų nervus, žadėdami užmegztus san
tykius dar daugiau išplėsti.

Iš šachmatų pasaulio
• Po Alechino mirties šachmatų karaliaus 
sostas liko laisvas. Dabar projektuojama 
Maskvoje suruošti šešių geriausių turnyrą, 
kuriame dalyvautų: Botvinnik ir Smislov 
(SSSR), estas Keres, Reševski ir Fain (USA) 
ir pasaulio eksmeisteris Euve (Olandija).
• Innsbrucko pirmenybes laimėjo vienietii 
Raffay su 15,5 t. (iš 18), 2) Koenig 14,5 t.. 
3) Koch 13,5 t
• Rugsėjo mėn. pasibaigė turnyras Pary
žiuje, kur pirmą ir antrą vietą pasidalijo Ba- 
ratz ir Rosolimo po 8 t (iš 10), 3) Raizmann 
6,5 t. ir 4) Popel 6 t.
• Šveicarijos pirmenybes laimėjo dr. Sta- 
chelin, toliau — Blau, Gub ir Onnond.
• Spalių mėn. įvyksta didelis turnyras Pra
goję, kur, be čekų, pakviesti 3 amerikiečiai, 
4 rusai (jų tarpe Botvinnik) ir Anglijos meis
teris Alexander. Pirmasis prizas bus 40.000 
kronų (!).
• Skandinavijos čempijonatą Kopenhagoje 
laimėjo suomis Kaila su 7,5 taško, toliau — 
švedas Jonsson.
• Ispanijos meisteriu tapo Pomar (vunder
kindas) Su 11 t, 2) Medina 10,5 t. ir 3) Vi- 
lardebo 8,5 t.
• Didmeisteris Saemisch Bavarijoje lošė du 
simultanus aklom prieš 10 lošėjų: Augsburge 
+ 6 = 4 — 0 ir Lauingene +5 = 5 — 0.
® Dillingeno apskrity vyksta šachmatų tur
nyras, dalyvaujant didmeisteriui Saemisch, 
Tautvaišui, Arlauskui ir penkiems vietos vo
kiečiams.

Antrame rate Tautvaišas nugalėjo Sae- 
mischą. R. Arlauskas

Atitaisymas
Praėjusiame MK Nr. sporto žinių skyriuje 

prasileido nemaloni korektūros klaida: „Ša
rūnas“ dėkoja už dovanotus tautinius skyde
lius Dinkelsbuehlio lietuvių stovyklos gyven
tojams p.p. Brantams, bet ne p.p. Ber
notams, kaip klaidingai buvo atspausdinta.

Mes ieškome savųjų
2'??. Rinkevičienė Matilda (Schweinfurt, Th.- 

Fischer-Pl. 4-1) — Viltrakių Aldonos ir 
Vytauto, Rinkevičių Kazio ir Vytauto, 
Pikšilingių Vinco ir Magdės.

2093. Elfromienė Ieva (Sėedorf-Zeven, Kr. 
Bremervorde, DJ?. Lager 11-41) — Efro- 
mų Otto ir Jono, Efromaitės Otilijos ir 
Efromienės Adolfinos.

2094. Dumša Kazys ([23] Seedorf-Zeven, Kr. 
Bremervorde, Reg.-Bez. Stade, Baltic 
Camp, Lietuvių Paštas) — sūnaus Ze
nono, gimusio 1926. I. 1. Turintieji žinių 
apie jį prašomi atsiliepti.

2095. Baniukaitis Antanas (Neuffen, Kr. Nur
tingen, D.P. Camp) — sūnaus Zenono.

2096. Brandtnerienė Vera su sūnumi (Dillin- 
‘ gen/Donau, Litauisches Lager) — vyro

Brandtnerio Juozo.
2097. Sliažas Juozas (Tuttlingen, Ehrenberg- 

str. 33) — sūnaus Sliažo Gendriko.
2098. Grigaliūnienė-Gtulginskaitė Juzė (Dra

gan, Kr. Dannenberg/Elbe, D.P. Camp 
„Oxford“) — brolių Stulginskių Prano, 
Alekso ir Kosto, Sereikos Beno. Lisevi- 
čiaus Juozo ir kt. pažįstamų bei giminių.

