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Beprasmis klaidžiojimas
Lietuviškoje visuomenėje mūsiš

kieji politiniai momentai tiek kelia 
susidomėjimo, kiek jie siejasi su 
konkrečiais ir aktualiais Lietuvos 
laisvinimo akcijos veiksmais. Tiesa, 
tos akcijos reiškimasis dar vis gau
biamas rezistencijos šydu ir pro jį 
tik retkarčiais teprasiskverbia vie
šumon bendrybėmis apipintos mintys 
bei faktai, bet yra taip pat momen
tų, kuriais naudinga susipažinti ir 
sielotis visuomeniniu mastu, jei 
tremties faktoriui skiriame ne men
kos reikšmės bendrajame mūsų kraš
to, laisvinimo kovos bare.

Su apgailestavimu tenka pastebė
ti, kad tiek stovykliniame gyvenime, 
tiek ir mūsų spaudoje kartais'pasi
reiškia tendencijos, kuriomis bando
ma visuomenės -opiniją nukreipti nuo 
pogrindžio ir visiems geros . valios 
lietuviams bendro kelio į siaurus 
klystkelius.

Reiškiniai, kuriais bandoma trem
ties politinei esmei priskirti cinišką 
„karevinių dangoraižių po unros pa
talais“ degradaciją, pradeda jau nu
sibosti ir įkyrėti tuo labiau, kad ir 
tų pastabų, šaknys taip pat nepa
kyla aukščiau Paryžiaus priemiesčių 
mansardų. Gi „emigracinis tvaikas“, 
atrodo, lygiai yra „apdūmęs“ visų 
akis, vienu metu atsidūrus už Lietu
vos ribų... 

♦ ♦ *
Jei nesimato jokio rimtesnio pa

grindo vieniems kitų degraduoti, tuo 
labiau nereiktų ieškoti slidžių ir pra
manytų „argumentų“, siekiančių 
drumsti vandenį, kurį visvien ankš
čiau ar vėliau, patys lygiomis dozo- 
mis turėsime ragauti. Tai liečia 
įvairias baimės pilnas aliuzijas į tą 
ateitį, kurios visi vienodai laukiame 
ir dėl kurios sielojamės — tai Lietu
vos laisvės aušra. Kas tuo ateities 
klausimu nuoširdžiai sielojasi, tam 
nesivaidena režiminiai vėjo malūnai. 
Kas į tą ateitį žiūri pro partinio ra
bino akinius, to vistiek neįtikinsi, 
kad kelias į tautos laisvą ir valsty
bės nepriklausomybę gi neveda pro 
partinės doktrinos paragrafus.

Bet gi atsitinka ir taip, kad žmo
gus dar sklypo negavęs kelia vaidus 
dėl ežios ...

Baimę, kad vienas ar kitas asmuo 
Iš dabartinių mūsų politinių viršūnių 
nešiotųsi slaptą tendenciją atkursi- 
moje Lietuvoje atgaivinti priešoku- 
pacinį „kruviną režimą“,4-galima bū
tų įdėti naujausių politinių anekdotų 
albuman, jei kas tokį turi. Tačiau 
juokas juokais, o vis dėlto darosi 
liūdna, kai tokia „baimė“ be jokio 
pagrindo ir be pateisinamų argumen
tų švaistoma viešumon su nepateisi
nama tendencija. Tai ne tik bepras
mis klaidžiojimas, bet ir neleistinas 
tikrovės iškreipimas visuomenės 
akyse.

Asmens, kurių paskirtis politinės 
vadovybės gretose tikrai nesiekia to
kių to'i einančių tendencijų, ribo
jasi tais uždaviniais, kuriuos likimi- 
nė lietuvių tautos kova dėl laisvės 
yra nubrėžusi — išsaugojimas Lie
tuvos suvereninių gailų tęstinumo. 
Kas supranta ne panaikintą, o tik 
svetimos okupacinės jėgos pažeisto 

• Suverenumo išlaikymo reikšmę, tas 
supras, koks nusikaltimas daromas 
tokiomis aliuzijomis, paneigiant kad 
ir moralini autoritetą tų žmonių, ku
rie neša visą atsakomybę už mūsų ' 
valstybės teisinių pagrindų likučių 
Išsaugojimą. 

