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Stovyklas perkilnojani
Nespėjus dar kajp reikiant apsitvarkyti ir 

savo teisių išsiaiškinti iš stovyklų išskirtie
siems, o likusiesiems besiruošiant stovyklose 
sutikti žiemą, kuri šiemet tremtiniams, atrodo, 
žada būti kietesnė už pereitąją, štai daugelį 
vietų apskrieja nauja žinia, kelianti taip pat 
rūpesčių — taixstovyklų perkūno j imas. Kai 
kurias stovyklas tatai jau ir praktiškai pa
lietė, visa eilė tokio perkėlimo dar tebelaukia. 
Kiek plačiai ši banga pasklis, nežinome taip 
pat, kaip neįmanoma eilėje mus pasiekiančių 
planų ir projektų, dažnai vienas kitam prieš
taraujančių, susigaudyti, kuris jų tikrasis ir 
paskutinysis. Kol tačiau pati tremtinių pro
blema tebėra svarstymo stadijoje, tektų ma
nyti, kad tokio galutinio ir nebediskutuojamo 
plano tuo tarpu dar iš viso nėra. Kitu atveju 
nebūtų vieną dieną tuo reikalu teigiama tai, 
kas rytojaus dieną paneigiama. Tad šitokiu 
metu atitinkamai pareikšta vadovaujančiųjų 
veiksnių iniciatyva galėtų pasiekti bent tiek, 
kad būtų išvengta neplaningo žmonių, ypačiai 
mažamečių ir negaluojančių, iš vietos į vielą 
tampymo tam nepalankiu vėlyvo rudens ar 
greit prasidėsiančios žiemos metu.

Jeigu jau toks perkilnojimas apribojus mū
sų globėjų kreditus ar siekiant sugrupuoti 
paskirų tautybių tremtinius, neišvengiamas 
arba nebuvo galima jį\ anksčiau pravesti, rei
kėtų siekti, kad dabartinis perkilnojimas bū
tų sumažintas iki galimo minimumo. Antra 
vertus, kariniams ir kitiems gj'vybiniams rei
kalams nespaudžiant, darosi visiškai supran
tamas stovyklų gyventojų pageidavimas nu
delsti perkėlimą tol, kol bus išaiškinta ir nu
statyta galutinė apgyvendinimo vieta. Jeigu 
tame tarpe iš pagrindų būtų pertvarkomi rei
kalai, taip pat tikslingas noras, kad jie būtų 
išspręsti dar, prieš stovyklų perkilnojimą, — 
kitaip nebus «galima išvengti vėl nereikalingo 
Žmonių blaškymo ir nukėlimo į tokias vieto
ves, kurios ne visada pasiruošusios naujus 
įnamius priimti.

Tai vis reikalai, kuriuos betvarkant mes 
turėtume progos savo pageidavimus reikšti, 
tačiau jų pravedimas daugiau pareina ne nuo 
mūsų pačių, bet nuo mus globojančių įstaigų. 
Juo daugiau į juos bus atsižvelgta, tuo dau
giau vargo ir nerimo bus nuo mūsų pečių 
nuimta. Bet yra vėl visa eilė dalykų, kurių 
galutinis vienoks ar kitoks sutvarkymas gry
nai mūsų pačių valioje. Ties jais kaip tik no
rėtume čia apsistoti.

Pirmų pirmiausia susiduriame su klausi
mu, kokiame stovyje paliksime anksčiau gy
ventas, daugiausia pačių įsirengtas ir susi
tvarkytas patalpas, iš jų išvykdami. Ne kartą 
mes_patys matėme panašiai išvykstančius sa
vo kaimynus, ypačiai slavų tautų atstovus. 
Teko ir jų paliktose, išardytose ir priterštose 
patalpose kurtis. Kokius jausmus tada rasta 
netvarka kėlė mumyse ir kaip tatai atestavo 
išvykusiuosius, nenorime ir prisiminti. Norė
dami vienu mostu sunaikinti tų gerųjų prisi
minimų ir vertinimų, kuriuos ilgainiui pasie
kėme savo globėjuose, aišku, mes nepaseksi
me parodytais slavų pavyzdžiais. Kur paskiri 
bu niekuo nesiskaitą asmens bandytų kaip ki
taip pasielgti, komitetai, be abejo, bus budrūs

(Nukelta į 8 pusi.)

Šv. Sosio Delegatas
Apaštališkojo Sosto Tautinio Delegato 
kan. Felikso Kapočiaus sveikinimas

Apaštališkojo Sosto Tautinis Delegatas 
Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje kan. Fe
liksas Kapočius šių metų spalių 20-21 d. New 
Yorke įvykusį Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kongresą pasveikino raštu. Jis savo sveikini
me, be kitko, taip rašo:

„Šiandien mūsų Tauta žygiuoja kruvinais 
kančios ir bandymų keliais, kurie neužmato
mai tęsiasi nuo Paryžiaus ligi Vladivostoko ir 
nuo Baltijos jūros ligi Kazakstano dykumų.

Ši skausmingą Apvaizdos mums siųstą 
bandymą esame pasiryžę pakelti su visa mū
sų tikėjimo, vilties ir meilės jėga, kad iš jo 
išeitume išgryninti, kaip ugnyje išmėgintas 
auksas, ir tuo būdu paties Galybių Dievo bū
tume paruošti įeiti į laisvą ir šventą mūsų 
tėvų žemę.

Džiaugiuos, galėdamas šia sunkia mūsų 
Tėvynės valanda pasveikinti savo ir savo tau
tiečių tremtinių vardu jus, susirinkusius kon
greso, siųsdamas jums šiuos lietuviškų bro
liškų širdžių giliausius jausmus:

1. Priimkite benamių, ištremtųjų jūsų bro
lių nuoširdžiausios padėkos žodžius už meilę, 
kurią jūs, Amerikos lietuviai katalikai, rodėte 
ir ligšiol teborodote savai Tėvynei ir Tautai. 
Šimtai tonų jūsų suaukotų drabužių ir kitokių 
vertybių, kurias savo akimis man teko ma-

Amerikos politika Baltijos 
valstybių atžvilgiu nepasikeis

Ta politika negali pasikeisti ir nepasikeis
JAV Prezidentas priėmė lietuvių delega

ciją.
Šių metų spalių 29 d., antradienį, Jungtinių 

Amerikos Valstybių prezidentas Harry S. Tru- 
manas Baltuosiuose Bumuose priėmė Ameri
kos Lietuvių Tarybos delegaciją. (Mūsų spau
da, remdamosi užsienin radijo žiniomis, klai
dingai savo skaitytojus informavo, kad tai 
buvę priimti 10 Amerikos lietuvių laikrašti
ninkų).

Gavus iš Washingtono žinią, kad Ameri
kos lietuvių atstovai bus. priimti Jungtinių 
Valstybių Prezidento, delegacija buvo suda
ryta iš Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomo
jo Komiteto narių ir keletos kitų žymesniųjų 
Amerikos lietuvių veikėjų. Delegacijai vado- 
„vavo L. Šimutis, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas. Delegacijon įėjo W. Laukaitis, 
Dr. P. Grigaitis, M. Vaidyla, J. Žiūris, Al. 
Kumskis, V. Kvietkus, J. Grigalius, S. Michel- 
sonas, M. Kizytė ir K. Jurgėla. Delegacija 
prezidento buvo priimta 12:20 vai. po pietų.

Lietuvos nepriklausomybė nėra žlugusi
Amerikos Lietuvių Taryba, atžymėdama šešerių metų sukaktį nuo Jungtinių Amerikos 

Valstybių prezidento Franklino Delano Roosevelt Amerikos lietuvių atstovų priėmino, Ame
rikos lietuvių spaudoje paskelbė savo pareiškimą, kuriame rašo:

„Prieš šešetą metų, 1940 spalių 15 d., F. D. Roosevelt priėmė Amerikos lietuvių atstovų 
grupę ir pareiškė jai, kad Lietuvos nepriklausomybė, nėra žlugusi, kad “Lithuania will be 
free“. Kelioms savaitėms prieš tai Valstybės Departamentas buvo padaręs viešą pareiški
mą, pasmerkiantį Sovietų Rusijos užsimojimą aneksuoti tris Baltijos valstybes, kaipo plė
šikų darbą, nesutinkanti su Amerikos žmonių įsitikinimais ir teisingumo principais.

Nežiūrint, kiek Jungtinės Valstybės buvo priverstos daryti nuolaidų karo metais So
vietų Sąjungai, besistengdamos išlaikyti vieningą frontą prieš „Ašies“ agresorius, nuo to 
savo nusistatymo, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgiu, nenukrypo nei pirmesnioji Roo
sevelto, nei dabartinė Trumano administracija.

Šis faktas turi be galo didelės reikšmės mūsų gimtojo krašto ateičiai.
Prez. Trumanas, priimdamas lietuvių delegaciją, dabar dar kartą parodė, kad Jung

tinės Valstybės nori matyti atstatytą laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.“

Amerikos užsienio politika bus griežtesnė
Respublikonų partijos užsienio reikalams kalbėtojo Jon Forster 

Dulles pareiškimas
JAValstybių gyvenimui 14 metų vairavo 

demokratai, kurių priešakyje buvo preziden
tas D. Rooseveltas ir paskutiniuoju metu — 
H. S. Trumanas. Paskutinieji kongreso ir ‘/s 
senato atstovų rinkimai parodė, kad Amerikos 
tauta nori tiek vidaus, tiek užsienio politikos 
vairą pavesti respublikonams.

Anksčiau respublikoniai buvo daugiau izo- 
liacionistai, jie laikėsi principo — nesikišti į

į Amerikos lietuvius
Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresui.
tyti, yra gyvi. liudytojai jūsų negęstančios 
broliškos meilės. Prie jūsų aukų prisegti už
rašai jaudina iki ašarų mūsų tremtinius, nes 
iš jų, kartu su medžiagine auka, prabyla už
jaučiantis jūsų širdies balsas ir tyriausia ar
timo meilė.

2. Junkitės ir toliau su mumis ta nesuar- 
doma meile, kantrybe ir pasiaukojimu, neš
dami kartu su visa kenčiančia Tauta šį sunkų 
Apvaizdos skirtą kryžių, kad jis virstų ti
kruoju mūsų Tautos Išganymo ir Prisikėlimo 
ženklu. Bendra malda, bendra auka, bendras 
lietuviškų širdžių troškimas tepramuša mus 
slegiančios dabarties tamsos debesis ir tepa- ‘ 
siekia Aukščiausiojo Sostą.

3. Stokime šiandien visi iki vieno į Tau
tos gelbėjimo darbą, skirdami visas savo jė
gas lemtingajai Tautos prikėlimo kovai. Kai 
visa Tėvynė skęsta kraujuose ir ašarose, te
nutolsta nuo mūsų bet kokie nesutarimai ir 
nesusipratimai! Negęstanti 'Tėvynės meilės 
ugnis, šimtmečius rusenusi mūsų Tėvų širdy
se, tegaivina ir šiandien kiekvieną lietuvį. Jos 
stiprinami mes ruoškimės ir laukime tos 
džiaugsmo valandos, kada, susirinkę atgimu
sioje Tėvynėje, kartu su jūsų atstovais galčš- 
simė vėl giedoti Tautos šventovėje Dieviška
jai Širdžiai didįjį Jos Pergalės ir mūsų Tau
tos Prisikėlimo himną“.

Europos reikalus. Dabar Jr jie atsisako nuo 
tokios politikos, nes ji vis tiek neapsaugo 
Amerikos nuo Europoje vykstąnčių karų.

Po pergalingų respublikonų laimėjimų kon
grese ir senate ne vienas klausia, kas bus su 
Amerika, kur ji pasuks savo vidaus ir užsie
nio politiką? Šiems klausimams atsakymo 
ieškosime užsienių ir pačių amerikiečių spau
doje.

Bet spauda nevienodai vertina respublikonų 
laimėjimą. „Daily Herald“, darbiečių laikraš
tis, respublikonų laimėjimą vadina „blogomis 
naujienomis pasauliui“. „Manchester Guar
dian“ nurodo, kad respublikonai būsią griež
tesni Rusijos ažvilgiu.

„Daily Express“ (konservatorių) -pareiškė, 
kad „14 metų valdė demokratai, išplėšdami 
vyriausybės intervenciją tik asmeniniu Roose
velto laimėjimu. Dabar JAV nebepasitikin- 
čios Roosevelto pasekėju ir jo partija“.

AP pranešimu, Europoje daugiausia ko
mentuojama būsimo j i JAV užsienių politika. 
Berlyno diplomatiniuose sluoksniuose reiš
kiama nuomonė, kad JAV pakrypsiančios į 
dešinę, dabar būsią mažiau kompromisų, o 
Sovietų atžvilgiu būsią laikomasi griežtos po
litikos.

Sovietų Sąjungos komunistų partijos or- 
i ganas „Pravda" dėl JAV rinkimų rezultatų 
'nėra didelis optimistas. Jis nurodo, kad rin
kimų rezultatai sustiprinsią demokratų ir re
spublikonų reakcionierių bloką, kuris iš tik
rųjų jau kongrese buvęs susidaręs. Todėl re-‘ 
spublikonai šiame bloke ne tiktai veiksią, bet 
taip pat formaliai duosią toną, kaip daugumos 
partija.

Paryžiaus komunistinis laikraštis „Ce Soir“ 
nurodo, jog respublikonai sugriežtinsią savo 
politiką Rusijos atžvilgiu. Nesanti paslaptis, 
kad respublikonų partija užsienio politikoje 
sieksianti pasaulyje dominavimo.

Patys amerikiečiai apie rinkimų rezultatus 
taip pat pasisako. Svarbiausias respublikonų 
partijos užsienių politikos reikalais kalbėtojas

John Foster Dulles pareiškė, kad respubli
konų kongresas Amerikos užsienių politką pa
darysiąs griežtesnę ir aiškesnę JAV ir pasau
lio naudai.

„JAValstybės galėjo žymiai daugiau iš
plėsti savo įtaką pasaulyje. Jos galėjo pa
daryti daugiau, negu tai yra padaryta, kad 
būtų galima įgyvendinti Amerikos teisingumo 
idealus“, pareiškė Dulles. „Dauguma pasaulio 
tautų desperatiškai trokšta, kad JAValstybės 
pasiimtų tą vadovavimą“.

Paskutiniuoju metu „New York Herald 
Tribūne“ rašo, kad, sen. Vandenbergo pa
reiškimu, užsienio politika nebus keičiama, 
tik, gal būt, bus naudojami kiti metodai tai 
politikai siekti.

Prezidentas Trumanas spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad JAV užsienio politika pa
remta ne partiniu, bet nacionaliniu pagrindu, 
todėl ji ir toliau bus tęsiama be pakeitimų.

Po tokių spaudos ir politikų pareiškimų 
negalima laukti kurių nors staigių pakeitimu 
JAV užsienių politikoje, nebent būtų panau
doti nauji metodai, kaip tai yra pareiškęs resp. 
senatorius Arthur Vandenbergas.

Sudarytas ir Amerikos 
Lietuvių Demokratų

Komitetas
Prieš kelias savaites Jungtinėse Amerikos- 

V.alstybėse ryšium su rinkimais į Kongresą 
buvo sudarytas Respublikonų Lietuvių Komi
tetas, kiuriam vadovauja A. Olis. Tai, be abe
jo, Amerikos lietuvių politiniame gyvenime 
labai svarbus ir reikšmingas įvykis.

Šių metų spalių 29 d. Amerikos demokra
tų nirmininkas Paštų sekretorius P. Hannegan 
priėmė lietuvių demokratų atstovus.

Ta proga buvo sudaryta laikinas lietuvių 
demokratu komitetas, kuriam vadovauja Ai. 
Kumskis.

Demokratų delegacijoj dar buvo J Žiūrįs. 
N. Rastenis, I. Trečiokienė ir kiti

L. Šimutis prezidentą supažindino su dele
gacijos nariais. Po to Dr. P. Grigaitis apibū
dino delegacijos tikslą ir pareiškė jos susirū
pinimą mažųjų tautų likimu.

Pertraukdamas, prezidentas pabrėžė, kad 
ir jam tai labai rūpi.

Prezidentui Trumanui buvo įteiktas ati
tinkamas memorandumas dėl Lietuvos jr kitų 
Baltijos kraštų.

.Trumanas rodė didelį susidomėjimą trem
tinių padėtimi.

Jis pareiškė rūpinąsis, kad jų daugiau bū
tų įsileista į Jungtines Valstybes. Jis pats 
neseniai užstojęs estus, atplaukusius šion 
šalin.

Prezidentas pasakė, kad Amerikos politika 
Baltijos valstybių atžvilgiu nepasikeitė, ne
gali pasikeisti ir nepasikeis.

Pats prezidentas Trumanas delegaciją pa
sikvietė į Baltųjų Rūmų sodą su juo nusifoto
grafuoti.

Audiencija pas prezidentą užtruko 20 mi
nučių ir praėjo tikrai draugiškoje dvasioje.

Nusifotografavus ir grįžtant į Baltuosius 
Rūmus, buvo toliau kalbėtasi Lietuvos reika-. 
lais su prezidentu.

Ta pat dieną Lietuvos Ministeris P. Žadei- 
kis buvo pasikvietęs vaišių Washingtonan at
silankiusius lietuvius.

Vaišėse dalyvavo taip pat lietuvis Sholis, 
kuris yra vienintelis mūsų tautietis, buvęs 
Amerikos valdžioje. Prieš kiek metų jis buvo 
finansų pasekretoris Roosevelto administraci
joje.

Specialus „Naujienų“ dienraščio korespon
dentas savo telegramoje iš Washingtono šių 
«netų spalių 30 d. „Naujienuose“ be kitko 
rašo:

„Prieš pasimatymą su prezidentu, didelė 
lietuvių grupė, jų tarpe ir dalis Amerikos Lie
tuvių delegacijos, aplankė pašto reikalų tvar
kytoją Robert Hannegan, kuris, pagal Chica
go mero Edwardo Kelly patarimą, paruošė 
pasimatymą Baltuose Rūmuose.

„Hannegan pareiškė, jog visi kabineto na
riai, užkandžio metu sužinoję, kad lietuvių 
delegacija atvyksta pasimatyti su prezidentu, 
pareiškė savo pasitenkin’-ną. Kabineto na- 
; ’ ms buvo suruoštas užkandis sekretoriaus 
James Byrnes sugrįžimo į Washingtoną proga.“

Amerikos Lietuvių Taryba savo pareiški
me Amerikos lietuvių spaudai, pranešus apie 
lietuvių delegacijos priėmimą, savo komen
taruose pažymi:

„Šis dc’-gucijos priėmimas dabartiniu ’al
ku turi nepaprastai didelės reikšmės Lietu
vos išlaisvinimo reikalui. Pats faktas, kad 
Jungtinių Valstybių prezidentas sutiko^pasi- 
kalbėti su Amerikos lietuvių atstovais apie 
Lietuvą, yra aiškus įrodymas viso pasaulio 
akyse, kad šios galingiausios demokratijos 
valdžia stoja už laisvos Lietuvos atsteigimą.

Savo draugingu lietuviams mostu, prezi
dentas Trumanas patvirtina Jungtinių Valsty
bių nusistatymą Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių atžvilgiu, pareikštą velionies prezidento 
Roosevelto ir jo administracijos.“
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Iš žurnalisto bloknoto Vytautas Prutenis

Su raudonojo Kryžiaus ženklu
Lietuvė gail. sesuo prie tėvynės slenksčio. Vietoje lašinių-vaistų dėžutė. Pirmoji pagalba 

bomboms krintant. Gail. sesuo tremtinių tarpe.
nuvąryti nuo kelio ir juos traiškė atsiviję 
tankai. Sesuo Stasė, kuri jau buvo kitoje Ne
muno pusėje ir baigė (iš dalies) savo darbą, 
grįžo atgal pas pasilikusiuosius. Nuo to su
manymo jos niekas negalėjo atkalbėti, nes ji 
sakėsi, kad ten esanti labiau reikalinga, ten 
daugiau aimanų ir kraujo.

Mes matėme, kaip sesuo Stasė grįžo per 
tiltą atgal, šluostėmės ašaras ir meldėme 
Aukščiausiąjį jai palaimos. Kas su ja atsitiko, 
daugiau niekas nežino.

♦ * * *
Tremtinių kolona rieda Vokietijos keliais. 

Jiems duotas įsakymas vykti į Labiau perei
namąjį lagerį, iš kur visi vyrai ir moterys 
skirstomi apkasų kasimo darbams. Tai 
pradžia didžiosios vergijos. Darbų skirstyto
jams nėra nei senelių nei ligonių. Visi, kurie 
tik pastovi ant kojų, turi dirbti. Atsikalbinėti 
ir skųstis negalima, nes už tokį darbą tave tik 
dar labiau primuš ir priartins tau gyvenimo 
galą.

Nelaimingųjų tarpe yra gail. sesuo vienuolė 
Bonvita. Ji mūsų tarpe sušvinta kaip saulė. 
Ak, kaip gera tokiose nelaimės valandose pa
guoda, nuraminimas, kad praeis rudens 
audros, žiemos šalčiai ir nė nepajusime, kaip 
mus aplankys pavasaris, kurio paskleista šilima 
nusausins ašaras nuo mūsų skruostų, atneš 
laisvę.

Seselei Bonvitai pavyksta išprašyti leidimą 
nedidelei kolonai vykti toliau. Nors nežinia 
kas toliau bus, kokie vėjai papūs, bet išgel
bėtieji džiaugiasi ištrūkę iš pirmosios ver
gijos.

Mus persekioja nelaimės. Kur nuvažiuo
jame, ten paskui mus atskrenda bombonešiai. 
Ir taip visur, visoje Vokietijoje lyja bombo
mis. Kiek laimingesnis kampelis Drezdenas. 
Nors sunki darbo vergija, dienas ir naktis rei
kia praleisti slėptuvėse laukiant, kol praslinks 
audrų debesys, bet laimei jie ugnimi vis dar 
neprakiūra.

Išsikalbėjome nelaimę. Ko labiausiai bijo
jome — įvyko. Miestas paskendo ugnies jū
roje. Žmonės bėgioja kaip degantys žibintai. 
Daug jų žuvo, daug buvo sužeista. Jie šaukė
si pagalbos visomis Europos kalbomis. Eet 
kas tau padės, kas pagelbės, kai kiekvienas 
atsidūrė tokioje pat nelaimėje.

Daug mūsų tautiečių susispietė paupyje. 
Blogiausiu atveju vanduo gali išgelbėti nuo 
skausmo, nuo kankinimosi. Kitos išeities nėra.

Mes matome, kaip per sugulusius žmones 
skuba viena mergaitė. Ji eina ten, kur pasi
girsta dejavimo balsai. Ugnies šviesoje atpa
žįstame žemaitę Juozę. Beje, juk ji yra gail. 
sesuo. Turi šiek tiek vaistų ir porą paklodžių, 
kurias visados nešdavosi į slėptuvę, kad ne
laimės metu galėtų padėti sužeistiesiems.

Atrodė, kad sesuo Juoze bombų nebijo. O 
gal ji neturi laiko bijoti. Čia tiek daug tau
tiečių sužeistų, apdegusių.

Ji padėjo labai daug kam ir iš miesto iš
vykti. Užsidėjusi uniformą ji vadovavo bū

Paskutinėmis Lietuvos katastrofos dieno
mis mes susibūrėme prie tėvynės slenksčio, 
vis dar turėdami vilties grįžti į savo tėviškės 
namus ir dėl to per daug nesiskubinome at
sisveikinti su paskutiniuoju pasienio berželiu. 
Kiekvienas laukėme tos minutės, kada reikės 
duoti galutinį apsisprendimų.

