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Memorandumas 
mūsų klausimais

Lietuvių pabėgėlių ir tautos laisvės 
problema judinama

Džiugu konstatuoti, kad pagaliau mūsų 
broliai Amerikoje mūsų tremtiniškąją padėtį 
pilnai suprato ir kartu su mumis sielojasi dėl 
lietuvių tautos ateities. Tatai mes sužinome 
iš amerikiečių lietuvių spaudos ir betarpiai 
gaunamų iš giminių bei pažįstamų, gyvenan
čių Amerikoje, laiškų, o paskelbtasis Ameri
koje esančios LVSąjungds' į išvietintus lietu
vius atsišaukimas neabejotinai sustiprina pri
slėgta mūsų nuotaiką ir paakina mus būti 
atsparesniais, nešant likimo uždėtą sunkią 
tremtinio naštą. Amerikiečiai lietuviai ne tik 
mus užjaučia ir supranta, bet daro įtakingus 
konkrečius žygius, kad bent kiek mūsų var
gas palengvėtų, kad neužgęstų paskutinė vil
ties kibirkštėlė grįžti savon numylėton tėvu 
žemėn. Jų pastangos pasiekia ir Jungtinių 
Tautų Organizaciją. Štai sužinome, kad Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga ir kitos Amerikos lie
tuvių organizacijos šiai JT sesijai įteike me
morandumą, kuriame keliami Pabaltijo val
stybių ir tremtinių Vokietijoje klausimai.

Siame memorandume nurodyta ir tos 
kliūtys, dėl kurių negalima sudaryti ir ga
lutinoji pasaulinė taika. Viena iš didžiausių 
kliūčių esanti ta, kad dar ligi šiol vis jau
čiasi Jungtinių Tautų Organizacijoje nenoras 
apsvarstyti mažųjų tautų teises, kurioms, nors 
esant ir neitralioms, agresijos būdu buvo iš
plėštos nepriklausomybės. Tokių tautų tarpe 
yra ir visos trys Pabaltijo respublikos.

Pajudinus Pabaltijo valstybių, laisvės at
statymo reikalą, memorandume teisingai ir 
argumentuotai apibūdinama okupacijos, trem
tinių atsiradimas Vokietijoje ir jų nenoras 
grįžti į dabartinėj padėtyj esančius savo 
kraštus. Jame sakoma: „Lietuva ir kitos Bal
tijos valstybės išbandė sovietų ir nacių „iš
laisvinimus“ ir tarp jų nematė jokio skirtumo. 
Vienintelis skirtumas tebuvo laipsnyje, tačiau 
metodai ir rezultatai visiškai tie patys“... 
„Išgyvenę tokius baisumus jie būtų bėgę į 
bet kurią pasaulio šalį, kad tik neišgyvenus 
naujo sovietinio „išlaisvinimo“. Jų vienintelė 
viltis buvo vakarinių demokratijų lamėjmas 
ir Vokietijos žlugimas. Tai yra priežastis, ko
dėl tiek daug žmonių atsirado Vokietijoje, 
nebodami laukiamų darbo stovyklų, neda- 
teklių, bombardavimų ir vokiečių neapykan
tos“ ... „Tremtiniai dabar negali grįžti į savo 
kraštus, nes jie būtų laikomi „liaudies prie
šais“ likviduoti, deportuoti lėtai mirčiai į 
kalėjimines stovyklas, kur tūkstančiai jų gi
minių ir draugų ir šiandien tebemiršta. Jų 
padėtis baisi, nes ir vokiečiai jų nekenčia, 
kam savo laiku neprisidėjo prie kovos prieš 
sąjungininkus“... Į memorandumo pabaigą 
dar keliamas klausimas, kad visiems išvie- 
tintiesiems būtų suteiktos pilnos DP teisės, 
neatsižiūrint 4 tai, jog kai kurie buvo priversti 
drbti nacių karo mašinai, arba kurie yra pa
bėgėliai ir nėra priskiriami prie persekiotųjų 
grupės. Pagaliau memorandumas užbaigiamas 
šiais žodžiais: „Mes maldaujame tuojau pat 
imtis žygių Baltijos problemai išspręsti, pri
taikant principus, dėl kurių švento įgyven
dinimo žuvo tūkstančiai ir kurie yra nusakyti 
Atlanto Chartoje ir Keturiose Laisvėse".

Tai realus mūsų, kaip tremtinių, ir mūsų. 
tautos reikalų judinimas. Reikia manyti, šių 
brolių amerikiečių mums skaudžių opų judi
nimo pasėkoje neseniai ir lankėsi aukštasis 
Amerikos valdžios pareigūnas lietuvių DP 
stovyklose su klausimais, kokie mūsų argu
mentai dėl atsisakymo grįžti dabartiniu metu 
į savo kraštą ir kokius turime dėl mūsų pa
čių ateities pageidavimus, jei, evantualiai, 
teks ilgesnį laiką negrįžti savan kraštan? 
Nenorint čia beryškinti kai kieno pesimistiš
kai nupiešiamą to pasikalbėjimo nekonkretiš- 
kumą, vis dėlto tenka prisiminti, kad tokiems 
atvejams turime būti pasiruošę iš ąnksto. 
Atsakyti į pirmąjį klausimą mums argumen
tų‘užtenka, tik juos reikia nuosekliai sufor
muluoti, kad įgytų svaresnę ir įtikinamesnę 
formą, gi antrasis klausimas reikalauja net 
Ilgesnių studijų. Jei mes patys savo, ateities 
neplanuosime ir staiga užklupti nesugebėsime 
savų pageidavimų nuosekliai išdėstyti, tai ir 
Amerikos lietuvių dedamos pastangos mums 
pagelbėti gali nebūti reikiamai sėkmingos.

P. Dovainis

Ponia Roosevelt už DP
INS iš New Yorko praneša, kad poniai 

Franklin D. Roosevelt reikalauja naujos Ame
rikos atsakingumo koncepcijos dėl užsieny 
esančių DP ateities.’

Taikos bazė - naujas jėgų 
balansas

Amerikos pažiūra į taikos sudarymą
„New York Herald Tribūne“ vedamojo vie

toje įsidėjo straipsnį iš „The New York Ti
mes" apie taikos bazę. Svarbesnę to straips
nio dalį dėl jos įdomumo čia pateiksime. Jame 
rašoma:

„Imkime nusiginklavimo klausimą. Karui 
pasibaigus, JAV nusiginklavo tokiu nepapra
stu greičiu, jog Europa ėmė manyti, kad mes 
nusiginkluosime taip, kaip tai buvo po pir
mojo pasaulinio karo, kai tuo tarpu milžiniška 
Rusijos armija meta šešėlį ant kiekvienos tau
tos Europoje. Šiandien Rusija dar turi apie 
5 milijonus vyrų po ginklu, kai mes gi tetu
rime tik apie 2.200.000. Rusija paskelbė, kad 
ji savo šių metų biudžetą, lyginant jį su praė
jusiu, sumažino 54%, o Amerikos šiais kalen
doriniais metais faktinės išlaidos sudaro 71% 
praėjusių. Iš tikrųjų Rusijos biudžetas grynai 
karo tikslams, šalia milžiniškų ginklavimosi 
išlaidų, yra numatytas kitame penkmečio pla
no skyriuje ir jis dabartinį JAV karo biudže
tą viršyja vienu trečdaliu, o savo perkamąja 
galia, atsižvelgiant į Rusijos kontroliuojamą 
ekonomiką ir didelės armijos dalies laikymą 
pragyvenimui okupuotose srityse, yra daug 
didesnis. Tiktai atominė bomba padeda išlai
kyti tam tikros rūšies balansą tarp Rusijos ir 
JAV karinių pajėgų.“

Ar galimas visuotinis nusiginklavimas?
JTautos pradėjo svarstyti vieną esminių 

klausimų, nuo kurių sprendimo pareis JTautų 
tolimesnis bendravimas. V. M. Molotovas pa
siūlė naują nusiginklavimo planą. Pradėjus 
nusiginklavimo klausimu debatus, Molotovas 
kvietė JT narius padaryti galą ginklavimosi 
kilimui, kuris, pareiškė. jis, „yra prasidėjęs“. 
Jis išreiškė pageidavimą sudaryti dvi komisi
jas, kurios priverstų JT sprendimus, padary
tus dėl bendro nusiginklavimo ir dėl atominių 
ginklų atskirai, vykdyti. Anksčiau Sovietų 
Sąjunga buvo pasiūliusi, kad priverstinumas 
būtų paliktas Saugumo Tarybai, kuri, esant 
reikalui, jei grėstų taikai ir saugumui pavo
jus, imtųsi akcijos.

Naujasis sovietų pasiūlymas yra tiek nau
jas, kad jame numatoma kontrolė ir sankci
jos. Kai kas šį pasikeitimą linkę laikyti geru 
ženklu ir mano, jog Sovietų Sąjunga daro po
litikos posūkį. Nekomentuodami plačiau šio 
klausimo, pastebėsim, kad daug vilčių netenka 
laukti. Jei ir daroma kai kurie siūlymai, tai 
tik taktiniais sumetimais, bet ne principiniais.

Toks Molotovo pareiškimas iššaukė nevie
nodą reakciją. Iš Amerikos ir D. Britanijos 
atstovų susilaukė šilto pritarimo, nors, žinoma, 
su šaltakraujišku britišku santūrumu ir pasta
bumu, būtent: Britanijos atstovas Sir Hartley 
Shawcross pareiškė, kad bet kuri kontrolės ir 
inspekcijos sistema „neprivalo būti veikiama 
jokio veto“.' To ir tegalima buvo laukti iš bri
tų pusės.

Australijos ir Kanados atstovai pasisakė, 
jog sovietų planas nesąs aiškus ir pasiūlė pa
pildymus.

Po ilgesnių debatų 34 balsais prieš 7 buvo 
priimta rezoliucija, pagal kurią reikalaujama 
informacijų apie karines pajėgas „tiek namie, 
tiek užsieny“, nurodant dar „visas karinio po
būdžio organizacijas“. Prieš šią rezoliuciją 
pasisakė Sovietų Sąjunga. Ji paskelbė, jog 
Rusija laikysis už veto teisės palikimą JTautų 
nusiginklavimo klausimu.

Prancūzija irgi pasisakė, kad ginklavimosi 
sumažinimo kontrolės priemonės negalinčios 
būti efektyvios, jei veto nebūsiąs eliminuotas.

Žymusis Amerikos žurnalistas W. Lipp- 
mann dėl nusiginklavimo nėra optimistas. Jis 
sako, kad tarp Amerikos ir Rusijos nusiginkla
vimų būsiąs didelis skirtumas. Rusai galį pa
daryti demobilizaciją ir būsianti nusiginkla
vusi. Esant reikalui ji greitu laiku, paskelbus 
mobilizaciją, galinti būti vėl pilnai ginkluota 
ir galinti užplūsti ne tik Europą, bet ir Aziją.

Amerikos nusiginklavimas, sako Lippman- 
nas, esąs susijęs su jos technika, mokslu. Ame
rikai nusiginkluoti reikia sustabdyti visą iš
radingumą, jos techninių priemonių gamybą, 
kuri negalinti būti greitai sumobilizuota, kaip 
kad būtų Sovietų Sąjungoje.

Šios būklės pavyzdžiu tepabūnie ūkio si
stema. Normaliai Ispanija gamina beveik vi- 

Lippmannas, kalbėdamas apie tarptautinę l“są maisto produktų kiekį, kurį suvartoja jos 
kontrolę ar „inspekciją“, pareiškė, kad „nė gyventojai, o, be to, eksportuoja užsienin ne
viena vyriausybė nesutiksianti pilnutinei in- I mažas kiekius aliejaus, ryžių, vaisių ir ank-

„Arba imkime teritorinės dispozicijos rei
kalą. Rusija, turėdama aneksavusi daugiau 
kaip tuziną kraštų ar teritorijų, kurios sudaro 
per 250.000 kv. mylių plotą su arti 25 milijonų 
gyventojų, ir būdama atlyginta mažesniųjų 
savo bloko tautų su pridedamomis išlaidų 
aneksijomis ne tiktai nugalėtųjų, bet ir savo 
sąjungininkų interesų sąskaiton, — dabar šių 
milžiniškų teritorijų pakeitimą atideda už dis
kusijų ribų. Tatai atidėdama, ji kiršina mi
nėtu klausimu ir kitus kraštus padaryti tai, 
ką ji jau yra padariusi. Tačiau ji niekina 
Pietų Afriką, norinčią aneksuoti dar neišsi
vysčiusias buvusias Vokietijos kolonijas. Ji 
taip pat priešinasi Amerikos patikėtinių plau
nu! dėl Japonijos mandatinių salų strateginiais 
plotais panaudojimo, nors ji pati visai be 
triukšmo aneksuoja Kurilų salas ir pietini Sa
chaliną. Ji atplėšia teritorijas iš Rumunijos 
ir Bulgarijos, buvusių mūsų priešų, bet ji 
priešinasi Bulgarijos sienų išlyginimui sąjun
gininkės Graikijos saugumui nuo tolimesnių 
Bulgarijos įsiveržimų ir nori Jugoslavijos nau
dai eliminuoti Bulgarijos reparacijas, skirtas 
Graikijai.“

„Rusai gavo tai, ko jie norėjo, ir darė taip, 
kaip jiems patiko, kad pasiektų dominavimo. 
Vakarų Sąjungininkai norėjo visas problemas

spekcijai dėl karinių paslapčių, o nepilna in
spekcija suteiksianti tik tokias informacijas, 
kurios nesudaro tikrosios esmės ...

... Tarptautinis susitarimas kariniams da
lykams inspektuoti esąs absoliučiai negalimas. 
Inspektoriai turėtų laisvą priėjimą prie Polit- 
biuro arba prie mūsų Jungtinio Karinio Štabo, 
prie visų kodų arba štabų kombinacijų.

Kadangi kiekviena vyriausybė žinos, kad 
totalinė inspekcija negalima, tai nė viena vy
riausybė neatsakinės inspektoriams, nors di
plomatai ir būtų susitarę.“

Jis nurodo, kad nusiginklavimo problema 
galinti būti tik pusiausvyroje tarp totalinių 
Rusijos ir tarp totalinių vakarų pasaulio jėgų.“ 

Vėl diskutuojamas Ispanijos
Franco režimas

JT politiniame komitete JAValstybių dele
gatas pasiūlė Jungtinėms Tautoms, kad jos 
pareikalautų Ispanijos Franco atsistatydinti ir 
sudaryti laikinę vyriausybę, kol būtų pravesti 
visuotini rinkimai. Amerika nenumato imtis 
jokių sankcijų Francui nuversti, nes šiuo metu 
Ispanijos rėžimas, jų nuomone, negręsiąs pa
saulio taikai ir saugumui. Tokio pat nusista
tymo laikosi ir D. Britanija. Panašį rezoliucija 
buvo anksčiau priimta ir Saugumo Taryboje.

Lenkijos, Norvegijos ir Kubos delegatai, 
priešingai, reikalauja nutraukti diplomatinius 
santykius su Franco rėžimu, tačiau tokiai ak
cijai maža tėra pritarėjų.

Iškilus Ispanijos rėžimo klausimui, duoda
me platesnį straipsnį „Ispanija ir jos ateitis“ 
apie Ispanijos gyvenimą, kaip jį londoniškia- 
me savaitraštyje „Spectator“ pavaizduoja ang
lų žurnalistas Gerald Brenan.

ISPANIJA IR JOS ATEITIS
Anglai ir amerikiečiai, kurie atvyksta iŠ 

Ispanijos, vaizduoja josios padėtį kaip labai 
liūdną. Šiandien Ispanija yra totalitarinė vals
tybę, valdoma vienos vienintėlės partijos — 
falangos. Tačiau ši totalitarinė sistema jau 
yra visiškame savo sugniužime. Iš dalies dėl 
nepajėgumo, iš dalies dėl sumenkėjusio tikė
jimo savo idealais, galingoji partija leido vi
sam valstybės aparatui pakrikti, išskyrus po
liciją, kariuomenę ir bausmės vykdymą. Ji 
-jau nebe partija, kuri galėtų pravesti reika
lingos socialines reformas, bet grupė egoistų, 
kurių vyriausias tikslas — išspausti iš krašto 
kaip galint daugiau pinigų.

išspręsti legaliu būdu — paprastais tarptau
tiniais susitarimais. Bet susitarimai bus gali
mi tik tada, kai abi pusės prikys tą patį me
todą susitarti ir vartos tą pačią priemonę savo 
laimėjimams ir jėgai siekti. Tiktai šiuo būdu 
bus galima sudaryti naują jėgų balansą, ku<~ 
riuo turėtų remtis naujoji taika.“

Lietuvių tremtinių 
klausimas JTautose

Tremtinių klausimu, kurį dabar svar
sto Jungtinės Tautos, yra New Yorke 
gautas raštas ir iš Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, arba VLIK’o, 
kaip jisai yra trumpai vadinamas.

..Spauda praneša, kad Jungtinės Tau
tos gavo atsišaukimą „from the Supre
me Lithuanian Committee of Liberation 
for assistance for 78.000 Lithuanian re
fugees in western Europe“.

VLIK’o atsišaukimas buvo įteiktas 
per Lietuvos pasiuntinybę Washingtone.

Šitie faktai rodo, viena, kad Lietuvos 
Pasiuntinybė tebėra laikoma įstaiga, ku
ri turi teisę kalbėti Lietuvos piliečių 
vardu. Taigi, melavo bimbininkai, kada 
jie skelbė, jog Lietuvos Pasiuntinybė 
„nieko neatstovauja“.

Antra, pasaulio organizacija, praneš
dama spaudai, kad ji priėmė raštą iš 
Supreme Lithuanian Committee of Li
beration, tuo pačiu pripažino, kad tokia 
lietuvių tautos vadovybė egzistuoja ir 
kad Jungtinės Tautos su ja skaitosi.

(„Naujienos“, 1946 m. lapkričio 21 d.).

DVI ZONOS SUJUNGTOS
1946 m. gruodžio 2 d. JAV reikalų ministe- 

ris James F. Byrnes ir D. Britanijos užsienių 
reikalų ministeris Ernest Bevin pasirašė New 
Yorke sutartį dėl Vokietijos abiejų zonų vie
ningo ūkio atstatymo.

Po tokios sutarties beveik 40 milijonų vo
kiečių bus ūkiškai vienodai traktuojami — 
Tai pirmas žingsnis Europos centro atstatyme.

I

styvųjų daržovių. Šiandien tačiau iš dvide
šimties žmonių vūs vienas gauna pakankamai 
maisto, gi apie pusę visų gyventojų pusba- 
džiauja. Priežastis yra tai, kad falanga per 
savo draugijas ir provincijų gubernatorius 
valdo tiek oficialųjį juodaturgį, vad. „estra- 
perlo“, tiek ir kontroliuojamąjį ūkį. Bulvių 
kg, pavyzdžiui, už vieną pezetą gaunamas pa
gal korteles ir už tris pezetus juodaturgyje, 
aliejaus litras — už 4,60 arba 10 pezetų, su 
duona ir panašiai. „Estraperlo" parduoda
miems kiekiams pakelti, kontroliuojamų pre
kių patiekicftna kiek galint mažiau, faktiškai 
mažiau, negu reikalinga egzistencijos minimu
mui. Todėl darbininkai, kurie neišsigali pirk
tis juodaturgyje, yra priversti badauti, vidu- 
tinieji sluoksniai dar šiaip taip išsilaiko. Pe
nėjus visą Ispanijos adminis' -acini aparatą, 
panašių plėšikavimo metodų būtų galima pa
stebėti kiekvienoje srityje.

Kitas charakteringas reiškinys yra auganti 
infliacija. J priežastys, atrodo, glūdi didė
jančiose valstybės skolose. Didieji projektai, 
kuriuos valstybė planavo, — elektrifikacija, 
naujoji statyba ir drėkinimas, — nebe” kdo- 
mi, nes didžioji val-tybės biudžct dalis eina 
milžiniškai kariuomenei išlaikyti, kuri paten
kinama stambiomis normomis ir dėl to yra 
kiekvienu metu pasiruošusi --- ir'‘‘ bet u-
rį bruzdėjimą krašte. Kar~ <*ms ir falan- 
gistams gyvenant pertekliuje ir nedidelei spe- 
kuli: saujai turtėjant. mMsto nrodu'^ų
kainos vis kyla, labiau ir labiau prašokdamos 
algas ir atlyginimus.

Vyriausybė, tiek koruptiška ir tironiška 
kaip ispaniškoji, ilgesnį laiką negali vien jė
ga išsilaikyti valdžioje. Jos nekenčia net dau
gelis tų, kurie per ją pelną kraunasi. Darosi 
tai,, kad gen. Franco vyriausybė artinasi pria 

(Atkelta iš 3 pusi.)
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^Lietuvių gyvenimas^

Tėviškė Musų Kelio vaizduose
Pradėjus Mūsų Kelyje spausdinti „Gra

žiosios Nemuno šalies“ vaizdus, mes gauname 
apie juos daug gražių atsiliepimų, ypač iš mo
kytojų ir jaunimo tarpo.

Tai geroji pusė. Bet dėl šių aprašymų su
silaukiama ir priekaištų (Tremtinių Žinios Nr. 
13-14). Kad susidarytų aiškesnis vaizdas kal
bamuoju reikalu, pasakysiu, jog visa ši me
džiaga, žodiniai Lietuvos vaizdai, buvo skirti 
Amerikos lietuvių spaudai, kad tenykščiai 
tautiečiai gyviau prisimintų savo tėvynę, savo 
tėviškę, savo gimtąjį kampelį. Tie vaizdai 
buvo žymiai platesni, didesnės apimties, bet, 
deja, nebuvo surasta kelių, kad šie rankraš
čiai pasiektų Amerikos lietuvių spaudą. Nu
tarus palaukti iki bus įvestas normalus pašto 
susisiekimas su Amerika (mūsų atžvilgiu), šie 
tėviškės vaizdai buvo pradėti spausdinti mū
sų tremtinių-spaudoje (Mūsų Kelyje), bet jau 
žymiai siauresnės apimties, kaip Jūs matote, 
suspaudus į 50-60 eilučių rėmus. Reikėjo tai
kytis prie laikraščio apimties. O kai apie at
skirą vietovę galima parašyti tik keliolika sa
kinių, tada belieka rašyti labai sutrauktai, 
trumpai pažymint įžymiausias vietas ir isto
riją.

Kad keliaujant per žaliųjų ežerų kraštą 
, prasilenkta su nuoseklumu — prisipažinsiu. 

Buvo daromi dideli vingiai, kai- kurios vieto
vės praleistos. Jas teks praleisti ir ateityje, 
nes užsimojus parodyti visos Lietuvos kelio
nės vaizdus, kaip jau nffnėjau, per maža tu
rima vietos. Dėl tos pačios priežasties iš dalies 
nukentės ir geografiškas spalvingumas, nes 
trumpai paminėjus vietovės istoriją, jos įžy
mesnes vietas, pristingama šiame mažame 
skyrelyje vietos gamtos grožio aprašymui.

Istorišką tikrumą grindžiame turima su
rinkta medžiaga. Čia mums į pagalbą ateina 
įvairi literatūra ir prisiminimai iš kelionių 
per Lietuvą.

Rašant apie Giedraičių-Širvintų kautynes, 
negalint apie jas plačiau užsimoti, buvo pasi
tenkinta tik keliais sakiniais. Tremtinių Ži
nių Nr. 13-14 rašoma, kad Jępt. Balnas prie 
Bekupių dvaro, Bastūnų k., visai nekovojęs, 
kaip mūsų buvo rašyta Mūsų Kelyje.

