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Laikas priminti
Antri’ jau metai, kaip USA ir Britų ar

mijų išlaisvinti negeidžiamais įnamiais gyve
name vokiečių žemėje, ir nežinia, kaip ilgai 
dar teks mums čia gyventi. O gyvenimas 
kasdieną darosi sunkesnis.

Nemalonią praeitį žmonės greit pamiršta. 
Pamiršo ją ir vokiečiai. Jie nebeatsimena, 
kad mus, kaip šungaudžiai šunis, jų vyrai 
gaudė mūsų pačių žemėje, krovė į sunkveži
mius ir, kaip vergus, gabeno Reicho fa- 
brikuosna juodo darbo dirbti. Nebeprisimena, 
kad vieni geriausiųjų mūsų tautos sūnų buvo 
užkankinti jų koncentracijos stovyklose arba 
jau minėtų armijų išvaduoti, bet visam am
žiui palaužta sveikata. Užmiršo jie, kad, fron
tui besitraukiant, ginkluoti vokiečiai vijo iš 
Lietuvos kaimų žmones apkasų rausti... Jie 
nebeprisimena, kad ne maloniais ir laukia- 
maią svečiais pas juos atvykome, o kažkokiais 
pastumdėliais, žemesnės. rūšies žmonėmis, 
kurie už teisę gaut svetimšalio juodadarbio 
maisto kortelę ir pastogę lagerio barakuose 
turėjome dvyliką valandų juodžiausią darbą 
dirbti labiausiai bombų trankomuose kvar
taluose ...

To jie nebeprisimena, o prisimint vertėtų: 
gal tuomet ir labiausiai sukempėjusioje šir
dyje prabiltų žmogus.

Mes nesame akli ir žemažiūriai. Mes ma
tom, kaip sunku ant karo griuvėsių organi- 
luoti naują, teisingesnį vokiečių tautos gyve
nimą. Bet, ir tai matydami, mes neįstengiame 
suprasti žvilgsnio, kuriuo šiandieną vokiečiai 
varsto mus, gal dėl pačios didžiausios žmoni
jos istorijoj tragedijos priverstus glaustis jų 
apverktinoje pastogėje.

Kad eilinis vokietis piktu žvilgsniu palydi 
kiekvieną svetimšalį, dar galima šiaip su
prasti: toks jau jo būdas — mato tik šią dieną 
ir mažytį savo eilinio gyvenimėlio akiratį. 
Bet kada nedraugingi balsai mūsų adresu 
pradeda skambėti jų „landtaguose“, kur, kaip 
bekalbėsime, susirinkęs tautos elitas, arba 
laikraščiuose, kur, reikia manyti, dirba švie
suomenė, to jau suprasti nebegalima...

Suprasti negalime, tačiau faktas lieka fak
tu — nedraugingieji svetimšalių adresu balsai 
ėmė reikštis ir jie kaskart stiprėja. O... la
šas po lašo ir akmenį pratašo.

Tiesa, mes esame globojami galios ir tei
singumo, kuris diktuoja ne tik vokiečiams, 
bet ir didžiajai pasaulio daliai, kur dar tebėra 
atviros durys žmoniškumui, tad, atrodo, lyg ir 
nereikėtų dėl tų nuotaikų baimintis, galima 
būtų pro jas praeiti- abejingu žvilgsniu. O 
vis tiktai...

Gyvename .pas juos, užimame jų pastogės 
kamputį, ir geri santykiai su namiškiais pa
dėtų daug lengviau perkąsti vargingas trem
tinio dienas. Be to, vienas Dievas težino, ko
kios ramios ar audringos ateities dienos lau
kia mus visus.

Netvirtinsime, kad vokiečių puolimai sve
timšalių adresu yra visai be pamato. Ne mes 
vieni sužymėti liūdnomis DP raidėmis, ne 
mums vieniems užtvertas kelias į namus. 
Mūsų net mažuma. O kas tauta, tai charak

Kq anglas patyrė TSRS
Europa vėl gyvena tautų kraustymosi laikus

Pastaruoju metu keletas USA ir D. Brita
nijos žurnalistų turė regos nuvykti į T. Są
jungą. Grįžę jie pas., uė savo įspūdžius, ku- 

' rie daugeliu požiūriu įdomūs ir mūsų skaity
tojams. Sį kartą susipažinsime su įspūdžiais, 
kuriuos patyrė britų „Daily Telegraph" ko
respondentas Hugh Chavins. Šešias savaites 
praleidęs T. Sąjungoje, jis randa ir teigiamų 
dalykų — jis pripažįsta, kad gyventojų stan
darto lygis progresyviniai kyląs, pramonės 
plėtimas ir mokslinių išradimų pritaikymas 
pramonėje esą gerai organizuojami, nors -ga
mybos metodai atrodo esą žemesni už D. Bri
tanijoje ir JAV naudojamuosius. Žemės ūkio 
mechanizacija esanti pakilusi. Teatro, meno 
gyvenimas intensyvus. Gatvės — nuostabiai 
švarios. Tačiau, kaip pasakoja britų žurna
listas, socialistui, nesilankančiam oficialiai, 
apsilankymas Tarybų Sąjungoje teikiąs pa
moką. Jei jis neaklas ir sugeba įdėmiai sekti, 
jis pastebės tokius klasinius skirtingumus, ko
kių nerasi jokiame kapitalistiniame krašte, "jis 
pastebės prarają tarp pajamų ir išlaidų, su 
teisingumu daug bendra neturinčią.

Aprašęs tai, kas jam patikę tarybiniam 
krašte, Hugh Chevins pažymi ir neigiamas 
puses. Miestai esą perpildyti, gyventojai blo
gai apsirengę. Jo nuomone, pats rėžimas ne
sąs proletariato diktatūra, bet greičiau polici
nio tipo valstybė.

Tokioje valstybėje gyvenimas esąs ribotas. 
Policijos pareigūnų skaičius nuolat augąs —

Vėlinių žiburiai tremties sutemose
Liūdną bespalvį rudenį, paskendusį vakaro 

sutemose, mes puošiame kapus šviesiomis žva
kių liepsnelėmis ir pagerbiame mirusiuosius. 
Ir taip kasmet, nuo neatmenamų laikų. Daug 
vaško sutirpo ir daug gilių atodūsių praslinko 
per mūsų kraštą. Gerbėme žuvusius kovoje 
didvyrius, minėjome ir tuos, kuriems angelas 
sargas užpūtė gyvybės žvakę. 

• • •
Atėjo metas, kada mūsų krašte suplevė

savo svetimoji vėliava. Kraujuje išmirkyta — 
kraujo troško. Kad 
neišbluktų jos spalva, 
ji buvo šlakstoma 

mūsų tėvynainių 
krauju. Daug tūkstan
čiu jų jau išžudyta, o 
dar daugiau jų parei
kalaus. Ir kai tokios 
žiaurios priespaudos 
metu žmonės rinkosi 
į kapines mirusiųjų 
vėlių pagerbti, dėdami 
ant kapų žvakes susi
mąstė ir apie save. 
Kažin, ar kitais me
tais begalės jie čia 
susirinkti?

Tokios nuotaikos 
buvo visame krašte. 
Mažose kaimo kapi
naitėse ir didžiųjų 
miestų kapinėse susi
rinkę žmonės giedojo 
Marijos giesmę, pra
šė Ją išgelbėti iš ver
gijos, o jų pečius aižė 
prispaudėjų rykštės, 
rinko vyrus bei mo
teris ir juos grūdo į 
kalėjimus, trėmė iš 
tėvynės. Lietuvių mintys, kur jie bebūtų, šiandien 

skrenda prie Nežinomojo Kareivio kapo ...

teris, tai saviškas požiūris į gyvenimą, savi
tas kultūringumas ir savotiški santykiai su 
aplinka. Viena tik galime drąsiai tvirtinti, 
kad tie puolimai mažiausiai galėtų liesti mus 
— lietuvius, ir mūsų - santykiai su vietiniais 
vokiečiais dažniausiai būna vieni geriausiųjų.

Tačiau, kai vokiškasis „landtagas“ arba 
laikraštis kalba apie „auslenderį“, jis jo ne
klasifikuoja, jis svaido savo piktus žodžius 
į kiekvieną, kuris pažymėtas nelemtomis DP 
raidėmis.

Laikas, atrodo, tąjį nemielą ir žeminantį, 
net šmeižiantį požiūrį taisyti: nėra mažiausio 
malonumo ir reikalo būti plūstamam, kai to 
nesi užsitarnavęs.

O taisymui šiandieną galimybės tik dvi.
Pirmoji mūsų rankose. Mes patys, kiekvie

nas mūsų asmeniškai, santykiaudami su vie
tiniais gyventojais, visuomet turime būti ko
rektiški ir kultūringi.

(Pabaiga 8 pusi.)

dabar bus maždaug 7 milijonai žmonių, einan
čių įvairias pareigas policijoje, su uniforma 
ar be jos. Dabar jau „nebėra“ NKVD — jo 
vieta užėmusios M.V.D. (Vidaus Reikalų Mi
nisterija) ir M.G.B. (Valstybės Saugumo Mi
nisterija). Net įstaigos ir viešbučiai turi savo 
slaptąją policiją.

Sakoma, kad T. Sąjungoje laisvai galima 
važinėti. Taip, bet tai esą rizikinga, ypač sve
timšaliams. Pvz., britų grupė važinėjusi lai
vu netoli Maskvos, po to buvusi tardoma dvi 
su puse valandos. Norėdamas teatre gauti bi
lietų, užsienietis privalo užpildyti specialią 
blanką arba ... įsigyti bilietą juodojoje rin
koje.

Saugumo reikalai ypač ryškūs pačioje 
Maskvoje. Kas bandys fotografuoti Kremlių 
ar aplinkinius pastatus — lengvai galės atsi
durti kalėjime. Autorius dalyvavęs sporto 
šventėje Dinamo stadione — dvi valandas 
prieš prasidedant šventei visas kelias nuo 
Kremliaus ligi stadiono buvęs išvalytas nuo 
praeivių ir, prieš atvykstant Stalinui, polici
ninkai užėmę visas kėdes pirmoje amfiteatro 
eilėje. Prieš gaudami atsisėsti, britų žurna
listas ir kiti visi žiūrovai turėję penkiskart 
parodyti savo pakvietimą ir leidimą.

Policinėje valstybėje spaudos cenzūra yra 
neišvengiama. Str. autorius prieš vykdamas 
į T. S-gą norėjęs palankiai aprašyti ir p ‘ ntl 
revoliucinius rusų tautos eks"erimentus. Bet 

(Pabaiga 7 pusi.)

Tas pats kalendorius, tokia pat pilka ru
dens, diena, pasikeitė tik metų skaičius žymė
jęs krašto istorijoje antrąją vergiją. Vieni 
korė mūsų tautiečius pakulinėmis virvėmis, 
kiti — dirbtinio šilko. Rinkosi praretėjusios 
žmonių minios į kapines su daug naujų me
dinių kryžių. Tirpo vaškas, nedrąsiai blik- 
čiojo žvakių šviesos, o daugelį kapų gaubė ru
dens tamsa. Nebebuvo žmonių, artimųjų, ku
rie galėtų čia ateiti. Niekas nė ašaros neuž- 
liejo ant jų kapo.

Per šešerius metus 
ištyso liekni berželiai, 

apžėlė kapai. Ten 
uždrausta įeiti nemi
rusiesiems. Vietos ne
bėra. Kapams pas
kirti didesni plotai —- 
visas kraštas. Dar 
daugiau. Išlaisvinti 
iš gyvenimo žmonės 
miršta ir žūsta šal
tuose rytų kraštuose.

Mes matome didelį 
kapinyną, matom 

žemę persunktą aša
romis, kurią gaubia 
ta pati vėlinių mi
stika. Rudens tam
soje nesužiba nė vie
nas žviesos žiburėlis. 
Nyku ir šiurpu.

Nuslenkame prie 
Nežinomojo Kareivio 
kapo, prisiglaudžiame 
prie šalto kapo ak
mens. Širdyje įsiliep
snoja liepsnelė, paau
kota vėlėms, prie ku
rių kapo niekas ne
gali ateiti. Ji dega, o 
karšta malda prašo 

RESPUBLIKONAI PASISAKO 
UŽ LAISVĄ LIETUVĄ ,

A. Oils paskirtas lietuvių respublikonų nacionalinio komiteto 
pirmininku

Spalių 12 d. Washingtone Republican National Committee patalpose įvyko lietuvių 
delegacijos pasitarimai su vyriausia respublikonų partijos valdyba.

Lietuvius šiam pasitarimui sukvietė partijos komiteto pirmininkas Carroll Reece. Lie
tuvių grupę sudarė: adv. A. Olis iš Chicagos, inž. P. Ziuris iš Clevelando, W. Kvetkus ii 
Wilkes Barre, Dr. M. Vinikas iš New Yorko, J. Tysliava, V. Tysliavienė iš Brooklyno, Jo
nas Valaitis iš Brooklyno, kun. J. Balkūnas iš Maspeth, L. I., adv. Šalna iš Bostono ir adv. 
W. Laukaitis iš Baltimorės.

Kongreso atstovas Clarende Browne atidarė susirinkimą, paaiškindamas ręikalą tu
rėti lietuvių sekciją respublikonų partijos nacionaliniame komitete. Komiteto pirmininkas 
Carroll Reece trumpai kalbėjo apie partijos užsimojimus ateinančiuose rinkimuose ir kaip 
lietuviai gali prisidėti. «

Jis pareiškė:
Kaip "Tautinio Respublikonų Komiteto pirmininkas, aš tikiu, kad pastovi taika turi 

būti paremta teisingumo ir teisės principais, išdėstytais Atlanto Carteryje ir paskelbtais 
sąjungininkų, tarp jų ir Sovietų, susitarimu bendroje Jungtinių Tautų deklaracijoje. Da
bar Rytų ir Vidurio Europoje vyraujanti padėtis iš tikrųjų sudaro pavojų taikai, kai trys 
suvereninės, taiką mylinčios ir įstatymo besilaikančios valstybės — Lietuva, Latvija ir 
Estija — ir be pagalbos jų palikę gyventojai yra pavergti Sovietų Sąjungos. Agresyvūs 
ir grobuoniški bet kurios dominuojančios valstybės veiksmai prieš tas mažas šalis turi 
būti pasmerkti, ypač jei tie veiksmai buvo užginti sutartyse su tomis valstybėmis. •

„Lietuva, Latvija ir Estija turi būti atstatytos į buvusią laisvės ir nepriklausomy
bės padėtį; Sovietų kariuomenė ir policija, kurios yra užėmusios tuos kraštus, turi pasi
traukti. Tų šalių pabėgėliai tūri gauti progą grįžti nebijant sovietinio persekiojimo ir 
paskui turi turėti teisę laisviems ir nesuvaržytiems rinkimams. Respublikonų partija tiki 
ištęsėjimu ligi aukščiausio galimumo laipsnio karo meto pažadų mažoms tautoms, kad jos 
turės teisę išsirinkti sau valdžios formą, kurioje jie gyvens, ir kad suvereninės ir savas 
valdymasis turi būti grąžintas tiems, kuriems tai per jėgą buvo atimta. Partija apgailes
tautų šių principų apleidimą“.

Respublikonų partijos politinėse instrukcijoje, išleistoje rinkimų orientacijai, taip pat 
iškeliama, kad tos partijos politika stovi už Baltijos valstybių laisvę.

Iš lietuvių tarė žodį adv. A. Olis, W. Kvetkus, adv. W. Laukaitis, kun. Balkūnas, adv. 
Šalna, Dr. Vinikas, inž. Ziuris.

Visų buvo viena mintis, kad rinkimuose lietuviai privalo balsuoti už respublikonų 
sąrašą, kadangi tik respublikonų partija yra griežtai nusistačiusi prieš komunistus, prieš 
komunizmo įtaka, ir todėl lietuvių tautinėj kovoj dėl savo gyvybės dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo respublikonų partija savo aiškia politika ir griežta antikomunisti
ne,~akcija lietuviams priimtiniausia.

Čia pat visi dalyviai nusifotografavo. Į plokštelę lietuviškai įkalbėjo W. Kvetkus ir 
adv. A. Olis, angliškai — partijos pasisakymą įkalbėjo Carroll Reece.

Lietuvių delegacija buvo pavaišinta pietumis Parrot restorane. Pietų metu ilgesnę 
kalbą pasakė senatorius John A. Dąnaher, kuris tvirtino, kad F. D. Rooseveltas Tehe
rane Lietuvą atidavė sovietams, kaip ir daugiau nusileidimų yra jiems padaręs. Tik res
publikoniškas kongresas gali tas klaidas atitaisyti. Carroll Reece vėl pakartojo ryte pa
reikštą A. Olio paskyrimą lietuvių respublikonų nacionalinio komiteto pirmininku. Lie
tuvių komitetas veiks ne tik šiems rinkimams, bet ir 1948 metų rinkimams. Dar kalbėjo 
kohgr. Clarence Willard, W. Kvetkus, kun. Balkūnas ir kiti.

Lietuviai išsiskirstė 3:30 vai. p. p. pasiryžę stoti į rimtą darbą laimėti daugiau lietu
viams draugų kongrese. Įkalbėta plokštelę lietuviai išgirs per vietines radijo stotis vi
sose kolonijose. („Amerika“, 1946. X. 18}

palaimos visiems nežinomiems kariams, kurie 
žuvo dėl krašto laisvės.

Trečiosis Vėlinės svetimoj padangėj. Daug 
kartų ant tautiečių pečių siūbavo karstas, ku
riame jie nešė užgesusią lietuvišką širdį. Daug 
Vokietijos kapinių papuošė lietuviškas kryžius 
ir dar daug jų papuoš. Gali būti ir didžiau
sias optimistas, bet nuo kelių metrų žemės iš- 
sinuomavimo niekas negali atsisakyti. Kiek
viena audra padaro žalos. Padarys ir šitoji. Ir 
kieno gyvybės žvakė baigia degti — ji užges. 
Kiti jos šviesą perkels į savo tėvynę.

Savo tėvynainių vėlėms pagerbti mes, gy
veną tremtyje, užžiebėme didžiulę žvakę, de
gančią mūsų širdies liepsna, o mūsų lūpos 
kartoja tuos pačius maldos žodžius, prašyda
mos mirusiesiems amžinos ramybės, gi tiems, 
kurie netoli mirties slenksčio — angelo sargo 
pagalbos ir Aukščiausiojo gailestingumo.

Vytautas K. Zadvainis.

Jonas Nevardauskaa
VĖLINIŲ ŽVAKELES

Jūs tolimos Vėlinių vakaro žvakelės 
Pravirkusios prie kryžių samanotų.
Kaip Paukščių Kelio rudenio žvaigždelė* 
Man žibat kryžkelėj gyvenimo migloto.
Seniai jurginai, astros jau nuvyto.
Bet jūs, kaip saulė likot šviesios, 
Jūs esat atminimas sutemos be ryto — 
Jūs eset Sibiro ir Alpių pakelėse.
Kai vėlių žiburėliai eis būreliais,
Eis dirvom — kils iš pelkių, kils iš liūnų. 
Ar šviesit šįmet po kapų berželiais, 
Ar aplankysit žuvusį to krašto sūnų?
Pravirkusios prie savanorių kryžių. 
Tėvynės meilės amžinos liepsnelės, 
Man švieskit kelią, kol ten sugrįšiu. 
Jūs tolimos Vėlinių vakaro žvakelės!
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Tautiečiai Skandinavijos kraštuose
Švedijoje jau pasirodė naujo laikraščio 

„Spinduliai" antrasis numeris. Laikraš
tis, kaip pati redakcija pasisako, skirtas reli
ginės kultūros ir visuomeniniams reikalams. 
Laikraštį redaguoja kun. J. Tadarąuskas. At
sakinguoju redaktorium pasirašo švedas Georg 
Lander.

Laikraštyje randame nemažai žinių iš lie
tuvių tremtinių gyvenimo Švedijoje bei Dani
joje. Jas čia skaitytojams ir patiekiame.

Švedijoje
Lietuviai Švedijoje gyvena visi privačiai, 

išsiskirstę darbo vietovėse po visą kraštą. Di
džiausios kolonijos yra: Eskilstuna, Bodafors, 
Hallstahammar ir Stockholm. Lietuviai dau
giausia dirba fabrikuose. Uždirba pusėtinai. 
Inteligentai gaudavo archyvinį darbą, bet dėl 
darbininkų stokos iš archyvinio darbo visi 
bus atleisti. Jau daugelis inteligentų dirba 
fabrikuose. Lietuviai Švedijoje neatsilieka 
ir kultūriniam bei sportiniam darbe. Stock- 
holme yra lietuvių studentų krepšininkų ko
manda. Lietuviai krepšininkai pereitais me
tais nugalėjo švedų krepšininkų komandą, 
amerikiečių ir estų ir tuo būdu tapo Švedijos 

K krepšinio meisteriu. Lietuviai laukia ir šie
met gražaus pasirodymo. Žinomas šachmati
ninkas Vaitonis keliuose turnyruose meistriš
kai pasirodė. Operos solistas Orentas, kuris 
šiuo metu dirba fabrike, laisvu laiku koncer
tuoja įvairiose Švedijos vietose ir per radiją.

Danijoje
Rugsėjo 10 dieną didžiausia lietuvių sto

vykla Nymindegab persikėlė į Tysted. Gy
venant senoje stovykloje buvo suorganizuota 
penkių skyrių pradžios mokykla. Joje dirbo 
penkios mokytojos ir mokėsi 90 vaikučių. Lie
tuviai Danijoje turi suorganizavę liaudies an
samblį, vadovaujamą Kirvaitytės. Sis ansam
blis daugelyje Danijos vietovių yra suruošęs 
koncertus ir mūsų liaudies meną išpopuliari
nęs. Vieno tokio koncerto pelną liaudies an
samblis yra paskyręs Danijos laisvės kovoto
jams — karių invalidų sąjungai. Stovykloje 
dar veikė choras, bibliotekėlė ir įvairūs kur
sai. Tikimasi, kad ir naujoje stovykloje visa 
tai bus atnaujinta. -dž.

Siuntiniai Danijos lietuviams
Lietuvių Komitetas Danijoje šiomis die

nomis pranešė, kad šių metų kovo mėnesį 
pasiųsti jiems Amerikos lietuvių suaukoti 
drabužiai gauti- ir jau išdalinti lietuviams 
tremtiniams Danijoje. Kadangi pirmasis siun
tinys buvo nedidelis, tai ne visiems tremti
niams teko. Aprūpinta apie 400 žmonių. Pil
niau aprūpinti invalidai, vaikučiai ir kurie 
daugiausia buvo rūbų reikalingi.

Drabužių išdalinimą prižiūrėjo pačių trem
tiniu išrinkta speciali komisija iš penkių žmo
nių. Ši komisija drabužius priėmė, juos su
rūšiavo,- suskaičiavo ir išdalino. Kiekvienas 
asmuo gavęs drabužių turėjo pasirašyti, kiek 
ir ko gavo.

Liepos 29 d. iš New Yorko išėjo dar vie
nas drabužių ir kitų daiktų siuntinys, kuris 
Danijoje gautas rugsėjo 9 d. Šiame siuntinyje 
buvo 10.385 svarai drabužių ir vilnų, 1.890 sv. 
avalynės, žaislų ir kitų daiktų ir 2.234 sv. 
mokykloms reikmenų ir knygų.

Iš šios siuntos bus aprūpinti lietuviai ne 
tik stovyklose, bet ir gyvenantieji už sto
vyklos ribų. Ta proga komitetas praneša, kad

„Amerikos“ savaitraštis spalių 18 d. pir
mojo pusi, aktualijose rašo, kad iš Lenkijoje 
esančių lietuvių tremtinių protarpiais ateina 
laiškų. Juose nusiskundžiama sunkia dalia, 
o pabaigoj su visu paprastumu ir senovišku 
stiliumi paduodama: „Čia bus mūsų adresas“.