Žemaitijos laukai nusėti pabėgėlių veži
mais. Gyvenamieji namai perpildyti, maža 
vietos ir daržinėse bei tvartų pastogėse. Tūk
stančiai gyvena savo čigoniškuose vežimuose 
ir po jais. Tad visai suprantama, kad tokiose 
vargingose sąlygose gyvenančius turi aplan
kyti gripas ir kitų ligų karaliukai. Ligonių 
aimanos sklinda per laukus. Vienos moterys 
laukia naujagimių, kitų kūdikiai jau pirmąjį 
balsą parodė.

Visi šaukiasi pagalbos. Bet kas padės, kas 
tau išties ranką nelaimės valandoje, kai kiek
vienas iš jų yra bejėgis ką nors padėti. Ge
riausiu atveju jis tau žvakę uždegs ir duobę 
iškas.

Ir štai tokiose kritiškose valandose tautie
čiai pamato per vežimų eiles besiskubančią, 
baltoje skarelėje raudonu kryžiumi pažen
klintą gailestingąją seserį. Ji eina nuo kolo
nos prie kolonos, neaplenkdama nė vieno ve
žimo. Kam gali, pagelbsti vietoje, o sunkes-«. 
niems ligoniams parūpina vežimų ir išsiun
čia į artimiausią ligoninę.

Ligonių veidai nušvinta. Seselė Angelė 
juos lanko dieną ir naktį. Jos nereikia pra
šyti, nereikia ieškoti. Ji visada atsiranda pri
žadėtu Rūku ir reikiamu momentu. Kada ji 
miega, kada ilsisi niekas nežino. Matė ją atvy
kusią raudonais žandeliais pasipuošusią, 'mato 
ją dabar pabalusią, įdubusiais paakiais. Bet 
sesuo Angelė tuo nesisieloja. Ji džiaugiasi, 
kad daugeliui tautiečių grąžino sveikatą, kad 
sumažėjo tautiečių aimanos.

Pajudėjo tremtinių kolona. Siaurame ke
lyje išsirikiavo vežimų kolonos. Viena kelio 
puse vižiuoja tremtiniai, antra* kariuomenės 
kolonos. Judoma žingsnis paskui žingsnį. Vi- 

> sų svarbiausias tikslas pervažiuoti Nemuno 
tiltą. Bet tai sunkiausiai pasiekiama. Iš už
pakalio grąso prasiveržę tankai, ties galvomis 
lėktuvai, kurie pilia kulkosvaidžių šūvių lietų. 
Daug tautiečių sužeista, daug nuskendo Ne
mune, norėdami persikelti valtimis arba keltu.

Ir kai viena dalis kolonos jau persikėlė 
per upę, o kita beviltiškai laukė savo eilės, 
mūsų visų didžioje nelaimėje netikėta paguo
da. Iš vežimo į vežimą sklinda balsai, ramin
dami ir guosdami sužeistuosius pranešdami, 
kad mūsų tarpe yra gail. sesuo Stasė. Ji, iš
vykdama iš tėvynės, pasiėmė brangiausią tur
tą — lagaminėlį vaistų bei tvarstomosios 
medžiagos (vietoje asmeniai būtinai reikalin
gų lašinių), kurią dabar panaudoja sužeistie-" 
siems.

Pervažiavusiems tiltą buvo duotas įsaky
mas vykti toliau vakarų kryptimi, o pasili
kusieji buvo palikti nežiniai. Jų vežimai buvo

riui žmonių, kuriuos neva kaip sužeistuosius 
turėjo palydėti į ligoninę. Sąmyšio metu ji 
netrukdomai galėjo pareiti per visas „špėres“ 
ir tuo pačiu išvaduoti žmones, nors laikinai, 
iš darbo'vergijos ir, kas svarbiausia, iš pavo
jingos vietos.

* * •.
Išlaisvinti mes — tremtinių stovyklose Vienas .

pirmųjų ir pagrindinių darbų buvo sanitarinių 
reikalų sutvarkymas. Ir šiame darbe pioniere 
mes matome lietuvę* gailestingąją seserį, kuri, 
kaip ir daugis nuvargintų tautiečių, sunkiai 
dirbusi naujosios Europos vergų katile, atvy
kusi į stovyklą ne poilsio ieškojo, bet Įsi
jungė į darbą, kad galėtų pagalbėti savo tėvy
nainiams. Dabar ji vėl pasipuošė raudonu 
kryžiaus ženkleliu ir yra savo tarnyboje. Rei
kia pasidžiaugti, kad lietuvė gailestingoji 
sesuo, kuriai tenka dirbti su Įvairiais Euro
pos kraštų bei Amerikos gydytojais, kaip savo 
srities darbuotoja yra aukštai vertinama ir 
jos darbui teikiama daug pasitikėjimo.

WUERZfiURGAS
• Vietos choras, vedamas muziko V. Šim
kaus, stato rašytojos J. Augustaitytės-Vaičiū- 
nienės „Lietuviškas vestuves“. Reži
suos J. Palubinskas (Augsburgo profesinio tea
tro režisierius). „Vestuvių“ premjera numa
toma kitų metų sausio mėn. pradžioje.
° Stovyklos komendantą mjr. V. Narbutą 
paskyrus UNRRA pareigūnu, naujuoju ko
mendantu paskirtas Juozas Truškauskas. Ko
mendanto J. Truškausko asmenyje stovykla 
susilaukė pareigingo ir energingo pareigūno. 
Anksčiau jis ėjo komendanto pavaduotojo pa
reigas.
• Buvęs pirmasis lietuvių komiteto pirmi
ninkas'mkt. Pijus Venslovas, kuris daug pri
sidėjo prie stovyklos sutvarkymo, paskirtas 
stovyklos inspektoriumi.
• Išrinktas naujas LTB apylinkės komite
tas, kurį reprezentuoja dipl. teis. Vytautas 
Žukauskas.
• Stalių dirbtuvių vedėjas Albertas Kupči- 
kas, daug prisidėjęs prie stovyklos sutvarky
mo, kultūrinio bei visuomeninio gyvenimo, 
vietos Inžinierių Draugijos skyriaus išrinktas 
jos nariu-rėmėju.

FREIBURGAS
• Prieš kelias dienas čia mirė lietuviai — 
Augustinas Baris ir p. Mačiulių kūdikis. Pir
masis paliko šiek tiek turto, įpėdiniai gali 
kreiptis į komitetą (Kartauserstr. 21). Abu 
mirusieji iškilmingai palaidoti vietos kapi
nėse, dalyvaujant vietos lietuviškajai visuo
menei.
• Vėlinių dieną kapinių koplyčioje Įvyko iš
kilmingos pamaldos \iž žuvusius per bombar
davimą ir šiaip mirusius kolonijos narius lie
tuvius. . X
• S. m. lapkričio 4 d. komiteto patalpose pra
sidėjo 6 mėn. elektrotechnikų kursai. Norį į 
juos įstoti gali kreiptis į kursų vedėją inž. 
Šviedrį (per komitetą).
• Lapkričio 3d. įvykusiame vietos kolonijos 
lietuvių visuotiniame susirinkime atsistaty
dino 6 mėn. išdirbęs vietos komitetas, kuriam 
susirinkimas už darbą išreiškė viešą padėką. 
Naujo komiteto rinkimai atidėti, iki bus pa
rinkti kandidatai. Susirinkime buvo patvir
tintas bažnytinio komiteto narių sąrašas, kuri 
pateikė kleb. kun. Petrėnas. Nusiskųsta dėl 
silpno maisto UNRRA restorane, nes ten, be 

nuolatinių valgytojų, maitinami ir pravažiuo
jantieji, nors jiems atitinkamas' maisto kiekis 
ir neskiriamas.
• Negavus iš UNRRA-os jos žadėto kuro ir 
uždraudus apsirūpinimą kuru per vokiečių 
ūkio skyrių, tremtiniai turi tenkintis nekū
rentais kambariais. -ač-

Gražioji Nemuno'šalis
(7) ALUNTA-ANYKŠCIAI

Laivelių persiirę per Duobio ežerą, už ke
lių kilometrų mes pasiekiame mažą Alun
tos miestelį. Iš čia patraukiame Į Švobiškė- 
lių dvaro mišką, kur stūkso Įdomus, didelis 
Valiulio akmuo, su iškaltais saulės, mėnulio 
ir kryžiaus ženklais. Už Pakalnės kaimo yra 
iš trijų pusių pelkėmis apsuptas piliakalnis. 
Vietos gyventojai pasakoja, kad senovėje 
Aluntos miestelis stovėjęs ąpt• Aluntėlės kal
nelio, esančio netoli Pakryžės viensėdijos.

Vykdami ta įiačia linkme, už 24 km pasie
kiame pagarsėjusį Anykščių miestelį ir va
sarvietę, prisišliejusi prie Šventosios upės 
kranto.

Prisiminę poeto vyskupo Baranausko ap- , 
dainuotą Anykščių šilelį, mes jį pirmiausia ir 
aplankome, kad savo akimis galėtume pama
tyti tą vietovę, kuri suteikė poetui Įkvėpimo 
taip gražiai pavaizduoti puikiuosius gamtos 
vaizdus neužmirštamame kūrinyje.

Senukas rašytojas Žukauskas — Vienuolis 
mums atidaro vyskupo Baranausko klėtelės 
duris, pro kurias jaunystės dienomis tiek daug 
kartų yra vaikščiojęs žymusis poetas ir iš čia 
paskleidęs dainų posmus. Ant stalo guli rank
raščiai, aplink išdėlioti įvairūs jo apyvokos 
daiktai. Pro mūsų akis prabėga poeto gyveni
mas, jo darbai. Pasirašome Į svečių Įmygą, 
supiname kelis jausmingus sakinius, kurie pa
vaizduoja tuometinę mūsų dvasios būseną, ir 
uždarome duris. Nuo "kalnelio prieš mūsų akis 
atsiveria gražus apylinkės vaizdas, kurį ste
bėdamas pro savo darbo kambario langą ir 
rašytojas Žukauskas-Vienuolis sukūrė nemirš
tančią literatūrą. Mintimis skleisdami žymiųjų 
rašytojų kūrinių lapus, mes einame į Jono Bi
liūno šilelį, kuriame Įsikūrusi vasarvietė. Ši
lelis prisiglaudęs prie Šventosios upės'kranto, 
ant kurio daug kartų svajojo Biliūnas ir vie
name eilėraštyje išreiškė testamentą, prašy-
damas, kad jį čia ir palaidotų.

Mes lankome gražiąsias Anykščių vietas ir 
jaučiame, kad mūsų palydovais yra trys žy
mieji rašytojai: Baranauskas, Biliūnas, Žukau
skas-Vienuolis. Jie eina kartu,’ nes jų kūry
bos deimančiukai perdaug įsispaudę mūsų šir
dyse, kad čia nejaustume jų pačių.

Išsinuomojame laivelius ir plaukiojame po 
didžiulį, turintį daug salų Rubikių ežerą. Iš 
ežero ištekanti Anykštos upė yra pasipuošusi 
krūmais apaugusiomis pakriaušėmis, kurias 
vietos gyentojai „Kasorga“ vadina. Jos žavi 
savo dekoratyviu puošnumu bei spalvingumu.

Jei buvai Anykščiuose, tai turi aplankyti 
garsųjį Puntuko akmenį, kuriame pastaruoju 
metu Įamžinti ir Darius — Girėnas, mūsų tau
tos didvyriai. Nepasigailime kojoms kelio ap
lankyti Voruntos ir Storių kalnus bei Anykš
čių ir Liūdiškių piliakalnius.

Su Anykščiais bei simpatingaisiais jų gy
ventojais atsisveikiname labai nenoriai, bet 
mus tai verčia padaryti užsibrėžtas kelionės 
maršrutas, ir mes esame priversti pasukti Ko- 
varsko — Gelvonų link. -vk-

Mėlynasis
Stoties salėje vaikštinėjo susinervinęs jau

nas vyras. Jis nešiojo mėlynus akinius ir, nors 
nebuvo sušalęs, nuolat kilniojo nosinę prie 
nosies. Kairėje rankoje jis laikė juodą kelio
nės krepšį, kuriame, kaip vėliau paaiškėjo, bu
vo šilkinė pižama.

Vėl ir vėl jis ėjo prie įėjimo, žiūrinėjo į 
gatvę ir savo kišeninį laikrodį sutikrino su di
deliu stoties laikrodžiu. Pirmasis traukinys 
išeina tik po valandos, bet visuomet yra žmo
nių, kurie serga nuogąstavimu ateiti per vė
lai. Ir nors nebuvo jokio traukinio, skirto sku
bantiems žmonėms, nors taip pat dar nebuvo 
valanda, kurioje biržos makleriai'Vyksta Į sa
vo namus pavalgyti, keleiviai palengva rin
kosi ir paryžietis galėjo iš jų laikysenos at
pažinti tik nuomonininkus arba smulkius pro
vincijos prekybininkus. Tačiau vis dėlto kiek
vieną kartą suvirpėdavo jaunojo vyro širdis, 
kai kas Į salę įeidavo: beveik krepšis jam 
krisdavo tada iš rankos ir nuo nosies akiniai, 
kurie ir šiaip buvo kreivai uždėti.

Jo susierzinimas dėl per ilgo laukimo da
rėsi vis blogesnis, kol pro šalines duris — 
atsitiktinai jos buvo kaip tik prieš stebėtoją 
— pasirodė juodai apsirengusi dama. Jos vei
dą dengė tankus šydas, o rankoje ji nešėsi 
rudą odinę piniginę, kurioje, kaip vėliau pa
sirodė, buvo šilkinė rytinė suknelė ir mėlyno 
atlaso šliurės. Dama ir jaunasis ponas ėjo 
vienas prieš kitą (ir žvalgėsi Į kairę ar į de
šinę, bet ne tiesiog), susitiko, padavė rankas 
ir pasiliko porą minučių tylūs, drebėdami, vos 
alsuodami, tuo parodydami skausmingai sal
dų susierzinimą, kurio atpasakojimu? amžius 
vargo filosofai.

— Leo, kokia laimė! — atsakė Leo. — Su 
juodu šydu tu taip pat neatpažįstama.

Prosper Mėrimėe

kambarys
— Kokia laimė — pakartojo ji. Bet jei 

viešbutyje mes būsime paklausti mūsų pa
vardžių? Aš vėl esu pamiršusi...

— Ponas Duru su ponia.
— Ach ne, ne Duru. Kai aš buvau pensione, 

mes turėjome batsiuvį, kuris taip vadinosi.
— Na, tada Dumont
— Ne, geriau Daumont.

. — Puiku. Bet dėmesio! Joks žmogus nek
laus mūsų pavardžių.

Jie įlipo, geležinkelietis uždarė duris.
— Mes esame vieni! — džiaugsmingai su

šuko įsimylėjusi pora. Kitaip, deja, abiejų ne
galiu pavadinti, nes jie nebuvo vedę. Tai, ži
noma, yra apmaudinga, bet pakeisti nieko ne
galima.

Tą pačią akimirką įlipo juodai apsirengęs 
ponas, kokių penkiasdešimt metų amžiaus. Jo 
veidas buvo pilnas ir nuobodokas. Jis atsi
sėdo pačiame kampe. Garvežys sušvilpė, ir 
traukinys pajudėjo. Abu jaunieji žmonės pa
sitraukė nuo nemalonaus kaimyno kuo toliau
siai ir su perdėtu atsargumu pradėjo tylų paš
nekesį angliškai.

— Sir, — atsiliepė tretysis, — jei norite 
vienas kitam patikėti kokias paslaptis, gerai 
padarytumėte mano aplinkumoje apie jas neš
nekėdami angliškai. Aš kaip tik esu anglas. 
Aš gailiuosi jus apsunkinąs, bet sekančiame 
skyriuje sėdi vienišas vyras ir aš turiu pagrin
dą su juo kartu nekeliauti. Jis turi Judo fi
zionomiją. O š i t a s jį galėtų Į pagundą įvesti!

Ir parodė į savo kelionės krepšį, kurį jis 
buvo numetęs prieš save ant suolo.

— Paprastai, jei aš nemiegu, aš skaitau.
Ir iš tikrųjų jis pabandė užmigti. Jis ati

darė krepšį, išsitraukė iš jo minkštą kepurę, 
užsidėjo ją ir porą minučių pasnūduriavo už

merktomis akimis. Tada vėl jas atmerkė, su
sierzinusiai pajudėjo, paieškojo kišenėje aki
nių, paėmė graikišką knygą ir pradėjo dideliu 
dėmesiu ją skaityti. Kol jis knygą surado, tu
rėjo kai kuriuos krepšin laisvai sumestus daik
tus perkilnoti, tarp kitų, ir šaunų poką angliš
kų banknotų: prieš padėdamas šalin, parodė 
jis juos jaunajam vyrui ir paklausė, ar jis 
tikrai juos N. galėsiąs iškeisti.

N... buvo vietovė, kurion keliavo abu jau
nieji žmonės. Ten buvo puikus mažas vieš
butis, kuriame paprastai tik savaitgaliai bū
davo praleidžiami. Kambariai, buvo kalbama, 
jame yra jaukūs. Netrukus norima stotis bu
vo pasiekta.

Pirmasis išlipo anglas. Kada Leo, vengda
mas žiūrėtf į jos blauzdas, padėjo savo drau
gei išlipti iš vagono, ant laiptelio iššoko iš 
sekančio skyriaus vyras. Jis buvo išbalęs, tie
siog geltonas, blogai apsiskutęs ir tūrėjo giliai 
Įdubusias, degančias akis, iš ko buvo galima 
atpažinti didelį nusikaltėlį. Jo kostiumas buvo 
švarus, bet atspuręs. Jis nekantriai kreipėsi 
į anglą, pavadindamas jį dėde.

— Duok man ramybę, niekše! — sušuko 
anglas ir jo akys žaibavo pagieža. Jis staiga 
nuėjo išėjimo link.

— Nevesk manęs į dvejojimus! — atsakė 
antrasis. Tai skambėjo maldavimu ir kartu 
grąsinimu.

— Galite jūs būti geras mano krepšį pa
saugoti? — paprašė senasis anglas ir pastatė 
krepšį prieš Leo. Tada pagriebė vyrą, kuris 
jį buvo užkalbinęs, už rankos, pavilko j Į Į nuo
šalį ir kietai kažką pasakė. Po to ištraukė 
p6rą popierių iš kišenės, suglamžė juos ir 
Įspraudė vyrui, kuris j Į buvo dėde pavadinęs, 
į ranką. Tas paėmė juos ir prapuolė net ne
padėkojęs.

•N... yra tik vienas viešbutis, todėl niekas 
negali stebėtis, jei po poros minučių visi šito 
nuotykio dalyviai jame susitiko. Prancūzijoje 
kiekvienas keleivis, turįs laimę gerai apsiren

gusią ponią turėti po ranka, gali būti užtikrin
tas visuose viešbučiuose gauti geriausi kam
barį, iš ko ir yra išaiškinama, kad prancūzai 
— pati maloniausia Europos tauta. Bet kam
barys, kurį gavo Leo, nors ir buvo geriausias, 
būtų per drąsu pavadinti labai geru. Didelė 
plati lova (riešuto medžio) stovėjo jame, den
giama tamsiai mėlynų užuolaidų, kuriose vio
letiniu atspalviu buvo atausta nuostabi Py- 
ramaus ir Thsibės istorija. Sienos buvo nu
klijuotos tapetais, kuriuose matėsi Neapolio 
vaizdas su daugeliu žmonių jame — deja, aki
plėšiškai lengvabūdiški keleiviai visoms mo
teriškoms ir vyriškoms figūroms pripaišė ūsus 
ir pypkes, o danguje ir jūroje Įrašė daug sul
tingų pastabų poezija ir proza. Po jomis apa
čioje kabėjo du nublukę raižiniai „Laimės lū
kestis" ir „Apmaudas“. Kambarys vadinosi 
mėlynuoju kambariu, nes du atraminiai 
minkštasuoliai, stovį Į kairę ir į dešinę nuo • 
žaizdro, buvo aptraukti šitos spalvos pliušu, 
kuris per ilgus metus prasikiš© pro sudėvėtus 
raudonais pakraščiais kartūninius užvalkalus.

Kol tarnaitė paslaugiai sukėsi apie naujai 
atvykusius, Leo nuėjo Į virtuvę užsakyti val
gio, o panaudodamas visą savo gražbylystės 
meną išprašė tą valgį paduoti Į jų kambarį.' 
Čia jis išgirdo, kad valgomojoje salėje — taip 
vadinosi kambarys šalia jų kambario — kaip 
tik šį vakarą įvyksta 3-jo gusarų ir 3-jo ulo
nų pulkų karininkų bičiulystės balius, žadąs 
didelį linksmumą. Tačiau šeimininkas pri
siekdinėjo visomis šventomis priesaikomis, 
kad tų ponų taktas ir švelnumas visame mies-> 
te yra žinomi, todėl poniai nesą ko bijoti.

Apramintas Leo sugrįžo į mėlynąjį kam
barį. Grįždamas jis pastebėjo, kad kitame kai
myniniame kambaryje-apsigyveno anglas. Jis 
sėdėjo prieš stalą, ant kurio stovėjo stiklinė 
ir bonka. Anglas su dideliu dėmesiu žiūrėjo 
į lubas, tarsi ten skaičiuotų linksmai rkrajo- 
jančias muses.

— Ko man rūpintis kaimynija! — raminosi
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Kovų dėl Lietuvos laisvės frontuose
Klausimas, reikalaująs neęapr astos kantrybės. JAV Kardino
las Spellman už baltus. Reikšmingas švedų pasisakymas. 

Memorandumai ir peticijos sutampa su visos tautos valia.

Rašo Jonas
Iš visos Lietuvos įvykių raidos yra paaiš

kėję, kad Baltijos valstybių, o tuo pačiu ir 
Lietuvos, klausimas yra dalimi tos didžiosios 
problemos, kuri jau išryškėjo per eilę kon
ferencijų: tai problema, kurios išsprendimas 
pareis nuo tolimesnių santykių plėtojimąsi tarp 
vakarų demokratijų ir Sovietų Rusijos. Su tuo 
faktu turime sutikti ir pagal tai turi būti 
sagstomos tolimesnės Tėvynės vadavimo, darbo 
gairės.

Daug kam kelia nerimo, kad skaudus ir ne
teisėtas lietuvių tautos pavergimo faktas ne
randa greitesnio kelio į pasaulio politinio tea
tro sceną, kad tas delsimas gali privesti prie 
visiško to klausimo užmiršimo ir palikimo 
nuošalyje. Tačiau reikia tik- akylai stebėti ir 
matysime, jog ir tų problemų išsprendimas, 
kurios įeina į šio meto gvildenamų klausimų 
dienotvarkę, taip pat reikalauja iš valstybės 
vyrų, taigi ir iš tų tautų, kurios jų sprendi
mais liečiamos, nepaprastos kantrybės ir šalto 
kraujo.

Peržvelgę visus kovos už Lietuvos laisvę 
frontus, pamatysime, jog pastangos nuolat pa
laikyti pasaulio opinijoje mintis apie neati
taisytą tautai žiauria skriauda, duoda kas kart 
geresnių vaisių.

Užjūrios spauda, kurioje ne per seniausiai 
ne tik, kad nerasdavo vietos Baltijos t tautų 
klausimas, bet kartais, sovietų propagandos 
įtakoje, pasirodydavo net nepalankios nuo
monės; šiandien, galima tvirtinti, kad jei ir ne 
visa, tai bent jos didesnioji dalis mūsų bylai 
jau yra laimėta. Taip, pvz., populiarus Ameri
koje savaitinis žurnalas „N e w s w e e k“, ku
rio redaktoriai savo laiku, net abejojo apie 
Baltijos valstybių teises į nepriklausomybę, 
šiandien jau įsitikino nepalaužiama valia ir 
jų ryžtingumu siekiant laisvės. Tas pats žur
nalas savo rugpiūčio mėn. numeryje, rašy
damas, jog

„JAV užsienių reikalų ministeris Byrnes 
esąs Įsitikinęs, kad Rytų Europos žmonės 
niekuomet nenurimsią, kol jiems nebus 
duota tiek pat ar net daugiau laisvės, negu 
jie pirmiau turėjo, ir kad jie niekuomet ne
prisitaikys prie sovietų geležinės uždangos, 
kuri slopina jų laisvę“ —

dar kartą parodo, jog pabaltijiečių ryžtingu
mas yra pravėręs vartus ne tik į kai kurių re
dakcijų kabinetus, bet ir į tuos užsienio poli
tikos vairuotojų rūmus, kurie turi lemiama 
balsą pasaulio tautų siekimai laisvei įgyven
dinti.