1939 metais man teko tas vietas lankyti 
su gen. Ladyga ir kpt. Balnu. Pastarasis, kaip 
aktyvus tų kovų dalyvis, mums ir suteikė tas 
informacijas. Apie tai aš buvau rašęs spau
doje. Turiu ir šių kovų eigų kai kuriuos brė
žinius. Galiu pacituoti, ką apie tai sąko ofi
cialūs istorijos šaltiniai — „Pirmosios Giedrai
čių kautynės": „1920 metų spalių mėn pabai
goje lenkai gana žymiomis pajėgomis užėmė 
Giedraičius ir stūmė mūsų kariuomenės kai
riojo sparno dalis nuo Giedraičių į šiaurę.

Skautai rūpinasi sergančiais 
ligoninėse

Š. m. lapkričio 3d. Lohr/M. DP Hospi
tal aplankė Seligenstadto „Nevėžio" tunto 
DLK „Kęstučio" skautų vyčių skilties skautų 
būrelis. Sanatorijoje besigydantiems jie pa
teikė, nors ir trumpą bei kuklią, bet gyvą 
skautišką programėlę. Aplankytieji skautams 
dėkingi ne tik už šią programą, bet ir už pa
dovanotą lietuviškų, tremtyje išleistų knygų 
rinkinėlį.

Lenkai jau buvo pasiekę Zelvą ir Balninkus. 
Beliko tik vienas šuolis ir Ukmergės-Utenos 
plentas būtų buvęs perkirstas. Lenkai čia tu
rėjo nedaug pėstininkų, artileriją ir gan stam
bias kavalerijos dalis. Tenka pabrėžti, kad 
lenkų kavalerijos dalys buvo labai geros. Mū
sų karo vadovybė tuo laiku galėjo prieš puo
lančius lenkus pastatyti vos porą batalionų. 
Tai buvo 2 pėst. pulko III batalionas, kpt. 
Noreikos vedamas, ir 7 pėst. pulko III bata
lionas, leitenanto Balno vedamas. Abudu ba
talionai po gana įtemptų žygių suėjo į Želvos 
rajoną spalių 29 dienos naktį. 2 pėst. pulko 
batalionas apsistojo Butkūnuose, 7 pėst. pulko 
batalionas Įsitvirtino Paškonyse. Batalionų 
vadai žvalgė priešą, rinko žinias ir netrukus 
susitiko pasitarti. Paaiškėjo, kad jų jėgos, 
palyginti su lenkų, yra mažos, priemonės taip
gi menkos, nes nebeturi artilerijos. Todėl abu 
susitarė veikti naktį, nes dieną negalimus ap
saugoti jų sparnus lenkai gali apsupti ir su
naikinti.“

„Spalių 30 d. 20 vai. abu batalionai pra
dėjo puolimą. Kpt. Noreika puolė per Ma- 
teikiškius, Kiroliškius, Pusnę, Giedraičių 
kryptimi. Balnas puolė per Zelvą, Bikonis, 
Pusnę į Giedraičius. Pusnės kaime abudu ba
talionai turėjo susitikti ir pulti drauge. Kpt. 
Noreika naktį priešo nesutiko. Ltn. Balnas 
užklupo priešo raitelių pulką Bastūnų kaime. 
Nieko nelaukdamas puolė ir privertė lenkus 
pasitraukti. Besitraukiančius lenkus spalių 
31 d. auštant ties Pusnės kaimu užpuolė kpt. 
Noreika su savo batalionų. Lenkai spyrėsi, bet 
buvo priversti trauktis ir palikti Pusnės kai
mą. Kpt. Noreika, užėmęs Pusnės kaimą, ne
laukdamas, kol atvyks pagal susitarimą ltn. 
Balnas su batalionu, tęsė puolimą Giedraičių 
link. Lenkai traukėsi nuo vieno kalnelio prie 
kito, nenorom užleisdami juos mūsiškiams. 
Ties Dudonių ežeru lenkai sustojo ir gynėsi. 
Smarkiai veikė lenkų artilerija. Tuo laiku iš 
Sašuolių rajono atvyko 9 pėst. pulko batalio
nas. Kpt. Noreika įsako saviškiams tęsti puo
limą, kuris pavyko. Lenkai buvo nustumti 
nuo Dudonių ežero. Užėmęs Bekupių dvarą 
kpt. Noreika sustojo. Tuo laiku lenkai sulau
kė paspirties ir spalių 31 d. pavakare puolė 
mūsiškius, supdami iš rytų mūsų kairįjį spar-

Lietuviškas pulsas Amerikoje
Rašo kun. Albinas Martišiūnas

Dar laisvoj Tėvynėj gyvendami, turėjom 
apsčiai žinių apie tą „pasakų“ šalį Ameriką. 
Nuolat sutikdavome beatostogaujančių ir be
sisvečiuojančių tėvų žemėj mūsų giminių, pa
žįstamų amerikiečių, kurie nesigailėdavo ži
nių apie antrąją tėvynę.

Tai buvo daugiau smalsumas, sensacijų 
ieškojimas; žavėjomės, tiesa, jų kultūriniu, 
tautiniu lygiu, bet nebuvo gyvybinis intere
sas. Šiandien, kada yra išbalškyta ir tautinio 
bei religinio nusistatymo bandymui yra mūsų 
tauta Apvaizdos pastūmėta, kada Tėvynėj vie
tos nėra toms vertybėms išsaugoti, mūsų akys 
gyvybinių interesų stumiamos krypsta į di
džiąsias emigracijos kolonijas, ar ten tik neras 
laisvo ir saugaus kampelio. 

ną. Lenkų puolimas buvo staigus, netikėtas. 
Mūsiškiai gynėsi. Prasidėjo žūbūtinė kova. 
Pavakare mūsiškiai pasitraukė, apleisdami 
Bekupių dvarą. Tuo laiku pribuvo ltn. Bal
nas su batalionu ir lenkų puolimas buvo su
stabdytas.“

Šia medžiaga ir kpt. Balno pasakojimais 
remdamiesi, mes ir rašėme, kad jis kovojo 
prie Bastūnų kaimo, kurį mes tada ir aplan
kėme.

Tiek už gražius atsiliepimus dėl „Nemuno 
šalies“ vaizdų aprašymo, tiek už įvairius nu
rodymus bei pataisas esame ir būsime atei
tyje labai dėkingu Vytautas K. Prutenis

Veiklūs kūrėjai-savanoriai
ROTHENBURG oJT. LTB Apylinkės Ko

miteto ir atskirų asmenų iniciatyva šioje sto
vykloje įsteigta ir veikia: gimnazija (6 kl.), 
pradžios mokykla, vaikų darželis. Veikia me
no kolektyvas, oktetas ir tautinių šokių šo
kėjų grupė, davę švenčių ir įvairių progų me
tu stovyklos gyventojams vaidinimų, mūsų 
gražiųjų dainų ir tautinių šokių. Yra susior
ganizavę skautai. Sporto klubas: futbolo ir 
krepšinio komandos, turėjusios rungtynių su 
apylinkės lietuvių, latvių ir ukrainiečių ko
mandomis ir atsiekusios neblogų rezultatų. 
Išleistos dvi šoferių laidos, iš kurių jau ne
maža asmenų, pagilinę žinias Ansbache UN- 
RRA-os surengtuose kursuose, įsigijo pastovią 
ir užtikrintą profesiją. Veikia suaugusiųjų ben
dro lavinimosi kursai, kuriuose keliolika as
menų pasiryžę įsigyti 4 gimn. kl. cenzą. Mo
kosi jau trečia anglų kalbos kursų laida, kur 
irgi įgyjama praktiškos naudos. Neseniai 
įsteigtas vaikų teatras. Atidaryta skaitykla, 
kur galės kiekvienas gyventojas, negalįs pats 
užsiprenumeruoti, pasiskaityti lietuviškos 
spaudos — laikraščių ir knygų.

Lapkričio 23 d., Lietuvos Kariuomenės 
šventės proga įspūdingai pakėlus vėliavą, va
kare įvyko iškilmingas posėdis. Garbės pre
zidiumą sudarė savanoriai kūrėjai. Susikau
pimo minute ir gėdulingu maršu pagerbti žu
vusieji. Komiteto pirm-kas K. Ralys skaitė 
paskaitą „Ar Lietuvos kariuomenė atliko savo 
uždavinį?“ Savanoris M. papasakojo prisimi
nimus iš 1918-19 metų kovų. Savanoris N. 
pianinu paskambino maršą (savo paties kom
poziciją), kuris anuo metu buvo grojamas, sa
vanoriams žygiuojant į Sostinę Vilnių. Posė- 

. džio metu savanoriai, savanoriškai prisiėmė ir 
įsipareigojo savo stovykloje pravesti „Tautos 
Fondui“ aukų rinkimo vajų. P. Gr

Todėliai norėčiau patiekti broliams trem
tiniams Vokietijoj pluoštą žinių Iš Amerikos 
lietuvių sąmonės mūsų visų interesui tiek re
liginiu, tiek tautiniu atžvilgiu.

Jau tk išlipę iš laivo mūsų būrelis lietuvių 
pastebėjom organizuotas ir rūpestingas ran
kas, kurios nedavė nė vienam klajoti po did
miesčio labirintus: malonūs konsulato tarnau
tojai vieną aprūpino kelione, kitą nakvyne, 
našlaičius pasiuntė į jų jau laukiamas mo
kyklas ir bendrabučius.

Rytojaus dieną apsilankiau į lietuvių pik- 
ninką (mūsiškai maždaug gegužinę). Tuojau 
apstojo seni amerikiečiai naują emigrantą, 
kiekvienas klausia apie savąjį kraštą, arti-

(Nukelta į 4 pusi.)

Susiorganizavo tremtiniai 
teisininkai

HEIDELBERGAS. Šiuo metu Heidelbergo 
universitete, seniausiame Vokietijoje, paly
ginti, didelis skaičius Lietuvos teisininkų 
tremtinių studijuoja teisių mokslus ir ruošiasi 
promovacijai. Šiomis dienomis įsteigtas Lie
tuvos Teisininkų Tremtinių Draugijos skyrius. 
Skyriaus tikslas yra kelti ir ugdyti teisinę kul
tūrą, rūpintis teisininkų profesine pažanga, 
imtis teisės, teisėtumo ir teisingumo populia- 
rizacijos darbo. Jonas Juškaitis

Gražioji Nemuno šalis
(10) UZULENIS-SIESIKAI

Užulėnis, kuriame gimė buv. Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, 
yra vienas iš keturių Ųžugirio krašto kaimų: 
Lėnas, Užulėnis, Miškiniai ir Naujasodis. Į 
šio krašto vietovę įeina Lėno ežeras ir aplin
kui esančios didelės, sunkiai išbrendamos gi
rios. Seniau šis kampelis, ypatingai lietingu 
metu, būdavo visiškai atskirtas nuo pasaulio 
ir jo niekas negalėdavo pasiekti. Jei nori su
sidaryti vaizdą senovės Lietuvos girių su di
deliais raistais, pelkėmis, sunkiai įžengiamo
mis vietomis, gali pamatyti čia apsilankęs. 
Čia gali sutikti • šernų, lapių, opšrų, juodųjų 
gandrų, gervių ir kitų įvairiausių paukščių bei 
žvėrelių. Pačios įdomiausios vietovės su ypa
tinga fauna ir flora yra ties Užulėnio kaimu, 
kurio vakarų pusėje yra didžiulis Lėno ežeras, 
apaugęs dideliais, aukštais juodalksniais. 
Anksti rytą ar saulei leidžiantis gali pamatyti 
didelius erelius, kurie turi įsitaisę lizdus juo
dalksnių viršūnėse.

Pastaruoju metu šio? vietovės nusausintos, 
išraižytos grioviais, grioveliais, pravesti geri 
vieškeliai.

Nors užulėniečiai yra išskirstyti viensė
džiais, bet dar galima rasti senų namų, kurie 
išgražinti įvairiais ornamentais, stovylomis bei 
kitais papuošimais. Gyventojai tebeavi vyžas, 
senosios kartos vyrai ir moterys tebemoka dai
nuoti sutartines ir gražiai pašokti įvairius tau
tinius šokius bei ratelius. O kiek daug čia yra 
užsilikę pasakų, priežodžių, mįslių. Jų ir kal
bos tarmė ypatinga, su labai turtingu žydynu. 
Yra nuomonių, kad užugiriečiai taip kalba, 
kaip kalbėdavo lietuviai Kęstučio laikais.

Susipažinę su įdomiomis gamtos vietomis, 
pabraidžioję po miškus, pabendravę su vietos 
gyventojais, mes buvome nepaprastai paten
kinti kelione į šį kampelį. Mums susidarė aiš
kus vaizdas, dėl ko buv. Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona buvo taip pamėgęs 
šią vietovę ir čia labai dažnai lankydavosi, 
ieškodamas poilsio po sunkaus, įtempto kas
dieninio darbo. Mes aplankome ir namą, ku
riame gimė Antanas Smetona, iš kur sužibo 
lietuvių tautai šviesos kibirkštėlė, žiebusi lai
svės ir vienybės idėjas. Ant sukrypusios senos 
lūšnelės prikalta paminklinė lenta, o netoli 
stovi nauji rūmai, kurie simbolizuoja senąją 
ir naująją Lietuvą — padaryta didele pažanga 
yra aiškus nuopelnas buv. Respublikos Pre
zidento Antano Smetonos.

Iš Užulėnio mus nusivežė į Siesikus, 
kur apžiūrėjome kunigaikščio Jaunučio staty
tą pilį ir jo sode esantį aukštaičių „Baublį", 
kuriame per sukilimą dvi savaites slėpėsi su
kilėlių vadas Mackevičius.

-vk-
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Nepažįstamasis
Vyt. Tamulaitis

Vakarėjančios dienos šešėliai krito nuo di
delių medžių ant akmeninės gatvės. Nedrąsiai 
slinkau jų priedangoje, šį vakarą nenorėda
mas sutikti nė vieno pažįstamo. Net gero 
draugo širdingai ištiesta ranka būtų priver
tusi mane krūptelti.

„Juk kiekvienas mes turime savų paslap
čių? Ar visas jas galime imti ir atverti, kad 
geriausiam savo bičiuliui? Toks jau gyveni
mas ...“ žengiau teisindamasis pats prieš save 
ir bailiai dairiausi, jausdamas vis stipriau pla
kančią širdį.

Pro mažus vartelius įsmukau į tamsų par
ką. Ruduo padvelkė į veidą, savo šaltu kvė
pavimu vėsindamas įkaitusią krūtinę. Tamsi 
ąžuolų alėja greit paslėpė mane nuo svetimų 
akių. Aplinka, kuri prieš valandėlę dar mane 
gąsdino, dabar maloniai globė ir savo gūdžiu 
tylėjimu. Lengviau atsikvėpiau, mindamas-po 
kojų geltonus čežančius lapus. Rudens me
lancholija bandė skverbtis į širdį, bet ji buvo 
pilna gyvybės ir slapto džiaugsmo. Mirtis, 
.kuri čia tyliai vaikščiojo tuščioje ąžuolų alė
joje ir savo nematomais pirštais nuskabinėjo 
prieš pat mano akis medžių lapus ir gėlių žie
dus, primindama kažką liūdno, tragiško ir 
graudaus, gal būtų privertusi susimąstyti 
kiekvieną, bet tik ne mane. Ėmiau linksmai 
švilpauti, niūniuoti dainelę, visiškai patenkin
tas savimi. Brangūs kvepalai dvelkė nuo 
krakmolytų marškinių krūtinės, kurią malo
niai slėgė naujame švarke įdėta stora pinigi
nė. Sotaus žmogaus pasitenkinimo jausmas 
ir pasitikėjimas savimi lydėjo mane. Ėjau ne
sidairydamas, tvirtai žengdamas šios mirštan
čios ir verkiančios žemės taku, visiškai už
miršęs kitus, tejausdamas tik save. Ir tai bu
vo viskas, kuo dabar gyvenau.

Ji, gal bat, jau laukė manęs. Ten, pačiame 
parko gale, dviejų didžiulių liepų paunksmėje, 
kur stovėjo senas, akmeninis suolas. Iš ten 
matėsi blizganti upė ir anapus įdegantys miesto 
žiburiai, atsispindėdami ir drebantys juodame 
upės vandenyje. Ar galėjo būti kitur kur pui
kesnė ir slaptesnė vietelė mūsų susitikimams, 
kuriuos reikėjo atidžiai slėpti nuo smalsių 
žmonių akių. Dėl savęs aš buvau visiškai ra
mus. Seniai jau buvau užtroškinęs savyje 
sąžinės balsą, kad galėčiau jį dabar vėl 
išgirsti šitame melo ir apgaulės kelyje. Bet 
poniai Valerijai šitas kelias buvo daug 
sunkesnis ir slidesnis. Jos dvasinis sukrė
timas buvo didelis jau pirmuose žingsniuose. 
Patys pirmieji ir net gana atsargūs va
kariniai išėjimai tuojau atkreipė jos vyro dė
mesį. Nors jis nieko konkretaus nežinojo apie 
mūsų susitikimus, bet instinktyviai jautė, kad 
su ja atsitiko kažkas negero. Ji dar nemokėjo 
savo švelnioje sieloje slėpti melo. Ir man rei
kėjo daug pastangų ir viso savo sugebėjimo, 
kad ją įtikinčiaū ir sulaikyčiau nuo staigaus 
grįžimo atgal. Turiu prisipažinti, kad man se
kėsi. Ji negrįžo ir nestovėjo vietoje. Nors 
pamažu, bet atsargiai toliau ir {pliau ji ėjo 
pirmyn ten, kur ją norėjau nuvesti.

Vis drąsiau ji pradėjo išsisukinėti vyrui, 
vis gudriau išvengdavo tiesaus atsakymo, kar
todama naujus ir gudrius melus, kurios vy- 
ksiai ją mokydavau suplanuotu

Ar aš ją mylėjau, taip elgdamasis? Žino
ma, meilės supratimas čia plaukė iš mano 
egoizmo. Bet Valerija man patiko. Jauna, 
liekna, juodų akių ir jaunatve spindinčiu vei
du, kaip žydinti gėlė, viliojo ir traukė į save. 
Ji sužavėjo mano širdį greitai ir staigiai. Bū
dama neapdairi ir naivi, nemačiusi gyvenimo,

ištekėdama palikusi dar šiltą mokyklos suolą, 
ji ėjo atvirai ir nuoširdžiai pasitikėdama ma
nimi į tą apgaulės kelią, į kurį ją gudriai trau
kiau, viliodamas kaip peteliškę skaidria švie
sa, kurios blizgėjimas buvo vylingas ir netik
ras, kaip saulėje paprasta stiklo šukė. Šitame 
melo voratinklyje ji vis daugiau painiojosi, o 
aš, įsmeigęs į savo auką baltas, šlykščias akis, 
kantriai laukiau, kada ji ir stipriai pasipur
čius negalės ištrūkti iš mano glėbio ir, net no
rėdama, nenutrauks tų siūlų, kurie pradžioje 
jai dabar atrodė toki ploni ir nestiprūs.

Ar aš turėjau teisės griauti šitos jaunos 
moters gyvenimo pagrindus, kuriuos ji buvo 
dar vos tik surentusi, ant kurių ji buvo dar 
vos tik pradėjusi statyti savo gyvenimo lai
mę? Ar aš turėjau teisės?... Niekuomet šito 
klausimo nesvarsčiau, nes buvau žmogus tik 
sau. Man ji patiko ir to pakako, kad kaip 
audra blaškyčiausi ir daužyčiausi, kol visa tai 
sugriausiu ir sunaikinsiu. Tam pasiekti nesi
gailėjau nieko. Dovanėles ir „siurpryzus“, ku
rių ji pradžioje kratėsi, vis su didesniu noru 
priimdavo, nes jie buvo mano įteikiami skais
čios ir amžinos meilės vardu. Tai buvo ge
riausia priedanga paslėpti egoizmui ir aistrai, 
kuri grasinamai augo ir plėtėsi mano širdyje, 
bet kurių ji neturėjo dar suprasti, net paste- 
bimiau suvokti.

„Meilė nesigaili nieko, Valerija ..." šnabž
dėdavau į ausį, kai ji palenkdavo savo gar
banotą galvelę prie manęs. „Kai žmogų myli, 
renki net ir smulkmenas, kurios suteiktų jam 
džiaugsmo. Skini jam ir paprastą laukų gė
lytę, neši ir brangių rožių puokštę, bet ir pir
moji ir antroji turi tą patį ir visiškai vienodą 
tikslą — parodyti širdį...“

„Bet kam to, Andriau?“ švelniai protestuo
davo ji. ,Kam?“

Aš į tai visai kitaip žiūrėjau. Nemylėda
mas jos vien dėl pačios meilės, o ją aiškinda
masis visai kitaip, norėjau priversti ją man 

būti skolinga, tuo padarydamas nuolaidesnę, 
nesąmoningai versdamas skaitytis su manim. 
Šito, žinoma, ji neturėjo žinoti.

„Juk tu skriaudi dėl manęs savo artimuo
sius", sakydavo ji. „To neturi būti..

Mano širdis apsiniaukdavo, ir juodas še
šėlis atsistodavo prieš akis. Mylinčios ir pa
sitikinčios žmonos siluetas iškildavo kažkur 
tolumoje ir tylios, nepriekaištaujančios jos 
akys švelniai pažvelgdavo į mane iš tamsos. 
Kad ir labai buvo atbukusi mano širdis, bet 
šio žvilgsnio negalėdavau pakelti, bijodamas 
jo ne dėl savo niekšybės, bet dėl to kažko 
švento ir amžino, kas kiekvienoje širdyje yra 
nesikeičiantis ir pastovus, kas lieka ir pabun
da net ir žmogžudžio širdyje, kada jis verkia 
... Kai verkia ne dėl to, kad ką nužudė, bet 
pats nežinodamas dėl ko, kai žiūri į nulaužtą 
gėlę, į negyvą drugelį ar gęstančią saulę, kuri 
primena prabėgusią vaikystę ant motinos ke
lių, išdraskytą paukštytės lizdą tėviškės sodo 
agrastų krūmuose, per anksti nutilusią griež
lės dainą vasaros saulėleidy, kai šjenpiūviai 
aštriais dalgiais praėjo ten, kur dar turėjo 
nukristi tyra vidurnakčio rasa... Nežinau ši
to jausmo pavadinimo. Gal tai tikrosios lai
mės pasiilgimas... Gal tai pasiilgimas kažko 
pastovaus, švento ir nesikeičiančio šiame ne
pastoviame ir transcendentiniame pasaulyje.

Šitos slaptos stygos užgavimas, kuri buvo 
pačioje širdies gelmėje, mane erzino fr pyki
no. Iš viso, argi buvo kas pastovaus tuose 
santykiuose, kurie mane dabar rišo su ponia 
Valerija? Tai buvo tik meilės nuotykiai, ku
rių ieškojau tik dėl savo širdies godumo, pasi
tikėdamas savo sugebėjimu vėl atsargiai ir 
gudriai atsipalaiduoti nuo jų, kai panorėsiu.

