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Nauja JAV užsieniu politikos 
linija *

Praėjusios savaitės anglų spauda, kalbė
dama apie Jungtinių Amerikos Valstybių di
dėjantį svorį pasaulio politikoje, nurodė, kad 
baigiantis Paryžiaus konferencijai teko kon
statuoti, jog JAV pradėjusi vesti energingą 
politiką pasaulio taikos išlaikymo kelyje. 
Visi Byrnes padaryti pasiūlymai reikalavo 
iš kitų ministerių greitai ir energingai veik
ti. Deja, Molotovo priešinimasis veik vi
siems Byrnes pasiūlymams, nors kiti minis
terial jam ir pritarė, darė neįmanomą bent 
kokią pažangą taikos reikalų sprendime. To
dėl Byrnes ir buvo priverstas vienoje spau
dos konferencijoje konstatuoti liūdną faktą,
kad toji sąjungininkų vienybė, kuri privedė 
prie karo laimėjimo pasirodo esanti bejėgė, 
kuomet reikia spręsti, atrodo, jau ne tokius 
sunkius taikos organizavimo reikalus. Praėjo 
jau daugiau kaip metai nuo karo pabaigos, 
tačiau dar nėra paruošta nei viena taikos 
sutartis. Dėl to Byrnes yra tvirtai pasiryžęs, 
jeigu svarstant taikos reikalus ir ateityje 
vyks toks stūmimasis nuo vieno mirties taš
ko prie kito, viso reikalo sprendimą perduoti 
Jungtinių Tautų Organizacijai, arba suda
ryti taikos sutartis su kariavusiomis valsty
bėmis visiškai be Rusijos pritarimo. JAV 
vyriausybė norinti duoti Europos tautoms 
sąlygas pradėt atstatymo ir tvarkymosi dar-

Anglu-rusu pakto sukaktis
Londonas. Vakar sukako keturi metai nuo 

rusų-anglų tarpusavio pagalbos sutarties pa
sirašymo. Minėta sutartis buvo pasirašyta 
20-čiai metų ir numatė vesti bendras abiejų 
kraštų karines operacijas Vokietijai su
triuškinti, o taip pat ir tarpusavio pagalbą 
karui pasibaigus. Ta proga Bevinas pasiuntė 
sveikinimo telegramą Molotovui, kurioje jis 
nurodė, kad yra įsitikinęs,“jog ir likusį su
tarties galiojimo laiką abi tautos bendradar
biaus toje pačioje dvasioje, kusi vadovavo 
joms ir sunkiausiais karo su Vokietija 
metais. /

Kaip žinoma, Bevinas Žemuose Rūmuose 
buvo pasiūlęs minėtos sutarties galiojimo 
laiką prailginti 50-čiai metų, tačiau jo pa
siūlymas nebuvo priimtas.

JAV PANEIGĖ BRITtJ PADARYTUS 
PAREIŠKIMUS

Londonas. JAV Valstybės Departamento 
kalbėtojas paneigė žinias, kad Jungtinės Val
stybės esančios pažadėjusios padėti išlaikyti 
maisto normas britų okupuotoje Vokietijos 
zonoje^ tokias, kokios yra amerikiečių zonoje. 

bą, tačiau tai neįvykdoma, kol svetimos ka
riuomenės apgulusios visą Europą. JAV yra 
pasiryžusios kiekvienu momentu atitraukti 
kariuomenę iš Europos, tačiau tai padaryti 
yra neįmanoma, kol Sovietų kariuomenė 
neapleis visos eilės Rytų Europos valstybių, 
į kurias ji pateko kaip šio pasaulinio karo 
peišvengiamą būtinybę. Nuginklavus Vokie
tija nebeliktų jokių argumentų, kuriais Sovie
tai iki šiol rėmė reikalą laikyti savo kariuor 
menę nepriklausomose Rytų Europos valsty
bėse, būtent, reikalas saugoti galingų ir ne
ramių kaimynų grąsomas sienas.

Cekoslovakip
Čekoslovakijoje vakar įvyko rinkimai į 

parlamentą. Jie baigėsi 16 vai. Vakare gat
vėse, ypatingai Pragoję, rinkosi minios 
žmonių sužinoti/ rinkimų rezultatų. Rinki- 
muosė dalyvavimas buvo privalomas, tačiau 
rinkikas galėjo atiduoti tuščią kortelę.

Užvakar prezidentas Benešąs kreipėsi į 
tautą, prašydamas, kad tauta rinkimuose 
užsilaikytų rimtai.

Min. pirm. Fierlingeris taip pat kalbėjo 
socialdemokratų partijos vardu. Jis priminė, 
kad sykį Tomas Masarikas pasakė, kad be

Jis taip pat paneigė britų kabineto mini- 
sterio Morissono pareiškimą, kad Amerika 
esanti davusi garantiją, jog siųs daugiau lai
vų su maistu Indijai.

Oficialus maitinimo įstaigos pranešimas 
tuoreikalu, manoma, būsiąs padarytas šią 
savaitę. '

VOKIETIJOJ DAUGUMĄ LAIMI 
SOCIALDEMOKRATAI

Londonas. Vakar įvykę rinkimai 40 ame
rikiečių zonos miestų parodė, kad visur dau
gumą laimi socialdemokratai.

JAV gresia naujas streikas
Londonas. Likvidavus geležinkeliečių strei

ką, JAV vyriausybei kyla naujas sunkumas. 
400.000 rudosios anglies kasyklų darbininkų 
grąso pradėti streiką, jei nebus patenkinti 
jų reikalavimai. Vedami intensyvūs pasitari
mai dėl streiko išvengimo iki šiol nedavė 
vaisių.

