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Kongresas susirinko svarstyti Marshallio planą
DIDELE KONGRESO SESIJOS REIKSM £ PASAULIO ATEIČIAI. JEI EUROPOS KRAŠTŲ LAISVA BENDRUOMENIŲ STRUltTORĄ BOTŲ SUNAIKINTA,( TAI 
' PASAULIO TRAGEDIJA BOTŲ NEIŠVENGIAMA. SENATORIUS TAFTAS PRIEŠ MARSHALLIO PLANĄ? JIS MANO, KAD VOKIETIJOS

SVARBESNĖ NEGU MARSHALLIO PLA NAS.

Šios dienos numeryje

PROBLEMA YRA
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĘ MININT

PREZIDENTO TRUMANO PRANEŠIMAS
Vašingtoną (AFP). Prezidentas Trumanas 

lapkričio 17 d. kongrese padarys pranešimą 
apie Europai neatidėliotinos pagalbos bū
tinumą ir apie Jungtiniu Amerikos Valsty
bių finansinę būklę. Vašingtono politiniuo
se sluoksniuose pažymima, jog prez. Tru- 
manas savo kalboje pasisakys, dėl reikalo 
skubiai sudaryti fondą pereinamąja: pagal
bai, kad tuo būdu būtų galima sukliudyti 
tolimesnį Europos ūkiškąjį smukimą.

MARSHALLIS APIE IŠDIRBTĄJĮ 
PROJEKTĄ

Vašingtonas (AP/DPD). JAV užsienio 
reikalų ministeris George C. Marshallis 
bendrame Senato ir Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komisijų posėdyje -padarė pranešimą 
ir prašė kongresą paskirti 59", mil. dolerių 
skubiems Prancūzijos, Italijos ir Austrijos 
reikalams. Jis pranešė, kad numatomoji 
Europai suteikti bendroji plataus masto 
pagalbos programa, be jau paminėtos su
mos, pareikalaus nuo 16 iki 20 milijardų 
dolerių.

Marshallis pasakė: „Kadangi Europa yra 
visiškai priklausoma nuo amerikiečių pa
galbos, tai nepaprastoji kongreso sesija tu
rės didelės reikšmės mūsų krašto ir viso 
pasaulio ateičiai”. Nors tikrieji pavojai esą 
veik susieti su pagalbos programa,, bet pro
gramos pasisekimo perspektyvos esančios 
geros.

Nors JAV, D. Britanija ir Prancūzija 
yra padariusios žygių Europa; atkurti, tuo 
pat metu esą jau visiškai paaiškėję, jog 
Sovietų Sąjunga, vadovaudamosi savo ypa
tingais sumetimais, kurie tik jai pačiai yra 
žinomi, toje atkūrimo akcijoje nedalvauja.

„Mes turime šilą šiurpą sukeliantį iššau
kimą priimti ir neturime leisti, kad laisvoji 
Europos kraštų bendruomenė būtų sunai
kinta. Jej tas įvyktų,, tai reikštų viso pa
saulio tragediją” — pasakė Marshallis.

Į Rytus nuo tos linijos, kur sąjungi
ninkų armijos užbaigė karo veiksmus, 
esanti aiški svetimos rankos žymė. Dėl tos 
priežasties JAV yra verčiamos savo pagal
bos akcija apsiriboti tose srityse, kur tau
tos yra išlaikiusios savo tradicijas ir dar 
turi laisvę veikti savo nacionalinių interesų 
ribose.

PAGRINDINIAI MARSHALLIO PLANO 
BRUOŽAI

Skubiajai pagalbai yra reikalinga 597 mil. 
dolerių, kad paminėti kraštai galėtų išsi
versti: ki ateinančių metų kovo mėn. Mar
shallis tiki, kad iki to laiko kongresas jau 
bus padaręs sprendimą dėl pagalbos plano, 
kuris yra pakrikštytas jo vardu. Pereina
moji pagalba bus teikiama didžiąją dalim 
maisto produktais, degamąja medžiaga, trą
šomis, sėklomis ir* medikamentais. Admi
nistravimas turės būti centralizuotas ir 
vykdomas dabar esamų amerikiečių pa
siuntinybių ir' misijų paskiruose kraštuose.

Bendru pagalbos planą vykdant numa
toma sudaryti tvirtas sutartis su kiekviena 
dalyvaujančia valstybe. Pirmiausiai iš kon
greso būsią pareikalauta iš viso 7,5 mili
jardų dolerių. Tos sumos užteksią 15 mėne
sių, skaitant nuo 1948 m. balandžio 1 d. 
Nuo tos dienos ligi 1948 m. birželio 30 d. 
reikėsią 1,5 milijardų dolerių. Principe 
galbos tiekimą: bus vykdomi formoje 
vanų arba paskolų. į

pa- 
do-

Debatai dėl Lordų Rūmų kompetencijos
Londonas. — Žem. Rūmų diskusijose dėl 

vyriausybės pasiūlymo aprėžti Lordų Rūmų 
kompetenciją vakar kalbėjo W. Churchillis. 
Jis pareiškė, kad dabartinė vyriausybė, kurį 
įrodė, jog nesugeba išspręsti nė mažiausių 
kasdieninių problemų, vis reikalauja naujų 
įgaliojimų. Ji norinti įvesti D. Britanijoje 
vienų rūmų sistemą (toj vietoj Churchillis 
buvo pertrauktas šauksmais iš Darbo Par
tijos pusės). Turint galvoje — tęsė toliau 
Churchillis — kad D. Britanija neturi rašy
tos konstitucijos ir jos parlamentas renka
mas ilgam 5 metų laikotarpiui, vienų rūmų 
sistema gali privesti prie diktatūros. Da
bartinė vyriausybė turinti visas diktatūros 
užmačias. Tiesa, tai diktatūra be nusikaltė
liško elemento, tačiau ir ji neturi gerų, 
privalumų. Po diskusijų Žem. Rūmai I-ju 
skaitymu priėmė pasiūlytą įstatymą.

karių ir kaip civiliai daroininkai pasilie
kančių buv. vokiečių belaisvių. Tikimasi, 
kad kaip civiliai darbininką: D. 
joje pasiliks 10.000 vokiečių. .

Darbo ministerijos patvarkymu 
registracija visiems tiems vyrams 
iki 51 m.) ir moterim (nuo 18 — 40 m), 
kurie iki šiol niekur nedirbo arba dirba 
tokiose įstaigose kaip Britanijoje labai 
paplitę futbolo varžybų biurai, nakties lo- 
kalai ir pan.

Britani-

įvedama 
(nuo 18

Wiesbadenas. — Amerikiečių policija 
suėmė 4 stambius „spekuliantus” jų tarpe 
3 buvę SS nariai, kurie savo uždarbiais 
„juodojoje rinkoje” finansavo pogrindžio 
judėjimą.

Budapeštas. Vengrijos parlamentas sutei
kė neribotus įgaliojimus vyriausybei.

Marshallis pakartotinai pabrėžė, jog pa
galba negresia jokio krašto laisvei, bet 
priešingai esąs pagrindinis tikslas padėti 
Vakarų Europai likviduoti įsiskolinimą 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir atsis
toti ant nuosavų kojų.

SENATORIAUS TAFTO REAKCIJA
Naujorkas (AP). Senatorius Taftas, kuris 

kandidatuoja į prezidentus, vienoje kalboje 
pareiškė.: „Europos pasveikimui amerikie
čių politika Vokietijoje yra net svarbesnis 
dalykas kaip Marshallio planas. Yra faktas, 
kad nūdieniai santykiai1 Europoje 
dalimi yra veikiami amerikiečių 
Voketijoje.”

Taftas pažymėjo, jog JAV turi
daryti visa, kad sukliudytų tolimesnį komu
nizmo plitimą. Bet Europos kraštai pir
miausiai, patys turėtų nugalėti savo sunku
mus. Tik Vokietijai reikėtų! daryti išimtį, 
nes Vokietijos klausimų sprendimas yra j

didžiąja 
politikos

pareigą

Paryžius. Gen. de Gaulle sušaukė savo 
pirmąją po savivaldybių rinkimų spaudos 
konferenciją. Jis pareiškė, kad jo ir jo va
dovaujamo sambūrio tikslas esąs suorgani
zuoti Vakarų Europą kartu su D. Britani
ja ir JAV prieš komunizmo grėsmę. Ta 
grėsmė Prancūzijai sudaro didžiausią pa
vojų jos istorijoje. Jis esąs pavojingesnis 
net už Hitlerio Vokietiją, nes grasinanti ga
lybė turi pasekėjų pačioje Prancūzijoje. 
Savo sukeltą sąjūdį gen. de Gaulle sulygino 
su potvynio banga, kuri viską užlieja. Jis 
esąs įsitikinęs, kad jo sąjūdis laimės. Ko
munistų partiją i kol kas nėra reikalo ut- 
drausti. 'Polimesnis jos likimas' priklausys 
nuo jos pačios laikysenos. Kalbėdamas apie 
Vokietiją gen. de Gaulle pasisakė prieš su
darymą centrinės vyriausybės Vokietijoje. 
Jo nuomone, ateities Vokietija turėtų būti 
konfederacija, kuri būtų santarvininkų prie
žiūroje. Jei Londono konferencija nepasi
seks, turės būti sudaryta Vakarų Vokietijos 
valstybių sąjunga. Prancūzų zona tik tada 
turėtų būti sujungta su britų — amerikie
čių zonomis, jei Prancūzija gaus pakanka
mai garantijų, kad sujungtos zonos negrės 
jos saugumui ir ji gaus pakankamai anglies. 
Vokiečių valstybes esą būtina įtraukti į Va
karų Europos bloką. Paliesdamas Prancū
zijos vidaus padėtį, generolas pareiškė pa
geidavimą, kad profesinės sąjungos išsiva
duotų iš komunistų įtakos ir daugiau rū
pintųsi bendrais krašto reikalais, bet tie ak
lai gintų vien savo interesus. Generolas pa
sakė, eilę komplimentų D.’Britanijai, tačiau

amerikiečių karinės val- 
Marshallio pareikalautas

priklausomas nuo 
džios. Jis skaito 
pagalbai sumas perdaug didelėmis. Išleis
damos tokias dideles sumas JAV galinčios 
atsidurti prieš pavojus, nes 1948 m. tektų 
uždėti gyventojams 8 milijardus papildomų 
mokesčių. Be to, tektų perdaug apsunkinti 
eksportą ir įvesti kai kuriuos buvusiojo 
karo meto suvaržymus. Ne gana to, dar 
reikėtų turėti prieš akis didėjančios inflia
cijos tendencijas.

NAUJA PARAMA GRAIKIJAI
Vašingtonas (Dena-Reuter). Prez. Tru- 

mano Kongresui patiektame pranešime yra 
prašoma 300 milijonų dolerių Graikijai rem
ti. Norint Graikijos rėmimo programą ga
lutina; įvykdyti esą reikalinga naujų ištek
lių.

Vašingtonas. Valstybės sekretorių Mar
shallis pareiškė, kad jis Londono konferen
cijoje vėl iškels pasiūlymą sudaryti 40 metų 
paktą prieš eventualę Vokietijos agresiją.

DIDŽIOJI BRITŲ IMPERIJĄ PERCY.
VENA PRINCESĖS DŽIAUGSMO 
DIENAS

PIRMOJI TAUTINE ŠVENTO

MARTYNO JANKAUS ŠEIMOJE

PALAMINTOJI AKIMIRKA 
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CHURCHILLIS NENORI PAMINKLO
Doveris (DPD/Reu'ter). Winstonui Chur« 

chilliui asmeniškai prašant, yra atsisakyti 
nuo sumanymo pastatyti jam pminklą sta- 
čiuose kreidiniuose šlaituose prie Doverio, 
Pagal numatytąjį planną Churchillio figūra 
turėjo būti 70 metrų aukščio. Jis turėjo bū
ti jūrininko uniforrtioje ir rūkyti cigarą, 
kurio degantis galas naktį būtų buvęs ma
tomas ir Prancūzijoje.