„Neprimink- man niekada to, Vaferja..." 
sakydavau jai, nenorėdamas apie tai galvoti, 
kas grąžino ir stūmė mane į realybę. „Argi 
tai svarbu šiandien?... Meilė, Valerija, turi 
savo įstatymus ir teisę. Jos įstaty»ri lukš-
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Prancūzo pažiūra į Vokietiją
Jei jūs atskleisite „Mein Kampf“ 696 ir 697 

puslapius, tai rasite ten apie Prancūziją, tarp 
kita ko, šitaip parašyta: „Prancūzijos noras 
yra ir pasiliks: trukdyti Vokietijai susikonšo- 
liduoti ir siekti, kad ji pasiliktų išdalyta į ma
žas valstybes be vieningos vadovybės; laikyti 
okupacijoje kairįjį Reino krantą, kaip būtiną 
sąlygą Prancūzijos hegemonijai Europoje. — 
Bet Prancūzijos diplomatijos galutinas tikslas 
amžinai susidurs su Didžiosios Britanijos po
litika, kuri bus priešinga Prancūzijos sieki
mui“.

Ir kai šiandien stebi Prancūzijos viešąją 
nuomonę dėl Vokietijos problemų, tai visur 
surandi prasikišiisi tikslą, kurį mes čia ką 
tik iš Mein Kampf pacitavome. Galėtum ma
nyti, kad kol Prancūzija nebus pasotinta, kol 
ji nebus atsiekusi savo politinio tikslo, tol „se
nojo reicho“ statusas negalės būti galutinai 
užbaigtas. Kiekvienas prancūzas, — būtų jis 
išmintingas ar ne, — šiandie Vokietijos adre
su turi labai aiškią ir labai griežtą nuomonę. 
Jei anglai ir amerikiečiai dar svyruoja ir ne
žino, ką reikėtų iš Vokietijos padaryti ir ku
riems galams dar būtų galima ją panaudoti, 
tai Prancūzijai jokių abejonių nėra. Visos 
partijos ir visos Prancūzijos klasės yra vie
nodos nuomonės, kad Vokietija šį sykį neturi 
pasilikti „amžino priešo“ pozicijoje. Jei rasi 
tarp partijų ar tarp asmenų nuomonių skir
tumų, tai tik dėl metodų; gi tikslas yra vi
siems vienodas, visiems tas pats ir vienodu 
ryžtingumu siekiamas.

Potsdamo konferencija, kaip žinote, numa
tė labai gilias Vokietijos ekonominio gyveni
mo modifikacijas. Konferencijoje buvo susi
tarta sumažinti iki minimumo Vokietijos in
dustrinį kapacitetą, tuo būdu neleidžiant jai 
pasigaminti reikiamų priemonių naujam ka
rui. Potsdamo konferencijos komunikatas 
paskelbė, kad Vokietijai bus palikta industri
jos tik tiek, kiek jos gali būti reikalinga tai
kos metui, leidžiant vokiečiams turėti pra
gyvenimo standartą nė aukštesnį, negu turi 
kitos Europos tautos, išskyrus anglus ir So
vietų Sąjungą. Visi pramonės įrengimai,-kurie 
praneša Vokietijos taikos meto gyvenimo rei
kalavimus, turėtų būti sąjungininkų pasidalyti 
ir įskaityti į reparacijų sąskaitą.

Prancūzijai atrodė, kad Potsdamo konfe
rencijos nutarimai dėl Vokietijos nuindustri- 
nimo pilnai atitinka josios tikslą. Tai, ko nepa
sisekė 1918 metais pasiekti tigrui Clemenceau, 
tą, atrodė, bus padarę kiti. Bet taip tik atro-

dė... Jau praėjo 15 mėnesių nuo Potsdamo 
konferencijos, ir Vokietijos nuindustrinimo 
planas, kurs taip buvo pradžiuginęs prancū
zus, galima sakyti, nepajudėjo iš vietos. Prie
šingai, po 15 mėnesių suskambo nauja gaida 
tais klausimais. Paskutiniame savo interview 
Stalinas jau atvirai kalba apie reikalą leisti 
Vokietijos prmonei augti ir daugintis. Apie 
jokias ribas jau nebekalbama. Ir jei Berlyno 
tarpsąjunginis kontrolinis komitetas dar ne
gali susitarti dėl Vokietijos pramonės, tai ne
susitariama ne dėl to, kiek ji turi būti suma
žinta, o kiek ją reikia padidinti. Visa Pran
cūzija buvo nustebinta Stalino pareiškimu. 
Ir Prancūzijos komunistams Stalinas savo 
nuomonėmis apie Vokietiją labai pasunkino 
priešrinkiminę kampaniją: iki šiol komunistai 
visur įrodinėjo, kad anglo-saksų kapitalistai 
palaiko Vokietijos pramoninį pajėgumą ir jie 
yra vyriausieji kaltininkai, jei nesiseka Vo
kietijos pramonės likviduoti. Štai dabar — 
antimarksistai gavo iš Stalino lazdą ir ja sėk
mingai ir su jumoru muša komunistus.

VOKIETIJĄ SUTVARKYTI GALI TIK 
PRANCŪZIJA —

tokią išmintį jūs galėsite labai dažnai skaityti 
Prancūzijos spaudoje. Tuo ji nori pasakyti, 
kad visokios konferencijos, kur Prancūzijos 
nebuvo ir kur buvo norima be jos išspręsti 
Vokietijos problemas, yra tuščias Danajidžių 
darbas. Kad iš tikrųjų taip yra, prancūzas 
pavaizduos tau neginčijamais daviniais. Pir- 

-miausia pasakys, kad Potsdamo konferencija 
buvo politinių ignorantų susibūrimas, nes ji 
trumpai ir lengvai nupiovė Vokietiją pagal 
Oderį — atidavė dalį Lenkijai ir dalį Rusijai, 
gi vakarinių sienų visai nepajudino ir nenori 
judinti. Girdi, reikia būti visišku politiniu 
analfabetu, kad nežinotum, jog Vokietijos mi- 
litarinė galybė yra sukoncentruota Vakaruose, 
o ne Rytuose. Norint neleisti Vokietijai pra
dėti dar šiame amžiuje naujo karo-, reikia iš 
jos atimti Vakarus: atimti Rūro kraštą ir Re- 
naniją. Pirmasis ją padarys bejėgia ekono
miškai, o antrasis — strategiškai. Ir prancūzų 
diplomatija visa jėga reikalauja, kad Vokieti
jos problemos būtų pradėtos spręsti nuo Vaka
rų. Deja, diplomatija yra tuščias žodžių žaidi
mas, kai jos nelydi armijos... Taip yra bent 
mūsų amžiuje. Ir prancūzas jaučiasi nelaimin
gas, negalėdamas savo diplomatijos paremti kuo 
nors daugiau, negu istoriniais faktais. Į Pran
cūzijos prentenziją, kad tik ji tegali teisingai 
sutvarkyti Vokietiją, mahdagiai jai atsakoma, 
kad „pirma susitvarkyk pati“. Ir tikrai, pran
cūzo pažiūra į Vokietiją būtų nepalyginamai 
vertingesnė, jei jis mokėtų kiek geriau su
sitvarkyti pas save. Taip kaip vidaus politi
koje Prancūzija panaši į žmogų, kurs, bijoda
mas susirgti, jau geria vaistus nuo visokių 
ligų, taip ji savo „vokiškoje politikoje“ panaši į 
kaprizingą jauną poniutę... daug ir gerai apie 
save galvoja, veda koketišką gyvenimą, išlai
dauja, graibstosi madų ir labai interesuojasi, 
ką kiti apie ją kalbą. Taip iki šiol būta, kad- 
Prancūzija neturėjo po karo savo politikos. Ji 
gyveno ir maitinosi iš kitų valstybių politikos 
aruodų, bet maitinosi, kaip tas paukštelis žie
mos metu prie svirno durų.

Deportuotieji
Kontinento „Daily Mail“ redaktoriui rašo: 
„Pone, Jūs neseniai išpausdinote pasako

jimą, pavadinta „Rusai suiminėja berlynie
čius“, bet tai yra jau sena pasaka; 1941 m. 
birželio mėn. panaši istorija buvo Baltijos 
valstybėse. Tiktai trijų dienų būvyje rusų 
NKVD suėmė apie 60.00Q lietuvių. Daugumas 
iš jų buvo intelektualai su savo šeimomis. 
Latvijoje ir Estijoje tas pats buvo.

Dabar New Yorke teikiami puikūs priėmi
mai tiems žmonėms, kurie žudė ir torturavo 
daugelį tautų. Jūsų ą. D.P. (Pavardė neskel
biama).

Rašo Dr. B. Vygandas
NE PAŽIŪRA, O LAIKYSENA NULEMIA 
visur ir visados. Ne žodžiai, o veiksmai yra 
tvirtybės, pergalės arba dekadencijos ženklas. 
Jei šiandien gyventų Horacijus, jis galėtų pa
mokyti prancūzus, kad tik tas gerai gyvena, 
kas moka malonumą suderinti su naudingu
mu. Visi mes žinome, kad naudinga būtų 
Prancūzijai turėti galios ir valios Vokietijoje. 
Bet ir jos žmonės kartoja, jog istorijos lapas, 
pradėtas 1939 metais, dar nebaigtas. Taigi, 
pasilieka Europai dar dideli uždaviniai. Ir 
juos pavesti ar pasiimti galima ir reikia tik 
tam, kurs duoda garantijų, kad sugebės įvyk
dyti. Bet gi prancūzo pažiūra į Vokietiją to
kių neduoda. Jo pasisavintieji Katono žodžiai 
delenda Carthago, pakeičiant Carthago į Ger-

Vidaus sunkumai TSRS
PASAULIO SPAUDOS AKTUALIJOS

Jau kuris metas, pasaulinėje spaudoje ra
šoma apie „vidaus sunkumus Sov. Rusijoje“. 
Prieš keletą savaičių spaudoje atkreipė dėme
sį žinios apie valymus kolchozuose, rašytojų 
tarpe, dramos, filmos srityse ir kt. Dabar už
sienio spaudoje randame balsų, mėginančių 
giliau įvertinti priežastis, sukėlusius šiuos vi
dinius sunkumus Sov. Rusijoje. Daugiau čia 
dėmesio verta prancūzų Agence - France - 
Presse (sutrumpintai — AFP) koresponden
cija iš Maskvos. Joje pabrėžiama, kad minė
tuosius sunkumus ar krizes tektų skirti į tris 
grupes: ūkinės socializacijos stagnacija, mity
bos padėtis, darbo jėgų problema.

Anot AFP korespondento, užsienio spauda yra 
rašiusi, kad karo metu kolektyviniai ūkiai yra 
slaptai perėję į individualinių savininkų ran
kas. Esą, iš tikrųjų karas yra sumažinęs bu
drumą centrinių ir vietinių organų, -turinčių 
prievolę tikrinti socialistinius ūkius. Buvęs 
sumenkėjęs, ir vietinių komunistinių padalinių 
budrumas. O tatai aiškinama tuo būdu: mo
bilizacija iš kolchozų atėmusi mašinas, arklius 
ir žmones. Negalima buvę valstybei prista
tyti visa tai, kas reikalaujama. Todėl įvairūs 
organai užmerkę akis ir nekreipę dėmesio į 
esamąją būklę. Daugelyje atvejų kaimiečiai 
ėmęsi didinti savo individualinius sklypus ko
lektyvinio ūkio sąskaiton. Pavojus kilęs gi dėl 
to, kad kaimiečiams panaudojus daug darbo 
valandų savo reikalams, nukentėjęs kolekty
vinis ūkis ir iš čia pavėluotos pyliavos valsty
bei. Kaip žinoma, sovietų vyriausybė sudarė 
centrinį komitetą, kurio uždavinys esąs šioje 
srityje atstatyti tvarką.

Nėra patenkinama ir maitinimosi padėtis. 
1947 metams teko atidėti duonos ir miltų nor
mavimo likvidavimą. Normuotos duonos kai
na pakilusi trigubai. Žemosios algos dar la
biau sumažintos: 300 rublių alga mėnesiui su
mažinta į 110 rublių, algos ligi 500 rublių — 
100 rublių, ligi 700 rb. — 90 rb., ligi 900 rb. 
— 80 rb. Juodos duonos kilogramas dabar 
kaštuoja 3 rb. 40 kap., gi balta duona atsieina 
nuo 6 ligi 8 rb. Maisto produktų kainos lais
vam pardavime, vad. „komerciniuose maga
zinuose“, nukrito vidutiniškai nuo 2O°/o ligi 30 

mania, per daug aiškiai rodo, kad dar turi 
praeiti tam tikro laiko, kol Prancūzija supras 
Vokietijos vaidmenį ateičiai. Mes, ir-nevadin- 
damai visų daiktų tikraisiais vardais, gerai 
žinome, kokią kryptį toji ateitis neabejotinai 
turės anksčiau ar vėliau pasirinkti.

Daugelis žmonių Europoje giliai liūdi, kad 
Prancūzija po 1940 metų tragedijos vis seno
mis akimis nori žiūrėti į Europą, o tuo pačiu 
ir į Vokietiją. Gi taip, kaip mes, taip ir Pran
cūzija turėtų kartoti drauge su Virgilijumi: 
Quantum mutatus ab illo. Jei ji teisingai 
suprastų pasikeitimų reikšmę, ji skubiai pa
keistų pažiūrą į Vokietiją ir dar greičiau pa
keistų savo laikyseną^. Prancūzai mėgsta sa
kyti: gyventi reikia karaliaus pavyzdžiu (ė 
1’exemple du roi). O kas dabar bus pas juos 
karaliaus? Thorez ar De Gaulle?

%. Skirtumas tarp dviejų tarifų — normuotų 
prekių ir laisvosios rinkos vis dar žymiai jau
čiamas. Sausros palietė Ukrainą ir kitas di
deles europinės Rusijos sritis, javų gaminto
jas. Tačiau, kaip pastebi AFP Maskvos ko
respondentas, vyraująs įsitikinimas, kad bend
ras TSRS (įskaitant ir Azijos sritis) javų der
lius turi būti patenkinamas. Todėl nestebė
tina, kad sovietų spaudoje pilna atsišaukimų 
į kolchozų darbininkus, kviečiant juos į dar
bą, dedami „pažangių“ kolchozų sąrašai ir ne
sigailima smarkių puolimų prieš pasivėlavu
sius.

Kitas klausimas — darbo pajėgų pramonei 
trūkumas. Pagal sovietinius planus, prieš ka
rą kaimas miestų pramonei turėdavo prista
tyti 1.500.000 jaunų vyrų. Dabartinis planas 
šį skaičių sumažinęs ligi 1.200.000.

Pagaliau, verta atkreipti dėmesį į baigia
mąsias AFP korespondento išvadas. Jis nu
rodo, kad: civilinės mobilizacijos pratęsimas, 
duonos kainos pakilimas, trūkumas naminės 
apyvokos reikmenų (rūbų, baldų ir kt.), kurių 
nekompensuoja vis didėjąs pianinų, akordeo
nų, radijo aparatų, vaikų vežimėlių, medžio
klinių šautuvų, kortų, jugoslaviško vyno im
portas; faktas, kad šiais metais, išskyrus duo
ną, vakarinių TSRS sričių maitinimosi padėtis 
daug pareinanti nuo UNRRA-os paramos; fak
tas, kad Doneco baseinas dar nedirba — visi 
šie faktai neabejotinai kelia sunkumus, tačiau 
jie, kaip nurodo šis korespondentas ir patys 
sovietų šaltiniai, nesą tokie, kad galėtų pa
kenkti vyriausybės prestižui krašto viduje. 
Juk, esą, gimimų skaičius Maskvoje vėl, kaip 
ir prieš karą, pasiekęs 300 per dieną...

Komentuodamas šio APF korespondento 
straipsnį, „Figaro“ pastebi — žinoma, skai
tant oficialius sovietų komunistų šaltinius, 
tenka sutikti su faktu, kad sezonas ir karo 
pasėkos šiuose vidiniuose krašto sukumuose 
vaidina pirmaeilį vaidmenį. Tačiau netenka 
pamiršti, kad įvairioms krizėms bei sunku
mams atsirasti daug turi įtakos ne tik so
cialinės, ekonominės, karinės ir kitokios ap
linkybės, bet ir grynai politinės priežastys.

~> Diplomaticus

tesni už visus kitus įstatymus, kuriuos surašo 
koks nors valsčiaus viršaitis. Jiems nusilen
kia ir pats teisingumo ministeris, slaptai pa- 
Bitaisydamas kaklaraištį ir nurausdamas prieš 
grakščios mašininkės meilų akių žvilgsnį. Vel
tui mes meilę spraudžiame į tuos bendnis ir 
sausus paragrafus, tuo tarpu, kai juos turė
tume kiekvienas pats sau pasirašyti... Meilė 
nėra kieno nors nosavybė, bet kaip saulė švie
čianti visiems. Taip, taip, Valerija,“ karštai 
dėsčiau jai šitą pigaus romanėlio pažiūrą, no
rėdamas išmušti jai iš po kojų tą atramą, ant 
kurios dar ji laikėsi šitame slidžiame kelyje. 
Ir džiaugiausi ją vis labiau įtikindamas, vis 
labiau pririšdamas prie savęs, glausdamas sa
vo pageltusį veidą prie švelnaus ir skaistaus 
jos veidelio, kuris vis labiau imdavo kaisti ir 
degti. Su svaiginančiu saldumu ieškodavau 
jos lūpų, norėdamas galutinai užnuodyti ją 
tais pačiais nuodais, kuriais buvo persisun
kusi mano krūtinė. Tokios mintys ir siekimai 
ir dabar, šiandien, vedė mane šiuo tyliu ir 
tamsiu parko taku, kuriuo ėjau galvodamas 
apie tą jauną, gražią moterį, kuri turėjo jau 
ten manęs laukti. Savo mintyje- glebėščiavau 
Ir glaudžiau ją, jausdamas tą grakštų lieme- 
nęlį drebantį ir virpantį arti manęs. Mano 
širdis kaito ir akys, prisisunkusios aistros 
svaigulio, merkėsi ir temo nuo to artėjančio 
malonaus susitikimo, kurio taip nekantriai 
laukiau.

„Šiandien arba niekada ...“ iškošiau pasi
ryždamas pro sukąstus dantis, dideliu ir sun
kiu žingsniu žengdamas prie to griaunančio 
tikslo, kuris turėjo valandėlei pasotinti šitą 
mano laukinį godumą.

Ji dar nebuvo atėjusi. Atsisėdau ir laukiau 
juodame medžių šešėlyje. Artėjančios rudens 
nakties šaltis skverbėsi pro plonus drabužius. 
Mane nukratė šiurpas. Užsiverčiau palto api- 
kaklę ir rankas susikišau' į kišenes.

(Bus daugiau)

Paulius Gaubys

Aną rudenį...
Pamary, prie pat vandens, yra jie, du vy

rai ir moteris su kūdikiu. Vyrų nugaras len
kia nemažos kukšteros. Sunkiai kvėpuodami, 
jie svyruoja po jomis. Iš tolo atrodytų — tie 
žmonės grumiasi su kažkuo ant jų užšokusiu. 
Tačiau nešliavų jie nenusimeta, tartum nu
tarę pailsėti keleiviai arba kareiviai, kurie, 
po sunkios kovos švystelėjus pertraukai, aki
mirką išnaudoja nuo šaudymo ir granatų mė
tymo pavargusiom rankom pailsinti, akim pri
merkti. Gal būt, jie abejoja, ar prisėdę be
įstengtų atsikelti ir neužmigtų, — taip atrodo 
pavargę ir nemigę. Nuo kaktos rankovėm 
nuolat nubraukia prakaitą, pasilenkdami prie 
žemės, paėjėdami į priekį, neramiai žvalgosi 
į pajūrio nendrynus ir laukia. Kai praeina 
taip kiek laiko ir niekas nepasirodo, vienas 
jų, kurį išvaizda išduoda esant amžiumi vy
resnį, dusliai prataria:

— Nusimetęs ryšulį, tu pažiūrėk, Vytautai, 
kur tasai taip ilgai pražuvo, — patsai pakrei
pia ausį į priešingą nuo marių pusę ir sulai
kęs kvapą klausosi.

Iš ten ateidamas vėjas atsineša springstan
čių ir jaučiamai artėjančių kulkosvaidžių ka
lenimą. Retkarčiais jiems pritaria stori ir 
duslūs granatų, o gal ir kitų baisių, žudančių 
ginklų garsai. Vyras prišoka prie moters, čia 
pat ant balto ir lakaus smėlio vystančios kū
dikį. Pasilenkia prie jos su žodžiu praviroj 
burnoj, bet susilaiko. „Ne, ji ir pati girdi“, — 
neabejoja jis, — „ir nėra reikalo apie tai dar 
ką nors sakyti“. Bet vis dėlto neišsilaiko.

— Girdi, brolien? — taria jis tyliai ir va
landėlę nemirksi, lyg laukdamas ką nors ten 
greit pasirodysiant.

Moteris, dar jauna ir tamsių plaukų, te

bėra užilsusi ir per daug paveikta, kad ką 
galėtų atsakyti. Jos veidas dega nebe raudo
nai, bet mėlynai gelsva ugnimi. Nuo prakaito 
šlapia katka blizga, kaip nulyta. Glausdama 
prie savęs verkiantį kūdikį, ji šnabžda:

— Viešpatie, Viešpatie, argi jau yra atė
jusi Tavo diena...

Juo toliau, tuo labiau įsiverkia vaikas, pa
rausta, ima dusdamas klykti. Motina nešioja, 
rankose supa. Kai ir tai nebegelbsti, ji krei
piasi į brolėną:

— Kazimierai, pažiūrėk, ar Prano maiše 
nėja likę duonos.

„Vargšė brolienė“, — sunkiai šypteli Kazi
mieras, — „argi.ji nežino, kas Prano ryšuly... 
Nedrįsta sakyti tiesiai: „Duok duonos“, nes 
niekada mano tėviškėje jai nebuvo tekę ką 
nors panašaus ištarti“, — galvoja jis nusi
mesdamas maišą. Iš jo ištraukia puskepalį 
juodos duonos, nulaužia gabalą ir paduoda. 
Likusią rūpestingai sugrąžina maišan. „Gerai 
padariau paimdamas“, mąsto jis: „nors kū
dikiui bus“. Kažkoks žmogus, lengvindamas 
savo kuprinę, rengėsi išmesti — tuomet jis 
duoną įsidėjo.

Vaikui to ir tereikėjo. Mažais kumšteliais 
nutvėręs gal? alelį sausos duonos, verksmą pa
keičia be dantukų čiakšnojančios burnelės 
kalba.

— Dieve mano! — atsidūsta pati motinos 
širdis. — Ligi šiol pačiai nebuvo prisireikę 
svetimos duonos... Dabar jis, maho mažytis 
... — nebaigti žodžiai užspringsta gerklėje.

— Ką darysi, reikia ramintis, — stengiasi 
nustumti sielvartą Kazimieras. — Ar gi mes 
savo noru, ar davė mums kas pasirinkti...

Tuo metu pasigirsta minamo smėlio, kaip

sušalusio sniego girgždėjimas. Iš siūbuojančių 
nendrių, viršijančių žmogaus ūgį, išlenda Vy
tautas, kartu su juo ir Pranas, kurio pirma 
buvo laukę.

Ne iš nuleistos galvos ar susimąsčiusių 
akių Pranienė pažįsta savo vyrą: galėtų būti 
tamsi naktis, — jo eisena dar niekada nėra 
jos apgavusį. .

Tikriausiai ir Kazimieras yra juos taip pat 
supratęs. Grįžtantiems dar neprisiartinus, jis 
mosteli ranka netoliese matomos sodybos 
link ir sušunka taip, kad jie girdėtų:

— Užuot ieškojus valties, verčiau pasida
rykim keltą! Ana va, išėmę iš anos daržinės 
duris...

Pranas į tai numoja ranka. Rodosi, ši min
tis, lyg įkaitinta geležis, yra ją palietusi. Jo 
krūtinėje kažkas nebetelpa, jį visą kilnoja, 
drasko, žodžio neleidžia skubiai ištarti.