• * *
Yra dar ateities reikalas nagrinėti 

konstitucinio tęstinumo pras
mę pereinamajam laikotarpiui, kada 
gali tekti pačiame krašte atstatyti 
Valstybės suverenumo galias. Šiuo 
metu, kai kurių dirgsniams nura
minti, leisime sau tik konstatuoti, 
pasiremiant „režiminį nerimą“ ke
liančių asmenų įvairiomis progomis 
pareikštas nuomones, būtent, kad:

1) vyriausybės sudarymo pir
menybė neabejotinai priklauso 
krašte kovojantiems,

2) jei vyriausybė ir būtų su
daryta kitu būdu (kad ir egzily- 
je), jos egzistencija turėtų būti 
pareAta bent vienos kurios di-

Konfliktas arba kapitulacija
Nelogiška taika žengia į tragediją — Berlynas - nesantaikos obuolys

Kokios realios žymės rodo pasaulį 
einant į tragediją? Kur mes stovime 
ir ar toli dar iki tragedijos pradžios? 
Štai klausimai, kurie kiekvienam iš 
mūsų yra gyvi ir aktualūs. Juo la
biau šiandien tuos klausimus tenka 
studijuoti, nes šių dienų įvykiai tam 
duoda rimto pagrindo. Jau nueita 
gana toli, ir faktai rodo, kad nebetoli 
tas laikas, kai tebus tik dvi išeitys: 
arba konfliktas arba aiški vienos pu
sės kapituliacija. Tačiau, abu blokai 
nė nemano kapituliuoti vienas prieš 
antrą, o jų santykiai nuolat blogėja 
ir audra vis artėja.

Karui pasibaigus turėta gerų no
rų, tačiau geri norai tebuvo tik iš 
vienos pusės. Dvėjis metus mėginta 
kurti taiką visų sutarimu. Rytų sa
botažas ir siekimas užmesti pasau
liui totalitarinę sistemą viltis su
griovė. 1947 m. birželio 5 d. Har
vard Universitete Marshallis paskel
bė vplaną Europos ūkiui atstatyti, 
šiandien tas planas jau realizuoja
mas. Bet planas reiškia Europos at

statymą ir bolševizmo sunykimą. 
Rytai stojo prieš tą planą kaip prieš 
didžiausią savo priešą: tai baisi kliū
tis komunizmui plėstis, o gal ir jo 
galas. Vėl atgaivintas Komintemas, 
dabar jau pavadintas Kominformo 
vardu.

Jei viešai Kominformas nesirekla- 
muoja, tai slapta jis veikia pilnu 
tempu. Visi Rytų dygiai ir veikla jų 
naudai eina per Kominformą. įvy
kiai Burmoje, Indo-Malajuose, Arti
muose Rytuose, Graikijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, gal net 
Anglijoje, Pietų Amerikos kraštuose 
— visur diriguojami Kominformo 
lazdele. Tolimųjų Rytų ir Kinijos 
problema tuo tarpu nors ir nurimo, 
bet vieną dieną išlys aikštėn ir pasi
rodys, kas tuo reikalu suplanuota. 
Dabar jau aiškėja, kad joks svar
besnis Rytų bloko žygis nedaromas 
be Kominformo koštuvo. Štai nese
nai, jau po Londono susitarimų dėl 
Vakarų Vokietijos, įvyko Kominfor
mo paslaptingas posėdis, kuriame

dalyvavo žymūs Europos komunistų 
vadai. Tuojau po to susirinko vad. 
Waršuvos konferencija. Ji pakartojo 
Kominformo instrukcijas, žinoma, 
kiek jos nėra skirtos pasauliui ap
gauti. Štai jau ir po konferencijos. 
Ji savo komunikatu nustebino visus. 
Mat, buvo laukta staigmenų, buvo 
spėjama, kad bus paskelbta rytinės 
Vokietijos sovietizacija, rytų sąjunga 
ir 1.1., bet vietoje to' paskelbtas ne
kalto turinio komunikatas, apkalti
nąs už visas nesėkmes Vakarų de
mokratijas ir siūląs grįžti prie ke
turių susitarimų šiais pagrindais: 
1. Keturių susitarimas Vokietijai nu
ginkluoti, 2. Ruhro krašto sutvarky
mas, 3. Vieningos demokratinės (?) 
Vokietijos vyriausybės sudarymas, 
4. Pagal Potsdamo susitarimą suda
ryti su Vokietija taikos sutartį ir per 
metus atitraukti iš jos kariuomenę 
ir 5. Reparacijų sutvarkymas. Ko
munikatas pasmerkia Marshallo pla
ną ir Londono susitarimus. Mano
ma, kad tas komunikatas tėra vaka

rams apgauti. Tikrieji tikslai ir nu
tarimai nežinomi. Jie išryškės per 
kurį laiką, o gal ir jau netrukus.

