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Viltis mus veda
Kada? Kada? Kada pagaliau mūsų tvirta 

sugrįžimo viltis taps realybė? Tuo klausimu 
mes gulame ir keliame. Kartais jį apipiname 
neramumu, ilgesiu, atsiminimais ir bodėjimu- 
si tremtinio dalies. Einame ir sugrįžtame, 
žvalgomės ir klausinėjamės vienas kitą, spė- 
liojame, laukiame nerimastaujame ir. su tin-

TAUTOS ŠVENTE UZ LIETUVOS RIBŲ

kame dienas tokia pat nežinia, kokia jas nra- 
leidome. Ir vis dėl to — tų visų mūsų vidinių 
pergyvenimų pradžia ir galas yra pažymėti 
žodžiu „viltis“.

Iškeliavome mes iš savo žemės su laisvės 
ir teisybės šauksmu. Iškeliavome viltimi, kad 
piktosios pasaulio jėgos bus įveiktos, kad ti
roniją nugalės laisvės meilė ir kad panjekintas 
žmogus ir jo tauta vėl turės greitai atgauti 
savo prigimtines teises. Ir štai jau greit įženg
sime į trečius metus, kai mūsų dvasinės ir 
fizinės galios minta ir pasilaiko gaiviomis vil
ties sultimis. Ir kaip nuostabu, kad po tiek 
paskirų iškentėjimų, po tiek nervingų blaš
kymų ir po tiek netikrumų nė vienas iš mūsų 
nesusvyravo ir nesuabejojo. Kaip gi atsitiko, 
kad mūsų sprendimas ieškoti teisybės kasdien 
vis tampa tvirtesnis, nors mūsų fizinės pajė
gos nebeprilygsta tiems reikalavimams, kurie 
statomi kasdieniniam vargui įveikti? Kodėl 
mūsų pasiryžimas kovoti iki galo užsitęsiu- 
Siuose mūsų buities sūkuriuose ne tik nema
žėja, bet, priešingai, vis auga ir tampa mūsų 
visų tikėjimu? Visa mūsų tremtinė dalis būtų 
per daug subanalinta, jei mes gyventume tik 
savo asmens saugumo instinktu. Mūsų vi
dinė nerimastis neišlaikytų spaudimo, jei 
mums nevadovautų aukštesnis idealas, negu 
pabėgimas nuo Sibiro, nuo kalėjimų, nuo mir
ties. Kiekvienas daugiau ar mažiau jaučiame, 
kad mūsų apsisprendimas nevergauti išeina 
už mūsų individualinės valios ribų ir kad jis 
mums buvo likimo primestas... Primestas to 
amžino ir kiekvienam žmogui „iš ankščiau" 
statomo imperatyvo, kad tik bekompromisi- 
nėje kovoje už laisvę apsireiškia žmogaus iš
kilimas virš gyvulinio pasaulio, apsireiškia jo 
tikras dieviškosios vertybės pajutimas ir pri
krausimas bendruomenei. Nuo tos valandos, 
kai žmogus gera valia nusilenkia vergijai, kai 
jis atsisako, siekti laisvės ir kovoti dėl jos — 
nuo to momento jame išnyksta pats svarbiau
sias ir pats pagrindinis žmogiškos vertės bruo
žas. Mes galime didžiuotis mūsų išaugusios 
sąmonės lygiu, kad mokame budriai išsaugoti 
tai, kas sudaro žmogaus esmę. Tatai mes pa
siekiame bekompromisiniu troškimu laisvės 
mūsų’ tautai ir sau patiems, pasiekiame pasi
ryžimu nepasiduoti vergijai. Ir tokiu pasiry
žimu, kurį tik mirtis galės palaužti.

Tiek paskiro žmogaus, tiek ir viso pasaulio 
didžioji prasmė glūdi jo gyvenimo, jo sąžinės 
ir jo veiklos laisvėje. Ir mes esame iš dalies 
smulkūs dalyviai, iš dalies stebėtojai tų rung
tynių, kurios šiandien vyksta ant mūsų pla
netos paviršiaus — rungtynių dėl laisvės. Vi
sur aplink mus — toli ir arti — įtemptai run
giamas!: medžiaga nori įveikti dvasią, vergija 
nori užviešpatauti laisvę. Sataniškosios jėgos 
rungiasi su dieviškaisiais pradais, ir susirė
mimas graso arba laisvo žmogaus mirtimi ar
ba žada jojo triumfą. Mes nesvyruodami sto
vime pusėje tų jėgų, kurių vėliavoje įrašyta 
laisvė nuo baimės, nuo skurdo, nuo smurto ir 
laisvė gyventi laisvai. Jei ant pragaro vartų 
užrašyta: palikite viltį, kurie įeinate — tai 
mūsų kelias neveda pragaran..., nes mūsų

Praėjusį kartą buvome nurodę, jog tarp
tautinė padėtis vis dar pasilieka įtempta. Sį 

•kartą taip pat negalėtume ką nors geriau pa
sakyti, nors kreivosios iškišulys po Tito „ka
pituliacijos“ ir nusmuko kiek, tačiau bendroji 
tarptautinė situacija lieka vis dar tos pat 
aukštos* temperatūros, kuri gali dar kilti iki 
lūžio arba ir ilgesnį laiką pasilaikyti esamoje 
aukštumoje.

Apie taikos konferenciją šiandien mažiau 
kalbama, nes ji nebesprendžia tų problemų, 
kurios iškilo Balkanuose, Artimuosiuose ir 
Tolimuosiuose Rytuose. Jei taikos konferen
cija ir toliau tebesiginčija dėl taikos sutarčių 
sudarymo, tai už konferencijos durų vyksta 
dviejų pasaulių psichologinės ir diplomatinės 
grumtynės, kuriose tam tikras vaidmuo ati
tenka ir materialinėms vertybėms.

Sekmadienį Londono radijas BBC pranešė, 
kad Sovietai reikalingose vietose esą sutraukę 
apie 2 milijonus raudonarmiečių. Vadinasi, 
diplomatinius ėjimus remia materija. „Herald 
Tribūne“ pranešimu, rusai iš Peenemunde, 
netoli Baltijos krantų, leidžia pagerintus V-2,

Žodžiai '.Tautos šventė“ mums yra labai 
turmingi. Tautos šventė mums reiškia ne tik 
visą Tėvynę, papuoštą trispalvėmis, ne tik 
paradus, susirinkimus bei oficialias kalbas, 
bet jie pr.pddo musų širdis ir to džiaugsmo

bei pasididžiavimo, kurį jaučia laisvos valsty
bės laisvas pilietis. Mūšų ausyse tebeskamba 
iškilmingų paradų maršai, mes tebegirdime 
patrankų žūvius laisvos, nepriklausomos Lie
tuvos garbei, mes tebegirdime griausmingus

Redakcijos žodis į antruosius 
metus žengiant

Prieš lA-.us, su pirmuoju laikraščio nume
riu eidami į skaitytoją, buvome pasižadėję 
laikraštį plėsti ir tobulinti, kiek tatai gail leisti 
ribotos tremtinių gyvenimo sąlygos. Per tuos 
pirmuosius metus buvo pakankamai progų 
įsitikinti, kad to savo pažado stengėmės lai
kytis, ruošdami kiekvieną tolimesnį laikraš
čio numerį. Mūsų užsimojimo vaisiai šiandien 
patys kalba už save.

Užskleisdami tačiau pirmųjų metų kom
plektą. jaučiame kartu ir malonią pareigą pa
brėžti, kad „Mūsų Kelias“ toks, kokį jį dabar 

kryptis pažymėta žodžiais: turėkite vilfį! Ir 
turime mes viltį, kad gėris įveiks blogį, kad 
laisvė nugalės tironiją ir kad mes vėl tapsi
me žmonėmis savoje žemėje, savoje tautoje ir 
savoje valstybėje. Ir toji viltis yra taip sti- 
pra, kad jos nepajėgs sunaikinti nei laikas, 
nei vieta, nei pikčiausias skurdas ir nei sun
kiausia mums skirtas dalis. Toji viltis mus 
veda ir ves, iki mes užmerksime akis amži
nam miegui.

Žvilgsnis | tarptautinę padėtį
kurie skrieja per Švediją ir Daniją. Šios 
raketos gaminamos prie Kaselio ir Nordhau- 
send* kalnų požemiuose. Taip pat Saksonijoje 
pilnu tempu vyksta lėktuvų motorų ir kitų 
reikalingų pabūklų bei specialių prietaisų 
gamyba.

Vakarų Sąjungininkai matydami, kad Jal
tos ir Potsdamo nutarimai nevykdomi iš So
vietų pusės, reikia manyti, irgi nesnaudžia. 
Pirmiausia JAValstybės buvo pasiūliusios Ba- 
rucho planą dėl atominės energijos kontrolės 
ir, gal būt, net paties karo, kaip tokio, išsky
rimo už įstatymo ribų. Sovietų Sąjungos 
atstovas šį planą atmetė ir pasiūlė sava j į, ku
rį, suprantama, kaip nepriimtiną, atmetė kiti 
Saugumo Tarybos nariai.

Paskutiniu metu JAValstybės painforma
vusios, kaip praneša Associated Press, Jung
tinių Tautų atominės energijos komisiją apie 
vienintelę alternatyvą, kuri, trūkstant politi
nės sistemos karui išvengti, esanti ne kas 
kita, kaip geriausių atominių bombų gamyba 
ir geriausiu būdu jų nugabenimas.

Patiektame JAValstyių raporte nurodoma, 

matome, galėjo . išaugti sutelki...ūų pastangų 
dėka. Čia didelė nuopelnų dalis tenka tiems 
visiems tautiečiams, kurie, išgirdę mūsų krei
pimąsi, susispietė apie „Mūsų Kelią“, sudary
dami gausią jo šeimą: ir uoliesiems bei darb^ 
štiesiems jo bendradarbiams, ir koresponden
tams, ir platintojams, ir skaitytojams. Ben
dras visų darbas, kūryba, moralinė ir mate
rialinė parama įgalino „Mūsų Kelią“ tapti 
savo tautiečiams kelrodžiu. Šia proga Redak
cijos Kolektyvas visiems nuoširdžiai dėkoja ir 
malonia! kviečia toliau bendradarbiauti.

, Mūsų ypatinga padėka visos kenčiančios 
lietuvių tautos vardu tenka Vakarų' Sųjungi- 
ninkams, amerikiečių karinės valdžios ir 
UNRRA atstovams, kurių dėka laikraštis ga
lėjo gimti ir, laisvą žodį nevaržomai skelb
damas bei savo tautiečiams tarnaudamas, 
šiandien žengti į antruosius savo metus. Ženg
dami į juos nešamės gyvą viltį, kad Vakarų 
Sąjungininkų padedami artėjame į tą laimin
gą metą, kada laisvą „Mūsų Kelio“ žodį galės 
be baimės skaityti visi iškentėjusios Lietuvos 
sūnūs ir dukros. „.s.v.,..

jog „ši alternatyva galėtų tautą atgrasinti nuo 
agresyvaus karo pradėjimo ir parodyti, kad 
jo laimėjimas bus negalimas.“

Toliau dokumente nurodoma, jog „alterna
tyva — aukščiausios kokybės bombų gamyba 
ir tobuliausiu būdu jų pristatymas į taikinį — 
pasilikusi kaip kontra-ofensyvinis ginklas“. 
Tai esąs vienintelis pilnas apsigynimas prieš 
bombas ir tai būsianti toji sistema, kuri gali 
apsaugoti nuo karo.

Atrodo, kad pasiūlymas yra gan realus ir, 
gal būt, vienintelis, kuris galėtų agresorių 
atbaidyti nuo puolimo, ypač kai laimėjimas 
nebūtų garantuotas. Esant tokiai padėčiai, 
mums lieka tarptautinę padėtį sekti atidžiau 
ir budriau, nes mūsų, tremtinių, jau tokia 
būklė, kuri nedaug pasirinkimų teleidžia 
daryti..

Padidėjęs Balkanuose įtempimas privertė 
JAValstybių laivyno vienetus pasiųsti drau
giško vizito į Viduržemio jūrą. Šiuo metu 
Mare A. Mitscher, Atlanto laivyno vyriausias 
vadas, atvyko į Europą, kur konferuos su 

(Nukelta į 8 pusi.) 

valio mūsų laisvei ir tebematome žygiuo
jančias mūsų kariuomenės bei gausingų or
ganizacijų kolonas, ir mes žinome, kad tie gar
bingo nepriklausomo gyvenimo vaizdai neišdils 
iš mūsų širdžių iki grabo lentos.

Rugsėjo 8 dieną mes minėdavome Lietuvos 
praeitį. Ta diena buvo skirta gilinti ryšiams 
.tarp dabarties ir praeities, tarp moderniosios 
nepriklausomos Lietuvos ir tarp senosios Di
džiųjų Kunigaikščių bei karaliųLietuvos. Rug
sėjo 8 d. mes tiesdavome ranką mūsų garbin
giesiems proseneliams ir jų žygiuose ieškoda
vome pavyzdžių bei įkvėpimo naujosios Lie
tuvos kūrybai.

Ir tada, šalia pasididžiavimo mūsų, senove, 
gal būt, kiekvieno lietuvio širdyje sujudėdavo 
ir gailesys, kad lietuvių tautos genijus, su
kūręs milžinišką imperiją, viską prarado ir 
ilgiems amžiams pasišalino iš istorijos arenos. 
Ir gal būt, kad šiandie tas gailesys mūsų šir
dyse yra dar skaudesnis ne dėl to, kad mus 
labai žavėtų ekspansinė politika, ne dėl to, 
kad mes labai vertintume naudą iš kitų tau
tų valdymo — juk anais laikais Lietuva valdė 
milžiniškus plotus, bet ji niekados nebuvo 
turtinga — bet tik dėl to, kad ypač šiandie 
mes pajutome visą savo silpnybės tragediją. 
Juk kai mes peržvelgiame savo tautos praei
tį, mes nerandame nė vieno mums tokio skau
daus laikotarpio, kaip kad šiandie; niekados 
lietuvių tauta nebuvo taip neteisingai ir taip 
žiauriai teriojama, kaip kad dabar. Dėl savo 
geopolitinės padėties Lietuva pastoja kelią ir 
vienų ir kitų mūsų kaimynų imperialsitinėms 
užmačioms, ir vieni ir kiti stengėsi ir tebesis- 
tengia lietuvių tautą nušluoti nuo žemės pa
viršiaus. Ir gal niekados mūsų istorijos eigoje 
mums nebuvo taip žiauriai atsistojęs klausi- 

( mas: būti ar nebūti? Žinoma, mes nuoširdžiai 
'ikime galutine teisybės pergale, juo labiau, 
kad ir apčiuopiamais pavyzdžiais mes šiandie 
matome, jog pavergėjai anksčiau ar vėliau su
silaukia atitinkamo atpildo už kitiems pada- 
ytas skriaudas, bet iš kitos pusės mes vis dėl

to gerai suprantame, kad mes ir per paskutini 
karą būtume daug mažiau nukentėję, jei bū
tume turėję tvirtesnę realią pazėgą ginti savo 
teisėms.

Kaip nepriklausomybės laikais švęsdami 
rugsėjo 8 d. mes tiesdavome ranką į mūsų 
giliąją praeitį, taip šiandie, švęsdami rugsėjo 
8 d. ištremime, mes pirmiausia tiesiame ranką 
į netolimą nepriklausomą Lietuvą, o per ją, 
be abejo, mes jungiamės ir su Didžiųjų Kuni
gaikščių Lietuva. Išgyvendami savo istorijos 
kad ir skaudžiausią etapą, mes jaučiame ir, 
nežiūrint visko, mes esame giliai įsitikinę, kad 
lietuvių tautos istorija tęsiasi toliau, kad Lie
tuvos genijus tebėra gyvas.

Bet rugsėjo 8 d. ištrėmime nėra ir negali būti 
tik to raminančio fakto konstatavimo šventė. 
Lietuvių tauta esame mes patys, ir lietuvių 
tautos siekimai pasireikš tiek, kiek mes juos 
pareikšime. Lietuvių tautos dvasia kalba 
mūsų lūpomis ir reiškiasi mūsų darbais. Mil
žiniškose teisybės ir neteisybės šių dienų 
grumtynėse nei mūsų energija, nei mūsų va
lia, nei mūsų balsas negali nuslopti. Priešin
gai, juo didesnė audra, juo giliau turi būti 
leidžiamos šaknys į mūsų netolimą ir žiląją 
praeitį, iš kurios mes visą laiką sėmėmės stip
rybės kovai dėl lietuvių tautos gyvybės ir 
laisvės.

Vytautas Didysis prisiekė ties išgriauta 
Kauno pilimi atkeršyti jos griovikams. Ar 
šiandie mes nestovime mūsų išgriautos ir vis
dar griaunamos Tėvynės akivaizdoje ir ar mes 
negyvename tais pačiais smurto pasmerkimo 
jausmais, kaip anas Lietuvos valdovas? Jei 
mes turime pripažinti, kad mūsų tautai ji kar
ines turime pripažinti, kad mūsų tautaiji kar
tojasi vis žiauresnėmis bangomis. Atitinkamai 
turi stiprėti ir mūsų moralinis atsparumas su 
jomis kovoti ir nugalėtu

Mes atsimename, ir nepriklausomybės lai
kais tautinių švenčių proga mūsų vadai mums 
kalbėdavo, kad tautinės šventės turi būti mūsų 
pasiryžimo aktas. Juo labiau tas šūkis yra 
realus ir aktualus Šiandie. Palyginus su tri
mis milijonais, kurie anais laikais švęsdavo 
rugsėjo 8 d., šiandie tegali ją švęsti tik sau
jelė. Ak, tiesa, savo širdyje tą dieną švęs kiek
vienas geras lietuvis, kur jis bebūtų, bet lais
vai savo tautinius jausmus galės pareikšti tik 
tie lietuviai, kurie yra už Lietuvos ribų, ir 
kurie yra nublokšti į Vakarus, bet ne į Ry
tus. Ir užtat, tos saujelės balsas turi būti juo 
stipresnis, nes juo kalba visa lietuvių tauta, 
išsiilgusi naujosios aušros...

Vyt. Alantas.

1



2 pusi. Nr. 35 (44) Mtlm Kelias 1946. IX. 5.

Lietuvių gyvenimas

Mūsų trispalvė - milijoninėj prožektorių šviesoj
Vyt. Tamulaitis

Rudenėjančios nakties tylą sudrebina švie
sos granatų sprogimas. Į juodą dangų iškyla 
raketų ugnys. Staiga prieš tavo akis tamsoje 
išdygsta šviesus, milžiniškas pasakos medis, 

•kurio deganti viršūnė ir įvairiaspalvės žėrin
čios šakos pamažu svyra ir leidžiasi žemyn, 
virpėdamos ir gesdamos sužavėtose akyse.

TATTOO — VAKARINĖ
Keliasdešimt tūkstančių žiūrovų minia nu

tyla, aplink nebesigirdi net mylimųjų šnabž
desio. Visi susikaupia ir laukia, supratę 
ženklą, kad jau prasideda TATTOO, didysis 
ir grandiozinis nakties pasirodymas, lietuviš
kai VAKARINE, jei taip tą žodį būtų galima 
išversti į lietuvių' kalbą. Bet greičiausiai mū
sų kalboje šitokia prasmė ir bus tam žodžiui 
artimiausia, nes TATTOO pavadinimas kyla 
iš anglų kariuomenės senų tradicinių vakari
nių pasirodymų, su fanfarų muzika ir būbnų 
dundėjimu, pranešančiu apie prasidedantį ka
reivinėse nakties poilsį.

Bet tai visiškai nieko bendra neturi anas 
tradicinis TATTOO su šituo milžinišku anglų 
kariuomenės naktiniu pasirodymu. Tik jo 
vardu pavadintas, atrodo. Ir šis TATTOO nė 
maža dalimi negali lygintis prie ano kuklaus, 
romantiško vakarinio kareivinių TATTOO. 
Jau iš pat pirmo žvilgsnio matosi čia mil
žiniškos pastangos ir dideli pąruošiameji dar
bai, kuriuos atliko I anglų kariuomenės kor
pusas Dortmunde, paruošdamas šį didžiulį ir 
puikų naktinį pasirodymą. Jo grandioziškumui 
įsivaizduoti pakaktų, atrodo, priminus, kad 
vienam spektakliui pamatyti buvo paruošta 
„nedaug“, tik... 40.000 vietų sėdėti, su trimis 
didžiulėmis tribūnomis aukštiesiems sve
čiams. O tokių spektaklių Dortmunde buvo 
net 8, prasidėję š. m. rugpiūčio 17 d. ir pasi
baigę 24 d. Kiek žiūrovų aplankė šį TATTOO, 
paliekama kiekvienam spręsti, kad kiekvienas 
pasitikrintų savo matematinius sugebėjimus. 
Bet ne čia esmė. Labai džiugu ir malonu, kad 
į milžinišką lauko sceną įžengė ir mūsų tris
palvė, apšviesta milijoninės prožektorių švie
sos ... Na, bet apie tai kiek vėliau...

Stebuklingame šviesų žaisme
Užgesus raketų ugnims, pranešusioms apie 

prasidedančius vakarinius pasirodymus, deši
nėje didžiulės aikštės-scenos pasigirdo būbnų 
dundėjimas. Sužibo galingi įvairiaspalviai 
prožektoriai. Jų šviesos lydimas, į aikštę pra
dėjo žygiuoti orkestras. Tai ne eilinis vaka
ruškų orkestrėlis, bet dešimties anglų ka
riuomenės pulkų jungtinis orkestras, kuris iš 
karto pagauna net šalčiausią, akmeninę širdį 
ir vedasi ją maršo taktu į tą grožio ir spalvų 
pasaulį, kuris dega ir žėri prožektorių, kurių 
spalvos nuolat keičiasi ir mainosi. Štai ta 
milžiniška instrumentų masė žygiuoja raudo
noje šviesoje. Šešėliai ryškiai raudonai kru
vini, lyg ten eitų milžinai po baisios kovos. 
Bet štai jie jau švelniai violetiniai, malonūs 
akiai, kaip alyvų žiedi, o ten, žiūrėk, jau jie 
dega oranžinėje rytmečio saulės ugnyje, mel
svoje pavasario mėnesienoje, skaisčiame ru
giagėlių mėlynume, ir taip be pabaigos ...

Visa šita instrumentų masė žygiuoja per 
aikštę, nematomo dirigento tiksliai vadovau
jama, tvarkingai grįžta, sukasi ir atsistoja 
prieš žiūrovų minią. Tik dabar užlipa ant til

telio dirigentas, laikydamas rankoje šviečian
čią dirigento lazdelę, ir pasigirsta „God save 
the King“.

Po himno, milžiniškasis orkestras žygiuo
damas sugroja keletą maršų ir palieka aikštę, 
palydėtas tų pačių šviesų žaismo, kuris jį 
sutiko. Staiga visos šviesos užgesta ir, kai jos 
vėl greit užsidega, prieš akis stovi eilės jaunų 
vyrų, puikiai išsirikiavusių, ružavais marški
niais ir baltomis kelnaitėmis. Prasideda ma
dinė kūno mankšta, panaši į mūsiškę gimna
stiką. Žavi žiūrovą tūkstančių rankų ir kūnų 
vienodi, ritmiški judesiai, kombinuoti ir įvai
rūs. Sportininkai vertai sulaukia didelių aplo
dismentų. Po jų įvažiuoja iliuminuoti ka
riuomenės „jeep“, kiekviena pora skirtingos 
spalvos. Jie tamsoje greit važiuodami susi
grupuoja įvairiomis kombinacijomis, dažnai 
žiūrovui dilgindami nervus, nepaprastu grei
čiu tamsoje lenkdami vienas kitą, prava
žiuodami pro tarpus, kur, atrodo, kiekvienas 
šoferio ir mažas pavėlavimas ar pasiskubini- 
mas baigtųsi mašinų katastrofa.

Įdomūs „jeep“ numeriai, bet mane jaudina 
kas kitas. Po jų aikštėje pasirodys mūsų 
trispalvė...

