
Pasijudinta is mirties taško
Britanijos siūlymas priimtas

Paryžius. Iki 2' vai. ryto trukusiuose rikia
vimo komisijos debatuose priimta britų 
kompromisinė balsuosena, ir tuo būdu paju
dėta iš mirties taško, kuriame derybos buvo 
atsidūrusios kelintą dieną. Britų siūlymas 
pirma buvo balsuojamas atskiromis dalimis, 
o paskum bendrai ir priimtas 15 balsų prieš 
8. Jame numatoma, kad visi kongreso siū
lymai, vis tiek ar jie būtų priimami kvalifi
kuota (!/s), ar paprasta balsų dauguma, turi 
būti pateikiami ministerių' tarybai. Sį siūly
mą balsuojant, tiek atskiromis dalimis tiek 
bendrai, jam teko daugiau kaip % balsui 
Prieš kompromisinį siūlymą buvo Tarybų 
s-ga, Ukraina, Gudija, Lenkija, Čekoslova
kija ir Jugoslavija.

Dėl balsuosenos buvo debatuota Iš viso 24 
valandas. Kai šis klausimas po 6 posėdžių 
2 dieną buvo pagaliau išspręstas, pirminin
kas, Belgijos užsienio reikalų ministeris 
Spaakas, nuvargusius delegatus pralinks
mino, sakydamas: „Manau, jog metas po- 
sėdį atidėti. Bet jei delegatai nori toliau de
batuoti, savo vietoje pirmininkauti pakvie-
siu pavaduotoją“.

Posėdžių metu ne kartą pasitaikė aštrių 
pasisakymų. Byrnesaš reikalavo iš Molotovo, 
kad sovietų spaudoje išspausdintų jo (Byr
neso) kalbas, lygiai kaip ir Byrnesas kad 
rūpinąsis Molotovo kalbų paskelbimu ame
rikiečių spaudoje. Šį iššaukimą Molotovas 
priėmė. Debatai ėjo be galo ilgai, ir rodėsi, 
kad negalės pajudėti iš mirties taško. Po
pietiniame posėdyje buvo iškilęs naujas 
sunkumas, Molotovui pasiūlius % dauguma 
nubalsuoti, kuria balsuosena klausimas 
spręstinas: paprasta ar kvalifikuota.
Britanijos laivyno ministeris pasiūlė tuojau 

nuspręsti Naujosios Zelandijos siūlymą. Jis 
atmestas.

Po audringo naktinio posėdžio, popietinis

Pasaulinės mitybos planas
Londonas. JT mitybos ir ūkio vadyba ke

tina rugsėjo 2 d. Kopenhagoje įvyksiančiai 
konferencijai pateikti siūlymą kad būtų 
įsteigta pasaulines mitybos planavimo orga
nizacija. Jos pagalba turėtų būti reguliuoja
mos žemiausios ir aukščiausios maisto pro
duktų kainos pasaulyje. Jei aukščiausios 
kainos būtų prašoktos, tai turėtų būti par
dundama iš plavavimo įstaigos atsargų. 
Kopenhagos konferencijos nutarimai šiuo 
klausimu bus pateikti JT visumos susirinki
mui.

DENACIFIKACIJA ŽMONIŠKUMO 
PAGRINDU

Londonas. Lordas Beveridgė, kuris dabar 
britų zonoje lankydamasis sako kalbas, 
vienoje spaudos konferencijoje Berlyne atsa
kinėjo | klausimus denacinkacijos reikalu ir 
kaip naciai traktuotini. Jis pareiškė: 
bleįro negalima stumti | skurdą, niekas ne
turi būti beturtis. Ir jis nesitiki jokios nau
dos U partinių avinų (Mitlaeufer) nubau

rikiavimo komisijos posėdis (rugpiūčio 7) 
praėjo visai ramiai. Pirmas klausimas, ku
riuo be debatų susitarta, buvo Jugoslavijos 
pateiktasis, būtent, kad sąjunginės valsty
bės siūlymas, vis tiek ar. jis būtų priimamas 
kvalifikuota ar paprasta balsų dauguma, 
turi būti siūlytojos tiesiogiai pateikiamas 4 
užsienio reikalų ministeriams. Pavyzdžiui, 
Jugoslavija nori pareikšti savo nuomonę 4 
užsienio reikalų ministeriams prieš galuti
nai suformuluojant taikos sutartį su Italija.

Amerikos užs. reikalų ministerio Byrneso 
siūlymas, kad 4 didžiųjų valstybių delega
cijų nariai neturėtų būti renkami komisijų 
pirmininkais ir kad jokia valstybė pirmi
ninko vietų neturėtų daugiau kaip 1, priim
tas.

Toliau komisija priėmė Byrneso siūlymą, 
kad buvusios 5 priešo valstybės savo nuo
mones pareikštų tik visumos susirinkime Ir 
pradedant nuo ateinančio šeštadienio.

Unrros veikla
Londonas. Unrros direktorius La Guardia 

administracijos tarybai pateikė ketvirčio 
apyskaitą. Paaiškindamas direktorius pa
reiškė, kad Unrrą yra vienintelė tokia 
organizacija. Ji yra gerovės armija, kuri 
ėjo įkandin kariuomenės ir priešo didžiai 
nuniokotiems kraštams teikė maisto produktų 
ir kitokią pagalbą.

Lėšų Unrrai JAV davė 2.937 milijonus 
dolerių kas sudaro per 70% sąmatos. Jiį 
pareiškė padėką Britanijos gyventojams? 
kurie karo metu iškentėjo daug vargo, tu
rėjo pakelti daug nepriteklių ir visas aukas 
darė su noru, pati būdama nukentėjusi dos
niai rėmė Unrrą. Padėkojo ir Kanadai, kuri 
paramos suteikė Augiau, nekaip pagal jos 
dydį buvo galima reikalauti. Unrrą taip pat 
aktyviai rėmė Australija, Naujoji Zelandija,

dimo. Jiems nebuvę kito pasirinkimo, neri
zikuojant netekti gyvybės. Todėl mes atsi
sakome nuo persekiojimo keršto sumetimais. 
Tačiau nereikį suprasti, kad jis esąs prieš 
kaltų baudimą. Tačiau partiniams avinams 
turi būti duota progos vėl grįžti į žmones. 
Savo paskaittomis jis esąs pasiryžęs pra
laužti Vokietijos universitetų izoliaciją. Uni
versitetų pagalba vokiečių tautai reikį pa
rodyti, kas yra laisva, žmoniška bendruo
menė ir ką ji gali padaryti. Pasak Beverid
ges tokiu būdu tikr iagalima Vokietją nuna- 
cinti.