Tarp Triesto policijos ir Jugoslavijos pa
trulių įvyko susišaudymas, (AFP)

Prancūzijai gresia pavojus
įleido galimybę, kad ir ten turės susidaryti 
panašus į jo sąjūdis. Jis nejaučiąs jokios 
simpatijos gen. Franco, tačiau manąs, kaa 
Prancūzija su Franco Ispanija gali palai
kyti gyvus prekybinius santykius. Paklaustas 
ar karas galimas, gen. de Gaulle atsakė tei
giamai.

KOMUNISTAI KELIA RIAUŠES
Marselis (AP). Komunistiniai demons

trantai puolė Marselyje rotušę norėdami 
sukliudyti burmistro pareigų perdavimą 
naujai išrinktam burmistrui, gen. de Gaul
le šalininkui. Buvo sunaikinti visi rotušės 
įrengimai ir 40 žmonių buvo sužeista. Kai 
minia puolė vieną naktinį lokalų, jo savi
ninkas nušovė vieną komunistą. Šiuo metu 
komunistai ginasi rotušėje prieš 3,000 po
licininkų. Profesinės sąjungos grasina ge
neraliniu streiku. Kai keturi jauni profesi
nių sąjungų nariai buvo suimti už pasiprie
šinimą policijai, demonstrantai išmušė tei
singumo rūmų langus, išvijo prokuratūros 
atstovą.ir sudaužė jo patalpų vidaus įren
gimus. Neramumų priežastim buvo deba
tai miesto taryboje dėl tramvajaus susisie
kimo pabranginimo. Demonstrantai žygia
vo gatvėfnis šaukdami „pakarkite de Gau
lle”.

! Milanas (UP). Siaurės Italijoje vjs daž
nėja susirėmimai tarp komunistų ir deši
niųjų. Paskutiniosiomis dienomis du' žmo
nės buvo užmušta ir keletas suže;sta. Po to 
kaj Milane du komunistai buvo užmušti ir 
kai prieš tai įvyko pasikėsinimas prieš ko
munistų partijos biurą (buvo pakišta bom
ba), komunistų demonstrantai puolė „kiek
vieno partijos” centrinę ir sunaikino visus 
įrengimus. Puolimo metu vienas tos parti
jos narys buvo nulinčiuotas ir vienas sun
kiai sužaistas. Katedros aikštėje Įvyko 10— 
20 tūkstaųčių žmonių mitingas ir buvo su
deginti dešiniųjų laikraščiai. Italų žinių 
agentūra ANSA praneša apie kairiųjų de
monstracijas Reggio, Moderiž ir Ferrara 
miestuose. Ir Spezia mieste 15.000 demons
trantų suruošė eisenas, kurių metu taip pat 
suardė „kiekvieno partijos” biuro patalpas.

D. BRITANIJOJE PASILIKS 10.000 
VOKIEČIŲ

Londonas. — Darbo ministerijos prane
šimų, paleidžiant vokiečių belaisvius, bri
tų žemės ūkyje truks 85.000 darbo jėgų. 
Pusę to skaičiaus tikimasi sutelkti iš Euro
pos įvairių kraštų, buv. Anderso armijos

Laukiama daug svečių
Londonas (Reuter). D. Britanijoje skai

čiuojama,'kad ryšium su princesės Elizabe- 
tos vestuvėmis į Londoną atvyks apie 
50.000 užsieniečių.

RUMUNIJOS KARALIUS MONCHENE
Mūnchenas (Dena). Vykdamas į Londoną 

dalyvauti princesės Elizabetos vestuvėse 
lapkričio 12 d. Rumunijos karalius Myko
las buvo nusileidęs Riemer aerodrome. Jis 
vyksta kartu su savo motina.. Aerodrome 
jį pasveikino JAV generalinis konsulas 
Mūnchene Sam Woods, o amerikiečių įgu
los policijos vienetas jo garbei iššovė 20- 
ties šūvių saliutą.

Ženeva. Čia vakar nusileido lėktuvas, ku
riuo Rumunijos karalius Mykolas ir motina 
karalienė Marija skrenda į Londoną daly
vauti britų sosto įpėdinės sutuoktuvėse.

* Indijos gubernatorius lordas Mount- 
battenas su žmona išvyko į Londoną daly
vauti karališkose vestuvėse. (DPD)

* Kanados ministeris pirmininkas Mac
kenzie Kingas atvyko į Europą ir lankysis 
Belgijoje, Olandijoje ir Prancūzijoje. (Dena)

12atvijc6 O^epriklaudGinybėd švente, minint
Šiandien latvių tauta švenčia savo Nepriklausomybės šventę. 1918 m. lapkričio 

18 d. latvių tauta įsijungė į laisvų ir nepriklausomų valstybių tarpą. Ilgai laivių tauta 
kovojo dėl savo tautos laisvės ir neilgai ta laisve buvo jai lemta džiaugtis. Tai. yrą 
bendras mažų Pabaltijo tautų likimas. Tiesa, lietuvių tauta istorijos bėgyje buvo su
kūrusi didelę valstybę. Atskiroms latvių tautos giminėms buvo pasisekę sukurti at
skiras kunigaikštijas, tačiau XIII amž. pradžioje, dar nespėjus joms susijungti Į vieną 
valstybę, vokiečių ordinas pavergė latvių žemes. Prasidėjo sunkus latvių tautos kry
žiaus kelias, kuris tęsėsi 700 metų. Tačiau būdama po vokiečių, vėliau po rusų val
džia, latvių tauta išlaikė savo tautinį charakterį ir laisvės troškimą, kuris po I pa
saulinio karo buvo realizuotas. Tai retas istorijos pavyzdys, kad maža tauta, lamdoma 
tokių didelių kaimynų, sugebėjo išsilaikyti per tokius ilgus šimtmečius. Užtat supran
tama, kad ir dabartinės tragedijos akivaizdoje latvių tauta žiūri drąsiai į ateitį ir bū
dama išblaškytą, kaip ir mūsų tauta, visame pasaulyje savo jėgas ir ryžtą skiria savo 
tautos laisvei.

Per 20 nepriklausomo gyvenimo metų visose srityse buvo pasiekta didelių laimė
jimų. Buvo sukurta literatūra, menas, suorganizuotos mokslos įstaigos. Buvo teigiamai 
išspręstos įvairios ekonominės problemos. Tarp Lietuvos ir Latvijos gyvenimo galima 
buvo pravesti aiški paralelė, nors pagrinduose yra ir žymių skirtumų. Lengvai supran
tama, kad tarp abiejų broliškų valstybių atsirado tam tikros konkurencijos, arba var
žybų momentas, kartais be reikalo drumstus tarpusavius santykius. Tačiau pagrin
diniuose klausimuose buvo sutariama -ir ypač po 1934 m. Baltijos Santarvės pasirašy
mo bendradarbiavimas turėjo nuolat glaudėti.

Be abejo, kad II pasaulinio karo eigoj ištikusi latvių, kaip ir lietuvių tautą, ka
tastrofa jas turės dar labiau suartinti. Būtų pageidautina, kad šios sunkios kovos už 
savo laisvę metu, tarp tų tautų būtų kiek galima glaudesnis bendradarbiavimas, ži
noma, nenorime tuo pasakyti, kad dabar to 
dėti visas pastangas, kad iškilę nesklandumai 
petys petin žengtų į geresnį rytojų.

Latvių Nepriklausomybės šventės proga mes nuoširdžiai linkime, kad visiems lat
viams, kur jie šiandien bebūtų, ta diena būtų jų tautos idealų Įgyvendinimo simbolis. 
Mes jungiamės savo jausmais prie broliškos latvių tautos siekimų ir tikime, kad ne
trukus ateis laikas, kada žiauri latvių tauta; padaryta skriauda bus atitaisyta ir ji 
galės vėl žengti laisvės keliu J naujus laimėjimus.

SUSITARIMAS DEL PALESTINOS
Naujorkas (Dena/Reuter). JT Palestinos, 

padalinimo komisijos posėdyje Jungtinės I 
Amerikos Valstybės ir Sovietų Sąjunga j 
principiniai susitarė dėl padalinimo įvyk-1 
dymo. Abi valstybės sutinka, kad 1048 m. 
gegužės mėn. 1 d. data būtų nustatyta kai
po terminas britų mandatui panaikinti ir 
atitraukti britų pajėgoms 
gi 1948 m. liepos mėn. 1 
lamuota , nepriklausomos 
valstybės. Pereinamuoju 
bus valdomas komisijos
mažųjų valstybių atstovų. Ta komisija 
priklausys nuo Saugumd Tarybos ir vykdys 
jos nurodymus.

iš Palestinos, ti
ri. turi būti prok- 
žydų ir arabų 

momentu kraštas 
sudėtos iš 3 — 5

bendradarbiavimo nėra, tačiau reikėtų 
būtų visi pašalinti ir kad abi tautos

Paryžius (Dena/Reuter). Paryžiaus laik
raščio „L’Intransigant” Maskvos korespon
dentas pranešė, kad sovietai š. m. birželio 
15 d. vienoje nuošalioje Sibiro vietoje esą 
įvykdę pirmąjį atominės bombos sprogdini
mo mėginimą. Korespondentas nurodo vo
kiečių mokslininkų pavardes, kurie dirba 
Sovietų Sąjungoje prie atominės energijos 
tyrinėjimų. Taip pat nurodoma kas iš so
vietų įžymybių dalyvavo prie sprogdinimo 
mėginimų.

Bomba buvusi maža: svėrusi tik 6 kg., 
bet jos veikmas.buvęs puikus. Sprogimas 
buvęs girdimas 32 km ridijuse. Iš bandy
mų grįžę sovietų mokslininkai, didžiau
sioje paslaptyje dabar ruošia ” pranešimą 
Stalinui, — rašo minėtas laikraštis.

Anglų ir amerikiečių vadovaują atominės 
energijos tyrinėjimų mokslininkai J šį, pra
nešimą žiūri labai skeptiškai.

Britų universiteto Birminghame prof. 
Oliphat, kuris dalyvavo prie pagaminimo 
pirmosios atominės bombos, abejoja, kad

MAHATMA GANDHI 
kalba į indų tautą

Dena-INP-Bild)

Sovietai suruošė „Bikini"?
sovietai turėtų atominę bombą. Jis pa
reiškė: „Aš vis dar esu nuomonės, kad 
praeis tam tikras laikas, kol Sovietų Są
junga įsigys tokį kiekį atominių bombų, kad 
turėtų šiokios tokios karinės reikšmės.” 
Dar skeptiškiau pasisakė atominės energi
jos tyrinėjimų instituto Chicagoje profeso
rius Dr. Edvardas Teller. Jis sako: „į tai 
nereik žiūrėti labai rimtai.” Paprastas pa
trankos šūvis yra girdamas už 32 km.

JAV armijos atominių tyrinėjimų specia
listas gen. majoras L. R. Groves išsireiškė, 
jog šis reikalas jį tik prajuokinęs ir jis 
norįs žinoti, kas bus dabar patiekta kaipo 
sekančioji pasaka.

SULTANEH SOVIETŲ' NEMALONĖJE
Teheranas (Dena-Reuter). Persijos minis

teris pirmininkas Quavam Sultaneh ir jo'ka
binetas, kurie neseniai prisidėjo 
kad su sovietais sudarytoji naftos 
jos sutartis nustotų galios, nebuvo 
ti dalyvauti sovietų pasiuntinybės 
sukviestame revoliucijos sukaktuvių proga.

prie to, 
koncesi- 
pakvies- 
pokylyje,

I I

1
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Didžioji britu imperija pergyvena princesės dži
PRINCESES ELIZABETOS IR LEIT. P. MOUNTBATTENO SUTUOKTUVIŲ PROGA

dienas
Apsiniaukusio nūdienos pasaulio laikraš

čių skiltis dabar dažnai paįvairina žinios 
apie pasiruošimus princesės Elizabetos, da
bartinio Anglijos karaliaus Jurgio VI vy
riausios dukters, sutuoktuvėms su Įeit. 
Pilypu Mountbattenu, buv. Oraikjos princu, 
kurios įvyksta šio mėnesio 20 dieną. Do
vanos ir sveikinimai jau seniai plaukia iš 
(vairių pasaulio kraštų, —‘ nuo žymių pa
saulio vyrų ir prastų darbininkų, nuo at
skirų asmenų ir kolektyvų. Pasiruošimai, 
pačioje Anglijoje, nežiūrint Anglijos ūkiškų 
sunkumų, yra plataus masto, kad dėl to net 
Berlyne išeinantis sovietų licencijuotas vo
kiečių laikraštis „Tagliche Rundschau” pa
noro „šaipytis”, susilaukė anglų protesto ir 
buvo nubaustas.