Jie rašo:
„Mes gyvename čia išsislapstę, kas pas 

lenkų ūkininką, kas dirba miškuose, kas, iš
keitęs paskutinį savo drabužį ant duonos 
kąsnio, laukia nežinomo balsaus rytojaus...

„Ir maisto klausimas baisus. Daug motinų 
su mažais vaikais be pieno lašo juos augina. 
Jų vyrus, tuoj užėję, paėmė raudonojon ar- 
mijon, o jas paliko Dievo valiai — apiplėštas, 
išniekintas.

„Gelbstimės vienas antrą, pas ką dar yra

AUSTRIJA
• Nuo rugsėjo 25 iki spalių 25 d. Ženevoje 
(Šveicarijoje) vyksta jaunųjų (tik iki 30 me
tų) Europos muzikos pajėgų konkursas. Jury 
komisiją sudaro žymiausios Europos muzikos 
pajėgos. Gauta žinia, kad lietuvius atstovau
jąs pianistas Kuprevičius A. iš 200 dalyvių 
yra jau išsikovojęs j finalines varžybas. Mū
sų jaunam muzikui linkime ir toliau sėkmės 
kovoje.
• Insbrucko ir Graco Universitetai ir T. H. 
spalių 14 d. pradėjo žiemos semestrą. Pažy
mėtina, kad dėl pasunkėjusių maitinimosi ir 
kt. sąlygų lietuvių studentų skaičius iš 100 
sumažėjo iki nepilnų 50. Atvirkščiai — Gra
co, Universitete ir T. H. padidėjo iš 15 iki 30. 
Pinigais studentus sėkmingai remia nesenai 
įsisteigęs BALF’o skyrius.
• Gaunanti vis daugiau teisių austrų val
džia vis labiau pradeda spausti užsieniečius. 
Neaplenkia ir lietuvių. Pvz., Vorarlberge inž. 
N. gavo iš austrų darbo įstaigos įsakymą vyk
ti dirbti pas ūkininką arba vet. gyd. R. — 
durpių kasti.
• Susisiekimas Austrijoje tarp zonų tik 
austrams laisvas. Užsieniečiams ir toliau pri
valomi leidimai, kurie nelengvai gaunami.

Aju

Kada rusas tampa lietuviu
„Lietuvoje sovietų valdžia laiko 300.000 

raudonosios armijos kareivių, tvirtina prieš 
vienuolika dienų iš Lietuvos atbėgęs lietuvis, 
— rašo E. R. Noderer, Chicago „Tribūne“ 
korespondentas, pastebi „Naujienos“ savo 
rugsėjo 12 d. numeryje.

„Tuojau po karo Lietuva buvo laikoma to
lima užfronte ir rusai į ją neatkreipė dėmesio, 
bet nuo gegužės pabaigos ja labiau susirūpino. 
Birželio pradžioje rusai suorganizavo gausius 
darbininkų būrius ir išvarė juos taisyti nuo 
karo pabaigos apleistų aerodromų. Maskva 
sustiprino visus Lietuvoje laikomas įgulas. 
Visiems seniūnams ir viršaičiams tiesiai iš 
Maskvos buvo atsiųstas instrukcijos, nurodan
čios, kaip elgtis pavojaus metu. Šie veiksmai 
buvo susiję su vis stiprėjančių partizanų 
veikla ir užpuldinėjimais ant okupantų.“

„Okupacinė armija labai stropiai ėmė sau
goti Lietuvos-Lenkijos sieną, išstatė sargy
binius beveik kas šimtas jardų. Visame pa
sienyje buvo išdėliotos šviesos minos, kurios 
nušviečia visą apylinkę, jeigu pabėgėlis bando 
pasprukti tamsos metu.“

„Dalis okupacinės armijos susideda iš taip 
vadinamos lietuviškosios divizijos, bet pusė 
jos kareivių yra tikri rusai. Kai rusas karei
vis išmoksta tris lietuviškas dainas, jis jau už
registruojamas lietuviu.“ 

10 maišų (belų) drabužių ir dvi dėžės avaly
nės buvo paliktos Kopenhagoje, kur bus iš
dalinti ten gyvenantiems lietuviams, visa li
kusi siuntos dalis nugabenta į lietuvių sto
vyklą šiaurės Danijoje ir ten dabar skirsto
ma ir dalinama proporcingai visiems lietu
viams.

Po siuntos išdalinimo komitetas praneš, ko 
dar trūksta Danijos lietuviams.

Už gautus rūbus ir visus kitus daiktus 
lietuviai Danijoje nuoširdžiai dėkoja ir tikisi, 
kad Amerikos lietuviai ir ateityje jų neužmirš. 
Ypač dėkoja vaikučiai, kuriems labai buvo 
reikalingi mokykloms reikmenys. („Ameri
ka“, 1946. X. 18 d.)

LIETUVIO VADOVAUJAMA 
SANATORIJA

Geesthacht/Elbe. Pokapituliaciniame pe
riode, kada vistį be tėvynės likusių tremtinių 
tautinis ir kultūrinis gyvenimas ėmė visoke
riopai reikštis, jų gydymosi sąlygos tarytum 
buvo primirštos.

Dr. K. Vyšniauskas, jau .laisvoje Lietuvoje 
pasižymėjęs kaip plaučių ligų specialistas, 
kurį laiką vadovavęs Liubeko Lietuvių komi
tetui, vėliau perėmęs Liubeko Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus vadovybę, 1945 m. vasarą 
buvo pakviestas UNRRA gydytoju ir jam bu
vo pavesta UNRRA žinioje esanti DP sana
torija Niendorfe, Baltijos jūros pakrantėje. 
Čia dr. K. Vyšniauskas parodė ne tik savo 
mediciniškus, bet ir organizatoriškus sugebė
jimus.

Š. m. rugsėjo mėn. pradžioje Niendorfo sa
natorija buvo likviduota ir dr. K. Vyšniauskui 
pavesta Britų Raudonojo Kryžiaus globoje 
esanti didelė Geesthachto sanatorija su 200 
lovų. Anksčiau šita sanatorija priklausė vo
kiečiams, dabar joje gydosi lietuviai, lenkai, 
latviai ir .-tai. Dr. K. Vyš.Jausko dovy- 
bėje čia dirba 7 gydytojai, iš jų 5 vokiečiai. 
Visas likusia personalas taipgi yra vokiečių. 
Savo nenuilstamu darbu ir rūpesčiu dr. K. 
Vyšniauskas aukštai iškėlė medicinišką sana
torijos priežiūrą ir aprūpinimą.

Pažymėtina, kad šalia sanatorijos vedėjo 
pareigų dr. K. Vyšniauskas dar yra ir Liubeko 
apygardos Tbc Welfare Oficer prie UNRRA 
įstaigos.

Malonu konstatuoti, kad lietuviai gydyto
jai užsitarnauja britų pasitikėjimo ir įverti
nimo, ir jiems pavedamas darbas, atitinkąs 
jų sugebėjimus. -jk-

„Broliai, gelbėkit tautiečius Pomeranijoje"
šiokių tokių išteklių ar kur nors užsidirba. 
Jokių UNRRA, jokių Raudonųjų Kryžių mes 
nežinome, niekas mums pagalbos rankos neiš
tiesia.

„Svarbiausia — apsauga mums reika
linga, kaip nors pasprukti iš čia. Šiaip mes 
vis tiek žūsime, jei ne nuo bado, tai Sibire. 
Mes pakelsim visa, kad tik išsisaugojus Si
biro.

„Kreipiamės į jus su šauksmu: — Broliai, 
gelbėkit tautiečius Pomeranijoj!“

Laikratšis nuo savęs priduria:
Iš laiškų tenka sužinoti, kad yra tokių 

Amerikos lietuvių, kurie tiems savo gimi
nėms kaip akmeniu metė, kada jie kreipės 
pagalbos: esą, važiuokit po rusais!

O ten jų laukia Sibiro vergija...

„Kol Churchillis nebuvo pasakęs kalbos 
Fulton, Mo., miestelyje, labiausiai varyta pro
paganda prieš Didž. Britaniją, bet nuo tos 
dienos didžiausiu priešu tapusi Amerika. Da
bar Lietuvos radijas ir spauda Ameriką laiko 
„naujofašizmo šalimi, kur Hitleris išliko 
gyvas.“

„Lietuvos kompartijos narių skaičius siekia 
nuo 3.000 iki 5.000. Propagandą jie varo pagal 
Maskvos instrukcijas.“ V. Dav.

Padėka
Padėjusiems ir užjautusiems mus, palydint 

mūsų mylimą sesutę ir giminaitę a. a. Eugeni
ją ONUSAITIENĘ į amžiną poilsio vietą, reiš
kiame padėką: N e u f e n o Lietuvių- Komite
tui, Raudonajam Kryžiui, skautams ir visai 
Neufeno lietuvių kolonijos bendruomenei. 
Ypatingai dėkojame asmenims, prisidėjusiems 
prie bažnytinių apeigų. V. ir J. BAUŽAI

Gražioji Nemuno šalis
(5) MOLETAI-LABANORAS-SALDUTIŠKIS

Molėtų miestelyje gyvena apie 2000 gy
ventojų. Jame nerandame nieko įdomaus bei 
įžymaus. Paprastais mediniais namais nusėtas 
užkampinis provincijos miestelis. Ir jeigu mes 
čia sustojome, tai tik pažiūrėti, aplankyti gra
žias apylinkes ir pasiklausyti apie jas įdomių 
padavimų.

Ant Luokesų ežero kranto stovi Mergų 
kalnas, iš kurio šlaito vanduo išplauna žmo
nių kaulų. Pasakojama, kad į tą aukštumą 
mergos išsiviliodavo jaunus, gražius vyrus ir 
juos nukankinusius palaidodavo. Baltadvario 
dvare yra senoviškų pastatų griuvėsiai su po
žeminiais urvais, į kuriuos nusileisti niekas 
neišdrįsta. Kazimieriškėje yra karo kapų sen
kapis, o Kijelių kaime prancūzkapis, kuria
me neva esąs palaidotas vienas prancūzų ge
nerolas. Levanišldų kaime, ties Kačergorai- 
čio pelke, miškelyje stovi 2 m aukščio ir be
veik tokio pat pločio geležinės Bobos akmuo. 
Sakoma, kad tai esanti suakmenėjusi milži
niška boba, kuri ne tik savo piktu liežuviu, 
bet ir darbais yra labai daug blogo padariusi 
vietos gyventojams. Taip pat gausiais pada
vimais apvainikuotas yra Stirnų kaime esąs 
akmuo. Videniškiuose yra piliakalnis, o po 
bažnyčia — kunigaikščių Giedraičių kapai.

Aplankę prie Bebrisų ežero esančią va
sarvietę, mes nuvykstame į Labanorą, 
kuris yra tik tuo žymus, kad iš čia yra kilusi 
vadinama Labanoro dūda, savotiškas senovės 
lietuvių muzikos instrumentas. Aplankome ir 
vieną senelį, kuris mums ne tik padovanoja 
po vieną Labanoro dūdą, bet ant jos išraitė 
gražius, švelnius muzikos garsus. Mums ir die
na neprailgo besiklausant jį dūduojant ir pasa
kojant apie dūdą įvairiausių padavimų. Jis net 
pats, kartą lankydamas miške pilkapius (ku
rių ten yra labai daug) buvo užpultas piktų 
raganų. Ir vargu bau jis galėtų mums šian
dien dūduoti, jei nebūtų turėjęs su savimi 
dūdos, kurios melodijomis ne tik užbūrė ra-' 
ganas, bet jas pavergė ir daug paslapčių iš jų 
sužinojo.

Malonus senukas mus pamokė dūduoti, 
kad galėtumėm apsisaugoti nuo laumių, ku
rios yra labai kerštingos, ir palydėjo net iki 
Saldutiškio, taip pat labaLmažo mieste
lio. Apylinkės labai miškingos, daug ežerų 
(jų vien valsčiaus ribose priskaitoma apie 90).

Apsistojame Saldutiškio dvare, kur dabar 
yra vienuolynas. Gana įdomios to buvusio 
dvaro alėjos, reti medžiai parke.

Dūduodami Labanoro dūda, mes keliauja
me per Kirdeikius į Tauragnus. -vk-

Gyvenimo montažas
_______ _______ Vyt. Alantas___ ____________

(Pradžia praėjusiame Nr.)
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Martišiaus maldą Dievas išklausė. Arti
nantis frontui, viskas ėmė krikti. Apkasinin- 
kai, metę darbą, dingdavo, ir niekas jų nebe
galėjo sužiūrėti. Pasinaudodamas suirute, 
Martišius taip pat vieną ankstyvą rytą dingo 
Iš darbovietės ir vargais negalais nusikapstė 
iki Berlyno. Lietuvių Draugijos kartotekoje 
jis rado savo žmonos adresą. Apsidžiaugė ne
paprastai ir tą patį vakarą išvažiavo į Tiu- 
ringiją.

Martišienė taip pat labai apsidžiaugė savo 
vyro sugrįžimu. Iš pirmo pamatymo ji jo ne
pažino. Jis buvo labai sublogęs ir kažin kaip 
pajuodijęs, tartum, besiknisdamas po žemę, 
būtų nusidažęs jos spalva.

Bet Martišienė dėl to perdaug nesijaudino 
nes žinojo, kad jos prižiūrimas jis greit atkus, 
tik bijojo, kad jam nebūtų prisikabinusi kokia 
liga. Bet kokiu būdu galėjo apsiversti' aukš
tyn kojomis ir jos vyro būdas, to ji negalėjo 
suvokti. Ji negalėjo atsistebėti, kaip jos Pe
trelis galėjo taip pasikeisti per keletą sa
vaičių.

Sugrįžus vyrui, Martišienė manė, kad jų 
gyvenimas vėl prasidės toks pat, koks Vilniu
je. Ji su nulenkta galva laukė iš vyro tokio 
pat elgesio, kaip kad jis visą laiką su ja el
gėsi. Jei anais laikais ji nekėlė prieš tai bal
so, tai juo labiau ji buvo pasiryžusi viską 
nukentėti dabar, kada jos vyras grįžo toks iš
vargintas. Ji pati norėjo jį palepinti. Tačiau 

išėjo priešingai: užuot leidęsis žmonos lepi
namas, jis pats ėmė ją lepinti ir visaip jai 
pataikauti. Jis rytais atsikeldavo anksčiau, 
išvirdavo kavą ir paduodavo jai į lovą. Iš 
pradžios ji protestavo, varžėsi, bet paskum jai 
ėmė patikti. Po pietų jis padėdavo jai sup
lauti indus, atnešdavo vandens, išnešdavo pap
lavas, nueidavo į krautuvę nupirkti maisto, 
pašluodavo grindis, žodžiu, kiekviena proga 
jis stengėsi jai padėti. Ir visa tai jis darė su 
malonumu, švilpiniuodamas, su savo žmonele, 
kaip jis dabar ją vadindavo, paflirtuodamas: 
tai iš pasalų ja apkabindamas, tai pabučiuo
damas. tai jai, kur gribštelėdamas... Tikrai, 
prieš ištekant jis nebuvo toks meilus, kaip 
dabar.

— Keista, — pagalvodavo Martišienė — 
Hitleris turėjo pradėti ir pralaimėti karą, kad 
mano laimė dar kartą grįžtų...

— Klausyk, Petrai, kodėl tu man toks ge
ras pasidarei? — kartais ji klausdavo savo 
vyrą.

— Dėl to, kad pirma negeras buvau. No
riu atitaisyti savo paklydimus...

— Bet aš rimtai klausiu.
— Nelaimės ištikti žmonės visada glau

džiasi arčiau vienas kito...
4

Atėjus amerikiečiams, Martišiai persikėlė 
gyventi į stovyklą. Nors ir sunkiai, bet jiems 
pavyko išsikovoti atskirą kambariuką kad ir 
suskeldėjuaiomis nuo bombordavimų sieno

tvarko ir dar mažą vaiką prižiūri. Ar tu ne
galėtum ir manęs leisti į tuos kursus? Cenzą 
aš turiu pakankamą: esu baigiusi šešias kla
ses. Būdama gailestingoji sesuo, aš niekur 
nepražūčiau, visur galėčiau darbo gauti: sve
tur ar Lietuvoje. Dirbdami abudu, galėtume 
geriau gyventi.

— Taip, bet kas tada bus namie?
— Aš pagalvojau taip: toje Unrroje tu sė

di per kiaurą dieną ir ką tu ten uždirbi? Pa
čius niekus. Būtų daug naudingiau, jei tu 
man padėtum profesiją įsigyti: tu būtum na
mie, o aš lankyčiau kursus. Kai gyvenome 
Vilniuje, tu apie virtuvę nieko neišmanei, bet 
dabar tu neblogiau moki virti už mane: iš
mokai iš manęs. Tylys labai skaniai verda: 
ne kartą ir mane vaišino...

— Štai siurprizas: tu į kursus, aš į vir
tuvę! — nusikvatojo Martišius. — Ne, mažy
te, taip nebus.

— Kodėl nebus?
— O todėl, kad nenoriu būti pajuokiamas. 

Tylys, tiesa, sėdi namie, bet sėdi tik dėl to, 
kad negauna darbo. Dabar tokių yra. O kita 
vertus, savo profesijos aš į šeimininkavimo 
amatą nenoriu keisti: tam aš turiu žmoną...

— Nori ar nenori, bet taip turės būti: aš 
jau padaviau prašymą kursų vedėjui ir esu 
priimta: ryt pradedu lankyti.

— Net pirma nepasitarusi su manimi? —* 
apstulbo Martišius.

— Aš nemaniau, kad nesutiksi: juk tu taip 
mane myli, — atsakė ji paprastai. — Jei vy
ras gali žmoną ant rankų nešioti, tai kodėl 
jam nesutikti, kad ji įsigytų profesiją?

Kilo didelis ginčas. Martišius prašė, mal
davo, grąsino, bet savo žmonos nusistatymo 
nepajudino: kitą dieną ji išėjo į kursus..*

Ir gyvenimo montažas tęsiasi toliau...

mis. Kadangi Martišius grabaliojo šiek tiek Į 
angliškai ir, be to, dar šį tą nusimanė apie Į 
buhalteriją, tai, pradėjus organizuotis Unrrai, 
gavo darbo raštinėje. Martišienė vėl paliko 
viena namie šeimininkauti. Jei Martišius bu
vo patenkintas vėl galėdamas dirbti savo mė
giamą ir įprastą darbą, tai Martišienė, nusto
jusi savo „padėjėjo“ namų apyvokai eiti, pa
tenkinta nebuvo. Ji priprato, kad jos Petrelis 
visada būtų jai po ranka kur pasisiųsti ar 
kokį nešvarų darbą padirbti. Jam išeinant 
pirmą dieną į tarnybą, ji net apsiverkė ir 
karštai įrodinėjo, kad jai jis esąs labiau rei
kalingas, kaip Unrrai.

Dabar atėjo eilė stebėtis savo žmona Mar
tišiui. Kiek ji pirma buvo tyli, tiek dabar 
pasidarė kalbi. Ji nuolat skundėsi, kad jai 
sunku, kad ji negalinti suskubti apsidirbti, 
kad per dienas ji labai išvargstanti. Ir kai 
jis kartų juokais pastebėjo, kad, gal būt, jai 
reikėsią tarnaitę pasamdyti, ji labai įsižeidė 
ir atsakė, kad jis jos neužjaučiąs.

— Klausyk, Maryte, kas tau pasidarė? — 
kartą paklausė jis savo žmoną, parėjęs iš 
darbo. — Juk tu nebe mažas vaikas ir su
pranti, kad aš negaliu visą laiką nešioti tavo 
kibirus ir plauti grindis. Kol nedirbau savo 
darbo, mielai, bet dabar...

— Kitaip sakant, aš turėsiu visą gyvenimą 
tik kibirus nešioti, grindis plauti ir aplink 
pečių trintis? Tuo mano karjera ir baigsis, 
ar ne? — atsakė ji pasipyktinusi.

— Tai ko tu norėtum? — paklausė Marti
šius, nenorėdamas tikėti savo ausimis.

— Ko aš norėčiau? Aš noriu ko nors iš
mokti, savo profesiją įsigyti. Dabar tokia ge
ra proga. Žiūrėk, mūsų kaimynė Tylienė lan
ko gailestingųjų seserų kursus, o jos vyras 
sėdi namie. Jis valgyti išverda, kambarį su
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Kurių tikslų siekia Amerika savo užsienio
Atėjo laikas, kada beveik kiekvienam Eu

ropos gyventojui pasidarė labai svarbu kon
krečiai susivokti, ko gi iš tikrųjų siekia Ame
rika per savo užsienių politiką, per savo 
bendradarbiavimą su kitomis pasaulio vals
tybėmis. Tatai yra svarbu žinoti dėl dviejų 
pagrindinių priežasčių. Visų pirma, tatai rei
kia žinoti svarstant eventualaus trečiojo pa
saulinio karo galimumų klausimą. Dauguma 
žmonių jau grynai intuityviai nujaučia, kad 
trečiojo karo kilimas ar ne kilimas, jei ne 
visu šimtu, tai bent labai dideliu' procentu 
pareis nuo to, kaip laikysis Amerika. Juk iš 
pastarųjų laikų politinių įvykių matome, kad 
pirmauja Amerika, o Anglija (bent formaliai 
taip atrodo) lydi jos žygius. Taigi, pirmoje 
eilėje Amerika. Nuo jos pareina taika ar 
karas.

’ Kita priežastis, kodėl tas klausimas dabar 
pasidarė aktualus — tai pačioje Amerikoje 
kilusios diskusijos dėl Amerikos užsienių po
litikos tikslų. Tas diskusijas, žinoma, labai 
pagyvino Wallace kalba, kurią palydėjo jau 
žinomi prezidento Trumano griežti žygiai. Ji 
davė taip pat progos atsiliepti ir generalisi
mui Stalinui, ir Edenui, ir Byrnes; gal būt, 
ir Churchillis, kalbėdamas Ziuriche, pagalvojo 
apie Wallace patarimus perdaug nesusirišti 
su Anglija... Taigi, pasirodo tema ir aktuali 
ir opi. Wallace šūktelėjo New-Yorke, o at
siliepė Maskvoje, Londone, Paryžiuje ir Ziu
riche.

Iš pat pradžių reikia pasakyti, kad klausi
mas, ko siekia Amerika, yra labai neleng
vas ... Jeigu jau patys amerikiečiai (ir tai 
žymūs bei atsakingi asmenys) reiškia tuo rei
kalu tokias viena kitai 

prieštaraujančias nuomones, 
tai amerikiečiui svarstant tuos klausimus vi
sada yra nemaža galimumo suklysti. Juo la
biau, kad iš įvairių kalbų ir pareiškimų spau
dai mes vis girdime, kad Amerika nei iš Eu
ropos nei iš kitur nieko nenori, nieko nerei
kalauja— visko pati viena sau su kaupu turi 
ir dar kitiems duoda ir žada duoti. Todėl 
daug kas ir nebesupranta, o kodėl vis dėlto 
Amerika jau net du kartu Europoje kariavo 
ir dabar taip aktyviai ir energingai rūpinasi 
Europos sutvarkymo reikalais?