Pažymėtina, kad įtakingoji JAV, o taip pat 
fa* kitų didžiųjų valstybių spauda jau nesi
tenkina vien redakcijos straipsniais, bet su 
noru deda įtakingų valstybės vyrų ar šiaip 
visuomenėje autoritetingų asmenų nuomones 
mums rūpimais klausimais.

Štai, New Yorko žurnale „Good House
keeping“ rugsėjo-mėn. numeryje randame 
JAV kardinolo Spellman straipsnį, kuriame 
Skaitome:

Meškuitis
„Nacių vykdytieji žiaurumai šiandien 

praktikuojami nugalėtųjų sąjungininkų 
prieš lenkus, prieš baltus, kurie tetfoško 
vien nepriklausomybės sau... Iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos mažiausia ketvirtis mili
jono žmonių, kurių daugumas yra užgrū
dinti ūkininkai, buvo Išgabenti į Sibirą, kur 
vidutiniškai gyvas teišliksi apie penkeris 
metus“. z
Baigdamas kardinolas Spellman klausia: 

„ar milijonai mūsų sūnų kovojo ir kraują liejo 
žmonėms ir tautoms išvaduoti iš vienos dik
tatorių grupės tik tam, kad išlaisvintuosius re
gėtų pavirstant naujų diktatorių grobiu?“

Brooklino savaitraštis „The Table t“, 
jau nuo seno žinomas savo palankumu Lietu
vai ir lietuviams, savo 23 nr. ypatingai daug 
vietos paskyrė Lietuvos klausimui, išspaudin- 
damas ištisai Amerikos lietuvių rašytus, me
morandumus Prezidentui, užsienių reikalų mi- 
nisteriui, o taip pat senatoriams ir kongreso 
nariams. ,

Prisimenant Amerikos lietuvių veiklumą, 
netenka stebėtis, kad to krašto spauda rodo 
tiek simpatijos ir su noru praveria savo skil
tis šiam skaudžiam klausimui populiarinti.

Su džiaugsmu turime konstantuoti, kad ir 
Europos laisvoji spauda ne tik kad neatsilieka 
nuo amerikietiškųjų kolegų, bet ima kas kart 
uoliau reikštis mums palankia kryptimi.

Švedijoje, kuri kartais sunkiai atsispiria so
vietų įtakoms, pasirodo balsų, apeliuojančių į 
pasaulio sąžinę, kurią slopina Baltijos valsty
bių likimas. Įtakingas Stockholm© dienraštis 
„Svenska Dagbladet“ išspausdino žy
maus mokslininko ir įtakingo asmens švedų 
politiniuose sluogsniuose prof. Birger Norman 
atsišaukimą, kuriame jis pabrėžė, jog

„tinkamai šio (t. y., Baltijos valstybių) 
klausimo neišsprendusios, demokratinės 
valstybės parodysiančios galutinį savo ne
pajėgumą karo sunaikintame pasaulyje su
kurti žmonišką tvarką. Jeigu laisvė ir tei
singumas yra pirmoje vietoje, tai Baltijos 
kraštų klausimą būtų lengva išspręsti, nes 
tam klausimui pagrindą suteikia Atlanto 
Charta.“
Pasak prof. Nermano, baltų tautos nė tru

pučio nesančios atsakingos už įvykusią kata
strofą. Jos tetroško taikos ir puikiai sugebėjo 
išnaudoti savo nepriklausomybę tame tarp- 
kario laikotarpyje ir toli pažengė gerbūvio bei 
pažangos keliu.

„Ar pasaulis pasiliks nebilys, žiūrėdamas 
į skaudų Baltijos tautų likimą? Ar jis bus 
pasyvus tų trijų valstybių ir tautų trage
dijos akivaizdoje? Ar pasiliks užmiršti 
Roosewelto pažadai?“
Šiais klausimais prof. Nerman apeliuoja į 

visą civilizuotą pasaulį, pabrėždamas, kad šių 
kraštų skaudaus likimo nepalietus negalima 
svarstyti kitų taikos klausimų, nes tai dyglys 
pasaulio sąžinėje.

Anglijoje išeinančiame žurnale „O n e 
World“ Sir George A. Waters dėsto štai ko
kias niintiš: „Ka tik pabaigėme karą: kovo
jome, kaip mums nuolatos sakoma, už tai, kad 
taip vadinamoji „ponų rasė“ neprimestų tau
toms savo valios, kad kiekviena tauta pati ga
lėtų kurti savo politihę pažangą. Nugalėjome 
tą pavojų, bet gali būti, kad tai nebus pasku
tinis kryžiaus karas dėl tarptutinės laisvės ir 
teisingumo. Ne vieni naciai gali pasirodyti esą 
Vakarų civilizacijos priešai“.

Anot Waters, iš to sektų, kad ir Baltijos 
tautų likimas negali likti pastovus, nes jis 
prieštarauja tiems principams, dėl kurių ang
lai kovoja. v.

Prancūzų spauda taip"pat nesitenkina vien 
už geležinės uždangos esamų faktų konstan- 
tavimu, bet taipgi, charakterizuodama Lietu
vos kultūrinius ii’ ūkinius laimėjimus, įtiki
nančiais faktais įrodinėja, kad lietuvių tauta 
turi visas teises į nepriklausomą gyvenimą. 
Tokių minčių randame studijų rinkiny „T r a- 
vaux de 1* Action Popui a irę“; nuo jų 
neatsilieka net Alžyre leidžiamas žurnalas „L a 
q u a t r i e m e R e p u b I i q u e“.

Didelis Šveicarų dienraštis „National 
Z e i t u n g“, ryšium su Paryžiaus konferen
cija iškėlęs skaudžią. Baltijos valstybių lais
vės problemą, pažymi, jog niekas iš laisvų 
kraštų, išskyrus Švedija,, nėra pripažinęs Bal
tijos valstybių inkorporavimo į Sov. Sąjungą, 
nes šis neteisėtas aktas esąs susijęs su 1939 m. 
Stalino-Hitlerio dragiškumo paktu. Ypatingai 
JAV ir Didž. Britanija nuolat reiškiančios ne
sutikimą pripažinti šią tarptautinei teisei prie
štaraujančią okupaciją.

Ta proga verta taip pat atžymėti, kad Že
nevoj leidžiamas žurnalas „Courrier du 
Continent“ pradėjo spausdinti Lietuvos 
pasiuntinio Šveicarijoje E. Turausko studiją 
apie Sov. Rusiją ir Baltijos valstybes, kurioje, 
pasiremiant diplomatiniais dokumentais, nuš
viečiamos priemonės, kuriomis Maskva pri
metė savo valią Lietuvai ir kitoms Baltijos 
valstybėms — Latvijai ir Estijai.

Mūsų visuomenei jau žinomos tos pastangos 
Ir nepaliaujama kova dėl tautos reikalų, kuri 
ypatingai reiškiasi JAV. Savo spaudoje ne 
kartą skaitėme apie nepabaigiamą virtinę me
morandumų, peticijų ir telegramų, pasiųstų 
tiek pavieniams valstybės vyrams, tiek vyk
stančioms konferencijoms. Mūsų tautos reikalu 
buvo painformuoti Paryžiaus taikos konferen
cijos dalyviai ir jos pirmininkas Bidault dar,

Amerikos Lietuvių
Kaip žinoma, Amerikos Lietuvių Taryba 

savo metiniame susirinkime Vašingtone š. m. 
rugsėjo 21-22 d. paskelbė nutarimą tremtinių 
reikalu, kur Amerikos lietuvių vardu pareiš
kė savo ryžtingą priešinimąsi bet kuriems pla
nams „repatrijuoti“, „kolonizuoti“ arba „įkur
dinti svetur“ politinių pabėgėlių mases — lie
tuvius, latvius, estus, lenkus ir kitus, prieš 
jų pačių valią. Toje pat rezoliucijoje buvo 
nurodyta, kad keliamam klausimui išspręsti 
Jungtinės Tautos turėtų pašalinti politinių pa
bėgėlių problemos priežastį, būtent: išvesti 
Sovietų Sąjungos okupacines armijas, jos „vy
riausybinės partijos“ aparatą ir policijos da- 

be to, ir Lietuvai išlaisvinti Centro Argen
tinoje.

Šia proga, atžymėtina Amerikos Baltiečių 
Draugijos š. m. rugpiūčio 30 d. pasiųsta tele
grama JT Saugumo Tarybai:

„Sąryšy su Rusijos iškeltu reikalavimu 
patiekti duomenis apie visas sąjungininkų 
karines pajėgas ir bazes ne priešo kraš
tuose, mes prašome Tamstos iniciatyvos šį 
pasiūlymą pravesti, apimant ir rusų kariuo
menės dalinių buvimą Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje. Rusų delegatas konstatavo, kad 
tokį ilgą laiką po šio paro pabaigos svetimų 
kariuomenių buvimas tuose kraštuose, kur 
tai nėra karinė būtinybė, sukelsiąs natūra
lų tų kraštų gyventojų nepasitenkinimą. 
Šia proga mes atkreipiame Tamstos dėmesį 
į visą eilę neteisėtų veiksmų, daromų su 
tikslu sutvirtinti Rusijos užgrobimą Bal
tijos valstybių, kurių gyventojai veda po
grindinį išlaisvinimo karą prieš trusų oku
paciją ir priespaudą. Mes tikime, kad be
sitęsianti rusų okupacija ir laisvę bei taiką 
mylinčių Lietuvos, Latvijos ir Estijos gy
ventojų prieš svetimą rusų kariuomenę ve
damas partizaninis karas-sudaro taikai pa
vojų.“
Visos tos peticijos ir telegramos liktų žir

niais barstymu į sieną, jei jų nepaskelbtų 
užsienio spauda ir nepatiektų ta proga palan
kių komentarų. Ir ši pastaroji telegrama nuai
dėjo plačiu atgarsiu didžiojoje New Yorko 
spaudoje.

Taip pat oficialių įstaigų atsakymai į me
morandumus yra dokumentai, kurie sudaro 
kas kart tvirtesnę medžiagą atstatoman Nepri
klausomos Lietuvos rūmui. Pvz., „The Water
bury Democrat“ gali pranešti, kad ALT Wa- 
terburyje pirmininkas A. J. Aleksis gavęs iš 
JAV užsienių reikalų ministerijos atsakymą, 
kuriame, tarp kita ko, sakoma, jog JAV nepri
pažįstančios Baltijos valstybių inkorporavimo 
į SSSR ir tų valstybių atstovai, akredituoti 
prie JAV vyriausybės, tebepripažįstami.

Kaip bevertintume šias išeivijoje daromas 
Idisvės kovoje pastangas ir jos rezultatus, jos 
neturėtų teigiamų pasėkų, kurias čia turima 
pripažinti, jei ne visos tautos pasiryžimas ir 
nepalaužiama valia vesti tą kovą iki galutino 
laimėjimo, gyventi laisvėje ir tokioje santvar
koje, kuri leidžia kurti ir tvirtinti ne tik savo, 
bet ir viso kultūringojo pasaulio ekonominį, 
socialinį ir kultūrini lobyną.

Tarybos pastangos 
linius iš tų politinių pabėgėlių gimtųjų žemių 
— iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kt,

Šis Amerikos Lietuvių Tarybos nutarimas 
buvo pasiųstas atitinkamoms įstaigoms.

Kompetetinga JAV institucija, atsiliepda
ma į kalbamą ALTo rezoliuciją tremtinių 
klausimu, 1946 m. spalių 11 dieną pranešė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės labai intere
suojasi Baltijos ir kitų valstybių pabėgėlių 
padėtimi ir deda didelių pastangų jiems pa
dėti. Nėra ko bijoti, jog bet kuris bonafide 
pabėgėlis galės būti verčiamas kur nors kel
tis prieš jo valią. Tat esąs vienas pagrindinių 
Tarptautinės Pabėgėlių Organizacijos chartos 
principas.

— Dievas žino, mano ponai, aš tikrai ne
žinau, ką aš turiu atsakyti. Marija mano, ji 
turi šliubinį žiedą ant piršto. Tikrai gali būti, 
jie yra jaunavedžiai, kurie povestuvinėje ke
lionėje čia apsistojo.

— Ji turi ateiti ir su mumis susidaužti! 
O jaunavedžiui mes parodysime, ką jis turi 
veikti! — sušuko du balsai ir jų žodžius paly
dėjo smarkus pentinų žvangėjimas. Mūsų įsi
mylėjusi pora pagalvojo, kad jų kambarys ga
li būti užpultas. Bet vėl pasigirdo balsas, pra
šąs einančius sustoti Jis paprašė ponus vėl 
sėsti ir jau ne taip trukšmauti. Dar porą žo
džių pasakė kalbėtojas, bet taip patyliai, kad 
mėlynajame kambaryje nebuvo galima juos 
išgirsti. Salėje juos pasitiko su prislopintu 
linksmumu, o po to ten užviešpatavo tikra 
tyla.

Mūsų įsimylėjusi pora palaimino šventą 
disciplinos jėgą ir pradėjo malonų pasikalbė
jimą.

Po didelio apmaudo reikėjo šiek tiek laiko 
vėl atsirasti jaukiai nuotaikai, kuri neramu
mo ir kelionės sunkumo, be to, kaimynų kvai
lų juokų buvo gana žymiai paliesta. Bet su 
gusarais sudaryta taika teikė vilčių.

Ach, tai tebuvo ginklų paliaubos! Kai jie, 
pagaliau, jau tūkstantį mylių nuo žemiškojo 
pasaulio atsitolinę buvo ir betarpiškai stovėjo 
ant slenksčio žemės, kurion nukeliauti norėjo, 
— šitą akimirką sutrimitavo pora tuzinų tri
mitų žinomą prancūzišką karinę dainelę: „Mū
sų laimėjimas“. Kas yra tokį užpuolimą per
gyvenęs? Vargšai įsimylėjėliai... Bet po šito 
karininkai išėjo iš salės, garsiai žvangindami 
pentinais ir kardų makštimis ir prie mėlynojo 
kambario durų vienas paskui kitą garsiai su
šukdami: Labanakt, jaunoji ponia!

Po to triukšmas nutilo. Tik anglas dar 
kartą išėjo į koridorių ir sušuko: „Kelneri, dar 
vieną bonką portveino!"

Ramybė vėl grįžo į viešbutį. Naktis buvo 
rami, švietė pilnatis mėnulis. Nuc neatmenamų

Leo. — Anglas greit pasigers, o gusarai išsi
nešdins prieš vidurnaktį. Tačiau jis rūpestin
gai patikrino, ar durys gerai užsidaro ir ar 
turi skląsčius. Į anglo pusę buvo dvigubos du
rys- ir stora siena. Į gusarų pusę — siena plo
noka, bet durys turėjo spyną ir skląsčius. Tai
gi jis buvo saugus. Bet kai jis su savo drauge 
mėlynajame kambaryje valgė tikrai puikų 
valgį, valgomojoje salėje karininkai apvertė 
porą stalų su visais indais ir jų kritimas bei 
dužimas, kaip ir karininkų pašnekesiai, buvo 
sunkiai pakenčiama. Karininkų pašnekesiai 
lietė strategiją ir taktiką ir aš nuo jų atpasa
kojimo susilaikau, nes jie susidėjo iš labai sul
tingų istorijų, palydėtų tokio skambaus juoko, 
kad mūsų įsimylėjusiems buvo sunku paty- 
liai susišnekėti. Ir nors Leo draugė nebuvo 
(noringa, vis dėlto ten buvo šnekama apie tai, 

. ko moteris, būdama drauge su mylimu vyru, 
negali girdėti. Padėtis darėsi vis labiau ir la
biau varginanti. O kai karininkams buvo at
neštas desertas, Leo nebelaikė blogu prašyti 
šeimininką įspėti svečius karininkus, kad ša
lutiniame kambaryje yra kenčianti ponia ir 
todėl, tikint jų riteriškumu, jie prašomi kelti 
mažesnį triukšmą.

Kadangi visų puotų metu namuose kitaip 
nebūna, — viešbučio šeimininkas nežinojo, kas 
jam daryti. Tą pačią akimirką, kai Leo prašė 
perduoti jo prašymą karininkams, kelneris 
užsakė gusarams šampano, o kambarinė port
veino anglui.

— Aš jam esu pasakiusi, jog nebeturime, 
r pridėjo ji.

— Tu esi avis! Pas mane yra visokių vy
nų! Portveinas: atnešk man aviečių sunkos ir 
grafiną konjako.

Ir po to, kai rankos apsukimu pagamino 
portveiną, šeimininkas nuėjo į didžiąją salę ir 
perdavė Leo prašymą, kuris pirmiausia iššau
kė pykčio audrą. Po to kažkas bosu paklausė, 
kokios rūšies yra jų kaimynė. Užstojo tyla ir 
šeimininkas atsakė: 

laikų įsimylėjusieji savinas! laimę gėrėtis že
mės palydovu. Leo ir jo draugė atidarė' lan
gą, išeinantį į sodą, ir džiaugsmingai alsavo 
gėlių kvapais persisunkusį orą.

Deja, jiems ramybė nebuvo skirta. Sode 
vaikštinėjo vyras, nuleista galva, sunertomis 
rankomis, cigaru burnoje. Jokio abejojimo. — 
Leo jame atpažino anglo giminaitį, kuris, be 
to, buvo gerokai pasidrąsinęs portveinu. Iš
vaizda paslaptingo žmogiūkščio nakties vidu
ryje buvo dar nemalonesnė, kaip stotyje... 
Išsigandęs Leo pasitraukė, bet ir tada nerado 
ramybės, kurios tikėjosi.

Žvakė, stovėjusi ant nešildomos krosnies 
mėlynajame kambaryje, buvo daugiau kaip 
perpus nudegusi, kai anglo kambaryje pasi
girdo nuostabus triukšmelis, kokį tegalėtų su
kelti sunkaus kūno susmukimas. Su šituo gar
su susiliejo nemažiau nuostabus sučežėjimas, 
tarsi užslopintas riksmas ir pora nesuprastų 
keiksmažodžių. Abu išsigando.

— Mūsų anglas sapnuoja! — prašneko Leo 
ir prisivertė susijuokti. Jis norėjo savo bend
rakeleivę nuraminti, bet p^ts drebėjo. Po 
dviejų ar trijų minučių jis tarėsi išgirdęs išė
jimo duris atidarant ir tyliai vėl uždarant. 
Tylūs netkri žingsniai buvo girdimi — tarsi 
įrodymas, jog kažkas stengiasi nepastebėtas 
iš ten pasišalinti.

— Prakeikta landynė! — sušuko Leo.
— Ach, dėl manęs ji yra rojus, — atsakė 

jaunoji dama ir paguldė galvą ant Leo pečių. 
— Aš esu mirtinai pavargusi.,. Ji atsiduso ir 
nuvargusi snūduriavo toliau.

Bet Leo — ne. Karštligiškos mintys lakstė 
jo galvoje. Jaunam, pajėgiam ir nedvejojan
čiam vyrui nebuvo nieko lengvesnio, kaip iš 
sodo per langą įlipti į gretimą kambarį. Be 
to, anglo giminaitis gyveno tame pačiame na-

I me, tai ko jis eitų į sodą? Gal būt, atrodė — 
netgi nedvejodamas jis žinojo, kad dėdės krep
šys turėjo storą pundą bonknotų. Ir šitas kur
tus smūgis, tarsi lūžimas plikos kaukolėsl

Prislopintas riksmas! Jį pasekęs keiksmas! O 
po to žingsniai! Šitas giminaitis turėjo žmog
žudžio fizionomiją...

Leo nesavarankiškai nukreipė akis į tar
pines duris tarp anglo ir mėlynojo kambarių. 
Prancūzijoje durys blogai užsidaro. Tarp šitų 
durų ir parketo buvo pasilikęs mažiausiai dvie
jų cm tarpelis. Pro šitą tarpelį „buvo prasi
veržęs kažkas, kas matomame parketo pavir
šiuje ryškėjo tamsesne spalva. Tas kažkas ju
dėjo, tarsi du liežiuviai, aplenkdamas mėlyno 
satino šliures, kurios buvo negudriai numestos 
prie pat durų. Jokių abejonių daugiau — ten 
esantieji klanai yra kraujas...

Kadangi Leo buvo sumanus vyras, ką esa
me pastebėję, kai jis vos atvykęs susirūpino 
valgiu, tai ir šitame atsitikime pasirodė jo 
charakteris. Jis pasiliko tylus, it pelė, ir visą 
savo proto aštrumą nukreipė nelaimei gras- 
mingai pramatyti, kuri jiems grąsino, ir ge
ram atsipalaidavimai surasti. Mėgins daugu
mas skaitytojų ir visos skaitytojos, kurios yra 
visuomet heroiškesnės, jo neveiklumą barti. 
Jis turėtų^ jų manymu, įsibrauti į anglo kam
barį ir sulaikyti žmogžudį arba, mažiausia, 
patraukti varpo virvelę. Bet kas tada būtų 
atsitikę? Policija, kriminalinės policijos ko
misarai su žmogžudystės komisija, būtų tuč 
tuojau pasirodę ir šitie žmonės su žinomu 
tarnybišku smalsumu būtų pastatę jam nema
loniausius klausimus: „Kaip vadinatės jūs? 
Jūsų dokumentai? Ir ponios! Ką jūs kartu 
veikiate mėlynajame kambaryje? .. Ar ne 
geriau leisti nepažįstamam keleiviui gerklę 
peępiauti, kaip mylimą moterį įstumti į ne
laimę ir nuplėšti garbę?

Leo padarė tai, ką daugumas jo vietoje 
būtų padarę — jis nesumišo. Įbedęs akis į 
mėlynas šliures ir raudoną upeliuką apie jas, 
pasiliko jis ilgesnį laiką lyg apmiręs ŠcJlLas 
prakaitas išvaikė miegus, o širdis lyg sprog
dama plakė.

(Bus daugiau)
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Moteris seniausioje 
demokratijoje

Mūsų bendradarbio iš Šveicarijos
Tur būt, nedaug žmonių težino, kad Švei

carijoje moterys vis dar neturi balsavimo tei
sės. Nors Šveicarija savaime laikoma seniau
siąją demokratija pasaulyje, bet moterys joje 
balsuoti negali. Tai skamba kaip savo rūšies 
paradoksas, tačiau tokia yra tikrovė.

Antrtisis pasaulinis karas atnešė įvairių at
mainų. Moterys daugelyje kraštų turėjo pa
kelti tokią pat karo naštą, kaip ir vyrai. Ly
giu būdu Šveicarijoje buvo apeliuojama į mo
terų patriotiškumą. Salia mobilizuotų vyrų, 
čia matėme uniformuotas moteris, savo noru 
stojusias į pagalbinius karinius dalinius. Taip 
pat pramonėje bei prekyboje moterys karo 
metu užėmė vyrų vietas, nes Šveicarija, nors 
ir išlikusi neutrali, vis dėlto buvo pašaukusi 
prie ginklų dešimtis tūkstančių vyrų. Gal ne 
tokiu intensingumu, kaip kariaujančiose ša
lyse, bet vis dėlto šveicarė atliko savo pilie
tinę pareigą.

