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Didi Britanija ieško vidurio kelio
IR JIS PAJUTO, KAD SOVIETAI GRASINA EUROPOS KRAŠTAMS ♦ JIS KRITIKUOJA TIEK KOMUNIZMĄ, TIEK KA

PITALIZMĄ IR IŠKELIA YPATINGĄ DEMOKRATIŠKOJO SOCIALIZMO REIKŠMĘ
Londonas (DPD). Britų ministeris pirmi

ninkas Attlee pasakė per radiją kalbą, ku
rioje pažymėjo, kad rusų komunizmas sa
vo nauja imperialistinės, ideologinės ir 
ūkiškosios strategijos forma grasina Euro
pos kraštams, Rusijos istorija esanti įspė
jamasis pavyzdys to, kad politinis kolekty
vizmas, netekęs politinės laisvės, išsigimė 
ir veda Į priespaudą bei smurtą.

Praėjusieji 1947 metai visai Europai at
nešė ;,liberalinę ir socialinę” revoliuciją, 
nukreiptą prieš autoritarines vyriausybes. 
Ne be ironijos esą galima konstatuoti, kad 
ir kraštuose, kur nėra „absoliutinių viešpa
čių” opozicija yra priespaudoje ir kas te
nai vyksta esąs neva demokratijos rungty- I 
niąvimas. Attlee toliau nurodė, kad „libe
ralizmas, kuris .Vakaruose triumfavo, nie
kuomet neįkėlė kojos į Rytų Europą. Ko
munizmas šiandien Rytų Europoje bando 
atsikratyti kapitalizmo ūkiškosios tironijos, 
bet pamina demokratiją bei ameniškąsias 
laisves ir atmeta Vakarų Europos dvasinį j 
palikimą”.

Toliau britų ministeris pirmininkas nu- ! 
rodė į tai, kad iš vienos pusės stoja komu- , 
nistiniai kraštai, o iš kitos Jungtinės Ame- ! 
rikos Valstybės, kaipo laisvių gynėjos. Bet ■ 
JAV ūkiškoji sistema esanti paremta kapita- 1 
lizmu su savo piliečių gerbūvio nelygybe. I 
D. Britanija ir kiti Vakarų Europos kraš- ■ 
tai ne tiktai geografiniai, bet ir ūkiniai bei 
politiniai randasi tarp tų dviejų kraštuti
numų. j

Attlee pasakė: „Mūsų uždavinys yra iš
dirbti naują sistema, kuri suvienytų asme
niškąją laisvę su diriguojamu ūkiu ir de
mokratiją su socialiniu teisingumu”. j 

Tą uždavinį negalėsiančios išspręsti nei . 
senovės partijos, nei totalitarizmas, o taip 
pat nė fašizmas ir nė komunizmas. Demo
kratiškasis socializmas, kurį dabar atsto
vauja britų darbiečių kabinetas, mėginąs 
sudaryti visiems geresnį gyvenimą. Kartu

bendruomenė turinti likti laisva nuo 
riausybės priespaudos.

Darbiečių vyriausybė esanti įkūnijusi 
dovavimo formą, kurios esanti reikalinga 
netik D. Britanija, bet ir Europa.

TRECIOSIOS JĖGOS PASIREIŠKIMO 
PASTANGOS

Paryžius (AP) Ryšium su britų min. 
pirm. Attlee kalba, socialistų partijos or
gane „Le Populaire” L. Bliumas iškėlė rei
kalavimą, kad Prancūzija ir D. Britanija 
turinčios sudaryti „trečiąją galios grupę 
tarptautiniu pagrindu”, kuri turėtų užimti 
vietą tarp „amerikietiškojo kapitalizmo” ir 
tarp „sovietų kilmės totalitarinio bei im- 

Iperialistinio komunizmo.” Dabar tuo klau
simu turinti pasisakyti prancūzų vyriausy
bė. ‘

vy-

va-

PATEISINA CHURCHILLĮ
Londonas (AP). Anglų konservatorių 

laikraštis „Daily Mail”, rašydamas apie 
Attlee kalbą, priduria: „Kai 1946 metais 
Fultone (JAV) Churchillis apie komunizmą 
lygiai tą patį tvirtino, tų pačių komenta
torių, kurie dabar Attlee garbina, jis buvo 
apšauktas karo kurstytoju ir reakcionie
rium.”

REGISTRUOJA MAŽAI TEDIRBANČIUS
Londonas (Reuter). Darbo jėgų paskirsty

mo įstatymu pasiremdama britų darbo mi
nisterija pradėjo registruoti visus asmefus, 
kurie negali įrodyti, kad pastarųjų mėnesių 

per
i- Kurie neg*
’-1 būvyje jie dirbo mažiausiai 30 valandų 

I savaitę.

40 METŲ KARALIAUS SOSTE
ŠVEDIJOS KARALIUS GUSTAVAS V (sėdi kėdėje su lazda) KLAUSOSI MI
NISTERS PIRMININKO KALBOS SUKAKTUVIŲ PROGA. (Dena-NYT-Bild)

De Gaulle vėl reikalauja naujų rinkimui
Paryžius (Dena/Reuter). Generolas de 

Gaulle savo viešoj kalboj kasyklų ir teksti
lės pramonės mieste Saint Etienne pareika
lavo naujų rinkimų. Prancūzija turinti dau
giau dirbti, arba žlugti. Negalima esą pasi
kliauti vien amerikiečių pagalba. Dabartinį 
režimą jis pavadino nepajėgiu įvykdyti sta
bilizacijos programai. 23 praėjusių mėne
sių būvyje vietoj vyriausybių mes turėjome 
šešis „eksperimentus”, ir kiekvienas jų 
mūsų būklę dar labiau pasunkino. „Pa
vyzdžiui, stabilizavimas valiutos gali būti 
pasiektas tik kraštutiniai kietas priemones 
pavartojus, ir juo kietesnės jos bus, juo il
giau mes lauksime. Mes privalome viešas 
išlaidas žymiai sumažinti, ištisas įstaigas 
paleisti ir visur susiveržti.”

Toliau de Gaulle reikalavo pasiekti tvar
kos tarp nacionalizuotų įmonių administra
cijos ir socialinės tarnybos. Taip pat jis 
reikalavo laisvos konkurencijos ir ūkio at-

Bet kada tokioms priemonėms reikia pa
siryžti ir jas gyvenime taikyti, tada vyriau
sybė, kuri partiniais pagrindais yra suda
ryta, nori to išvengti. Yra atėjęs pats lai
kas, kada mūsų tauta naujuose rinkimuose 
gali išsirinkti vadovybę, kuri atitiks tautos 
norus ir bus pajėgi vesti tautą į gerovę ir 
sveikatą.

Yra pats laikas, sušuko generolas, „kad 
tie, kurie Prancūziją nori griuvėsiais pa
versti, kad rytų imperialistų pavedimu 
įsteigtų savo diktatūrą, galėtų pamatyti 
tuos šansus esant išgaravus”.

PRANCŪZŲ TAUTINIS SUSIRINKIMAS 
IŠREIŠKĖ PASITIKĖJIMĄ VYRIAUSYBEI

Paryžius (Dena-Reuter). Prancūzijos tau
tinis susirinkimas 308 balsais prieš 272 bal
sus išreiškė Schumano vyriausybei pasitikė
jimą.

Prancūzijos vyriausybės pasiūlytas anti-

KARALIUS MYKOLAS ATVYKO Į 
ŠVEICARIJĄ

Bernas (AP). Rumunijos ekskaralius My
kolas apsigyveno Ouchy viešbutyje, Lozanos 
priemiestyje. Jo privatinis sekretorius spau
dos atstovams pareiškė, kad karalius nuo 
sosto pasitraukė grynai politiniais sumeti
mais.
PRISIEKĖ „LIAUDIES RESPUBLIKAI”
Bukareštas (Dena). Monsinjoras Aleksan

dras Cisar, Bukarešto arkivyskupas ir ka
talikų bažnyčios metropolitas Rumunijoje, 
ir monsinjoras Wasilij Aftorie, graikų ka
talikų bažnyčios atstovas švietimo ministe
rs Stanciu Stoiaz akivaizdoje padarė išti
kimybės priesaiką rumunų „liaudies res
publikai”.

Ankara (Dena-Reuter). Turkų laikraščiai 
rašo, kad, abdikavus Rumunijos karaliui, 
gali būti proklamuota Balkanų Sąjunga, ku
ri jau iš seniau yra suprojektuota. Tos są
jungos vadu Stalinas yra numatęs J. Tito.

palaidavimo nuo valstybinės kontrolės. Jis 
nurodė, kad kietos priemonės, kurios vienu 
ar kitu būdu paliečia asmens interesus, yra 
reikalingos.

infliacinis įstatymas tautiniame susirinkime 
primiltas 315 balsų prieš 268 balsus.

* Šeštadieni Burma buvo paskelbta ne
priklausoma respublika.

Vyriausybininkai žygiuoja pirmyn
Atėnai (AP). Vykdydamos valymo opera

cijas graikų vyriausybės karinės pajėgos 
šiaurėje ir vakaruose nuo Konicos užėmė 
dvi aukštumų grupes ir žygiuoja pirmyn. 
Yra prileidžiama, kad pralaimėję prie Ko
nicos maištininkai šiaurės vakarų Graiki
joje pradės naujas operacijas

Atėnai (AP). Graikų ministeris pirminin
kas Sophoulis paskelbė gavęs Jungtinių 
Amerikos Valstybių sutikimą padidinti grai
kų armiją 12.000 vyrų ir tautinę gvardiją 
50.000 vyrų.

Morehaed City, Šiaurės Carolina, (Dena 
INS). Du amerikiečių laivyno transportiniai 
laivai su laivyno pėstininkais išplaukė į 
jūrą. Jų kelionės kryptis Viduržemio jūros 
sritis. Tuo būdu dabar keturi1 ten plaukioją 
laivai įgaus normalinį personalo skaičių.

Washingtonas (AP). JAV laivyno vadovy
bė praneša, kad vice admirolas F. Sherma- 
nas, dabartinis JAV laivyno operacijų sky
riaus viršininko pavaduotojas, pakeisiąs

viceadmirolą B. Bierį, kuris dabar yra 
vadu amerikiečių laivyno Viduržemio jūro
je-

Washingtonas (AP). JAV užsienių reikalų 
ministerija paskelbė apie pardavimą 27-nių 
atliekamų minų gaudymo laivų Graikijai, 
Turkijai ir Egiptui.

GRAIKŲ SUKILĖLIAI PRAŠĖ BALKANŲ 
PAGALBOS

Londonas (Dena/INS). Kaip informuoja 
Londono „Daily Express”, remdamiesi „di
deliu pralaimėjimu” prie Konicos, graikų 
sukilėliai kreipėsi į šiaurinius Graikijos 
kamynus dėl paramos.

Londonas (Dena). Nuo karo pabaigos 
6000 vokiečių moterų, kaip britų kareivių 
sužadėtinės, įvažiavo Į Angliją.

„Manchester Guardian” atspausdino straips 
nį kuriame reikalauja Vakarų Vokietijai lai
kinos vyriausybės.

ANGLŲ PROFESORIAI RENKASI DP.
Berlynas (Dena). Septyni profesoriai, bri

tų universitetų rektorių ir prorektorių ko
miteto atstovai, atvyko dešimčiai dienų Į 
britų zoną Hamburgan. Jie tarpe išvietin- 
tųjų, turinčių akademinį išsilavinimą, pa-
rinks asmenis darbui Anglijoje. Maždaug 
150 DP studentų, kurių daugumas dabar 
studijuoja 
tikslui irgi

Sios dienos numeryje:
*

ANGLŲ - SOVIETŲ PREKYBINIS 
SUSITARIMAS

*
PEENEMUENDES PASLAPTIS

vokiečių universitetuose, tam 
turi būti patikrinti.

(Dena). Buv. Irano ministeris 
Quavam Es Sultaneh atvyko Į

Paryžius
pirmininkas
Paryžių. Prieš savo kelionę Reirterio ko
respondentui jis pareiškė: „aš savo jėgas 
aukojau valstybės labui; po poros mėnesių 
gydymosi aš grįšiu tęsti tą darbą toliau.”

AUSTRALIŠKOS NUOTRUPOS

PER AUDRINGAS ATLANTO BANGAS

LIETUVIŲ ĮKURDINIMO KOMISIJA IR 
TREMTINIAI *
ŽVILGČIOJIMAS I VAKARUS

„Mazoj'i Pilnatis" susirinko pirmojo posėdžio
New Yorkas (Dena-INS) „Mažoji pilnatis”, j simas su Vokietija ir Italijos taikos sutari 

kuri svarstys klausimus, kurių Saugumo Ta- I ties revizija, 
ryba dėl veto negali išspręsti, pirmadienį 
susirinko pirmojo posėdžio. Sovietų dele
gacija prie Jungtinių Tautų paaiškino, kad

I jie savo nusistatymo, pareikšto JT pilna
ties posėdžiuose, „mažąją pilnatį” boiko
tuoti, laikosi ir toliau.

Toj naujoj JT institucijoj, kur visi turi 
lygų balsą ir nėra veto, pirmuoju klausi
mu bus svarstoma veto teisė. Toliau darbų 
tvarkoj numatoma Korėjos nepriklausomy
bė, Austrijos valstybės sutartis, taikos klau-

Kaip informuoja AFP, pirmajame savo 
posėdyje „mažoji pilnatis” Meksikos atsto
vą Luis Padilla Norvo išsirinko pirminin
ku.