Nejaugi vien „dėl sporto“?
Žinoma, Amerika nori, kad Europa būtų 

demokratiška, kad ji būtų laisva. Tuo niekas 
neabejoja. Amerika diktatorių nemėgsta ir 
juos mielai nuverčia. Amerika suinteresuota, 
kad Europoje būtų taika, kad žmonės pradėtų 
geriau gyventi, dirbti ir uždirbti pinigų ir 
pirktų Amerikos prekes. Tatai vėl gryna tie
sa. Bet tai vis, atrodo, tokie tikslai, kad jų 
dėl karo pradėjimo lyg ir per maža. Tų dik
tatorių Europoje ir buvo ir dar yra. O taika 
tai nekariaujant kaip tik ilgiau užtrunka. Tad 
čia turėtų būti didesni tikslai, už kuriuos lais
vosios Amerikos sūnus

pasiryžta aukoti savo gyvybes.
Tiesa, Amerika yra ir turtinga ir galinga. Jai 
nieko netrūksta, ji kitų nieko nenori gauti. 
Bet tai dar negarantuoja, kad negali atsirasti 
tokių, kurie iš Amerikos gali panorėti „gau
ti“. Tai vienas dalykas. O galingumas tik 
tada garantuoja apsigynimą nuo priešų, kai 
tie priešai puola atskirai. Bet jeigu susidaro 
priešų koalicija, tai su jais gali tekti daug 
vargti. Todėl nė viena, kad ir kaip galinga 
ir turtinga, valstybė

politikoje?
Penkios kalbos. Už ką amerikiečiai aukoja gyvybes? Ar Ame
rikai aktualės saugumo klausimas? Strateginės ribos. Kas da

bar pasikeitė? Ka tatai žada mums?

Rašo Kazys Veržikas
negali nesirūpinti savo saugumu.

Tatai yra dabar dar aktualesnis klausimas, 
kai atstumai ar vandenys nebesudaro tokios 
didelės kliūties pulti ar pasiekti, kaip tatai 
būdavo seniau. Todėl dabar kiekviena di
desnė valstybė jau taikos metu turi numatyti, 
kurie

gali būti priešai ar sąjungininkai 
karo metu.

Jeigu pasirodytų, kad priešų ir sąjungi- 
ninkų santykis nepalankus, negarantuojąs 
saugumo ar eventualios pergalės, tai taikos 
meto užsienio politikos uždavinys yra even
tualiai sumažinti priešus ar padidinti sąjun
gininkų kiekybę ar kokybę. Bet spren
džiant eventualių karo priešų’ ar sąjungininkų 
klausimą, reikia turėti jau pirmiau išspręstą 
kitą pagrindinės reikšmės klausimą. Būtent, 
ką valstybė karo atveju yra pasiryžusi ginti. 
Žinoma, pirmas atsakymas: savo sienas. Bet 
toks atstkymas nei seniau nei dabar nėra pa
kankamas. Kiekviena didesnė valstybė ir se
niau ir dabar turi savo saugumo zonas, turi 
savo strategines sienas, kurias ji gina jau ta
da, kai priešas dar toli esti nuo jos juridinių 
sienų. Tai yra pagrindinis sėkmingos gyny
bos ar puolimo klausimas. Kai yra nustaty
tos tokios strateginės sienos ar zonos, tada 
yra visai aiškus pilnas gynybos „objektas“, 
tada ir tenka svarstyti, kurie gali būti priešai 
ar sąjungininkai. »

Kurios gi gali būti
Amerikos strateginės sienos?

Čia, žinoma, vėl gi būtų per drąsu mėginti 
duoti kokį nors galutiną atsakymą. Atsaky
mas visada bus daugiau ar mažiau subjekty
vus. Tai, be kitko, dar daug pareina ir nuo 
pasisakančio asmens bendro politinio'nusitei
kimo. Todėl tuo klausimu buvo, yra ir, tur 
būt, bus įvairių nuomonių ir pačios Amerikos 
politikų tarpe. Todėl aš, nemėgindamas duoti 
į tą klausimą konkrečiai suformuluotą atsa
kymą, suminėsiu tik keletą istorinių faktų, 
kurie, mano išmanymu, lyg ir sudaro pagrin
dą nagrinėti, o gal ir spręsti JAV strateginių 
sienų klausimą. Tie faktai būtų (labai bend
rai imant) trys: 1) Monroe doktrinos paskel
bimas, 2) karas prieš Ispaniją ir 3) 1939-45 m. 
karo užbaigimas.

Ką davė Monroe doktrinos paskelbimas?
Šitą, labai dažnai spaudoje minimą, doktriną 
paskelbė 1823 metais JAV prezidentas Mon
roe (prezidentavęs 1817-1825 m.). Kas gi yra 
tai per daiktas ta doktrina? Trumpai sakant, 
Monroe paskelbė visam pasauliui, kad JAV 
ateityje nesikiš į kitų kontinentų reikalus, bet 
neleis nė amerikiečiams kištis į Amerikos rei
kalus, neleis niekam kitam čia įsigalėti (Ame
rika — reikia suprasti ir šiaurės ir pietų Ame

riką). Taigi, naujoviškai tariant, JAV garan
tavo visos Amerikos sienas. Vadinasi, jos gy
nybos objektas pasidarė milžiniškai didesnis, 
negu jos pačios juridinių sienų gynimas. Ko
dėl taip buvo padaryta — lengva suprasti: 
saugumo sumetimais, nes jei kas nors agre
syvus įsigalėtų, pvz., pietų Amerikoje, tai ir 
JAV galėtų turėti nemalonumų. Tai savaime 
suprantamas dalykas. Bet, kita vėl vertus, 
Monroe doktrina labai įpareigojo JAV gyny
bos srityje, nes gi suprantama, jei didelė 
valstybė ką paskelbia, tai ji turi tatai ir įvyk
dyti. Anais laikais JAV laivynas nebuvo dar 
tokiems uždaviniams priaugęs — nebuvo pa
kankamai stiprus. Todėl ir Monroe doktrina 
buvo paskelbta su Anglijos pritarimu. Pasta
roji buvo tuo metu absoliutus jūrų viešpats 
(ypačiai Napoleoną I nugalėjus).

Šita Monroe doktrina funkcionavo gana 
gerai iki pat 19 amžiaus pabaigos. Tik vieną 
kartą ji buvo pažeista Napoleono III, kurs 
buvo įsibrovęs į Meksiką. Tada buvo tokios 
sąlygos, kad JAV (dėl pilietinio karo) nega
lėjo ginti Monroe doktrinos, o Anglija dėl 
kitų priežasčių taip pat negynė. Napoleono 
III sukurta ten imperija išnyko. Beė tas tik 
parodė, kad jeigu nėra tinkamos gynybos, tai 
įsibrovimai galimi. Kai Prancūzija pralaimė
jo karą prieš vokiečius 1871 metais — ji pa
sidarė nebepavojinga. Užtat atsirado kiti pa
vojai. Pamatysime vėliau.

Nors tatai jau ir priklauso Monroe doktri
nos sistemai, bet vis dėlto reikia atskirai su
minėti dar vieną JAV gynybos objekto prap
lėtimą, įvykusį 1867 metais, kai

amerikiečiai nupirko iš rusų Aliaską.
Tuo būdu jau atsirado Ramiajame vandenyne 
gynybos problema. Juo labiau, kad Aliaska 
neturi sausumos susisiekimo su JAV. O, be 
to, Aliaska labai priartino JAV prie didelio 
kaimyno Rusijos. Antras labai didelis įvykis 
JAV strateginių sienų sistemoje, tai

įsigijimas Filipinų salų,
kurios JAV atiteko po labai sėkmingo karo 
prieš Ispaniją pačioje devynioliktojo amžiaus 
pabaigoje (1898). Tuomet JAV kariavo prieš 
Ispaniją dėl Kubos. Karą laimėjo ir jai teko 
Filipinai. Tiesa, JAV gautiems Filipinams 
tuojau pažadėjo nepriklausomybę. Tatai iš
vadavusi juos iš japonų jau ir įvykdė. Bet gi 
Filipinai priklauso ir dabar JAV saugumo zo
nai ir jos gynimo sistemai. Tatai stato JAV 
į visai naują padėtį gynybos atžvilgiu. JAV 
strateginės sienos nukeliamos į rytų Azijos 
pakrantes. Be Filipinų salų, JAV turi dar dau
giau strateginių atžvilgiu svarbių salų ir karo 
(ir oro) bazių. Pažymėtinas nepaprastai didelis 
tų salų atstumas nuo JAV krantų ir artumas 
prie kitų valstybių. Iki Filipinų yra apie 7000 
jūrų mylių nuo Kalifornijos ir tik 700 — nuo 

Kinijos, 250 — Formozos ir, apskritai, arčiau 
Japonijos, Korėjos, Prancūzijos Indokinijos, 
britų Burmos ir 1.1. Tuo būdu JAV gynybos 
objektas Ramiajame vandenyne atsidūrė Azi
jos sferoje, viduryje daugelio kitų valstybų 
žemių ir kolonijų.

Iš šitų labai suglaustai paminėtų faktų ga
lima bent apytikriai įsivaizduoti, kad JAV 
gynybos objektas labai didelis, o svarbiausia 
— išsklaidytas labai dideliuose atstumuose. 
Apskaičiuojama, kad kuone pusė viso žemės 
paviršiaus priklauso JAV gynybos sistemai. 
Čia gyvena tik 25% viso pasaulio žmonių, tuo 
tarpu likusiose pasaulio vietose yra sukaupta 
75% visos žmonijos gyventojų. Tuo būdu, 
bent grynai teoretiškai imant, JAV saugumo 
klausimas turėtų vaidinti labai didelį vaid
menį jos užsienio politikoje. Ypačiai po to, 
kai ji taip stipriai užsiaigažavo Azijoje (dar 
specialiai Kinijoje) ir kai Europos centre, vie
toje buvusios galingos Prancūzijos, pradėjo 
triukšmingai kilti į galybes Vokietija (svar
biausia nuo kaizerio Wilhelmo II laikų).

Bendrai paėmus, JAV praeityje rėmė savo 
užsienio politiką

gerais santykiais su Rusija ir Anglija.
Anglai, viešpataudami jūrose, ypačiai Atlan
te, turėjo ir galėjo padėti JAV užsitikrinti 
saugumą iš Europos pusės. Gi Rusija šaldė 
Japonijos energiją. Todėl matome, kad JAV, 
jausdama užtikrintą saugumą iš Atlanto (Eu
ropos) pusės, savo ekspansiją nukreipė į Ra
mųjį vandenyną, pasiekė Azijos krantus ir 
suaktyvėjo Kinijoje, pastarąją gindama nuo 
Japonijos spaudimo. Geri santykiai su carų 
ir Sovietų Rusija ir taip pat Didžiąja Brita
nija buvo JAV laidas, kad Europoje nesusi
darys tokia jėga, kuri norėtų ar galėtų prasi
veržti iš Europos sienų ir kreipti savo agre
siją į naująjį pasaulį — pažeisti Monroe dok
triną. Rusija ir Anglija buvo it Europos sar
gai iš vienos ir kitos pusės. Užtat matome, 
kad Amerika visada nepalankiai žiūrėdavo į 
tuos, kurie perdaug pradėdavo įsigalėti Eu
ropoje ir grąsinti ar tai Rusijai ar Anglijai. 
Pavyzdžiui, į Napoleono I užkariavimus Eu
ropoje JAV žiūrėjo gan „skersai“. Jei carų 
Rusijoje kildavo kokie nors „bruzdėjimai“, 
kurie galėjo mažinti jos (Rusijos) pajėgumą, 
JAV nesidžiaugė. Net bolševikams paėmus 
Rusijos vairą, JAV, nors ir atšalo, bet sten
gėsi kiek galima su jais bendradarbiauti — 
tęsti gerų santykių liniją.

Tuo būdu nuo Monroe doktrinos paskelbi
mo iki karo prieš Japoniją ir, apskritai, iki 
1900 metų pabaigos JAV gynimo sistema pa
remta izoliacionizmu funkcionavo visai ne
blogai. Todėl ir suprantama, kad amerikie
čiai prie jos priprato ir net teoretiškai pra
dėjo įsitikinti, kad JAV visuomet bus saugio
je padėtyje, kol ji nesikiš į tarptautinę poli
tiką, kol ji nesiangažuos tarptautinėje arenoje.

Tačiau
19 amžiaus pabaiga ir 20 pradžia 

atnešė didelių pakeitimų,
kurie negalėjo praktiškai likti be įtakos JAV 
užsienio politikai. Visų pirma tai minėtas už
siangažavimas Azijoje (Filipinai, Kinija ir 
augąs Japonijos agresingumas ten pat). Eu
ropoje pradėjo nepaprastai kilti, triukšmauti 
ir pūstis Wilhelmo II Vokietija. JAV, žinoma, 
atrodė, kad tai jos neliečia. Ji tikėjo, kad Vo
kietiją sutvarkys Europos sargai — Rusija ir

(Pabaiga 7 pusi.)

Alfonsas. Vaznonis

Taika
Nei ten buvo dėl ko pyktis, nei ko: mati

ninkas buvo Skiauterio giminė, tai ir skirsto
mų servitutų didesnį sklypą jam atrėžė. Ne
buvo tas sklypas didelis, nebuvo jis nei pel
ningas: buvusios Samanynės girios gyvatyno 
gabalas. O jau už kitus sklypus didesnis gal 
tik per ištiestą uodo snapą, tik per plauką, 
anot įkaušusio matininko išvedžiojimų. Ot, 
girdi, buvo pakrypęs kažkoks ten teleskopas 
Ir viskas...

Bet tas plaukas Skiauterio kaimynui Uu- 
gintui buvo peilis po kaklu: ne gana to, kad 
giminės tam Skiauteriui jau seniai taukus į 
košę pila, bet čia dar ir servitutų daugiau 
prirėžia. Tiesiog širdį gnybia: arčiausiai, gra
žiausioj vietoj, atžalynas, rodos, didesnis ir 
kelmai aukštesni. O kad Skiauterio sklypas 
didesnis, tai nėra ko ginčytis, — užmetė Uo
gintas akį ir jokių matininkų jam nereikia.

— Matai, — skundėsi Uogintas turguje ar 
šventoriuje, — žemės vienodai turim ir kito 
visko po lygiai, o dabar tie servitutai...

Pyktis, vis dėlto, sirpo, kaip žemuogės Uo
ginto palaukėj, ir jis ne kartą galvojo, kad 
geriau būtų buvę, jei tų servitutų valdžia vi
sai nebūtų skyrusi.

Skiauteriui teisybės į akis beveik nebuvo 
nei kada pasakyti. Nebuvo ir didelio noro. 
Užteko, kad buvo pasiutusiai pikta. Senas 
kaimynas ir geras prietelius pamažu darėsi 
kažkokiu svetimu turčium, kuriam velniai į 
puodus auksą krauna.

Nebesikalbėjo kaimynai. Vaikai ripkos ne- 
beridinėjo kaimo gatvėj. Žmonos irgi nei ži

balo nei druskos nebeužsukdavo viena pas 
kitą.

Bėgo įvykiai. Darbai darbus vijo, gandai 
gandus sklaidė, o likimo rodyklė artėjo prie 
tokio taško, kada už viską svarbiau pasidaro 
ne servitutai, bet baimė pažiūrėti budeliui į 
akis, baimė duotis maloniai pakariamam, prieš 
tai ant kartuvių perskaičius užrašą, jog bu
delis yra ne tas, kuris stovi po kartuvėm ir 
laiko paruoštą kilpą, bet tas, kuris tuoj kybos 
kartuvėse.

Šita tikrovė Uoginto ir Skiauterio vežimus 
apgręžė nusileidžiančios saulės link ir jiedu 
vieną dieną pradėjo tas didžiąsias dvidešim
tojo amžiaus klajoklių dienas. Ugnys laižė 
sodybas, plieniniais dantimis kaleno rugių gu
bose sustatyti kulkosvaizdžiai, saulė buvo 
kruvinai raudona.

— Nepyk, Uogintai, — kalbėjo Skiauteris, 
kai jiedu brido per vos išvažiuojamas šlapias 
pievas, kad aplenkus kariškas vilkstines, bė
gančias su senom spintom, šovinių tūtelėm ir 
lengvai prisikalbintom mergom.

Frontas buvo ant nosies.
— Nepyk, Uogintai, — vėl kalbėjo Skiau

teris. — Matai, kuo pradedam kelionę, o juk 
nežinom, kuo ir kaip baigsim... Žemelė lie
ka... viskas lieka. Būk minkštesnės šir
dies ...

Uogintas pamojo ranka ir paspartino žing
snius. Užkalbino vežime pūpsančią žmoną, 
tarsi kažin kokio jos klausimo nenugirdęs. 
Nesmagu. Širdis, aišku, neužkietėjus, bet vel
niam reikėjo ir tam Skiauteriui taip... Pyk
tis ima ir gana, nors Skiauteris eina netoli ir 
žiūri tokiom didelėm ir gerom akim J Uo
gintą ir raudoną saulę.

Vežimai riedėjo ir riedėjo. Dienos ir nak
tys buvo pilnos siaubo ir kalbančios mirties. 

Nors Skiauteris vokiškajam arbeitsamte 
giminių nebeturėjo, bet jo gyvenimo žvaigž
delė buvo vis dėlto šviesesnė už Uoginto. Jo 
vežimas, po ilgų apčitipinėjimų ir Skiauterio 
nekovingumo įrodymų, vėl lėtai girgždėjo va
karų link. Girgždėjo ir Uoginto vežimas, bet 
ant jo besėdėjo tik Uogintienė su geroka krū
va vaikų. Šeimos galva ir vežimo vairuotojas 
jau laikė rankose išklebusį kastuvą ir klau
sėsi švebeldžiuojančio vokiečio kalbų apie tai, 
kad ten, kur jie stovi, per tokią prakeiktai 
šlapią ir klampią velniabalę, reikės kasti ir 
statyti Europos pylimą pergalei pasiekti.

— Nepyk, — skambėjo Uoginto ausyse 
Skiauterio žodžiai ir jis kietai sukando dan
tis, nusispiovė ir vienu kojos pamynimu iš
vertė tokią velėną,, kurios būtų užtekę pa
puošti visam kapui to išpuvadančio feldfebe
lio, kuris Europos pylimo tvirtumą jau bandė 
ant daugelio Uogintų nugarų ir galvų.

Dienos vėl slinko. Lijo dažni lietūs. Pro 
šalį važiavo dvi dienas barzdų nesiskutę kari
ninkai ir šlapios, kaip vištos, jų meilužės. Eu
ropos pylimas prastai laikė, nors Uogintas jį 
statė du mėnesius.

Vėliau bėgo savaitė po savaitės, mėnuo po 
mėnesio. Buvo labai šalta, nors kūrenosi vi
sas pasaulis. Uogintui grubo rankos. Mar
garino ir netikros duonos norma sumažėjo 
ligi žvirblio, o feldfebelio pagieža išaugo ligi 
jaučio.

Uoginto statyti pylimai ir iškasti gilūs grio
viai buvo senai pervažiuoti. Atėjo diena, ka
da naujam grioviui pradėti nebeliko nei pė
dos žemės, nors feldfebelis dar skrupulingai 
jos tebeieškojo. Tada Uogintas prikišo purvi
ną ir kažkuo atsiduodantį kumštį prie feld
febelio išpuvusių dantų ir būtų juos išsprog
dinęs pačią paskutinę sekundę prieš kapitu

liaciją, jei grynosios rasės žmogus nebūtų pra
sitaręs, jog jis turi tokios partijos tokį bilietą, 
su kuriuo Uogintas bus nušluotas iš po jo 
kojų.

Taip! Feldfebelis, matyt, tikrai kažkokį 
velnią turėjo: jis dar vakar verkė už palai
dotą fiurerį, šaudė į tuos, kas bent truputį 
skleidė taikos kvapą, tačiau jis jau senau gu
lėjo pas savo Bertą namuose, kai Uogintas 
parėjo iš naujų, baisių stovyklų, padarytas 
viso pasaulio priešu ir pergalę trukdžiusiu 
narsiu kareiviu. Kartais ir pats Uogintas 
stengėsi prisiminti, ar kartais jį minkštuose 
Bertos pataluose besivartąs feldfebelis nebus 
apdovanojęs riterio kryžiumi. Tačiau feld
febelis ir naujos partijos veiklus narys jau 
išdidžiai ranka nurodinėjo naujiems, savosios 
žemės netekusiems žmonėms, kad pas jį rei
kia dirbti taip pat greitai, kaip ir. pylimus 
kasti, o valgyti taip pat mažai, nes nedera' 
daug valgyti tiems, kurie nebeturi savo namų. 
Jis jau gana tębulai išdainuodavo karo metu 
primirštą internacionalą ir po to tuoj bėgdavo 
žiūrėti, ar neapsiveršiavo daugiausia pieno 
duodantti karvė. Jis vėl buvo ta pati krau
tuvė, tik po naujai ir labai prastai perdažyta 
iškaba.

Uogintas galvojo apie tai labai stipriai, nes 
eidamas stovyklos taku vos neužlipo ant žai
džiančių Skiauterio vaikų.

Uogintas galvojo ir apie tai, kad gera, nors 
ir pavėluotai, ateiti į pasaulį antrą kartą ir vėl 
tapti žmogumi. Seimą susirado, vaikai gra
žiai auga, vienas jau ir gimnazijon prašosi. 
Būtų viskas tvarkoj. Bėdos ir nelaimės greit 
pamirštamos, jei tik žmogus vieną kartą nors 
kiek lengviau atsipučia.

Bet tas Skiauteris su savo dideliais servi
tutais vis dar neišeina Uogintui iš galvos. Jis
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Čekoslovakija 
slavų politikos kryžkelėje

Rašo Jonas Meškuitis

Viename pasikalbėjime su spaudos atsto
vais, Čekoslovakijos užsienių reikalų ministe- 
ris Jan Masaryk, gindamas savo kraštą nuo 
keliamų priekaištų, jog jis žymiai pasikeitęs, 
pareiškė, kad Čekoslovakija likusi ta ati, tik 
pasaulis aplink ją esąs pasikeitęs. Cekoslova- 
kai esą slavai ir todėl pritariu naujai slavų 
politikai.

Negalima, aišku, reikalauti, kad didžiojo 
prezidento Tomo Masaryko sūnus šiandien ga
lėtų padaryti kitokį pareiškimą. Pasaulis pui
kiai mato ir supranta, kurlink suka ir kas 
vairuoja slavų tautų likimą. Vis dėlto, jei pa
viršutinis vaizdas pokarinėje politinėje kon
steliacijoje ir rodo slavų tautas kiek tampriau 
susijusias, tačiau nelieka užmirštyje ir kliū
tys, kurios vis dar reiškiasi ir rodo, jog tų 
tautų gyvenimui į vieną srovę susilieti nepa
kanka įtakingų valstybės vyrų pareiškimų ar 
jų.gerų norų.

Kiek sena yra panslavizmo idėja, tiek sena 
ir jos. nepasisekimų istorija. Jau praeitame 
amžiuje lenkai, būdami padalinti tarp Rusi
jos, Austrijos, ir Prūsijos, vis dėlto sugebėjo 
išlaikyti ideologinį vientisumą, ir, pabrėždami 
savo Vakarų orientaciją, Pragos panslavistų 
kongrese atsisakė dalyvauti. Ir tai padarė ne 
tik religiniais sumetimais ar neigdami caristi- 
nės Rusijos politiką. Ir šiandien, būdama pri
verstinėje Maskvos politikos subordinacijoje, 
lenkų tauta kenčia dėl savo dvasinės orien
tacijos Vakarų link.

Niekas nebando neigti, kad čekoslovakai 
savo kilme, kalba ir tautinėmis tradicijomis 
būtų kada nors nutolę nuo slavų tautų bend
ruomenės. Tačiau ir slavai būdami, jie su
gebėjo pasiekti aukšto vakarietiškos kultūros 
ir civilizacijos laipsnio. ' Slaviškoji kilmė ne
kliudė jiems pasidaryti vakariečiais tikrąja to 
žodžio prasme. Tat ir čia, kaip ir Lenkijoje, 
susiduria vakarietiškojo auklėjimo tautos 
aspiracijos su šio meto slavų tautoms pri
mestomis politinėmis tendencijomis. Nors Če
koslovakijoje ši •kolizija nepasireiškia taip 
aštriomis formomis, kaip kituose slavų kraš
tuose, tačiau ne be to, kad ir čia nesireikštų 
tendencijos, kurios kelia didelį „didžiojo sla
vų draugo ir globėjo“ nepasitenkinimą.