— Vėlu jau... — prataria jis dusdamas.
— Argi jūs negirdite?...

Paskum neatsigręždamas prideda Vytautui:
— Mudu dar mėginsim į aną pusę.
Ir juodu net nestabtelėdami patraukia pa

mariu į priešingą, iš kur atėjo, pusę. Švogž- 
dami visais plaučiais, tarsi šimtą kartų sun
kenybę kilnoję, nuskuba pustekiniai per 
klimpstantį smėlį.

— Bet jei nerasit... Kas tuomet? — ve
jasi Pranienės balsas. Sunkus, pilnas sielvar
to ir liūdnas.

— Rasim! — atsiliepia jau iš nendrynų. — 
Turim rasti!

Gražios rudens dienos apyvakarė. Žalsvas 
kaip dangus narių vanduo vilnyja, gaudo žu
vėdras už sparnų. Sunkus ir neramus Pranie
nės žvilgsnis įsikibęs į priešingą krantą, kaip 
į kažką brangų, neapsakomą.

„Greit vakaro tamsa pavogs iš akių šitą 
brangenybę“, — galvoja ji. — „Išsikišusi iš 
vandens anų laimingų pušynų juostelė beliks
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Sovietų politikos fares
N. Y. Herald Tribune Joseph ir Stewart 

Alsop rašo apie Sovietų Sąjungos politiką. Da
bar, esą, Sovietų politika reiškiąsi trimis fa
zėmis.

Pirmoji fazė buvusi tuojau po karo, kada 
Vokietija ir Japonija buvusios nugalėtos. Ta
da Kremlius manė, jog ko jie dabar paprašys, 
jiems bus viskas duota. Šią savo politiką rė
mė svarbiausia šiais faktoriais: Sovietų Są
jungos herojinės kovos prestižu, Sovietų ar
mijos jėga, komunistų partijos vadovavimu 
Europos rezistenciniam judėjimui ir karo me
tu vakarų vadų meilikavimu sovietams. Po 
praėjusių metų Londono konferencijos sovie
tų vadai pamatė, kad prašymas ir gavimas, 
nors ir buvo gaunama apie 70%, buvo nusto
jęs būti sinonimu.

AKTYVIOJI FAZĖ
Antroje sovietų politikos fazėje Kremlius 

nustojo gauti tai, ko jis norėjo. Siame perio
de išsiskiria Irano įvykiai, sovietų nevaržo
mos pastangos propaguoti ir nagrinėti Vokie
tiją. Šis aktyvizmo periodas taip pat buvo 
ribotas, nes Amerika ir kiti griežtai pasiprie
šino ir, be to, tarp vakarų pajėgų neišsivystė 
numatytos varžybos, o Sovietų Sąjunga po 
karo tapo žymiai silpnesnė, negu ji tikėjosi. 
Sis paskutinis faktas yra reikšmingas, bet dar 
pusiau paslėptas.

Sovietų ekonominės būklės sunkumui pa
iliustruoti gana esą paminėti, kad Sovietuose 
pragyvenimo išlaidos yra padidėjusios 300°/o, 
o atlyginimai pakilę nežymiai. Kad Rusijoje 
nelengvas gyvenimas, rodo Maskvoje amba
sados rūpesčiai su daržovėmis: ji daržovių per 
užs» reikalų ministeriją negavusi, o turėjusi jų 
pirktis iš juodosios rinkos. Daržovės gautos iš 
kolektyvinių ūkių

Sunkumams pavaizduoti primenami dideli 
valymai, apie kuriuos buvo jau rašyta.

NAUJOJI POLITIKOS FAZĖ
Esą. suprantama, kad Sovietai galėjo įeiti 

į trečią politikos fazę. Si nauja politinė fazė 
reiškiasi atsitraukimu nuo ekspansijos ir im
perializmo, kombinuojant ir mėginant vakarų 
pajėgas užliūliuoti nepasiruošime. Antrasis 
šios politinės būklės aspektas yra susijęs su 
Molotovo prašymu nusiginkluoti.

Taip pat nurodama į išmontavimą Vokieti
jos fabrikų (Jenos ir kt.) ir kitokių įrengimų, 
kai buvo sužinota, kad pagrindinės reparacijos 
sustos. Panašiai yra daroma su dideliais kie
kiais spezializuotų technikų, bet labai reika
lingų. Tas rodo, kad dėl Vokietijos planas 
kinta ir to rezultate imama visa, kas yra ga
lima paimti.

Toliau autoriai nurodo, kad jeigu Sovietų 
politika perėjusi tris fazes, kiekvieną jų vis 
geresnę, tai kodėl negalėtų būti ketvirtoji — 
tikro bendradarbiavimo, realaus susitarimo 
fazė? Ar ši ketvirtoji — tikrojo bendradar
biavimo politinė fazė bus paleista į apyvartą, 
neteks ilgai laukti. Jų darbai parodys, ko 
Kremlius siekia.

* Sovietų Sąjunga giriasi
Sovietų Sąjunga lapkričio 7 d. atšven.ė sa

vo revoliucinio gyvenimo 29-tąsias metines. 
Auksčiausios tarybos pirmininkas A. A. Žda- 
novas. išvakarėse pareiškė, kad Rusija šiuo 
metu esanti daug stipresnė ir kapitalistiniai 
kraštai „tapsią antros eilės jėga“.

Toliau jis pareiškė: „Mūsų žmonių kraujas 
liejosi ne dėl imperialistinių ekspansistų ir 
dėl pasaulio pretendentų dominuoti — ne dėl 
atomo išradėjų“.

tik žinoti, kad yra, kad buvo toksai išsigel
bėjimo krantas ... Kaip Švedijos, kaip Ameri
kos krantai — tik minty“. Čia dabar ji mato, 
suvokia akimis. Kiekvienam pirštu, kaip jū
ros audroje švyturį, gali parodyti ir sušukti: 
.Antai, yra vieta, kurią mes norime pasiekti, 
kad išliktume“.

Užsidengia veidą rankomis, kad brolėnas 
nepastebėtų jos ašarų. Jų, tiesa, nedaug bėra 
likę, bet jos... tokios karčios. Keletas jų, 
nuriedėjusių pageltusiu jos veidu, užtyška ant 
kūdikio veidelio, mažo ir tokio pat geltono.

Užpakaly: ta-ta-ta... ta-ta-ta ... sakytum, 
genys miške sausuolę eglę kerta, — kala kul
kosvaidžiai. Vis aiškiau, dabar jau atskiria
mai.

Tarsi kas būtų suplojęs per petį, Kazimie
ras staiga atsisuka. Ar tai tik dabar jis iš
girdo?

— Jau nebetoli!... — jo balsas ir prie au
sies pakilęs delnas nežymiai dreba. Taip gar
siai jis dar negirdėjęs.

— Kažin ar mes beišsigelbėsim... — Pra- 
nienė pereiškia savo mintį, kuri jai visą sun
kų kelią nedavė ramybės.

Kazimieras žengia arčiau brolienės, ranka 
parodo į marias ir tvirtina, kaip žmogus, ku
ris kalba tai, ką jis tikrai padarys:

— Geriau palikti čia! Vis vien kartą mir
sim ...' Bent niekas čia nelūpinės panagių, ne
kankins, — jo veidas išsikreipia kaip atsimi
nus ką nors sunkaus išgyventa. — Jie man 
per daug gerai pažįstami! Nebenoriu antrą 
kartą susitikti...

Šitą akimirką, pirmiau negu ausis pasie
kia baisus ūžesys, pačia pažeme pranerta lėk
tuvas. Taio žemai, kad vos nekliūva už nen
drių. Juodu pribėga prie tankaus nendryno ir 
susigūžia — Pranienė su kūdikiu, kaip ku
rapka, ir Kazimieras. Nespėja pakelti galvos 
ir pažiūrėti, kieno jis — šitų ar anų, kai...

ALIASKA
Turtingas, bet retai gyvenamas kraštas: dvidešimt kvadr.kilometrų 

vienam žmogui
Klauskite jūs, ką norėdami, kaip vadinasi 

Aliaskos sostinė. Vargu, ar‘kas tatai žinos. 
Jeigu paaiškinsite, jog sostinė vadinasi Ju
neau, — jums atsakys kad toks miestas nie
kada negirdėtas. Pabandykite patirti, kurios 
rasės yra aliaskiečiai, Aliaskos gyventojai, vėl 
užtiksite tą patį nežinojimą. Kiek pagalvojęs 
kai kas prisimins kadais girdėtus romantiš
kuosius pasakojimus apie Aliaskos aukso ieš
kotojus. Šiaip gi Aliaska atrodo tikrai nepa
žįstamas kraštas, nors iš tikrųjų-jis yra vie
nas turtingiausių pasaulyje.

Tenai, be abejo, yra aukso, ir tik maža šio 
lobio dalis jau išsemta. Aukso ieškotojų ro
mantika nebeturi savo viliojančiosios galios. 
Randama'tenai ir žymūs kiekiai vado. Miško 
medžiagos atsargos '— neapskaičiuojamos ir 
sistematiškai nenaudojamos. Turtingi anglies 
klodai guli žemėse beveik nepajudinti. Iki 
1940 metų gyventojai daugiau anglies įsiga- 
bendavo iš Jungtinių Valstybių, negu išsikas- 
davo savo kasyklose. Vandenys žuvingumo at
žvilgiu turtingiausi pasaulyje. Nors žvejyba 
ir klesti, tačiau toli gražu nepakanka jai dar
bo rankų. Ir tai visai suprantama: milžiniš
kame plote, kuris sudaro penktadalį Jungtinių 
Valstybių ploto, arba yra triskart didesnis už 
Prancūziją ir keturiskart už dabartinę Vokie
tiją, gyvena tiktai apie 33.000 eskimų bei in
dėnų ir apie 47.000 baltaveidžių — viso 80.000 
žmonių. Taigi, vos dvidešimta dalis žmogaus 
kvadratiniam kilometrui! Tai rečiausiai gy
venamas pasaulio kraštas. Ištisi plotai žmo
gaus visiškai nemato.

Kodėl gi žmonės vengia Aliaskos? Negi 
milžiniški turtai jų nebevilioja? Ir taip ir ne. 
Aliaska yra kalnuota, šiauraus klimato šalis. 
Kalnai, kurių ten gausu, aukštesni per 6000 
metrų. Milžiniški glečeriai, slenkantieji ledy
nai, vietomis nusileidžia net ligi vandenyno. 
Šiaurinė krašto dalis nusitęsia į atšiaurio (po
liarinę) sritį. Vasara trumpa ir vėsi. Žiemą 
temperatūra kartais nukrenta net iki -62 laip
snių. Geografiškai Aliaska guli tarp 60 ir 70 
laipsnių šiaurės pločio, taigi tame pat plotyje

Vokiečių laikraštis apie 
išvieiintuosius asmenis

Jie nebenorėtų būti dovanai šelpiami ir gyventi be darbo
Didžiausias amerikiečių zonoje vokiečiams 

leidžiamas laikraštis „Die Neue Zeitung“, ku
rio tiražas daugiau negu 1 milijonas egz., savo 
š. m. lapkričio 18 d. numeryje, vidaus politi
nės apžvalgos skyriuje, paduoda platų straip
snį išvietintųjų asmenų klausimu. Šis to laik
raščio bendradarbio Leopoldo Goldschmidto 
straipsnis įdomus ir mums, kadangi keliamas 
klausimas ir mus iš dalies tiesioginiai paliečia. 
Antra vertus, mums pravartu žinoti, kas tuo 
klausimu teigiama vokiečiams, kurių krašte 
tuo tarpu mums tenka, kad ir nepaprastose 
sąlygose, gyventi.

Straipsnio pradžioje autorius cituoja vienos 
tokių benamių stovyklos aprašymą: „Stovyk
los nameliuose ir barakuose gyvena apie 4.500 

antras, trečias. Linksta ir sausai šnara leng
vos nendrės nuo sukelto vėjo. Vienas po kito 
du pragariški sprogimai sujudina orą, sudre
bina žemę, — apkursta ausys.

Pranienė nepajunta, kaip smarki jėga ją 
primeta prie žemės. Vos spėja ji alkūne at
siremti ir taip išsilaiko neišmetusi kūdikio. 
O tai yra ne juoko garsas. Gal būt, ir vanduo 
nuo jo smarkiau subanguoja, gal ir laikas stab
teli — ji to nežino. Dabar dingteli mintis, kas 
yra atsitikę su brolėnu. Kilsteli galva — nieko 
bloga. Kazimieras, kaip ir ji pati, rankomis 
pasidėdamas stengiasi atsirasti ant kojų.

„Vis dėlto žmogus milžiniškai daug vargo 
paneša“, — mąsto ji apie Kazimierą. Ji pri
simena, kaip bolševikinis kalėjimas iš jo vos 
odą ir kaulus bebuvo palikęs. „Koks jis grįžo 
tą pavasarį!... Dar ir dabar, kai tik spiauna 
— kraujas. O laikosi ir gana, nors ir baltas 
kaip popierius“, — galvoja. — „Ir dabar lai
kosi. Po tiek sunkių dienų, net gi beviltiškų 
dienų, kaip jis patsai sakydavo prisiminęs 
Červenę.“

Ir jos pačios pastarosiomis dienomis sunkių 
išgyvenimų išvargintame veide nebeišskaitai 
nieko naujo. Atrodo, ir tai, kas ką tik įvyko, 
jai nebepadarė jokio įspūdžio. Rodosi, nieko 
ypatingo čia neatsitiko: kam reikėjo ir kur 
reikėfo, nukrito; kad tik jų nepalietė — ir 
gerai. Ji ir pati supranta, kad yra pakitusi, 
tapusi nebejautri. Gal ir todėl, pačiai ateina 
mintis, jog nuo pat namų slenksčio tokia bu
vo visa jų kelionė. Mėtydami viską naikinan
čias bombas, kaip plėšrūs paukščiai, viršum 
galvų suko lėktuvai, vijosi ir prasivydavo pa- 
trrnkų šūviai. Keliai, kurie buvo užsikimšę 
pabėgėlių vežimais, besitraukiančios kariuo
menės voromis, tankais, autovežimais, buvo 
kruvini ir baisūs nuo to, ką čia šitie plieno 
paukščiai buvo padarę.

(Bus daugiau) 

kaip Norvegija, Švedija ir Suomija. Užtat 
JAV prezidentas Theodore Roosevelt (1901- 
1909), keldamas savo piliečių domėjimąsi šiuo 
kraštu, Aliaską vadino „Naująja Skandinavi
ja“. Nuo 1867 metų, t. y., nuo to laiko, kada 
šią teritoriją JAV nusipirko iš Rusijos, baltų
jų gyventojų skaičius paaugo, bet labai nežy
miai. Patys kolonizavimo metodai buvo vi
siškai priešingi Amerikos kolonistų, laisvėje 
išaugusių, norams. Nors jiems ir būdavo ski
riama žemės plotai, bet jie būdavo parenka
mi ledynuotoje šiaurėje. Visas patogesnes sri
tis vyriausybė pasiliko savo rankose. Pagal 
galiojančius įstatymus, atskiras sodybas lai
vams plaukioti tinkamose pakrantėse teleista 
kurtis ne tankiau, kaip kas puskilometris. Ta
tai kliudo steigtis kaimų bendruomenėms, ku
rios galėtų išsiugdyti kooperatinę pagalbą. Ne
tenka tad stebėtis, jei ir šiandien dar 98% 
viso krašto ploto priklauso valstybei.

Žymiausias Aliaskos gyventojų verslas yra 
žvejyba ir žuvų konservų gaminimas. Tai duo
da gyventojams apie 55 milijonus dolerių pa
jamų, kurios lengvai galėtų keliskart padidėti, 
jeigu žuvies pramonė būtų vietos gyventojų 
nuosavybė. Dabar gi jos įrengimai priklauso 
Amerikos koncernams ir sindikatams, kurie 
nesudaro sąlygų kolonistams kurtis. Darbi
ninkai samdomi vakarinio JAV pakraščio 
uostuose. Po keletos metų jie grįžta vėl JAV 
ir gyvena iš einamosiose sąskaitose susikrautų 
pinigų. Šį grįžtančiųjų darbininkų srovė ne 
retai patraukia su savimi ir nusivylusius ko
lonistų vaikus, kurie Aliaskoje nebemato jokių 
ūkinių perspektyvų.

Didžiausia ūkinio gerbūvio kliūtis yra ne
paprastos transporto išlaidos, kurios labai su
varžo prekių išgabenimą į Jungtines Valsty
bes. Geležinkeliai, kurių tinklas čia retas, pri
klauso valstybei, jų tarifai yra aštuonis kar
tus aukštesni negu JAV. Net ir laivininkystės 
tarifai tarp Aliaskos ir JAV uostų yra daug 
aukštesni, negu kitose linijose. Atsižvelgiant 
į tai, pragyvenimo išlaidos Aliaskoje yra dvi

žmonių... Visur jaučiama laukimo, nevilties 
ir beprasmiško buvimo atmosfera. Kaip UN- 
RRA teigia, jų tarnautojai, kuriems pavesta 
tvarkyti jų pačių reikalai, nepajėgūs dirbti nė 
aštuonias valandas per dieną. Jų dauguma 
serga nervais. Pagrindinė jų galvojimo tema 
yra valgis. Maisto po 2.000 kalorijų*per dieną 
nepakanka jų sveikatai palaikyti, o be to, jis 
yra baisiai neįvairus ... Mažuose kambarė
liuose gyvena po 6-8 asmenis; lovos medinės, 
antklodės senos, jokių paklodžių ar lovos skal
binių, jokių spintų. Stalus atstoja tiktai dėžės. 
Visur nuostabus švarumas. Daug vaikų... Ne 
vienas stovyklos gyventojas verčiasi juodąja 
prekyba, prekiaudamas iš UNRRA-os gautais 
daiktais, nes tai yra vienintelis turtas, kurį jie 
turi pasaulyje. Jie negauna nė jokios galimy
bės kasdieninei duonai užsidirbti... Jų visas 
rūpestis yra tai, kas bus, jeigu kada nors ne
beegzistuos UNRRA. Kaip planuojama, ją lik
vidavus, kurį laiką jais rūpinsis kariuomenė. 
Bet kas toliau?“

Apie kitą panašią stovyklą straipsnyje sa
koma: „Dauguma šių žmonių yra gerai išauk
lėti ir prieš karą gerai gyvenę. Jie nebenorėtų 
ilgiau pasilikti sugrūsti barakuose, būti dova
nai šelpiami maistu, gyventi be prasmingo 
darbo, be namų, be šeimos. Tai klaiki situa
cija ...“

Ne mažiau klaikus esąs ir pats šių žmonių 
dabartinis apibūdinimas „displaced persons“, 
nors tai nė šimtatūkstantine dalimi neišreiš- 
kiąs tragedijos, kurią jie išgyvenę, išrauti iš 
savo tėvynių. Juos sudarą persekiotieji dėl 
savo rasės, religijos ar Jungtinių Tautų nau
dai veiklos. Į juos įskiriami ir tie, kurie nor
maliai gyvenę Vokietijoje, toliau — Jungtinių 
Tautų žmonės, iš savo tėvynių ištremti, ir pa
galiau visi nė vokiečiai, kuriems teisiškai ir 
faktiškti atimta jų vyriausybių globa.

Tokių benamių skaičius nesąs tiksliai ap
skaičiuotas. Amerikiečių zonoje esą jų apie 
400.000, britų — apie 260.000 ir prancūzų — 
apie 30.000. (Kiek jų esama rusų zonoje — ne
žinoma.) Iš šių 700.000 asmenų, esančių va
karinėse zonose, priskaitoma apie 300.000 len
kų ir 175.000 pabaltijiečių. Skirtumą gi su
darą žmonės iš kitų 40 tautų. Priskiriant dar 
apie 120.000 žydų, kurie sutalpinti specialiose 
stovyklose, šiaip ar taip gaunąsi apie tris ket
virčius milijono.

Tai .esąs didelis skaičius kraštui, kurio 
miestai sunaikinti ir kuris, be to, turįs rū
pesčių su savo paties pabėgėliais. Nereikią 
pamiršti, kad UNRRA jau šešis milijonus to
kių išrautųjų žmonių, daugiausia lenkų, grą
žinusi į jų kraštus, likusiųjų (išskyrus žydus) 
kiekis tolydžio mažėjąs. Amerikos vyriausybė 

(Nukelta į 7 pusi.) 

gubai aukštesnės, negu New Yorke, kuris tuo 
atžvilgiu laikomas brangiausiu Jungtinių Vals
tybių miestu.

Ir politiškai Aliaska valdoma taip, lyg ta
sai kraštas būtų Jungtinių Valstybių posūnis, 
nes jis turi būti joms neabejotinų pajamų šal
tiniu. Nors ir egzistuoja įstatymus leidžiąs 
parlamentas, kurį renka patys gyventojai, ta
čiau jo teisės labai apibrėžtos. Vašingtono 
skirtasis gubernatorius visais klausimais turi 
veto teisę. Aliaskos atstovo įtaka amerikiečių 
vyriausybei yra labai ’menka. Pasakojama, 
kad jis tiktai iš laikraščių sužinojęs, jog jau 
ir taip aukšti laivininkystės tarifai buvo dar 
45% pakelti.

Ši padėtis dabar turinti iš pagrindų pa
gerėti. Jau karo metu nutiesta Kanados pak
raščiu autostrada iš JAV į Aliaską, įrengta 
visa eilė aerodromų. Viešoji kritika neseniai 
paskatino vidaus reikalų valstybės sekretorių, 
kurio žinioje yra tas kraštas, pareikšti, kad jo 
statutas būsiąs keičiamas. Planuojama Alias
kai suteikti tam tikrą autonomiją. Be to, nu
matoma kolonistams pavesti daugiau ir geres
nės žemės.

Vis daugiau pradedama prisiminti šį tur
tingą, bet ligi šiolei dažnai užmigtą kraštu

Myk. Zubrys

Lietuviškas pulsas...
(Atkelta iš 2 push) 

muosius. Vienas visai realiai supranta Tėvy
nės ir emigrantų padėtį, kitas dėl neaiškių 
instrukcijų reikalingas paaiškinimo. Ir kaip 
neaiškinsi, kad žmogelis pasiruošęs siųsti „af- 
fideivitą“ į Lietuvą atsiimti sūnėną, many
damas, kad ten vargas, kai^prie „caro" buvo! 
Kitas netveria apmaudu, kodėl Sesuo atrašė 
iš Vokietijos, jog drabužių nesiųsk. O juk 
Lietuvoj prieš karą visada jų buvo maža ir t.t.

Pamažu, teko dalyvauti įvairiose pramo
gose, kalbėtis su veikėjais, pasakyti kalbą 
Amerikos Lietuvių Tarybos mitinge, lietuviš
kose akademijose ir kitur (gimnazijose) nuš
viesti Tėvynės kančias. Akylai stebėdamas 
lietuvišką pulsą, pasidariau šias išvadas:

Amerikos lietuviai griežtai skiriasi į dvi 
sroves: katalikiškoji-tautinė ir priešreliginė- 
komunistiškoji. Pastaroji yra mažiau gausi, 
imant ir įvairaus plauko socihlistus apie 30%. 
Kadangi Tėvynės laisvės reikalą gina ir tau- 
tiečių-tremtinių reikalais rūpinasi katališkoji- 
tautiškoji visuomenė, tai šiek tiek žinių anie 
juos. Tiesa, pastaruoju laiku, kaip žinome, 
socialistai irgi išvien eina tautiniuos reika
luos su katalikais, bet kadangi mažiau apie 
juos žinau ir, be to, šie nėra gausūs, tai ir 
nerašysiu.

