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Mffil SAKALAI
Lydė darai gęstančią žarą, vėlai 
Pakilo į dangą margi sakalai. 
Paniekinę žemės vylingus sapnus, 
Padangėje ištiesė savo sparnus, - 
Ir tarė margieji: negrįšim į žemę, 
Kol josios pakalnės ir kalnai aptemę. 
Sapnai ir šešėliai padangėse mums 
Šviesiąją į saulę kelią nebedrums. 
Mes skaisčiąją aušrą dangum pasiviję, 
Iš josios vainiko nuskinsim leliją - 
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus 
Paversim į žėrinčius saulės gėlynus. 
Ir tarę, suplojo iš naujo sparnais, 
Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais 
Pavytosios saulės ieškota liepsna, 
Ir žemei užgims pranašauta diena.

Bet štai rytuose jau nuraudo dangus, 
Jau nušvietė saulė uolas ir laukus, 
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai 
Negrįžo į žemę margi sakalai.
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Atlanto vandenyno, 
šalelės mylimos 
Darius ir Girėnas - 

tautos

Prie
Prie
Žuvo
Liūdi širdys mūs

/iš liaudies dainos apie 
Darių, ir Girėną./

Lai šių metų pradžioje spaudoj perskaitėm žinutę, 
jog JiA.V. daugino torini s lėktuvas su keliom d p ši mti m ke
leivių atskrido iš Lew-Yorko į Lisaboną per 14 valandų, 
nelabai benustebom. TarpkoniLnSntints oro kelias pasidarė 
trufrpas ir gerai ištirtas, o avi: ija stebėtis atpratom 
iš. vi so, nes pripratom jos bijotis.

Bet yra buvę ir kitaip. Prieš tryliką metų viso 
pasaulio lietuvių sąmonėj tvykstelėjo lyg meteoras — du 

rlietuviai perskrido Atlantą ir žuvo prie savo tėvynės 
slenksčio. Tada vandenynas ir aviacijai dar buvo labai 
platus, ir oro kelias per ją buvo tik žymimas. Hors visi 
žinojome apie rengiamą skridimą, bet visoje didybėje jis 
iškilo prieš mus tik po tragiško galo. Laiko perspektyvo
je mes vis surandame .naujų bruožų Dariaus ir Girėno asme
nybėse ir paryškiname jų žygio prasmingumą.Tryliktą jų 
skridimo sukaktą minime patys spėję savo tėvynės pasiilg
ti, pasiryžę ir per vandenynus skristi, ir kontinentus 
pėsčiom pereiti, jei tik namo būtų galima, šią sukaktą 
minėdami susikaupsime,kad atgaivintume ar sustiprintume 
savyje tą jausmą,kuris paskatino Darių ir Girėną aukotis - 
Tėvynei Lietuvai. Tuo būdu geriausiai pagerbsime didvyrių 
atminimą, šabloniški, kad ir iškilmingan rūban įvilkti,mi
nėjimai netenka prasmės,nes pats gyvenimas diena iš dienos 
ir ne vienai lietuvių kartai teiks progų prisiminti Darių 
ir Girėną. O toli nuo tėvynės gyvenantiems lietuviams - 
ypatingai.

Abu lakūnai - žemaičių žemės vaikai. Dailus iš 
Rūbiškės kaimo,Tauragė s apskr., Girėnas iš Vitogalos kai
mo, Raseinių apskr. Gimę vidutinių ūkininkų šeimose,abu 
praleido savo kūdikystę “panašiai,kaip ir daugelis iš musų. 
Darius išvyko į Ameriką vienuolikos metų,o Girėnas - dvy
likos. Abu išaugo ir subrendo emigracijoje,kad ir kiek skir
tingose sąlygose, bet abiejų kelias nuo žemaičių kaimo Ii -
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gi ■transatlantinio skridimo buvo nelengvaš,nors ir nuoty
kingas. Abu beveik vienmečiai - skridimo metu Darius bu
vo 36 metų, o Girėnas vieneriais metais jaunesnis.

Skridimo sumanytojas ir svarbiausias organ! zato - 
rius Stepas Darius septynerius metus tarnavo Lietuvos ka- . 
riuomenė j e.' į Lietuvą Darius grižo 1920 m.,netrukus po 
J .A.V. kariuomenės demobilizavimo. Būdinga,kad jis ryžo
si vykti kurti Lietuvos su nedideliu būrių draugų,įsira - 
šiušių į vadinamąjį Amerikos Lietuvių Legijoną. Neabejo
jame, kad jis ir Amerikoj būtų įsikūręs neblogiau už kitus 
legijonan įsirašiusius,bet Amerikoje likusius tautiečius. 
Lietuvos aviacijoje su Darium tarnavo dar šie amerikie - 
Šiai: Mašalaitis, Kiele ir Dagilis,

' Der septynerius metus daugelis pažinome ir įverti
nome Darių. Atrodo, kad jis buvo pasisavinęs iš amerikie
tiškos kultūros ir civilizacijos maksimumą teigiamybių, 
kiek ten vaiku nuvykęs ž.art'.itis beaugdamas ir besimokyda
mas gali pasisavinti ir suvirškinti.Visų pirma pažinojo
me Darių kaip sportininką* Jis sportininkas ne todėl,kad 
savo energiją lietų per kraštą,bet todėl,kad sportiškumo 

. prieskonis patį gyvenimą daro patrauklesnį ir lengvesnį. 
Daugiausia trijų vyrų dėka atsirado tais laikais dar ne - 
labai lietuviškame Kaune lietuviškas sportas. Tie vyrai 
buvo Stepas Darius,Stepas Garbačiauskas ir Jurgis Šulgi- 
nas. Paaugusiam Lietuviškam jaunimui Darius buvo idealus 
futbolo vartininkas,boksininkas,čiuožė jas,plaukikas,krep
šinio ar beisbolo žaidėjas. Tada Kaune motociklistų buvo 
reta, užtat Dariaus motociklu stebėdavosi daugumas Alekso
to ir Vytauto kalno paauglių, nors tai tebuvo sukiužusi pra— 
ėjusio karo liekana.

Dirbę drauge su Darium galėtų paliudyti,su kokia 
meile,kr tuštumu ir energija jis kūrė lietuviška sportą. 
Darius negalėjo pakęsti kai kurių neigiamų reiškinių spor
to gyvenime,atklydusių į Lietuvą iš rytų. “Tam jis statė 
priešais džentelmeniškumą ir kur reikia negailėjo pašai - 
pos(Darius turėjo daug amerikietiško jumoro.) Gal būt,tik 

- Dariaus dėka lietuviškas sportas turėjo kiek daugiau ameri
kietiško atspalvio,nei mūsų kaimynuose. Ir jau tikrai to
dėl pas mus taip greit, vėliau prigijo krepšinis.Darius bu
vo paruošęs dirvą,kurion po dešimties metų kritęs grūdas 
staiga išbujojo vešliu augalu.

Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjunga buvo Dariaus 
sporto klubas,kurį jis įsteigė ir kuriam daugiausia dirbo. 
Darius nusprendė įtaisyti sporto- aikštę arti miesto cent- 

. ro. žinodamas,kad paprastu keliu einant sklypo dovanai ne
gaus, o pirktis už pinigus klubas nepajėgs, Darius iškil
mingai įtraukia klubf.n garbės nariais įtakingus tuo metu 
asmenis,nors ir nieko bendra su sportu ne turinčius, ir jų 
pagalba DUS gauna patogiomis sąlygomis sklypą sporto aikš
tei Ąžuolyne,kur po penkiolikos metų buvo įrengtas valsty
binis stadionas.

Besikuriant lietuviškam sportui,reikėjo nudirbti 
didžiulį organizacinį darbą: įsteigti ir paleisti veikti 
Lietuvos Sporto Lygą,Lietuvos Futbolo Lygą,Kauno Futbolo 
Apygardą ir t.t. Tarpklubinėso varžybose dėl įtakos šio - 
se institucijose Dariaus apsukrumo dėka LFLS visur pirmau
ja. Jis pats neišvengia pirmininko ar vice-pirmininko pa -
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reigų. 'Bet Darius ne garbėtroška , o darbo žmogus .Bebuvęs 
kuriose aukštesnėse pareigose-ir parodęs.-, kai# reikia rei
kalus tvarkyti, įis nesileidžia renkamas dar vieniems ne - 
taras. Darius .išmoko jaunus lietuvi! ško sporto organizato - 
rius demokratinės kovos plonumų, novos, kuri kai kada ir 
sukta, bet-gi neperžengia amerikoniskė "fair play" ribų-

■ Jaunam Lietuvos sportui buvo svarbu kaip gulima grei
čiau įsijungti į tarptautines sporto a soda ci j as, kad galė
tų pradėti bendrar.ti su užsieniu ir išneštų Lietuvos vor - 
dą tarptautinėm arew.{ čia taip pat daug padė jo Dariaus 
orientavimasis tarptautinėj sporto organizacijoje ir Vakarų 
Europos kalbų mokėjimas.- Kartą-tarptautinis bendradarbiavi
mas Dariui išėjo skersai.Kuvykęs su futbolo komanda iiepo- . 
just, jis susipažino su latviais 'futbolininkai s., kuri e pasi
rodė beesą - jūrų lakūnai, Jų "pakviestas ir nieko blogo ne
manydamas, Darius paskraidė latvišku iidrolektuvu--Apraši
nėjant Kauno spaudoje tą mūsų futbolininkų gaetrolęsbuvo' 
nepamirštas ir šis faktas. Bet ano neto karinė vadovybė į ~ 
žiūrėjo čia neleistiną santykiavimą su svetimos valstybės 
karinėmis pajėgomis ir įkirpo Dariui mėnesį daboklės.

Ir privatiniame.gyvenine Darius griežtai laikėsi spor
tinio santūrumo, Jis nei rūkė,nei gėrė,nors šiaip jokio sam
būrio .negadino. Visur - sporto aikštė j, aerodrome, pramogoj ar 
tarp draugų - Darius automatiškai iššaukia bendrą ir tik ame
rikiečiams būdingą "keep shilling".Senesniems žmonėms jis 
taip pat sugebėdavo įsiteikti savo laikysena ir erudicija, 

Kalbant apie Darių kaip apie mūsų ąyiaoijos lakūną,, 
pravartu prisiminti ano ’meto - 1922-27 m«- - mūsų karo avin
ei ją. Ji buvo ginkluota likusiais po pirmo pasaulinio karo 
Vokiškais lėk tavai s, kuri e (nors jais ir buvo sierai loma) kons
trukcijos požiūriu buvo jau pasenę, Saujų motorų nebuvo iš 
viso,todėl buvo vartojami seni, sudėvėti motorai,kurių garan
tija buvo pasibaigus 1920-21 .meū.isč Būdavo paprastas rciš - 
kinys,kad iš kelių sudėvėtų ar sulaužytų lėktuvų buvo suren
kamas • vienas "naujas". Daug ko o is lėktuvais parodyti nebu
vo įmanoma,taigi kas jais skraldė^ir mažai laužė,buvo maždaug 
geras lakūnas,nes blogi lakūnai jais iš -viso ne skraidydavo. 
Parašiutų nebuvo ir apie jų reikalingumą nebuvo net galvoja
ma,nes ši priemenė tada ne tik'pas mus,bet ir daug kur kitur, 
buvo laikoma prabanga. Pagalbiniai aviacijos mokslai,kaip avi- 
gacija,meteorologija ir kt. tebuvo tiek išeinami,kiek Lietuvos 
sąlygosė(skersai ar.išilgai ne daugiau kaip 400 km.)buvo rei - 
kalinga. Skraidymo technikos naujovės, pav. aklas' skridimas,ta
da dar nebuvo įvestas,nes nebuvo nė būtinos. Suglaustai - mū
sų karo aviacija tais laikais buvo technikos,ginklo ir sporto 
deriny s. kuriame dominavo sporto pradas.

Savaime suprantama,kodėl Darius tada susižavėjo aviacija 
ir pasirinko ją sau profesija. Būdamas plataus masto sportinin
kas ne tik kūnu,bet ir* dvasia,jis matė skraidyme aukščiausią 
sportinės veiklos pasireiškimą. Aviacija tada daugeliui dar at
rodė apgaubta kažin kokios fatališko paslaptingumo aureolės 
ir įkandama tik-ypatingiems vyrams,kuone antžmogiams.lokioje 
aviacijoje Darių galima buvo_laikyti geru.lakūnu --aukščiau 
vidurki o. Daugeli s "geru11 lakumu laiko žmogų, turintį suka s pr an
ai škų polinkių,o praktiškas žemaičio būdas prilaikė' Darių nuo 
pigių,bet-pavojingų efektų. Lakūno amatą Darius išmanė geriau 
už daugelį savo draugų ūodėl,kad jam buvo prienamos visos avin
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eijos naujienos,kurias jis rasdavo anglų spaudoj,tuo tarpu 
kiti lakūnai,kad ir moką rusiškai ar vokiškai,šiomis kalbo
mis tokios gausios lektūros neturėjo.-Ilgainiui Darius būtų 
padaręs mūsų aviacijoje karjerą - butų ištarnavęs pulkininko 
laipsnį,grupės vado vietą,o gal net ir aukščiau, būtų gavęs 
vieną kitą ordeną. Bet tik ilgainiui. .'Mat^Dariaus buvimo lai
kais mūsų "aviacijoje,kaip ir iš viso Lietuvoje,buvo žymu iš 
Rusijos atneštinės kultūros ir tradicijų liekanų* Rusiškai 
Darius beveik bemokė j o, vis c kas tik panašu į rusų jis nemė - 
go ir su būdingu visiems išeiviams užsispyrimu nenorėjo de - 
rintis net prie mažmožių,kurie jam pasirodė turį rusiškumo 
emulsijos* Reikėjo tik matyti, su kokia pašaipa Darius rody
davo kurį nors mechaniką,atsakinėjantį užrudyjusią veržlę 
plaktuko ar kirstuko pagalba* "xai rušski kliuč”,sakydavo 
jis nepakarto įamai juokingu žemaitišku akcentu*

Politiškai imant, Darius nelinko į kurią nors-parti
ją; jis buvo visų pirma lietuvis ir piktindavosi mūsų poli
tinių partijų rietenomis* Tai išryškina jo aktingas dalyva
vimas ir svarbus vaidmuo Klaipėdos sukilime ir vėliau - 1926 
m. gruodžio mėn. 17 d* persitvarkyme* ir čia žymu amerikie
tiško auklėjimo įtakos: Darius' nebuvo radikalus pažiūrose 
ar žodžiuose,bet kai buvo sprendžiamas esminis lietuvių rei- - 
kalas, jis veikė ir savo veiksmuose buvo ryžtingas ligi galo.

Darius svajojo daug ką padaryti, jo mintis buvo įsteig
ti Lietuvoje Eįd. ir su jos parama įrengti’Kaune jaunimui na
mus su visais sportui pritaikytais prašmatnumais,kaip krep
šinio salė,bokso ringas, plaukia jimo baseinas ir 1.1. - pa
našiai kaip Amerikoj e. J am. buvo nuostabu,kad Lietuvoj aviaci- 
ja ėmė kurtis iš priešingo galo, t .y. pirma atsirado kariška
me pavidale*Todėl jis ėmė rūpintis,kad ir pavėlintai,įsteig
ti Lietuvos 4ero Klubą,kuris imtųsi ugdysi civilinę aviaciją. 
"Velniškai daug dar .reikia padaryti," sakydavo jis.” 

nežiūrint,kad Darius nuolat buvo apsikrovęs darbu ir 
jautė*jog tas darbas yra 'naudingas ir reikalingas,jis pamažu 
pradėjo pasiilgti platesnių akiračių ir to pašaulio,kuriame 
jis buvo augęs ir kur tikėjosi grečiau pasieksiąs laimę. Jį , 
viliojo neribotos Amerikos perspektyvos ir uniformos nevaržo
ma laisvė. Todėl 1927 metais jis ryžosi dar kartą,dabar jau 
perlietąjį -plaukti per vandenyną. Atsisveikinimas su Lietuva 
buvo jaudinąs. ITors Darius ir tvirtino grįšiąs,nes vykstąs 

. ten tik vieniems metams - atostogų,bet draugai jautė,kad jis 
ten "užkibs" ir liks ilgesnį laiką, o atostogų pasiprašė tik 
šiaip sau,blogiausiam atvejui,jei Amerikoj visiškai nepavyk
tų užkibti. "Prisimindami mane,pašvilpaukit amerikoniškai ir 
neapsitaškykit seilėmis", juokavo atsisveikindamas Darius sa
vo draugams Vaiteliui, Da s tor ui ir Mikėnui, kuriuo s jis buvo 
išmokęs švilpti pro dantis ypatingu būdu ir su kuriais jis 
buvo sukoręs tiek neužmirš -.amų linksmų valandėlių aerodrome, 
aviacijos karininkų ramov'<; ir bendrabutyje. .

prieš išvykdamas Amerikon,kaip Amerikos pilietis,Da - 
rius pro Rygą nuvažiavo keletui dienų Vilniun,ne’š,cnot jo, 
net nepatogu butų pasirodyti Amerikoje,tiek metų išgyvenus 
Lietuvoje ir nemačius jos senos sostinės.

Amerikos lietuviai’ sutiko grįžusį iš tėvynės Darių, 
Lietuvos kariuomenės kapitoną ir karo lakūną, su*" tam vikru" 
smalsumu ir respektu; negi kasdien grįžta Amerikon vyrai,ta
pę Lietuvoj kapitonais. Darius ir buvo vertas tautiečių pa
garbos. Jei Lietuvoj Darius buvo laikomas pronašesniu,nes ma
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tęs daugiau pasaulio,tai tas pat galiojo ir Amerikoj,kur 
daugumas lietuvių yra paprasti’žmonės,ir pabuvojimas Eu - 
ropoj,o ypač "krajuje",jiems reiškė'tą-patį,ką mums reiš
kia kelionė Amerikon, Bardus visų pirma - aplankė didesnes 
lietuvių kolonijas,papasakojo apie tėvyne,etnąujino senius - 
ryšius ir dėl viso ko pasistengė užneg sti naujų. Papasako
ti'Barius turėjo daug ką,nes jis ne tik savo akinis buvo ■ 
matęs atsikuriančią iš praėjusio i:nro griuvėsių Lietuvą,šį 
kartą kaip nepriklausomą, bet ir pats buvo tane-atsikūrime 
dalyvavęs. 0 papasakoti jis mokėjo,

Pagaliau atėjo laikas.. Bariui, ieškotis darbo ir pra
gyvenimo šaltinio,nes savo kapitalo jis neatsivežė-,-o iš gi
minių malonės ilgai Amerikoje gyventi neįprasta. Šeši metai 
skraidymo Lietuvoje buvo padarę savo; Barius pamatė,kad nuo 
skraidymų atsisakyti ir tapti,nors ir laikinai,raštinės ar 
įmonės darbuotojų jis neįstengs. Prie to prisidėjo dar ir 
kitos,kol kas slepiamo s, minty s. Jam šiaip taip pav ko įsi - 
taisyti nuosavą lėktuvą,kuris kad ir ne ką geresnis už "skrai
dytus Lietuvoje,bet atitinka gan griežtus “techniškus vai - 
džios reikalavimus ir skraidyti-.įmanomas. Barius ir pats no
ri pusitobulinti,kad iš lietuviško masto lakūno taptų tinkamu 
Amerikos sąlygoms .a Tam jis išeina vieną, o pabuvęs ir kitą,aukš
te srią ją civilinių lakūnų mokyklą. Barius tampa «skrajojas. - 
Sic ;irko,! lrkūnų,kąs tada Amerikoje-buvo labai madinga.Tai 
dalydavosi taip; du ar daugiau lakūnų su nuosavais ar išnuo
motais lėktuvais sudaro "šutvę",užmo *a ryšius su bet ku - 
rios apylinkės kuria nors organized'ja ar paskiru "nenadže- . 
rium" ir ruošia aviacijos dieną. 1 r r.-gramo j e - kiek akroba -. . 
tikos,bet dauginusia lėkdinami norintieji paskraidyti. Tuo 
metu,maždaugl920 - 1930. m., Amerikos aviacija jau buvo beiš - 
auganti savo marškinius, sukirptus po pirmojo pasaulinio ka
ro. Tūkstančiai lakūnų oriniame susisiekime,skraidančiuose 
cirkuose,karo aviacijoj ii’ kitur jau buvo išraižę Amerikos 
padangės ir apzuję visus kontinento kampelius, Baugumai tų 
lakūnų neleido.ramiai miegoti Lindbergo transatlantinis skri
dimas," 0 Barius buvo vienas iš nedaugelio amerikiečių laku - 
:lų,mačiusių Lind’bergo triumfą Be Bourget aerodrome perskri - 
dus vandenyną... Aviacijos pramonė jau pradėjo ruoštis natų- . 
jam etapiniam,tarpkontinentiniam • susisiekimui,nes toly&re - 
gioms amerikiečiams atrodė,kad jų aviacijai savame kontinen
te greit bus perankšta. Jei kuris iš lakūnų norėjo iškilti 
paviršiun,turėjo paskubėti,kol kelias per vandenyną tebėra " 
tik nužymėtas,bet dar neištryptas, priešingai - gali tekti 
ilgai laukti progos,gal but, net lig tarpplanetinio susisie
kimo bandymų..'. . vi

Sprendžiant iš Bariaus laikysenos nuvykus Amerikon, ■ 
galima teigti,kad transatlantinio skridimo mintis -jam kilo 
besistumdant minioje,Be Bourget aerodrome,sulaukus Lindber- 
go. Tada Barius kaip tik buvo pakeliui aš Lietuvos į Ameri- ' 
ką. Besitrankant po Ameriką,šį mintis įgavo konkretesnes for
mas ir virto planu<> Barius gyvai susirašinėja su Lietuvoje 
likusiais draugais. Jam nuolat įstrigę galvoje,kad "Lietuvo
je velniškai daug liko nenudirbta".. Einant evoliucijos keliu, 
daug ko nelaimėsi. Ką gali padaryti žmogus, ne būdamas genijum, 
.mok slininlni, politiku ar bent šauniu pulkininku ? Reikia ko 
nors ekstra,kokio nors žygio ar nuopelno .kuris suteiktų au - 
toritetą ir teisę tarti svarų žodį,kad išjudintų -tautą šia - '

w . n » u • n . fi.« • it. p . ti . « . w • u . M • n . u . :: . u j «i j it . tt . i: . u . tt i; n . n . u ; n • u « n .-fl

7



I
+ 5’b,+ ;+• +;+į + j + : 4-• 4-«-h • H-j-F 7 i’j+t+j + x-r j + j + j + j^j +• r-!-j-r j-I’

pus ir anapus vandenyno sparčiau kurti Jaunąją Lietuva,,.
Jau 1925 m. gale Darius rašo savo "bičiuliui Lie

tuvos karo aviacijoj apie savo sumanymą perskristi "non 
stop" iš Amerikos Lietuvon. Rašo ir klausia, kokio s nuo - 
nonės būtu apie tai tik ką įsisteigęs Lietuvos kero Klu- .• 
bas ? Gauna atsakysią,kad šis sumanymas yrą pašėlęs ir ne- 
įgyveninnmas,kad už pinigus,išleistus finansuoti skridi
mui, "būtų galima įsteigti lietuvėje lakūnų mokyklą ir iš
mokyti bent 100 lakūnų/*: d skrieti butų tolygu siūdintis 
fraką kiauraklynių pobūviui ir t „t, Darius tik nusijuo - 
kėj "Pinigų, kuriuo a išleisiu skridimui, jokiam kitam rei
kalui sunaudoti negalė tume, nes1. tam kitam reikalui neiš - 
kaulysiu nė cento,kol nebūsim perspiovę per baliukę."- ■ •>

Svarbiausia skridimo paruošimo dalis buvo jo_finan- 
savinas* Čia Darius sugalvojo originalų planą,gal but vie
nintelį, tarė j usį šansų pavykti. Jis nepanoro ieškotis vie- t 
no mecenato ar kokios grupės bei aviacijos firmos,ku±i pa
norėtų skridimą panaudoti savo reklamai,Viena,kad tai bu-" 
vo suriku,nes surasti garbėtrošką milijonierių buvo pavykę 
tik vienam chanberlainui, perskridusiam Atlantą su savo me
cenatu ievinu,o kas svarbiausia - toks skridimas būtų fir
mos ir,geriausiu atveju, Dariaus skridimas,bet ne lietuvių 
skridimas. Antra vertus, milijonieriai ar firmos,linkę in
vestuoti .skridimam kapitalą,rastų lakūną, turintį daugiau 
ryšių ir pažinčių įtakinguose biznierių ir akcininkų sluoks
niuose. Dariaus reikalui buvo svarbiau,kad skridimą finan - 
suotų ir tuo būdu su juo susirištu visi arba bent kuo dau - 
giaunia Amerikos lietuvių. Remtis vien idealumu,renkaųt skri
dimui aukas,Darius taip pat nenorėjo - per daug lietuvių 
jau buvo lankęsi Amerikoje ir ubagavę .mirštamai svarbiems 
tautiniams reikalams... Jis matė,kad amerikiečiui savo seno
sios tėvynės atžvilgiu turi ne tik santimentų, bet ir ambici
jos- Ten "krajuj",juos, laiko turtingais; jei kuris giminė, 
ir nepaprašo dolerio, tai vis vien patylom, laukia - gal susi
pras, sušelps... Taigi,tautieti,nori pasirodyti senai tėvy -_ 
nei tikrai esąs tas,kuo ten tave laiko,nepagailėk asmeniškai 
reklamai keletą dolerių, Sumokėsi stambesnę sumą - tavo pa
vardė bus užrašyta ant paties transatlantinio lėktuvo.Duosi 
kiek mažiau - vis vien bus - pirmo lietuvių skridimo tėvynėn 
rėmėjas, ir tavo vardas bus įrašytas garbės rėmėjų knygon,ku
ri bus padėta Lietuvos Valstybiniame Muzejuje ir kiekvienas 
galės ją vartyti. 0 jei tik dolerį duosi - turėsi progos pa
sididžiuoti skraidęs tuo lėktuvu,kuris skris tiesiai tėvynėn 
ir,gal būtojo šešėlis švystels per tavo gimtinės kiemą._

Prieš pradėdamas paruošiamuosius darbus, Darius ėmė 
dairytis žygio draugo. Reikėjo rasti kitą lietuvį lakūną,ku
ris būtų teks pat idealistas,žinomas tautiečių tarpe,pajėgus 
fiziškai ir•techniškai.Tai nebuvo lengvas uždavinys.Nors lie
tuvių lakūnų Amerikoje buvo nemaža,bet kiekvienas dėl ko nors 
netiko: tai perdaug ambicingas,tai techniškai silpnokas,kitam 
vėl lietuviškas reikalas jau tolimas ir pan. .pagaliau Darius 
atrado,ko ieškojo,Stasio Girėno asmenyje, Šis vyras,vien savo 
jėgomis išsimušęs iš paprastų darbininkų į lakūnus,kaip sako
ma* ture jo sūresnį už kitų kraują. Jei apie Girėno asmenybę 
ar veiklą Čia mažiau rašoma,tai ne todėl,kad jis butų stato
mas antron vieton, kartu su Darium .sėsdamas už "LlmJANICOS" 
vairo,kartu su juo iŠTįįęs 7 Europos kontinento pakraštį ir
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kartu, sutikęs lakūnišką likimą Soldine,Girėnas visų lietu- y. 
vių akyse lygus su Darium savo aukos didybė Apie Girėną 
neįmanoma taip pat plačiau parašyti,nes rašančiam. šį straips
nį rėra tekę' su juo gyvenine susitikti ir pažinti taip,kaip 
Daau. Juodu. abu,kaip anie legendariniai Trojos-didvyriai 
Ajamsai,pasilnrė taip neišskiriami visų, lietuvių sąmonė je,kad, 
pav.,atgabenus Amerikoj mirusios Dariaus motinos palaikus į 
Klaipėdą ir lydint juos iš uosto gimtųjų Judrėnų bažnyt - 
kaimį,vienas iš palydovų,praeivio'.klaustas,ką .čia- lydi, su-

. sinąstęs atsakė:Dariaus - Girėno jc"iną."
Skridimas negalėjo įvykti 2’931 ir .net 1932 metais, 

kaip to norėjo lakūnai. Tuo tarpu per Atlantą vienas kitas 
vėl spėjo peršokti,kiti dar ruošėsi ir tuo būdu blankino mū
sų vyrų švyturį* Ne visi tautiečiai taip arti prie širdies 
dėjo.nacionalinę skridimo reikšmę,kaip patys lakūnai*Nežiū
rint sumanaus laviravimo,jiems nepavyko išvengti kai kurių 
trikdymų, kilusių iš paskirų politinių grupių tarpusavio trin
ties. Kad ir neįtakingi būdami,Amerikas lietuviai kbmunig - 
tai iš karto pasisekė prieš skridimą. Ne be kurtumo rašo Da
rius savo dienoraštyje po vienos aviacijos dienos: ’’Komunis
tai mėgina trukdyti. Pasirodo jų čia esama net trejopu: an - 
dziuliniai, prus erkiniai ir bi.mbininkri. ” Atsirado ir žemažiū
rių tvirtinusių,kad čia yra eilinis pasipinigavimo būdas,ap
gavystė ir 1.1.. Net ir iš rėmėjų tarpo buvo žmonių,kurie ne
tikėjo, jog lakūnai tikrai skris per Atlanta, pakilsią,girdi, 
paskrisią kiek ir grįšią, ir tegul,sakė, užteks ,ir to,jei pa
mėgins. Kad tik visiškai neapgautų...

Ypač plito tokios kalbos 1933 m. gegužės - liepos mė
nesiais,kai lakūnai jau baigė ruoštis ir ėmė laukti tinkamo oro. 
Suprantama, tai lakūnus smarkiai veikė. Ir kai liepos mėn. 15 d. 
rytą radijas pranešė,kad lakūnei tikrai.išskrido,daugumas rėmė
jų lengviau atsiduso,o skeptikai net aiktelėjo ir tuoj ėmė tvir
tinti seniai sakę,kad šiuodu vyru yra iš geros košės...

3 933 m. liepos mėnesio 15 dienos ankstų rytą(Amerikos 
Ici. u) barius ir Girėnas laimingai pakilo viename ITew-^-Yorko ae- 
rc rome, inkilo išlydėti artimųjų būrelio. Kompaso kursas - 64°, 

. tiesiausiu keliu į Lietuvą...
Abu buvo pasiruošę taipyknip tokiai kelionei profesiona- 

,las lakūnas iš viso pasiruošta, gait. To betgi legalima būtų pa
sakyti apie lėktuvą. Buvęs paštįiiis 3. ėktuvas, gerokai - senstelėjęs 
ir konstrukcijos ir amžiaus požiūriu,buvo iš pagrindų, atremon - 
tuotas ir pritaikytas transatlantiniam. skridimai. Jo trūkumas bu
vo tas,kad dėl nedidelio motoro galingumo jo kelionės greitis 
buvo palyginti nedidelis,todėl skridimas turėjo ilgai trukti ir 
reikėjo pasiimti didelį benzino kiekį. Tuo būdu lėktuvas buvo 
perkrautas kuone virš leistinumo ribos,ir buvo abejonių, ar jis 
iš viso pajėgs atsiplėšti nuo žemės. Dėl tos pačios priežasties 
lakūnai nebegalėjo pasiimti net radijo,kųs tokiai kelionei buvo 
sutina. Nuo parašiutų patys lakūnai atsilakė samprotaudami,kad 
vo.ndenyne jie ■’ris vien nepagelbės, o- sausumoje prireikus jie kaip 
noxš nusileis. Buvo ir dar viena priežastis,dė3. kurios lakūnai 
nebūtų galėję pasiimti radijo - jie nebeturėjo pinigų jam įsigy
ti. Lakūnams žuvus,pas juos abu buvo rasta vos keliolika dole - 
rių,o skridimą finansavusio komiteto kasa ne tik buvo tuščia,bet 
komitetas buvo pasidaręs ir skolų. Lėktuvas buvo aprūpintas pa - 
čiais būtiniausiais bortiniais prietaisais - kad tik pigiau.Iš
vadoj e nebus perdėta pasakius,kad skridimas,palyginus su kitais, 
buvo gan proletariškas. 1923 m. Darius skraidė Lietuvoj su to -
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kinis lėktuvai s, kokiais 1933 metais jau nebebūtų, leidžiama 
nutolti nuo aerodromo,o be parašiuto ir iš viso pakilti į 
or į dabar per Atlantą jis išskrido su tokiu lėktuvu .kuris, • 
dešimtmečiu-vėliau Amerikoje būtų pripažintas tinkamu tik 
vietiniams skridimams. Formaliai imant,Dariaus ir Girėno 
išskridimas buvo ne visiškai legalus. Hat,pagal orinio su
sisiekimo konvenciją,daugumas Europos valstybių reikalau-- 
ja iš lakūnų apsidraudimo trečiųjų asmenų naudai (atvejui, 
jei krisdamas ar leisdamasis lėktuvas padarytų. kam nors 
nuostolių)^Darius su Girėnu šio apsidraudimo nebuvo pada
rę,nes nebeturėjo pinigųjceapsldraudus,paprastai,nelei - 
džiama startuoti. Kad ir neturėdami formalaus J.eidimo, juo
du vis tik rado būdų susitvarkyti su oficialiais aerodro'-- 
mo pareigūnais■dėl išskridimo (gal iš eiti ir bus kilę kai ~ 
bos_apie lakūnų "mėginamąjį'1 skridimą), Bežiūrint to viso,' 
lakūnai perskrido beveik 9/10 savo maršruto ir išbuvo ore‘ 
apie 35 valandas. Maždaug tuo pat laiku Willey Post nuo 
New-Yorko ligi Berlyno atskrido per 23 valandas. Avarija 
prie Soldino įvyko liepos mėn. 17 d« tuoj po vidurnakčio. 
Tikra avari jos priežastis liko neišaiškinta .Kai kieno spė
liojimai,kad vokiečiai pašovę "LI IDANT CA,: $ buvo paties gy- . 
venimo sugriauti.. Jei 1933 metais vokiečiai būtų turėję-to
kią tobulą priešlėktuvinę apsaugą,tai dešimtmečiu vėliau 
nė vienas anglų ai amerikiečių lėktuvas nebūtų įskridęs Vo
kietijos teritovi jon_>

"Tėvynė reikalauja iš savo sūnų ir didesnių žygių..
• • • • V z* u c> < o e e « • a

tad -šį sa..o skridimą aukojame Tau,Jaunoji 
lietuve..11

Šiais žodžiais prasideda ir baigiasi Bariaus ir Girė
no testamentas. Savo ryžtumą lakūnai apvainikavo pasaulinio 
masto žygiu ir didžiausia auka tėvynei* Jų žygis yra lietu
viškas įnašas žmonijos gerovei,tiesiant oro kelius tarpkon- 
tinentinian. susisiekimui."Dabar žmonės saugiai naudojasi 
jūrų keliais ir be baimės perplaukia vandenynus. Tą saugu - 
mą žmonija iškovojo per šimtmečius,nuklodama savo kaulais 
ir laivų liekanomis jūrų dugną, lakūnai,nutaškydami savo 
krauju žemę ir nukerdami lėktuvų šipuliais jos paviršių,bu
simoms kartoms padarys saugų ir oro kelią." Taip pasakė gen. 
Gustaitis iširi J raingai pagerbiant. Dariaus ir Girėno atminimą 
Šaulių Sąjungoje* Sis žygis buvo vienas iš veiksmų,įgaliu - 
čių lietuvių tautą jaustis lygia teisiu-noriu pasaulio tautų 
šeimoje, lietuvių tauta,viena seniausių Europoj,per Darių 
ir Girėną parodė pasauliui,bet visų pirma puti sau,kad ji nė 
ra nei karšinčius ar pastumdėlis kitoms tautoms ir žmonijos 
kovoje dėl gerbūvio nenori likti niekam skolinga. Jei kas to 
nežino - mums,lietuviams, ną taip ir svarbu: svarbiausia,kad 
tai žinome mes patys.