Mirga mūsų spalvingieji raštai
Pagaliau... Vėl užsidega prožektorių 

ugnys. Iš dešinės mėlyno prožektoriaus sutik
ta pasirodo estų vėliava su tautiniais šokėjais, 
kairėje žalių prožektoriaus ugnių pasveikinta 
— latvių, o viduryje, pačiame aikštės centre, 
ružavos ugnies apipilta, pasirodo mūsų vė
liava, lydima Blombergo lietuvių tautini^ 
šokėjų grupės, kuriai į talką atvyko ir Det- 
moldo lietuvių tautinių šokių šokėjai, visi 
bendrai sudarydami 40 porų. Pirmiausiai pa
sirodo savo trumpu šokiu lenkai, išeidami 
prieš lietuvius. Jie greitai baigia, ir prieš 
tribūną, į patį aikštės vidurį, dar labiau priar
tėja mūsiškiai. Gražu ir miela matyti sa
viškius, gražiais tautiniais rūbais, kuriuos seka 
ir kuriais žavis tiek tūkstančių akių. Didžiu
liai garsiakalbiai praneša, kad pradeda savo 
tautinius šokius šokti latviai — į juos nu
krypsta visos prožektorių vųjnys. Paskum 
estai. O dabar ties aikštės centru susikryžiuoja 
milijoninė prožektorių šviesa ir jos ugnyse 
sumirga mūsų spalvingieji raštai. ^Mūsiškiai, 
kaip ir visi kiti, šoka tik du tautinius šokius: 
„Rugelius“ ir „Malūną“, apie kuriuos per gar
sintuvą paaiškinama. Pirmasis šokis vaizduo
ja piūtį, o antrasis malūną, kuris tikrai pui
kiai ir įspūdingai užvainikuoja visus tautinius 
šokius. Pasigirsta sužavėtų žiūrovų aplo
dismentai, gausūs ir nuoširdūs. Aš irgi ploju 
ir galvoju, kad, tur būt, neploja tik trys ar 
keturi iš visos šios didžiulės žiūrovų minios. 
Tai tie, sėdintiej ten aukštai tribūnoje, atvykę 
čia kaip svečiai — mūsų „išvaduotojai ir „drau
gai“, kuriuos mačiau ten įsitraukusius į „šine- 
lius“. O gal ir jie ploja, — juk čia niekas 
jų neseka ir nemato: čia laisvė visiems, čia 
jie 'gali laisvai juoktis ir džiaugtis, čia valia 
grožėtis, kuo nori, valia pasakyti, kas patinka 
ir kas ne, čia galima ir jiems pasigėrėti, kuo 
širdis žavisi, nors ir ne taip galvoja tie visi 
kiti tenai, anoje pusėje...

Šokėjai keletą minučių dar šoka atsisvei
kindami visi bendrai, ir prožektorių ugnys,

atrodo, simboliškai susijungia tuo momentu 
visos krūvon ir keisdamosios aplieja juos vi
sus spektro spalvom.

Išeinančius šokėjus dar kartą palydi garsūs 
tūkstantinės minios aplodismentai ir tos pa
čios šviesos, kurios juos sutiko. Įspūdinga ir 
žavu. Ima plakti širdis, pasidaro staiga graudu 
ir pats nežinai, ko drėksta akys. Ieškai tuš
čioje kišenėje užsidegti iš džiaugsmo cigaretės 
nuorūką, o kai neradęs vėl pakeli galvą, ties 
mūsų vėliavos kampeliu, kuri dar matosi už 
angliško kaimo dekoracijų, jau užgęsta pasku
tinės spalvotosios ugnys.

Kodėl mūsiškiai centre?
Visi klausia, kodėl mūsų šokėjai centre, 

kodėl ne lenkai ar latviai, kurie taip veržiasi 
į pirmąsias vietas. Klausia to ir patys lat-

Pagerbtas UNRRA
Praėjusiais metais Hanau susiformavo vie

na didžiausių DP stovyklų visoje amerikiečių 
zonoje. Šiai stovyklai vadovauti atvyko'' di
rektorius maj. Heath, kilmės anglas.

Nuo pat pirmųjų dienų direktorius ir ke
letas jo bendradarbių susigyveno su įvairių 
tautybių DP ir parodė nepaprastos ištvermės 
tolimesniame tos stovyklos tvarkyme.

Per metus, galima sakyti, iš nieko UNRRA, 
vadovaujama maj. Heath, šiai tarptautinei 
stovyklai sudarė visai neblogas gyvenimo są
lygas. Kiekviena tautybė turi savas gimnazi
jas, pr. mokyklas, veikia įvairios dirbtuvės, 
ligoninės. Kultūrinio darbo srityje irgi daug 
kas atsiekta. Lietuvių visuomenė, jausdama 
Hanau UNRRA direktoriui Mr. maj. Heath di-- 
delį dėkingumą už parodytą nuoširdumą ir tei
kiamą globą, š. m. rugpiūčio 14 d. suruošė jo 
50 metų amžiaus. sukakties minėjimą — pa
gerbimą.

Atvykstantį jubiliatą pasitiko išsirikiavę 
skautės, skautai ir vietos lietuvių komitetas, 
o salėje buvo sukeltos ovacijos.

Stovyklos vadovas Kutra pasakė ta proga 
kalba, kurioje iškėlė maj. Heath nuopelnus, 
organizuojant ir atliekant didelius šios sto
vyklos tvarkymo ir tremtinių globojimo dar
bus. Ta pačia proga pabrėžė keliais būdingais

Atsisveikinome su dail. V. Dobužinskiu
Wuerzburgo lietuvių stovyklos gyventojai 

atsisveikino su daiL V. Dobužinskiu, kuris iš
vyko į Paryžių. Gyvendamas stovykloje jis 
visur, tik buvo kviečiamas, savo meniška 
plunksna aktyviai prisidėjo prie bendrojo vi
suomeninio darbo. Dail. V. Dobužinskis su
rengė ir meniškai apipavidalino tautodailės ir 
moterų siuvyklos darbų parodas, vietos infor
maciniam laikraščiui nupiešė vienetes ir at
liko eilę kitų darbų, kurie kaip dovanos iš
vežtos į Ameriką, Angliją, Belgiją. Be to, nu
piešė viršelį stovyklos metraščiui „Svetimoj 
Padangėj“, parengė projektus skautų sąskry
džiui atžymėti ir įvyksiančios pirmosios va
karų Vokietijoj lietuvių dainų šventės ženk
leliams.

Čia mes tik trumpais bruožais paminėjo
me tuos darbus, kuriuos atliko dail. V. Dobu
žinskis, gyvendamas Wuerzburgo stovykloje. 
Prie tokių žymesnių darbų reikėtų priskirti 
įvairius adresus, kuriuos jis kaip gabus grafi
kas labai gražiai ir meniškai parengė ir kurie 
šiandien įvairiuose kraštuose puošia ne vieno 
aukšto karininko bei UNRRA-os pareigūno 
kambario sienas. Tuose adresuose surašyti ne 
tik gražūs, jautrūs, šilti žodžiai, kuriuos lie

viai ir kiti. Klausiu abejodamas ir aš, žino
damas, kad dar repeticijų metu Blomberge 
tik latviai buvo centre. Reik sužinoti teisybę, 
galvoju. Kiek vėliau pamatau simpatišką 
anglę, kuri daug kam nurodymus čia duoda. 
Nedrąsu jos paklausti, nors spėju, kad ji gal 
ir žino tą tiesą, nes čia jaučiasi kaip tikra 
šeimininkė. O ką gi? Kiti už teisybę miršta, 
o aš nedrįsiu tiesos pasiklausti net simpatišką 
panelę. Prieinu ir, kaip įmanydamas keturiom 
kalbom, kurių nė vienos gerai nemoku, ją 
klausiu. Pagaliau šiaip supratusi mane, ji 
nusišypso ir klausia:

— Ar jūs lietuvis?
— Taip... — atsakau.

(Pabaiga 6 pusi.)

direktorius Hanau
bruožais lietuvių tautos tragediją ir paryškino 
tas sąlygas, kurios privertė mus palikti savo 
tėvynę.. Pabaigoje stovyklos vadovas jubilia
tui, jo 50 metų sukakties proga, visų lietuvių 
vardu palinkėjo geriausios sėkmės ir pareiškė 
viltį, kad ir ateityje p. direktorius mums pa
dės su ta pačia meile, kaip ir iki šiol.

Po to „Dainavos“ mišrus choras sugiedojo 
jo garbei angliškai ir lietuviškai ilgiausių 
metų.

Jubiliatas UNRRA direktorius maj. Heath 
savo trumpoje kalboje, be kita ko, pareiškė 
padėką nė taip įspūdingą, jam suruoštą pa
gerbimą ir paskatino išlaikyti gyvą viltį su
laukti taip trokštamos laisvės. Jo kalbą paly
dėjo audringos ovacijos.

Lietuvių visuomenės vardu jubiliatui įteik
tas gražus tautiškų raštų kilimas. Sveikinda
mi p. direktorių, gimnazija, pr. mokykla, vai
kų darželis, dramos kolektyvas „Atžalynas", 
meno studija, skautų organizacija ir Dainavos 
ansamblis įteikė gėlių, specialius adresus ir 
kt. dovanų. Priimdamas dovanas ir gėlės, ju
biliatas visiems nuoširdžiai dėkojo.

Po oficialios dalies įvyko vaišes, kurios 
praėjo nuoširdžioje nuotaikoje. Iškilmėse -da
lyvavo ponia Heath ir kiti UNRRA pareik 
gūnai. J. Janušaitis 

tuvis tremtinys išreiškė taip retai sutinka
miems, tikrai nuoširdiems įvairių žinybų pa-* 
reigūnams, kurie vienokiu ar kitokiu reikalu 
susitiko su tremtiniais, bet juose grafiškai pa
vaizduota mūsų vargana buitis, mūsų sieki
mai bei troškimai.

Dail. V. Dobužinskis savo darbais pasireiš
kė ir už stovyklos ribų. Jis prisidėjo prie 
Šongau parodos tvarkymo, parengė Šongau 
parodos pašto ženklelio projektą. Na, o ati
trukdamas nuo įvairių visuomeninės paskir
ties darbų, nors ir mažai laiko besugriebda- 
mas, jis paslapčia, veik niekam nežinant, ren
gėsi savo darbų parodai. O tų darbų buvo 
parengęs daug ir meniškai vertingų, tik gailą, 
kad mes. jais, gyvendami Vokietijoje, nebetu
rėsime progos grožėtis.

Wuerzburgiečiai gailisi, kad jiems teko at
sisveikinti su dail. V. Dobužinskiu. Bet mes 
tikimės, kad jis paviešėjęs Paryžiuje (ten jau 
seniai gyvena jo brolis, taip pat dailininkas) 
ir atsidūręs Amerikoje, kur jo tėvas dirba 
kaip dekoratorius vienoje New Yorko opero
je, atneš daugiau naudos mums ir mūsų tė
vynei. Vytautas levaitis

(23) Balys Gaidžiunas

Pakeliui | mirtį
Bayreutho sunkiųjų darbų 

kalėjime
— Tai esi vienas iš tų, kurie daug moka 

kalbėti žodžiais, bet nieko nemoka dirbti.
— Nesiginu, — atsakiau, — kad esu dar

žininkas. Man visą gyvenimą teko būti že
mės ūkio spaudos darbininku. Savo darbą aš 
moku gerai, bet jei pataikys dirbti studentai 
medikai, tai aš tikrai pataikysiu. Gi į darži
ninkystės skyrių aš nesiveržiau.

— Mes žinome, ką 'darome, ir ten paski
riame, kur norime. Patarčiau nekalbėti dau
giau, o pasiryžti būti geru darbininku. Tu 
eisi į daržus su kitais kaliniais kasti žemės.

— Gerai, — atsakiau, — man vistiek.
Po tokio prisistaiymo pradėjau dirbti Bay

reutho sunkiųjų darbų kalėjimo daržinin
kystės skyriuje. Mūsų kolona visą laiką su- 
koši apie 40 kalinių. Nors daržų ..buvo nema
ža, išmėtytų keliose vietose, bet ankstyvam 
pavasary darbo beveik trūko. Neturėdami ką 
veikti, vis kasėme ir kasėme žemę. Kai bai
gėm perkasti vieną kartą, o su sėja buvo dar 
anksti, vėl kasėme iš naujo, daužėme grum
stus ir grėbliais akėjome. Pradžioje oras buvo 
tikrai blogas. Beveik kasdien, jei nesnigdavo 
ir tuoj ištirpdavo, tai lydavo. O jokio apsiau- 
stuko nedavė, — vis su tuo pačiu švarkiuku. 
Bet darbo sunkumą ir šaltį, kurį teko pakelti 
Landsbergo kalėjime, čia buvo nepalyginamai 
lengviau ištverti. Čia, kad ir 10 valandų per 
parą dirbdamas, vis galėjai susirasti tarpukų 
po keletą minučių ir pastovėti. Čekai kaliniai, 
iš seniau dirbantieji, žinojo kiekvieno prižiū
rėtojo kaprizus ir mokėjo juos išnaudoti savo 

naudai. Aš iš pirmos dienos pasekiau jų pa
vyzdžiu. Rėkimui visvien nebuvo jokio saiko. 
Jie rėkė ir rėkė, bet kaliniai buvo tarsi negir- 
dintieji. Jie nė nepakeldami galvų judėjo ir 
judėjo savo darbe. Čia jau kalinių buvo suda
ryta tokia tradicija, kad išviršiniai reikia ne
kreipti dėmesio į prižiūrėtojo šauksmus. Pra
džioje, kaip pasakojo seni kaliniai, tai kašta
vo daug mušimų, bet pasirinktas tonas buvo 
išlaikytas ir naujiems kaliniams perduodamas. 
Mums, pratusioms Landsberge visai kitaip 
elgtis ir mušimais iki kraštutinumo išterori- 
zuotiems, pradžioje drauge buvo keista, bet 
drauge ir smagu, kad gali net į prižiūrėtoją 
nė neatsisukti. Nors tiek širdies gilumoje bu
vo džiaugsmo, kad tokia laikysena gali paro
dyti savo žmogišką pasyvų pasipriešinimą.

Taip daržuose kapstėmės diena iš dienos. 
Pavasaris ėjo. Saulė vis aukščiau ir aukščiau 
lipo į dangų, papūtė šiltesni vėjai ir ėmė šil
dyti šiltesni saulės spinduliai. Mes pradėjome 
daržų sėją. Senieji kaliniai ėmė aiškinti, kad 
tuoj ateis sunkūs darbai, nes reikės pradėti 
laistyti srutomis ir vandeniu. Kiekvienam 
reikės vilkti sunkius vandens kibirus per iš
tisas dienas. Man atrodė, kad jau to darbo 
mums nebeteks dirbti ir dėl to susilažinome 
su vienu kaliniu. Vėliau tas lažybas su drau
gais atšventėm.

Dirbant daržuose beveik kasdien tekdavo 
matyti praeinantį gatve' adv. D. ir inž. Z. Kai 
prižiūrėtojai nusisukdavo į šalį, aš jam ranka 
pamodavau. Kaliniai tai tuoj pastebėjo ir 
ėmė teirautis, kas jis esąs. Pasisakiau, kad 
tai mano pažįstamas, bet vienas jaunas čekas 
tuoj mane pataisė: tai ne pažįstamas, bet tavo 
brolis. Jis kasdien čia praeina, o pažįstamas 
to nedarytų. Nieko į tai neatsakiau. Žinojau, 
kad mūsų kolonos kaliniai geri vyrai ir tegul 
galvoja, kaip nori. Jų akyse aš buvau didelis 
žmogus, jei manim kas kasdien interesuojasi. 

Jie jau nujautė, kad per vieną serbą kalinį, 
dirbantį alaus bravore, mes kartais gauname 
iš laisvės po siuntinį ir net rūkalų. Kaliniams 
dabar buvo aišku, kad visa tai ne kas kitas, 
o mano naujasis brolis siunčia. • Jie taip pat 
matė, kai vieną kartą varant į darbą, aš nu
mečiau į tamsų popierį įsuktą laišką. Tas 
laiškas, mano nelaimei, įstrigo į tvorą. 'Bet 
mums nuėjus, prie tvoros grįžo Dr. ir, rizi
kuodamas būti pamatytu, vis dėlto laišką išė
mė. Jame tada kaip tik ir buvo parašyta, kad 
kalinys Niko, dirbąs alaus bravore, apsiima 
mums atnešti po buterbrodą. Kalinį pasiekti 
galima per fabriko meisterį, jugoslavą. Už 
tarpininkavimą reikia ir meisteriui ir kaliniui 
šį tą duoti. Nežinau, jei tą laišką tada būtų 
prižiūrėtojai nutvėrę, kuo visas reikalas būtų 
pasibaigęs. Bet kada jis laimingai pakliuvo 
į tikrojo adresato rankas, — mes eilę dienų 
galėjom šiek tiek užvalgyti. Mūsų ryšiniųjcas 
betgi buvo savotiškas. Kai tik įdavė atnešti 
didesnį kiekį rūkalų, tai tuoj mums ir pra
nešė, kad iš jo atėmė prižiūrėtojas. Bet už 
tokią paslaugą gal ir ne per didelis procentas 
buvo paimtas. Buvo gerai, kad per jį galėjom 
rašyti laiškus. Pagaliau vieną dieną ir tas 
netikras ryšis nutrūko. Kalėjime prasidėjo 
naujas kalinių pergrupavimas. Mūsų ryšinin
ką iškėlė miegoti į kitą skyrių, o vieną dieną 
tą komandą ir visai panaikino. Sužinojau, kad 
einančių į fabrikus dirbti kalinių komandos 
nuolat mažinamos, o kai kurios ir visai nai
kinamos dėl kuro ir medžiagų stokos. Taip 
tie lietuviai kaliniai, kurie tikėjos pakliūti į 
fabrikus, ir pasiliko nuolat sėdėti celėse.

Diena iš dienos vis laukiau bet kokių ži
nių iš savųjų. Buvau prašęs, kad mano žmo
nai parašytų apie mano naują kalinimo vietą 
ir apie esamas sąlygas. Man prdnešė, kad 
laiškai pasiųsti, bet kad negauna jokio atsa
kymo. Mane ėmė didžiulė, kad gyvenant pa

čiam Kroatijos-Italijos pakraštyje, nebūtų 
kokių neramumų ar nenumatytų įvykių aukos. 
Mes beveik kasdien nelegaliai į celę gaudavom 
dienraštį. Iš jo galėjom gerai orientuotis apie 
fronto padėtį. O frontas tikrai jau buvo bai
siai sukarpytas. Nors anglai ir amerikiečiai 
žygiavo nepaprastu greičiu, bet man atrodė, 
kad jie turi dar greičiau žygiuoti ir visą Eu
ropą užimti. Aš gerai žinojau, nes savo padė
ties kailiu buvau patyręs, ką reiškia kitų atė
jimas į naujas sritis, Aš pats buvau matęs, 
kiek tada liejasi ašarų ir koks skausmas žmo
nes sukausto. Tai buvo dažnais atvejais dar 
baisiau negu vokiečių užimtose srityse Gešta- 
po šeimininkavimas. Man kasdien įdomiausia 
buvo, kaip greit raudonieji veržiasi per Ven
griją į Austriją. Aš melste meldžiaus, kad jie 
ten stovėtų vietoje ir kad mario šeima galėtų 
sulaukti arba anglų arba amerikiečių. Man 
buvo ir baisu pagalvoti, kad vėl reikės su 
mažais vaikais trauktis iš Austrijos, kaip ka
da tai prieš metus traukėsi iš Lietuvos, viską 
palikę karo gaisrų aukai. Bet žinios jokios. 
Vien sunkūs galvojimai ir liūdesys. Ir kada 
mūsų ryšininką išėmė iš buvusios darbovie
tės, reikėjo palaidoti bet kokias buvusias vil
tis susižinoti laiškais. Be paramos iš laisvės 
jau nebebuvo galima laikytis. Kad nors ko
kią paramą galėtume gauti, paskutiniu laišku 
paprašėm, kad ant daržininkystės skyriaus 
tvoros, pro kurią per dieną kelis kartus vaikš
tau, padėtų bent ko kelias cigaretes, gerai 
suvyniotas ir surištas į ryšuliuką. Bet, deja, 
laiškas jų jau nepasiekė. Reikėjo plačiai apra
šant padėjimo vietą, net išbraižant planą, vėl 
perduoti laišką. Laišką nešiojaus su sa
vim kelias dienas. O tai buvo labai 
pavojinga, kol pasisekė numesti, kad prižiū
rėtojas nepastebėtų. Tai padariau eidamas 
rytą į darbą.

(Bus daugiau)
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Kodėl brolis brolį žudo Kinijoje
Ar panaši Kinijos problema j Pabaltijo klausimą? Priešinasi sovietams palaikydami komunistus, 

žmona? Kuo tas viskas gali baigtis.
Kazys VeržikasGal ir nereikšmingas, bet nejaukus suta

pimas. Galiūnai suvažiavo Paryžiuje dėti pa
matus amžinai pasaulio taikai ir kuone tuo 
pačiu laiku spauda pranešė, kad kiniečių bro
liškas. kraujas vėl pasiliejo. Pusė milijono 
Cankaišeko kariuomenės skuba į pozicijas ko
vai prieš kiniečius, prieš Kinijos komunistus. 
Savotiška pasaulinės taikos „uvertiūra“.

Ne vienam gali atrodyti, kad tas klausimas 
bent mums, lietuviams, per daug „tolimas“ ir 
svetimas. Turime perdaug opių savo klausi
mų. Deja, ne visai taip. Mūsų likimas yra 
tų pačių galiūnų rankose. Tie patys galiūnai 
imasi „tvarkyti“ ir Kinijos reikalus. Jų įgau
tos nuotaikos Kinijoje gali labai jautriai at
siliepti ir jų laikymuisi Europos reikaluose. 
Kita vėl vertus (nors gal tai ir paradoksališ- 
kai iš pradžių atrodo), Kinijos problema turi 
tam tikro panašumo į Lenkijos, Pabaltijo ir 
kai kurių kitų Europos valstybių nūdienę pa
dėtį. . .

Kinija buvo aršiausias fašizmo priešas. Ji
ilgą laiką vienui viena kariavo

prieš galingąjį Japonijos imperializmą. Ji sa
vo žmonių gyvybe ir krauju atpalaidavo tas 
sąjungininkų jėgas, kurios visu svoriu užgulė 
Hitlerio nacionalizmą ir jį sutriuškino. Ir va 
šiandien Kinija kaltinama nedemokratišku
mu, kaltinama, kad ji nenori duoti „laisvės“ 
savo komunistams! Amerikiečiai, kurie ne
paprastai gyrė jos ištvermę ir’ narsumą ko
voje prieš japonus, liepia jai dabar taikintis 
su komunistais. Net sustabdė jai pažadėtą pa
skolą, kol nebus susitaikyta su komunistais. 
Ar nėra čia panašumo į Lenkijos ir Pabaltijo 
kraštų likimą? Visaip skatino į kova prieš 
Hitlerį, o dabar susitvarkykite patys — „de
mokratiškai“ su sovietų NKVD.

Bet nejaugi amerikiečiai ir, apskritai, 
anglo-saksai suinteresuoti

atiduoti Kiniją bolševikams?
Taip nėra. Ne kartą šioje vietoje esu išsita
ręs, kad kaip tik anglo-saksų milžiniški in
teresai yra Kinijoje ir jie tų savo interesų, 
žinoma, už jokią kainą neapleis, bet bando 
pačios tautos atsparumą. Jie padeda tik toms 
tautoms, kurios savo ryžtingumu ir ištverme 
parodo, kad besą vertos ir pagalbos, ir tvar
kos, ir laisvės. Taigi, tas Kinijos komunistų 
palaikymas atrodo tokiu pat „palaikymu“, kaip 
ir Europos lytų valstybėse. O kaip matome, 
šito „palaikymo“ vaisiais Europoje patys 
anglo-saksai nebėra „sužavėti“ ir skubiai ieš
ko išeities (dalina Vokietiją — zonas — pu
siau ir pan.).

Kaip į visa tai reaguoja Kinija? Ji siekia 
susitvarkymo, ji siekia išsivadavimo iš viso
kių „įtakų“, nepaisydama tai, kad šiuo metu 
visas kinų kraštas yra

pasinėręs įvairiausiose negerovėse
Visų pirma daugybė Kinijos-gyventojų yra 

fiziniai palaužti. Jie nepakankamai valgo, ken
čia alkį ar net badą. Juos kankina ligos (ma
liarija, tuberkuliozė, dezinterija, cholera) ir 
parazitai. Kinų ekonominis gyvenimas stovi, 
vaizdžiai sakant, ant prarajos kranto. Tai ka
ro, japonų blokados ir pilietinių karų pasė-

Iš pradžių, žinoma, ir Japonija ir Kinija 
buvo vienodoje padėtyje. Abi jos norėjo gy
venti užsidariuosis, izoliuotai, nenorėjo nieko 
bendro turėti su baltaisiais. Baltieji, žinoma, 
tokio jų noro nepaisė. Ar jos norėjo ar ne
norėjo — jie „jautė pareigą“ jas „sukultūrin
ti“. Tuo būdu Japonija ir Kinija buvo net

du kartus prievarta atidarytos Europos 
prekybai.