2099. Lukoševičiūtė Birutė ([24] Itzehoe, Kai
serstr. 51) — brolio Lukoševičiaus Al
berto.

2100. Galeckienė Antonina (Neusee 1 b. Ans
bach) — sūnaus Galecko Henriko, gim. 
1924. IV. 28.

2101. Navikauskas Albinas ir Lukoševičius 
Leonas (Schweinfurt, Theodor-Fischer- 
Platz 4-5) — giminių ir pažįstamų.

2102. Makūnas Kostas ([14] Kirchheim-Teck, 
Roseggerstr. 16) — brolio Makūno Bro
niaus.

2103. Milišauskas Viktoras — savo brolio Mi- 
lišausko Antano ir kt. artimųjų. Atsi
liepti adresu: K. Sakalauskas, Olden
burg i. O., Eversten — Am Schiess- 
stand B.

2104. Keblys Juozas (MUnchen, Lohengrinstr., 
D.P. Camp UNRRA Team 124) — tėvo 
Keblio Juozo, pusbrolio Kubiliaus Ka
zio ir kt giminių bei pažįstamų.

2105. Gritėnas Juozas (Dillingen/D., Litaui
sches Lager) — giminių ir pažįstamų.

2106. Juknevičius Jonas (Dillingen/D., Litaui
sches Lager) — giminių ir pažįstamų.

2107. Amerikos lietuvis Trumpaitis Antanas 
— savo sesers Trumpaitytės Domicėlės.

Žinantieji apie ją prašomi pranešti Burk- I 
šai Pranui, (14a) Oberlenningen, Tum- 
halle.

2108. Lukošienė Emilija (Rothenburg o. Tbr., 
Sanat Wildbad) — Pilipavičių Juozo, 
Leone ir Stasio.

2109. Tverijonas Pranas (Rothenburg o. Tbr., 
Sanat. Wildbad) — dukters Tverijonai- 
tės Julės.

2110. J. Cernelienė, gyv. Scotland, Bellshille, 
3 Hunter Str. (Lanorksline), ieško Ra
dzevičiūtės Anelės, paskut. kartą maty
tos Vienoje.

2111. Barkauskienė - Brinevičiutė Ona, gyv. 
Scotland, Glasgow C 5, 88 Zlorence Str.
— savo seserų Ratkevičienės Veronikos, 
Zigmantienės Marės, Kalinauskienės 
Magdės ir brolio Brinevičiaus Juozo.

2112. Galeričienė Ona, gyv. Scotland, Glasgow 
C 5, 400 Bamberland Street — sunaus 
Mikutaičio Prano.

2113. Legacion de Lituania, Calla Pampa 4174, 
Buenos Aires, Argentina, prašo pranešti, 
kad Tumasonienė (Tumasonis) Magde- 
lena gyvena: Calla Sarmiento 510, Avel
laneda, Rep. Argentina. Tame pat name 
gyvena ir p. Samulienė.

2114. Boguslauskas Emilis (per p-lę Balkaus- 
kaitę, gyv. Scotland, Glasgow C 5, 139 
Adelfhia Str.) ieško brolio Boguslausko 
Balio, Boguslausko Alekso ir Choro- 
manskio Cezaro.

2115. Srg. St. Tuhan-Baronowski, Polick-Fer- 
ces C.M.F. 37, Italy — Jablonskio Stepo, 
s. Stepo, Djasevičiaus Kosto, Janušausko 
Motiejaus su žmona Janušauskiene-Tei- 
zereite Tamara, Teizerio Osmaęo.

2116. Puodžiūnienė - Kiudulaitė Klara, gyv 
Australijoje, Brisbane, Red Hill, 1 Zig- 
Zag Str. — Brazauskienės-Kiudulaitės 
Viktorijos, Kuodienės Ievos, Gahninie- 
nės Sofijos.

2117. Urbanavičienė Uršulė, gyv. Scotland, 
Stoncy-Burn bresent Čuthill 115 — se
sers Ratkevičienės Magdelenos su šei
ma, Svobūnienės Onos su šeima, Sako- 
tienės Teresės su abiem dukterim — 
Ona ir Terese (?), Kanapkevičiaus (ar 
Karapkeviičaus) Kazimiero, Krasinsko 
Juozo.

2118. Jurgonlenel Filomenai atsiliepia giminės 
iš Pietų Afrikos per Raud. Kryžių Jo
hannesburg: 1) Mm. Petrė (Petronella)

Tutlis, 361 Church Street, Pretoria, Tol. 
S. Africa, 2) Mr. John Tutlis, 339 von 
der Walt Pretoria, Tol. S. Africa.

2119. Sidabrui Vincui, gyv. Kassel, gautas iš 
p. Balkauskaitės (Scotland, Glasgow C 5, 
Adelphia Str.) laiškas. Adresatas pra
šomas asmeniškai arba laišku kreiptis 
jo atsiimti į Liet. Raud. Kryžių Seedorf- 
Zeven, Bremervorde.