ATSKIROS NORMOS DIDMIESČIŲ 
GYVENTOJAMS

Londonas. Didmiesčių gyventojams bus 
duodamės papildomos normos, kad tuo bū
du būtų išlyginamas mažesniuose miestuose 
ir kaimuose iš gaunamų vaisiu ir daržovių 
pasidarąs skirtumas. Vietos įstaigos praneš, 
kuriuos miestus liečia naujasis potvarkis.

BEVINAS VYKSTA Į PARYŽIŲ
Londonas. Užsienių reikalų ministeris Be- 

vinas rugpiūčio 9 d. atvyksta į Paryžių, kad 
perimtų- vadovauti Britanijos delegacijai.
CHURCHILLIS VYKSTA Į ŠVEICARIJĄ

Londonas. Paskutinę rugpiūčio mėn. sa
vaitę Churchillis su savo žmona vyksta i 
Šveicariją. Rugsėjo 16 d. važiuos į Berilą, 
kur keletą dienų bus Šveicarijos vyriaufy- 
bės svečias.
KAS FINANSUOJA ŽYDŲ EMIGRACIJĄ

Londonas. Britų įstaigos Jeruzalėje panai
kino draudimo valandas vaikščioti, kurios 
buvo įvestos prieš 14 dienų po atentato.

Iš Haifos korespondentas praneša: turint 
omenyje faktą, kad į Haifos uostą, atvyksta 
daugiau nelegalių žydų ateivių, kyla klausi
mas, kas finansuoja ir organizuoja šią imi
graciją? Patys ateiviai yra per neturtingi., 
kad galėtų tiek lėšų sukrapštyti, tat aiškiai 
matyti. Arba jie nežino, kas stovi už šios 
organizacijos,, arba jie nenori sakyti.

JAV užsienių reikalų ministerijos atsto
vas pareiškė, jog Palestinos klausimu žino? 
vų komisija savo nuomonės nepa reiškusi dėl 
Londono plano. Kol būvis neišaiškintas, nuo 
imigracijos turėsią būti susilaikoma.

Brazilija ir kiti Pietų Amerikos kraštai. Jis 
nežinąs, kąd būtų turėjęs daryti be Argen
tinos pagalbos balandžio ir gegužės mėne
siais.

Palietęs tremtinių aprūpinimą jis pasakė! 
prašau neapleisti šių žmonių, kol jais pra
dės rūpintis tarptautinė JT. pabėgėlių orga- 
nizacija.Jau 5 milijonai sugrąžinti į savo 
kraštus. Bet 830.000 tremtinių (DP), kurie 
yra be tėvynes, nelaimingi ir demoralizuoti, 
reikia padaryti drastinių žygių pagelbėti.

TAIKOS METU % GYVENTOJI] NEPRI- 
VALGIUSIŲ

Londonas. JT mitybos ir ūkio vadyba 
paskelbė tarptautinio mitybos būvio apžval
gą. Joje nurodoma, kad prieš karą iš 6 žmo
nių 3 buvo neprivalgę, 1 mito pakankamai, 
o tik 2 gerai. Vadybos nuomone 2.600 kalo
rijų dienoje kiekvienam žmogui pasaulyje 
yra mažiausia siektinoji riba. Konkrečius 
siūlymus šiam tikslui pasiekti vadybos ve
dėjas pateiks tarptautinei konferencijai, kuri 
prasidės rugsėjo 2 d. Kopenhagoje.

GRĄŽINTI VENGRIJOS FONDAI ,
Londonas. Grąžinti Vengrijos nacionalinio 

banko fondai 35 mil. dolerių vertės, kurie 
savo laiku buvo pagrobti vokiečių. Aukso 
grąžinimas laikomas pirmu žingsniu Ven-- 
grijos ūkiui atkurti.

ŪKIO KOORDINAVIMO KOMISIJA
Londonas. Amerikiečių zonos 3 valstybės 

vakar Stuttgarte įsteigė komisiją, kuri ves 
derybas dėl amerikiečių ir britų zonų 
ūkinio sujungimo. Šios komisijos uždavinys 
yra koordinuoti abiejų zonų ūkį.

RAKETOS VIRS ŠVEDIJOS
Londonas. Švedijos gynybos įstaiga pra

neša, jog virš Švedijos teritorijos skraido V 
šaudmenys. Lig šiol nerasta jokių dalių 
krašte nukritus.
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Jurininkas ruošiasi audrai, dar geram orui esant
(40 mėtų Gen. T. Daukanto jūros idėjai)

Didžiosios išeivijos banga palietė ir šį 
vieną atspariausiųjų mūsų „jūrininkų“, at
blokšdama jį į tuos pat krantus, ties kuriais 
jis beveik lygiai prieš keturiasdešimt metų, 
po didelės vidinės kovos, apsisprendė jū
rininko darbūi. Generolas Teodoras Dau
kantas neseniai iš Šlesvig-Holšteino apy- 
Inkės atsikėlė gyvent į Seedorfo stovyklą. 
Čia, be darbo gimnazijoje kaip mokytojas, 
be visuomeninės veiklos, tiek Lietuvių Ko
mitete, tiek kaip paskaitininko, jis dar ry
žosi ir didesniam darbui. Jis šiuo metų 
rašo savo prisiminimus, kurie apims visą 
laikotarpį uno 1911 metų ligi šios dienos.

Autorius tūri labai gerą atmintį, smul
kiai prisimena datas ir įvykius, todėl jam 
prisiminimų rašymas nėra kokiu nors var
gu.