Pirmą kartą tatai padarė portugalai ir olandai 
septynioliktame amžiuje. Antrą kartą, apie 
vidurį devynioliktojo amžiaus, tą patį pakar
tojo britai ir amerikiečiai (Mat, po pirmo ati
darymo japonai ir kinai kiek galėdami vis 
vien darė kliūtis).

Du kartus (1839-1842 ir 1857-1860) Kinija 
turėjo kariauti su D. Britanija (dėl opiumo 
prekybos). Po to anglai gavo iš kinų Hon
kongo ir privertė kinus atidaryti jiems kitus 
uostus. Prancūzai įsikūrė Indo-Kinijoje (di
desnė, negu pati Prancūzija).

Po šitų ir kitų kiniečiams nemalonių įvy
kių jie pamatė, kad taip lengvai nuo europie
čių apsiginti nebegalės. Nusprendę, kad rei
kia mokytis iš tų pačių europiečių, kaip su jais 
kovoti, panašiai, kaip darė Rusijoje Petras Di
dysis, panašiai (tik labai sėkmingai) darė ja
ponai. Tačiau kinams nelabai sekėsi europe- 
jinti savo kraštą — mat, daug kiniečių buvo 
tam priešingi ir trukdė. Japonai paskubėjo, 
modemizavosi ir pradėjo

spausti Kiniją.
Prie jų prisidėjo rusai ir vokiečiai, kiekvienas 
vis šį tą sau „pasiimdamas“ iš Kinijos. Jei 
šitokie Kinijos „pešiojimai“, tai atsiradęs ki
tas europiečių „paprotis“ Kiniją ne tik įžeidė, 
bet1 stačiai griovė iš pamatų. Mat, europiečiai 
pradėjo dalintis sau Kinijoje savo 

interesų ir įtakos sritis.
Vadinasi, šeimininkauti kaip savo namuose. 
Kinijos vyriausybė buvo tuo laiku silpna ir 
bijojo viešai tam pasipriešinti. Užtat susidarė 
slapta kiniečių organizacija, Boksininkai, ku
rie iš tikrųjų darėsi vis pavojingesni svetim
šaliams. Vyriausybė tų boksininkų viešai ne
palaikė, bet slaptai juos rėmė.

Už tat svetimšaliai nepaprastai žiauriai 
numalšino boksininkus.

Tame malšinime dalyvavo: anglai, amerikie
čiai, japonai, prancūzai, vokiečiai, rusai ir kt. 
Kinų vyriausybė turėjo su tuo sutikti ir leisti 
svetimšaliams ateityje patiems save „ginti“. 
Šitokie įvykiai visai „atvėrė“ akis kiniečiams. 
Jie pamatė, kad delsti nebegalima, kad reikia 
progresuoti, reikia taip susitvarkyti, kad ga
lėtų būti patys savo krašte šeimininkais. Visa 
tatai sklandžiai nėjo. 1911 metais pietų Ki
nijos Dr. Sun Yat-sen vadovaujant kilo revo
liucija, ir

- 1912 metais Kinija tapo respublika.
Tačiau ir po to tvarkos daug neatsirado. Nuo
lat sukilimai, revoliucijos, perversmai. Po 
pirmojo pasaulinio karo

Washingtono 
konferencijoje susirinkusios valstybės nutarė 
nepažeisti Kinijos nepriklausomybės ir laiky
tis jos atžvilgiu „atvirų durų“ politikos — va-

kos. Kinija turi dabar net tris valiutas savo 
viename krašte (Meksikos dolarai, Kinijos do
larai ir Cankaišeko dolarai). Visos trys jos 
nepaprastai svyruoja. Už vieną Amerikos do- 
larą duodama 1500 kinų dolarų .ir daugiau. 
Tam, kad Šanchajuje gauti kambarį, reikia už 
jį sumokėti nuomą už 80 metų pirmyn arba 
duoti aukso gabaliuką. Žmonių moralė pakri
kus. Korupcija, spekuliacija, gobšumas čia 
„žydi“, kaip ir daugumoje kitų karus ir poli
tinius sukrėtimus pergyvenusių kraštų.

Tačiau pati opioji ir pavojingoji Kinijos 
negerovė — tai jos

vidaus politinė nesantaika.
Ji žudo kraštą. Ji stumia kiniečius į sveti
mųjų „globą“ ir besaikj^išnaudojimą. Iš kur 
kyla šita amžinoji ir kruvinoji jų nesantaika? 
Šis klausimas yra įdomus ne vien kiniečiams. 
Jis įdomus visoms toms tautoms, kurioms grę- 
sia svetimųjų „globa“ ar kurios tos „globos“ 
negali atsikratyti. Tačiau tam, kad supratus' 
šį klausimą, reikia žvilgterėti į praeitį. Rei
kia surasti, kada ir kuriuo būdu Kinija pasi
darė svetimų valstybių „dėmesio“ objektu ir 
ką tas „dėmesys“ iš tikrųjų reiškia.

Išbujojęs modernusis Europos ir Amerikos 
imperializmas teturėjo tik tris savo ekspansi
jos sritis: Afriką, Artimuosius ir Tolimuosius 
Rytus. Su Afrika „apsidirbti“ buvo, palygin
ti, nesunku. Čia dovanos ir papirkimas vie
tinių „kunigaikščių“ ar kitaip pavadintų val
dovų ar vadų reikalą labai „palengvino“. Jei 
reikėdavo ir pakariauti, tai moderniniai gink
lai vis vien per ilgesnį ar trumpesnį laiką 
laimėdavo. Daugiau nesusipratimu būdavo 
tik tada, kai patys „kultūrintoj ai“-nugalė to j ai 
tarp savęs susipešdavo, negalėdami aukos pa
sidalinti. Su „afrikiečiais“, t. y., su Afrikos 
čiabuviais gyventojais, paprastai, daug skai
tytis nereikėjo.

Visai kita padėtis Azijoje.
Azijos tautas pavergti nelengva ar net 

neįmanoma.
Šimtus milijonų žmonių turinčias, senos kul
tūros Azijos tautas teko Imperialistams kitaip 
traktuoti, negu Afrikos tautas ir tauteles. Ži
noma, Azijos kad ir didelės tautos nebepa
jėgė atsispirti Europos „kultūrnešiams“, bet 
jos taip pat nepasidavė galutinai, ir už tat 
matome, kad daugumos jų likimas surado ar 
suranda kitus kelius. Ir tai kelius, vedančius 
į išlaisvinimo nuo „išlaisvintojų“. Pavyzdžių 
neminėsiu, esu juos plačiau aptaręs sene
sniuose „M. K.“ numeriuose. Dabar tik kon
krečiau apie tuos kelius, kurie atvedė

Kiniją į dabartinę padėtį 
ir kuri neleidžia Kinijai nustoti kariauti ir 
pereiti į ramų ekonominės ir kultūrinės kū
rybos darbą. Kinija yra labai didelis (apie 
400 milijonų gyventojų) ir gamtos turtingai 
apdovanotas kraštas. Todėl visai suprantama, 
kad jąja labai daug kas (vieni anksčiau, kiti 
vėliau) buvo susidomėjęs. Svarbiausieji jos 
„interesantai“- buvo (ar dar yra) Anglija, 
Prancūzija, Vokietija, Rusija, Japonija, Ame
rika. Vadinasi, pačios didžiosios pasaulio vals
tybės.

Kas valdo: Čankaišekas ar jo

dinasi, visi gali išnaudoti ją, kaip tik kas mo
ka. Japonijai tatai labai patiko. Ji 1931 me
tais atėmė iš Kinijos Mandžūriją (apie 30 mil. 
gyventojų) ir ten įsteigė neva „nepriklauso
mą“ valstybę

M a n d ž u k o.
Anuometinė Tautų Sąjunga į tokį japonų žygį 
beveik nereagavo. Japonai buvo aiškiai pro
teguojami prieš rusus. Kinai kentėjo. Kinai 
ne tik kentėjo, bet nuo 1937 mtetų-'tir net 
anksčiau) kariavo prieš japonus, tuo gelbėda
mi ir rusus ir visus sąjungininkus nuo dar 
didesnių japonų puolimų. Ilgą laiką kinai ko
voje prieš japonus buvo palikti, taip sakant, 
Dievo valiai — vieni, tik kai Hitleris tapo 
sudorotas, sąjungininkai „ėmėsi“ japnų.

Visų kovų vadu ir faktinu naujosios Ki
nijos kūrėju yra laikomas garsusis generali
simus Čankaišekas. Bet ne daug kas težino, 
kad pačių didžiųjų idėjų kūrėja ir dažnai fak- 
tina jų vykdytoja yra generalisimo žmona 

ponia Cankaišek-Sung.
Tai yra Amerikoje gimusi, ten išėjusi aukštuo
sius mokslus (katalikė, ji ir savo vyrą — ge
neralisimą „atvertė“ į katalikus), aukštos in
teligencijos ir didelės politinės išminties mo
teris. Ji dalyvauja visuose svarbesniuose pa
sitarimuose su užsienio diplomatais, kaip ge
neralisimo „vertėja“. Ji buvo pirmoji naujai 
įkurtos oro susisiekimo ministerijos sekre
torė. Pagaliau 1936 metais, kai nepaklusnieji 
generolai buvo paėmę generalisimą- į nelaisvę, 
— ponia Cankaišek-Sung, asmeniškai, savo 
lėktuvu skrenda į pavojingą kovų zoną ir po 
72 valandų sunkių, bet sėkmingų derybų iš
laisvina savo vyrą ir abu laimingai nusilei
džia į Nankingo aerodromą. Ponia Cankaišek 
vaidina didelį vaidmenį taip pat ekonominia
me, socialiniame ir kultūriniame Kinijos gy
venime. Tad daug kas pagrįstai klausia, kas 
valdo Kiniją: Čankaišekas ar jo žmona? Ne
svarbu, koks bebūtų atsakymas į šį klausimą. 
Svarbu tai, kad Kinijos viršūnėse stovi aukš
tos europietiškos kultūros asmenys, kuriems 
pasaulinės diplomatijos ir tarptautinės politi
kos „gudrybės“ nesudaro jokios „Amerikos“. 
Tik žinant šitas aplinkybes ir tai, kad pats 
Čankaišekas kurį laiką buvo artimas komu
nistams ir gerai juos pažino, galima suprasti, 
kodėl Kinija nesiduoda

nei įkalbinėjama nei grąsinama.
Kinija eina per vargus, per skausmą į tautos 
laisvę ir tikrai nepriklausomą valstybę, ku
riai kelią pastojo savo krašto, t. y., kinų ko
munistai. .

Žinoma, čia galima pasakyti — kinų ko
munizmas yra jos vidaus dalykas. Jeigu at
siranda daug komunistų, tai būtų nedemokra
tiška neleisti jiems ten vaidinti atitinkamą 
vaidmenį. Paviršutiniškai žiūrint, taip ir at
rodo. Net amerikiečiai, duodami paskolą Ki
nijai, siūlo sudaryti modemiška armiją iš 60 
divizijų: 50 divizijų iš kiniečių ir 10 divizijų 
iš komunistų (Ar nepanašu į bolševikų turė
tas „bazes“ Pabaltyje?).

Reikia atsiminti, kad per nepriklausomu, 
bet sovietinę Mongoliją (ji dabar prašos'! pri
imama į JT) sovietiškas komunizmas atsirado

(Pabaiga 7 pusi.)

K. Apaščia

Draugas, kurio nebepažįstu
Mudu augom kartu. Mudu dalinomės savo 

žaislais ir žaidėme tuos pačius žaidimus, o 
kartais, užėjus šelmiškai nuotaikai, iš anksto 
susitarę ir bendrai veikdami pridarydavome 
tokių išdaigų, už kurias iš savo gimdytojų 
gaudavome pylos, bet jau ne vienodai, o pa
gal jų įniršimo bei tėviškos meilės laipsnį. 
Vėliau, skausmams aprimus, turėdavome pri
pažinti, kad mūsų atžvilgiu jie visgi nebuvo 
lygiai teisingi... Bet kas tiksliai apskaičiuos, 
kiek reikia įkrėsti už tai, kad iš guminių svai- 
dyklių paleistais akmenukais ištratindavome 
apleistos cerkvės langus arba iki įtūžimo įer
zindavome kaimyną senuką, kas 5 minutės 
paspausdami jb durų skambutį?...

Su Bertašių Anuprėliu verkiau ir juokiaus, 
su juo mokiaus ir šėlau, pykau ir taiklaus, bet 
viskas ir visada baigdavosi šilta ir patvaria 
draugyste.

Tik vėliau, jau vyriškėjant, ėmė aiškėti 
kai kurie skirtumai. Aš buvau nedidelio ūgio, 
truputį buka ir užriesta nosike, bemaž kinie- 
tiškai siaurų akių ir — gana atžagarus, žodžiu, 
toks, kokį mergelės šiaip tarp pakenčia, bet 
kad labai jį gerbtų ir net juo grožėtųs! — 
didelė retenybė. Ne ką didesnės vertės buvo 
ir kiti mano bendramečiai. Bertašių Anuprėlis 
gi išaugo į tikrą Anuprą Bertašių, augalotą 
ir tiesaus liemens vaikiną su taisyklingų 
bruožų veidu ir puikiais, kiek garbanotais, 
juodais plaukais, kurie kas rytas būdavo rū
pestingai sušukuojami ir ištrinami briliantinu. 
Nė pats nežinau, iš kokios versmės jis pasi
sėmė žymiai daugiau elegancijos ir paslanku
mo, tad Ievos dukterų tarpe beregint įsigijo 

didžiausią pasisekimą, kas teikė jam daug 
pirmenybių.

Dažnai jis susilaukdavo švelnių meilės 
laiškelių, kartais net odekolonu iškvėpintų ir 
pagražintų žalios rūtos šakele, bet visi jie 
likdavo be atsakymo. Man, kaipo geriausiam 
savo draugui, kiekvieną tokį atsitikimą jis kuo 
atviriausiai papasakodavo ir — patsai juok
davos iš mergelių naivumo. Ak, bepigu buvo 
jam brangintis ir šaipytis, bet jei aš būčiau 
turėjęs tiek pasisekimo, tai iš džiaugsmo tikrai 
būčiau sukvailiojęs.-

Į moteris Anupras žiūrėjo maloniai ir net 
patraukliai, vienok nesusigundė jokiais vylio- 
jimais, nors tatai būtų buvęs ir pats gražiau
sias obuolys iš .pagarsėjusių rojaus sodų. Man 
atrodė, kad jis mieliau gėrisi žiedais ir gaivi
nasi jų aromatu, užuot ragavęs vaisius, kurie 
nežinia ko verti ir kam iš tiesų jie priklausys.

Kai aš kartą paklausiau, kokia gi jo nuo
monė apie moteris, jis man atsakė, kad sau
lėtą dieną moteris esanti vyro šešėlis, o apsi
niaukusią — visiškai nepastebimas ir stebė
jimo nevertas, daiktas.

Taip pamažu įsitikinau, kad jame auga ir 
bręsta asmenybė, tiesa, kiek išdidi, bet pa
kankamai kilni, kuri greičiau malones dalins 
kitiems, negu pati iš ko nors jų lauks.

Mudviem teko išsiskirti.
Praėjo daug laiko.
Mano Anupras jau buvo išplaukęs į pir

mąsias viešojo gyvenimo vietas. Vienoje mi
nisterijoje jis turėjo patarėjo postą. Kaip 
buvo kalbama, jis ten buvęs itin griežtas ir 
pravedęs daugybę drąsių administracinių re
formų, sukėlusių daug triukšmo ir erzelio, bet 

visame kame buvęs nuostabiai teisus ir tei
singas, todėl greitai nusipelnęs visuotinio įver
tinimo. Spauda įvairiomis progomis dėjo jo 
paveikslus ir gyrė jo veiksmus, tuo būdu 
nuimdama nuo kelio visas kliūtis, kuriuo 
einama į didžiąsias karjeras.

Tą dieną buvau atvykęs į Kauną. Atsiminiau 
jaunystės dienų draugą Anuprą Bertašių, kurį 
ir ryžausi tuojau aplankyti. Beregint mane 
visą sujudino mintys, kaip mudu pulsime 
viens antro glėbin, kaip suspausime veidą 
prie veido, ūsą prie ūso, kaip jis vaišins mane 
kava ir pyragaičiais, kaip vedžios už paran
kės, aprodydamas man savo apartamentus, 
biblioteką, numizmatikos rinkinį ir kaip spir- 
sis, jog aš būtinai likčiau svečiuotis rytdienai 
ir porytdienai... Ak, tu, miela draugyste, 
karšta ir neužgęsinama draugyste!...

Adresų biure sužinojau jojo adresą: Aukš
toji Freda, Lakūnų plentas, vilos numeris... 
Autobusu važiuoti iki Volfo-Engelmano bra
voro, toliau — pėsčiomis per Žaliąjį tiltą ir 
tada takučiu tiesiog aukštyn.

Po pusvalandžio jau stovėjau prie Berta- 
šiaus namučių žvalgydamasis, pro kurias du
ris man pas jį patekti. Nutariau eiti tiesiai, 
per fasadines duris, kuriose tuojau pastebė
jau mažą vizitinę kortelę: „ANUPRAS BER- 
TAŠIUS, II aukštas“. Štai kur jis! — džiūga
vo mano širdis. Pamažu žingsniavau laiptais 
aukštyn. Durys. Vadinasi, jau čia. Spūsterė
jau skambutį — tyla. Spūsterėjau dar kartą. 
Tik tada išgirdau moters balsą, kuris gana 
šiurkščiai kažkam įsakinėjo: „Ar negirdi tu, 
kerėpla, kad skambina? Vėl atsirioglina koks 
nors, atsiprašant, tavo" draugas ...“

Nors buvo vasaros laikas, bet mane kaip 
mat išmušė šaltas prakaitas. Suabejojau, gal 
būsiu ne į tas duris pataikęs. Vienok tuo metu 
jau ėmė šlepsenti sunkūs žingsniai, sprakte- 
lėjo užraktas ir — prieš mane jau stovėjo tas, 

kurį pagal dokumentus ir įpratimą visi va
dino Anupru Bertašium! Žengiau žingsnį ar
tyn ir, taręs:

— Štai kur tu! Sveiks, bičiuli! — norėjau 
puolęs apglėbti jį ir stipriai, stipriai suspausti 
savo glėbyje, bet čia, mane stabdydamas, 
Anupras išskėtė priešais abi savo rankas, ku
rios iki alkūnių buvo atraitotos, o delnai 
šlapi...

— Atleisk man: dvokiu, tur būt, kaip 
šeškas. Matai, tarkavau krienus. Bet labai 
prašau į vidų. Nemėgstu ilgų procedūrų.

Nusivedęs pasodino jis mane valgomajame 
ir tada tarė man:

— Pirmiausia — nenustebk, bičiuli, jei 
prisipažinsiu, kad esu jau vedęs ir turiu 
įpėdinį.

Aš išplėčiau akis, nes šitokia naujiena 
tikrai man buvo nelaukta.

— Kągi, tokia yra kiekvieno tikro vyro 
misija. Pasakysiu, kad tai ne atsitiktinumas, 
o-mano pažiūrų revizijos išdava...

Tylėjau ir žiūrėjau į jį: jo akys, matyt, 
nuo krienų, buvo paraudusios ir ašarotos, jis 
pats jau buvo kiek nutukęs ir sulinkęs, plau
kai žilsterėję ir sutaršyti, seniai, oj seniai be- 
tepti briliantinu.

Jis tęsė toliau:
— Parodysiu tau savo žmoną, kuri yra 

nuostabiai puiki moteris, tik truputį įnoringa. 
Toks charakteris. Bet pasakysiu — tikras, 
natūralus charakteris. . Tatai man patinka, 
nes joje matau tą tikrąją' moterį, o juk tik 
tokios mūsų gyvenimą daro kilnų ir prasmin
gą, kitaip mes, vyrai, būtume žuvę. Na, bet 
tuojau turėsi progos ir pats susipažintu Re
gina, ponia Regina, gal malonėsite nors minu
tėlei čionai?! — švelniai šūktelėjo jis, atsigrį
žęs į pusiau praviras duris.

Iš ten pasirodė kiek mieguista ir apsiblau
susi juodplaukė, lieknutė ir iš tiesų daili po-
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Į Lenkiją iš arčiau pažvelgus
Jonas Meškuitis

Lenkai apie save sako, jog jie moka did
vyriškai mirti, tačiau gyventi nekaip. Nemo
ka ar nesiseka, sunku pasakyti, bet gi šian
dien eilinio Lenkijos piliečio pagrindinė po
kalbio tema yra ne krašto politinis ir ūkinis 
stabilizavimas, karo žaizdų gydymas, o pilie
tinis karas, tretysis pasaulinis karas, Anderso 
armijos ateitis ir visa kita, kas gali turėti 
bendro su radikaliomis permainomis tiek Len
kijos vidaus, tiek tarptautinės politikos san
tykiuose. Visa tai rodo, kad lenkų tauta savo 
masėje yra daugiau negu nusivylusi laimėto 
karo ir nelaimėtos taikos rezultatais. Nevil
tis ir netikrumas dėl savo rytojaus nėra gy
venimo ir pažangos akstinu. Tat ar nuostabu, 
jei šiandien einant per nuniokotus miestus ar 
dirvonuojančius laukus, vietomis susidaro įs
pūdžio, jog ddr vakar čia būta karo.

štai, kad ir nelaimingoji Varšuva. įsteigta 
eilė vyriausių ir eilinių komitetų, valstybinių 
ir visuomeninių įstaigų Varšuvai atstatyti, 
(pasigirdo spaudos balsų, kad ir Stalinas pa
žadėjęs dalį Varšuvos sovietišku tempu at
kurti), tačiau šiandien dar studentai, įstaigų 
tarnautojai ir fabrikų darbininkai privalo be
veik nuogom rankom Varšuvos’ gatves nuo 
griuvėsių atrausti, gi pats atstatymo darbas 
sudaro pagrindinę temą satyros žurnalų bei 
šiaip spaudos feljetonų skiltyse.

Jei nėra sąlygų ir nuotaikos imtis atstaty
mo darbo, vadinasi, krašte dar neišgaravo pa
rako tvaikas.

Lenkai moka didvyriškai mirti, — ir jie 
atvirai kalba, kad dar neatėjęs laikas paro
dyti, jog moka ir gyventi. Kodėl ne laikas?

Trys pagrindiniai veiksniai veda aštrią ko
vą už Lenkijos ateitį: pogrindis, legalioji opo
zicija ir Maskvos vairuojama vyriausybė.

Pogrindžio organizacijos, neatžvelgiant 
paskelbtų amnestijų ir kitokių vyriausybės 
viliojimų, neatsisako kovos ir neina į kom
promisus. Jų tikslai ir esamos padėties įver
tinimas nekelia jokių abejojimų. Jų tikslas 
neapsiriboja vien lenkų tautos troškimų pro
pagavimu, o besąlyginiu įgyvendinimu. Ne 
tam buvo stota kovon su vokiečiais, kad at
sidarytų vartai į Europą rusams, ne tam buvo 
du kartus aukota Karšuva, ne tam nustota 
6 milijonai pajėgiausių tautos sūnų ir dukrų, 
kad būti pėstininku raudonojo karaliaus sar
gyboje.

Kokią jėgą atstovauja lenkų pogrindžio or
ganizacijos, geriausia bene bus matyti iš vy
riausybės pastangų ir priemonių kovai su 
ginkluotąja ir kovoje patyrusia opozicija. Ne 
per seniausiai paskelbtame valstybės biudže
te taip vadinamai Viešojo Saugumo Ministe
rijai skirta kuone 4 milijardai (ne milijonai!) 
zlotų. Ši pozicija, po Krašto Apsaugos ir Švie
timo ministerijų užima biudžeto išlaidose gar
bingą trečiąją vietą. Reikia pažymėti, kad ta 
Viešoje Saugumo ministerija nėra tai, ką mes 
vadintume Vidaus reikalų ministerija. Yra 
dar taip vadinama Viešosios Administracijos 
ministerija, bet kadangi jai vadovauja Mi
kolaičiko žmogus, jos kompetencija apima ad
ministracijos sritį ir tai tik pusėje Lenkijos 
teritorijos, kitą pusę, naujai prijungtąsias buv. 
Vokietijos sritis, valdo komunistų partijos ge
neralinis sekretorius vicepremjeras ir Atgau
tųjų ‘Sričių Ministeris (Ministerstwo Ziem 
Odzyskanych Gomulka). 