Mat, čekai, kaip jie patys kiekviena proga 
mėgsta pabrėžti, yra realios politikos šalinin
kai, ir pirmoje eilėje turėdami prieš akis tau
tos biologinį išsilaikymą, didesnių pasaulio 
konfliktų metu, kur gręsia pavojus būti įtrauk
tiems į pavojingesnį ir rizikingesnį politikos 
žaismą, čekai visuomet pasirinks mažiausiojo 
pasipriešinimo kelią.

Neminint visos eilės istorinių faktų, pa
kanka pažvelgti j pastarojo dešimtmečio sū
kuringą čekų tautai laikotarpį ir pamatysime, 
kad iš visos tos audros jie bus išėję, bene su 
mažiausiais nuostoliais. Protektorato rėžimas, 
dėka čekų „realiosios politikos“, buvo kur kas 
švelnesnis, palyginti su kitais „ašies“ okupuo
tais kraštais. Ir to rėžimo išdavoje čekai vėl 
grįžta į nenuniokotą Sudetų sritį, kad ir sun
kiai, tačiau nuo pasaulio akių veik nepastebi
mai, susitvarko su slovakų problema ir aukų 
sąskaiton stato paminklą vienintėliame Li- 
diče kaime.

galvoja šiaip, galvoja taip. Sakysim, jei ne
gyventum drauge, po vienu stogu ir po vie
nom lubom, būtų gal ir užmirštas reikalas. 
Bet dabar... Servitutų nėra ir nereikia, bet, 
va, Skiauterio tabakas vešliai auga, gi Uogin- 
tienės sodintasis — lapus nuleidęs, lyg girtas, 
kirminų prakramtytas. Vakar vėl tie vaikai 
prie barako susipešė, o Skiauteriukas Uogin
tų Sauliuką taip sutvarkė, kad be motinos pa
galbos ir šaukšto vakare negalėjo atkelti. Po 
to žmonos dėl durpių susivaidijo, bet kalba 
vis sukosi apie turtas, servitutus, tabakų ir 
labai retkarčiais apie durpes ir primuštąjį 
Sauliuką.

Uogintas jaučia, kad tokia ‘velnio bala, ski
rianti jį nuo buvusio gero ir mylėto kaimyno, 
turi baigtis. Bet kaip, kad čia pat gyvendami, 
kiekvieną lopą vienas ant kito nugaros skai
tydami, negali rasti tinkamos progos,

— Nepyk, — girdi Uogintas ausyse Skiau
terio prašymą, prisimena degančią žemę, kaž
kas spaudžia širdį ir labai kažko gaila. Prisi
mena šlapią pievą, vežimų eiles; prisimena ir 
nepamirštamą feldfebelį, visus vargus ir alkį. 
Uogintui darosi vėl pasiutusiai pikta. Nepyk
ti, susitaikyti? Kuriems galams, jei visoj že
mėj dar nebaigtas karas daugeliui žmonių, 
nors rėkiama apie taikąs išdrikusiom seilėm. 
Ne, jis nesikalbės daugiau su tuo Skiau
teriu, pasiųs jį po velnių pirmai progai pasi
taikius ir kelsis gyventi į kitą baraką. Ne
reikia, kad nuolat susitikdamas prisimintų 
viską...

— Nepyk, — vėl girdi ir mato Skiauterį, 
einantį šlapia pieva ir gerom akim žiūrintį į 
degančią- tėviškę ir į Uoginto akis.

— Et, pikta ir ganai Iškenčiau, išvargau ... 
O už jį viską — giminės.

Uogintas sėdi baraką nugara atrėmęs ir 
žiūri į augančius daržus. Saulė taip beria 
Spindulius, o rytmetį šiltai palijo, jog, rodosi,

Į naująją pokarinę politinę konsteliaciją 
Čekoslovakija, Karpatų Ukrainos ir laisvos 
užsienio politikos sąskaita, įžengia išsaugojusi 
tautos kraują, ir krašto vadovybė savo vidaus 
politikos vežimą vairuoja jau įprasta mažiau
siojo pasipriešinimo vaga. Tačiau ir prie šio, 
palyginti, lankstaus tautos mentaliteto, išryš
kėja nesklandumai, kurie’sudaro rimtas kliū
tis įžengti į darnų ir sklandų laisvėje gyventi 
įpratusios tautos kūrybinį darbą.

Krašto ūkis, palyginus su kitais nuo karo 
nukentėjusiais Europos kraštais, išėjo maža 
tenukentėjęs, tačiau ir jame politinių įvykių 
raidoje įnešta ne maža netikrumo.’

Vokiečių sutrikdytas finansų ūkis privertė 
griebtis finansinių reformų, kurios, palyginti, 
dėka grįžusiam į kraštą auksui, greitai galėjo 
būti įgyvendintos, tačiau nepaliko tai be pėd
sakų bendroje ūkio atstatymo raidoje. Indė
lių uždarymas, kreditų suvaržymas ir mokes
čių politika neleidžia atkusti ir įsijungti į 
krašto ūkio pagyvinimą privačiam kapitalui. 
Pramonės įmonių savininkai už nuošimčius 
gali savo indėlius iš bankų „atsiskolinti“, ta
čiau ne daugiau, kaip iki 50.000 kronų, o tokia 
suma pramonėje nedaug ką šiandien reiškia. 
Gi vien mokesčiai, pvz., prie 200.000 kr. ka
pitalo sikeia 30% metams.

Pramonė vokiečių deformuota Ir kai kur 
išplėsta karo reikalams, o kai kur visai nu
marinta, reikalinga sveiko ir planingo pert
varkymo. Išvykus Sudetų vokiečiams, tos sri
ties pramonėje reikia įlieti naujo kraujo, gi 
lygia greta vykstąs pramonės suvalstybini- 
mas, siekiąs iki 70% visos pramonės, negali 
neatsiliepti į šios krašto ūkio srities greitą 
sunormavimą. Nors patį pramonės suvalsty- 
binimo procesą iš dalies palengvina kad ir ta 
aplinkybė, jog daugelis stambesnių įmonių są- 
vininkų buvo vokiečiai ar vengrai ar su jais 
artimai bendradarbiavę (kolloborantai), o taip 
pat ne maža „dingusių be žinios“ ryšium su 
Protektorato laikais pravestu įmonių „suari- 
nimu".

Pinigų stoka privačioje apyvartoje turi bent 
tą gerą ypatybę, kad krautuvėse beveik viską 
galima laisvai nusipirkti (išskyrus, žinoma, 
normuojamus maisto produktus), nes maža
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Kelionė Amerikon
Iš savo gyvenamos DP stovyklos Vokieti

joj, Regensburgo UNRRA-os įsakymu, turė
jau stalgiai vykti į Miuncheną ir toliau emi
gracijai t Ameriką.

Į Miuncheną atvykau privačiai liepos 16 d. 
Gyvenau emigrantų stovykloj — Funk-Kaser- 
ne. Čia didžiąją dalį gyventojų sudarė įvairių 
tautybių žydai.

Gyvenimas čia, kaip pereinamoj stovykloj 
— nenormalus. Maistas pakenčiamas. Į mie
stą išėjimas suvaržytas.

Čia iš gyvenau tris savaites, iki buvo su
tvarkyti visi emigracijai dokumentai. Teko 
vykti į miestą pas Amerikos konsulatą. Prie 
konsulo vertėjas yra Lietuvos žydas.

ir matai, kaip augalas tempiasi į viršų.
Tarp įsmeigtų krūmo šakų sukritę, čirkš

dami pešasi du žvirbliai. Uogintas taip susi
domi jų kova, kad nei nemato priėjusio ir 
šalia stovinčio Skiauterio. Ta saulė taip spi
gina į akis, jis nori pasikelti ir geriau įsižiū
rėti, bet žvirbliai pabūgę pakyla ir nuskrenda, 
o Uogintas nustebęs žiūri į tik dabar pastebė
tą kaimyną. Tik po geros valandėlės pamir
šęs ima ir prašneka:

— Kažin čia katras katrą ... Man rodos, 
kad patelė patiną sukirto.

Skiauteris išima iš dantų smilkstančią pyp
kę ir nebežino: sakyti ką nors ar jau pradėti 
juoktis. Tačiau jis ilgai nedaro nei vieno, nei 
antro, apčiupinėja visus kišenius, išima ta
bokinę ir taria, tiesdamas ją Uogintui:

— Prisikimšk. Nebloga šiųmetinė, tik dar 
žole paduoda ir to stiprumo mažoka.

Kai abiejų pypkės leidžia į saulę melsvus 
rutuliukus, Uogintas atsikosti ir, žiūrėdamas 
į žemę, sako:

— Nepykstu... Žinai, kaimyne, nepykau 
ir nepykstu. Rasim ir tuos servitutus, ir .vis
ką... Bala jų... O čia vaikai, žmonos, kiti 
kaimynai mato. Žinai, gerai, kad atėjai da
bar: man taip gera, lengviau kažkas darosi. 
Et, vyriškos širdys, bet vistiek ...

Uoginto viršutinė lūpa dreba, pypkės kan
diklį reikia prilaikyti su delnu. Jis stengiasi 
žiūrėti į saulę, kad greit galėtų užsimerkti.

— Ir kas čia galėjo pamanyti, kad viskas 
taip už širdies virpina...

Skiauteris maloniai žiūri Uugintui į veidą 
ir jaučia, kaip yra gera, kad ne tik į žemę, 
bet ir į širdis grįžta taika.

Jie abu žino, kad karas dar nebaigtas, ly
giai taip, kaip kad jų servitutai .neatsiv. žti 
stovyklom Tik jiems dabar taip malonu sė
dėti ir rūkyti pypkes, saulės spindulių api
bertiems.

kas gali sau leisti pirktis net būtiniausių reik
menų. Tuo būdu pravažiuojančiam susidaro 
normalaus gyvenimo įspūdis, kurs tikrenybę 
maža teatitinka.

Menka vidaus rinkoje prekių apyvarta su
daro ne mažus rezervus eksportui, ir, pvz., su 
Šveicarija vyksta gan gyvas prekių pasikeiti
mas. Su Vakarų sąjungininkais buvę gyvi 
prieškariniai prekybiniai santykiai nerodo 
tendencijos atsinaujinti, tačiau čia lemia ne 
tiek prekybiniai sumetimai, kiek nepasitikė
jimas vykdoma pramonės ir prekybos „socia- 
lizacija“. Turint galvoje čekų „prekybinę gys
lelę“, galima drąsiai tvirtinti, jog tuo vakarų 
valstybės pateikė į gan jautrią vietą.

Kad pabrėžti pasauliui slavų bloko politi
nio bendrumo tendencijas, išeinančias lyg ir 
iš jų pačių iniciatyvos, tų valstybių jau spėta 
sudaryti paktai, kalbantieji apie draugiškumą 
ir savitarpinę paramą. Tačiau ir čia pasireiš
kia ne maža kliūčių, kurios meta šešėlį į sla
vų tautų glaudesnio ir nuoširdesnio bendra
darbiavimo kelią.

Veltui iki šiol diplomatai ir valstybės vy
rai laužė galvas, kaip naujoje slavų politikos 
konsteliacijoje įderinti seną Čekoslovakijos ir 
Lenkijos sienų konfliktą. Pasikalbėjimai tuo 
reikalu vyko ne tik Varšuvoje ir Pragoję, jie 
buvo bandomi vesti ir Paryžiaus parketuose ir 
Kremliaus erdvinguose rūmuose. Tačiau ne 
per seniausioji Bnešo kalba, kurioje buvo pa
brėžta, jog ta tema pasikalbėjimai būtų pras
mingi tik tuo atveju, jei Tešino klausimas ne
būtų iš viso liečiamas, nes tuo reikalu Pragos 
vyriausybė iš viso atsisakanti diskutuoti, rodo, 
jog nuo Versalio konferencijos laikų besitęsiąs 
konfliktas nerodo tendencijos peržengti mir
ties taško.

Tešino sritis Versalio konferencijoje buvo 
pripažinta Čekoslovakijai, ir tik 1938 metais 
jai pradėjus birėti, lenkai tų metų lapkričio 
11 dieną Iškilmingu paradu įžengė ginčyjamą 
teritoriją. Ir šiandien, kaip Varšuvos vyriau
sybė besistengtų smerkti buvusią Beko politi
ką, nuo Tešino srities neatsisako, kaip neno
rėtų atsisakyti ir kitų savo politikos pasėkoje 
prarastų teritorijų (Vilniaus ir Lwowo), jei 
nuo jų vienų tatai pareitų. Ta tema kalbant, 
tarp Pragos ir Varšuvos nuolat keičiamasi žo
džiais, kurie jokiu būdu nesiderina su taria
mąja slavų politikos darna.

Kiek Tešino konfliktas ilgainiui įgavo „tra
dicinio“ pobūdžio, šiandien faktiškai jis jau 
yra prasiplėtęs į tolimesnius teritorinius plo
tus, tuo pačiu dar labiau praplėsdamas ir gin
čo objektą. Lenkams gavus administruoti pla-

Demokratija vietoj 
partinės diktatūros

Vatikanas. — Popiežius Pius XII neseniai 
prancūzų kalba paskelbė į šveicarų tautą at
sišaukimą, kurį pakartojo visi Šveicarijos ra
dijo siųstuvai ir kuriame Popiežius apie tikrą
ją demokratiją, bet kita ko, išsireiškė taip:

„Jūs galite didžiuotis demokratiniu savo 
krašto charakteriu ir tai visai pagrįstai, nes 
jūsų demokratija iš tikrųjų nėra koks nors 
dirbtinis paveikslas. Priešingai, tai yra pa
mažu prinokęs kelis amžius trukusio patyrimo 
vaisius. Ji taip pat laimingai vienija federa
tyvinės nepriklausomybės ir centrinės val
džios gerąsias puses ir labdarybės darbą. Ačiū 
Dievui, kad jūs savo demokratinių formų ne
padarėte garbinamu stabu. Jums buvo gerai 
žinoma, kad kiekvienos valstybės, kokia ji 
būtų, siela glūdi giliai suprastame visuome
niškume ir rūpestyje, ne tik patiems užsiti
krinti vietą pasaulyje, bet ją teikti ir kitiems 
pagal įsipareigojimų ir asmeninio atsakingu
mo dydį. Iš čia greta pasitikėjimo ir teisin
gumo išplaukia sveika ir gaivinanti socialinė 
politika, taikos ir gerbūvio kūrėja. Jeigu gi 
kur nors tas visuomeniškumas paneigiamas, 
pakeičiant jį brutaliu paskiro asmens ar ko
lektyvo egoizmo dominavimu, tikroji demo
kratija atsiduria pavojun, o jos vietą užima 
partinė diktatūra.“ 

čias buv. Vokietijos sritis, jie paskubėjo Si
lezijoje, ties Čekoslovakijos pasieniu, užimti 
ir tuos plotus, į kuriuos čekoslovakai taip pat 
turi ne mažesnių pretenzijų: Ratiboro Ir 
Klodzko srytys, nors lenkai paskubėjo jas jau 
pilnai kolonizuoti, dar labiau pagilino prara
ją, per kurią permesti tilto neįstengia jokie 
slavų bloko konstruktoriai. Lenkų argumen
tai, kad dėl tų sričių išlaisvinimo pralietai 
lenkų kraujas, šalto apskaičiavimo čekų ne-, 
jaudina ir jie laiko, kad ir be tų sričių lenkai 
pakankamai jau turi anglies, gi čekų pramo
nei tai esąs gyvybinės reikšmės objektas. Nei 
lenkų sentimentaliniai nei čekų šalto apskai
čiavimo argumentai vieni kitų neveikia ir var
gu ar artimoje ateityje pavyks ištraukti šį 
baslį iš slaviškojo rato.

Kai dėl čekoslovakų pritarimo naujai sla
vų politikai, Masarykas, atstovaudamas vy
riausybės nuomonę, tur būt, užmiršo, ’kad pa
sauliui šiuo metu svarbu pačios tautos nusi
statymas vienu ar kitu krašto politikos klau- 

(Pabaiga 6 pusi.) 

Prieš išeinant transportui, iš vakaro rei
kėjo atlikti visus formalumus. Paviršutiniš
kai patikrino sveikatą, išdezinfikavo.

Įsakė griežtai atiduoti kariškas uniformas. 
Bagažo leido pasiimti su savim 30 kg. Tačiau 
juos tikrinant nerado nė vieno per sunkaus. 
Paėmė Index Card ir išdavė kelionės nume
rius.

Į stotį nuvežė sunkvežimiais. Kelionės va
gonai buvo prekiniai, radome čiužinius ir ant
klodes. Į vagoną susėdome nuo 10 —16 žmo
nių.

Transportas iš Miuncheno į Bremeną iš
važiavo rugpiūčio 6 d. 5 vai. po pietų. Viso 
vežė per 260 žmonių, jų tarpe 14 lietuvių (7 
našlaičiai). Be to, lietuvių kvota vyko 4 Lie
tuvos pilietybės žydai.

Kelionėje maistą gaudavome stotyse ir la
bai gerą. Jo viso nė nesuvalgydavome. Ke
lionė į Bremeną truko 2 dienas.

Atvažiavus, stotyje jau laukė sunkvežimiai. 
Čia tuoj atskyrė Amerikos piliečius ir juos 
pirma išvežė į kitą stovyklą.

Didžiąją dalį Amerikos piliečių sudarė gi
mę Amerikoj, o gyvenę Vokietijoj vokiečiai. 
Jie vyko su didelėm šeimom.

Iš stoties mus atvežė į netoli esančią gra
žią stovyklą, buvusią jūrininkų mokyklą. Čia 
tikrino sveikatą, išdezinfekavo ir atskyrė vien
gungius vyrus, moteris ir šeimas į atskirus 
blokus. Gyvenome gražiuose kambariuose nuo 
6 —10 žmonių. Visur jaučiama švara ir tvar
ka, kurią palaiko vokiečių darbininkai. Mais
tas čia gerai pataisytas, tačiau jo mažoka.

Čia pažymėtinas vokiečių tarnautojų man
dagumas ir patarnavimas.

Į šią stovykla mes iš Miuncheno atvykome 
pirmieji. Rytojaus dieną atvažiavo transpor
tai iš Berlyno ir Štutgarto. Ir už dviejų di
džiausias iš visų transportas iš Frankfurto 
a. M. Juo atvyko ir 12 lietuvių, kurių tarpe 
vienas lietuvis kunigas. Kituose transportuose 
lietuvių nebuvo.

Laivas turėjo išplaukti rugpiūčio 14 d., bet 
dėl kai kurių priežasčių išplaukimas buvo ati
dėtas iki 22 d.

Šiuo transportu visi gyvenusieji Bremene 
emigrantai ir Amerikos, piliečiai dėl susitruk- 
dymo negalėjo išplaukti ir turėjo laukti kito 
transporto.

Mes, našlaičiai, kurių įvairių tautybių bu
vom 42, patekom į šį transportą.

Prieš išvažiavimą išdavė bagažams korteles 
ir „šipkartę“. Tikrino smulkiai sveikatą ir at
liko visus išregistravimui iš Europos gyvento
jų formalumus.

Griežtai įsakė atiduoti bet kokį karišką
turtą, šaunamus ginklus ir svaiginamus gėri- |

mus. Šiaip nuodugnios bagažų kontrolės iki 
pat New-Yorko nebuvo.

Rugpiūčio 22 d. keleiviniais vagonais 11 
Bremeno stoties mus atvežė. į Bremerhaveno 
uostą 1 vai. po pietų. Uoste jau stovėjo iš- 
plaukimui paruoštas laivas, į kurį mes naš
laičiai sulipome pirmieji. Laivas buvo kariš
kas, be keleivinių kabinų — „Marine Perch“ 
15.700 brutto t. Moterys ir seneliai gavo atski
ras kabinas nuo 8 —12 į vieną, vyrai — bend
rai salėse.

Laivas iš Bremerhaveno uosto išplaukė 
rugpiūčio 22 d. 6 vai., veždamas per 900 ke
leivių, jų tarpe 23 lietuvius.

Laive maistas labai geras, daug kas ne
normuota (mėsa, apelsinai, vaisiai, šokoladai 
ir kt.). Be to, čia buvo krautuvė ir kas tu
rėjo dolerių galėjo pirkti: cigarečių, šokolado, 
kramtomos gumos, apelsinų, saldainių, batų, 
kojinių ir kt. nenormuotai.

Mums, našlaičiams, kelionei davė po 4 do
lerius, už kuriuos galėjome pirkti, ką norė
jome. Pvz.: pokelis cigarečių 17 et., o jei per
ki visą poką (10 pok.) kainuoja 1,25 dol. ir 
dar degtukų prideda. Kramtomos gumos 24 
št. — 5 et., 2 apelsinai — 15 et., 1 pora išei
ginių pusbačių 5,50 dol. ir 1.1.

Iš laivo buvo galima siųsti giminėms tele
gramas į Ameriką ir gauti atsakymus, mokant 
taip pat doleriais.

Į trečią kelionės dieną apie 80% visų ke
leivių susirgo jūros liga, tačiau už poros die
nų jūra kiek aprimo ir keleiviai atsitaisė.

Į New-Yorko uostą įplaukėme rugpiūčio 
31 d. 10 vai. Amerikos laiku. Uoste jau laukė 
daug žmonių, atėjusių čia pasitikti atvažia
vusių giminių, pažįstamų. Pirmiausiai iš laivo 
iškrovė bagažus, o vėliau ir keleivius.

Vos išlipus mums, tuoj mus apspito ko
respondentai, kurie mus fotografavo ir klausi
nėjo.

Dar ant perono prisistatė policija ir tikrino 
bagažus, tačiau „tikrinimas“ parėjo nuo ti
krintojo nuotaikos.

Mus susodino į sunkvežimį ir vežė apie 25 
min. per New-Yorko miestą į vieną viešbutį, 
kur jau buvo ir iš anksčiau atvežtų našlaičių. 
Į nemažus su patogumais kambarius apgyven
dino po 3.

Žinoma, čia Amerikoj jau nėra jokių DP 
bei jų stovyklų, kuriuos tenka sutikti Euro-, 
poje. Čia viskas eina normaliu taikos keliu. 
Maistas čia jau kalorijom neskaičiuojamas ir 
nenormuojamas. Čia tuoj mus iš pagrindų 
aprengė amerikietiškai.

Pagyvenęs apie 2 metus Vokietijoje, taip 
atsidūriau Amerikoje, pakeliui į šviesesnę 
ateitį... J- Martinkus
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H KUITUSINIS GYVENIMAS»
A. A. rašytojas fil. dr. Justinas Tumėnas

Ne per seniausiai sužinome apie mirtį Ma
žosios Lietuvos veikėjo Jono Vanagaičio. Štai 
vėl mus sujaudina mirtis naujos, didžios mū
sų tautai asmenybės — rašytojo, filosofijos 
dr. Justino Tumėno. Jis mirė š. m. spalių 
1 dieną Schwenningeno miesto ligoninėje, su
laukęs 65 metų amžiaus.

Velionis gimė 1886 m. sausio mėn. 16 d. 
Zarasų apskr., Dusetų valsč., Jeskaniškių km, 
pasiturinčių ūkininkų šeimoje.