Nepamirštamą naktį iš liepos 16 - tos į 17 - tą,pro
žektorių apšviestame Kauno aerodrome susirinko minios sutik
ti lakūnų., Visų pirma Jaunosios Lietuvos atstovas - miela - 
sis Dariaus jaunimas,sportininkai. Intuicijos pagauti jie 
užtraukiu- seną liaudies dainą - j'atskrend* sakalėlis per ža
lią girelę, atmuša sparnelius į sausą eglelę.,," Sužaliavo 
bedžiūstantl eglelė! "LITDA1IIC0S" nubrėžta dangaus skliautu 
oranžinė linija tapo arterija,per kurią lietuvių tautos šir-
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dis,atgimusi Lietuva,įliejo jauno kraujo po visą pasaulį išblaškytiems ir benykstantieme savo vaikams* Po Dariaus 
ir Girėno skridimo atsiliepė lietuvių iš tokių pasaulio už- 
kampių,kur niekas - net jie patys - nežinojo,kad lietuvių 
ten esama* Atgaivintas kraujas atliejo? vienas iš įrodymų 
- Europos krepšinio nugalėtojo vardas» Eglelė buvo patręš
ta dviejų vyrų gyvybėm!s*o$

liepos 21 dogmos,dvi Lietuvos karo aviacijas naikin
tuvo grandys,patraliuojamo Kybartų - Virbalio rajone* užda
vinys - sutikti ir palydėti ligi Kauno oro keliu atgabena
mus transatlantinių lakūnų palaikus* Nelinksmas uždavinyso 
Jei ligi šiol skraidydamas jaasdavais mažutėlis prieš Visa
tą, tai šiandie esi pritrenktas* Ar esi vertas skristi gre
ta Dariaus pulaikUjkaip kadaise skraidydavai greta jo pa - 
ties ? Juk tavo vieta šiandie žiūrėti į jį įš apačios,drau
ge su likusiais trim milijonais tuutieciųoaštui išnyra Ryt
prūsių tolumoje juodas brūkšnelis - likimo nutrauktą kelio 

. galą tėvynėn lakūnams priduria jurkerso lėktuvasa Štai dung- 
so slėnyje sehasai Kaunas,pasiruošęs- atsidėkoti lakūnams už 
jam suteiktą garbę0

..c į Čia lakūnai žvaigždžių kelią nardo 
Greičiau,kaip musų paukščiai pagiriu,, 
Dėl šito miesto ateities ir vardo 
Sulaužytus sparnus ir kaulus paberia*„»

Miškinio poemos posmas nusako Kauno pareigą atsilygin
ti Dariui ir Girėnui.o Bet užuomarša tapo Kaunas dėl savo 
senatvėss Dariaus ir Girėno vardu vos pavadino menką Alek
soto go&vę ir kino-teatrą Vilijampclėje,',LITUANICOS" var 
du vieną bankrutuojančią kavinę* Paminklas Dariui ir Girė - 
nui liko nepastatytas,nes nesusitarta dėl jo vietos***

Nerasi Lietuvoj miestelio be Dariaus - Girėno gatvės* 
Lakūnų kūnai išbalzamuoti ir Kauno kapuose išm-drytas jiems 
rūsys,apsamanojusio Puntuko šone iškaltas Dariaus -.Girėno 
testamentas. Kažin kam kilo Mntis,kad Dariaus - Girėno žy
gis yra nebaigtas* Buvo suorganizuotas antras transatlanti - 
nis skridimas,kuris baigėsi tuo,kad tautiečiai pasirodė 
duosnesni aviacijai - už "LITUANICOS II" laužą sumokėjo 
100 000 litų* , * •

Tikras ir" patvarus paminklas Dariui ir Girėnui pas - 
tatytas visų lietuvių širdyse* Praeivis, 1944 metais užkly
dęs užkampio kainelin Žalgirio pakraštyjė,paklausė pėdavu
sio jam atsigerti vaikiuko? "Kuo tu vardu ?" - "Darius", - 
skambėjo kuklus atsakymas*»a
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+ DARIUS IR GIRĖNAS PAGALIAU IŠSKRIS. (LeA» Nr.156, 1935 n, 
liepos 14 d. - kronika)» ■ .

-Jungtinių Amerikos Valstybių atstovybė Kaune kreipė
si į mūsų užsienio reikalų minister!ją,kad lakūnams Dariui 
ir Girėnui,kaip jungtinių Amerikos Valstybių piliežiams,bū
tų leista atskristi Lietuvos teritorijon.Užsienių reikalų 
ministerija tuo reikalu kroi.pėsi į susisiekimo ministeriją. 
J.-A.V-bių atstovybės rast; mūsų lakūnų išvykimo iš New-Yor- 
ko data pažymėta š.m.rugpiūčio 6 d,(1933 m,)» Tuo būdu juos 
turėtume sulaukti Lietuvoje apie rugpiūčio mėn, 9 d,

+ JAU ATSKRENDA Kpt.DARIUS IR GIRĖNAS. (Kaunas, Ei ta ,1933.- 
VII .15-v- telegrama).

Šiandien 12 vai. Reuteris praneša radiogržuaa.kad 
. lėktuvas "LITUANICA" išskrido be sustojimo į Lietuvą. 

• + ' +
+ LIETUVA LAUKIA Kpt. DARIAUS IR GIRĖNO. (L.A, Nr,158,1933 
m.liepos 17 d, - reportažas). . ' - •_

Staigi ir netikėtu laiku šeštadienį (1933.v VII .15) . 
apie 12 vai. pasiekusi Lietuvą žinia.apie kpt.Dariaus ir 
Girėno išskridimą be sustojimo "LITUANICOS" lėktuvu Lietu
von smarkiai sujaudino Kauną ir visą Lietuvą, Visi tik vie
ną kartojo: kpt.Darius ir Girėnas skrenda,pirmadienio nak
tį paryčiu laukiami Kaune,

Lakūnai kpt. Darius ir Girėnas i š . A m e r i k o s 
išskrido 1933 m. liepos m ė n. 1 5 5
y a 1. 2 4 min. Amerikos laiku(mūsų laiku 11 vai.). Jie 
startavo iš New-Yorko į Kauną be nusileidimo.

Šeštadienį Lietuvos Aero Klubas iš mūsų generalinio 
konsulo New-Yorke žadeikio gavo’ tokią kablegramą:"Jūsų la
kūnai Darius ir Girėnas šįryt 5 vai. išskrido Kaunan.Arti- 
mai keturiasdešimt valandų praėjus.laukite ankstyvą pirma
dieni Kaune.” 1 vai;30 min, Reuteris savo nuolatinėje ra
dio tarnyboje davė tokį papildomą komunikatą: "LITUANICA” 
su lietuviais Darium ir Girėnu išskrido 5 val«24 min. vie
tiniu laiku," 1 vai.45 min. Reuteris Eltai atsiuntė spe
cialią telegramą: "LITUANICA" išskrido 5 vale24 min. ryti
niu standartiniu laikus Lėktuvu skrenda kapitonas Steponas 
Darius ir Stasys - Tomas Girėnas. Be pasų ir jungtinių. Vals
tybių pxekybos ministerijos leidimo."

ti u . it. n j u , ti. it. it. n . n j ti, n . n . u , tt • n , n , n , n . ti. h . n , n , n j it • <> • h , n. n j ti
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Tikromis žiniomis užvakar(t,y41933oVII,15) 21 vai.dū
sti laiku "LITUANICA" yra perskridusi NeTOundlandą.. 22 vai. 
laivai plaukę į Ameriką matę "LITUANIOĄ" skridus į Atlanto 
sritį,kur siautus stipri audra, ,

+ ■ +
Nepatikrintomis žiniomis,vakar(1933,VII.16) vienas 

transatlantinis laivas,kuris buvo per 400 km. nuo Europos 
krantu Airi j o s), apie 11 valo20 min. matęs Europos link že - 
mai skridusį lėktuvą. Lakūnai sveikinę laivą mojuodami vė - 
liavėlėmis. Laivo įgula entuziastiškai į sveikinimus atsakiu
si, Manoma,kad tas lėktuvas buvęs "LITUANIKA"»

Vakare buvo nustatyta,kad tas lėktuvas,kuris buvo ma
tytas apie 400 km. nuo Airi jos,tikrai buvo "LITUANICA"•

pakilo su'sirena lėktuvas. Susirinkusios tūkstanti - 
nės minios jaudinasi» Visas Kaunas visomis susisiekimo prie
menėmis skuba į aerodromą. Didžiausios vilties valanda„Buvo- 
pirmos 20 din. Vidurnaktis. Aviacijos prožektoriai raižė dan
gų. • ‘

Vėl suskamba telefonas. Deruluft bendrovė praneša,jog 
Karaliaučiuje labaį pablogėjęs oras,lietus,žemi debesys ir 
priešingas skridimo krypčiai vėjas» Tai buvo 1933 m.liepos 
mėn. 17. d. 1-vąl, 35 min, po vidurnakčio^ Apie "LITUANICĄ" 
daugiau žinių nebėra.PraneŠimuose nuolat kartojama tik apie 
nepaprastai pablogėjusį orą ir labai sunkias skridimo sąly
gas.

Atskrėndančių lakūnų pasitikti jau nuo pat vakaro 
peręipildęs aerodromas,visi su didžiausiu nekantrumu laukia 
lakūnų. Smalsios ir nekantrios laukiančiųjų akys veltui- žiū
ri į.nakties tamsoje paskendusią ir apniauktą erdvę,užančio 
lėktuvo negirdėti. Ten,iš kur turi atskristi,kartkartėmis 
žaibuoja,kyla dar tamsesni ir juodesni debesyso Lakūnų su - 
tikti atvyksta daug aukštų svečių,vyriausybės atstovai,sve
timų valstybių atstovai,kiti svečiai ir gausios tūkstanti - 
nė s minios ne tik iš Kauno,bet ir specialiai iš provincijos 
atvykusių*

Žinių apie kpt. Darių ir Girėną vis nėra, pamažu brėkš
ta, šviesėja . Prašvinta. Lakūnų vis nėra. Kur jie ? Visi įvai
riai protauja; jie paklydo - Karaliaučių palaikė Ryga ir grį
žo į vakarus ieškoti Kauno j jie dėl tamsos ir blogo oro pa - 
klydo j gal nelaimė. Klausimas, "ar tikrai jie perskrido At
lantą?."

Visos radijo ir telegramų agentūros apie kpt, Darių ir 
Girėną tyli ., Be 5 min, 7_val, ryto Kauno radijo stotis skelbia, 
jog turėję atskristi lakūnai,neatskrido,apie juos žinių nėra. 
Musų lakūnų išskaičiavimu "LITŪANICOS" benzinas turėjęs visai 
išsibaigti šįryt 7 val#

+ + *

Skridimu labai domisi Reuterio telegramų agentūra,kuri 
prašė Eltą skubiai pranešti apie "LITUANICOS’1 atskridimą į 
Kauną ir duoti smulkesnių žinių, ,

Vakar(1933.VII,16) smulkinu apie skridimą buvo per El
tą pranešama,kad kpt«- Dariaus ir Girėno lėktuvas "LITUANICA" 
nudažytas oranžiškai sidabrine spalva, ", .

* i y
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Anglų lakūnų sluoksniuose jaučiam susirūpinimo dėl 
stokos žinių apie lietuvių lakūnus,’pio kuriuos jokių ži - 
nių neturima nuo to laiko,kaip jie perskrido Newfoundlando 
pakrantę šeštadienio vakare, Nei anglų oro ministerija,nei 
anglų admiralitetas negavo jokio pranešimo apie lakūnus*

+ +
+ ATL..NTO V-NBENYNĄ PERSKBIB£, JAU SUPUS BERLYNO ŽUVO.,. 
(L .A, Nrc159, 1955 Qo licpoe“18 d, - reportažas).

Visa Lietuva dar v;.k?r(1955oVII.17) nekantraudama 
laukė atskrendant į Kauną pirmųjų mūsų transatlantinių la
kūnų - kpteStepono Bariaus ir Stasio - Tomo Girėno. Juodu 
buvo savo ’'LI TVANKIA” lėktuvu atkakliai,drąs-iai,tikrai did
vyriškai iš pat New-Yorko be sustojimo tiesiog Lietuvon be- 
atskrendą, Jau buvo per audras,per tirštas miglas ir debe
sis prasiskynę kelią per didįjį Atlanto vandenyną. Jau bu
vo daugiau kaip trrsdešimt septynias valandas be sustoji - 
mo skridę ir laimingai nugalėję įvairias stichijas kliūtis 
ore ir tebuvo likę tiktai apie trejetas valandų kelio iki 
Kauno*Jau buvo laimingai atlikę daugiau kaip devynis dešim
tadalius viso savo kelio - apie 8 000 km. Buvo jau šiapus 
Berlynoo Nesusigundė to milijoninio miesto šviesų milžiniš
ka pašvaiste,be ubejojimo,tamsią audringą naktį viliojusia 
po tokios nežmoniškos kelionės nutūpti valandėlę į erdvų 
ir patogų tą naktį budėjusį vietos aerodromą,kur buvo nusi
leidęs ir pirma jų skridęs amerikietis Bost, Ne,nenusilei
do čia. Jų tikslas buvo - be sustojimo iki Kauno,o džiaugs
mas, pajutus jau taip netoli tocsant brangią ir be galo pa
siilgtą tėvynės žemę,bus buvęs nustelbęs jų nuovargį ir,gal 
būt,net sumažinęs jų atsargumą. Tačiau - tą nesuvaldomą 
džiaugsmą ir tikrai karžygišką musų lakūnų žygį staiga pa
kirto netikėta katastrofa. Vos apie 500 km. nuo mylimos tė
vynės sienos susmego jų "LTTUANICA" dar svetimos žemės ažuo- 
lynėlyjc,mažan kalneliu ir po savo skeveldromis palaidojo 
narsiuosius Atlanto nugalėtojus...

+ 4*

+■ PIRMA ŽINIA APIE KISIĄ NELAI1IE PASIEKĖ KAUNĄ V..KAR, (1955- 
VII 117) 15,15 vai, (Kaunas,Elta.1955.VII.17 - pranešimas).

1 vai, 15 min, pLws korespondentas Berlyne prune - 
šė,kad Berlyno plačiai pasklido žinia,jeg netoli Soldinof 
Brandenburgo provincija ju(apie 1.20 km'. nuo Berlyno),nukri
to lėktuvas,kurį vokiečių oro policija spėja esant "LITUA- 
NICA".

• ' + +
Vi^na radio stotis pranešė apie '‘LITUANICOS’1 nu - 

kritimą,kaip apie faktą. Kiek vėliau kelis ekstra komuni
katus išleido Volfo telegramų agentūra. Tie komunikatai bu
vo pakartoti Routorio savo reguliariojo radio tarnyboje,

+ +
5 va!. 25 min0 vokiečių atstovybė Kaune,gavusi ko

munikatą iš vokiečių užsienių reikalų minister!jos,prane
šė Eltai,kad lakūnai Barius ir Girėnas naktį iš liepos 16 
d. į 17 d0 12 vai.50 nin, miško netoli Soldino(Brandenbur
go provincija) nukrito ir mirtinai užsimušė.Lėktuvas su - 
naikintas.

k a 
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Ta proga vokiečių, atstovybė_paroiškė nuoširdžią užuo
jautą dėl didvyriškos lietuvių lakūnų mirties.

_ 5 val040 nin<. Elta susisiekė su Rosenthalio pašto 
agentūra,kuri yra artimiausiu prie nelaimės vietos,kurioje 
žuvo mūsų lakūnui'oiš čia sužinota,kad 10 km. nuo Soldino,vie
šai arti Rosenthalio,miške anksti rytą buvo surasti du ne
gyvi lakiniai, per mišką einančių gyventojų? Nelaimė įvykusi 
apie 12 vai.30 ninB naktį* Gyventojai apie įvykį tuoj pra
nešė policij'.iįo - Lėktuvas miške nulaužęs keletą medžių ir į - 
smigfg.! į žemę į Apylinkės gyventojai taip pat praneša,kad nak
tį jie girdėję ūžesįjbet nežinoję,ką tai reiškia.pradžiaje 
buvo spėjama,kad. lėktuvo yra dar'vienas žmogus,bet galutinai 
buvo nustatytUjkad iš viso buvo tik du asmenys .Abiejų lakūnų 
kūnai labai sužaloti. į vietą yra jau atvykęs Landsbergo vals
tybės ginėjas ir-praveda kvotą dėl įvykusios nclaimės.Apie 
įvykį, jau yra painformuota iš vietos ir Lietuvos pasiuntiny
bė Berlyne-,

Mįnistcris pirmininkas mūsų atstovybei Berlyne ir El
tos korespondentui liepė parūpinti karstus ir lakūnų lieka -’ 
na? su sudužusiu lėktuvu atskiru vagonu pergabenti į Lietuvą* 
Laidotuvės bus surengtos valstybės lėšomis.

Visoms valstybės įstaigoms pranešta gedulo ženkion nu
leisti vėliavas iki pusiau stiebo o • .

- - ■ '• ‘ ' ■+ +

+ ELTOS'KO RESPONDENT S IŠ SOLDINO PRANEŠA.
Mirusieji dabar guli nuošaliau* Girėnas net laiko ran

ką prie veido,kaip tikras lakūnas. Jie ištraukiami iš skevel
drų, sutvarkomi ir apdengiami. Šalia guli žemėlapiai,važta,ku
rią nelaimės ištiktieji vežė savo tėvynėn, žemėlapiuose maty
ti tiesi linija į Kauną, Jie teisingai laikėsi šios linijos. 
Jie nusileido,gal būt,dėl to,kad pristigo benzino,

X + +
Dabar•žuvusiųjų lakūnų kūnai ilsisi Soldino kapinių 

koplyčioje,, jie dar yra apdaryti drabužiais?kuriais lakūnai 
skrido. Viena kpt, Dariaus ranka, guli ant jo veido. Jo veidas 
nėra taip kruvinas kaip Girėno. Ant abiejų karžygių galvų dar 
yra lakūnų šalnai* Abiejų veiduose žymi nepaprasta drąsa.prie 
lietuvių lakūnų kūnų pastatyta vokiečių garbės sargyba. Kūnai 
guli ant ilgų narų ir yra balta drobule pridengti. Ant drobu
lės yra užmesta ilga vėliava. Aplink dogą žvakės.Mirusioji did
vyriai papuošti gėlių puokštėmis?

+ + ■ ■
Nukirsti medžiai ir gili duobė žemėje rodo,kad trans

atlantinis lėktuvas "LITUANICA" .atsimušė su nepaprastai smar
kiu impetu. Didžiosios lėktuvo geležinės štangos sulanksty - 
tos. Motoras gulėjo už kelių metrų nuo lėktuvo skelvcldrų,kas 
rodo,kad kritimas buvo nepaprastai smarkus".

+ . + . • ’
Dėl katastrofos priežasties spėjama,kad lakūnai ieško

ję vietos nusileisti ir per tirštą rūką mišką palaikę lyguma. 
Besileisdami jie visu smarkumu užkliudė nedžius taip,kad kris
damas lėktuvas nukirto tris dideles pusiso

•t. n . tt . it . k . n , it . h j h , r.. w ? it j h „ r. » i; . it , n . n . h » ” • n ; « • • 11 • ” • w į ” j <* ; M
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Nora kritine smarkumus buvo nepaprastai didelis, 
tačiau vis dėlto kai kurio ;.w: jautrūs dalykai išliko svei
ki, pa v., Dariaus specialus .1. .runų laikrodis ė joelektros ki
šeninės baterijos degė. Kion- vertus,rastas prie lakūnų meda
lis buvo visiškai sulankstytas.- ’ , ■ '

+ ŠI SKRIDIMĄ AUKOJAME TAU,JAUNOJI LIETUVA; ( Iš Čikagos 
lietuvių laikraščių)j ■

Vienatie iš atsiųstųjų čikagiškių laikraščių yra la
kūnų Dariaus ir Girėno pareiškimas dėl kelionės*

HES SKRENDAME Į LIETUVĄ.
Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žy

gių. Būtinai reikia ir jos sununs prisidėti prie bendrojo 
darbo - tirti dar našai žinomas žiemių Atlantikos vandeny
no oro sroves,o taip pat naujai išrastus navigacijos būdus 
ir priemones pritaikinti kasdieniniams reikalams. Mes,gyven
dami tokiais laikais,kada oras stengiamasi panaudoti žmoni
jos reikalams,laikome sau už pareigų tautos vardu tų darbų 
garbingai atlikti.

jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti,nes stengiamės 
šį pasirinktų uždavinį įvykdyti? Mūsų pasisekimas tegu su
stiprina tavo dvasių ir pasitikėjimą savo_jėgomis ir gabu
mais. Bet jei Neptūnas ar galingasis Perkūnas ir mums bus 
rustus - pastos mums kelių į Tavo kraštų ir pašauktų "LITU- 
ANICĄ" pas savę,tada Tu,jaunoji Lietuva,turėsi iš naujo 
ryžtis,aukotis ir pasirengti naujam žygiui,kad audringųjų ■ 
vandenynų dievai butų patenkinti Tavo pa stangomis, pasiryži
mu ir nekviestų Tavęs į Didįjį Teismų#

_"LITUANICOS" laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lie
tuvos sūnų dvasių ir įkvepia juos naujiems žygiams.

"LITUANICOS" pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlan
to vandenyno gelmes tegu auklėja jaunųjų lietuvių atkaklu- » 
mų ir ryžtumų,kad sparnuotas-lietuvis būtinai įveiktų klas
tingųjų Atlant ikų Tėvynės Lietuvos garbei,

Tad šį savo skridimų skiriame ir aukojame Tau,Jau
no ji Lietuva! •

Tų didįjį bandymų pradėsime,tikėdamiesi Dangaus 
palaimos. ■ . .

Lakūnas kapiteSteponas Darius. 
Lakūnas Stasys Girėnas.
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Po,palyginti, taikingoajerais idėjomis ir išra
dimais turiningo ir humaniško xiX 'b,-Siaus pasaulis XX amž. 
pradžioje pergyveno pirmąjį'pasaulinį, o neįpusėjus XX amž. 
- ir antrąjį pasaulinį karą,- •

pradžioje pirmąjį pasaulinį karą buvo mėginę va
dinti didžiuo ju tanu, bot' ilgainiui prigijo 1914 - 1918 m. 
karui i - jo p a saulinio karo pavadinimas*Daž
niausiai karai gauna pavadinimą atsižvelgiant į karo tęsi
mo laiką.pavyzdžiui 100 metu karas, 50 metą kotas ir t.t«, 
arba. vadinamas atsižvelgiant į kariavusias valstybes - Ru
są japoną karas(19O4 - 1905)? Prusą prancūzą karas(1870 - 
1871) ir tote Nors 1914 m. karą pradėjo Europos valstybės, 
tačiau netrukus į karą įsitraukė ir kitu žemynų valstybės, 
kurios didesniu ar mažesniu. svoriu jį parėmė,todėl 1914 - 
1918 n. karas prasmingai pavadintas .pirmuoju'pasauliniu ka
ru.

Visi svarbesni istoriniai įvykiai turi praeityje 
ištisą virtinę priežasčių.,su kuriomis susipažinus, paaiškė
ja ir paryškėją viena ar kitu įvykių raida0 Pirmojo pasau
linio karo priežasčių reikia ieškoti XIX amž,/ pabaigos į vy
kią raidoje,. 1870 m» ne tik Italija galutinai susijungė į 
vieną valstybę, bet ir prusija„laimėjusi karą su Prancūzi
ja, sujungė atskiras Vokietijos valstybės ir pasiskelbė im
periją. Šią naują didelių valstybių ats.tr'' diria s sudarė vi
siškai naują politinę konsteliaciją Europoje. Naujoji Vo - 
kieti ja, vadovaujama ’’geležinio” kanclerio Bismarcko, dėl sa
vo politinio ir ūkinio pajėgumo siekė vadovaujamo vaidmens 
Europoje,. Susikūrusi didelė Vokietija suardė Europos žemy
ne buvusią valstybių pusiausvyrą0 1870 metų prūsų prancūzų 
karus įnešė į Prancūzijos užsienio politiką naują veiksnį - 
revanšo geismą. Prancūzų politikas L-r .pambetta dėl prarastų 
sričių taikliai yra pasakęs; "Pensors y tonjours,n?en par - 
Ions jamais" - "apie jas galvoti visuomet,bet nekalbėti nie
kuomet," Prancūzija ne tik prarado per tą karą Alzasą ir Lo
taringiją, sumokėjo 5 Biliardą aukso irunką kontribuciją, 
bet ir neteko pirmykštės vadovaujamos reikšmės;kurią,ji li
gi šiol turėjo Europos kontinente,kol dar nebuvo suvienytos 
Vokietijos. Prancūzija greitai užgydė kuro padarytas žaiz - 
dus ir išvystė nepapi'ustą skubą, besirūpindama įgyti naują 
koloniją Afrikoje ir Azijoje, Šias Prancūzijos įn s tongas įš 
dalies rėmė ir Bisnarckas,stengdamasis nukreipti Prancūzi - 
jos didesnį susidomėjimą kolonijų reikalai s, kad. pastaroji 
lengviau galėtų pamiršti Europoje patirtas nuoskaudas.žino
ma,• svarbiausioji Prancūzė jai nuoėkmida buvo paveržimus iš 
jos vadovaujame ? dmens Europe,j e j,karį ji laikė sau būtinu

it . n . ti . it. tt . ti , n . n . >t . n . ?:. h . n . n - n ■. ;t . n. » . y , ii, it . n. u . n . h . n . tt, it . n 
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kaip istorinę teisę,.
Todėl, netekus vadovaujamo vaidmens Europoje,kiek - 

vixma Prancūzijos vyriausybė nuo to laiko neypatingai ieš
kojo gerų santykių su .Vokietijao

Dideli interesų priešingumai buvo tarp Rusijos ir 
Austrijos - Vengrijos^ Didžioji slavų valstybė siekė ne tik 
turėti pirmaujančią vietą Balkanuose,bet įsitvirtinti Bos
foro1 ir Dardanelų sąsiauriuose, 1911 - 1914 m. Rusijos rai- 
nisterių tarybos pirmininkas Kokovcev buvo taikos šalinin
kas, todėl jam teko 1914 mo vasario mėn, 11 d,3 pasitraukti 
iš pareigų,nes Rusijoje paėmė viršų panslavistų srovės ats
tovai.kurie svajojo Konstantinopolio Sofijos bažnyčios pus
mėnulį pakeisti kryžium, 1914 m., vasario 21 dQ Rusijos val
dinė komisija svarstė Artinųjų Rytų klausimus.. Jai pirminin
kavo užsienių reikalų ministeris Sazonov(šios komisijos pro
tokolas išsp, ITar .Komunos t. Del Vestniko 1919 - K l,),kur 
buvo pareikšta vieninga nuomonė,jog Konstantinopolio bei są
siaurių klausimą galina Rusijai palankiai išspręsti tik ka
ro pagalba. Rusijos politiką, dalis buvo karo priešininkai, 
nes jie numatė,jog„būsimas;o karas galįs sukelti revoliuci
ją ir Romanovų dinastijos žlugimąc Šiai "pacifistų”' grupei 
atstovavo Kokovcev, Vitte, kunig.Meščerski, diplomatai Gu - 
bastov, Rosen ir kt0 Apskritai,anot Lr. Brentano (Urhcbe-r 
des Weltkriegcs 18_psl.) panslavistai laikė Vokietiją kliū
timi rusams pasistūmėti į Viduržemio jūrą* Austrija - Ven - 
grija nebuvo laikoma pavojinga,kol nepasidarė Vokietijos są
jungininkė. Panslavistų spaudoje buvo rašoma,jog Konstanti
nopolį galina esą nukariauti tik per Berlyną,nes kelias į 
Vieną ‘einąs per Berlyną^

Austrija - Vengrija dėl savo valstybinių interesų 
negalėjo sutikti?kad Balkanų valstybės patektų visiškon Ru
sijos įtakon,nes jai grėsė pavojus palikti be priėjimo prie 
Adrijos jūros0 Po Rusų turkų karo (1877 - 1878), Berlyno tai
kos kongreso motu, Rusijos ir Austrijos interesų priešingu
mai ypač išryškėjo o Rusai - karo laimėtojai - buvo priversti 
sutikti pavesti dvi provincijas - Bosniją ir Hercogoviną - 

. Austrijai valdyti, nors šios provincijos buvo gyvenamos sla
vų. Berlyno taikos kongreso metu "taurias1' maklerio pareigas 
ėjė Bismarckas,kuris derino besiginčijančių valstybių intere
sus. Kadangi Vokietija derybų metu ryškiai rėmė Angliją,to
dėl rusai vokiečių politiką laikė ne tik negarbinga,bet ir ne
patikima Rusijos atžvilgiu,nors tuo metu Rusijos ir Vokieti
jos santykiai buvo kuo goriausie

Dabar žvilgterkime į ano meto Europos valstybių ūki - 
nius reikalus. Tarptautiniam ūkiui besiplečiant, dar paryš
kėjo taip įvairių valstybių interesų priešingumai. Jau nuo 
Amerikos atradimo daugelis Europos valstybių turėjo kolonijų 
kituose žemynuose. Vėlesniais šimtmečiais beveik visos vals
tybės vairavo savo politiko, taip,kad galėtų išlaikyti turi - 
mas kolonijas arba dar mė.yino įsigyti naujų.

Tačiau ligi X1K amž. kolonijos nesudarė valstybėms gy
vybinio reikalo.

Didžiosios pasaulio valstybės stengėsi likti neprik - 
lausomos ūkiniu atžvilgiu nuo kitų valstybių, o Anglija savo 
krašto interesų dar buvo verčiama išlikti ir jutų valdove,nes 
turėjo palaikyti nuolatinius ryšius su savo kolonijomis?sau
goti jūrų susisiekimo,kelius nuo visokių nutikętumų,kuric ga-
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Įėjo Anglijos' egzistencijai suduoti didžiausi smūgį*
Vokietija tuo metu ne tik išaugino savo pramonę ir 

plačiai varė prekybąskuri ne tiek kėlė anglų pavydų,kiek <
darė jiems ūkinių nuostoliųo Be to -f Vokieti ja pradėjo dide
lę laivyno statybą*. Jau 1897 n» Vokietijos kaizeri s, norėda
ma s paveržti anglų viešpatavimą jūrose šiuo reikalu -štai ką 
pareiškė: “Per Dreizack x) gehart in unsere Baust”(L«Bren- 
tano - Urliėbor dės Ueltkrieges 52 psl.) .Pasaulio pramoninių 
valstybių ūkinės varžytynės vertė jas įvesdinėti apsaugos 
muitus arba ieškoti kitų būdų apsisaugoti nuo negeistinos 
konkurenci jose ■ .k*

Kiekvienas rimtesnis tarpvalstybinis susidūrimas ga
lėjo sukelti karą* Numatomo karo atveju kiekviena valstybė 
ginklavosit statė karo laivyną,didino bei gerino savo kariuo
menę, rūpi no si tobulesnių ginklų pasigaminti,nutiesti strate
ginių geležinkelių ir .tote Baimė dėl ta ikos'netikrumo, verto 
vaistą bos ginkluoti e -> žinoma > ne kiekviena valstybė galvojo ' . 
būti užpuoliketačiau turėjo būti pasirengusi užpuolikę vals
tybę atremti o

Jau Kiz anž;0 valstybių galia ir stiprumas daug pri - 
klausė ir nuo kolonijų* Pavyzdžiui, Anglija kolonijų turėjo 
visuose žemynuose;jos kolonijų plonas ir gyventojų skaičius 
buvo daugeriopai didesnis;kaip pačios metropolijosj-Rusija, 
be Europos, dar daug žemių valdė ir Azijoje,todėl jos inte
resų svoris buvo ne tik Europoje,bet ir Azijoje9 Šių dviejų 
valstybių interesai dažnai nesiderindavo ir dėl jų kildavo 
tarptautinėje plotmėje daug priešingumų*

Nuo '1881 e. Prancūzija irgi pradėjo kurti didžią kolo- 
ni-.linę imperiją, o nuo 1885 m0 pradėjo taip pat ir Vokietija 
rūpintis kolonijų įsigijimu0 XIX amž*.pabaigoje didžiųjų vals
tybių tarpe jau žymią vietą užėmė Amerikos Jungtinės Valstybės 
ir Janonį jao ' /' gi

Taigi, susidūrimo arba lietimo'si taškų tarpi įvairių 
valstybių vis daugėjo ir daugėjo, o nukariavimams bei užgro
bimams laisvų žemių sumažėjo arba visai jų neliko* Savitarpi
nė kova vyko ne tik dėl politinės galios bei prestižo,bet be
veik išimtinai dėl savo krašto ūkinių interesus Aišku,kad ir • 
XVII ir XVIII amž0 valstybininkai žinojo,, jog valstybės poli
tinio svorio padidėjimas pareina nuo ūkįnic? krašto pajėgumo, 
tačiau dar tada šalia ūkinių motyvų nemenką vaidmenį vaidinę 
ir dinastiniai, religiniai ir kiti motyvai*

' Nepaprastas pramonės suklestėjimas XIX nmž* iškėlė 
ūkinius interesus į pirmaujančią vietą* Tada kova dėl koloni
jų pasidarė ypač prasminga,nes kiekviena valstybė.turėdama ko
lonijų, gagėjo netrukdomai savo krašto gaminius isveždinėti į 
jas j o iš kolonijų įsigabenti pramonės reikalams reikalingų 
žaliavų ar maisto produktų*

jokios pastangos negalėjo sulaikyti ginklavimosi Įkarš
čio. Bendroji Europos padėtis nieko gero nežudėjo,ypač didžių
jų valstybių varžytynės įgavo grėsmingą pobūdį XX amž0 pradžio
je. Jau nuo Bismurcko laikų,kai Vokietijai vadovaujant 1879 
metais buvo įkurta trijų sąjunga (pradžioj e. sąjungą sudarė Vo - 
kietija ir Austrija - Vengrija, o 1882 n5 į šią sąjungą įėjo 
ir Vokietija) susikūrė vadinamasis vidurio Europos valstybių • 
blokusykuris Europos reikaluose turėjo žymią persvarą»xx/
x) Selves graikų jūrų dievo Poseidono valdžios ženklas - tri- 

pirČio pavidalu* ::;z:)šią sąjungą rusų pasiuntinys Londono 
Beckendorfaš pavadino meisterio ir dviejų gizelių sąjunga*
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Šios sąjungos sudarymo proga reichstago atstovas Rocke pa- 
reiškė, jog vokiečiai dabar pasaulyje t*.k vieno Dievo bipą* 
To neto Bisnarcko vadovaujama Vokietija mėgino išlaikyti 
gerus santykius su Anglija ir Rusija.* y

Prancūzija pasijuto vieniša ir izoliuota* Todėl ji 
ieškojo glaudesnių santykių su Rusija* Km po Bisnarcko 
eros. 1890 n9 nebuvo ątnaūjinta vadinamoji apsidraudimo su
tartis (Vokietija buvo pasižadėjusi būti neutrali Busijos 
su Austrija kuro atveju, o Rusija -laikyti neutralitetą ka
ro ętvojū tarp Prancūzijos ir Vokietijos) tarp Vokietijos 
ir Rusijos? tai Prancūzijai .-nepaisant rusą caro Aleksandro 
III neigiamo nusistatymo prieš respubliką, pavyko-išeiti iš 
izoliuotosios padėties ir nudaryti Rusą prancūzą susitarimą, 
kuris 1894 n0 virto rus!jo e-Prancūzijos sąjunga„Ilgainiui 
Europos žemynas persiskyrė- į dvi priešingas stovykloseSąjun
gą sudarymas įnešė dar daugiau nepasitikėjimo į valstybių 
santykius ir taikos reikalą*

Anglija kurį laiką nuo šią dviejų blokų stovėjo nuo
šalyje* . “ ' ’ .