Antrasis Trumano 
kreipimasis i Stalina

Vašingtonas. Praėjusios savaitės pabai
goje Jungtinių Amerikos Valstybių preziden
tas Trumanas kreipėsi su nauja prašymu į 
generalisimą Staliną prisidėti prie pagalbos 
tiekimo badaujantiems kraštams.

Prezidento sekretorius Rbss spaudos kon
ferencijai pareiškė, kad Trumanas artimiau
siu laiku duos savo paaiškinimus dėl Stalino 
atsakymo į jo siūlymą prisidėti prie pagal
bos tiekimo.

DEMONSTRACIJA PRIES FRANCO
Londonas. Tulūzoj įvyko socialistų parti

jos suruoštos demonstracijos, kur buvo šau
kiama britų darbiečių partija prisidėti prie 
kovos su Franco rėžimu.

►je „rinkimai44 
socialdemokratijos nebūtų buvę ir Če
koslovakijos.

ČEKOSLOVAKIJOJ LAIMI KOMUNISTAI
Londonas. Iš Čekoslovakijos pranešama, 

kad Bohemijoje ir Moravijoje 'vakar dieną 
vykusiuose rinkimuose lemiančią daugumą 
gavo komunistai. Antroj vietoj eina socia
listai su katalikais ir paskutinėj — Laisvės 
ir Vienybės partijos.

Slovakijoj iš 88.000 balsų komunistams te
kę 30.000.

VENGRIJOJ ĮSTEIGTA SOVIETŲ 
KARIUOMENĖS BAZĖS

Londonas. Vengrija .pasirašė sutartį su 
Sovietų Sąjunga, pagal kurią yra Sovietų Są
jungai suteikiama 30 metų kariuomenės ba
zės ir žemės plotai aerodromams (rengti.
Į ANGLIJĄ ATVYKSTA LENKŲ KARIAI 
Londoną?. Anglų laikraščiai praneša, kad 

pirmoji lenkų karių grupė iš Italijos šiomis 
dienomis atvyko į Angliją. Minėti lenkų 
kariai apgyvendinti prie Kembridžo specia
liai įrengtoje stovykloje, kur jie bus, anglų 
vyriausybės žodžiais, paruošti civiliam gy
venimui, o paskiau demobilizuoti.

GELEŽINKELIŲ NELAIMĖ
Londonas. Netoli Ašafenburgo vakar įvy

ko traukinių susidūrimas. Greitasis trauki
nys, kuris vežė vokiečių pabėgėlius is Wiurc- 
burgo į britų zoną, susidūrė su kitu trauki
niu. Daug vagonų visiškai subyrėjo. 77 la
vonai jau palaidoti. 17 sunkiai sužeistų .as
menų nugabenta į Ašafenburgo ligoninę- 
Įvykis tiriamas.
PIRMOJI VOKIEČIŲ KONTROLIUOJAMA 

RADIJO STOTIS
Londonas. Nuo birželio 1 d. Frankfurte 

pradės veikti pirmoji radijo stotis pačių vo
kiečių kontroliuojama. Vadovavimo atsako
mybė patikėta Eberhardtui Beckmannui.
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(Stiprieji dvasia
Apie ką mes šiandien galime kalbėti? 

Apie kultūrą, apie dvasią. Apie lietuvių dva
sią. Apie lietuvių tautos dvasią. Žemės re
forma, kapitalų nusavinimas, miškų augini
mas, pieno, bekono ar grūdų ūkis ir pana
šūs klausimai šiandien mums virto neįsi
vaizduojamai teoretiniai. Šie reikalai mieli 
ir artimi ir vis tik neaktualūs. Tiems klau
simams apspręsti mes visuomet galime atsi
versti gero autoriaus žinovo knygą ir mes 
būsime apšviesti. Tik lietuvių tautos reika
lais mes negalime jokia knyga prisidengti, 
nes čia reikia patiems augti, suprasti 
ir tobulėti.

Tautos dvasia 'kalba į mus iš erdvės, iš 
tėvų žemės, iš senolių kapų, iš didžiųjų mū
sų vyrų kūrinių. Mes, kaip radio aparato, 
turime nuolat klausyti savo širdies šaukimo, 
kuris niekuomet neapvils, jeigu mes neprara
dome žmogaus dorovinių jausmų;