Iš požiūrio į lietuvybės ateitį norėčiau pa
dalinti juos į dvi grupes: ateiviai ir čia gimu
sieji. Pirmieji yra su aiškia lietuviška galvo
sena, sielojasi visais Tėvynės vargais, remia 
visomis išgalėmis mūsų visus kulturiniųs dar
bus, dalyvauja visose tautinėse sueigose, kar
tais labai nuostabiu kantrumu ir pasiaukoji
mu. Žinoma, dažnai jie apie Tėvynę, į kurią 
per 30-40 metų nebuvo nekarto sugrįžę, turi 
kiek keistokas pažiūras. Bet naujųjų emi
grantų paskaitos, jų laikraščių gan realus in
struktavimas, greit tas miglas visai išdildys, 
iy jie pradeda aiškiai skirti dabartinę Lietu
vos okupaciją. Bet tas optimizmas tik da
barčiai ir visai trumpai ateičiai. Dėl to, kad 
šių tikrų Lietuvos sūnų eilės dideliu spartu
mu retėja. Tai parodo lietuviškų kapų gau
sumas ir lietuviškose pramogose bei pamal
dose sumažėjimas. Kur seniau skambėjo suė
jimuose lietuviškos dainos ir giesmės, kur 
chorai tvėrėsi, šiandien, jų pačių pasakojimu, 
daugelyje parapijų to visko nėra. Senieji pa
miršo, jaunieji neišmoko.

Dabar, paminėdamas jaunąją kartą, anaip
tol jų nepasmerksiu, bet pažymėsiu esama 
faktą ir jį teisinančias priežastis.

Vyrai, mergaitės, aiškaus lietuviško nusi
statymo tėvų sūnūs ir dukros, jau tik apie 
pusę pakenčiamai kalbą lietuviškai (moky
klinio amžiaus tarp 30 vos keli!) labai nuo
širdžiai klausosi pasakojimų apie Lietuvos 
vargus, bet jiems tai tik įdomi pasaka, o pa
tys nieko nesugalvoja paklausti. Tik pasi
trauk n u o jų tuoj angliškai apie sportą, žuvų 
meškeriojimą ... pradeda kalbėti.

Palaipsniui lietuvių parapijose įvedami 
angliški pamokslai, kur visai neseniai to dar 
nebuvo. Aplankiau daug parapijų ir labai re
tas dalykas matyt per lietuvišką pamokslą 
jaunesniųjų, nors religingumo ir mes turė
tume net iš jų imti pavyzdį.

Ką kalbėti apie mūsiškius, kad vokiečiai, 
lenkai, vengrai, italai irgi tirpsta Amerikos 
gerbūvy nepaprastu greitumu. Teko susitikti 
su vokiečiais čia gimusiais, vokišką'mokyklą 
baigusiais, o taip sunkiai rezgančius sakinius 
savąja kalba!

Jei neatvyks naujų emigrąntų ir neat- 
mieš nieks čia esančio jaunimo šviežiu Tė
vynės oru, tai pesimistų liudijimu — jau lai
doj am paskutinius, zO optimistai tyli, bet ir tą 
pat mano... ,

Žinoma, katalikų jaunimo tautinę sąmonę 
galėtų daug palaikyti jaunieji kunigai, bet be
veik visų parapijų jau yra čia gimusieji, ir 
nemačiusiems tėvų žemės tas darbas labai 
sunkus. Nors nenoriu tuo liūdnu „pranašu“ 
būti, bet kitais ir daugiau prityrusiais remda
masis, sakau, kad, nors ir nesaugu bei sunku, 
bet tautinių vertybių iždės ir apsauga gula 
tik vis didesniu įsipareigojimu a?rt tremtinių 
pečių.
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Kultūrinės reprezentacijos
organizavimas)

Nors ir nuoširdžios mūsų pastangos kultu- f 
tinėje veikloje, nors ir gražūs pasiekti rezul
tatai, mūsų kultūrinės reprezentacijos reika
las, europine prasme, tėbėra aktualus ir galu
tinai neišspręstas. Tai, kas yra šioj srity pa
daryta, yra didesnės ar mažesnės „parapijos" 
gastrolės. Autorius gal bus per drąsus saky
damas, kad tik „Čiurlionis“ yra europinis mū
sų dainos ir tautinių šokių reprezentantas. Tuo 
nenorima nuginčyti kitų aukšto („parapijinio“) 
lygio ansamblių, kurių tačiau pasirengimas ir 
programa mūsų kultūrinėj tarnyboj nepasieks 
tų efektų, kurių mes galime pasiekti sutelkę 

'stipriausias pajėgas ir sudarę mūsų operinio, 
muzikinio, liaudies šokių ir instrumentų an
samblį, kuris ir savo programa ir savo meni
niu pajėgumu galėtų pasiekti europinio an
samblio lygį ir laimėti mums prideramą pa
sisekimą kultūrinės reprezentacijos veikloje.

Tos kultūrinės lenktynės, kurios dabar vyk
sta tarp kolonijų, yra labai pozityvus dalykas. 
Gastrolės’iš vienos kolonijos į kitą, pasikeiti
mas pasiektais rezultatais, yra taip pat labai 
išganingas mūsų vidiniam ir tautiniam atsi
naujinimui. Bet vėl reikia pridėti, kad toks 
pasikeitimas „parapijų“ chorais, ansambliais, 
nėra išsemiama mūsų kultūrinės reprezenta
cijos misija, nes visi tie pasikeitimai labai ri
botai kur teišeina iš mūsų pačių tarpo, o antra 
dėl tokių ansamblių programos ir jai pasiren
gimo jie išlepintai svetimai publikai negali 
palikti tų efektų, kurie mūsų dainai, lietuviš
kam talentui, lietuviškai muzikai ir šokiui pri
tiktų ir būtų verti.

Šiose sąlygose kiekviena lietuvaitė, pasiro
džiusi su gražiais tautiniais rūbais, ar lietu
viškas bernelis su skudučiu gali sukelti senti* 
mentaliausias emocijas ir išspausti ašaras. 
Mes to jausmo pagauti plosim ir išeisim susi
žavėję, nors objektyvus meninis lygis ir būtų 
neaukštas arba net primityvus. Svetima pu
blika vien ta egzotika negali būti ir nebus pa
sotinta. Ji kiekviename mūsų meniniame pa
sirodyme ieškos kažko daugiau, nes juk. ir yra 
žinoma, kad tie pasirodymai angažuoja kelias 
dešimtis tūkstančių inteligentų tremtinių ir 
kad tas galop angažuoja pasiektus mūsų dai
noj, muzikoj, mene laimėjimus ir iš viso Tė
vynėje. Todėl, stebint tas situacijas, nenoro
mis peršasi aštrūs žodžiai mūsų kultūrinės 
reprezentacijos sueuropinimo reikalu, ją išve
dant iš „parapijinio“ masto ir padarant ją eu
ropinio masto ir savo programa, ir savo me
niniu lygiu, ir asmenine sudėtimi.

Reikia apgailestauti, kad kultūrinės repre
zentacijos reikalu neturime jokios centrali
zuotos tarnybos. Mūsų-inteligentijos ištrėmi
mo misijai veiklaus idealistinio vadovavimo 
trūksta, o jo „raštinių“ darbas negali ir ne
galės pakeisti. Tai, kas yra šioj srity pasiekta, 
yra padaryta ne sistemingos kultūrinės orga
nizacijos pasėkoje, o paprasta paskirų asme
nų „parapijose" iniciatyva. Tai yra gražu ir 
miela, kad pačios periferijos rodo gyvą entu
ziazmą ir pačios metasi į tą darbą.

Tokia vietinė iniciatyva ir veikla bus vi
suomet reikalinga ir pasiliks naudinga, bet 
„parapijinėse“ ribose mes nesukursime euro
pinio masto reprezentacinių savo dainos, mu
zikos etc. ansamblių, nes vienoj „parapijoj“ 
neturėsim nei priemonių, nei asmenų, nei ta
lentų. Visos mūSų talentų ir dainos bei muzi
kos jėgos gyvena išsiskirsčiusios ir jos savo 
„parapijose“ atlieka nuoširdaus darbo ir nuo
latinio kultūrinio atsinaujinimo veiklą. Tas 
yra kilnu ir gražu, bet tai tėra taip pat tik 
viena medalio pusė. Su tuo galima būtų su
tikti, jeigu mes savo kultūriniu judėjimu te
turėtume vien tik savo vidaus parapijinius už
simojimus, "bet jeigu mes kalbame apie lietu
vių inteligentijos ištrėmimo misiją, apie rqūsų 
kultūrinio reprezentavimosi europiniu mastu 
reikalą, tai logiškiausia paseka to samprota
vimo ir bus ta, kad tokios parapijinės mūsų 
reprezentavimosi ribos turi būti pakeistos ir 
išplėstos bei reorganizuotos. Tai nėra aten
tatas į parapijinius ansamblius. Juos sveiki
nant su jų uoliu ir kruopščiu darbu, mes lin
kime ir toliau jiems sėkmės ir nuoširdžių meno 
aukštybių. Bet autorius yra aiškiai įsitikinęs, 
kad visai nepaliečiant tų ansamblių, kurie jau 
veikia, ir nepadarant jiems nė moralinės ža
los, vis dėlto reikia ir būtų galima sudaryti 
„tarpparapįjinį“ europinio masto ansamblį, 
kuris atliktų mūsų kultūrinės reprezentacijos 
darbą itin svetimoj publikoj. Tam reikalui 
tektų sudaryti tokį ansamblį iš „Čiurlionio“ 
choro, geriausių mūsų virtuozų pianistų, ope
ros žvaigdžių ir pan. Visi tie lietuviškų ta
lentų nešėjai gali pasilikti kur gyvena, o tik, 
pasirengę programą, paskui visi kartu pa- 
gastroliuotų ir po gastrolių vėl galėtų kiek
vienas grįžti į savo parapiją. Jeigu vieną cho
rą (pvz., „Čiurlionį“) paimam europinei repre
zentacijai, tai tuomet reikėtų ir iš kitų chorų 
„atimti“ stipriausius talentus ir „atiduoti“

•) Kad ir ne su visomis keliamomis minti
mis sutikdama, Redakcija straipsnį spausdina 
dėl jo aktualumo. Redakcija

Muziko-kompozitoriaus K. V. Banaičio bio
grafai rašo, kad jis gimė 1896 m. Šakių apskr., 
Sintautų parapijoje, Vaitiekupių kaime, žino
mo Lietuvos visuomenininko Saliamono Ba
naičio, pasirašiusio Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą, šeimoje.

Nors tuo metu ties mūsų kraštu slankiojo 
tamsūs debesys, caro valdžia nedavė „anei 
rašto, anei druko“, bet mažajam Banaičiui vai
kystė buvo tuo laiminga, kad jis savo na
muose, kur susirinkdavo ir daugiau jo draugų, 
galėjo daraktoriaus padedamas išmokti lietu
viško rašto. Augdamas tautiška dvasia nusi
teikusioje šeimoje, iš kur sklido įvairūs lietu
viškumo kovos reikalai, jis taip pat pamėgsta, 
visuomeninį darbą. Jo pilna visi mažesni ar 
didesni subuvimai. Jei jam įvairios kalbos 
dar ir nepadaro didesnio įspūdžio (per trum
pas kelnes nešiojo), tai liaudies dainos bei mu
zika taip giliai įsiskverbia į jo jaunutę sielą, 
taip jį stipriai sužavi, jog jis jose randa tai, 
kas jį pavergtų, užburtų, kas jam atskleistų 
pirmuosius didžiosios muzikos knygos pusla
pius.

Saliamonas Banaitis, aktyvus kovotojas dėl 
lietuviškos spaudos laisvės, sulaukęs jos iš
sivadavimo melo, persikelia į Kauną ir čia 
įkuria spaustuvę, kad greičiau ir kiek galima 
daugiau pasklistų savo lietuvišku žodžiu, kad 
po kovos išsiveržtų vulkanu.

K. V. Banaitis, nors dar tik dvyliktuosius 
metelius žengia, jau mokosi muzikos ir nuo 
1911-14 metų lanko privačią Ippo-Gechtmano 
muzikos mokyklą. Paskiau jį moko žinoma 
kompozitorė - pianistė Lopuska - Wyležynska, 
kurios mokykloje būdamas jis jau pasirodo su 
savo pirmaisiais kompozicijos bandymais ir 
koncertuoja lietuviškuose jaunimo vakaruose.

Šalia muzikinio mokslo, K.V. Banaitis lan
ko ir gimnaziją. Gabus jaunuolis ruošiasi vis
pusiškai kultūringam gyvenimui. Negalėda
mas baigti Kaimo rusų gimnazijos, jis išvyk
sta į Smolensko guberniją ir Rosiąvlio nfieste 
įsigyja brandos atestatą. Baigęs aukštesniąją 
mokyklą, jis įstoja į Petrapilio universitetą 
studijuoti teisės mokslų, kartu ryždamasis 
lankyti ir konservatorijos fortepijono klasę.

1914 metais kilęs karas pastoja kelią toli
mesniam mokslui. 1915 metais jis grįžta į Vil
nių, kurį netrukus okupavo vokiečiai. Jis nori 
bėgti į Rusiją, tikėdamas ten toliau tęsti stu
dijas, bet nuo šio sumanymo atkalba jį žy
mesnieji veikėjai: Antanas Smetona, Janu
laitis, Kairys, ragindami jį pasilikti savame 
krašte ir budėti, nes artinasi metas, kada 
Lietuvoj gali suskambėti laisvės varpas.

Banaitis pasilieka savame krašte. Jis pui
kiai žino, kurių uždavinių turi laukti kiekvie
nas inteligentas, o ir jų pačių skaičius ne per 
didžiausias. Jei vaikystės metu begyvenant 
kaime liaudies dainų motyvai jame sužadino

gali Jaustis tvarkoj, atlikęs savo pareigą tai 
parapijai, kurioj gyvena, ar vienu kitu atsi
tiktiniu pasirodymu. Lietuvio kultūrininko 
misija su tuo nėra išsemiama. Mums reikia 
visuomet pasilikti aktyvume ir veiklume, nes 
nuo to pareina mūsų egzistencija, garbė, gar
sas, laimėtos simpatijos ir visa kita.

Esame atšventę „dvimetį" savo klaikių 
dienų, esame padarę gražių žygių ir darbų. 
Bet esame padarę ir klaidų savo ištrėmimo 
misijos vykdyme. Jas reikia atitaisyti iš svei
kos išminties ir natūralaus įsijautimo į savo 
tremties misijos uždavinius ir darbus.

Tokiam ansambliui organizuoti mūsų ta
lentai ir žvaigždės turi tuoj pat nieko nelauk
dami susirinkti kokioj „parapijos seklyčioj“ ir 
šituos reikalus aptarti ir nupręsti, tuoj suor
ganizuoti ir išeiti su europiniu ansambliu, lie
tuviškai europine programa, pasirengimu.

Aš tuo reikalu viešai „atakuoju“ p. p. Dam
brauskaitę, Kuprevičių, Nauragį, „Čiurlionį“, 
Zaunienę, Vasyliūną, Saulių, Dvarioną su vi
sais jų talentų draugais ir padėjėjais, kurių 
aš visų suminėti negaliu. Tie, kuriuos aš čia 
suminėjau, „turi“ imtis iniciatyvos ir tokį an
samblį tuoj realizuoti. Jie visi gali būti tikri, 
kad jie visur bus sutikti su ovacijomis. Ga
lima net suorganizuoti porą stiprių ansamblių, 
nes gi mes turime tiek stiprių jėgų, — dar 
būtų geriau ir dar naudingiau. Tik jau, ger
biamieji, gana sėdėti, reikia pradėti ir kovoti, 
reikia veikti visur ir visiems, reikia telktis 
visur ir visiems stipriausių talentų, stipriau
sių galvų, stipriausios išminties, nes tik toks 
susitelkimas idealistiniais pagrindais, be am
bicijų ir kaprizų, be tuščių Išskaičiavimų gali 
mums palengvinti buitį, pagerinti ateitį, padi
dinti garbę ir gandą apie lietuviškus talentus, 
lietuvišką išmintį ir taurumą! Tenebūna pa
miršti tie dėsniai, nes jie apsprendžia mūsų 
likimą. O veikti reikia vietoj tos „laikinumo“ 
ligos. Kuo „laikiniau“ čia kas jaučiasi, tuo 
entuziastiškiau turi mestis su savo talentais 
ir išmintim į lietuvių inteligentijos ištrėmimo 
misijos vykdymą visose srityse. „Laikinumas“ 
turi ne migdyti, bet skatinti, nes visi skuba, 
kai maža laiko — mums irgi maža laiko, o 
dar prie visko reikia ir už dvejų metų klaidas 
atidirbti. Todėl visiems reikia skubėti dėl 
kiekvieno ir visų likimo, gerovės ir ateities.

„Čiurlioniui“... Tai yra ir suprantama, nes 
mūsų visų siekimas pasilieka europinis lietu
vių dainos, muzikos ir 1.1, repręzentavimas. 
Tas siekimas turi neginčytiną pirmumą prieš 
parapijines emocijas ar ambicijas, todėl ir au
torius negali būti su savo siūlymais bet ku
rioje parapijoje ar bet kuriame ansamblyje 
klaidingai suprastas.

Mūsų pavieniai menininkai yra pasirodę 
atskirai svetimai publikai. Būdami europinio 
pajėgumo, jie paliko ir gražių įspūdžių sveti
miems. Bet efektas bus mums žymiai nau
dingesnis, jeigu stiprus rinktinis ansamblis pa
sirodys. Viena granata sprogsta smarkiai, bet 
dideliam tikslui pasiekti yra skiriamos kelios 
ar keliolika... Taip reikia mums „skirti“ ir 
lietuviškų talentų pundą ir su juo ginti save, 
nes esame pradėti tylomis ir netylomis pulti 
ir žnaibyti.

Jeigu ir mano siūlomam ansambliui (tarp- 
parapijinių ir stipriausių mūsų talentų!) su
daryti atsirastų kliūčių ar ambicijų, tai būtų, 
natūralu, tik būtų apgailėtina, jeigu tų kliū
čių ir ambicijų nebūtų galima nugalėti didžia
jam visų mūsų siekimui. Toks rinktinis euro
pinio lygio ansamblis, sudarytas iš rinktinių 
mūsų jėgų, galėtų aplankyti Vokietijos oku
pacines įgulas, vokiečių scenas ir atliktų neiš
matuojamos reikšmės darbą bendroje mūsų 
inteligentijos ištrėmimo misijos veikloje. Jei
gu mūsų parapijiniai pasirodymai aliantų in
teligentijai ir kariams palieka gražius atsimi
nimus, tai toks stipriausių pajėgų ansamblis 
padarytų stačiai furorą! Neužmirškim, kad 
turime vienintelę progą savo kultūrinės repre
zentacijos misijai viso pasaulio svečių aki
vaizdoje. Vėliau jų ieškoti reikės važiuoti į 
Prancūziją, Ameriką, Angliją ir 1.1., o dabar 
tūkstančiai tų žmonių yra čia mums tereikia 
tik pilietiško savo reikalo ir savo ištrėmimo 
misijos supratimo. Joks lietuviškas talentas, 
joks mūsų virtuozas, solistas, dirigentas, ne-
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muziko jausmus, tai vėliau, begyvenant Kau
ne, kur tėvų namuose spietėsi tik lietuviai in
teligentai ir iš kur sklido tautos laisvės šūkis, 
jis brendo kaip lietuvis patriotas, kuris tautos 
reikalus stato aukščiau už asmeninį gyvenimą.

Tiek Vilniuje, tiek Kaune jis sutinka eiti 
visas pareigas, kurios jam tik pavedamos, kur 
tik jis kaip atsakingas pareigūnas yra reika
lingas. Pabuvęs kurį laiką Vilniaus lietuviš
koje milicijoje, persikelia į Kauną ir naujai 
atidarytoje lietuvių „Saulės“ gimnazijoje pa
skiriamas mokytoju. Nors K. V. Banaitis tik. 
abiturientes, bet juo kaip galjiu jaunuoliu 
daug pasitikima ir jam paskiriama dėstyti 
geografija, istorija, lotynų ir prancūzų kalbos. 
Salia pedagoginio darbo, jis dirba ir muzikos 
srityje. Suorganizuoja lietuvių chorą ir 1916 
metų pradžioje Kauno Teatre duoda koncer
tą, kuriuo jis užsirekomendavo kaip gabus di
rigentas.

Įtemptas darbas, visuomeninė veikla pa
kerta jaunuolio sveikatą ir jis priverstas pa
sitraukti iš visų pareigų. Atsideda tik muzi
kos studijoms. Pasitraukęs iš pedagoginio 
darbo, surasdamas laiko nuo muzikos stu
dijų, jis pasireiškia kaip gabus publicistas. 
1917 m. Lietuvos Tarybos pirmininkui Anta
nui Smetonai pradėjus leisti „Lietuvos Aidą“, 
jis pasidaro uolus to laikraščio bendradarbis ir 
daug rašo įvairiais muzikos klausimais. Tie 
straipsniai buvo parašyti tokiu gražiu stiliumi, 
taip gilūs ir i domūs, kad net deimančiukų 
ieškotojas Vaižgantas randa reikalo juos su
rinkti ir išleisti atskiru laidiniu (1919 m.). Pa
sireiškęs gabiu publicistu, jis pakviečiamas į 
„Kariškių Žodžio“ redakciją, nors kartu uo
liai bendradarbiauja ir kitoje periodinėje 
spaudoje. Be muziką liečiančių klausimų, ra
šinėja ir kitomis publicistinėmis temomis, ypač 
dienraštyje „Lietuva“. Patriotinių jausmų ve
dinas įstoja į organizuojamą Lietuvos kariuo
menę, nori baigti karo mokyklą ir papildyti 
taip trūkstamą tuomet lietuvių karininkų 
skaičių, bet dėl ligos jos negalėjo baigti. Bū
damas kariūnu vedė karo mokyklos chorą.

K. V Banaitis, atsižadėjęs savo asmeninių 
reikalų, aukojosi bendriesiems tautos reika
lams ir ėjo sąžiningai tas pareigas, kurios jam 
buvo paskiriamos. Galiausiai jis pasiryžta to
liau tęsti muzikos studijas ir, pasitraukęs iš 
kariuomenės (1921 m.), išvyksta į Prahą, pas
kum persikelia į Leipcigą, kur pas garsų mu
ziką prof. Karg-Elertą studijuoja kompoziciją 
ir 1928 m. įsigyja kompozitoriaus diplomą. 
Studijų metu jo veikalai buvo atliekami vie
šuose konservatorijos koncertuose.

Dėl karo sąlygų negalėjęs Petrapilio uni
versitete studijuoti teisės, dabar, gyvendamas 
Leipcige, įstoja į universiteto filosofijos sky
rių ir studijuoja mend istoriją, estetiką ir kt.

1928 metai* Banaitis grįžta į Lietuvą ir

Alė Rūta

Našlaitė
1. Visą trumpą savo amžių aš prarymosiu prie 

Eis visi pro šalį jie, nueis. [vartų — 
Kad nors vėjas, nors žvaigždė mane pagirių

ir užtartų, 
kad nors paukščiai nesityčiotų drauge su 

jais.
2. - Dievas nedavė akių man mėlynų, ilgų blak

stienų, 
nei veidelio baltai ružavo, dailaus — 
Kas priglaus mane su meile, mano širdį 

vieną, 
kas be turtų, mėlynų akių, priglaus?