Sužadėtuvės įvyko š. m. liepos 9 d., ku
rioms karališkoji šeima maloniai pritarė. 
Abu sužadėtiniai yra Anglijos karalienės 
Viktorijas anūkų anūkai. Ltn. Mountbatte- 
nas yra antros eilės dabartinio Anglijos 
karaliaus pusbrolis ir lordo Viscounto

pirmas atsiskyrimas su tėvyne — jį plaukia 
su tėvais ir sesute į Pietų Afriką. Keletą 
savaičių vėliau, savo gimimo dienos proga, 
per radiją pasako imperijos jaunuomenei 
sekančio turinio kalbą: „Aš pasižadu jums 
visiems, kad savo gyvenimą, ar jis bus 
trumpas ar ilgas, skiriu jūsų labui ir mūsų 
didžios imperijos, kuriai mes visi priklau
som, tarnybai. Kartu kviečiu prie to darbo 
ij- jus visus prisidėti.”

Pilypas Mountbattenas gimė 1921 m. 
birželio 10 d. Graikijos Koriu saloje. Jo 
tėvas Graikijos princas Andriejus, mirė 
prieš trejetą metų. Motina yra princesė 
Alice, duktė pirmo Milfordo Haven marki
zo, kuris prasidedant pirmajam Didžiajam 
Karui buvo I-ju jūrų lordu. Pilypas buvo 
Graikijos karūnos paveldėjimo eilėje šeš
tuoju, tačiau ne tik - nuo to, bet ir nuo 
Graikijos pilietybės atsisakė.

Jaunas Pilypas dar mažas būdamas at
vyko pas savo dėdę ir globėją lordą Mount-

Iš Cheamo Pilypas buvo perkeltas tęsti 
mokslo j Gordonstouną, Škotijoj ir paskui 
į Dartmouto jūrininkų karo mokyklą, ku
rioje buvo apdovanotas ir pripažintas ge
riausiu kadetu. Šioje mokykloje pasižymėjo 
ir kaip geras sportininkas — laimėjo 
(Eafdley Howardo) kroketo pryzą.

Kada prasidėjo II-ras Pasaulinis karas, 
jis įstojo į Karališkąjį Laivyną, kaip jūrų 
kadetas ir 1940 m. sausio mėn. buvo pa
siųstas į Viduržemio jūros laivyną. Mota- 
pano mūšyje jis buvo atsakingas už pro
žektorių šviesos reguliavimą ieškant italų 
karo laivų. Už savo gerą pareigų atlikimą 
buvo paminėtas admirolo Andr. Cunning- 
hamo įsakyme ir gavo graikų karo kryžių

21 metų mažiaus Pilypas jau buvo vie
nas jauniausių karininkų, kuris dalyvauja 
didelio naikintojo H. M. S. Wallace koman
doje. 1942 m. rugpjūčio mėn. pakeliamas 
į leitenantus, o 1944 m. vasario mėn. paskiria
mas naikintojo Whelp pirmuoju leitenantu 
su kuriuo išplaukia į Ramųjį vandenyną.

mas, reiškia pripažinimą jo neginčijamų 
vadovo (leader) gabumų. Jo pamokos gy
vos, įdomios, geraį paruoštos.

Nors leitn. Mountbattenas gimęs grai
kas, bet atrodo kaip tikras anglas. Jis kal
ba puikiai angliškai, persiėmęs anglų tra
dicijomis, o graikų kalbos Tiet visai nemoka. 
Anglijos pilietybę tepriėmė šiais metais, 
prieš savo sužieduotuves su princese Eli- 
zabeta.

Savo darbą jis mėgsta, mėgsta taip pat 
sportą, šokius ir draugus, bet vedybos, 
atrodo, sutrukdys jo tarnybą ir jam teks su 
ją skirtis. Karalaitės vyras turės dalyvauti 
dažnuose oficialiuose pasirodymuose kartu 
su visa karaliaus šeima, nes jis pasidaro 
jos narys. Tradicijos Anglijoje, tas pat kas 
įstatymas kontinente.

*

Elizabetos ir Pilypo sužieduotuvių proga, 
pasveikinus sužieduotinę seniems jos drau
gams ji pareiškė: „Koks palengvėjimas, 
kada nebereikės daugiau savo jausmų VESTUVIŲ METRIKA

Mountbatfeno, buv. Indijos vicekaraliaus ir 
dabart. gen. gubernatoriaus, brolvaikis.

*
Princesė Elizabeta Aleksandra Marija 

gimė 1926 m. balandžio mėn. 21 d. Vos 
jai paūgėjus, dėl jos kūdikiško linksmumo 
ir draugiškumo, Elizabeta labai susibičiu
liavo su seneliu Jurgiu V, kuris ilgai ir 
sunkai sirgo. Dešimties metų būdama per
gyveno pirmą smūgį — senelio mirtį.

1936 m. gruodžio mėn. jos dėdės Eduar
do abdikacija pakeitė jos gyvenimą. Dabar 
j Elizabetą buvo žiūrima su kitomis aki
mis tiek iš parlamento, tiek iš tautos pu
sės. Laike jos tėvų karūnacijos 1937 m. 
gegužės 12 d. minios, kurios ją matė, ste
bėjosi! jaunos mergaitės rimtumu ir didin
gumu.

Tėvai antrą kartą palieka ją kitų prie
žiūrai jai esant 13 metų, nes išvyksta ( Ka
nadą, kaip ir anuomet kai ji dar buvo, vos 
aštuonių mėnesių amžiaus, kada jie lankėsi 
Australijoje. Kartu ji negalėjo vykti, kad 
nebūtų nutrauktas mokslas. Prancūzų kal
bos ji tiek pramoko, kad jau visiškai laisvai 
tuometiniam Prancūzijos prezidentui Le
brun ir jo žmonai pasako prancūziškai pa
dėkos kalbą už jai iš Prancūzijos atvežtą 
lėlę.

. Užeina karas. 14-kos metų amžiaus pa
sako pirmąją per radio kalbą visos Britų 
Imperijos vaikams. Ji pasakė jiems: „Kada 
sugrįš taika, mums dabartiniams vaikams, 
prisiminkime, teks kurti laimingesnį ir ge
resnį pasaulio rytojų”.

Sulaukus 18-kos metų, pagal nusistovė
jusias taisykles bei papročius, jai skiriamos 
tam tikros viešos funkcijos ir pradeda ro
dytis viešumai. 1946 m, gegužės mėn. 8 d. 
kartu su karalium, karaliene ir princese 
Margareta ji karališkoje karietoje važiuoja 
Londono gatvėmis ir priima kariuomenės 
paradą — tai Pergalės Diena.

Baigiantis dvidešimt pirmiems jos gyve-

batteną į Angliją. Sulaukęs 9 metų ma
žiaus, jis buvo pasiųstas į tipišką britų pa
ruošiamąją mokyklą Cheame (Surrey). Čia 
jis pasižymėjo, kaip energingas drąsus 
berniukas, kuris žaisdavo ir mušdavosi su 
draugais, kad mokyklos vedėjui, dvasiš
kiui Taylor, tekdavo neretai ir bausti. Jau 
tada mokytojai1 pastebėję, kad tai yra stipri 
asmę^j'bė su gabumais vadovauti.

Japonijos kapituliacijos metu jis būna To
kio įlankoje.

Jam grįžtant į Angliją, paskiriamas to 
paties naikintojo Whelp komanduojančiu 
karininku, o paskui pereina į jūrų karinio 
apmokymo valdybos štabą Siaur. Valijoj, 
paskui Corshame, kur jam uždedama atsa
komybė už jaunų karininkų apmokymą. Jis 
dirba kaip instruktorius. Šitas jo paskyri-

nimo metamą, ji stovi ant Vanguard denio,
mojuodama didelėms žmonių masėms. Tai

JAUNAVEDŽIŲ PORA
Princesė Elizabeta ir Leit. Phillippas Mountbattenas

slėpti!”
Princesei Pilypas buvo žinomas nuo pat 

jos kūdikystės dienų, nes jis buvo vienas 
iš tų berniukų, kuriuos ji sutikdavo sve
čiuose Yorko kunigaikščio ir kuni
gaikštienės rezidencijoj, pas lordą Mount- 
batteną ir kitur. Bet tada Pilypas dar bu
vo bailus berniukas ir interesavosi daugiau 
įvairais žaidimais, negu princese. Jam lan
kant mpkyklą, jų pažintis taip pat neišdilo. 
Per kiekvienas Sv. Kalėdas jie visad pasi
keisdavo sveikinimais ir dovanomis. Perė
jus į karališkąjį laivyną praėjusio karo 
pietų, Pilypas jai prie progos 'parašydavo 
ir gaudavo iš jos pilnus žinių, komentarų 
ir paguodos laiškus. Atostogų gaudavo re
tai, todėl reti buvo ir jų pasimatymai, ku
rie tebuvo daugiau mandagumo vizitai.

Antrąją po šio karo taikos vasarą (1946) 
Anglijos karališkoji šeiipa praleido nedide
liame giminių ir artimųjų ratelyje Balmora- 
lyje, Škotijoje. Čia buvo atvykęs ir Įeit. 
Pilypas Mountbattenas. Balmoralyje užsi
mezgė tarp princesės ir Pilypo intymesni 
santykiai, kurie palengva darėsi vis tam
presni.

Karalius ir karalienė pastebėjo judviejų 
bičiulystę, bet nieko nebuvo daroma nei 
jų draugiškumui sustiprinti nei pakenkti. 
Artimieji pastebėjo, kiek džiaugsmo prin
cesei suteikdavo Pilypo apsilankymai, ku
rie pasidarė dažnesni. Pilypas, juo labiau, 
nebuvo jaį abejingas.

Pilypas, kaipo toks, dabar pasidaro lau
kiamas svečias neformaliomis progomis, 
kada karališkoji šeima buvo Windsore ar 
Buckinghamo rūmuose. Kartais jiedu ir 
vieni išvykdavo J svečius pas draugus bei 
gimines.

Deja, jų susitikimai kuriam laikui turi 
nutrūkti. Karališkoji šeima ruošiasi išvykti 
į Pietų Afriką. Įvairūs krašto reikalai, 
vieši pasirodymai, Pilypo artimi giminys
tės ryšiai su Graikijos karūna ir jo asme-
ninis tinkamumas „didelei
turi būti išspręsti bei atlikti. Anglijos ka-

Mūsų atvaizde matome vestuvių metriką, 
kurią išdavė Canterbury Arkivyskupas.

raliumi jis negalės būti, jis gali būti tik 
karalienės vyru, patarėju, kaip kad buvo 
karalienės Viktorijos vyras princas Alber
tas, vadinamas karalienės konsortu. Tačiau 
titulą Pilypas turi gauti. Manoma, kad' jis 
gaus kunigaikščio titulą, nes nemažai kuni
gaikščių titulų yra laisvų, kaip pav.: In- 
verneso,' Cambridge, Clarenco ir kt. kuni
gaikščių titulai.

Visam tam nuspręsti, buvo reikalinga lai
ko ir kantrybės. Dėl tos priežasties jiems 
kurį laiką teko vaidinti viešumoje einą 
savais keliais. Jie susitikdavo taip dažnai, 
kaip aplinkybės leisdavo, o susirašinė
davo veik kasdien.

Išvykdama princesė Į Pietų Afriką, pa
siėmusi jo atvaizdą, Pilypo jai padovano
tą. Tįk per telefoną kartais tekdavę su juo 
pasišnekėti. Sugrįžusi iš kelionės po Afriką 
specialiai vengė su juo susitikti ir išeidavo 
su draugais, kurie , jos pasliptį žinojo, bet 
neatidengdavo. Ir iki pat jos sužieduotuvių 
paslaptis buvo išlaikyta, kad niekas daugiau 
Elizabetos ir Pilypo meilės paslapties, iš
skyrus artimiausius draugus ir karaliaus 
patarėjus, nežinojo.