Mes šiandien netekome visko, ką turėjome. 
Mes teturime, mes nešiojamės tik širdį ir 
ryšulį. Bet visiškai nereiškia, kad mes 
netekome savęs, Lietuvos istorijos, lietuvių 
dvasios. Dar daugiau, kentėjimų ir likimo 
bandymų mes dar glaudžiau kaupiamės ir 
beldžiamės į lietuvišką dangų. Nežiūrint 
kasdieniškų skirtingumų, mes esame vienin
gesni, negu bet kada. Tai mūsų stiprybė. 
Lietuvių tauta griuvėsiuose. Tačiau bet kur 
ir bet kada griuvėsiuose slepiasi amžinos 
vertybės. Ir mes nė minties neprileidžiame, 
kad lietuvių tauta yra griuvėsiai. Lietu
vių tauta (žmonės net labiausiai pakrikę) 
yra didelių bandymų žydėjime. 
Visokių formų laisvės nėra vertingesni tau
tos bandymai, kaip ir bet kokios nelaisvės. 
Nelaimėje pažinsi savo draugą. Nelaimėje 
tauta išbando savo sūnus, ar jie yra tikri 
savo tėvų palkuonys. Nelaimėje išryškėja 
tikri tėvynainiai, prisiplakėliai, pakalikai, 
sielų pekriautojai, išdavikai,. materialistai, 
bukapročiai, išnaudotojai ir išmintingieji. 
Šių dienų akimis žiūrint, perspektyvoje, la
bai ryškiomis spalvomis fnes matome Laisvą 
Lietuvos Respubliką. Visos slaptos užuolai
dos pakilo: prie vienų stalų sėdi hedoiiistai 
(visokių turto gėrybių ragautojai), o prie 
kitų-idealistai, svajotojai (dvasinių gėrybių 
ragautojai). Mums dabar net daug lengviau 
galioti (grynai dvasinio pasaulio plotmėje), 
ar mes būtume Amerikoje, ar ištremtųjų 
stovyklose, ar partizanais Lietuvos miškuose, 
apie lietuvių tautos uždavinius, paskirtį, bu
vusias ir būsimas dienas.

Lietuvių tautos žmonės išblaškyti, bet tau
tos dvasia neišblaškyta, net nesuskilusi. Ar 
partiniai suskilimai ką nors reiškia? Juokin
gai nieko nereiškia. Tai keleto žmonių už
sispyręs kalimas į tuščių rūmų sieną. Šian
dien partijos mums kuo mažiausiai rūpi, nors 
gerai suprantame, kad yra žmonių, kurie be 
panašių nuostatų negali gyventi. Bet mes 
manome, ka‘d šiandien partijų darbas visiškai 
neaktualus, kaip ir daugelis kitų darbų.

Niekas mūsų paskirai lietuvių tautos atei
ties nesukonstruos, bet mes visi kartu tą 
darbą atliksime, kiek galime stipriau ir ryš
kiau. Tam darbui reikalingi vienijantys ele
mentai, dvasiniai atomai, dvasinės gliumos 
ir veiksmai. Rūpinimasis tautos dvasiniais 
reikalais yra didelis pasiruošimas bet ku

riems darbams ir kartu savęs patikrinimas. 
Anksčiau mes mažai kalbėjome apie tautos 
dvasinius reikalus, o dąugiau apie medžiagi
nius. Dabar turime progos ir rei
kalo dvasios taurę gerti iki d u g- 
n o. Dar neseni laikai, kada mums būdavo 
įkalbinėjama, kad mes niekuo nesirūpintume, 
tik savo darbą dirbtume. O kaž kur didelius 
sprendimus vykdo, svarbius nuostatus tvar
ko. !• mes dirbome kiekvienas savaip ausis 
kraipydami. Ir būta neatleidžiamo nusikal
timo. Ir Buvo pilni .stalai valgių ir gėrimų, 
bet siela tuštėjo, dvasia alko ir senos pilys 
raudojo. O šiandien ir pilys rauda ir žemė 
skundžias, ir mes raudame ir mūsų skundai 
neišsenkami. ’

Būtų neatperkamas nusidėjimas dar kartą 
klausyti naujo kirpimo migdytojų, kurie sa
kytų :„Maitinkitės margarinų ir būkite ra
mūs, o mes viską padarysime. „Mes esame 
be galo dėkingi sąjungininkų valdžios tole
rancijai ir globai, kad mums leidžia būti 
savo tautos dvasios nešėjais ir reiškėjais. 
Dėlto mes norime dirbti, mes norime būti 
sau žmonėmis lietuvių tautos dvasioje. Šian
dien mums rūpi mokslai, mokykla, literatūra, 
menas, amatai blaivybė, religija, skautybė. 
Tose dirvose tiek darbų, kad pasiruošimus 
gyventi netektų ieškoti kitokių įlankų.

J A V ir Sovietu Sąjungą
„Le Monde” gražiai nušviečia Jungtinių 

Amerikos Valstybių santykius su Sovietų 
Sąjunga. Daugeliu atžvilgiu jie yra ir mums 
įdomūs.

Laikraštis rašo: JTO yra grynai Ameri
kos kūrinys. Jos buveinė yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Jos chartą senatas ra
tifikavo 89 balsais prieš 2. Jungtinių Ameri
kos Valstybių užsienių politikos pirmoji ak
sioma yra ta, kad JTO gyvuotų, vadinasi, 
kad jos’ teisės būtų respektuojamos, išven
giant karo. Su šia aksioma sutinka preziden
tas, valstybės departamentas, kongresas, vi
sos partijos, visos atsakingosios organizacį- 
jos.

Ją reikią įgyvendinti. Visiems aišku, kad 
tos problemos branduolį sudaro Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos galvojimą jungiantieji ir 
skiriantieji punktai.

Kokia buvo Jungtinių Amerikos Valstybių 
viešoji nuomonė apie Sovietų Sąjunga pasta
raisiais karo mėnesiais? 20% amerikiečių 
smerkė Sovietų Sąjungą- 20% ją mylėjo, 
ypač kaip reakciją prieš germanofilus, 0,60% 
svyravo, tikėdamiesi, kad tos dvi sistemos 
vėliau susiderins.