3. Neturiu lakštingalos balselio, rankų dailės, 
lankstaus liemenio nei gražių kojų neturiu. 
Tik bemiegės mano naktys manęs gailis, 
tik svajonėm niekada man neįvyksiančiom

save keriu.
4. Vien tik motinai graži buvau, gera. Tik ji

mane užtartų —
O nukrito lapai, o nukrito motina su jais — 
Visą trumpą savo amžių aš prarymosiu prie 
eis visi pro šalį jie, nueis. [vartų,

■ ---- -------------f' — ■■ •

pakviečiamas profesoriumi į Kauno konser
vatoriją (tada dar vadinosi muzikos mokykla), 
o nuo 1937 mokslo metų pradžios paskiriama* 
tos konservatorijos direktoriumi. Ta proga 
spauda rašė: „Pažymėtina, kad naujasis kon
servatorijos direktorius K. V. Banaitis jau 
yra ryškiai ir gausiai pasirodęs kaip kompo
zitorius. Jo muzikos stilius, kad ir naujoviš
kas, bet visuomet skambus, prieinamas ir ne- 
specialistų publikai. Harmonijoje jis neišeina 
iš tonalumo ribų, bet nesivaržo vartoti įvai
rius modernius atradimus. Melodijoje jis ryš
kiai lietuviškas, kuone visuomet išeinąs iš 
liaudies dainų elementų. Didesni K. V. Ba
naičio veikalai: variacijos fortepijonui „Su
temos giesmės ir vizijos“, sonata violenčelel 
su fortepijonu, sonata smuikui su fortepionu. 
Chorui K. Banaitis parašė keletą patriotinio 
turinio kantatų ir didesnį religinį veikalą 
„Agnus Dei“. Dar turi didelę trio suitą arfai, 
smuikui ir klarnetui ir kitų kameriniu kūri
nių. Iš smulkių formų: daug romansų, kuria 
dažnai išpildomi mūsų dainininkų, ir ypač 
ryškių liaudies dainų harmonizacijų, kur. jo 
Banaitis moka sujungti naujoviškumą su gry
nu liaudiškumu ir paprastumu. Kai kurio* 
K. V. Banaičio liaudies dainų harmonizacijos, 
išleistos Švietimo Ministerijos, jau žinomos 
visoje Lietuvoje.. Ypač populiarumo įgijo „Ui 
jūrų marių“ ir „Paskutinis vakarėlis“. Šiuo 
metu Vienos Universal Edition firma spausdi
na K. V. Banaičio sonatą violenčelel ir forte- 
pionui“.

Tai maža muziko — kompozitoriaus apy
braiža, padaryta prieš maždaug 10 metų.

Šių eilučių autoriui daug kartų ir įvairio
mis progomis teko turėti su Gerb. Jubiliatu 
pasikalbėjimų spaudai. Jis visados, kaip ofi
cialus pareigūnas, turėjo daug sumanymų, 
projektų. Jis daug dėjo pastangų ir konser
vatorijos naujų rūmų statybai, kurios pro
jektas taip ir nepavyko įgyvendinti.

Kaip kompozitorius, jis daug dirbo oku
pacijų metu, daug dirbo tremtyje gyvenda
mas, sunkiose sąlygose vargdamas. Teko pa
tirti, kad Drezdeno bombardavimo metu žuvo 
daug naujų muziko kūrinių.

Pastaruoju metu Gerb. Jubiliatas gyvena 
Muehldorfo lietuvių stovykloje, o mums spau
doje teko matyti jo sukomponuotas lietuviš
kas dainas. Nuo linkėjimų susilaikydami (visi 
gyvename vienu troškimu), pasveikinsime 
kompozitorių-muziką K. V. Banaitį 50 metų 
sukaktuvių proga, vietoj rožių padovanodami 
šias eilutes. Vytautas K. Prutenis

Apie senus smuikus
Vienas gražiausių Tirolio smuikdirbio Ja

kob Stainer (1621-1683) instrumentų pakliuvo 
vaikščiojančia j am muzikontui. Jo grojimą iš
girdo grafas Trautmannsdorf ir įsigeidė tą 
smuiką-pirkti. Nors senis pradžioje atsisaki
nėjo parduoti, galiausiai betgi buvo susiderėta 
taip: grafas gauna smuiką, sumokėjęs 300 gul
denų grynais, ligi gyvos muzikonto galvos 
duoda po 10 guldenų kas mėnesį išimtinės, 
butą, maistą ir kasdien po kaušą vyno arba 
alaus. Pardavęs'smuiką muzikontas išgyveno 
dar 16 metų. Taigi smuikas grafui atsiėjo apie 
dvidešimt tūkstančių markių.

Gal keisčiausias kolekcionierius buvo italų 
stalius Tarisio. Jis iškeliavo skersai ir išilgai 
po Italiją, supirkinėdamas senus smuikus. 
Aplankęs Paryžių, jis įsitikino, kad jo rinki
nyje turima ne vienas retas ir brangus egzem
pliorius. Grįžęs namo stropiai tęsė toliau savo 
pamėgtą supirkinėjimą, tuo būdu nuo žuvimo 
išsaugodamas daug nepakeičiamų vertybių. 
Pagaliau vieną dieną jis buvo rastas negyvas 
ant šiaudų čiužinio nešvariame jo paties kam
baryje, kuriame ant sienų, stalų ir kėdžių — 
visur buvo prikrauta senų smuikų. Čia rasta 
arti šimto brangiausių senųjų itališkų instru
mentų. Visą tiesiog neįkainojamą rinkinį pa
ryžietis pirklys iš jo įpėdinių nupirko už 80.000 
lirų.
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Ryškiosios asmenybės
Aleksandras Kumskis

Beieškodamas lakesnio proto, grynesnės 
Širdies ir tauresnio charakterio jaunoje Ame
rikos lietuvių inteligentų kartoje, negali ap
lenkti Aleksandro Kumskio, to jauno vos 
36 metų vyro, aukšto ir stambaus. Jis pri
klauso prie labai retos eilės lietuvių, kurie 
gimė ir augo už savo tėvų žemės ribų ir kurie 
tik savo motinos pasakojimu įsimylėjo 4 Lie
tuvą. Juk nėra ko slėpti, kad tūkstančiai Ame* 
rikos lietuvių, negimę ir neaugę Lietuvoje ir 
jos niekados nematę, nepajėgia jaustis Lietu
vos reikaluose taip, kaip tie, kurie, kad ir vai
kystėje, braidžiojo po jos laukus... Bet šalia 
tų tūkstančių kad ir nenuklydusių, o vis dėl 
to atšalusių, randame mes ir tokių, kurie, lyg 
gėlės dideliame lauke, atpildo savo grožiu ir 
pranašumu paprastesnes žoles... Ir Aleksan
dras Kumskis yra viena tokia Amerikos 
dirvoje.

'Kumskio gimtinė atsitiktinai pasidarė Chi
cago. - Taip jau, matytis, jo žvaigždė norėjo, 
kad jis atsirastų ne kur North Dakota ar New 
Hampshire, o būtinai Illinois, kur, galima sa
kyti, susibūrė lietuvių išeivių masė. Toje ma
sėje jis ir galėjo išaugti tokiu, kokiu dabar 
Kumskis yra. Mokykla jam nieko lietuviško 
nedavė, išskyrus tai, kad, besimokydamas Eu
ropos geografiją, jis sužinojo, jog Lietuva yra 
prie Baltijos krantų, užima 56-tą geografinės 
platumos paralelę, turėjo kadaise daug miškų 
ir kad ten gyvena tauta, kuri vadinasi lie
tuviai. Nuo Šv. Jurgio pradžios mokyklos 
per Tildeno aukštesniąją mokyklą, vėliau per 
Grane Junior College užbaigė Kumskis savo 
profesinį pasiruošimą fizikos mokslais Ame
rikos Kolegijoje (American College of Pysical 
Education). Išėjo Kumskis į gyvenimą labai 
anksti ir labai jaunas. Bet uždaręs mokyklos 
ir studijų duris, jis dar nedaug težinojo apie 
politiką, o jau labai daug nusivokė apie įvai

rias sporto šakas. Iš mažen^ pasinešęs į at
letiką, Kumskis ir suaugęs fos srities neap
leidžia, paįvairindamas ją futbolo įr plaukimo 
menu. Ir kai 1938 metais Lietuvoje lankėsi 
Pasaulio Lietuvių Olimpijos turnyras, ne kas 
kitas, o tas pats Aleksandras Kumskis bu
vo to turnyro Amerikos lietuvių sportininkų 
vadovu. Taigi, Lietuva ir lietuviai jį pažįsta, 
kaip sportininką, o jis Lietuvą ir lietuvius pa
žino ir kaip sportininkas ir kaip Amerikos 
lietuvis.

Gabumais, tvarka, energija ir būdo atviru
mu ne kas tegali jį pravyti Amerikos lietuvių 
tarpe. Ir jei Čia reikėtų išskaičiuoti -Visas or
ganizacijas, kurioms Kumskis priklauso, dir
ba bei vadovauja, tai sąrašas apimtų nema
žiau 20, pradedant Pietvakarių Biznierių Są
junga ir baigiant Čikagos Lietuvių Atletų 
draugija. Jei visur, kur Kumskis dirba, dirba 
energingai ir atsidėjęs, tai ypatingai uoliai jis 
dirba ir giliai sielojasi Amerikos Lietuvių Mi
sijoje — organizacijoje, kurios uždavinys: ko
voti dėl Lietuvos išlaisvinimo. Čia jis jau ne
be sportininkas, o politikas, vienas iš tos or
ganizacijos pirmininkų, vienas iš ALM atsto
vų San Francisco konferencijoje, vienas iš tų, 
kurs per savo gerus ryšius su eile senatorių 
ir kongreso atstovų, galima sakyti, su5;,spor
tišku įniršimu“ gina Lietuvos bylą. Patrauk
lus savo inteligencija, kuklus išsireiškimuose, 
bet visados pasitikįs, Kumskis moka užkrėsti 
ir kitus pasitikėjimu. Praleidęs daug laiko 
sporto aikštėse, Kumskis yra susidaręs ir 
sportišką charakterį: kovoti visados garbingai, 
be klastos, be užkulisių, bet kičtai, negailes
tingai, be kompromisų ir neapleidžiant lauko 
iki paskutinės valandos.

Aleksandro Kumskio gyvenimas neša lie
tuviams Amerikoje gerų vilčių. Jis bus ge
riausias pavadotuojas senesniųjų Amerikos 
lietuvių veikėjų. Tautinė lietuvių srovė jau ir 
šiandien gėrisi Kumskio veikla, o Amerikos 
Lietuvių Misija turi jo asmenyje tvirtą ramstį..

Gal kam dar nežinoma, kad Kumskis turi 
ir žumalistmių silpnumų ... Jau daug metų, 
kaip jis leidžia lietuvišką laikraštį LIETUVIŲ 
VADĄ, kurs -daugiausia rašo sporto reikalais. 
Jis turi taip gi ir gražią lietuvišką šeimą su 
keturiais vaikučiais. Gyvena turtingai, gauna 
gerą atlyginimą ir nes’gaili dolerio Lietuvos 
reikalui taip, kaip jis nesigaili ir savo jėgų.

V. Audrūnas

Pulgis Andriušis

Nebaigtos kelionės pradžia
(Pasitraukimo vaizdu iš 1944 meto)

Pakaunės vasarvietė. Sodrus skerdžiaus 
ragas skiriasi sau kelią pro rytmečio rūkus, 
pro susirangiusias pušyno šakas, krėsdamas 
nuo baltažiedžių ir uogienojų gležnučius ra
sos lašus. Skerdžiaus ragą palydi platūs bo
tago kirčiai, išvietindami nuo šakų giesmė
mis sprogstančius margaplunksnius. Tik vie
na gegužė, prieš pakeisdama savo būstinę, 
piktai nusikolioja skerdžiaus adresu.

Pušyno takeliu eina mėsinės vedėjas su 
spiningu ir skardiniu kibirėliu. Jis apsivilkęs 
šilkine pižama su dangiškai žydriais dryžiais, 
pakaušį prisidengęs balta, skysta kepure.

Mišku nugaudžia vienas, kitas ar trečias 
šūvis, gvoltu šaukdamos sukyla visos eiguvos 
varnos. Tai kasdieninė kurorto direktoriaus, 
aršaus vokietininko, pramoga. Vaikai, atbėgę 
iš miškOį- dažnai parneša savo mamai lauktu
vių — negyvą varną. Direktorius — ne tiktai 
varnų, bet ir vasarotojų pabaisa. Kai iš Kau
no atvažiuoja žvilgantis butų skyriaus virši
ninko Zimerbeutelio automobilis, varnų me; 
džiotojas be kepurės bėga atidaryti - mašinos 
durelių. Mes ką nors iš vilos!

Akacijoms žydint, į vasarvietę atsikėlė gy
venti garsus odų tresto veikėjas, tiesiog iš ka
lėjimo, kur sėdėjo tris mėnesius už 300 porų 
batų nusavinimą. Ir po trijų dienų jau atsi
sėdo varnų šaudytojo vietoje, kaip naujasis 
ponas direktorius. Jis turėjo šviesiaplaukę 
žmoną ir jauną, gražią dukrelę, artistę, kurių 
gėlėtos pižamos taip puikiai derinosi su aka
cijomis ir vyšnių žiedais. Be to, savo sandė
lyje turėjo žvaigždėto konjako. Tatai malo
niau Zimerbeuteliui, negu mašinos durelių 
atidarinėjimas.

Vieną rytą iš kurhauzo kamino ėmė rūkti 
dūmai ir aplink raudoną tvorą krapštėsi dar
bininkai. Po savaitės jau atsikėlė svetainės 
nuomotojas, Vilijampolės vežikas. Gražiai 
nusiskutęs, baltais marškiniais, su apkirptais 
ūseliais. Gestapui reikėjo sumokėti didelė su
ma už atidarymo teisę.

— Ar išsivers? — svarstė vasarotojai.
Direktorius su ponia buvo pirmieji nuola

tiniai valgytojai. Atsirado alaus, o šeštadie
niais ir sekmadieniais atvažiuodavo sunkve
žimiai su žmonėmis, su muzika. Iškraudavo 
statinaites, krepšius ir butelius. Saulei lei
džiantis pušyne negalėdavo ramiai sumerkti 
akių varnos ir strazdai, o mūsų šeimininko 
Suva inkšdavo, besivartydamas, iš kur tiek 
triukšmo, kuomet svetainėje paduodamas tik
tai skystas karinis alus.

— Valio direktorius, valio buhalteris! — 
rėkdavo svetainėje fabrikų darbininkai, kil
nodami ant rankų savo valdžią. O valdžia, 
matyti, buvo nebloga, pati vogdavo, duodavo 
ir kitiems vogti. Fabrikų patikėtiniai, san
dėlių vedėjai, buhalteriai, kontoristai, darbi
ninkai, išsigėrę kontingentinės, bučiavosi, dai
navo tautines dainas, paskui plūdosi, mušėsi, 
rungėsi su policija. Vieną kartą virš progra
mos triokštelėjo šūvis. Pribėgau prie lango 
tuo metu, kai prie policininko kojų trinkte
lėjo žemėn vienas iškylos dalyvis. Bet po ke
lių sekundžių kėlėsi iš purvo tariamasis la
vonas ir taip trenkė policininkui, kad šis ap
skaitė aplink tvorą.

Laisvais nuo iškylų pavakariais ateidavo į 
svetainę malūno buhalteris su akordeonu. 
Kunigas, baltom kelnėm, juodais akiniais sau
lės kūdikis, virkdydamas tangą žengdavo pu
šyno kalneliais, gėlėtom pievom it pavasario 
dievaitis. Tik ką atsikėlęs čionai, jis jau spė
jo nusipirkti vasarnamį.

Karštais popiečiais, kada nuo pušų varvė
davo sakai, užu sienos mandolina grojo ro
mansus, valdinės siuvyklos direktoriaus žmo
na, gal būt, vienintelė vasarvietėje ponia, ku
ri ir nepriklausomais laikais vasaras leisdavo 
kurortuose. Ji turi dvi silpnybes: mandoliną 
ir vandenį. Ji net nesipiktino, kai naujai at
sidariusios krautuvės savininkas, pas kurį 
užsiregistravo korteles visi vasarotojai, pirmą 
kartą atsivežęs prekes — sviesto statinę ir 
cukraus maišą, ant rytojaus dingo iš vasar
vietės, nuplėšęs iškabą nuo durų. Ji vis grojo 
romansus ir maudėsi.

Kitame vasarnamio gale, kampinėje ve
randoje vakarais, iki mėnuliui patekėsiant, 
liūdnai grodavo armonika Pupų Dėdės pasto
gės muzikantas. Tylus, lėtas žmogus, be mu
zikos, jis dar rūpindavosi savo tabako raso- 
da, kuri dygo medinėse dėžutėse ant verandos.

— Vaje, koks blatnas žiedelis! '— suriko 
Iš pušų atžalyno iššokusi storoka moteris, ku
rią iš paskos vijosi kavalierius. Gėlėta suk
nelė, balta skrybėlė, gyvatės rankirukas, 
pluoštas žibuoklių krūtinėje. Jinai plasnojo 
kaip drugelis, persekiojamas laumžirgio. Lai
svės alėjoje ji turi limonado krautuvėlę ofi
cialiai kalbant. Neseniai išsiskyrė su savo vy
ru, išgyvenusi penkiolika metų geroj mote
rystėj.

— Nepavysi, cha-cha-cha! — nuskambėjo 
pušynas.

Pavasariui žengiant į priekį, šaltiems vė
jams išsipūtus, mūsų pušynas, panemunės pie
vos saulėje darė stebuklus: po bobausių nu- 
sirpo žemuogės, karkluose išsiperėjo žuvėdros 
vaikus, rugiuose krauju pasruvo kūkaliai, 
kvepėjo kodilu skruzdėlynai, o Nemuno šlai
tuose perėmė valdžią lakštingala.

Pušyne buvo kaip gličioje po duonos ke
pimo. Siuvyklos direktoriaus ponia visą die
ną gulėjo baltame smėlyje prie Nemuno. Man
dolina suskambėdavo tiktai, mėnuliui užtekė
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We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K." skaitytojams' 

The Fourty First Lesson — Keturiasdešimt pirmoji pamoka
Siuvykloje

Ponas A.: Labas rytas.
Siuvėjas: Labas rytas. <Zo jūs pageidaujat, 

pone? (Ką aš galiu Jums padaryti, 
pone).

P. A.: Prašau, parodykit man keletą tin
kamo fasono eilučių, elegantišką 
liemenę ir porą kelnių. Aš t. p. no
rėčiau nupirkti chalatą savo broliuk

S.: Taip, Pone.
P. A.: Kiek kaštuoja pasiūta (padaryta) ei

lutė iš šitos medžiagos?-
S.: Eilutė kaštuoja maždaug apie 10 $,

o chalatas apie 4 $.
P. A. Tai yra daugiau, negu esu pratęs 

mokėti), bet jeigu jūsų prekės yra 
geros , aš būsiu patenkintas.

S.: Ar jūs pageidaujate dvibortinę lie
menę, pone?

P. A.: Ne, .prašau, vienbortinę. ĄŠ noriu 
eilutės iš geriausios rūšies gelum
bės ir su šilkiniu pamušalu; prašau, 
paimkite mano matus taip, kad nie
ko daugiau nereikėtų. O dabar pa
rodykite keletą pasiūtų naminių, 
švarkų.

S. Aš manau, kad šitas maždaug Jums 
tiktų. Mes taip pat turime teniso, 
ir jojimo kostiumų.

P. A.: Ačiū, aš tuo tarpu nieko daugiau 
nenoriu.*

S.: Labai gerai, pone. Kur aš turiu pa
siųsti tuos daiktus?

P. A.: Į Princo g-vę 24 Nr. Būkite malo
nus, paruoškite sąskaitą. Aš užmo
kėsiu čia pat. Kada (kaip greitai) 
jūs man prisiusite (leisit man tu
rėti) drabužius?

S.: Iki vidurio ateinančios, jeigu jums
bus patogu.

P. A. Taigi, galiu aš Jumis pasitikėti ar 
ne? Man šie daiktai reikalingi ir 
aš noriu juos gauti kaip galima 
greičiau. Sudie.

S.: Sudie, pone, ačiū.
Kadangi dėl vietos stokos negalėsiu sutal

pinti visų smulkesnių paaiškinimų, duosiu 
‘juos kitą pamoką.

Jeigu kuriam nors iš pupils kada nors 
pasisektų nuvykti į užjūrį, jis (arba ji) grei
čiausia jau pirmom dienom mėgins aplankyti 
siuvyklą ir užsisakyti naujus rūbus. Pasi
skaitykite sekantį pasikalbėjimą ir pamėgin
kite jį Įsisąmoninti.

At the Tailor’s
Mr. A.: Good morning.
Tailor: Good morning. What can I do for 

you. Sir?
Mr. A.: Please show me some suitable pat

terns for a suit, a fancy vest, and a 
pair of trousers; I would like also to 
buy a morning coat for my brother.

Tailor: Yes, Sir. -
Mr. A.: What is the price of this material 

when made up?
Tailor: The suit comes to about 10 $ and the 

morning coat about 4 ?.
Mr. A.: That is rather more than I have been 

in the habit of paying, but if your 
articles are good I shall be satisfied.

Tailor: Will you have a double breasted 
waist coat, Sir?

Mr. A.: No, single breasted, please. I want 
a suit of the best quality cloth and 
silk lined, please take my measure
ments so nothing further will be ne
cessary. And now let me see some 
ready — made lounge jackets.

Tailor: Very good, Sir. Where may I send 
the things to, Sir?

Mr. A.: To 24, Prine Street. If you will 
kindly make out the bill, I will pay 
for them at once. How soon can 
you let me have the clothes?

Tailor: By the middle of next week, if that 
will do.

Mr. A.: Then I can depend on you, can I 
not? I am in want of the things and 
should like to have them as soon as 
possible. — Good morning.

Tailor: Good day, Sir, thank you.
Kadangi šitame tekste daug specifiškų 

anglų kalbos išsireiškimų, duodu vertimą iš
tisai.

jus. Nemune pasirodė keisti keleiviai. Valtte 
po valties, o paskui visas laivynas plaukė į 
vakarus. Ant dviejų sukabintų valčių ke
liauja šeima: skersai permesta sofa, joje sėdi 
poniutė su gėlėtu saulės skėčiu ir skaito ro
maną. Kita valtis apvirto, viskas sukrito į 
vandenį:

— Jonai, griebk kibirą su taukais!
Kaune iš kaminų kyla dūmai ir leidžiasi, 

ant praeivių sudegintų popierių suodžiais.
Pušyne vieną vakarą prisigrūdo karinių 

sunkvežimių ir užsimaskavo. Kareiviai nieko 
nekalbėjo apie karą, o tiktai pardavinėjo ci
garetes miliomis ir degtinę dėžėmis.

Kai vieną gražų liepos rytą skerdžiaus ra
gas žadino pušyną, mes sėdėjome sunkveži
myje. Mėsinės vedėjas tą rytą nėjo meške
rioti, bet, šypsodamasis, sėdėjo ant pušies kel
mo, greta pasidėjęs spininga ir kibirėlį.

Mašina pajudėjo. Negaila buvo mėsinės 
vedėjo. Jie ir kitiems mokės kapoti mėsą, o 
direktorius vėl grįš į odų trestą, malūno bu
halteris taip pat gros akordeonu tresto me
ninėse saviveiklose.