Šiuose prisiminimuose rasime gausios 
medžiagos iš įvairių Lietuvos gyvenimo 
Sričių. Vieną Sritį iš jo prisiminimų išskir
sime ir apie ją truputį smulkiau pakalbė
sime. Tai T. Daukantas-jūrininkas-jūros 
idėjos skleidėjas. Musų visomenė daugiau
sia ir rša Gen. T. Daukanto vardą su jūra. 
Šiemet rugpiūčio mėnesį kaip tik ir sueina 
lygiai keturiasdešimt metų—kai Gen. T. 
Daukantas užmezgė savo stipresnius ryšius 
Su jūra. . . —

Todėl aš ir sutrukdžiau šiam mielam 
tautiečiui porą valandų laiko, kad jis man 
papasakotų iš savo kaip jūrininko, jūros 
idėjos skleidėjo veiklos.

— Jūrininku tapti-pradėjo Gen. T. Dau
kantas — man buvo daug kliūčių pirmiau
sia: mano giminės to nenorėjo, toliau: bu
vo vidinių priežasčių: psichologiškai nebu
vau pribrendęs šiai profesijai. Bobutės ir 
mamos globoje'lepinamas, vienintelis sū
nus, gimnazistas, turėjo persilaužti į bru
talių, dažnai žiaurių jūrininkų korporaci
jos narį. Turėjo pavirsti kariu. Turėjo 
būti užgrūdintas ir pats užsigrūdinęs. To
dėl toji vidujinė kova truko beveik nuo 
kūdikystės ligi pat subrendimo. Galutinas 
lūžis įvyko pakeliui iš Kielio (Vokietijoje) 
į Bergeną (Norvegijoje) 1906 metų rugpiū
čio mėnesį, Pirmą kartą savo gyvenime ga
na gabus, gerai mokslinamas gimnazijoje, 
bet paskendęs jūrų mokyklos paviršutiniš
kume, kai buvo laikomas, jog geriausias 
didvyris, visų gerbiamas, yra mokinys si
muliantas, nieko nedarąs, individas susi
dūrė su naujojo, reformuotino ir jau refor
muojamojo laivyno karininkais, kurių 
priešakyje buvo jūr. kap. viekšniškis 
Aleks. Rušimas (apie tai tuo laiku ničnieko 
nežinojau ir patyriau tiktai is prof. M. 
Biržiškos 1945 m. lapkričio mėnesį Vokie
tijoje). Tie karininkai — egzaminatoriai 
kvotė admirolo įsakymu, kai jau buvo iš
trauktas inkaras Kielio įlankoje ir laivų 
rinktinė buvo išsirikiavusi Beitų sąsiaurio 
linkme. Kvotimai vyko kelionės metu. Bu
vo kvočiama praktiškai. Buvo reikalauja
ma smulkiausių laivo pažinimo žinių, laivo, 
turinčio šimtus vamzdžių ir laidų, perjun
gimų ir įjungimų, siurblių, mašinų, pat
rankų ir sandėlių (laivo įgula 790 asmenų). 
Buvau išlaikęs navigaciją, bet „susikirtau“ 
mašinose ir vamzdžiuose, buvau išlaikęs 
sprogstamąsia medžiagas ir elektrotech-, 
niką, bet „susikirtau“ jūrų praktikojetjąors 
bavau tikras, kad ją išlaikiau. Tik po (to

dirbti. Tada
Tas {vykis 

visam mano 
anglišką pa-

supratau, kad nepakanka geros galvos, o 
reikia ir darbo. Štai, laikas, nuo kurio pra
dėjau sąmoningai ir uoliai 
tapau subrendusu jaunuoliu, 
turėjo labai didelės reikšmės 
ateities gyvenimui ir išugdė
reigingumo ir atsakingumo jausmą, vėliau 
gerokai nuslopintą lietuviškame gyvenime, 
aplinkumoje ir darbe. Vyresnybės ir drau
gų vėliau buvau laikomas neblogu jūros 
karininku.

Jūrą mylėjau. Jūrą „akėjau“. Jūra pa
sidarė mano antra tėvynė, o jūros tarny- 
ba-pirmoji žmona. Į Lietuvą atvykau dar" 
šviežiu jūrinininku, tik ką pagautu (1922 
m. Europos įvykių) tinklu iš Juodosios Jū
ros ir Levanto. Atsisakiau kapitonauti ga
na gerame prekybos laive pas D. Britani
jos piliečius, Maltos salos kilmės brolius 
Sckembry (Konstantinopolis). Laikiau pa
reiga grįžti į Žemaitiją.

Lietuvoje radau Nagevičių ir Rėklaitį, 
Stulpiną. Radau rusus Rengardą, inž Kor- 
šą, dirbančius prie jūros ir prie mūsų pri
sidėjusius. Bet visuomenėje pamačiau be
maž pilną nežinojimą ir visiškai pilną jū
ros reikalų nesupratimą. Mūsų visuomenė 
žinojo, kad yra jūros liga, bet visiškai ne
norėjo galvoti apie jūrą. Jai visai nerū
pėjo klausimas, kodėl turtingi anglai, kaip

Blogis ir gėris
DP Express Nr. 29, š. m. liepos 27 d., 

rašo (rusų kalba) apie vokiečių egoizmą ir 
nedėkingumą. To straipsnelio autorius M., 
tariasi parašęs todėl, kad išgyvenęs kelis 
metus Vokietijoj, tą dieną, pirmą kartą su
tiko vokietį-žmogų, kuris jam iš širdies pa
gelbėjo, pasiaukojo . . . Tegu straipsnelio 
ąutorius pats byloja.

„Didysįs Tolstojus tikrai mylėjo mažąjį 
savo mokytoją, Karlą Ivanpvičių, vokiečių’ 
tautybės žmogų. Mylėjo jį ne vien vaiko 
širdim, bet keistai, jaudinančiai, visam gy
venimui, slavų nuoširdumu.

„Paklauskim dabar vokiečių ar skaitė jie 
Tolstojaus „Kūdikystė ir vaikystė?“*Bet jei
gu ir atsirastų skaičiusių -— tikrai nedauge
lis“.

„Paimkim vokiečių statistikus, mokslinin
kus ir paklauskim: kokia vokiečių gyven
tojų kolonija kažkada yra buvusi Maskvoj? 
Kiek ten pasiturinčiai, laisvai, sočiai paval
giusių vokiečių gyveno? Taip pat vokiečių 
kolonijas ties Volga? Negalima visa tai pris
kirti vien valdžios administracijos malonei, 
ne! Tai reiškia jau visos tautos svetingumą 
— viešnagiškumą.