Čia suminėta eiga yra oficiali ei
ga. Tačiau už geležinės uždangos 
verda darbas, kuris apibrėžtinas kaip 
neoficialus. Po karo sovietai pasi
stengė užgrobti juo daugiau sričių ir 
tautų, kad skubiai jas galėtų suvirš
kinti ir panaudoti savo tikslams. Tas 
virškinimo procesas dar tebeeina. 
Paskutinis ryškus triuškinimas įvyko 
Čekoslovakijoje.

Po Čekoslovakijos įvykių Vakarai 
praregėjo ir ėmė veikti. Rezultatai 
taip pat yra geri. Vakarų Europos 
ūkinė ir karinė sąjunga, generalinių 
štabų sujungimas, USA pagalba ir 
event karinė garantija jau vykdoma 
arba netrukus bus įvykdyta. Bet 
ryškiausia kova pasireiškė Berlyne. 
Besitęsią nesutarimai ir ypač valiu
tos reforma pagriežtino nervų karo 
įtampą iki maksimumo. Sovietai rei
kalą jau stato ant ' Los: vakarie
čius išvaryti iš Beriyao. Tatai aiš-

Kas trečią dieną 800 DP sėstų į laivą
KAIP BUS PRAKTIŠKAI VYKDOMAS DP IMIGRACIJOS (STATYMAS? LESŲ TRUKUMAS GALI 

METAIS NUGABENTI NUMATYTONELEISTI PIRMAISIAIS TREMTINIŲ KIEKIO.
Spec. New York Times bendra

darbis W. Waggoner paliečia praktiš
ką DP imigracijos įstatyrųė numa
tytų tremtinių nugabenimą į JAV. 
Jis rašo iš Washingtono, kad vyriau
sybės pareigūnai dabar nagrinėja 
pasirašyto įstatymo trūkumus ir ver
tina jam vykdyti paskirtas lėšas, ku
rių tačiau būsią per maža. Numaty
tas tremtinių įkurdinimas savo apim
timi neturi lygaus pavyzdžio Ameri
kos istorijoje, gal būt Ir visame pa
saulyje nėra buvę panašaus kiekio 
žmonių įkurdinimo, kuris remtųsi hu
maniškumu.

Per dvejls metus galės laisvame 
ir turtingame krašte įsikurti 205.000 
tremtinių, maždaug po 100.000 kas
met. Milžiniškam darbui vykdyti 
sudaroma trijų asmenų komisija. Ji 
turi paruošti taisykles, pagal kurias 
būtų galima paskirstyti ir apgyven
dinti į JAV teritoriją atvykusius 
tremtinius.

Oficialiai įstatymas įsigaliojo nuo 
š. m. liepos 1 d., bet kartu prasidėjo 
ir sunkumai. Tokių sunkumų svar
biausi tuo tarpu esą iškilę du:

džiųjų Vakarų valstybių pripaži
nimu.
Štai dvi tezės, kurios blaiviai gal

vojančiai visuomenei nekelia abejo
nių. Ir kas geba blaiviai įžvelgti 
pirmųjų laisvės dienų valstybinio 
funkcionavimo raidą, tam ir be ko
mentarų aišku, kad jokia vyriausybė 
nestos prie vairo be išlaisvinimo iš
davoje vadovaujančių pasaulinių 
veiksnių pripažinimo. Tuo pačiu ir 
busimojo režimo klausimas, bent šiuo 
metu, reiškia nei daugiau nei ma
žiau, kaip tik bailų op! neperšokusio 
siauro politinio griovio. J. Pamūšis

1) įstatyme numatyta programai 
vykdyti administiacija esanti per
daug sudėtinga.. jvS- Ulaiky nas kaš
tuosiąs brangiau, negu buvę siūlyta,

2) iš paprašytų 5,5 mil. dolerių 
lėšų buvę tikėtasi gautį 4 mil., bet 
paskirta tik 2 milijonai, taigi pusė 
tai, kiek tikėtasi,