Gražioji Dusetų gamta ne vienam dainiui 
davė įkvėpimą, ne vieno žmogaus paveikė 
jausmus, būdą. Šitoji gražiosios gamtos įta
ka, nedvejotinai, palietė ir jaunąjį Justinuką. 
Jau pačioje jo jaunystėje atsispindėjo švelnūs 
Ir malonūs būdo savumai ir reiškėsi poeto- 
literato siela bei filosofiški gabumai Nega
lėjo pasigirti savo sveikata. Nuo pat mažens 
buvo nesveikas ir jį kamavo visą amžių. Kai 
kurie gydytojai manė, kad jaunasis berniukas 
už vienų, kitų metų mirs ir kad apie bet kokį 
jo mokslinimą netenka ir galvoti. Tačiau tė
vas Motiejus nekreipė dėmesio. Liguistą ber
niuką 1899 m. nuveža į Palangą mokytis, tikė
damas, jog pajūrio klimatas sustiprins svei
katą. Šitoji viltis buvo teisinga. Jaunasis Ju- 
stinukas ne tik, kad nemirė, kaip kad gydy
tojai manė, bet gerokai sustiprėjo ir čia jau 
intensyviai galėjo ruoštis pirmiesiems gimna
zijos kurso žingsniams. 1898 metais persikelia 
į Liepojų. Čia buv. ministeris pirmininkas a. 
a. Juozas Tūbelis parengia į trečią gimnazi
jos klasę. Vėliau gimnaziją lanko Roslavlyje. 
Gi 1904 metais galutinai ją pabaigia Mask
voje. Tais pačiais metais įstoja į Maskvos 
universiteto istorijos filologijos skyrių.

Tenka pastebėti, jog velionis dar anksty
voje savo jaunystėje gauna patirti sunkią gy
venimo naštą kuri ir vėliau nepasikeitė. Pir
mutinis skaudus smūgis ištiko jį, kai pasta
rajam, dar tebesant trečioje klasėje, buvo nu
trauktos mokslus eiti lėšos. Tačiau jaunasis 
berniukas nenusimena. Laikinai pertraUkia 
mokslą ir griebiasi darbo — verčiasi priva
čiomis pamokomis. Vėliau pragyvena, baigia 
tuo būdu ne tik gimnaziją, bet dar tęsia 
mokslą universitete.

1905 metų vasarą Justinas Trumėnas nuta
ria susipažinti su Lietuva, kurią taip mylėjo ir 
buvo išsiilgęs. Aplanko Žemaitiją, Paprūsę, 
Kauno apylinkes, Vilniaus kraštą ir kt. Kartu 
susipažįsta su tikru tuometiniu lietuvių gy
venimu. Itin didelės įtakos į jaunojo studen
to sielą padaro skurdus Vilniaus krašto gy
venimas. Kelionių įspūdžių sužadintas ir no
rėdamas taip liūdną šios šalies buitį apibū
dinti, tą pačią vasarą pradėjo kurti poemą 
„Dėdė arba ainių kančios“, kuri tik 1914 m. 
liepos mėn. Berne, Šveicarijoje, buvo išspaus
dinta. Tais pačiais metais (1905), būdamas Vil
niuje, susipažįsta su 1797 metų Lietuvos su
kilimo metraščio šaltiniais ir parašo „Lietu
vos neprigulmį“, kurio rankraštis rašytojo 
Vienuolio pastangomis atvežtas iš Maskvos j 
Lietuvą. Spaudon pateko tik 1929 metais, lie
tuvių gynimosi idėjai sužadinti, puolant len
kams Vilnių. Antra pagerinta laida spaudoje 
pasirodė 1938 metais Kaune.

Rusams nelaimingai baigus karą su Ja
ponija, Lietuvos moksleiviai 1905 metų ru
denį maištingai pradėjo judėti. Jie kurstė 
liaudį sukilti prieš caro vyriausybę, ją nu
versti ir pačiai tapti savarankiška. Justinas 
Tumėnas nepriklausė jokiai politinei partijai. 
Kai Didysis Vilniaus Seimas Lietuvai parei
kalavo autonomijos ir kitų teisių, studentas 
Tumėnas jautė pareigą stoti į kovą už Lietu
vos laisvę. Grįžta į savo gimtąjį Dusetų kraš
tą, sušaukia apylinkės susirinkimą, nugin
kluoja rusų policiją, sudaro lietuvišką vals
čiaus valdybą. Liaudis Justino Tumėno žy
giams pritaria ir su entuziazmu padeda paša
linti ne tik rusų valdininkus, bet ir mokyto
jus. Nelaimei, vėl sustiprėjo Rusijos valdžia. 
Policija visu stropumu pradeda ieškoti Justi
no Tumėno. Tačiau šis, nors ne kartą su po
licija buvo susidūręs, vis dėlto iš jų nagų iš
sprunka. Dėl nuolatinių persekiojimų Justi
nas Tumėnas nebegalėjo rusų valdomoje te
ritorijoje išsilaikyti. Buvo priverstas bėgti į 
užsienį. Savo tėvo tarno Juozo Cekavičiaus 
pasu pasiekia Šveicariją. Šiuo laiku Šveica
rijoje parašo poemą „Laisvės kalinį“, skirtą 
Kauno kalėjime nukankinto draugo, studento 
Jono Zakarevičiaus atminimui. Pastarasis 
taip pat aktyviai dalyvavo 1905 metų sukilime 
(sudarė lietuvišką valsčiaus valdybą ir poli
ciją nuginklavo Kriaunuose). Tačiau jis buvo 
suimtas.

Pirmiausia Justinas Tumėnas apsigyvena 
Šveicarijos sostinėje Berne. Ten 1907 metais 
įstoja į universitetą ir klauso filosofiją. Gi 
1908 metais studijuoja filosofiją Ziuriche. 
Šiuo metu rašo „Petrą Gandą“, kuris patobu
lintas spaudoje pasirodė tik 1935 m. Kaune. 
Šveicarijoje susipažįsta ir su savo žmona Van
da Mingailaitė (Kauno universiteto profeso
re), kuri tuo metu studijavo Berno universi
tete. Šveicarijos įspūdžius ir tenykščius per
gyvenimus Justinas Tumėnas aprašo kūri
niuose „Bajorų Mate Bajake“ ir „Amžiuje".

Justinas Tumėnas Šveicarijoje negalėjo 
mokslų baigtu Vietos valdžia ėmė nebepasiti- 

kėti rusų piliečiais bei politiniais emigrantais. 
Išleido taisykles, reikalaujančias iš tokių as
menų užsienio paso. Tai buvo padaryta ryšy 
su Montreux banko užpuolimu, kur buvo įtar
tas kažkoks rusų anarchistas. Žinoma, J. Tu
mėnas tokio paso negalėjo turėti. Šita prie
žastis jį ir privertė keltis į Prancūziją, būtent 
Paryžių, o vėliau — Grenoblį. Tuose miestuo
se studijavo literatūrą, svetimas kalbas ir fi
losofių.

1911 m. baigė Grenoblio universitetą, o 1914 
m. gavo filosofijos daktaro laipsnį, parašęs 
disertaciją „La critique religiense chez Ci- 
ceron“ („Religinė kritika Cicerone“). Tais pat 
metais pakviečiamas į Ženevos universitetą 
skaityti filosofijos paskaitų.

1913 metais parašo filosofinį dalyką „Tie
sa“.

Į Lietuvą Justinas Tumėnas sugrįžo 1918 
metais, tik Rusijos Dūmai amnestavus politi
nius nusikaltėlius. Pradžioje apsigyvena Vil
niuje, o vėliau — Kaune. Čia šalia literatū
rinės kūrybos aktyviai įsijungia į pedagoginį 
darbą. Pradžioje buvo paskirtas švietimo mi
nisterijos ypatingiems reikalams valdininku. 
1919-1921 metais dėsto „Saulės“ mokytojų se
minarijoje (Kaune) literatūrą ir istoriją. Bū
dinga, kad Tumėnas lygiagrečiai pajėgia dirb
ti ir kitose mokyklose. Iki 1920 metų vasaros 
dėsto lietuvių bei lotynų kalbas, Lietuvos 
istoriją ir geografiją komercinėj mokykloj. 
1919-1923 metų laikotarpyje eina lektoriaus 
pareigas prof. Raudonikio įsteigtuose kursuo
se, provizoriaus padėjėjo laipsniui įgyti. Iš
renkamas žydų „Javne“ gimnazijos direkto
riumi ir mūsų universiteto Kaime docentu. 
1922 metais įsteigia brandos kursus, kurie vei
kia iki 1935 metų ir visą laiką pats eina di
rektoriaus pareigas. Pastebėtina, kad šiuos

Antroji kalba visam pasauliui
Šių metų pavasari vienas žymiausių Ame

rikos laikraščių „New York Times“ savo skil
tyse pagvildeno klausimą dėl tarptautinės 
kalbos, būtent, ta prasme, ar tarptautinės kal
bos pareigas turi eiti viena kuri gyvoji ar 
kuri nors dirbtinė kalba. Savo galutiniuose 
išvedžiojimuose „New York Times“ pasisako 
už tai, kad vis dėlto toms pareigoms eiti ge
riau tinka dirbtinė kalba ir tam geriausių 
šansų turi vadinamoji Esperanto kalba. Mi
nimame Amerikos laikraštyje šią problemą 
nagrinėjant buvo trumpai nupasakota tarp
tautinių kalbų istorija ir nurodyti dabartiniai 
sunkumai, kurie dėl tokios kalbos nebuvimo 
pasireišklą įvairiose konferencijose ir šiaip 
visur kitur, kur tenka susidurti su kitaip kal
bančiais žmonėmis. Vokietijos okupacijos po
litikai palaikyti, sako laikraštis, tenka karinei 
valdžiai labai daug susidurti su vertėjais, ku
rie kartais ne visai taip išverčia, kaip turėtų 
būti. Nuembergo byloje, girdi, teko vartoti 
gana sudėtinga ir paini vertimų sistema, tam 
vartojant dar tam tikrus ausinius, o tarptau
tinėse konferencijose tenka turėti aibę vertė
jų, tuo būdu diskusijos užtęsiamos ir dažnai 
tikslus kalbų perdavimas labai šlubuoja. 
Tarptautinės kalbos sumanymas, pastebi tas 
laikraštis, esąs toks pat senas kaip pats Ba
belis, ir ypatingai šiandien šaukiasi tarptau
tiniai nesusipratimai tokios priemonės, kuria 
galima būtų pašalinti vieną kartą ant visada 
tą didžiausiąją kliūtį. Be kita ko, laikraštis 
nurodo, jog 1930 metais du anglai, Ogden ir 
Richards, išrado, kad galima esą suprastinus 
anglų kalbą sudaryti naują, dirbtinę, būtent, 
tokią: 850 pagrindinių žodžių sudaro visą žo
dyną, kuriame yra 600 daiktavardžių, 150 
būdvardžių, 82 įvardžių, priedėlių, prieveik
smių ir jungtukų ir tiktai 18 veiksmažodžių. 
Kadangi toks žodynas nėra turtingas, tad dau
geliui daiktų ar sąvokų pavadinti tenka var
toti dažnai net kelis žodžius. Ir tokia jų dirb
tinė kalba buvo pavadinta „Basic English“. 
Teisybė, sako tas laikraštis, išmokę šitos su
prastintos kalbos gali tarp savęs šiaip taip 
susikalbęti, bet pati „Basic English“ kalba, 
anot to laikraščio, yra vis dėlto ceremoninga, 
negraži ir menka, ir kokių nors švelnesnių 
niuansų visai negalima išreikšti. Taigi net 
patiems angliškai kalbantiems žmonėms toji 
suprastinta dirbtinė kalba pasirodė esanti ne
priimtina. Ta pačia proga gana įdomų paly
ginamąjį kalbų sugretinimą padarė „New 
York Times“, parinkdamas 12 sakinių ir iš
versdamas juos iš anglų J vokiečių, Basic 
English ir Esperanto kalbas; tam sugretini
mui papildyti aš visa tai išsiverčiau dar į lie
tuvių kalbą. Tokio sugretinimo išvadoje ma
tome tokį vaizdą.

Anglų kalboje visa tai sudaro 72 žodžiu, 
arba 293 raides; lietuvių kalboje 54 žodžiai, 
ir tiek pat raidžių, t. y., 293; vokiečių kalboje 
65 žodžiai, arba 335 raidės; Esperanto kalboje 
— 61 žodis, arba 304 raidės, ir pagaliau Basic 
English kalboje — 158 žodžiai, arba 590 rai
džių. Vadinasi, tik Basic English griežtai iš
siskiria ir jei šia kalba tektų ką rašyti, tad 
reikėtų dvigubai daugiau pavartoti tiek rašo
mosios medžiagos, tiek paties laiko, ir kas ki- 

kursus baigė per 400 ir baigusiųjų tarpe su
tinkame žymių mūsų tautos asmenybių.

Velionis mums žinomas ir kaip labai pro
duktyvus kūrėjas. Be jau suminėtų kūrinių 
yra išleistos aštuonios filosofijos doktrinos: 
1) Išmintingas gyvenimo kūrėjas, 2) Nuotaiki 
šeima, 3) Sofija Memėnė Veikėja, 4) Dvasinis 
jaunuolis, 5) Prisikėlėlis, 6) Žynys, 7) Kas
dienė išmintis ir 8) Tiesa Vadovė. Nemaža 
sukūrė ir grožinės literatūros kūrinių, kaip, 
pvz., poezijos, poemų ir romano pavidale: ei
lėraščiai išleisti rinkinyje, pavadintame „Įs
pūdžiais“, poema „Viešnia Palangoje“, roma
nas „Amžius“. Iš grožinės literatūros veikalų 
Tumėno yra išleista dar šie kūriniai: 1) .Jau
no karalienė“, 2) „Auklinio meilė“, 3) Širdies 
viesulas“, 4) „Jausmų srovės“, 5) „Emilė Pai
nia", 6) „Uola“ ir 7) „Nuomonius ir lelija“.

Justinas Tumėnas daug rašė ir tremtyje. 
Liko neišleista per 500 poemų ir „Žodis lie
tuvių tautai“. Velionis darė visas pastangas 
suminėtiems kūriniams tremtyje išleisti, ta
čiau nesveikata ir pagaliau mirtis tatai su
trukdė.

Velionis anksčiau gyveno Lindau apskr., 
Scheffau kaime. Jautėsi neblogiausiai. Veik 
metus laiko gyveno Schwenningene. Tremti
nio gyvenimas čia pakirto jo jėgas. Labai 
jautriai pergyveno visus įvykius, o ypač kiek
vieną žinutę apie taip jo mylimą tėvynę — 
Lietuvą. Tai buvo rytmetinė ir vakarinė jo 
malda.

Justiną Tumėną pažinome kaip jautrios ir 
kilnios sielos žmogų. Šitos jo savybės reiš
kėsi ne tik jo kūryboje, bet ir praktiškame 
gyvenime.

Negailestingoji mirtis išplėšė iš mūsų tar
po taip brangų mūsų tautai darbuotoją. Te
būna jam lengva svetimoji žemė! Ateis diena, 
kad jo palaikus tikrai tėviškėlė prig’aus.

Auv. Jer. Valaitis

tomis kalbomis būtų aiškinama per vieną va
landą, tad Basic English kalba reikėtų iškal
bėti dvi valandas; taigi ir knygos išeitų dvi
gubai didesnės. Šitokia aplinkybė irgi nekal
ba tokios kalbos naudai.

Ta pačia proga, kurią Iškėlė „New York 
Times“, tenka ir mums kiek panagrinėti šitą 
problemą, nes lietuviams, kaip mažajai tautai, 
tas klausimas ypatingai yra svarbus. Vadi
namoji tarptautinė kalba turėtų būti varto
jama visais tais atvejais, kada reikalinga esti 
įvairiai kalbantiems žmonėms, arba įvairioms 
tautoms, palaikyti tarpusavy glaudžius santy
kius. Taigi neturi būti manoma, kad tarp
tautinė kalba turinti išstumti gyvąsias kalbas. 
Visokie tarptautiniai kongresai, tiek politiniai, 
tiek grynai moksliniai, tiek prekybiniai ir ki
tokie galėtų apseiti be vertėjų, ir visi jų ofi
cialūs raštai būtų tik tarptautine kalba susta
tomi Iš to seka, kad neturi būti primesta 
viena kalba visam pasauliui, bet priimta tik 
antroji kalba visam pasauliui. Ta antroji ir 
drauge neutralinė kalba reikalinga tam, kad 
nepažeistų kieno nors gimtosios kalbos teisių 
tokiais atvejais, kai susirenka ką svartsyti 
įvairiataučiai ar įvairiakalbiai žmonės arba 
atstovai Paprastai ligi šiol įvairiuose tarptau
tiniuose kongresuose ar konferencijose buvo 
vartojamos dažniausiai kokios 3 kalbos, ir 
kiekviena pasakyta kurio nors atstovo kalba 
buvo verčiama į kitas dvi kalbas. Klek tai 
laiko užtrunka, kol išverčiama į kitas kalbas, 
ir kaip kartais esti nuobodu visa tai klausyti 
Vertėjai ne visada sugeba perduoti kaip rei
kiant svetimą kalbą, ir iš vertimo dažnai gau
namas visai kitas įspūdis, o kartais ir pati 
prasmė iškraipoma. Mažai yra tokių vertėjų, 
kurie sugebėtų išversti viską su reikiamais 
niuansais arba pabrėžti reikiamas vietas. 
Anksčiau prie Tautų Sąjungos Ženevoje bu
vo, rodos, geriausi 29 vertėjai, bet ir jie ne 
viską sugebėdavo gražiai išversti, o jų išlai
kymas kaštuodavo milžiniškas sumas.

Tobulėjant susisiekimo priemonėms ir ky
lant didesniam reikalui turėti nuolatinį kon
taktą su įvairiomis tautomis, tuo pačiu laiku 
visose pasaulio tautose, kaip pastebima, vis 
labiau bujoja vidujinis patriotinis jausmas, ku
ris pasireiškia visose gyvenimo srityse: tiek 
politikoje, tiek literatūroje, tiek mene. Ir ma
žiausios tautos jaučiasi įžeistos, jeigu jų stip
resni ar gausesni kaimynai kiša joms savo 
kalbą.

Kiek amerikiečiai išleidžia dvasios maistui?
Amerikiečiai mėgsta visokius rekordus, o 

tuo labiau visokią reklamą. Tur būt, kiek
vieno amerikiečio didžiausias noras — pasiro
dyti pranašiau už kitus. Tokia lenktynių dva
sia amerikiečiams daugelyje sričių yra da
vusi didelius laimėjimus. Atsimenant, kad 
Amerika yra nepaprastai jauna valstybė, kad 
Jų miestai amžiumi negali lygintis su Europos 
tūkstančius metų turinčiais miestais, bet visi 
turime pripažinti, kad jų tie naujieji miestai 
šiandien yra daug kuo pranašesni už daugelį 
senų Europos veteranų. Mes, dainai susitik-

A. a. Fil. Dr. Justinas Tumėnas

Pripažįstant tarptauiinės kalbos reikalin
gumą, pirmiausia kyla klausimas: kurią kal
bą reikia imti tam reikalui? Ar tinka tam 
reikalui kuri nors gyvoji kalba? Žinoma, jei 
pasaulyje nebūtų atskirose susipratusiose tau
tose pavyduliavimo jausmo, tad lengva būtų 
pasirinkti kuri nors gyvoji kalba. Bet tas pa
vyduliavimo jausmas yra vis dėlto natūralus. 
Ir žmonės, pavyduliaudami šiuo atveju, visai 
teisingai galvoja, nes davus pirmenybę vienai 
kuriai gyvajai kalbai, kitoms kalboms visa tai 
būtų žalinga ir didelė skriauda. Tektų tokiais 
atvejais vartoti didžiausią prievartą, norint 
visas kitas kalbas pažaboti. Kyla tada dar 
toks klausimas: ar negalėtų tam reikalui būti 
paimta kuri nors negyvoji kalba, kad tokiu 
būdu nepažeidus kitų gyvuojančių tautų jau
smo? Sakysim, ar netiktų čia lotynų kalba? 
Teisybė, lotynų kalba neutralumo atžvilgiu 
būtų visai tinkama, Bet reikia atsiminti, kad 
lotynų kalba savo struktūra ir painiomis for
momis sunkiau būtų išmokstama, negu kita 
kokia gyvoji kalba. Ir bendrai reikia pasa
kyti, kad tiek gyvoji, arba mirusi, kalba yra 
ne lengva mokytis, arba išmokti, norint lai
svai ją vartoti. Tada lieka tik dirbtinė kalba. 
Bet minint dirbtinę kalbą tuojau išg rstama 
priekaištas, kad kiekviena dirbtinė kalba vi- 
stiek esanti negyva ir menka. Toliau, dirbti
nės kalbos priešininkai mėgsta nurodinėti, 
kad esą dirbtinė kalba negalinti būti tokia 
turtinga, tokia elegantiška, tokia graži kaip 
gyvoji kalba. Bet šitie savumai, kurie pri
pažįstami gyvajai kalbai, tik tada jaučiami, 
kai toji gyvoji kalba gerai suprantama arba 
mokama. Jei kurios kalbos mes nemokame 
ar nesuprantame, tad mes negalime gėrėtis 
jos įvairiais niuansais. Jei dabar paimsime, 
pavyzdžiui, dirbtinę esperanto kalbą, tad vis 
dėlto negalime sakyti, kad ji savo struktūra 
daug kuo skirtųsi nuo gyvųjų kalbų. Pir
miausia, esperanto kalboje rasime beveik tas 
pačias žodžių šaknis, kurios yra lotynų kal
boje arba dabartinėse vadinamose romanų 
kalbose (italų, ispanų, portugalų ir 11). Taip 
pat esperanto kalboje žodžiai panašiai kai
taliojasi kaip gyvose kalbose. Ir kas, pavyz
džiui, visai nemoka arba negali išskirti ro
manų kalbas, tas girdėdamas kalbant itališ
kai, ispaniškai, portugališkai, esperantiškai 
visai negalės išskirti arba pasakyti, kuri čia 
kalba yra gyvoji ir kuri dirbtinė, nes žodžių 
bendras skambesys bus tas pats. Bet dirbtinė 
esperanto kalba savo struktūra skiriasi nuo 
gyvųjų kalbų tuo atžvilgiu, kad ji neturi išim
čių, kad jos gramatika taip yra sukonstruota, 
jog kiekvienas gali ją lengvai išmokti, o įvai
rių prefiksų bei sufiksų reikšmė palengvina 
reikalingų žodžių suradimą ir įvairių niuan
sų išreiškimą. Šitą klausimą netenka ilgai 
teoretiškai nagrinėti, nes jau buvusiuose pa
sauliniuose esperantininkų kongresuose gali
ma buvo įsitikinti šios kalbos tinkamumu. 
Tik paskutiniais metais Hitlerio rėžimas ir, 
apskritai, fašistinė santvarka kai kuriose Eu
ropos valstybėse buvo sudarusi nemažą smū
gį tarptautinei kalbai plėstis, nes buvo visame 
tame įžiūrima demokratizmo dvasios pasireiš
kimas. Taip pat ir Rusijoj, rodos, apie 1938 
metus, esperantininkų judėjimas buvo už
draustas, nes ir ten matė tą pačią dvasią pa
sireiškiant. Bet dabar po tų sukrėtimų vėl 
pasireiškia pasaulyje smarkesnis esperantinin
kų judėjimas, ir reikia tikėtis, kad šitas ju
dėjimas gali turėti gerų rezultatų.

A. Kelmutis

darni su amerikiečiais kariais, dažnai pakal
bam, kad gal perdaug ten gerbiamas doleri*, 
ir pagal dolerį daug kas matuojama. Bet 
skaičiai, kuriuos šiomis dienomis skaičiau 
„Sandaros“ laikraštyje rodo, kad dvasiniam* 
reikalams ten taip pat išleidžiamos milžiniš
kos sumos. Laikraštyje rašo: „Apskaičiuota, 
kad amerikiečiai per metus išleido 727 mili
jonus dolerių laikraščiams, 311 milijonų dole
rių žurnalamas ir 306 milijonus dolerių kny
goms.“
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Vėlinių vakaro keleiviai
Kai ši nykų Vėlinių vakarą uždegs Viešpats 

•avo žvaigždes mėlynojo dangaus skliaute, tu 
vienišas tyliai išeisi iš svetimo miesto. Pro 
sustingusias akmenines kalvas, pro sugriautus 
miestus ir kaimus, pro tylinčius, kaip vienuo
lius, paplenčių medžius, tu iškeliausi ten, kur 
paliko tavo gyvieji ir tavo mirusieji.. Sava
jam kely sutiksi daug piktų ir paniurusių 
įmonių ir jie nepaklaus tavęs: prieteliau, kur 
tu išeini? Tu jiems svetimas, o jie tau dar 
svetimesni...