„Kas, pagaliau, nėra gi/dėjęs apie milži
niško masto Falc-Feino dvarą, taip vadina
mą — „Aškanija — novą“, kur tilpo mūsų 
planetos beveik visa flora ir fauna (gyvu
liai ir augalai): tas dvaras užėmė keletos 
dešimčių kilometrų žemės plotą. Taigi to
kią valstybę valstybėje galėjo vokietis or
ganizuoti ir kurti Rusijoj tik nuoširdžiai 
pritariant tautai ir valdžiai“. .

„Paimkim iš . Dostojevskio „Nusikaltimas 
ir bausmė“ namų savininkę Amaliją Liud
viką, kuri gyvendama Rusijoj, įsigyjusi ne- 
judomą turtą.ųgi,Rusijoj, neįsigalinčią mo
kėti nuomą, našlę Kateriną Ivanovną be jo
kio pasigailėjimo, akivaizdoje minios, iš- 

prąturtėjo olandai, neturėdami jokių tur
tų savo tėvynėje, iš ko sugeba gyventi nor
vegai, turėdami vos vieno didiko dvaro 
dirbamos žemės plotą visoje valstybėje 
Tada pradėjau likiminę kovą, už jūrą. Ėjau 
į liaudį. Nors valdžios ir nebuvau supras
tas, bet laimėjau. Kai buvo spaudoje pas
kelbta žinutė, jog renkamas 21 kandidatas 
į jungus (jauniklius jūrininkus) kursams 
Klaipėdoje 1938 m. rudenį, gavau 5 pilnus 
registratorius prašymų. Jų buvo viso 1.800. 
Iš tokios gausybės nseugebėjau parinkti 21 
asmenį, bet buvau patenkintas, kad mūsų • 
visuomenė supranta jūros reikšmę ir ver
žiasi į jūrą per visokias užtvankas (žino- 
ma, mums statomas svetimtaučių, mus mo
kiusių, jog mums' jokių vandenų nereikią. 
"Jie žadėjo plūs viskuo aprūpinti).

Toliau jaunimo veržimasis į jūrą pasi
reiškė vandens skautų, Juros Mokyklos 
(1923—25 m. prie Technikos Mokyklos) ir 
jachtklubų veikla: Svarbiausias, dėl to, 
kad visiškai sąmoningas, jaunimo jūrinis 
sąjūdis pasireiškė vos dvejus metus gyva
vusių jūros korporacijų veikloje. Čia susis- 
pietęs energingas, Lietuvos ateitimi susirū
pinęs akademinis jauninimas, vykusiai 
veikė ir tą nepartinę lietuvišką korpora
ciją pastatė kitų didžiulių korporacijų gre
ta. Iš jos Lietuvoje buvo veiklių žmonių. . 
Jų tarpe yra ir kankinių, k. a. rašytoja A. 
Vienuolio-Žukausko sūnus, korp. pirm.,

(nukelta į 4 p.)

kraustė iš buto. Ir kiek tokių nejlioomo 
turto savininkų buvo Rusijoj?!

„Prisimena visa virtinė prieglaudą ir 
globą gavusių vokiečių, kurie ne tik buvo 
sotūs,' bet tifl ėjo galimybės sudaryti aukštą 
karjerą, pasiekti didelės-aukštos garbės 
valstybėje. Pavyzdžiui, tokie vardai, kaip: 
Lefoi-t, Bering, Biron, Osterman, Benigsen, 
Vitgenštein, Totleben, Vitte ir visa sekanti 
masė imigrantų iš Vokietijos gavo Rusijoj 
prieglaudą, gerą pelną ir pavydėtiną pra
gyvenimą“. '

„Manau, nerasime tokio „rusiško vokie
čio“, kuris, prisiminęs savo gyvenimą iki 
1914 mt. Rusijoj, bent mintimis nejaustų 
prisiminimo malonumo. Gyvenimas jiems 
buvo ir laisvas ir sotus . . .“

„Ir už tą visa vokiečiai, mums rusams, 
pasistengė atsimokėti „ostarbeiterio“ titulu, 
su visomis iš jo išplaukiančiomis pasekmė
mis ir kančiomis, apdovanojimu; tie baisus 
„karo belaisvių“ lageriai ir dar tas viskas, 
kas šiuo metu 
europiečiui yra 
vokiečiai apie 
ir nieko žinoti 
giasi su 
šaltai“.

„Aš kažkodėl pagalvojau, ką vokiečiai su 
mumis padarytų, jeigu jiems dabar būtų 
duota teisė su. „auslaenderiais“ pasielgti 
taip, kaip jiems patiktų?“

„Nejaugi vokiečiai mus nemyli vien ui 
tai, kad mes jiems tiek gero esame padarą? 
Tur būt vokiečiams nėra dar žinoma, jog 
pyktis, blogis ir neapykanta gimdo atsako 
pyktį, neapykantą, o tuo. tarpu kad ir mažas 
geras darbas sugrįžta šimteriopai tiems, ku
rie jį bus atlikę: ir tik po to gali atsirasti 
palaimingoji taika ir gėris žemėje, o tuo 
tarpu to viso suvargusiai ir iškankintajal 
žmonijai taip labai trūksta“. M.

kiekvienam amerikiečiui ir 
gerai žinoma . . . tik, deja, 

mūsų kančias nieko nežino 
nenori. Ir šiuo metu jie el- 

„auslaenderiais“ paniekinamai,
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moksias
Medardas Bavarekas

Siaubas
Tą vąkarą lauke lijo lietus ir baisiai 

Iiautę Vėjas. Aš sėdėjau užgesinęs šviesą 
et vistiek kažkas buvo aplink mane ir ne
atėjau išbūti kambaryje. Nors buvo taip 
imsu, kad nesimatė ne vienos sienos, bet 

vistiek kažkas stovėjo priešaky, ar užpakaly, 
kad turėjau šokti tai prie vienos, tai prie 
kitos sienos, ar grabalioti rankomis.

Uždegiau šviesą ir kambaryje nelijo ir 
nepūte vėjas, bet nebuvo ten jokios ramy
bės. As vėl užgesinau šviesą ir puoliau į 
lovą. Norėjau nieko nematyti ir bent kurį 
ląiką nieko nejausti. Deja, jau buvo vėlu ir 
aš kuo greičiausiai sprukau gatvėn.