Dar 18?5 m, Bismarckas buvo pasiuntęs savo i„tinų 
draugą Lotkarą Buohlerą į Londoną sudaryti sąjungą su Angli
jamo 1878 n*?Berlvno taikos kongreso metu,pats Bisnarckas 
derėjosi su'lordu Beaconsfioldu dėl Vokietijos ir Anglijos 
sąjungos, 1887 n* Vokietija trečią kartą siūlė derėtis dėl 
sąjungos su Anglija,bet ir šį kartą Vokietijos pastangos ne
rado atgarsio angluose* Kada Anglijos santykiai su Prancūzi
ja pablogėja>os be to,dėl Persijos reikalų ir su Rusija,tai 
tada jau Anglija du kartu (1898 ir 1901) siūlė Vokietijai są
jungą* Sąjungos sudarymą su Vokietija Anglijoje ypač rėnė ko
lonijų ministoris Chamberlain* Anglijai tada atrodė patogiau 
sudaryti sąjungą su Vokietija kaip su Prancūzija arba Rusija, 
su kuriomis sudarant draugiškumo sutartis,reikėtų padaryti 
didesnių nuolaidų kaip Vokietijai* Pasitarimai sutarties su
darymo reikalu nepasisekė,nes Berlyno nebuvo pasitikėjimo 
Anglijos politika?kur buvo galvojama,jog?sudarius tokią su - 
tartį,Angliju kurstys Vokietiją prieš Rusiją* Daugelis Vo - 
kietijos istorikų tokios sutarties nesadarymą laiko nedova - 
no tina. Vokietijos politikų klaida,ypač daug kaltės suverčia - 
na baronui pr, Holšteinui,kuris buvo įtakingiausias užsienių- 
reikalų minister!jos patarėjas* Po nepavykusių pasitarimų su 
Vokietija? Anglija artėjo prie antrojo bloko# Prancūzijoje 
Anglijos pastangas greit įvertino - Prancūzija padarė nuolai
dų Anglijai Egipte ir pasiskirstė įtakų sforon&s Afrikoje ir 
Azijoje* ši Entente nefor-molnvo savo pasižadėjimų,bet vis 
dėlto susitarimas bendrų ir.. tcrceų pagrindu minėtas valstybes 
pakankamai suglaudino,-jog iv rašytieji sąjungos paragrafai 
nebūtų tvirčiau susieję,,

Rusijos užsienių reikalų minis tevis Al-o Izvėlskis ir
gi sugebėjo išlyginti santykius su Anglija* 1907 n» Rusija 
ir Anglija pasiskirstė įtakos sferomis ir Persijoje* Pasau
lio didžiųjų valstybių savitarpiški interesų priešingumai^ 
ypač nuolatiniai susidūrimai dėl ūkinių interesą,nuolat aš
trino pelitinę padėtį s o sudarytosios tarp valstybių sąjun - 
gos jau pirmaisiais .XX. inž*dešimtmečiais sudarė grėsmę karui 
kilui *

Jei 190<-> nc vadinamo Bosnijos krizio mctu,kada Austri
ja - Vengrija visiškai aneksavo valdytas sritis 1 Bosniją ir 
Herzogovįną* 1911 ū» vadmlio. antrojo Maroko krizio metu,1911 
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n. Turkų italų karo metu dėl Tripolitan!jos,arba 1912 mo ir 
1915 m. Balkanų karo uotu neįvyko ’ pasaulinio karo,tai reikia 
laikyti ne tiek diplomatų nuo pelnu. ?l:iėk dar tų valstybių ne-, 
pakankamu pasirengiau karui?nes,pavyzdžiui, Rusija savo ap
siginklavimo programą buvo pasirengusi įvykdyti tik 1917 m8 
(Wegerer - Ųoltkricg 12 psl.).

1912 n5 buvo atnaujinta Trijų sąjunga,nors Italija 
nebuvo visiškai ištikimas sąjungininkas.,priešingai,Prancū
zijos ir Rusijos sąjunga buvo visai patikina, Prancūzija ka
ro atveju tikėjosi mažų mažiausiai susigrąžinti prarastąsias 
sritis* Nors prancūzų socialistų vadas Js Jaurės buvo pareiš
kęs vienam Vokietijos socialistų vadui,jog jei Vokietija su
teiktų Alzasni ir Lotaringijai savivaldą Vokietijos inperi - 
jos rėmuose,tai priešingumai tarp Prancūzijos ir Vokietijos 
išnyktų, ir tada Prancūzijos Rusijos sąjunga netektų savo 
reikšmės ir aktualumo(E,Bernstein - Sozialdemokratische Vbl- 
■ukorpolitik 51 psl«). Rusija karu tikėjosi įgauti vyraujan
čią padėti Balkanų pusiasalyje ir įsitvirtinti Dardaneluose 
ir net užimti Konstantinopolio Turkijos imperija jau nuo sul- . 
tono Abdul Hcnido valdymo meto buvo laikoma nepagydomu ligo
niu. ir daugelis Europos politikų rūpinosi jos palikimo pasi
dalijimu,bet Vokietijos kaizeris Vilhelmas II buvo energingas 
turkų reikalų gynėjas ir stiprios Turkijos šalininkas„Kai.1913 
m* Vokietija pasiuntė gen.Liman von Sanders vadovaujamą kari
nę misiją į Turkiją perorganizuoti kariuomenę,tai santykiai 
tarp' Rusijos ir Vokietijos visiškai pašlijo.

Pirmajam pasauliniu! karui kilti suglaustai galima 
nurodyti, ištisą eilę priežasčių: 1) Tradicinis Austrijos - 
Vcn rijos smelkimasis į Balkanus ir ten savo įtakos sferos 
plėtimas, 2) Rusijos svajonės įgyti Konstantinopolį ir są - 
siaurins bei paimti savo globon Balkanų valstybes, 3) Vokie - 
tijos pastangos įsigalėti Maž«.Azi jo je, įsibraunant į anglų bei 
rusų įtakų sritis, 4) Prancūzijos revanšo geismas ir noras su
sigrąžinti netektas per 1870 m0 karą sritis, 5) Vokietijos ir 
Anglijos prekybos varžytynės^ Vokietijos politinės galios plė
timas kolonijose dažnai nepaisant kitų valstybių interesų,ir 
noras turėti lygiavertį karo laivyną,kuris grėsė Anglijos im
perijos interesams, o’ taip pat noras vyrauti Europos žemyne. 
Ir pagaliau 1914 m. birželio 2b d, atentatas prieš Austrijos - 
Vengrijos sosto įpėdinį Praną Ferdinandą,kuris laikomas I-jo 
pasaulinio karo dagtini.

Be šių nurodytu priežasčių, nepaskutinėje vietoje bu
vo čia suminėtų valstybių kapitalistų interesai,kurie daugiau
sia laimi iš karo ir ne tik pokariniais laikais,bet ir karo me
tu. 1914 m, New~Yorko kardinolas Rarby per eucharistinį kongre
są Lurdo dėl busimo karo štai ką yra pasakęs: “Karas,kuris yra 
parengimo studijoje,bus. kova tarp tarptautinio kapitalo ir 
valdančiųjų dinastijų. Kapitalas nenori turėti vyresnio už sa
ve, jis nepripažįsta nei Dievo,-, nei pono ir nori visas valsty - 
bes valdyti,kaip savo bankines įstaigas.“

Austrija - Vengrija vadė aktyvią politiką Rytuose ne 
pagal savo valstybinį pajėgumą- Ji šitokia politika mėgino nu
galėti vidaus valstybinius suifcuuas. arnk jyvdndnm užsienio po
litiką. Imperatorius Pranas Juozapas II,valdęs Austriją - Veng
riją nuo 1848 m, j buvo dar vienintelė jungtis valstybę sulai - 
Ryti nuo subyrėjimo. Jo įpėdinis Pranas Ferdinandas turėjo rim
tų sumanymų IšspręstJ hm 1stančius valstybės reikalus.Daugiu -
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tautoje valstybėje sunkiausia ir svarbiausia buvo tautinė 
problema. Pranas Ferdinandas norėjo dualistinę .Austriją - 
Vengriją pertvarkyti federacijos pagrindais į trilypę vals
tybę, patenkinant dalini ir slavą reikaluso Vengrai buvo prie
šingi Prano Ferdinando sumanymams, nes Vengrija norėjo ats - 
kirtąją Serbiją išnaudoti kaip koloniją* Tokiu savo elgesiu 
Vengrija stūnė serbus į rusų glėbį*

1914- n» birželio 23 d* įvyko atentatas prieš Praną 
Ferdinandą,kurį įvykdė dida rb.ls.ko sąjūdžio dalyviai,norė - 
darni atsikratyti politika,kuris turėjo sunanynų sutrukdyti 
serbų ir kitų pietų slavų tautoms susijungti į vieną valsty- . 
bę, Dėl įvikdyto atentato Austrijos - Vengrijos vyriausybė 
pakaltino serbų vyriausybę aktyviai prie jo parengimo prisi- ' i 
dėjus ir beveik po mėnesio laiko įteikė jai ultimatumą,kuria 
ištisai serbų vyriausybė negalėjo patenkinti,nes būtų buvęs 
pažeistas Serbijos valstybės suverenitetas* , . •

Tada Austrija - Vengrija. Vokietijos reniana, palaikė 
šį konfliktą tik šių dviejų valstybių reikalu ir įsigeidė Ser
biją nubausti tikėdanas i,kad kitos Europos valstybės visiškai 
nesikiš.(Tokią pat klaidą II - jo pasaulinio karo išvakarėse 
darė Vokietija, laikydama Dancigo ir koridoriaus bylą tik-Len
kijos ir Vokietijos reikalu).

Tačiau karas jau buvo pribrendęs. Padarytasis atenta
tas prieš Austrijos - Vengrijos sosto įpėdinį buvo tik toji 
padegamoji kibirkštis ir tinkama proga Austrijai - Vengrijai 
persitvarkyti Balkanuose, Austrija - Vengrija, turėdama visiš
ką patikrinimą iš Vokietijos ir jos paremta, drįso pirmoji 
pradėti I-jį pasaulinį karą* Tačiau, kai valstybių santy - 
kiai ir interesai yra taip susipynę, tai ir šiuo atveju be Ser
bijos šis konfliktas palietė ir kitų valstybių gyvybinius in
teresus, dėl kurių jos ryžosi įsivelti į karą*

‘ ’ X, k'AJJXII.NC ■ . _ . . - "

'. K’MCintr ■ . |
Norėčiau aš įkopt į kalną, ’ • •* a—
Į kalną užu debesų .

• Ir pamatyt nors juodą dirvą, 
Nors dilgę Lietuvos laukų, \ -’v .

Pasiklausyt,ką liepos šneka, ' 
Ir obelis sena kieme, 
Matyt,kaip saulė rytą teka 

. . Ir rausta tėviškės lange, '

Ten sesės mylimam daržely 
Bijūnai skleidžias raudonai, ‘ -
0 mano kambario palangėj

■ ; • Mieliausiai kvepia jazminai.

' ' Norėčiau aš dar kart pajūsti '
’ Kvepėjimą gimtų miškų .1

Ir pamatyt nors juodą dirvą,
; . Nors dilgę Lietuvos laukų. _ ",

/iš poezijos almanacho "VERPETAI’* /
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Nors romėnų literatūra neprilygsta senovės grai
kų literatūrai ir ypatinga originalumu nepasižymi,vis dėl
to, ir .romėnai yra davę veikalų, nusipelniusių nenirštąją 
garbę. Tarp tokių yra ir žyniausiąs Vergilijaus,didžiausio 
rpnėnų poeto,kūrinys "ENĖJIDĖ". Duodamas čia Enėjidoi bū - 
dingą pirmosios giesmės ištrauką, trumpai aptarsiu patį vei
kalus v

Kurdamas Enėjidę Vergilijus' turėjo tikslą duoti ro
mėnams tautini epą graikų epinių poemų pavyzdžiu ir išaukš-, 
tinti romėnų, tautą, kildinant ją iš trojėnų, o imperatorių 
Augustą - per Enėją iš dievų (Enėjas - deivės Veneros sūnus).. 
Medžiagą. Vergilijus ėmė iš įvairių graikų kiklinių poetų,iš 
senovės romėnų istorinių, veikalų, panaudodamas graikų ir ro- 

.mėnų padavimus,, susijusius su trojėnų didvyrio Enėjo iške - 
Įlavinu Trojai žlugus ir jo atvykimu į Italiją. Svarbiausias 
šaltinis kuriamajam epui vis dėlto buvo Homeras-.

Ne tik turiniu, bet ir veikalo kompozicija Vergi - 
Iijus pasekė Homeru. Knygų, arba teisingiau, - giesmių,skai
čiumi Enėjidė, tiesa, neatitinka nei Ilijadę, nei Odisėją., 
Tiek Ilijadė, tiek ir Odisėja turi po 24 giesmes, o Enėjidė 
tik 12 o Būdama giesmių skaičiumi dvigubai mažesnė.už bet ku
rią Homero poemą, turiniu ji atstoja abidvi poemas, pirmųjų 
6 giesmių turinįsudaro Enėjo klaidžiojimai po jūras,kol jis 
pasiekė Lacijų. Ši Enėjidės pusė atitinka Odisėją. Antroji 
veikalo pusė atitinka Ilij-dę. Ten apdainuojamos Enėjo kovos 
su rutulais Italijoje iki rutulo didvyrio Tuno mirties.

Vertinant šį žyniausią romėnų poezijos kurinį,ten - 
ka vis dėlto pripažinti, kad jis nėra visai originalus.Rasi
ne čia nemaža pėdsakų ne tik Homero poemų, bet ir Eunijaus 
ir kitų graikų ir romėnų poetų ir rašytojų įtakos. Vis del
ta Vergilijus sukurė savaimingą veikalą, svetimą medžiagą 
meniškai pajungdamas savo siekiamiems tikslams. Kaip gyvai 
jis vaizduoja likimą, nuotykius ir žygius savo didvyrio Enė
jo. Jeigu Homeras pralenkia Vergilijų stiprumu ir originalu-, 
nu, tai Vergilijus sugebėjo meniškiau pavaizduoti žmogaus 
širdies virpėjimus. Homeras daugiau herojiškas, Vergilijus - 
romantiškas. Homeras buvo šiurkščių herojinių laikų atstovas, 
o Vergilijus gyveno jau išlepinto skonio amžiuje. Vergilijus 
nepaprastai išdailino savo eilių formą, ir jo heksametras 
pasi žynį popaprastu skambumu, formos tobulumas buvo ne tiek 
Vergilijaus poetinio talento vaisius, kiek jo nepaprasto darb
štumo nuopelnas. Bats Vergilijus save lyginęs su neško. Kaip 
neškė laižydama formuoj"n&i savo naujai gimusį vaiką,taip ir 
Vergilijus,prirašydamas kasdien nemaža eilučių, vėliau atrink
davęs iŠ jų tik pačias gerąsias ir taip suformuodavęs savo to
bulą kūrinį. ' * ■ .

Apie 10 metų kūręs Enėjidę, Vergilijus paliko ją ne-
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baigtą. Galutiniai! išdailinimui reikėję dar 3 netų.Mirda- 
nas autorius liepęs net sudeginti žyniausią savo veikalą, 
bet Augustas įsakė vis dėlto jį išleisti. Pasitaiko Ęnėai
dėję, ypač tarp įvairią giesmių,vienas kitas prieštaravi
mas, viuna kita nepilna eilutės Tai yra nubaigto darbo žy- 
mėp.

1930 metais visas kultūringas pasaulis minėjo- 2000 
notą šio didžio poeto ginimo sukaktį. Dabar sueina 2000 na
tų, kai šešiolikametis Vergilijus užsivilko toga virilis. 
Apie tą laiką, o gal dar net ir kiek anksčiau, jis pradėjo 
rašyti pirmuosius eilėraščius.Be Enėjidės ir smulkių pirmo
sios jaunystės eilėraščių, Vergilijus paliko dar 10 idilių, 
vardu "Bucolica" ir "Georgica" - 4 giesmių veikalą apie lau
kų darbus. Georgikomis? atrodo, sekęs šiek tiek ir mūsų di- ; 
dysis dainius Donelaitis savo ’’Metuose". Konpozicija ir abie
jų veikalų nuotaika turi nemaža panašumo. Kad ir kitu pagrin
du suskirstyti, vis dėlto abu veikalai turi po vienodą gies
mių skaičių. Švelnus ir taikingas Vergilijaus būdas, pasi - 
reiškęs ir jo kūryboje, kaimo gyvenimo pamėgimas lengvai ga
lėjo atrasti atgarsį sutapusio su lietuvišku kainu mūsų dai
niaus sieloje.

Čia dedamojoje Enėjidės pirmosios giesmės ištraukoje 
gan ryškiai pavaizduotas Vergilijaus neto romėnų imperijos 
didingumas ir tikėjimas "amžinąja Roma". Kartu įterptas ir - 
panagerikas .Augustui ir jo giminei, Vergilijus čia "pranašau
ja" savo meto Ronos didingumą lūpomis Jupiterio,, raminančio 
savo dukterį Venerą, susisielojusią audrų blaškomo sūnaus 
Enėjo ir jo draugų, būsinosios ronėnų imperijos kūrėjų,liki
mu,

. Jai nusišypso dievų ir žmonių gimdytojas veidu, 
Nuo kurio giedrėja dangus ir debesys sklaidos.
Lūpas dukters pabučiuoja švelniai ir šitaip jis kalba; 
"Laimė tavus juk lydės visada,ko bijai,Kitariete.
Teks dar tau sienos regėt pažadėto Lavinijaus miesto 
Ir į aukštybes žvaigždžių tu garbingą iškelsi Enėją, 
Niekas manęs nenukreips nuo to,ką esu pažadėjęs.
Ir,paslapties atidengęs lapus,aš atskleisiu likimą. 
Teks Italijoj jam kariauti karą didžiulį 
Ir kovoj atkakliai tautas karingas suinuškint.
Steigs jis miestą tada ir L. i s įstatymus vyraus, 
Vasaros trys kol regės jį Lr.cijuj bekaraliaujant 
Ir kol trys žiemos praeis jun rutulu Salį pavergus. 
Mėnesiai suksis ratu, ir prabėgs trys dešimtys metų, 
Kolei valdys pavadintas Julu Askoni jus jaunas 
(Šaukė seniau ji llu,kol Laikės valdžioj Ilijonas). 
Sostą naujon jis buvuinėn iškels iš Lavinijaus miesto, 

• Pilį tvirtą statys ir galingą įkurs Albalongą.
Metų čia tris jau šimtus karaliaus giminė Hektorėnų, 
Lig Iiija,karalienė žynė,nuo Marso pastojus, 
Dvigubą vaisių išduos,Maitinamas Romulas vilkės, 
Džiaugsis po kailiu gelsvu ir,sienas Mavorto pastatęs, 
Giminę tęs ir savo vardu pavadins ją romėnais.
jų valstybei ribų nei erdvės aš nei laiko neskirsiu; 
Amžiną jiems jau daviau karalystę be galo,be krašto. 
Net ir rūsti Junona,žemes kuri,jūrą ir dangų 

' šiurpiai purto dabar,paseks manim atsileidus,
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Dėvinčius togas ins gint valdovus pasaulio romėnus 
Tokia tad nano valia. Prabėgs dar dešimtys notų, 
Ir susilauksim dienosfkai pavergs namai Asarako 
Ftiją,Mikėnus garsius ir Argo viešpataus nugalėtom. 
Cezaris gins iš aukštos giminės tauriųjų trojėnų, 
Garsas jo baigsis žvnigždėn,karalystei riba Okeanas. 
Julijus vardas bus jam,iš didžio paveldėtas Julo. 
Jį tu kada, užmiršus bėdos.. danguje pamatysi, 
Perkrautą grobiu rytų'.. It* šauksis jo žnonės maldingai. 
Žiaurus laikai tuomet sušvelnės,karans pasibaigus, 

•Ištikimybė sena ir Vesta žilagalvė ir Renas
Su Kvirinu,savo broliu,valdys ir įstatymus saugos, 
vartai karo baisaus bus standžiai geležim uždaryti. 
Siaubas nedoras viduj,ant žiaurių sėdėdamas ginkų, 
Už nugaros surakintas šimtu kiečiausių grandinių, 
Gargs šiurpulingai nasrais,srove paplūdusiais kraujo.“

m ?
Baltasparnė snaigė iš dangaus iškrito 

. Ir svajojo - žemėn niekad nenukris. f
Paskraidys su vėju lig ankstybo ryto, 
Lig mėnulio šalto žaisdama nuskris.
Vėjas,tartum draugas,,tartum tikras brolis, 

r Ją glėby,kaip sesę,neša vis tolyn.
Rodos,visos žvaigždės jau čia pat jai moja, 
Rodos,patį dangų jau pasiekt gali.
Kai rytuos iškilo rausvas saulės ratas,

- Spinduliuos nušvito bokštai ir kalnai, 
-Tik tada snieguole,tik tada pamatė, 
Kad jau žemę siekia jos balti sparnai...

• Ir prapuolė vėjas kaži kur už miško, 
0 po kojų žemė žydinti,žalia, 
Rytas linksmas žengia, spinduliuose tviska, 
Iš baltos snieguolės - ašara maža...
Tai tikra teisybė,tai ne padavimas. 
Gal ir tu,kaip snaigė,kitąkart kritai? 
Kaži ko ieškojai tolimuos žvaigždynuos, 
Užmiršai tik žemę,žemės nematei.

• • •- K
/ Iš poezijos almanacho "VERPETAI"
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Kreivėnas vakar buvo atėjęs, Pakalbėjęs apie 
ratą, nė -s šio, nė ia- to patrynė rankas;

- Graži dienelė šiandien, ar ne ?
- Pavasaris, ponas Kreivėnai, tikras, pavasaris. 

Kai pažiurau pro dori s, tai, rodos, eitus per laukus... Ro
dos, šaukia tave kas, o kur - nežinai3.J

- Kas šaukia ?
- Rieks,^aš tik taip šneku,'
-Hm... Šaukt tai gal ir šaukia.bbt per laukus 

nėra ko tau eit. šiandie aš už tave nueisiu, - nusijuokė 
Kreivėnas ir įsmeigė akis į Giružį. - su- Sruoglnūku susi -

_ - Su, ir rankon sųmušėm0 Nori, sakau, gali pa
siimti tąjlagdutę.? Manai, sakau, mergų sviete nėr-? Tai 
šiandie einat ? Tik-aš, galvoju.-,« Kažin, ar kas išeis, .,

- Vėl savo.o Kreivėnas, o ne koks, atsiprašant,
Račiūnas tau šnekai ' •

- Aš tą žinau, >ur Čia nežinosi
- Na mat. .Su. udginukū, sakai, jau geruoju,Aš 

tik to ir atėjau paklaust;, šiandie einu pas Grūstą. Tekės 
Elziutė už tavęs, pamatysi* 0 dabar namo. Negali, taip_be 
darbo, kada ir sliekai akmenis varto3 Beje, tu, tur būt,su 
Magdute vis tiek,,, kur buvęs, kur nebuvęs...

- Ką jūs. Nė karto nebuvau nuėjęs, kai apie El
ziutę pradėjau galvot.. Aa jau ir žiedus nupirkau...

- Be ■ reikalo..c Nieks taip nedaro. Gali dar ne
tikti. _ Įjer3<Į£a _ ypgiu vietą. 0 M'agdutę buvau susiti
kęs kartą Liudvinave. Aš žodį, ji žodį,ir išsiskyrėm. " Tai 
ką, Juozai ^"sako ji man tada. "Sruginukūi mane atidavei ?" 
- "Ne",sakau, "kam čia, mukau, "dar Sruoginuką painioji ? 
Pati kalta." 0 jis..-taip net’juokinga.... jau rengėmės at - 
siskirt... nuėmė pūką man nuo rankovės ir sako; "Žiedą pra
gėrei, o būt daug*gražiau, kad tu jį vėl atpirktam." Ką aš 
jai sakysiu ? Aš tik numykiau. Sruoginukul pavedžiau, o sun
ku; puiki mergina,

- Na, na«M Argi jau taip., . "sunku be jos ?
- Ne tai,kad... Visgi, ji kitokia, kaip visos. _ 

prie kitos mergos prieini.^ tai neva rūtom kvepia, o pro rū
tas prarūgusiu avikailiu atsiduoda. 0 čia merga švari, kaip 
aptieka. Rankos baltos, kaip popiera. c plaukai - nė pleis
kanėlės, kiekvienas plaukelis žiba, kaip šilkinis siūliukas. 
Tai ne merga, o paveikslas iš aptiekęs, kur pana rankoj lai
ko žalią buteliuką3
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- UžmirSk tu- tą paveikslą. Laikas galvoti apie El
ziutę.. - pagrasino pirštu Kreivėnas ir išėjo.

Šiandie vėl tikra pavasario diena. Šiandie vėl,ro - 
dos kas šaukia.iš toli.

Vyšnios žydi. Iš tolo medžiai atrodo kaip apsnigti. 
Papučia lengvas vėjelis - lyg kaltos peteliškės tyliai lei - 
džiasi į žolęc 0 tarp žalią žalių kur-ne-kur geltona gėlelė, 
kur-ne-kur raudona. Visas sodelis čiulba ir zirzia, juda ir 
kvepia medum. Kruta vėjuje ir ta vienintelė kriaušė sodelio 
kampe. Sena ji, lapai roti, bot balti pumpuriukai jau kala - 
si, o pilkas paukščiukas tarp jų'trepsi ir krykščia,

Balti žiedai tyliai krinta, daržely gėlė raudonuo - . 
ja,- o lengvas vėjelis girgždina klėties duris.

Klėties durys praviros. Giružis sėdi ant lovos kraš-y 
to ir žiūri į katiną, tupintį ant slenksčio. Merkiasi kati - 
nas, krutina uodegą, o to paukščiuko krykštimo pilnas kiemas 
ir klėtis. ' .

Kaip spaudžia krūtinę šis pavasario kvapas, kaip 
svaigsta galvai Ir neranda vietos nemiegoję akys. Kaip ši 
užklydusi bitė* Užklydo, pazirzė ir zvabtelėjo į lango stik
lų* Tikra liga toks nemigas, kaip šiąnakt. Pro langą 
švietė mėnulis. Rodos, kas baltus marškinius ant grindų pa-, 
tiesė. Ant staliuko žibėjo balta sagutė. Iš Magdutės bliuz - 
kūtės ji.^Netyčia ištraukė ir parsinešė namo.

Švietė mėnulis, o už lango lyg stovėjo kas ir ty
liai, tyliai šnibždėjo.

Neužmigsi, kai ta balta -šviesa net gerklę/ kutena.
Giružis atsikėlė ir -užsirakė. Nuo staliuko pasiėmė 

sagutę, ilgai žiūrėjo ir stipriai sugniaužė kietoje rankoje, 
0 gal kas iš tikro stovi už lango ?
Giružis apsirengė, išėjo į kiemą, pastovėjo ir nu - 

ėjo keliuku net iki beržo pakelėj.
Nieko. Tik griežlė rėkia ir rėkia. Tai ši įkyri mėne

siena jai neduoda užmigti,
Giružis sugrįžo atgal,

. 0 dabar dieną vėl nėra kur pasidėt. Nors eik įr piaus-
tyk, mušk plaktuku, kad ir šventa.

Jis išsiėmė iš liemenės kišenės du auksinius žiedus 
ir baltą sagutę, paskambino ant delno ir vėl įsidėjo į kišenę.Katinas nuėjo į kiemą, paukščiukas nustojo čiulbėjęs, 
tik vyšnių žiedai vis krinta ir krinta.

Oras jau vėsta. Raudona saulė jau matyti pro apačią 
kriaušės šakų. Toli, toli, į tą pusę, kur Alytiškės giria, pa
sigirdo vyrų daina.

Jis atsistojo, pasiėmė nuo vagio skrybėlę ir šepečiu 
nuvalė dulkes. Susiskaitė pinigus, užsuko laikrodį ir išėjo į 
kiemą.

- Kur tu ketini eiti ? - paklausė motina, išeidama 
ant gonkų.

Jūs tai nuo manęs nė akių ne.nulei džiato Kai tik aš 
pro duris, tai kaip kokia uodega. Tuoj paskui,., Ne mnžns vai
kas,

- Tik pareik šiandie..,
- Pa. '
- Pajauk. nuskinsiu gėlę į atlapą.
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- Kur giįApkaišykit,lyg koki sekminių jautį.
- Sakai, fcarčianoj gėlių nereikia.». - lyg įspėda

ma prikišo motina karčiai. '
. - 0 kada aš buvau karčiamej dabar ? Apsieisim be

karčiamų. o gal norit, kad vėl pradėčiau ? Negerai, mat,kad 
pro vartus išeinat Sėdėsi čia, lauksi, nežinia ko, tai ir 
supelysi, kaip grybas c,o

- Sau žinaisi.; o o : ; \ j - •
Cinktelėjo vartų rankenėlė#
- Šių naktelę miege- nemiegojau - .•

Palankėlėj žirge!iuu dabojau,.. - uždainavo jis,
atsiliepdamas į tą dainą toli,. Alytiškės pusėj.

Saulei leidžiantis jis jau buvo netoli Liudvinavo. 
Stabtelėjo kryžkelėj. Ten į kalniuką dainuodamos eina mergi
nos* Prie Mačio kiemo stovi vyrų būrelis. Ten šūkavimai gir
dėti, juokas ir armonika0

Giružis nuėjo į tą pusę* Kai jis įėjo į kiemą, visi 
jau buvo prie gonkų. Siuvėjas Balaika buvo ant peties užsi - 
kabinęs armoniką. Jis padavė Mačiui butelį degtinės, ir senis 
linksmai susijuokė:

- Šokit, ūžkit, tik grindų neišlauž-kit.
Muzikantas i.š viso peties patraukė armoniką ir į se

klyčią įėjo pirmutinis. ~ '
- Ar jus matėt, 'ir Giružis Čiai
- 0 mes manėm, kad tavęs jau nėra gyvo*
Muzikantas seklyčios kampe mėgino balsus.Vyrai greti

nosi prie merginų, jos kaišiojo rankas į vyrų kišenes ir ieš
kojo saldainių. Kilo klegėjimas, nė armonikos nebuvo girdėti. 
Pagaliau muzikantas užtraukė suktinį. Giružis išvedė Andruliu 
Onutę* Nespėjo juodu nė eilę apie seklyčią apsisukti, o muzi
kantas stabtelėjęs pradėjo fokstrotą*

- Ar tiesa, girdėjau, kad ketini motorą pirkti ? - 
paklausė Onutė šokdama.

- Žiūrėsiu. . . i'1
-.Ir eilutė nauja,
Giružis nieko neatsakė#
- 0 Sruoginukaq nešoka. Laukia Magdutės*
- Hm... prirūkys čia jie, - susiraukė Giružis ir su

stojo. - Vyrai, rūkykit lauke, tegu jus galas.
- Langai atdari.
- Išponėjo mūsų Juozas, pažinti negali.
- Kas nepažino, nė nepažins.
- Su tavim man smagiausia šokti, - kalbėjo Onutė,žiū

rėdama jam į akis.
- Ką čia.".. Jau beveik užmiršau...

, - Tai kodėl niekur nepasirodai ?
- Oi - atsiduso jis,- Parbai... Planai... Vis apie

7 pažangą galvoju* Ir ne labai man patinka šita'atmosfera. Ką 
čia dailint.

- Gerai sako, kad visai į ponus išeisi. Jau kalbėt 
pradėjai visai, kaip Kteivėnaą*

Giružis nejučiom nuraudo.
- Galas žino, langai atdari, o šilta. Tai tu, Onute, 

čia tokia karšta.
- Yra karštesnių#*# ~ šyptelėjo ji ir tiriamai pažvel

gė jam į akis.
Armonika sulėtėjo į kniauktelėjo ir nutilo, ■
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Ylai susėdo ant ilgų suolų pasieniuose# Vyrai kai
šiojo merginome riešutų ir kvietė spėti - lygu ąr nelygu.Du- ' 
ryse pasirodė daugiau merginų# Ir keli-vyrai atėjo, bet.jie 
dar liko prie darželio tvoros ir rūkė-. braškėjo riešutai,šnabž
dėjo saldainiu popieriukai, maišėsi j ’.okas ir kikenimas.

t seklyčią įėjo Magdutė. Ji pasisveikino su artimai - 
siais, žvilgtelėjo į Grružio i>usę, bet- artyn nėjo. Atsisėdusi 
šalia Andruliu Onutės, ji ilgai šnibždėjosi su ja, nepastebi
mai .žvilgčiodama į. Giružį.

- Juozai, ■- per“visų seklyčių paklausė Andriulytė. -
Kodėl tu Elziutės neatsivedei ? - ' į . .

- Kas gi nešasi šluotą, eidamas į beržyną ?
- Tai Elziutė tau tik Šluota ? Ki-ki-ki...
Hagdutė stuktelėjo jai į šoną# Vyrai vienas kitam 

mirktelėjo. . s s ■ ■_
"Magdutė#.pagalvojo-Giružis. ”Tegu,tegu.•• Pažiū

rėsim. , »•’
Muzikantas pasidėjo armoniką ant kelių, galvos kruė- 

stelėjimu atmetė plaukus nuo akių, ir valsas pakėlė visus ant 
kojų# Ma-jdutę išvedė Sruoginukas. Giružis šį kartą nėjo šokti. 
Jis pasigraibstė po kišenes ir išėjo į kiemą parūkyti.

Kurkė varlės. Tekėjo mėnuo. Rodos, kas ten už juodo 
sodo pakabino raudoną lempą.

Po juodu medžiu žybtelėjo ugnelė ir vėl užgeso.
- Ir šukas nupirkau su žibančiom akutėm, kultuvę iš- 

piausčiau. Nė - tai ne. Mano - čia piemenį rado... - skundėsi 
balsas po medžiu. Ugnelė vėl žybtelėjo,

Giružis sugrįžo į seklyčią, Mačys įnešė lempą ir pa
kabino netoli krosnies,

- Atnešiau šviesos, patamsiu bešokdami dar į rūtų dar
želį įšoksit, žiurėjau, žiūrėjau į šituos jūsų šokius. Mes kad 
šokdavom, kai jauni buvoru Kad duosim, būdavo, tai net prakai - 
tas per kailinius persisunkia, 0 čia ? Molį minko, žinia, koki 
laikai, toki šokiai, o aš einu avino lošti.

Armonika nutilo, šokėjai vienas po kito išėjo į kiemą. 
Seklyčioj liko tik Giružis, muzikant: s ir Hagdutė su Sruoginu - 
ku, Juodu šnibždėjosi ti® krosnim.-.