Lenkų kariuomenė, anot jos vado maršalo 
Rolos-Žymierskio, šiandien stovi antroje vie
toje po geriausios ir stipriausios Europoje rau
donosios armijos. Iš šalies žiūrint, taip ne
atrodo, tačiau maršalas gal turi omenyje tai, 
kad jai vadovauja 3 mėnesių kursus baigę 
savi, na, ir patyrę rusų karininkai. Tiek to. 
Klausimas tik, ar taikos metu tokios jau ga
lingos pajėgos nepakaktų ir vidaus tvarkai ir 
saugumui patikrinti. Pasirodo — nepakanka.

Kas gi pagaliau yra ta Viešojo Saugumo 
Ministerija (Ministerstwo Bespieczenstwa Pu- 
blicznego), kurios priešakyje stovi komunisti
nis generolas. Tai yra antroji Lenkijos ka
riuomenė, parinkta kovai su esamojo rėžimo 
priešais. Viešojo saugumo kariuomenė, poli
tinė ir kriminalinė policija, viešoji policija 
(milicija obyvatelska). ir ginkluota savanoriš
ka pagalbinė milicija, kuriosm orėta sudaryti 
net iki 100.000 vyrų, ypač balsavimo metu 
„tvarkai užtikrinti“, — štai elementai, reika
lingi piliečių ( o gal vyriausybės) saugumui.

Turint omenyje, kad kuriant ir komplek
tuojant Šias „liaudies demokratijai“ (kad ne
painioti su vakarų „kapitalistinėmis demo
kratijomis“) apsaugoti pajėgas, aktyviai da
lyvauja toje srityje patyrę Maskvos instruk
toriai, reikia pripažinti, jog vargu ar rasime 
Europoje demokratinę šalį, kur piliečių sau
gumu būtų taip kruopščiai rūpinamasi.

Kada savo laiku Mikolaičikas pasiūlė šią 
ministeriją apkarpyti ir sujungti į vieną vi
daus reikalu ministeriją, o jo kolega Banczi- 
kaš savo garsioje kalboje pareiškė, jog po
grindžio organizacijų veikimas, tai yra demo-

kratiškųjų Lenkijos sluogsnių savisauga nuo 
komunistinių politinės kovos metodų, prasi- 
d’ėjo Mikolaičiko partijos kaltinimai palaiky
me ryšio su pogrindžio „fašistais ir liaudies 
demokratijos priešais“. Tuo būdu ir legalioji 
opozicija atsidūrė didelėje nemalonėje.

Kaip .galėjo atsitikti, kad į vyriausybę įei
nanti ir joje pasiliekanti partija gali sudaryti 
tai pačiai vyriausybei opoziciją? Kaip žino
ma, Vakarų sąjungininkai ne tik iš lenkų, bet 
ir rumunų bei bulgarų rfikalavo praplėsti 
vyriausybės bazę, įtraukiant krašto vairavi
mo darban kuo plačiausius demokratinių sro
vių sluogsnius. Tuo buvo sąlyguojamas tų 
kraštų vyriausybių pripažinimas. Lenkų vy
riausybė, matydama, kad vien Maskvos pri
pažinta ir remiama krašto išvairuoti iš ūki
nės suirutės neįstengs, o be to, tarptautinės 
politikos situacija reikalavo, kad Lenkija bū
tų atstavaujama sąjungininkų pripažintos vy
riausybės, Liublino marionetės leidosi į dery
bas su kai kuriais londoniškiais ir krašto at
stovais, kurie Liublino vyriausybės sudaryme 
nedalyvavo.

Tuo būdu keturios susiblokavusios parti
jos (faktinai viena partija su keturiais posky
riais) buvo papildytos pavieniais asmenimis iš 
krašto ir Londono, kurie įėjo vyriausybėn ar 
gavo kitus atsakingus postus beveik be jokių 
sąlygų, gi Mikolaičikas, salyguodamas įeiti 
vyriausybėn, statė ne tik reikalavimus, bet 
derybų rezultatus dar užfiksuoti formalioje 
sutartyje. Šio t. v. Maskvos susitarimo pasė
koje, Mikolaičikas tfeima vicepremiero ir že
mės ūkio ministerio postus, be to, jo partijai 
atitenka dar viceprezidento, švietimo, viešo
sios administracijos ir pašto ministerijos po
stai. Grįžęs kraštan, Mikolaičikas atnaujina 
50 metų amžiaus susilaukusią liaudininkų 
partiją ir aktingai stoja ginti savo Maskvos 

Prancūzų spaudos aktualijos
Vokietijos problema ^pastaruoju metu iš

kilo į vieną pirmųjų vietų šiuo metu pokapi- 
tuliacinės Europos vyrų svarstomųjų reikalų 
eilėje. Nuo šios problemos išsprendimo dau
geliu atžvilgiu priklausys ir rytinės Europos 
politinė padėtis. Nenuostabu tad, kad Vokie
tijos likimo klausimams svarstyti prancūzų 
dienraščiai skiria nuolat daug vietos. „Epo- 
que“ šiuo klausimu deda Alberto Mousset ve
damąjį. Str. autorius pamini šios problemos 
sprendimo projektus — federalistinį principą 
(britai, iš dalies amerikiečiai), prancūzų aišku 
nusistatymą atskirti Ruhro ir Reino kraštus 
ir sovietų statomas sąlygas pirmoje eilėje vi
siškai demokratizuoti ir denacifikuoti Vokie
tiją. Toliau jis nurodo ir į pačių vokiečių pa
žiūras. Jos įvairios — komunistų partija esan
ti vieningos Vokietijos šalininkė. Dr. Schu- 
macherio vadovaujami socialdemokratai pa
brėžia Reino ir Ruhro neatskyrimo reikalą ir 
nori socialistinio rėžinio vieningos Vokietijos. 
Krikščionys demokra/ai su J. Kalseriu prieša
ky federalistinės Vokietijos principą dabarti
nėse sąlygose pripažįsta vis dėlto priimtinu, 
nors ji laiko aiškiai prėvizoriniu. Ir jie, ap
gailestaudami rytinių sričių netekimą, visu 
griežtumu pasisako prieš Ruhro ir Reino kraš
tų atskyrimą.

Str. autorius mano, kad visos šios išeitys 
vargiai patikrinsiančios Europos centro sau
gumą, jei nebus pasiektas pagrindinis dalykas 
— sutarimas nugalėtojų tarpe. Jei Šie pasta
rieji nebūsią vieningi, nieko nepadėsiąs Vo-

kietijos suskaldymas į federalines valstybes ar 
jos pavertimas vieninga valstybe. O jei di
dieji pasirodys sugebą išlaikyti savo tarpe vie
ningumą, tai, nepaisant politinės evoliucijos 
Vokietijoje, Europa ilgesniam metui galėsianti 
būti apsaugota nuo germaniškosios agresijos 
atgijimo.

— Birželio m. 24 d. Bidault sudarytoji lai
kinoji Prancūzijos vyriausybė, kaip žinoma 
vėl atstovaujanti tris didžiąsias rinkimuose 
laimėjusias partijas, šiuo metu energingai 
ėmėsi įvairių politinių bei ekonominių reikalų 
sprendimo. Palyginti, greitai ir be dfdesnių 
„skausmų“ sudaryta ji, nepaisant tam tikro 
komunistų partijos rezervuotumo, visuomenės 
ir užsienių viešosios nuomonės priimta palan
kiai. „Le Monde" savo vedamajame pažymi, 
kad, esą, prie vieno stalo susėdę Dievo ir Sta
lino vaikai... Tripartizmo sistema tęsiama 
toliau, tačiauxneatrodą, kad partijų tarpusa- 
viai santykiai nuo birželio m. 2 d. būtų pa
gerėję. Ypač tarp dviejų kairiųjų partijų. 
Viena kitą jos kaltina išdavimais, apgaule ir 
1.1 „Figaro“, sveikindamas vyriausybę ir jos 
energingą galvą Bidault, pareiškia rezervų dėl 
trijų partijų sistemos teigiamų vaisių ateičiai. 
Esą, nebūtų blogai, jei visos trys partijos bū
tų susivienijusios bendrų tautinių interesų la
bui, o taip nesą. Tauta esanti susiskaldžiusi 
ir tai puikiai parodę rinkimai. Dienraštis pa
sisako prieš rinkiminį įstatymą, kurį seimas 
turėsiąs pakeisti, nes kitu atveju per spalių 
mėn. rinkimus negalima bus penkeriems me- 

sutartyje reikalautų sąlygų. Pagrindiniu jo 
reikalavimu buvo kuo skubiausiai pravesti 
jau daug kartų žadėtus Seimo rinkimus, ei
nant 1921 metų Konstitucija, kaip tai numato 
pačios vyriausybės t. v. Liepos mėn. mani
festas, kad tuo būdu užbaigus „laikinumo" 
laikotarpį ir duoti' pagaliau tautai galimybę 
pačiai išsirinkti pageidaujamą vyriausybę. 
Liubliniečiai, jausdami tvirtą Maskvos užnu
garį ir matydami vis didėjanti Mikolaičiko 
populiarumą, ne tik kad nęmanė vykdyti 
Maskvos susitarimo, bei pradėjo apšaukti 
Mikolaičiką vakarų kapitalistinio pasaulio 
agentu ir Trojos arkliu, kurio pagalba prieš
karinės politinės grupės norinčios atgauti se
nąsias pozicijas. Prasidėjo areštai ir partijos 
skyrių uždarymai, ir nors mestųjų kaltinimų 
pakaktų visai partijai uždaryti ir Mikolaiči- 
kui suimti, tačiau liubliniečiai gerai žino, kad 
tai būtų lygu santykių su vakarų sąjunginin
kais nutraukimui.

Kiek vėliau buvo leista dar įsisteigti jung
tinei katalikų partijai „Stronictwa Pracy“. 
Tačiau pradėjus ją iš vidaus skaldyti ir šiaip 
neduoti normalių sąlygų politinei partijai 
veikti, jos vadovybė nerado galimu tokiose 
sąlygose tęsti politinį darbą ir savo veikimą 
sustabdė. Gi Mikolaičikas veda toliau kietą, 
viešą, atkaklią kovą, nors vilčių laimėti at
viroje kovoje dabartinėse sąlygose jis ir ne
mato.

Prie laisvų ir nevaržomų Seimo rinkimų 
neprileis liubliniečiai tol, kol, anot jų, kraštas 
nebus išvalytas nuo „fašistinių gaivalų“. Kad 
tam valymui rimtai ruošiamasi, o iš dalies 
jis vykdomas jau visą laiką, matėme iš vy
riausybės mobilizuojamų priemonių „liaudies 
teisėms ir saugumui patikrinti“. Kuo ši kova 
baigsis, šiuo metu dar sunku pasakyti, aišku

(Pabaiga 7 pusi.).

tams sudaryti seimo ir vyriausybės. Dabar gi 
seimas turėsiąs perkošti tokią konstituciją, 
kuri leistų Prancūzijai išvengti visų diktatū
rinių avantiūrų ir garantuotų tradicines lai
sves. Tokia konstitucija, pabrėžia „Figaro", 
priimsianti didžioji prancūzų dauguma ir tai 
esąs vyriausybės uždavinys. Komunistų ,L* 
Humanite“ tenkinas konstatavimu, partijai 
gavus vyriausybės patikinimus atlyginimų pa
kėlimo reikalu. Dienraštis nuolat pabrėžia at
lyginimo pakėlimo reikalus ir nurodo į čia 
pasireiškiantį komunistų budrumą ... „L’Or- 
dre“ pažymi netikrą vyriausybės ateitį. Esą, 
dabartinis periodas prancūzų viešajam gyve
nime pasižymi netikrumu. Pirmoji sąlyga — 
išeiti iš laikinumo padėties. Radikalai „La 
Depeche“ aiškinasi, kodėl jie atsisakę įeiti į 
vyriausybę. Jie būsią konstruktyvinėje opo- 
cicijoje ir palaikysią Bidault kiekvienu at
veju, kai tik atsidursią pavojuj Prancūzijos 
reikalai. Juos su trim didžiosiomis partijo
mis skiria ypač pažiūros į kai kuriuos esmi
nius reikalus, pav., spaudos rėžimas ar rinki
minis įstatymas. „Franc-Tireur“ pasisako 
prieš M.R.P. vadovaujamą vyriausybę — esą, 
M.R.P." partija atstovaujanti krašto mažumą, 
esanti konfesinio pobūdžio ir palaikanti respu
blikos susiskaldymą. Socialistų „Le Popu- 
laire“ sveikina naują vyriausybę ir su pasi
tenkinimu nurodo į Bidault bendradarbiavi
mo dvasią. .„Combat“, pagaliau, aiškinasi ko
munistų elgesį — jie ligi paskutinio momento 
vengė eiti į vyriausybę, varė aštrią kompanija 
prieš „reakcinę“ M.R.P. ir todėl, pagal sveiką 
logiką, jie turėję neįeiti į vyriausybę.

DipL

dami mudu vis kartu vaikštant ir bemaž vie
nodai dėvint, laikydavo mus esant brolius, ir 
1.1, ir 1.1.

Taip nei iš šio, nei iš to mes sakėme apsi
gynimo bei pasiteisinimo kalbas, lyg būtume 
atlikę didžiai baustiną nusikaltimą. Ponia 
Bertašicnė atsidėjusi mus išklausė ir pagaliau 
tarė:

— Ačiū! Dabar ir man aišku. Kalbėkitės 
sau judu.

Vadinasi, mūsų kamantinėjimas pasibaigė. 
Atsikvėpiau, lyg gavęs visų nuodėmių atlei
dimą. Ponia ėmė vartyti iliustruotą žurnalą. 
Žvilgterėjau į draugą Anuprą: jis buvo išrau
dęs, o palei smilkinius ryškiai trūkčiojo gys
los, per kurias ritosi prakaito lašai. Ne ki
toks buvau tada ir aš. Anupras virpančia 
ranka išsitraukė portsigarą, šiaip taip iškrapš
tė iš ten cigaretę ir, prieš užsidegdamas, krei
pėsi į žmoną:

— Leisite, brangioji, šiandie man čia pasi
rūkyti?

Iš to supratau, kad mano draugas jau pri
klauso prie tų šeimos galvų, kurioms jų po
nios rūkyti leidžia tik laiptuose arba, geriau
siu atvėju, virtuvėje, bet būtinai reikalauda
mos, kad dūmai būtų pučiami tiesiog į ugnį 
... Bertašius, vis žvelgdamas į žmoną, nedrą
siai atkišo ir man cigaretę, vienok jos atsisa
kiau, nes šitoje aplinkumoje netekau visų no
rų, išskyrus vieną — kaip galint greičiau ding
ti iš čia. Bet dingti nebuvo kaip. Reikėjo 
nors kiek paplepėti, nes to reikalavo manda
gumas, tikriau — .oficialus savęs ir kitų ap
gaudinėjimas.

Ėmiau pasakoti, kur per tuos keleris me
tus buvau ir ką veikiau. Anupras ši-tą pasi
pasakojo apie save, tačiau labai santūriai, ma
tyt, vis privengdamas žmonos. Daugiausia jis 
klausinėjo mane apie mudviejų bendrus pa
žįstamus ir bičiulius, su kuriais jau ryšiai 
nutrūkę, vienok kurių jis pamiršti negalįs ir

nia, įsivilkusi į tamsiai raudoną pižamą, įsia- 
vusi juodo lako kurpaites su pasidabruotais 
bumbuliukais. Ji žengė tiesiai į mane, kiek 
Iškėlusi galvą ir išdidi, lyg kilminga karališ
kojo dvaro dama. Vienok manyje šmėkšte
lėjo įžūli mintis: reviu šokėja!

Atsistojau. Tą patį padarė ir Bertašius.
— Leiskite, mieloji, tamstai pristatyti mano 

geriausiąjį jaunystės dienų draugą... — tarė 
jis, paminėdamas mano pavardę.

Pagarbiai nuleidau galvą ir laukiau, kada 
ji kilsterės man savo rankutę, kurią, kad ir 
prieš savo norą, turėsiu .švelniai pabučiuoti. 
Deja, jos ranka nė nekrustelėjo. Ji pati žvelgė 
iš aukšto, kiek primerkusi akutes, lyg mane 
tirdama, ir tik po geros minutės linkterėjo 
galvute, tuo parodydama, jog galiu jau sėsti. 
Ji pati atsisėdo kitame stalo gale.

— Atleiskite, pone, bet man būtų įdomu 
žinoti tamstos profesija. Žinoma, jei tai nėra 
tamstos paslaptis, — tokie buvo pirmieji jos 
žodžiai.

— Buhalteris esu, gerbiamoji ponia, — 
atsakiau, nustebdamas jos stačiokiškumu.

— Ak, debet — kredit ir visa makalynė... 
Nesuprantu dabar, kaip judu galėjote taip 
susigiedoti ir tapti net gerais draugais. Hm... 
— po šitų žodžių ji 'trūktelėjo savo dailiai 
išlenktus pečius, jog ėmė tabaluoti ant kaklo 
pakabintas auksinis kryželis, sutvyskėdamas 
mažyčiais brangakmeniais.

Bertašius tuojau puolėsi aiškinti, jog mudu 
gimėme ir augome kaimynystėje ir jog mu
dviejų tėvai taip pat buvo geri kaimynai. O 
aš pasakiau, kad kartu žaidėme, kartu mokė
mės ir kad visada sąžiningai dalinomės gatvė
je rastomis nuorūkomis. Po to Bertašius pri
dėjo, kad buvome labai panašių būdų vaikai 
ir todėl galėjome darniai sugyventi. Aš dar 
pasakiau, kad mudu buvome labai nuoširdūs 
ir jog nebuvo tokių dalykų, kuriuos būtume 
viens nuo antro slėpę ir jog daugelis, maty

kuriuos visada minjs geru žodžiu, kaip lai
mingosios jaunystės bendrininkus.. Su jais jis 
dar taip trokštų susitikti! Sitai jis tarė tokiu 
gailiu balsu, jog mano ausyse tatai nuskam
bėjo kaip mirčiai nusmerktojo paskutinysis 
pageidavimas.

Staiga gretimajame kambaryje pravirko 
pabudęs kūdikis. Ponia Bertašienė, nuo savo 
žurnalo nė, akių nepakėlusi, tarė vyrui:

— Pasupk, gal tas rėksnelis dar užmigs.
Anupras tuojau. atsiprašė mane ir, nuėjęs 

prie raudančio vaiko,’ėmė jį supti. Bet ma
žojo rėksnelio, kaip pasirodė, būta tikro rėk
snio, kuris kuo tolyn, tuo labiau įsismagino 
klykti; šioje srityje vaiko, matyt, turėta di
delio patyrimo. Įkyraus žliumbimo nebepa- 
kęsdama, suraukė kaktą ir pati ponia Berta
šienė.

—Ko ten neriesi iš kailio? Ar gi nebeži
nai, ko vaikas nori, kad nurimtų? — įsaky
dama paklausė ji.

Anupras išpildė ir šį įsakymą. Vaikiščias 
tikrai nutilo, netrukus buvo sutvarkytas ir 
vėl pasodintas į vežimėlį. Tik dabar teikėsi 
ponia prisiartinti prie savo sūnaus ir jau buvo 
beimanti jį vėžinti, bet tuo metu vyras kažką 
patylomis tarė jai. Ponia atsakė pusbalsiu ir 
gana piktai: „Pas mane ne restoranas... Tegu 
greičiau baigia savo tauškalus ir išsinešdi
na ..Po to ji įstūmė vežimėlį į miegamąjį 
ir užsidarė duris.

Anupras grįžo į savo,vietą ir tarė man:
— Matai, kaip jau esu pramokęs su ma

žyčiu susitvarkyti. Kai kas šitokių pareigų 
labai kratosi, bet man, pasakysiu, tatai teikia 
savotiško malonumo ir pasididžiavimo.

— Apie šituos dalykus šį bei tą išmanau, 
nes ir aš esu vedęs, — atsakiau jam.

Bet kas jis? Ar jis, šis žmogus, tikrai yra 
tas pats Anupras Bertašius? Jame juk nebėra 
nei tos elegancijos, nei to mielo ir draugiško, 

nuoširdžiai atviro žvilgsnio ir, kas svarbiau
sia, nebematau nieko, kas kadaise buvo jo va
lia bei nusistatymai. Viskas galutinai sudilo, 
viskas susidėvėjo. Ak, kaip greit!

Pakilau ir tariau jam, ištiesdamas savo 
dešiniąją:

— Malonu čia, bet traukinys manęs ne
lauks. Eisiu.

— Gaila, kad taip skubiniesi: manoji ponia 
kaip tik dabar išėjo pažiūrėti, kuo galėtų tave 
pavaišinti... Bet juk mudu dar susitiksime, 
tiesa? — pakilo ir jis, ištiesdamas man savo 
ranką, kuri buvo išglebusi ir šalta.

— Tikėkimės. Viso geriausio!
— Laimingai, bičiuli!
Atsisveikinome. Durys užsidarė. Sprakte- 

lėjo užraktas. Girdėjau tolstant tuos pačius 
sunkius žingsnius. Anupras nušlepsėjo krienų 
tarkuoti...

Pamažu slinkau stoties link. Gailėjausi, 
kad neaplankiau jo ten, ministerijoje, kur taip 
sėkmingai jis kopia vis aukštyn...

Buvau pas savo draugą, deja, jo jau nebe- 
pažinau.

Jonas Nevardauskaa

tebaigia daina
Toli už jūrių saulė teka, — 
Kur mūsų sodai, kur rugių laukai? 
Kas tuos laukuos dabar ten šneka, 
Kur tąsyk tu išėjęs palikai! . 
Prisimena man rugiapiūtė 
Ir debesėliai žydriojo dangaus, 
Pro beržynėlį vėjelis pūtė, 
Kaip šluostė prakaitą žmogaus. 
Dainavo ten plovėjai ir rinkėjos, 
Ten buvo miela vasaros diena. 
Tenai viską palikt reikėjo —- 
Čionai tik liko nebaigta daina.
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Musų spaudos
Keletas pastabų apie tos spau

Šie mėnesiai mūsų tremties spaudos gyve
nime sukaktuviniai. Jau lygiai metai, kai į 
spausdinto lietuviško žodžio ištroškusios trem
tinio rankas pateko pirmieji mūsų spausdinti 
laikraščiai. Rugpiūčio 16 d. britų zonoje pir
muoju pasirodė „Lietuvis", jam įkandin sekė 
Dilingeno „Mūsų Kelias" ir „Aidai“ Miun
chene. Po to spalių 5 d. dienos šviesą išvydo 
paveikslais pasipuošę „Žiburiai“. Dar vėliau 
dygo vienas savaitraštis po kito ir, jei du bri
tų zonos laikraščiai dėl įvairių aplinkybių 
nebūtų sustoję, šiuo metu turėtumėm net 11 
spaustuvėje spausdintų laikraščių, jų tarpe 
du dienraščius.

Pažvelgę į mūsų spausdintų laikraščių ir 
visų kitų spaudos organų (rotatorinių, sieni
nių) gražų būrį turėtume ir pasidžiaugti ir 
kiek susirūpinti. Didelis laikraščių kiekis 
liudija nemažą mūsų tremtinių organizuotumą 
ir žinių troškimą. Kai kas gal dar pasakytų 
— žiūrėk, kokie kultūriniu požiūriu aktyvūs, 
gajūs tie lietuviai! Tačiau, kai spaudos orga
nų atsiranda per daug, ypač turint galvoje’ 
bendrą tremtinių Vokietijoje skaičių, tai to
kiu atveju tenka tik susirūpinti. Tiesa, esant 
tremtinių stovykloms' išmėtytoms po visus 
Vokietijos kampelius ir neturint galimybių 
savąją spaudą greitu laiku paskleisti skaity
tojų tarpe, tenka turėti ir lokalinius, vietos 
pobūdžio laikraščius. Šiuo atveju pilnai pa
kanka vad. radijo žinių skelbimų lentose 
stovyklose, sieninių laikraščių ar net rotato
rinių laidinių. Reta mūsų stovykla neturi 
tokio vietos laikraštėlio — tai sveikintina, 
tačiau drauge ir apgailestautina, kad tokias 
vietos radijo žinias dažnai imasi redaguoti 
žmonės, sugebą klausyti radijo, tačiau nesu
gebą reikiamai suprasti paskelbtų žinių ir jas 
perteikti skaitytojams. Nors palyginus su pa
dėtimi prieš metus ir pastebėsime didelę pa
žangą tų laikraštėlių redagavime, tačiau dar 
rasime ir tokių, kuriuose iškreiptai pertei
kiamos žinios apie pačius svarbiuosius poli
tinius įvyikius ar DP problemas. Jau žymiai 
geriau redaguojami rotatoriniai laikraščiai — 
kai kurie jų, vypač britų zonoje, savo infor
macija teikia visai gerą įspūdį (..Kelyje Tėvy
nėn").