JT generaL sekretorius Trygve Lie, svei
kino mažąją pilnatį ir pažymėjo, kad ji 
būsianti įrankiu JT pilnaties darbams pa
skubinti.

Vašingtonas (Dena). Prezidentas Truma
nas JAV atstovu mažajai JT pilnačiai pa
skyrė Warren R. Austin.

Gandai dėl Stalino ligos
Rio de Janeiro (INS). Buvęs Brazilijos 

pasiuntinys Sovietų Sąjungoje Mario de Pi- 
mentel-Brandao pareiškė, kad Stalinas 
sergąs ir atrodąs perpus paraližuotas. Bran- 
dao grįžo neseniai iš Maskvos, kai buvo 
nutraukti diplomatiniai santykiai tarp Bra
zilijos ir Sovietų Sąjungos. Prieš išvažiuo
jant iš Maskvos jis matęs Staliną per vie
nas iškilmes lipant laiptais aukštyn Lenino 
mauzolėjuje. Jis buvęs sargybų apsuptas, 
kurie jį rėmę lipant. Bet buvę aiškiai ma
toma, jog jis sunkiai eina. Buvęs pasiunti
nys nurodo, kad jo viena ranka dribso že
myn palaidai, lyg kad jos jis visai nevaldy
tų. Be to, Stalinas velka vieną koją, lyg ji 
nepajėgtų pakelti jo kūno svorį. Iš viso 
Stalinas darąs įspūdį žmogaus, kuris iš vie
nos pusės esąs dalinai paraližuotas.

„Neue Zeitung” korespondentui pareiškė, 
kad sovietų okupacinė zona bus įjungta Į 
Sovietų Sąjungą kaip 17-ta respublika. Tai 
jis remia, tarp kitko, vienu pasikalbė
jimu su maršalu Sokolovskiu. Zonos 
įjungimas Į Sovietų Sąjungą yra „suintere
suotų instancijų” pageidaujama politinė 
tendencija, kuri Įvairiose sovietų zonos 
vietovėse „perankstyvose rezoliucijose” iš
ryškėjo.

JAU IR TITOGRADAS YRA
Tifogradas (Dena). Pasak „Tattjug”, vie

ton Podgoricos, kaip Juodkalnijos respub
likos sostinės, bus naujai atstatytas miestas 
Tifogradas. Statybos kaštai sieks trijų mi
lijardų dinarų.

Brandao toliau tvirtina, kad Maskvos 
diplomatiniuose sluoksniuose esanti „atvira 
paslaptis”, kad 68-rius metus turinčio Sta
lino sveikatos stovis kelia susirūpinimą. Dėl 
Stalino įpėdinio buv. pasiuntinys pareiškė, 
jog neabejotinai iškilsiąs Molotovo vardas, 
bet daugis abejoja ar jis bus Stalino įpė
diniu. Plačiausiai yra išsiplatinusi nuomo
nė, jog valdžia yra tvirtose kariškių ran
kose, ir kad vienas pranašesnių generolų 
arba jų grupė po Stalino mirties perims 
valstybės vairą.

PLANUOJAMA PRIJUNGTI VOKIETIJOS
RYTŲ ZONĄ PRIE SOVIETŲ SĄJUNGOS :

Miinchenas (Dena). Buv. TUriiigijos mi- ' 
nisteris pirmininkas Rudolfas Paul vienam Į

LENINO IR STALINO PAVEIKSLAI 
SAUGOMI

Berlynas (Dena). Didesni už natūralų di
dumą Lenino ir Stalino paveikslai, kurie 
yra pakabinti Berlyno geležinkelių direkci
jos vestibiulyje, jau kelios dienos saugoja
mi vieno geležinkelių policininko. Per šven
tes Stalino paveikslas nežinomų asmenų 
buvo įplėštas, o ant Lenino paveikslo buvo 
išteptas hakenkreucas.

Maskva (Dena/Reuter). Sovietų žinių 
agentūra „Tass” tvirtina, kad Austrijos vy
riausybė maisto atsargas iš žemut. Austri
jos ir Burgenlando, sovietų zonoje, išveža 
ir tuo pačiu metu maisto atsargas vakaruo
se krauna.

Prezidentas Trumanas kalbėjo Kongrese
DP ĮSILEIDIMO KLAUSIMAS KONGRESO DARBOTVARKĖJE

ILGALAIKES PAGALBOS KLAUSIMAS
Washingtonas (AP). Senato užsienių poli

tinės komisijos pirmininkui A. Vandenber- 
gui pasiūlius, JAV užsienių reikalų minis
terija atsisakė nuo savo sumanymo reika
lauti iš karto 17 milijardų Europos pagal
bai. Tik 6,8 milijardų turj būti reikalauja
mi pirmųjų 15-kos mėnesių laikotarpiui'. 
Bendroji pašalpos suma turinti būti vėliau 
nustatyta, nes, kaip Vandettbergas pareiš
kė spaudos atstovams, esą negalima numa
tyti kaip atrodys pasaulis po keturių me
tų. Kai kurie Kongreso atstovai kelia klau
simą ar dabartinis Kongresas gali Įparei
goti busimąjį; kurio kadencija prasidės 1949 
m. sausio mėnesyje, kad jis tęstų pagalbos 
programą. Vandenbergas nori šiuos sunku
mus nugalėti tuo būdu, kad būtų vyriausy
bei suteiktas bendro pobūdžio įgaliojimas 
keturių metų laikotarpiui, bet kad nebūtų 
nustatyta pašalpos suma

Washingtonas (Dena). JAV Kongreso dar
botvarkėje yra daug svarbių vidaus ir už
sienių politikos klausimų. Pirmiausiai bus 
svarstoma Europai ilgalaikės pagalbos klau
simas.

Kitų, užsienių politiką liečiančių svars- 
tytinių įstatymų projektų tarpe yra: 1) pa- 
namerikos karinis bendradarbiavimas, 2) 
400.000 išvirintųjų Įsileidimas keturių metų 
laikotarpyje, 3) Jungtinių Amerikos Vals
tybių dalyvavimas pasaulio sveikatos ko
misijoje klausimas, 4) ratifikavimas anglų 
— amerikiečių žibalo sutarties' ir 5) Kon
greso pritarimas siųsti karines ir laivyno 
misijas Į kitus kraštus.

Iš vidaus politikos klausimų, svarbiausias 
yra: priemonės prieš infliaciją. Respubliko
nų senatorius Taftas Įnešė bendrojo kari
nio apmokymo pasiūlymą. Taip pat būsią 
pakartotinai svarstomi respublikonų pasiū
lymai dėl mokesčių sumažinimo, nors jie 
jau dukart buvo atmestu

Washingtonas (AP). Trečiadienį, susirin
kus Senatui ir Atstovų Rūmams i bendrą 
posėdį, prasidėjo Kongreso 80-ji sesija.
Prezidentas Trumanas perskaitė apžvalgi
nį pranešimą. Jis iškėlė būtiną reikalą ko
voti Jungtinėse Amerikos Valstybėse su in
fliacija. Užsienių politikos klausimų apžval
goje jis iškėlė ypatingą Marshallfo plano 
svarbą ir pabrėžė jo skubotumą. Iš pirmiau

patiektojo projekto, senatoriaus A. Vanden- 
bergo iniciatyva, prezidentas Trumanas su
tiko išbraukti reikalavimą, tuojau skirti Eu
ropos pagalbai 17 milijardų dolerių. Iškė
lęs reikalą išlaikyti pasaulyje taiką ir nu
rodęs didelę amerikiečių tautos atsakomybę 
prezidentas Trumanas pareikalavo Įvesti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse bendrąją 
karinę prievolę.

Washingtonas (Dena). Prezidentas Truma
nas savo Naujų Metų kalboj pareiškė vil
tį kad pasaulis per JT pasieks pastovios tai
kos. „1947 metai buvo geri metai", pareiš
kė prezidentas paskutinėj spaudos konferen
cijoj, „bet ne tokie geri, kokių mes tikėjo
mės. Bet taip nebus. Aš noriu jus patikinti, 
kad mes galėsime pasiekti tokios taikos, eu 
kuria sutiks visos tautos.”

Šanchajus (Dena). „Antikominforminio 
komiteto” vedėjas, baltųjų rusų pabėgėlis
Kinijoj Ilia Shendrikovas išvyko paskaitų 
kelionėn Į JAV. Po to jis numato aplankyti 
Prancūziją. Shendrikovas nori išjudint' 
tarptautinį antikomunistinį veikimą.
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Anglų - sovietų prekybinis susitarimas
Iki šiol anglai buvo skaitomi gudriais po

litikais, bet dabar, ko toliau, vis labiau ten
ka išgirsti autoritetingų nuomonių, kur abe
jojama dėl jų politinio išmintingumo.

Kaip tiktai gruodžio mėn. 15 d. iširo 
Londono konferencija, skrupulingesnieji po
litiniai stebėtojai manė, kad keturių didžių
jų santykiai labai pablogės ir kad prasidės 
toks periodas, kuris bus panašus į nepa- 

■ skelbtą karo stovį. Bet ne. Anglų preky
bos ministeris Haroldas Wilsonas tuojau 
nuskubėjo į Maskvą tęsti prieš kurį laiką 
buvusių nutrūkusių prekybinių pasitarimų, 
ir štai dabar Tassas ir Reuteris praneša, 
kad susitarimas yra pasiektas. Kaip pra
neša „Board of Trade”, anglai gaus iš so
vietų virš 500.000 tonų grūdų, o mainais už 
tai sovietams duos mašinų ir įmonių įren
gimų. Susitarimas liečia medžio apdirbimo 
ir transporto mašinas, elektros įrengimų 
medžiagas, įskaitant judamuosius generato
rius ir įvairius prietaisus statyboms. Be to, 
,^dėl medžiagų, kurios tuojau negali būti 
patiektos, užinteresuotos sovietų organiza
cijos galės sueiti į sąlytį su britų pramo
nininkais.”

Tai toks maždaug yra trumpas susitari
mo turinys". Žinant tai*" kad anglams šiuo 
metu yra labai sunku už grūdus, perkamus 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse arba Ar
gentinoje, mokėti svarais arba doleriais, ir 
tai, kad sovietams yra labai reikalingos ma
šinos sugriautam krašto ūkiui atstatyti, iš. 
paviršiaus atrodo, kad reikalas yra visiškoje 
tvankoje, nes yra skatinamas abipusis reik
menų pasikeitimas.

Taip. Reikalas būtų tvarkoje, jei tat 
tų pateisinama iš atžvilgio į šių laikų 
litines apystovas. Reikia prisiminti,
prieš keletą savaičių panašius prekybinius 
pasitarimus su prancūzais sovietai nutrau
kė. Priežastys yra labai aiškios: a) kai 
Prancūzijoje vis labiau įsigali gaulistinis 
judėjimas, ir b) kai nepavyko komunistų 
organizuotasis sabotažinis streikas. Kas 
stebi sovietų ekonominę politiką, tas nie
kuomet nepaabejos, jog visuomet sovietai 
tokius susitarimus riša su bet kurio kraš
to vidaus politiniais įvykiais, kuriais jie 
yra užinteresuoti.

Mes gerai žinome, kad vadinamajam ka
pitalistiniam apsupimui atakuoti sovietai 
turi savo rafinuotą metodą. Tai yra prekybi
niai susitarimai. Reikia prisiminti, kad iki 
pat 1933 m. lapkričio 16 d. sovietai neturė
jo diplomatinių santykių su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis. Jie tada buvo ge
rokai izoliuoti. , Bet izoliavimo žiedą jie 
pralaužė vadinamąją „dumpingo” politika, 
kada pradėjo kapitalistams siūlyti savo pre
kes žemiau savikainos.

Tą pat jie daro ir dabar. Mes gerai ži
nome, kad Sovietų Sąjungoje grūdų trūku
mas yra daug didesnis, negu Anglijoje. Ne
gi sovietams taip mirtinai yra reikalingos

bū-
po- 
kad

mašinos? Ne. Pats svarbiausias dalykas yra 
.^sueiti į sąlytį su britų pramonininkais.” 
Jiems už vis svarbiau yra, kad Maskvos 
agentai galėtų lankytis britų įmonėse. Jie 
nori užmegsti tiesioginį ryšį su anglų dar
bininkais. Jiems rūpi griauti Angliją iš 
vidaus.

Sovietai labai gerai skaičiuoja, kad Ang
lijoje vyksta vidujinė kova. Jie mato, kad 
socialistinė darbiečių vyriausybė ilgai ne- 
beišsilaikys ir kad vėliausiai per ateinan
čius rinkimus valdžios vairą laimės kon
servatoriai bei Winstono Churchillio šali
ninkai. Todėl sovietams yra metas skubėti. 
Darbiečių partijos parlamento atstovų tar
pe jie turi tokių užtarėjų, kurie jau visai 
yra sužavėti sovietiniu „rojum”. Juk ši vy
riausybė jau suvalstybino Anglijos Banką, 
nusavino anglių kasyklas ir paskutiniuoju 
metu jau suvalstybino stambesniąsias trans
porto ’ šakas. Krašto socializacija jau vyks
ta, tad reikia skubinti Angliją silpninti iš 
vidaus, kad ji netektų savo pasaulinės he
gemonijos. Darbiečiai jau spėjo prarasti 
Indiją ir Burmą, jau slysta iš rankų Egip
tas ir Palestina, todėl sovietams yra pato
gus momentas pradėti rausti pačios britų 
imperijos pamatus.