Kitais žodžiais tariant, kaip ap
skaičiuoja įstatymo vykdymo admi
nistracija, tremtinių įkurdinimo iš
laidos padidėjusios, tuo tarpu fondai, 
iš kurių būtų naudojamos lėšos, su
mažinti daugiau negu pusiau. Todėl 
per pirmuosius metus, kaip aiškėja 
iš privačių, bet autoritetingų parei
gūnų apskaičiavimų, tebus galima 
atgabenti nedaugiau kaip 50.006 
tremtinių, arba pusė to kiekio, kuris 
tam laikui numatytas įstatyme. '

Su tremtinių gabenimu iš Euro
pos J JAV darbo vykdytojams iškyla 
trys pagrindiniai uždaviniai, būtent: 
1) atrinkimas, bylų sudarymas Ir vad. 
skryningas, 2) transportas ir 8) pa
skirstymas. .

Atrinkimas bus atliekamas Euro
poje atitinkamų įstaigų, gal būt Ka
riuomenės departamentui bendra
darbiaujant su Valstybės departa
mento užsienių reikalų tarnyba.

Atrinkus DP, iškils antrasis už
davinys — kaip atrinktuosius DP 
nugabenti į Bremerhaveną ar kitą 
uostą, iš kur išvyksta laivai, ir po to 
jau per Atlantą į jų naująją tėvynę.

Į JAV atvykusį tremtinį admini
stracija turi pristatyti į jam patinka
mą sritį, pritaikyti darbą, kurio ne
nori Amerikos pilietis, ir surasti jam 
sanitariškai tinkamą butą, kuris bū- I 
tų neužimtas amerikiečių.

Pareigūnai mano, kad norint nu
gabenti 100.000 asmenų į Arr .riką

per pirmuosius metus, reikia beveik 
10.000 asmenų kas mėnesį parūpinti nlgų ir't t'

kiai skelbia sovietų ruporas — SĖD 
vadai. Sovietai griebėsi net tokių 
priemonių: uždraudė Magistratui nie
ko netiekti iš jų zonos vakariečių zo
noms mieste, net pieno vaikams, nu
traukė elektros srovę ir vandenį, su
stabdė bet kokį vakariečių susisieki- 
,mą sausuma su vakarais, gyvento
jams uždraudė turėti vakariečiu, pi-

nas-laivas tegalės paimti po 600—800 
žmonių, pakrovimas uoste turėtų 
įvykti kas antrą-trečią dieną. Taigi 
tuo metu, kada laivai atvyksta į 
Bremerhaveno ar kurį kitą uostą, 
tremtiniai turi būti jau paruošti ke
lionei — atrinkti, išskryninguoti ir 
aprūpinti dokumentais, (am)

i.oja.'kad jie Ii Berlyno nepasitrauks,' 
ir jie gali būti tik karu išvaryti. Jie 
taip pat prisimena Mūncheno įvy
kius, kur jų nuolaidos padrąsino Hit
lerį, todėl dabar nepakartosią tokios 
klaidos.

Padėtis yra kritiška ir sunki. Kaip 
iš jos taikiu būdu bus išeitą, niekas 
negali pranašauti. Dr. Š. Tomas

TITO PRfiLflUZE STALINO LINIJA
AR NUSTUMTAS KARO PAVOJUS?

Whitelaw ia The Daily Herald (London)Dvikova dėl Europos gerbūvio

i Berlynas - Belgradas yra du prie
šingi tarptautinės politikos poliai. 
Jei pirmajame koncentruojasi karo 
rizikos pavojus, tai antrajame, Bel
grade, karo rizika sumažinama. New 
York Herald Tribune tuo klausimu 
taip rašo: „Padidėjęs Maršalo Tito 
nepaklusnumas Sovietų Sąjungai ir 
sovietams paklusniam kominformui 
atsiliepė tiesiogiai naudingai į Euro
pos reikalus, ir Prancūzijos pareigū
nai neoficialiai pripažinę, kad tas 
įvykis sumažinąs šiais metais gali
mumą karo tarp Rytų ir Vakarų“.

Prancūzijoje nemaloni nuotaika 
buvusi dar prieš Londono konferen
ciją dėl Vokietijos, tačiau Gen. Clay 
privačiai užtikrinęs, kad Sovietai ne
pasiruošę staigiam ar brutaliam des- 
peradlniam mėginimui pasiimti vid. 
Europos reikalus į savo rankas taip, 
kaip jiems patinka.