1945 m. balandžio mėn. 12 d. mirė Roose- 
veltas. Niekam ne plaslaptis, kad Rooseveltas 
tik nenoromis pasirašė Jaltos sutartį, pagal 
kurią Lenkija buvo pavedama Rusijos įtakai. 
Jis ją paaukojo, siekdamas aukštesnių inte
resų — militarinio bendradarbiavimo. Greit 
besiartinant ginklų pergalei, savo paskuti
nėse gyvenimo dienose jis pareiškė savo ar- 
tiemiesiems, kad jis bus privertas „sudrausti 
dėdę Juozapą”. Iš tikrųjų jis turėjo tokią 
intenciją.

VAIKAILaimingi kūdikiai! Kaip akys ramios ir kokia laime šviečianti širdis! — Pabėrė juokdamies saujelę žemės ir šviesiu džiaugsmu nuskamba būrys.Aš gi nešuos troškimų pilną širdį ir karštas dulkes nuo visų kelių, ir vis simfonija liūdna ši girdis, , o kvapas — Vystančių rudens gėlių . • • Ir taip norėtųsi numesti viską, išdegint širdį, kaip biaurius namus ir vėl kaip kūdikiui iš naujo grįžti būrin dainuojančiam. — Ak, gera bus barstyti vėliakos mažom rankelėm upelio, slėny smiltis auksines ...Tačiau, o Dieve, koksai ilgas kelias, kaip viskas tolsta, bėga nuo manęs . . .
Mes čia nekalbame į visokio plauko svieto 

lygintojus, kurių lėkštumas neišsenkamas. 
Bet mes kalbame j tuos,, kurie supranta, kad 
iškelta tautos dorybė eina kiekvienam žmo
gui pavyzdžiu, kaip sakysim, suomio patrio
tinis darbštumas, kaip anglo įgimta toleran
cija,1 kaip prancūzo laisvo žmogaus vertini
mas, kaip amerikiečio jo savaip suprastas 
demokratiškumas. Apsaugok mus, Viešpatie, 
nuo ištižėlių ir dvasios spekuliantų, o su ki
tais' mes susitvarkysime. Faustas Kirįa

Šiandien Maskvoje Amerikos, kaip galin
gos technikos ir neribotų šaltinių šalies, 
prestižas yra didelis, tačiau tarpusaviai san
tykiai tarp Baltųjų Rūmų ir Kremliaus ne
bėra tokie, kokie galėtų būti, vadovaujant 
ypatingai Roosevelto asmenybai. Nesusipra
timai, buvę praeitų metų gegužės, mėn. San 
Franciske ir pasitaikę kitur, tik istoriškai pa
rodo „Reesevelto testamentą”. Tam '-tikrais 
atžvilgiais jį net sugriauna. Jei Rooseveltas 
būtų gyvas, jis būtų pasirengęs išvengti tų 
nesusipratimų, užmegsdamas kontaktą, kuris 
jam būtų leidęs nubrėžti veikimo ribas. Šian
dien galima klausti, ar dabartinė Jungtinių 
Amerikos Valstybių administracija nėra la
biau atsispirianti rusams žodžiais negu dar
bais.

1945 m. liepos mėn. 15 d. susirenka Pots
dame. Rugpiūčio mėn. 6 d. nkrinta Hirošime 
atominė bomba. Rugsėjo 11 d. penkių di
džiųjų ministerial susirenka Londone. Val
stybės sektorius Byrnes, prezidento padrąsin
tas, yra kietas. Bet konferencija baigėsi be 
pasekmių. Viruortžio mėn. 16 d. Maskvoje 
— Bevino ii\ Molotovo akivaizdoje — Byr
nes bando kite metodą: jis išima iš dienot
varkės ginčą Irano klausimu, jis nusileidžia 
rytų Europos klausimais. Didž. Britanija ir 
dalis amerikiečių viešosios nuomonės jam 
prikiša silpnumą. Nežiūrint to, Jungtinės 
Amerikos Valstybės negali nutraukti, mode- 
ruojančią Roosevelįo tradiciją, neišbandžiu- 
sios visų priemonių.

Manoma, kad paskutinį bandymą jos darė 
praeitą sausio mėn. Londone, kada Irano 
klausimas iškilo Saugumo Taryboje. Vašing
tone manoma, kad nepasisekimas Londone 
įtikinęs prezidentą Trumaną, Valstybės se
kretorių, daugumą kongreso narių ir daugu-
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mą iš 60% „svyruojančių” amerikiečių, kad 
prisitaikymo politika neapsimoka.

1946 m. vasario mėn. 28 d., sugrįžęs iš 
Londono, užsienio korespondentams Nau- 
jorke Byrnes pasakė programinę kalbą: „Mes 
nesame gynėjai status quo pasaulyje, kalbė
jo jis. Mes esame priešingi pakeitimams pa - 
gal susitarimą. Tai, ko mes jokia kaina ne
norime, yra vienašališki pakeitimai, daromi 
prievarta, spaudimu arba klasta. Nes priė- 

• mėme be rezervų, su džiaugsmu, mūsų di
dįjį sąjungininką — sovietus į Jungtinių 
Tautų šeimą. Tačiau dėl pasaulinės taikos 
interesų mes turime duoti aiškiai suprasti, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės nori Įgy
vendinti chartą.”

Sakoma, kad Byrnes nusistatė laikytis šių 
elgesio gairių po ilgų ir sunkių sąžinės ko
vų. Per beveik vienerius metus jis galėjo pa
tirti nusileidimo ir tvirto laikymosi naudin
gumą, netinkamumą ir pavojus — palyginti 
du metodus, kurių nė vienas jo nepatenkina. 
Iš tikrųjų, jis laikosi Naujorke to nusistaty
mo su pusėtinu pasisekimu Irano „klausi- 

į- mu”. Bet to, jis aiškiai mato, kad Irano byla 
yra „kietas kevalas”, kuri seks daug kitų 
bandymų. Svarbiausia nepadegti šį ar kitą 
žibalo šulinį. Eina kalba ne apie ką kita, 
kaip apie pasaulio vienybę.