Po to, kai Prancūzijoje ir Italijoje sovie
tams pasisekė suorganizuoti stiprias ko- j 
monistines pajėgas, kurios būsimojo karo j 
atveju sovietams teiks lemiančios reikšmės j 
paramą, dabar atėjo metas pradėti, griauti , 
paskutinįjį Europos bastijoną -- britų im
periją.

Būtų perdaug naivu manyti, kad anglai 
nepastebi kas rausia jų pamatus. Taip nė
ra. Štai Kalėdų išvakarėse, kaip praneša 
Reuteris, britų darbo partijos generalinis 
sekretorius Morganas Phillips kreipėsi su 
atsišaukimu į visas darbo partijai priklau
sančias ir jai; artimas organizacijas, kuria
me sakoma: „Mes turime būti pasiruošę 
tam, kad mūsų fabrikuose ir įmonėse bus 
vykdomi iš komunistų pusės inspiruoti mė- , 
ginimai sukelti nesantaiką ir nepasitenki
nimą. Tas galėtų sulėtinti mūsų gamybos 
produkciją, kuri yra taip reikalinga krašto I

Peenemiindės paslaptis
Kur buvo nulemtas karas? Stalingrade, El I Prieš pat tų šešių šimtų bojnbonešių pa- 

atstatymui. Gyvename momentą, kada visa Atamein, ar vokiečių nepasisekusioj invazijoj j kilimą įguloms buvo perskaitytas oro mar-
’ dirbančioji liaudis turi susispiesti kovon 
i prieš komunistų intrigas ir prieš komunis- 
; tinę infiltraciją darbininkų judėjime”.

Taip pat būtų netikslu galvoti, kad 
vietai iki šiol neturėjo ryšio su anglų 
munistais. Tas ryšis buvo, bet dabar 
žymiai patobulinamas. Sovietų agentai kiek- 

1 vienu momentu galės važinėti į Angliją ir 
j landyti po įmones „su užsakymais”. Mašiną 
i projektai bus paruošti Maskvoje, o jų vya 
dymas vyks Anglijoje. Nuvalivoti į Anglą; 
t: grįžti pasidarys proga v"«i rūšių „spe 
cialistams”. Tai bus laidas ps: ku*į, Kaip 
per telefoną Maskva galės perduoti savo 
įsakymus Anglijoje veikiantiems 
ne taip sau atsitiktinai, bet 
Maskvai patinkamu momęntu.

Kartojasi vėlybųjų viduramžių 
tuomet kolonialinis imperializmas 
si į visus pasaulio kraštus. Tik 
buvo kitokie.’ Tuomet pirmiausiai 
sionierius, po jo kareivis, ir tada 
ninkas, paskui agitatorius, ir pagaliau ka- 

! reivis. Šiandien būtų dar per anksti tvirtin- 
i ti, kad Anglijai gresia tiesioginis bolševiz- 
I mo pavojus. Anglijoje komunistinė Įtaka
■ dar menka. Bet tai yra, kaip paskelbė so
vietų agentūra Tass, „pirmas žingsnis” Į to- 
i limesnį susipratimą. Iš Sovietų Sąjungos į 
! Angliją siunčiamas grūdas išaugins aug- 
' medį, kurio stiebas turi vardą komunizmo, 
' o šakos — propaganda, agitacija, kursty
mai, streikai,' sabotažas, nužudymai, pa
grobimai ir t.t.

Yra atėjęs paskutinis metas, kad būtų 
užkirstas kelias komunistiniai pabaisai žy-

■ giuoti į priekį. Visas demokratiškasis pa
saulis turėtų susijungti, kad bendromis jė
gomis suvaryti komunizmą į senąsias 1939 
metų ribas ir čia jį izoliuoti. Bet, deja, 
„gudrieji” anglų politikai ir savosios im
perijos duobkasiai daro užtvaroje spragas 
ir sudąro sąlygas komunizmui veržtis pir
myn. •

Ot, čia ir yra Europos tragedija!
VI. Bs.
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Potvyniai ir sniego audros Europoje ir JAV
MUnchenas (NZ). Nepaprastas žiemos [Sunku dar apskaičiuoti padarytus nuosto- 

oras Vokietijoje ir JAV turi katastrofinių 
padarinių. Užsitęsusios liūtys Vakarų ir 
Pietų Vokietijoje iššaukė nepaprastus pot
vynius. Ypatingai pavojus gresia Saarbruc- 
kenui, Kdlnui, DUsseldorfui, Bremenui, Hei- 
delbergui ir kt. miestams. Prancūzų zonoje 
nutrauktas telefono susisiekimas. Daug kur 
apsemti plentai ir geležinkeliai, kuriais su
sisiekimas turėjo būti nutrauktas. Nuken
tėjo daug tiltų. "Tūkstančiai žmonių turėjo 
išsikraustyti iš apsemtų butų ir liko be 
pastogės; kiti tūkstančiai liko be darbo.

lius, bet jie yra milžiniški. Pav., vien tik 
Koel'ne vanduo sunaikino 800.000 centnerių 
pieno miltelių. Kraštų vyriausybės ir oku
pacinės valdžios bei okupacinės įgulos deda 
visas pastangas katastrofos paliestiems pa
dėti.

Blogiausia, kad potvyniai dėl blogo oro 
nemažėja.

JAV Kalėdų metu siautė nepaprastos 
sniego audros, kurios apėmė 3000 mylių il
gio sritį. Tų audrų padariniai labai nuos
tolingi. • •

į Angliją? Galimas dalykas, kad nė vienas 
tų frontų nebuvo lemiantieji, bet karas bu
vo išspręstas 1943 m. rugpiūčio 17 d. vakare 
mažame Baltijos pakrantės miestelyje Pee- 
nemūndėje.

Istorija yra-tokia: Peenemundė buvo vo
kiečių aviacijos didžiausia ir moderniškiau
sia tyrimo stotis, apie 100 km. į šiaurės 
rytus nutolusi nuo Stetino. 1943 m. pava
sarį sąjungininkų oro ofenzyva buvo jau 
tokia stipri, jog gynimasis vien tik naikin
tuvais atrodė nepakankamas, kad priešui 
padaryti didelių nuostolių. Tokiu būdu gi- 
rųė „atsiskaitymo” idėja, 
lakiojančių bombų ir iš

1 raketų, idėja V 1 ir V 2, kuri buvo laiko
ma paslaptingais ginklais.
būdu buvo galima iniciatyvą ore vėl iš
plėsti, ir tai be brangiai atsieinančio la
kūnų personalo bei lėktuvų panaudojimo. 
Be abejo, tie paslaptingieji ginklai turėjo 
būti ir tinkamu laiku ir didesniu kiekiu pa
gaminti.

Tuo reikalu pats Hitleris buvo davęs ati
tinkamų nurodymų, ir Peenemundė buvo 
numatyta centrine išradimo vystymo vieta. 
Čia buvo surinktos geriausios aviacijos 
technikos galvos, pajėgiausi inžinieriai ir 
tos. srities specialistai, o jiems visiems va
dovavo 49 metų amžiaus generolas Wolf
gang von Chamier-Gliszenski. Jo bendra
darbių skaičius siekė kelių tūkstančių. Jie 
visi čia sprendė specialių degtuvų, degimo 
kamerų ir raketų skridimo problemas.

Į tų pastangų pasėkas buvo sudėtos di
džiausios viltys, ir pirmųjų vaisių buvo 
tikėtasi 1943/44 metų žiemą. Buvo tikėtasi 
paraližuoti britų karo pramonę, priešo oro 
puolimus sustabdyti ir invaziją, jei jau ne 
visai sutrukdyti, tai bent ją atitolinti.

1943 m. liepos mėn. nepaisant elektra 
apkrautos ‘ spygliotų vielų užtvaros apie 
Peenemūndę, britų inteligence - service jau 
turėjo pakankamai žinių, kad gaįėtų gal
voti apie priemones. Kad nesukėlus vokie
čių įtarimo, jog jau apie Peenemūndę yra 
žinoma, britų aviacija, atrodė, į tą vietovę 
nekreipė jokio dėmesio. Reikalingos oro 
nuotraukos žvalgybinių lėktuvų buvo daro
mos iš toliau, vengiant Peenemūndės; daž
nai galima buvo matyti per Peenemūndę 
skrendant bombonešių junginius link 
tino ar Berlyno, bet čia niekad nebuvo 
mesta nė viena bomba. Peėnemūndėje 
vota: jie nežino, kad mes čia dirbam.

Todėl ir šešių šimtų keturmotorių bom
bonešių antpuolis buvo visai netikėtas. 
Puolimas pirmučiausia buvo nukreiptas į 
mokslininkų gyvenamas patalpas, po to į 
bandomųjų šaudmenų angarus ir pagaliau 
į dokumentacijos centrus: Peenemūndė puo
lančiųjų buvo labai; gerai pažįstama.

Tai buvo idėja 
tolo vairuojamų

Tik vien tuo

Ste- 
nu- 
gal-
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Perriš Meisonas ištraukė mažą medžia
gos gabaliuką. Tai buvo šilkas, žalias su 
rudu trikampiu.

— Atrodo, būta šaliko.
Ji greit priėjo prie jo.
— Nežinau ...
— Nutilkit! — riktelėjo jis, staiga pa

sisukdamas į ją.
Jis paėmė apsvilusį medžiagos gabaliu

ką, įsikišo Į liemenės kišenę ir ėmė toliau 
žarstyti pelenus. Po valandėlės išsitiesė, 
•nuėjo prie staliuko, paėmė kvepalų bonką, 
pauostė, greitais žingsniais priėjo prie 
prausyklos, atkimšo ir išpylė kvepalus į 
prausyklą.

Moteriškė atsiduso, prišoko prie jo ir 
sugriebė jo ranką.

— Liaukis, — atsiduso ji. — Jie kaštuo- 
» ja didelį pinigą.

Jis pavylavo į ją degančiomis akimis.
— Gali kaštuoti velnias žino ką. Klau

sykit ir įsidėmėkit: kuo greičiausiai išsi- 
kraustykit iš šio viešbučio. Persikelkit į 
Brodvėjaus viešbutį 42 gatvėj.

Užsiregistruoki! Bessie Forbsienės var
du, žiūrėkit, kokius daiktus paimti ir ko
kius palikti. Nupirkit kokių nors gerų ir 
pigių kvepalų. Sakydamas pigių, ir turiu 
galvoj pigius. Apšlakstykit jais viską, ką 
paimsite su savimi. Suprantat?

Ji linktelėjo.
— Ką daugiau? — paklausė ji.
— Toliau būkit tvirta ir neatsakyki! į 

jokius klausimus. Nesvarbu, kas klausinės 
ir apie ką. Neduokit jokio atsakymo be ma
nęs-

Jis atsuko šilto vandens kranelį, išplovė 
kvepalų bonką ir paliko vandenį tekėti.

Kambary pasklido stiprus kvepalų kva
pas, o Perris Meisonas kreipėsi į Paulių 
Dreiką.

— Daugiau rūkyk, Pauliau. Jei turi — 
cigarą.

Paulius Dreikas linktelėjo, išsitraukė iš 
kišenės cigarą, nugnybo galą ir užsirūkė. 
Perris Meisonas priėjo prie lango, atidarė 
plačiai jį ir kreipėsi į moteriškę.

— Paimkit šiek tiek drabužių. Mano te
lefonas Brodvėjaus 39251. Užsirašykit. Pa
skambinkit, jei kas nors atsitiks. Prisimin
kit, kad negalit atsakyti į jokį klausimą tol, 
kol jūsų advokato nebus kartu. Ar viską ge
rai supratot?

Jii linktelėjo.
— Ar užteks jėgų tvirtai; laikytis, žiūrėti 

pasauliui tiesiog į akis ir kartoti 
kad negalit atsakyti į jokį klausimą, kol ne
bus jūsų advokato?

Ji nuleido akis ir susimąstė.
— Įsivaizduokim, kad bus pasakyta, jog 

aš esu kaltinama. Ar nebus kaltės įrodymas 
visą laiką kartoti vieną ir tą patį atsaky
mą? Ne dėl to kad aš būčiau kuo nors kal
ta tačiau jūs, atrodo, galvojat...

— Prašau nesiginčyt su manim. Pasitikė
ki! pilnai manimi ir darykit" taip, kaip aš 
liepiau. Ar padarysit taip?

Ji linktelėjo.
— Puiku, tai viskas. Dreikai, eime.
Jis apsigręžė, atidarė duris, pastovėjo 

ant slenksčio, duodamas paskutinius nuro
dymus. '

— Išeidama iš čia nepalikit jokių pėdsa
kų. Nueikit į stotį ir nusipirkit bilietą į 
bet kur. Po to atsisveikinkit su raudonke- 
puriais durininkais, paimkit kitą taksi ir 
vykit ten, kur sakiau. Ten užsiregistruoki! 
savo tikruoju vardu. Gerai supratot?

Ji lintelėjo.
— Puiku. Eime, Pauliau.
Durys tarkštelėjo jų užpakaly.
Koridoriuje Paulius Dreikas pasižiūrėjo 

į Perry Meisoną.
— Ar vis dar manote veikiąs įstatymų ri

bose? Man atrodo, kad jie jau peržengti.
— Ar manai, kad plonas ledas lūžo, Pau

liau? — pajuokavo Perris Meisonas.
— Po velnių, — sušuko Paulius Dreikas, 

— jau iki kaklo vandeny, greit pradėsi skęs
ti.