-Maršalui Tito pralaužus stalininę 
I liniją, kuri tęsėsi nuo Stetino iki 
Triesto, politinė įtampa atslūgo, šis 
faktas turės atsiliepti ir į Graikijos 
įvykius. Jei iki šios herezijos paskel
bimo JT Balkanų komisija sakydavo, 
jog „Markos armija“ gaunanti para
mos iš kaimyninių kraštų, taigi ir iš 
Jugoslavijos, tai dabar kortos atsi
vertė. Nepriklausomas Italijos lai
kraštis „Momento-Sera“ rašo, kaip 
AP iš Romos pranešė, kad „Markos 
radijas kaltina Jugoslavijos komu
nistų partiją dėl mėginimo atsverti 
Balkanų pusiausvyrą, siūlant Balka
nų federaciją“,

Iš draugiškos Jugoslavijos pasida
rė „priešiška" graikų partizanams.

Nežiūrint Maskvos prakeikimo, 
Tito vis dar susilaukia simpatijų, 
ypač iš Čekoslovakijos ir Bulgarijos. 
Net ir Šveicarijos KP pasisakė už Ti
to. Čekoslovakijoj bevieši Jugoslavai 
jūrininkai iš savo gretų staiga sudarė 
„Tito“ žodį ir šaukė „Tegyvuoja Ti
to“. Bulgarijos kultūros misija lan
kosi Belgrade, tuo būdu pareikšda-

ma pritarimą Tito nacionalinės poli
tikos linijai.

Subraškėjus Ždanovo slavų fede
racijai, Tito jau žadąs kalbėtis Trie
sto klausimu. Laikraštis „Giornalo 
della Sera", iš Šveicarijos gautomis 
žiniomis, rašo, kad maršalas Tito pa
siruošęs paremti vakariečius, sie
kiančius Triestą perleisti Italijai, jei 
Tito būtų suteikta Maršallio paramą 
(ERP). Paskutinėmis žiniomis iš Ju
goslavijos, Tito dementuoja tokį pa
siūlymą, nors NYHT rašo, jog tokie 
pasitarimai galimi.

Paskutiniu metu Paryžiaus diplo
matiniuose sluoksniuose reiškiama 
daugiau optimizmo, kai Londone jau
čiamas nerviškumas. Dėl įvykių Ber
lyne vyksta nuolatinis pasikalbėji
mas tarp Washingtono, Londono ir 
Paryžiaus. Buvo pasklidusių gandų, 
jog maršalas Tito būsiąs kulkos au
ka, tačiau diplomatiniai sluoksniai 
tiki, jog Tito esąs pakankamai sti
prus ir galėsiąs to išvengti.

Prie didesnio optimizmo prisidėjo 
ir tas faktas, jog Marshallis pasisakė, 
kad jis svarstąs Berlyno blokados 
klausimą su abiejų parlamentų at
stovų lyderiais. Koki to pasitarimo 
rezultatai, kol kas neskelbiama. Jis 
tik pridūręs, kaip rašo Daily Mali, 
kad esą bus kalbama apie karinę pa
ramą Europos unijai. Pasikalbėjimo 
data nenustatyta, bet laukiama tai 
būsiant netrukus. .

Daily Mail savo vedamajame taip 
išvedžioja apie Berlyno ir Belgrado 
įvykius: „Šiandien mes esame liudi
ninkai kovos ne tarp Rytų Vakarų, 
bet tarp Belgrado ir Maskvos dėl tei
sės primesti komunizmą nuskuru
siems Balkanų kaimiečiams. Tokios 
kovos galimybės ir jos atviras pripa
žinimas iš abiejų pusių rodo mums 
silpnybę, kuri egzistuoja už geleži
nės uždangos. Toki įvykiai turi su
stiprinti mūsų apsisprendimą su Ru
sija veikti kietai“. J. Aras
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Štai kokia Kanada
P. Išeivis Kelionė per DP stovyklas (4) Stasys Mingalla