Kai kurie Valstybės departamento ameri
kiečiai kritikai tikina, kad ta ministerija yra 
sunki, komplikuota, pilna skubių problemų. 
Vašingtone juokiamasi, kad „žmonės, kurie 
žino faktus, neturi laiko galvoti, o tie, kurie 
galvoja, nežino faktų”. Byrnes žino faktus 
ir suranda laiko juos apsvarstyti. Ypač jis 
gali pastebėti prieštaraujančius amerikiečių 
viešosios nuomonės reikalavimus. „Hitleris 
ir Tojo, rašo vienas neoficialus kariuomenės I 
laikraštis, padarė klaidą, permažai vertin
dami Jungtinių Amerikos Valstybių galybę. 
Juozapas Stalinas tur būt nepadarys tos 
pačios klaidos”. Šios rūšies kalbų Valstybės 
sekretorius galėjo pasiklausyti kongrese. „Ar 
su Rusija bus elgiamasi padoriai, klausia 
vienas liberalas, ir ar jai bus suteiktas išėji
mas į šiltąsias jūras?” „Ar mes parodysime 
Lenkijos naudai, replikuoja priešingo šono 
kalbėtojas, tokį pat vaikišką uolumą, su ko
kiu mūsų vyriausybė bando įrodyti, kad ži
balas yra ant kortos?”

Pirmasis Jungtinių Amerikos Valstybių 
astovas prie JTO nepaprastai atidžiai seka 
savo krašto vidaus" balsą. Jis neturi noro 
sukurti du priešingus blokus 'pasaulyje. Jis 
žino, kad priešingiausios grupės ’’nusileidi
mui” Rusijai tuoj pasmerktų Valstybės sekre
torių, jeigu jis pasiūlytų imtis už ginklų. Jis 
todėl ir nemano daryti tokio pasiūlymo. Nie
ko kito jis negalvoja, kaip neleisti kitiems 
kraštams kiršinti Jungtines Amerikos Valsty
bes prieš Sovietų Sąjungą. „Mes turime įgy
vendinti chartą, kartoja jis, ir ją veiksmu 
apginti. Tai yra vienintelis taikos kelias”. 
Tai yra taip pat vienintelė pozicija, kurioje 
Byrnes jaučiasi nepuolamas. Rusų delegatų 
persvara pasitarime nesiremia didesne mora
line vidaus parama, nei karine jėga. Ji 
paeina iš to fakto, kad amerikiečiai gali tik 

spėti Sovietų Sąjungos intencijas, o rusai 
tuo tarpu labai puikiai pažįsta griežtas ri
bas, kuriose amerikiečių delegacijai leidžia
ma judėti. Jie užims iki paskutinio centi
metro žemės, kurią Jungtinės Amerikos Val
stybės gali pasivelyti jiems užleisti.

K." Steponis.'

Augustas Malkas Padangių prieglobstyje
(tęsinys)

Naktį, traukdamas artyn mažą valtelę, jis 
nubraukė dešiniosios rankos delno odą. Vie
nas vienintelis bangos smūgis, ir apledė
jusi virvė visą odą nudrąskė. Pradžioje, kai 
jis ėmė irtis, ranka degė, lyg ugnyje. Dabar 
nuoga mėsa tik smilko, lygiai, kaip ir visas 
kūnas. Atsiguldamas šalia brolio, jis vos vos 
susilaikė nesukniubęs.

— Tau šalta? — paklausė jis.
— Nieko ypatinga n.ejaučiu. Naktį krėtė 

šaltis . . . Bet jėgos išseko.
— Turi pats ištverti. Ką mes galime pa

daryti? — Kusta sutvarkė kietas, apledė
jusias ‘antklodes. Po to jis padavė Villem 
duonos gabalą.

— Valgyk riekelę. Paskiau . . .
Jis nespėjo užbaigti sakinio, kaip užėjusi 

banga, kiek aukštesnė, nei kitos, persirito 
per laivą. Tai nebuvo putojanti banga — 
pikta ir staigi. Ramiai šniokšdama, bangos 
viršūnė aprėpė giliai įgrimzdusio laivo du
gną ir, štai, laivo kraštai nebepasikėlė virš 
vandens.

Simmu leido irklams išslysti. Jo kepurė 
įkrito į vandenį. Slapi pilkų plaukų pluoštai 
lipo prie kaktos.

— Laikyk, laikyk lygsvarą! — šaukė jis 
Kuštu.

Kolei laivas virpėdamas sukosi vandens 
verpete, Kusta išmetė pirmiausia ruonių 
odas ir savo atliekamus rūbus, po to suolus, 
kurie nuo ledo pasidarė sunkūs, tarytum 
sijos.

— Ginklus palik! . . . draudė Simu, ir 
Kusta pačiupo ką kita.

Atšniokštė nauja banga ir nusklendė 
šonu. Tačiau šioji nesudavė į laivo priekį — 
laivas plūduriavo toliau ir iš lėto vėl iškilo 
virš vandens.