— Žiūrėk, tarė jam Perris Meisonas, — 
atsimink, kad tu nieko nematei. To tik te
noriu iš tavęs... Noriu, kad tu surastum 
artistę, maždaug dvidešimt astuonių metų 
ir panašią Į šitą moteriškę ir radęs prista
tyk ją į mano įstaigą galimai greičiau. Ji 
uždirbs tris šimtus dolerių ir garantuoju, 
kad viskas bus pagal įstatymus. Nenoriu, 
kad tu pats asmeniškai maišytumeis į tą rei
kalą ir ką nors žinotum apie tai. Tik no
riu, kad surastum artistę ir pristatytum 
mail, merginą viskam pasirengusią. Su
pranti? Viskam.

— Kiek duosi laiko? — paklausė Paulius 
Dreikas.

— Nė dešimt minučių, jei įmanoma. Ži
nau, kad neįstengsi, tačiau stenkis galimai 
greičiau. Turi visą eilę žmonių, kurie gali 
tikti įvairiems uždaviniams. Svarbu tik su
rasti tinkamą asmenį ir sueiti) su juo į 
kontaktą.

— Aš turiu merginą, — tarė Paulius 
Dreikas iš lėto, — kuri galėtų tikti. Ji dir
bo kaip kvietėja vienoj įtartino padorumo 
trupėj. Visi ją pažįsta. Ji viską sutiktų pa
daryti.

— Ar šviesi ar tamsi?
Paulius Dreikas iš lėto nusišypsojo.

— Ji maždaug tokio pat ūgio ir kons
trukcijos kaip ponia Bessie Forbsienė. Dėl 
to ir pagalvojau apie ją.

— Puiku. Perdaug nesmarkauk. Tai ken
kia. Šiuo atveju būk nebylys. Juo didesnis 
nebylys, juo geriau. Atsimink, kad tik aš 
vienas duodu parėdymus. Tu juos tik vyk
dai ir nieko nežinai.

— Man truputį kyla įtarimas, — tarė 
Paulius Dreikas.

— Gali viską įtarti, jei nori, tik nieko 
nesakyk man apie tai, pasilaikyk savo min
tis sau, nes vėliau norėsi jas pamiršti.

— Oikej, — tarė Dreikas, — eikit į sa
vo įstaigą, o aš pristatysiu tą merginą. Jos 
vardas Maja Sibley. Nėra r eikalo su ja 
perdaug gražbylauti.

— Okej, į darbą ir ačiū, Pauliau.

XIII. Skyrius
Maja Sibley turėjo gražią figūrą ir atro

dė gana patraukliai. Perris Meisonas at- 
! sistojo ir žiūrėjo Į ją gėrėdamasis.

— Paduok man tą bonką kvepalų, Della.
Jis paėmė ją ir pakišo jai po nosim.
— Ar mėgtum juos vartoti? — paklausė.
— Neatsisakysiu; galėsiu pasinaudot 

viskuo, ką man duosit.
— Puiku, išsikvėpink jais galimai smar

kiau.
- Ką?
— Drabužius — viską.
— Gaila eikvot tokius gerus kvepalus.
— Nieko, prašau.
Della Streetaitė nusišypsojo jai ir pasi

siūlė: — Gal padėti?
— Ji laisvai apšlakstė kvepalais mergi

nos drabužius.
— Dabar, — tarė Pęrris Meisonas, — 

eikit pas šoferį, kurį aš jums nurodysiu ir 
pasakykit jam, kad jūs važiuodama į Mil- 
paso Plento 4889 numerį, pamiršot pirštinę. 
Ar atsiminsi!?

— Be abejo. Ką dar turiu padaryti?
— "Tam kartui viskas. Paijnkit pirštinę ir 

meiliai tousišypsokit šoferiui.
— Kas po to?

šalo Harris ypatingas įsakymas. Jame sa
koma: „Nepaprastas to tikslo svarbumas ir 
būtinas reikalas jį vienu antpuoliu sunai
kinti turi būti aiškus visoms įguloms. Ant
puoliui nepasisekus, jis turės būti pakarto
tas sekančiomis naktimis, kiek bus 
ma praktiškai, visai be atodairos 
nuostolius.”

Užskridimas nebuvo nutaikytas 
ant Peenemūndės. Priešlėktuvinė 
manė, kad tai būsiąs skridimas link Sietino 
ar Berlyno. Tik staiga, išniro lėktuvai sekė
jai ir nusėjo apylinkę šviečiamomis bom
bomis. Patys bombonešiai nusileido gan že
mai ir mėtė sprogstamąsias ir padegamą
sias bombas pakaitom. Keturiasdešimt mi
nučių laikotarpyje Peenemundė tapo ištisa 
liepsnojančia jūra.

Vokiečių nakties naikintuvai, kurie bom
bonešių laukė Berlyne, pavėluotai buvo pa
naudoti ir, tepasiekę paskutiniąsias puolan
čias lėktuvų bangas, numušė 41 bombonešį 
iš 600. Tai nebuvo aukšta kaina, lyginant su 
pasėkomis, kurias sekantį rytą fotografavo 
vienas spitfire oro žvalgas. Iš 45 gyven. 
barakų pusė buvo su žeme sulyginta, liku
sieji sunkiai sužaloti. Keturiasdešimt labo
ratorijų buvo sugriauta, penkiasdešimt kitų 
sužalota.

Vėliau paaiškėjo smu'kmenos. Iš 7000 tuo 
metu dirbusių mokslininkų ir technikų 5000 
buvo užmušti ar be žinios dingę. Antpuo
lio pabaigoj kelios ypatingai sunkios 
sprogstamos bombos pataikė vokiečių šaud
menų sandėlius 
plozijas, kad 
spinduliu buvo 
jų žuvo ir von

įmano- 
į mūsų

tiesiog
apsauga

ir iššaukė taip baisias eks- 
beveik penkių kilometrų 
užmušti visi žmonės, tarpe 
Chamier-Gliszenski.

(Der Allg.)
Vert pastaba. Kiti šaltiniai sako, kad VI 

buvo jau sukonstruotas, ir rugpjūčio 18 d. 
buvo numatytos ryšy su tuo ypatingos iš
kilmės, kurių metu būtų buvę pademon
struota tų skraidančių raketų veikimas. Tuo 
tikslu į Peenemūndę ir suvažiavo tokia 
daugybė vokiečių mokslininkų ir technikų, 
dirbę lygiagretų darbą periferijose. Ryto 
metą buvo laukiami marš. Ooeringas irkt. 
Tam naikinančiam 600 keturmotorių lėktu
vų puolimui anglai ir pasirinko laiką, kada 
Peenemilndėn susirinko visos to naujo išra
dimo „smegenys”.

Antpuolis buvo baisus. Peenemundė kaip 
tyrimo stotis nustojo egzistavus. Maža to, 
žuvo patys iškilieji skraidančių raketų ty
rinėtojai, sudegė brėžiniai ir buvo sunai
kintos pačios raketos. Nuo šiol tolimesni 
tos srities tyrinėjimai buvo išsklaistyti po 
visą Vokietiją, bet čia reikėjo žengti didelį 
žingsnį atgal ir ko ne nuo pradžios pradėti. 
O tai ilgesniam laikui atitolino grėsmę 
Albionui ir leido pasiruošti kontinento in
vazijai. N. G.

— Jis paduos jums pirštinę ir paklaus 
jūsų adreso. Jis sakys kad tai jam reika
linga pranešti pamestų ir rastų dalyką 
įstaigai.

— Gerai, ką dar reikės padaryti?
— Tai viskas.
— O kokį vardą ir adresą reikės duoti?
— Agnė Braunli, ir pasakyk, Brydmonto 

viešbuty. Kambario numerio nenurodyk.
— Ką daryt su pirštine?
— Gautą pirštinę atnešk man.
— Viskas gana keistokai atrodo.
— Viskas įstatymų ribose, jei tamstai tai 

įdomu.
— Ir gausiu tris šimtus dolerių už tai?
— Tris šimtus dolerių, kai darbas bus 

baigtas.
— Kada tai; bus?
— Galimas dalykas, kad daugiau nieko 

nereikės, bet visuomet turit būti kontakte 
su manim, kad kiekvienu metu galėčiau 
jus pasiekti. Duok savo telefono numerį ir 
susitvarkyk ‘taip, kad kuo greičiausiai ga
lėčiau jums paskambinti.

— O kur surasiu šoferį?
— Lygiai po penkiolikos minučių šofe

ris bus devintos ir mūrininkų gatvės kam
pe. Jis skambins į savo įstaiga, teirauda
masis ar kas nors jo nekvietė. Turit reikalo 
su dryžuotu automobiliu, numeris 86 — C. 
Dabar tuč tuojau paskambinkit į taksi 
bendrovės centrą ir pasakykit, kad esat 
pametę vieną daiktą tame automobilyje. 
Paprašykit surasti tą šoferį. Po penkiolikos 
minučių bendrovė paskambins ir praneš 
kad šoferis randasi tų dviejų gatvių kampe. 
Pasakykit, kad esate netoliese ir pati ten 
nueisit. Sakykit, kad lengvai atpažinsi!. Jūs 
jį surasit iš automobilio numerio. Būkit 
draugiška su juo.

— Okej. Nieko daugiau?
— Tuoj. Turit kalbėti Ypatingu balsu.
— Kokiu?
— Aukštu ir traškiu.
— Ar taip? — pradėjo ji berti žodžius

traškiu ir aukštu balsu. — Atsiprašau, bet 
man rodos, kad aš palikau pirštinę jūsų 
takšt (B- d-)

2
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w įs Ąu^r^ Aiistralietiškos nuotrupos
I KELIONĖJE

1. Jeigu kelionė laivu trunka vieną die
ną — ji būna įdomi, jeigu kelionė trunka 
3 dienas — ji gali būti maloni, bet jeigu ji 
užtrunka 29 dienas, tai ji jau tampa nuo
bodi. Bepigu plaukti kokiu nors liuksusiniu 
jūrų milžinu — ten ir metus praleisti, tur 
būt, vienas malonumas būtų. Bet 12.000 to
nų kariuomenės transporto laive, kur kaju
tėse miega 150 žmonių, o drausmė kuone 
kariška... Trumpai tariant, man toji ke
lionė buvo nuobodi.

Plaukimas per du vandenynus, keturias 
jūras, dvi įlankas, ir tris kanalus, atrodo, 
turėtų būti įdomus. Bet kur tau! Kiauras 
dienas tik vandenį ir vandenį tematai, o 
įlankos tikrai mums nemalonius prisimini
mus paliko. Ypač Biskaja. Svirduliuoja vi
si 843 keleiviai iš vieno laivo krašto į kitą, 
lyg rusiškosios (vartoju liubekiečių termi
nologiją) prisilakę, o virtuvės patarnavi
mais tik pusė tepasinaudoja. Taip. Tris die
nas plaukę pasiekėme pirmąjį uostą — 
Rygą...

Bet pamatę Afrikos krantus Rygą tuojau 
, pat užmiršome. Kaip į aštuntą pasaulio ste

buklą spoksojome J Gibraltaro vandenis, o 
pamatę šviesas šiaurėje ir pietuose (atseit 
Europoje ir Afrikoje) nuėjome į apačią 
šokti; tai buvo įdomiau.

Paskui plaukėme per Viduržemio jūrą. 
Sakoma, tai esanti labai romantiška jūra. 
Mes matėme tik pilką vandenį fr jautėme tik 
nuobodulį.

Sueso kanalas buvo šiokia tokia permai
na. Arabų valtys apsupo mūsų laivą ir 
šaukė „ama-haura”. Mes žiūrėjome į purvi
nus jų apsiaustus ir basas kojas, ir jautė
mės kaip zoologijos sode.

Raudonoji, Arabų jūros. Vis vanduo.
Ceilonas. Colombo, uostas. Visi šluostosi 

prakaitą. Kas turi dolerių, perkasi dramb
lius (medinius), kas jų neturi, žiūri kaip 
kiti perka. O kai perskriejom Indijos van
denyną, perkirtome ekvatorių ir pasiekę 
Australijos krantus" sustojome Fremantle 
uoste, visi atsidusome ir tarėme:

— Pagaliau!
2. Girdėjau, kad „Queen Elizabeth” lai

ve, keleivių apsaugai nuo nuobodulio kas 
vakarą būna ruošiami baliai, o kinas ir 
teatras, tai be pertraukos veikia. „General 
Stiuart Heinzelman” laivo' vadovybė, kovai 
su mūsų nuoboduliu, panaudojo -kitas prie
mones. Vieniems pasiūlė laivą dažyti, ki
tiems denį plauti, dar kitiems virtuvėje 
dirbti. Senovės romėnų pavyzdžiu, duonos 
ir žaidimų reikalauti mums nei į galvą ne
atėjo. Duonos užteko, o žaidimams, tai ir 
laiko per daug nebuvo. Tiesa, surengė 
mums keletą pramogų: porą iki įkyrumo 
amerikoniškų filmų parodė, kelis kartus 
šokti leido, o skautai savo laužu tikrai links
mai visus nuteikė.

į Daugiausia žaidimų, atrodo, turėjo ke
leivės, jų tik 114 laive buvo, tad jautėsi kaip 
tikros karalienės. Kartą susirinko deny jų 
būrelis ir kalbasi:

— Anglų kilmės žmonės vis dėlto yra 
džentelmenai. Moterims nei eilėje prie val
gyklos stovėti nereikia, nei dirbti mūsų nie
kas nevaro. Reikia tikėtis, kad ir Australi
joje tas pats bus.’