- Ar daug turi darbo ? - kreipėsi Giružis į muzikantą, 
- Gal galėtum man pasiūti eilutę ?

- Juk tūri naują, <
- šita daugiau rudenį tinka... Vasarą reikia turėti 

šviesiai pilką su mėlynais brūkšniukais. Rausvi brūkšniukai ir
gi tinka<

Hagdutė žvilgtelėjo į Giružį. Josios akys sužibėjo.Ji 
kažin ką pasakė Sruoginukui ir susijuokė. Giružis sukando dan
tis.

- Kad aš taip nė nepasiūsiu, kaip šita. Kodėl,taip pa
siūti ir aš galėčiau, bet žinai.,.

Kai prasidėjo fokstrotas, visi iš kieno grįžo jau po - 
ronisc Hagdutė vėl šoko su Sruoginūkuc Giružis sėdėjo vienas 
eau ant suolo, žiūrėjo į grindis ir marė ’tik šokančių kojas.Vie 
nos kojinės buvo šilkines, bačiukai nauji, pakėlė akis - Magdu- 
u v* Q, , . . -t-

- Hagdutė,- padainuokim, - pasiūlė Andriulytė po šokio*
- Bet turi ir vyrai pritarti.
- Kurią dainuosim ?
- Atlėk sakalėlis...
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- Būta čia dainos... - nukirto Giružis* - Geriau -
•už jūrių marių rinko -mergelė saldžias uogbles*?* _ . „ . ■ -

- Kam už jūrių marių, kad galina Alytiškes girioj. - 
Kažin kag'prunkštęlėjot o Magdutė. taip pažvelgė^

tą pusę, kad Giružis net nustotos Tokių piktų, ne. degančių, 
jos akių jis dar nebuvo-matęs* ... . -

Uždainavo 0 Mergaite dainavo plonais, o vyrai Kiek 
galėdami, net galvas panori•. 7stęiigėei įtrauktis ^oraia»^Dai
na nesusivedė ir staiga nutruKOa Lyg no co s — važiavo, važia
vo, ir brakšt - subyrėjo ratas.- ... , . ,

- Vyrai girioj vilkus šaukia, - susijųOKe Andriuly
tė ♦ - Geriau pažaiskim*

- Eikim žiedelįy
-r Kas turi žiedą ?
- Onutė turi> -y '

Eano labai plonas, sulaužysit,
- Ką šiai - suramino Sruoginukas ir priėjęs norėjo 

žiedą numaut nuo' piršto»
- Andriulytė gynėsi, Sruoginukas nenorėjo apsijuokt. 

ir stipriai suspaudė ranką,
- Ai; Leiski Su tavo rankom tik arkliams uodegas kil

not* - •
Visi nusikvatojo, Sruoginukas atsitraukė prie Magdū- 

tės, bet ji žengė žingsnį i šalį ir atsisėdo.ant suolo*
- Juozas duos Šležą* Jis turi;
Giružis išsiėmė iš kišenės.žiedą, o kartu ir baltą 

sagutę.
- parodyk, parodyk, kokį nupirkai Elziutei, - pribė

go Andriulytės
- Kokį ? žinaisi* Bet kam čia žiedo ? Užteks šitos

sagutės. .
.- Tai tau'. Ar mes maži vaikai ? - pyko Andriulytė, .

> Magdutė prišokoi priėjusi pagriebė sagutę nuo Giru- 
žio delno ir išmetė pro langą*

- Sagutes, kaip šarka, renka. - susijuokė Sruoginu
kas.

- Čia Magdutės, Ištraukiau vieną kartą besegiodamas, 
Magdutė pašoko, graibėsi ranka už karolių, ir karo -

liai - brrr - pabiro ant grindųc Vyrai šoko rinkti. Ieškojo 
ir Giružis, Karolius visi^dėjo Magdutei į delną.-Giružis rado 
du, dar pasisukinę jo ir priėjo atiduoti*

- Melagi’ - nenorams' susijuokė Magdutė ir raudona •- 
gėle sudavė jam per ranką,

Ėjo žiedelį, Kai visiems nusibodo ir muzikantas vėl 
pasiėmė armoniką, Giružis pasigedo žiedo*

- Kas turit Juozo žiądą ? ; ’
- Magdutė iš manęs paėmė*
Giružis priėjo,
- Kam tau jo reikia ? - Šypsojosi ji, pakreipusi 

galvą ir ranka glostydama -plaukus*
- Kam ? šiaip..,.o ta pro langą, išmesi" .■
- 0 tu su&Mcakokį. ~ a+kii cc ji ir žiedą užsimetė ka

žin kur už bliužkaitės.,. ir išėjo pro duris,
- Juozai? susiieškok, - juokėsi muzikantas.■- Uė vel

nią Abračl (......
Magdutė stovėjo prie šulinio, ' .
- žiedą,tai atiduok,,,
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. - Žiedas mano, atsakė ji neatsigręždama. - Ar ne
siūlei pernai ? \

- Siūliau, fret neėmei0
- Ką aš padarysiu, kad aš tokia. 0 tu irgi geras. 

Šokdamas su Onute... Man sakė, neiš.siginsi... Ar nesuspaudei 
jai krūtį ? - atsigręžė ji pikta©

- O pasiuto.; -• patraukė, jis pečiais.
- Negausi, jai kitą nupirko
Ji greitai išsiėmė žiedą? parodė jam ir įmetė į šu

linį.
- Mano žiedas. Tai už meilius vakarėlius... Ųž sagu

tę, kvailiuk tu. . ’ 1
Ir susi juoke c -
Giružis pastovėjo? pastovėjo? pasiėmė skardinį puo - 

džiuką, iš kibiro pasisėmė’vandens ir atsigėrė. Likusį vande
nį išliejo toli ,į žoles ir uždarė šulinį.

- Eik dar kartą pašokt, o aš einu, pievoj po beržu 
palauksiu. Su Sruoginuku aš nenoriu eiti.

Sugrįžęs į seklyčią? Giružis pašnibždėjo muzikantui*
- Eidamas namo, pasiimk mano skrybėlę. Aš ateisiu 

pas tave pernakvot.
- Gerai? bus? '
Kai tik užgrojo fokstrotų? Giružis tuoj išvedė An

driulytę? . šoko nieko ..'nekalbėdamas, tik bešokdamas įgnybo jai 
į krūtį. Onutė pakreipeįgalvą į šalį ir nuleido akis*

- Susipykau su Magdute visai. ’
- Ji baisi melagė? - atsakė Onutė, pakeldama akis 

ir nusišypsodama jam. ” ’ ' r
Giružis taip pat nusišypsojo,^pašokęs paliko ją vi - 

dury seklyčios ir išėjo į priemenę©
magdutė- stovėjo"po beržu ir laukė© Juodu nuėjo taku 

' per laukus. Ėjo tylėdami. Laukai žibėjo kaip pasidabruoti, o 
jųdviejų šešėliai tai glaudėsi? tai vėl skyrėsi*

- Nesutaria mudviejų Šešėliai, - pastebėjo ji,
-Tu pati kalta. Nenorėjai, tai ir nereikia. 0 Elziu

tė.. . .Matysi? kaip perlėksią su brička per Liudvinavą.
- Vesi ? Vesk? nepavydžiu..Tik gerai įsižiūrėk: ji

visada tokia.,. lyg užsimiegojusio.. Ko dar čia eini su manim ? 
Grįžk. '
; . -.lianai - ne ? Didelio' čia daikto.

Ir Giružis sustojo. Sustojo ir Magdutė. Ji pažvelgė į 
mėnulį ir tyliai susijuokė.

- Ko tu čia juokiesi ?
- Iš tavęs.
- Ką, ar aš be kelnių ?
- Ištraukiau sagutę, kai norėjau atsegioti} - pamėg - 

džiojo ji. - Pasigyrė} Tas pats. 0 kad reiktų atsegioti, tai nė 
n:?: lūkėtum ©

Giružis žengA žingsnį aityn ir sugriebęs suspaudė jos 
ranką. Jis jau norėjo pagriebi! ją į glėbį,bet ji taip atstūmė 
jį, kad net atšoko.

Toliau vėl ėjo tylėdami^ prie durų ji tylėdama padavė 
jam ranką. Įžengusi per slenkstį? atsigręžė, sudavė gėle jam 
per nosį ir užstūmė duris.

Giružis paspaudė durų rankenėlę, paklabino' ir priėjo 
prie lango, už lango juokėsi ji ir kažką jam sakė.Jis prisikišo 
arčiau. •
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- Avine tu... nekirptas ir be ragų.! '
Giružis atsitraukė nuo lango, vėl pastovėjo prie 

durų ir išėjo iš darželio, Paėjėjo kairėn, apsigręžęs - 
dešinėn, stabtelėjo sukandęs dantis, nukėlė darželio var
telius ir nusinešė.

•’Kaip durnius su durimis“,pagalvejo jis ir varte
lius įmetė į rugius.

Balaika dar nemiegojo ir laukė. \ •
- Greit sugrįžai. 1
- 0 ką ten ilgai veiksi...
- Velnių priėdus merga ta Magdutė, Čia ji su ta- 

vim, čia su Sruoginuku, o pernai vasarą,- žinai, ką aš ma
čiau ? Tik nepasakojau tau. Einu aš per Alytiškės girią ’ 
ir žiūrau - eina takeliu pora<j Ją tuoj pažinau. Magdutė, 
pintinę nešasi. Matyt, uogavo. Saldžias uogeles rinko.At
simeni, kaip ji atrodė, kai tu pasiūlei dainuot šitą dai
ną, o kažin kas susijuokė ? Matyt, ir daugiau kas žino,' 
Matyt, ne pirmas sykis, Taigi eina ir susėdo abudu po ber
žu. Aš žiūrėt, žiūrėt pro krūmus, o vyras ir atsigręžė.Ir 
žinai, kas ?

- Na ? . /.
- Kreivėnas.
- Sapnuoji.
- Taigi, kad ne. Ir aš tada galvojau, galvojau... 

Kreivėnienė šitokia moteriškė! Ir duktė Vienuolyne.NUei-' 
spioviau ir nuėjau, čia tau sustūmiau du uslanus. Imk ši-: 
tą pagalvę ir gulk. . . r , 'JL '

Abudu nusirengė. Balaika užpūtė lempą, bet Girų - 
žis dar ilgai sėdėjo ant uslano krašto* ' •• •

- Sakai Kreivėnas.... Hm... Lyg čia balą padegė,kad
atsisėdo po beržu... -

- Žinoma0 Bet matai, senis. Taip gražiai apkabino
per liemenį*,* ' ; / • ;’ ■ ' . ■

- Mat ją velniai.,, Labai man rūpi... Lyg aš ją x
vesiu... Geriau užmikim,.. ' ' •

pro langą švietė mėnuo .Per gi'indis be garso per - 
bėgo peliukė. Tamsiame kampe zirzė musė. Nustoja ir vėl 
iš naujo pradeda. Kieme garsiai sugageno žąsys. '

- Ach, kad jas... Žiurkė ten ar šeskas įsikraus 
tė, - subumbėjo Balaika mieguistu balsu.

- Tegu rėkia. Man... tai patinka taip... Kai naktį 
koks triukšmas.,. Rėkia ar staugia. Klausai - lyg rodos 
kur toli žmogų puša,., 0 pačiam taip gerai, kad ne tave,.'. 
0 taip, kai tylu, tai galvoji, galvoji vienas sau, o gal - 
va lyg pakulų prikimšta,,. '

- Žmogų muša,.. Tu irgi 1 Miegok netalaškavęs, - nu
tęsė Balaika lėtai.

Švietė mėnuo, ties durimis baltavo rankšluostis, o 
musė vis dar zirzė.

- Ar tu tikrai matei, kad jis ją apkabino ?
Balaika nieko neatsakė. • “

• - Miegi ? - ’' •..
Tyla. Tvanku kambary. Musė nustojo zirzti, tik mė

nuo švietė. Ir vis tamsiam kambario kampe baltavo beržas, 
margavo išsiuvinėtas žiurstas ir parvirtus gulėjo pintinė.., 
Raudonos uogos buvo išbirę ant žalių samanų. 

Toli, toli sukaukė šuva. ~ •
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MAŽEIKAMYKOLAZ

Tavo žavios dainos 
Han seniai patiko, % 
Nes 30s.daug pasako 
Kaip varpai Velykų.

sapnuose
laimė rodais

Tu rami kaip kalno 
Akmeninis šlaitas 
Ir kantri te galo 
Kaip maža našlaitė

Be tavęs aš niekur 
Nerandu paguodos, 
0 tu tik 
Uan kaip

Tu tyra kaip srauniai 
Tekantis šaltinis
Ir švelni kaip snaigė 
Iš dangaus mėlynės.

Tu graži kaip laisvė 
Kovoje laimėta .
Ir gera kaip žemė 
Prakaitu aplieta.

Tu meili-kaip svečias 
Bauklanaš iš toli 
Ir tauri kaip maldos 
Senojo vienuolio.
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Pigiose lankose,išskustose kaip gimnazistų p-k^.UM*..!, Lepinosi saulėkaitoje storos, lyg jaunų ner- 
gų kasos, suausuines pradalges^ Pievų pakraščiais, tartum aukšta 
naro siena, griuvo pietų pusėn gelstančių ir baigiančių pribręsti 
rugių jul'a,kiek toliau į paniekę stiepėsi aukštyn vasarojaus var- 
P žaluma, leisdama žalius akuotus skubiai vijosi kasdien sunkė — 
janc.j.as rugiavarpes. Visose lankose ir pamiškėse tiekėjo dalgiai. 
tyįeaV0 vic^^skirii3i vyrai. Vasara buvo pačiame 'menapiūtės įkArš- 

Dunbrių šeina pavakarius pavalgė prie ežero, Sukirte rau
ginto pieno kibirą ir ragaišio kepalų,jauniuji iš -itiesė pradai - 
gėje* Tik senasis Dunbrys, iš milinių kelnių pageltusių pypkę iš
traukęs, panašu bandė prikinšt tabako, pakirsta snilga atsargiai 
iškr.'.pštęs pypkės galvelę,išdulkino iš odinio maišelio paskuti - 
nias aštraus naminio tabako nuobiras ir įsibrėžė degtukų. Porų 
kartų stipriai truktelėjęs smarkių oro srovę į plaučius, paleido 
aukštyn didžiulį nėlynų dunų kanuolį. Prisėdęs pagriovyje dar kar
tų pernetė akinis storomis pradalgėmis išplautas pievas ir nusi- 
spiovė pakrūmėn.

- Ligi šventam Petrui reikėtų su dobilais ir šienu nusi - 
kratyti, - tarė gulintiems, - o prieš Kalvarijų ir ežeran įbris
ti vertėtų... ’

~ Šiandien,tėve,nes ‘trauksim vienų valkšnų ežere, - po va
landėlės atsiliepė vyresnysis sūnus? - Toks puikus ir patogus pie
tų vėjas...

- Ar tinku ir žuvies užsinorėjai netekt ? Juk ligi liepi - 
nio dar visa savaite, - priešinosi senis perdaug ankstybam vaikų 
sumanymui 6

- Mans liepinįo belaukiant,kiti pačių gerinusiųjų žuvį 
traukia, - kirtosi sūnūs0

- Magi,bene matei kų ? . .- Ogi vakar Juška su Tautkų piemenukais visų nakuį mirko
ežere0 bene-sučiupo kas ? . . , .— Vienas kartas nemeluos... — nenoriai atsiliepe Dunbrys.

IŠ tikrųjų, senis pats norėtų pirnas.prieš liepinį ežeran 
įbristi„Jau visu savaitė pakraščių nendrynai tinklų nusliauzioui, 
ežero žolės Jmrantan išvilktos,žuvim kvepiančios ir pelekais nusė
tos, džiūsta saulėje jo Lankos P-krašciuose.Tai oteponaicių Via 
darbas.genis Dunbrys niršta,nagai ir jam niežti,k-d pačia gerųjų z -
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vį iš’ po akių kiti vagia.' Bet ką dabar vaikams sakyti; vie
naip., juos’mokyti, o pačiam daryti kitaip ? Be, senis nedrįs
ta t ip sukčiauti...

• • - Tėti, ir aš šįmet plauksiu žūklauti, - pra
šės. jauniausias sūnūs Gustis. ‘ >' •

- Gerai, vaike, galėsi. Bet tik po liepinio.
Gustis pašoko iš džiaugsmo pradalgėje. Didžiau

sia jo svajonė, buvo naktinis žūk?..••.kis.,. Kiek daug legendų 
ir pasakojimų jis girdėjo ilgais uioo -vakarais tėvą ar kai
mynus porina apie žvejus jūrose:, apie žuvis namų didumo 
ir pušies ilgumoj apie turtus ir baidykles, pasislėpusias 
ežerų ir jūrų dugne. Kiek daug prisapnuota apie vienišas 
valtis, audros metu išmestas svetimose pakrantėse, apie gy
vius pusiau mergas pusiau žuvis, gyvenančius stikliniuose 
ir gintaro rūmuose Baltijos jūroje. Bet ligi šios vasaros 
senasis Dunbrys niekada neleisdavo jauniausiajam leistis 
ežeran drauge" su broliais. Tilt šįmet, prasikalus pirtie - 
siaus gyvplaųkiams apvalioje ir plačioje Gusčio krūtinėje’ 
ir ne kartą pajutęs karštų ir geležinių sumaus raumenų jė- 
gą, senis suprato vaiką pajėgsiant valtį ir tinklą valdy
ti., žvejys nelepino savo vaikų ir nebučiavo: ne ištižėlius, 
bet milžinus užsiaugint geidė-, todėl daugiau darbu ir dir
žu valdė bei mokė.

■ Sodybomis, laukais ir miškais klojosi šil- • 
tos vasaros.dienos vakaro pilkuma, pietų danguje, ten,kur 
ežero tamsūs vandenys liejosi su siaura.pakrantės juosta, 
nepastebimai kilo aukštyn juodų debesų siena. Ji tik da - 
bar pasijudino iš anos ežero pusės ir iš pradžių negalė - ’ 
jai suprasti, ar ežero krantas iš vandens pasikėlė, ar dan
gus nakčiai, audrą, ruošė. Silpnas vėjas sušnabždėjo dešinė
je sžero pakrantėje, staiga pasikėlė arčiau, pažadino be-* 
mirgančias nendres ir ramų įlankos paviršių nuklojo .amui - 
klonis raukšlėmis.

Susiūbavo ežero pakraštyje bangų pagauta 
Vieniša valtis. Sugirgždėjo irklai, sušnarėjo pakrantės 
smėlis ir vėl viskas nurimo. Keto? _ valties, plačią n-i 1 i - 
nę ant pečių užsimetęs, galėjo ilgąją smilgų žolėje jau - • 
niausiąs Dunbrio sūnūs Gustis. šalia jo pakrūmėje, alksnių 
šakomis apmestas, slėpėsi tinklas. Betrukus kažkas nakties*, 
tamsoje sušvilpė. Gustis pašoko ir skubiai pakartojo sutar
tą ženklą. Dešiniau iš krūmų išsmuko vyresnysis brolis Pet
ras. J-

- Ar jau tinklas čia ? - tyliai pasiteiravo
atėjusia. . - . / • ••

- Seniai^ Maišai, virvės ir atsarginiai irk
lai valtyje, tinklas pakrūmėje,. - paaiškino Gustis.
, ‘ Kurį laiką abu tylėjo. Broliai vėl sugulė
aukštoje žolėje, kažko laukdami. • f .

- Ar tu nebijai audros ? - paklausė Petras,’ 
pirštu rodydamas pietinio dangaus pusėn.

- Ne, - atsiliepė griežtas jauniausiojo’ balk
sas, - apie tai nė kalbėt nenoriu, ... Tik kur taip ilgai An
tanas užtruko ? J ' : •■■■..? ■
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Broliai vėl nutilo. Virš galvų sužibo pirmosios 
vakarinės žvaigždės, kiek toliau į šiaurės pusę, kur toli 
nuo žemės dar klaidžiojo prošvaisciai, suspindo Grigo ra
tai. Čia pat pagriovyje, ves už kelių žingsnių nuo- pakran
tės, sutartine kvarkė varlės ir beveik prie pat ausies čirš
kė griežlė.

K e trukus nendrynuose pasigirdo tylus irklų šneke - 
jimas. Broliai,.atsargiai pakėlę nuo žemės galvas, pamatė 
įlankon išneriant ilgą valtį, vieno vyro valdomą. Kai vai - 
tis čiųožteiėjo smėlėtom pakrantėn šalia pirmosios, broliai 
pakilo žolėje ir prisiartino prie naujai pasirodžiusio.

- Viskas tvarkoje ? - paklausė pirmasis.-
- Taip, galime plaukti, - atsiliepė storas kaip būb- 

nas vyriausiojo brolio balsas. - ligi pat upės nieko nematy 
ti, ir valtį radau senoje vietoje...

Dabar broliai skubiai sumetė tinklą valtim, parinkę 
pakramtėjįritino keletą didesnių akmenų Gusčio valties 
užpakalinėm aalin, kad ši, audrai kilus, nesiblaškytų bango
se, ir, smagiai pasistūmėję nuo kranto, leidosi ežeran pir
mam šią vasarą lai nikiui.

Ilgą laiką abi valtys plaukė drauge. Tik kai pakran
čių, nendrynai susiliejo su pilka laukų ir miškų juosta, Gus
čio valtis atsiskyrė nuo pirmosios ir pamažu nuplaukė vakar- 
rų kryptimi.

Tuo tarpu juodas dangaus lopas kas minutę kėlėsi vis 
aukščiau ir aukščiau, o su juo drauge vis stipresnis vėjas 
pradėjo dūkti ežere. Tamsiuose debesyse užgeso pirmosios 
žvaigždės, tolumoje švystelėjo ilgas žaibas, ir po kelioli
kos sekundžių lėtai nusikosėjo griaustinis; Hustebo broliai 
taip staiga prisiartinusia audra, atidžiai pasižiurėjo ton 
pusėn ir skubiai pradėjo leisti tinklą. Tik Gusčio valtis 
ramiai si i ūko į vakarus, už keliasdešimt metrų plaukė išsi
rikiavusios viena pasieni kitą plačios medinės plūdės.Kai vi
sas tinklp.h nuskendo ežere, vyresnieji pradėjo irtis pietų 
kryptimi, darydami lanką į vakarus.

Tinklas buvo sunkus, broliai yrėsi iš visų jėgų už
dusę ir sušilę, stengdamiesi, kiek galima^greičiau, varytis 
priekin. Staiga Petras šuktelėjo sutartą ženklą, ir abi val
tys pradėjo plaukti viena prie alitros. Suplaukę skubiai įs- 
meogė kartį ežero dugnan ir pradėjo traukti tinklą.

Vos judėjo Vandenyje nuskendęs tinklas, įsmeigta kar
tis linko, valtys skyrėsi viena nuo antros. Štai pagaliau ir 
kumeliai, skubiai broliai pagriebė tinklą už pludžių ir ^švi
ninių pasvarų, rinkdami jį valtin. Juo arčiau slinko pažaba, 
juo neramiau plakė žvejų širdys ir skubiai dirbo jų rankos.

- Sunkus kaip akmuo, - sumurmėjo vyresnysis, persi
svėręs per valties kraštą. z

_ p-n noo žuvies! - nebeiškęsdamas riktelėjo Gustis.
Jau čia pat ir kūlys, pagriebė visi trys broliai už 

apačios ir kilstelėjo jį iš vandens, bet Staiga vėl palei - 
do gilumon.

- KeiSkeliamas! - riktelėjo vyriausias.
- Bandyki m dar kartą! - arčiau praslinkdamas siūlė

Gustis. . ,
Sukauprę visas jėgas, broliai dar kartą kilstelėjo 

kūlį, persvėrė per valties kraštą ir įvertė vidun. Kultuvi - 
nės karšys, aštriažvyniai ešeriai, didžiulės lydekos ir ne -

n . u . n -, n . n . u . i: . ii', ti ..n . n . n . n . n . n . n . it - n . n • n ..n . n . n . n . n . n . H . n . ij . w

36



+ i+j + i+; + ; + ;+; + ; + ; + ; + j + ;+ 56 +;+ s T* +; + j +•,+ ;+• + • + ;+•+• + -

suv* ".de:J. 1 nai užplūdo valtįes' dugną. žiopčiodanos plačio
mis žiaunomis, dnužydamosios'uodegomis į viena kitą ir spur- 
dėdamos į visas šalis didžiulės žuvj'o bandė išsilaisvinti iš 
mediniu kalėjimo sieną; '■ - •

- Tai laimikis i - stebijoei Petras, išvertęs akis.
- niekada dar nebuvau traukęs tokio valksmo; Laiminga tavo 
ranka,GusiiI •

- Dar kartą. - riktelėjo jauniausias brolis.
' Pakilęs stiprus pietų vėjas daužė valtis į visas 

puses. Pietuose aptemusią padangę vis dažniau, raižė .žaibai, 
ir vis arčiau ir arčiau dundėjo griaustinis. Kai kada iš - 
anos ežero pusės atlėkęs įšėlęs vėjas pagaudavo abi valtis 
raryti į šiaurę, ir tada broliai nei irklais, nei kartimis 
negalėdavo pasipriešinti kilsiančiai audrai.

- Ar tu ir dabar_nebijai to pasiutusio vėjo, ku - 
ris kaip plunksnas mėto mūsų valtis ? - paklausė Gusčio bro
liai.

- A,š varysimos pavėjui namų link, ir s ūksime s de - 
šinėn; tada audra mums nebus pavojinga> - rėkė per vėją ir 
lietų Gustis, ragindamas brolius antram valkšnai.

Broliams patiko nauja mintis, ir, linktelėję gal
vomis, paleido Gusčio valtį pavėjui. Į tamsią ir audringą 
naktį. valtis greitai pati varėsi pirmyn, pulte puolė nuo.' 
vienos bangos viršūnės į kitos gilų slėnį, visa apsisemda ■- 
ma vandeniu, ir, vėl išsinėrusi kaip žuvėdra, kopė į naują 
keterą verždamosi pirmyn.

Po pusvalandžio žaibų šviesoje jis pamatė nutoltu- 
sią brolių valtį ir netvarkingai išsiblaškiusias plūdes. 
Tinklas jau skendėjo abiejų valčių nuotolio viduryje*Dabar 
Gus.:s pasisuko dešinėn ir keliais irklų, smūgiais pabandė 
var_ As nauja kryptimi. Valtis nejudėjo. A tsispyręs kojo - 
mis į prikaltą valties dugnet balnelį', jauniausias Dumbrys 
visomis jėgomis varydamasis irklais'dar kartą bandė pajų - 
dinti tinklą. Nesidavė. Virvė, pria kurtos buvo pririštas 
tinklo kūnelis, įsitempė kaip lynas, Dabar Gustis atsisto
jo valtyje ir, laikydamasis karyiml, žaibui švistelėjus, 
riktelėjo broliams;

- Palauki t-Tinklas .įkliuvo L-..
Tačiau Įšėlęs vėjas pagavo skardų Gusčio balsą ir 

nunešė jį kažkur tolyn, paskandindamas jį bangų triukšme. 
Dabar Gustis, užgulęs valties galą ir rankomis kabindama - 
sis virvėn, slinko pirmyn prie įkliuvusio tinklo. Visas- x 
permirkęsj kiekvienos bangos perliejamas, pametęs kepurę 
ir_pavargęs kaip šuo negreit pasiekė kumelį, pagavo^pirmą 
plūdę ir pradėjo ieškot įkliuvusios tinklo vietos, Čia eže
ras negalėjo būti gilus, nes toje vietoje renkasi žiemą ir 
vasarą visi pakrančių žvejai, tikėdamiesi geriausio laimi
kio. Tad ir tinklas turėjo būti užkliuvęs už išsikišusios 
kelmo šaknies, ar nulaužtos žvejojamos karties.

Prie šeštos plūdės Gustis sustojo. Dar kartą pa - 
traukė tinklą aukšty:'-. Tikrai. Smarkiau patempus pradėjo ir
ti drikas, kažkas dugne pasijudino. Gustis persisvėrė per 
valties kraštą, surinkęs driką, pagriebė tinklą už apati - 
nės dalies ir...

Bet staiga, atpuolusi iš kairės pusės didžiulė ban
ga, ūžtelėjo valties šonan ir nulėkė tolyn. Gustis, nespėjęs 
nė rikteli, dingo ūžiančiame vandenyje.
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Švito rytai. Artinosi nauja diena. Šiaurėje ret
karčiais dūsavo griaustinis, silpnas pietų vėjas varė dan
gum išsidraikiusius debesis. Viduryje ežero, mažų bangų va
romos, suposi dvi valtys,

- Tuščias musų darbas, brolau, - tarė Dumbrio vy - 
riausias sūnus Antanas. - Uebesužvejosim jo...

Broliai priplaukė arčiau vienas antro, paleido irk
lus ir-pradėjo pamažu traukti tinklą-iš vandens. Tinklas be 
plūdžių kilo iš ežero gelmių purvinas ir p-il nas dugno žolių. 
Jie metė jį valtim nežiūrėdami, kur ir kaip jis puolė, laužė 
lauk įsipainiojusias supuvusių medžių šaknis, kratė ir plo
vė dumblą iš suirusio driko.

_Prie pažabos tinklas užkliuvo. Broliai stipriai timp
telėjo kūlį ir pamažu kažką sunkaus pradėjo kelti iš vandens. 
Iš pradžių išplūdo durpių dumblas, į driką įsikabinęs laikė
si senas pušies kelmas, dar toliau.-..

- Gustisi vargšas Gustisj - suriko sutartinai Dumb
rio sūnūs, pamatę žolėse ir purve naktį nuskendusįjį.

jie pažino paskutinį laimikį. Sužvejojo savo jau - 
niausiąjį_brolį. pamažu įkėlė jį valtim, pilnomis išgąsčio 
akimi s žiūrėjo skenduolis kažkur aukštyn į dangų ir kietai 
suspaustose kumčiuose tebelaikė atsirišusią nuo tinklo plūdę.

Pasuko broliai veltis namo, pakrantėje, is kur va
kar vakare jie slapta išplaukė žvejoti, pamatė aukšto sulin- 
kusio žmogaus siluetą.

- Tėvas laukia mūsų... - tarė Petras, įspėdamas bro
lį*

Valtys ausi inkn bangomis, veždamos senam žvejui au
dringos nakties laimikį. • - ‘
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Pries žmogaus akis dar stovi didelis įvykis, į ku
rį šio karo metu pasiektas nepaprastas mokslo progresas ne- 
ta naujos šviesos©

ries jau nugai ė jone žėnęf jūras ir žemesniuosius at- 1 
no sferos sluoksnius« Jau. pradėjome veržtis į stratosferą# 
Bet'nes turine dar vieną nenugalėtą sritįs var piane tinę erd
vą* Męs dar laukiame kosminio lėktuvoįkurs palaikytų susisie
kimą. su Mėnuliu ir galėtų pasiekti Marsąr Venerą ir kitas pla
netas, ■" r>-

Fizikai, chemikai, metalurgai ir kiti technikos spe
cialistai labai atsidėję tiria kosnin o skridimo klausimą, 
kursd tar naujai iškilo# Svarbiausia problema - varomoji jė
ga. šiam"reikalui ištirti bus pastatyta speciali stotis, bus 
daromi eksperimentai su įvairiausiomis varomosios jėgos"for - 
Donis,kad būtų galina parinkti labiausiai koncentruotą voro - 
nąją jėgą® Per tyrinėtojų rankas praeis vi.si skystieji ir plas
tiniai degalai, ..taip pat bus rūpėsting i. ištirtos naujos ga - 
linybės, susidariusios išlaisvinus atcnlnę energiją®

Pažabota, žmogaus rankose atominė energija ir atitinka
mai pritaikyta rakietai,bus kaip tik toji super - konoentruo - 
ta jėga, kuri reikalinga didelei su atitinkama įgula rakietai 
išmesti iš žemės traukiamosios jėgos sferos į erdvos tuštumą# 
Jeigu tikrai pasiseks atominę energiją panaudoti rakietos va - 
rymai, tai prasidės nauja tarpplanetinio susisiekimo era®

Planetinis tyrinėjimą s»

prie t-’.rpplanctinio skridimo bus einama palaipsniui# 
Pirmoji pok .rinė interplnnetinėš erdvės tyrinėjimų stadija bus 
mažesnės rakietos, nešančios tam tikrus instrumentus., kurie re
gistruos reikalingus davinius« Šios rakietos paruoš clirvą di - 
dosnių, žmones į tarpplarictinę erdvę nešančių, rakietų skridi-. 
n jiso Tų rakietų įgulos, atlikusias tyrinėjimus erdvėje, galės 
grįžti atgal ir į žemės paviršių drauge su visa rakieros kabi
na nusileisti parašiutu0 Tolimesnis žingsnis jau bus erdvės lėk
tuvo - rakietos skridimas į Mėnuli,

Šis skridimas į Mėnulį butų pradinė didelių tarpplaneti- 
nių tyrinėjimu fazė. Dėl savo žymiai mažesnės traukos jėgos,ku - 
ri yra lygi 1/6 žemės traukos jėgai, Mėnulis bus daug geresnis 
išeities taškas interplanctir.ėns kelionėms?negu žemė, nes ten 
reikalinga daug mažesnės jėgos atsiplėšti nuo paviršiaus ir išei
ti iš gravitacijos lanko# Antras patogumas yra tas.kad Mėnulio ne
gaubia toks tirštas atmosferos sluoksnįs,kuris žemėje rakietai 
sudaro didelį pasipriešinimą, o j n nugalėti irgi reikia nemaža 
jėgos# ,

Po pirmojo skridimo į Mėnulį planuojama įrengti ant Mė
nulio paviršiaus nuolatinę bazę, iš kurios bus pradedamos toli
mesnės kelionės į Marsą ir Venerą®

jau gerai ištobulintomis ralzi i;•tomis bus g- banana medžia
ga ir įrankiai į Mėnulio paviršių?kur bus sv-tonos dirbtuvės ir
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gyvenamosios patalpos* Jos bur- aprūpintos kvėpuojamuoju oru, 
ir joso darbininkai ir visas personalas galės, dirbti, valgy, 
ti ir miegoti lygiai. taip, kaip ir žemėje* Eidami už savo gy
venamojo namo slėni?.,. .darbininkai turės užsivilkti tam tikrus 
rūbus, pripildytus deguonies ir palaikančius apie žmogų to - 
kią temperatūrą;kokia paprastai būna žemėje*

Kelione į Mėnulį, palyginus su kelionėmis į planetas, . 
būtų tik šuolis* Skaičiuojama; kad vidutiniškų >84 .000 km.ke-., 
lią galina bus nugalėti maždaug per 48 vai* Toks laikas 'bu 
tų reikalingas,- jeigu raki eta būtų o toninių reakcijų proceso . 
varomav Bet jeigu bus galina panaudoti atominę energijų;tai 
visa kelionė užtruks tik keletą valandų0

Iš visų saulės planetų Venera aršiausiai prieina prie 
Žemes, Tuomet "jos nuotolis truputi didesnis kaip 11 000 000 " 
kn» Tokį kelių būsimą ja • rakietą reikėtų skristi apie .48 die
nas <? Marsas geriausiu, atveju gali priartėti.prie žsnėq per 
60 000 000 km* Ji pasiekti reikėtų apie 90 dienųo Atominė 
energija Šias keliones sutrumpins iki k'elioliko'ė  ̂valandų* '

Kodėl čia minimos tik Marsas ir Venera ? žinoma, dąr 
tolimesnėje ateityje. kada erdvė taps žmogui tik paprastiau
siu Atlantu ar paclflkU; nebus pamirštos ir kitos piane to s s' ■; 
Venera pačioje pradžioje mokslini nkus 'vilioja jau ■'vien dėl 
to, jbg~ manoma., kad ji yra tokioj? vystymosi .sir.di Jo-j c .kurio
je žemė buvo prieš koletą milionų metų- ir kad' ant jos, gal'’ 
būt, jau pradeda susidaryti gyvybei polankio s sąlygos*'.Mąr - 
sas įdomus tuo?kad jame '-yrą o:rmos'foroė sluoksnis ir, iš -yd>» ' 
so, panašios i" žemę • sąlygoi-3dlr nors nėra įrodyta,kad ten ; 
būtų gyvybė, bet pagaliau .batų puiki proga "savo'akimis* įš'i~-.- 
tikintio ' . ■; . '?