2120. Jurkšienė Marcelė -(Kassel-Oberzweh- 
ren, Mattenberglager) — vyro Jurkšo 
Prano, sesers Austinskienės Agotos ir 
brolio Antanaiči Prano.

2121. Matulaitienė-Bakūnaitė Johana (Kassel- 
Oberzwehren, Mattenberglager) — Pe
trauskų Stasio ir Adelės, Giedrių Anta
no ir Petronėlės.

2122. LTB Meerbecko apylinkės komite
tas (Meerbeck b. Stadthagen, Hs.-Nr. 
19/6) prašo atsiliepti arba apie jų liki
mą pranešti šiuos asmenis: Bazerį Joną, 
Šerkšnį Antaną, Mikalonį Joną, Brisotą 
Viktorą ir Stasį, Nagaliauską Antaną ir 
Antosę, Gajauskaitę Bronę, Belsk] Jo
ną, Juozokaitį Joną, Certavičių Bronių, 
Lideiką Antaną, Prielgauską Kazį, Le- 
tuką Juozą ir Alfonsą, Grainaliauską 
Steponą, Siaulį. Jurgį, Liaugaudą Napo
leoną, Sysą Vladą, Valančių Simą, mkt 
Šnekutį Vladą ir Bazerytę Zosę.

2123. Kovelis Petras ([21] Blomberg/Lippe, 
Neutor 48, Lithuanian Committee) —

■ Venslovo Broniaus su šeima.
2124. Kalpokas Vytautas ([21] Saarbeck, Dorf 

7, b. Hilbert) — Mušinsko Mečislovo.
2125. Bružienė-Slavinskaitė Birutė (Kempten, 

Litauisches Lager) —• tėvų Baltrūnų Jo
no ir Emilijos.

2126. Nikšytė Petronėlė (Kassel-Oberzwehren, 
Mattenberglager) — Rokienės Konstan
cijos, Stankaitytės Anelės ir kt. gimi
naičių.

2127. Strička Petras (Kassel - Oberzwehren, 
Mattenberglager) — Marazo Prano, gi
minių bei pažįstamų.

2128. Paulauskaitė-Žiemelienė Martyna (Wies
baden, Litauisches Lager, Bl. 27-11-43) 
— brolio Palausko Kazimiero, gyvenu
sio Vienoje. Jo gyv. vietą ar likimą ži
nančius prašoma atsiliepti.

2129. Iešmantas Juozas, grįžęs iš nelaisvės, 
dabar gyv. (20) Lehrte b. Hann., Chur
chill Camp — giminių ir pažįstamų.

2130. Valatkevičius Alfonsas, t. p. grįžęs iš ne
laisvės, dabar gyv. (20) Lehrte b. Hann., 
Churchill Camp — giminių ir pažįstamų.

2131. Naujokaitis Antanas ([20] Lehrte bei 
•Hann., Churchill Camp) — giminių ir 
pa žįsta mų.

2132. Mezginienė Emma (Langenholtensen, Kr. 
Northeim/Hann.) — Mažurkevičienės Ol- 
gos ir jos dukterų — Poderienės Gend- 
rutos ir Kolaitienės’Sbhanos.

2133. Vizbaras Pranas (Lubeck, Geninerstr., 
Litauisches Lager DJ?. L.G.) — Liko 
Makso ir Piliponio Zigmo.

2134. L. R. Kryžiaus Ravensburgo sky
rius ieško Bilaišytės Janinos, gim. 1923. 
H. 19 ir 1944 m. baigusios Kaimo IV

* Valst. Gimnaziją. Žinančius ką apie jos 
likimą arba jos adresą prašomi pranešti.

STANLY BURNIS, 720 Ferdinand Str. 
SCRANTON, Pa. USA. — rašo laišką savo 
broliui Povilui. Laiškas yra pakliuvęs į kito 
asmens laišką (voką). Matomai, laiškai kelio
nėje buvo sukeisti.

Suinteresuotas laišku asmuo prašomas 
kreiptis į Lietuvių Komitetą, Wunsiedel, Ba
varia, DP Camp „Henry Cochran".

Advokatas ir notaras Dr. iur. Hąns Lau- 
scher, (21) G r e v c n i.Westt, turėdamas svar
bių reikalų prašo jam atsiliepti žinomąjį spor- 
tininką-imtyn įninką Juozą VINCĄ arba ži- 
nančiuosius nurodyti jo dabartinę gyv. vietą 
bei adresą.