Gi vyrai, moterų koridorius plaudami, ir 
ne visai malonius epitetus jų adresu palei
džia.

3. Neretas „dypukas”, Vokietijos stovyk
lose Chesterlieldą į tris dalis pjaustydamas, 
su malonumu šluotų laivo denį. Nuorūkos 
čia tikrai amerikoniškos mėtosi. Kelionei 
gavome po 800 cigarečių, tad jautėmės tik
rais kapitalistais. Pasitaikydavo ir laive 
nuorūkas berankiojančių. Ne iš taupumo 
jie tai darė, bet pokeris ir „21” privertė ci
garečių pokelius savo savininkus gana daž
nai keisti.

Vaizbūnai ir laive rado dirvą savo pa- 
linikimams. Amerikiečiai jūrininkai mielai 
pinko cigaretes. Atsirado tarpininkai ir mo
kėjo už pokelį po 10 centų.

Moterys turėjo progos daug lengvesniu 
būdu dolerių užsidirbti. Negrai jūrininkai 
nepasigailėdavo po 10 dolerių padovanoti 
blondinėm, kurios jų kajutėse apsilankyti 
sutikdavo. Bet tų „apsilankymų” finalas la
bai malonus nebuvo. Juodukai daboklėn pa
teko, o blondinės laivą dažyti gavo.

Įdomu, kaip tos įvairiausios blondinės 
(natūralios ir dažytos) reprezentuos pabal- 
tiečių vardą Australijoje?

II. „ŽADĖTOJE ŽEMEJE”
1. Kai sustojome Fremantle uoste, j mū

sų laivą tuojau atplaukė apie 20 muitinin
kų. Ne tiek mūsų daiktais susidomėję jie 
buvo, kaip mūsų sveikata. Sustatė visus 843 
į eilę ir liepė pražingsniuoti (pro gydytoją. 
Jis gi, kaip paradą priimdamas, linkčiojo 
galva, o kai visi per 15 minučių praėjo, pa
skelbė, kad laive ligonių nėra.

Krantinėje laukė ištisos minios reporte
rių. Ir klausinėjo, ir fotografavo, ir per pe
tį vienam kitam paplojo. O po poros va
landų australiečiai jau pirkosi „niuspeipe- 
rius” su mūsų garbingais atvaizdais.

Kai išlipome iš laivo, muitininkai pasiūlė 
čemodanus atidaryti, bet pamatę „dypisiš- 
kus” skarmalus, paprašė juos kuogreičiau 
vėl uždaryti.

Tada susodino į keleivines mašinas ir nu
vežė prie tokių skardinių barakų (ne bač
kučių). Kambariuose radome po keturias 
lovas, ant lovų baltai apvilktas antklodes, 
o ant antklodžių po laišką. Pats Australi
jos imigracijos ministeris Mr. Callwel tei
kėsi mus — naujuosius australus — pasvei
kinti atvykus į naująją tėvynę.

Kitą dieną gavome užpildyti muito de-

| klaraciją, užtikrinti, kad nei ginklų, nei nuo
dų nei degtinės į Australiją neatsivežėm, ir 
mums buvo pareikšta, kad esame „free men 
in a free country”, ir kad po 3 dienų mus 
nugabens į Melbourną. O ten tai vieną mė
nesį gausime puikiai pagyventi...

Mes gi, kaipo „free men”, išėjome pasi
dairyti po „free country”.

2. Nužingsniavome į netoli mūsų barakų 
esantį Nedland miestelį. Fai apie 1,5 km. 
kelio. Miestely mus užkalbino pora australų, 
nuvedė į barą ir vaišino alum. Išsikalbėjo
me. Paaiškinome, kad į miestelį atėjome 
pėsti. Jie už galvos susigriebė.

— Ką!? Jūs tokį kelią pėsti atėjote!
Išsiaiškinome, kad kuone kiekvienas aus

tralas turi savo automobilį.
Nenorėdamas, kad mes nusižengtumėme 

Australijos papročiams, mūsų vaišintojas 
mus savo mašina parvežė namo.

3. Yra čia ir komunistų. Bet jie silpni ir 
savotiški. Teko su jais susidurti. Pasikvietė 
„dypukus” pas save, vaišino, plojo per petį, 
klausėsi, kaip jie Staliną keikia ir šypso
josi. Paskui paaiškino, kad politika lieka 
politika, o mes vistiek esą puikūs „boys”.

Atrodo, politika čia nepopuliari.
4. Mūsų akimis žiūrint, tai Australija 

kontrastų kraštas. Aukštai išsivysčiusią ci
vilizaciją kultūra ne labai spėja sekti. Anal

„Jus laukiami svečiai Australijoje“
Po 30 dienų ilgos kelionės, lapkričio 28 

d. Australijos krantus pasiekė pirmieji DP, 
išvykusieji iš Vokietijos. Apie patirtus įs
pūdžius

Mūsų 
je buvo 
pasitiko vyriausybės atstovai, spaudos ir naujose apystovose. Jo turinys maždaug 
kino korespondentai. Po pasisveikinimo ir toks: 
trumpos informacijos apie ateities tikslus, !—! 
sėdom į autobusus. Lėtai didelės mašinos 
slenka per mažo pajūrio miestelio gatves, 
palei jūros pakraštį. Savijauta truputį keis
ta, bet vis tik gera, nes aiškiai jaučiame,

naujoje vietoje vienas DP rašo: 
pirmoji sustojimo vieta Ausfralijo-
Frimentla. Krante atvykusiuosius 

kad nebesame beteisiai DP, bet vėl pilna
teisiai žmonijos nariai.

Kaip margoje kino juostoje visur aplin
kui žydi oleandros, keisti gyvenamieji na
meliai sniego baltumo su verandomis ir rū
pestingai prižiūrimais žolynais. Prie kiek
vieno namo auga didelė palmė, po kuria 
Įruoštos poilsio ir saulės kėdės. Palmė čia 
laikoma namų šventumas ir ji matoma vi
sur. Pirmas įspūdis iš tikro didingas. Po 
9 mylių kelionės, pasiekiame tikslą. Lauk
tų medžio barakų vietoje mus patalpina 
gražiuose skardos nameliuose po 3—4 arba 
6—7 žmones kiekviename. Jie savo metu 
buvo statyti kareivių reikalams. Sienos bal
tai dažytos ir stogai čerpių, kurios baltos 
arba raudonos. Pastato vidus labai primena 
ligoninę. Lovos klotos dviem paklodėm ir 

fabetų nuošimtis dar labai didelis. Dažnas 
automobilio savininkas ir pasirašyti pado
riai nemoka.

Mums į aki; labai krinta elegancijos sto
ka. Moterų sijonai baigiasi 10 cm. žemiau 
kelių (nors nesibaido jos priemiesčiuose .r 
su maudymosi kostiumais gatvėse rodytis), 
skrybėlės primena 1930 metų madas, tik ne
maži dažų kiekiai ant veido primena mo
dernizmą. Vyrų rūbai geros medžiagos, bet 
pasiuvimas — bent mums taip atrodo — 
nekoks. „Dypukai” su savo ilgais, dviejų 
eilių švarkais atrodo net elegantiškai prieš 
australus.

5. Truputis skaičių. Neapmokyto darbi
ninko įstatymais numatyta mažiausia alga 
5,5 svaro savaitėje. Darbininko su stažu at
lyginimas auga. Pav., kiti uosto darbininkai 
uždirba net iki 28 svarų savaitėje! Maistas 
ir butas savaitei kainuoja 30—40 šilingų.

Duodu kai kurių prekių kainas. Nedide
lis namukas — 1500—2000 svarų., 1 margas 
žemės — 1 šil., automobilis — 100—800 
svarų, radio aparatas — 7—40 sv., kostiu
mas gatavas—7-10 sv., kostiumas užsakytas 
— 10—20 sv., kojinės — 4 ši!., batai — 
1—1,5 sv., vyno bonka (du vyrai tampa net 
per linksmi ją išgėrę) — 2—4 ši!., cigare
čių pokelis (20 št.) — 2—4 šil., tabakas (2 
uncijos) — 3—4 šil.

keliais dėklais. Organizacija labai pavyz
dinga. Nusiplovę kelionės dulkes einam pie
tų. Valgyklos salė didelė su savaimingais 

I įrengimais. Maloni staigmena yra kiekvie
nam atvykusiam skirtas Australijos vyriau
sybės raštiškas sveikinimas ir linkėjimas

: „Australia says welcome. Jūs esate 
pirmieji Europos DP, kurie atvykote Aus
tralijon. Jums laikinai nėra savos tėvynės, 
ir mes norime jums padėti visom išgalėm. 
Jei būsite širdingi ir paklusnūs, tai daugiau 
darysime jūsų naudai. Jūs esate kviesti' ir
laukti svečiai Australijoje.” Parašas: Aus
tralijos vyriausybės pavestas imigracijos 
ministeris. Perskaičius šias nuoširdžias ei
lutes, vieno kito akyse pasirodo ašaros.

Tada prasideda valgymas. Mūsų pirmieji 
pietūs Australijoje yra šitokie: sriuba, keps- 

■ nys su daržovėm, vaisių kompotas, pudin- 
* gas, apelsinai ir kiti vaisiai. Tikrenybėje 
turime pasakyti, kad valgymo problema mus 
jau gana seniai nebedomina. Po to seka 
pranešimas, kad esame laisvi ir galime ei
ti ir daryti ką norime Tik negalime už
miršti, kad 6 vai. turime atvykti vakarienės.

Pirmiausia einame apžiūrėti miesto. 
Klystame po gatves ir žiūrime pilnus krau
tuvių langus. Beveik viską galima pirkti be 

'kertelių, išskyrus kai kurias tekstilines pri
kiš, pav., vilnones medžiagas, užsieninius

Kitas kainas per dvi dienas, deja, dar ne
spėjau suuostyti.

Į 6. Cituoju iš Mr. Callwel laiško:
l „...jūs esate pirmieji DP Australijoje. 
Mūsų žmonių akys nukreiptos į jus. Aš ži
nau, kad jūs mūsų neapvilsite..

Nežinau, ar mes jau spėjome ką nors ap
vilti. Bet kad į du ant kelio besivoliojan
čius girtus lietuvius australiečių akys buvo 
nukreiptos, ir kad pravažiuojančios maši
nos sustodavo jų pažiūrėti — ai žinau.

■ Nors norėčiau to nežinoti.
7. Dar kelionėje — laive visi vertėjai ir 

• vadovai buvo estai ir latviai, nors mes 439 
lietuviai ir sudarėme absoliučią daugumą. 

! Australijoje vėl tas pats. Jūs pasakysite, 
kad čia kaltas latvių landumas, arba eatai- 
čių malonesnės šypsenos. Apsirikimas, ma
no mieli! Kalti tik mes patys. Jau seniai, dar 

'Nepriklausomoje Lietuvoje nusikaltome, kad 
mūsų jaunimo neišmokėme svetimų kalbų. 
Kiekvienas gimnaziją baigęs latvis arba es
tas puikiai susikalba angliškai. O jeigu vie
nas kitas lietuvis ir mokės pusėtinai anglų 
kalbos, tai jis vis dėlto nesutiks eiti dirbti.

Mano mieli, kalti esame tik mes patys.
Kai ilgiau čia, penktajame pasaulio kon

tinente pagyvensiu ir daugiau pamatysiu bei 
| išgirsiu — vėl parašysiu.

Romualdas Mariu*

šilkus ir kt. Australiečiai apie mūsų 'atvy
kimą, jau gerai informuoti. Kur tik įma
noma, eina prie mūsų ir daug pasakoja apie 
save, maloniai duodant paaiškinimus. Ir jie 
esą savo metu čia atvykę tik su keliais la
gaminais, bet dabar šis namas, automobilis 
priklauso jiems. Kurie norės dirbti ir pro
tingai gyventi, galės trumpu laika paken
čiamai įsikurti. Jie mus ramina, kad nenu- 
simintumėm, nes seksis gerai. Australiečiai 
esą laimingi dėl kekvieno atvykstančio ir 
trokštą iš širdies padėti. .

Gatvėse labai didelis judėjimas. Žmonės
gerai apsirengę. > Pirmą vakarą aplankėme 
kiną. Iš lauko atrodė, kad pateksime į salę, 
bet buvo staigmena. „Patalpos” sienas su
darė gyvų palmių eilės, bet virš galvos 
mėlyni debesys. Iš Trimentlo po poros die
nų išvyksime laivu į Melburną, kur mus 
išskirstys darbams. Šiandien atvyko pirmoji 
australiečių komisija -ir informuos apie dar
bo sąlygas. Valdininkai yra labai mandagūs 
ir jiems galima pasakyti viską atvirai.'' Jie 
klausia, ką veikėme tėvynėje, Vokietijoje ir 
ką norėtume dirbti Australijoje. Registruojan
tis nurodyta profesija gali būti nepatenkin
ta. Moterims komisija pasiūlė mokytis 6 
mėnesis gailestingųjų seserų mokykloje, mo
kyklą baigus žada išduoti Australijos gai
lestingųjų seserų pažymėjimą. Labai pra
vartu mokėti anglų kalbą. (LZ)
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PIRMOJI PAŽINTIS SU GEN. S. D. 
STURG1U

Ilgas keleivinis traukinys sustojo Bre- 
menhaveno uosto krantinėj. Iš jo vagonų 
bematant išvirto 868 DP — jų tarpe 149 
lietuviai — ginkluoti provizoriniais kari
nės valdžios pasais ir ant jų spindinčio
mis Kanados vizomis.