Kiek galėjo -būti laiko?
To nežinau, bet baisiausią buvo tai, kad 

ten visiškai niekas nepasikeitė, tik mano 
raumenys dar labiau įsitempė ir galvoje, 
kaip kokios purvinos srovės, sukosi kraujas, 
Aš mostigavau rankomis, bet mano Dievas 
nenorėjo to, kad aš pasiekčiau kokį daiktą: 
ranką, lazdą, ar akmenį kad būtų akmuo, ar 
žemės gabalas, kurio galėčiau taip stipriai 
įsitverti, kad prasidėtų viskas nuo to . . . 
Paskui keli ramūs žodžiai ... Paskui mie
gas. Paskui gyvenimas ...

Nors ten- buvo šalta ir šlapia, bet, o 
Viešpatie, aš susitikau vieną vyrą. Tik pas
kui prisiminiau, kad tai buvo tolimame 
miesto pakraštyj. Kiek laiko mes galėjome 
eiti Įtartu, jei paskui priėjome tiltą?

L. Dovydėno istorija apie pikta šuni Bolsių
Galima atominėm bombom ųiėtytl į prie- 

|ą ir nepataikyti į. tikslą ir. galima mažytę 
bakteriją įmesti, kur reikia, ir sunaikinti 

^pabaisą. Liudas Dovydėnas moka ' pasirinkti 
moderniausią ginklą — taiklų žodį ir tin
kamą kalbą, nes dažniausia kalbantieji ne
supranta nebylių kalbos ir ponai vęrgų, o 
laisvieji pavertųjų kalbos.

L. Dovydėno „Pabėgėlis Kapšiukas“ yra 
pikto, niekšiško šuns Bolsiaus iš savo namų 
ištremtas šunytis, kuris su vilkiuku Rudžiu 
išeina į pasaulį laisvės ir teisybės ieškoti.

Kas tas Bolsius? Tai labai biaurus ir plėš
rus šuva, kuris skriaudžia ir naikina visus 
ir viską. Tai klastingas šuva, kuris apsimeta 
lekaltu avinėliu, teliuku, lape, o dantis turi 
zisada nuo kraujo raudonus. Jis žudo visas 
gyvulių rūšis. Dėlto susirinkę yisi gyvulėliai 
nutaria prieš' tą pabaisą kovoti. Bet, kai 
reikia pradėti, tai visi bijo ir atidėlioja. O 
tas Bolsius išnaudoja kitų baimę ir po vieną 
vis glemžia. Rudžiukas pasisiūlo parišti tam 
gyvulėdrai po kaklu skambalą, kad visi ži
notų, kada tas pasalūnas atsėlina naikinti. 
Rudžiukui pasiseka parišti skambalą ir 
įburbinti j jo gerklę akmenį, bet tenka ir 
jam pačiam nuo Bolsiaus nukentėti, nes jis 
vis tiek pajėgus pulti savo aukas. dalų gale 
visi gyvulėliai pradeda partizaniškai ka
riauti prieš Bolsių. Ir Rudis ir Kapšiukas, 
pasimetę, galų gale susiranda miškuose, kur 
Kapšiukas plunksną padeda už aulo, o 
išsiima šautuvėlį. . -

L. Dovydėnas Kapšiuko ir Bolsiaus istori
ją rašo jaunimui, bet ji bus artima ir bran
gi kiekvienam lietuviui, nes joje kiekvienas, 
ras save, savo idėjas, išgyvenimus, dabartį 
ir ateitį. Rašytojas puikiai žino, ko jis sie
kia, ir moka mesti tokias idėjas ir tokius

— Sakyk, — puoliau aš jį, — ką man da
ryti? Ką. man daryti? Daryk ką nors, ką 
tik nori daryk su manimi, bet aš taip nega
liu, negaliu!

— Kas tau yra? Sunku gyventi? — atsakė 
jis man tuojau pat pajuokiančiu, storu, t» 
kiu, kaip iš kažin kur atlėkusiu balsu.

Ir aš nutilau. Apsidžiaugiau. Ėjau šalia 
tylinčio aukšto vyro. Lietus nesustojo 
ir gatvėse buvo tuščia ir šlapia. Dėl ko gi 
man pasidarė liūdria ir graudu? Bet vis 
dėlto man jau buvo liūdna, aš buvau gat
vėje, šalia manęs ėjo tikras žmogus. Buvo 
galima pradėti galvoti, jausti, kalbėti.

— Klausyk, aš nežinau, kas tu esi, bet man 
dabar jau geriau. Kodėl tavo keli žodžiai 
taip paveikė?

Jis griebė mane už rankos- ir ėmė stipriai 
purtyti.

— Kvaily! .— rėkė jis man į ausį, — 
Kvaily! Eik namo kuo greičiau. Eik, kol 
nevėlu!

Ir po antrųjų jo žodžių aš pasijutau dar 
ramesnis.

— Aš negaliu eiti namo. Ne, ne. Ką aš ten 
veiksiu? Man tai perdaug baisu. Aš negaliu 
to išlaikyti.

— Tu esi vienas?
— Taip. Aš vienas.
— Nepasilik taip. Susiieškok moterį. Tai 

kartais padeda.
Mane apėmė pyktis. Buvo taip gera jausti 

palaimintą, šiltą, ir švelniai glostantį pyktį, 
po tų siaubo valandų.

— O ar tau padėjo?

Šukius, kurie yra iš lietuvio širdies 
ištraukti.

„Nepėsčia žmonių giminė, jie daugiau pe
šasi, negu glostosi. Kas pešasi, o mes, varg
šai, našlaičiai, turime kentėti“. Taip, kas 
pešasi, o kam odą lupa.

„Pasaulis blogai sutvarkytas, negali gy
venti kaip nori. Nėra jokios laisvės“.

— Negerai, Rudi, per kitų kraują tu eini 
į savo laisvę“.