Jau blogesnis reikalas, kai įvairios stovy
klos viena po kitos pradeda leisti spaudintus 
laikraščius. Nors spaustuvė neturi lietuviško 
šrifto, nors nėra pakankamo popieriaus kie
kio, nors sunku suburti didesnį žymesnių 
bendradarbių skaičių, bet negi apseisi be lai
kraščio? Todėl ir leidžiama. Juk jį stovykli
niai gyventojai išpirks, nors jo egz. kaštuotų 
50 pf. ir net pusantros markės. Tegul jo tu
rinys ir skystas, tačiau mūsų tremtinių spau
dos balsas dar nėra numarintas. Ar tai tikslu? 
Ar nebūtų buvę protingiau, jei, užuot steigus 
naujus laikraščius, jų bendradarbiai būtų 
įsilieję į esamus laikraščius?

Kitas klausimas — spaudos teritorinio pa
siskirstymo reikalas. Dauguma mūsų spaudos 
organų pasirodo Pietų Vokietijoje, gi britų 
zonoje, du uždarius, maža vilties susilaukti 
Metuviško laikraščio. Tas pats ir su prancūzų 
zona, kurioje iš viso ligšiol nepavyko išleisti 
jokio laikraščio. Tai nenormali padėtis. Reikia 
dėti visas pastangas, kad dabar leistieji Pietų 
Vokietijos laikraščiai galėtų kuo skubiausiai 
pasiekti bent Vidurio Vokietja ir ypač pran
cūzų zonos lietuviškąsias kolonijas.

Savo turinio atžvilgiu mūsų spauda yra 
pastebimai potobulėjusi. Pakanka tik mesti 
žvilgsnį į pr. metų rugpiūčio-spalių mėn. jos 
puslapius ir teks konstatuoti didžiulę pažangą. 
Koks didelis skirtumas! Jei pernai savaitraš
čiui perskaityti pakakdavo 15 min., šiandien 
reikia jau apie dviejų valandų. Jei pernai 
laikrašty rasdavai vieną kitą pranešimėlį ir 
daug, net per daug skelbimų, šiandien gali 
gėrėtis rimtai* parašytais dideliais publicisti
niais straipsniais, beletristika ir gausiom 
iliustracijom. Šiandien lietuviškasis laikraštis 
Vokietijoje savo turiningumu ir riet išviršine 
technine puse neatsilieka nuo laisvoje Lietu
voje leistų savaitraščių. O juk čia moralinės 
ir techninės sąlygos (vokiečiai rinkėjai!) žy
miai sunkesnės nei Lietuvoje. Už šį didelį lai
mėjimą mūsų spaudos istorijoje šių laikraš
čių leidėjams bei redaktoriams priklauso 
didelė tautiečių padėka.

Peržvelgę metinius ar kelių mėnesių mūsų 
laikraščių komplektus susidursime ir su kai 
kuriais mūsų spaudos trūkumais. Ypač po N. 
Metų pradėję sparčiai plėstis mūsų savaitraš
čiai ėmė daugiau dėmesio kreipti į savo išvir
šinę pusę, kaip į turinio patobulinimą. Štai 
„Žiburiai“, savo iliustracijomis, paveikslų re
produkcijomis savo metu patraukė ir > sve
timšalių akį. Paveikslų kiekis vis didėjo (per 
savaitę nuo 12 ligi 20), tačiau to nepasaky
tume apie laikraščio kokybę. Pagaliau ir tos 
pačios iliustrac: ;os pradėta dėti urmu, be 
didesnio atrinkimo. Teisingai sakoma, kad 
pažvelgus į kurį nors savaitraščio n-rį gau
nasi įspūdis, kad lietuviai Vokietijoje tik dai
nuoja ir šoka. Bet ten esama ir kitokių darbų 
ir juos stovykliniai fotografai galėtų fiksuoti. 
Arba — parodoje prizus laimėjusių šunų 

metines minint
dos laimėjimus ir negalavimus
atvaizdai. Jų galime rasti ir vokiečių spau
doje. Šiaip ar taip didelį dėmesį paveikslams 
skiriąs laikraštis turėtų daugiau rūpintis ir jų 
atranka. Tuo tarpu, žymiai sustiprėjęs savo 
turinio požiūriu „Mūsų Kelias“ vėl per maža 
dėmesio skiria iliustracinei pusei.

Turinio požiūriu žymiai pagyvėję mūsų 
laikraščiai, deja, neaprėpia sričių, kurios bū
tinos pateikti mūsų skaitytojams. Verda įdo
mus demokratinių valstybių gyvenimas, ta
čiau mūsų spaudoje beveik nerasime straip
snių apie demokratijos esmę, jos pasireiškimo 
būdus, įvairias demokratines partijas. Be to, 
toje spaudoje visai neatsispindi socialinės 
Vak. Europoje vykstančios reformos. Jau kiek 
daugiau dėmesio skiriama ekonominėms pro
blemoms. Apie sąjungines valstybes mėgsta
ma parašyti tik švenčių progomis — o kiek 
gi būtų daug medžiagos apie JAV ar Anglijos 
įvairialypį gyvenimą, politiniu pradedant ir 
kultūriniu baigiant. Kažin kuriais sumetimais 
daug ir visai be reikalo rašoma apie užjūrių 
emigracines valstybes. Girtinu būdu mūsų 
laikraščiai daug vietos ėmė skirti kultūriniam 
gyvenimui, tačiau nepasakytume, kad mūsų 
spauda pilnai pavaizduotų tiek kultūrinį va
karų gyvenimą, tiek supažindintų mūsų skai
tytojus su JAV ar Anglijos dvasine kūryba. 
Daug prirašoma apie politinius veikėjus, bet 
ar daug mūsų skaitytojas rado vakariečių 
kūrėjų vertimų, pav., JAV William Saroyan 
ir John Steinbeck, ar jis ką nors žino apie 
žinomųjų dramaturgų — JAV Wildcrio ar 
britų Priestey’aus kūrybą? Šiuo atžvilgiu 
daugiau iniciatyvos pastaruoju metu parodė 
tik „Mintis“.

Politinės aktualijos jau daugiau atsispindi 
mūsų spaudoje. Bet ir tai tik pastaraisiais 
mėnesiais. „Žiburiai“ gi net daugiau kaip pusę 
metų sugebėdavo be tų visai apseiti. Mūsų 
spaudai būtinos užsienių spaudos apžvalgos 
pradėjo rodytis tik prieš porą mėnesiu, tuo 
tarpu tokia prancūzų gausi spauda mūsų žmo
nėms jau prieinama nuo šių metų pradžios. 
Iš viso tai užsienių spaudai reikėtų skirti dar 
daugiau dėmesio, juo labiau, kad pastaraisiais 
mėnesiais kelių kontinentų spauda įsidėmėti
nai plačiai ir pr 'ankiai pradėjo svarstyti mū
sų rekalus ir mūsų bylą.

Lietuva, jos gyvenimas, įvairūs minėjimai 
nepakankamai randa Yiet°s mūsų spaudoje. 
Nereikėtų tenkintis Lietuvos vaizdeliais, bet 
reiktų daugiau skirti dėmesio Lietuvos pro-

Palaidos
Kaip pagerbsime pastorių Martyną?

1947 m. sausio 8 d. sueina lygiai 400 metų, 
kai pasirodė pirmoji lietuviškoji knyga. Tai 
Martyno Mažvydo „Catechismusa prasty sza- 
dei". Mažvydas sušuko: „Imkiet mane ir skai- 
tykiet, ir tatai skaitydami permanykiet“. To
liau pats pirmasai rašytinis mūsų literatūros 
veikalas sakė, kad mokslo mūsų tėvai iš seno 
troško, bet nieku būdu jo negalėjo gauti, va
dinasi, šiandie puoselėkime viską, kas sava, 
ginkime, ką esame laimėję.

Mažvydas pradarė lietuvių tautai vartus į 
naujųjų amžių kultūrą. Paskui pastorių Mar
tyną, kuris prabilo iš Mažosios Lietuvos, pa
sekė D. Lietuvos katalikai su Sirvydu ir Mi
kalojum Daukša. Lietuviškoji knyga ėmė 
augti. Prof. V. Biržiškos duomenimis, iki šių 
dienų yra išėję per 40.000 mūsų gimtąja kalba 
rašytų ir išspausdintų knygų. Tai yra tikra
sis mūsų, lietuvių, asmens liudijimas,, kuris, 
tiesa, neleidžia šiais melo, cinizmo ir paniekos 
laikais įeiti į San Francisco, JT ar Paryžiaus 
konferencijos posėdžių salę, tačiau kultūros 
pasaulyje duoda mums lygaus su lygiu teises.

Tai šlovinga ir minėtina sukaktis. I TSR 
vadeivos pryšaky su LKP (b) šią sukaktį nori 
monopolizuoti savo propagandai. Amerikos 
komunistų „Laisvės“ pranešimu, LTSR „mi
nistrų“ taryba jau sudarė specialų iškilmėms 
ruošti komitetą. O mes? Ką darome mes — 
tremtiniai — tikrieji ir teisėti Martyno Maž
vydo pradėtųjų kurti kultūros tradicijų pa
veldėtojai ir tesėtojai. Gal būt, kas ruošiama, 
bet platieji visuomenės sluoksniai to dar ne
žino. Sukruskime ir subruskime. Iš profesi
jos sukakčiai turi vadovauti Lietuvių Rašyto
jų Tremtinių Draugija. Anos epochos žinovai 
yra ištremtyje: tai broliai Biržiškos (profeso
riai Vaclovas ir Mykolas), prof. Skardžius, 
prof. Jonikas, doc. Maciūnas ir kt Čia į tal
ką turi ateiti žurnalistai (kodėl? — aišku be 
paaiškinimų), mokytojai, „Catechismuso“ pa
baigoj juk buvo pridėtas pirmasis mūsų kalba 
elementorius!), spaustuvių savininkai ir gra
fikai (pats pirmas spaudos darbas!), visa 
krikščioniškoji dvasiškija (Martynas šaukė: 
Aitvarus ir kaukus pameskit, eikit prie ne
kintamųjų tiesų!), Maž. Lietuvos Draugija 
(knyga pasirodė Karaliaučiuje), žodžiu, — vi
si lietuviai: ir „didieji“ (atseit, iš D. Lietuvos) 
ir „mažieji“ (aiškiau: kur plotu Lietuvos ne
bedaug buvo, tačiau iš ryžto ir tautinio at
sparumo sprendžiant, ak, tiek pat drąsiai ėjo 
prieš pavojų iš vakarų — germanizmą, kaip 
kad ir jų broliai iš D. Lietuvos rungėsi prieš

blemų svarstymui. Nesitenkinant svetimų 
asmenybių charakteristikomis ar nevertėtų 
iškelti mūsų politikų ar kultūros žmonių gy
venimo bruožus? Tikrai gaila, kad sustabdyti 
„Skaitymai“ — juos turėtų pavaduoti juo 
dažnesnis mūsų rašytojų, ypač klasikų darbų 
skelbimas. Tvarkytinas ir gyvųjų bei mirusių
jų lietuvių minėjimas spaudos skiltyse. Oku
puotos Lietuvos reikalai vis daugiau užima 
vietos, vis ryškesnį gauname vaizdą apie ten, 
už geležinės uždangos vykstantį gyvenimą. 
Bet kaip dažnai mūsų spauda tenkinasi įvai
riais pletkeliais ir nepatikrintomis, iš ne visai 
patikimų šaltinių gautomis informacijomis 
apie okupuotą Lietuvą! Čia reikia daug nuo
vokos ir ne mažiau atsargumo.

Gal tų pastabų būtų mažiau, jei spaudai 
būtų pavykę daugiau suburti pajėgiųjų žur
nalistų. Tik pastaruoju metu daugiau reiš
kiasi mūsų senesni žmalistai, tačiau dar daug 
jų tyli. Kaip teisingai ‘savo straipsny apie 
spaudą „Minty“ pažymėjo L. Žemaitis, mūsų 
spaudos naštą neša ant savo pečių tik nedau
gelis žmonių, tikrųjų juodųjų jaučių. Kad 
spauda tikrai būtų gyva ir gyvenimiška, rei
kia į ją įlieti naujo kraujo, reikia nuoširdaus 
dar didesnio žurnalistų ir intelektualų skai
čiaus bendradarbiavimo. Neatrodo, kad būtų 
tikslu į spauda įtraukti visus tituluotus mūsų 
inteligentus, kaip tatai siūlo tas pats L. Že
maitis. Kai kurie mūsų profesoriai dabar, 
pav., žymiai aktyviau spaudoje reiškiasi už 
žinomuosius žurnalistus. Geriau dėkime pas
tangas po žurnalistine tremties spaudos vėlia
va suburti visus pajėgiuosius žurnalistinio 
jaunimo ir senimo atstovus.

Tik tuo atveju mūsų spauda bus žymiai 
stipresnė. Tik tuo atveju, net ir dienraščių 
tremtyje susilaukę (pirmasis dienraštis, „Min
tis“, pasirodė viešumai š. m. gegužės 2 d.), 
būtume juos turėję žyymiai turiningesnius ir 
todėl reikšmingesnius už savaitinę spaudą. 
Dienraštis, ypač gyvai vedamas dienraštis, 
yra juk istorinis įvykis iš viso lietuvių trem
tinių gyvenime seniau ir dabar.

Mūsų spauda ateityje savo skaičium gal 
bus kuklesnė, tačiau savo kokybe ji neabejo
tinai sustiprės. Ji dar bus tvirtesnė, kai į ją 
įsilies naujos pajėgos, kai ji visu rimtumu 
atliks tuos uždavinius, kurie pridera tremtinių 
spaudai — kelti jų dvasia, palaikyti atsparumą, 
visokeriopai juos šviesti ir auklėti, pagaliau, 
kai ji su visu idealizmu atliks tą pareigą, ku
rios iš jos laukia tremtinys lietuvis ir pats 
kenčiantis kraštas. Tai metinių proga ir 
nuoširdžiai linkėtina mūsų spaudai.

V. Rimvydas

pastabos
pavojų iš rytų — prieš slaviškąjį imperializ
mą ir nihilizmą). 1939-1945 m. karas ir „di
džiuosius“ ir „mažuosius“ sujungė bendrai 
kančiai ir bendram Prisikėlimui. Šiandie vi
siems gairės tos pačios: viena ir nedaloma 
yra Lietuva — tėvynė, vienas tas pats gimta
sis žodis ir viena ta pati baltų kraujo aukos 
kaina.

Aukso tiesa
Kurio aukso? Mylimas mielas vaizbūne, 

ne to, kuris nedegamosiose banko spintose 
paslėptas, ir ne to, kuriuo laukus tręšia. Čia 
aukso, kuris gimsta ilgų metų ir ne vienos 
tautos patirtyje ir išmintyje. Krikščionys pri
simena, buvo Jonas Auksaburnis, vyras, kuris 
tiesą kalbėjo. Burna burnai • nelygi. Kitas ne 
tiesą kalba, bet burfloja. Palaidos burnos sa
vininkas literatūros pasauly vadinamas gra
fomanu (galima pridėt, ir gramafonu: — li
teratūrinės priemonės — nuvilkėta plokštelė 
fr atšipus adatėlė, o nori širdį ir protą jaudi
nančius garsus sukelti). Tėvynėj apie grafo
manus būdavo sakoma, kad „įšoko oželis į 
rūtų darželį“, ir niekas to naujo grafoma- 
nystės apsireiškimo rimtai neimdavo į širdį, 
mat, knygų buvo pasirinktinai, niekas tos pre
kės neieškojo šunbiržėj. Ištremties sąlygos vi
sai kitos, čia grafomanystės žala yra nepaly
ginti didesnė.

Manau, pravartu bus žinoti, ką šiuo reika
lu galvojo taurusis kūrėjas Vydūnas (jo žo
džiai atsimintini ir literatūrą gaminančiam ir 
literatūrą vartojančiam tautiečiui):

„Tur būt, kas dieną numanome, kaip mūsų 
viduje lyg kas sukyla ir sušvinta, kada sten
giamės žodžiu arba veiksmu ką apreikšti. Ta
tai betarpiškai žadina klausančiam arba ste- ’ 
binčiam atitinkamą bliksterėjimą. Rašytojas, 
kaip ir kiekvienas menininkas, dirbdamas lyg 
užburia dvasios sušvitimą savo kūrinyje, ir 
skaitytojui arba stebėtojui palikta jį atburti. 
O tai nelengva.

Labai įvairiai tūli rašytojai supranta savo 
uždavinį. Vieni mano turį kitiems ką paple
pėti, juos prajuokinti, jeib prašoktų jiems va
landos be nuobodumo. Kiti tiki, kad reikią 
kitiems sukelti visokias nuotaikos būsenas, 
juos visaip jaudinti arba net sukrėsti. Dar 
kiti į nieką nesižiūrėdami krauja savo raštais 
į žmonių sąmonę visokius niekingumus ir bjau
rumus, jeib jų kūriniai tik būtų perkami. Vi
sai kitaip elgiasi tas žmogus, kurs save nu
mano nariu aukščiausiojo giminingų žmonių 
gyvumo ir pasistengia iš jo apsireikšti. Toks 
žmogus aiškiai supranta, kad kiekvienas žmo-

Mirė H. G. Wells
Rugpiūčio 13 d. Londone mirė 80 metus 

eidamas H. G. Wells. Tai jau antrasis gar
siojo trejetuko pasitraukia iš gyvųjų tarpo. 
Pirmasis buvo G. K. Chestertonas. Trečiasis 
šių trijų anglų minties Mušketininkų Matu- 
zelis yra G. B. Shaw, liepos mėn. atšventęs 
90 gimtadienį.

Visi jie priklauso grupei tų rašytojų peda
gogų, kurie rašo ne tam, kad žmoniją link
smintų, bet kad ją auklėtų ir gerintų jos bū
vį. Šie vyrai nepailstamai naudojo širdį, pro
tą, jumorą ir vaizduotę tik vienam tikslui — 
žmonių giminei auklėti. Chestertonas siūlė 
sugrįžti į praeitį, Shaw operuoja socializmu. 
Wellsas, kaip liberalus demokratas, reikalavo 
pasaulio smegenų vairuojamos pažangos.

Ištrauka iš jo knygos „The Story of Great 
Schoolmaster“ rodo, kiek jį erzino netobulas 
žmonių gyvenimas; jam rodėsi artima gali
mybė skurdui, kvailumui ir piktam nugalėti. 
Mirus jo draugui Sondersonui. jis rašė: „Ži
nau, kad mane kažkas visuomet jungė su juo. 
Mūsų įsitikinimas, dabartinis paprastas žmo
nių gyvenimas yra ir tuščias skurdus tiek, 
kad neverta būtų gyventi tokio arivistinio, 
nekūrybinio, iki žiaurumo kvailo ir iki kvai
lumo žiauraus gyvenimo, jeigu į jį nežiūrėtum 
kaip į neišvengiamai reikalingą aukštesnės 
būtybės išsirutuliojimo laipsnį. Jeigu žmoni
jos nelauktų turtingesnis gyvenimas, tai šios 
erdvės ir laiko griaučiai būtų vien tik mūsų 
supratimą viršijąs juokas.

„Mes abu tikėjome, kad žmoguje snaudžia, 
nors ir pasislėpusi, bet vis dėlto pastebima, 
aukštesnė žmonija, užtektinai pajėgi rizikuoti 
viskuo, idant gyvenimą padarytų kiekvienu 
atveju vertingą gyventi. Mes abu tikime, kad 
šio išsirutuliojimo kelias glūdi galvojime, kū
rybinėse pastangose, moksle, mene ir mo
kykloje“.

Klusnus šiems principams, Wellsas visą 
savo gyvenimą ir kūrybą pasuko keliu į 
„aukštesnę žmoniją“. Per savo gyvenimą jis 
parašė 103 knygas, daugybę straipsnių, ku
riuose išpranašavo ne tik tankus, bet ir ato
minę bombą. Didesnio dėmesio vertas jo kū
rinys — 2 tomų „Pasaulio istorija“. Šiame 
veikale Wellsas bandė nors kartą atvaizduoti 
žmonijos istoriją ne kaip karti istoriją. Šį 
veikalą sukurti paskatino jį ką tik pasibaigęs 
pirmasis pasaulinis karas. Atrodė, buvo pa
lankus momentas „perauklėti“ suaugusius 
skaitytojus.

1936 metais Wellsas pasirašė sau ironišką 
nekrologą. Jis turėjo būti paskelbtas po „visų 
pamiršto, 97 metų senio mirties". Ten para
šyta: „Jis buvo didžiausias tų laikų popierio 
gadintojas. Jis nujautė ateitį. Jis buvo nepa
prastai daug rašąs, dažnai tą patį kartojęs, 
visuomenės reikalų vaizduotojas ir dar dau
giau rašąs romanistas. Tai buvo intelektas, 
kuris instinktyviai priešinosi jausmų potvy
niui. Jis buvo greičiau mokslininkas, negu 
menininkas, nors ir pasinaudodavo literatū
rinėmis formomis“.

H. G. Wellsas savo nekrologe kelis kartus 
suklydo. Jis nemirė, kaip manė. 97 metų am
žiaus, ir jis nebus pamirštas, nes Europa ne
turėjo daug Wellso masto žmonių, kad velytų 
sau jį pamiršti.

Naujos knygos ir leidiniai
J. Kukanaūza, ENGLISH GRAMMAR FOR 

LITHUANIANS-ANGLŲ KALBOS GRAMA
TIKA LIETUVIAMS. Cellc, Aukštesnioji Lie
tuvių Prekybos Mokykla, 1946 m. 192 pusi., 
kaina nepažymėta. Tiražas 1500 egz.

Po Herlito Anglų Kalbos Vadovėlio šis yra 
antras rimtas šios rūšies vadovėlis. Jame 
anglų kalba dėstoma grynai prisilaikant pa
grindinių gramatikos dalių. Metodas geras. 
Taip pat duota ir sintaksės pagrindiniai duo
menys. Baigus gramatikos kursą, duota dvi
dešimties puslapių skaitymėlių ir keturiasde
šimties puslapių žodynėlis.

Ši gramatika išleista gerame, tik spaudai 
ne visiškai tinkamame, persišviečiamame, po- 
pieryje. lietuviškų akcentų stoka sudaro ne
mažą šiai knyga! trūkumą.

Du nauji medicinos daktarai
Per šį, palyginti, trumpą mokslo laikotarpį 

Heidelbergo universitete jau du lietuviai gy
dytojai įgijo doktorato laipsnius. Tai . prieš 
mėn. laiko įteikę^darbą gydyt. Vaclovas La
bokas ir š. m. rugpiūčio 23 d. — gydyt. Jo
nas Stankaitis. Abiejų darbai ir išlaikyti 
egzaminai įvertinti Magna cum lauda.