Kaip mirusiojo siela, kaip slaptingasis Vė
linių vakaro keleivis, tu tyliai peržengsi gilias 
upes, spygliuotų vielų užtvaras ir visas gele
žines uždangas. Nepalies svetimų kareivių 
aštrūs durtuvai ir nelos jų piktieji budrūs 
šunes...

Ir tu ir aš, visi mes pareisime, kaip slap
tingą Vėlinių vakarą mirusieji pareina į savo 
namus...

• • •
Minijos paupiais vingiuos takelis j Žemai

čių Žemę. Mes žengsime juo tylūs ir susi
mąstę. Kaip pagautas paukštelis, plaks mūsų, 
širdys, nes kažin kur netolies bus mūsų na
mai ... Apgaubs mus debesys saulėtųjų atsi- 
minimų. Paėję dar varsną, už šilalaukio rasi
me prie tako „Medinčiaus koplytėlę“. Gal būt, 
jei piktų žmonių rankos dar neišmetė, po są- 
manotu koplytėlės stogeliu vėl pamatysime 
berymantį savo Rūpintojėlį, išdžiūvusia ran
kele parėmusį skausmingąjį veidą savo .. Vėjo 
blaškoma nakties glūdumoje degs vaškinė žva
kelė prie jo. Tada mes parpulsime ties juo ant 
kelių ir bučiuosime jo šaltas medines kojas ir 
drėgną gimtąją žemę, kurią Jis ištikimai saugo 
ir gina jau ilgus amžius... Jo veidas dar giliau 
skausmingas ir susimąstęs pasidarys, Ir nuliū
dime tars jis mums paguodos žodžius savo me
dinėmis lupomis:

— Ateis diena, kada jūs vėl sugrįšite į 
laisvą Mano Žemę...

Ir vėl keliausime mes per gimtąją šalį, pro 
kryžių šešėliuose snaudžiančius piliakalnius, 
kapinynus, alkvietes ir milžinkapius ir girdė
sime, tarytum šią naktį dejuoja juose garbin
gųjų bočių vėlės:

— Nuo Marienburgo kryžuočių ir piktųjų 
Maskvos demonų amžiais narsingai gynėme 
mes šią šalį... Bet vėl svetimųjų vergija ir 
priespauda užgulė mūsų žemę. Ak, Praamžiau, 
kaip neramu kapuose...

Ir sutinkame visuose takuose klajojančius 
mūsų, šalies vargus, nelaimes, priespaudas, 
mirtį ir piktus svetimuosius daimonus... O 
tamsių piliakalnių glūdumose, tartum, girdėti 
laisvės kovų trimitai.

Ir vėl toliau keliaujame mes tyliai per 
gimtąją šalį. Mažoje kaimo bažnytėlėje spinksi 
blanki vaškinių žvakių šviesa ir tyliai, tyliai 
groja vargonai. Praveriame duris. Pilna, pilna 
čia vyrų. Veidai rūstūs, apžėlę ir suvargę, o 
iš akių trykšta didi drąsa ir dar didesnis lais
vės ilgesys... Ant pečių šautuvai, už diržų 
granatos, o už batų aulų-juodi pistoletai...

Prie altoriaus stovi kunigas, kruvina stula 
Surištomis rankomis ir palengva taria žodžius.

— ... tas laisvės nevertas, kas negina jos ..
Situos vyruos mes matome daug savo pažį

stamų, draugų ir brangių artimųjų. Mes šau
kiame juos:

— Broli, broli Jorjai!
Bet jie mūsų negirdi... Ir mes nežinome, 

ar jie Čia gyvi, ar mirę, nes paliesti jų nega
lime ...

Ir kaulėta giltinė apgaubia juos savo juodu 
apsiaustu, vargonai tyliai groja:

— Marija, Marija, palengvink vergiją...
• Nutyla vargonai, kaip rūkeišnyksta prie al
toriaus kunigas kruvina stula ir tyliai užgęsta 
vaškinės žvakės ...

Kryžkelėje mes atsiskyrėme. Tu pasakei:
— Aš eisiu tenais. Tenajos, užu miško, yra 

mano gimtieji namai. Šį vakarą tenais mel
džiasi ir gieda už mirusiuosius. Visi kaimynai 
ir gentys bus suėję, suvažiavę...

Ir tu nuėjai kelelid užu miško į savo na
mus ... Nežinau, ar pasitiko tave ištikimasis 
kiemo sargas, meilingai vizgindamas uodega? 
Gal būt, iš tolo jau pamatai lempų ir Grab
nyčių žvakių šviesas, sklindančias ryškiai į 
naktį pro visus namo langus, ir per kiemą 
eidamas išgirdai galingus vyrų balsus ir šven
tųjų giesmių žodžius: .

— Iš gilumo šaukiamės-prie Tavęs, Vieš
patie ...

Ir vidun įėjęs pamatei aplink baltai užties
tus stalus susėdusius visus savo kaimynus ir 
gentis ir dievobaimingai giedančius iš storų 
knygų. Paskiau maldų pravadyrius tarė vie
nodu, graudingu ir Dievo baimės pilnu balsu:

— Dabar sukalbėsime trejus poterius už 
dūšią Mykolo, nebegrįžusio į šiuos namus iš 
•iesorystės vaisko.. Tėve mūsų...

— Vėl sukalbėsime septynerius poterius už 
dūšią Vincento, žuvusio už mūsų tėvynės Lie
tuvos laisvę... Tėve mūsų...

Paskui tu gal išgirdai priemenėje balsą, 
šaukiantį Viešpatį vardu. Išėjai ir pamatei 
dėdę Simtaplaukį. Ir tarei jam:

— Dėde, kaip tu taip vėlai beatsigavai mu- 
«ump?

O jis tau ėmė skųstis:
— Bėda man, kad esu gimęs „žaliajame čet- 

verge“. Vėlinių vakare matau visas mirusiųjų 
dūšeles... Pilni keliai, pilni takai jų ir visoms 
turiu duoti kelią... Kūdikių sielos, kurios ne- 
pacina — riedėte rieda keliais. Kitos susikabino

Pradžiai duosiu pereitos pamokos story 
vertimą.

20.000 mylių nesiskaičiuoja
Londone gyvena vienas žmogus, kuriam 

pagaliau nusibodo jo skalbyklos patarnavi
mas. Paprastai praeidavo keturios savaitės, 
kol jis gaudavo savo skalbinius atgal. Ką gi 
jis daro? Jis dabar siunčia savo skalbinius j 
Australiją. Jo savaitinis ryšulys siunčiamas 
oro paštu iš vieno aerodromo šalia Londono 
ir nukeliauja į Melburną. Ten baltiniai iš
plaunami per 24 valandas ir siunčiami atgal 
oro paštu. Visa tai atima dešimt dienų laiko, 
t. y., trečdalį to laiko, kurį jis turėjo laukti 
siųsdamas savo skalbinius į Londono skal
byklą čia pat už kampo.

Kaip matote, šis vertimas yra ne Visai pa
žodinis, bet kitu atveju būtų labai sudarkyta 
lietuvių kalba.

Pastebėkime dabar anglų sakinio ženklus 
ir jų vartojimą.

full stop (fui stop) — taškas 
collon (kolon) — dvitaškis 
semicolon (semikolen) — kabliataškis 
note of interrogation (not of interogėšn) 
klaustukas
note of exclamation (not of eksklėmėšn)
— šauktukas
dash (deš) — brūkšnys

„ “ inverted commas (invortd komas) — ka
butės

( ) parenthesis (parentėsis) — skliausteliai 
comma (koma) — kablelis

Anglų kalboje sakinio ženklų vartojimas 
yra labai nevienodas. Net geriausi rašytojai 
vartoja juos įvairiai, vienas daugiau, kitas 
mažiau. Laikraščiuose paprastai pasitaiko 
mažiau sakinio ženklų, o laiškai dažniausiai 
pasitenkina vien tik taškais ir kableliais. Dau
giausiai sunkumų sustatant sakinius anglų 
kalboje sudaro kablelis.

Kablelis vartojamas panašiai kaip ir kito
se kalbose eilei daiktavardžių, būdvardžių ir 
and blue shoes — aš turiu juodus, žalius ir 
įvardžių atskirti. Pvz., I have black, green, 
mėlynus batus. Jei sakiny yra daugiau kaip dvi 
išvardijamos kalbos dalys, tai prieš and rei
kia kablelio. Jei sakiny yra tik dvi iivardi-

man ant pečių ir turėjau nešti iki pat koply
čios ... Vyrų vėlės keliais eina bažnyčion savo 
grabais nešinos...

Senelis, valandėlę patylėjęs ir giliai atsi
dusęs, vėl tarė tau:

— Ir kiek jų čia prisirinkę iš Viešpaties 
karalystės... Antai, matau, senų seniausi tų 
namų gaspadorial stalo gale susėdę.. Mykolas 
sėdi tarp giedorių karalienės pulko uniformoje 
ir su šoble prie šalies... Vincentas Sėdi ant 
savo lovos, tarp kojų šautuvą laiko, kepurėje 
spindi Vytis ir ant rankovės raištis... Kitų nė 
aš nepažįstų.

Tau pereina lengvas drebulys visu kūnu, 
pravadyrius vėl šaukia maldai:

— Pasimelsime už visus, kurie amžinai yra 
išėję iš tų namų... Tėve mūsų...

Bet gal būt, kad tavo namų languose buvo 
tamsa ir eidamas per kiemą tu tegirdėjai vien 
tik klaikius pelėdos klyksmus... Tu beldeis į 
duris ir į langus ir šaukei juos vardais; savo 
brolius, savo seseris ir tėvus... Ir vien tik 
klaikuma tau iš vidaus teatsakė... Gal būt, 
jie išėjo į tolimas ir ilgas keliones? Ir tu nebe
žinai jų kapo...

Kas gi šį Vėlinių vakarą uždegs žvakelę ant 
jų kapo tolimuose speigų tyruose ir kas tars 
graudingus žodžius maldai:

— Sukalbėsime septynerius poterius už 
ištremtuosius į Sibirą...

• • •
Aš nuėjau į gimtojo Kalvelių kaimo ka

pines. Viešpaties ramybėje čia ilsisi mano 
brangiausieji.

Aš vienišas klaidžioju tarp alyvų krūmų, 
pasvirusių sąmanotų kryžių ir akmeninių ant
kapių. Senų ąžuolų nuogose šakose šniokštė 
vėjas ir klykavo apuokai... Daug, ai, daug 
ką čia laikas pridengė užmiršimo skraiste. 
Usnimis užžėlę kapai-tų, kurių nė vardų niekas 
nebeatsimena. Alyvų krūmuose šlama gelsvi 
rudens lapai. Nėra čia nei žibančio marmuro 
nei brangių obeliskų. Tik seni, pasvirę medi
niai kryžiai ir daug atminimų.

Kiek čia ilsisi artojėlių po šitais alyvų krū
mais! Kiek čia amžinojoje naktyje nurimę 
didžių dainininkų, garsiųjų balanos gadynės 
pasakorių, kiek garsių verpėjėlių, kiek plo
nųjų drobių audėjėlių... Kiek čia garsingų 
piršlių ir štukorių, kiek čia vargdienėlių!...

Ir jie visi ilsisi savoj žemelėj, žemelėj my
limoj, gimtoj. O aš? Kokios svetimos tolybės 
priglaus mano kaulus ir kokioj šalyj aš pavir
siu į dulkes, kurių gal ir vėjai čionai nebeat- 
pūs...

Už Panerių kalnų mes pamatėme Šventa
ragio slėnyje Karalių Miestą...

Amžinasis miestas mūsų didybės ir mūsų 
laisvės simbolis. Vergijos pančiais šiandien

surakintas... O katedros kriptose ilsisi kaulai 
karalių, garsingų kunigaikščių, vyskupų, didžių 
karvedžių ir dvasios milžinų... Amžinasis 
Mieste, kur tavo garbė, tavo spindėjimas? Argi 
tau beliko nūn svetimųjų pančiai...

Atėjo naktis į mirusiųjų karalystę - Rasų 
kapines. Čia daug spindėjimo, daug marmuro 
ir brangumo... Ištisų amžių bėgyje daug tūk
stančių mirusiųjų čia sugulė gretomis. Miru
siųjų Miestas daugelį kartų yra gausingesnis 
už gyvąjį Amžinąjį Miestą ...

Auksiniai užrašai paminkluose byloja gy
viesiems, kas’ jie buvo: kunigaikščiai, grafai, 
mokslininkai, artistai, politikai, rašytojai, tau
tų patriarchai, karžygiai, turtuoliai ir prasti 
ubagėliai ir vargdieniai.... Jiems nustojo 
šviesti saulė patį vidudienį, jie sugulė šalia

Padėka
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems prisi- 

dėjusiems prie mano brolio ANTANO laido
tuvių, ypačiai kun. kleb. Prancevičiui, kun. 
Vėlučiui, p-lėms Liutkutėms, Schleishei- 
mo lietuvių stovyklos policijos pareigūnams 
p. Grižui ir p. Alg. Valiušaičiui.

Kęstutis SIDABRAS
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Čekoslovakija
(Atkelta iš 4 pusi.)

Simu. Gi kad Čekoslovakijoje ne viskas taip 
jau sklandžiai krypsta siekiamos rytų politi
kos kryptim, pastebėjo ir tie, kuriems tai dau
giausia rūpi.

Buvęs UNRRA šefas Lenkijoje, Sov. Rusi
jos atstovas toje organizacijoje (dabar iŠ tų 
pareigų atšauktas) Menšykovas, apkeliavęs 
Čekoslovakiją, savo įspūdžius išdėstęs Užsie
nių reikalų ministerijos organe „Novoje Tre
mia“, tarp kita ko. pastebėjo, kad pirmasis 
įspūdis keliaujant Čekoslovakija, šalia Čeko
slovakijos vėliavos plevėsuojančių raudonųjų 
ir languose, šalia Benešo išstatyųjų Stalino 
paveikslų fone, susidaro gan malonus, tačiau 
pastebi to stebėtojo akis nesileido suvedžio
jama šiuo išorinės simpatijos pareiškimu ir, 
giliau pažvelgusi tautos nuotaikose, rado, kad 
ne visa tauta dalinasi tais simpatijos jausmais. 
Esą, veikią ne tik pavieniai asmens, bet išti
sos grupės, kurios po prielankumo kauke sle
piančios slaptą neapykantą ir neprielankumą. 
Nors šios grupės ir nelabai gausios, tačiau jų 
veikla esanti gan apčiuopiama ir stipriai jau
čiama. Svarbiausia, kad tos grupės turinčios 
drąsos tvirtinti, jog vakarų kultūra ir civili
zacija viršyjantl rytų, tat nenuostabu, jei jų 
propaganda remiasi fašistinio melo apie Sov. 
Rusiją, metodais. Taigi, esą negalima nuneig
ti, kad dalis ir čekų spaudos yra visiškoje tų 
grupių įtakoje. Visa tai esą dar likučiai galu
tinai neužgniaužtojo fašizmo, o tame ne be 
kaltės esančios ir tam tikros įtakos, vis dar

jamos kalbos dalys, tai kablelio prieš and 
nereikia. Pvz., "I have black and blues shoes“ 
— aš turiu juodus ir mėlynus batus.

Kablelis t. p. skiria įvairių rūsių sakinius 
sudėtiniam sakiny vienas nuo kito. Tačiau, 
jeigu šalutinis sakinys yra labai trumpas arba 
nežymus, kablelis nededamas. Todėl dažniau
siai tokie žodeliai, kaip: if, when, which, who, 
that, nereikalauja kablelio. Pvz., "He would 
come if he had time" — jis ateitų, jei turėtų 
laiko. Du trumpi sakiniai — kablelio nerei
kia. “He would certainly come to the moun
tains with us, if he had more time and mo
ney" — jis tikrai vyktų su mumis į kalnus, 
jei turėtų daugiau laiko ir pinigų. Kadangi 
sakiniai ilgesni, kablelis būtinai reikalingas.

Įterptiniai sakiniai išskiriami kableliais. 
Pvz., “Shakespeare, who died in 1606, was a 
very famous dramatist" — Sekspiras, kuris 
mirė 1606 metais, buvo labai populiarus dra
maturgas.

Jeigu norite gerai rašyti, anglų kalboje 
rinkite trumpus tiesioginius sakinius, kurie 
nereikalauja daug sakinio ženklų. Vartokite 
geriau paprastus, dažniau sutinkamus žodžius, 
negu retai vartojamus. Jeigu jūs visuomet tai 
turėsite galvoje ir kalbėdami angliškai apie 
tai galvosite, jūs veikiai išmoksit taip išsireik
šti, kad jus lengvai supras anglas arba ameri
kietis. Kalbėdami stengkitės taip išsireikšti, 
kad pasakytumėt kaip galima mažiau žodžių, 
bet jūsų sakinys būtų aiškus ir suprantamas.

Kiti sakinio ženklai vartojami visai taip 
pat, kaip ir lietuvių kalboje.

Pabaigai netaisyklingiėji veiksmažodžiai: 
ring, rang, rung (ring, rang rang) — skambinti, 

apjuosti
rise, rose, risen (ralz, roz, rizėn) — pakilti 
run, ran, run (ran, ran, ran) — bėgti
saw, sawed, sawn (so, soud, soud) — piauti 

piūklu •
say, said, said (sėi, sėid, sėid) — sakyti 
see, saw, seen (si, so, syn) — matyti 
seek, sought, sought (sik, sot, sot) — ieškoti 
sell, sold, sold (sėl, sold, sold) — parduoti 
send, sent, sent (sėnd, sėnt, sėnt) — siųsti 
set, Mt, set (sėt, sėt, sėt) — dėti, statyti. 

vienas kito ir žemė sulygino juos tarp savęs. 
Ir turčiai ir vargdieniai virto dulkėmis, nes iš 
žemės jie buvo atėję...

Tylus, tylus* šį vakarą buvo mirusiųjų mies
tas. Nebebuvo nesuskaitomų tūkstančių švie
sit, nes nauji karaliai netiki amžinuoju miru
siųjų gyvenimu ir nebenori bendravimo. Tik 
buvo daug sielvarto, tylių ašarų, skausmo ir, 
gal būt, pavydo mirusiesiems...

Kai vidurnaktį tykiai užgęso paskutinis-ži
burėlis, Didžioj b Ramybė vėl atėjo ir apgaubė 
savo sparnais amžinąją sielų karalystę - Rasas.

Ir mes vėl tyliais šešėlių pakeleiviais su
grįžome į svetimus miestus, kareivines, bara
kus...

Alb. Valentinas

... kryžkelėje 
nesiliaujančios eiti iš vakarų. Jos vis dar de
dančios beviltiškų pastangų priversti Čeko
slovakiją atsisakyti nuo draugiškumo Sov. Ru
sijai ir grįžti prie savo prieškarinės vakarų 
orientacijos. Bet gi — stebisi toliau Menšy
kovas — tie žmonės iki šiol dar nesupratę, jog 
prieškarinė Čekoslovakijos demokratija buvu
si tik pseudodemokratija. Tik dabar Čeko
slovakija pradedanti žygiuoti tikrosios demo
kratijos keliu.

Ne be to, kad ir tame kelyje autorius ne
rastų neigiamybių pėdsakų. Mat, politinių 
srovių pasiskirstymas esąs perdėm kompli
kuotas. Tiesa, veikiančios keturios partijos 
(jei būtų viena, nebūtų tų komplikacijų), su
dariusios bloką, kas, autoriaus akimis žiūrint, 
priartina tikrajai demokratijai, tačiau ir tame 
bloke pasireiškiančios jėgos, kurios tik šiaip 
sau, iš prievartos, toleruoja dabartinį rėžimą, 
užuot jį aktyviai parėmusios. Ta bloko vie
nybė esanti paviršutiniška. Už kulisų einanti 
tyli kova prieš tolimesnį krašto demokratini
mą. Ta kova vykstanti toli nuo visuomenės 
akių, tačiau Mėnšykovo akylumui tos aplin
kybės nepavyko nuslėpti.

Šios Sov. Rusijos stebėtojo pastabos sujau- 
jaudino naujosios slavų politikos šalininkus 
Čekoslovakijoje. Jų atstovas J. Voska komu
nistų dienraštyje „Prace“ susirūpino skaudos 
laisvės išnaudojimu prieš vedamą vyriausybės 
politiką ir pripažino, jog nors atvirai niekas 
dar nedrįso užkvestijonuoti sovietiškai-čekiš- 
ko draugiškumo, vis dėlto straipsniai ta tema 
rodą tam tikro nukrypimo nuo „linijos“. Kas 
blogiausia, kad draugai sovietai labai kreipią 
dėmesio į tokius reiškinius ir, esą, „reikia įsi
samoninti, jog sovietai observuoja mus labai 
akylai, taip kaip observuoja visą pasaulį, o 
taip pat turime nepamiršti, jog esame sovietų 
draugiškumo daugiau reikalingi, nei sovietai 
mūsų.“ Tačiau ir Voska nebūtų čekas, jei 
straipsnio pabaigoje nepažymėtų, jog čekai 
turį neišspręstą rimtą konfliktą su lenkais, o 
jo be sovietų paramos vis tiek nebūsią galima 
čekams palankiai išspręsti!

Kaip ten beišsipręstų slavų tautų tarpu- 
saviai sienų ar kitokie konfliktai, jų dvasinės 
ir politinės orientacijos konfliktai, kurie nea
bejotinai reiškiasi, nesiduoda išsprendžiami 
politikų kabinetuose. Aplinkybėms susidėjus, 
Čekoslovakija atsidūrė tos politikos sūkuryje, 
kuri neatitinka nei jos dvasios nei jos euro- 
pejinio pašaukimo. Čekų tautos laisvės dva
sia nesiduoda marinama ir temdoma rytų 
opiumu ir laukia, kaip ir daugelis tautų, kada 
pasaulio tautų tarpe vėl atgaus tą svorį, kuris 
pridera kiekvienai kultūringai ir civilizuotai 
ir laisvės užsitarnavusiai tautai.

Į nelaimę patekusiesiems reikia 
Ištiesti pagalbos ranką

Kai viename laikraštyje tilpus priminimui, 
jog mūsų pačių nelaimingųjų tarpe atsiranda 
dar nelaimingesnių, kuriems reikalinga skubi 
ir konkreti pagalba, kito laikraščio pradedama 
laikyti nepagrįstu priekaištu „visuomeniniams 
veiksniams“, jau yra kažkas nebe gerai. Kon
krečiai kalbant, tatai padarė „Tremtinių Ži
nios“ 5-6 Nr., pacitavusios K. Galmino straips
nį, tūpusį „Mūsų Kelio“ 38 Nr., tema „Kas bus 
su dvigubai išvietintais?“, kuriame buvo pa
gvildenta D.P. teisės nustojusių tautiečių sunki 
padėtis. K. Galminas tiesioginiai nekam jokių 
priekaištų nedarė, o tik priminė, kad „dvigu
bai išvietintieji lietuviai... turi nemaža prie
kaištų“. .. Gi jei jie prekaištų turėjo, tai dar 
ir šiuo metu tie priekaištai nebus sumažėję 
nes daugelis jų yra papuolę į labai didelį var
gą* ypač tie pilkieji mūsų žmonės, kurie nei 
vokiečių kalbos moka nei šiaip sugeba savim 
pasirūpinti. Nei atsišaukimais į pasaulį, nd 
memorandumais, nei pagaliau redakcijų at
sakinėjimais į laiškus jų dabartinio skurdo ne
sumažinsime. Čia reikalinga organizuoti ma
terialinė pagalba, nes principas „sotus alkano 
neužjaučia“ jau pradeda ryškėti. Tatai žinant 
ir matant, per daug būtų strausiška tylėti, nors 
to priminimas kai ko būtų priimamas ir už 
„priekaištą“.