Tuo tarpu svarbiausiosios piliečio teisės — 
aktingai dalyvauti valios reiškime per rinki
mus — šveicarė vis dar neturi. Nė vienoje ki
toje valstybėje nebūna taip dažnai rinkimų, 
kaip Šveicarijoje. Galima drąsiai teigti, kad 
kas sekmadienį kur nors vyksta rinkimai. 
Mat, čia iki kraštutinumo galioja referendu
mo principas. Štai prieš savaitę Berno miesto 
gyventojai buvo šaukiami prie urnų pasisa
kyti, ar turi būti praplėstos tramvajų dirbtu
vės. Laikraščiuose buvo dedami straipsniai, 
jog patogiausia būtų dirbtuves iškeldinti ki
tan miesto galan. Pašto dėžutėje rasdavau 
agitacinius lapelius už ir prieš dirbtuvių pra
plėtimą. Tokiuose referendumuoses avaime da
lyvauja nepaprastai menkas rinkikų procen
tas. Kai sekmadienį šviečia saulutė ir mieste
lėnus vilioja į gamtos glėbį, referendumuose 
dėl tramvajų dirbtuvių tedalyvauja gal 10-20 
procentų turinčių teisę balsuoti. Bet, kaip 
ten bebūtų, pats principas liko išlaikytas: 
„tauta“ pasisakė už tramvajų dirbtuvių prap
lėtimą ...

Tačiau politine žodžio prasme moterys 
„tautai“ nepriklauso. Jos yra pilnateisės pi
lietės visais kitais atžvilgiais, bet jos negali 
nei rinkti nei būti renkamos į valdines kor
poracijas. Panašioje būklėje prieš karą buvo 
ir prancūzė, betgi šiandien ji yra jau pralen
kusi savo vyresniąją seserį — šveicarę.

šveicarių moterų organizacijos paskuti
niuoju metu veda aktingą kovą dėl savo pilie
tinių teisių. Tai, ką moterys kituose kraštuose 
Išsikovojo jau prieš 20-30 metų ir daugiau, 
šveicarei dar šiandien tėra tik siekiamas idea
las. Netenka abejoti, kad anksčiau ar vėliau 
taip pat šveicarė moteris įsigys tas pilietines 
teises, kuriomis naudojasi vyras. Bet iš visa 
ko galima spręsti, kad dar praeis tam tikras 
laikas, kol šveicarė pasidarys politiškai pil
nateisė pilietė. Tai rodo balsavimo rezultatai. 
Jeigu jau tenka atsiklausti balsuotojų, ar rei
kia įrengti centralinį šildymą mokyklos pasta
te Buemplice, tai tuo labiau turėjo būti ren
giami referendumai, norint įvesti tokią nau
jovę, kaip moterų balsavimo teisę. Nematy
damos šansų, kad bus leista balsuoti visos 
Šveicarijos (konfederacijos) ribose, moterys 
ėmėsi savotiškos diplomatijos. Jos bando pa
siekti, kad balsavimo teisė būtų įvesta atski
ruose kantonuose. Tam tikslui parenkami 
miestietiški kantonai, nes skaičiuojama, kad 
miestai esą pažangesni, nekaip konservaty- 
viškasis kaimas.

Pirmoji ataka buvo įvykdyta Bazelio mies
to kantone. Po to sekė Ženevos kantonas, ku-

Blaivus balsai Lietuvos reikalu
Rugsėjo mėnesyje mėnesiniame 
žurnale „Destiny“ ir savaitraš
tyje „Newsweek“ (Amerikoje) 
buvo atspausti šie žemiau pa
duodami straipsniai, kuriuos 
dėl jų įdomumo ištisai patei
kiame savo skaitytojams.

Red.
Teisingumas Pabaltijo 

Valstybėms
Didžioji Britanija ir USA turi atsakomybę 

prieš Dievą daboti, kad teisingumas būtų įgy
vendintas ir mažųjų tautų teisės nebūtų su
trempiamos į dulkes godžių, agresyvių tironų. 
Ši atsakomybė negali būti ignoruota. Per daž
nai didžiosios galybės praeityje lošė “power 
politics“ ir “appeasement’o“ procese neatsiž- į 
velgė į teises tų, kurie negalėjo apginti savo 
laisvės nuo piktos agresijos.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupacija yra 
dėmė moderniosios civilizacijos ir tų principų, 
už kuriuos mes stovime. “Appeasement’o“ 
programa, leidusi Rusijai okupuoti teritoriją 
tautų, kurios negalėjo apginti savo teises, yra 
negarbinga. Mes paskelbėme kariaują ketu
rioms laisvėms įgyvendinti o tuo tarpu leido
me Maskvai sulaužyti kiekvieną principą, už 
kuri mes pasiskelbėme kariaują. Vietoj lais
vės, daugelis buvo pavergti, anglo - seksams 
Centrelines Galybes nugalėjus; dargi Rusijos 
pergalė buvo laimėta dėka ginklų ir medžia
gos, kurią mes jai suteikėm. Dabar padary
tos blogybės turėtų būti atitaisytos, o Sovietų 
Rusija tuojau notifikuota apleisti mažųjų tau
tų teritoriją, kurią ji dabar laiko okupavusi.

riame didžiąją gyventojų daugumą sudaro to 
pat vardo miestiečiai. Be to, šiedu kantonai 
yra gana kairūs, tad moterys galėjo turėti 
pagrįstą viltį prasiskverbti į didžiosios politi
kos rūmus per, betariant, užpakalines duris.

Betgi šveicarės sufražistės gavo skaudžiai 
nusivilti. Tiek Bazelyje, tiek Ženevoje bal
suotojai (atsieit, vyrai) pasisakė prieš politi
nių teisių suteikimą moterims. Ženevoje mo
terų naudai atidavė balsus 10.925, prieš — 
14.065 vyrai. Per balsavimą 1921 metais, kai 
buvo sprendžiamas tas pats klausimas, paduo
tųjų balsų proporcija buvo 2:1. Po 25 metų 
keturiems moterų „priešams“ teko maždaug 
trys moterų „draugai“. Įdomu, kad Ženevoje 
visos partijos savo oficialinėje propagandoje 
siūlė priimti sumanymą, suteikiantį moterims 
rinkimų teisę. Ir vis dėlto pasirodė, kad gy
ventojai yra konservatyviškesni, nekaip par
tijų viršūnės. 3.14Q balsų dauguma pasiūly
mas Ženevoje buvo atmestas.

Kiek tenka pastebėti, visumoje šveicarės 
ne taip jau sielojasi dėl politinių teisių netu
rėjimo. Bet jų organizacijos nusistačiusios ir 
toliau kovoti už moterų emancipacijją politi
nėje srityje. Laiko dvasia laiduoja, kad jos 
savo^tikslo anksčiau ar vėliau pasieks. Bet, 
kaip ten bebūtų, seniausiojo pasaulyje demo
kratijoje moterys politiškai dar yra beteisės.

Dr. A. Goštautas

Dalinė infliacija
A. Pleškys

(Ziūr. str. „Apie infliaciją" praėjusiame Nr)
Tikrasis infliacijos barometras yra pinigas. 

Iš pinigo mes sprendžiame, ar infliacija jau 
prasidėjo ar dar ne. Infliacijos pradžia reikia 
laikyti tą momentą, kada pinigas nustoja 
buvęs deponuotų gėrybių kvitu. Tai įvyksta 
tada, kada gėrybių kiekis apyvartoje pradeda 
mažėti, o pinigų kiekis didėti. Bet gali būti 
ir taip, kad gėrybių kiekis lieka tas pats, o tik 
pinigų kiekis apyvartoje didėja.’ Įvykus to
kiai padėčiai, be abejo, paklausos padidėtų, 
o pasiūlos liktų tos pačios arba sumažėtų. Di
dėjant paklausoms ir mažėjant pasiūloms, pre
kių — gėrybių kainos kyla. Vykstant nuolati
niam gėrybių kainų kilimui, gyventojų tarpe 
pradeda reikštis nepasitenkinimas ir pinigu 
nepasitikėjimas. Kiekvienas stengiasi kuo 
greičiausiai išleisti pinigus ir kuo skubiausiai 
įsigyti reikalingų ir nereikalingų gėrybių. 
Prasidėjuš tokiai padėčiai, be abejo, krašto 
ūkyje įvyktų suirutė. Antra, turtingesnieji,1 
pinigų turintieji, išpirktų didžiąją dalį gėry
bių, o neturtingiesiems ateičiai nieko nebe
liktų. Tatai galėtų kraštą privesti gal net prie 
riaušių. Kad visa tai išvengus, krašto valdžia 
gėrybes — prekes sunormuoja ir įveda korte
les. Pagal korteles gėrybių gali pirkti tik tiek, 
kiek tau leista, o ne tiek, kiek turi pinigų ar 
kiek tau patinka. Šitoks potvarkis dažniausia 
būna išleidžiamas tik karo metu, šitas pot
varkis nuvainikuoja pinigo galią. Nuo to mo
mento, kada yra paskelbiamas gėrybių — pre
kių normavimo įstatymas ar įsakymas, pinigas 
nustoja buvęs deponuotų gėrybių kvitu. Gali 
turėti pinigų, taip vadinamųjų gėrybių kvitų, 
bet už tuos kvitus be tam tikro leidimo jau tau 
niekas jokių gėrybių nebeduoda, šitą mo
mentą, kada pinigas nustoja bu
vęs deponuotų gėrybių kvitu, rei
kia laikyti infliacijos pradžia.

Anksčiau kalbėjome, kad už kiekvieną apy
varton paleistą pinigą, turi būti pagaminta ku
ri nors gėrybė. Dabar kyla klausimas, 

kuriuo būdu apyvartoje gali atsirasti

Jos karinė ir politinė okupacija turėtų baigtis. 
Jeigu ji neatsitrauktų, tada ji turėtų būti trak
tuojama, kaip atsidūrusi už teises ribų, ir mes 
turėtume susilaikyti nuo prekybinių ir kito
kių santykių su ja.

Kaip tauta, mes geibėjom Rusijai ir iš sa
vo turtų suteikėm Sovietų Sąjungai gausybę 
medžiagos. Tironiški Maskvos valdovai mal- 
tretavo ir naikino kankinimu ir mirtimi nesu
skaitomas aukas kraštuose, kurie niekada 
prieš ją nekariavo. Mūsų “appedsement’as" 
ir Maskvos parėmimas daro mus jos talkinin
kais nežmoniškuose darbuose, kuriuos ji daro 
ir kurių daugelio ji nebūtų galėjusi papildyti, 
jeigu ne mūsų parama praeityje.

Paryžiaus Taikos Konferencija suteikia ga
limybę Did. Britanijos ir USA delegatams in- 
sistuoti, kad Rusija tuojau atsitrauktų iš Pa
baltijo valstybių. Nuo šio reikalavimo paten
kinimo turėtų pareiti tolimesnis su ja santy
kiavimas, nes jeigu Sovietų Sąjungos valdo
vai atsisakytų būti teisingi su šiomis mažo
mis tautomis, mes galėtume prarasti užsitikri- 
nimą, kad jie nesilaikys jokio susitarimo pa
daryto su mumis, kęks jis bebūtų, kai jėgos 
teisė atrodys esanti jų pusėje.

Dabar laikas veikti, laukti bus per vėlu, 
štai yra auksinė galimybė išbandyti Rusijos 
nuoširdumą ir, jeigu ji išsisukinės arba }eigu 
darys savo atsitraukimą iš teritorijos šių ma
žųjų tautų priklausomą nuo kitų koncesijų iš 
mūsų, ji galutinai įrodys savo nenuoširdumą.

(„Destiny**, mėnesinis žurnalas, Haverhill, 
Mass. 1946 m. rugsėjo mėn.)

A. A. av. kpt. Stasys Jasiunskas
Š. m. lapkričio mėn. 10 d. sukako metai 

kaip negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų tar
po atkaklų Lietuvos laisvės kovotoją a. a. av. 
kpt. Stasį Jasiunską. Jo laikinio poilsio vietą 
U c h t ė s kapinėse (Kreis Nienburg) žymi bi
čiulių pastatydintas kuklus antkapis su už
rašu: „Tavo darbai Lietuvai liks gyvi amži
nai“.

A. a. Stasys savo charakteriu išsiskyrė iš 
daugelio kitų. Jis pasižymėjo karšta gimto
sios žemės meile, ypatingu ryžtingumu ir at
kaklumu. Šiaip gyvenime buvo nuoširdus, at
viras, visur ir visad optimistas.

A. a. Stasys, baigęs Marijampolės valst. 
R. J. gimnaziją, įstoja į Lietuvos karo mo
kyklą. kurią baigęs kai kurį laiką j. leitenan
tu tarnauja 9 pėst. pulke Marijampolėj. Bū
damas dinamiško būdo, nesitenkina eilinio ka
rininko darbu. Ji, .kaip kalnų arą, vilioja pla
čiosios erdvės. Tuo tikslu jis stoja į aviaciją 
ir, baigęs apmokymą, tampa pilotu. Atlikęs 
reikiamą stažą gauna karo lakūno vardą. Tar
nauja naikintuvų ekskadrilėse Kaune ir Šiau
liuose. Aviacijos tarnyboje pakeliamas į lei- 
nanto ir kapitono laipsnius.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietu
vą, a. a. kpt. Stasys Jasiunskas, kaip daugelis

daugiau pinigų negu gėrybių.
šitoji padėtis, beveik išimtinai įvyksta tik 

karo metu. Bet kaip tai gali atsitikti? Juk 
karo metu nė vienoje valstybėje nėra nedar
bo, nes gamyba eina didžiausiu tempu. Visai 
teisingai. Jeigu padidėja gamyba, tai, savai
me suprantama, tai gamybai apmokėti padi
dėja ir pinigų išlaidos. Kitaip sakant, didė
jant gamybai, didėja pinigų išmetimas apy
varton. Jei gėrybės yra gaminamos krašto pi
liečių naudojimui — suvartojimui, tas gėry
bes išleidžiant iš gamybos įmonių, išleisti tų 
gėrybių gamybai pinigai iš piliečių vėl atgal 
surenkami. Juk dovanai nė viena gamybos 
įmonė nieko neduoda, bet atvirkščiai — už 
kiekvieną iš įmonės išleistą gėrybę iš piliečių 
surenkama daugiau pinigų, negu tų gėrybių 
gamybai buvo išleista. Tai yra — gėrybės ga
minamos su pelnu. Bet čia gaunasi keistas 
reiškinys. Už išleistą apyvarton gėrybę su
renkama iš piliečių daugiau pinigų, negu tų 
gėrybių gamybai buvo išleista. Iš to išeitų, 
kad po kurio laiko piliečiai turėtų likti visai 
be pinigų ir pagamintų gėrybių nebegalėtų 
pirkti, o gamybos įmonės, nebegalėdamos par
duoti savo gaminių, gamybą turėtų sustab
dyti. Tuo būdų visame krašte įvyktų ūkinė 
katastrofa. Tačiau šitai neįvyksta, kadangi 
uždarbio arba pelno pinigai nėra paliekami 
įmonių kasose ar savininkų kišeniuose, bet 
panaudojami arba pačiai įmonei tobulinti, ar
ba jai praplėsti, arba įnešami į bankus. Ban
kai pas save pinigų taip pat nelaiko; jie juos 
skolina krašto piliečiams, kurie juos sunau
doja arba naujoms įmonėms kurti, arba na
rnami statyti, arba kuriam nors kitam kūry
biniam tikslui. Tokiu būdu iš piliečių daugiau 
surinkti už pagamintas gėrybes pinigai kitais 
keliais vėl grįžta pas piliečius.

Karo metu gėrybių gamyba, nors ir yra 
didinama, bet pagamintos gėrybės nėra par
duodamos — patiekiamos piliečiams naudoti, 
bet išvežamos į frontą ir sunaikinamos. Va
dinasi, už tų gėrybių pagaminamą išleisti pi
nigai nebegrįžta gamybos įmonėms, o lieka 
pas piliečius. Tat kasgi grąžina įmonėms pa
darytas išlaidas už pagaminimą karo reikme
nų? Visus pagamintus karo reikmenis iš įmo
nių nuperka valdžia. Karo atveju valdžios 
iždą užgula milžiniškos išlaidos, ne vien karo 
reikmenims pirkti, bet taip pat milijoninei 
kariuomenei maitinti, aprengti, tos milijoni
nės kariuomenės šeimos nariams išlaikyti. Iš
laidos pasidaro milžiniškos. Toms išlaidoms 
dengti, žūt — būt, valdžia turi pasirūpinti pi
nigų. Pirmoje eilėje valdžia visas piliečių ir 
įmonių pajamas ir nekilnojamą turtą apkrau
na aukštais karo mokesčiais. Kiek praktika 
parodė, nė vienos valstybės valdžia mokesčių 
būdu tiek pinigų nesurenka, kiek karo vedi
mas jų pareikalauja. Toms karo išlaidoms 
dengti, nori — nenori, kiekviena valdžia yra 
priversta pinigų skolintis. JI gali skolintis iš 
savo krašto piliečių įvairių paskolos lakštų 
būdu, iš savo krašto bankų ir iš užsienio ka
pitalistų. Jei ir visų šitų paskolų karo vedi-

. (Nukelta į 7 pusi.)

Rusijos proteguojamieji
Nors Rusija norėtų laimėti Jungtinėse Tau

tose nario vietą Latvijai, Estijai ir Lietuvai, 
kurių užsienių . ministerial dabar yra sovietų 
delegacijoje, Paryžiuje, ji formaliai to klausi
mo neiškėlė. Maskva buvo USA ir Didžiosios 
Britanijos įspėta, kad jos tokio pasiūlymo ne
paremtų. Amerikos diplomatiniai šaltiniai 
dabar privačiai sutinka, kad nabašninkas Pre
zidentas Rooseveltas padarė didelę pirmaeilę 
klaidą, kada Jaltos konferencijoje sutiko įsi
leisti Ukrainą ir Baltgudiją. Jo įpėdiniai pa
siryžę nepadaryti panašios klaidos.

(„Newsweek“, savaitinis žurnalas,
x 1946 m. rugsėjo 9 d.)

kitų sovietams nepageidaujamų karininkų, at
leidžiamas iš kariuomenės. Būdamas karštas 
savo krašto patriotas, įsijungia į slaptą prieš 
okupantus veiklą. 1941 m. pavasarį NKVD 
suimamas ir kalinamas Kauno Sunk. Darbų 
Kalėjime. Kalėjime žiauriai kankinamas ir 
terorizuojamas: kabinamas už surištų rankų 
ant kablio, metalinių lanku veržiama (spau
džiama) jo galva, imituojamas jo sušaudymas, 
grąsoma suimti ir sunaikinti šeimą ir 1.1 
Prisiminęs kankinimus, a.a. Stasys sakydavo: 
„Reikia tik save pergalėti ir iškęsti pirmuo
sius skausmus...“ 1941 m. birželio 22 d. karui 
prasidėjus kartu su daugeliu kitų lietuvių ka
linių transportojamas Rusijos gilumon. Tik 
savo ryžtingumo ir sumanumo dėka Červe
nėje išlieka gyvas. Iš pulk. Petruičio .atsimi
nimų jis mums yra žinomas kpt. Stasio vardu. 
Išbadėjęs, apiplyšęs, basom ir sutinusiom ko

jom pasiekia jis Vilnių ir Gedimino gatvėj# 
netikėtai susitinka su savo mylima žmona. 
Grįžęs Kaunan, nedelsdamas įsijungia į po
grindinę kovą prieš antrąjį tėvynės okupantą 
— ruduosius nacius. Savo veiklumu ir auto
ritetu tampa naciams pavojingu ir nepagei
dautinu. 1943 m. kovo m. visoje Lietuvoje 
vyksta lietuvių visuomeninkų areštai. Gešta- 
pininkų ieškomas ir a. a. Stasys, bet savo su
manumo ir drąsumo dėka arešto išvengia. Te
lefonu įspėtas, kad geštapininkai vyksta į „So
dybos“ centrą jo suimti, skuba pasišalinti, bet 
jau koridoriuje susiduria su geštapininkais ir 
jų klausiamas atsako: „Taip aš jį pažįstu — 
jis yra štai šitame kambaryje, prašom“, o pats 
išsprunka gatvėn. Išvengęs suėmimo, slapstosi 
Sudavijoje pas savo bičiulius ir organizuoja 
bei instruktuoja kovotojus. Geštapininkai nuo
lat lanko jo butą. Pasiilgęs savo šeimos, vie
ną naktį jis sugrįžta į savo butą. Anksti rytą 
staigiai geštapininkai apstoja jo butą. A. a. 
Stasys pasislepia čia pat kambaryje, po grin
dimis rūsyje. Ant rūsio dangčio užtiesiamas 
kilimas ir užstatomas stalas. Jo mažametė 
dukrelė Saulytė, geštapininkų kamantinėja- 
ma, atkakliai tyli. Ir šį kartą pasiseka. Ne
galėdami jo suimti, geštapininkai per tarpi
ninkus siūlosi paliksią jį ramybėje, jeigu jis 
stos į Wehrmachtą. Jis pasiūlymą atmeta. 
Pradėjus generolui Plechavičiui organizuoti 
Vietinę Rinktinę, a. a. Stasys galvodamas, kad 
slaptam veikimui bus gera priedanga ir pa
lankios sąlygos, stoja į Rinktinę. Paskiriamas 
į Kauno m. ir apskr. karo komendantūrą. Tar
naudamas komendantūroj, organizuoja platų 
ginklų vajų ir renka aukas suimtiesiems iš
laisvinti ir jų šeimoms šelpti. Naciams likvi
duojant Vietinę Rinktinę, kartu su kitais šta
bo karininkais suimamas ir a. a. kpt. St. Ja
siunskas ir kalinamas Salaspylyje Latvijoje. 
Vėliau degraduojamas ir išsiunčiamas į drau
smės dalinį darbams Vokietijoje. Naciams ka
pituliavus, atgauna laisvę ir apsigyvena prie 
Oldenburgo, o kiek vėliau persikelia gyventi 
į lietuvių tremtinių stovyklą Uchtėn. Čia, at
likdamas miško kuro gamybos prievolę, 1945 
m. lapkričio 10 d. rytą, staiga nuo širdies prie
puolio miršta.

A. a. av. kpt. Stasys Jasiunskas mirė sveti
mame krašte, nesulaukęs savo tėvynės laisvės, 
dėl kurios jis kovojo, kentėjo ir sveikatos ne
teko. Bet jo kova ir mirtis ne veltui. Jo pa
vyzdžiu seka tūkstančiai naujų kovotojų su 
tvirtu pasiryžimu — laimėti Lietuvai laisvę 
arba žūt L M. N.

Dėl atviro laiško
„Minties“ redakcijoje kilusiems nesusipra

timams gražiuoju susitvarkius, mano atviras 
laiškas, visuomenei paskelbtas „Mūsų Kelyje** 
Nr. 50, yra atšaukiamas.

Stp. Vykintas - Povilavičiue 
Memmingenas, 1946. XI. 6.
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m KULTŪRINIS GYVfNINAS h
Vyt. Alantas

Tautinės kultūros šaltiniai
TAUTINE KULTŪRA — DVASINE 

KULTŪRA
Jei mes atstatysime savo miestus ir kai

mus, elektrifikuosime visą kraštą, atstatysime 
Ir toliau išplėšime savo pramonę, atkursime 
prekybą, išraizgysime savo šalį geležinkeliais 
ir plentais, sureguliuosime upes, ar mes jau 
turėsime tautinę kultūrą? Aišku, ne, nes lie- 
tviška prekybos įmonė, gerai supiltas plentas 
ir pastatyta ant Nemuno elektros stotis dar 
negali būti mūsų tautinės kultūros atstovai. 
Fabrikų, prekybos įmonių, elektros stočių ki
tuose kraštuose mes rasime daugiau, didesnių 
ir geresnių. Tuo atžvilgiu mes niekados jiems 
neprilygsime. Lietuva tam neturi pakankamų 
medžiaginių išteklių, pagaliau, nėra tam ir 
reikalo. Prieš karą mes jau gerokai buvome 
įsigalėję pasaulinėse rinkose su savo beko
nais, sviestu ir kiaušiniais, bet niekas, tur būt, 
iš mūsų negalvojo, kad bekonas, karvė ir viš
ta galėtų eiti mūsų tautinės kultūros „repre
zentantų“ pareigas. Tautinės civilizacijos — 
taip, bet ne tautinės kultūros.