Į krantinę atsišliejęs jau laukė mūsų 
12.349 bruto tonų talpos JAV kariuomenės 
transporto laivas — „Gen. S. D. Sturgis”. 
Pavadinimas beveik lietuviškas. Deja, kaip 
vėliau patyrėme iš laivo įgulos biuletenio, 
majoras gen. S. D. Sturgis buvo gimęs 
1861 m. St. Louise — taigi, gryniausias 
amerikietis. Karinės karjeros pradžioj da
lyvavo ispanų — amerikiečių kare, 1914— 
18 m. kovojo Prancūzijoj, vėliau — vado
vavo Panamos kanalo zonai ir 1933 m. ra
miai pasimirė savo gimtajam krašte. Už 
karinius nuopelnus jo vardu buvo pakrikš
tytas laivas, kuriuo mes dabar turėjom 
įveikti audringąsias Atlanto bangas. Pats 
laivas dar beveik kūdikio amžiaus: staty
tas Kaizerio laivų statyklose, J vandenį nu
leistas 1944 m. kovo mėn., bet jau susku
bęs dalyvauti Pacifiko karo veiksmuose. 
Taigi, su stažu. Gal būt, dėl to mes, sau
sumos žiurkės, be jokio baimės jausmo jam 
patikėjom savo likimą.

Ilga, vingiuota eilute pamažu artėjame 
prie laivo. Kiekvienas iš mūsų ant krūtinės 
turi pasikabinęs transporto eilės numerį.

Kažkurio JAV laikraščio korespondentas 
nardo su foto aparatu. Fotografuojam ir 
mes. Pasirodo, maždaug kas penktas eks— 
DP turi foto aparatą. Kryžminė ugnis —jis 
fotografuoja mus, o mes jį. Prie laiptelių 
į laivą stovi simpatiškas saugumo atstovas 
ir atidžiai tikrina asmeris tapatybę, kad kas 
nors nepageidaujamas Į laivą neįliptų ir iš 
Vokietijos į Kanadą nepaspruktų. Vienas 
žvilgsnis į fotografiją, kitas — į žmogų. Be 
jokių trukdymų žengi į „Gen. S. D. Stungio” 
denį, kur jau laukia mūsų policija, t. y. iš 
mūsų pačių tarpo sudarytas ir į laivą die
na anksčiau atvykęs pagalbinis personalas.

Savivalda. Matyti, „Gen. S. D. Sturgio” 
būta aiškaus demokrato. Policija, virtuvė, 
patalpų švara mūsų rankose. Policijoj šį 
kartą dominuoja lietuviai, virtuvėj — lat
viai, o kitose funkcijose — jau tikras in
ternacionalas. ' . <

Prieš įlipdamas į laivą, kiekvienas gau
na maisto kortelę, kurioje taipogi pažymė
tas ir ■ gyvenamosios patalpos numeris. Afi- 
devitininkų šeimos ir į Kanadą vykstančios 
tarnaitės buvo patalpintos atskirose kaju
tėse po 
atskiras 
siskirti

Mes, 
„pogrindį”, t. y. dideles bendras patalpas. 
Tačiau, be abejo, ir tose bendrose patalpo
se nėra bloga, nes kiekvieno laukė atskira 

2—4 asmenis. Šeimos netgi gavo 
kajutes, tik šeimų galvom teko at- 
ir pereiti į viengungių tarpą, 
viengungiai, gavom lįsti į laivo

v;,. audringi

rūpinasi oro grynumu.
tarnybinius garsiakalbius vokiečių ir 
kalbomis keleiviai supažindinami su 
drausme ir paskirais dienotvarkės

lova, čiužinys, pagalvėlis, dvi kariškos ant
klodės. Minkšta, švaru — gausūs ventilia
toriai

Per 
lenkų 
laivo 
punktais. Pusryčiai', pietūs, vakarienė, pri
verstinis pasivaikščiojimas denyje 9—11 
vai., švarinimosi darbai, laikrodžių atsuki- 
nėjimas — tai kasdieninė mūsų duona. 23 
vai. išjungiama elektras šviesa. Palieka tik
tai raudonos lempos. Nakties tyla.

SUDIEVU, SENOJI EUROPA!
Prie „Gen. S. D. Sturgio” išdidaus šono 

glaudosi du vokiečių locų laivai'. Senas vo
kietis jūrininkas virvinėmis kopėčiomis lei
džiasi stačiu generolo šonu į savąjį laivą, 
šypsodamass nešasi ąsotį amerikoniškos pu
pelių kavos. Ant jo siūbuojančio laiviūkščio 
denio šypsosi kiti vokiečiai — Bonenkaffe. 
Šypsomės ir mes.

Ūbaujantis mūsų laivo signalas. Išplau
ktam. Mašinos pradeda darbą. „Gen. S. D. 
Sturgis” pamažu atsiplėšta nuo 'krantinės. 

Vakaro prieblandoj tolsta Bremenhaveno 
uosto kranai, benzino tankai, pats Bremen- 
havenas ir visa Vokietija...

Naktis. Diena. Naktis. Vėl diena. Oras 
giedras. Lamanšas pakankamai ramus. Pir
mosios nuotraukos laive. Pusšimtis foto 
apartų savininkų šlitinėja laivo deniuose. 
Grupuojasi pozuotojai. Nuotrauka seka 
nuotrauką.

Horizonte pasirodo statūs Anglijos kran
tai. Doverio apylinkės. Prieš trejetą metų 
čia sproginėjo vokiečių patrankų sviedi
niai. Dabar ramu. Totalinio karo iniciato
riai nubausti. » »

Mes stebimės nepaprastu kranto statu
mu. Vėjiniai malūnai nejudriais sparnais.

aukštos įtampos elektros laidai, kažkokio 
lordo pasenusi pilis. Nuo kranto atplaukia 
motorlaivis. Laivo įgula atiduoda paštą. 
Anglų jūrininkas moja ranka. Mojam ir 
mes: — Sudievu, Anglija! Sudie, senoji 
Europa!... O širdy kartus graudulys — 
tenai toli toli, šiaurės rytuose, palieka mū
sų mažoji, pasaulio teisingumo užmiršta, 
Lietuva. Ir mes guodžiamės mintimi, kad tai 
nepaskutinė mūsų kelionė. Kada nors par
veš mus laivai ir vėl į Europą — kada 
nors, kai auš laisvės rytas ir mūsų senie
siems tėvų namams...

Vakaras. Naktis. Horizonto -tolumoje mie
guistomis akimis mirkčioja paskutiniai 
Anglijos pakrančių švyturiai. Po savo ko
jom vis labiau juntam artėjančio Atlanto 
neramų milžino miegą. Sudievu, Europa!...
ATLANT1SKOJI SODOMA IR GOMORA

Laivo jūrininkai iš kažkur ištraukė dide
les šiukšlių dėžes — aukštus skardinius ki
birus. Juos virvėmis pritvirtino ant laivo 
denio. Pradžioj tų kibirų paskirtis mums 
buvo gana miglota, nes šiukšlių laive, iš 
viso, beveik nėra, o ir tos pačios papras
čiausiai per bortą į jūrą suverčiamos. Kaž

koks gudragalvis jūros ligą prisiminė. Iš 
karto kiekvienam neramu pasidarė visam 
organizme.

Atlantas ne juokais ėmė šokdinti mūsų 
rimtąjį „Gen. S. D. Sturgį’’. Tada ir pra
sidėjo ... Pirmosios, žinoma, kapituliavo 
moterys. Iš po nakties visos Rygos krypti
mi patraukė. Vyrai dar bandė laikytis, be) 
ir jie greit buvo įveikti. Nuo denio dingo 
visi fotografai. Denio pakraščiuose ėmė ai
dėti melancholiški sergančiųjų atsidūsėji
mai, o jau labiausiai ties tais geležiniais ki
birais... Ne vienas prakeikė tą dieną, kada 

jis galutinai apsisprendė į Kanadą važiuo
ti...
■ Sergančiųjų skaičius nepaprastai dide
lis — iki 80%. Tačiau dalis atsilaikė, o kai 
kurie ir visai nebuvo paliesti. Veltui' mes, 
nesergantieji, bandėm išvesti šiokią tokią 
jūros liga sergančiųjų definiciją: serga ir 
dideli girtuokliai ir visiški blaivybės my
lėtojai, ir stipriom ir silpnom širdim, ir 
seni ir jauni, ir su afidevitais ir be afide- 
vitų — žodžiu, neįmanoma sirgsiančiųjų 
kategoriją iš anksto nustatyti.

Po poros dienų, žinoma, visi vėl atsisto
jo ant kojų. Atlantiškoji Sodoma ir Go- 
mora nuslinko nuo mūsų susirūpinusių gal
vų. Atsigavo vyrai, atgijo ir moterys. Tik
tai balti ir beveik permatomi veidai be žo
džių dar kurį laiką kalbėjo apie šią neiš
vengiamą blogybę. Buvo betgi ir tokių, kurie 
iki pat Kanados krantų neįstengė lygsvaros 
atgauti ir todėl, reikia manyti, galutinai 
prakeikė pirmą ir, rasi, paskutinę kelionę 
per marias...

KALORINES BĖDOS
— Nėra to blogo, kuris neišeitų į ge

ra! — pykotu jūros liga nesergantieji ir 
pavydėjom sergantiesiems. Jie vienu balsu 
skelbėsi nutrauką diplomatinius santykius su 

generolu apetitu. Gal, būt, dėl tokio jų in
diferentiškumo apetitas dvigubą dėmesį at
kreipė į mus — nesergančiuosius. Dar į 
laivą lipdami, mes jau tarėmės kalorines 
bėdas palikę vokiečių žemėj. Tą mūsų min
tį dar labiau sutvirtino bendra instrukcija, 
skirta plaukiantiems JAV kariuomenės 
transporto laivais, kur apie maistą šitaip 
šnekama: „Kalorijų skaičius yra labai 
aukštas (4.000 į dieną). Jeigu ftorcijos at
rodytų ir nepakankamai didelės, jų kalo
ringumą kelių dienų laikotarpy pajus ir 
didžiausio apetito savininkas."

Tąčiau mums Išėjo kiek kitaip — vietoj 
pažadėtųjų 4.000 kai. buvo patiekta 2.000— 
2.700. Šiaip jau tiesa, maistas geros ko
kybės, bet jo kiekis ir kaloringumas, gal 
būt, pilnai fepasotintų tvirtesnį ligonį. Ka
dangi jūroj beveik visi — ypač nesergan
tieji — turi didelį apetitą, mes kasdien 
jautėm alkį. Sunku, žinoma, pasakyti, kaip 
stovi maitinimo reikalai kituose laivuose, 
tačiau visiems plaukiantiems „Gen. S. D. 
Sturgiu" pravartu būtų pasiimti šiek tiek 
maisto atsargų, nors laivo taisyklės tai ir 
draudžia.

Sergantieji ypač pasigesdavo obuolių, 
citrinų, apelsinų ir kt. atsigaivinimo prie
monių. Be abejo, mums, viengungiams, 
plaukiantiems IRO lėšomis, negalima kelti 
didesnių reikalavimų. Belieka pasitenkinti 
tuo, ką duoda. Visai kita padėtis afideviti- 
ninkams. Ne vieno iš jų giminės buvo ap
mokėjusios kelionę antra klase. Todėl vi
siškai suprantamas jų pasipiktinimas dėl to 
nuolatinio alkio iki pat Kanados krantų.

Pati virtuvė ir valgyklos teikia malonų 
įspūdį. Visur nepaprasta švara, viskas me
chanizuota — yra netgi specialios mašinos 
indams plauti.

Keistokai iš pirmo žvilgsnio atrodo aukš
ti, stovintiems pritaikyti stalai. Valgoma 
stovint (nelabai malonu, kai bangos laivų 
mėto!). Tačiau tas kaip tik Įgalina laivo 
virtuvę f>er pusantros valandos pamaitinti 
visus keleivius. (Perkelta į 4 pusi.)
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Lietuvių Įkurdinimo komisija 
daviniams vykdyti TIK kolonijose, valsti
jose ... savo skyrių neturės, o naudosis 
kitomis organizacijomis ir jų padaliniais. 
Pažymėtina, kad TįK pavesta rūpintis vi
sais lietuvių imigraciniais reikalais, tiek 
JAV, tiek ir kitose valstybėse. Kas liečia 
laukiamą imigraciją į JAV, numatoma, kad 
TįK neturės teisės savo vardu išrašinėti 
affidevitus, todėl sutarta šiam reikalui nau
dotis didžiųjų imigracinių organizacijų 
(War Relief Services — NCWC, Inter
national Rescue and Relief Committee — 
IRRC, Church World Services ir kt.) Kon
krečiai numatoma prie kiekvienos šių or
ganizacijų, kur iki šiol tas nepadaryta, su
daryti lietuviški komitetai, sekcijos.

Vadinasi, TĮK- tėra JAV lietuviškosios 
visuomenės imigracinių pastangų koordi- 
nuotoja. Todėl, savaime suprantama, jos 
darbo našumas be kitko, stipriai priklausys 
nuo visų organizacijų bei jų vadovų ben
dradarbiavimo, kooperavimo. Tačiau tikė
kime, to mūsų broliams Amerikoje ne
truks.