Nors tarpplanetihio skridimo idėja šfntmėei'ns‘žavėjo’ 
žmones ir sužadindavo jų vaizduotę,bet pirmoji erdvas slcridi- 
mo mokslinė teorija buvo sukurta ruso ZiolkovskiO 1905 c«f 
tais pačiais metais,.kada lėktuvas tik pradėjo savo erą, pirmą 
kartų tepa akrą jo jęs* vos keletą sekundžių- Erdvės skridimo projr 
blėma buvo stūdiiuojam tokių žynių tyrinėtojų kaip profc<jod- .; 
dar d Amerikoje, Esnault-polterio Pran.oūz.1 joje ir prof o Oliertt' 
Vokietijoje* Jau buvo suplanavę kelionę. i-Menulį su .rakie.tą, 
nešančia žmones-, bot dėl finansinių trukumų •‘šie plonai, tik po- ', 
pi oriu j e liko * ' r ’7

N 3 o i- ų •’ p a s -c a n g c sį. . ‘"'...'Z

- Kai' tik naciai atėjo valdžion,- tuoj įstšlge slaptą . 
stotį, kur stengėsi-pagaminti rakietą tolimesnioas apšgudy. - 
mams® Šių tyrinė jimų rezultatas-buvo V;2» pritaikius moksli
niams -tiksl-nme, šio. rakietą bdk? galini panaudoti čksperinerU . 
tįniam be įgulos skridimui į Mėnulį* Savo kontaktą su Mėnų ~ \; 
lie paviršiumi-rakietąrodytų automatiškai leisdama' kibirkš-,’ . 
čių’signalus j kuriuos būtų, galima teleskopų stebėti nuo že 
mės« ; •'

- D* Britanijoje .prieš pat karą Intorpl ano tarinių Tyri- ’ 
nė.-^nų B jos nariai dirbo konstruodami erdvės lėktuvą Mėnu
liai pasiėktlo Jų tyrinėjimus tęsė toliau Jungtinės Astronau
tinės D - jos* Yisce astronautinės draugijos dabar - vadinasi •' 
Britų Tarpplanevinių Tyrinojimu- Eraugijas kari spręs toliau 
visas'su'šiuo klausimu ėūs‘^uaiv.B problenaso Svarbiausioj prob
lemos yra šios^
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1) koks gali būti kosminių spindulių vei
kimas į pačią rakietą.

2} susidūrimo su Meteoritais. pavojus?
5) navigocijos metodai tarpplanėtinėje erd

vėje £ -
4j kraštutinio šalčio ir intensyvaus karš - 

čia veikimas į .pačią rakietą ir jos įgu- 
1 ą ,

5) ryšys tarp žemės ir planetos įgulos*

Skridimo pavojai.

Kosminiai spinduliai tom tikru būdu veikia žmogaus 
kūną,tačiau apie juos dar labai.mažai ką žinome?išskyrus 
tai,kad jie sklinda iš erdvės gilumos* Atmosferos sluoksnis, 
supąs žemę,sumažina spindulių.veikimą?juos lyg ir iškošia# 
Tyrinėjimai, padaryti su balionais,parodė,kad šie spinduliai . 
skridimui nebūtų rimta kliūtis* Daug tikslesnių žinių pasi - 
seks gauti dar aukščiau prasiveržus į tolimesnius oro sluoks
nius ta dabar konstruojamomis ra?.dėtomis* 

.Skaičiavimai parodė, kad dėl begalinio erdvės didumo 
susi 1 arimo- pavojus su meteoritaib,kurie skraido erdvė je} tik
rai yra mažas# Be to, ištobulinti'radi jo aparatui radijo ban
gomis. įspės įgalą apie artėjantį rwtceritąa .

Visi navigaciniai instrument 1,kurių veikimas remia - 
si oro spaudimu ir žemės magnetizmu, šiame skridime bus be - 
verčia!*,Kad erdvės keliautojai- galėtų kontroliuoti skridimo 
greitį ir nuskristą kėlią- konstruojamas specialus akoelero - 
metras(greičio.matuotojas;® jis veiks ne dėl oro spaudimo,bet 
dėl tiesioginio judesio veikimo į tom tikras spyruokles,svo - 
rius ir magnetą* -• -

. Pati rakieta skrįsd-mn iš lėto suksis apie savo išil
ginę ašį o Tas sūkinasi; lygins susidarantį temperatūros skir - 
taną iš vienos rakietos pusės.kurią intensyviai kaitins saulė, 
i.’'xš antros-pusės,kuri visą laiką bus gal truputį,keliais 
laipsniais'aukštesnėje temperaturoje,negu absoliutinis nulis* 

Kad būtų lengviau atlikti navigacinius stebėjimus besi
sukančioje rakietoj e,bus įrengti specialus besisukantieji veid
rodžiai ,kurie rakietos kontroliniame kambaryje sudarys stačio- . 
narinį, visų dangaus kūnų vaizdą#

Ryšiui su žeme palaikyti galės būti naudojamos ultra 
trumpos radijo bangos# Antra susižinojimo priemonė gali būti 
speciali šviesos signalų sistema#! mikrofoną kalbami žodžiai 
vi'r ita šviesos signalais^kuriuos oet kuriame atstume esąs pri - 
imtuvas vėl paverčia kalba?

Erdvės lėktuvas projektuojamas cilindrinės formos su kont- 
roline kabina prieky# Lėktuvo įgulą sudarys trys žmonės. Tinkamai 
paruoštas startui erdvės lėktuvas - rakieta - galės pakilti nuo 
tam tikros plokštumos,plūduriuojančios vandens paviršiuje, arba 
nuo tam tikrų įrengimų kietoje žemėje#

ordvės-lėktuvas bus varomus ir valdomas ištisos bateri - 
jos p ’.grim .inių ir pagalbinių raki otų, kur i ų degamieji užtaisai 
bus įrengti atskiruose vamzdžiuose. Visas lėktuvo varomosios sis
temos skersinis piuvis bus panašus į bičių korį#

Skrisdamas lėktuvas atpnl"i Anos tuščius išeikvotus ra - 
kietų vamzdžius, pasiekęs ?4ėnnlįy !•>. tu.vas dar turės pakankamai
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degamos medžiagos kelionei’ į žemę. 0 pakilti nuo Mėnulio pa
viršiaus bus žyniai lengviau. Ten nereiks specialių įrengi
au, kaip žemėje. pakaks paprastesnio mechanizmo, kurį astro
nautai nusives drauge su savin.

Erdvės lėktuvo greitis,lyginant su mūsų įprastais 
kasdieniniais greičiais, bus nepaprastai didelis. Skaičiuo
jama,kad tuo momentu, kada lėktuvas pasieks Žemės atmosfe - 
ros ribą, t.y8 apie i20 km, aukštį, jo.greitis sieks 16 000 
km per valandą, pačioje tarpplanctinėje erdvėje greitis dar 
padvigubės, toy. lėktuvas per valandą sukars apie 52 000 kn» 

Ar gali žmogaus kūnas tokį 
greitį išlaikyti? Atsakymas į šį klausimą 
liečia ne patį greitį, bet greitėjimo staigumą. Kūnas visiš
kai nėra veikiamas greičio. Juk tolydiniu greičiu važiuoda
mi dengtu automobiliu ar skrisdami lėktuvu, negalime pasaky- .. 
tijkokiu greičiu važiuojame ir ar iš viso automobilis juda.

Visiškai kitas reikalas su labai dideliu greitėjimu, 
Jo musų kūnas negali išlaikyti. Kai kuriuose fantastiškuose 
romanuose vaizduojama milžiniška patranka,kuri iššauna ra - 
kietą su jos įgula. Dėja, tokiu būdu pakilę nuo žemės astro-, 
nnutai neilgai gyvi skristų. Jie greitai žūtų dėl be galo 
staigaus greitėjimo,,

Naujai planuojam-o.-c tarpplanetinio susisiekimo prie
monėse pilotai galės atsispirti greitėjimo spaudimui. Jų kė
dės bus taip sukonstruotos,kad,jose sėdint,nebus jaučiamas 
pirmasis rakietos truktelėjimas,ir jos greitėjimas neturės 
neigiamos įtakos žmogaus kunui0

Parėkus į Mėnulio gravitacijos lanką,erdvės lėktuvas 
savo pagalbiniais rakietų vamzdžiais ims atitinkamai manev - 
ruoti, o pagrindinės rakietų baterijos,pradejusios veikti prie
šingu kryptini,įgalins lėktuvą švelniai nusileisti Mėnulio pa
viršiuje v- Jeigu paviršius būtų šiurkštus ir nelygus,lėktuvąs 
galės nusileisti žemyn statmenai,panašiai kaip helikopteris. 
Įgula galės per tam tikrą angą išeiti iš lėktuvo aprūpinta 
specialiais rubais su šalmais,kurie turės ne tik pakankamai 
deguonies,bet galės apsaugoti juos nuo per didelio šalčio ir 
karščio, • • \ • *j •

pantas-tiškai skamba šie išvedžiojimai, bet ar maža 
fantastiškų svajonių žmogus jau įgyvenino ? Ar skraidymas ore, 
radijas, radaras, ir,pagaliau,atominė energija nėra fantas - 
tiški šių dienų mokslo ir technikos stebuklai ? Dabar ateina 
eilė ir dar vienai žmogaus svajonei,kuri kasdien artėja prie 
išsipildymo. Gal mes patys būsim jos išsipildymo liudininkai.
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., ‘Karo nusikaltimų tr karo nusikaltėlių sąvokos ryš- v 
ki.au iškilo Tarpt: •.utinėje teisėje .p*•■;.€• jusi/ine Įtaru 9: Karui pa-‘ 
sibaigus, jungtiniu- Amerikos Valstybių.Vyriausia jo Teismo na
rys R-0 B E- K T A S ■ D Ž B K b OR A S pateikė prezidentui 
Truraaui tuo klausimu savo sanprotavžnu.s? kurių, santrauką čia 
paduodame® ■ ’ .

« Dabar, mano nuomone, pribrendo laikas apibrėžti 
baudžiamosios bylos kėlimo pagrindų planą; kurio nes nėginsin 
laikytis; keldami ruošiamą bylą ir taikydami Jungtinėse Vais
tytose praktikuojamą tcisęo

lo Ruošdamies teismui, nes išeiname iš tokio prilei- 
dinos nūsų kraštas .yra įpareigotas drauge su kitais kraštais, 

,o prireikus ir pats vienas, ištirti kaltumą tų asmenų,kurių 
veikla-atrodo duoda pagrindo patelkti jiems kaltinimų dėl bai
senybių ir nusikalstamų veiksnų* Daugelį tokių asmenų mos turi
me savo rankos e <, Kaip turimo su jais pasielgti ? Suprantama,ga
lėtume juos paleisti netardęl Bet juos perblokšti ir padaryti 
nepavojingais atsiėjo nesuskaitomai daug amerikiečių gyvybių. 
Paleisti juos neteisus reikštų pasityčioti iš žuvusių ir gy - 
viens virsti begėdžiais0 Antra vertus,ncs galėtume įvykdyti 
jiems mirties bausmę ar kaip kitaip nubausti ir be kvotos,ta - 
Slau toks be skirtume baudimas, be galutinio ir tvarkingu bū - 
du įrodyto jų kaltumof būtų musų duotų pažadų sulaužymaso Tai 
apc.i-intų Amerikos 'sąžinę, ir mūsų ainiai tuo nosididžiuotų, ' 
Yru ..i’. viena išeitist apskųstųjų kaltė ar nekaltumas turi bū
ti išaiškinti kvotos kelia,kuri turi būti pravesta taip neša - 
liškaiykįck tai leidžia laikas ir su visa tuo susijęs pasibiau- 
rėjinas. Viskas turi būti paremta -duomenimis, įrodančiais nūsų 
samprotavimus ir motyvus0

, .2, Tačiau ši kvota neturi būti tolygi mūsų teisinės
santvarkos.procesui?kur gynyba sudaro dalį konstitucinės tei - 
sės, suprantamaf ji yra reikalinga teisingo ir paprasto apklau
sinėjimo, kad laiduotų tikrųjų kaltiiiinkų pagrįsta nubaudimą, 
pritaikyta šiam atvejui mūsų praktikuojama procesunlinė eiga ga
lėtų nuvesti obstrukcijos ir vilkinimo keliu, kuriuo pasinaudo
ja kaltinamieji nūsų normaliose baudžiamose bylosec.

Lygiai .taip pat tenka atnešti seną doktriną,pagal ku- > 
rią „valstybės .galva negali būti patrauktas atsakyti0 Tai tėra se
nos galvosenos liekana, esą karaliai naudojasi dieviškomis,toi - 
senis. Bet kokiu atveju ši doktrina nesiderina su musų nusistaty
mu traukti teisman .valstybės valdininkus, kai piliečiai apskun - 
džia juos pažeidus pilietines teisesc

Mes atmetamo paradoksą,esą teisinis atsakingumas mažiau
sias ten,kur yra didžiausia -galia* Mes laikomės valdžios atsakin
gumo principo, kaip jis buvo paskelbtas prieš >00 notų vyriausio 
teisėjo lordo Kuko karaliui Jakubui -I, kad net ir karalius ’’atsa
kingas prieš Dievą ir į stutymus%
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Su. valstybės galvos neliečiamumo doktrina siejama 
ir kita, esą viršininko duotas įsakymas saugo nuo bausmės 
jo vykdytoją. Pastebime, kad šių dviejų doktrinų sujungi
mas .atpalaiduotų nuo atsakyčio visus. Bet toki platus go li
aunai atsipalaiduoti nuo oficialinio atsakingumo moderniš- 
kai besitvarkačįos visuomenės negali būti pakenčiami o žino
ma, yra atvejų, kai priekaištas išpildžius duotų įsakymą . 
yra nepagrįstas. Jei kareivis, pasauktas atlikti karinos 
prievolės, skiriamas mirties bausmės įvykdymo, korr.ndon, jis 
negali būti pakaltintas dėl teisingumo sprendimo, kurį jis 
įvykdė® Tačiau reikalas atrodys visiškai kitaip, kai žmo- 
gus,pasinaudodamag turimu tarnybine galia ar duotų įsakymų 
lankstumu,gali elgtis savo nuožiūra® ir savaime suprantam, 
kad pareiga paklusti įsakymui negali būti pabota•tokiais at
vejais, kaip savanoriškas dalyvavimas nusikaltėlių ir šakal- 
bininkų organizacijose,pav®, SS ar Gestapo® Kaltinamieji.ga
lėtų teisintis,kad pareiga juos vertė pildyti duotus įšaky- , 
nūs j. bot teismas turės spręsti, ar tai yra pateisinimas,pa ~ 
lengvinanti aplinkybė, ar iš viso nereikšmingas faktas.

3 o Kas galės būti pakaltintas ? Mes paknįtinsią dau
gelį paskirų asmenų ir valdininkų, užėmusių atsakingas vie
tas vokiečių valdžioj e, vzchrmaohte, finansų, pramonės ir ukįo 
srityscykurlų nusikalstamieji veiksmai gali būti įrodyti.Bo 
to.nes siūlome nustatyti nusikalstamą pobūdį įvairių savano
riškų organizacijų,suvaidinusių vadovaujamą ir žiaurų vaid
menį pavergiant, vokiečių tautą ir jos kaimynus® Tai,žinoma, 
nereiškia,kad kas nors būtų laikomas nusikaltėliu vien to - 
dėl,kad balsavo už kokį kandidatą‘ar turėjo politinių ryšių 
panašioje prasmėje, kaip kad-mes Amerikoj reniam politines 
partijas. Organizacijos,kurias nes pakai tinsią, nėra panašios’" 
į mūsų politines partijas. Organizacijos SS ar Gestapo tipo 
buvo tiesioginiam veiksmui skirti jungini ai į. sudaromi įš fa
natiškai atsidavusių savanorių,priimamų tik’ dėl savo tinka - : 
muno smurto siekimamsa

Baudžiamajam procese prieš kaltinamas organizacijas’’ 
mos numatom išaiškinti jų viešuosius ir slaptuosius siekius,'.’ 
santvarką,verbavimo metodus,atsakingumo paskirstymą ir prog
ramos vykdymo būdu's. Vadovaujantiems asmenims bus leista pro
ceso eigoj teisintis patiems ir teisinti savo organizacijas.’ ’ 
Kaltinamos organizacijos bus viešai išvardintos nurodant,jog. 
kiekvienas jų larys gali stoti prieš teismą ir dalyvauti kal
tinamųjų gynime. Jei svarbiausiame procese kuri organizacija■ 
bus pripažinta kalta, antrojoj teismo stadijoj vyks identifi
kavimas ir pasmerkimas jos paskirų narių, jei tai nceus įvykę ., 
svarbiausiam procese. Tai atliks paprasti karo teismai.

Svarbiausio urvine sprendimas,kad kuri nors organi- •" 
zaoija yra nusikalstamo pobūdžio ,bus privalomas visuose vė - 
lesniuose procesuose prieš paskirus jos narius .pavienis na - 
rys tada galės gintis tik pats ar pateikti lengvinančių aplin
kybių, pav. .kad jis įstojo verčiamas;žinoma?paliekant jam įro
dymų pa teikimą. Šiuo atyoj'j. betgi gali atsitikti,kad jo gyni
mosi argumentai bus netekę gulies todėl;,koū jie robuvu savo 
laiku p tMkti komp J -.I 'gam teio"olc Šis principas Amerikos 
karinės įstatini'vystės laiknmnu suderintu su bendra taisantį, 
todėl jis ir praktikuojamas. ■ -1 ■'
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4«- Mūsų byla svarbiausiems nusikaltėliams liečia pa
tį pagrindinį nacių planą, bet ne atskirus barbariškumo veiks
nus „atliktus'nepriklausomai nuo pagrindinio plano-o Mūsų tei
siniai principai turi likti autentiški ir, pasiremiant doku
mentais, tikslinį atvaizduoti stambiai užsinotą ir suderinta 
planą, iš ’.ugusį į pasaulį nugąsdinusią agresiją ir barabariš- 
kunąo Mes natūrine vieno pamiršti; kai naciai nesidrovėdami 
viešai skelbė savo plonus, šie atrodė taip perdėti,jog pasau
lis nelaikė ją rimtais® Jei šio sąjūdžio istorijos nes neat - ' \
vaizduot mėm tiksliai ir aiškiai,būsimoms kartone nes negalė
tum priekaištauti?jei jos taikos actu laikys neįtikėtinais 
kaitininus,skelbtus karo netu0 > '

Pasiremdami įtikinančiais duomenimis,mes turine įrody- 
ti-kad neįtikėtini įvykiai tikrai yra buvę®

5. kas gi yra per nūsĮkaitinai, kuriais tie asmenys ir 
organizacijos bus pakaltinti, ir kokie pažymiai įrodo ją elgse
nos piktadariškuną ?

Čia atsiranda natūralus pavojus; šios rūšies procesai 
gali susipainioti daugybėj piktadarybių®įvykdytų šiene karo pas
kirų vokiečių,• arba teorinio pobūdžio ginčuose?priklausančiuose 
teisės nokslo sričiaio Nuo šių žabangų nes galine išsigelbėti 
tik tuo būdu,kad,nustatydami juridinę, nusikaltimo sąvoką,nepa - 
mirsim dalyką,kuriuo s amerikiečių sąžinė įvertino,k«ip skaudą 
teisėtuno pažeidimą ir iš kurių jie'pasidarė išvadą,jog aneri - 
kiečių laisvė ir civilizacija negali tilpti viename pasaulyje 
su nacių viešpatįja®

Tie ausų tautos sąžinę pažeidžią veiksmai buvo visuose 
kultūringuose kraštuose laikom. nusikaltimai s <s_To dėl atsakingo 
nubaudimo turine siekti ne tik suderintai 'su musų pačių teisės 
tradicija ir teisingumu,bet ir su tarptautinėm.s teisžiguno sąvo
kom, s «> Šiuo procesu galine taip pat nustatyti,kad ir tio,kurie 
bet kada ateityje panašiu būdu pultų civilizaciją,gaus atpildą 
remiantis įstatymais® Prieš nustatydami šių nusikalstamų veiks - 
nų juridines sąvokas ir apibūdinimus, turiu prisiminti,kas gi pa
žeidė mūsų tautos teisingumo pajautimą® . • •

Jau nacių įsigalėjimo pradžioje amerikiečiai priėjo..iš - 
vadą;knd nacių valdžios negalina vertinti kaip atstovo teisėtos 
yals'tybės.kuri siekia tarptautinės bendruonenės nario teisėtų tiks
lų® anerikiečiai vertino nacius, kaip plėšikų gaują,siekiančią su
naikinti Vokietijoje bet kokio įstatyniškuno pėdsaką.kuriuo remda
masi žmonių bendruomenė gali pretenduoti būti tautų šeimos nariu. 
Mūsų tauta buvo pasipiktinusi priespauda, kankinimais,žudynėmis ir 
įurto konfiskavimu, t«y, veiksmais,kurlais nacių valdžia pradėjo 
Vokietijoje savo viešpalavinąo Mes buvon liudininkais negirdėto 
persekiojimo religiniais,politiniais ir rasiniais motyvais,sugrio
vimo profesiniiį organizacijų ir panaikinimo bet kokios religinės 
ar dorovinės įtakos# Tai buvo ne vien neteisėtumai savo valstybės 
ribose,bet drauge pasiruošimas tarptautinei agresijai,kai naciai 
viešai skelbėsi numotą panaudoti Vokietijos valstybės aparatą ki
tų kr .štų pavergimui® Mūsų tauta jautė,kad čia nusikalstama 1907 
m® ketvirtosios Haagos konvencijos nuostatui, apimančiam "žmonišku
mo įstatymus ir viešosios sąžinės reikalavimus".

Kai tik šio tarptautiniai plėšikai - nacių partijos, SS ir 
Gestapo vadai - piktadarybių, pagalba t s<fralė jo Vokieti jo je. jie tuoj 
ėmėsi tarptautinio teroro® Kiuų v -i. o y/bią pilioriai v.pirklnėjami, 
demoralize jaai ir skatinami tapti išdavikais tikslu sukurti tų.tau-
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tų tarpe penktųjų koloną sabotažo ir korupcijos veiksmams? 
'paprasčiausi įsi pareiga jinai respektuoti kitų kraštų vidaus 
reikalus šiuo atveju nepaisomi visai? • _■ . ;

Jie nedvejodami sudarinėjo tarptautines sutartie,kad • 
jas čia pat sulaužytų} tai buvo dalis jų užsibrėžtos klastin
gos ir koruptyvės pavergimo politikose Jie pasižadėjo respok- - 
tuo Ai demilitarizuotą Reino kraštą/Čekoslovakiją, Lenkiją 
tam,kad pažado netesėtus Jie be jokių skrupulų dilgino japo
nus išdavikiškai pulti Jungtines .Valstybes-.Šio je įvykių rdi- • 
doje musų tauta matė mlnimulinio pasitikėjimo žlugdymą, pa
sitikėjimo, kuris vienas telalduoja tautų bendruomenei tai
ką ir pažangą?

Po to naciai puolėsi vykdyti savo' planą - negailės - 
tingai pavergti jų apgautai tautas? Visų tautų,drauge ir jų 
pačių,sutartiniai įsiparcigcjimai,liečiu sausumos ir juros 
kariavimo taisykles,jų buvo be atodairos peržengtio Be jokio 
karinio reikalo jie tyčia sugriovė ištisus miestus,pav? Ro
terdamą, ar išnaikino jų gyventojus, pav? Lidice? Jie konfis
kavo lenkų turtą ir išdalino jį partijos nariams^, daugybę gy - 
ventojų is užimtų kraštų jie išgabeno priverčiamiems darbams? 
pavergtų kraštų gyventojams jie atėmė paprasčiausią įstatymų 
globą? Mūsų krašte pasipiktinimas nuolat augo, ir nuolat tvir
tėjo nuomonė,kad čia siautėja plėšikų gauja,pasigrobusi vals
tybės aparatui _ . ■

Atrodo,kad šie musų tautos pasąmonės jausmas buvo tei
singas, todėl jis turėtų būti kelrodžiu,nustatant nusikalstamą 
pobūdį visų veiksmų? Tai, ką mes siūlome, yra bausmė už veiks
mus, kurie nuo Kaino laikų skaitomi nusikaltimais ir kaip toki 
yra įtraukti į visų kultūringų tautų įstatymus? ' ; ••

Pravesdami procesus?mes turim prisiminti ir tuos tiks- . 
lūsrkuriuos turėjo mūsų tauta,eidama kariauti? Kai nes išsta- 
tėm karan savo vyrus ir turtą?kud sunailcintume .neteisybęįmūsų. 
tauta, be ko kita, jautė lūkestį, kad iš šio karo turi iskil- • 
ti aiškūs teisiniai nuostatai ir veiksmingos priemonėsskurios 
kiekvienam,bet kada panorusiam įgyyendyti plėšikavimo laiko — 
tarpį.aiškiai rodytų,jog jis pats bus atsakingas ir nubaustas? 
Mūsų tauta laukė šio proceso Vilsono .žodžių prasmė j,pagal ku - 
riuos "jis sutelks tarptautinei teisei tokią galią,kokią ši 
tik tada tegali turėti,kai ji yra mūsų dorovingumo išrai'škac"

Šiame fone pravartu jau dabar formuluoti techniškomis . 
teisės mokslo sąvokomis kaitinimus našių vadams ir savanoriš
koms organizaoijoms,kaip; pava; SS ir Gestapo,kurios juos su
po ir buvo svarbiausi vykdoai organai pavergiant vokiečių vals
tybę ir traukiant plėšikišku žygin prieš pasaulį,

_ a), žiaurumai ir žmonių bei turto žalo jimai,priešingi
tarptautinei teisei,sausumos ir jūros karo nuesta-;■ 

<■ ; tams, taisyklėms ar papročiams .-Kariavimo nuostatai
. yra žinomi ir tautų pripažinti„Pagal juos yra drau- 
džiami,.pav?/šle veiksmai?, sužeistųjų žudymas :neuž--

■ tikrinimas saugumo kapituliuojantiems,karo belais
vių kankinimas-,.apšaudymas neginamų gyvenamų vieto
vių, šalinių ar tekančio vandens užuodi j'inas,pieši- • 
mas,užimtų kraštų gyventojų prievartavimas?

b) žiaurumai ir persekiojimai rasės ir tikybos pagrin
du,padarytį pradedant 1933 netais0Tai .yra nusižen
gimas ketvirtajai Hnagos konvencijai,kuri nustato.
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kad gyventojai ir kariaujančios šalies žmonės 
turi palikti apsaugoje t ;rptautinės teisės nuos
tatų, susidedančių iš kultūringuose kraštuose 
praktikuojamų papročių,žmoniškumo įstatymų ir 
viešosios dorovės reikalavimų,

c). Įsibrovimas į svetimus kraštus ir pradėjimas ka
rų, priešingai tarptautinei teisei ar sutartims. 
Skaičius asmenų,kuriuos šie kaltinimai palies,yra 
nustatytas bendrine visoms įstatymų sistemoms tai
sykle, pagal kurią yra atsakingi bendrai visi da
lyvavę paruošime ar vykdyme_plano,apimančio dau
gelį nusikaltimų,nors šie būtų buvę ir kitų asme
nų padaryti, Atsakingi yra visi asmens,kurie to
kius nusikaltimus paruošė,įsakė atlikti,parėmė ar 
pagelbėjo patarimais ar,pagal Maskvos deklaracijos 
Žodžius, "nusikalto, dalyvaudami savo pritarimu."

Teisinė pažiūra,kurios Jungtinės Valstybės laikysis,pa
siremdamos bendriniu teisingumo pajautimu,yra palyginamai pa
prasta ir techniškai imant ne juridinė .Mes neturime leisti,kad 
teisinė pažiūra butų sujaukta ar aptemdyta bevaisio žonglir-ra- 
vimo įstatymais,žonglir-avimo,atsiradusio imperializmo laikais, 
kad'paverstų karą garbingu amatu.

Kiekvienam geros valios ir sveikai protaujančiam, be abe
jonės, atrodo - nusikaltimas pradėti nepateisinamą karą,apiman
tį daugybę mažesnių baustinų veiksmų. Karas savaime yra iš anks
to Linomas žudymų,griovimo ir priespaudos junginys. Jei tarptau
tinė teisė nepateisintų šių veiksmų, vyks tanilų teisėto karo ap
linkybėse, jie būtų, be jokios abejonės, ir visuomet laikomi .nu
sikaltimais, Tik šiuo atveju jie skiriami nuo tokių pat veiks - 
mų,atliekamų jūrų piratų ar banditų karuose,kur jie visuomet yra 
baustini nežiūrint,kur ir kas nusikaltėlius pagaušeIr tarptauti
nės- teisės mokslas KIS .šimtmečio pabaigoj ar XX - to pradžioj 
mėgino skelbti,kad karas nesąs neteisėtas ar teisės laužymas.Vie
nas šios srities autoritetas tarptautinės teisės pažiūrą tada • 
taip išreiškė: "Į abi kariaujančias puses reikia Žiūrėti kaip į 
Sartnerius,esančlus toje pat teisinėje būklėje ir besinaudojon- 
ius tomis pačiomis teisėmis". Bet tai buvo nukrypimas nuo tarp-', 

tautinės teisės kūrėjo Grocijaus doktrinos,pagal kurią daromas 
skirtumas tarp teisėto ir neteisėto karo,tarp užpuolimo ir gyni
mosi, . -

Tarptautinė teisė yra daugiau nei mokslinis abstraktinių 
ir nekintamų principų rinkinys. Ji išauga iš sutarčių,sudaromų . 
tarp valstybių ir iš praktikuojančių papročių.Bet kiekvienas pa
protys yra kilęs iš tam tikro veiksmo ir kiekviena sutartis iš - 
šaukiama atitinkamo kurios nors valstybės poelgio,

Jei mes nenorim išsižadėti tolimesnio tarptautinės ’tei
sės principų tobulinimo,mes negalime nuginčyti,jog ir mūsų am - 
šias gali įvesti naujų papročių ir sudaryti sutarčių,kurios sa
vo keliu bus niujų ir tvirtesnių tarptautinės teisės normų Šal
tinis, Tarptautinė teisė nėge Ii būti ugdoma įstatimdavystės ke
liu,nes tam nėra nuolatinio tarptautinio organe j Naujovės ir ki
timai tarptautinėj teisėj atsiranda kintant santykiams ir pride
rinant jiems paskirų valstybių veiksmus. Tarptautinė teisė vys - 
tosi laikas nuo laiko nusprendžiant priderinti tvirtus principus 
naujai situacijai.

Musų procesui nesudaro kliūties otoka preoeden-
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to,Ir tai todėl,kad po smūgio , suduoto civilizacijai pasku
tiniame kare, pa s tekinas ryškus posūkis.atgal - į senesnį ir 
sveikesnį tarptautinės teisės ' supratinąqjląclų įsigalėjimo 
laikais galiojo -principas,kad agresinis ar išdavikiškas ka
ras yra neteisėtas.,-ir jį pradėję valstybės'negali dangaty - 
tis karo teisėtumo motyvu* .Dabar yra pats laikas grįžti nuns 
prie anos koncepcijcso - . • : -

Karo neteisėtumo'sąvokos grįžimas įrodomas daugeliu 
faktų* Vienas jų.yra Briando-Kcllogo paktas , pasirašytas 1928 
n. Jį beveik su viso pasaulio valstybėmis pasirašė taip pat 
Vokietija,Italija ir Japonija® šiuo paktu buvo išsižadama ka
ro,kaip nacionalinės politikos priemonės,buvo pasižadama tarp
valstybinius ginčus spręsti taikiu būdu,ir karas,kaip priemo
nė tarptautiniams ginčams išspręsti buvo pasmerk*tas*Jei šis 
paktas nepakeitė agresinio karo teisinio pobūdžio,tai jis ne
turėjo jokios prasmės ir panašus į apgaulės aktą*

1932 n* JeAoVo ūžė,reikalų ministeris’Stinson taip 
apibūdino šio pakto padarinius? "Briando-Kellogo pakto sig - 
notarai atsisakė nuo karo* Tai reiškia,kad karas kuone visa
me pasaulyje dabar yra priešįstatyninis<Tai nebėra nei teisės 
objektas,nei jos šaltinis0Tai nebėra principas,apie kurį•suk
tųsi tautų pareigos,elgsena ar. teisės*Jį pasirašydami.,mes iš- 
metėm. šiukšlynan daugelį teisinių nuostatų ir pavedėti teisių „ 
mokslui peržiūrėti daugelį įstatymų ir sutarčių*11 -

Sis paktas yra vienas iš visos eilės aktų,nuvcrtusių 
pažiūrą,kad karas yra teisėtas,ir suderinusių tarptautinę tei
sę su sveiku žmonijos pajautimu,kad nepateisinamas karas yra 
nusikaltimą s <, ’ .

Nesuderinėdami ištiso sąrašo,paminėsime 48 valstybių 
1924 m, pasirašytą Genevos protokolą tarptautinius ginčus 
spręsti taikiu būdu.kur tarp ko kita sakoma,kad 11 agresijas ka
ras yra tarptautinis nūs ik; .1 dinas'1« Aštunta Tautų s - gos as - 
samblėpu 1927 m,,dalyvaujant 48 valstybių atstovams(tame skai
čiuje ir Vokietijos) vienbalsiai pripažino agresinį karą tarp
tautiniu nusikaltimu* Šešto j Panamerikos konferencijoj. 1928 n0 
21 Amerikos respublikos atstovai vienu balsu priėmė rezoliuci
ją,kuria užpuolikas pripažįstamas tarptautiniu nusikaitimu žmo
nijai* Remti principą,kad sutartys dėl karo atsisakymo turi ne 
tik juridinę,bet ir politinę reikšmę,yra gyvybinis J .A. V. inte
resas, Mes pasitikėjome Briando-Kellogo paktu ir padarėme jį 

'musų nacionalinės politikos ramsčiu.juo pasitikėdami,mes aplei
dome savo ginklavimąsi ir savo karo mašineriją.Visi šio pakto 
pažeidimai,vis vien,kur jie įvyktų,gresia mūsų taikai,kuo nes 
visiškai įsitikinom,Tarptautinių santykių pagrindų puolimas ne
gali būti vertinamas kitaip,kaip nusikaltimas- tarptautinei bend
ruomenei ir bausmė už tai turi įsakmiai įrodyti sutartų-prin - 
cipų neliečiamumą,Todėl mes siūlome taip formuluoti kaltinimą: 
agresijos karas yra nusikaltimas,ir moderniška tarptautinė tei
se atsisako nuo paniūros,kad tie,kurie jį sukiršina ar veda,ga
lėtų dangstytis jo teisėtumu*Tuo’budu įstatymo jėgos bus sumo
bilizuotos taikos pusėje.