— Dar kartą išlindome, — ištarė senasis. 
Kusta griebėsi irklų, norėdamaą pasukti 
laivą prieš bangas, nes irtis toliau nebe
buvo prasminga, o, be to, ir jėgų jis tam 
nebeturėjo. Villem pradėjo semti vandenį. 
Senasis kurį laiką stebėjo jo darbą ir pas
kiau nuostabiai tyliai ir lėtai tarė:

— Visai nebežinau . . . semti vandenį! 
Tiek sunkiam laivui tai jau nieko ne
reiškia . . .

— Jei leidžiamės į dugną, tai leidžiamės 
— tyliai atsakė Kusta. Villem atsikėlė, ir 
kibiras iškrito jam iš rankų.

— Daugiau nėra kas išmesti už borto, — 
niurnėjo Simmu. Villem dar labiau nubalo 
ir susijaudino, jo lūpos išsikreipė, rodyda
mos dantis. Gal būti senasis jį turi galvoje? 
Tegul tik pabando! Jis teturi tik nagus ir 
dantis, bet tegul jie tik pabando! . . .

— Mažoji valtelė yra lengvesnė, — ir 
Kusta parodė į pririštą užpakalyje mažą 
laivelį. Jis taip pat buvo apledėjęs, tačiau 
vis dėlto buvo lengvesnis ir šokinėjo ant 
bangų. Yra sena tiesa, kad vanduo neima 
tuščio laivo.

— Ką tai mums padės, jei vienas iš mūsų 
ir perliptų į aną laivelį. Bet ir taip mes čia 
nepajėgiame susitvarkyki, — pastebėjo Sim
mu, nesiliovęs traukti irklą, stengdamasis 
išlaikyti laivą prieš kiekvieną naują bangą, 
kuri lengvai galėjo būti paskutinė.

— Tai tiesa, bet jei mes ... jei mes Ludu 
perneštumėm tenai? — savo ruožtu paklausė 
Kusta. ’ /

— Ligonį? — senasis, naujai bangai artė
jant, stipriai paspaudė irklą, ir tik aukštos 
bangos ketera pei^imšė per kraštą.

— Čia taip pat ne geresnė ligoninė. Dargi 
bangos ketera persimušė per kraštą.

— Taip ... — pasigirdo už jo nugaros 
silpnas balsas. Tai buvo Ludu. Ji? laikė 
galvą parėmęs ranka ir žiūrėjo į irkluo
jančius.

— Tai yra kas kita, tačiau netinka ligonį 
palikti vieną ... — sumurmėjo senasis.

— Bet a'š pats noriu! O ten gal būti ir 
geriau bus, — tarė Ludu ir pasirėmė ant 
alkūnių.

Vyrai valandėlę susižvalgė. Tada senasis 
įsakė pritraukti arčiau mažąjį laivelį.

Villem veidas pragiedrėjo. Jis skubiai 
griebėsi virvės.

Stipriu trūktelėjimu jis pritraukė apledė
jusį, virš bangų šokinėjantį laivelį arčiau 
kuterio. Ten reikėjo išsemti vandenį ir po 
to ant laivo dugno buvo galima paguldyti 
ligonį. Vien tik toks krūvis nekliudys laive
liui šokinėti bangose. Ludu ten gulėtų sau
giau nei iki šiolei, o didysis laivas pasi
darytų lengvesnis ir vėl klausytų irkluojan
čių.

Dar pora pėdų teskyrė laivelį nuo ku
terio. Įsikarščiavęs Villem pritraukė laivelį 
ir jau ištiesė ranką prie laivelio pirmagalio. 
Bet tuo pačiu metu ji paslydo ant apledė
jusios laivo briaunos ir, visiems bežiūrint, 
pasinėrė giliame tarpubangyje.

Nauja vilnis pagavo laivelį ir nusviedė jį 
tolyn i šalį. Nuo stipraus trūktelėjimo 
įtempta virvė girgždėdama nutrūko per tą 
vietą, kur jąu naktį buvo padilinta. Kita 
banga paėmė laivelį ant savo pečių ir greitai 
nunešė tolumon. Ir siaubo aptimtos akys 
nulydėjo paskui laivelį šokinėjančią juodą 
katino kailiuko Villem kepurę.

— Iškišk irklą! — šaukė Simmu, — irklą!
Nepagalvodamas, kad tokioje būklėje ne

galima staiga pasikelti ir daryti greitų judė
siu. Kusta vienu šuoliu atsirado laivo gale 
ir iškišo kepurės kryptimi irklą. Bet nė 
viena ranka neiškilo iš šaltos šniokščiančios 
gelmės. Buvo tik kepurė. Jos savininkas • 
dingo tamsioje beribės Baltijos jūros gel
mėje.

— Pasinėrė, — skausmingai tarė Kusta.
— Pasinėrė . • • taip f Truputį anksčiau, 

nei mes! — liūdnai atsakė Simmu.
— Kad būtų bent kartą iškilęs virš van

dens ...
— Ar jis beturėjo tam jėgų? Jis nukrito 

lyg obuolys nuo medžio. Čia nieko negali 
padaryti ... O dabar semk vandenį ir . . . 
gal būti ką nors dar peši . • .

Kusta išmetė už borto neireikalingą virvę 
ir laivo dėžės lentas. Taip pat jis išmetė ir 
apledėjusias grindų lenteles. Karščiuojančia 
galva jis sėmė vandenį. Kai šis braškančia 
nugara dideliu vargu pasikėlė ir rodė šiek 
tiek daugiau iškilusį iš vandens laivo dugną, 
jo akys tolumoje pastebėjo dūmų juostą.