TREMTINIO AKIMIS I JĄ PAŽVELGUS

6. ' 'orontas. — Tai Kanados did
intos s (City), antras didumu. 1946 
m. u priemiesčiais (Greater Toron
to) turėjo 992.725 gyventojus. Miesto 
plotas yra 40 kv. mylių, bendras gat
vių ilgis 576 mylios; jų 95 % grįstos 
— asfaltuotos. Yra didelių parkų 
(Queen ir High), 72 ligoninės, 88 pr. 
mokyklos, 10 institutų, didžiausias 
Kanados ir Britų Imperijos univer
sitetas su 17.000 studentų, kurių pu
sė yra buvę kareiviai. Ontario ežero 
pakrantėmis tęsiasi maudyklos su 
šokių salėmis ir restoranais, — tai 
saulėtasis krantas“ — „Sunny-Side“. 
Torontas turi meno galeriją, muzie
jų, muzikos konservatoriją, operos 
mokyklą, nors pačios operos neturi, 
daug sporto stadionų ir aikščių, dau
gybę kinų ir šokių salių, labai puoš
nų pasaulinės parodos pavilijonų ra
joną, niūrius senuosius ir arti 20 
aukštų naujuosius parlamento rū
mus, kurių priekyje yra parkas — 
natūraliai ir pakrikai pievoje išaugę 
medžiai. Toronto bažnyčios yra že
mos, beveik bebokštės, iš lauko ne
tinkuotos ir nedažytos, mieste ma
žiau pastebimos, kaip Europoje.

Jei neskaityti keliasdešimt dan- 
goraižiškų namų (Kanados komerci
jos Banko, Royal York viešbučio ir 
kitų), nelyginant kokių aukštų salų, 
tai iš esmės šitas miestas yra plati 
smulkių namų namelių jūra. Anot 
žymiausio Toronto dienraščio „Globė 
and Mail“, mieste „yra dalių, kurios 
sudaro didmiesčio įspūdį, bet dau
guma jų turi provincijos miesto iš
vaizdą“. Prieš daugelį metų vienas 
garsus Kanados profesorius šį miestą 
palygino su milžinišku kaimu. Dau
guma namų namelių yra 1—2, rečiau 
trijų aukštų, dažniausiai statyti vie
nai šeimai pagal vienokį ar kitokį 
standartą statybos komp.anijų. Jie 
yra mūriniai (pakraščiuose ir medi
niai) daugiausia tamsių raudonų ply
tų ir netinkuoti bei nedažyti, gana 
siauri, neaptariamo stiliaus, daugelis 
iš gatvės su „gonkom“, kurių stogai 
paremti visokiom kolonom, vieni i

nių nosinių, vaisių žievių, pamestų 
pirštinių, suplėšytų skėčių, kaliošų, 
net visokių ties krautuvėm tuščių 
dėžių, o ypač vietinių didžiulių lai
kraščių, nelyginant kokių paklodžių. 
Už frontinių gatvės namų pamatysi 
ir labai nušiurusių skersgatvių, men
kų nameliūkščių, sukrypusių lentų 
sandėliukų, sulūžusių tvorų, daug 
šiukšlių ir- visokio laužo, ypatingai 
„slums" (mūsiškai „brazilkų“) rajo
nuose. Bet, žiūrėk ir centre šalia 
dangoraižio, kurio viršų užrietęs gal

ir dviratininkų, išskyrus vaikus, ku
rie dviračiais žaidžia arba važinėja į 
mokyklas. Žodžiu, tai automobilių 
miestas, kurių čia esama apie 150.000 
ir su kuriais atsitinka kasdien viso
kių nelaimių.

Darbo valandomis ir sekmadie
niais miestas būna aprimęs, tarytum 
ištuštėjęs: tada visi esti dirbtuvėse 
ir namuose. Šeštadieniais, kai dar
bininkai nedirba, gatvės būna pilnos 
judėjimo. Protarpiais gatvėmis pra
lekia vilkstinė automobilių, balsiai

Apaugęs miškais ežeras Longlake, Kanadoje, turįs 60 mylių ilgio, kurio 
netoliese dirba 160 lietuvių