Dabar nes išgyvenam retai pasitaikantį nonentą,kada žmo
nijos galvosena,papročiai ir santvarka yra pasaulinio karo su- '’ 
krėsti ir jo padarinių slėgiami«Muns uždėtas didelis atsakingu
mas: nes turime nepamiršti,kad mūsų laikysena šiuo neramiu lai
ku žmonijos galvoseną nukreips ta linkne?kuria einant bus griež-' 
čiau įgyveninani tarptautinės laikysenos nuostatai ir kad tuo 
būdu*padarysimo taip,jog karas bus mažiau-pageidaujamas žmonėms, 
kurių rankose bus valdžia^ ir tautų likimas®11
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Gyvenine jau taip yra,kad veik nerasi absoliučiai ' : 
tobulos tvarkos ir absoliučiai tobulai atlicka.no darbo .Abso
liutus tobulumas,galiną sakyti, yra tik idealas,o paprastai 
kiekvienoje tvarko je,kiekviename darbe ar elgesyje dažnokai 
pasireiškia netohulunai,klaidos ar net negerovėss I šitokius 
dalykus žmonės labai įvairiai reaguoja. Vieni yra visiškai' 
indiferentiški,nepaiso,kaip sekasi darbas,ir pasitenkina bet 
kaip prastumę darbo dieną. Vėl kiti dirba rūpestingai,sąži -• 
ningai ir kiek suprasdami stengiasi darbą tobulinti,bet jions 
trūksta išnanyno kritiškai įvertinti darbo santvarką ir darbo - . 
netolus.Pagaliau,nors ir retai,pasitaiko dar tokią žnonių,ku
rie iš prigimties yra nepaprastai pastabūs,gilaus analiSi’jio 
proto,logiškos galvosenos^ir sugeba nintijino išvadas preci
ziškai suformuluoti) šie žnonės,pastebėję notobulumus,savo 
minčių akinis,kaip kokioj perspektyvoj,numato darbo tobulini
mo kelią su visais šio etapais ir todėl jau pajėgia darbą to
bulinti sumaniai ir planingai.

Galvojant apie įvairius sunanynus,apsisprendimą,pa
siūlytus,nutarinus, veiksnus, dar bus ir apie patį darbų vykdyno 
būdą,savaime turi kilti-klausines,ar bus tatai išmintinga,prak
tiška, tikslinga - trumpai tariant, ar bus racionalu. Pats ra
cionalumo ieškojino ir įgyvendymo'procesas ir yra racionaliza
cija.

Racionalizacija yra pažangos ir tobulėjino variklis. 
Ji yra tiek pat senas dalykąs,kaip sena pati žmonija,nes kiek
vienas,kas sąmoningai rūpinasi bet kurio darbo pagerintu atli
kinu, paprastai jį tobulina ir intuityviai racionalizuoja,' 

Racionalumas nėra koks absoliutus dalykas,nes kas 
vienu atveju gali būti racionalu,tai kitu atveju - neraciona
lu, arba kas vienan žnogui atrodo racionalu,tai kitan - nera- 
čionąlu. Veiksmai yra racionalūs,kai jie tinkaniausiu būdu ve
da prie tikslo,kurio siekiama, žnonių interesui dažnai nesutam
pa, tad ; ir jų tikslai bei siekimai taip pat nesutampa.Vadinasi, 
r-'.ciojk.lumas yra labai reliatyvus dalykas.

Univesalės sistemos racionalizacijai vesti nėra.Grei
čiau galina pasakyti,kad veik kiekvienam darbui ar kiekvienai 
darbų grupei raciohalizacija turi būti speciali,individuali. 
Racionalizacijos planas ar šablonas iš anksto galina nustatyti 
nebent tik naujiems,pradedamiems,darbams ir tai tik darbams ku
rio nors,palyginti,labai siauro sektoriaus. Šia prasme aneri - 
kūnai bene ir turi kai kurių pramonės ir prekybos šakų įmonėms 
lyg standartinius racionalizacijos planus ir metodus.

Visokiu atveju turine konstatuoti,kad racionalizacija 
yra būtinas kiekvieno tvarkingai vykdomo darbo ar veiksmo atri
butas, būtinas palydovas. Tačiau ir labai tikslios racionaliza-_ 
eijos metodą tenka pakeisti,kai pasikeičia anltakunos konjunktū- ' 
ra ar išvidiniai poveikiai. Tobulinl.no .sąvoką sutapatinti su 
racici..’.lizacijos sąvuUu nedera,nes tobulinti galima ir tokius . 
veika us . kurie ir neveda prie racionalumo. Tačiau racionaliza
cija be tobulinimo neįmanoma.

Racionalizacija,kaip matome,nėra kokia nors mokslinė

n • n • n • n . n., n . n . n . n . n . n • n-, n . n . it . n . n . n.. n. tt.ii.tt.ii.4t. ti . n . n • n • it. n . n • ti
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doktrina,o tik tam tikras nonas ką nors taip daryti,kad bū
tų. lengviausiu, būdu pasiektas turimas tikslastJuk kalbama 
apie administravimo meną,apie kariavimo noną ir tot, Taigi 
ir racionalizacija taip pat yra menas*

Lietuva per trumpą nepriklausomybės laikot-rpi vi
sose kultūros srityse tiek pažengė,kad beveik prisivijo sc- ' 
nas kultūringas tautas ir valstybes* Tatai žinoma no tik 
lietuviams,bet ir platesniam pasauliui .Kai kurias naująsias 
valstybes Lietuva daug kuo net pralenkė.Tačiau tuo pačiu lai
ku Lietuvoj pasireiškė ir įvairių,-kartais net gan stambių 
klaidų ii* šiaip negerovių,nors ir mažiau,kaip kitose naujo - 
siosc valstybėse,. Svarbiausia visų negerovių priežastis - 
racionalizacijos nebuvimas. Jei gerais dalykais didžiuoju - 
nes, tai turine turėti pilietinės drąsos pažvelgti ir į bu
vusias visokias negeroves,kadratcityje jų vengtume.

Štai kai kurios tų negerovių. > .
1 pay. Atgavus’Klaipėdos uostą ir turint išsyk aiš- , 

kų,rimtą reikalą kovoti su jūros kontrabandininkais,kurie 
jau tuomet plaukiojo ne tik būrinėmis vaistinis ir garini - 
viaisjbet ir motorinėmis valtimis,musų valdžia kovai su jais- 
nupirko užsieniuose pasenusį garlaivi ukštį - minininką .liet 
klaipėdiečiai lietuviai būdavo piktai juokiasi,kai muitinės ■’ 
sekliai ar pasienio sargyba,esą,praneša minėto laivo įgulai 
apie pastebėtus juroje kontrabandininkus,tai šio laivo ka
tilo krosnis,pakurta anglinis,juodų durnų stulpu iš laivo sto
vėjimo vietos lyg signalizuojanti kontrabandininkams jo ruo
šimąsi išplaukti,tačiau sugebama išplaukti tik valandai po 
užkūrimo praslinkus,kai kontrabandininkų operacijos jau baig-

'tos ir jie patys jau pasprukę. Tik vėliau mūsų uostui buvo 
nupirktos motorinės valtys, tačiau garinis griozdas pasiliko 
nelikviduotas,tur būt, kaip pažiba busimam musų karo- laivy- ■ 
nui arba kaip prikišamas pavyzdys,kokių laivų neverta turėti.

2 pav* Lietuvos alaus daryklų sindikatas savo gamy
bai nuo Eonkurencijos apsaugoti vienas nosindikatines daryk
las nupirko ir panaikino,o kitas įkad neveiktų,papirko dešim
timis ir šimtais tūkstančių litų.sumokamu kasmet.-Tokiu budu 
susidaręs alaus monopolį sindikatas lupo už alų keleriopai 
didesnę kainą,negu priderėjo iuti.O kad taip buvo,tai .tuojau 
pamatysime is paaiškinimo. Brioš I-jį pasaulinį karą 1/20 
kibiro talpos butelis alaus Kaune kaštuodavo 4-5 kapeikas 
(arba mūsų pinigais 20 - 25 centus).t.y, lygiai tiek,kaip ir 
toks pat kiekis atgabento į Kauno rinką šviežio pieno.IIcpri- 
klausomos Lietuvos laikais Kaune 1 litras pieno buvo perka - 
nng už 20 centų,bet už alaus litrą tekdavo mokėti apie 2 li
tu,nors alus nebuvo geresnis ir akcizas nebuvo didesnis^ ža
liavų kainos,darbas ir išl-'idos nepateisno tokio lupikisko 
brangumo. Valstybės iždas iš alaus akcizo gaudavo per metus 
apie 2 nil > litų,o sindikato pelnas buvo keleriopai didės - 
nis. Tą pelną sindikatas iščiulpdavo iš viso krašto., Aišku, 
per keliolika' metų sindikatas iščiulpė milžinišką sumą. To 
maža. Alaus sindikato veikla turėjo, be to, ir daug giliau , ' 
siekiančių išdavų. Būtent,kiek kartų buvo keliamas sumany
mas atpiginti valstybinę degtinę tikslu sustabdyti "samago- 
no" (naminės ar krūminės degtinės) gamybos ir vartojimo pli
timą tiek kartų alaus sindikatininkai sugebėdavo tokį suma
nymą užgniaužti,kad atpiginta degtinė nesudarytų konkurenci-
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jos jų'perdaug brangiau alui. Neatpiginimas degtinės vis 
giliau ir giliau stūmė mūsų nelaimingą šalį ”šamą go no" prie
globa tin. Kailinė darė mūsų. tautai 12 valstybei neapskaičiuo
jamą žalą su toli siekiančiomis liūdniausiomis fizinio,dvasi
nio,moralinio ir ūkinio pobūdžio pasakomis6

3 pav. Išpūstoms . biudžetinėm? išlaidoms subalan
suoti buvo'Te atodairos kertami miškai vietomis net kelioli
kai metų pirmyn-Be to, dar-ir dvarininkams buvo duodami nu
sikirsti miškų plotai,kaip atlyginimas už nusavintą žemę. 
Juk dvarininkų dauguma šimtmečiais privilegijuotai naudojo
si dideliais žemės plotais, ne tik jos nedirbdami,bet net 
dovanai eksploatuodami liaudį.? o liaudies darbo vaisius pra
ūždavo* Nenustoję visos žemės per žemės reformą-ir net gavę 
iš jos. daugiau,negu bet kuris bežemis ar mažažemis,dvarinin
kai šit gauna dar atlyginimą,tartum nusavinto ji'žemė butų 
dar nepakankamai išpirkta baudžiauninkų prakaitu ir krauju* 
Bet čia gal jau. seimo klaida arba jo negalėjimas anuo metu 
kitaip pasielgti dėliai kurių nors viešai neskelbtinų prie
žasčių. '

4 pav. Steigiamasis Seimas Kaune,kalnelyje prie Me
no'Mokyklos, savo atminimui įamžinti iškilmingai pasodino 
ąžuoliukus. Kitą pavasarį,bet jau kiek vėliau,seimas,.vyriau
sybė, organizacijos, mokykla s ir didžiausia neorganizuotų pi
liečių minia,su vėliavomis ir su muzika atvykę Žaliakalnio ; 
ąžuolynam,iškilmingai'., su gražiausiomis prakalbomisfpasodino 
ilgoką maumedžių'alėją* Abiem atvejais? dvja,viskas pačiu pa
sodinamu ir pasibaigė*Tolimesniu pasodintų medelių likimu 
jau atakas nebesirūpino* Ąžuoliukai šiaip taip prigijo,nors 
ne vi si,bet daug kenčia nuo visokių dvikojų ir keturkojų 
priešų. Maumedžiūkų. mažai teprigijc,bet neapsaugoti jie ku-
rį laiką skurdo,vieni buvo nulaužyti,o kiti nudžiūvo. Kam 
tad buvo ir prasidėti ? Aišku, kad nebuvo racionalizacijos.

5 pav. Švedų Kraugerio kone dūliui (per '-'Stab" b - vę)
buvo suteiktas ilgametis valstybinio map to degtukų monopo - 
lis lietuveje,kad gavus piniginę paskolą, rodos? apie 40 mil* 
litų,' tačiau už nemažas palūkanųsžprie kurių reikėtų priskai
tyti ir koncerno pelną iš degtukų"monopolio* Jei degtukų bū
davo ■parduodama apie 50 - 60 mil* dėžučių per metus ir jei 
švedų gryną pelną skaityti tik po 1 et* nuo dėžutės,tai jų 
metinis pelnas sudarydavo 500 000 - 600 000 litų* Tačiau kvin
tesencija gludi kur kitur, būtent, kad gautieji už nemažas pa
lūkanas pinigai negulėtų neproduktingai, jie buvo Žemės Ban
ko skubiai įpiršti ūkininkams,kurie neapdairiai ėmė perdaug 
dideles paskolasfstatosi prabangi Skris t^ ’besius - daž - 
niausiai prabanglškas kiaulides,davinėjo didelius kraitpini- 
gius. mokėjo perdideles dalis išeinartiems iš ūkio nariams ir 
kitais .nerentabiliškais būdais pinigus iššvaistė. Pasėkoje 
daug ūkininkų pasirodo nepajėgūs laiku atsiteisti žemės Ban
kui ir net buvo išvaržyti. Tai dar ne viskas* Degtukai pasi - 
darė brangesni,ncgu buvo iki monopolio. Atsirado daugiau ben
zininių žiebtuvėlių,kontrabandini s jų importas, nauji nusikal
tėliai, bausmės ir t.t. Pagrindas - racionalizacijos nebūvi - 
mas, • ~ .

6 pav. Tięsioginių mokesčių nustatinėjamo ir suėmi
mo tvarka gerokai šlubavo. Kaip' žinome,mokesčius nustatinėjo 
mokesčių inspektoriai,bet daug kur netoisingnio Dėl nustaty- 
tų mokesčių' dydžio įstatymas’.leido protestuoti ir kreiptis į
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mokesčių komisiją/-skųstis vyrlaiišiajai mokesčių komisijai, 
o kai .kuriais atve jais finansų, ministrui$ .Bent miestuose; 
kad ir ne visuose,buvo jau taip įsigalėjęs paprotysj kad mo^ 
kesčių inspektoriai labai dažnai nesiskaitydavo su..įstaty
me ir taisyklėse nurodytu mokesčiui nustatyti kriterijum, 
pavM su dokumentaliai įrodomomis pajamomis iš namo nuom-- 
pinigių, iš uždarbio; iš apyvartos prekyboje irtoto Mokė- ■ 
to jas,būdavo, savo pajamas įrodinėja'dokumentais, o mokes
čių inspektorius mokestį apskaičiuoja iš didesnės sumos,, 
Drąsesniam mokėtojui mokesčių inspektorius savo tokią tak-: ' 
tiką kai kada paaiškina,kad,girdi, biudžetas kasmet augąs,, 
o nesant naujų pajamoms šaltinių,tanką kaip nors tvatky.l . 
tiso Inspektorius namų savininkui,pav., suko3kad tasai pa-'; 
si stengtų' būti neapsileidęa ir gautų nuompinigių daugiau, '• 
kaip, pav6J mokesčių inspektoriaus žiniomis, gaunąs tas ir.• 
tas-namų savininkas,savo rūšies rekordistųsu paprasčiausia.; 
būtų įstatymų keliu pakelti mokestinį procentą,bet to kaž -Į 
kodėlnenorėta darytic Jei mokesčių inspektorius mokestinio' 
pareiškimo ir pristatomų dokumentų duomenis, laiko melagin
gais, tai tatai turėtų įrodyti, o įrodęs mokėtoją nubausti 
visu smarkumu, numatytu įstatyme. Bot mokesčių inspektoriai . 
paprastai to nedaryda o. Uždeda mokestį iš didesnės sumos, 
ir baigta o Protestuok ir .skųskls,bet retai kada telainėsi, 
o šiaip gerai,jei bent ką nusideri« Dažniausiai mokėtojas' " 
gauna atsakymą,kad protestas ar skundas patenkinti nesą pa
grindo, tačiau motyvų,kuriais būtų pagristas atmetimas,nenu
rodoma.. Sauvaliauta,nes nebuvo administracinio teismo0 Jei 
nebūtų buvę gero atskiro a.lyginimo.už mokesčių*komisijų po
sėdžius, tai greičiausiai mlesčlai būtų buvę.teisingiau ir į 
tiksliau nustatomi,nes valdininkams nebūtų buvę intereso-"; 
dirbtiniu būdu dauginti sau darbą vakarinėmis valandom! s

7 pav0 Kai kurių inteligentinių profesijų-darbi - 
ninku ir'dar~daugiau nekvalifikuotų inteligentų perprodųk- . 
cija per keletą paskutiniųjų prieškarinių metų pasireiškė . 
vis labiau ir labiau, stačiai grėsė,gausaus intcligentinio'; 
proletariato atsiradimas. Esamų inteligentų sutalpinti ne- , 
besugebėjo nei didžiausias darbdavio - valstybinas aparatas 
su savivaldybių aparatu, nei kurios kitos darbovietės,Vie - 
tai padaryti buvo iš tarnybos į pensiją atleidžiami net pil
name darbingumo pajėgume tebesą tiek civiliai tarnautojai," 
tiek karininkai,nors'pensijų fondai braškėjo,o kariškasis 
jau buvo išsemtas ir skolinosi iš bebaigiančio tirpti civi
lio, Naujų gimnazijų steigimo vis tik nesulaikyta. Tuo tar
pu, amatų mokyklas steigti šykštėtos!?nors visokių,tikrai 
kvalifikuotų, amatininkų musų kraštui labai stigo»Jei-nega
vę pritaikymo inteligentiniamo darbe/gimnazijų abiturijen - 
tai ir kiti nekvalifikuoti proto darbininkai ncsidrovėtų_bet 
kuria fizinio darbo tiek mieste,tiek kaime, tai galima butų 
tiktai džiaugtis, nes tuomet kiltų bendras viso krašto apsi
švietimas ir medžiaginė kultūra, o intcligentinio proletaria
to pavojaus nebebūtų/Kai to nėra,tai gimnazijų ir kitų mokyk
lų problema turėtų būti iš pagrindų aps^varstyta ir išspręs
ta..

8 pav\ Valstybės ir savivaldybės įstaigų etatai kai. 
kuriose’“darbo srityse buvo per daug išplėsti,kas sudarė .vi
sam kraštui nepatei si.nnrv'i smnjįią naštą,Tatai darėsi dnžniau- 
diai todėl; kad Lietuvoje nebuvo tarnybos įstatymo,kuris re
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čių ir gavęs algų 
cialybėje. ČJ _ 
jįno i-’ 
dinos-i
kumo(reį'r6‘citųtoj buvo leidžiama s te 
rie apgaule verbavo mūsų žmonos ©nlg: 
tatorių vergijon, o merginas.į A-rgųn 
naG - Airesč?kaip vėliau paaiškėjo,.;; 
mus* Buvo,leista ų 
tepalų,kosmetikos p: 
leista steigti Kauno ai 
brikus,degtukų monopolį ir fabrikų,elektrines ir t*t* Leista

gulinotų tarnybon-priėninų7 tarnybos eigų, tarnybinių .avanso— 
vii1'.! egzaninus. ir t.«t«8kasj-pav*,net Lenkijoje buvo jau padą—, 
rytacNesant tokie įstatymo,kai kurios įstaigos virsdavo lyg 
kokiomis prieglaudomis partiniams tinginiaus ir įvairaus 
plauko nopavykėlia.ns, ypač 3 kai įstaigos etatų didinimo krite
rijui kažkodėl būdavo inanas gaunamų ir išleidžiamų rastų nu
neriu kiekis,nors tie raštai būtų trafaretinio turinio tuks-- . . 
tančians egzempliorius • • _ 1;

Dėl netvarkos būdavo ir kurjozų* Pav*.;vienas finansų 
ministras jau nebe pirmaisiais nepriklausomybės metais paaky- 
rė vienų savo senų pažįstamų teisininkų,lietuviškų ’«lenkų” »*• 

' vyresniuoju finansų ministerijos inžinierium ir išdavė atitin
kamų tarnybos pažymėjimų* Pats naujasis M Lažini orius11 Beosčius 
jokio-darbo nedirbo* rūkydavo,pasakodavo anekdotus ir-tos,pa
čios pini stertjos tarnautojams kartais demonstruodavo minėtų 
biurokratiško sumanumo perlų* .Taip prasitabala.vęs keletu savai- 

„iwų* išvyko provincijon.kur gavo darbo savo spo- 
„ i» Šis asmuo,kaip teko girdėti,ryšy su minėto paž'ynė- 
dayirnu kai kam sakydavęs, kad ”Litvinai” esu kvaili*Va- 
atsįdėkoįo* . . v

9 paVo .svetimšaliams be jokio iš jų valstybių abišąliš- 
\gti enigracijos biurus,kū
no ti Brazilijos kavos pian
inų "gėron tarnybon” Bue- 

,..-n dažnai į prostitučių na- 
svetinšalĮui G-lučkovskiui steigti .Kaune batams 
priemonių ir mezginių .įmones, .Svetimšaliams 

leista"'steigti Kauno audinių -fabrikų,autobusų linį jas, gumos fa
brikus, degtukų monopolį ir fabrikų,elektrines ir t,t*'Leista 
.vienam svetimšaliui provizoriui.buvusiam Odesos gyventojui- 

‘.svės alėjoj; kosmetikos 'gamyklų ir mediciniš- 
;orijų,nors dauš savųjų šių sričių specialia-

. jau buvo įsigijg kontrolinius ka
pitalo paketus* Taigi Lietuva pamažėl buvo ispardavindjama sve
timšaliams, nes nebuvo racionalizacijose

.; .10 pa v 6 Kinoteatrams laikyti leidimus gaudavo kažkodėl
tokie asnunysfkad lietuvių publikai protestuojant dėl lietuviš
kų parašų po paveikslais nerodymo.ar netinkamo rodymo,kinų lai
kytojai protestuojančius dažnai įžeidinėdavo, Lietuviai teturė
jo kinų mažumų*

11 pay* Valstybinėje ir savivaldybių statyboje buvo daro
ma daug’'neapgalvotų, neracionalių dalykų* Dav*,Kauno,Donelaičio 
g.- vėj,buvo pastatyti runai valstybinei spaustuvei,prie Kipro 
Petrausko g - vės runai pigiųjų butų kolonijai,Laisvės ai* - rū
mai valstybinėms taupomosioms kasoms, o teko tie visi namai pa
naudoti kitoms paskirtims*- Žemės Banko runai per didclioĮ-ietu - 

‘ vos Banko rūmai Kauno šviesus publikai, o tamsūs tarnautojansj 
nors dienos šviesa Lietuvoje dar nieko nekaštavo,bet tos šviesos 
tarnautojams pasigailėtas dažnai ir vidudienį jiems tenka "dirb
ti l-.-mpų švieso j e„Viskas buvo statoma ne principu. "Dagai Jurgį 
ir kepurė", bet vis didesniu mastu*' vis tai milijoniniai pasta - 
tai* Be to į kad į jų statybų neproduktingai investuota per daug 
lėšų, dar gula sunkia,nuolatine naš :a visam kraštui tų perdide- 
lių trobų <apšildymussnpšvietimąs,iv cntai ir švaros palaikymas* 
Be to,bestatant tokias didelius trobesius,prisiplaka bent kele
tas kombinatorių,kuric išranda būdus įsprausti pasakiškai kaš -

steigti Kaune, Lai
kų .unalizų. labornt.
tų tokios laimės negalėjo prisipnašyti* Kai .’kuriose neva.lietu
viškose įmonėse svetimšaliai ---- ---j—x
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tuo jaučius pridėtinius darbus ii* įrengimus. Tuomet tikro - 
sios išlaidos jau stambiai. pralenkia ir šiaip jau dideles 
sąmatines išlaidas.

12 pavo Kainų tvarkylio instituciją reikia laikyti vi
siškai nevykusia,nes ji nesugebėjo kovoti su pačiais aiškiau
siais ir stambiausiais rykliais,pav<, su alaus,tobako,plytų, 
stiklo,lentpiūvių ir kitais sindikatais0 Ši institucija gulė
jo taip nenaudingai gyvuoti tik todėl,kad nebuvo racionali - 
zacijos.

13_ pav. Kaip vadinio režimo meru kitataučiams buvo 
aukojami materialiniai lietuvių tautos interesai,taip kitų 
režimų laikais.dėl šių režimų pataikavimo politinėms kitatau-’ 
čių užmačioms, buvo ne kartą smarkiai įžeidinėjama lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės garbė bei jų politiniai ir kul - 
tūriniai interesai,, prisiminkime tik tokią^ nesuvaldomą visuo
menės padugnių sukeltą siautėjimą viskam lietuviškam niekin - 
ti,karinink ms gatvėse veiksmais įžeidinėti ir pastangas pu - 
Čams įvykdytia

Vadinis režimas per savo viršūnių lupas lietuviams gau
siai bėrė gražius žodžius, o svetimiesiems darė stambiausias 
materialeš nuolaidas. Kitų režimų kai kurios vyriausybės buvo 
narsios kovoje žodžiais, o tikrumoje pasižymėjo pragaištingu 
pataikavimu kitataučiams ir internacionalams,kas šiems rėži - 
mama uždėjo "kerenščinos1’ antspaudą.

14 pay. Iiietuvoje,rodos, buvo užtektinai savų dvasi - 
ninku, o’ todėl nesuprantama.koks būtų buvęs reikalas įsileisti 
svetimšalius ir kitataučius dvasininkus,lyg Lietuva tebebūtų 
misijonieria.utinis puslaukinis kraštas,, 0 tokiems atvykėliams 
dor buvo leista steigti gimnazijas ir auklėti lietuvių vaikus. 
Jų vadovaujamai organizacijai buvo duodami dvarai,namai ir baž
nyčios. Tuo tarpu jau seniai žinoma^kad kolonizatoriai ir už
kariautojai savo priešakin pasiunčia savo dvasin±nkus,paskui 
pirklius ir pagaliau patys žygiuoja su kariuomene.Tad atsargu
mas gėdos nedaro,ypač, kad dvasininkų tarpan esti įsismelkusio 
visokio elemento.

Pamatėme eilę Lietuvos rėžimų klaidų,Turime prisiminti 
ir tų klaidų priežastis. Visi rėžimai buvo daugiau ar mažiau 
silpni iš savo vidaus. Koalicinių kabinetų laikais silpnumas 
glūdėjo partijų rietenose, dažniausiai užtaisytose demagogija, 
ir nuolatiniame pagalių kaišiojime į konkurento ratus, nors 
jie riedėtų kai kada ir neabejotinai į krašto gerovę, 0 viena 
ir kita partija,be to, dar laikėsi vieno ar kito užsienio in
ternacionalinio centro direktyvų, visą laiką nukreiptų Lietuvos 
valstibinguuui griauti arba jo veikimą įkinkyti į svetimą ve
žimą. Vadinio režimo silpnumo priežastys buvo bent kelios, o 
žymiausios štai kuriosj 1) nepaliaujama,kad ir nevieša,tarpu - 
save smetonininkų ir voldemarininkų. kova, 2) nepotizmas, pra
dedant iš pačių viršūnių,protekcijonizmas,karjerizmas, 32_pri- 
vilegijuoto savanaudiškumo įsiviešpatavimas valdžios viršūnė
se, 4) Šunuodegavimo glostymas, 5) intelekto prostitucija,be
garbinant partiją, kad užtat gavus sinekurinę vietelę, 6) įsi
brovimas tautininkų tarpan visokeriopo plauko kitataučių ir 
avantiūristinio tipo asmenų iš kitų partijų,kurie neretai skan
dalingu elgesiu smarkiai kompromitavo režimą ir jo vadus ir 7) ■' 
tikrųjų, idėjinių, tautininkų atšalimas remti režimą.

Iš ką tik pasakyto sėaičHro išvada,kad reikia surasti
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naują būdą naująja,racionaliam būsimos demokratinėe,nepri - 
klausomos Lietuvos sutvarkymui? -

Jei bet.kurios vienos.politinės partijos viešpata
vimas, iš jungiąs kitų? žinoma, kūrybinių partijų dalyvavimą 
krašto raidyne,yra priešingas demokratinės. santvarkos prin
cipui, tai nei viena partija ir neturėtų teisės pati, viena 
užgrobti krašto raidyną;,Visos partijosfbutent vienos sudary
damos poziciją, o kitos opozicijų,kute kati-gali,turėtų pri - 
aidėti prio bendro darbo tautos ir valstybės gerovei kurti ir 
plėsti. Tik tada tų partijų velkinas galėtų būti racionalus, 
protingiausia būtų nesisunikinti i daugelį partijų,būti žmo
niškais, tolerantiškais ir dėl partijos biznio neskandinti-vi
so krašto, partiniai fanatikai ir partiniai satrapai turėtų 
būti pažabojami pačių partijų viduje*

Didesniam politikos rimtumui ir pastovimai Lietuvai 
gal geriau tiktų dviejų runų atstovybė, parlamentas(seimas) 
ir senatas^ valdininkija ir kariuomenė' savo visumoje turėtų 
stovėti nuošaliau nuo partinių ginaųj tada jos bus pastoves
nės,labiau prityrusios ir valdymo technikai naudingesnės.

‘ ’ Būsinoje nepriklausomo j e Lietuvoje racionalizacijai 
įgyvendyti, aišku, reikėtų specialios institucijos. Valstybės 
Kontrolės darbas yra žyniai kitokio pobūdžio ir su racionali- , 
zacijos uždaviniais nesuplaktinas, Pav», Valstybės Kontrolė 
žiūri tik teisėtumo?, Tuo tarpu yra daug tokių dalykų,kurių ■ 
joks įstatymas nenumato ir nėra uždraudęs, tai valdžios orga
nai šia kryptini gali padaryti valstybei labai, žalingų žings
nių, nenusikalsdarni neteisėtumuiką jau ir matėme.iš pavyz - 
džių* Racionalizacijos institucija jau galėtų tokius žings
nius sustabdyti arba jų neleisti, jei panašiais atsitikinais 
valdžios organų sumanymai' turėtų eiti per tos institucijos 
koštuvę,

; . Racionalizacijos institucijai įkurti ir veikti turi
■būtu išleistas įstatymas* Racionalizacijos instituciją kuk - 
liai. pavadinkime racionalizacijos inspekcija* Racionalizacijos 
inspekcija pirmučiausia pati turėtų racionaliai tvarkytis ir 
veikti,nepasiduoti biurokratizmo pagundai ir neapsikrauti bet 
kuria butaforija. Racionalizacijos inspekcijos veikimą bendrais 
bruožais galina, pavyzdžiui, i aivai z ..lūoti šitaip, Kas yra nera
cionalu, stebi pati racionalizacijos inspekcija savo iniciaty
va ir per valdžios ’>oi savivaldybių įstaigas, be to, seka spau
dą,priiminėja privačių žmonių pranešimus,patikrinėja stebėjimų 
bei pranešimų teisingumą ir ieško būdų suracionalizųoti,kreip
dama dėmesį -į visus galinus racionaližavino pasiūlymus „Paskiau 
kontakte su-suinteresuota įstaiga ir su Valstybės Kontrole pa- * 
ruošia aiškų racionalizacijos planą ir šį duoda Ministrų Tary
bai priimti, jei. projekto įgyvendynas nereikalaus įstatymo kel
tino irpcpildomų lėšų asignavimo, o priešingu atveju sumanymą 
(projektą) įneša į Seimą* Jei Ministrų Taryba jai■įteiktąjį pro
jektą priima, tai apie tai painformuoja racionalizacijos inspek
ciją, o atitinkamam ministrui paveda vykdyti„normaliai visos 
Įstaigos, nuo apačios iki viršaus, kasmet, kalendoriniams me - 
tams pasibaigus, .praneša subordinacijos pakopomis,kurie racio ■- 
nalizacijos darbai atlikti per metus.kurio ir kodėl neatlikti, 
kas yra nacionalizuotina ką tik prasidėjusiais netais,kuriuo bū
du numatoma tatai atlikti ir kurios technikinės ar naterialės pa
galbos reikėtų iš ąukšči'iupkickviejiaė ministras visus be jokios 
išimties jo ministeriją liečiančius rąciohalizne.ijos pasiūlymus
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su visu susinašinėjinu ir su savo dėl tų pasiūlymų nuomone 
bei su galinu projektu persiunčia racionalizacijos inspek - 
eijai,prijungdamas ir paaiškinimus dėl praėjusiais motais 
įvykdytų racionalizacijos žygių nepavykime,jei pastarieji 
buvoullacionalizacijos inspekcijos veiklą,reikalui esant ga- - 
Ii revizuoti geimo tam tyčia paskirta komisija* Racionali
zacijos inspektorių tarnybon skiria valstybės galva iš Sei
mo ir Senato pristatyto bendro kandidatų sąrašo, o <iš tar - 
nybos jis gali būti pr .šalintas tik auksčiąusiojo teismo 
sprendimu*

Racionalizacijos inspekciją galina įsivaizduoti 
pradedant darbą ne daugiau kaip keleto žmonių sąstate ir 
tik vėlinu,jei atsimotų tikro reikalo, ji galėtų plėstis 
palaipsniui*

Gali būti,kad kas nors sugebės sugalvoti ir geres
nį racionalizacijos institucijos projektą* Tai tiek dėl ra
cionalizacijos reikalo valstybiniame aparate*

Tik pridurkime, kad racionalizacija be administra
cinio teismo įsteigimo daug kame būtų neįmanoma,ką matėme ir 
iš pavyzdžių* Europoje buvo tik dvi valstybės be administra
cinio teismo - Lietuva ir sovietų Sąjunga* Be administraci
nio teismo nėra jokios realios priemonės tarnautojų, o k.ar ~ 
tais ir ministrų sauvaliavimams sustabdyti ir nubausti.Kad 
vadinis režimas buvo netvarkoj, galina spręsti jau iš to,kad- 
atkakliai priešinosi ne sykį darytiems pasiūlymams įsteigti 
administracinį teismą* t . _>

Dabar dar savaime ’.'.yla klausimas, kokio s gi apskri
tai perspektyvos laukia žmoniją ir tane skaičiuje lietuvius, 
jei pasaulyje vyktų planinga racionalizacija* Visi,kas trokš
ta tvarkos ir ramybės, laukia,kad, žemėj įgyveninus demokra
tinę santvarką, išaugs ir stabilizuosis vieningas pasaulinis 
demokratinis frontas-nukreiptas darnaus kūrybinio darbo lin - 
kui ir skirtas n tkar {.avinams tik iš gamtos* Tokią santvarką- 
galina bus realizuoti tik pravedant, kad ir palaipsniui, žmo
nijos sanaciją, pradedant atskiru žmogum,einant per šeimą,vi
suomenės susigrupavimus ir baigiant tautomis ir valstybėmis* 
Šitais visais laipsniais tad ir reikėtų pravesti nuolatinį 
racionalizacijos pritaikymą lygiagrečiai fizinio,dvasinio,do
rinio ir ūkinio gyvenimo apsireiškimuose* ■>?

Taigi galine įsivaizduoti,kokio milžiniško masto ir 
kokios svarbos problemą sudaro racionalizacija visuomoje.