Medikas

gus turėtų būti savo tautai, būtent: jos gyvu
mui, šviesėjimo židinys. Jis bus tada vienas 
sąmoningiausias tautos narys ir bus jai tai, 
kas jai geriausiai tiks gyvenimo prasmei at
skleisti. Tatai pavyks ko tikslingiąu, jeigu ra
šytojas jau iš mažų dienų pasiryš gyventi kaip 
tautos gyvėjimo veiksnys. Tada jo kūrimas 
bus lyg koks naujo, gyvesnio gyvumo gimdy
mas. Tauta gausėja, kada žmonėms gimsta 
daugiau vaikų, bet gyvėja — šviesėja, žmo
nėms taurėj ant. O tam reikšmingi pažymiai 
yra sąmoningo rašytojo, galingo menininko, 
kūriniai." Cicėnas
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Ryškiosios asmenybės
Mackenzie King

Kai baigėsi antras pasaulinis karas, tai 
•William Lyon MACKENZIE KING su savo 
Kanada stovėjo sąjungininkų tarpe, kaip tre
čioji didžiausioji jėga jūroje ir ketvirtoji — 
ore ir karo produkcijoje. Stebėjimuisi nebu
vo galo, kaip ir kieno, vadovybėje Kanada taip 
greit suskubo išaugti į pirmųjų eiles. Chur- 
chillis, tas senas karo „tory“, viena proga — 
ir toji proga buvo, kai jis lankėsi Kanadoje 
šių metų pradžioje — Kanados parlamente 
kreipėsi į Mackenzie King tokiais žodžiais: 
„Pasaulis niekados taip aukštai Kanados ne
vertino, kaip po jos paskutinių penkių metų 
gyvenimo ir kovos. Tik Jūs savo inteligenci
ja ir energija jai davėte tai, kas buvo reika
linga, kad Kanada suvaidintų milžinišką vaid
menį tame žygyje, kurs yra pašauktas pikto 
jėgoms sunaikinti“. Po šių žodžių Visi parla
mento nariai ir tuo prisijungė prie Mackenzie 
King’ui skirtos pagarbos.

Ir tikrai reikėtų ilgai ieškoti valstybės vy
ro, kurs pilnos ir sąžiningos demokratijos rė
žime išsilaikytų vyriausybės priekyje daugiau 
negu 20 metų. Šiuo klausimu Mackenzie King

sumuša rekordą, nes jau 25 metai, kai jis va
dovauja liberalų partijai, ir per tuos 25 metus 
— 20 metų praleido Kanados ministro pirmi
ninko kėdėje. Tad galima lengvai suprasti ir 
įsivaizduoti, kokiu politinio ir valstybinio pa
tyrimo bagažu šiandien Mackenzie King gali 
teisingai pasididžiuoti prieš visą pasaulį. Per 
visus atsakingus metus jis praleido daug švie
sių ir nemažai sunkių epizodų. Pradėjęs pir
mininkauti Kanados vyriausybei su 47-ais sa
vo amžiaus metais, jis laimingai jau yra pa
siekęs 72 metų ir gali prisiskaityti prie poli
tinių „dekanų“.

Mackenzie King’o charakteris ir prigimtis 
yra paveldėjusi daug gerų ir blogų bruožų iš 
savo senelių: iš motinos pusės jis turi gimi
nystės ryšį su vienu Kanados istorijoje žino
mu tokios pat pavardės asmeniu, Ontario su- 
kilėlių-autonomistų vadu, kurs metais turėjo 
emigruoti į Siaurės Amerikos Jungtines Vals
tybės, leisdamas lenktyniauti visiems, kurie 
norėjo uždirbti 1.000 svarų, pažadėtų už jo 
galvą. Ir kaip keista, kad likimas Mackenzie 
King'ą padarė vaikaičiu vieno artilerijos pul
ko kareivio, kurs kaip tik aktingai dalyvavo 
1836 metais Ontario sukilėlių malšinime. Tuo 
būdu Mackenzie King’o asmenyje lyg susi
jungia revoliucionierius ir progresistas su 
reakcionieriumi ir konservatoriumi ir sudaro 
sveikos politinės ir ekonominės filosofijos sin
tezę. Visa jo politinė karjera išaugo ir pa
garsėjo tarp kanadietiško autonomisto ir la
bai skrupulingo atsinešimo į visas tas valsty
bines tradicijas, kurios riša Kanadą su Di
džiosios Britanijos karalija. Jaunystės metais 
Mackenzie King domėjosi darbininkų socia
linėmis problemomis ir atrodė, kad jis savo 
Idėjų naujumu ir savo aštriu požiūriu į so
cialinius klausimus siekia patapti „naujojo 
pasaulio“ apaštalų. Jis, turėdamas progos 
matyti ir pažinti darbininkų masių gyvenimą 
Chicago ir Toronto anuo metu vargingiau
siuose kvartaluose, greitai susivokė visų so
cialinių problemų niuansuose ir išlaikė savo 
pažiūrų lygsvarą. Kaip stipendininkas, jis tu
rėjo progos pamatyti ir Europą; turėjo pro
gos pastudijuoti ją ir susidaryti teisingesnį 
supratimą apie josios ateitį. a

Vos pasiekęs 25 metus, Mackenzie King 
buvo pakviestas redaguoti ir vadovauti vie
nam darbininkų laikraščiui. Po poros metų 
jis perėjo dirbti į naujai sukurtą darbo mi
nisteriją, kaip vice-ministeris. Nuo čia pra
sidėjo jo karjeros šuoliai: 1905 metais Macken
zie King jau atstovauja Kanadą Šanchajuje 
įvykusioje tarptautinėje konferencijoje opiu
mo prekybai sureguliuoti; 1919 metais, mirus 
W. Laurier, Mackenzie King išrenkamas li
beralų partijos vadu, kuriuo jis tebėra iki šios 
dienos.-

Per tiek visokio patyrimo metų Kanados 
„Churchillis“ išvystė kuo plačiausiai savo po
litinę intuiciją ir visas tas moralines verty
bes, kurios yra būtinai reikalingos valstybės 
vadovui. Bet jokiai vertybei neleisdamas pra
lenkti savo kuklumo, kuriuo jis neslepiamai 
naudojasi, Mackenzie King sugebėjo pasida-

Niurnbergo byla
Gynėjų kalbos

Pirmoje liepos mėnesio pusėje baigėsi vie
na ilgiausiai trukusi Niurnbergo proceso da
lis — kaltinamųjų apklausinėjimas. Po to bu
vo leista pasisakyti kaltinamųjų gynėjams. 
(Anglų ir amerikiečių teisė — priešingai vo
kiečių teisei — teismo procese numato pirma 
gynėjų, o po to prokuroro kalbas. Tas buvo 
pritaikinta ir Niurnbergo byloje).

Pirmuoju kalbėjo Jodlio gynėjas prof. 
Jahrreisas. Jis buvo visų byloje dalyvaujan
čių gynėjų įgaliotas pasisakyti bendrais 
Niurnbergo bylą liečiančiais teisės klausimais. 
Prof. Jahreisas įrodinėjo, kad 1945 m. rug
pjūčio mėn. Londone priimtas tarptautinio 
teismo statutas (juo Niurnberge dabar yra va
dovaujamasi) yra sukūręs naują teisę, kurios 
kaltinamieji nusikaltimo metu negalėję pa
žinti. Ir tarptautinės teisės draudžiamas ka
ras prieš šio statuto priėmimą nebuvęs laiko
mas baudžiamu nusikaltimu. Į prokuratūros 
kaltinimą, kad Vokietijos vadai pradėdami 
karą sulaužę Briando-Kelloggo paktą, ku
riuo buvo draudžiama puolamasis karas, prof. 
Jahrreisas bandė įrodinėti, kad šis paktas jau 
seniai prieš karo pradžią buvo nustojęs juri
dinės reikšmės. Italų-abesinų, japonų-kinų ir 
abu rusų-suomių karai jau galutinai palaužė 
kolektyvinio saugumo sistemą, sudariusią 
Briand-Kelloggo pakto pagrindą.

Toliau prof. Jahrreisas kritikavo tuos sta
tuto dėsnius, kurie numato paskirų asmenų 
baudimą už tarptautinius nusikaltimus. Lig
šioliniu teisės supratimu už tarptautinius nu
sikaltimus buvę atsakingos valstybės, bet ne 
paskiri asmenys, aiškino prof. Jahrreisas. At
skirų asmenų baudimas už sulaužymą taikos 
galįs būti tik tada priimtas, jei bus- pašalinti 
iki šiol galioję tarptautinės teisės nuostatai ir 
sukurta pasaulinės valstybės teisė. Kitas gi 
statuto straipsnis nustato, kad negali būti 
imama dėmesin kaltinamojo aiškinimasis, kad 
jis padarė nusikaltimą, vykdydamas jam duo
tus įsakymus. Čia prof. Jahrreisas priminė 
1933. III. 24 d. Vokietijoj išleistą įstatymą, ku
riuo Hitleris buvo įgaliotas leisti įstatymus. 
Taigi visi Hitlerio potvarkiai ir paskiri įsa
kymai, prof. Jahrreiso nuomone, turėję įsta
tymų galią; vadinasi, ir visi valdininkų veik
smai, jeigu jie rėmėsi Hitlerio įsakymais, buvę 
tuometinės vokiečių teisės supratimu teisėti ir 
todėl jie negalį būti vėliau priimti ir atgal 
veikiančio statuto pripažinti baudžiamais nu
sikaltimais.

Po prof. Jahrreiso kalbos buvo leista pa
sisakyti Goeringo gynėjui dr. Stahmeriui apie 
savo ginamąjį; toliau Keitelio, Ribbentropo ir 
visų kitų kaltinamųjų gynėjams.

Suglaudus visų gynėjų kalbas, be vieno 
kito specifinio atskiram kaltinamajam taiko
mo motyvo, galima pasakyti, kad visų kalti
namųjų pasiteisinimo motyvai buvo panašūs.

Visi gynėjai, pirmiausia, rėmėsi autorite
tine Vokietijos santvarka. Čia, jų nuomone, 
buvęs tik vienas atsakingas asmuo Vokieti
joje — tai Hitleris. Jis įsakinėjęs, o visi kiti 
turėję klausyti ir vykdyti. „Diktatorius ne
ruošia sąmokslo su savo pasekėjais, bet jiems 
tik įsakinėja“; „Hitleris šiame atvejyje nuro
dinėdavo asmeniškai“; „Rosenbergas buvo tik 
paklusnus Hitlerio įrankis“; Ribbentropas Vo
kietijos užsienio politikoje neturėjo jokios 
įtakos“ — tokiais ir panašiais posakiais kiek
vienas gynėjas bandė teisinti savo ginamąjį. 
Dar labiau šiais motyvais rėmėsi buvusių ka
riuomenės ir laivyno vadų gynėjai.

Antras motyvas, kuris yra randamas veik 
visų gynėjų kalbose, yra „eilinio tarnautojo“ 
titulas. Visi buvę Vokietijos vadai dabar gy
nėjų pavaizduojami eiliniais, neįtakingais tar
nautojais, maža turėjusiais įtakos Vokietijos 
valdyme, nenujautę Hitlerio tikslų, nieko ne
žinoję apie ruošiamą puolamąjį karą.

Kiti gi gynėjai savo ginamuosius teisino 
dalį nusikalstamų veiksmų priskirdami ki
tiems kaltinamiesiems. Pvz., okupuotų kraš
tų gyventojų panaudojimą Vokietijos pramo
nei Sauckelio gynėjas bandė priskirti Spee- 
rui, Speero gynėjas — Sauckeliui. O ypatin- 

ryti simpatiškiausiu ir lengviausiai prieina
mu asmeniu visiems. Jis nemėgsta viešumos 
ir šalinasi 'nuo visko, kas yra teatrališka ir 
tik išoriškai patrauklu. Vienuma jam sudaro 
laimingiausią valandą, kada jis gali vaikiškai 
pažaisti su savo gyvenimo „draugu“ — ir- 
landiškos veislės foksu... ir pasilsėti savo 
turtingoje bibliotekoje. Reikia jau laikyti kaip 
tikrą dalyką, kad Mackenzie King yra pasiry
žęs mirti viengungis. Gal tik todėl jis ir 
mėgsta taip jautriai raudonąsias rožes..., 
mėgsta poezijos rinkinius, - filosofiją ir ilgus 
pasivaikščiojimus su savuoju foksu.

Amžiaus našta nesudaro Mackenzie King’ui 
problemos... Daug kas jo metuose mieliau 
sėdėtų Otavoje ir tik protarpiais pasiklaustų, 
kas dedasi taikos konferencijoje Paryžiuje. 
Bet Mackenzie King nori dar gyventi pasaulio 
įvykių srovėje ir nori realiai atstovauti ir gin
ti Kanados ir viso pasaulio teisingos taikos 
interesus. Tuo tikslu jis ir atkeliavo pats tai
kos konferencijon, kad galėtų pateisinti jo bio
grafo Emil Ludwig žodžius: „Mackenzie King’o 
ryškiausias talentas reiškiasi jo nuostabiu su
gebėjimu suderinti priešingumus.“

V. Audrūnas 

gai buvo mėgstama nusikaltimus priskirti tei
sme nesamiems nusikaltėliams: Hitleriui, Bor- 
mannui ir Goebbelsui. Franko gynėjas bandė 
sulyginti Lenkijoje vykdytą gyventojų išve
žimą į Vokietiją darbams su Potsdame nu
tarta vokiečių mažumų evakuacija. Tačiau 
Sovietų S-gos atstovas gen. Rudenko pareiškė 
protestą dėl* Potsdamo nutarimų svarstymo 
teisme.

Išvadose kai kurie gynėjai prašė ginamuo-

Musų trispalvė-milijoninėj prožektorių šviesoj
(Atkelta iš 2 pusi.)

— Na, — nustemba ji, — esate lietuvis ir 
nežinote, kad jūs šokiai visų gražiausi... Ma
tote ... O malūnas!... — pakraipo galvą ir 
dingsta. Malonu tai buvo išgirsti, ir susigėdęs 
lendu į šešėlį, kad niekas nematytų to mano 
susitikimo. Ir niekam jo nesakysiu.

Kažin ar kitą kartą beišgirsi-bematysi...
Po mūsų tautinių šokių scenoje pasirodo 

šv. Jurgis ir nuduria milžinišką drakoną, rau
donu snukiu. Degantys fakelai kuopos anglų 
kareivių rankose išlydi nugalėtoją. O, kad ir 
aną „drakoną“ jie taip greitai pribaigtų...

Po ne tokio įspūdingo plėšikų užpuolimo 
ant važiuojančios karietos su damomis, pasi
rodo daugybė motociklistų, kurių numeriai 
tikrai akrobatiški ir jaudinantys. Figūrinis 
važiavimas, piramidės. 30 vyrų krūvoje ant 
keturių lekiančių mašinų, tai šis tas, ko ga
lima ilgai gyvenime nepamatyti. Arba škotų 
muzika, kuri po motociklistų pasigirsta aikš
tėje. Fleitos ir škotų tautiniai muzikos instru
mentai, kurių vardo niekaip neišsiaiškinau, 
skamba ir žėri šviesose, kaip pasakoje. Tai 
jau antrasis jungtinis orkestras, sudarytas net 
iš 12 pulkų orkestrų, kur tikrai sunkiai beįsi- 
vaizduojama krūvoje instrumentų masė, ku
rios kažin ar kada beišgirsi. Ji žygiuoja po 
aikštę, sukasi ir vėl grižta šviesų jūroje, 
skambėdama negirdėtose ir mūsų ausiai ne
priprastose meliodijose.

Tik Jo simbolis gali išvesti pasaulį
Po keletos komiškų numerių, Valijos choro 

puikaus pasirodymo ir anglų kaimo šeštadie
nio popietės vaizdelio, ateina didysis ir įspū
dingasis finalas. Į aikštę vėl įžygiuoja gro
damas pirmasis didysis orkestras, įvažiuoja 
„jeepai“, motociklistai, škotų tautinis jung- 
tinisorkestras, kur muzikontai visi su gra
žiais plisuotais sijonėliais, įlekia raiteliai, įžy
giuoja Valijos choras ir kt.

Staiga orkestrai nutyla, prožektorių ugnys 
ir elektros lempos užgęsta. Visus apsiaučia 
tyla. Ir štai tyliai nakties tamsoje pasigirsta 
vakaro giesmė — malda, giedama jungtinių 
chorų, visų esančių aikštėje, pritariant žiūro-

We Learn English
Laisvas anglų kalbos kursas „M. K." skaitytojams 

The Thirty Second Lesson — Trisdešimt antroji pamoka
Be pereitoj pamokoj minėtų veiksmažodžių 

will, can, shall ir must, paminėtini dar veik
smažodžiai — may (mėi), might ir ought (ot) 
Pirmasis jų daugiausia nurodo leidimą, kurį 
vienas asmuo duoda kitam, arba to leidimo at- 
siklausimą. Pav.: “May I smoke?“ — galima 
rūkyti? “Yes, you may“ — taip tu gali (tau 
leista). May t. p. vartojamas abejojimo atve
ju, pav.: “I may take this bus" — aš galėčiau 
paimti (važiuoti) autobusu. Čia žmogus abe
joja, važiuoti jam autobusu ar kuria kita va
žiavimo priemone. “I may not“ reiškia pa
neigtą galimybę Pav.: “I may smoke, but you 
may not“ — aš galiu rūkyti, bet tau negali
ma. Šitas veiksmažodis turi t. p. tik du laiku
— Present ir Past.

Veiksmažodis ought (ot) turi tik vieną for
mą. Griežtai į lietuvių kalbą jo išversti ne
galima, geriausiai atitiktų išsireiškimas — tu
rėčiau. Pav.: “We ought not to smoke in the 
lift“ — mes neturėtume rūkyti lifte. “The 
lift“ (lift) — liftas. Po veiksmažodžio “ought“ 
bendratis visuomet vartojama su “to“.

O dabar palikime taip neįdomią gramatiką 
ir nueikime pavalgyti į stotį. Įsivaizduokime, 
kad mes esame Anglijoj ar Amerikoj ir lau
kiame traukinio vienoj didelėj stoty. Pasi
klausykime, ką kalba žmonės aplinkui. Štai 
ateina senyva pora — they are in a hurry 
(zei ar in e hari) — jie skubą. “Where is the 
booking office“ (wer is ze buking ofis) — kur 
yra bilietų kasa? — asks the gentleman the 
porter — klausia ponas nešiką. “Porter“ (por
ter) — nešikas. „Just round the corner, Sir“
— tuoj už kampo, pone, — replies the porter. 
“The old gentleman goes to the booking offis 
and says: — “Two first class tickets to X, plea
se“, — du antros klasės bilietu į X, prašau. 
“Yes, Sir,“ — says the booking clerk (buking 
klork) — kasininkas and hands the tickets
— ir paduoda bilietus. Tuo tarpu, the wife 
of the gentleman asks the porter — “Which 
way for X?“ — kuris kelias į X. Lietuviškai 
pasakytume: ant kurio kelio stovi traukinys 
į X. “I am not quite sure, come along with 
me, I shall finde it out“, atsako the porter. 
“I am not quite sure“ (ai am not kuait šur)
— aš nesu visai tikras, aš tikrai nežinau. “Co-

sius išteisinti (Schachtą, Jodlį, von Papeną); 
daugelyje gi atvejų jie nedrįso nuneigti kal
tinamųjų kaltės, tik stengėsi ją kiek galint 
sušvelninti. „Aš nematai čia savo kaip gynė
jo uždavinio ginti kaltinamojo Juliaus Strei- 
cherio asmenybę, jo darbus, ar jo, kaip re
daktoriaus, veiklą, — pareiškė jo gynėjas. — 
Kas nėra pateisinama, tas nei gynėjo negali 
būti pateisinta“.' Tačiau čia pat gynėjas įro
dinėjo, kad Streicherio, kaip antisemitinio 
laikraščio redaktoriaus, veikla neturėjusi 
daug įtakos antisemitiniame judėjime ir ne
buvusi masinių žudynių akstinu. V. G.

vų miniai. Ir su pirmos gaidos švelniu su- 
plasdėjimu, ant dangaus aukštai pasirodo dvi 
skaisčios lygiagretės šviesos, po jų vėl dvi ir 
t. t. Pamažu juodame dangaus fone susifor
muoja skaistus, didelis kryžius, tik jis vienin
telis šviečiąs šioje nakties tamsoje. Giesmei 
baigiantis jis pamažu nyksta ir su paskutiniu 
giesmės žodžio suvirpėjimu — užgęsta.

Gaunasi įspūdis, kad tikrai šioje juodoje 
mūsų pasaulio naktyje tik Jis vienas mums 
šviečia, tik Jo simbolis gali išvesti pasaulį iš 
šios baisios juodos nakties į skaistų rytmetį. 
Šia nuotaika ir ta viltimi gyvendamas, neno
romis palieki savo vietą ir vėl grįžti atgal, į 
tą skurdų gyvenimą, į kurį vėl palydi priešin
goje pusėje užsidegę prožektoriai, jau ne to
kie spalvingi ir žėrintys. Gal ir sąmoningai 
jų mechanikai neįdėjo į juos tų spalvingųjų 
stiklų. Gal...

Kantrus darbas — gražūs vaisiai
Aplankome Dortmunde mūsų tautinių šo

kių šokėjus, kurie dar savaitę prieš praside
dant šiam pasirodymui čia apgyvendinti, ruo
šėsi ir repetavo. Juos aplankė visa pasiro
dymo ruošimo komisija, atlankė ir pats I kor
puso vadas, kuriam pabaltijiečiai padainavo 
po dvi dainas, pašoko po du naujus šokius, 
nešoktus aikštėje, ir padovanojo prisiminimui 
po kuklią dovanėlę. Sveikinam tautinių šokių 
grupės vadovę p. Silingienę, kurios rūpestin
gas ir kantrus darbas, beruošiant nuo pat pir
mųjų dienų Blombergo lietuvių tautinių šo
kių grupę, šiandien davė tokių gražių vaisių. 
Iš dalies jos nuopelnas, kad ir mūsų kaimy
ninių tautų grupės čia buvo pakviestos pasiro
dyti. Pastačiusi savo šokių grupę į auk: tą 
meninį lygi, atkreipė daugelio aukštų svečių, 
kurie gausiai lankė Blombergo lietuvius, dė
mesį. Kviesdami lietuvius į šį pasirodymą, 
kartu kvietė ir latvius su estais, kurie žymiai 
vėliau kibosi šią meno sritį pas save tobulinti, 
pastebėję, kad lietuvių tautinių šokių grupė 
turi daug gerbėjų ir vertintojų. Malonu padė
koti ir UNRRA-os direktoriui, kuris kiekvieną 
dieną per visą savaitę davę po tris mašinas 
vežti pabaltijiečiams apie 120 km, į šią Dort
munde vykstančią šventę.

me along with me“ (kam along uiz mi) — ei
kite su manim. Along (elong) pirmykštė 
reikšmė yra — išilgai. I shall finde it out — 
aš tai sužinosiu. “Put us into a carriage in 
the middle of the train“ — pasodinkite mus 
į vagoną traukinio vidury, sako approaching 
(apročing) — prisiartindamas the gentleman. 
“Smoking, Sir“ — į rūkomą pone? — asks the 
porter. No, we don’t smoke, atsako the gent
leman. Jie nueina. Kaip jiems sekėsi kelionė, 
matysime kitoj pamokoj, o dabar dar keletas 
paaiškinimų: To be in a hurry — skubėti. 
Anglų kalboje dažnai t. p. vartojamas išsireiš
kimas “hurry up“ (hari ap) — skubėk. Boo
king-office — bilietų kasa. Šiaip kasa • bus 
“cash“ ’ (kėš), o kasininkas — “cashier“ (kaš- 
jer). “To hand“ — paduoti į rankas. “Give“ 
—reiškia paduoti, duoti (platesne prasme). 
“Carriage“ (karidž) — keleivinis vagonas, ka
rieta.

Taigi, sekančią pamoką rasime minėtus 
keleivius jau vagone. Tuo tarpu palikime juos 
ir pereikime prie netaisyklingųjų veiksmažo
džių.
flee, fled, fled (fli, fled, fled) — pabėgti 
fly, flew, flown (flai, flu, floun) — skristi 
forbid, forbade, forbidden (forbid, forbėd, 

forbidn) — uždrausti
forbid, forbade, forbidden (forbid, forbėd, for

bidn) — drausti
forget, forgot, forgotten (forget, forgot, for- 

gotn) — užmiršti
forgive, forgave, forgiven (forgiv, forgėv, for- 

giyn) — atleisti
forsake, forsook, forsaken (forsėk, forsuk, for- 

sėkn) — apleisti
freeze, froze, frozen (fryz, froz, frozn) — šalti 
give, gave, given (giv, gėv, givn) — duoti 
grind, ground, ground (grind, graund, graund)

— šlifuoti
grow, grew, grown (gro, griu, groun) — augti

Korektūros klaidų atitaisymas
XXXI pamoka: 10 eilutėj praleista išsireiški

mo “to be obliged“ tarimas. Tariame (tu 
bi oblaidžd). 15 eilutėj “could“ tariame 
(kud).
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Kodėl brolis...
(Pradžia 3 push)

jau Kinijos „prieškambaryje“. Dabar ką gi 
reiškia moderniškai ginkluotos komunistų di
vizijos Kinijoje?