Kas dėl paskelbto „Tr. Z“ 5-6 Nr. memo
randumo santraukos „Lietuvių tremtinių ateitį 
sprendžiant“, šia proga tenką priminti, jog to 
memorandume galutinė redakcija dar nėra 
priimta, taigi jis negali būti dar niekam ir 
įteiktas. Atseit, K. Galminas minėtą reikalą 
iškėlė visiškai nepavėlavęs. Čia visiškai nemo- 
rima.dėl pasiskubinimo daryti priekaištas, o 
tik atsikertama už neteisinga užsipuolimą. Jei 
jau negalime išvengti kitų kritikavimo, tai 
bent ateityje būkime atsargesni
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Kurių liksiu siekia Amerika ...
(Pradžia 3 pusi.)

Anglija su savo padėjėjais: Prancūzija ir ki
tais. Todėl Wilsonas tada tik ir tekalbėjo apie 
taiką ir prakeikimą karui. Bet 1917 metai pa
rodė, kad reikalas krypsta į labai kritišką 
pusę. JAV suprato, kad geriau nedelsiant 
skubėti į pagalbą, negu laukti kol Vokietija 
paglemžusi Angliją ir Atlantą nebesustos ties 
Monroe doktrina.

Po 1918 metų JAV atrodė, kad Europos 
reikalas ilgam laikui sutvarkytas ta prasme, 
kad čia neliko valstybės — jėgos, kuri norėtų 
ir galėtų prasiveržti už Europos sienų, nepai
sydama anų dviejų sargybinių: Britų ir So
vietų. Todėl ir vėl pasitrankė ir tradicinį 
izoliacionizmą. Vokietį a gi buvo kitokios nuo
monės. Ji manė, kad ji per pirmąjį karą pa
darė klaidą — per silpni buvo jų sąjunginin
kai. Taigi dabar pritraukė buvusį pirmojo 
karo priešą (o JAV sąjungininką) Japoniją. 
Pastarosios svarbiausias tikslas buvo, jei bus 
reikalas, „prilaikyti“ JAV. O Hitleris susi
riesdamas tvirtino, kad visi tie, yra didžiausi 
melagiai, kurie tvirtina, kad jis ką nors „blo
go“ galvoja apie JAV. Jam, esą, svarbu tik 
anglų plutokratus „pamokyti“. JAV, žinoma, 
karui nebuvo pasiruošusios. Bet Rooseweltas 
ir greitu laiku visa tauta suprato, kad po 
Anglijos katastrofos Hitleris nebesidomės 
Monroe doktrinos nuostatais. Tad JAV ir me
tė visą savo svorį ant Anglijos laimės svar
styklių. Dabar atrodė reikalas jau labai il
gam sutvarkytas. Nei Vokietija iš Europos 
nei Japonija iš savo salų labai ilgą laiką ne
mėgins agresijos. Šioje plotmėje reikalai daug 
radikaliau sutvarkyti negu po 1918 metų.

Bet po 1939-45 metų karo JAV saugumo 
problema atsistojo

vėl prieš naują situaciją.
Atsirado valstybė, kurios uždaviniai Europoje

.............. .  Miliniu !■ I ................. .

Kq anglas patyrė 
TSRS

(Atkelta iš 1 pusi.) 
tai jam buvę sutrukdyta sovietinės biurokra
tijos. Cenzūra esanti tiek pat griežta kaip ir 
karo metu ir informacijos užsieniui nepapras
tai ribotos. Pvz., kartą jam norėjus perduoti 
iš Maskvos žinutę apie tai, kad sovietų valdi
ninkai daugiausia važinėją Vokietijoje „gau
tomis“- mašinomis, šioji žinia nubraukta, nors 
tai buvusi visiška tiesa. Be to, toks pat liki
mas palietė ir visas žinias apie pragyvenimo 
kaštus.

— Europoje vyksta milžiniško masto gy
ventojų perkėlimai. Jie ryškūs šiuo metu ry
tinėje Europos dalyje, ypatingai lenkams nau
jai priskirtose valdyti žemėse. Kaip atrodo 
tas gyventojų perkėlimas ir kaip kuriasi len
kai naujose žemėse? Apie‘tai plačiau rašo 
britų laikraščio „Manchester Guardian“ Var
šuvos korespondentas. Jis pirmiausia nurodo, 
kad į buv. Vokietijos, dabar lenkų valdomas 
žemes keliami ar paliekami toliau gyventi šių 
penkių kategorijų gyventojai: 1) nuo amžių 
„atgautose žemėse“ gyvenę lenkai,. 2) centri
nės Lenkijos sugriautų miestų ir kaimų gy
ventojai, 3) anapus Cursono linijos, Bugo ba
seine gyvenę lenkai, 4) lenkai, atvykę iš už
sienio, Anglijos, Italijos, Prancūzijos, Jugo
slavijos ir net Amerikos, ir 5) žydai.

Pagal lenkų statistiką, šiose žemėse gyveno 
apie 8 milijonus vokiečių ir nuo 500.000 ligi 
800.000 lenkų. Tie keli šimtai tūkstančių len
kų, anksčiau Šiose žemėse gyvenusių, dabar, 
kaip pastebi britų žurnalistas, vaidina svarbų 
vaidmenį, esą energingi bei veiklūs, tačiau jų 
tarpe esą ir tokių, kurie atrado per greit pra
turtėję ...

Spėjama, kad į šias teritorijas jau atvyko 
3 milijonai lenkų iš centrinės Lenkijos ir vo
kiečių sugriautų miestų. Iš anapus Cursono 
linijos ir iš T. Sąjungos atvykusių ir grąžintų 
lenkų skaičius siekiąs, pagal oficialius davi
nius, pusantro milijono. Į šį skaičių įeina ir 
buvusieji Lvovo, Stanislavovo, Rovno ir kitų 
TSRS priskirtų miestų gyventojai. Jiems bu
vo leista pasirinkti arba grįžti į Lenkiją arba 
natūralizuotis. Beveik visi pasirinkę pirmąjį 
kelią.

Str. autoriui viešint Silezijoje, į Vroclavą 
(buv. Breslau) atvyko kurtis ne maža Lvovo 
Universiteto profesorių su savo laboratorijo
mis ir bibliotekomis. Atvykusioms kaimie
čiams buvo leista pasiimti arklius, daug kas 
atsivežė ir baldus.

Iš užsienių atvykstančių lenkų skaičius vis 
dar mažas. Daugiau jų atvyko iš Vokietijos, 
tačiau labai nedaug iš Anglijos ar Italijos.

Iš viso, atrodo, kad į šias vakarinės Lenki
jos žemes bus jau persikėlę per 5 milijonai 
lenkų. Kitais metais, kai iš šių sričių toliau 
į vakarus (Vokietijos britų ir Sovietų zonas) 
bus iškeldinta dar 1.500.000 vokiečių, lenkų 
skaičius pakilsiąs ligi maždaug 7 milijonų.

Lenkai, nurodo „Manchester Guardian“ 
Korespondentas, supranta, kad nepaisant isto
rinių ar kitokių jų titulų į šias sritis, lemia
masis esąs dalykas įsikurti ir išnaudoti žemės 
vaisius. Daugelis tų lenkų tarpe reiškia opti
mizmą ir tikisi, kad būsią paskatinti ir JAV 
lenkai grįžti Lenkijon. Jei taika ir tvarka 
viešpatauja Lenkijoje, tai šis optimizmas tu
rėtų būti patvirtintas faktu — baigia savo 
fspūdžiuę britų žurnalistas. Diplomaticus

Lietuvių Bibliografinis Archyvas Švei
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nebetilpsta, labai šakojasi Azijoje ir pirmoje 
eilėje ten (Azijoje) atsistoja prie JAV strate
ginių sienų. Tai Sovietai.

Žinoma, Sovietai JAV negrąsina. Sovietai 
turi daugiausia sąskaitų su Anglija. Jie „tik“ 
nori sukurti sau saugumo zonas Europos ry
tuose ir pietryčiuose. Vokietijos, kuri galėtų 
priešintis Sovietų saugumui, nebėra. Priešin
gai. Didžiausieji Vokietijos plotai — toli į 
vakarus už Berlyno — įjungti į Sovietų sau
gumo zoną. Ir tai — kiek galima iš spaudos 
spręsti — įjungti gan aktyviai. Japonijos, ku
ri Sovietams trukdė, taip pat nėra. Kinijoje 
komunistai ginkluotai kariauja dėl valdžios 
paėmimo. O juk Aliaska, Filipinai ir kitos 
JAV bazės, palyginti su jų atstumu nuo JAV 
kraštų, yra Sovietų „pašonėje“. Žinoma, gal 
Sovietai rūpinasi tik savo saugumu, gal, taip 
sakyti, tik konsoliduojasi, sutvarko karo lai
mėtas teritorijas. Gal įvairios derybos, gera 
valia ir didelė kantrybė sukurs kuo geriausius 
santykius tarp JAV ir Sovietų? Ypatingai, jei 
JAV padarys Sovietams didesnių nuolaidų 
Europoje?

Visko gali būti. Bet vis dėlto JAV užsienio 
politika turi apsčiai naujų „davinių“, kurių 
iki 20 amžiaus neturėjo. Visų pirma per trum
pą laiką JAV turėjo dalyvauti net dviejuose 
Europos karuose, kurių ji nenorėjo, nelaukė, 
kuriems ji nesiruošė. Nuo užsiangažavimo Fi
lipinuose ir Kinijoje JAV atsidūrė ne tik ne- 
tarpiškoje kaimynystėje su Sovietais, bet ir jų 
interesai ten „kryžiuojasi“. Pirmiau JAV tu
rėjo Europoje du sargybiniu — Angliją ir Ru
siją, dabar tik vieną — Angliją. Nuolaidų 
politika Europoje Hitlerio laikais tikslo neat
siekė. Hitleris gi „konsolidavo“ ir Austriją, 
ir Sudetus, ir pagaliau Čekoslovakiją. Tiesa, 
Hitleris „besikonsoliduodamas“ kalbėjo apie 
amžiną taiką ir kaltino pasaulio kapitalistus, 
kad tik tie leidžia gandus apie karą. O vis 
dėlto išėjo kitaip. Nei Muenchenas nebeišgel
bėjo.

Na ir Japonams JAV darė nuolaidas. Štai 
po 1918 metų, Paryžiaus taikos sutartimi buvo 
paliktos Japonams tos salos (tiesa, kaip Tautų 
Sąjungos mandatas), kurios skiria Filipinus 
nuo Havajų salų. Va kaip tik iš čia Japonija 
ir įvykdė Savo šiurpulingą Pearl Harbor puo
limą! Koks tatai buvo smūgis JAV, galima 
suprasti vien iš to, kad iš 15 tuo laiku turėtų 
JAV kovos laivų čia buvo paskandinti 5 ir 
dar 3 sunkiai sužaloti. Japonai per Pearl Har
bor puolimą sunaikino daugiau negu pusę 
JAV kovos laivų tonažo. Su Japonija darė 
JAV visokius susitarimuš’: ir dėl laivyno san
tykių nustatymo (Washingtone 1922 m.) ir dėl 
įvairių strateginių salų nestiprinimo ir 1.1. Ar 
tatai padėjo? JAV susitarimus pildė, o Japo
nija buvo „gudresnė“ — gražiai kalbėjo, o 
slaptai ruošėsi karui. Nieko nebepagelbėjo ir 
Roosewelto asmeniškas laiškas, nusiųstas Ja
ponijos imperatoriui pačiu kritiškuoju mo
mentu. Japonija darė tai, kas buvo iš anksto 
apgalvota ir suplanuota. Nei derybos, nei sen
timentai, nei asmeniški kontaktai nieko pa
keisti nebegalėjo.

Turint prieš akis visus šituos faktus, atro
do, yra daug pagrindo manyti, kad naujas 
JAV užsienio politikos kursas yra pastovus, 
nes siekia gyvybiškai JAV svarbių tikslų — 
saugumo. Nuo to Amerikos tauta neatsisakys. 
JAV saugumas ir galybė, o svarbiausia jos 
intensyvus interesavimasis Europos sutvarky
mu, yra didžiausioji pavergtųjų tautų viltis. 
Todėl mums ir svarbu žinoti, ko siekia JAV 
savo užsienio politikoje ir kuo tie siekimai 
yra pagrįsti. Tatai žinodami, suprasime, kad 
mažai klysta tie, kurie tiki, kad ir mes pri
klausome JAV saugumo ir gynybos sistemai

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Mūsiškai pirmaujančiose vietose

STALO TENISO TURNYRAS WUPERTALYJE. iŠ 130 ŽAIDĖJŲ ST. MEILUS 
pasiekė ii-ją vietą

S. m. spalių 12 ir 13 d. Wupertalyje įvyko 
stalo teniso meisterių turnyras, kuriame daly
vavo apie 130 geriausių Vokietijos stalo te
nisininkų iš visų trijų vakarinių zonų. Įdomu 
pažymėti, kad tame turnyre dalyvavo Ir pen
ki lietuviai stalo tenisininkai: Garunkštis, Vai
lokaitis, Paškauskas, Adamovičius ir St. Mei
lus.

Turnyras buvo labai plataus masto, įdo
mesni susitikimai buvo transliuojami iš žai
dimų salės per visus anglų zonoje esančius 
radijo siųstuvus, o varžybų gale turėjo pro
gos ir paskiri žaidėjai radijo bangomis pa
reikšti savo įspūdžius. Lietuvių stalo tenisi
ninkų vardu kalbėjo prie mikrofono paviestas 
St. Meilus, kaip šio turnyro finalistas.

Lietuviai šiame retai pasitaikančiame tur
nyre pasireiškė pajėgiais stalo tenisininkais, 
nes iš 8 žaidėjų, pasiekusių kvartfinalius, 3 
buvo lietuviai: Meilus, Adomavičius ir Vailo
kaitis. Garunkštis su Paškausku jau anksčiau 
turėjo supasuoti prieš šio turnyro favoritus. 
Garunkštis pralošė 3:0 prieš šio turnyro nu
galėtoją Hoffmaną, o Paškauskas — prieš Si
moną, buv. vokiečių valst rinktinės žaidėją, 
taip pat 3:0.

Kvartfinalyje Meilus nugalėjo Adomavičių 
3:1, o Vailokaitis pralošė prieš Brauną, kuris 
pusfinalyje turėjo supasuoti prieš Meilų 1:3. 
Finalinėse rungtynėse, lygioje kovoje, Meilus 
pralaimėjo prieš 1939 m. Vokietijos stalo te
niso meisterį (pastoviai žaidusį Vokietijos 
valst. stalo teniso rinktinėje) Hoffmaną 3:0 
(14:21; 19:21; 17:21).

Vyrų dvejete Garunkštis-Meilus laimėjo II 
vietą, finale pralošdami prieš Hoffmaną-Si- 
moną 3:0.

Ta pačia proga mūsiškai stalo tenisininkai 
žaidė Wupertalyje komandines rungtynes 
prieš Schwarz-Weiss ir laimėjo 5:1, o prieš 
Bonnos stalo teniso rinktinę, kurioje žaidė 
Hoffmanas ir Simonas, pralaimėjo 2:5.

Sportas už geležinės užtvaros
Berlyne leidžiamas jaunimo savaitraštis 

„Start“ 19 nr. rašo, kad neseniai buvo moterų 
krepšinio turnyras tarp Maskvos, Leningra
do, Kijevo, Sverdlovsko, Batumo, Rygos, Ta
lino ir Kauno komandų. Atspausdintoj nuo
traukoj yra akimirka iš krepšinio rungtynių 
Kaunas — Leningradas. Matyti dvi mūsiškės 
žaidikės, bet sunkiai atpažįstamos. Matyt, iš 
jaunesniųjų tarpo. Kaip galima spręsti, Kau
no uniforma ar nebus tik geltona — žalia. 
Pasekmės nežinomos. Įdomu, kad mūsų mie

Pranešimas
Ona DRŪTYTE - BRAZAUSKIENE, gyv. 

Amerikoje, ieško savo brolio Petro DRŪČIO, 
1944 m. birželio 12 d. išvežto į Vokietiją dar
bams. Jį patį arba turinčius apie jį žinių pra
šoma atsiliepti Dapkui Jonui, (13b) Dillin- 
gen/D., Litauisches Lager.

1946. X. 22 d. LTB Wuerzburgo Apy
linkės Teismas nutarė:

194.6 IX. 23 d. mirusios Wuerzbūrgo-Zell 
DP stovyklos gyventojos stud. Aldonos MA
ŽEIKAITĖS pasilikusiam turtui įsteigti globą 
ir tuo turto globėju paskirti tos pačios sto- 
vyklos gyventoją Aleksą BRAZIUKAITĮ.

Apylinkės Teismas

Lietuvių Bibliografinis Archyvas praneša
16) SANTVARAS Stasys „Laivai palaužtom 

burėm“, išleido „Patria“, 1945.

17) „Aidai“, Miunchenas — Archyvas turi 
šiuos numerius: 3 (5), 7 (9), 17 (19);

18) „Alguvos Baras“, Kempten — Archyvas 
turi šiuos numerius: 1, 5;

19) „Apžvalga“, Nūrtingen — Archyvas turi 
šiuos numerius: 12, 14, 15/16, 18, 19-23, 
25, 26;

20) „Gintaras“, Haffkrug, red. J. Kruminas — 
neturime nė vieno Nr.;

21) „Informacijos“, leidžia L. S. Wurtembergo 
Apygardos Valdyba — turime Nr. 7-8;

22) „Inžinieriaus Kelias“, Wurzburg, Inžinie
rių ir Technikų Draugijos neperiodinis lei
dinys, rotatoriumi — neturime nė vieno 
Nr.;

23) „Kelyje Tėvynėn“, Haffkrug — turime 
šiuos Nr.: 21(44) ir 22(45);

24) „Lietuvis“, Dorverden (Kr. Verden/AIIer), 
leidėjas ir vyr. redaktorius Kazys Keme
šys — turime Nr.: 2, 4;

25) „Mintis“, dvisavaitinis literatūros, meno ir 
mokslo žurnalas, 1946, vyr. red. Stp. Vy
kintas;

26) „Mintis“, lietuvių visuomenės dienraštis, 
Memmingen, Airport, red. J. Vasaitis — 
turime šiuos Nr.: 83, 107-109;

27) „Mūsų Viltis“, Leid.-ats. red. A. Vilainis- 
Šidlauskas, Fulda — turime Nr. 13-14, 
17-18, 19-20;

Žinomi šie pavadinimai (laikraščių neteko 
matyti): 1) AZ, 2) „Balandis“,. 3) „Išvietintoji 
Kultuvė", 4) „Klumpė“, 5) „Krivūlė“, 6) „Lie
tuvių Žinios“ (Hanau), 7) „Saulutė“, 8) „Skau
tų Aidas" (Detmold), 9) „Žibintas“.

Dr. A. Gerutis 

sto vardas yra rašomas taip, kaip mes esame 
pratę rašyti, nesurusinant ar nesuvokietinant 
Nuotraukoj — akimirka prie Leningrado krep
šio (mūsiškių metimas).

Sharkey Žukauskui 44 metai 
amžiaus

Atvykstant į Ameriką prancūzų boksinin
kui Ardanui, apie jį pasisakė buv. pasaulio 
sunkaus s v. meisteris Jack Sharkey-Žukaus- 
kas. Žurnalistas jį sutiko viename Broadway 
restorane, kur jis draugų tarpe šventė savo 
44-ių metų sukaktį. Kaip žinoma, Sharkey 
yra gimęs 1902 m. spalio 6 d. Binghamtone, 
New Yorko valstybėje. Žurnalistas pažymi, 
kad Sharkey sveria 100 'kg, atrodo sveikai 
ir yra sunkiai’ pralenkiamas valgių žinovas. 
Paklaustas apie Ardano viltis JAV, Sharkey 
atsakė, kad Ardanas turi daug vilčių iškopti 
į pasaulio meisterius. Pats Shažkey Ardaną 
yra matęs 1943 m. Tąsyk Sharkey, kaip JAV 
karys, buvo Š. Afrikoj ir Orane žiūrėjo, kaip 
Ardanas k. o. paguldė savo priešininką.

Ir kitomis progomis, liečiant didžiuosius 
bokso įvykius, žurnalistai mėgsta atsiklausti 
buvusių meisterių nuomonės. Ir taip ne kartą 
skaitome ir apie mūsų Sharkey - Žukauską.

Sporto margumynai
• Ne tik Anglijoj ar Prancūzijoj už futboli
ninkus yra mokamos aukštos sumos. Už Ro- 
settą FC Torino sumokėjo šešius milijonus 
lyrų. Viskas būtų tvarkoj, bet Rosetta dabar 
ligoninėj ir neaišku, kada jis galės žaisti. 
Susižeidė jis ne futbolą bežaisdamas (kaip ir 
„derėtų“!), bet žymiai prozaiškesnėj vietoj — 
lipdamas laiptais. Geriausi Torino gydytojai 
yra sukelti ant kojų. Aišku, gydymas taip 
pat nemažai kaštuos, nors ir ne šešius mili
jonus ...
• Žymus prancūzų futbolininkas Dubai (FC 
Soshaux) neseniai susilaukė antrojo sūnaus. 
Ta proga jis gavo daug sveikinimų. Jų tarpe 
ir iš savo gimtojo Zlino (Čekoslovakijoje). 
Tenykščiai draugai jam pasiuntė tokią tele
gramą: „Dar devyni ir bus visa komanda!“ 
Juokai juokais, bet ką į tai pasakys ponia 
Dupal?
• Viena panelė išsiruošė kartą nueiti į fut
bolo rungtynes. Rungtynės buvo kietos ir 
nestigo susižeidusių. Mergina žvalgėsi, matė 
klubines įvairiaspalves vėliavas ir pagaliau 
tarė savo kaimynui: „Aš galvoju, kad mėlynai 
— baltos vėliavos čia netinka. Juk čia geriau 
derėtų Raudonojo Kryžiaus vėliava!

Religinė knyga
Baigiama spausdinti kun. J. Butkaus pa

rašyta religinė-knyga „Eisiu pas Tėvą“. Ji la
bai pravers pasiskaityti visiems, norintiems 
geriau susipažinti su pagrindinėmis tikėjimo 
tiesomis. Knyga bus per šimtą puslapių; jos 
kaina RM 3.-. Perkantiems daugiau daroma- 
nuolaida. Užsakymus siųsti autoriui šiuo adre
su: (13b) Dillingen/D., Litauisches Lager.

Yra išleista pagal AUGIAUS. Pauliaus pie
šinių projektus 5 spalvotų atvirukų serija. 
Atvirukai charakteringi lietuvių dvasiai ir 
tinka Lietuvos propagandai. Norintieji jų įsi
gyti prašomi kreiptis į „Žiburių“ spaudos 
kioską. Atviruko kaina 1,- RM. Iš tos sumos 
35®/o skiriama Lietuvos Išlaisvinimo Fondui.

Žemiau išvardintieji Amerikoje gyveną lie
tuviai ieško giminių bei pažįstamų Vokietijoje:

1. Butkevičienė-Januiaitė, kilusi iš Letu- 
kių k., Sedos valsč.;

2. Butkevičienė Domicėlė — iš Žadeikių 
k., Sedos v.;

3. Milevičienė-Janulaitė — iš Žemalės k., 
Tirkšlių v.;

4. Petrulevičienė-Jenulaitė — iš Židikų v.;
5. Skeivienė-Janulaitė — iš Židikų v. Be 

kitų yra ieškomas Vladas Sadauskas, kuris 
gyvenąs Vokietijoje.

6. Sopia Norris, 29 Monroe st., Brockton 
mass., ieško Jono Cinčiaus, Eugenijos Milie- 
šytės-Cinčienės, Zosės Miiiešytės ir pašto tar
nautojos Šimkienės.