O kam gaila kitų kraujo? Nes ir Rudis, 
tas laisvės troškėjas suėdė kelis pakštelius, 
užpuolė barsiuko vaiką, išgėrė startos kiau
šinius, skriaudė visus už save silpnesnius. 
Sena Ibseno tiesa: Macht ist Recht

Bet -Dovydėno pagrindinė idėja: Bolsius 
žus, nes „visokios piktos dvasios, visokį 
pikti nagai ir nasrai patys save suėda“. 
Tikėjimas kalnus griauna. O čia ne kalnas, 
o paprastas šunpalaikis Bolsius savo baisio
mis šunybėmis, veidmainystėmis sukėlė pa
saulį prieš save ir tai Bolsių sunaikins“.

Ateis toks pavasaris, kada visi gyvūnai 
prieš Bolsių sukils.

Tokia yra L. Dovydėno istorija apie piktą, 
vylingą šunį Bolsių.

Literatūriškai L. Dovydėno kūrinys yra 
vertingas, nes kupinas gražių idėjų ir plas
tiškų vaizdų. Tiesa, kompoziciniu atžvilgiu 
jis yra silpnas, nes tai nėra vieningas archi
tektūrinis pastatas, o tik palaidos akmenų 
krūvos. Bet L. Dovydėnas moka taip vaiz
dingai ir stilingai rašyti, kad jis ir^apie ne
reikalingus dalykus kalbėdamas sugeba 
skaitytoją suįdominti. Dėl vien stilistinių 
puošmenų su malonumu skaitai nereikalin
gus ekskursus j šalį. L. Dovydėnas po „Bro
lių Domeikų" vėl švystelėjo mums vislepis 
artima, brangia kalba, šį' kartą trerrinnf^ 
kalba Stp. VykMai'

Jis nieko neatsakė, bet ėmė velniškai kva
toti. Jo kvatojimas lėkė per vėją ir lietų, 
per tuščias, juodas gatves, kaip koks bepro
tiškas klyksmas, kaip kokio pragaro kančia.

— Tylėk! — surikau aš dar to paties pa
laiminto pykčio veikiamas ir ėmiau galvoti 
apie tai, ką jis pasakė. Ne, aš nenorėjau 
jokios moters, ne. Be abejo, mane kratytų 
šiurpas. Ne, ne! O gal? Vienai valandėlei 
rasčiau poilsį, rasčiau miegą ir tylumą, 
tokį, kaip gabalas uolos pačiame jūrų 
dugne, tokį kaip vidurnaktis giliausiąjį! 
miške. Taip, taip , . . Tokį, kaip mirtis, 
kaip nebūtis ... Bet tik vienai valandėlei... 
O paskui?

— Tu gal geriau pagalvotum apie kitus!.. 
Tai tau padėtų . . . Tikriausiai. Tuperdąug 
galvoji apie save, — tarė jis vėl savo tėklu, 
kaip iš kažin kur atlėkusiu balsu.

Ben. Rutkūnas

Gyvąjį kelsis
Pasaulis — pūvantis lavonas, 
išniekintas žmogus------------
Pašvaistėse raudonas 
vis trūkčioja dangus.
Išvyti iš lizdų ereliai klykta, 
tankynėj Slepiasi žvėris.
O dūki, žeme, savo sūnus ryki, 
te pragaras pasigėrės!
Ar negana tąu buvo duonos 
palaimoje taikos?
Pagimdė išgamas madonos 
ir žūčiai išdavė vaikus!
Tranai panūdo viešpatauti 
apgaule, priespauda, kerštu — 
ir vedė j bedugnę tautą, 
ir mindžiojo teises tautų.
Ir susimaišė žemė, skliautas, 
užtvino liepsnos, pelenai — 
vaitojo išblaškytos tautos 
ir brido kraujo nemunais.
Sutruks grandinės, kelsis teisė 
gyva iš kraujo, pelenų!
Tiktai atvertos žaizdos baisios 
švinu guls sąžines tranų.

Aš tylėjau ir negalvojau apie tai, ką į» 
man kalbėjo. Daugiau gi jis man nebuVp 
reikalingas. Taip, ta minutė, kada maps 
buvo apleidusios visos mano jėgos, taip, oęt 
dabar jau ne. Kam man vaikščioti aplink 
tą šlapią ir tuščią miestą ir kažkokiam ne
pažįstamajam pasakoti apie save? Gana. Ai 
norėjau eiti namo, bet jis laikė mane už 
rankos ir nesirengė paleisti. Taip jis ėjo 
šalia manęs, kaip šešėlis, kaip kokia pikta 
prie manęs pristojusi dvasia.

Po kiek lailjo, kada mes praėjome vidujj 
miesto ir ėjome į kitą pusę, jis vėl ėmg 

’mane klausinėti. Aš turėjau jam atsakinėti 
bent iš dėkingumo, kadangi šiaip ar tkip jft 
man 'gi buvo daug padėjęs.

— Drauguži, — tarė jis man pagaliau 
visai kitokiu švelniu balsu. — Mes netyčia 
susitikome, bet man atrodo, galėtume būti 
draugai. Ypač dėl to, kad tu esi ne tol<8, 
kaip tie visi, kurie čia tomis pačiomis gat
vėmis vaikščioja kasdien.

— Kodėl? Aš esu visai toks pat, kaip ir 
visi žmonės.

Ha, ha! Ne, tu esi nelaimingesnis.
' — Tylėk! — sušukau nusigandės. — Tu 
'vfel 'pradedi su tokiomis kalbomis.

(nukelta į 4 p.)
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Spaudos apžvalga
PUSDIENIO BUTŲ PAKAKĘ . » .

Manchester Guardian”: Vakarykščios de
rybos darbų rikiavimo komisijoje parodė 
pavydzdį, koks nepraktingas būdas, kuriuo 
derybos vedamos. Daugelis kalbų buvo 
ilgos ir ne perdaug įdomios.. Niekas nekelia 
abejojimų dėl principų, kurie galų 'gale tik 
ir svarbūs. Betgi aišku, kad mažiau itarimų 
prisisunkusioje atmosferoje būtų pakakę 
vieno priešpiečio, kad derybos dėl balsa
vimo procedūros būtų baigtos. Per anksti 
kalbėti apie spaudimo atoslūgi- Tačiau Ta
rybų s-ga, sekdama Anglijos ir Amerikos 
pavydžiu, sutinka daryti koncesijų mažo
sioms ir vidutinėms valstybėms. Kad kom
promisas bus pagaliau prieitas, rodosi 
neišvengiama. Jei būtų buvę elgiamasi tak- 
tingiau, tai mažosios tautos būtų, rodos, 
laisvu noru sutikusios su tuo, ką dabar 
atmeta. Viešpatauja įtempta atmosfera, lig 
dar neprasidėjus pačiam kongreso darbui.