Tiesa, Sovietų Rusija oficialiai nutraukė 
pašalpą ir paramą kinų komunistams. Atseit, 
grynai formaliai imant, tie komunistai yra 
vien tik kiniečiai ir veikia savo vardu bei 
savo jėgomis. Bet gi visi mes gerai žinome, 
kaip su tais komunistais praktiškai išeina, 
ypačiai, jei jie yra ginkluoti. Kieno naudai 
tuomet dirbama — aišku. Cankaišekas tatai 
gerai supranta. Jis žino, kad tai yra lygu 
svetimos valstybės 0 

ginkluotoms bazėms.
Kol jos bus krašte, tol liesis Kinijoje broliš
kas kraujas, tol nei vienybės nei tikrai nepri
klausomos Kinijos nebus. Nors Amerika kol 
kas ir „spaudžia“ faktinai komunistų naudai, 
bet šitas Amerikos laikymasis jau susilaukia 
ir pačių amerikiečių rimtos kritikos, nes gi 
aišku, kad neįmanoma priešintis didėjančiai 
sovietų įtakai Kinijoje, ginkluojant ir remiant 
jos komunistus. Taigi, atrodo, kad Amerika, 
aiškiai matydama, ko siekia sovietai Azijoje 
(ir Kinijoje) ir bijodami „pertempti" Cankai- 
šeko pajėgumą (tada gali būti ir per vėlu), 
turės netolimoje ateityje koreguoti savo poli
tiką Azijoje Kinijos ir Amerikos labui. Jei 
tatai neįvyktų per pakankamai trumpą laiką, 
tai Kinijos reikalai galėtų būti „sutvarkyti" 
Irano pavyzdžiu. Iš to nebūtų nei Europai nei 
Amerikai džiaugsmo, o už vis mažiausia — 
Kinijai.

Į Lenkiją...
(Atkelta iš 4 pusi.)

tik viena, kad jos nenulems Mikolaičikas ar 
Moravskis, o veiksniai, veikiantieji toli už 
Lenkijos ribų.

Ne vienam vis dėlto kyla klausimas, kaip 
tai įmanoma, kad krašte, kuriame leista vie
šai reikštis opozicijai, remiamai veik visos 
tautos, neįmanoma nukreipti vidaus politikos 
srovę tautai pageidaujama vaga.

Čia tenka bent trumpai paminėti eilę fak
torių, turėjusių įtakos į Lenkijos vidaus poli
tikos vystymosi raidą.

Dar vokiečiams bebūnant Varšuvoje, Len
kija jau turėjo dvi egzilines vyriausybes — 
Liubline ir Londone. Liublino vyriausybės 
suorganizuota valstybinio aparato ir kariuo
menės užuomazga žengė į kraštą sovietų ar
mijos ir jos politinių vadų šešėlyje. Varšuvos 
sukilimas turėjo tikslą paruošti kelią londo- 
niškiams, tačiau ir čia lenkai gavo dar. vieną 
skaudžią pamoką, ką reiškia sunkiu momentu 
tik savo politinių tikslų bojantis sąjunginin
kas. Nepaleisdami nė vieno šūvio, liublinie
čiai, nepavykusio Varšuvos sukilimo dėka, at- 
sipalaidojo nuo labai rimtos konkurencijos.

Be to, liubliniečiai įžengė Varšuvon vis 
dėlto *su nemenku politiniu kraičiu, pradžioje 
masinusiu ne vieną politinį jaunikį, menkai ar 
visai nepažinusį maskoliškos „barišnios“ po
litinio flirto metodų. Stalino pažadai remti 
stiprią ir nepriklausomą Lenkiją su vakarų 
sienomis ant Oderio, Liublino vyriausybės 
t. v. Liepos mėnesio manifestas, skelbiąs kad

ir radikalias, tačiau toli gražu, bent teoretiš
kai, ne komunistines, socialines ir ūkines re
formas. Gi valstybės santvarka galutinai nu
statoma einant 1921 Konstitucija ir Seimas 
renkamas toje Konstitucijoje numatyta 
tvarka.

Šių visų priimtinų šūkių fone daugelis 
maža teatkreipė dėmesio į vieną dekoracijos 
pakitimo momentą: tautinių vėliayų, gausiai 
asistuojamų raudonajai, šešėlyje nukarūnuo
tas erelis, kurio sparnuose vos įžiūrimos pen
kiakampės žvaigždės.

Su laiku ir didžiausiam optimistui atsi
vėrė akys. Smarkiai įkaitusią atmosferą kiek 
atšaldė Mikolaičiko atsiradimas vyriausybėje 
ir santykių užmezgimas su vakarų valstybė
mis. Tačiau tuo liubliniečiai tik išlošė laiko 
dar labiau sustiprinti krašte policinę sistemą, 
gi esmėje krašto politinė situacija nė kiek ne
pasikeitė, tik gal daę labiau išryškėjo kovo
jančių krašto politinių veiksnių pozicijos ir 
jėgos. Bet tai ne viskas. Šiandien jau kiek
vienam lenkui aišku, kad pakeliui iš Maskvos 
į Berlyną, Varšuvoje rusas nori turėti saugų 
poilsį. Jam taip pat šiandien aišku, kad vy
riausybės, o tuo pačiu ir politinės santvarkos 
pakeitimas jau pasidarė ne vien tik lenkų 
vidaus reikalas. Daugelis kalba apie galima 
Lenkijoje pilietinį karą. Bet ar^dabartinę pa
dėtį galima laikyti taika? .

Paklausus lenką, kaip ilgai jis dar pakęstų 
esamą situacija, jis nurodys į Silezijoje įsi
kūrusį maršalo Rokosovskio štabą ir pasakys: 
„Maršalas kuopai nevadovauja“.

NORINTIEMS STUDIJUOTI
Freiburgo studentų atstovybė mus infor

muoja, kad lietuviai, norį studijuoti bet kurią 
mokslo šaką, gali savo studijas tęsti arba pra
dėti Freiburgo universitete. Šiuo 
metu lietuviams dar yra rezervuota vietų vi
suose fakultetuose, neišskiriant ir medicinos 
fakulteto. Taip pat Freiburgo galima studi
juoti ir muziką, nes veikia gerai pastatyta 
muzikos mokykla.

Apsigyvenimui sunkumų nedaroma. Lig- 
šiol visi studentai gyveno privačiai, o maiti
nosi bendroje valgykloje. Norintieji taip pat 
gali imtis sausą davinį ir maitintis atskirai. 
Šiuo metu yra organizuojamas studentų ben
drabutis, kuriame norintieji galės apsigyventi. 
Studijuojančius pagal išgales remia vietos 
UNRRA.

Vietoje yra sudarytos labai palankos są
lygos tiek mokslui, tiek laisvalaikiui. Daugis 
studentų yra aktyviai įsijungę į vietos kultū
rinę ir sportinę veiklą.

Norintieji Freiburge studijuoti, prašymus 
privalo siųsti Freiburgo studentų atstovybei, 
kuri tarpininkauja dėl priėmimo ir kiekvie
nam asmeniškai praneša apie prašymo pa
sekmes.

Šiuo metu studijuojančių lietuvių skaičius 
Freiburge didėja dar ir dėl to, kad čia pra
dėjo darbą ir atgaivintasis Taikomosis Dailės 
Institutas. Prašymus siųsti šiuo adresu: 
Freiburg i.Br., Kartauserstr. 21, Lietuvių 
Komitetas, Studentų atstovybei.

š. m. rugsėjo 14-16 d. Hanau lietuvių 
stovykloje šaukiamas aktyvių ir pasyvių skau- 
tininkių, vyresniųjų skaučių ir vadovių iki 
draugininkių imtinai sąskrydis. Jame numa
toma: paskaitos, tautinių šokių varžybos, 
skautišlai žaidimų demonstravimas, skautinin- 
kių ir vyresniųjų skaučių įžodis, literatūrinis 
vakaras ir laužas. Skaučių Seserija

Veda N. Girtautas

SPORTO ŽINIOS
EUROPOS LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBES

Rugpiūčio mėn. pabaigoj Oslo buvo pra
vestos pirmosios karo ir trečiosios iš eilės Eu
ropos lengvosios atletikos pirmenybės. Kaip 
ir laukta, vyrų grupėj šauniausiai pasirodė 
karo nepaliesta Švedija. Antroj vietoj liko 
Suomija, kuri vis daugiau atsigauna ir išlaiko 
savo senąsias pozicijas. Pirmenybių pasidi
džiavimas 5000 m. Anglas Woodersonas jam 
ruošėsi ištisus metus ir jam, trečiam žmogui 
pasaulyje, pavyko tą nuotolį prabėgti žemiau 
14:10,0. Olandų didelės ateities bėgikas Slyk- 
huis su 14:14,0 užėmė antrą vietą. Toliau šve
das Nybergas, pavargęs po 10.000 m pergalės 
Heino, čekas Zatopekas, belgų pažiba Reiffas, 
prancūzų meisteris Pujazonas ir 1.1. Ankste
snėse Europos pirmenybėse laimėję 10.000 m 
ir maratoną, suomiai ir šiemet tradiciją iš
laikė. Tik šį kartą maratonas buvo nepilnas 
— bėgta 41 km, taigi, daugiau kaip km su
taupyta. Užtat ir laika? žymiai geresnis. Pit
men y r ise pirmą kartą stipriai pasireiškė Is
landijos lengvatlečiai. Huseby laimėjo rutu
lio stūmimą, o be to, islandai turi tokių pa
jėgų, kaip Thornwaldsonas (100 m per 10,8) ir 
Gudmunssonas (į aukštį 1,94). Pirmą kartą 
pirmenybėse dalyvavo SSSR rinktinė. .Kaip 
įprasta, jie ėjo sportuoti „viskas pergalei“ 
ženkle. Ne pirmą mėnesį būdama nėščia Se- 
vrejukova dar įstengė laimėti rutulio stūmi
mą. Neapsieita ir be pabaltijiečių. Latvė Gai
lis tik vienu centimetru atsiliko nuo į tolį Eu
ropos meisterės Kondys (Olandija). Rutulio 
favoritas estas Lippas Oslo nepasirodė. Ofi
cialiai skelbiama, kad dėl ligos. Žinoma, ligų 
esti įvairių ir gaila, kad Lippas dalyvauti ne- 
įklėjo. 100 Ir 200 m Turine ir Paryžiuj lai
mėjo olandų sprinteriai (Bergenas ir Osen- 
darpas). Dabar olandai buvo priversti supa- 
suoti. Osendarpas, kaip SS, sėdi kalėjime, o 
Spree (10,3) sušaudė vokiečiai. Į aukšti meis- 
terė Colchenė žaidžia krepšinį Prancūzijos 
rinktinėj.

Pirmenybės praėjo jaukiai ir simpatingai. 
Oficialios iškilmėj nevargino, nebuvo šoviniz
mo ar iš aukščiau diriguojamo entuziazmo, 
kaip, pvz., Berlyno olimpiadoj. Bendroj kla
sifikacijoj vyrų gr. laimėjo Švedija, 2. Suo
mija, moterų gr. — SSSR, 2. Olandija.

Vyrų gr.: 100 m Archeris (Anglija) 10,6; 
200 m Karakulovas (SSSR) 21,6; 400 m Holst- 
Soerensenas (Danija) 47,9; 800 m Gustafsonas 
(Švedija) 1:51,0; 1500 m Strandas (Švedija) 
3:8,0; 5000 m Woodersonas (Anglija) 14:08,6; 
10.000 m Heino (Suomija) 29:35,4; maratonas 
Hietanenas (Suomija) 2:24:55; 50 km ėjimas 
Ljungrennas (Švedija) 4:38:20; 110 m kliūtinis 
Lidmanis (Švedija) 14,6; 400 m kl. Storskrub- 
bas (Suomija) 52,2; 3000 m kL Pujazonas 
(Prancūzija) 9:01,4; Į tolį Laesskeris (Švedija) 
7,42; į aukštį Bollinderis (Švedija) 1,99; su 
kartimi Lindbergas (Švedija) 4,11; trišuolis 
Rautio (Suomija) 15,17; diskas Consolinis (Ita
lija) 53,23; ietis Atterwallis (Švedija) 68,74; 
rutulys Huseby (Islandiįa) 15,46; kūjis Erik- 

sonas (Švedija) 56,44; 4X100 m Švedija 41,5; 
dešimtkovė Holmvangas (Norvegija) 6987 tšk.

Moterų gr.: 100 m Setsjenova (SSSR) 11,9; 
200 m Setsjenova (SSSR) 25,4; 80 m kliūtinii 
Koena-Blankers (Olandija) 11,8; J tolį Kondyl 
(Olandija) 5,67; į aukštį Colchenė (Prancūzi
ja) 1,60; diskas Dombadze (SSSR) 44,52; ietis 
Majutskaja (SSSR) 46,25; rutulys Sevrejukova 
(SSSR) 14,16; 4X100 m Olandija 47,8. Ck.

PRANCŪZAI GIRIA RUZGI
Paryžiaus sporto dienraštis ,,L,Epuipe —s 

Elans“ 130 nr. yra atspausdinęs ilgesnį rašinį 
apie Mykolą Ruzgį, kuriam dabar patikėta 
Prancūzijos krepšinio rinktinė. Rašinys pai
liustruotas didele Ruzgio nuotrauka.

Rašiny duoti keli Ruzgio biografiniai bruo
žai, paminėta, kad jis yra vienas iš iškiliųjų 
žaidikų Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
1939 m., grįžęs į Lietuvą, prisidėjo prie lietu
vių pergalės Europos pirmenybėse. Tąsyk 
prancūzai ir turėjo progos su juo susipažinti. 
Ligšiolinis prancūzų rinktinės vadovas, Bu- 
snel, dabar pareiškė: ,Esu matęs daug ameri
kiečių krepšininkų, bet tiek techniškai tiek 
taktiškai. Ruzgys man paliko geriausią įs
pūdį . . . „Panašiai atsiliepia ir daugkartinil 
prancūzų rinktinės žaidikas Rolland.

Toliau minima, kad Ruzgys su 111-ja ar
mija kovėsi Normandijoj, Belgijoj, Luksem- 
burge ir vėliau pasiekė Vokietiją. Paklaustas, 
koks būdingiausias jo prisiminimas iš karo, 
Ruzgys atsakęs: „Tai buvo Vokietijoj. Kartų 
važiavau džipu per Eisenbachą ir man kažkas 
šūktelėjo. Nustebęs aš pažinau tris deportuo
tus iš Kauno krepšininkus. Tai buvo jaudi
nančios minutės.

Ruzgys dabar ne tik treniruos prancūzų 
krepšinio elitą, bet taip pat yra pasižadėjęs 
rašyti apie krepšinio techniką ir taktiką spor
to spaudai. Kaip pabaigoj pastebima, pran
cūzų kalboj Ruzgys jau ne naujokas ir darų 
didelę pažangą. f^k.
PRASIDĖJO TARPTAUTINIS INDIVIDUA

LINIS ŠACHMATŲ TURNYRAS

Š. m. rugpiūčio 28 d. Watenstedte pria 
Braunschweigo prasidėjo tarptautinis indivi
dualinis šachmatų turnyras, kuris tęsis iki š, 
m. rugsėjo 5 d. Turnyro atidarymo proga bu
vo atvykę Watenstedto-Salzgiterio komen
danto maj. Pease įgaliotinis maj. Brigs, kuril 
šiltu žodžiu atidarė turnyrą. Be jo, atidary
mo iškilmėse dalyvavo rajoninis UNRRA-oi 
dir. Scheitler, vietos UNRRA-os dir. Corcoa, 
Turnyro globėjas Watenstedto Pabaltijo sto
vyklos komendantas lietuvis maj. Vismantas 
padėkojo maj. Brigs už atidaromąją kalb% 
Turnyrui prasidėjus, I-je lentoje susitiko lie
tuviai Škėma ir Tautvaišas, Il-je ukrainietis 
Monachov su latviu Brantz, III-je lietuviai 
Žalys ir Jurkšaitis, IV-je vokiečių didmeiste- 
ris Eigner su latviu Teteriu, V-je vokiečių 
didmeisteris Koblitz su latviu Zilužis. VaJ.

Mes ieškome savųjų
1822. Bernotas Antanas (Lehrte b. Hamm, 

Camp „Churchill“) — brolio Bernoto 
Kazio ir pažįstamų.

1823. Švarcas Vincentas (Flensburg, Mūtzel- 
burg, Litauisches Lager) — motinos 
Švarcienės Antaninos.

1824. Jurkšaitis Juozas (Augsburg-Hochfeld, 
Litauisches Komitee) — žmonos Jurk- 
šaitienės Barboros.

1825. šipaila Zigmas ir Laukys Andrius (Dil- 
lingen/D., Litauisches Lager) — Pečkai- 
čio Kosto su šeima.

1826. L. Raudonasis Kryžius, (21a) Greven b. 
Mūnster (Westf.), Litauisches Lager, 
prašo, nurodant jų adresus, pranešti apie 
šiuos asmeniu: 1) Narušienę-Gužaitę Ve
roniką, 2) Narušytę Jūratę, 3) Gužaitę 
Karoliną ir 4) mkt. Paškauską Alfonsą.

1827. Nagys Antanas (iš Latvijos), Meerbeck 
b. Stadthagen, DP Camp, Hs.-Nr. 38, — 
Nagytės Aldonos (iš Latvijos), Joniko 
■Juozo, Joniko Liudo ir Permino Juozo.

1828. Stankevičiūtė Genė (Glūckstadt/Elbe, 
Gorch-Fock-Str. 3) — tėvų, giminių ir 
pažįstamų.

1829. Staugaitytė Ona (Glūckstadt/Elbe, Gorch- 
Fock-Str. 3) — brolių Staugaičių Jono 
ir Antano, seserų Staugaityčių Kuni- 
gundos ir Salomėjos, brolienės Staugai- 
tienės Onos.

Lietuviai, gyvena Borghorst b. Mūnster 
(Westf.), DP Camp, ieško:

1830. Damaševičiai Jonas ir Julius — brolio 
Vytauto ir kt. giminių bei pažįstamų,

1831. Mažeika Kazys — brolio Mykolo ir kt. 
giminių bei pažįstamų,

1832. Petrauskas Kazys — brolio Liudo ir kt. 
giminių,

1833. Vasiliauskas Juozas — Tijušo Jono ir kt.,
1834. Varneckas Aleksas — brolio Varnccko 

Antano, Šiurkaus Antano ir Dzindzelėto 
Alfonso,

1835. Zaleckis Zigmas,— brolio Zaleckio Vac
lovo ir kt. giminių.

1836. Rukšėnienė Janina (Meerbeck, Kr. Stadt
hagen, UNRRA Team 158) — Kirlytės 
Birutės.

1837. Savickai J. A. (nurodyti adresą „M. K.“ 
Redakcijai) — Avižių Elvyros ir Prano, 
Končiaus Antano, Prelgauskų Emilijos 
ir Leono, Grišminauskaitės Marijos, gi
minių ir pažįstamų.

1838. Kiselytė Albina (Bernhardswald b. Re
gensburg, „Germany") — Kisellų Ksa
vero ir Leono.

1839. Aukštakalnis Jurgis (Wurzburg - Želi, 
Nord-Kaserne, DP Camp, BĮ. 5, 11-66) 
prašo atsiliepti, kas ką nors žino apie 
jo brolio Aukštakalnio Kazio gyvenimą 
ir nužudymo aplinkybes Vokietijoje. 
Aukštakalnį Kazį 1942. I. 28 d. iš Vil
niaus vokiečiai išvežė į Frankfurt a. M., 
Eddersheim, Reichseisenbahnlager, o 
VIII. 18 d., Gef. Preugesheim.

1840. Cijūnėlis Vilius (Itzehoe, Kr. Steinburg, 
Schleswig-Holstein, Kaiserstr. 51) — Ci- 
jūnėlio Kazio.

1841. Vičiulienė-Kubiliutė Zofija (Chieming, 
Kr. Traunstein, DP Camp) — Antana
vičių Jono ir Petronėlės, Bliūdžiu Aldo
nos ir Mykolo, kitų giminių bei pažį
stamų.

1842. Linartas Juozas (Stuttgart, Luisenstr. 2, 
Litauisches Lager) — brolio Linarto 
Eduardo.

1843. Kubaitis Edmundas (Lebenstedt ūb. 
Braunschweig, Lager Reppner 24) — 
žmonos Kubaitienės Idos, gim. 1918. X. 
24, ir sūnaus Kubaičio Leono, gim. 1939. 
VI. 21.

1844. Žilys Juozas (Oxford-Dragan, Kr. Dan- 
nenberg, Litauisches Lager) — dipl. 
mišk. Žilio Povilo, Bačinsko Broniaus, 
giminių bei pažįstamų.

1845. Dambrauskas Juozas (Oxford-Dragan, 
Kr. Dannenberg, Litauisches Lagcr) — 
žmonos Dambrauskienės-Molytės Zofi
jos.

1846. Karalius Jonas (Mūnchen, Piloty 6) — 
Karaliaus. Juozo, Stripeikio Jono, Jure
vičiaus Juliaus, Ališausko Jono ir Fa
bijono.

1847. Baltrukonis Antanas (Buhort, Litaui
sches Lager) — giminių ir pažįstamų.

1848. Stonys Juozas (Meerbeck bei Stadtha
gen, Litauisches Lager) — sūnų Vytauto 
ir Jono.

1849. Freimanas Valteris (Fulda, Litauisches 
Lager) — J. Butkaus, M. Jautžemio, V. 
Barono, A. Raušienės ir R. Henriko.

1850. Matuizienė-Simonaitytė Eugenija (Dil- 
lingen/D., Litauisches Lager) — Simo
naičio Broniaus, Simonaičio Juozo, Si
monaitytės Adelės, Ilgūno Broniaus, 
Kazlausko Juozo, Matulaitytės Petrės 
ir Mockaitės Stasės.

1851. Vosylienė Mikalina (Dillingen/D., Li
tauisches Lager) — brolio Naviko Sta
sio.

1852. Kalasauskienė Monika (Dillingen/D., Li
tauisches Lager) — vyro Kalasausko 
Juozo, sūnų Kalasauskų Juozo ir Sta
nislovo, dukters Kalasauskaitės Petrutės.

1853. šumakaris Jonas (adresą pranešti „M. 
K.“ redakcijai) — žmonos Šumakarienės 
Marijos ir sūnaus šumakario Juozo.

1854. Beminąs Jonas (Geesthacht, Spaken- 
berg, Litauisches Lager) — Juozapavi
čiaus Henriko.

1855. Žukauskas Klemensas (Ansbach, Hin- 
denburg-Kaserne, Bi. A-407) — brolie
nės Žukauskienės Onos su dukrele Al
dute ir kt. pažįstamų.

Lietuviai, gyv. Deinsen, Kr. Alfeld, 
Litauisches Lager, ieško:

1856. Kuraitienė Ona — giminių ir pažįsta
mųjų,

1857. Orentas Augustas — Cesnos Jono ir pa
žįstamų,

1858. Cesna Petras — savo žmonos Urtės ir 
dukters Emos,

1859. Timas Augustas — savo sūnaus Timo 
Jono,

1860. Ceras Gustavas — brolių Cerų Karolio 
ir Evaldo, Koliaus Gustavo,

1861. Bosas Simonas — Urbšo Jono ir Urbšai- 
tės Onos.

1862. M. Kriuklienė (Wentorf b. Hamburg, DP 
Camp 1217, Assembly Centre) — savo 
sūnaus Kriuklio Povilo.

1863. Mituzas Vladas (Oldenburg L O., Don- 
nerschweerstr., „Unterm Berg“ Lager 
11/5) — giminių bei pažįstamų.

1864. Dopkevičiūtė-Gudžiūnienė Anelė (Han- 
nover-Stocken, DP Baltic Camp „Accu“) 
— sesers Dopkevičiutės-Mykolaitienės, 
giminių ir pažįstamų.

1865. Šidlausko šeima, atsikėlusi š. m. iš Kuf- 
šteino (Tirolyje) į Vokietiją, prašoma 
atsiliepti Meškytci, Mūhldorf am Inn 
(Obb.), Eichfeld.

1866. Zikienė Morta (Schweinfurt, Theodor-< 
Fischer-Pl. 20-6, Litauisches Lager) —■> 
Ziko Prano, gim. 1910. XI. 15.

1867. Marcinkevičius Justinas (Wehnen i. Old., 
DP Camp) — motinos Marcinkevičienės 
Petrės. Marcinkevičiaus Jurgio, Mar
cinkevičiūtės Onos ir Matijošaitytės 
Jadzės.