.Vieno dalyko tik gaila — tai Nemuno, bal
to rūko pataluose suvystyto, lakštingalų liū
liuojamo, žuvėdrų draskomo Nemuno. Ir pu
šyno kaip duonos kvapo. Skerdžiaus rago.
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Vokiečių pasiruošimas 
pulti Angliją 1940 metais

Londono radio pranešimu, ryšium su pate
kusiais į britų rankas buv. vokiečių vyr. ka
riuomenės vadovybės slaptais dokumentais 
apie 1940 m. vokiečių darytus pasiruošimus 
pulti Angliją, min. pirmininkas Attlee par
lamente padarė pranešimą. Iš tų dokumentų 
paaiškėjo, kad vokiečiai 1940 m. tikrai buvo 
nusistatę pulti Angliją, tik ligi šiol dar nei
šaiškinta aplinkybės, dėl kurių Hitleris nega
lėjo įvykdyti šito plano.

Kaip pranešime sakoma, jau 1940 m. gegu
žės mėh. 21 d.,’ t.y., kada vakarų fronto karo 
veiksmai jau buvo nukrypę vokiečių naudai, 
Hitleris turėjo pirmąjį pasitarimą su kariuo
menės bei partijos vadovybių nariais, dėl in
vazijos į Angliją. Tame pasitarime buvo ap
tarta galimos invazijos smulkmenos ir visi 
tai Hitlerio minčiai pritarė, tik Doenitzas pa
abejojo dėl vokiečių jūrų laivyno, kad šis 
negalėsiąs atlikti invazinės kariuomenės perkė
limo saugumo, dėl anglų jūrų laivyno aiškios 
persvaros ir buvo žinoma, kad anglai kovos 
ligi paskutinio vyro, ligi paskutinio savo lai
vo. Tačiau Goeringas posėdžio dalyvius pati
kino, kad vokiečių oro pajėgos atliks du už
davinius: sunaikins britų oro pajėgas (RAF) 
bei jų gamybos fabrikus ir paskui perims in
vazinės kariuomenės perkėlimo apsaugą nuo 
jūrų laivyno puolimo. Hitlerin davė parėdymą 
ligi rugpiūčio mėn. 15 d. pasiruošti invazijai 
į Angliją. Visus operacinius pasiruošimus, tiek

Vokiečių laikraštis ...
- (Atkelta iš 4 pusi.) 

svarstanti planą, maždaug šimtą tūstančių 
Lietuvių, latvių ir estų perkeldinti į Aliaską. 
Daugelis tūkstančių dar prieš šių metų pa
baigą galėsią įvažiuoti į Ameriką... Tenką 
pabrėžti, kad didelei daugumai čia pasiliku
siųjų Vokietija teduodanti tik žemę, šviesą ir 
vandenį, gi maistą ir aprangą jie gauną iš 
UNRRA-os.

Vietinių gyventojų laikymasis šių žmonių 
atžvilgiu esąs grindžiamas šiurkštumu, kartė
liu ir neapykanta, nors tatai dažniausiai esą 
ir nesuprantama ir nepateisinama. Kad šie 
žmonės „nieko nedirbą1-, esanti ne jų pačių 
kaltė. Sir Frederik I. "Morgan teigimu, 62% 
gyvenančiųjų UNRRA-os stovyklose pajėgūs 
dirbti. Daugumas jų tiesiog negauną darbo. 
Kiti faktiškai jau dirbą ir tai ne vien stovyk
lų viduje.

Ta proga prisimena autorius prieš trejetą 
mėnesių „Stars and Stripes“ paskelbtą žinią, 
jog tūkstančiai išvietintųjų asmenų paliesti 
amerikiečių kariuomenės darbo programos. 
Politiniai pabėgėliai iš Baltijos valstybių dirbą 
kiekvieną darbą, pradedant kontoros tarnau
tojais, baigiant žemės darbininkais, ir laukią 
tos dienos, kada galėsią iškeliauti į Jungtines 
Valstybes, Kanadą ar Pietų Ameriką. Visi pa
bėgėliai pabaltijiečiai, vyresni per 18 metų, tu
rį dirbti, kitaip jie prarandą DP teises. Kitų 
tautybių ar religinių grupių žmonės esą šios 
darbo programos nepaliečiami. Tai esą iš da
lies dėl to, kad jie patyrę iš'vokiečių tiek daug 
neteisybės, jog jie vokiečių naudai dabar ne
linkę nė akmens pajudinti, nors iš viso ir no
rėtų dirbti. Tačiau toks nusiteikimas niekam 
naudos neduodąs, todėLjis kritikuotinas ir vis
pusiškai aiškintinas.

Daug neapykantos ir paniekinimo esą kau
piama išvietintiesiems dėl to, kad šie neva 
verčiąsi juodąja prekyba. Būtų klaidinga, ma- i 
no straipsnio autorius, šį dalyką paneigti ar 

• švelninti, nes tie asmens gauną maistą ir ap
rangą, tačiau niekados pinigų. Bet gi nema
žesnė esanti neteisybė tvirtinti, kaip tatai mėg
stą daryti vokiečiai, kad juodoji prekyba ir 
išvietintieji asmens esą vienas ir tas pats. Tai 
esąs spiovimas į veidą tai didelei daugumai 
išrautųjų, kurie ^stengiąsi padoriais išlikti ne
apsakomai sunkiose aplinkybėse. Iš tikrųjų, 
juodoji prekyba Vokietijoje, esą, nesumažėtų, 
net jeigu ir nė vieno išvietintojo nebeliktų 
joje._ Čia autorius pavardėmis išvardija ke
liolika asmenų, kuriuos pačių vokiečių laikraš
čiai pažymį kaip juodosios prekybos pažibas. 
Ir visos pavardės skamba tik vokiškai.

Didžiausia blogybė, kuri pasireiškianti iš- 
tietintųjų asmenų tarpe, — tai kriminaliniai 
nusikaltimai prieš kuriuos tenką visu griež
tumu kovoti. (Ir visai teisingai, nes vieno 
kito praradusio atsakingumo jausmą padary
tas nusikaltimas meta šešėlį visiems, nors jie 
tatai griežčiausiai pasmerktų. Red.).

Straipsnio pabaigoje autorius pažymi: 
„Kiek gili ir plati yra ši pagrindo po kojomis 
netekusių žmonių, be tautybės, lyties ir am
žiaus skirtumo, problema, sunku ir įsivaiz
duoti. Ji gali būti išsprendžiama tik tuomet, 
kai susitvarkys didysis pasaulis, paleidęs juos 
klajoti, ir kai didžiosios pasaulio pajėgos^ su
tartinai pasieks taiką ir saugumą. Iki tolei 
visi yra palikti jų kantrybės bandymui. Ir 
niekas tegu neužmiršta, kad pačių išrautųjų 
kančios savo kietumu neturi palyginimo, o 
stengtis padėti, kad jie, ypačiai visuomenei 
reikalingieji, nežūtų ar nenyktų kūnu, dvasia, 
dorove ir siela — neginčyjamai yra kiekvieno 
žmogiškoji pareiga“, baigia straipsnį autorius.

St. Norvilis 

jų vykdymą užmaskavo slaptažodžiu „See- 
loewe“ (jūros liūtai).

Vokiečių vyr. kariuomenės vadovybė buvo 
priversta išdirbti invazijos planus per, paly
ginti, trumpą laiką. Invazijai buvo numatyta 
panaudoti 25 divizijos, kurios sudarytų dvi 
armijas. Pirmoji armija turėjo įsikelti į pietų 
Anglijos pakrantę tarp Folkertone ir Wir thing 
ir, kaip galimai greičiau, sudaryti ištisinę 
fronto liniją Temzės upe. Antrosios armijos 
uždavinys buvo atkirsti Londoną iš vakarų. 
Invazinės kariuomenės bei sunkiųjų ginklų 
perkėlimui turėjo būti panaudoti visi turimi 
jūrų ir visų upių laivai, kuriuos netrukus ir 
sukoncentravo Prancūzijos bei Olandijos di
desniuose uostuose. Pirmoji invazijos data bu
vo nustatyta rugsėjo mėd. 3 d. su Hitlerio 
pastaba, kad jis pasilieka sau teisę 24 vai. 
laikotarpyje puolimo datą pakeisti.

Vokiečių oro pajėgos pradėjo masinius 
Anglijos puolimus su tikslu sunaikinti britų 
oro pajėgas, tačiau tai jiems nepavyko, ir ma
noma, kad tai ir yra viena šių svarbiausių prie
žasčių, dėl kurių Hitleris puolimą į Angliją 
atidėliojo ligi 1942 m. pavasario net 4 kartus, 
kol pagaliau, dėl tolimesnės karo eigos, buvo 
priverstas visiškai atsisakyti nuo invazijos į 
Angliją.

Vokiečiams pasiekus Lamanšo kanalą, ang
lai turėjo skaitytis su faktu, kad vokiečiai mė
gins pulti pačią Angliją ir todėl iš anksto 
ėmėsi visų atsargumo priemonių. Jų žvalgy
biniai lėktuvai stebėjo Prancūzijos pakrantėje 
sukoncentruotus vokiečių laivus ir iš kariuo
menės judėjimo bei belaisvių pasakojimų aiš
kiai žinojo, kad vokiečiai rengiasi pulti.

Anglų kariuomenės vadovybė jau turėjo 
išdirbusi gynybos planą: išsikėlus pirmiesiems 
priešo parašiutinikų daliniams, visos bažny
čios turėjo skambinti varpais, tuo pranešda
mos tolimesnei apylinkei apie pavojų, o ka
riuomenės dalys turėjo būti užaliarmuotos 
slaptožodžiu „Cromwell“, kas reiškė, kad pra
sideda vokiečių invazija į Angliją.

Kaip toliau Attlee savo pranešime nurodo, 
1940 m. rugsėjo mėn. 7 d. 20 vai. anglų ka
riuomenės dalys buvo užaliarmuotos slapta
žodžiu „Cromwell“, tačiau į krantą neišlipo 
nei vienas gyvas vokiečių kareivis. Rytojaus 
dieną jūra išplovė keletą vokiečių kareivių 
lavonų ir manoma, kad vokiečiai buvo darę 
invazijos bandymą. Tačiau nėra jokių duo
menų, kad vokiečių laivynas būtų apleidęs 
savo uostus tikslu pradėti invaziją į Angliją.

N. C.

RUSAI NORI STUDENTUS ATRINKTI
Iš Vienos Stars and Stripes praneša, kad 

Sovietų įstaigos pereikalavusios, kad Sąjungi
ninkai Vienos universitetą uždarytų ir stu
dentus perkoštų per politinį sietą.

JAV pažiūra yra tokia, kad visą šį reikalą 
reikėtų pavesti Austrijos įstaigoms ir tik re- 
zervuotis sau valymo akcijos teisę, jei valy
mas būtų nepatenkinamas.

Hamburgo Pabaltijo Universitete sportinis 
gyvenimas su antrųjų mokslo metų pradžia 
vėl pagyvėjo. Ypačiai aktyviai veikia stalo 
tenisininkai, kurie jau pravedė net kelis žaibo 
turnyrus.

Vyrų grupėje pirmąją vietą užėmė lietuvis 
—universiteto stalo teniso meisteris St. Na
vickas, finalinėje dvikovėje įveikęs estą Lukk. 
Trečioji vieta priklauso Bertašiui, ketvirtoji 
— Lukavičiui (abu liet.).

Moterų grupėje finale susitiko liet. O. Tun- 
kūnaitė ir latvaitė I. Švanė. Laimėjo labiau 
užtikrintai lošusi latvaitė. Trečiąją vietą užė
mė D. Antanaitytė ir ketvirtąją — I. Antanai
tytė (taip pat abi lietuvaitės).

Vyrų dvejeto finalistus matome lietuvius: 
Navickas - Lukavičius ir Auželis - Bertašius. 
Trečioji vieta atiteko latviams: Skujinš - Prie- 
ditis.

Ir mišrasis dvejetas buvo laimėtas mūsiš
kių. Nugalėtojo vardas teko Tunkunaitei- 
Navickui. Antrąją vietą užėmė Miglinaitė su 
Lukavičiumi. Trečioji vieta priklauso lat
viams — Daigai ir Priedičiui.

Kap pačios pasekmės rodo, lietuvių stu
dentų pranašumas stalo tenise pabaltijiečių 
studentų tarpe yra aiškus.

Universiteto lietuvių studentų stalo tenisui 
vadovauja stud. Navickas.

Dėl leidinio apie krepšinį
' Netrukus numatoma išleisti leidinį apie 
krepšinį. Be teoretinių rašinių, bus apžvelg
tas krepšinio sportas tremtyje. Dėl to visi 
sporto vienetai, praktikuoją krepšinį, prašo
mi surašyti savo pasiekimus krepšinyje, jei 
turi, pridėti geresnių nuotraukų (didesnio for
mato) ir visą medžiagą iki gruodžio 10 d. pa
siųsti E. Vengianskui, Kempten /Allgau, 
Schlosskaseme, Lit. Lager. Visos nuotraukos, 
tiek panaudotos, tiek ne, bus tokiam pat sto
vy, kaip ir buvo gautos, grąžintos siuntėjams.

Šveicarų futbolo komanda žais
. Miunchene

Š. m. gruodžio 15 d. Miunchene, „Dantės“ 
stadione, žais daugkartinis Šveicarijos futbolo 
meisteris „Servette“ Genf prieš Miuncheno 
miesto arba Pietų Vokietijos futbolo rinktinę. 
Tai bus pirmasis šveicarų sportininkų susiti
kimas su vokiečiais po karo.

Susidomėjimas šiomis rungtynėmis yra la
bai didelis, nes „Servette“ Genf dabartiniu 
metu yra geriausia Šveicarijos futbolo ekipa, 
kurios puolimo dešinioji pusė — Taurini, Pa
steur ir Fatton žaidžia ir valstybinėje Švei
carijos komandoje.

Didžiausias sporto klubas 
pasaulyje

Didžiausias sporto klubas, aišku, yra Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Tai New York 
Athletic Club. Klubas įsteigtas 1868 m. ir da
bar turi 60.000 narių. Šiemet klubas yra lai-

Mes ieškome savųjų
2264. Rėklaičių šeima ([16] Hanau a. M., Li- 

, tauisches Lager, 5a-71) — Erensto An
driaus su šeima, anksčiau gyv. Pomera
nijoje.

2263. Vaicekauskaitė Stasė (Oldenburg i. O., 
Alexanderstr. 320, Litauisches Lager) — 
tėvų Vaicekauskų Jono ir Agotos, Nord- 
vikų Jadvygos ir Algio.

2266. Buivydienė Irena (Dillingen/D., Litaui
sches Lager) — savo sesers Ketaitienės 
Lidijos su vaikais — Arvidu ir Irena.

2267. Kislauskienė M. ([23] Oldenburg i. O., 
Unterm Berg/DP Camp) — savo sūnaus 
nislausko Vito, spėjama, esančio kažkur 
Bavarijoje.

2268. Janušauskaitė Irena ([17b] Freiburg
i. Br., Jagerhausleweg 9-II) — Sakalau
sko Henriko ir Pupelio Vytauto.

2269. Blekertienė Marta (Hannover-Stocken, 
DP Camp) — Blekerto Gustavo, Bleker- 
tienės Mėtos, Mazūrienės Anės su sūnu
mi Francu ir dukterimi Marta, Matijo- 
šaitienės-Silerytės Mariutės.

’•). Exp. Caporal Radavičius Stanislas (S.P. 
55008 [B.P.M. 405] France) — sesers Ra- 
davičiutės-Milašienės Elenos ir švogerio 
Milašiaus Kazio.

2271. Manšienė Mėta ([24] Lūbeck, Geniner- 
str. 18, Litauisches Lager) — brolio Skie- 
rio Jono ir motinos Skierienės.

2272. Vaitkūnas Kazys*([22], Wuppertal-Elber
feld, Bunker Vorresbeck, Friedr.-Ebert- 
Str. 304, b. Otto Schulz)/— žmonos Vait- 1.

• kūnienės Sofijos, 1945 m. gyv. Segeburgo 
apskr., Holšteine. 2.

Mrs. Maciacus (gal Mačiokienė), gyv. Ame
rikoje, Athol Mess ieško: Povilo Bagdono, 
Mrs. Kubilinskas, gyv. Amerikoje, Athol

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. ® Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo, e Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. ® Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu, o Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10% nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami, 
o Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui’ 5,- RM. Prenumerata įmokama už du mė
nesius anksto. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelios“, Bayerwehe Hypo- 
tbeken- und Weehsel-Bank, Filiale DiUingen-Donau (13b).

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
Pabaltijiečiai studentai sportuoją

mėjęs JAV lengvosios atletikos pirfnenybes 
(2 v. — Francisco Olympic Club ir 3 v. — Los' 
Angeles AC). Nariai per metus moka 150 do
lerių, bet užtat turi daug lengvatų. Klubas 
turi 22-jų aukštų namą, 300 kambarių, resto
ranas, skaityklos, bibliotekos,ftino teatras, šo
kių salės, sporto mokykla, tenisui halės, ba
seinas, 125 m bėgimo takas (linoleumas), ran
kiniu! halė ir kt.

Po sėkmės — nesėkmė
Prancūzai labai didžiuojasi jaunuoju (18 

metų) plaukiku Jany, kuris neseniai pagerino 
200 m 1. 'st. pasaulio rekordą. Po eilės per
galių Prancūzijoj, Jany su kitais žymūnais 
gavo daug pasiūlymų į svetur. Dabar Jany 
viešėjo Egipte. Deja, čia jam, kaip ir drau
gams, nepavyko. 50 m 1. st. jį pralenkė ne tils 
havajietis Kitose, bet ir egiptietis Taha. 100 
m pirmą vietą du kartu užėmė Hirose (Jany 
turėjo pasitenkinti antrosiom vietom). Tik 
nugara prancūzas Vallerey gelbėjo padėtį — 
100 m per 1.07,8. Šiomis Jany ir Nakache 
nesėkmėmis prancūzai ne juokais susirūpinę. 
Kažin, ar jie vyks į Australiją ir Ameriką?

Kurioziškos imtynės
Montrealy, vienoj halėj (12.000 žiūrovų), 

dažnai rengiamos geriausiųjų imtynininkų 
rungtynės. Čia rungtyniauja stipruoliai iš Ka
nados, Pietų ar Šiaurės Amerikos, Egipto, 
Lenkijos ar Čekoslovakijos. Ypatingai mė
giamos sunkiasvorių (per 220 svarų) dvikovės. 
Kartą pasaulio meisteris Longson turėjo per
siristi su lenku Talunu. Lenkas buvo pažy
mėtinas egzempliorius — 1,98 m aukščio ir 
svėrė 310 svarų. Jo laukinį ir brutualų veidą 
dar daugiau ryškino juodi ūsai. Kai abu risti- 
kai buvo pristatyti žiūrovams, pasaulio mei
steris, neišlaikęs savo priešininko žvilgsnio, 
staigiai, dūmė iš ringo. Žiūrovų sugėdintas, jis 
netrukus grįžo į ringą, kur lenkas ramiausiai 
tebeglostė savo ūsus. Meisteris labai įniršo ir 
įpykęs pradėjo gręžti savo nykščiu lenkui į 
ausį. Lenkas pradėjo staugti, pribėgo prie tei
sėjo, griebė jį už pečių ir trenkė jį ant žethės. 
Po to lenkas patenkintas iškėlė ranką — per
galė. Pasibaigus apkvaišimui, lenkas susi
griebė, prisiartino prie tebegulinčio teisėjo, jį 
pakėlė ir pradėjo atsiprašinėti. Šia akimirka 
pasinaudojo Longson, griebė lenką iš užpaka
lio ir paguldė ant menčių. Taip pasibaigė vie
nos kurioziškiausių imtynių.

• Tarptautinės Futbolo Sąjungos sekretoria
tas Zueriche nutarė nebeleisti žaisti futbolo 
rungtyrftų su sovietų komandomis, kol Sovie
tų Sąjunga neįstos nariu į Tarptautainės Fut
bolo Sąjungos Organizaciją (FIFA).
• Geriausias Anglijos tolimų įvarčių mušė
jas yra 22 metų amžiaus, futbolo klubo „Bri
stol“ gynėjas Ivor Guy, kuris, žaisdamas prieš 
„Cardiff“ ekipą, įmušė įvartį iš 65 metrų. Jo 
rekordas tačiau yra 84 metrai.

2273. Untulienė Petronėlė (Mollbrūck a. d. 
Drau, Supersperoge 51, Kamten, Oster- 
reich) — sūnaus Untulio Alberto, gim. 
1925 m.

2274. Guževskis Olga ([13a] Hersbruck, Let-
tenlager Kathann) — Liubinskienės 
Onos. \

2275. Mickeliūnaitė Adelė („Schulheim 
Schlossli“, Schlosslistrasse 28, Zurich, 
Schweiz) — savo tėvų ir brolių — Mic- 
keliūnų: Motiejaus, Adelės, Broniaus ir 
Algimanto.

2276. Balčinas Julius ([13b] Neuaubing bei 
Mūnchen, Heinrichstr., R.B. Lager) — 
brolio Balčino Petro, Palioko Justino, 
Vabalo Antano irVazgėlos Juozo.

2277. L. Raud Kryžius Kemptene/Allgfiu — 
Sprindžio Mykolo. Sprindienės-Paulau- 
skaitės Jadvygos. Švedavieienės Onos 
su dukterimis — Angele, Aleksandra ir 
Felicija, Virakienės Laimos.

2278. Timas Augustas (Deinsėn, Kr. Alfeld, 
Litauisches Lager) — sūnaus Timo Jono.

2279. Sudeikaitienė Viktorija (Lesse Nr. 123 
ūb. Braunschweig) — Lukoševičiūtės 
Magdei enos.

2280. ricienė Marijona (Kassel-Oberzwehren, 
Mattenberglager) — Rekešiaus Antano, 
Rekešienės Antaninos, Miliūno Jono ir 
Miliūno Klemenso.

2281. Skilandžiūnienė Marijona (Rothenburg 
o./T., Wildbad Sanatorium) — Dubau- 
skienės Marijonos su vaikais — Adolfu 
13 m. ir Elena 9 m.

Mess ieško: Valerijos Gelažienės, kilusios 
iš Vabalninku valsč., Medžiūnų km., Biržų 
apskr.
lieškomieji asmenys arba turintieji žinių 

apie juos turi kreiptis į p. Danielių Antaną, 
Dillingen, Lit. Lager, kur bus duota in
formacijų.

Mykolas Usoris, Gr. Hesepe Camp, Kr. 
Meppen/Ems, ieško Jurgio Milinsko, giminių 
ir .pažįstamų.

Iš spaudos išėjo kun. J. Burkaus paruošta 
knyga „Eisiu pas Tėvą". Ji labai pravers pa
siskaityti visiems, norintiems geriau susipa
žinti su pagrindinėmis katalikų tikėjimo tie
somis. Knyga 112 pūsi.; jos kaina RM 3,-. 
Imantiems didesnį kiekį, daroma nuolaida. 
Pageidaujami kolektyviniai užsakymai. Jais 
kreiptis tiesiog į autorių šiuo adresu: (13b) Dil- 
lingen-D., Litauisches Lager. Anglų ir pran
cūzų zonose gyvenantieji prie savo adreso pa
žymi artimiausią geležinkelio stotį.

Leidykla „G IE D R A“ greit išleis vaikams 
eilėraščių rinkinį, šventėms atvirukų ir kt. 
Pavieniai gyvenantiems parūpina visą liet, 
spaudą betarpiai iš leidėjų, mokykloms tiekia 
sąsiuvinius ir kt. rašmenis. Naujasis adresas;

„GIEDRA“ (16) KASSEL-Oberzwehren, 
DP Camp Mattenberg.