Viešas sužieduotuvių paskelbimas anglų 
visuomenės buvo su džiaugsmu priimtas ir 
uždėjo antspaudą ant Pilypo ir Elizabetos 
meilės istorijos.

*
Anglaį myli savo monarchą, nes karū

noje jie randa jų taip saugojamų ir bran
gių savo tradicijų įkūnijimą ir išraišką. 
Karalius čia karaliauja, bet nevaldo, todėl 
ir priešų didelių neturi. Juo labiau prin
cesė Elizabeta, kuri, rašo „Sunday Gra
phic”, savo naturalumu paprastumu ir 
„charm” laimėjo karalystę šio krašto ir 
Commonwealtho žmonių širdyse. Todėl tie 
žmonės ir ruošia jai tokias iškilmingas

atsakomybei”, vestuves, kurios musų plikam kontinente
sudaro nemažą sensaciją. M. Vėtra.
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— Nemanykit, kad aš priekabus, dak
tare. Aš suprantu jūsų padėtį ir tikiuos, 
kad jūs suprantate mane. Tas žmogus 
atėjo pas mane ir aš pamačiau, kad jis 
netekęs nervų. Nežinojau, ar jis serga ar 
ne. Norėjau ištirti.

— Tikrai, — tarė dr. Kuperis, — aš 
negaliu nustatyti pilno diagnozo...

— Suprantu, — pasakė jam Meisonas. 
. — Ar jis dar ką nors sakė? — pa

klausė Dorkas. — Ar jis teiravosi dar apie 
ką nors be šuns?

— Perrys Meisonas pamažu nusišyp
sojo ir tęsiamai tarė1: — Norite mane pa
tardyti. Tegaliu jufns tik tiek pasakyti, 
kad jis man davė rankpinigių. Nežinau ar 
jums tai įdomu?

— Grynais? — paklausė Dorkas.
— Grynais.
— Tai šį tą paaiškina, — tarė dr. Ku

peris, juokdamasis, tai tam tikras li
guistumo ženklas — nukrypimas nuo nor
malios padėties.

— Aš taip pat pasakyčiau, kad tai yra 
nenormalu, — pastebėjo Perrys Meisonas 
ir uždarė duris.

III skyrius
Della Streetaltė buvo bežiūrinti rytinį 

Perryo Meisono paštą, kai jis pats pra
vėrė duris ir smagiai šūktelėjo: — Labas 
rytas. Kas naujo, Della?

— Daugiausia kasdieninė medžiaga, bet 
yra šis tas ir nekasdieniška.

— Palikime desertą pabaigai, — tarė 
jis šypsodamasis.

5 ' •

ERLE STANLEYS GARDNERIS

STAUGUS ŠUO
IŠVERTĖ T. V.

— Vienas iš paskutinės bylos prisie
kusiųjų nori pasikalbėti korporacijos rei
kalais. Keletas skambino, sveikindami jus 
už tokį bylos vedimą. Kažkas nori pasi
matyti, nenorėdamas man pasakyti smulk
menų. Tai liečia kažkokias kaskylas, ku
rias jis pirko. Kituose laiškuose kalbama 
apie smulkesnius reikalus...

Veido ir rankos judesiu jis parodė, kad 
tai jo nedomina ir nusišypsojo jai.

— Mesk visa tai į šalį, — tarė. — Ne
mėgstu rutinos. Mėgstu jaudinančius da
lykus. Mėgstu reikalus, nuo kurių pri
klauso gyvybė ar mirtis, kur kiekviena 
minutė svarbi. Mėgstu keista ir ne
paprasta.

Ji pažvelgė į jį, o jos akyse buvo švel
nus susirūpinimas.

— Per daug rizikuoji, šefe. Jaudinan
čių dalykų Tamstos pamėgimas kada nors 
jus įvels į bėdą. Kodėl nepasitenkinate 
paprastu tardymo darbu, kodėl kišatės į 
tokius pavojingus reikalus?

Jis vaikiškai nusišypsojo.
— Pirmiausia aš mėgstu jaudinančias 

scenas. Antra, aš laimiu bylas pažindamas 
faktus. Aš imu dalykus už ragų. Tai labai 
įdomu... Dabar papasakok, Della, apie ne
kasdieninį reikalą.

— Tai ne taip paprastas reikalas, šefe. 
Laiškas nuo to žmogaus, kuris vakar čia 
buvo.

— Nuo kokio žmogaus?
— Kuris norėjo jus matyti dėl stau

giančio šuns-

— O, — tarė Meisonas šypsodamasis, — 
Kartraitas, ar ne? Įdomu, ar jis šiąnakt 
miegojo.

— Tas laiškas, — paaiškino ji, — pa
siųstas specialiu paštu. Jis išsiųstas nakčia.

— Vėl kas nors apie šunį, — paklausė 
jis.

— Jame yra testamentas, — tarė ji, 
nuleisdama balsą ir vogčiomis apsidairy
dama kabinete, lyg, rodos, bijodama, kad 
kas nors neišgirstų, — ir dešimt banknotų 
po tūkstantį dolerių.

Jis žiūrėjo į ją ištysusiu veidu ir žvai
romis akimis.

— Vadinas, dešimt tūkstančių grynais 
pinigais? — paklausė.'

— Taip.
— Pasiųsta paštu?
— Paštu.
— Registruotu?
— Ne, tik specialiu paštu.
— Po velnių, — tarė Perrys Maisonas.
Ji išėjo iš užstalės, perėjo prie seifo, 

atidarė jį, atrakino stalčiuką, ištraukė 
voką ir padavė jam.

— Sakot, kad tai testamentas?
— Testamentas. ,
— Ir laiškas kartu?
— Taip, trumpas laiškas.
Perrys Meisonas ištraukė dešimtį 

tūkstančių, rūpestingai jas peržiūrėjo, 
dusliai sušvilpė ir įkišotį kišenę. Po to bal
siai perskaitė laišką.

„Brangus p. Melsonai,'
Aš tamstą mačiau paskutinėj žmog

žudystės byloje. Esu įsitikinęs, kad Tamsta 
garbingas žmogus ir kovoji už savo kli- 
jento reikalus. Norėčiau, kąd toks būtu
mėte ir šioje byloje. Įdedu dešimt tūkstan
čių dolerių ir testamentą. Dešimt tūkstan
čių yra rankpinigiai. Tamsta gausi dar pa
gal testamentą. Noriu, kad atstovautume! 
testamente pažymėto asmens reikalus ir 
kovotume! už ją. Dabar aš žinau, kodėl 
šuo staugia.

Parašiau šį testamentą taip, kaip Tamsta 
sakei. Gal būt,, nenorėsi patvirtinti testa
mento ir kovoti už paveldėtojo reikalus. 

Jei ne tamsta gavai dešimt tūkstančių do
lerių ir tuos rankpinigius, kuriuos daviau 
vakar. .

Ačiū už susidomėjimą mano reikalu.
Tamstos

Arturas Kartraitas“

Perrys Meisonas abejingai kratė galvą ir 
išsitraukė iš kišenės sulankstytus bankno
tus.

— Bevelyčiau palaikyti tuos pinigus.
— Palaikyti! — sušuko Della Streetaitė 

— Kodėl palaikyti? Laiške pasakyta už ką 
jie. Tai teisėtas atlyginimas, ar ne?

Perrys Meisonas atsiduso ir patiesė pi
nigus ant stalo. ,

— Beprotis. Kvailas per visą pilvą.
— KodėJ manot, jis beprotis? — paklau

sė ji.
— Aišku. ,
— Praėjusią naktį taip negalvojote.
— Maniau, kad jis nervingas ir, gal būt, 

serga.
— Tačiau nemanėt, kad jis beprotis.
— Taip, nevisiškai.
— Vadinas, tas laiškas yra Įrodymas, kad 

jis beprotis. — Perrys Meisonas nusišyp
sojo.

— Taip, — tarė jis, — dr. Čarlis .Kupe
ris, psichinių ligų specialistas, pastebėjo, 
kad sumokėjimas rankpinigių šiais laikais 
rodo, kad jis nėra normalus. Jis sumokėjo 
du kartus per dvidešimt keturias valandas 
ir pasiuntė dešimt tūkstančių neregistruo
tu laišku.

— Gal jis negalėjo kitu būdu, — įsiter
pė Della Streetaitė.

— Gal būt. Ar skaitėt testamentą?
— Ne. Kai pamačiau laišką, supratau, 

kas yra, ir įdėjau į seifą.
— Gerai, — pasakė jai Meisonas, — per

žvelkime testamentą.
Jis ištiesė popięrio gabalą, ant kurio bu

vo parašyta: „Paskutinė Arturo Kartraito 
valia."

Akimis jis bėgo per raštą ir pamažu 
linkčiojo.

— Taip, jis sudarė gerą holograflšką tes

tamentą. Viskas parašyta jo ranka — pa
rašas, data, viskas.

— Ar testamente ir Tamstai šis tas už
rašyta? — paklausė susidomėjusi Della 
Streetaite.

Perrys Meisonas nukreipė akis nuo po- 
pierio ir nusikvatojo.

— Mieloji, bet jūs šįryt gobši.
— Jei matytum koks piniginis stovis 

tamsta irgi būtumei gobšys. Atvirai sakant, 
aš nesuprantu, kaip galima verstis, šitaip 
eikvojant pinigus.

— Aš darau tik apyvartą. Krašte tebėra 
tiek pat pinigų, kiek ir visados buvo — iš 
tjkrųjų dar daugiau, tik jie ne taip greitai 
cirkuliuoja. Dėl to atrodo, kad niekas jų 
neturi.

— Taip, jūsų cirkuliuoja pakankamai 
greitai. O kaip su testamentu, o gal tai 
ne mano reikalas?

— O, žinoma, jūsų, aišku. Vieną dieną aš 
krisiu negyvas šitaip dirbdamas, ir jūs bū
site vienintelė, kuri šį tą žinos apie mano 
reikalus. Prašau. Jis palieka nuosavybę pa
veldėtojui, o man dešimtąją dalį grynais,, 
kurie turės būti išmokėti, kai turtas bus 
galutinai paveldėtas. Sąlyga, kad aš sąži
ningai ginsiu tos moters, kaip pagrindinės 
paveldėtojos, reikalą kiekvienu legaliu bū
du, taip, kaip numatyta testamente, sąryšy 
su jo mirtimi arba su jos šeimyniais rei
kalais.

— Ar įtraukta ir žemė? — paklausė Del
la Streetaitė.

Perrys Meisonas palingavo iš lėto galvą 
ir tarė susimąsčiusiu balsu.

— Tas žmogus, — tarė jis, — šį testa
mentą rašė arba diktuojant advokatui, ar
ba jis labai gerai nusimano biznio reika
luose. Tai nėra bepročio testamentas. Jis 
logiškas ir nuoseklus. Savo nuosavybės de
vynias dešimtąsias jis užrašo poniai Folie- 
nei .ir vieną dešimtąją man. Jis numato ...

Staiga Perrys Meisonas nutraukė ir žiū
rėjo į dokumentą, o jo akys pamažu plėtėsi 
iš nustebimo.

— Kas tokio? — paklausė Della Stree
taitė.—Kas nors rimto? Koks nors trūku

mas testamente? (Bus daugiau)

2
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Pirmoji tautinė vienybė
Kovojančios tautos kelias į laisvę atžy

mimas tos kovos svarbešniaisiais įvykiais. 
Bet vieni jų su laiku vistik išblunka ir pasi
miršta. Tačiau būna ir tokių, kurie tautos 
sąmonėje pasilieka gyvi visados? Jie nuei
na į tautos istoriją, kaip kokie perlai, iš 
kurių ateinančios kartos semia sau jėgų.to
lesnei kovai ir naujiems laimėjimams.