■ MŪSŲ KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovykla

Leidžia Redakcinis Kolektyvas:
Vyr. Redaktorius D. Pen ik as. 
Redaktoriai — Al. Laikūnas ir

Ant Musteikis
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ 8AVAITRA8TI8

Sėkminga Chicagos Lietuvių 
Tarybos Konferencija

452 delegatai atstovavo 190 draugijų. Suaukota 2.500 dol. Daly
vavo Lietuvos Konsulas Dr. P. Daudzvardis ir kiti aukšti svečiai.

Priimtos svarbios rezoliucijos.
Sekmadieni, rugsėjo 29 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoje įvyko Chicagos Lietuvių Ta

rybos Konferencija. Ją pradėjo 130 vai. po pietų pirmininkaująs Dr. K. Drangelis. Su
giedojus Amerikos ir Lietuvos himnus, po įžanginės kalbos kalbėjo Leituvos Konsulas Dr. 
P. Daudzvardis. Jis nurodė, kad šiandien Lietuva yra netekusi ketvirtos dalies savo gyven
tojų. Rusai okupantai 70’/* krašto gyventojų laiko pavojingais sovietinei santvarkai. Oku
pantų manymu reikia išgabenti dar 50°/» Lietuvos žmonių. Savaime suprantama, kad į iš
vežtųjų vietas bus atgabenti kiti. Tuo būdu Lietuvos visuomenė pasidarys atskiesta, su
maišyta ir jau komunistų akimis žiūrint nebepavojinga. Lietuviams, kaip tautai, gręsia 
pražūties pavojus. Tačiau Lietuvą, kaip valstybę tebepripažįsta Amerika, Anglija ir dar 
per keturiasdešimt kitų valstybių. Rusų okupacija Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
esanti juoda dėmė civilizuotame pasaulyje. Lietuvos klausimas šiandien esąs klausimas, 
ar pasaulį valdys teisė ar jėga.

Po to susirinkusiems buvo perstatyti svečiai, nesenai atvykę iš užjūrio: Dr. Marijona 
Milda Budris, inž. Sabanas, mokytojas Jurgis. Savaitis, Dr. Gudavičius, dailininkas Petras 
Kaulėnas.

P-lė Eupruzina Mikužaitė perskaitė Lietuvių Tarybos nutarimų ir veikimo protokolą. 
Buvo iškeltas klausimas, kad į Chicagos Lietuvių Tarybos Konferenciją reikėtų kviesti ir 
daugiau Chicagos apylinkės draugijų. Į šį klausimą sekretorė atsakė, kad bus galima ki
tais metais kviesti, jeigu konferencija ar Chicagos Taryba nutars kviesti. Taip pat buvo 
iškeltas sumanymas rengti įvairiose kolonijose pobūvius, jų pelną skiriant Lietuvos rei
kalams.

Į nominacijų komisiją paskirti Dr. Montvydas, ponia Samienė ir ponas Kaulakys. Į 
rezoliucijų komisiją — L. Simutis, Dr. P. Grigaitis, M. Vaidyla, kun. Prunskis ir Jakaitis. 
G. Šukys pranešė, kad draugijos sudėjo arba paskyrė 1.200 dolerių aukų.

Apie Amerikos Lietuvių Tarybos, kurios skyriumi yra Chicagos Lietuvių Taryba, 
veiklą pranešė „Naujienų“ redaktorius Dr. P. Grigaitis. Jis paaiškino, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba sudaro 27 asmenys. Jos vykdomasis komitetas susideda iš trijų narių — 
pirmininko L. Simučio, sekretoriaus Dr. P. Grigaičio ir iždininko M. Vaidylos. Savo pra
nešime Dr. P. Grigaitis suminėjo kai kuriuos svarbesniuosius Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbus. Prieš įvyksiant Paryžiaus Konferencijai, buvo paruoštas Jungtinių Valstybių val
džiai memorandumas Lietuvos reikalu.

Kai Sovietų užsienių reikalų komisaras Molotovas atsivežė į Paryžiaus konferenciją 
Pabaltijo valstybių kvislingus, neva jų užsienių reikalų ministerius, tai Amerikos Lietuvių 
Taryba pareiškė protestą prieš šį užsimojimą kvislingus įbrukti konferencijoje. Senatoriui 
Vandenbcrgui ruošiantis vykti į Paryžiaus konferenciją, jį aplankė Amerikos Lietuvių Ta
rybos vykdomasis komitetas ir žodžiu bei raštu plačiai jį painformavo apie Lietuvą ir jos 
byla.