MllSlį KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. D., Lietuvių Stovykla
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MUSU KELIAS
# LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Tremtinių klausimas - 
aktualiausia problema

SENATORIAUS MORSE PAREIŠKIMAS 
TREMTINIŲ REIKALU

Wayne L. M o r s e , JAV senatorius, respu
blikonas iš Oregono valstybės, šiuo metu va
žinėja Europoje. Si kelionė, jo paties pareiš
kimu, nesanti oficiali. Jis esąs atvykęs į Eu
ropą asmeniškai susipažinti su tais klausimais, 
kurie bus kaip tik svarstomi ateinančioje JAV 
kongreso sesijoje. Be Vokietijos, jis yra nu
matęs aplankyti dar Austriją, Italiją, Grai
kiją, Palestiną, Prancūziją, Angliją ir, galimas 
daiktas, Sovietų Sąjungą.

Prieš keletą dienų Miunchene senatorius 
Wayne L. Morse, kalbėdamas spaudos atsto
vams apie svarbiąsias politines problemas, 
prisiminė ir išvietintųjų asmenų klausimą, 
laikydamas jį šiuo metu labiausiai degančia 
problema. Jo nuomone, artimiausiu metu tu
rėtų susirinkti penkių didžiųjų pajėgų kon
ferencija, kuri turėtų galutinai išspręsti išvie
tintųjų asmenų ateitį. Jų maitinimas ir lai
kymas stovyklose esąs tik bėdos reikalas.. Di
džiosios pajėgos turėtų siekti realesnių spren
dimų, norėdamos šiems žmonėms parūpinti 
naujas tėvynes. Prie šio sprendimo turėtų 
aktyviai prisidėti ir Jungtinės Amerikos Vals
tybės, reikalui esant, įsileisdamos daugiau 
imigrantų.

Ta pačia proga prisimintini jo žodžiai, ne 
per seniai pasakyti Berlyno spaudos atsto
vams: „Aprkritai paėmus, mes kalbame ne 
apie demokratų ar respublikonų, bet apie 
Amerikiečių užsienio politiką.“

SUMNER WELLES IR DP
Washingtonas, lapkričio 25. AP praneša, 

kad buvęs Valstybės pasekretorius Sumner 
Welles yra pareiškęs, jog Europos DP proble
ma gali būti išspręsta tiktai per gyvą ir kon
struktyvų didžiųjų kraštų vadovavimą iki 
JTautos ras sprendimą. Jis pageidavo, kad 
JAV vadovavimas galėtų padaryti greitą ir 
pilną problemos išsprendimą.

Nesėkmingas problemos sprendimas, kaip 
jis sako, parėjo nuo nuolatinio Sovietų Sąjun
gos užsispyrimo, pagal kuri visi Sovietų oku
puotų kraštų piliečiai turėjo būti grąžinti So
vietų jurisdikcijai.

Welles pareiškė, kad JAV yra parodžiusios 
moralinį vadovavimą, atsisakydamos sutikti,

Įvairios žinios
• Į Palestina atvyko 14 laivų su daugiau 
negu 14.000 žydų, kurie nelegaliu būdu norėjo 
patekti į Palestiną. Laivai buvę perpildyti.
• Sovietų Sąjungos nedalyvavimą UESCO 
apgailestavo, nes pasaulinio masto darbai be 
Rusijos negalimi.
• JAV aviacijos vadovybė netolimoje atei
tyje bandys greičiausią lėktuvą, kuris per va
landą skrisiąs apie 2.700 km, t. y. 2 kartu grei
čiau negu garso greitis.
• Britų kariuomenės evakuacija iš Kairo, 
Aleksandrijos ir iš visos Nylo deltos bus už
baigta 5-kių mėnesių būvyje. Iš Aleksandri
jos britų daliniai jau pasitraukė į Sueco ka
nalo sritį.
• Rusijos artilerijos vyriausias šefas mar
šalas Voronov artilerijos dienos proga pareiš
kė, kad raudonoji' armija neprivalanti palikti 
savo pasiruošimo. Laikraštis „Trud“ rašo: 
„Nuolatinis karinis pasiruošimas yra mūsų tė
vynės ir taikos saugumo garantija“. Pravda 
rašo: „Sovietų artilerija privalo artilerijos 
mokslo išvystymą išplėsti į kitus kraštus“.
• Urugvajaus naujasis prezidentas, kuris va
dovaus 4 metus, yra Tomas Berreta, italų kil
mės. Jis nugalėjo didelį nacionalistą Luis Al
berto de Herrdga.
• Neuffen srityje buvo didelė racija. Joje 
dalyvavo apie 1.000 amerikiečių ir prancūzų 
karių ir apie 200 vokiečių policininkų su jee- 
pais, tankais.
• Tarp Berlyno ir rusų zonos traukiniai esą 
lydimi ginkluotų patrulių, nes traukinius puo
lą apginkluoti asmenys. Lapkričio 21 d. 40 
banditų buvo užpuolę traukinį, einantį iš 
Magdeburgo į Berlyną.
• Prez. Trumanas vėl pasiuntė savo asme
ninį atstovą pas Popiežių Pijų XII. Popiežius 
atstovą Myron C. Taylor priėmė privačioje 
audiencijoje.
• Šiuo metu žydų Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje esą 250.000, pareiškė žydų reikalams 
padarėjas. P. S. Berenšteinas. Jis kreipiasi į 
Ameriką, kad ji įsileistų, daugiau žydų. Da
bar, jo pareiškimu, žydų per mėnesį dar at
vyksta apie 3.000 asmenų, kai vasarą atvyk
davo 30.000. Dabar veikiančios 94 stovyklos 
ir dar 34 paskirtos atvykstantiems.
• SSSR sporto meūrtaris Romanov teigia, 
kad pas juos sportuoja 39 milijonų piliečių. 

kad su šiais žmonėmis būtų pasielgta kaip su 
gyvuliais, priverčiant juos repatrijuoti į to
kias sritis, kurios valdomos jų nemėgiamos 
politinės sistemos ir kur daugeliu atveju jie 
jaustų baimę dėl savo gyvybės.

Vakarų pusrutulyje, sako Welles, yra daug 
kraštų, kurie nori šių emigrantų didelio kie
kio. Jis paminėjo Argentiną, Braziliją, Vene- 
cuelą, Kolumbiją ir Kanadą.

PIETŲ AMERIKA PRIIMS TREMTINIUS
Londonas. — Kaip praneša „Times“, Bra

zilija pareiškė sutikimą įsileisti po 120.000 
tremtinių kasmet. Sąryšy su tuo Brazilijos 
vyriausybė išsiuntusi į vakarinę Vokietiją ir 
Austriją tris komisijas. Šios komisijos turin
čios pirmoje eilėje aplankyti tremtinių sto
vyklas ir pasirinkti -imigrantus.

Panašią delegaciją i amerikinę Vokietijos 
zoną yra pasiuntusi ir Venezuela.

Argentinos vyriausybė, kaip praneša BBC 
radijas, atidaro Romoje imigracijos centrinę. 
Argentina numato iš Europos įsigabenti 4 mi
lijonus asmenų, įvežant jų kas mėnesį po 
30.000. Jiems pergabenti laivai bus perkami 
JAValstybėse.

KARO MINISTERIS DP KLAUSIMU
JAV karo ministeris Robert P. Patterson, 

kalbėdamas DP klausimu, pareiškė, nors esą 
3 milijonai asmenų karui pasibaigus buvo iš 
US zonos Europoje sugrąžinti namo, tačiau 
šiuo metu iki tam tikro Išliko kariuomenė turi 
rūpintis 620.000 išvietintųjų asmenų.

Jis sutinkąs su Prezidento Trumano pasiū
lymu artimiausiu metu įleisti 100.000 žydų į 
Palestiną.

Patterson pasisakė tikįs, jog ir Kongresas 
sutiksiąs su Prezidento Trumano prašymu įsi
leisti į Ameriką „ribotą kiekį displaced per
sons — lenkų, baltų, žydų ir kt.
WAC DIREKTORIUS iŠ PIRMŲJŲ ŠAL

TINIŲ STUDIJUOS DP KLAUSIMĄ
Stars and Stripes biuras iš Frankfurto pra

neša, kad WAC direktorius, pulk. Westray 
Battle Boyce, lankys Lampertheimo, Hanau ir 
Luidelfels stovyklas ir susipažins, kaip WAC 
galės nagrinėti DP problemą. Pulk. Boyce bus 
lydimas aukštų pareigūnų.

Maskvoje numatyti pastatyti stadioną 120.000 
žiūrovų. Saratove bus pastatytas didžiulis 
plaukymo baseinas.
• „Aš čia suvalgiau daugiau kiaušinių, negu 
jų mačiau vokiečių okupacijos metu“, pa
reiškė Prancūzijos prof. Rev. AL Dujardin, 
nuvykęs į Ameriką.
• La Guardia, dabartinis UNRRA-os vyr. 
direktorius, pakartojo savo nusistatymą pasi
traukti iš eitųjų pareigų. Jo pasekėju numa
tomos gen. major. Lowell Rooks, kuris tęs 
Unros likvidavimo darbą.
PRANCŪZAS PRETENDUOJA Į LIETUVOS 

SOSTĄ
Prancūzų laikraštis „Quatre et Trois" in

formuoja ąpie vieną prancūzą, kuris siekiąs 
Lietuvos krašto sosto. Tą žinią šiomis dieno
mis įsidėjo New York Herald Tribune. Joje 
sakoma:

„Puikūs prancūzas, 29 metų amžiaus, karo 
veteranas, yra pasiruošęs prašyti Sovietų Ru
siją, kad ji, kaip rašo „Quatre et Trois“ laik
raštis, perduotų jam Lietuvos valstybę.“

„Policininko anūkas, kuris savo prašymą 
sieja su modernios monarchijos valdymu, nes 
jis, kaip nurodo laikraštis, Louis-Ferdinand 
Pons, kovojęs dėl prancūzų išlaisvinimo Šiau
rinėje Afrikoje ir Europoje, dabar esąs pasi
ruošęs dar didesnei kovai — įrodyti, jog jis 
turįs būti Lietuvos karalius.“

„Pons savo kilmę veda iš Burbonų Louis 
I-jo, kurio kartai buvo duotos paveldėjimo 
teisės į Lietuvą. Jaunasis veteranas yra pa
reiškęs, jog jis savo reikalavimą tęsiąs atei
tyje. Pagal pranešimą, jo laiškas turįs būti 
įteiktas Jungtinių Tautų gen. sekretoriui Tryg
ve Lie, pageidaujant, kad kai rusai pripažin
sią naujos valstybės reikalus Lietuvoje, perei
namajam laikotarpiui turinti būti sudaryta 
provizorinė vyriausybė.“

PARAŠIUTININKAI Į ALIASKĄ
AP iš Fairbanks (Aliaskoje) praneša, kad 

prie 20° šalčio JAV 500 parašiutininkų nusi
leido iš transportinių lėktuvų viršum Aliaskos.

Išmestieji daliniai su numestu jiems mai
stu turės išgyventi 5 dienas. Jie buvo išmesti 
per 5 km nuo miesto. Kiekvienas parašiuti
ninkas nešėsi su savimi apie 30 kg krovinį, 
kuriame buvo sniego batai ir 24 vai. maistas.

Ispanija ir jos ateitis
(Pradžia 1 pusi.)

vis rimtesnės knzes ir smukimo. Valdantieji 
sluoksniai bijosi dviejų dalykų, būtent: pra
rasti savo privilegijas ii- susilaukti spaudimo. 
Net ir plačiosios liaudies masės, kurios biau- 
risi rėžimu, jaučia naujo pilietinio karo bai
mę, nors ji viešai ir nereiškiama. Betgi di
džiausias siaubas, kuriuo kaip tik daugelis 
žmonių yra persiėmę, yra keršto baimė. Jie 
tebeprisimena taip vadinamą raudonąjį tero
rą pilietinio karo pradžioje; jie prisimena taip 
pat, nors apie tai niekuomet jie nešneka, ma
žiau išgarsintą baltąjį terorą, kuris sekė pir
mąjį ir pagaliau pakeitė jį. Aplink save jie 
tebemato našles ir našlaičius tų vyrų, kuriuos 
jie'išžudė, ir bijo, kad tie žmonės gali imtis 
baisiausio keršto, jeigu tik jie kada nors vėl 
grįžtų į valdžią. Užtat yra taip, kad didžioji 
kariuomenės dalis, žemės savininkai, preky
bininkai ir visa dvasiškija mielai nusikratytų 
gen. Franco ir falanga, tačiau jie norėtų būti 
tikri, kad jį pakeitęs rėžimas gintų juos ir jų 
interesus.

Kokios tad belieka galimybės? Pirmiausia 
— pilietinio karo pralaimėtojai, respubliko
nai. Beveik pusė milijono ispanų paliko savo 
kraštą, kai Franco atėjo prie vairo, jų tarpe 
šviesuomenės žiedai — advokatai, gydytojai, 
mokslininkai, rašytojai, profesoriai, — dau
giausiai liberališkų pažiūrų vyrai, be tvirtes
nio partinio ryšio. Kai kurie jų, baskai, yra 
katalikai konservatoriat Tarp šitų vyrų su
sirado pakankamas skaičius paskutinio par
lamento (cortes) atstovų, kad pagal respubli
kinę konstituciją susidarytų reikiamas kvo
rumas; jie susirinko Meksikoje ir išsirinko 
vyriausybę. Si vyriausybė šiandien pripažį
stama visų emigravusių Ispanijos respubliko
nų, išskyrus komunistus. Bet nuostabiausia, 
kad joje neatstovaujami žymiausi ispanų emi
grantų politikai — Prieto ir’Negrin. Parla
mentas tikisi persikelti į Prancūziją, kai tik 
jos vyriausybė jam suteiks eksteritorialumo 
teisę.

TRUMANO PARĖDYMAS
UP iš Washingtono praneša, kad preziden

tas Trumanas yra įsteigęs laikiną komisiją, 
kuri užsiims tyrinėjimu „tarnautojų lojalu
mo“ JAV federalinei vyriausybei.

Tenka pridurti, kad šis parėdymas yra 
ypatingai būdingas.

KONGRESMANAŲ PRIES KOMUNIZMĄ
Washingtonas, lapkričio 26 d. UP praneša, 

kad kongreso ne Amerikos reikalams komite
tas pareikalavo, kad iš federalinės vyriausy
bės, iš Hollywoodo, iš darbo Sąjungos būtų 
išrauti komunistai ir iškelta jų įtaka.

Kongreso atstovas J. Pamel Thomas pa
žadėjo, kad komitetas, vadovaujant republi- 
konams, nors ir numato savo programą prieš- 
komunistinę įtaką, nesilenks nei individų nei 
organizacijų, — nei iš kairės nei iš dešinės, 
kurios siekia suardyti Amerikos vyriausybės 
formą. »

Thomas pareiškė, kad „nei kolumbijie- 
čiams nei komunistams nėra vietos Ameri
koje. Mes turime tuojau užaliarmuoti prieš 
tas jėgas, kurios ieškotų sunaikinti mus iš to- 
talistinės dešinės arba iš totalistinės kairės“.
KARINĖS PAJĖGOS Į VIENAS RANKAS

JAV karo pasekretorius pareiškė, kad „da
bartinės sąlygos, kurios pasauly egzistuoja, 
verčia mus turėti pakankamai sausumos, oro 
ir jūrų jėgų, kurios galėtų apsaugoti mus nuo 
netikėto užpuolimo ir kurios turėtų sudaryti 
branduolį greitam panaudojimui bei perorga
nizavimui okupacinių pajėgų užsienyje.“

Toliau buvo palietęs, kad visos tos jėgos 
turėtų būti vieno administratoriaus rankose.

Rusų kariuomenės judėjimas 
jų okupacinėje zonoje

Berlynas, lapkričio 29 d., AP. Amerikiečių 
įstaigos ir vokiečių informuoti šaltiniai pra
nešė, kad rusų zonoje vyksta didelio masto 
sovietų dalinių pakeitimo judėjimas.

Amerikiečių karo gubernatoriaus pavaduo
tojas gėn. majoras Frank A. Keating pareiškė, 
kad rusų vadas Vokietijoje, maršalas Soko
lovsky, yra painformavęs JAV vadus, kad ka
riuomenės judėjimas esąs tokio masto, jog so
vietų zonoje daugiausia transporto priemonės 
esančios panaudotos. Kokie rusų kariuomenes 
skaičiai įtraukti į judėjimą, autoritetingų in
formacijų nebuvo gauta.

„Mes tikimės, kad rusai grąžina tam tikrus 
dalinius namo, į Rusiją, kaip kad marš. Saka- 
lovsky informavo gen. J. T. McNarney“, pa
reiškė Keating.

Gen. McNarney pareiškė korespondentams 
per spaudos konferenciją, kad Sakalovsky yra 
painformavęs jį, jog dalinių judėjimas vyksiąs 
keletą savaičių ir todėl dėl transporto parei
kalavimo negalima buvo suteikti amerikiečių 
korespondentams lankytis rusų zonoje iki 1947 
metų.

Vokiečių korespondentas ką tik sugrįžęs iš 
Tūringijos pareiškė, kad so vielų kariuomenės

Paskutinioji respublika žlugo iš dalies dėl 
savo pačios klaidų, iš dalies dėl to/ kad ji, 
pasitikėdama Hitlerio ir Musolinio priedanga, 
atsisakė pravesti net menkiausias reformas, 
o tai išprovokavo pradžioje kairiųjų sukilimą, 
vėliau karininkų antirevoliuciją. Vis dėlto iŠ 
visų politinių Ispanijos grupių, atrodo, respu
blikonai būtų tinkamiausi vesti kraštui į ge
resnį rytojų. Tai vyrai, kurie išlaikė tikėjimą 
savo tėvyn ir žmonija, kurie daug ko pramo
ko ištrėmime. Jų planuotos plačios reformos 
nebeturėtų iššaukti didesnės opozicijos po 
baimės ir teroro bangų, kurios sukrėtė Ispa
niją. Tačiau jie 'yra vadai tos grupės, kuri 
pralaimėjo pilietinį karą, ir nors jie ir kaip 
pabrėžtų, jog nesiims jokių keršto priemonių, 
pilietinio karo laimėtojai vis dėlto darys visa, 
kad jų neprileistų prie vairo. Todėl sunku pa- 
sakyi, kaip jie esamose sąlygose galėtų pa
siekti savo tikslą — respublikos atstatymą.

Tuo tarpu yra ir kitas busimojo Ispanijos 
rėžimo pasirinkimas: monarchija. Ispanijos 
sosto paveldėtinis Don Juanas gyvena Švei
carijoje; tiek senoji monarchistų partija tiek 
dabartiniai karlistai siekia jo grįžimo. Fak- 
tinai jis yra Bourbonų dinastijos abiejų lini
jų pavaldėtojas. Nors tuo būdu tėra tik vie
nas sosto pretendentas, monarchija gi gali bū
ti dvejopa: konstitucinė su rinkimais arba 
absoliutinė be jų. Jeigu Don Juanas dar vis 
tebegyvena prie Ženevos ežero, tai tik dėl to, 
kad didžiosios grupės vis dar negali nusista
tyti, kokios monarchijos jie pageidauja. Be
veik visi monarchistai, kone visi karininkai 
ir, galimas daiktas, visa dvasiškija norėtų ab
soliutaus monarcho. Jie sutiktų su tuo, kad 
jis panaikintų falangą, atidarytų kalėjimus ir 
daugumai emigrantų leistų sugrįžti; jie būtų 
linkę katalonams ir baskams suteikti šiokią 
tokią savivaldą; galima duoti daugiau laisvės; 
bet jokios kalbos negalį būti apie reformas, 
ypačiai apie agrarinę reformą. Ir iš viso, ne
turį būti jokių rinkimų.

Don Juano patarėjai, gyvevantieji už Ispa
nijos sienų, įžiūri, kad joks rėžimas, nesire- 
miąs visuotiniais rinkimais, negali tikėtis pa
stovumo šiandieninėje Europos atmosferoje. 
Vargu ar būtu galima remtis demokratijos 
gera valia. Pašalinus terorą, kuris dabar yra 
užgniaužęs bet kokią opoziciją, atsivertų var
tai ir durys reikalauti daugiau laisvės, bū
tent: laisvės parlamentui rinkti ir parlamen
tinei vyriausybei sudaryti. O tai reikštų nau
jojo rėžimo galą.

Kyla klausimas, ar dabar pravesti rinkimai 
neužkirstų kelio bet kurios formos monarchi
jai. Karaliaus respektavimas Ispanijoje buvo 
taip dažnai trukdomas, kad jis dabar vargu 
kur kiek gyviau pasireiškia, išskyrus nepla- 
čius kraštutinių konservatorių sluoksnius. 
Ispanų dauguma, iš tikrųjų, yra įsitikinusi, 
kad rinkimuose absoliuti gyventojų dauguma 
pasisakytų už respubliką. Monarchija daugu
mos tegalėtų tikėtis tik tuo atveju, jeigu ji 
ne per daug pabrėžtų savo teises ir tuo pačiu 
saugotų Ispaniją nuo gąsdinančio naujo pilie
tinio karo. Tada ji būtų dar šiaip taip įsivaiz
duojama, nes ispanų dauguma, priešingai pa
saulyje paplitusiam galvojimui, priklauso san
tūriam viduriui arba linkus į jį. Tokia mo
narchija, kuriai pavyktų laimėti sau tą vi
durį, įstengtų kurį laiką Ispaniją valdyti.

Kurią poziciją šiuo klausimu galėtų užimti 
Anglija? Anglų politika turi pirmoje eilėje 
atitikti angliškuosius principus ir, būtent, tai, 
kad jokia Vakarų Europos vyriausybė negali 
laukti mūsų pasitikėjimo, jeigu ji nebus rin
kimais {rodžiusi, jog turi pasitikėjimą savo 
pačios piliečių. Klausimą, monarchija ar 
respublika, turi nuspręsti pati Ispanija. Mes 
tegalime tik reikalauti, kad jai būtų suteikta 
tokio apsisprendimo proga.

dalinių judėjimas ten esąs „kaž kas balsaus“. ' 
Vienas amerikietis intelligence karininkas 

pareiškė, kad, „nežiūrint įvairios rūšies gandų 
ir pranešimų“, iš neoficialių šaltinių praneši
mų nematyti jokių aiškumų, kad sovietų ka
riuomenė būtų mažinama Berlyne.

Toliau tas pats karininkas pareiškė, kad 
„jei rusai iš tikrųjų darytų didelio masto ati
traukimą, mes girdėtume apie tai oficialiai su 
ypatingu fanfarų“.

Daugumas amerikiečių šaltinių nėra linkę 
.sieti sovietų kariuomenės atitraukimą su po
litiniu vystymosi rusų zonoje.

Rusai esą pažadėję vokiečių politikos va
dams, kad okupacinės pajėgos būsiančios su
mažintos, jeigu būsiąs pravestas socialdemo
kratų ir komunistų partijų suliejimas. Bet 
taip pat jie ne kartą pažadėję, kad įmonių iš- 
montavimas reparacijoms esąs pasibaigęs ir 
kad rusai yra oficialiai pripažinę, jog dabar 
esanti nauja išmontavimo banga eigoje.

Socialistų sujungtos partijos (SĖD) susilie
jimo laimėjimas zonos rinkimuose, nežiūrint’ 
pralaimėjimo Berlyne, galėtų būti rusų akyse 
pakankama garantija kariuomenės pajėgom! 
sumažintu (Stars and Stripes)
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