Taigi, tautinė kultūra yra toks daiktas, ku
ris nepriklauso nei nuo rūkstančių fabrikų, nei 
nuo pieno riebumo, nei nuo vištų dėslumo. 
Medžiaginė kultūra, kitaip sakant, civilizaci
ja, tautai yra būtina ir neniekintina, bet ji 
nieku būdu neapibrėžia tautinės kultūros vei
do ir neišryškina jos savybių. Medžiaginės 
kultūros veržli pažanga parodo tautos ener
giją, darbštumą bei organizacinį sugebėjimą, 
bet ji neatskleidžia tų jos dvasios turtų kurie 
kaip tik parodo, kuo viena tauta skiriasi nuo 
kitos. Tai gali padaryti tik jos dvasinė kul
tūra, būtent, menas — literatūra, muzika, ta
pyba, teatras, architektūra — ir filosofija. Žo
džiais: tautinė kultūra reikia suprasti dvasinė 
kultūra. Jei savo medžiaginę kultūrą tauta 
gali susikurti, palyginti, per trumpą, ribotą 
laiką, — tam geriausias pavyzdys kad ir Lie
tuvos nepriklausomybės laikotarpis, —>.tai jos 
dvasinei kultūrai susiformuoti reikia ilgų am
žių lėto kūrybinio proceso.

LIAUDIES KŪRYBA — TAUTINES 
kultūros Šaltinis

Tautinę kultūrą galima palyginti su šim
tamečiu ąžuolu, kurio šaknys giliai įsisiurbu
sios į žemę, o ant viršūnės žaliuoja vešlūs la
pai. Tautinės kultūros podirvis yra jos liau
dies kūryba. Iš jos semiasi sultis tautinės kul
tūros medis, iš jos mes galime geriausiai su
vokti savo tautos dvasios savybes ir jos plė
tojimosi tendencijas. Tartum į milžinišką dro
bės ritinį, lietuvis tautosakoje įaudė savo gy
venimo filosofiją ir tikėjimą, savo požiūrį į 
gamtą, meilę ir žmogų, įrašė jis ten savo su
kurto Rūpintojėlio mistiką ir liūdesio per
sunktą dainą. Gausingose pasakose, priežo
džiuose, patarlėse ir mįslėse sutelkta lietuvio 
šimtmečių išmintis. Lietuvių tautosakoje su
sikryžiuoja, teisingiau sakant, susilieja stab
meldiškas ir krikščioniškas pasaulis, senasis 
aisčių dievas Perkūnas tik ilgos evoliucijos 
keliu virsta krikščionišku Dievu, senasis am
žinosios ugnies kultas pasiekia net XX amžių 
ir kažin dar ir šiandie ar yra visai išdilęs iš 
kaimiečio galvojimo. Mūsų tautosaka yra tas 
laukas, kur ilgus amžius grūmėsi senieji die
vai su Naujuoju ir, sakau, vargu ar mes šian
die galėtume pasakyti, kad tas dievų mūšis 
yra galutiniai baigtas. Kad ir nugalėtas, se
novės Lietuvos dievų Olimpas vis dėlto mums 
pasilieka artimas, savas ir brangus.

Mūsų tautosaka ir mitologija dar toli gra
žu nėra kaip reikiant sutvarkyta ir išstudi
juota: dar reikės daug laiko ir pastangų, kol 
mes tą ritinį išvyniosime ir išskaitysime, bet 
jau ir šiandie galima pasakyti, kad, statydami 
savo tautinės kultūros rūmą, mes ne kartą 
turėsime atsižvelgti į praeitį, į savo liaudies 
kūrybą. Aš, žinoma, nemanau, kad mūsų mo
dernieji poetai turėtų stengtis pamėgdžioti ne
žinomą liaudies kūrėją, kad mūsų kompozi
toriai kurtų kaip nežinomas liaudies daininin- 
kas, kad mūsų skulptoriai savo kūrybos idea
lu laikytų nežinomą dievadirbį, drožinėjusį 
savo rūpintojėlius; ne, kiekvienas amžius turi 
savo išsireiškimo formą, ir lieaudies kūrybos 
forma yra atgyvenusi. Jei aš sakau, kad liau
dies kūryba yra mūsų tautinės kultūros šalti
nis, tai aš turiu galvoje ne. praeities pamėg
džiojimą, bet ieškojimą joje lietuviškos dva
sios bei įkvėpimo tolesnei tautinės kultūros 
kūrybai. Smūtkelis kalba ne tik skulptoriui, 
bet ir rašytojui, muzikui, ir dailininkui, kaip 
pagaliau ir kiekvienam geram lietuviui; seno
vės lietuviškas pastatas įdomus ne tik archi
tektui, bet ir kiekvienam menininkui; liaudies 
daina žavisi taip pat ne vien tik kompozito
riai. Svarbiausias dalykas yra iš liaudies kū
rybos pajusti tautos dvasios turinį ir reikšti 

_Ją toliau individualinėmis, originaliomis for
momis.

Prieš karą mes jau buvome pradėję rinkti 
ir tvarkyti liaudies kūrybos paminklus. Gerai 
buvo tvarkomas Tautosakos Archyvas, dau
gelis muziejų turėjo dievukų skyrius, buvo 
net pradėtas organizuoti oro muziejus, bet vi
sas tas darbas turėjo tragiškai nutrūkti. Bet 
ateis laikas, ir mes jį tęsime toliau. Bet ar 

jau bus viskas, jei mes išleisime keliasdešimt 
tomų tautosakos, pastatysime didelį liaudies 
dirbinių muziejų ir sukursime oro muziejų? 
Jei mes iš tų tomų ir muziejų nesisemsime sau 
įkvėpimo ir pajėgų tautinės kultūros kūrybai, 
kitaip sakant, jei mes savo senąsias kultūros, 
tradicijas užkonservuosime muziejuose, nesi
stengdami jų įjungti į toliau besiplėtojančios 
tautinės .kultūros turinį, tai tas darbas savo 
tikslo nepasieks. Ir tai būtų mūsų kultūrinin
kų nedovanotina klaida. Reikia pripažinti, 
kad prieš karą daugelis mūsų kultūrininkų 
buvo linkę daugiau vaikytis paryžietiškų ma
dų, kaip kad rimčiau pažvelgti į tikrą ir gal 
vienintelį tautinės kūrybos šaltinį- — liaudies 
meną. Bet iš klaidų — mokomasi. Reikia vil
tis, kad,, atstatant ir toliau varant tautinės 
kultūros kūrybos darbą, mes labiau įvertin
sime savus ir tikruosius kūrybos šaltinius ir 
stengsimės jų dvasia persunkti savo kūrybos 
vaisius, o nesidairysime amžinai svetimų die
vukų, kurie niekados nebus draugai mūsų 
amžinam Smūtkeliui...

ISTORIJA
Jei liaudies kūryba ir, apskritai, menas yra 

tautos dvasinės raidos rezultatas, tai to re
zultato susiformavimas pareina nuo vienokių 
ar kitokių Istorinių aplinkybių. Lietuva, ne
turėdama viduramžių, negalėjo turėti ir re
nesanso, kaip jis buvo suprantamas Vakarų 
Europoje Tų dviejų gadynių mes pasigenda
me savo kultūros istorijoje dėl to, kad krikš
čionybė mus pasiekė žymiai vėliau, kaip ki
tas tautas. Tai yra istorijos faktas, kuris mū
sų tautos dvasiai davė savotišką kryptį ir at
spalvį. Tuo tarpu kai Vakarų Europoje vis 
labiau ėmė įsigalėti proto kultas, kai žmogus 
vis labiau ėmė domėtis gamtos mokslais, Lie
tuvoje tebesigrūmė krikščionybė su senaisiais 
dievais. Renesansas, be abejo, palietė Lietu
vos aukštuomenę, ji statė sau rūmus rene
sanso stiliumi, bet lietuvių tautos masių, ku
riomis mes savo tautinę kultūrą remiame, re
nesanso dvasia nepajudino, kadangi tarp-vir
šūnių ir tautos kamieno jokių kultūrinių san
tykių nebuvo. Tvirtinimas, kad lietuvių tauta 
ilgiausiai išlaikė stabmeldišką dvasią Euro
poje, nėra nepagrįstas. Šis faktas mūsų tau
tinės dvasios bei kultūros plėtojimuisi yra la
bai reikšmingas ir daug ką paaiškinąs. Vaka
rų kultūros įtakų mes negalime išjungti iš 
savo kultūros istorijos, — tos įtakos parodo 
mūsų nuolatinį krypimą į Vakarus, ir iš anų 
laikų užsilikusieji Lietuvoj^ kultūriniai pa
minklai yra mūsų kultūriniai laimėjimai 
bendradarbiaujant su Vakarais, — bet vis dėl
to reikia pasakyti, kad jie neapsprendžia mūsų 
tautinės kultūros raidos kaipo tokios. Grynoji 
lietuviška mintis formavosi Vakarų kultūros 
nepaliestoje arba labai mažai paliestoje lietu
vių liaudies dvasioje. Iš kitų tautų istorijos 
mes žinome, kad ten kultūra plito kartu su 
krikščionybe, tuo tarpu Lietuvoje, dėl krikš-

Mūsų visų garbės reikalas
doms, kurių jie net nesugeba (o gal ir nenori) 
suprantamai formuluoti. Kartais net ramūs, 
tikrai Išmintingi ir kultūringi žmonės tam ti
krais sumetimais tokius netaktus pateisina ir 
taip šalia politinių pažiūrų iškyla bendruo
menės diferenciacija kitais motyvais. Tikrai 
tragiška, kad tokių reiškinių (ačiū Dievui tik 
retai) pastebiame inteligentų tarpe. Tokio po
būdžio kovos vyksta kaf kuriose stovyklose su
kelia daug kartumo ir jokiam Saliamonui ne
pavyksta tų ginčų išspręsti. Kartais net nepa
vyksta išaiškinti, dėl ko ta kova vyksta, kur 
glūdi tos kovos šaknys. Atrodo, lyg kokia 
juoda ranka stengtųsi mus tempti žemyn nuo 
laiptų, kuriais norime ir galime pakilti.

Dėl minėtų priežasčių spaudoje metami 
skaudūs priekaištai inteligentijos adresu iŠ 

^dalies yra pagrįstu Bet mes jokiu būdu ne
galime sutikti, kad nekultūringų išsišokėlių 
darbeliai būtų be išimties primetami visiems, 
net Ir tiems, kurie visomis išgalėmis prieš to
kius reiškinius kovoja. Reikia tik pasidžiaug
ti, kad turime ne maža tikros inteligentijos, 
kuri yra verta to pavadinimo ir savo uždavinį 
visuomenei atlieka punkiai, sąžiningai. Atrodo, 
kad skaudūs priekaištai spaudoje yra taikomi 
kaip tik tiems ramybę ardantiems, apie ku
riuos ir čia kalbama. Jei negiriame žmonių be 
nuopelnų, tad ir negalime jų peikti be pagrin
do, nors jie kartais mums asmeniškai „iš no
sies“ ir nepatiktų.

Plunksnos žmonės čia turėtų tiksliau (aš 
nemanau nekultūringiau) išsireikšti ir legva- 
būdiškai neužgaulioti ištisų žmonių kategori
jų. Matome, kad ir žurnalistų tarpe nėra vi
siško sutarimo net dėl tono, dėl kurio čia 
nusiskundžiu. Tad negalima ir kitų ištisų 
sluoksnių be atodairos kaltinti ar girti.

Man atrodo, kad jų plunksna yra nukreipta 
prieš tariamuosius inteligentus. Dėl to būtų 
pravartu, kad jie ateityje tai parašytų supran
tamiau. Visi sutiks su tuo, kad žmonės, kurie 
nevaldo savo liežuvio (arba plunksnos) nei 
kontroliuoja savo veiksmų, negali laikytis in-

Tremtinių nervingumas vis aiškiau pradeda 
reikštis mūsų spaudoje ir tarpusavluose as
menų bei grupių „santykiuose. Tiek perio
dinėje, tiek neperiodinėje spaudoje vis da
žniau pastebime straipsnių, kurie savo tonu 
toli prašoka mums įprastas padorumo ribas, 
nekalbant apie paprasčiausią mandagumą. 
Reikia manyti, kad tokiu griežtu tonu ir neap
galvotais, riebiais išsireiškimais norima pa
sieki efekto ir tariamąjį priešą taip priblokšti, 
kad jis nebeatgautų kvapo. Neabejotina, kad 
autoriai tokių žodžių kūryba yra labai paten
kinti. Jie patys, būdami didžiausi diktatoriai, 
kaltina kitus ta nedorybe; patys būdami ne
kultūringi ir nekultūringai elgdamies, prikiša 
kitiems nekultūringumą ir kitas nedorybes.

Mano įsitikinimu, žmonės, kurie metasi iš 
vieno kraštutinumo į kitą, visus kitus (išsky
rus savo draugus ar vienminčius) įtaria ne
dorybėmis, yra diktatūrinių rėžimų padarinys 
— apgailėtinai nelaimingi žmonės. Jie nesi
leidžia į kalbas, jei partneris drįsta jų tezėms 
prieštarauti, nesileidžia į kompromisus ir bū
tinai nori savo valią primesti, padiktuoti ki
tiems. Jei tie kiti nepasiduoda jų diktatūrai, 
juos apšaukia fašistais ir kitais šiandien po
puliariais epitetais. Tuo tarpu jie visiškai pa
miršta, kad jie elgiasi lygiai taip, kaip jie 
nenori, kad kiti elgtųsi. Jie nepasiduoda jo
kiam tvarkos faktoriui, o reikalauja, kad kiti 
jiems pasiduotų. Tai yra sunki visuomenės 
liga ir, kaip praktika rodo, sunkiai pagydoma.

Kraštutinumai ir nukrypimai nuo sutarto 
santykiavimo būdo dažniau pasireiškia ir pas
kirų tremtinių santykuose. Mūsų teismams 
tenka spręsti bylų už šmeižimą ar kitas ap
galvotas ar neapgalvotas nedorybes, kurios net 
neteikia dalyviams naudos. Tarpusaviuose gin
čuose žmonės, net, negalėdami nurodyti įtiki - 
nančio pagrindo ginčui, save laiko inteligentais 
ir reikalauja, kad kiti juos tokiais pripažintų, 
tuo tarpu jie nesiskaito nei žodžiais nei veiks
mais, elgiasi kaip tikri diktatoriai, reikalau
dami, kad visa aplinka prisitaikintų ju užgai7

čionybės apaštalų atskilimo nuo tautos kamie
no, krikščionybės kultūrinė įtaka mūsų liau
džiai buvo labai menka. Tuo faktu mes gali
me paaiškinti ir senovės lietuvių stabmeldiš
kos kultūros tradicijų patvarumą mūsų tau
tos dvasioje.

PRIEŠKRIKŠCIONINE LIETUVIŲ 
TAUTINE KULTŪRA

Ilgą laiką mūsų prieškrikščioninė tautinė 
kultūra buvo traktuojama su panieka arba 
buvo stengiamasi ją visai ignoruoti. Aš čia 
nenagrinėsiu, kodėl taip buvo, o tik pabrėšiu, 
kad tą nuomonę mums reikia peržiūrėti iš 
pagrindų. Kalbant apie tautinę kultūrą, vie
nos ar kitos religinės pasaulėžiūros simpati
jos ar antipatijos neturėtų mūsų nukreipti nuo 
dalyko esmės. Mes neturėtume užmiršti, kad 
mūsų tautinė kultūra prasidėjo žymiai anks
čiau, nekaip kad krikščionybė buvo įvesta 
Lietuvoje. Nors mūsų prieškrikščioninės kul
tūros pradžia ir raida dar mažai teištirta, bet 
mūsų iri ne mūsų archeologų tvirtinimais, se
novės lietuvių kultūros šaknys nusitęsiančios 
į amžių gilumą ir jos lygis buvęs aukštas. Iš
kasenos, pilių griuvėsiai, mitologija, žinios apie 
•senovės lietuvių papročius — tą "nuomonę visai 
patvirtina. Kaip aukščiau pastebėjome, jos 
tradicijų gajumą paroda ir mūsų tautosaka.

Priškrikščioninės mūsų tautinės kultūros 
laikotarpio mes ne tik negalime išjungti iš 
savo kultūros istorijos, bet priešingai turime 
ieškoti sąsajų mus siejančių su juo. Į stab
meldišką kultūrą ir į sąsajas, mus siejančias 
su ja, lig šiol mes per maža esame kreipę dė
mesio. Mes, lietuviai, negalime nusigręžti nuo 
prieškrikščioninės savo kultūros taip pat, kaip, 
pvz., italas negali nusigręžti nuo senovės Ro
mos kultūrinio laikotarpio. Pradėti savo tau
tinės kultūros istoriją nuo krikščionybės įve
dimo Lietuvoje būtų didelė ir nė kuo nepa
teisinama klaida. Tik knisdamiesi į savo pra
eitį, mes galime pasijusti .tvirtai stovį ant 
kojų kultūriškai.

IŠVADOS
Taigi, mūsų kultūros istorija, įjungiant į 

ją ir prieškrikščioniškos kultūros laikotarpį, 
liaudies kūryba ir, apskritai, mūsų praeities 
studijavimas yra neišsemiami šaltiniai tauti
nei kultūrai toliau plėtoti. Tačiau, tas vaiz
das dar būtų ne pilnas, jei mes nepaminėtume 
mūsų didžiųjų kultūrininkų, kurių daugelis 
iš jų sėmėsi sau įkvėpimo ir medžiagos savo 
kūrybai kaip tik iš praeities. Čia turiu gal
voje Basanvičių, Šliupą, Vaižgantą, Daukan
tą, Čiurlionį, Baranauską, Maironį, Vienažin
dį, Lazdynų, Pelėdą, Žemaitę, Pietarį ir daug 
daug kiti}, mirusiųjų ir gyvųjų, kurie kruopš
čiai dėjo plytą prie plytos į mūsų tautinės 
kultūros pastatą. Nė vienas iš jų neieškojo 
svetimų dievų, visi jie tarnavo Lietuvos gar
bei. Tie, anot Jakšto, užgesę žiburiai, apšvie
čia mums kelią į ateitį. Tautinės kultūros pa
statas niekados negali būti baigtas, mes, kol 
gyva tauta, kiekviena karta uždeda jam nau
ją vainiką. Kokį mūsų karta uždės vainiką, 
pareis nuo mūsų pačių.

A. Radžius

Skorpiono 
žvaigždynas

Tave kasnakt matau aš mėlynam danguj,
Skorpione,

O tavo pėdas žemėje randu.
Juk mirė ne kovoj medžiotojas Orionas, 
O nuo klastos, nuo mirtini) nuodų.
Tu atėjai slapčia, kad neįtemptų lanko, 
Tave pamatęs puolantį iš pasalos, 
Nes tu bijojai jo galingų rankų, 
Bijojai tu vilyčios jo taiklios.
Tada dievai tave dangun padėjo.
Tu ir šiandien Oriono ieškai tarp žvaigždžių. 
O aš tave šioj žemėj sutinku, klastos nešėjau* 
Ir tavo žingsnius pasalius girdžiu.
Regių, šioj žemėj tavo pėdsakus giliąs, 
Kai pažvelgiu aš į tautų klaidžius kelius...

teligentais, nors ir būtų surinkę tam tikrą 
klasių skaičių. Vien mokslas nepagimdo inteli
gento; reikia išpildyti ir kitas sąlygas. O tų 
sąlygų išpildymas kartais yra dar sunkesnis, 
negu egzaminai mokyklose.

Tikrai nuoširdžiai kviečiu, ypačiai plunks
nos žmones, tiek baramuosius, tiek besibaran
čius, nepamiršti etiketo, jei norime būti už
skaitomi europiečiais. Jei būtinai reikia kam 
„teisybę pasakyti“, galima tatai padaryti kul
tūringai, žodžiais, neįžeidžiant, juk mes esama 
vakarų kultūros žmonės.

Gyvenimas be kompromisų neįmanomas. 
Bet kompromisui surasti reikią dviejų part- . 
nerių. Do ut dės! Nedraugui špygą parodžius 
ar kumštimi pagrasinus, dar jokios tezės tei
singumas nebuvo įrodytas. Šias eiles sakyda
mas žinau, kad vieni mane peiks, kiti išjuoks, 
bet atsiras ir pritarantiųjų. Į juos aš ir krei
piuos su viltimi, kad šios eilutės nebus veltui 
rašytos. Taip pat tikiu, kad rasiu talkininkų 
kovoje prieš nekultūringumą ir diktatoriškus 
polinkius. Tai mūsų visų gaubės reikalas.

J. Grigolaitis

Naujos knygos
MINTIS, literatūros, meno ir mokslo žur

nalas. Nr. 2-3, rugsėjo - spalių mėn., 1946 m. 
Vyr. redaktoriaus Stp. Vykintas.

Sulaukėme vėl naujo „Minties“ žurnalo, šį 
kartą dvigubo, nes, matomai, dėl techniškų 
kliūčių nuo pirmoje numerio pasirodymo praė
jo kiek ilgesnis laikotarpis. Šis dvigubas nu
meris gana turiningas ir aprėpia kultūros, li
teratūros, meno ir mokslo sritis. Iliustruotai 
keliais mūsų rimtų dailininkų kūriniais, kurie 
žurnalą daro dar labiau patrauklų. Tik šia 
proga negalima nepastebėti ir nenuoseklumo, 
įklijuojant antrame puslapyje Pauliaus Au- 
giaus spalvotą vaizdelį „Tėviškė“, kuris labiau 
tinka elementoriaus ar panašaus leidinėlio 
iliustravimui, bet jokiu būdu ne rimto žur
nalo papuošimui. Jei į tą smulkmena nekreip
ti dėmesio, tai galima pagrįstai teigti, jog šis 
„Minties“ numeris yra rimtumo ir nusaikumo 
ženkle. Jame atšaldomi ir iš nuosaikumo ribų 
išėję kritikai, ligi šiol vienašališkai vertiną 
tremtyje pasirodžiusius leidinius. Čia pami
nėtini Henr. Žemelio Ir V. Biržiškos straips
niai. O tilpusios kelios naujesnių leidinių re
cenzijos ką tik minėtą teigimą visiškai patvir
tina.

Vyt. Kastytis, SMŪTKELIAI ŽYDI. Trem
tinio raudos ir giesmės. 1946 m. Išleido „Mū
sų Viltis“. Kaina keturios markės. Tiražas 
1000 egz.

Tai vėl naujas 96 pusi, poezijos leidinys, 
kuris suskirstytas į penkius skyrius talpina 
58 eilėraščius, autoriaus sukurtus už tėvynės 
slenksčio. Atskiri leidinio skyreliai vadinasi: 
1) Ant vėjų kelio, 2) Horizontai švinta, 3) Už
simiršimo valandėlė, 4) Mylimos nameliai ir 
5) Sutemos. Kaip jau iš skyrių pavadinimų 
matyti, visi poezijos kūriniai vaizduoja trem-‘ 
tinių benamių blaškyjnąsi po svetimus lau
kus. Kietas recenzentas, žinoma, atras gal ir 
priekaištų autoriui, bet tie priekaištai, kartais 
tik kritikų savimeilei patenkinti išrandami, 
negalės sumažinti viso ištisai leidinio vertės. 
Linkėtina šią poezijos knygą visiems knygos 
mylėtojams įsigyti ir skaitant giliai įsijausti, 
nes tai mūsų paskutinių metų gyvenimo veid
rodis.