Dr. Pijus Grigaitis taip pat pranešė apie Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimą Wa
shingtone rugsėjo 21-22 d. kuriame buvo svarstomi Lietuvos klausimai. Baigdamas savo 
pranešimą Dr. P. Grigaitis taip pat pabrėžė, kad ir šiandien Lietuva tebepripažįsta be 
Anglijos ir Amerikos dar 43 kitos valstybės.

Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas Leonardas Simutis kal
bėjo apie reikalingumą Lietuvos reikalams kuo daugiausia aukų surinkti Po jo kalbos 
buvo renkamos aukos ir jų buvo surinkta daugiau kaip 1.300 dolerių. Taigi jas pridėjus 
prie 1.200 dolerių suaukotų Įvairių draugijų, susidaro daugiau kaip 2.500 dolerių suma.

Konferencijoje buvo priimtos dvi rezoliucijos. Viena anglų kalba, kuri bus pasiųsta 
prezidentui Trumanui, kitiems valdžios nariams ir Illinois valstybės kongreso nariams. 
Antroji rezoliuciją lietuvių kalba. Tai atsišaukimas į Chicagos ir jos apylinkės lietuvius. 
Be to, nutarta pasiųsti telegramos prezidentui Trumanui ir valstybės sekretoriui Byrnes.

Įvairios žinios—
• Anglija perleidžia Norvegijai tris karo lai- 
vus-naikintuvus.
• Ap iš Varšuvos praneša, kad, milicijos va
do pareiškimu, esą. užmušta daugiau kaip 2.000 
lenkų milicininkų, o dukart daugiau sužeista 
kovoje su pogrindinėmis jėgomis. Jau 86 po
grindžio organizacijos esančios palaužtos ir 
daugiau kaip 2.000 partizanų likviduota.
• S. m. rugsėjo 15 d. US zonoje buvo 175.000 
lenkų DP. Per ankstyvesnius 3 mėnesius grį
žo namo 13.000 lenkų.
• Austrijos užsienių reikalų ministeris Kari 
Gruber vyks neoficialiai į Ameriką, kur lan- 
kysisz Čikagoje, Vašingtone ir kt. miestuose.
• Amerikos lėktuvų gamybos bendrovė ke
lių mėnesių būvyje pagamins kariuomenei 
tam tikrą skaičių oro tvirtovių — B 29.
• Amerikoje pradedamas diskutuoti trečio
sios partijos, kuri būtų panaši į anglų darbie- 
čių partiją, steigimas.
• Islandijos ministerių kabinetas atsistaty
dino, nesutaręs ratifikuoti sutarties, sudarytos 
tarp Amerikos ir Islandijos. Islandijoje JAV 
karo metu buvo įrengusios karo bazę, kurią 
mano kol kas pasilaikyti savo dispozicijoje, 
kad esant reikalui galėtų ja pasinaudoti.
• Portugalijoje kilęs karinis sukilimas buvo 
numalšintas ir sukilėliai pasidavė be kovos.
• Prezidentas Trumanas spaudos konferen
cijoje paneigė gandus, jog Amerika yra da
vusi Britanijai atominių bombų atsargai.
• Rumunijos ūkininkų partijos vadas įteikė 
memorandumą Amerikai, Britanijai ir Rusi
jai dėl spaudos, žodžio ir rinkiminės propa
gandos laisvės suvaržymų.
• Publicistas Joseph Alsop sako, jog Ame
rikos politikos vairuotojai žiną, kad karas ga
lįs būti, bet jis iškilsiąs tik tada, jei būsiąs 
Amerikai primestas.
• Sovietų Sąjunga 
krantų:

Iš Italijos
M Suomijos -
„ Rumunijos - 
w Vengrijos -

gauna reparacijų iš

- 100.000.000 dolerių
- 300.000.000
- 300.000.000
- 300.000.000

• Lenkijoje visuotiniai rinkimai numatomi 
pravesti gruodžio 8 d.
© Jugoslavija už pašautą lėktuvą su pen
kiais JAV lakūnais sumokėjo 150.000 dolerių. 
Už lėktuvą reikalaujama dar 200.000 dolerių, 
o Naujoji JAV jūrų politika reikalaujanti 
stiprių bazių Aleutų salose, netoli Sibiro, 
Aliaskoje, Havajuose, Guame ir Mariano sa
lose.
• Norvegija rengiasi išleisti baltąją knygą, 
kurioje bus kaltinama Švedija už bendradar
biavimą su naciais karo metu, už leidimą vo
kiečių karo transportų per Švediją ir už nor
vegų kronos nuvertinimą okupacijos metu. 
Kad tik Skandinavija netaptų antraisiais Bal
kanais?
• JAV išrastas naujas teleskopas, kurio pa
galba galima tiesiai žiūrėti j saulę ir visai 
nereikia aptemdyti akių. Su tokiais įtaisias 
laivyno pilotai galėjo visomis kryptimis tie
siog sekti priešo lėktuvus.
• 200 vokiečių technikų išvyko į D. Britani
ją. Jie išvyksta pusei metų pagal sudarytą 
sutartį. Atlyginimas metams nustatytas nuo 
1.400 iki 3.200 dolerių, kurių pusę sumos ga
lės siųsti namo.
© JAV savo numato daugiau teisių“ rusams 
praplaukiant Dardanelus, bet gynyba turinti 
palikti išimtinai turkų žinioje.
9 Pranešama, kad Kominterno vyr. būstinė 
busianti perkeliama į Paryžių.
© Prancūzijoje priimtas antrasis konstituci
jos projektas. Nuo balsavimo susilaikė apie 
apie 30*/*. Už konstituciją pasisakė tik apie 
1 milijoną daugiau negu prieš ją.
o Sovietų Sąjungoje vyksta nauji areštai 
kolektyvinių ūkių administracijoje. Minimos 
sritys — Kazakstanas, Uzbekistanas, Altajus, 
Pietinis Sibiras. Nusiskundžiama bloga žve
jyba ne tik Rusijoje, bet ir Estijoje, Lietuvoje 
ir kitose srityse.
• Mokslininkai tikisi 1950 metais raketą nu
vairuoti į mėnulį.
9 Berlyne pašautas girtas rusų karys ir 
paskum perduotas Sovietams.

AR ILGAI TAIP BUS?
Pasaulį sujaudino žinia, jog Jugoslavijoje 

arkivyskupas Aloys Stepinac nuteistas 16 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, konfiskuojant 
turtą ir penkeriems metams atimant piliečio 
teises. Jo sekretorius nubaustas mirties bau
sme. Be to, teisiama dar 240 katalikų kunigų.

Šie žygdarbiai katalikiškąjį pasaulį sukėlė 
ant kojų. Priekaištai eina iš D. Britanijos, 
Amerikos ir Romos.

Keturi užsienių reikalų ministerial susi
rinks lapkričio 4-5 dienomis Naujorke galu
tinai baigti penkių Paryžiaus konferencijoje 
apsvarstytų sutarčių projektų ir jų pasirašyti.

Vokietijos problemą numato pradėti svars
tyti keturi didieji lapkričio 20 dieną net ir 
tuo atveju, jeigu dėl apsvarstytų sutarčių 
projektų pasirašymo iškiltų nesuderinamų 
nuomonių skirtumų, praneša Londono BBC 
radijas.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ SINODAS
S. m. spalių 30-31 d. Lebenstedte (prie 

Braunschweigo), lietuvių stovykloje, šaukia
mas lietuvių evangelikų (liuteronių ir refor
matų) Sinodas. Pakvietimai jau išsiuntinėti 
per kunigus. Lietuviai kunigai, p. p. kurato
riai ir parapijų (stovyklų) atstovai, kurie dar 
negavo kvietimų, šiuo kviečiami dalyvauti.

Kaip jau buvo skelbta, stovyklos, kuriose 
gyvena iki 100 evangelikų, renka vieną atsto
vą, o stovyklos, kur yra daugiau kaip 100 
evangelikų — du atstovus. Išrinktiems atsto
vams vietos kunigas arba rinkimų komisija 
išduoda įgaliojimus raštu.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
globoja buv. karo belaisvius
Sąryšyje su „Mūsų Kelio“ 38/47 Nr. at

spausdintu atviru karo belaisvių Dachau sto
vykloje laišku Redakcijai, L.R.K. generalinis 
Amerikos zonos įgaliotinis* informuoja, kad 
laiške minimi karo belaisviai L.R.K. pastan
gomis jau š. m. rugsėjo 21-22 d. buvo iš
laisvinti ir visi, tiesiog atvykę iŠ Dachau į 
L.R.K. Miunchene, laisvo gyvenimo pradžioje 
gavo pirmąją pagalbą. Ta proga pastebėtina, 
kad L.R.K., nors ir neturėdamas Tarptautinio 
Raudonojo Kryižaus privilegijų, savo nenuil
stamo darbo dėka pasiekė tai, kad viso apie 
800 karo belaisvių, buvusių Freimano sto
vykloje Miunchene, Regensburge, Bad Aib- 
lingene, Dachau ir kt. tos zonos stovyklose, 
šiandien yra laisvi, pagal išgales aprengti, 
patalyne, pinigais ir maistu sušelpti bei ati
tinkamais liudijimais aprūpinti.