Visi žinome, ką mums reiškė ir tebereiš
kia 1918 m. vasario 16 dienos aktas, kuriuo 
buvo paskelbtas Lietuvos valstybinės nepri
klausomybės atstatymas. Bet taip pat dar 
gerai prisimename, jog vien šio politinio 
akto neužteko ir kad tų palčių metų pabai
goje teko pašaukti mūsų tautos geriausius 
sūnus savanoriais prie ginklo, organizuoti 
savą kariuomenę ir du metu su ginklu ran
koje kovoti, kol ši$ aktas tapo realybė: kol 
galėjo tauta laisvai išrinkti savo atstovus į 
Steigiamąjį Lietuvos Seimą, kuris formaliai 
įamžino Lietuvos teises į valstybinę nepri
klausomybę.

Kada po 20 metų laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo mus ištiko 1940 m. birželio 15 
dienos nelaimė, aplinkybės pareikalavo, mū
sų mažos tautos naujo kovotojiško pasi
ryžimo. Nors ši nauja kova dar nėra baig
ta, bet ji jau turtinga pažymėtinais politi
niais įvykiais ir herojiniais kovos aktais, 
kurie papuošia mūsų tautos valią į laisvę.

Ši naujoji kova buvo išprovokuota Sov. 
Rusijos agresijos, įvykdytos 1940 m. birže
lio 15 d. ir ji formaliai prasidėjo nuo to 
momento, kai Respublikos prezidentas A. 
Smetona nesutiko pasiduoti sovietiškajam 
okupantui ir protesto ženklan pasitraukė į 
užsienį. Šį jo protestą pasekė vieningi ir 
formalūs protestai Lietuvos Diplomatinių 
Atstovų ir stiprūs protesto balsai lietuvių 
tautos išeivijos visuose pasaulio kraštuose, 
ypač per gausias organizacijas Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje.

Maskvos smurtas ir visa, jos klasta tuo 
bųdu tapo demaskuota prieš visą civilizuo
tąjį pasaulį, dar kartą užakcentuojant, jog 
Lietuvos nepriklausomybės neišsižadėjo ir 
niekad jos neišsižadės, nežiūrint kaip so
vietiškieji įsibrovėliai stengtųsi toliau klas
toti mūsų tautos tikrąją valią. Negali būti 
jokios abejonės, jog suminėtieji protestai žy
miai prisidėjo prie Lietuvos Nepriklauso
mybės apgynimo tarptautinės teisės požiū
riu. Tačiau jie neįstengė pakeisti faktinos 
padėties — priversti okupantą pasitraukti 
iš mūsų krašto. Tam buvo reikalinga rea
lesnė priemonė: kokiuo nors būdu suburti 
mūsų tautos ryžtingesniuosius elementus į 
Vieningą, stiprią pajėgą, kad pirmąja proga 
ginklo pagalba nusikratytume svetimojo 
jungo.

Klausimas, kam priderėjo teisė imtis to
kios nepaprastos iniciatyvos, kuri buvo su
sijusi su pareikalavimu kraujo aukų iš tau
tos? Būtų buvę natūralu ir Lietuvos valsty
bės tęstinumo požiūriu politiškai prasmin
ga, kad jos būtų ėmęsis Prezidentas A. 
Smetona, kaip pirmas pasipriešinęs Mask
vos smurtui ir savo pasitraukimu į užsienį

Hnilllllllllllllllllllllllllllllllll

Mūsų atvaizde tautinių šokių šokėjai Ewerby-Wigsley, Anglijoje, kurie dalyvavo rug
sėjo 8 d. minėjime. Šokiams vadovauja p. A. Galbogienė. •
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Atvestas į policijos būstinę, dar nepra
dėjus apklausinėjimo, Vėgauda prisipažino.

— Neieškokit kitų, aš vienas dėl viso 
to kaltas, — pareiškė jis.

Daugiau iš jo nepavyko ištraukti pro
tingo žodžio. Atrodo susmukęs, liūdnai 
šypsosi ir paklaustas kartoja:

— Nekankinkit, ar neužtenka žinoti, 
kad aš tai padariau. Teiskit, bauskit grei
čiau, tik nekalbėkit.

Jam prisipažinus, tolimesnį ieškojimą 
nutraukiau ir paruošiau įvykio protokolą 
su tokiomis išvadomis:

Antradienio rytą, dar tamsoj, nusikaltė
lis įėjo į tvartą nunuodyti arklio. Supy
lus nuodus arkliui į gerklę tas ėmė smar
kiai daužytis, išmušė jam bonką iš rankų 
ir sutrypė. Berenkant šukes jį užtiko Hel
lene Vogei. Tada jis sudavė jai mirtiną 
smūgį ir paspruko. Įvykiui taip nelauktai 
pakrypus, jis kankinosi visą naktį ir atė
jus valdininkui pamanė, kad atėjo 
areštuoti. Manydamas esant įvykį -išaiš
kintą, suimtas jis prisipažino. Jausdamas 
sąžinės graužimą, kad nenoromis užmušė 
moterį, jis dvasiniai palūžo ir tetrokšta 
greitos bausmės.

Apklausti liudininkai patvirtina mano 
išvadas. Ir jo žmona sako jį naktį namuos 
nebuvus. Suprantama, norėdama vyrą 
išgelbėti, ji tvirtina jį sugrįžus apie antrą 
valandą ryto, bet tai nieko nereiškia. Be
lieka tik nustatyti, kodėl jis nunuodijo 
arklį. Bet tai jau ne taip svarbu. Aš jau 
dabar spėju, nors tvirtinti negalėčiau.

— Įdomu būtų sužinoti Jūsų spėjimą, 
nes tai ir yra įdomiausia mano rašomam 
darbui, — įsiterpė Ruginis.

1940 m.
apgynęs Lietuvos nepriklausomybės vėlia
vą. Deja, jis tada, kai toks klausimas kilo, 
tebebuvo vokiečių internuotas Rytų Prūsi
joje, taigi fiziškai sukliudytas imtis reika
lingų priemonių. Pačioje Lietuvoje kito au
toritetingo asmens nesusirado, o M. Šleže
vičiaus, kuris analogiškoje beviltiškoje pa
dėtyje, būtent 1918 m. gale, kartą buvo su
gebėjęs įžiebti mūsų tautai viltį ir pasiti
kėjimą savo jėgomis, — jau nebebuvo gy
vųjų tarpe.

Tokiomis aplinkybėmis iniciatyvos teko 
imtis kam nors kitam. Prisiminiau, jog sa
vo laiku buvau mano buvusiųjų kovos drau
gų — kitų Lietuvos kariuomenės kūrėjų — 
savanorių paskaitytas buvęs pirmuoju jų 
tarpe. Nors skaičiau, jog ši garbė man bu
vo suteikta ne už kokį ypatingą nuopelną, 
bet tik pagal savanorių tradiciją, tačiau, 
akivaizdoje nepriklausomybės netekimo, pa
jutau, jog nusižengčiau prieš savo buvusius 
kovos draugus ir jų sudėtas už tą nepri
klausomybę kraujo aukas, jei nesiryžčiau 
naujai iniciatyvai, lyg prisibijodamas atsa
komybės, kada joks kitas negalėjo ar ne
išdrįso jos prisiimti.

Sekantis klausimas buvo tai, už ko grieb
tis ir kuo pasiremti, kad pastangos neliktų 
bergždžios. Pasiremti politinėmis partijomis 
atrodė netikslu ir praktiškai tai anuomet 
buvo neįmanoma. Pirma, dėl to, kad buvo 
jaučiamas didelis joms nusivylimas, už tai, 
kad tragiškomis Lietuvai dienomis jos ne
parodė vyriškumo nors simboliškai pasi
priešinti Maskvos smurtui ir kad prieš tai, 
savo partiniais fanatizmais ir savitarpinė
mis rietenomis faktinai pakenkė tautos vie
ningumui pačios to gal ir nenorėdamos. 
Pagaliau “ partijų tada kaip ir nebebuvo: 
okupantas jau buvo suspėjęs sulikviduoti jų 
vadovybes ir atlikęs gausius areštus jų žy
mesniųjų veikėjų, siekdamas iš anksto už
slopinti bet kokį organizuotą mūsų visuo
menės valios pasireiškimą. Pasirėmimas jų 
likučiais būtų, tokiomis aplinkybėmis, tik 
paskatinęs okupantą išgaudyti eilinius par
tijų narius, kai l’ų pavardės daugumoje bu
vo iš seniau viešai paaiškėjusios.

Atsižvelgiant į visą tai, atrodė, jog būtų 
atsargiau ir užsibrėžtos kovos pravedimui 
tikslingiau palikt?' partijas nuošalyje, bet su
kurti naują politinę, kartu ir kovotojišką 
organizaciją, kurios nariai okupantui ne
būtų žinomi. Tai buvo Lietuvių Ak
tyvistų Frontas. Buvo užsibrėžta su
burti visus veiklesniuosius ir ryžtingesniuo
sius mūsų tautos elementus, nežiūrint to, 
kas iš jų kokiai partijai seniau priklausė. 
Lėmė' tiktai, kad kandidatas būtų nusistatęs 
nepasigailėti aukščiausios aukos už Lietuvos 
nepriklausomybės idealą ir laisvai įsipa
reigoti laikytis organizacijos nustatytos 
drausmės, be kurios jokia efektingesnė ko
va būtų buvusi neįmanoma. Šiai lietuviško

jo aktyvizmo idėjaj pagrįsti nebuvo rausia
mas! mūsų tautai svetimų ideologijų bibli
jos®, o inspiruojamas! mūsų paltų gyveni
mo analize bei praeities patirtimi. Pirmoje 
eilėje buvo inspiruojamasi lietuvių savano
rių pašaukimu 1918 metų gale, kuris kalba
mos idėjos iniciatoriui buvo ypač dar gy
vas atmintyje.

Tačiau nuo sumanymo ikj jo įvykdymo 
dar buvo nemažas kelio gabalas. Pirmiau
sia tam prisiėjo gauti reikalingą pritarimą 
Respublikos Prezidento ir aptarti numatomą 
reikalą su likusios užsienyje mūsų Diplo
matijos šefu bei kitais Lietuvos pasiunti
niais, su kuriais tik buvo karo metu dar 
įmanoma asmeniškai susieiti. Tai buvo 
svarbu diplomatiniu požiūriu, kad vėliau 
pradėjus LAF veikti savarankiškai, neįvyk
tų kokių nors neapsižiūrėjimų, kurie , suriš
tų Lietuvos likimą su naciškąja Vokietija 
arba suvaržytų veikimo laisvę kitiems Lie
tuvos diplomatiniams postams, akredituo
tiems antroje kariaujančiųjų valstybių pu
sėje.

Kada po pasitarimų su kitais savo kole
gomis ir paskutinio atsisveikinimo su pre
zidentu A. Smetona Berne, grįžau rugsėjo 
mėn. gale į savo vietą Vokietijoje jau buvo 
prisirinkę keli šimtai lietuvių pabėgėlių iš 
Lietuvos, išsigelbėjusių nuo bolševizmo. 
Diena iš dienos atbėgdavo vis naujų, kurie 
atnešdavo konkrečių žinių, apie vis dau
giau intensyvėjantį ir žiaurėjantį bolševisti- 
nio okupanto siautėjimą mūsų krašte. Daž
nas iš jų pasiekęs Berlyną, kreipdavosi į 
mane, kaip artimiausį Lietuvos diplomatinį 
postą, su įgaliojimais nuo likusių Tėvynėje, 
okupanto dar nesuimtų, mūsų visuomenės 
veikėjų, paragindamas, kad būtų imamasi 
šiokios ar tokios iniciatyvos Lietuvai gel
bėti ir pasirista autoritetingų nurodymų 
kraštui, kaip laikytis ir ką darytį akivaiz
doje bolševizmo neriboto siautėjimo, sieku
sio ne tik sugriauti visą, kas nepriklauso
mybės metu buvo mūsų tautos ūkinėje, so
cialinėje ir kultūrinėje srityse sukurta, bet 
stačiai fiziškai išnaikinti apsišvietusiąją jos 
dalį, tautos elitą, intelgentiją.