(Bus daugiau)
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„Atsisveikinimas“Wiesbadeno .lietuvių tautinis ansamblis praskaidrino pora dienų Memmingeno stovyklų gyvenimą savo menu. Paskutinis vakaras buvo skirtas koncertinei daliai ir G. Veličkos režisuotam dainų ir šokių montažui „Atsisveikinimui“. Jei „Nemunas žydi“ turėjo progos pasireikšti .režisierius“, scenų organizatorius, tai „Atsisveikinime“ daugiausiai galėjo parodyti savo meną muzikinės dalies vadovas Step. Sodeika ir šokių vadovė A. Liąkūnaitė.Pirmoji vakaro dalis — koncertas parodė Wiesbadeno vyrų ir mišraus choro pajėgumą. Step. Sodeika, geras muzikos pedagogas ir kultūringas dirigentas, sugebėjo gerai paruošti chorą. Tiesa, dėl sunkių dabartinių sąlygų ir geriausiam organizatoriui neįmanoma sutelkti rinktiniu^ balsus, tačiau ir esamą medžiagą dirigentas yra meningai paruošęs. Tik gal kiek stinga chorui dinamikos, temperamento, kurio nemaža rodė „Nemunas žydi“. Daugelis sudainuotų dainų, kaip Gounod „Fausto“ maršas „Jūreivių maršas“ ir kt. sukėlė klausytojų vokalinį ir patriotinį pasitenkinimą .,.Atsisveikinimas“ savo turiniu yra labai nekomplikuotas. Čia amerikietis kareivis įsimyli tremtinę Marytę, kuri svajoja va
Amerikos lietuviu protestas'Pirmoje savo kalboje Amerikoje W. Chur- chlllis nurodė, kad karo metu sovietams buvo padaryta žymių nuolaidų. Tarp kit ko jis pareiškė: „Pabaltijis ir dalis Suomijos vėl prijungta prie Rusijds“.Dėl šio pareiškimo laikraštis „Darbininkas“ savo kovo mėnesio 19 dienos numeryje dėsto: Iš šio posmo lyg ir išplaukia, kad Pabaltijis ir dalis 'Suomijos kadaise rusams yra buvęs pripažintas. Churchillio akyse jis net ir dabar nėra nustojęs būt čigoniškų mainų vertybe, nors 'jis pats yra. pasirašęs Atlanto Chartos nuostatus, kuriuose aiškiai pasisakoma prieš svetimu žemių grobimą“.

Dramatiška J A V geležinkeliečiu streiko 
’ pabaiga-

Londonas. Geležinkelių darbuotojų strei- ninkas nebus verčiamas dirbti tokiose sąly-
kui Jungtinėse Amerikos Valstybėse išsiplė- 
tiis, prezidentas Trumanas vakar buvo suk
vietęs senatą ir kongresą specialiam posė
džiui, kuriame jis patiekė įstatymo projektą, 
kuriame buvo numatyta, kad vyriausybė turi 
teisę streikuojančius darbininkus imti į ka
riuomenę. Kongresas projektą priėmė, o se
natas perdavė jį svarstyti specialiai komisi
jai. Dar specialiam posėdžiui nepasibaigus, 
prezidentas Trumanas gavo pranešimą, kad 
geležinkeliečiai nutarė streiką nutraukti, su
tikdami su prezidento Trumano pasiūlytu at
lyginimo pakėlimu.

Vienas iš streiko vadų, kalbėdamas vakar 
per radiją pareiškė, kad šį sykį darbininkai 
kovą pralaimėjo. Tačiau jis tikįs, kad JAV 
įsigyvens tikroji demokratija ir kad darbi-
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žiuoti drauge su juo į Ameriką. Tačiau, Marytės globėjas jau nepataria tai daryti, nes jis Amerikoj yra buvęs ir jautęs, kaip jo žvilgsniai, jo judesiai buvo svetimi, kaip jį iš ten viliojo troškimas grįžti į gimtinę, į savuosius namus. „Atsisveikinime“ svarbiausias elementas yra dainos. Jų čia labai daug, jos įvairios, nuotaikingos, suderintos su fabula. Čia praskamba ir solo, ir choras, čia nuaidi ir liūdnos ir linksmos gaidos, kaip pav. Kur bakūžė samanota, Nurimk sesut, Sėdžiu už stalelio etc. „Atsisveikinime“ ypač savo vaidybiniu nuoširdumu ir vokaliniu stiprumu pasireiškia St. Klimaitė. pi titkrai apdovanota dideliais gabumais, tik jai reikia mokytis ir priekin žengti.Be gražios vokalinės dalies, „Atsisveikinime“ meniškai stipriai pasirodė tautinių šokių grupė. Skoningai sušoko „Malūną“, Oželį ir kt. Tai didelis A. Ličkūnaitės ir visų šokikų nuopelnas.Wiesbadeno ansamblis dirba didelį kultūrinį, meninį darbą. Ir džiugu, kad Memmingeno klausytojai tai įvertino. Kad daugiau tokių meninių spektaklių ir koncertų Memmingene ir kiekvienoj lietuviškoj stovykloj. St. Vk.
Tas pats laikraštis rašo: „Pranešama, kad dėl Churchillio kovo menesio 15 dienos kalbos sujudo visa patrijotiška ■ lietuvių visuomenė. JAV Amerikos Lietuvių Taryba ir kitos lietuviškos organizacijos išsiuntė protesto telegramas Didžiosios Britanios ambasadai Vašingtone“. ALT telegramoje nurodo, kad britai, tardamiesi su sovietais, padarė eilę nuolaidų, o jų tarpe paaukojo 6-7 milijonus pabaltiečių. „Mes pageidaujame, kad šis užsienio politikos pareiškimas būtų atšauktas ir remiame pastangas, kad Lietuva, Latvija ir Estija atgautų laisvę ir jų suverenumas būtų atstatytas“.

gose, su kuriomis jis nesutinka. L
Kongresui prezidentas Trumanas patiekė 

dar vieną įstatymo projektą, pagal kurį turi 
būti nustatyta, kaip ilgam streikuojantis dar
bininkas gali mesti darbą.