Rusija pertvarko gynybą
Didinamas laivynas ir pritaikomi nauji 

ginklai
Specialus Reuterio korespondentas, pasi

remdamas kai kurių užsienio karo attaches 
pranešimais, nurodo, jog Sovietų Sąjungoje 
vykstąs intensyvus pokarinės armijos peror
ganizavimas.

Sovietų aukščiausioji karo taryba, imda
ma dėmesin atominę bombą, • raketas, radarą 
ir kitus naujus ginklus, studijuoja mokslo lai
mėjimus, jų pritaikymo galimybes laivynui, 
aviacijai ir sausumos kariuomenei.

Nustatomos išsklaidytos aorūpinimo, re
zervų bazės, didesnis judrumas, paskirų vie
netų, grupių ir vadovybių nepriklausomumas.

Tankai ir artilerija gauna vis daugiau dė
mesio, tačiau pėstininkai lieka pagrindiniu 
veiksniu.

Raudonoji armija preciziškai studijuoja 
visą medžiagą, kuri gaunama iš Vakarų kraš
tų, ypačiai Amerikos ir Anglijos — apie ori
nių pajėgų operacijas. Skiriama daug dėme
sio bombonešiams. Per aviacijos dieną So
vietai pademonstravo savo naujus lėktuvų 
tipus.

Rusija siekia tapti pirmąja jūrų galybe. 
Skaičius ir laivų dydis yra žymiai padidintas. 
Laivyno bazės įrengiamos Tolimuosiuose Ry
tuose ir Baltijos jūroje, kur jos tobulinamos, 
pritaikomos ir militarizuojamos.

Viltis proletariate
Sovietų spaudoje, per radiją ir paskaitose 

raudonoji armija laikoma vienintele Sovietų 
socialistinės valstybės tvirtove ir todėl deda
mos viltys į pasaulio proletariatą.

Vyriausybė yra pažadėjusi sovietų pilie
čiams, kad galingoji raudonoji armija bus pa
laikoma ir tobulinama, kad apsaugotų nuo 
galimos kapitalistų reakcionerių agresijos.

Imtasi žygių glaudesniems santykiams tarp 
kariuomenės ir komunistų partijos užmegzti. 
Daliniams partijos doktrinų perteikimas da
bar esąs žymiai padidintas.

Pagal naują statutą, paskelbtą prieš kelis 
mėnesius, keliama disciplina ir bekompromi- 
sinis klusnumas potvarkiams. Ginkluotos ka
riuomenės šiuo metu skaičiuojama apie 2 mi
lijonus, nors tikrasis jos skaičius laikomas 
paslaptyje.

Mokslininkai kartu su karo vadais glau
džiai dirba naujų ginklų gamyboje. Prie šio 
darbo yra pritraukti ir vokiečių specialistai, 
įrankiai ir mašinos.

Taikos konferencijos 
balansas
(Pradžia 1 pusi.)

Konferencijos reikšmė
Si konferencija savo paskirtimi nebuvo le

miamu veiksniu Europos atstatymo problemai 
išspręsti ir pasaulinės taikos kūrybai. Pary
žiuje susitarta tik antraeiliais klausimais, o 
be to, dar neaišku, ar ir priimtieji sutarčių 
projektai bus Molotovo pasirašyti? Svarbesni 
klausimai laikinai išimti iš svarstymo.

Nežiūrint to, šios konferencijos vaidmuo 
pastovios taikos organizavimui ir demokrati-r 
nių kraštų politikos išryškinimui buvo žymus. 
Pirmiausia, ši konferencija buvo vieša, jos po
sėdžiuose dalyvavo pasaulio spaudos atstovai, 
kurie leido pasauliui žinoti, kas Paryžiuje de
dasi, kas ir kaip kalba.

Šis viešumos faktas yra žymiai svarbesnis 
veiksnys negu pats taikos sutarčių projektų 
paruošimas. Juk sutartys gali būti dar ir ne
pasirašytos, o viešosios opinijos paruošimas ir 
nustatymas- teisybės link — yra labai reikš
mingas vaidmuo. Per viešas diskusijas išryš
kėjo vakarų demokratijų ir komunistinio blo
ko, vadovaujamo Rusijos, siekimai, tikslai bei 
taktika. O šis faktorius yra nepaprastai svar
bus busimųjų ir jau nebetolimų problemų 
sprendimuose. Kai vakarai visada skuba tai
kos sudaryine, tai Rytai nuolat delsia, gin
čijasi ir traukia laiką. Demokratiniai kraštai 
greičiau nori Europą pastatyti ant tvirtų eko
nominių ir politinių pagrindų, nes tik per tai 
tegalima bus sukurti pastovią taiką, kurios 
laukia visos Europos tautos.