Prisirinkus 1940 metų rudeniop didesniam 
lietuvių inteligentų būreliui pačiame Ber
lyne, buvo natūralu su jais pasitarti ir juos 
pritraukti prie bendro darbo, kurio tikslas 
buvo brangus kiekvienam lietuviui, ypač 
kad jų tarpe buvo intelektualiai labai ver
tingų pajėgų arba prityrusių visuomeniškai 
politiniame darbe asmenų, buv. ministerių, 
mokslininkų, buv. aukštų pareigūnų, kari
ninkų, žurnalistų ir t.t. Bet daugumoje jie 
seniau buvo priklausę prie įvairių politinių 
partijų, o kai kurie net buvo žymūs parti
jų veikėjai. Iš praeities jie, deja, atrodė po
litiniu atžvilgiu gerokai susivaidiję, kartais 
net asmeniškai dėl to susipykę iki vengimo 
paduoti vienas kitam ranką. Todėl buvo pa-1

— Priežastis paprasta — kerštas, — 
tarė tardytojas. Ji turėjo arklį, o jis porą 
metrų malkų miške. Įvykio išvakarėse jis 
nuėjo jai šienauti tikėdamasis už tai gau
siąs arklį malkoms parsivežti. Ir negavo. 
Jo nusivylimą ir pyktį galima įsivaizduoti, 
juo labiau po didelio nuovargio. Ir žmo
na sakė, kad jis parėjo labai susinervinęs. 
Išvados aiškios: Neduodi man — ir pati 
nesinaudosi.

Ruginis papurtė galva.
■— Vėgaudą aš pažinau kaip dorą ir 

kilnios sielos vyrą, to jam būtų permaža 
ryžtis tokiam žemam veiksmui.

— Kitos versijos, deja, nėra.
— Aš manau ją turįs, — ramiai atsakė 

Ruginis.
— Įdomu, įdomu, — rodė norą suži

noti Ruginio nuomonę tardytojas.
— Aš tik spėju, bet netrukus tai pati

krinsiu ir tada tamstai pasakysiu. Dabar 
nenoriu tamstos į šunkelius nukreipti, — 
atsiprašė Ruginis.

— Prašau, būtų įdomu. Deja, rytoj aš 
darbą užbaigsiu ir grįšiu atgal, — ap
gailestavo tardytojas.

— Kelintą valandą? — paklausė Rugi
nis. ,

— Po šešių.
— Iki to laiko aš jau žinosiu, ar mano 

spėjimas teisingas, — tarė Ruginis ir pa
kilo.

— Tai sėkmės, lauksiu, — palinkėjo 
tardytojas.

— Išeidamas Ruginis dar paklausė kur 
randasi suimtasis ir ar nebūtų galima su 
juo pasimatyti.

— Kol kas dar čia, policijos daboklėje,

bet tardymą baigus bus pervežtas į apskri
ties kalėjimą, — atsakė tardytojas ir, kiek 
pagalvojęs, pridūrė. Pažiūrėsiu, gal kas ir 
su pasimatymu išeis. Matot aš nesu laisvas 
spręsti. Aš veikiu pavestas okupacinių or
ganų, kuriems šis ivykis tiesiogiai pri
klauso. Bylą spręs karinės valdžios teis
mas. Bet... pažiūrėsiu.

Ruginis padėkojo ir dar labiau susi
mąstęs, kaip ateinant, grįžo pas Vėgau- 
dlenę..

Mirusioji pasakoją
Papasakojęs Vėgaudienei tardytojo 

išvadas Ruginis kurį laiką mąstė. Paskui 
ėmė lyg pats su savim kalbėtis:

Tardytojo pasakojimas visą įvykį man 
dar labiau aptemdė. Kad jį Justino greitas 
prisipažinimas apgavo, tai aišku. Bet, kad 
Justinas yra kaltas, taip pat aišku. Bet 
kuo? Tik ne nužudymu! Arklys?.,. Bet 
kodėl? Tardytojo teorija šauną toli pro 
šalį. Turi būti kas nors gilesnio. Kas pa
sakys? Justinas tyli, o jos nėra. Vienin- 
tėlis kas, tai jos gyvenimo aprašymas gali 
šiek tiek šviesos įnešti. Bet ar duos jį senė?

— Gal dar jis pas mus tebėra, — 
atsiliepė Vėgaudiene, — visa krūva jos 
raštų tebėra stalčiuje.

Ruginis gyvai sukrutėjo.
— Kur?
Neatsakydama jam Vėgaudiene atidarė 

stalčių ir išėmė pluoštą smulkiai prira
šytų rankraščių. Ruginis ištraukė juos ir 
ėmė vartyti.

— Yra! — sušuko po valandėlės ir įniko 
skaityti:

Mano gyvenimo aprašymas
Aš, Hellene Vogei, gimiau 1899 m. lie

pos 4 d. Chisinau mieste Maldavijoje. 
Mano tėvas buvo vyresniuoju sodininku 
pas Didyjį Kunigaikštį S. — Aš baigiau 
Naujojo Peterhofo — Pavlovo gimnaziją ir 
studijavau pas profesorių Cerbatskovą. 
Rytų kalbų fakultete, Sanskrito — Tibeto 
skyriuje filosofija ir religiją.

1920 m. mes grįžome į Rumunijai atite
kusią gimtinę. Čia aš mokytojavau ir stu
dijavau toliau.

1921 m. aš išvykau studijų pagilinti į 
Angliją. Ten aš susipažinau su Ladhu Sun-

lapkričio 17 dienai paminėti 
Ražo Kazys Škirpa

grįstų abejonių, ar pavyks juos suvesti prie 
bendro stalo vieningam ir ryžtingam apsi
sprendimui, kurio reikalavo ano meto padė
tis ir sumanytos veiklos pravedimas. Ta
čiau parengiamieji pasikalbėjimai parodė, 
jog sumanymas buvo visiems prie širdies 
ir kad bendra nelaimė, kurį ištiko mūsų 
kraštą ir mūsų tautą, visus partyviškumus 
buvo nugalėjusi, — bent tuo momentu į..

Tatai padarė įmanoma sukviesti bendrą 
pasitarimą, kuris įvyko 1940 m. lapkričio 
17 d. mano privatiškame bute. Dalyvavo 28 
asmenys, seniau priklausę prie įvairių po
litinių pakraipų: tautininkų, voldemarinin- 
kų, katalikų pakraipos grupių, liaudininkų 
ir socialistų, išskyrus tik vieną kitą nepri
klausiusį prieš tai jokiai partijai. Pasikei
tus nuomonėmis dėl naujosios organizacijos 
platforminių metmenų, susirinkimo daly
viai vieningai nusprendė sudaryti LAF 
užuomazgą ir pasirašė jo steigiamąjį aktą. 
Susirinkimas, buvo užbaigtas tautos Himnu 
„Lietuva Tėvynė Mūsų” ir aktyvistų pasi
sveikinimo šūkiu — „kovok!" Jį turėjo pa
sekti atsakymas darbais — „laimėki”. Ši
tuo tat būdu tapo atsiekta tai, apie ką se
niau tebuvo galima tik svajoti: tapo suras
tas kelias į tautinę vienybę, o per ją — į 
vieningą, jokių partinių diferencijų nepara- 
ližuojamą, ryžtingą veiklą ir kovą už naują 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Šia 
prasme 17-ji lapkričio gali būti priskaityta

das Singh. Kas yra tas Sadhu Sundas Stngh? 
Šventasis keleivis ir Indijos rašytojas. Apie 
jo gyvenimą ir darbus įvairių tautų moks
lininkai rašė knygas, iškeldami jo dvasios 
didybę. Paskui jį bėgo visa indų tauta, bet 
jis norėjo nepastebimas tyloje likti,, nes že
mės jėga, turtai ir žemiška garbė jam te
buvo vieškelio dulkės prieš Dievo pažini
mą. Jis buvo Indijos kunigaikštis, bet savo 
turtus išdalinęs vargšams pėsčias keliavo 
po kraštą iš kaimo į kaimą. Lankėsi ir va
karuose, skelbdamas Dievo didybę ir žmo
gaus dieviškąją prigimtį. 1928 m. jis pra
žuvo be pėdsakų Himalajų kalnyne.

Tai jis atvėrė man nuo žmogaus paslėp
tus dvasios horizontus, apie kuriuos aš 
anksčiau nė nesapnavau.

Grįžusi iš Anglijos, 1923 m. aš susirgau. 
Gydytojai nustojo vilties mane pagydyti, 
ir dvasiškis paruošė mane mirčiai. Tada 
aš gavau dvasiškojo mano tėvo Sadhu Sun
das Singh laišką. „Aš kasdien meldžiuosi 
Dievui už jus, kad Jis išgelbėtų Jus savo 
karalystės tarnybai", rašė mano mokyto
jas. Ir stebuklas! Aš atsikėliau iš lovos 
tvirtesnė kaip bet kada. Tai buvo man 
ženklas, kad Dievas pašaukė mane savo 
tarnybai.

Savaite vėliau ortodoksų dvasiškių kon
ferencija paskyrė mane dirbti misijos dar
bą visoje Moldavijoje. Su tikinčiųjų pa
galba man padovanojo eiklų žirgą, paim
dami (žadą, kad jo aš neapleisiu, taip kaip 
savo vaiko.

Keliolika metų aš jodinėjau po visą kraš
tą kalbėdama jaunimui, kviesdama nusi
gręžti nUo žemiškųjų turtų ir pažvelgti J 
Dieviškosios Dvasios lobynus. Aš jojau ne
pailstamai, nesutrukdoma blogo oro ir blo
gų žmonių. Dievas buvo su manimi. Jis 
saugojo mane ir davė jėgų darbui, kuriam 
buvo mane išgelbėjęs.

Mano žirgas, mano brangioji „Myra“,-per 
tuos metus pasidarė mano seserim, mano 
didžiausiu draugu. Mes išmokome viena 
kitą suprasti ir viena kitai padėti. Aš sau
gojau ją nuo darganų, o ji mane gelbėjo 
nuo piktų žmonių ir žvėrių. Aš Išmokau 
mylėti gyvulį ir per jį mylėti žmogų.

Kai 1942 m. raudonieji užgrobė mano 

prie pažymėtinų mūsų taut-is kovos už savo 
laisvę datų, nes tą dieną pasėtasis daigas 
neliko be vaisių: jis išaugo į bendrą mūsų 
tautos sukilimą dėl savo laisvės, įvykusį, 
kai tam buvo prisiruošta ir pasitaikė pir
moji proga.

Tačiau, kai LAF užuomazga buvo dar tik 
susidariusi, horizontas buvo dar labai mig
lotas. -Niekas iš anksto negalėjo atspėti, kaip 
įvykiai išsirutuliuos: ar pasiseks sumegzti 
reikalingus ryšius su kraštu per sovietiš
kojo okupanto „geležinę uždangą”; ar pa
vyks įžiebti tautoje viltį atgauti nepriklau
somybę; ar praktiškai bus įmanoma suburti 
jos veiklesniuosius elementus I vieningą pa
jėgą, kai visur Lietuvoje buvė okupanto iš
vystytas slaptas sekimas; ar seksis LAF va
dovybei išlaviruoti iki Maskvos — Berly
no ašies sutrupėjimo, ir, pagaliau, momen
tui pribrendus — ar pasiseks sukilėliams 
greitai nuvalyti Lietuvą nuo Maskvos pri
mestos jai sovietinės santvarkos ir vien
kart pastatyti Berlyną prieš Lietuvos ne
priklausomybės laktą, jei Reicho vyriausybė 
nesutiktų tos nepriklausomybės pripažinti 
iš anksto geruoju.

Išoriniai LAF nebuvo garsus: jis vengė 
bet kokio reklamavimosi, nes jo veikla bu
vo konspiratyvinio pobūdžio: Jos efektingu
mas priklausė ne tiek nuo tų kelių šimtų lie
tuvių atbėgėlių likimo, atsitiktinai atblokš
tų į Vokietiją, susispietusių į pradinį LAF 
branduolį, bet pirmoje eilėje nuo LAF šaknų 
pačioje Lietuvoje. Kalbamas branduolys te- 

(Perkelta į 4 pusi.) 

gimtinę, geri žmonės mane įspėjo kad ma
no populiarumas jaunimo tarpe yra pavo
jingas mano gyvybei. Dėl gyvybės aš nebi
jojau. Dievas mane išgelbėjo ir tik jis mano 
atsiims, bet mačiau, kad savo darbo tęsti 
tėvynėje negalėsiu. Aš prisirašiau prie grįž- 
tančiųjų į tėvynę vokiečių ir su motina 
(tėvas buvo seniai miręs) bei su abiem ark
liais — „Myta“ ir jos sūnumi „OrlikU“ — 
atvykom Į Vokietiją. Aš maniau, kad karo 
laukas bus dėkinga dirva mano misijų dar
bui. Tačiau labai apsirikau. Kada aš pa
sisiūliau su abiem arkliais Raudonojo Kry
žiaus Tarnybai man atsakė, kad Kryžiau* 
veikla remias! motoru ir arklių ne
būsią galima panaudoti. Niekam čia nebuvo 
reikalinga, niekas nesuprato manęs, nes šis 
kraštas buvo apsėstas Piktojo Demono, o 
DieLo žodis buvo pamintas.