„Daily Herald”: Lengvai suprantama, jog 
mažosios tautos nori, kad ir jų balsai būtų 
skaitomi ir žodžių klausoma. Australijos 
užsienio reikalų ministeris savo ' nuomonę 
pasakė jam įprastu tiesumu. Niekas negali 
palaikyti blogu dalyku, kad mūsų simpatijos 
yra jo pusėje. Yra griežtų nuomonių skir
tumų tarp atskirų tautų, ir reikia tikėtis, 
jog bus rastas kompromisinis sprendimas, 
kuris atsižvelgtų į abi šalis.

NEPRIIMTINAS PLANAS
Visi laikraščiai pranešė Reuterio žinią, 

pasak „Jewish Agency” atmeta federacinės 
Palestinos planą, kuris nesąs tinkamas net 

" diskusijų pagrindu imti. Laikraščiai ta pro
gą pažymi, kad federacijos planas paruoštas 
žinovų komisijos. Britanijos vyriausybė 
parlamente pasisakė šį planą imsianti gairė
mis klausimui spręsti. „News Chronicl” 
Niujorko korespondentas patyręs, kad 
Amerikos Vyriausybėje esančios nuomonės 
pasiskirsčiusios dėl šio plano. Veikiančios 
labai stiprios jėgos, kad Amerika atmestų 

Siaubas
(atkelta Iš 3 p.)

Jis paleido mano ranką ir apkabino per 
liemenį, kaip kokią savo mylimąją.

— Nusiramink, brangusis. Kodėl tu kan
kiniesi? Iš to tu neturėsi jokios naudos. 
f ūk toks, kaip visuomet, kaip tada, kada tu 

ūni linksmas ir laimingas. Juk kartais tu 
toks būni?

Nieko aš jam negalėjau atsakyti. Gal būt 
taip, gal būt ne.

• — Pasakyk,ko gi tu, pagaliau, norėtum?
Aš tylėjau. Ką nors reikėjo jam atsakyti,, 

ir kad būčiau galėjęs, būčiau ką nors 
atsakęs.

— Sakyk gi pagaliau, — rėkė jis man į 
ausį, atrodo, baisiai įpykęs. — Jei tu esi 
gyvas žmogus, tu turi ko nors norėti! Tau 
turi, po šimtais, būti kas nors įdomu! Sa
kyk, sakyk, arba . . .

Buvau labai nuvargęs. Kaip gera būtų, 
kad jis mane paliktų. Jis man daugiau viš- 
kai nebuvo reikalingas.

— Ką aš tau pasakysiu, — po ilgos tylos 
prabilau aš visai pavargusiu balsu. — Ne
žinau. Pagaliau, aš nieko nenoriu.

— Nieko?! — sušuko jis linksmai ir Stai
ga sustojo pagriebęs mane už abiejų rankų. 
Mes buvome jau kitame miesto gals ir sto
vėjome ant didelio, griozdiško, juodo tilto. 
Atrodė, buvo jau po vidurnakčio ir gal 
greitai turėjo švisti.

— Dabar gerai. Aš žinau, kas tau geriau
sia būtų. Iš tikrųjų čia nieko nėra, ko būtų 
galima norėti. Taip, taip, čia visiškai nieko 
nėra. Kam tau kankintis? Žinai, geriausiai 
ir būtų nieko nenorėti, nejausti, ar ne? 

° Visiškai nebūti. Tada būtų tuščia, tada 
visiškai nieko nebūtų. Tu juk taip norėtum, 
bet tik nežinai, kaip tai padaryti? Ne?

planą. News Chrphicl” yra vienintelis dien
raštis, kuris visai atvirai iškelia Amerikoje 
vyraujančias nuomones. Kiti dienraščiai yra 
daug rezervuotesni.

„Daily Telegraph”: Britanijos planas 
autonomiškai arabų žydų provincijai Pale
stinoje įkurti gavo sunkų smūgį, kuris gali 
pasirodyti mirtinas. Net jei Amerika ir 
priimtų planą maža vilties, kad būtų galima 
jį įvykdyti. Jį atmetė įtakingiausi „Jewish 
^jency” vykdomojo komiteto žydai, kurie 
Žra visai opoziciškai nusistatę prieš jį.

aigdamas „Daily Telegraph” paliečia ga
limybę, kuri ir kituose laikraščiuose mini
ma, būtent, D. Britanijos nuo Palestinos 
mandato atsisakymą. Bet apie šį žygį kal
bama tik tarp kita ko ir, kaip rodosi, joks 
anglų laikraštis šios galimybės nesvarsto 
rimtai. Daugiur pasisakoma, visas klausimo 
kompleksas perduotinas Amerikos vyriausy
bei, ir viliamasi, kad. tuo būdu būtų pa
siektas visoms šalims priimtinas sprendimas.

ANGLIS IR INKORPORACIJA
Prancūzijos nusistatymą Saaro klausimu 

gvildena „Manchester Guardian” nuodugnia
me vedamajame. Pateikdamas apžvalgą, 
dienraštis rašo: Saaro srities klausimas ir 
vėl iškilo. Žinodama savo priklausymą nuo 
Saaro srities, Prancūzija ir vėl iškėlė rei
kalavimą, kad kalbamoji sritis būtų įjungta 
į Prancūzijos ūkio sistemą. Britanijos ir 
Amerikos užsienio reikalų ministerial pasi
sakė sutinką šį klausimą svarstyti palankiai. 
Bet ką reiškia įjungimas į Prancūzijos ūkio 
struktūrą? Prancūzai sako, kad jie nenorį 
Saaro srities aneksuoti. Gal tai ir nuošir
džiai sakoma. Bet jei Saaro srities įjungi
mas ir nereikštų, tiesioginės aneksijos, tai 
vis dėlto jis būtų atskyrimas nuo Vokietijos, 
kaip 1919 m. Kas tad daryti?

Prancūzijos anglies ir saugumo reikala
vimas yra neatskiriamai susijęs su reikala
vimu prisijungti Saaro sritį. Tas faktas, kad 
Britanija negali eksportuoti anglies, labai 
trukdo Britanijos diplomatijai.