Sovietai statys 28 naujas 
radijo stotis

Londonas. Laikraščio „Sunday Dispatche” 
pranešimu artimiausiu laiku Sovietų Sąjun
gą numato pastatyti 28 radijo stotis, pen ku
rias duodama progama 50-čia kalbų. Tų 
stočių tikslas esąs nuslopinti anglų radio 
stotis. Laikraštis pąžymi, kad jau ir dabar
tiniu metu ta grėsmė Anglijai buvo ,ir klau
sia, kas atsitiks, kai 28 radijo stotys pradės 
veikti ir ką jos savo pęopoganda pasieks?

1S MOŠŲ GYVENIMO
Freiburgas i. Br.Freiburgo lietuvių Tremtinių Apylinkės Komiteto iniciatyva š. m. gegužės m. 21 d. „Casino“ teatro salėje ivyko kviestinių solistų koncertas. Programą išpildė svečiai: p. p. J. Krištolaitytė, J. Šeštakauskienė, J. Butėnas, St. Baranauskas, A. Ambrozaitis ir vietos lietuvių tautinių šokių grupė vedama p. Klimaitės. Programai konferavo p. Kri- vickienė- i>^Koncerto klausėsi apie 500 žmonių, kurių tarpe Freiburgo UNRRA-os vadovybė ir prancūzų karinės valdžios atstovai.Buvo išpildyta lietuviškos dainos ir pasaulinių kompozitorių kūrininai. Solistai susilaukė šilto publikos priėmimo ir daug dalykų turėjo kartoti. Jie visi buvo apdovanoti gėlėmis.Tenka apgailestauti, kad programoje numatyta solistė p. A. Dambrauskaitė neatvyko.Sekančią dieną minėti solistai šv. Jono bažnyčioje atliko religinės valandos programą. Vargonavo, prof. Knobel. - a. -

Seedorfas— Baigus atsikelti stovyklon, be jau čia esančiųjų buv. Montgomery vardo, Fišbeko ir Buxtehudes stovyklų lietuvių, Bremer- voerdės apskrities lietuviams, įvyko visuotinės lietuvių susirinkimas naujai L. T. B. vadovybei išrinkti. ,Į naująją L. T. B. Valdybą išrinkti: I. Užgiris (pirm.), J. Vedegys (vicepirm.), Ant. Kutka (sekr.), L. Virbickas (ižd.), o nariais: Gen. T.. Daukantas, J. Kasperavičius ■ ir V. Petkūnas. Be pareigų L. T. B. Valdyboje, naujai išrinktieji asmens įeina ir į bendrą stovyklos pagr. gerbūvio komitetą: I. Užgiris — į asmeninės tarnybos komisiją, J. Kasperavičius — į poilsio ir meno komisiją. Lietuvių taut, grupės lyderiu yra V. Petkūnas.Taip pat naujai išrinkta Revizijos Komisija ir Teismo Tarėjai bei numatyta prašyti L. T. B. Apygardą patvirtinti jau iš šios stovyklos bendruomenės pristatytuosius naujus kandidatus į teisėjus.— Jau ir antrą koncertą šios stovyklos lietuviai įr&šė į savo kultūrinių darbų skaičių. Nors ir neilgai jam ruoštasi, bet jis praėjo sėkmingai. Didžiulė stovyklos salė buvo perpildyta stovyklos gyventojų. Buvo atsilankęs ir vietos UNRRA direktorius Dubois su savo bendradarbiais, rodąs lietuvių menui ir patiems lietuviams daug simpatijų. Koncerto programą atliko, neseniai savo kuklią, pusės metų veikimo sukaktį minėjęs „Aušrįnės“ choras, vedamas Mykolo Liuberkio, choro tautinių šokių grupė, vadovaujama D. Liuberskytės. Koncerto centre buvo Vilniaus operos solistė Juzė Augaitytė, kuri, akompanuojant V. Dvarionui, padainavo jau ištrėmime sukurtą VI. Jakubėno dainą „Mėlyni varpeliai“, St. Gastaldono „Musica proibita“ ir G. Puccini operos „Bohema“ Misettos arija. Vakare seklyčioje įųyko koncertas-arbatėlė, kurioje dalyvavo UNRRA vadovybė ir koncerto programos dalyviai bei liet, visuomenės atstovai. Čia buvo pasikeista nuoširdžiomis kalbomis su mus globojančiais UNRRA-os darbuotojais.S. N.

4


	C1BLNB1F85FC41-1946-Geg.27-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0001
	C1BLNB1F85FC41-1946-Geg.27-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0002
	C1BLNB1F85FC41-1946-Geg.27-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0003
	C1BLNB1F85FC41-1946-Geg.27-DPSPAUD-MINTIS-MEMMINGEN-VASAITIS-page-0004