J. Zdanavičius, DE PROFUNDIS, mišriam 
chorui su vargonais. „Mintis“ Memmingen, 
1946 m. Žodžiai B. Brazdžionio. Kaina 3.- RM.

Bene pirmasis tremtyje šios rūšies leidi
nys. Savo girtinu pavyzdžiu J. Zdanavičius 
gal paragins ir kitus kompozitorius savo kom
pozicijas panašiu visiškai tobulu būdu patiekti 
tremtinių chorams. „De profundis" pasirody
mas teikia didelį džiaugsmą bažnytiniams 
chorams. Stp. Platanas

LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS 
PER RADIJĄ

S. m. lapkričio 15 d. laikotarpyje nuo 19.15 
iki 19.30 vai. per Stuttgarto radiją bus trans
liuojama L.T.M. „Ciurliąnio“ Ansamblio įdai
nuotas lietuvių liaudies dainas.
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Ryškiosios asmenybės
William Averell HARRIMAN
Su garsiu, sovietinei propagandai naudingu 

triukšmu pasitraukus paskutiniam Roosevelto 
ministerial Henry Wallace, galėjo biržų ir 
bankų pasaulis laukti, kad nauju prekybos 
ministeriu bus paskirtas Alfred Schindler, gen. 
sekretorius prekybos ministerijoje. Bet Tru- 
manas parodė savo simpatiją ne tam, kurio 
visi laukė, o tam, kurio niekas nesitikėjo. Kas 
gali pasakyti, kodėl Trumanas pasirinko Wal
lace pavadotuoju W. Averell Harrimaną, nę- 
seniai iš Maskvos atsikrausčiusi Londonan 
naująjį Jungtinių Amerikos Valstybių amba

sadorių. Iš Trumano aplinkumos sklido bal
sai, kad Harrimano paskyrimu Amerikos pre
zidentas norėjo turėti kabinete gerą sovietinių 
reikalų žinovą; norėjo turėti arti savęs žmo
gų, kurs geriau, negu bet kas kitas, pažįsta 
visus sovietinės politikos užkulisius, geriau, 
negu kas lutas iš gyvųjų, žino, kas buvo kal
bama, tariamasi ir susitarta visose didžiose 
„trijų didžiųjų“ konferencijose. Gi Harrimano 
draugai spėliojo, kad atsargus ir ramus Lon
dono ambasadpriaus būdas galėjo nulemti 
Trumano sprendimą. Kaip ten bebūtų buvę, 
bet viėna pasilieka visuotinai pripažinta, kad 
Harrimanas turi visas kvalifikacijas, reika
lingas kapitalistinio krašto prekybos ministe
riu'

-.arriman su savo penkiasdešimt penke- 
riais metais priklauso tai Amerikos kapitalistų 
grupei, kuri yra vadinama „pažangiųjų kapi
talistų“ grupe. Stambaus bankininko sūnus 
W. Averell Harriman paveldėjo iš savo tėvo 
didelį geležinkelių eksplotacijos akcijų pake
tą. Harrimano tėvas, kaip bankininkas, finan
savo geležinkelių linijų tiesimą ir paliko sū
nui pirmininkavimo teisę geležinkelių bendro
vėj „Union Pacific“ ir „Illinois CentrarRail- 
ror'’ .

—a*p visi didieji Amerikos kapitalistai yra 
Išėję darbo ir vargo mokyklas, prieš patap
dami kapitalo viešpačiais, taip Harrimanas, 
prieš pasidarydamas direktorium, atliko „sta
žą“ traukinio mechaniku, darbininku lokomo
tyvų garaže ir pagaliau traukinių inspekto
riumi. Čia jis išmoko pažinti visas socialines 
problemas, išmoko suprasti darbo žmogaus 
naštą ir atjausti jo reikalus. Įsikvėpęs idea
lizmo, Harrimanas savo socialine programa 
atkreipė Roosevelto dėmesį. Ilgai iki karo 
Harrimanas padėjo Rooseveltui New Deal or
ganizacijoj, kur Jis dirbo kartu su Henry Wal
lace. Karui prasidėjus, Harrimanui pavedė 
Roosevcltas organizuoti materialinę pagalbą 
Anglijai, o vėliau ir Sovietų Sąjungai. Iki 
1943 metų spalių mėnesio Harriman nešė visą 
atsakomybę už tvarkingą ir gausų amerikie
tiškų ginklų ir maisto pristatymą Sovietų Są
jungai. Kaip žmogus tokiose sunkiose ir taip 
atsakingose pareigose, Harrimanas lydėjo 
Rooseveltą visose konferencijose ir dalyvavo 
visų planų paruošime. Jį matome šalia Roose
velto, pasirašant Atlanto Chartą; randame jį 
kartu su Rooseveltu Casablancos, Quebeco, 
Kairo, Teherano ir Jaltos konferencijose. Vi
sados užsidaręs, nepasitikįs žurnalistais ir jų 
nemėgstąs, visados su pilka skrybėlė ir liet
palčiu ant rankos, visados susimąstęs, tylus 
ir vengiąs viešumos — toks Harrimanas buvo, 
tokiu jis ir pasiliko.
' Kai 1943 metais spalių mėn. jis atvyko į 

Maskvą, kaip ambasadorius, sklido gandas, 
kad jis yra vienintelis ambasadorius, kuriam 
Stalinas nesigaili laiko, priimdamas ne rečiau 
kaip kartą per mėnesį. Kai jis šių metų pra
džioje atsisveikino su Kremliumi, tai Stalinas 
padovanojo buv. ambasadoriui du grynakrau- 
jus žirgus: vieną pačiam ambasadoriui pasijo
dinėti, o antrąjį — jo dukrai pasismaginti. Ir 
išjojo Harrimanas iš Maskvos, palikęs ameri
kietiškus ginklus ir padėjęs atžygiuoti raudo
nai armijai iki Berlyno... Jei dar šiandien 
kai kas nori pakaltinti velionį Rooseveltą už 
didele^ klaidas, tai tas tinka ir Harrimanui.

Kokias klaidas Harrimanas padarė, būda
mas Sovietų Sąjungai teiktos pagalbos orga
nizatoriumi, mes visi gerai žinome. Kaip jis 
tvarkysis būdamas finansų ministru, galės 
greitai pasakyti patys amerikiečiai.

V. Audrūnas

Iš BALF seimo New Yorke
GRIEŽTA REZOLIUCIJA PRIES PADARYTUS SKYRIMUS EUROPOJE 

(Mūsų korespondento pranešimas)
Šį mėnesi, kaip daugumai skaitytojų žino

ma, dėl Amerikoje vykusio paštininkų streiko, 
susižinojimas Europa buvo žymiai ribotesnis. 
Dėl tų pačių aplinkybių ir Amerikos lietuvių 
spauda negalėjo reguliariai nueiti už Ameri
kos ribų.

Spalių mėnesyje Amerikoje vyko eilė lie
tuvių organizacijų susirinkimų. Apie juos 
mes pirmąja proga paduosime įdomesnių ži
nių. Dabar gi kiek apie įvykusį BALF seimą.

BALF seimas įvyko spalių 18 ir 19 dieno
mis New Yorke. Seime dalyvavo per 180 at
stovų iš 124 skyrių ir visi BALF direktoriai. 
Kaip žinoma, BALF direktoriatas susideda iš 
21 direktoriaus. Jie pasiskirsto tarp įvairių 
Amerikos lietuvių veikime pasireiškusių sro
vių.

Seimo proga buvo aptarta tolimesni BALF 
veikimo planai, ypatingą dėmesį kreipiant 
tremtinių gelbėjimui. Tuo reikalu buvo pri
imta eilė rezoliucijų. BALF seimo proga, iš 
Europos grįžęs BALF pirmininkas kun. Kon
čius padarė platų pranešimą. Po pranešimo- 
dėl atliktų jo darbų kilo diskusijos. Ypatin
gai diskusijos lietė BALF pirmininko atliktus 
įgaliotinių skyrimus. Tuo reikalu diskusijas 
pradėjo žinoma visuomenės 'veikėja Elena De- 
venienė (Žemės Ūkio Rūmų žinioje veikusios 
Lietuvos ūkininkių Draugijos pirmininkė). 
Ponia Devenienė, po invazijos yra iš Lietuvos 
išvykusi ir įsikūrusi Waterbury, kur jai po 
ilgų pastangų pasisekė iš Sibiro ištraukti iš
vežtą savo vyrą dr. Devenį. Ji nuvykusi į 
JAV išvystė didelę visuomeninę veiklą. Šiuo 
metu ji yra Lietuvių Amerikos Tarybos ple
numo narė ir BALF 10 skyriaus pirmininkė.

Ponia Devenienė, pradėdama diskusijas 
tarp kitko pareiškė: Kiek teko girdėti iš Eu
ropos tremtinių, BALF nusižengė ne tik mū

Dr. med. Br. Radauskas

PENICILINAS
(Pradžia praėjusiame Nr.)'

Penicilinas priklauso prie taip vadinamų 
antibiotikų. Antibiotikais vadiname tam tik
ras kai kurių bakterijų bei žemesniųjų rūšių 
grybelių gaminamas medžiagas, kurios kitus 
mikroorganizmus užmuša arba stabdo jų vys
tymąsi. Daugumas šitų antibiotikų turi minė
tą ryškų veikimą įvairių ligų antkryčiams, ta
čiau tik nedidelis tų medžiagų kiekis yra ne
kenksmingas žmogaus organizmui ir gali būti 
panaudotas gydymui. Be penicilino, čia dar 
paminėtini gramicidinas ir streptomicinas, ku
rie savo veikimu yęa panašūs į peniciliną, bet 
naudojami kitokioms ligoms gydyti. Iš šių 
antibiotikų kombinacijų, pvz., penicilino su 
streptomicinu, tikimasi gauti dar geriau vei
kiančių vaistų. Chemiškai penicilinas yra 
stipri monobazinė rūkštis ir jos empirinė for
mulė yra žinoma. Dėl šiek tiek kitokio įvairių 
atomų skaičiaus penicilino melekuloje, būna 
kelių rūšių penicilinų: penicilinas I, II, III. 
Penicilino I formulė yra: C»HuChN» (CHsCH 
= CH CHsCHs), kiti penicilinai turi kiek ki
tokį radikalą, mūsų paimtą skliaustuose. Pe
nicilinas šiandie negali būti gaminamas sin
tetiniu būdu, kaip kad daugumas kitų vaistų, 
pvz., visiems pažįstami piramidonas ar aspi
rinas. Penicilinas turi „augti", nelyginant kaip 
kad auga dauginimosi būdu mielės, o tas au
gimas, kaip matėme, yra sudėtingas ir ilgas. 
Sintetinei bet kokios medžiagos gamybai pir
miausia reikalinga žinoti jos struktūrinė for
mulė, kuri rodo atomų sankabas molekuloje. 
Teko nugirsti, nęya struktūrinė penicilino for
mulė esanti surasta, tačiau ja naudojantis pa
gamintasis' „penicilinas“ buvęs net aštuonių 
rūšių, bet nė viena šių naujai pagamintų me
džiagų veikimo atžvilgiu nebuvusi penicilinu.

Penicilinas yra vienas jautriausių vaistų. 
Pirmoje eilėje jis yra labai jautrus rūkštims 
ir šarmams, todėl bonkutės, kuriose laikomas 
bei skiedžiamas penicilinas, turi būti pagamin
tos iš tam tikro stiklo, nes paprastas stiklas 
visada išskiria šiek tiek šarmų. Peniciliną su
griauna dar įvairios kitos medžiagos: sunkieji 
metalai (gyvsidabris, varis ir kt.), alkoholis, 
oksiduojančios medžiagos (vandenilio peroksi
das, kalio permanganatas). Penicilino stipru
mas greit ir smarkiai sumažėja aukštesnėse 
temperatūrose, todėl bonkutės su penicilinu 
turi būti nuolat laikomos šaldytuvuose ne 
aukščiau 4° C. Atskiesto penicilino ir šaldy
tuve negalima laikyti ilgiau kaip 2 paras. Į 
visa tai reikia atsižvelgti gydant penicilinu: 
leidžiant injekcijas neleistina odos valyti, kaip 
paprastai, spiritu, negalima daryti jokių žaiz
dų valymų vandenilio peroksidu ir kt.

1940 mt. Abraham ir Chain aprašė ypatin
gą medžiagą, gaminamą įvairių bakterijų, jų 
tarpe ir bact. coli (jos dideliame kiekyje ran
damos kiekvieno žmogaus storosiose žarnose), 
kuri bematant sugriauna peniciliną. Ši me
džiaga buvo pavadinta penicilinaze. Harper 
1943 mt. rado nemažą skaičių bakterijų, ku
rios gamina penicilinazę, taigi, nelyginant, gi
nasi nuo penicilino. Vėlesnieji bandymai pa
rodė, kad penicilinas tikrai negali įveikti bak
terijų, gaminančių penicilinazę. Todėl naudo
jant peniciliną, reikalinga daboti ypatingos 

sų šalies demokratiniams principams, bet ir 
mūsų aukotojų norams. Mes žinome, kad Eu
ropoje DP savo lageriuose viską renkasi de
mokratiniu būdu. BALF šio principo nesilai
kė ir visur skyrimo būdu paskyrė savo įga
liotinius — tas buvo girdėti ir iš pirmininko 
pranešimo. Todėl aš protestuoju prieš tokį 
BALF patvarkymą ir įnešu šią rezoliuciją: 
„Visi tremtiniai visoje Europoje BALF įga
liotinius ar BALF komitetus turi išsirinkti de
mokratiniu būdu, 6 BALF centras daugiau
siai tai gali pasisavinti teisę išrinktus komi
tetus tvirtinti.“

Ši rezoliucija po diskusijų buvo perduota 
Rezoliucijų Komisijai, o‘paskum dėl kilusių 
plenume debatų buvo perduota BALF direk- 
torijatui. Direktorijatas ją ir priėmė didele 
balsų dauguma. Už rezoliuciją balsavo socia
listai, tautininkai, sandariečiai ir dalis katali
kiškųjų srovių veikėjų. Tat reikia tikėti, kad 
kun. Končiaus savotiškai pravesti BALF at
stovų skyrimai visoje Europoje ir sukėlę daug

• nereikalingų ir karčių ginčų, nuėjusių net iki 
paskirų asmenų nuvertinimo ir nepagrįsto 
niekinimo, dabar pataisius tuos skyrimus rin
kimo tvarka, prablaivins sunkią nuotaiką.

Įdomu dar pranešti, kad BALF pirminin
kas per debatus aiškino, kad jis turėjo įgalio
tinius skirti, nes tremtiniai savo tarpe nesu
gyvena ir nepajėgsią išsirinkti. Tuo tarpu su
rinkti daviniai rodo, kad BALF pirmininkas, 
lankydamas tremtinius, aiškino, kad jis turi 
teisę juos skirti su nieku nesitardamas. (Ti
krenybėj tardamasis su keliais jam pataikau
jančiais asmenimis). .Kiek korespondentui ži
noma, sąryšyje su tokiu pirmininko pareiški
mu apie tremtinius, kaip net nesugebančius 
išsirinkti sau atstovų, eilė visuomenės veikėjų 
jau pareiškė didelį nusistebėjimą. K. Ak.

švaros ir steriliškumo, nes nuo ligonio odos 
ar nešvarių instrumentų patekę į penicilino 
skiedinį antkryčiai gaminą penicilinazę suma
žintų penicilino veikimą. Penicilinazė yra 
naudojama praktikoje, norint dėl kurių nors 
priežasčių staiga sustabdyti penicilino veiki
mą, sakysime, darant įvairius bandymus, arba 
penicilino gamyboje — norėdami patikrinti ar 
nėra kartais kultūros užkrėtimo.

Kadangi grybas penicilinas, t. y., rūkštis, 
yra labai jautrus ir nepastovus junginys, pe
nicilinas išleidžiamas iš fabrikų apyvarton na
trijaus arba kalci j aus druskos pavidale. Pe
nicilino natri jus yra rudi kristalai, o penici-
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We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K." skaitytojams 

The thirty Ninth Lesson — Trisdešimt devintoji pamoka
Jeigu mes staiga atsidurtume svetimam 

mieste kur nors Amerikoje arba Anglijoje' ir 
norėtume pasiųsti žinią saviesiems, mums, be 
abėjo, pirmoje eilėje reikės kreiptis j paštą. 
Taigi paklausykime pokalbio pašte:

At thę Post Office
Mr. A. Excuse me, please, is there a post of

fice near here?
Mr. B. Yes, we just are close by the General 

Post Office. Let’s enter.
Mr. A. Where can I get several stamps?
Mr. B. Here is the counter “Stamps“. Here 

you can get stamps and postcards (in
land and foreign).

Mr. A. Thank you (to the official). Give me, 
please, ten penny and five three pen
ny stamps. Where’s the department 
for “poste restante“ letters?

Official: Down there, bn your left.
Mr. A. What a lot of people. It is awful. I 

shall have to wait and take my turn. 
Mr. B. Never mind; it can’t be helped. Your 

turn soon will come. Have patience. 
Mr. A. (after a while) Atlastl (to the official). 

Is there, please, a letter for me, ad
dressed — V. A. poste restante?

Official: Yes, here’s one.
Sir. A. (after having opened the letter and 

read it) Oh, I do hope you don’t mind 
my keeping you; the letter that I ha
ve just received requires and imme
diate answer. I shall be obliged to 
telephone to Paris, then to telegraph 
to Lisbon, and finally send a cable
gram to New York.

Sir. B. You do not detain me at all; I am 
happy to help you.

Mr. A. (to the official) I want to telephone 
to Paris 3526.

Official: All right, Sir, the line is disengaged, 
you will be connected immediately. 

Mr. A. (when the connection is fixed up, en
ters the box and speaks into telepho
ne) Halloo! Mr. D.? 

lino kalcijus esąs daugiau higroskopinis — 
šviesiai gelsvi, amorfiniai (beformiai) milte
liai. Kiekvienoje bonkutėje dažniausia būna 
po 100.000 internacionalinių penicilino viene
tų, arba tai yra tabletės po apie 10.000 inter
nacionalinių penicilino vienetų kiekvienoje. 
Internacionalinis vienetas yra lygus 0,6 mi- 
krogramo (0,000001 gramo) gryno penicilino 
natrijaus. Kadangi gryno penicilino gamyba 
yra sunki, todėl penicilino milteliuose papras
tai tebūna apie 2On/o gryno penicilino, o liku- ■ 
šioji dalis yra kitokios neišvalytos medžiagos..

Penicilinas turi labai stiprų daugelio bak
terijų augimą stabdantį veikimą. Bandomuo
siuose indeliuose kai kurios bakterijos visai 
sustoja augusios penicilino skiediniuose iki 
1:100.000.000. Šis praskiedimas jau prilygsta 
homeopatiniams skiediniams. Iš kitos pusės, 
penicilinas, ypačiai gryname pavidale, yra 
aukštesniųjų gyvių bei žmogaus organizmui 
visai nekenksmingas net naudojant dešimte
riopai ir didesnius kiekius, negu reikalinga 
gydymui. Pelės lengvai perneša įšvirkštimus 
50.000 vienetų penicilino, tuo tarpu žmogui gy
dymo tikslais vienu įšvirkštimu paprastai te
duodama nuo 20.000 iki 40.000 vienetų. Ši 
paskutinioji penicilino savybė leidžia jį nau
doti ir visai silpniems ligoniams.

Šiandie penicilinas naudojamas visų tų su
sirgimų atvejais, kai žinoma arba bent pri
leidžiama, jog duotuoju atveju bakterijos, su- 
kėlusios ligą, bus penicilino paveiktos. Peni
cilinas veikia šių ligų antkryčius: triperio ir 
sifilio; smegenų plėvės, plaučių ir širdies už
degimo, kraujo ir žaizdų užkrėtimo, grįžtamo
sios šiltinės, dujinės gangrenos ir kt. Šios 
bakterijos vadinamos jautriomis penicilinui, 
tuo tarpu kitos: džiovos, vidurių šiltinės, kru
vinosios ir kt., kurių penicilinas neveikia — 
nejautriomis penicilinui.

Minėjome, kad įprastame dozavime peni
cilinas tik stabdo daugelio bakterijų augimą, 
jų pačių neužmušdamas. Tačiau šio veikimo 
pilnai pakanka ligai pagydyti, nes kiekvienas 
gyvas organizmas turi įvairių būdu gintis nuo 
bakterijų ir jų nuodų. Čia veikia baltieji
kraujo rutuliukai, įvairios kraujo ir kūno 
skysčių medžiagos (antitoksinai), kūno aukš
tesnioji temperatūra sergant ir kt. Veikiant 
šiems faktoriams, tam tikrais atvejais ir be 
vaistu pagalbos, ligos sukėlėjai nugalimi. Pe
nicilinui veikiant bakterijos negali daugintis 
(bakteriostatinis veikimas), o kaip-tik ligos 
bakterijų dauginimasis, o ne jų esimas žmo
gaus kūne ir yra kiekvienos užkrečiamos ligos 
esmė ir pavojus. Bakterijoms bei jų nuodams 
nebesidauginant, ligonio organizmas savo na
tūralinėmis jėgomis tebesančias bakterijas 
sunaikina, nuodus neutralizuoja, ir ligonis pa
gyja. Įdomu ir praktiškai svarbu, kad peni
cilinas kaip tik tuo kūno savisaugos ir gyni
mosi nuo antkryčių aparato veiklos nė kiek 
netrukdo, ko toli gražu negalima būtų pasa
kyti apie kitus vaistus. Apie penicilino, šio 
daugeliu atveju tikrai nuostabiai greit ir tik
rai veikiančio vaisto, taikymą gydyme teks 
kalbėti kitą kartą.

Mr. B. With whom have I the pleasure of 
speaking?

Mr. A. With Mr. A. of London.
Mr. D. Oh. Good morning, did you receive 

my letter of yesterday?
Mr A. I have just this moment received it... 

(they talked for a while and then Mr. 
A hangs up).

Mr. B. Could you hear distinctly?
Mr. A. Yes, we were not interrupted. But 

now I must send a telegram to Lis
bon. Where is the ‘telegraph office? 
I need several telegrame forms.

Mr. B. Here they are.
Mr. A. Thank you.. And now I will send a 

money order to my son' who is at a 
boarding school. I think I must cash 
these orders here. And now, I think 
it is all. I am very obliged to you 
for your help. Good-bye.

Mr. B. Oh. Don’t mention it. Good-bye. 
post office (post ofis) — paštas, pašto įstaiga 
close (kloz) — šalia, arti, čia pat.
let’s enter — įeikime
stamp (stemp) — pašto ženklas, antspaudas 
counter (kaunter) — pašto langelis, kasa > 
inland postcard — pašto atvirukas (rašyti 

krašte)
foreign postcard — pašto atvirukas (rašyti į 

užsienį)
department (dipartment) — skyrius
post restante letter — laiškas iki pareikala

vimo
it is awful — tai nemalonu, biauru
to take the turn (tek ze torn) — laukti eilės 
never mind (never maind) — nesvarbu, nieko 

tokio
Dėl vietos stokos likusius žodžius bei smul

kesnius paaiškinimus duosiu' kitą pamoką.
Korektūros klaidų atitaisymas

Antraštės trečioje eilutėje turi būti “Thirty 
Eighth Lesson“.