Aš susidomėjau.
— Klausyk, kas tu esi, kad taip gerai 

mane pažįsti? Is kur tu viską žinai ir kodėl 
tu apie mane taip daug galvoji?

— Aš apie tave? Cha, cha! — ir jis ėmė 
taip kvatoti, kaip jau karią buvo kvatojęs 
ir nuo to jo beprotiško klyksmo skambėjo 
tiltas ir visi aplinkiniai namai, kaip koks 
pragaro malūnas.

— Aš apie tave? Ne, aš galvojau apie 
save. Aš nieko nežinau apie tave.

Ir jis griebė mane už liemens, iškėlė iki 
tilto atramų ir norėjo mesti žemyn.

— Aš tau padėsiu! Aš tau padėsiu! Tu 
juk negali pats! Negali! — jis jau ne 
kalbėjo, o rėkė. — Gal paskui aš ir pats 
pas tave ateisiu ...

Tada mane.apėmė tas pats siaubas, dėl 
kurio tą naktį aš buvau išbėgęs iš namų. 
Ėmiau plėšyti jo rankas ir kandžioti krū
tinę, o manyje virė siaubas. „Ne, ne,” — 
pagalvojau kovodamas, „tai būtų baisiausia, 
jeigu visškai nieko nebūtų. „Ir vėl aš jį 
plėšiau, kandžiojau ir spardžiau ir vėl gal
vojau: „Ne, ne. Tai būtų baisiausia. Štai 
kas mane' kankina ir štai ko aš labiausiai 
bijau. Taip, taip, to aš labiausiai nenoriu. 
O vis dėlto tai afeis. Nebus nieko. Nebus 
manęs.' Nebus nieko, nieko . . .”

Man jau nebereikėjo kovoti. Jis staiga 
mane paleido.

— Taip, tu jau nieko nebenori? Tau jau 
niekas neįdomu? — ir kvatojo toliau savo 
prakeiktu klyksmu. Bet aš jau bėgau . . .

— Tu norėtum nebūti? Cha, cha, cha!!
Bet aš bėgau. Mane vijo nežmoniškas 

siaubas. Aš nieko negalėjau jausti, nieko 
galvoti, tik bėgau, bėgau . . . Man tik 
atrodė, kad jei taip amžinai bėgsiu, galėtiu 
kaip nors išlaikyti*-Taip bėgau. bėgau, nes 
negalėjau pakelti ir vis bėgau, bėgau . . .

Laikraštis baigia: šiuose dalykuose negali 
riesti nosies, neįstengdamas suteikti prakti
nės pagalbos. Prancūzija vėl darė seną 
bandymą apsidrausti apsirūpinimą anglimi. 
Jei jai reikia anglies, tai ji turi imti iš 
Saaro srities, o jei Prancūzija pasiimtų 
Saaro sritį, tai labiau negu aišku, jog Pran
cūzija padarvtii nauja ligos židinį vakarų 
Europos struktūroje, lygiai kaip 1919 m., 
kai ji jsijungė kasyklas į savo ūkį. Ar apsi
moka imtis šitos rizikos? Ar nebūtu kiek
vienu atžvilgiu geriau, jej Prancūzija anglį 
įsigytų normaliu prekybos keliu, užuot pa
naudojusi politinį pasivavinimą?
J~ininkas . . . ~•

(atkelta iš 2 p.)
išvežtas į Sibirą, arba vėl Viršila, nukan
kintas vokiečių kalėjime.

Bendrai apie jūros ir laivyno reikalus 
praeityje ir ateityje Gen. T. Daukantas 
pareiškė:

— Jūrų kapitonas laive ruošiasi prie 
audros, dar gražiam orui tebesant. Tai aš 
pasakiau viešoje paskaitoje Klaipėdoje len
kų ultimatumo dieną =■ 1939 m. kovo mėn. 
19 d. Mes-tai yra-mūsų vadovaujantieji 
nebuvo persiėmę panašia jūrininko psicho
logija ir buvo įvykių užklupti. Už tūi, ma
no manymu, tauta skaudžiai turėjo sumo
kėtu Mūsų laivynas nukentėjo “/• daugiau
sia iš viso pasaulio. Nuostoliai siekia arti 
lOO’/o laivų ir personalo. Tai atsitiko dėlto, 
kad laivyną daugumoje tvarkė agronomai. 
Jie sugebėjo labai gražiai atgaivinti ir re
formuoti mūsų žemės ūki, bet jų dėka 
laivynui padaryta skaudžiausių nuostolių. 
Taigi, be pareigingumo, atsakingumo jaus
mo, reikalinga dar ir techniškas vadovau
jamo reikalo pažinimas. Lietuvos ateitis 
reikalaute reikalauja, kad tinkamas žmo
gus būtų tinkamoje vietoje. Aš jau šią 
mintį kėliau pačioje mano jūros veiklos 
Lietuvoje pradžioje “ 1923 m. viename 
savo straipsnyje, kuris buvo įdėtas „Lais
vėje“. Man šitai nepraėjo nekaltai. Keršto 
kupini ne jūrininkai norėjo mane „sumal
ti“, bet esu jūrų kapitonas, prie audros 
ruošiausi dar geram orui esant, ir todėl jų 
sukeltas viesulas aplaužė man kai kuriuos 
stiebus, bet vis dėlto laimingai plaukiu į 
artimą uostą mano gyvenimo pabaigą. —

Gen. T. Daukantas, nuo 1903 iki 1917 
metų išbuvęs jūres tarnyboje karo laivyne, 
nuo 1919 iki 1922.metų prekybiniame lai
vyne, nuo 1923—1925 m. Juros Mokyklos jū
ros reik, inspektorius ir lektorius, nuo 1925 
iki 1939 metų epizodiniame kontakte su jū
ra, jos reikšmę keldamas spaudoje ir per 
paskaitas visuomenei, nė paskutiniaisiais 
metais Tėvynėje ar išeivijoje nepamiršta 
jūros reikalo. Jis kiekvienomis progomis 
jaunimui ir visuomenei aiškina jūros 
reikšmę, norėdamas gero ateities Lietuvai

S. Narkėllūnaitė
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