Tik vienas Dievas žino, kiek mes su mo
tina Vokietijoje iškentėm. Tai buvo nuo
latinė kova dėl mūsų vienintelių draugų 
arklių, kova prieš žmogaus godulystę ir 
piktą. Dievas stiprino mane šioje kovoje 
ir sutelkė didingą pergalę jo silpniems tar
nams. Garbė Dievui už jo gerumą ir pa-, 
gelbą tam, kuris vienišas, nesuprastas, bet 
ištikimai dėl jo kovojai

Mes susiradome butelį ir sunku darbą, 
o savo draugams, kad ir toli nuo mūsų, 
pastogę. Mūsų laimę temdė tik žmonių go
dumas. Daug radosi norinčių mūsų arklius 
pirkti, daug mums jų pavydėjo ir jėga no
rėjo išplėšti, bet mes išsilaikem. Badavom, 
dirbom dėl savo draugų, bet nesiskyrėm.

Ir vieną vakarą, atskubėjusi iš darbo 
pas savo draugus, radau tvartą tuščią, tik 
krūvos baltų, sveikų kanopų drožlių balta
vo žemėje. Aš verkiau, plėšiausi, ir Dievas 
mano draugus grąžino. Grąžino nu
varytus, nemokšos kalvio sužalotomis ko
jomis, bet grąžino mano gyvybę. Aš norė
jau sauvališkai paėmusius mano arklius 
piktadarius apskųsti, bet niekas manęs ne
klausė, o anie teisinosi norėję prieš pirk
dami išbandyti.

Sužalodami mano arklius piktadariai su
žalojo ir mano sielą, nes aš buvau dvasi
niais ryšiais su mano draugais surišta.

(Buc daugiau)
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Vėl Franco
Lake Success. — Vakar politinėje komi

sijoje Lenkijos delegatas dr. Oscar Lange 
pareikalavo pavesti Saugumo Tarybai 
griebtis griežtų žygių prieš gen. Franco. 
Pasak dr. Lange, Franco nekreipia dėmesio 
į pereitais metais priimtą visuotino susirin
kimo rezoliuciją. Ispanija ir dabar išskės
tomis rankomis priima visus nacionalsocia
listus, todėl reikia griebtis griežtų ūkinių 
sankcijų iki visiško prekybinių,' pašto, lai- 
vyninkystės ir 1.1, ryšių nutraukimo. Olan
dijos delegatas pareiškė, kad jam nusibodo 
tušti gestai ir jis nuo balsavimo susilaiky
siąs. Čekoslovakijos užs. reik. min. Jan 
Massarik aiškino, kad nereikią bijoti, jog 
dėl tų priemonių nukentės ispanų tauta. 
Girdi, ir vokiečiai buvo bombarduojami. 
Pagaliau buvo priimtas pasiūlymas tuo 
klausimu sudaryti darbo komisiją, kuri tu
rės suderinti visas pasiūlytas rezoliucijas.

♦ Persijos šachas pasirašė įstatymą pa
gal kurį 1936 m. su sovietais sudarytoji 
naftos koncesijos sutartis nustoja galios.

Naujotims (AFP). Garsioji amerikiečių 
rašytoja Pearl Buck kreipėsi į Jungtinių 
Tautų visuotinąjį susirinkimą reikalaudama 
■pradėti ruošti konvencijos projektą, kad 
tautų žudynės būtų pripažintos tarptautiniu 
nusikaltimu.

(AKIMIRKSNIU KRONIKA

Šiaurės Vokietijos lietuvių kolonijose (4) /

Martyno Jankaus šeimoje ...
GIMNAZIJOS STOVYKLA. * GYVAS LAIKRAŠTIS IR JUDROS KULTŪRININKAI. * SUGRĮŽO DU KARTUS PERKELIA

VUSI ATLANTĄ
KLEIN WITTENSEE

Toli nuo geležinkelių stoties (į Eckern- 
fordę — 12 km., o į Rendsburgą — 13 km.), 
visiškai kaime įsikūrusi stovykla. Kai or
ganizavosi lietuviška gimnazija, iš Kielo, 
Flensburgo ir Neumūnsterio stovyklų tėvai 
su vaikais suvažiavo čionai. O ir dabar iš 
EckenfSrdės ir Rendsburgo stovyklų yra 
atvykę vaikų mokytis. Tat čia yra vien 
gimnazijos stovykla. Pašaliečių anksčiau vi
sai nebuvo, bet paskutiniuoju metu pasitai
ko vienas antras. Pradžioje gimnazija tu
rėjo 150 mokinių, dabar — emigravus da
iliai vienur ir kitur, — 102. Dėl emigraci
jos nustojo veikusi aštuntoji klasė, tat te
bedirba septynios. Savo mokinių skaičiumi 
ši lietuvių gimnazija yra didžiausia visoje 
Schleswig-Holsteino apygardoje.

Mokiniams esant toliau miesto ir gana 
uždarame stovyklos gyvenime, pedagogams 
lengviau yra dirbti savo darbą. Pačioje 
gimnazijoje yra gyva kultūrinė veikla. Kas 
antrą savaitę kiekviena klasė ruošia kultū
rinį pasirodymą, o maždaug kartą per du 
mėnesius — koncertą — visa gimnazija. 
Programą atlieka patys mokiniai, mokytojų 
padedami. Muzikos mokytojo J. Beinorio 
gimnazijoje suorganizuota net keli chorai:

jaun. klasių mergaičių ir berniukų, jaun. 
klasių mišrus, vyr. klasių mergaičių ir ber
niukų ir vyr. klasių mišrus. J. Beinoris sa
vo laisvalaikiu, neimdamas net jokio atly
ginimo, moko keletą mokinių skambinti pia- 

1 ninu. Gimnazijos direktorius yra K. Mockus. 
Į Tai jis — tas gyvas laikraštis, apie kurį 

i kalba stovyklos gyventojai. Nieko sau „laik- 
I rastis”! Aukštas, šiek tiek praplikęs, žaliu 
DP švarku tas K. Mockus. Savo pagrindi
mui darbui — gimnazijai — pasišventęs, 
nepamiršta nė spaudos reikalų. Nesant vie
toje sąlygų leisti informacijos biuletenį, jis 
kartą per savaitę daro pranešimą, perduo
damas visų užsienio žinių, santrauką. Tuo 
tarpu šie pranešimai daromi trečiadieniais. 
Numatoma tęsti visą žiemą. Vyrų prisiren
ka nemažai. Moterys kolei kas nesidomi 
užsienio žiniomis. Joms labiau rūpi tie 
juodi taškai, kurie, nukritus lapams, taip 
labai užmatomi krūmuose, nors ir nekriuksi, 
ir kurie* vieną gražią dieną simpatiškai 
blizgančiais taškais pasireikš katilą. Ant 
stalo dabar labai dažnai atsiranda žuvies, 

I kuri „atšokuoja’* iš čia pat esančio ežero. 
Taigi, dviguba nauda iš to ežero: ir pasi
maudyti ir pažuvauti.

I Bendra; spaudos stovykla gauna neper-

• . , Pirmoji
(Atkelta Iš 3 pusi.) 

sudarė tik konkretų tautinės vienybės pa
vyzdį veikėjams pavergtoje Tėvynėje, kur 
jie LAF tinklą greitai išplėtė po visą kraš
tą įvairių įvairiausiais pasivadinimais, kaip 
LAF vadovybės buvo nurodyta, kad pasun
kintų bolševistiniam priešui pogrindžio 
veiklos sekimą. "

Kai dėl propagandos iš užsienio, tai ji> 
nebuvo reikalinga. Ją prieš save pravedė 
pats okupantas. Sovietiškoji santvarka pa
sirodė tiek beprotiška ir laukinė, kad ji 
nuo pat okupacijas pradžięs nustatė prie? 
save visus krašto gyventojus ir visų luo- 
mią, imtinai biedniausius sluoksnius, kurie 
ekonomiškai net daugiau nuo jos kentėjo,' 
kaip kiti, kas seniau turėjo kokį nors turtą 
ar šiaip geresnes pragyvenimo sąlygas. 
Okupanto pavartosios griovikiškos prie
monės, teroras užslopinti bet kokį tautinės 
valios pasireiškimą, ypač sadistiškas areš
tuotųjų asmenų kankinimas, jų žvėriškas 
nužudymas kalėjimų rūsiuose ir kitokiuose 
specialiai tam įrengtuose urvuose ir, paga
liau, nekaltų žmonių trėmimas į Sibirą, ir 
kitos Sov. Rusijos pavartotos priemonės 
verste vertė kiekvieną gyventoją lietuvį 
griebtis kraštutinės gelbėjimosi priemonės 
ir dėtis į pogrindžio organizacijas. LAF 
vadovybės rolė tokiomis aplinkybėmis ■ bu
vo labai paprasta pateikti pogrindžio vei
kėjams Lietuvoje bendrų gairių, kaip su
siorganizuoti, nuolat padrąsinti juos, bei 
palaikyti jų tikėjimą, kad veikiant energin
gai pavyks tikslą atsiekti ir nurodyti jiems, 
kada bendrą tautos pasiryžimą įvykdyti.

Įdomu šia proga pažymėti, jog kalbama 
lietuvių aktyvistų organizacija Lietuvos ne
priklausomybei atkurti buvo pirmas Euro
poje planingai paruoštas pogrindžio sąjū
dis prieš bolševizmą. Lietuvių tauta, greta 
latvių ir estų, pirmoji patyrė, kokį baisų 
pavojų jis sudaro žmonijai ir mūsų civili
zacijai. Todėl ji pirmoji savo 1941 m. bir
želio 23 d. visuotinu sukilimu davė pavyz-

ybė
dį kitoms tautoms, kaip gintis nuo to pa
vojaus. Šiandien jį jau supranta, ne tik 
daugelis tautų, kurių kraštus užplūdo įsi
brovėliai iš Rytų, bet jį pradeda suprasti ir 
didžiosios demokratinės valstybės, atsakin
gos už naujos teisingos tarptautinės sant
varkos nustatymą Europoje. Reikia tikėtis, 
jog jos minėtąjį mūsų mažos tautos hero
jišką aktą, kaip ir dabartines mūsų tautos 
kraujo aukas už savo laisvę, tuo pačiu ir už 
kilniausius teisės ir tautų solidarumo prin
cipus, mokės prideramai įvertinti ir įstengs 
surasti priemonių, kaip pagelbėti mūsų 
kraštui atgauti valstybinę nepriklausomybę, 
į kurią mūsų tauta turi tokią pat neginči
jamą teisę, kaip ir visos kitos laisvę my
linčios tautos, neatsakingos už buvusį karą.

Teisė galingesnė už smurtus ir išprie
vartavimus. Tai turi susilaukti panašaus at
pildo, kokio susilaukė buvusieji naciškieji 
prievartavimai, iššaukti visų tų, kurie 1939 
metais susidėjo su Hitleriu, tikslu išprovo
kuoti antrąjį pasaulinį karą.

New Delhi. Vyr. britų kariuomenės va
das Indijoje maršalas Auchilek, jo štabas 
ir visi britų karininkai bei kareiviai nuo 
lapkričio 30 d. is Indijos atšaukiami. Mar
šalas Auchilek pat prašė atšaukimo, nes dėl 
didelių nesutikimų tarp Indijos ir Pakista
no britų karių buvimas pasidarė nebeįma
nomas.

Londonas. Užs. reik. min. pav. konfe
rencijoje, ktiri turį paruošti medžiagą 
sprendimui apie Italijos kolonijas, Abisini
ja pareiškė pretenzijas į visą Eritrėją.