Tekste 46 eilutėje turi būti ne “panopener“, 
bet "canopener".
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Bažnytinės muzikos studijų dienos Pabaltijiečiai į Alaską?
Sv. Sosto Delegatūrai pritariant, lietuvių 

religinės-bažnytinės muzikos reikalams pana
grinėti ir aptarti šių metų lapkričio 20-22 d. 
šaukiamas Regensburge, Vokietijos bažnyt 
muzikos centre, liet, muzikų suvažiavimas. 
Į šį suvažiavimą kviečiami visi muzikai ir 
muzikos mėgėjai: kunigai, vyrai ir moterys, 
kompozitoriai, dirigentai ir solistai, vargoni
ninkai, muzikos mokytojai ir kiti.

Programoje daugiausia bus svarstomi prak
tiniai giedojimo dalykai: chorai ir gaidų klau
simas, bendruomeninis bažnyčios giedojimas 
ir jo suvienodinimas, susipažinimas su chora
liniu giedojimu, trūkstamų giesmių kūrimas 
ir 1.1. Regensburgo bažnytinės muzikos mo
kykla ir kadedros berniuktf choras (domšpa- 
cai) sutiko savo muzikos meną parodyti prak
tiškai savo repeticijomis ir pademonstravimu. 
Knygynai pažadėjo lietuviškiems interesan
tams savo duris plačiau atidaryti.

Suvažiavimo dalyviai bus apgyvendinti pas 
šeimas. Nesaldintos kavos ir pagerintos sriu
bos bus visiems parūpinta, bet stipresnio už
kampio prašome atsivežti.

Atvykus į Regensburgą, prašome registruo
tis Pijaus salėje Obermūnsterplatz 10 (netoli 
gelž. stoties); ten bus nurodomos nakvynės. 
Toje salėje vyks taip pat ir posėdžiai. Gaidų 
pasikeitimo tikslu prašome atsivežti savo liet 
giesmių ir dainų partitūras.

Kadangi šis suvažiavimas turi uždavinį pa
sitarnauti bažnytiniam lietuvių giedojimui, tai 
būtų tikslu, kad lietuvių parapijos savo var
gonininkams ir nepasiturintiems muzikams 
apmokėtų kelionės išlaidas, kad jie lengviau 
galėti! į suvažiavimą atvykti. Rengėjai 

Dalinė, infliacija
(Atkelta iš 4 pusi.) 

mui dar nepakanka, tai valdžia yra priversta 
suteikti emisijos bankui teisę leisti apyvarton 
neapėžtą neuždirbtų ir nė kuo nepadengtų pi
nigų — banknotų.

Bankų kapitalus sudaro: a) akcijos, b) in
dėliai, c) atsargos kapitalas ir d) paskolintas 
kapitalas. Paskolų bankas gali išduoti tiek, 
kurią sumą sudaro čia paminėtos pozicijos. 
Tuo tarpu emisijos bankuose prie išskolina- 
mujų pozicijų reilria priskaityti ir apyvarton 
leidžiamus banknmus. Užtat emisijos bankų

kredito tiekimo potencialas yra žymiai dides
nis. Paprastai emisijos bankai paskolas tei
kia tik trumpalaikes, diskonto ir einamų są
skaitų forma, kad patogiau galėtų regulioti 
gėrybių ir pinigų santykį. Karo metu tas 
santykis vienoje valstybėje nebėra išlaikomas: 
gėrybės mažėja, pinigų kiekis didėja.

Žvilgterėkime į Vokietijos piniginę būklę. 
Prieš šį karą Vokietijoje banknotų-apyvarton 
Karo reikalams papildomai
buvo paleista apie 6 miliardus RM

išleista dar apie 62 miliardus RM
Karo pabaigoje banknotų

kiekis apyvartoje jau
„ siekė apie 68 miliardus RM
Gi šiame kare nuo 1940 - 1945 metų Vokieti
jos karo išlaidos siekė 535 miliardus RM („Lū- 
neburger Landeszeitung“ Nr. 7 v. 5. 2. 1946). 
Mokesčiais tebuvo surinkta tik apie 267 mi- 
liardai RM. Likusias išlaidas reikėjo dengti 
paskolomis ir, kai nebebuvo iš ko skolintis, 
— nepadengtais banknotais.

Vokietijos karo išlaidų apyskaita maždaug 
atrodytų šitaip:

Pajamos
Surinkta mokesčiais 267 miliardus RM 
Paskolos:

indėliai 100 miliardus RM
kiti kapitalai 106 miliardus RM

Nepadengti banknotai 62 miliardus RM
Viso 535 miliardus RM

Išlaidos
Visos išlaidos 535 miliardus RM

Viso 535 miliardus RM
Prieš karą apyvarton banknotų buvo pa

leista apie 6*miliardai RM ir, žinoma, toje pat 
sumoje turėjo būti apyvartoje įvairių gėry
bių — prekių. Dabartiniu metu gėrybių kie
kis apyvartoje yra žymiai sumažėjęs. Nelabai 
smarkiai suklysime sakydami, kad dabartiniu 
metu įvairių gėrybių apyvartoje yra maždaug 
už 1 miliardą RM, o pinigų kiekis apyvartoje 
sieks vidutiniškai apie 60 miliardų RM. Dalis 
pinigų, einant karo veiksmams, be abejo, yra 
žuvę. Turint apytikrius davinius, dabar jau 
nesunku yra surasti dabartinės markės vertę.

UP iš Vašingtono praneša, kad JAV vy- 
rteusybės pareigūnai svarstę pasiūlymą, pa
gal kurį būtų įsileista į Alaską apie 100.000 
lietuvių, latvių ir estų, šiuo metu esančių Vo
kietijoje. Pasiūlijimo studijavimas esąs tik 
preliminarinėje stadijoje ir netenka laukti, 
kad būti! imtasi akcijos kelių mėnesių būvyje.

Kadangi trys Pabaltijo valstybės esančios 
inkorporuotos į Sovietų- Sąjungą, tai kai kurie 
jų piliečiai teikia pirmumą negrįžti į savo 
tėvynes. Keletas JAV pareigūnų yra pareiškę, 
jog Pabaltijo kraštų piliečiai galėtų būti geri 
Alaskos kolonistai, nes jie esą iš šalto klimato 
srities. Tos teritorijos apgyvendinimą nori 
skatinti karo ir vidaus departamentai.

Alaska yra kraštas turtingas žemės turtais 
— auksu, sidabru, variu, akmens anglimi, naf
ta, geležimi. Anksčiau buvo tnanyta, kad Alas
ka yra ųenaudinga dykuma. 1940 metais Alas- 
koje buvo iškasta aukso už 26 milijonus do
lerių, o vario vertė siekusi net 225 mil. do
lerių. Paskutiniuoju metu Matanuska slėnio 
projektas parodęs, kad ir ūkininkai ten gali, 
turėti naudos iš žemės. Svarbiausia tačiau' 
pramonės šaka — žvejyba. Daugiausia par
duodama lašišų. Iš žuvų pramonės gaunama 
apie 50 mil. dolerių per metus. Ne maža ver
čiamasi ir kailių prekyba.

Alaskos pusiasalis užima 1.552.500 kv. km, 
t. y., du kartus tiek, kiek Vokietija. JAV jį 
yra 1876 metais nupirkusios iš caristinės Ru
sijos už 7,2 milijonus dolerių. 1906%m. ten gy
venę apie 82.500 gyv. — eskimų, aleutų, in
dėnų, kiniečių.

Šiuo metu ypatingą dėmesį į Alaską krei
pia karo departamentas. Karo bazėse ten da
bar esą apie 10.000 karių, tačiau norimą tą 
kiekį padvigubinti.

Reikia visą apyvartoje esantį pinigų kiekį (su
mą), padalyti iš apyvartoje esančių gėrybių 
vertės kiekio (sumos) ir gautas rezultatas pa
rodys, kiek kartų pinigo vertė yra smukusi. 
Padalinkime 60:1 = 60. Iš to išeina, kad da
bartinės markės vertė, palyginus ją su prieš
karinės markės verte, yra smukusi arba ma
žesnė apie 60 kartų. Juodoji rinka maždaug 
to principo ir laikosi.

Buvę karo belaisviai prilyginami kitiems 
tremtiniams

Kompetetingų įstaigų pranešta, kad lietuj 
viai,. tarnavę vokiečių kariuomenėje, dabar 
esą anglų nelaisvėje, D. Britanijoje, gali pra
šytis anglų įstaigų nukreipti juos į amerikie
čių ar britų okupuotas zonas Vokietijoje. Lie
tuvis, esąs britų karo nelaisvėje, gali prašyti 
Amerikos konsulą vizos įvažiuoti į JAValsty- 
bes. Tačiau tuo pat metu jo artimieji ar gi
minės JAValstybėse turėtų parūpinti jam rei
kalingų dokumentų (affidavito ir kt.) įvažiuo
ti į Jungtines Amerikos Valstybes.
Trumanas leido 48 estams pasilikti Amerikoje

AP iš Miami praneša, kad prezidentas Tru
manas leido apsigyventi Amerikoje 48 DP es
tams, kurie perplaukė vandenyną, padaryda
mi 6.000 mylių kelio. Laimingieji bučiavo 
Amerikos žemę. Jie atplaukė dviem laive
liais.

Milijardas dolerių aviacijos pramone]
UP iš Vašingtono praneša, jog JAV orinės 

pajėgos reikalauja metinei aviacijos pramonei 
vieno milijardo dolerių, kad ji būtų paruošta 
greitai masinei bombonešių ir naikintuvų ga
mybai. Si suma yra 10 kartų mažesnė už 
prieškarinę, bet sudaro tik vieną šeštąją dalį 
aukščiausios karo meto, kada buvo pagaminta 
per metus 100.000 lėktuvų. Karo metu joje 
dirbo apie 2 milijonai darbininkų, o dabar tik 
200.000.

Amerikos izoliacija vestų prie naujo karo
AP praneša, kad gen. Dwight D. Eisen- • 

howeris pareiškė, kad Amerikos izoliacija bū
tų naujo pasaulinio konflikto preliudu.

„Šiuo metu, sako gen. Eisenhoweris, aš 
tvirtai tikiu, kad Amerikos visuomenė neišleis 
vadovavimo iš savo rankų ir savo atsakingu
me neužmigs nusiginklavimo ir izoliacijos le
targu.“ „Mes žiūrime į ateitį su giliu' įsitiki
nimu, kad garinis silpnumas iš mūsų pusės 
neturi leisti pergalės vaisiams pražūti."

e Prezidentas Trumanas atominės energijos 
kontrolę išėmė iš karinių žinybų ir pavedė ci
vilinei komisijai; Atominės Energijos Kontro
lės Komisijos pirmininku paskyrė David E. 
Lilienthal.

Pranešimai
Skautininkų-ių registracija

' Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmi- 
ja, pagal savo š. m. VIII. 31 d. nutarimą, yra 
paskelbusi visų laipsnių skautininkų ir skau- 
tlninkių registraciją.

Kiekvienas skautininkas-ė reglstruodama- 
sls turi raštu LSS Tarybos Pirmi jai ([13b] 
Augsburg-Haunstetten, Lith. DP Camp) pra
nešti savo:

a) varą, pavardę, gimimo datą;
b) tikybą, tautybę, pilietybę;
c) mokslą, profesiją, dabartinį užsiėmimą;
d) įstojimo į skautų organizaciją datą; ,
e) pakėlimo į paskautininkio, skautininko 
. -ir vyresniojo skautininko laipsnius da

tas;
f) kurias pareigas dabar eina L£S;
g) kuriam tuntui priklauso;
h) tikslų savo adresą.
Užsiregistruoti reikia Ilgi š. m. XI. 30 d. 

Ligi to laiko neužsiregistravusieji nebus įtrau
kiami į LSS skautininkų ir skautininkių są
rašus ir neturės teisės vadintis skautininkų 
vardais. LSS Tarybos Pirmija

L.S.S. jūrų skautų organizaciniams jūrų 
skautų reikalams aptarti, š. m. gruodžio 7-9 d. 
kviečia Horneburge (anglų zonoje) jūrų skau
tų vienetų vadų suvažiavimą — kursus.

Į suvažiavimą kviečiami nuo vieneto po 
S atstovus ir senuosius jūrų skautus vadus.

Vykstantieji suvažiaviman skautai telegra
ma ir papildomai laišku savo pavardę, vardą, 
index card Nr. ir vietinio UNRRA Team Nr. 
bei adresą praneša jūr. sktn. ŠARŪNUI Vla
dui, Baltic University, (24) Hamburg 36, 
Karolinenstr.

LIETUVIŠKOJI JŪRŲ MOKYKLA 
FLENSBURGE,

pradėdama pirmuosius mokslo metus, dėkoja 
visiems kuriuo nors būdu prisidėjusiems prie 
mokyklos organizavimo, už vis Flensburgo 
lietuvių ryšių karininkui ponui St. Kuzmin
skui, taip pat Flensburgo lietuvių stovyklų 
vadovybėms bei "visuomenei.

Dėl svarbių ir pateisinamų priežasčių nu
matant vienam mokyklos lektorių iš Flens
burgo išsikelti, mokykla yra skubiai reika
linga inžinieriaus mechaniko, galinčio mecha
nikos skyriuje dėstyti garo mašinas ir garo 
katilus arba vidaus degimo variklius. Apsi
gyvenimo ir darbo sąlygos geros. Dėl sunku
mų perregistruoti atvykstančiuosius iš kitų 
zonų, pirmoje eilėje pageidaujami kandidatai 
Iš anglų zonos.

Esant lektoriams navigacijos skyriuje irgi 
perkrautiems pamokomis, pageidaujamas dar 
vienas lektorius, galįs apsiimti dėstyti nautinę . 
astronomiją arba laivybą (Seemannschaft).

Prašoma rašyti: Dr. P. Mažeikai, (24) Flens- 
turg, Nunketof 1, Seefahrtschule.

LEIDĖJAMS. AUTORIAMS IR REDAK
TORIAMS PRANEŠIMAS

Pranšama, kad suorganizuotas Lituanisti- 
lis archyvas. Jo tikslas — rinkti ir saugoti 
zisą Lietuvos ir lietuvių reikalus liečiančią 
literatūrą, išleistą tremtyje.

Prašoma visi periodinių Ir neperiodinių 
leidinių (laikraščių, žurnalų, knygų, vadovė

Mes ieškome savųjų
2217. Litkienė Ida (Brūnninghausen, Kr. Bad 

Pyrmont-Hameln/Hann., Lithuan. Camp) 
sūnaus Litkio Oskaro.

2218. Marcinkevičienė Pranė (Ansbach, Hin
denburg-Kaserne, Litauisches Komitee) 
— savo vyro Marcinkevičiaus Petro, gim. 
1907 m.

2219. Jusys Antanas (Kassel - Oberzwehren, 
Mattenberglager) — brolio Jusio Juozo 
ir pažįstamųjų.

2220. Mkt. Kunskaitė Natalija (Greven, Krs. 
Munster, Litauisches Lager) — Ivanau
sko Prano.

2221. V. Bučys, gyv. Švedijoje, Eskilstuna, 
Kopmanstr. 21a, ieško savo šeimos ir Si- 
deravičiaus Juozo.

2222. Tėvai, gyvenantieji Danijoje (D.R.K. Lej- 
ren, Blok 11, Nymindegab pr. Norre Ne- 
bel), ieško savo sūnų: Tyslau Gustav, 
gim. 1927. 9. 18, ir Nolinis Albinas, gi
musio 1926 m.

2223. Samuolytė Stasė ([14a] Weilheim-Teck, 
Poststr. 3) — tėvo Samuolio JUozo, se
sers Damulienės Onos ir kt. artimųjų, 
žinančiuosius apie juos prašoma atsi
liepti. .

2224. Damašauskas Vladas ([21] Boholt/Westf., 
Baltic Camp U 8, Lith. Group) — gimi
nių ir pažįstamųjų.

2225. Nakrošiutė - Vaičkuvienė (Lahde, Krs. 
Minden, DP Camp „B“ 13) — brolio Na- 
krasevičiaus Leono?

2226. Plisaitė Dina (Kassel-Oberzwehren, Mat
tenberglager) — Zacharkos Stanislovo.

2227. Putinas Kristupas (Augsburg-Haunstet
ten, Flachsstr. 50-3) — Putlnaltės Olgos, 
Perednienės su dukrele Irena, Užupienės 
Pranciškos, Lukošiaus Antano su šeima, 
Putino Jono su šeima.

2228. Pladys Jonas (Augsburg-Haunstetten, 
Flachsstr. 50-3) — Savicko Mykolo, Dr. 
Dagilio.

2229. Paliulis Jonas (Hamburg - Geesthacht, 
Litauisches Lager Spakenberg I) — sū
naus Paliulio Jono ir kt. giminių, Rudze
vičiaus Antano, Majausko Juozo ir Va
siliausko Jurgio.

’30. Augustinaitis Bronius ([15] Hanau a. M., 
Litauisches Lager) — sesers Augustinai- 
tytės-Grimalauskienės Adelės, kt. gimi
nių ir pažįstamųjų.

2231. Kazlauskienė-Marčiulionytė Marija ([20] 
Oldenburg i. O., „Unterm Berg“, Litaui
sches Lager) — Marčiulionio Miko, Vai
tekūnų Vlado ir Agnietės.

2232. Karosaitė Ona (Kempten/Allg., DP Cen
ter UNRRA Team 76, Schloss-Kaseme) 
—-Niparienės Onos, gyvenusios St. An- 
dreasberg.

2233. Račkutė Danguolė (Kempten/Allgūu, DP 
Center UNRRA Team 76, SchloBkaseme) 
— Račkaus Izidoriaus. Žinantieji ką 
nors apie jį prašomi atsiliepti.

2234. Le'beris Aleksandras ([20] Wolterdingen 
b. Soltau. Baltic Camp) — Leiberio Juo
zo, agr. Žilio Vlado, kt. giminių ir pa
žįstamųjų.

2235. Paliokienė Ema (Reppner b. Lebenstedt 
ū. Braunschweig, Lager 24) — tėvų Nei
mantų.

2236. Lietuvių Komitetas ([14a] Neuffen, 
Krs. Nurtingen, Bahnhofstr. 19) prašo

lių, brošiūrų, atsišaukimų, plakatų... tiek 
spaustuvėje, tiek rotatoriumi spausdintų, pa
galiau mašinėle ar ranka rašytų bei pieštų) 
leidėjai, autoriai ir redaktoriai, o taip pat šių 
leidinių platintojai ir kolekcionieriai:

a) jei iki šiol dar nėra padaręs, siųsti kiek
vieno iki šiol išėjusio leidinio bent po 
du cgz. Lituanistiniam archyvui, adresu 
— Gabr. Tačius, (14b) Pfullingen, Kr. 
Reutlingen; Goethestr. 18;

b) ateity be specialių prašymų bei ragini
mų siuntinėti tuo pačiu adresu periodi
nius leidinius reguliariai, kaip abonen
tui, o vienkartinius — tuojau pat jiems 
išėjus. Informacijų Biuras

„ATŽALYNO“ PRANEŠIMAS
Netrukus iŠ spaudos išeina sieninis ir kiše

ninis 1947 m. lietuvių, tremtinių kalendorius. 
Abiejų leidinių meninę'dalį tvarko ir prižiūri 
daiL J. Firinauskas.

Gerb. Spaudos Platintojai, gavę minėtų lei
dinių pavyzdžius, maloniai prašomi nedelsiant 
pranešti leidyklon aptikt] užsakomų egzem
pliorių skaičių.

„ATŽALYNAS“ Weilheim-Teck (14a)
• Postfach Nr. 1

KAMUOLIO ŽAIDIMŲ TAISYKLĖS
SPORTLITERATUR (oficialios orinio, krep - 

šinio ir futbolo taisyklės pagal naujausius USA 
ir kontinente priimtus nuostatus) vokiečių kal
ba išleistos UNRRA Team 537 Leidyklos 
Landshute. Jos skiriamos naudotis DP sporti
ninkams. • ,

Užsisakant siųsti UNRRA Team 537 Lands
hut pagal kainą priklausančią pinigų sumą, 
priskaitant 1,- RM persiuntimo išlaidų. Tai
syklių kaina: Orinis ir Futbolas — po 1,- RM 
ir Krepšinis — 1,50 RM. •

KLEINKOETZO (Guenzhurgo apskr.) 1 i e - 
tuviu stovykla nuo š. m. lapkričio 9d. 
perkelta j Dilingeną. Visais reikalais, liečian
čiais Kleinkoetzo lietuvių stovyklą, dabar 
kreiptis į Dilingeno lietuvių stovyklą: Dil- 
lingen/D., Litauisches Lager.

Š. m. spalių 15 d. Kempteno DP ligoninėje 
mirė SMILINGIS Alfonsas, gim. 1920 m. gruo
džio 25 d. Žemaitijoje.

Giminės ir pažįstamieji, norį apie jį smul
kesnių žinių gauti, kreipiasi į L.R.Kr. Mem- 
mingeno Skyriaus Valdybą, (13b) Memmin
gen, Hirschgasse 1.

Stovyklų Vadovybių dėmesiui
Ansbacho Hindenburg-Kaserne stovyk

los gyventojai lietuviai:
1) SKEVALAS Petras, gim. 1926. VII. 5 d. 

iš Kauno. Ident. Card Nr. 423054 ir
2) ŠPECKIS Eduardas, gim. 1923'. IV. 7 d. 

iš Kauno, Ident. Card 423055, š. m. spalių 28 d- 
apvogė kelis lietuvius tremtinius, pasisavin
dami iš jų 900 RM pinigais, kostiumą, 2 p. 
batų, 2 puspalčius ir kt. reikmenų, ir be ži
nios pasišalinio iš stovyklos.

Prašoma jų į kitas stovyklas nepriimti ir 
kaip paieškomus per policiją grąžinti į Ans
bacho stovyklą.

Kita laikraščiai prašomi šį skelbimą persi
spausdinti. •

LTB Ansbacho Apylinkės Komitetas

Matutį Viktorą, jo žmoną Janušauskai
te Vandą arba žinančiuosius ką nors apie 
juos atsiliepti.

2237. Kairys Albertas ([23] Zeven-Sccdorf, Kr. 
Bremervorde, Baltic Camp, Lithuanian 
Group, B-24-II r.) — brolio Kairio Al
fonso, buv. gelžkeliečio Lietuvoje.

2238. Zadrovskis Juozas (Bamberg, Moosgasse) 
— seserų, kt. giminių ir pažįstamųjų.

2239. Staškevičius Vytautas (Hanau, Litaui
sches Lager) — Staškevičiutės-Pivoriū- 
nienės. Jos likimą žinantieji prašomi at
siliepti.

2240. šimauskaitė Ona (Tubingen, Am Lust- 
nauer Tor 4) — brolio Šimanskio Alek
sandro, Jonos.

2241. Venskus Leonas ([20] Okcr/Harz, Litaui
sches Lager Nr. 17) — savo brolių Ven- 
skų Albino ir Jono.

2242. Pikelis Jonas ir Šarauskienė Ona, gyv. 
Amerikoje, ieško savo giminių: Šaulie
nės Elžbietos, Morkaus Antano ir Ba
rauskaitės Elžbietos. Rašyti šiuo adre
su: Mr. John Pickoll, 55 California st, 
West Heven 16, Conn., U.S.A.

2243. Rattay Hans ([24] Neumunster, Pat-Wil- 
son-Str. 24) — Kragumo Valdemaro, 
pask. metu buv. Ohorn bei Puswitz, Kr. 
Kamenz/Sachsen, ir Borgirlaitės Stefos, 
gyvenusios Breslau.

Skubiai prašomas atsiliepti Jonas M„ 
praeitas Kalėdas viešėjęs Bremervordė- 
je, dėl savo drabužių ir dokumentų at
siėmimo, nes greitu laiku turėsiu visa 
tai palikti Raud. Kryžiaus žinioje. At
siliepti prašau Oldenburg i. O. (23), Don- 
nerschweerstr. „Unterm Berg“.