Tad, kalbant apie Paryžiaus Taikos konfe
renciją, kuri nors ir netarė dar savo pasku
tiniojo žodžio, tenka vertinti ją iš teigiamos 
pusės, nes per ją pasaulis buvo painformuo
tas apie demokratinių ir komunistinių kraštų 
siekimus, apie sunkų ir neproduktyvų bendra
darbiavimą, apie pasaulio suskilimą į dvi 
priešingas stovyklas, kurių bendras darbas 
sunkiai įmanomas pastovios taikos kūryboje. 
Ši konferencija privers vakarų sąjungininkus 
rimtai persvarstyti vestą užsienio politiką ir 
ieškoti būdu . ir priemonių, kaip pagreitinti 
taikos organizavimą. A. Audronis

Collegos-ės Samogitai-ės
Artimiausiu metu norima sušaukti buv. 

lietuvių-žemalčių studentų Korp! „Samogl- 
tia“ ir „Filiae Samogitia“ suvažiavimas. Ini
ciatorių grupės vardu maloniai prašomi buvę 
Filisteriai ir korporantal-ės pranešti kuo sku
biausiai savo gyvenamosios vietos adresus 
Nap. Girtautai, D i 11 i n g e n' Donau, Litaui- 
sches Lager.

Kada Sovietų Sąjunga turės atominę bombą?
Kada antroji (oficialiai pirmoji) atominė 

bomba buvo numesta ant Japonijos miesto 
Hirošima, tada JAV prezidentas Trumanas 
pasauliui pareiškė, jog nuo dabar prasidedanti 
nauja istorinė atominė era. Pasaulio galybės, 
jų tarpe Sovietų Sąjunga, pergyveno didelį 
sukrėtimą.

Metams pralinkus nuo faktiškos karo pa
baigos ir (neturint didelių perspektyvų pasto
viai ir teisingai taikai suorganizuoti, atominės 
energijos panaudojimas karo tikslams tampa 
vienu svarbiausių klausimų. Vakarų demo
kratijų politikai, rikiuodami savo politinę mi
siją, visada turi turėti galvoje, kada Sovietų 
Sąjunga turės atominę bombą.

Šito klausimo išsprendimas yra labai ankš
tai susijęs su bendrąja tarptautine politika bei 
jos eiga.

„New York Times Overseas Weekly“ klau
sia: kokioje padėtyje šiandien yra Rusijos 
mokslas ir ar Rusija galinti gaminti atominę 
bombą? Šie klausimai esą nekeliami Pary
žiaus konferencijoje ar JTautų posėdžiuose, 
bet jie tikrai esą Byrnes, Attlee, Bevino, Evatt 
ir kitų ministrų mintyse, kurie rūpinasi žmo
nijos likimu.

Rusijos mokslo laimėjimai, rašo laikraš
tis, esą dideli. Rusai maną, jog tie laimėjimai 
esą susiję su marksizmo principais.

Sovietų mokslas esą pasiekęs tokią stadiją, 
jog atominės bombos, gamyba galinti būti 
įvykdyta netolimoje ateityje. Atominės bom
bos ghmybos fizikai, kurie įrodinėjo įvairiems 
Vašingtono kongreso komitetams, esą beveik 
vieningos, jog kelių metų būvyje maždaug 
nuo 3 iki 10 metų — bet kuri tauta, kuri su
mobilizuotų mokslo ir technikos resursus,’ ga
lėtų toje srityje pasivyti amerikiečius.

Tik keletas mokslininkų pasisako priešin
gai. Šie pastarieji mano, jog Rusija tik po 
20 metų tegalėsianti pasigaminti atominę 
bombą.

Kaip matome, atominės bombos gamybos 
srityje nėra vieningi visi mokslininkai, tačiau 
dauguma pasisako už tai, jog atominę bombą 
gali pasigaminti kiti kraštai kelių metų bū
vyje. Iš to tenka padaryti išvadą, kad tarp
tautinė politika, siekianti pastovios taikos, tu
rės ilgainiui suaktyvėti, nes vakarų sąjungi
ninkai nenorės pergyventi tautas naikinančio 
karo.
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