1868. Ibenskis Zigmas (Wehnen i. Old., DP 
Camp) — brolių Ibenskių Klemo ir Va-, 
lio bei kitų giminių ar pažįstamų.

1869. Vokietaitis Vytautas (Lehrte b. H an n., 
DP Camp Churchill) — giminių ir pa
žįstamų.

1870. Vokietaitienė Anelė (Lehrte b. Hann^ 
DP Camp Churchill) — giminių ir pa
žįstamų.

1871. Kučinskas Bazilius (39 Rue de la Harpe, 
Paris [5], France) — Kučinskų Juozo ir 
Vytauto, sesers Džiugienės Gražinos, 
Valašino Alfonso su žmona Gailute-Vik- 
torija, Vaičiulionio Prano su žmona Al- 
dona-Marija ir pažįstamų.

1872. Kudirka Albinas (2-end Officer M/V 
Simeon c/o Michela Cie 102, Rue Repu- 
h’ique, Marseille, France) — seserų, ki
tų giminių ir pažįstamų.

1873. Bagušauskienė Adelė (Wunsiedel, Markt- 
redwitzstr. 35) — Ramanausko Juozo, 
anksčiau gyvenusio Borghorsto stovyk
loje.

1874. Račinskas Jonas (Kempten, Rottachstr.
15, Litauisches Lager) — savo brolių 
Kačinskų Stasio (gim. 1924 m.) ir Prano 
(gim. 1922 m.).

1875. Kisielis Vincas (Wiesbaden, DP Camp 
563) — brolio Kisielio Jurgio.

Paieškoma Bronė KONDROTAVlClUTR- 
ŠVEGŽDIENE arba ŠVĖGŽDA E Meškelių 
dv.

Atsiliepti sekančiu adresu:
Mrs. ŠARKIS
14, Devon str.

GLASGOW, C. 5
Via Gr. Britain — Scotland
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Iš amerikiečių lietuvių spaudos
Šaukiamas BALF Seimas

Amerikos lietuvių laikraščiuose BALF ne
seniai paskelbė atsišaukimą, kad 1946 metų 
rugsėjo 2 dieną Naujorke šaukiamas tos or
ganizacijos seimas. Pagal BALF įstatus, kiek
vienas skyrius turi teisę rinkti ir siųsti į sei
mą po vieną atstovą nuo 25 narių, užsimokė
jusių mokesčius. Tame atsišaukime BALF ra
gina nedelsiant rinkti atstovus. Tame Seime 
bus svarstomi tolimesni tremtinių Šelpimo rei
kalai. Jame dalyvaus ir BALF pirmininkas 
dr. Končius, kuris grįžęs iš Europos tuo rei
kalu padarys platų pranešimą.

Amerikos lietuvių katalikų 
kongresas

Amerikos lietuviai katalikai, susiorganiza
vę į įvairias tos paskirties organizacijas bei 
draugijas, yra žymus veiksnys Amerikos lie
tuvių gyvenime. Liepos mėnesio viduryje išė
jęs katalikų savaitraštis „Amerika“ praneša 
apie numatytą katalikų kongresą. Tas kon
gresas įvyks Naujorke spalių mėnesį 20-21 
dienomis. Kongresu rūpintis yra pavesta ka-. 
talikų Federacijos Naujorko apskričiai. Jau 
skelbiama ir pavardės tų žmonių, kurie ap
siėmė atlikti visus kongreso ruošos darbus. 
Ju tarpe matome daug Amerikos lietuvių ku
nigų, pasauliečių ir iš Lietuvos ne taip seniai 
nuvykusių jaunųjų katalikų veikėjų.

Amerikoje įkurta lietuvių 
pranciškonų provincija

1940 metais sovietų okupacijai užėjus, tuoj 
buvo sunaikinta Lietuvoje gražiai veikusi 
pranciškonų šv. Kazimiero provincija. Dalis 
pranciškonų, nugalėję įvairias kliūtis, jau 
1941 metais atvyko į Ameriką ir čia įkūrė 
Savo vienuolyną. Daugėjant Lietuvos pran
ciškonų skaičiui Amerikoje, vyriausia pran
ciškonų ordeno vadovybė, įvertindama Lietu
vos pranciškonų organizavimosi ir veikimo 
pastangas šių metų birželio 7 dieną savo de
kretu įkūrė Amerikoje naują Lietuvos pran
ciškonų šv. Antano provinciją. Tos provinci

Įvairios žinios
Pasaulinė kronika

• Iš 387.684 patikrintų DP apie 25.000 as
menų būsią išbraukti iš DP, kaip netinką tai 
grupei. Išskirtuosius asmenis turės aprūpinti 
Vokietijos ūkis.
• Žydai greičiausia bus atleisti nuo dabar 
vykdomo politinio patikrinimo (screening’©), 
nes jų tikrinimas galįs iššaukti netvarkos.
• Graikijoje referendumas praėjo, palyginti, 
ramiai, išskyrus kai kuriuos komunistų susi
dūrimus su žandarmerija. Gautieji duomenys 
rodo, jog tauta nori monarchinės krašto val
dymo formos.
• JAV senato karo komiteto pirmininkas, 
senatorius Elbert Thomas, pasiūlė vyriausy
bei skubiai atitraukti iš užjūrio dideles oku
pacines armijas.
• Berlyne, JAV karinei vadovybei remiant, 
įrengta radijo stotis, kuri transliuos 492 m 
banga. Nors anksčiau buvo vestos derybos su 
rusais dėl bendro naudojimosi esama Berlyno 
radijo stotimi, prieinama visoms zonoms, ta
čiau tos derybos apčiuopiamų vaisių nedavė.
• Per liepos ir rugpiūčio mėn. atbėgo į ame
rikiečių zoną 12.114 žydų, 1.245 latviai ir 1.469 
rusai. Kaip galėjo atvykti rusai, trūksta pa
aiškinimų.
• JAValstybės įteikė notą Švedijai ir Rusi
jai dėl jų planuojamos prekybos sutarties, pa
gal kurią švedai pristatytų sovietams prekių 
ir žaliavų už 300 milijonų dolerių. Švedų de
legacija jau išvykusi į Maskvą.
• Suimta 14 špionažo darbu užsiimančių as
menų, kurie dirbo rusų naudai. Jie veikė 
Laisvosios Vokietijos (Freies Deutschland) or
ganizacijos vardu.
• Laukiama, kad ir Sovietų Sąjunga prisi- 
dėsianti prie JAValstybių pasiūlyto plano at
statyti vieningą Vokietijos ūkį.
• Į Jungtines Tautas priimta trys nauji na
riai — Švedija, Afganistanas ir Islandija. Lie
ka dabar dar plenume jų priėmimą patvir
tinti dviem trečdaliais balsų.
• Buvo pasklidę gandų, jog būta pasikėsini
mo prieš D. Britanijos užsienių reikalų mi- 
nisterj Beviną Paryžiuje.
• Sovietai Rygoje baigia įrengti radijo stotį, 
kuri veiks 514,6 m banga ir kuri aptarnaus 
visą Europą.
• JAV lakūnai skris iš Havajų per šiaurės 
polių į Kairą Egipte. Jie padarys apie 10.300 
mylių, arba 16.600 km kelio.
• Irako generalinis propagandos direktorius 
parcLkė, kad visi'.':ai neteisingai buvę pa
skelbta, jog Irake britai išdėstą kariuomenę 
ties Irrno ir Turkijos sienomis. Esančios pa
jėgos tik tam, kad jos pakeistų ligšiolines. 

jos pirmuoju Provinciolu paskirė Tėvą Justi
ną Vaškį, O.F.M.

Katalikų dienraščiui „Draugas" 
30 metų

Amerikos lietuviai, kad ir malami ameri- 
konizmo nutautinimo mašinos, vis dar pajėgia 
išlaikyti gausią tautinę spaudą. Štai šiomis 
dienomis „Draugas“ švenčia savo 30 metų su
kaktį, kaip jis eina dienraščiu. Matv „Drau
gas“, pradėjęs eiti 1909 metų liepos mėnesyje, 
buvo savaitraštis. Gi 1916 metais kovo mė
nesį pradėjo eiti dienraščiu. Kad ir pavėluo
tai, liepos mėnesio viauryje „Draugas“ tą sa-- 
vo jubiliejų atšventė. „Draugas“ šiandien 
stengiasi suburti tas visas katalikiškas rašto 
pajėgas, kurios savo laikų spietėsi apie Kau
ne einantį dienraštį „XX Amžius“. Bet rei
kia pasakyti, kad dienraštis „Draugas" dar 
turės daug padirbėti, kad pasiektų „XX Am
žiaus“ lygį.

Valstybiniai dvarai Lietuvoje
LAIC visuos 3 Amerikos lietuvių laikraš

čiuose paskelbė žinią, tilpusią „Tarybų Lietu
voje“ apie valstybinius dvarus. Anot „Tarybų 
Lietuvos“, šių metų pradžioje Lietuvoje jau 
buvo įkurta dvigubai tiek tarybinių ūkių, kiek 
jų buvo 1941 metais. (Vadinasi, kiek naujų 
žemių buvo atimta iš lietuvių ūkininkų, kurie 
neabejotinai Šiandien eina vergų pareigas.) 
Nors laikraštyje ir giriamasi padidėjusiu ūkių 
skaičiumi, tačiau drauge nusiskundžiama, kad 
rudeninio arimo planas juose tebuvo įvykdy
tas tik 35,5%, daugelyje jų nebuvo paruošta 
reikiamų pašarų žiemai ir dėl to daugelis gy
vulių negaišo.

Tiems komunistiniams dvarams tvarkyti 
yra įsteigta speciali tarybinių ūkių Ministerija, 
kuriai vadovauti paskirta agronomas Vaza- 
Jinskas. Iš straipsnio matyti, kad tuose komu
nistiniuose dvaruose yra stiprus rusiškas ele
mentas, nes tiems ūkiams skirtoji propagan
dinė medžiaga skelbiama dviems kalboms: lie
tuvių ir rusų. Dr. B. Vargas

• Sovietų oficiali žinių agentūra Tass pra
neša, kad Britai esą įsteigę Dardaneluose ka
ro aprūpinimo bazę, panašią į karo metu 
įsteigtą Basroje, Irake. Be to, Tass mini, kad 
turkų aerodromas netoli Istambulo taip pat 
esąs pavestas Britams. Trakijoje, prie Juo
dųjų jūrų Turkijos^sienos, Britų karo specia
listai įrengią radaro stotis. Stoties vyriausiuo
ju turkai paskyrę anglą, o pavaduotoju — 
turkų karininką.
• Žydų atstovai iešką priemonių, kaip lai
kinai apgyvendinti DP žydus Prancūzijoje, 
Belgijoje ir Italijoje, suteikiant jiems darbo.
• Prezidentas Trumanas pasirašė įstatymą, 
kuriuo ligonių statybai įgaliojama išleisti vie
ną trečdalį iš bendros 1.125.000.000 dolerių su
mos. Tai milžiniška programa sveikatos sri
tyje.
• Italija po šešerių metų pertraukos vėl at
naujino diplomatinius santykius su Graikija.
• Sovietų ambasadorius Graikijoje, K. Ro
dionov, paprašęs grąžinti jam pasą, lėktuvu 
išvyko iš Graikijos. Jugoslavijos pasiuntinys 
Graikijoje taip pat atšauktas iš savo pareigų.
• Graikija buvo gavusi notą iš Sovietų Są
jungos, nes graikų spauda puolė pastarąją. 
Kai kuriose Graikijos vietose buvęs uždraus
tas sovietinių kino filmų demonstravimas.
o Jugoslavija grąžino pašauto JAV lėktuvo 
įgulos penkių narių lavonus.
O- Gen. Morgano štabo karininkai pareiškė, 
jog generolas, buvęs UNRRA-os Šefas Vokie
tijoje, paruošiąs karinei vyriausybei prane
šimą, kuris, gal būt, ir nebus viešai paskelb
tas.
9 Čekoslovakijos kariuomenės vyr. štabo še
fas nuvykęs į Maskvą aptarti karinių dalykų. 
Anksčiau Sovietų Sąjunga buvo sutikusi Če
koslovakijos kariuomenę aprūpinti kreditan. 
© Vengrijos generolas Hindy, kuris gynė 
Vengrijos sostinę, sovietinėms karo pajėgoms 
ją puolant, nuteistas mirties bausme.
© Jungtinės Tautos suspendavo Ukrainos 
skundo ginčus Graikijos adresu.
o JAValstybių kariuomenė pasiliksianti Ko
rėjoje tol, kol bus sudaryta provizorinė re
prezentatyvi vyriausybė. JAV įspėjo Rusiją, 
kad komunistų partijai, jeigu ji siektų paimti 
valdžią į savo rankas, busią pasipriešinta.
9 Paskutinėmis žiniomis iš Frankfurto pa
aiškėjo, kad Brazilija galės priimti po 1.000- 
2.000 kas mėnesj, bet ne 100.000 DP per metus, 
kaip anksčiau buvo jos vyriausybė pranešusi. 
Sakoma, kad ši kvota dar galinti pasikeisti. 
O Prancūzija ir Ispanija tam tikram žmonių 
skaičiui atidarė sieną, kuri buvo uždaru ta nuo 
kovo mėnesio.

Australija ieško tiesos
Praėjusią savaitę Paryžiaus konferencijoje 

Australijos delegatas J. A. Beasly smarkiai 
puolė Sovietų Sąjungą dėl „melo, gąsdinimo 
ir jėgos politikos“. Rusų taktika esanti tokia, 
jog jie sąvo kalba norį pritrenkti visus tuos, 
kurie priešinąs! jiems, ir tai esą nepakeliama. 
Pakilus Višinskiu! protestuoti, Australijos 
atstovas pareiškė: „Jūs esate daug kalbėję ir 
todėl aš galiu taip pat kalbėti.“ Toliau jis 
pastebėjo, jog šiandien pasaulis nesąs laisvas 
nuo baimės. Po tokios pastabos konferencijos 
salė nutilo. Jis tęsė toliau: „Baimė yra visoje 
Europoje, po šio karo tapusioje skurdo vieta. 
Si baimė padidinama rusų taktikos, pritren
kiant savo kalba visus tuos, kurie priešinasi 
jiems. Mes atsisakome būti gąsdinamais.“

Kada Višinskis prikišo jam, jog Australija 
yra toliausiai nuo Europos ir kad ji atstovau
janti 35% pasiūlymų konferencijoje, Australi
jos atstovas atkirto: „Gal būt, mes esame 
15.000 mylių nuo Europos nutolę, bet mes 
kovojome dviejuose Europos karuose ir esame 
netekę daugelio mūsų geriausių vyru. Mes 
atsisakome pripažinti, kad Sovietų Sąjunga 
turi daugiau teisiu negu mes. Mes nenorime 
būti įbauginami tik todėl, kad viena galybė 
jaučiantis didelė esanti šiuo metu.“

Po to rusų delegacija susirinko apie Vi
šinskį ir ėmė juoktis iš Beasley puolimo.

28 tautų mokytojų pasaulinė organizacija
AP iš Naujorko praneša, kad rugpjūčio 

mėn. dvidešimt aštuonių tautų mokytojai 
įsteigė pasaulinę mokymo profesinę sąjungą. 
Delegatai, buvę neoficialiais kraštų atstovais, 
atstovaus tautines mokytojų organizacijas.

Pasiruošimas prieš atominę bombą
AP iš Vašingtono praneša, kad JAValstybių 

karo ministeris Robert P. Patterson dąvė nu
rodymus svarbiausiems karo departamento 
pareigūnams, kad jie paruoštų apsigynimo 
planą prieš atominę bpmbą, turint galvoje, 
jei . nebus įvesta tarptautinė atominių ginklų 
kontrolė.

Kartu John D. Small, civilinės gynybos 
valdytojas, spaudos konferencijoje pareiškė, 
jog JAValstybių pramonės gamybos mobili
zacija gali būti paleista per 24 vai., jeigu tam 
tik iškiltų reikalas.

De Gaūlle nepatenkintas naujuoju 
konstitucijos projektu

Generolas de Gaulle vėl kritikuoja naujai 
pertvarkytą konstitucijos projektą, nes jis 
neatitinkąs „dabartinių sunkių sąlygų ir atei
ties grėsmės“.

Svarbiausiu konstitucijos projekto trūku
mu de Gaulle laiko tai, kad šis naujasis pro
jektas respublikos prezidentui neteikiąs jo
kios kompetencijos bet kuriais klausimais.

Pastebėjęs, jog Prancūzija esanti silpna da
bartiniame sunkiame ir suskaldytame pasau
lyje, de Gaulle pridūrė, kad „mūsų krašto 
struktūra turi būti pakankamai stipri ir'efek
tyvi savo veikloje, o jos žmonės turi būti 
kreditingi tautai pakreipti ir jos gerovei užti
krinti, kad ir kažin kokie įvykiai užkluptų.

Sovietai žada priimti DP
AP iš Maskvos praneša, jog esą galimas 

daiktas, kad Sovietų Sąjunga galinti priimti 
ir ne Sovietų piliečius, displaced persons, ku
rių Vokietijoje esą per 880.000. Šį galimumą 
pareiškęs LaGuardia spaudos konferencijoje 
Maskvoje.

Tas klausimas, pasak LaGuardia, dabar ten 
esąs diskutuojamas.

Ar ilgai UNRRA mums padės?
Iš Frankfurto „The Stars and Stripes“ žur

nalistas Harries Poel rašo, jog UNRRA-os 
direktorius amerikiečių zonai pareiškęs, kad

Skaitytojų, bendradarbių ir bičiulių dėmesiui
Glaudus buvo musų ryšiai pirmaisiais lai

kraščio metais. Jų dėka lankraštis galėjo to
bulėti ir sėkmingiau siekti savo užsibrėžtų 
tikslų. Pradėdami antruosius metus, norime, 
kad tie ryšiai pasidarytų dar glaudesni. To 
siekdami ir nuo savo tremtinių gyvenimo pa
diktuotų uždavinių nenutoldmi, esame antrai
siais laikraščio gyvavimo metais patį laikraš
čio turinį dar labiau įvairinti ir aktualinti, 
pirmoje eilėje atsižvelgdami į Jūsų, mielieji 
skaitytojai, bendradarbiai ir bičiuliai, pagei
davimus, patarimus bei nurodymus. Tam tiks
lui prašome pasistengti užpildyti šiame lai
kraščio numeryje siunčiamą anketą, atsakant 
į joje paduotus klausimus, ir ją pasirašytą ar 
nepasirašytą (tai ne tiek jau svarbu) kaip 
galint greičiau grąžinti Redakcijai. Grąžina
mas anketas prašome siųsti mums paštu tie
sioginiai arba per mūsų laikraščio' platin
tojus.

Kaip jau pastebėjote, anketoje prašome at
sakyti šiuos klausimus:

1) Nuo kada pradėjai Tamsta „Mūsų Kelią“
skaityti?....................................................

2) Per kiek laiko laikraštis pasiekia Tamstą?

3) Ar pakankamas laikraščio kiekis pasiekia
Tamstos apylinkės (stovyklos) tautiečius, 
jeigu ne — kodėl? .......................................

4) Kurni skyrių ar autorių straipsniai Tams
tai patiko ir kodėl?..............................

5) Kurių skyrių ar autorių straipsniai Tams
tai nepatiko ir kodėl?..........................

6) Kuriais klausimais, Tamstos nuomone, lai

Zvilgsnįs...
(Pradžia 1 pusi.)

jūrų karininkais ir gen. McNamey. Vėliau 
jis tarsis su Viduržemio jūrų pajėgų vadu 
adm.B.H.Bieri. Antra vertus, negalima būtų 
laikyti nereikšmingu jo pareiškimo, jog JAV 
pasilaikysiančios Europoje turėtas pakraščių 
bazes tol, kol tęsis Europos okupacija.

Jei pridurtume Paryžiaus konferencijoje 
Sovietų ir Jugoslavijos atstovų pasakytas kal
bas, tai gautume apytikrį vaizdą tarptautinė 
būklės, kuri vis dėlto kol kas negarantuoja 
netaikos, bet pasilieka ir toliau ginkluotų 
paliaubų padėtyje.®

UNRRA-os darbas amerikiečių zonoje numa
tomas tęsti iki 1947 m. birželio 30 d. ir kad 
tam reikalui finansinis planas jau esąs beveik 
paruoštas. Siekiant sumažinti administracines 
išlaidas, būsiąs dar sumažintas tarnautojų, 
Jungtinių Tautų piliečių, skaičius.

Daily Mail apie Baltijos valstybes
Daily Mail laikraštyje yra atspausdintas 

laiškas laikraščio redaktoriui. Tame laiške 
rašoma:

„Pone, neseniai skaičiau Reuterio paduotą 
Maskvos spaudos komunikatą apie Rusijos 
penkmečio planą, pagal kurį Baltijos valsty
bės — Estija ir Lietuva — įtraukiamos į įta
kos sferą. Savo .memorandume Rusija nu
brėžia, aišku, puikią savo ūkio politiką, že
mės reformą ir tautinės pramonės pakėlimą 
80%, lyginant su prieškarine gamyba. Dėl šių 
dalykų galiu štai ką pasakyti:

.Rusija Baltijos valstybes okupavo prieš jų 
valią ir visai priešingai tarptautiniam įstaty
mui ir nepuolimo sutartims, kurias ji pasirašė 
su aukščiau minėtais kraštais.

Kaip Jums žinoma, tai buvo nužymėta 
slaptoje sutartyje, sudarytoje 1939 m. rugpiu- 
čio 23 d. tarp Rusijos ir Vokietijos. Joje pa-, 
sakyta: „Baltijos valstybių.— Suomijos, Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos politinio ar teritoria- 
linio pasikeitimo atveju, įtakų sferų siena tarp 
Vokietijos ir Rusijos eitų Lietuvos šiaurine 
siena.“

Šis slaptas paktas, sudarytas tarp Vokieti
jos ir Rusijos, buvo reali priežastis antrajam 
pasauliniam karui, Lenkijos padalijimui ir 
Sovietų įvykdytam Lietuvos, Latvijos ir Ęsti- 
jos okupavimui. Jokiu būdu ne feavo laisva 
valia šie kraštai tapo Rusijos satelitais: tai 
įvyko grasinant Rusijos ginkluotoms pajė
goms, kurios ir atėmė joms jų nepriklauso
mybę.

Šių kraštų pramonė buvo rusų visiškai 
dezorganizuota ir pagal sovietinę gamybos 
sistemą, visos pagamintos prekės buvo rekvi
zuotos ir išgabentos į Rusiją, atitinkamai vie
tos reikalavimams.

Sovietų okupacija, užuot atstačiusi tvarką, 
sukūrė visišką chaosą ir teroro viešpatiją. vi
same krašte.“

Laišką pasirašė Ė. W. Chevalier, Paris.

Vyr. Lietuvių Tremtinių Teismas 
skelbia

1946 m. liepos 27 d. ♦ Vyriausiasis Lietuvių 
Tremtinių Teismas, remdamasis Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės statuto 138 str„ vi
suotiniame susirinkime išaiškino:

1) kad viešojo kaltinimo bylose malonės 
teisė priklauso Vyriausiajam Tremtinių 
Komitetui, jei nėra kitaip numatyta 
vietos kariuomenės ir U.N.R.R.A. pot
varkiuose. Malonės prašymai pristato
mi per apylinkės teismą;

2) kad apylinkės teismo tarėjai posėdžiuo
se turi lygų sprendžiamąjį balsą su tei
sėju.

kraštis ateityje turėtų daugiau rašyti? . .

7) Tamstos nuomonė dėl anglų kalbos pa
mokų laikraštyje?...................................

8) Tamstos nuomonė dėl iliustracijų „Mūsų
Kelyje“........................................................

9) Kiti Tamstos pageidavimai?......................
10) Tamstos išsilavinimas ir profesija (užsiė

mimas) ..................................................
Vietovė, data

Gauti skaitytojų atsakymai, kuriais tik Re
dakcija tesinaudos, suteiks tikrą skaitytojų 
daugumos nuomonę apie laikraštį, kartu nu
rodys jų pageidavimus, į kuriuos Readakcija 
turėtų kreipti daugiau dėmesio, gerindama 
patį laikraštį ir keldama jo svorį tremtinių 
gyvenime.

Redakcija.
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