Sesuo

Kas žinote, kur yra BAKYTĖ Kazė, stud. 
DID VALYTĖ Marija, DEŠIUKAITĖ Mcliani- 
ja ir SKELTYTĖ Regina, prašau pranešti šiuo 
adresu: Kairys, (13a) Post Wiesent b. Worth 
a. D., Hermannsberg.

Dillingeno Lietuvių Stovyklos šoferių 
kursų kursantui

a.a. Jurgiui ŽVALIAUSKUI 
tragiškai žuvus, jo giminėms ir artimie
siems gilią užuojautą reiškia

Kursų Vedėjas 
ir kursantai

H MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovykla

Leidžia Redakcinis Kolektyvas:
Vyr. Redaktorius D. Penikas,
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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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Kas patiria tremtinių ir Lietuvos 
reikalu

(IŠ AMERIKIEČIŲ LIETUVIŲ SPAUDOS)

Šių metų Amerikos derlius.Lietuvai Vaduoti Sąjungos veikėjai, Ame
rican Friends of Lithuania draugijos vardu, 
neseniai buvo įteikę Prezidentui Trumanui ir 
Valstybės Departamentui raštus tremtinių ir 
Lietuvos reikalu. Tuose raštuose kėlė lietuviu 
vargus per tris okupacijas, tremtinių vargus 
dabartinėse sąlygose, neteisingai daromus tik
rinimų sprendimus. Buvo prašoma, kad pa
darytų viską, jog okupantai Lietuvą apleistų 
ir tremtiniai galėtų grįžti atgal. Gi negalint 
grįžti namo, tremtiniams prašoma leisti įva
žiuoti į JAV.

Tik atėję laikraščiai iš JAV jau paduoda į 
tuos raštus gautą atsakymą Dirvos Nr. 38 pa
skelbtas angliškasis atsakymo tekstas. Jame 
sakoma, kad DP tikrinimas yra problema, kuri 
giliai liečia vyriausybę. Jų teigimu, kiekviena, 
pastanga yra daroma tam, kad suradus tei
singą sprendimą labai komplikuotoje ir tra
giškoje padėtyje. Dėkodami už iškeltus fak
tus, žada atkreipti reikiamą dėmesį. Tai pat 
pažymi, kad JAV nepripažino Pabaltijo kraš
tų okupacijos ir tebepripažįsta prie JAV akre
dituotus Pabaltijo kraštų atstovus. Prie at
sakymo pridėtas specialus raštas, kuriame kal
bama apie Prezidento Trumano pastangas į 
JAV įsileisti didesnį tremtinių |dekį. Atsaky
mas buvo duotas Valstybės Departamento ati
tinkamo valdininko Walter W a 1 k i n s h a w , 
Chief, Public Views and Inquiries Section Di
vision of Public Liaison.

Kiek sovietai turi kariuomenės 
okupuotuose kraštuos'-

Tai klausimas, į kuri vargu ar kas gali 
duoti visai teisingą atsakymą. Mums čia įdo
mu susipažinti, kaip į tą klausimą atsako Ame
rikos spauda. Neseniai savaitraštis „Amerika“ 
paskelbė rašinį, pavadintą „Rusų kariai kitų 
Žemėse“. Tame rašinyje sakoma: „Amerikos 
spaudos žiniomis, už Rusijos sienų raudonar
miečių tiek esama: Suomijoje — 20.000, Vo
kietijoje — 750.000, Lenkijoje 450.000, Čeko
slovakijoje — 10.000, Austrijoje — 60.000, Ru- 
nijoje — 300.000, Jugoslavijoje — 7.000, Al- 

-banijoje — 2.000, Bulgarijoje — 90.000, Man- 
džūrijoje — 85.000, Korėjoje — 175.000,• Azer- 
beidžane — 10.000. „Kiek kariuomenės yra 
Pabaltijo kraštuose, neskelbiama. Iš kitų šal
tinių sakoma, kad vien Lietuvoje gali būti 
apie 200.000 kariuomenės. Tuo reikalu ta pati 
„Amerika“ rašo: „New York Times vedamųjų 
skyriuje sako, kad pagal Gromyko planą, Ru
sija vargiai bepraneštų, kiek ji kareivių laiko 
Pabaltijo šalyse,_ nors jos nieku būdu nėra bu
vusios „ankstyvesnės priešo žemės“.

Įvairios žinios
• Tarp Kinijos ir JAValstybių buvo sudary-. 
ta prekybos sutartis. Tai istorinis Įvykis, nes 
prekybos sutarties nebuvo sudaryta tarp šių 
kraštų nuo 1844 metų.
• Maskvos radijo pranešimu, britai laiką 
Egipte 200.00 vokiečių belaisvių ir naudoja 
juos Sueco srityje kariniams įrengimams, at
likti.
9 Gen. J. T. McNarney pareiškė, kad JAV 
savo okupacinės kariuomenės neatitrauks iš 
Europos tol, kol įr kiti kraštai to nepadarys. 
Jis tikisi, jog JAV armija atliks per „10-15 
metų“.
• Italijos komunistų vadas tarėsi su Jugo
slavijos komunistų vadu dėl bendros politikos. 
Tito sutinka perleisti Italijai Triestą, jei Ita
lija perleistų Jugoslavijai Goerzia.
• Nuo lapkričio 10 d. Austrijoje dienos mais
to davinys pakeliamas iš 1200 kai. iki 1550 kai. 
ir tuo būdu sulyginamas su naciškos Vokieti
jos daviniu.
• Pranešama iš Frankfurto, kad iš Wiesba- 
deno stovyklos beveik pusė DP jau iškrausty
ta į kitas stovyklas ir kad likusieji bus išga
benti iki gruodžio pradžios. Tos patalpos 
esančios reikalingos JAV kariuomenei.
O Masinio žydų antplūdžio iš Lenkijos ne
būsią, nes ten pasidarę ramiau. Be to, Vo
kietijoje DP žydai turėsią dar bent 2-3 metus 
Išbūti. Iš Lenkijos žydai dabar išvyksią tik su 
vizomis, jei nepablogėsią reikalai. Šiuo metu 
Vokietijoje yra 185.000 ir Austrijoje pre 30.000 
žydų. Palestinon įleidimas 100.000 neišspręstų 
žydų problemos.
• Sovietų Sąjunga atėmė leidimą amerikie
čių korespondentams siųsti žinias iš Maskvos 
trumpųjų bangų, radijo siųstuvais.
• D. Britanijos karalius atidarė naują Par
lamento sesiją ir pasakė sosto kalba, kurioje 
pareiškė, jog Britanijos vyriausybė kartu su 
kitų kraštų vyriausybėmis sieks gerovės vi
soms pasaulio tautoms.

Šią vasarą Amerikos valdžios raportai apie 
derlių buvo labai džiuginantieji. Tačiau pa
blogėjęs oras į derliaus suvalymo <-metą der
lių kiek sumažino. Vienok, kaip, praneša Ame
rikos lietuvi^ laikraščiai, šių metų Amerikos 
derlius bus 2% didesnis, negu kad buvo 1942 
metais, kada jis buvo laikomas ypatingai geru. 
Vaizdžiau kalbant, derlius numatomas 26% 
didesnis už 1923 — 1932 metų vidurkį. Įdo
mu pranešti ir rūkoriams, kad tabako derlius 
taip pat nepaprastai geras. Ar mūsų rūko
riams teks tą gerą tabaką padidintomis nor
momis rūkyti, kyla daug abejonių.

Amerikoje pragyvenimas 
brangsta

Kaip praneša Amerikos oficialios įstaigos, 
Amerikoje maisto ir, apskritai, pragyvenimo 
kainos nuo prąęjusiu metų vidurio iki šių me
tų liepos mėn. 15 dienos pakilo 9%. Jei skai
tyti nuo 1939 metų, to laiko, kai prasidėjo 
antrasis pasaulinis katas, tai pragyvenimas 
Amerikoje pakilo beveik 43%.

Nauja Sovietų Sąjungos istorija
Kaip savaitraštis Amerika praneša, Sovie

tų Sąjungoje išleista nauja istorija. Naujoji 
istorija yra privaloma visoms Rusijos ir jos 
pavergtų šalių gimnazijoms. Joje jau mini
mas ir antrasis pasaulinis karas, kuris mums 
dar tebėra nepasibaigęs. Kalbant apie antrąjį 
pasaulinį karą, nėra nė žodelio apie eilę tarp
tautinių sutarčių, kurias tada iškilmingai pa
sirašė, o vėliau, jas sulaužę.' Karas prieš Suo
miją išaiškintas, kad suomiai buvo didžiausi 
Sovietų ^priešai ir agresoriai. 1939 metų už
puolimas ant Lenkijos aiškinamas, kaip did
vyriškas žygis baltgudžiams ir ukrainiečiams 

' apsaugoti.

Kiek Amerikos žydai suaukoja 
savo reikalams

Žydų vajus Amerikoje žydams tremtiniams 
remti, jiems perkeldinti ir įkurdinti duoda di
delių rezultatų. Paskelbtas oficialus praneši
mas sako, kad jau surinkta daugiau kaip 50 
milijonų dolerių. Iš atskirų vietovių skelbia
ma apie surinktas tokias sumas: New Yorke
— 29 milijonai dolerių, Piladelpljoj — 5 mi
lijonai, Detroite — 2.750.000 dol., Clevelande
— 2.100.000 dob Neabejotina,'kad jiems pasi
seks surinkti visą 100 milijonų, kaip yra pa
siryžę. Už šią sumą jau bus galima atlikti 
daug darbų, kuriais ir dabar mes dažnai ste
bimės. Dr. B. Vargas

• JTautų soclalės ir ekonomikos komitete 
svarstomas tremtinių organizacijos reikalas, 
Amerikos ir D. Britanijos atstovai pasisako už 
atskiros organizacijos Įsteigimą, gi Sovietų 
Sąjunga reikalauja tatai pavesti JT sutlary- 
tam komitetui, kuris turėtų patikrinti stovyk
las ir išaiškinti, kodėL tremtiniai nenori grįžti 
namo. Diskusijos dar tęsiamos.
• Jungtinės Tautos priėmė 3 naujus narius 
— Švediją, Islandiją ir Afganistaną. 

Prancūzija išsirinko naują 
parlamentą

Paskutinieji parlamento rinkimai, kurie 
įvyko lapkričio 10 d., parodė, kad pirmajame 
Prancūzijos ketvirtosios respublikos parla
mente daugiausia vietų gali turėti komunistų 
partija su jai priklausančiaisiais. Pagal turi
mus, bet dar negalutinus duomenis, paskiros 
politinės grupės pasiskirstė .šiaip:

1) komunistai ir jiems arimi 175 vietas,
2) katalikai (M.R.P.) 163
3) socialistai 96 „
4) dešiniosios grupės 78 „
5) radikalsocialistai 62 „
6) gaullistai 9 „
Lyginant šių ir prieš tai buvusiųjų rin

kimų rezultatus, komunistų grupė laimėjo 24 
vietas, katalikai 3 ir dešiniųjų grupė 12, tuo 
tarpu socialistai prarado 24 vietas. Kaip ir 
buvo galima laukti, šie rinkimai įrodė, kad 
prancūzai ryškina savo linkimą arba į aiškią 
kairę arba į tokią pat dešinę, neutralųjį vidurį 
palikdami nuošalyje. Užtat ir pasireiškė di
desnis ar mažesnis stiprėjimas kraštutinių 
partijų.

e Irano vyriausybės kariniai daliniai kau- 
n. J su kurdais šiaurės vakarinėje dalyje.
9 Atsakingi britų karo šaltiniai praneša, kad 
Britanija ir Amerikos politiniai ir kariniai še
fai yra principe sutikę standartizuoti sausu
mos, oro ir jūrų ginklus pagal JAV pavyzdį. 
O AP praneša iš Pragos, kad vakarinėje Bo- 
hemijoje-Cekoslovakijoje spalių 28 d. 15 vyrų, 
kurių tarpe buvę beginklių karių, įsiveržė į 
komunistų partijos būstinę ir nudraskė gene
ralisimo Stalino ir čekų premjero Gottwaldo 
(komunisto) portretus. Tai buvo Čekoslovaki
jos nepriklausomybės diena.
o Dr. Vincent du Vignend, biochemijos de
partamento ir Cornel universiteto medicinos 
tarybos šefas, surado metodą penicilinui sin
tetiniu būdu gaminti. Šį darbą jam padėjo 
atlikti Dr. Dr. Frederick H. Carpenter, Robert 
W. Holley, Arthur H. Likermose ir Julian R. 
Rachese.

Sintetiškasis penicilinas esąs identiškas na
tūraliajam. Jo veikimas lygiai toks pat, kaip 
ir natūralaus penicilino. Po šio išradimo „ste
buklingojo“ vaisto gamyba paiengvėsianti. 
© Prez. Trumanas priėmė Molotovą ir su juo 
kalbėjosi 10 min. Išeidamas Molotovas pa
reiškė: „Aš turėjau gerą pasikalbėjimą su 
Prezidentu.“
© JAValstybių karo laivyno vienetai vėl nu
mato aplankyti Turkijos, Graikijos, Beiruto ir 
Libano uostus. Laivų lankymasis turįs ryšio 
su įtempta padėtimi dėl Dardanelų ir dėl 
Graikijoje vykstąnčio „mažojo civilinio karo“. 
O Sovietų Sąjungoje sumažinamas dieninis 
duonos davinys,ir jos normavimas pratęsia
mas.

Ar Amerika įsileis DP?
AP iš New Yorko prameša, kad JAValsty

bių pabėgėlių reikalams kpmiteto atstovas prie 
vidaus reikalų ministerijos reiRalauja įsileisti 
kasmet į Ameriką po 300. Europos DP.

Displaced persons, sako jis, priskaitoma apie 
tris milijonus, kurie yra bent iš 12 valstybių. 
Šiuo metu Europoje esą nuo 1 milijono iki 
1.500.000 žmonių, kurie nenori grįžti namo ir 
iš kurių negalima reikalauti, kad jie sugrįžtų 
į ankstyvesnes savo gyvenamas vietas.

Atominių bombų nešėjas
- AP iš Vašingtono praneša, kad JAV orinių 

pajėgų vadovybė yra pareiškusi, jog naujasis 
6 motorų B 36 bombonešis „gali nuvežti ato
minę bombą į bet kurią pasaulio vietą ir su
grįžti namo, nepapildant kuro priešo užpuo
limo atveju“.

Tačiau nurodoma, kad po bandomojo skri
dimo šių lėktuvų gamyba jau prasidėjusi. 
Normaliai šie lėktuvai skrenda 16.000 km 
spinduliu su 4500 kg svoriu bombų, nenaudo
damas papildomo kuro.
JAV kariuomenė mokės už darbą doleriais — 

čekiais
USFET iš Frankfurto praneša, kad euro

piečiams, kurie tarnauja sargybiniais ar šo
feriais JAV kariuomenėje, Europoje, bus mo
kama per mėnesį po 5 dolerius — čekius, ku
riuos dabar gauna kariuomenė.

Iki šiol buvo mokama iš vokiečių šaltinių 
ir tai lietė daugiausia DP. Dabar mėnesinis 
atlyginimas bus sumažintas iki 50 RM, kad 
išbalansuotų dolerinį mokestį.

Šiais amerikiniais doleriais (scrip) bus ga
lima pirktis karių krautuvėse tam tikrą kiekį 
PX gėrybių arba galės susitaupyti iki repa
triacijos ar kolonizacijos meto.

Vadinasi, uždirbtų pinigų bus leista jam 
išsivežti iki 100 dolerių — čekių.

Beskausmis gimdymas per 35 minutes
UP iš Filadelfijos praneša, kad ten du 

osteopatijos gydytojai paskelbė, jog pagal jų 
surastą naują metodą, vadinamą „planingas 
darbas“, esąs galimas visiškai beskausmis 
gimdymas, kuris tetrunkąs vos dešimtąją dalį 
normalaus gimdymo laiko.

Pagal naująjį gimdymo būdą, nėščioji mo
tina gali ateiti ligoninėn pati, po 35 minučių 
galinti jau turėti kūdikį, o po dviejų valandų 
pakiltj iš lovos ir vaikščioti. Šį būdą išradę 

Politinis Londono BBC radijo komenta
torius, vertindamas šių rinkimų rezultatus, 
pastebi, kad šiems rinkimams, kaip ir visam 
prancūzų gyvenimui, nemažos įtakos turėjo 
dideli krašto nepritekliai ir jo nualinimas vo
kiečių okupacijos metu. Todėl tauta blašky
damas! ieško kelių, kaip greičiau ji galėtų 
išeiti iš to skurdo ir ūkinio chaose.

Nors komunistai triumfuoja ir reikalauja 
jiems pavesti naujosios vyriausybės sudarymą, 
tačiau nei jie patys vieni nei susiblokavę su 
socialistais neturi reikiamos daugūmos par
lamente. Šiaip ar taip, naujoji vyriausybė tu
rės būti koalicinė, sudaryta ne mažiau kaip 
iš trijų, o gal ir. daugiau partijų. Kas ir kaip 
ją sudalys, parodys netolima ateitis.

Šiandien tik viena aišku, kad vyriausybė, 
stovėdama ant taip sulipdyto pagrindo, turės 
ne maža sunkumų, betvarkant krašto ūkį ir 
politinį gyvenimą. Ir tai, normaliai imant, tu
rėtų tęstis ištisus penkeris metus — tokiam 
laikui pagal naująją konstituciją išrinktas šis 
parlamentas.

Stovyklas perkilnojant
(Pradžia 1 pusi.) -

laiku imtis priemonių panašiems negerumams 
išvengti.

Su stovyklų pertvarkymu anksčiausiai ir 
neišvengiamai yra susijęs gyventojų Suglau
dinimas. Jis įiesioginiai paliečia visus sto
vyklos gyventojus asmeniškai, priversdamas 
juos įsispausti į karines kvadratūros normas 
šeimų gyvenimui nepritaikintose patalpose. 
Butus skirstančių komisijų darbas tokiu at
veju pasidaro nepaprastai sunkus ir ne ma
žiau atsakingas. Pasitikėdami jų objektingu- 
mu, turime tačiau prisiminti, kad patalpas 
skirstant būtų paliktos bent minimaliausios- 
sąlygos ir visuomeniniams reikalams, kiek ta
tai nuo mūsų pačių pareina. Kad ir kaip tek
tų spaustis, savų mokyklų, spaudos, chorų, 
tautinių ansamblių ir kitų kultūrinių veiks
nių, išsiugdytų tremtyje, neturime išsižadėti 
patys. Jų reikšmė iš tikrųjų didesnę, negu 
kai kam iš pirmojo žvilgsnio gali ajrodyti. 
Vargu ar bėra reikalas įrodinėti, kad, norint 
palaužti tautos ar jos dalies solidarumą ir at
sparumą sunkiose sąlygose, pirmosios pastan
gos reiškiasi siekimu atimti švietimosi ir kul- 
tūrinimosi priemones. Su tuo tenka mums, 
tremtiniams, ypatingai skaitytis.

Kiekvienas kelių stovyklų suliejimas neiš
vengiamai skirsto naująją bendruomenę į ke
lias grupes. Senieji praplėstosios stovyklos 
gyventojai yra tie kartais ir pavydą kelian- 
tieji laimingieji, kuriems nereikėjo nutraukti 
ryšių su savo įprastine aplinkuma. Jie yra 
tie žmonės, kuriems tuo tarpu dar neteko per
gyventi naujo kraustymosi vargo ir rūpesčių. 
Didžioji bendriesiems stovyklos reikalams 
skirtų tarnybų dalis taip pat pasilieka jų ran
kose, tuo tarpu kai atkeltieji, iš savo vietų 
pajudėję, viso to netenka. Užtat pastarieji, 
neprasilenkdami su pareiga įsigyventi į rasto
sios stovyklos tvarką ir papročius ir nebelai
kydami savęs kažkokia atskira bendruomene, 
turi pakankamą pagrindą viltis, kad juos priė
musieji kaip reikiant suprastų ir kiek rei
kiant atjaustų. Pakankamas nuoširdumas įsi
jautimas, be abejo, bus pirmutinė sąlyga- 
išaugti vieningai, tik padidėjusiai stovyklos 
bendruomenei. Jeigu gPvienybė ir susiklau
symas reikalingi visuomet, tai tuo labiau b. • 
tini jie mums šiuo metu, kada mums nedrau
giškos sugestijos vis drąsiau bandomos ugdyti 
pasaulyje. M. Vaidotas 

du jauni gydytojai Dr. Julian Mines III ū 
Dr. Edvard Holroyd, jie abu dirba Filadelfi
jos osteopatinėje ligoninėje. Naująjį gimdy
mo pagalbos metodą per 9 mėnesius jie pa
vartoję jau 263 kartus ir visais atvejais rezul
tatas buvęs puikiausias.

Kaip tvirtina gyd. Mines, ateityje gimdy
mas būsiąs įvykdomas per vieną ar dvi mi
nutes.

Nepavyko Kanados Lietuvių komunistų 
suvažiavimas

Rugpiūčio mėnesį Kanados lietuviai-komu- 
nistai, pasivadinę lietuviais demokratais, buvo 
sukvietę Montrealyje visų Kanados lietuvių 
komunistų suvažiavimą, kuriame JAV lietu
vių komunistų vadas Antanas Bimba turėjo 
pasakyti kalbą ir papasakoti savo įspūdžius 
iš sovietinamos Lietuvos. Suvažiavimas buvo 
plačiai išreklamuotas, tačiau iš ilgai trukusio 
tylėjimo apie patį suvažiavimą ir JAV lietu
viams ir patiems kanadiečiams ilgai buvo ne
aišku, kas gi atsitikę. Dabar paaiškėjo, kad 
pati Kanados valdžia buvo Įsikišusi Į' ŠĮ rei
kalą — išvaikė visus suvažiavimo dalyvius ir 
suvažiavimą uždarė anksčiau, negu Bimba 
spėjo pasakyti kalbą. Ta pačia proga Bimba 
taip pat buvo paskelbęs ir rinkliavą Vilniaus 
„vėžio gydymo institutui“, tačiau kanadiečių 
komunistų pastangos ne tik nedavė Bimbai 
dolerių, bet ir bimbininkams propagandinės 
medžiagos.

„Naujienos 213 ir kt. numeriuose paduoda 
ir šiek tiek daugiau žinių iš kanadiečių lietu
vių komunistų veiklos. Laikraštis rašo, kad 
komunistų akcija, nukreipta prieš tremtinius 
Europoje, buvo sėkminga tik iki pirmųjų laiš
kų Kanadoje gavimo. Jei JAV patriotų lietu
vių laikraščiuose pasirodę straipsniai iš Euro
pos ne visus įtikino, tai asmeniški laiškai iš 
giminaičių ir tuose laiškuose patirtų išgyve-^ 
himų nušvietimas viską nulėmė. Taip pat 
daug prisidėjo ir pirmieji laiškai, gauti iš Lie
tuvos, iš kurių kiekvieną gavėją kankino įta
rimas, jog dėl kažkokių priežasčių laiškuose 
daug kas bandyta sakyti ir nedasakyta. Kai 
Kanadoje pasirodė pirihieji emigrantai iš 
tremtinių stovyklų, komunistų reikalas buvo 
visai prakištas, nors jie keliamu triukšmu ir 
bando išsklaidyti susidariusį tokį visuomenės 
įsitikinimą.

Šv. Sosto Delegato žygiai DP 
statuso reikalu

Sv. Sosto Delegatas Lietuviams Vokietijoje 
ir Austrijoje Kan. Feliksas KAPOČIUS savo 
laiku įteikė atitinkamoms įstaigoms platų me
morandumą lietuvių DP status’o pripažinimo 
reikalu.

Pastaruoju laiku Frankfurte' patirta, 
kad yra sudaroma speciali Komisija, kuri grei
tu laiku turės pradėti tikrinti DP teisių nete
kusių apeliacijas.
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