Čia išvardintų asmenų giminės ar pažįsta
mi savo adresus gali pranešti „Musų Kebo“ 
Redakcijai. Bus padėta su išvardintais ame
rikiečiais susirišti.

KALASAUSKIENE Monika, gyv. Dillln- 
gen/D., Lit. Lager, ieško vyro Juozo, sūnų 
Juozo ir Stanislovo, dukters Petrutės.

H MUSU 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
Permitted by Military Government
Printed by Manz in Dillingen a. d. D.

Paskiro Nr. kaina 0.75 RM.
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Iš amerikiečių lietuvių spaudos
* Lietuviški daliniai raudonojoje 

armijoje
Neseniai „Vienybėje“ buvo atspaustas pra

nešimas, kad raudonojoj armijoj yra lietuviški 
daliniai. Tame rašinyje sakoma: „Mums pra
nešama, kad Vilniuje yra nemažai vadinamų 
lietuviškų dalinių, kurie laikomi raudonosios 
armijos dalim. Kiekvienam lietuviui karinin
kui yra pristatytas atitinkamo laipsnio poli- 
trukas. Bet tuose lietuviškuose daliniuose, 
kaip pranešama, netrūksta ir rusų karininkų. 
Šią vasarą Vilniuje įvyko „lietuviškos divizi
jos“ šventė.

Vėl 26 lietuviai nuvyko į JAV
Amerikos lietuvių laikraščiai praneša, kad 

vėl 26 lietuviai rugpiūčio mėnesio pabaigoje 
pasiekė JAV. Iš viso tuo pačiu transportu į 
JAV atkeliavo 943 tremtiniai. Nuvykusiųjų 
tarpe yra: Lilija Janavičienė, Elena Zimavi- 
čiūtė, Marija Šalkauskienė, Juozas Sutkaitis, 
Inž. Jonas Puiša, Loreta Tamošaitiene su 
dviem sūnumi — Antanu ir Vilhelmu bei duk
terim Nijole, Teodoras Jegela, Marija Berno
tienė, kun. Albinas Martišiūnas, adv. Stasys 
Mockus su žmona ir dviem vaikais ir M. 
Grinkevičienė su dviem vaikais. Atvykusius 
sutiko Lietuvos Generalinio Konsulo ir BALF 
atstovai.

Perplaukė Michigano ežerą
„Mūsų Kelyje“ jau esame pranešę, kad 

lietuvis Stanley Paulikas ruošiasi perplaukti 
Michigano ežerą. Atėję iš Amerikos pasku
tinieji laikraščiai jau praneša, kad tas plau
kimas pavyko. Plaukikui reikėjo plaukti 35 
mylių kelią. Tą kelią jis nuplaukė per 18 va
landų. Plaukimą pradėjo rugpiūčio mėnesio 
31 d. 7 valandą iš Michigan City Pier. Nuo 
tos vietos plaukė Chicagos kryptimi. Po 18 
valandų plaukimo jis priplaukė Jackson Park.

Lietuvaitė parašė naują mokslo 
veikalą

E. J. Krugelytė neseniai parašė mokslo 
veikalą “The Distribution and Properties of 
Intracellular Alkaline Phosphatases“, už kurį 
gavo daktaro laipsnį. Tas mokslo veikalas ne
seniai buvo perspasdintas moksliniame žur
nale Biological Bulleten. Daktaro laipsnį ji 
gavo Kolumbijos universitete, New Yorke.

Šios lietuvaitės mokslo kelias ilgas. Ji pra
džios ir High School baigė Waterburyje. To
liau studijavo Bates College, Lewiston, Mai
ne. Baigus šią kolegiją, Krugelytė aukštesnes 
studijas tęsė Columbijos Universitete, zoolo
gijos fakultete, New Yorke. Čia studijuodama, 
kaip gabi ir mokslui daug žadanti, gavo pilną 
stipendiją.

Baigus Columbijos universitete studijas, 
dr. E. J. Krugelytė dirbo to universiteto ty
rinėjimų laboratorijoje, kaip asistentė, kartu 
lektoriavo universiteto vasarinėje mokykloje. 
Ji yra narė šių žymių Amerikos mokslinių or
ganizacijų — Phi Beta Kappa, Sigma Xi ir 
Mokslinės pažangos sąjungos Amerikoje.

Paskutiniais metais dr. K Krugelytė yra 
instruktorė Vasar College, zoologijos skyriuje, 
Poughkeeps.ie,’ N. Y.

Lietuviai pradeda įsikurti 
Floridoje

Pastaruoju metu tai vienam tai kitam 
Amerikos lietuvių laikraštyje užtinki žinių, 
kad lietuviai pradeda gausiau įsikurti Flori
doje. Kiek galima susiorientuoti iš tų kores
pondencijų, daugiausia ten kraustosi pasitu
rintieji, kurie nori pagyventi prabangesnį gy
venimą. Kas gi taip traukia ne vien lietuvius, 
bet ir kitų tautybių asmenis į tą Floridą? O 
traukte, atrodo, yra dėl ko.

Florida pasižymi nepaprastai švelniu kli
matu. Vakarų įlankoje sausio mėnesyje tem
peratūra sukasi apie 20,4° šilimos. Ploto at
žvilgiu Florida yra tris su puse karto didesnė 
už Šveicariją. Tuo tarpu gyventojų dar tėra 
ten tik apie 2 milijonus. Tų gyventojų di
džioji dauguma yra atkeliavę is šiaurės vals
tybių. Daug gyventojų yra savotiški keleiviai. 
Tai daugiausia šiaurės kraštų farmerlai. — 
bulvių augintojai Jie šiaurės kraštuose su
valo bulvių derlių spalių mėnesyje, tuoj trau
kia į Floridą ir vėl augina bulves, kurias jau 
vasario mėnesyje nuima. Po to grįžta atgal į 
šiaurę. Bet Florida daugiausia traukia gy
ventojus dėl nepaprastai švelnaus klimato. 
Koks gyventojų traukimas į Floridą yra, ga
lima matyti ir iš šių skaičių: Floridoje 1880 
metais tebuvo tik 270.000 gyventojų, dabar jų 
du milijonai Žiemos sezono metu čia kasdien 
pravažiuoja apie 50.000 automobilių. Floridos 
dalyje, kuri vadinasi Palm-Beach, yra visų 
Amerikos piniguočių suvažiavimo vieta. Čia 
prabanga prašoka ir carų laikų kunigaikščių 
prabangą. Bet ir bendrai Floridoje visur su
tiksi ištaigingus viešbučius, sporto įrengimus, 
kitas pramogas. Florida yra garsi ir savo vai
siais. Čia kasmet išgabena į šiaurę apie 50 
milijonų dėžių ankstyvųjų ir gerų vaisių. Flo
rida laikoma visos Amerikos vaisių laborato- 
rja. Čia atliekami sudėtingiausi bandymai

Floridoje besikuriantieji lietuviai neuž
miršta ir tremtinių reikalų. Kaip matyti iš 
gaunamų žinių, jie organizuojasi, dalyvauja 
bendrame rinkliavų vajuje ir kitaip padeda.

Dr. B. Vargas

Įvairios žinios
• Bymes, JAV užs. reik, ministeris, yra pa- 
iadėjęs Italijai paramą, kad Ji galėtų iš karo 
griuvėsių atsistatyti.
• Gromyko nori pirkti 3 namus sau ir savo 
Stabui prie JTautų. Vlxa tai atsieisią apie 
675.000 dolerių.
• Čekoslovakija yra repatrijavusi vokiečių 
apie 2.300.000; paskutinis traukinys išėjo spa
lių 29 d. Ligoniai ir silpnieji, kurių esą apie 
2.000, bus išgabenti Baud. Kryžiui padedant. 
Tuo būdu Čekoslovakija likviduos didžiausią 
mažumą.
• Išimtinu būdu JAV parduoda Švedijai 
paskutinio modelio 90 naikintuvų — lėktuvų, 
kurių greitis siekia 600' km per valandą ir 
kurie buvo naudoti karo metu.
• Naujai pastatytasis JAV lėktuvas, kuris 
atsiėjo 20 milijonų dolerių, yra 8 motorų su 
700 vietų keleiviams ir bus mėginamas 1947 
metų pradžioje.
• J. Grew, buvęs JAV ambasadorius Japo
nijoje, pareiškė, kad JAValstybės savo nuo
latiniu atsitraukimu neišsaugosiančios pasau
lio taikos, nes kiti žmonės vis absorbuojami 
totalitarinio rėžimo.
• Per Paryžiaus taikos konferenciją buvo 
Įkalbėta 6000 plokštelių, kurios dabar rūšiuo
jamos.
• 1.700 šeimų iš Sovietų Sąjungos atvyko į 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritį su ūkio gy
vuliais. Šią Rytprūsių sritį baigs kolonizuoti 
baltgudžiai, kaip praneša iš Maskvos, iki lap
kričio 11 d.
• JAV anketų būdu užklausti amerikiečiai 
dėl karo bazių pasisakė taip: 76% pasisako už 
bazių palaikymą, 12% sutinka su jų grąžini
mu ir 12% visai neapsisprendė.
• IN S paskleidė gandą, kad generalisimus 
Stalinas galįs atvykti į JAValstybės.
• Vokiečių specialistų deportacija j Sovietų 
Sąjungą iš rusų okupuotos Berlyno dalies ir 
Vokietijos, pasak rusų, esanti ' savanoriška. ' 
Danos pranešimu, vyrų deportacija susijusi su 
moterų ir vaikų šauksmais. .

• Paskutiniais surašymo duomenimis, JA 
Valstybėse esą 10 milijonų suaugusių beveik 
beraščių, iš jų 3 milijonai niekad nėra lankę 
mokyklų.
• „Šiandien Lenkijos kaimietis ir baltasis 
darbininkas bijosi komunizmo, turinčio įtaką 
vyriausybėje todėl, kad Lenkija nebūtų kaip 
nauja sovietinė respublika inkorporuota į Ru
siją. Lenkijos inkorporavimas reikštų jos bol- 
ševizaciją, o bolševizacija reiškia šeimos išar
dymą, bažnyčių uždarymą, dvasiškių išžudy
mą, kolektyvinių ūkių įvedimą, la’-vosios mei
lės praktikavimą, terorą ir kt.“ (Daily Mail).
• Irano vyriausybė įsakė konfiskuoti pasklei
stus lapelius, kuriuose nurodoma nedalyvauti 
rinkimuose, kol Azerbeidžano provincija esan
ti „svetimųjų dominuojama“.

Amerika pasiruošia netikėtumams
JAV orinių pajėgų vadovybė praneša, kad 

8-ji oro eskadrilė paskirstoma trimis grupė
mis su B 29 sunkiausiais bombonešiais. Ori
nių pajėgų perorganizavimas susijęs su gali
ma pasaulyje misija.

Šie oro daliniai bus aprūpinti sunkiausiais 
bombonešiais, kurie turės tokių lėktuvų, kurie 
galės su savim nešti 90-135 atomines bombas. 
Šie pasiruošimai daromi tam, kad galėtų įvyk
dyti savo uždavinį prieš bet kur ir bet koki 
priešą.

Mennonital rengiasi padėti 
DP kolonizacijai

AP iš Austrijos praneša, kad Kanados ir 
JAValstybių mennonitai padėsią tūkstančiams 
DP persikelti į vakarinį pusrutulį ir ten kolo- 
nizuotis.

Kolonizacija atseisianti milijonus dolerių, 
pareiškė JAV ir Kanados didelės religinės 
sektos nariai konferencijoje.

I Rev. C. L. Graber pranešimu, kolonizacijos 
programa prasidėsianti pervežimu 2000 pabė
gėlių iš Olandijos, Danijos ir Vokietijos į Pa
ragvajų ir tas atseitų 500.000 doleriu.

DP reikalai
JAV karo departamentas prašysiąs kon

gresą, kad paskirtų 100.000 dolerių DP užlaiky
mui per ateinančius metus.

Karo pasekretorius C. Peterson pareiškė, 
jog jis tikisi, kad UNRRA DP rūpinsis dar 
iki 1947 m. liepos pradžios, bet atsisakė ko
mentuotų kaip ilgai JAV interesuosis DP 
problema Vokietijoje ir Austrijoje.

Ar Australija Įsileis emigrantus?
. Rugsėjo 29 d. per Naujorko radiją buvo 

pareikšta, kad į Australiją emigruoti kol kas 
tegali tik artimi giminės, įskaitant brolius ir 
seseris; pastarieji įleidžiami tik nevedę ir ne 
vyresni 21 metų. Taip pat gali ir ne giminės 
nuvykti į Australiją, jei ten turėtų tokių ge
rų asmenų, kurie garantuotų jų išlaikymą ir 
nebūtų našta nei vyriausybei nei visuomenei

Apskritaj, es3 i Australiją didesnio masto 
emigracijai priešinasi profesinės sąjungos, bi
jodamos, kad emigrantai negalėtų numušti 
aukštų atlyginimų.

•Toliau buvo nurodyta, kad ateityje, pa
brėžiama — ateityje, planuojama kasmet įsi
leisti po 70.000 emigrantų. Ir tokia emigracija 
būsianti ne anksčiau kaip 1947 metų pabai
goje, o gal net ir vėliau. Tačiau tokiai emi
gracijai esą daromi pasiruošimai. Šiuo metu 
nesą transporto priemonių, viduje karo žaiz
dos dar neužgydytos ir todėl emigracija pla
taus masto negalima.

Kurie kitataučiai dar yra britų 
nelaisvėje

Britų valdžios atstovo (Mr. Lawson) 
duomenimis, britų okupuotoje Vokietijoje yra 
nelaisvėje laikomi dar šie kitataučiai, buvę 
vokiečių kariuomenės kariai: austrų — 1.846, 
belgų — 43, į britų pilietybę pretenduojančių
— 1, bulgarų — 1, čekų — 39, danų — 19, dan- 
cigiečių — 5,. olandų — 41, estų — 60, suomių
— 1, prancūzų — 5, graikų — 1, vengrų — 
7.308, italų — 165, lietuvių — 23, liuksembur
giečių — 1, lenkų — 71, rumunų — 2.259, tur
kų — 1 ir jugoslavų — 157.

Iš kitų šaltinių gautais duomenimis, britai 
nelaisvėn buvo paėmę iš viso 68.693 lenkus, 
buv. vokiečių kariuomenės karius. Iš jų lenkų 
kariuomenėn tuojau įstojo 53.630, į Lenkiją 
išvažiavo 12.419, repatriacijos laukia 2.010, 
belaisvių stovyklose laikomų nenorinčių grįžti 
yra 944 ir DP stovyklose — 144. Lenkų atsira
dimo vokiečių kariuomenėje istorija tokia: 
ištisos vakarinės Lenkijos sritys buvo pri
jungtos prie Vokietijos, o tuo pačiu ir tų sri
čių gyventojai lenkai buvo padaryti Vokie
tijos piliečiais, nors ir be teisių. Tarp tų „pi
liečių“ vokiečiai tuojau pasiskubino pravesti 
mobilizaciją, kuri ir davė daug tūkstančių len
kų vokiečių kariuomenei

Keista moteris Kanados šnipų 
byloje

„Naujienos“ viename savo numerių pa
duoda žinių apie kanadietę Herminą Rabino- 
vič, įsimaišiusią į Kanados šnipų aferą. Mi
nima H. Rabinovič pasisakė kilusi iš Lietuvos, 
bet mokslus ėjusi Maskvoje, Paryžiuje, Že
nevoje ir Heidelberge. Ji kalba rusiškai, ang
liškai, vokiškai, prancūziškai, itališkai, yra 
raiša, vaikšto pasiremdama lazdomis, dirbo 
Tarptautinėje Darbo Įstaigoje Montrealyje. 
šnipai ją panaudojo pinigų persiuntimui į 
Europą, ką ji padarė iš JAV. Pasirodo, kad 
Hermina Rubinštein turėjo Lietuvoje pasili
kusius tėvus, su kuriais ryšį palaikė iki 1939 
metų rudens. Apie Sovietų Sąjungą Ji turė
jusi teisingą supratimą, todėl jai atrodė, jog 
bendradarbiavimas bu komunistais yra vie- 
nintėlė sąlyga parsikviesti iŠ Lietuvos savo 
tėvus. Sovietų ambasada jai buvo pažadėjusi 
padaryti tą paslaugą, tačiau vis reikalą vil
kino, reikalaudama naujų ir naujų patarna
vimų. Per ta laiką ji gavo žinių, kad Lietu
voje jos tėvų nėra gyvųjų tarpe, bet atsisa-

Laikas priminti
(Pradžia 1 pusi.)

Antroji galimybė — kiek sudėtingesnė. 
Būtinas reikalas užmiršusiems vokiečiams 
priminti, kas mes esame, kaip mes čia atsira
dome ir ką jie mums ne tik kaip valstybei, 
bet ir kaip žmonėms yra skolingi šitas dar
bas galimas tik per vokiečių spaudą. Reikia 
rasti kelius į jų laikraščius ir ne tik kiekvieną 
mažiausią puolimą atremti, bet ir grynai in
formacinių ar apžvalginių bei istorinių 
straipsnių eilę pateikti. Ka mes patys savo 
spaudoje apie tuos reikalus šnekame, tai pa
tys ir pasiskaitome, padejuojame ir užmirš
tame ... Norint prabilti į juos, reikia kalbėti 
jų kalba ir jų skaitomuose puslapiuose.

Atskiro asmens iniciatyvos šiuo atžvilgiu 
per maža ir ji gali būti net nenaudinga, nes 
tai gana opus dalykas. Atskiras asmuo gali 
prirašyti tokių dalykų, kurie mums gali būti 
net nereikalingi. Tuo reikalu turėtų susirū
pinti vien kuri mūsų centrinių organizacijų 
ir darbą pravesti planingai, apgalvotai — 
taip, kaip mūsų gyvenamos dienos reikalauja.

O mūsų gyvenamos dienos sunkios, ir ne
žinia, ar nebus jos dar sunkesnės. A. Rūkas

kyti bendradarbiavimo su šnipais jau buvo 
per vėlu, nes jau reikėjo pradėti bendradar
biavimą su policija.

Venclova tebeplaukia 
pavandeniui

Rusijus komunistų partija, kaip jau „Mūsų 
Kelyje“ buvo rašyta, pasmerkė du sovietų 
žurnalus už nukrypimą nuo partijos linijos. 
Vienas tų žurnalų tuojau buvo uždarytas. So
vietų Rašytojų Sąjunga pašalino savo pirmi
ninką ir išmetė du narius, kurie buvo nupeikti 
partijos rezoliucijoje. Po to buvo perorgani
zuota Rašytojų Sąjungos valdyba.

Sovietų Rašytojų Sąjungos pirmininko vie
tą užėmė komitetas iš trijų asmenų. Buvo 
sudarytas ir naujas sekretoriatas iš dštuonių 
narių: dviejų rusų, esto, latvio, lietuvio, gru
zino, uzbeko ir baltgudžio. Iš lietuvių rašy
tojų sekretoriatan įeina Antanas Venclova.

Nauji rašytojų sąjungos viršininkai turėsią 
žiūrėti, kad visi organizacijos nariai „stovėtų 
ant sovietų valdžios platformos“ ir dalyvautų 
socialistinėje rekonstrukcijoje“.

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresas

Spalių 20 ir 21 d. d. New Yorke, Hotel 
Pennsylvania, įvyko Amerikos Lietuvių Kata
likų Kongresas, kurį globojo jo Eminencija 
New Yorko arkivyskupas kardinolas Francis 
Spellman. Kongrese kalbas pasakė Lietuvos 
ministeris Washington Zadeikis, vyskupas St 
Donahue, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas L. Simutis, BALFo pirmininkas kun. 
Dr. J. Končius, Kunigų Vienybes pirmininkas 
kun. P. Juras, neseniai iš Argentinos atvykęs 
žurnalistas K Čibiras ir ką tik iš Europos į 
Amerika atvykęs kovose dėl Lietuvos laisvės 
pogrindžio veikėjas kacetininkas inž. B. Bud- 
ginas.

Koncerte — literatūros vakare dalyvavo 
operos solistė Polina Stoška-Stoškiūtė, pia
niste Birutė Nasvytytė-Smetonienė, poetas Jo
nas Aistis-Aeksandriškis, rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis ir kiti.

BALF Seimas
Bendrojo Amerikos lietuvių Šalpos Fondo

— United Lithuaniai Relief Fund of Amerika
— seimas įvyko spalių - Oktober 18-19 d. d. 
McAlpin viešbutyje, 34th St. ir Broadway, 
New Yorke, šiame Seime buvo svarstomi 
svarbūs klausimai, jų tarpe lietuvių pabėgė
lių įkurdinimo klausimas ir 1917 metų veiklos 
programa.

Emigracijos planas į Argentiną
250.000 imigrantų per 5 metus

Buenos Aires, spalių 23 d. UK praneša, kad 
Argentinos prezidentai Manuel Peronas yra 
prauošęs 5-ių metų planą. Šis planas dabar 
yra diskutuojamas. Jei jis kongreso būtų 
priimtas, tai pagal jį penkių metų būvyje būtų 
priimta 250.000 imigrantų.

Imigracijai įvykdyti reikėtų apie 200 mili
jonų pezų, arba apie 60 miljonų dolerių.

Penkerių metų plane yra numatyta vy
riausybės perorganizavimas, pramonės išplėti
mas, viešųjų darbų vykdymas.

Imigrantai turės, sako pranešime, kiek ta
tai galima, dvasiniai ir socialiniai asimiliuotis 
su vietos gyventojais. Plane nenumatoma jo
kių skirtumų religiniu ir rasiniu požiūriu, bet 
vis dėlto pirmenybė bus teikiama tiems, kurie 
savo papročiais ir kalba lengviau galės asi
miliuotis. Imigrantams bus prieinama kaina 
prduodama žemės. Mokėjimas už žemę bus 
išdėstomas nuo 30 iki 50 metų, mokant kas
met 3% žemės vertės.

Tuo pačiu metų, jei imigrantai įsigys 
Argentinoje du vaiku ir jie pasieks 21 metų 
amžiaus, jam 30% perkamosios žemės kainos 
bus sumažinta; jei išaugins nuo 3 iki 5 vaiku 
— sumažins 50%, o jei daugiau bus negu 5 
(Vaikai — iki 75%

Imigrantai bus atrinkti svetimuose kraš
tuose per konsulatus, dirbant kartu su imi
gracijos ir kolonizacijos direktorium, kuris 
savo ruožtu veiks su darbo, žemės ūkio ir pra
monės departamentais.

Emigracija Į Braziliją
Per New Yorko radiją buvo pareikšta kai 

kurių žinių apie emigraciją į Braziliją. Pir
miausia radijo pranešėjas apibūdino kraštą ir 
gyvenimo sąlygas ir nurodė, jog įsikūrimas. 
Brazilijoje esąs sunkus, nes ten tropikinis kli
matas, kolonizacijos vietos esančios šimtus 
kilometrų nutolusios nuo miestų, nuo gydy
tojų ir kt. kultūriniu įstaigų. Dėl lengvo įsi
kūrimo nereikėtų iliuzijų turėti. Šiuo metu 
Brazilijoje nėra įvažiavimo kvotų ir vyriau
sybė gana palankiai žiūrinti į emigraciją. Pir
moje eilėje bus priimami displaced persons ir 
pabėgėliai. Brazilijos atstovas jau esąs at
vykęs į Europą ir darąs žygius dėl tremtinių 
įvežimo. Esą sunkumų dėl pergabenimo į 
Braziliją, nes jaučiama trūkumas transporto 
priemonių — laivų ir lėšų pergabenimui. Pra
nešėjas nurodė, jog pervežimo išlaidas pa
dengsiančios kai kurios organizacijos, ypač 
žydų, kurios rūpinasi tremtinių apgyvendini
mu. Numatyta įsileisti nuo 100.000 iki 200.000 
DP ir pabėgėlių. Brazilija pageidauja tech
nikų. mokytų specialistų ir ūkininkų.
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