Šito straipsnelio tikslas - tik sudominti plačiąją 
galvojančią visuomenę racionalizacijos problemos aktualumu ir 
paskatinti kiekvieną nuoširdžiai prisidėti prie jos sprendi
mo, Racionalizacijos uždavinio sudėtingumas ir dėl to-sūdė - 
tingumo pergausus įvairių minčių/ir klausimų antplūdis išsyk 
gali sudaryti sunkenybių ryškiai susiorijentuotiąnuo ko čia 
pradėti, kas veikti ir kaip veikti* Tačiau dėl to nėr ko nu
siminti ir juo labiau nėra pagrindo ranka pamoti į viską,a 
Pradžioje reikia griebtis racionalizuoti ryškesnius ir na - 
žiau sudėtingus dalykus, o vėliau viskas eis sklandžiau ir 
sudėtingesniuose dalykuose* Neleistina kažin ko lūkuriuoti, 
bijoti sunkumų ir tūpčioti vienoj vietoj, o ypač tinginiau' 
ti, Taip pat neleistina,kad mes,tremtiniai ir pabėgėliai.nu- 
vežtunėm mūsų Tėvynėn kaip lauktuves tinginių,parazitų,gir
tuoklių ir pliuškių gaujas* Dėl patvirkusio gyvenimo pakir - 
niję atskiri visuomenės irriai ir pakrikusios,fiziškai ir no-
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rali’ ;-.i pūvančios Šeirio s negi sudarytų, sveiką tautos ir 
valetybės organizavo tai aišku, Racionalizaciją reikia nuns 
pradėti nuo savo asmens ir šeimos,, Racionalizacijos reika .s 
lais būtina sudominti plačiąją visuomenę„pravartu vesti. dis-» 
kusijas ir atitinkamą kultūrinę pronegundą* ■ Mat, būdami maža 
tauta žmonių skaičiumi, turine 'veržtis pasidaryti dideliais 
savo aukštu kulturingumu,o tan pasiekti reikia visokeriopos 
racionalizacijos, Gabumų lietuvių tautai užteks.

Kur tik pažvelgsi, visur rasi racionalizuotinų dalykų.
J?av», nepriklausomybės laikais miestietės lietuvės 

buvo daug kuri.pamėgusios puoštis rūbais(brangiais, ne pagal 
jų pačių ir jų vyrų išteklius. Sako., nieko nepadarysi - mada, 
o nada juk yra beširdis tironas^ uoli madų sekėja - beširdis 
tironas savo vyrui, Šcino j įsigali nesutikimai. Lėšų nepakan
kamumas neretai nuvesdavo madingų, poniučių šeimas į neišbren- ■ 
danas skolas arba į nepadorius kombinacijasuRetkarčiais ir da
bar, tebesant stovyklose, tenka užgirsti kai kurių moterų pa
sisakomas svajones,kaip jos?sugrįžusios Lietuvon,pr'.dėsiančios 
puoštis ir balius keltio Šituo dalyku reikia rimtai susirūpin
ti visai visuomenei jau iš anksto. Juk kas gi gali pasotinti 
mados ryklio begalines užmačias, kurios ėda šeimų turtą ir daž- < 
nokei atima moters dorą ir garbę ? Todėl,dar tebegyvendami sve
tur, iškeikime pagarbą tautiniam lietuvės moters rūbui»Šiuo at
žvilgiu jau turėjome gražių pavyzdžių., Būdavo gražu ir graudu, 
kai Kaune Karo Muziejaus direktorius gen0 Ragius kiekvieną'kar
tą Muziejaus sodelin atsilankančias lietuviškais drabužiais 
pasipuošusias moteris apdovanodavo puikiomis ten pat nuskin - 
tomis rožėmis,. Jis taip pagarbiai grožėjosi tokiomis lietuvė - 
mis, kaip kad matydavome Čiurlionies paveiksle milžiną,kara - 
liaus vainiku vainikuotą,meilingai įbedusi savo žvilgsni į 
esantį ant jo delno skaisčiu dangum'dengtą,grožiu žėrintį Lie
tuvos ka.inelįo Jei vyrams uniforminis rūbas atstoja fraką, jei, 
pavyzdžiui,Vengrijos aristokratai ir turtuoliai visais laikais, 
kaip vyrai,taip ir moterys,net karališkuose baliuose vilkėdavo 
tautinius drabužius,tai kodėl tautinis Lietuvės moters drabužis 
negali atstoti balinės suknelės ? Ligi veidmainiškai mes giria
mo mūsų tautinį rūbą ? Nepamirškime.. kad ir tautiniai rūbai vi - 
sur moderninami, taigi ir mes galimu tai padaryti,.

Tremtinių stovyklose žydi ir bujoja sportasoJan užtenka 
tik specinlės treniruotės«Tuo tarpų?bendram kūno lavinimui rei - 
kia įvairaus fizinio darbo arba dausnliškos gimnastikos, nes spor
tinė treniruotė gimnastikos neatstoja* Tik prisižiūrėkime,kiek 
yra kai kuriose . stovyklose_abiejų lyčių paauglių ir jaunuolių įdu
busiomis krūtinėmis, susikūprinusių,sudribusios laikysenos,sunkių 
judesių ir t.t0 Juk tai pasigailėjimo verti nelaimingieji jauni 
senukai. Ir čia pat prisiminkime,ką iš tokių jaunuolių padarydavo 
tik vieneri kareiviavimo metai?kai jiems tekdavo kasdien raciona
liai pasigimnastikuoti <, Tai gi. r o.los, būtų labai pravartu kiekvienoj 
stovykloj greta sporto būtinai įvesti gimnastikos pratinusaNevel
tui juk sakoma,kad sveikame kūne - sveika sielaa Vieno ir kito 
turine siekti.

Racionalizacijos tena tokia plati,kad ją aprėpti laikraš
tiniu straipsniu neįmanoma. Todėl kiekvienas galvojantis žmogus 
atras spragų.kurias reikėtų-užpildyti, Racionalizacijos sąjūdis 
bus tikrai džiuginąs,kai kuo daugiausia žmonių .5 sitrauks į jo - 
sios ieškojimą,vykdymą ir propagandą*
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"Mūsų galvosena yra dar ly - 
gi žmonių galvosenai prieš 
30 metų, šiandien lemiamų 
reikšmę turi ne žmonės,bet 
įvykiai,"

Painiava,kuri kuo toliau vis labiau painiojasi - 
štai kokia šių dienų pasaulio reikalų padėtis*

Ir kodėl ? Daugiausia todėl,kad mes linkę saisty
ti asmenybėmis: Bevinas, Molotovas, Byrnes’as ir Bidaults. 
Bet kas jie tokie yra ? Niekas daugiau.kaip žmogiški kamš- . 
čiai - vieni iš šampano butelių, kiti iš alaus - šokinėjan- 
tieji aukštyn ir žemyn ant istorijos upės vandens pavir - 
šiauš o

Kokiais tad kriterijais turėtume: mes saistyti sa-. 
vo galvosenų ? Nagi tos tolyn tekančios upės srovėmis,t,y., 
tomis tendencijomisjkurios duoda naujų veidų mūsų gyvenamam 
amžiui, ■

. Šios tendencijos yra didžiausia daugybė įvairių 
priešingų srovių,susikryžiavimų,slenksčių,užtvanką ir ver
petų, kurie, kartu paėmus, charakteriBuojja dabartinį amžių 
kaip pereinamųji amžių - ėjimų tarp amžiaus - kaip mirimo a 
ir gimdymo junginį.

VALSTYBĖS VYRŲ DILEMA.

Europoje yra kuriama nauja tvarku tautoms ir žmo
nėms, Visoms joms bendras vardiklis šiandien yru skurdasj 
rytoj bus viltis, o poryt... Kas bus poryt ?

Taip ta upė ir teka tolyn: toji pati sena žmogiš
koji srovė, susidedanti iš žmonių kovų ir pastangų, bet 
Aiekados ji neteka ta pačia sena istorine vaga. 0 taip yra 
dėl to,kad mes nenorime fiksuoti tų kovų srovės krantų,ne- . 
norime išmatuoti tos srovės gelmių,taip kad(kokio ten di - 
durno tie kamščiai bebūtų) viena po kitos keturių konferen
cija sudūžta į tos upės krantus arba nuskęsta jos gelmėse. 

Kiekvienų dienų laikraščiai vis praneša apie nau
jus nesutarimus. Nesutarimus dėl ko ? Dėl navigacijos, bū
tent, dėl kurso, kuris turėtų būti paimtus, Kiekvienas vai
rininkas kimba už vairo .ir spiriasi vairuoti skirtingais ap
skaičiavimais.

Šiandien tegalima nustatyti tik vienų vienintelį 
dalykų bendrų visoms Sąjunginėms Tautoms - tai nevieningu - 
mų ir nesutarimų.

Iš tikro-liūdnas vaizdas,bet mes neturėtume duo - 
tis mus jam užvaldyti, Atskirų valstybės vyrų triumfai ir 
pralaimėjimai ilgoje distancijoje labai mažai tereiškia.pa- 
saulio galas nuo to dar neateis,kad Molotovas pakyla iš sa-
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vo vietos(pakelia savo užpakalį),arba-kad Bevinas trenkia 
kumščiu į stalų. Tik pagalvokiete,kokie smulkučiai bus po 
metų, kitų šie dalyka i, kur i e dabar atrodo tokie dideli.

Paprašykite kurį nors vaikų parašyti šiandien dešim
ties eilučių straipsnelį apie Talleyrand, Castlereagh.Met - 
ternich arba Rusijos Aleksandrų I, - visi žinomi vyrai iš 
karų su Napoleonu, - ir jūsų norimi gauti atsakymai tetų - 
rėš tiek apie juos žinių,kaip tų vaikų,kurie gyvens dviem , 
trim generacijom vėliau,jei juos kas paprašys parašyti de
šimt eilučių apie Hitierį,Churchill’į,Stalinu arba Roose - 
veltųo

Realybė reikalauja,kad kriterijumai,pagal kuriuos 
mes turime daryti sprendimus, būtų didesni už atskirus as
menis, valdžias ir net tautas,nes visas pasaulis yra praei - 
nųs.

Mums,kurie esame iš Europos;ir pasaulinė galybė,svar- 
biausias politinis fakto ±ius,su kuriuo mes dabar susiduria
me, yra Azijos įsiveržimas į Europų.Retai kada yra pagalvoja
ma .kad šiandien Europa yra mažesnė,negu ji buvo Romėnų lai- . 
kais valdant Ch^sariui Augustui,

Šis kateklizminis sumažėjimas yra didžiausias politi
nis įvykis nuo to laiko.k..i turkai buvo sustoję prie Vienos 
vartų: iš čia universalinis trynimasis su sovietų Sąjunga.

KULTŪRŲ SUSIDŪRIMAS.

Kas yra rusai ? Jie yra azijatai. Kas yra rusų komu
nizmas ? Tai imperializmas,apvilktas Markso teorija,kuris,ky
lant imperijos temperatūrai,baisiai greit plinta.

Rusija yra ordų šalis, ir savo pagrinde ji lieka ne
pasikeitusi. Mongolų laikais ji buvo valdoma Aukso Ordos,Ro 
manovų laikais carų, o šiandien ji valdoma Komunistų parti-- 
jos(2 miljonų privilegijuotų jos narių) ir apie 8 milijonų . 
valdininkų,kurie visi klauso vieno Didžiojo Chano - Juozapo 
Stalino. _ _

Yra susidūrę du imperializmai: mūsiškis yra senas,Ru
si jos yra jaunas. Tačiau čia yra toks pagrindinis skirtumas^ 
tada,kai nes ėmėmės kurti savo imperijų,mes turėjome nekul
tūringus Ramiojo Vandenyno kraštus, o Rusija metėsi tiesiog 
į Europos širšių lizdą.

Gali būti,kad kuri laikų jai seksis? ir kad ji,prij- 
vedusi. žmones prie skurdo ir juos visai nualinusi.prines jiems 
komu'-izĖių, kaip pagrindinį savo imperializmo tikslų. Bet net 
jeigu jie ir pavers vokiečius, vengrus, lenkus ir kt. šimtu 
procentų komunistais - Rusijos baudžiauninkais - jie vis tiek 
šimtu procentų pasiliks vokiečiai ir trt» - ir Rusijos maišti
ninkai.

Kita realybė yra ta,kad juo ilgiau rusai paliks Euro
poje, juo labiau juos pakeis ta pati civilizacija.kuria jie 
yra pasiryžę sun~ikintia Kareivi s/kuris niekuomet prieš tai 
nėra matęs rankinio laikrodžio, amžinos plunksnos arba skuti
mosi mašinėlės, yra tinkamas nubolševikinti,visai jam nežinant* 

iš šito kultūrų.susidūrimo iškils nauja Europa,ir jos 
vyraujantis "izmas" nebebus bolševizmas, bet nacionalizmas.Dėl 
to mūsų valstybės vyrų ir strategų uždavinys yra pasvarstyti 
šitas galimybes iš atžvilgių į mūsų^kaip didelės tautos,reika
lu virius.
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IMPERIJOS GYNIMAS,

' Nauja Europa reiškia naują pasaulį,ir nepaisant Rusi
jos begalinio didumo ir Amerikos turtų - tuo tarpu kaip tik 
dėl to, - Europa pasiliks ugniakalnio centru? Kai sprogs Eu
ropa, sprogs ir visas pasaulis, tad mes turime prablaivėti 
ir suprasti tą realybę, kad’daug kur dabartinėj mūsų politi
koj ir strategijoj reikia persiorientuotia '

Visai neseniai paniškojo,kąd nemaža musų yra atsili
kusių apie trisdešimčių metų,kai pakilo triukšmas dėl mūsų 
pasitraukimo iš Egipto*

'Ką gi mes saugo jame x. pasilikdami Egipte ? Ar iš tikrų
jų tai yra suezo kanalas, ;.r amžius, kada buvo šaudoma šra
tais ir akmeniniais patranki: sviediniais ?

Šiame paskutiniame kire mes ne vieną kartą esame pra
plaukę visą Viduržemio jūrą* Kitados buvo išmintingas daly - 
kas ginti savo Imperijos rūmą stovint su ginklu prie fronti- 
nių durų* ’Dabar yra daug išmintingiau eiti sargybą prie so - 
do vartų* parašiutininkų divizija Sudane, - pagaliau net čia, 
namie, - šiandien gali daugiau apsaugoti Suezo kanalą(jei tai 
iš tikrųjų jau taip svarbu),negu divizija,stovinti priešiškai 
nusiteikusiame Egipte, Kam .mums daryti tą pačią klaidą,kurią 
rusąi daro Rytų ir Centrinėje Europoje,užsispyrę pasilikti 
ten nepakenčiamais svečiais ?

Juo daugiau turėsime mes šiame vulkaniniame pasauly
je draugų, juo mažiau turėsime priešų, kai tas ugnikalnis 
išsiveršc Draugystė yra visuomet sveika strategija ir geras 
biznis* pagalvokite tik, koks skirtumas būtų buvęs pasaulio 
įvykiuose,jei_1935 metais mes Mussolini,visai to nenorintį, ■ 
nebūtume pastūmėję į Hitlerio glėbį* šiaip ar taip,bet Sue
zo kanalui nebūtų buvę jokios grėsmės*

atominis Amžius*. '• ■
Šį amžių visai automatiškai pradeda atominė bomba, 

kuri ne tik nunešė Hirosimą- bet sukrėtė žmogaus sveiką pro
tą - realistinič galvojimo pagrindą, Tik paminėk ją,, ir žmo
nės iš karto krūptelėja. Net mokslininkai;kurie tą dalyką iš
rado, žiūri į ją kaip į tašką istorijoj*

Argi buvo kada nors tokie, realybės supratimo stoką ? 
Jei istorija ir matė keletą dvitaškių,šiek tiek daugiau kab
liataškių ir daugybę kablelių,tai vis tiek ji dar nėra pri - 
ėjusi prie taško*

Kartais žmogus prie-Javo prie taško,bet tik todėl, 
kad suprastų, jog kablelis y . n ne vietoj* Kartą,prieš 2500 
metų.yienas senovės spartis ils,kai jam buvo parodyta kata
pultai ,sušukęs n0 Herkūle,žmogaus reikšmė visai nustojo ver
tės.",© vis- delbto nes ir dabar dar daliname pasižymėjimo 
ordenus - drąsa pasižymėjusiems vyrams* ■

Tas pats'buvo su paraku ir kiekvienu kitu'dideliu ka
ro reikalams išradimu* Tačiau žmonija kovoja toliau-rašinė- 
dama ir vėl ištriadinėdama savo begalinę istoriją,

Teisybėj jei tik viena kuri tauta turi šį paskutinį 
išradimą, tai visos kitos tautos atiduotos jos malonei»Tei- 
3 Akmenims svaidyti mašina,kuri buvo vartojama sutvirtini - 

mama griauti* - - . . .

n * it .• n » u <, it« n »it < h . ?t ? ii * n r ?<. h c r u • n » « » n *» n » »»* h « « 9 ir * ir • n * tt • it • tt • • O p • « • O • I A ? » A-a »•••••

60



+S+:+j+!+:+:+;+;+;+;+;+;+

sybė ir Šia - jei dvi tautos jį turi,yra galima,kad viena 
kitai gali neginti surengti Pearl Harbour- Bet jei jį turė
tų visi, - o vieną gražią dieną ir turės.ir visi pasidarys 
lygiai galingi, - ir jei vienas kuris,prisidengdamas savi
saugos būtinumu, mėgintų padaryti kokį biaurų triuką,tai vi
si kiti paleis ant to nedorėlio visą savo atominių bombų lie
tų.

Tokie veiksmai.kaip Pearl Harbour, neapsimoka; jie 
tikrai neapsimokėjo japonams, o Vokietijos subombardavimas 
į dulkes neapsimokėjo auna.-. Daugiausia dėl šito nes dabar tu
rine primokėti vokiečiams po SO milijonų svarų sterlingų per 
metus.

Atominė bomba yra kaip tik antras įspėjimas,kad rei
kia numatyti•prieš laiką<»Dabar daugj.au reikia koncentruoti 
savo mintis į atominį amžių, o ne į atominę bombą/

Prisiminkime,ką vieną kortą pasakė gilus realistas 
Clemenceau: •'Ilonas žmogų naikinti yra nepalyginamai lengves
nis,negu jį valdyti”. 0 juk dabar dar žmonės rengiasi valdy
ti tautas, o ne atomines bombas, ii ne taip,kaip mes norime, 
jie daro,bet taip,kaip juos aplinkybės verčia.Ne žmonės šian
dien turi lemiamą reikšmę,bet įvyki mjiad juos suprastumetu- i 
rime li-autis save apgaudlnėję ir hipnotizavę straipsnių už- 
vnrdijimais ir šūkiais, .Žmonės yra iš kūno ir kraujo,o ne iš 
popieriaus ir rašaloP

Jei norite žinoti,ką jaučia ir galvoja kovojančios 
tautos, įeikite į jų padėtį ir pažiūrėkite į viską jų akimis. 
Tik tokiu budu jūs galit pajusti tikrą realybę®

Badaujantis žmogus kitaip supranta dalykus,kaip tas, 
kurio pilvas pilnas, įsivaizduokite sau porą tuzinų uzbekų 
ir tadžikų,apgyvendytų jūsų namuose^ir jūs visai nebūsite su-, 
siinteresavę perauklėjimu.

Užsispyrusio akiplėšos reikia mums labiau bijoti,ne
gu atominės bombos. Tokiu ar kitokiu būdu tas akiplėša sunai
kina tautą po tautos, imperiją po imperijos.visa civilizacija 
griūva nuo jo. Jis yra klastingas.

Kas yra antitezė liūto sielai ? Ar atsakyti man į šį 
galutinį klausimą ? Gerai, jei norit, - karvės siela. Tad liau
kimės atrajoję paskutinių metų šienąpiūties šieną. Bukime Hu
tai savo dvasia,nes pasaulis yra džiunglės-kuriose tuo tarpu 
dar negali būti taikos» žmonės yra grobuonys žvėrys ir ne taip 
lengvai prijaukinami» Štai kokia didžiausia žmogiškoji realybė, 
kuri pasikartoja šimtmečiais.

/iš "Sunday pictorial"-46,V.26/
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• SPAUDOS radijo MONTAŽĄ*
PENKTOSIOS KOLONOS PĖDSAKAIS. . ., m r-'

Kanadoj oficialiai ir be ceremonijų demaskuota di
dėlė šnipinėjimo afera. Tai nėra kokia nors sensacija tiems, 
kurie kantriai ir atsidėję sekė Sovietų Sąjungos "sUsidomė 
jimą" tuo gražiu ir turtingu kraštu.

Paaiškėjusių Sovietų S - gos šnipų veiklos faktų 
akivaizdoje verta šiandien išryškinti tos valstybės penkto, - 
sios kolonos kelius, kuriais buvo einama ruošiant dirvą "veik
ti" tiems asmenims, kuriais neseniai susirūpino Kanados ir D.: 
Britanijos Intelligence Service (saugumo organas) ir garsusis 
Jungtinių Amerikos Valstybių F.I.B.(Federalinis Investigaci - 
jos Biuras). '

Negalima nepravesti paralelės tarp to, kas neseniai., 
buvo Kanadoje atidengta, ir to, ką savo laiku F.I.B. radika
liai ir sėkmingai likvidavo, Čia kalbame apie sėkmingą kovą, 
kurią 1942 -. 1943 metais F*I.B. vedė su vokiečių penkta.kolo
na, veikiančia piaurės Amerikos Jungtinių Valstybių teritori
joj. Kova sekėsi dėl to, kad buvo pasikeista žiniomis su kai
myninėmis valstybėmis,'6 jų tarpe ir su Kanada.

Tos kovos dalis buvo nušviesta 1943 m, tokių žinovų, 
kaip Raymond E.Murphy, Francis B.Stevens, HowardTrivers. Jo
seph M.Roland be galo įdomiame Valstybės Departamento leidiny
je "National Socialism".

Tur būt, dar neatėjo laikas išleisti panašų leidinį 
tema apie... Sovietų penktąją koloną, ir jei ne Valstybės De
partamentas - tai tikriausiai F.I-B, ir ta tema turi labai 
daug, labai konkrečios ir reveliacinės medžiagos.

Kol dar oficialiniame ir viešai paskelbtame leidi - 
nyje perskaitysime, kokiais keliais viena "sąjunginė" didžio
ji valstybė siekė pagilinti "draugiškus santykius" su kito 
pusrutulio kraštais, pravartu bus susipažinti su bendromis So
vietų penktos kolonos veiklos linijomis Kanadoje,

Ne atsitiktinis dalykas, kad Kanada (ne tik "kve - 
pianti žaliavomis",bet pienu ir medumi tekantis kraštas; ša - 
Iis $kur visuomeninė lygsvara stabilizuo ta nuostabiai) tapo 
anksčiau Kominterno, o vėliau panslavizmo Komiteto Maskvoje 
ir jo užsienių jačd kų gyvo susidomėjimo centru.

SLAVIŠKOS TAUTINĖS MAŽUMOS.

Tuoj, kilus 1959 metų karui, kai buvo sudaryta Rib- 
bentropo - Molotovo amžine draugiškumo satnrtis;. Kanados val-
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džios organui užantspaudavo visame krašto vado "rusų namus”» 
jie.,su svaria tuometinės-"polpredstvos" Ottavoje parama,pora'' 
metų prieš antrąjį pasaulinį .karą, tankiu tinklu padengė visą 
Kanadą, kurioje yra gana žymus ųkrainieSių:ir rusų -gyventojų 
nuosintis o

Kai Sovietų S - gus Hitlerį o užpulta, atsidūrė alian- 
tų pusėje, "rusu namai5- buvo vėl atidarytio’-’Maža to - visoje 
Kanadoje prasidėjo gyva įvairiausių organizacijų veiklacVie
nos buvo grynai rusiškos,pvz". z ■;>i?ederac ja’ Rušskich. Kanadyj 
cov'iil;itca mitrios j pvz o; ’'National Council for Canadian - So- 
vrc-t friendship”PŠ1 organizacija labui • paslaugi -populiari zuo- 
•ti Sovietų S - gų įvairiuose.Kanados visuomenės sluogsniuose. 
.Tos judriausioji asmenybė yra inŽ« lioy H-oD&vIoeo Suprantama, 
sunku’tikėti,’kad inžohdvies būtų žinojus svarbiausius Sovie
tų Tikslus ir uždavinius ’’sąjunginėje” Kanadoje, uždavinius,, 
kurio taip griežtai savo laiku buvo demaskuoti a •

Šalia tų pagrindinių'velkė ir šiandien veikia dar tov 
kios organized jos,kaip pvz o i "To yarystvb UkroMobotnyeo-Far- 
merskich Boniv”> "Ruskė - 1’ruvaslavxxa-Cėrkiėv ptaryjuršoj ju- 
rysčykoiji" ’, ”Ukro RobotnySo Zapomohcvė’ Tovo-rystvo” , -’’Visų 
Tautų Bažnyčios’’ (All Mat— ion Church)- rusų ekspozitūra. Montrė- 
alyje su kan0 Katsunovu'priekyjeo - . -■

Taigi, šiomis jačėikėmis ha; 'aodamasi, sovietų ambasa
da Ot-tąv’oje,- tarpininkaujant « Council f oi' Canadian - Soviet 
friendship",pradėjo organizuoti metinius Kanados - Sovietų 
drar • lakumo kongresus,' puikiai juose' panaudodama’ aktualias Ka- ’ 
nado?'vj Euoconę jaudinanėia-s tomas0 i’vz., 1944-iac rudenį su— ■ 
šauktas antrasis Kanados - Sovietų draugiŠkumo kongresas To - 
ronte visai įtikinamai išnaudojo dilelį visuomenės rezervuo - 
taną dėl tolimesnių Kanados karių lątr.tlng-entų siuntimo į Di 
Britaniją, o taip pat sukėlė abejonių dėl Kanados pokarinės- • - 
ateities* Kanadoje - žertos ūkio ir pramonės krašte, aukšto 
gyvenimo standarto visuomenė jo <> « - ■ ■ ’•

Tame kongrese jo organizatoriai, pasislėpę’ Sovietų : 
ambasadoje, Ottayojoą su pirmuoju ambasados sekretorium Biė- 
lochvostikovu priekyje nalm.lė įtikinantį klastingą šūkį;"Plius 
- minus mill onus kareivių grįš iš karo/ 'plius - minus dilio - 
nes karo pramonės darbininkų ir dnr'bih.1 rikių liks 'be darbo, su
stabdžius tą pramonės gamybos Maką0 Ką veiks tie žmonės ?"

Šis klausimas Kanadai labai svarbusj Sovietų s-gos 
ambasadorius Zarubin manė, kad "Kanada’nieko taip nebijanti, 
kaip aštrios ūkinės krizės pirmame pokariniame laikotarpyjo, 
o.toji-krizė turėtų iššaukti eaminius santvarkos pakeitimus, 
prie kurių šių dienų Kanadą valdantieji žmonės nenori prileis
ti,” Taip “manydamas," jie davė suprasti, kad; ’’-SSRS - ga. savo ^- 
ūkinėj rinkoj gali daug sunaudoti ir tuo būdu.gali Kanadai ga
rantuoti tokį gyvenimo standartą, kokį iki šiol’ji turinti.”

Mera reikalo būti gert1, i inforauctam apie Kanados yi ’-• 
daus santykius, kad nebūtų galina suprasti, kaip Sovietų am
basados ir jos draugų Qtto.voje buvo vykusiai sudaromos palan
kios sąlygos Sovietų penktosios' kolonos infiltracijai visose.- 
Kanados gyvenimo srityse, ka.ip lungvi.no ■ pražūtingą darbą , tų L 
žmonių, kurie neseniai sukėlė tiek triukšmo visame pasaulyje,,'

Vokiečių- penktoji’koloną, kaip parodo‘.pa tyrimas, dau' 
rėmėsi vokiškomis .kultūrinėmis - švietimo, .sporto,
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ūkio organizacijomis*.. tankiai nusėtomis visuose pasauliu 
kraštuose*

Sovietų penktoji kolona, kurios -vienu šalia suras - ■ 
ta Kanadoje, anaiptol nesikrutydana išnaudoti analogines 
slavų organizacijas, įkinkė į savo machinacijas ir stačia
tikių cerkvę, valdomą Maskvos Patriarcho*

Kai vokiečių penktosios kolonos v-elklu-,ypa& pušku- 1 
tiniame laikotarpyje prieš antrąjį pasaulini karą,kuo to - 
liau vis labiau susidurdavo, su tuūtų,stebinčių..vokiečių bru
talumą ir'žvėriškumą,.pusipriešinimu’bei į v rimai s, Sovietų 
penktosios kolonos darbas sėkmingai ..plėtojosi Suu-lonosios '• 
Armijos laimėjimų atmosferoje; vilto jaučiame’ ūkinės naudos . 
klimate,kuri galima bus pasiekti ateityje*.,* Sovietų Sąjun
goj®, . . “ '

Kanada,. Siaurės Amerika ir iš dalies Pietų Amerika.. 
yra gan skaitlingų ukrainiečių ir Karpatų rasų išeivių su - 
siburimų - kolonijų vietos* Tie išeiviai intelektualiai la- 
bai primityvūs,bet'darbštusj o dėl to ir sprendžiamųjų veiks
nių tuose kraštuose palankai trukinojami®Suprantama,kad tų 
išeivių kolonijos pasidarė” -specialaus susidomėjimo centrais 
tų institucijų,kurioms bu-; pavestas sunkus uždavinys - su
daryti Sovietų penktąją koloną ir ją išjudinti*

Anksčiau bendrais bruožais jau buvo minėta, kokiu 
būdu rudosios penktosios kolonos raudonoji seserėčia nokė'-- 
jo puikiai išnaudoti buvusias nuotaikas Kanadoje ir per ko
kias organizacijas ’’ruošė'* dirvą darbui pagal iš aukščiau 
gaunamas direktyvas*

Dabar truputį smulkmenų* , .Į. ,
194-2 m o, remiant Maskvos PansluvizEio Komitetui ,ku 

ris, kaip žinoma, perėmė dali pareigų iš oficialiai paleis
to Koninternb, Kanadoje įsisteigė ’’Pcderaeja Kurputoruas - ■
kich Ukrainciv”o Ši organizacija surišta su ToKoŪ. (Tvv.Kah. 
Ukrainciv") ir su UoIL-ZoT. (MUkr*Robot&Zaponohove Tevarys - 
tvo")* Federacija suspietė ukrainiečių ir Karpatų rusų ra
dikali zuojantį smulkių farmerių elementą, ūkio darbininkus 
ir miesto smulkiuosius amatininkus bei darbininkus-, b taip 
pat tam tikrą skaičių miško darbininkus >

Kaip minėta,tas elementas intelektualiniu požiūriu 
nevaidino jokio vaidmens s Jo tarpe nebuvo jokių ryškesnių, , 
žinomesnių asmenybių* Betgi ne tas rūpėjo organizatoriams 
ir disponentams, Nerūpėjo nei kiekiniai išplėsti* Nuo 1942 
iki 1945 m» pabaigos, kada jau "Federacja Karpatorusskich 1 
Ukrainciv" pakeitė vardą į "Federacja Rusekich Knnadyjeiv"f 
ši organizacija turėjo truputį daugiau nei penkias-, 
dešimt skyrių.,

Svarbu?kad tie skyriai buvo paskirtų "kelių" ar nu
matytų "objektų" betarpiški kainynai*Svarbu buvo tick vie - 
ną, tiek kitą tikslą realizuoti visu 100$«

1944 m* lapkričio nėn* 8-9 dienomis, J*A»V-bės*ų’. - 
philladclphijoje, pagal nrnivinio Panslavizno Komitc-to parė
dymą įvyko amerikiečių rus.’ ir Karpatų rusų kongresas5 Tą pax 
mėnesį, 9-12 dienomis-, įvyko; analoginis rusų kilimo kana 
diečių kongresas Kanadoje, 'forinte*

Vienu ir kitu atveju kongresui.turėjo tiksiąs
A - "Sudaryti, visų organized jų ir kultūrinių, 

religinių,visuomeninių ir. kt*draugi jų bend
rą dvasinę platformą,ant kurios burtųsi ni-
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sų kilimo kanadicčiai(amerikiečiai)
B - "Subendrinti jų (organizacijų, draugijų)veik

lą, skleidžiant apie SSRS « g'ą teisingas ži- - -
■ niasr" -

C - "Skleisti ir pagilinti Kanados ir Sovietų drau
giškumą,"

Taip gražiai abiejų kongresų suformuluotus uždavinius 
žymiai sustiprino dviejų aukštųjų stačiatikių dvasininkų daly— . 
vuvimas. abiejuose kongresuose. Tie dvasininkai buvo metropoli
tas Benjaminas ir arkivyskupas Adomas, ' i

Dar neatėjo laikas iškelti viešumon tų aukštai stovin
čių Sovietinės- stačiatikių cerkvės asmenybių užkulisinę veiklą, 
nors ta tema jau daug pasakė Romos - Katalikų Bažnyčios Episko
pato Bogotoje reveliacijos, palietusios Maskvos Patriarchato 
eksponentus Pietų Amerikoj e <.<> o Tačiau vieną galima tvirtinti, į- 
kad, organizuojant ir formuojant Sovietinę penktąją koloną Ka
nadoje, ypač mažai apsišvietusių ukrainiečių ir karpatų rusų >- 
tarpe, Sovietų pravoslavų cerkvė laikė ir tebelaiko vieną iš 
svarbiausių pozicijų. ■' '

Toji cerkvė padalino Kanadoje gyvenančius stačiatikius 
į dvi įtakų sritis, 1 •

Gyvenančių Kanadoje pravoslavų "perdirbimu" rūpinasi 
jau minėta - "Russko-Pravoslavne Cerkiev Ptaryjaršoj Jurysdyk- 
cji" labai judraus ir veiklaus kun.I.Cependa vadovaujama. Ši 
cerk ’ leidžia savaitrašti "Holos pravdy" Smoky Lake(Albertoje).

V-akarų Kanados stačiatikių "globa" rūpinasi "Visų Tau
tų Bažnyčia" (All Nations Church)Montrealyje su gabiu kun.G*Kat- 
sunovupriekyje.

Ukrainiečių ir Karpatų rus.. pro-sovietiniam auklėjimui 
turi įtakos ir Anglikonų-Unitarinėc Kanados Bažnyčios (United 
Church of Canada) ukrainiečių - Karpatų rusų sekeija,vadovauja - 
ma kun.j. Kornijo, Jis taip pat redaguoja sekcijos leidinį "Ka- 
nadyjskij Ranok",leidžiamą Winnipeg© mieste*

Be šių paminėtų,veikia visa eilė religinių sektų irgi 
semiančių įkvėpimą iš.,. Maskvos Patriarchato, Reikia žinoti,kad 
tiek pravoslavų cerkvė,tiek visos sektos naudojosi labai malonia 
anglikonų ir unitarinių dvasininkų parama, ir tik dvasirinkai pra
voslavų cerkvėje įžiūrėjo realų tikybinių laisvių SSRS - gojo 
"faktą". Tad galima suprasti,kad penktai kolonai Kanadoje toji 
cerkvė yra didelis dalykas.