TĮK Valdybon išrinkti: Ktrn. J. Balkonas, 
Adv. K. Jurgėla, Joe Boley, Dr. M. Vini- 
kas, W. Laukaitis, A. Trečiokas, J. Buivy
das, P. Lapienė, V. Kvetkus ir Dr. P. Da-

Dažnas mūsų tremtinių BALFą sau vaiz
duojasi kaip Amerikos lietuvių organiza
ciją grynai tremtinių šalpos reikalams. Ta
čiau praktikoje ši organizacija turėjo ir 
tebeturi užmačių ne vien šalpai, o ir ki
tiems daugiau ar mažiau su šiuo uždaviniu 
susijusiems darbams; pav. tremtinių teisių 
gynimas, imigracija - įkurdinimas ir pan. 
Paskutiniame BALF seime net jo konstitu
cija papildyta ta prasme, kad BALF savo 
uždaviniu skaito be tremtinių šelpimo, dar 
ir jų švietimo bei sveikatos rūpinimąsi. 
Manytina, kad tokiam papildymui vienin
telis akstinas buvo BALF Valdybos pasi- 
nešimas perkeldinti Pabaltijo universitetą į 
Quoddy Village... Iš tremtinio akiračio 
žiūrint, teatleidžia am. lietuviai, šis univer
siteto perkėlimo ir jo ten išlaikymo pro
jektas atrodo perdaug romantiškas ir var
gu galimas realizuoti ... Tremtiniui atro
do, būtų nesulyginamai daugiau prasminga 
Maine valstijoj ar kur nors panašioj vie
toj, kaip prof. K. Pakštas siūlo, suorgani
zuoti didesnę lietuvių koloniją.

Šiuo atveju norima kalbėti apie neseniai 
sudarytąją Tremtinių Įkurdinimo Komisiją 
(TĮK), vietoje iki šiol egzistavusio prie 
BALF centro, vadinamojo, Tremtinių Imi
gracijas Komiteto. Todėl netiesiogiai už- 
sinjinta ir apie patį BALF.

JAV mūsų tautiečiai daug dirba, norė
dami padėti lietuviams tremtiniams užeuro- 
piniuose kraštuose, pirmoje eilėje pačiose 
JAV-se, įsikurti. Jau senokai tremtinių 
įkurdinimo problema buvo gvildenama dau
gelyje amer. lietuvių organizacijų. Tačiau, 
atrodo, nei vienoje jų nebuvo platesnio 
konstruktyvaus plano, kaip nėra tokio pla
no ir pačių tremtinių organizacijose ... 
Tremtinių Įkurdinimo problemos brandumą 
ryškiausiai įrodė, BALF seimo proga, įvy- 
kusieji visų JAV lietuviškųjų organizacijų 
atstovų pasitarimai ir juose aktyvus Lietu
vos atstovo P. Žadeikio, Oen. Konsulo J. 
Budrio, konsulo P. Daudžvardžio, o taip pat 
visų amer. žymesnių veikėjų dalyvavimas. 
Minėtas pasitarimas po ilgesnių diskusijų 
nutarė sudaryti specialų tremtinių įkurdi
nimo organą — Tremtinių Įkurdinimo Ko
misiją (pavadinimas negalutinis!). Si ko
misija nepriklausys jokios kitos vienos or
ganizacijos, tačiau finansiniai ji bus re
miama visų lietuvių organizacijų. Savo už-

Stovyklos gyventojas Dr. B-tis gavo 
laišką iš senatoriaus Vandenbergo. Jis savo 
laiku jam buvo parašęs laišką, kad jis tu
rėdamas affidavitą iš Katalikų Misijos ne
gali įvažiuoti į Ameriką. Vandenbergas da
bar jam atsakė į jo laišką ir prisiuntė sa
vo susirašinėjimą su emigracijos departa
mentu. Emigracijos departamentas pataria 
jam kreiptis j konsulatą ir nurodžius savo 
pirmumą, kaip ūkininkui ir turinčiam 
affidavitus, dėl pagreitinto įvažiavimo. Sis 
gyventojas esąs parašęs ir kitiems žymiems 
asmenims tuo reikalu laiškų.

LANKĖSI STOVYKLOJE POLIT- 
RUKAS

Gruodžio 5 dieną į Kasselio stovyklą 
buvo atvykęs politrukas Čepas. Jis kalba 
lietuviškai ir pareiškė, kad norįs gruodžio

Brangūs tautiečiai!
Lietuvių Skautų Sąjunga 1948 metais mi

ni lietuviškojo skautybės sąjūdžio 30 metų 
sukaktį.

Lietuvių tautai džiaugsmingose ir drauge 
labai sunkiose atsikūrimo nepriklausomam 
valstybiniam gyvenimui valandose 1918 m. 
lapkričio mėn. 1 d. senojoje Gedimino sos
tinėje Vilniuje įsisteigė pirmoji lietuvių 
skautų skiltis, davusi pradžią gausingam ir 
Lietuvos jaunuomenės labai mėgiamam lie
tuviškosios skautybės sąjūdžiui.

Jautrias jaunuomenės širdis žavinti skau
tybės ideologija, patrauklios formos ir ak- 
tingumą skatiną darbo metodai yra teikę 
per visą 30 metų didelei mūsų’ jaunuome
nės daliai gilių išgyvenimų, naudingų už
siėmimų ir yra padėję dvasiškai ir fiziškai 
subręsti savarankiškam gyvenimui. Tuo bū
du lietuviškoji skautybė yra buvusi visų 
jaunuomenės auklėjimo veikslių aktinga tal
kininkė

Lietuviškoji skautybė taip pat sudarė są
lygas mūsų jaunuomenei bendrauti ir su ki
tų pasaulio tautų jaunuomene, pasiųsdama 
savo atstovus į tarptautines skautų ir skau
čių stovyklas, sąskrydžius, konferencijas, 
kursus ir p. Mūsų skautai ir skautės, įvai
riomis progomis susidurdami su kitų tau
tų skautais ir skautėmis, visuomet sumaniai 
'ir kultūringai atskleisdavo lietuvių tautos 
bruožus, parodydavo jos laimėjimus, rū
pesčius ir siekius. Todėl tarptautinėje skau
tybės sąjūdžio šeimoje mūsų skautai ir

Per audringas Atlanto bangas
(Atkelta iš 3 pusi.)

. VIENI Į DEŠINĘ, KITI I KAIRĘ
Mūsų tikroji kelionės paskirtis ilgą lai

ką skendėjo nežinioje. Į tarpzoninę Diep- 
holzo pereinamąją stovyklą suvažiavom kaip 
prityrę miškakirčiai. Čia papūtė kitokį vė
jai Miškakirčių kontingentas pasirodė esąs 
išsemtas, ir mums buvo pasiūlyta važiuoti į 
geležies rūdos, aukso kasyklas, geležinkelių 
ir elektros jėgainių statybos darbus. Smul
kesnių žinių apie šiuos naujus darbo ho
rizontus neturėjo net ir pats Kanados kon
sulas. Taigi, išvažiavom į nežinią.

• Tiktai artėjant prie Naujosios Škotijos 
krantų, radijo telegrafu buvo gauti smul
kesni nurodymai. IRO palydovas tautiniu 
pagrindu pradėjo skirstyti darbo grupes. 
Kaip ir miškakirčių transportams, mums 
buvo nurodytas kiekvienos grupės narių 
skaičius ir išduoti grupės numeriai su pa
skutiniu geležinkelio stoties pavadinimu. Pa
siskirstymą praktiškai atlikom mes patys.

Tuo būdu mūsų merginos, atmetusios IRO 
atstovo pasiūlymą dirbti Halifaxo ligoninė
se (į Kanadą jos vyko kaip tarnaitės), tu
rės pasukti į Montreal}, kur bus paskirsty
tos į Kanadiečių šeimas.

Mūsų afidevitininkai, suprantama, pa- 
trauks savais keliais — pas gimines, o mes,

ir tremtiniai
gys. Pirmininkas — Kun. J. Balkonas, ž 
nomas amer. lietuvių veikėjas, turįs dide 
autoritetą tiek pas amerikiečius, tiek pas 
amer. lietuvius.

Šia proga tenka pažymėti, kad savo lai 
ku plačiai visų linksniuotasis Strattono bi 
liūs vargu bebusiąs JAV kongreso priim 
tas. Už tai pasiūlyta eilė naujų JAV imi 
gracijos įstatymo pakeitimo projektų. Nau 
jieji projektai esą lietuviams palankesni u 
Strattono, kurs buvęs naudingas tik žydų 
tautybės DP. Amerikos lietuviai tiki, ka< 
bent vienas tų projektų artimiausioje Sesi
joje virs įstatymu. Tam jie, amer. lietu
viai, kaip matome, rimtai ruošiasi. To pa
sėkoje ir gimė Tremtinių Įkurdinimo Ko
misija, kurios vienu artimiausių uždavinių 
rikiuoti lietuviškas pajėgas, derinti jų veik
smus, kaupti resursus lietuviams tremti
niams įkurdinti.

Lygiagrečiui menasi mintis, ar ne laikas 
mesti padriką emigracijos reikalais veiklą 
mūsų tremtinių organizacijoms? Juk, ro
dos, turime specialią Įkurdinimo Tarnybą, 
tačiau apie jos žygius nei spaudoje, nei 
tremtinių suvažiavimuose negirdėti ... Ar 
vis dar puoselėjama kompaktiškos emigra
cijos mintis? M. Daugailis.

Kasselio kronika:

Laiškas iš senatoriaus Vandenbergo
8 dieną 11 valandą padaryti pranešimą sto
vyklos gyventojams emigracijos reikalu. 
Tačiau numatytą dieną jis neatvyko ir 
pranešė, kad atvyks vėliau. Skirtą valandą 
buvo atvykę į salę pasiklausyti paskaitos 
apie 20 asmenų.

VAIKŲ TEATRAS „PASAKA” PASTATE 
NAUJĄ PREMJERĄ

Vaikų teatras „Pasaka” gruodžio 7 die
ną Mattenbergo stovyklos salėje pastatė 
naują premjerą „Brolių beieškant” Salė 
buvo pilnutėlė. Vaidinimas pavyko tikrai 
puikiai ir dar tą pačią savaitę du kartus 
buvo pakartotas. Sis teatras buvo organi
zuotas Wiesbadeno stovykloje V. Saudar- 
gienės rūpesčiu. Iki šiol šis teatras yra jau 
pastatas: „Sniego karalaitę”, „Užgavėnių 
vakarą”, „Varlių karalių”. Pernai pavasarį 
Prancūzevičius prie vaikų teatro suorgani-
zavo orkestrėlį. Režisuoti padėjo Rimkū- 
nas, o dailininkas Neliupšys paruošė deko
racijas. Tik paskutinio pastatymo dekora
cijas ruošė dail. V. Adamkevičius.

Teatras yra gastroliavęs Frankfurte, 
Arolsene, Menchausene ir kitur. Iki pasiekė 
šių rezultatų teatras turėjo nugalėti daug 
sunkumų, bet rankų nenuleidžiama ką rodo 
ir paskutinis sėkmingas naujos premjeros 
pastatymas. A. V.

skautės buvo branginami, gerbiami tr mie
lai laukiami.

Lietuviškosios skautybės sąjūdis su Tė
vynės laisve gimęs su Tėvynės nelaisve bu
vo ir uždarytas. Nors Lietuvos Skautų Są
junga ir buvo formaliai likviduota, bet nie
kas negalėjo pajėgti išplėšti iš jaunuome
nės sielų tų žiedų, kurie skautybės per 22 
nepriklausomo gyvenimo metus buvo išug
dyti. Todėl nenuostabu, kad tremtyje, atsi
radus elementariausioms žmogaus laisvės 
sąlygoms, lietuviškosios skautybės sąjūdis 
atgimė spontaniškai ir išsivystė į plačią ir 
gausingą Lietuvių Skautų Sąjungą, jungian
čią lietuvius skautus, gyvenančius ne tik 
vakarinėje Vokietijos dalyje, bet ir kitose 
Vakarų Europos valstybėse, Anglijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Pietų 
Amerikos valstybėse, Australijoje ir kt.

Žengdama į 30-uosius lietuviškosios skau
tybės metus Lietuvių Skautų Sąjunga yra 
tvirtai pasiryžusi jungti laisvėje gyvenančią 
lietuvių jaunuomenės dalį į savo eiles, ug
dyti ją vadovaudamasi šūkiu „Dievui, Tė
vynei 'ir Artimui”, stiprinti tautinį sąmo
ningumą ir principiškumą, nežiūrint į tai, 
kokiose tremties ir eventualios emigracijos 
sąlygose mūsų jaunuomenei tektų gyventi, 
ruošti ją didžiajai mūsų tautos prisikėlimo 
ir laisvės dienai.

Budime!
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Tarybos Pirmija

viengungiai sudarėm dvi grupes po 40 vy
rų. Pirmoji — pateko į Manitogos provin
ciją. Geležinkelio stotis — Siouxx Loo- 
kont. Spėjama, kad jai teks dirbti prie 
elektros jėgainės statybos. Šios grupės su
dėtyje randasi kuo ne visi amerikiečių zo
nos atstovai — iš Hanau, Kassel-Matten- 
bergo, Seligetistadto, Babenhauseno ir Die- 
burgo D P stovyklų.
Antroji grupė vyksta į Quebecko provinci
ją. Jos galutinė geležinkelio stotis — Ma- 
lartic. Darbas — aukso kasyklos. Šią gru
pę daugiausia sudaro anglų zonos vyrai.