Vašingtonas. Senato užs.z reik, komisijos 
pirmininkas Vandenbergas pareiškė, kad jis 
neabejojąs, jog visi 12 komisijos narių pri
tars vyriausybės pasiūlymui suteikti perei
namąją pagelbą 597 mil. dolerių sumoje 
Prancūzijai, Italijai ir Austrijai.

Stokholmas. Čia atvyko buvęs Mikolai- 
čiko partijos sekretorius, kuris iš Varšu
vos pabėgo kartu su savo šefu.

tautinė vien

daugiausia. Gimnazija turi savo skaityklą 
ir knygyną, kurį knygomis parėmė kana
diečių pulkas, BALF ir kt.

Kai vieną dieną stovyklą pasiekė BALF’o 
knygos, siuntoje iš JAV buvo rasta minkš
tais odiniais viršeliais nedidelio formato 
maldaknygė „Vainikėlis”. Tada niekam ne
buvo abejonių kam nors kitam šią maldak
nygę atiduoti, kaip Elzei Jankutei.

Paimu šią knygelę ir atskleidžiu jos pir
mąjį puslapį: „Vainikėlis” — katalikų mal
daknygė. 1907 m. Bitėnai. Kašta ir drukas 
M. Jankaus.” Taigi, ši maldaknygė, du kar
tus perkeliavusi Atlantą ir pasenusi (po ke
turiasdešimt metų) sugrįžo Europon, patek
dama į savo leidėjo dukters rankas.. O ma
žai betrūko, kad ir pats žilasis mūsų auš
rininkas Martynas Jankus po 40 metų būtų 
sulaukęs savą leidinį atgalios. Ir čia prisi
mename jį. Ak, kaip labai jis norėjo su
laukti grįžimo į Bitėnus!

— Turėdami laiko mudu buvome apskai
čiavę per kiek dienų mes pėsti, garlaiviu 
ir traukiniu galėtume nuvykti į Bitėnus — 
sako Elzė. O čia daugelis nuotraukų iš Bi
tėnų — dąlelytė Rambyno. Ir, kaip gyvas, 
vaizduotėje pasirodo senelis. Lietuvoje dar, 
kai 1943 m. vieną sykį kalbėjausi su juo 
lietuviškosios knygos klausimais, jis, papa- 
šakojęs iš savo darbų, tarė:

— Dariau, ką išgalėjau. Pasenau ir nu
silpau, bet mirti dar nebenoriu. Man labai 
norisi matyti, kaip Lietuva naujai kelsis.

O vėliau — po metų — Žilėnuose, kai 
jau buvau palikusi savo namus, ir tik Vil
niaus medelis jo sode mane organiškai ri
šo su tėviške, jis vėl sakė:

— Gaila, palikti namus. Bet mes juk su
grįšime! —

Taj buvo prieš trejus metus. O dabar: 
Elzė tik ką grįžusi iš Flensburgo lankiusi 
jo palaikus. Jis vis sakydavo jai,-gyvas bū
damas: „Tik tu nepalik manęs vieno”. Ir 
Elzė vykdo tėvo norą, dažnai lankydama jo 
urną.

Ir Elzė ir mažasis yytukas ieško rakčiu
ko nuo dėžutės, kuri padėta krikšte ant 
staliuko, o ant jos pastatyta M, Jankaus 
fotografija. Pagaliau suranda ir atrakina. 
Gipsinė M. Jankaus veido nuotrauka, įtai
syta minkštų sienų dėžutėje. Tas pats auš
rininko veidas, tik užmigęs ramiu amžinu 
miegu. „Ir ligi pat paskutinid momento, su 
sąmone, ligi mirdamas, vis kalbėjo tetatis 
apie grįžimą Lietuvpn” — sako Elzė, už
rakina dėželę ir vėl padeda ją ant staliuko, 
uždedama ant jo fotografiją su rėmeliais.

Dar prisimename Sitėnus. O kai aklasis 
Kristupas, išsiėmęs laikrodį ir pabraukęs 
pirštais per jo rodykles, pranešė valandas, 
ligi mašinos išvykimo buvo man dar kelio
lika minučių laiko pabūti šioje mieloje šei
moje iš Bitėnų. S. Narkėliūnaitė

Palaimintoji akimirka
Džiugiu būdu vis daugiau aktyvumo ir gilumo rodo jaunoji lietuviškųjų fi

losofų karia. Ligi šiol tik mūsų liaudis savo patarlėmis ir priežodžiais sėkmingai 
rungėsi su Platono genijumi. Prieš dešimtmetį antrą buvo besužibą kelios mąs- 

’ tytojų žvaigždutės. Bet Jos per anksti pabėgo nuo mūsų, — vienos Dieviep, kitos 
Sibiriep... Todėl ir smagu, kad ir vėl galime žengti į ateitį ne vien patarlių 
gairėmis, bet ir mūsų jaunųjų filosofų patarimais nusmaigstytu takeliu.

Su užjaučiančia šypsena reiškiu čia sako džiaugsmą specialiai ir asmeniškai, 
nes tariuosi esąs vienas iš tų, kurie visuomet „integraliai” (tariant šiuo filoso
fišku žodžiu) guldydavo galvą už kokias nors amžinas idėjas ir kokius nors 
amžinus principus. Ir kai šitaipos išbandęs daugelio principų gilybę ir stipry
bę sklandžiai suregistruoju savo pergales pralaimėjimų fronte, mano kūnas net 
virpa iš pasigėrėjimo, matant naujus ritierius besmailinant ietis... Silpnas 
žmogus pralaimi, o ne stiprūs principai, — man bus paaiškinta. Žinoma, gera 
tam, kas savo paties stiprumą matuoja savo proklamuojamųjų principų stipru
mu. Toks tokį palaiko. Juk po sapno ir miražas atrodo realybė...

Dar smagiau, kai randi pamokymus jau nebe žmogaus, bet paties Dievo 
vardu ir pavyzdžiu, kaip reikia reguliuoti visokiariopus mūsų pilkos aplinkos 
reiškinius. Tada dalykai radikaliai išsisprendžia, nes negi ginčysies su pačiu 
Dievu!.'.. Mėnesinis kultūros žurnalas „Aidai” (3 nr.) religinio gyvenimo rub
rikoje coli. A. Mc. lūpomis mums įteikia aukso raktą, kaip reikia žiūrėti į blogį 
ir kovoti su gėrio priešais. .' ,

Atskiriems nusidėjėliams, rašo A. Mc. „...nebūkime niekados rūkšfūs ir ne
meskime pirmieji akmens, nes nė Kristus tai nedarė, nors niekas negalėjo Jame 
nurodyti nuodėmės. Tačiau kai susitiksime gyvenime su įsigalėjusiais ar tebeįsi- 
galiojančiais papročiais, kurie blogį iš akmeninės sąžinės perkelia Į bendruo
menės objektyvinį gyvenimą, smerkime jį be pasigailėjimo, nusivykime stiprų 
ir skaudų pantį ir išmuškime iš Tiesos, Gėrio ir Grožio šventyklos visus, kurie 
čia mėgina įsitaisyti savo spekuliacijai lizdus, nes taip darė ir Kristus, nors li
turgijoje Jis yra nuolatos vadinamas Dievo Avinėliu”.

Nieko sau Avinėlis, besigriebiąs tokio pančio!... Šitokio avinėlio ragai, ma
tyt, turėtų būti ne mažiau ilgi, kaip ir mano čia pacituotas klasikinis perijodinis 
sakinys. Ir kaip viskas nekomplikuota: pasiskelbi esąs Tiesos, Gėrio ir Grožio (iš
didžiųjų raidžių) šventyklos komendantu, nusiveji stiprų ir skaudų pantį ir be 
pasigailėjimo tvoji visiems per galvą, kurie nepaklusnūs tavo „objektyviniam gy
venimui” ir net pačioje šventykloje įsitaiso spekuliacijai lizdus...

Va, kada aš pajutau, kaip balzamiškai gera kartais būti Filosofu ir išspręsti 
visus klausimus tvirtų ir amžinų, tiesą sakant, jau dieviškų principų plotmėje!

Gerą dvidešimtį metų ir aš nagrinėjau tuos principus, nors dar 
teko būti paskirtam šventyklos komendantūron ar gauti įgaliojimus 
debesų. Svarsčiau juos, šiokius ir to-kius principus, žiūrinėjau, vijau pantį ar 
botagą ir pasmaigstydavau juo ne vienam pagal nosį. Beveik pagal kultūros žur
nalo rekomendaciją... Apie rezultatus istorija tyli, tačiau balansus gal ir ge
riausia atlikti tyloje. Juk sakoma, kad ir tylios maldos Dievas labiau išklauso, 
negu labai jau triukšmingos barakonijados su giesmėmis, šauksmais, vargonais 
ir cimbolais... Svarbu nuoširdumas.

Bet štai, mielieji tremtiniai Kristuje, jau beveik mums visiems paaiškėjo, kad 
Tiesos, Gėrio ir Grėžio šventyklų principai pasirodė gana trapūs. Perdaug 
jau lengvai juos galima visokioms situacijoms pritaikinti, nes juk nieko nėra pa
prasčiau, kaip eilinį žmogų paskelbti esant nusidėjėliu, atpakūtavuojančiu už 
griekus, o principai tai nieko dėti, jie stiprūs... Ir ką bekalbėti apie žemišką
sias šventyklas, būtų jos New Yorke, Ženevoj, ar Maskvoj!.. Visur tik principai 
tik pančiai ir botagai, iš visur kovojama su spekuliantais, ir šiems vargšams be- 

. veik nebegalima lagerio surasti, ar šiaip kokios nors ramesnės objektyvinės 
kertelės. Aš nieko nesmerkiu ir nesijuokiu, bet man aišku, kad kaip tik šitokioj 
atmosferoj pražysta filosofijos gėlė. Nes juk ką beveiksi, jeigu nefilosofuotum?

Todėl jau bus du metai, kaj aš pradėjau po truputį baimintis tų kietųjų, 
tvirtųjų, gelžbetoninių, o ypač visokių amžinųjų principų ir doktrinų. Viskas ge
rai, keletą kietų principų žmogui reikia turėti. Bet kad tos girnos kartais per 
smulkiai mala.

Žmogus vis daugiau imi pasiilgti akimirkos — trumputės, gražios, kintančios 
dangaus 'tamsybėje meteoru sušvintančios. Akimirkos, kuri netikėtai tave ištiktų, 
bet amžinai pasiliktų atminty, kaip pirmasis pabučiavimas, kaip gimtinės upelio 
čiurlenimas, kaip atsisveikinimas su draugu stotyje, kaip tavo kūdikio šypsena 
per sapną... Tos pačios likimo ir greitų sprendimų akimirkos, dėka kurios tu 
šiandien esi čia, o ne Kamčiatkoj, elinas, o ne žydas. /Tos akimirkos, kada tu iš
vengei bombos smūgio, revolverio šūvio į pakaušį. To akimirksnio, kada tau 
„viskas” pasidarė „aišku”, kada tu lyg iš naujo užgimei... Pasiilgsti išimties, 
o ne taisyklės; žaibo ir trenksmo, o ne vien tik niūraus griaustinio? murmėjimo.

Palaimintoji akimirka, laiko ženkle! Mes juntame, kad visas mūsų gyvenimas 
ir likimas, kad viso pasaulio įvykių tėkmė šiandien daugiau priklauso nuo ta
vęs ir tavo kaprizų, negu nuo „tvirtųjų”, „amžinųjų” principų. Reliatyvizmas, 
agnosticizmas, idijotizmas? Jeigu ir taip, tai'vis dėlto — kokie skambūs izmai, 
kokie moksliški filosofiniai terminai!... BRONYS RAILA

niekad ne
iš aukščiau

* Kaip praneša prancūzų spauda, žymia
jam prancūzų rašytojui Andrė Gide Oxfor- 
do un-tas suteikė garbės daktaro laipsnį.

Idėjos draugui

' PRAPUOLENIUI AURELIJUI,

liūdinčiam dėl mylimo Tėvelio mir
ties, užuojautą reiškia
Moksleivių Ateitininkų „Maironio” 
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