KOMUNISTĘ PARTIJA. - ■ ■

Sovietinės penktosios kolonos avangardas kaip visur, 
taip.ir Kanadoje buvo ir yra komunistų partija. Visas pasaulis 
žino, kad visų kraštų komunistai Sovietų S - gos interesus star
to aukščiau už savo krašto reikalus. Šis teigimas pasitvirtino, 
kai buvo suimti kolonos vadai už krašto išdavimą. Todėl nėra ir 
roįkalo ilgiau sustoti prie partį’joz vaidmens, užteks trumpai ją 
paminėjus. ‘

Kiek Kanados komunistų partija savo narių skaičium yra 
nežymi, tiek jos veikla labai stipri. Didelį vaidmenį joje vai
dina įvairios jau minėtos slavų organizacijos bei draugijos,vei
kiančio s tarp Kanadoje gyvenančių ukrainiečių,Karpatų rusų,len
kų i c kitų slavų kilimo tautų, ' ' e

1945 n. Kanados komunistų partija buvo uždaryta.Vėliau, 
ji išėjo viešumon "pažangiosios Darbo raitijos" Vardu,kurioS prie
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kyje atsistojo San Carr,buvęs komunistų partijos sekreto - 
rius. Į Kanados parlamentą Pažangioji Darbo partija prave
dė vieną vienintelį atstovą - Fred Hose. Jis buvo išrink - 
tas Montreal - Cartier apygardoje.

Išaiškinta Sovietų penktosios kolonos Veikla Kana
doje sustiprino įsitikinimą, kad tos veiklos pasireiškimai 
yra tik vienas is daugelio fragmentų žyniai platesnės komu
nistų vedamos akcijos tikslu gauti visas galinas informaci
jas Sovietų S - gai. Todėl ir ne be pagrindo Kanados poli
cija, Kanados ministerio pirmininko MacKinzie Kingo įsakymu, 
pravedė plačią kvotą dėl įvairių komunistinių organizacijų 
ir agentūrų pridšralstybinės veiklos .Tarp kitko paaiškėjo, . 
kad Kanados, komunistinė penktoji kolona savo priešvalstybi
nėje veikloje glaudžiai bendradarbiavo su... Prancūzijos 
komunistine penktąja kolona: Prancūzijos komunistų partija. 
Suklastoti dokumentai Sovietų agentams buvo paruošiami Pa
ryžiuje. Tų dokumentų dėka agentai pakliūdavo į Kanadą ir 
jungtines Amerikos Valstybes.per Prancūziją ėjo tas "kana
las”, per kurį "sunkėsi” įvairios išgautos žinios,skiria - 
mos Sovietų S - gai. Bet nereikia manyti,kad tai buvo vie- 
nintėlis kelias, ne, komunistinė penktoji kolona turėjo ir 
turi,nors ir pavojingų viešumos jautrumui,bet už tai tikres
nių kelių. , .....

SOVIETŲSĄJUNGOS AMBASADA OTTAVOJE.

Šiek tiek pažįstant komunistų veiklą visame pasau
ly ir remiantis penktosios komunistų kolonos veiklos išaiš
kinimu. Kana do j e, paaiškėjo tos "veiklos" ryšis su Sovietų 
diplomatinėmis atstovybėmis*

Pasaulio spauda,teikdama smulkių reveliacijų dėl iš
aiškintos šnipinėjimo aferos Kanadoje,negalėjo aplenkti ir 
jautrios įtarimų atžvilgiu Sovietų S - gos ambasados Ottavo- 

,je,Trumpai drūtai tariant, ji tiesioginiu būdu įmaišyta į 
šią aferą.Tą patvirtino ir Kanados min*pirmininkas MacKen- 

. zie King savo laiške Sovietų ambasadai.Tuę būdu buvo aiškiai 
išryškintas Sovietų S - gos diplomatinių atstovybių vaidmuo 
užsieniuose. ' '

Pažiūrėjus į Sovietų S - gos ambasadas ar atstovybes .. 
užsieniuose, krinta į akis nepaprastai didelis personalo akai-’ 
Sius, sovietų ambasados Ottavoje personalas, turįs susidėti 
iš 13 ar 14 asmenų,turėjo 90 "diplomatų" .Koks skirtumas: Aukš
tojo Britų Komisaro Įstaiga susideda is 8 asmenų, o JAV-bių 
ambasada iš 20 žmonių. Toks fantastiškas Sovietų ambasados 
išplėtimas savaime rodo, kad jos uždaviniai nebuvo vien tik 
diplomatinio pobūdžio ir visai pagrįstai kėlė ir kelia rimtų 
įtarimų dėl jų diplomatinių funkcijų. Bet tai dar ne viskas. 

Tarybų ambasada Ottavoje disponuoja ir garsiais valdi
ninkais. Jų viršūnėje stovi pats ambasadorius Zarubin. Jei pa
tikėti nepatvirtintais gandais, jis ,prieš pradėdamas diploma
tinę karjerą Ottavoje,buvo aukštesnis N.K.V.D. knrininJoe.Bū- 
damns toje tarnyboje,garšio je Kozielsko stovykloje tardė len
kų karininkus, o jų dalies vėlyvesnis likimas sunkai ir nema
loniai paliečia kai kuriuos Nttrnbergo byloje.

Zarubinas daro tokį įspūdį; inteligentiškas,puikiai 
išauklėtas, laisvai kalba svetimomis kalbomis,aistringas bib- 
lijofilas. Būdamas N.K.V.D. karininku tardydavo labai manda-
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giai, kuone elegantiškai,bet kartu ir gudriai ir išsamiai!., 
Tarybų ambasada O t tavo'j e be Zarubino dar galėjo di - ' 

džiuutįs tokiais "spccaig",kaip.pav,,karo attachė pulk* Ni - ! ’ 
kolai žabotin, pirmasis patarėjas'Ivan Kratov, pirmasis! se - 
kretorius Sargioj Bięlochvostikov. antrasis sekretorius Ser-. 
giej Kudriavc.ev../^ Kiekvienas vis'labai gabus6o! diplomatas.' 
liet ir-išdavęs šnipinėjimo aferos paslaptį. Igor Guzienko ir-,, 
gi buvo tos pačios ambasados valdini .'nkaa « Bet ir tai. dar'ne 
viskas. . -' ' . '

paaiškėjo, kad' Somėtų spaudos' agentūros TASSso skyrius 
Ottavojc turi.!, 25 asmenuso Sunku įsivaizduoti}kad toks"išti
sas štabas butų reikalingas informuoti Sovietų.: soaudą apie 
Kanadą.-.TASS’o agentūros .viršininku buvo Nikolai Žy vu'inov. Tik' 
vėliau paaiškėjo, kad prieš rasdamas savy žurnalisto talentus 
ir prieš tapdamas gabiu TASS’o korespondentu, Zyvainovas bu - 
vo.,» fizikos profesorium,specu atominėje srityje. Jo pažįsta
mą tarpe buvo ir kai kurie Kanados mokslininkai00e

Pajutę išdavimą ir pavojų, vyriausioji trejukė -So
vietų ambasadorius Ząrubin,karo attach'6 Žabotin ir TA Š$^ o ••■ko
respondentas" Zyvainbv išvažiavo iš Kanados dviem savaitėm anks
čiau, už atominės bombos sprogimą. Zarubin "buvo iššauktas" Mask
von labai svarbiais reikalais -"ryšy’ su ūkiniu bendradarbiavimu 
tarp Kanados ir Sovietų S - gos. žabotin ir Zyvainov išvyko Ru
sijon "atostogų". Ambasadoje liko tik smulkios "žuvytės"e Tarp, 
kitko verta paminėti,kad karo attach® žabotin atvykęs Maskvon 
po poros dienų numirė gavęs širdies priepuolį. 

Dar ne viskasc
Svarbiausia -pinigai. Ne diskretiški žmonės aps -. 

- kaičiūoja, kad visų.valstybių diplomatinių atstovybių Ottavo - . 
je vienų metų biudžetas kartu paėmus yra mažesnis,negu Sovietų 
ambasados vieno mėnesio, biudžetas. . ‘ ' “■ f

. ' AKSTINAS ŠNIPINĖJIMUI. ■ •. ' ■ "? Ji.i

Vakarų valstybės turi nebpskaičiuojamus medžiaginius re
sursus, yra pirmyn pažengusios visose gyvenimo srityse, o ypatin
gai technikoje? Galėdamos skirti mil onus,miliardus dolerių ieš
kojimui naujų_šaltinių žmonijos gerumui padidinti, pamažu moks - 
liniu bandymų'keli u 'juos surado-,

Antrasis pasaulinis karas,grėsęs laisvų tautų pavergimu, 
privertė mokslinius bandymus.skirtus žmonių gerbūvio šaltinių su
radimui, pakreipti kita - apsigynimo ir pikto naikinimo - kryp - 
timi. Bet suradus budus, pagaminus priemones ir sėkmingai jas pa
naudojus, kartu paaiškėjo,_kad tos priemonės lygiai tinka ne tik 
apsiginti, bet ir pačiam būti užpultam. j

Suskaldytas atomas, išlaisvinta atome tūnojusi energija 
ir įkinkyta... atominėn bombon, surastas radaras ir. panaudotas,»< 
povandeniniams karo laivams ir t.t. Tačiau atominės bombos,po - 
vandeniniai laivai,raketiniai atominiai šaudmenys ir pąn. ly - . 
giai sėkmingai gali būti panaudoti ir prieš pačius išradėjus, 
šiuo atveju prieš Vakarų aliantus. Teko kruopščiai- paslėpti išra
dimus ir priemones bei budus jiems pagaminti.

Sovietų S - ga nebuvo tarp tų laimingųjų, kurie turi 
tuos išradimus ir žino jų gamybos paslaptis, bet nebuvo ir tarp 
tų nelaimingųjų, kurie turi nemaža rūpesčio tuos išradimus slėp- 

• ti bei jų panaudojimu varžytis. ,
Sovietų S - gal tie išradimai nepaprastai .svarbūs,kaipo
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radikalios ir konkrečios priemonės savo tikslams pašiektia 
Tas visai suprantama# Turint tas priemones,atkristų milži
niškos bandymų išlaidos, o be skrupulų ir varžymosi jas pa
naudojus - su mažomis savų žmonių aukomis, be diversijų, 
streikų, revoliucijų, be diplomatinių suktybių ir pan# ga
lima būtų aiškiai tarti pasauliui savo sprendžiamąjį žodįa 

Norėdama įsigyti šiuos išradimus, Sovietų S - ga 
ėmėsi trijų priemonių: savo laboratorijose mėgino pasigamin
ti, diplomatiniu keliu gražiais ir nekaltais pretekstais ofi
cialiai stengėsi išgauti tas paslaptis, ką konkrečiai, bet 
be pasekmių bandė užsienių reikalų ministerių konferencijo - 
je Maskvoje ir per JTO - ją; trečia - tyliai, bet jau tik - 
rai išgauti tas paslaptis šnipinėjimo keliu, panaudojant 
šiam darbui savo penktąją koloną. Šis kelias atrodė sėkmin
giausias# , s

ŠNIPINĖJIMO OBJEKTAI.

Ta išaiškinta "veikla" gavo garsų'atominio šnipinė
jimo aferos (Kanadoje) vardą. Ji plačiai nuskambėjo abiejuo- *' 
se žemės pusrutuliuose.

Šiandien jau žinoma.kad toji "veikla" jau seniai bu
vo pradėta, dar prieš pagaminant pirmą atominę bombą, darant 
tik mokslinius atomo skaldymo bandymus - dar 1941 metais# Da
bar tik paaiškėjo, kad jau pernai Kanados saugumo Organai ve
dė kvotą-Eldorado kasyklose, nes ten dingdavo didesni urano 
kiekiai. Kvotą vedė atstatymo ministerijos atstovas I# Groht 
Glasco, tačiau jis nemokėjo urano dingimą surišti su penkto
sios kolonos veikla# Tik dabar, paaiškėjus atomini.o šnipinė
jimo aferai, viešoji pasaulio opinija sužinojo, kad Kanados, 
urano kasyklų bendrovės priekyje stovėjo kažkoks Boris pre - 
gel, rusų kilimo kanadietis, ir jei nebūtų garsioji afera iš
aiškinta, tai garsus Sovietų fizikas Zyvainov iki šiol tebe
eitų TASS’o "korespondento" pareigas Ottavojeį,

Kanada, iki šiol saugi esanti, toli nuo karo židinių 
ir galimų priešų, rami ir niekam negrasinusi šalis, dėl naujų 
išradimų ir turimų žaliavų tiems išradimams pasidarė kaimynų 
pavojingo dėmesio objektu. Dėl šių dienų aviacijos tobulumo 
ir jos panaudojimo Kanada pasidarė visiems lengvai pasiekia- - ; 
mas kraštas. Ji priartėjo ir prie Europos ir prie Azijos kon
tinentų, Amerikoje skelbiami žemėlapiai su oro linijų nuoto
lių palyginimais: San Francisco - Berlynan 5 150 mylių, San 
Francisco - Maskva 6 000 mylių, Aliaska - Magnitogorsk 4 250 
mylių. Nuo Kanados urano kasyklų iki artimiausio Sovietų ae
rodromo yra vos 3 vai. kelionės lėktuvu. Kanados vyriausybė 
visa tai įvertindama ir atsimindama- mokslo pažangą ir kitose 
šalyse, paruošė poliarinių sričių slaptus gynimo planus ir 
vykdo milžiniškus moksliškus gynimosi manevrus šiaurės polia
rinėse srityse. Tie manevrai vadinami "MUSK - OZ" operacijo
mis# Čia norima išbandyti gynimosi galimybes, tuo atveju,jei 
šalis būtų apšaudoma rakietiniais sviediniais,ar lėktuvų puo
lama. iš Sibirinių bazių šiaurės poliarinėse srityse. Bandy - 
mai vyksta stebint britų ir amerikiečių ekspertanso Išaiški
nus aferą, pasirodė,kad ir Sovietų S - ga neiškentė nesidomė
jusi šiais manevrais# Sužinota taip pat ir apie naujos spe -' 
cialios radio stoties išradimą,kuria registruojamas ionosfe - 
ros aukštis,t,y# oras,esąs virš stratosferos. Šis išradimas 
irgi svarbus,© tuo pačiu ir Sovietų Sąjungai įdomus.Bendrai 
Kanadoje buvo kuo domėtis,

' ' ■" • / Bus daugiau /
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Tremtinių problema jungtinių Tautų Organizacijoj Pri
pažinta tarptautine* Tas pripažinimas turi labai svarbią.reikš
mę tiek pačiai problemai,tiek ir tolimesniam tremtinių likimui» 
jie praktikoj pajus vienokias ar kitokias šio klausimo išspren
dimo pasėkas.

Tremtinių problemai atsidūrus tarptautinėj plotmėj, 
galima padaryti kelias išvadas*

Šis klausinns liečia ne vieną,dvi ar kurią valstybių 
grupę,bet visas valstybes bei pačią jungtinių Tautų Organizaci
jų*. Daugumas pilnaties susirinkimo narių,pasisakiusių dėl 
šio klausimo tarptautinio pobūdžio,rėmėsi JTO statuto 55c str., 

■ kad JTO turi ne tik teisę,bet ir pareigą šiuo klausimu rupin - 
tis, Dėl to ši klausimą negali spręsti atskiros valstybės,bet 
turi vieningai nagrinėti visa jungtinių Tautų Organizacija,_Tuo 
garantuojama tremtiniams lygus ir vienodas traktavimas,nešiu - 
rint jų kilimo^'krašto ir dabartinės gyvenamosios vietos..

1. TREMTINIO SĄVOKA'*
jungtinių Tautų Organizacija ligi šiol nenustatė trem

tinio sąvokos. Tą sąvoką turės nustatyti sudarytas specialus ko
mitetas, o Ek.ir Soc.Reikalų Taryba ją turės įteikti galutinai 
pavvirtinti.artimiausiam pilnaties susirinkimui, ligi to laiko 
tremtinio sąvoka,Tarptautinės Komisijos 1938 m4liepos mėn,nusta
tyta ,turi būti respektuojama ir vartojama tremtinio sąvokos nu
sakymui ,

Iš Trečiosios Komisijos pilnaties susirinkimo diskusi
jų bei iš nutarimo turinio jau šiandie galima nustatyti tam tikras 
gaires apibūdinti tremtiniams,kurie galės naudotis JTO globa 
ateityje. Šis apibrėžimas apimtų pirmojo pasaulinio karo tremti
nius, besinaudojančius ligšioliniais statutais ("refugies statu- 
aires). Naujai sudaromos organizacijos tikslas butų suprastinti 
ir suvienodinti tuos statutus,kuriais jie dabar naudojusi;suly
ginti juos su kitų tremtinių visuma ir sudaryti jiems sąlygas 
naudotis fondais,skirtais tremtiniams padėti.

. . - • Tremtinių kategorijo'n taip pat bus įskaityti i š v ie- 
ti n tieji asmenys (displaced persons),dabar besinaudoją 
JTO globa,nežiūrint,ar jie nori repatrijuoti,ar atsisako grįžti' 
narna, . . .. ' K ' ■ _■

X^K i 1 i m o kraštučin vadinamas tas kraštas,iš kurio tremti
nis pabėgo,pasitraukė ar buvo išvežtos.
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Tremtinių teisėmis galės naudotis "politiniai 
emigrantai"("dissidents politiąues"),jei jie nėra karo 
nusikaltėliai,išdavikai arba kvislingai.

JTO iš esmės nedaro, skirtumo',iš kur tremtiniai 
būtų kilę,tad tremtinių teisėmis gali naudotis neutralių 
ir priešų'valstybių piliečiai,t.y.,suomiai,italai,bulga
rai, rumunai,japonaiispanai,švedai,šveicarai ir kt. pilna
ties susirinkimo 5-uoju punktu padarytos kai kurioms vo
kiečių tremtinių kategorijoms išimtys, neleidžiančio s no. u-* 
dotis bendromis naujai numatytomis JTO tremtinių teisė
mis « 

2. TREMTINIAI,  ATSISAKANTIEJI GRĮŽTI
Susipažinę su Trečiosios Komisijos ir pilnaties 

susirinkimo diskusijų eiga,prieisime išvadą,kad didžiausią 
susidomėjimą ir didžiausią nuomonių skirtumą sudarė trem
tinių, atsisakiusių grįžti namo,klausimas. Pirmieji .projek 
tai atimti tremtiniams iš viso teisę atsisakyti grįžti 
arba kuriais kitaiš būdais priversti juos repatrijuoti, . 
vėliau įgavo daugiau išorinį liberalinį pobūdį, Tie vėles 
nieji projektai savyje taip pat turėjo psichologinės prie 
vartos elementų,kurie galų gale tremtinio valią negrįžti 
turėtų palaužti, ir šie pastarieji projektai pilnaties 
susirinkime vis dėlto buvo atmesti ir pagrindam paimta 
tremtinio visiškai laisvos valios apsisprendimo teisė."'

Pilnaties susirinkimas nutarė,kad t r e m t i- 
niai turi turėti visišką 1 a i s - •; 
vę, apsispręs darni grįžti a r n e - ' 
g r į ž t i. Be to,jie turi teisę išsamiai susipažinti 
su savo padėtimi, Iš to reikia padaryti išvadą,kad jų pa-' 
stangoms surinkti įvairiausią vispusišką informaciją ne
gali būti daromos kliūtys,© taip pat jiems negali būti 
daromi kurie nors suvaržymai siekti tų informacijų iš 
juos supančio pasaulio. Ta prasme didelį spaudimą disku
sijose darė Australijos min.pirm,Fraser,ponia Rusveltie- ■ 
nė ir Mc.yeil. ••

Šiek tiek baimės sudaro pilnaties susirinkime 
esąs pastebėjimas,kad tremtiniai nebus priversti grįžti, 
jeigu "nurodys pakankamas negrįžimo priežastis"("fait va- 
loir des raisons satisfaisantes pour ne pas retourner . 
dans, son pays"). ■■ ■•> ■'

Šio šiek tiek apribojančio tremtinio laisvę sa- ■ 
kinio nebuvo AJV pasiūlyme ir jį įterpė tekstan redakci
nė pakomisė tikslu pasiekti kompromisą su Sovietų delega
cija. Galutinai Trečiajai Komisijai redaguojant ir nepa
siekus kompromiso.Belgijao atstovas reikalavo žodį "pa
kankamas" išbraukei, kai p ±. riešingą žmogaus apsaugos tei
sių pagrindams^ TrečKomisijos min,pirm.Fraser,atsakyda
mas į belgų pasiūlymą,paaiškino,kad tik.tarptautinė organ 
nizncija spręs,kurios turi būti’"pakankamos priežastys". 
Ir,žinoma,"pakankamomis priežastimis" bus laikomos politi• 
nio charakterio priežastys.

Belgų delegatus,atsižvelgdamas į šį paaiškinimą, 
atšaukė savo pastelė jimąjmin, j.irm. Fra šerio išaiškinimas 
buvo TrečoKemisijos priimtas.o vėliau pilnaties susirinki
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mas šį paaiškinimą palaikė tos savo nutarimo dalies ofi
cialia interpretacijų. žinoma,šis nusistatymas, turės įta
kos praktiškai sprendžiant šį klausimą.,

: Aukščiau kalbėta pilnaties susirinkimo nutarime 
3b punkte radakcija praplečia "nzilio" teisės sąvoką^nęs 
neleidžia prievarta repatrijuoti ne tik asmenis,padariu
sius savo kilimo krašte politinius nusikaltimus,bet ir 
tuos,kurie už nusikaltimus nepaieškomi,bct bijo grįžti 
dėl politinių priežasčių.

Pripažįstant tremtiniui visišką laisvę,pasisa^ 
kant dėl savo grįžimo,neužtenka užtikrinti nesuvaržytas 
sąlygas tam jo pasisakgmui. žymiai svarbiau įkvėpti jam 
įsi tikinimą,kad,atsisakęs grįžti,jis sugebės susirasti už . 
savo-krašto ribų įsikurdinimo vietą?darbą ir paramą ligi 
įsikurdinimo. JTO stengiasi sudaryti tokį įsitikinimą 
tremtiniuose,ką rodo diskusijų eiga ir pilnaties susirin - 
kimo nutarimo turinys« 

3» KARO IRJSIKAR TELIA 1,l5nė VIKAI Iii i<7 i SLINKAI
pradžioje D.Britnnija,įteikdama JTO-jai tremti

nių problemos sprendimo pasiūlymą,ir kitos valstybės,rem
damos šį pasiūlymą,neturėjo tikslo paliesti karo nusikali 
tėlių,išdavikų ir kvislingų klausimo, Visai teisingai ma
nyta,kad tai yra specialus klausimas,dėk kurio yra padary
ta visa eilė tarptautinių susitarimų ir kuris tuo pat lai
ku buyo svarstomas kitoje JTO komisijoje, - dėl to trem
tinių taisyklės ir nuostatai neturėtų tų reikalų liesti, 
Heverta- manyti,kad karo nusikaltėliai,išdavikai ir kvis- 
lingai drauge yra ir tremtiniai ar gyvena pasislėpę trem
tinio vardu, Apsimetimas tremtiniu.negali jų apsaugoti 
nuo išdavimo ar paieškojimou Jie yra ieškomi pagal įsaky
mus, pasiremiant specialiais tarptautiniais nutarimais.

Stoka atitinkamų nutarimų tremtinių nuostatuose 
šiuo atveju negali sudaryti kliūčių karo nusikaltėliams 
likviduoti. Tas padaryta pilnaties nutarime daugiau dėl 
kompromiso su Sovietų nusistatymu ir nusakymąs,esąs 4 
punkte,turi daugiau deklaracinį,negu konkretų nutarimą. 

Sovietų delegacijos pastangos įnešti pozytyyinę 
taisyklę,kuria įsakoma karo nusikaltėlius,išdavikus ir 
"kvislingus" neatidėliojant grąžinti į jų kilimo kraštus, 
nepavyko,ir JTO pilnaties susirinkimas pažymėjo,kad susti 
tarimai dėl tremtinių negali sudaryti kliūčių išduoti ir 
nubausti karo nusikaltėlius,išdavikus ir"kvislingus", 

JTO-jos atstovams ir bus pats svarbus! reikalas 
(priimant nutarimus dėl karo nusikaltėlių,išdavikų ir 
"kvislingį") numatyti,kad iš tikrųjų visi verti bausmės 
nusikaltėliai neišsisuktų nuo teisingumo,

Tačiau atitinkamuose susitarimuose turi būti 
numatyta tam tikra procedūra,kuri tr rantuotų,kad iš tikrų
jų bus išduoti vien tik karo nusuksitoliai,išdavikai ir. 
•'kvislingųi". Tai yra tuo labiau reikalinga,kad "išdaviko 
ir ''kvislingo" sąvokos ligi, šiol neturi aiškaus, apibrėžto 
teisinio turinio.
4. repatrl;ci<įa. .... '

Repatriacijos■reikalas taip pat paliestas ir
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plenumo susirinkimo nutarime, Nutarimo 3c punkte nustaty
ta,kad svarbiausias tremtinių klausines yra pastangos ra- •. 
ginti ir pagelbėti jiems grįžti namo'. Tačiau ton pačiam, 
nutarime pabrėžtas ir reikalas užtikrinti tremtiniams ap
sisprendimo laisvę ė'

Nutarimas dėl repatriacijos pradinėj nutarimų 
redakcijoj ėjo b punktu prieš nutarimų dėl teisės atsisa
kyti grįžtiękuris buvo padarytas_c punktu.

Britų delegacijos pasiūlymu Trečioji Komisija, . 
galutinai nutarimą redaguodama,nusistatė nutarimų dėl tei
sės atsisakyti grįžti padėti prieš nutarimą dėl repatria
cijos Fkad tuo būdu būtų pabrėžtas laisvo apsisprendimo pa
grindas ir kad nesusidarytų įspūdis,jog esama repatriaci-- 
jos prievartos»Ši atskirų nutarimų redakcijos eilės tvar
ka buvo priimta pilnaties susirinkime.

5. TREMTINIŲ LYGYBĖS KLAUSIMA S '•
JTO-jos nutarimo turinyje,o prieš tai ir diskusi

jų eigoje išryškėjo daugumos delegatų tendencija išlaikyt 
visų tremtinių lygybės pr.nėipų dėl teisių ir pareigų bū
simame tremtinių statute..

Tačiau paskutiniu metu,priimant paskutiniame po
sėdyje Trečiosios-Komisijos projektą,priimta maža pasta- ■ 
bėlė,kuri nutarta įdėti į komisijos pranešiną. • ~ .>

Prancūzų delegacijos duota eilės delegacijų.var-- 
du pastabėlė išreiškia Ispanijos tremtiniams simpatiją bei 
įsitikinimą,kad Ek.ir Soc.R.Tarybaturinti jiems skirti ‘ 
yp'tingų dėmesį ir užtikrinti ypatingų globų. Ši pastabėlė 
sudaro,deja,tom. tikrų išimtį visu tremtinių lygiame trak-, 
tavime. Ji pavinga tuo,kad gali sudaryti precedentą atei
čiai. Gera i, jei tolimesni nukrypimai nuo lygybės principo., 
eis kai kurioms tremtinių kategorijoms privilegijų pripaži
nimo prasme,bet blogiau būtų,jei kai kurioms tremtinių gru
bu tų atimamos vienos ar kitos joms priklausančios teisės.•

6. VOKIETIJOS TREMTINIŲ KLAUSIMAS <
pagal pilnaties susirinkimo 5-ų punktų šie nuo

statai vokiečių nepalietė.Jų reikalai bus aiškinami kari
nių okupacinių valdžių,susitarus su atitinkamų valstybių "Ė 
vyriausybėmis, _ ._

Čia turima galvoje dvi vokiečių tremtinių kate
gorijos: • . ' '

1. tie,kurie atkelti iš kitų kraštų į Vokietijų ir
2. tie,kurie pabėgo į kitus kraštus Iš Vokietijos

nuo Sąjungininkų. ' ' . ,
Kaip bus kitos vokiečių tremtinių kategorijos 

traktuojamos,parodys ateitis.
7. AR TREMTINIŲ PROBLEMA BUVO IŠSPRĘSTA JUNGTINIŲ TAUiV ’ 
ORGANIZACIJOJ ?

Tremtinių problema JTO-joj buvo vienas skubiausių 
ir svarbiausių I-ojo pilnaties susirinkimo sesijos klausi-- 
mų,tačiau ligi šiol liko neišspręstas o

Tuojau pat,pilnaties susirinkimui priėmus nuta
rimų j susirinko Ekonominių ir . aoialinių Reikalų Taryba
n .it į ir. n . n . n . it . n . n . n . n . n . h-. Ir. it . h . n . n . n < n . w . w . w .’ltn . n , u . ii • n• • « • • • •••'•* •• •• • • • • • • ••••• ••
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Londone ir sudarė specialų komitetą,kuris minimas II-ne 
nutarimo punkte* To komiteto pareigos yra ištirti klausi
ne ir paruošti pranešiną Ekonominių ir Socialinių Reikalų 
Tarybai,kuri jį įteiks artimiausiai(presidedančiui 1946 n 
rugsėjo 3 do) pilnaties susirinkimo sesijai*

Šis pranešimas eis pilnaties sesijos nuturimų 
pagrindu,, tų nutarimų, kuri e aiškina visą tremtinių problem t ' 
mą., ganoma*kad bus sudaryta speciali pastovi organizacija, 
tiems nutarimams įgyveninti*

Tas komitetas gulėsiąs kviestis patarėjais šio 
klausimo žinovus,pasiųsti eilę pakonitočių ištirti klausi
mą' vietoje ir šiuo reikalu atsiklausti koripetetingų asmenų i 
ir organizacijų*

Svarbiausi busimosios organizacijos uždaviniai 
yra šio: .

lerepatrijuoti tuos tremtinius,kurie nori grįžti|
2.surasti apgyveninino kraštą,transporto priemones, 

įkurdinti ir suteikti darbo tiems tremtiniams,kurie atsisako 
grįš i? ' •

3> globoti ir rūpintis tremtiniais pereinamame - 
laiko tarps-j et ;

Kaip toji naujoji organizacija atliks tuos uždavi
nius., par adys mums netolima ateitis.

Pabaiga . ./Vartė J,K*/
' ■ . . ■ .1 .

BAT BOMBOS ..
JAV karo laivyno aviacija paskutiniais karo metais 

naudojo visiškoje paslaptyje laikomą naują bombą BAT.‘ Šio
mis bombomis buvo sunaikinta daug japonų' karo ir prekybinių 
laivų. Bomba BAT panaši į mažą lėktuvą* Ji turi liemenį, 
sparnus ir aukštumas bei posakio vairus. Liemenyje patalpin
tas rudar-pilotas ir didelis stiprios sprogstamos medžiagos 
užtaisassSparnų ilgis siekia J,05 m ir liemens ilgis 3,65 n» 
■Bombos pakabinamos po lėktuvo sparnais ir atnešamos virš 
taikinio*

paleistos bombos vedamos radaro bangomis* BAT bom
bos seka taikinį,nors taikinys daro įvairius išsisukinėjimo 
manevrus^priešlėktuvinė užtveriamoji ugnis šioms bomboms ne
gali nieko padaryti,nes jų išmatavimai maži,o greitis milži
niškas, BAT bombų radar-pilotas yra žymiai jautresnis,negu 

i panašios japonų bombos BAKA* BAT bombos radaras mato įvairio
se sąlygose ir greičiau reaguoja, Jūrų žvalgybos bombonešis 
l’RIVATEER, turėdama s dvi BAT bombas, gali pakilti aukščiau,ne
gu siekia priešlėktuvinė artilerijos ugnis,ir iš ten paleisti 
HAT bombas* (The Sphere, Doc amber 29,1945 - Išvertė V*Mačiul^į- 
PRIE str.“PASTOVIOS TAUZOS BELAUKIANT“ "Vagose "Br<2,1946 m. 
birželio mėn.

Skaitytojus prašau ištaisyti kelias įsispraudžiu- 
-sias klaidas: 1/y pusi.. 2 oil*virš*parašyta "Cannig" - turi bū
ti "Canning", -2/G pusl-15 eilcvirš*parašyta "padiebrad" - , 
turi būti "Podiebrad" 3/ 10 pūsle? eil*viršcparaSyta "Conden- 
kove-Kalogri",turi būti"Ooudenhcve ■Ealcgri"

• Redakcija*,

" :" ! " f " J ": " ; " S " ; " j" j w » » *« • “ • n . n,.«»tf « n , h * n» h . n . n
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TURINYS

Rutinas ..................... - MARGI SAKALAI (eilėraštis) ....... 1 pusi
J .P. *.......................... - AUKA JAUNAJAI LIETUVAI .......................... 2 '•
Kazys Gilandis ...... - DARIUS IR GIRĖNAS SKRENDA (Telegra

mos ir reportažai) ............... ijį "
Pranas Čepėnas ...... - I-OJO PASAULINIO KARO PRIEŽASTYS 16 "
Z.Kaulienė ..........»...« - NORĖČIAU (eilėraštis) ..........................  21 "
Dr.A.Rukša ......................... - VERGILIJAUS "ENEJIDĖ" .,...................... 23 "
Aleksas Raižius ..... - BALADĖ (eilėraštis) .............. 24 "
Vincas Ramonas ...... - IR VĖL TA MAGDUTĖ ( Iš romano "Kry

žiai") ...... ..................... 25 "
Mykolas Mažeika ..... - TU (eilėraštis) ............♦....................  52 "
Adolfas Daukantas ... - PASKUTINIS LAĮMIKIS (Kaimo vaizde! ’

lis) ..........................     53 "
Harry Harper .................... - ASTRONAUTŲ AMŽIUS (Išvertė AoR.) . 58 "
Robert Jokson ............... - KARO NUSIKALTIMAI (Išvertė P.J.) . 42 "
S.Alsietis......................... - RACIONALIZACIJA o..................... 48 "
Gen.j.F.C.Fuller .... - REALYBĖS .(Išvertė A*Masionis) ... 57 "
V. Vilnieti s . ......................- PASAULINĖ ATOMINIO ŠNIPINĖJIMO AFE

RA KANADOJE (Spaudos ir radijo ži
nių montažas) , 61 "

..........................  - TREMTINIŲ PROBLEMA JTO SVARSTYMŲ
IR NUTARIMŲ ŠVIESOJE (Išvertė J.K.) 68 "

............ - BAT BOMBOS (Išvertė V.Mačiulnitis) ?2 "

II-OJO "VAGŲ" NUMERIO TURINYS: M.Mažeika - DALIA (eil.), S.T.- 
1941 M.BIRŽELIO KETURIOLIKTOJI, Pr.Čepėnas - PASTOVIOS 
TAIKOS BELĄ ŪKIANT, V .Maciūnas - ADOMAS MICKEVIČIUS-LIE- 
TUVOS MEILĖS IR ILGESIO POETAS, J.Dubra - SVETIMAM KRAŠ
TE (eil.),V,Ramonas - TĖVAS IR SŪNŪS (ištrauka iš roma
no), Frank Jerome - LAISVĖ IR ATSAKINGUMAS (K .Kavaliaus
ko vertimas), A .Ketvirtis- ATOMINĖ ENERGIJA, Robley D 
Evans - ATOMO ENERGIJOS Pkl TA ĮKYLA'* S MEDICINOJE(Dr, J.Moc
kevičiaus vert.),Sidney Jacobson - REIKŠMINGIAU SI LIE
TAI ISTORIJOJE(A.Masionio vert.), - TREMTINIŲ PROBLEMA, 
MIRĖ MARTYNAS JANKUS, - IŠ PASAULIO.

Leidžia ir redaguoja; - Redakcinė Kolegija.
Iliustravo ir į matricas pervedė; RADVILAS Kęstutis,GILANDIS Ka

zys ir ŽEBRAUSKAITĖ Elena.
Perrašė ir atspausdino: GĖDŽIUS Pranas ir BULKĖ Petras.
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