Į aukso kasyklas pateko ir kiti 7 lietu
viai, priskirti prie didesnės lenkų grupės. 
Jų darbovietė taipogi prancūziškoj Que
becko provincijoj — Vai d’Or.

Taigi, kaip paskutinio teismo dieną mes, 
lietuviai, per pusvalandį buvom suskirstyti 
į grupes: vieni į dešinę, kiti į kairę. Vienu 
plunksnos pabraukimu tampame išblaškyti 
beveik po visą Kanadą. Tačiąu mus visus, 
reikia manyti, ir toliau nenutraukiamais sai
tais jungs bendri tremtinio vargai, tvirtas 
tikėjimas į Lietuvos prisikėlimą ir mūsų 
likiminė kova dėl jos laisvo rytojaus.

Pagal įprastinę tradiciją, prieš pasiekda
mi Kanados krantus, įteikėm padėkos ad
resus (paruoštus vieno laivu vykusio lie

SVARBU!
Lietuviai, kalėję 1940. VI. 15 — 1941. 

VI. 22 d. savo gyv. vietas praneša LARbPK 
S-gos, Tautinės Martirologijos skyriui šiuo 
adresu:

Stud. Jonas Ritnašauskas
Bonn a. Rhein, Moltkestr. 3.

Centro Valdyba.

Gerajam savo draugui ir prieteliui

Kaziui Venciauskui,
jo sesutėms ir Mamytei, dėl tėvelio 
ir vyro mirties reiškiu giliausią užuo
jautą ir kartu liūdžiu

Alb. Valentinas.

tuvio dailininko) — Kanados konsului, 
Transporto viršininkui JAV maj. T. E. Lo
renz, IRO palydovui ir laivo kapitonui. Ad
resai buvo papuošti merginų laive išaus
tomis tautinėmis juostomis su įaustu į jas 
laivo pavadinimu.

Pora charakteringesnių teksto ištraukų:
— „Mes labiausiai trokštam, kad drau

giškas Kanados kraštas įsileistų ir kitus 
mūsų tautiečius, negalinčius grįžti į savo 
tėvynę, okupuotą svetimų pajėgų, ir todėl 
skurstančius DP stovyklose Vokietijoj.”

(Kanados konsului).
„Mes džiaugiamės, galėdami vykti į nau

ją kraštą JAV transporto laivu, bet mes 
dar daugiau džiaugtumėmės, jei mūsų Tė
vynė Lietuva atgautų laisvę, pažadėtą At
lanto Chartoj, ir jeigu mes galėtumėm su
tikti JAV laivus ir kariuomenės dalinius 
laisvam savo, Klaipėdos, uoste.”

(Transporto viršininkui — kaip JAV 
kariuomenės atstovui).*

Nakties tamsa užlietuos horizonto pa
kraščiuos jau mirkčioja pirmi Kanados ži
buriai. Visi skubam ant denio ir smalsio
mis akimis skrodžiame tamsą. Tenai — 
kažkur už to juodo nakties horizonto pra
sidės antroji mūsų skaudaus ištrėmimo fa
zė...

Vyt Kastytis

.....................(^AKIMIRKSNIŲ KRONIKA)..................
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Žvilgčiojimas į Vakarus
Pirmasis svarbesnis bandymas vakarėli pasirodo mūsų tautoje „Aušros” metu. 

Nuo to laiko vis tebesisemiame Vakarų kultūros turtus su pakylančiu ar atslūgs
tančiu įkarščiu.

Musų santykiams su Vakarais ypatingą atspalvį duoda musų charakteris ir kul
tūrinis pasivėlavimas.

Lietuviškame charaktery glūdi, staigaus kultūrinio posūkio dėka, gili priešin
gybė: mes galvojame kaip priešrenesansinis žmogus, bet stengiamės gyventi kaip 
paskutinių dienų vakarietis. Mes esame idealistai ir abstraktūs teoretikai. Mūsų 
galvojimas turi kategorinį, dogmatinį pobūdį. Mūsų mintys nereikalauja įgyvendi
nimo. Kai užsieniečiai mums prikiša girtavimą ar higienos stoką, mes jiems sten
giamės įrodyti, kad ir jie turi tas pačias blogybes, bet nieko nedarome savosioms 
pašalinti. Nuo pat „Aušros” laikų mes tebegyvename praeities garbinimu; pra
eities žygiais Įrodę savo vertę, ramiausiai paliekame sustingime. Mūsų dabartinėje 
spaudoje pilna abstrakčių straipsnių apie tremtinių moralės šlijimą, apie būsimą 
Nepriklausomybę, bet maža konkrečių pasiūlymų ydoms pašalinti ar būsimai vals
tybei organizuoti.

Mūsų mintis, kaip ir viduramžių žmogaus, netampa darbu, nesiekia konkrečių 
rezultatų, tačiau gyvenime mes tik tais rezultatais tesidomime. Mes kultūrą su
prantame kaip ją supranta eilinis dabartinių Vakarų žmogus. Į ją mes žiūrime, ne 
kaip į žmogaus dalyvavimą praeities paliktuose žmonijos dvasios turtuose, bet kaip 
Į apčiuopiamų laimėjimų šaltinį. Mūsų galvojime kultūrą sudaro automobiliai, par
ketinės grindys, telefonas, centralinis šildymas, pudra, šilkinės kojinės. Mes iš Va
karų tik tuos dalykus ir pasisavinome. Kultūrinės problemos mūsų inteligento ne
domina, bet jis nešioja, kai gali, angliškos medžiagos kostiumą ir stengiasi sumegs- 
ti, jo manymu, elegantišką kaklaryšio mazgą. Jis nenusimano mene, tapyboje, mu
zikoje:. šiose srityse jis neturi nuomonės arba negali jos paremti. Kadaise spau
doje buvo kelta triukšmo dėl labai žemo „šiupinių” meninio lygio, — bet tie šiu
piniai patiko publikai. i

Vakarų nesupratimą padidina mūsų kultūrinis pasivėlavimas. Vakaruose kul
tūrinės tradicijos susidarė amžių būvyje, jos įėjo į žmogaus kraują: jis užauga sa
vo senelio bibliotekoje, vaikšto su tėvu į teatrą ar į koncertus nuo pat mažos vai
kystės, kiekvienoje gatvėje stebi įvairių šimtmečių architektūrą. Dažno iš mūsų 
vaikystė prabėgo ganant žalmarges. Gimnazijos pažymėjimas ar universiteto diplo
mas įtilpo į mūsų kišenę, bet kultūra sn jais neįėjo Į mūsų dvasią. Tačiau mūsų 
optimizmas neleidžia mums pripažinti kaip mums kultūros trūksta, ne neskatina į 
darbą tai spragai užpildyti. Štai kodėl kultūros įgijimas mums atrodo nepaprastai 
lengvas: užtenka žmogui įduoti vadovėlį, jį sumiesčioninti, užtenka pastatyti kele
tą mokyklų, įsteigti vieną teatrą, prašvarinti gatves, ir tauta taps kultūringa

Nenuostabu, kad su išoriniu kultūros pobūdžiu, mes iš jos paėmėm maža ge
rųjų savybių, o daug ydų. Kultūrines neigiamybės mūsų tautoje daug aiškesnės, 
negu senos kultūros tautose. Mūsų miesčionis daug labiau linkęs į materializmą, 
negu Vakarų žmogus. Dvasinis gyvenimas jam beveik neprieinamas: jis kartais nuo 
pat mokyklos laikų neperskaito nė vienos knygos. „Neskaitančios visuomenės” iš
sireiškimas mums yra įprastas girdėti.

Žmogaus kultūra prasideda patenkinus biologinius reikalavimus. Apie visuo
menės kultūringumo laipsnį galima spręsti pagal jos laisvalaikių pobūdį. Kaip pra
leidžiame atliekamą laiką: su knyga, meno galerijoj ar prie stikliuko, prie lietu
viško proferansiuko?

Fauste ir daugybėje mūsų pasakų randame Vakarų kultūros įtakoje susidariu
sią mintį: žmogus padaro sutartį ir jam pažada savo sielą, kai taps laimingas. Lai
mingo žmogaus sielą nusineša velnias.

Tautos irgi netenka sielos, kai, sukū-rusios kultūrą, pradeda didžiuotis jos vai
siais: tautų mirtis prasideda jų žydėjimo laikotarpyje.

Vakarai mums perša senatvę. Bet kur mūsų žydėjimas, kur mūsų tautos jau
nystė? JONAS LYKSNYS

Šachmatu pirmenybės Kemptene
Didžiausias lietuvių tremtinių šachmati

ninkų 1947 metų jvykis-pirmenybės Kemp
tene jau praeityje. Nežiūrint sunkių dabar
ties sąlygų, pirmenybėse dalyvavo 16 daly
vių iš anglų ir amerikiečių zonų. Turnyro 
favoritais iš anksto buvo laikomi trys mū
sų šachmatų meisteriai: Škėma (1946 mt. 
nugalėtojas), Tautvaišas ir Arlauskas. Gre
ta jų dalyvavo 11 „A” klasės šachmatininkų 
ir du jauni latvių šachmatininkai Zemitis ir 
Adamson, latviško šachmatų žurnalo „Ša- 
cha Pasaule” redaktoriai. Jiedu dalyvavo be 
konkurencijos. Turnyro dalyviams buvo ne 
tiek įdomu, kas laimės pirmąją vietą, ‘kiek 
tai, kuris „A” klasės dalyvis išsikovos 
meisterio vardą. Tam tikslui reikėjo su
rinkti minimum 70% galimų taškų. Deja, 
kelio į meisterius nei vienas nerado.

Pirmąją vietą visiškai užtikrintai iškovo
jo meisteris Tautvaišas, surinkęs 13 taškų, 
nepralošęs nei vienos partijos. Nei turny
rine praktika nei teoretinėmis žiniomis sau 
lygaus šiais metais jis besurado. Latvis 
Adamson surinko 10‘/z taškų. Jis sukovojo 
labai atkakliai, pralošė tik prieš Tautvaišą 
su Škėma ir triš partijas baigė lygiomis. 
Trečiuoju atsistojo gabus kombinacinio sti
liaus atstovas kempteniškis Paškevičius su 9 
taškais. Jei Paškevičius turėtų laiko įsigilinti 
į pradžių teoriją-kelias j šachmatų meiste
rio vardą jam būtų atviras. Ketvirtą vietą 
užėmė anglų zonos atstovas Repečka, tu
rįs gerą teoretinių žinių bagažą, tik daž
nai nedavertinąs savo priešininkų Penktą 
— šeštą vietą dalinosi Skibniauskas su Ze- 
mičiu. Skibniauskas iki pat paskutinių tri
jų ratų turėjo vilčių kvalifrkuotis meiste
riu, bet pritrūko ištvermės ir prie pat fi
nišo nuplaukė pasroviui. Po 7,5 taškų su
rinko Guobys ir Markevičius ir pakliuvo į 
laimingųjų 50%-tinibkų tarpą. Jie galės be 
papildomų „kryžiaus kelių” dalyvauti atei
nančių metų pirmenybėse. Po šešis taškus 
surinko Brazauskas ir Škėma. Brazauską 
pražudė lygiųjų meilė, o Škėma antroje 
turnyro pusėje neteko nervų ir keturis taš
kus padovanojo be jokios kovos. Ateities 
turnyruose tokių reiškinių reikėtų vengti, 
nes tokios dovanos visiškai sudarko lente
lės vaizdą ir vienus neužtarnautai pakelia 
aukštyn, o kitus nųspaudžia žemyn. 5,5 taš
kų surinkęs Kazakevičius turnyrą pradėjo 
pasidavimų rekordais, bet jį užbaigė visiš
kai užtikrintai. Jį ilgai prisimins Paškevi
čius su Skibniausku. Kazakevičius patikri
no jų lošimo klasę ir įrodė, kad j meiste
rius kopti jiems dar ankstoka. Penkis taš
kus surinko archainių debiutų, aukų ir au
dringo puolimo atstovas Jurkšaitis, kuris ir 
valdovę praradęs dar nenustodavo vilties 
laimėtu Keturis taškus surinko Matusevi
čius, protarpiais parodęs gerą pasiprieši

nimą ir stipriems oponentams. 3,5 taškus 
išplėšė turnyro organizatorius Sirutis, ge
roj kovoj „nukabinęs” tašką meisteriui Škė
mai. Didžiausią turnyro staigmeną patiekė 
populiarusis Liūgą. Jei amerikiečių zonos 
turnyre jis buvo visų pabaisa, tai dabar 
buvo „visai suminkštėjęs” priešas. Jis iš
važiavo į Augsburgo gimnaziją su tradici
ne Kempteno paskutinės vietos dovana, įsi
tikinęs, kad kelias j šachmatų meisterius ne 
rožėmis klotas. Meisteris Arlauskas turny
ro net įpusėti nepajėgė. Šachmatininkai su
sidomėję lauks žinių apie jo pasisekimus 
Australijoje.

Visus šachmatininkus stebino kemptenie- 
čių vaišingumas ir organizaciniai sugebėji
mai. Pirmenybių dalyviai reiškia padėką 
visiems, kas savo darbu ir pasišventimu pa
darė, kad pirmenybės galėjo įvykti ir vi
siems dalyviams paliko taip malonius pri
siminimus.

Matas Brazauskaą
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