- aaįyo palais. .kitLšpnais^stačiais. bene-'
ctnoaic drnaaliala osna..iii. f"IUl HiaZa:toliniaiš stogais, štogeliais gana- niu- 

rios išvaizdos. Ir didesni mūrai esti

visi trimituodami su vestuvėmis; čia 
vėl vilkstinė palydi į kapus ar kre
matoriumą išdažytą ir išpudruotą 
numirėlį; kartais prašvilpia gatvė
mis staugdami policijos ar gaisrinin
kų automobiliai, kuriems suimsi visi 
iš kelio. Vakarais visos gatvės ne 
tik apšvistos tankiomis lempomis, 
bet žėri automobilių prožektoriais, 
vitrinų • šviesomis, įvairiaspalvėm 
fantastiškom krautuvių ir firmų re
klamomis, o kinai skęste skęsta elek-

netinkuoti, be balkonų, • be stiliaus. 
Tie namai kitą kartą kad ir toliau
nuo gatvės ir vienas nuo antro, nea
titverti, neapsupti gazonais, gyvatvo
rėmis, o stovi tarsi plynam lauke ar 
pievoj, kur tarp namų ir šaligatvių 

, vejelė žaliuoja. Dėl to ir visos gatvės 
(išskyrus miesto centrą) labai pana
šios: žemės, prikasjnėtos abiem šo
nais telefono ir telegrafo stulpų, ore 
pilnos vielų, o šonuose — tų gonke- 
lių, krautuvių išsikišusių reklamų ir 

■ užrašų ir net ties krautuvėmis ant 
šaligatvių išdėliotų prekių — obuo
lių, konservų, daržovių, vežimėlių 
etc. Beja, bene daugumoje gatvių, 
išskyrus arterines, abiem šonais 
daug medžių, kuriais vasarą miestas 
turi gerokai žaliuoti. Nors švara pa
laikoma visokiom šlavimo, plovimo 
mašinom, bet gatvėse nuolat matyti 
ne tik nuorūkų (ypač 'tramvajų su
stojimo vietose) ir smulkių popierė
lių, bet ir senų medžių lapų, popieri

vą vos užmatai, sau tūno mažutis 
vienaaukštis namelis. Turtuolių ra
jonas yra skyrium.

Dėl savo mažų vienaaukščių ar 
dviaukščių namelių miestas, supran
tama, išaugęs pernelyg į plotį. Eu
ropinių gražesnių miestų gatvių, kur 
abiem šonais eina stilingi, išgražinti, 
išdažyti mūrai prie mūro ir sudaro 
solidnią architektūrinę visumą — čia 
nėra. Bet čia gatvės už tat labai tie
sios ir labai ilgos, turinčios ligi 2.000 
ir daugiau namų numerių. Tokiame 
išsiplėtusiame didmiestyje susisieki
mo klausimas rlarosi pirmaeilis. Pės
čias čia beveik niekur nenueisi. Dėl 
to ir praeivių šaligatviuose nuosta-

Bct jie strode sotūs, rau
doni, linksmi ir gerai apsirengę, ■ re
čiau bėgte bėga iš tramvajaus į 
tramvajų, skubėdami į darbą ar na
mo klausimas darosi pirmaeilis. Peš- 
taujančio jaunimo čia mažai matyti. 
Nematyti jokių kareivių, maža poli
cininkų. — Bet jau automobilių ai
bės — važiuojančių ir pašalėse 
stovinčių. Daugumas jų žėri savo 
chromo nikelio blizgučiais. Ypač di
džiojo judėjimo valandomis (7—9 v. 
iš ryto ir 5—6 vai. vakare) automo
biliai srovėmis užtvindo gatves, vie
tomis jas užkemša, ypačiai kad to
mis pačiomis arterinėmis gatvėmis 
dunda ilgi tramvajai, elektriniai au
tobusai, atrėmę dvi ratuotas kartis į 
elektros vielas viršuje, ir paprasti 
autobusai. Judėjimą reguliuoja auto
matinės elektros šviesos. Tramva
jų tarnautojai mandagūs, malonūs ir 
paslaugūs, kaip ir visi torontiečiai. 
Arklinių vežimų gatvėse nepamaty
si, gal išskyrus kur nuošaliau, kur lo
kiu būdu vežioja žmonėms į namus 
pieną, grietinę ir duoną. Nepamatysi

Užmirštieji žmonės
Prieš kalbėdamas apie užmirštuosius 

žmones, jaučiu reikalą pasiaiškinimo, kad 
išvengčiau pastebėjimų, jog „užmiršimo" 
laktų nemaža būtų galima prirankioti 
peržvelgus mano pirmuosius kelionių per 
stovyklas aprašymus. Vieni pasiges, jog 
„užmiršta" paminėti stovykloje vieklan- 
člos švietimo įstaigos, kiti jausis nepa
tenkinti nerasdami užfiksuotų kitų faktų, 
būdingų anos stovyklos gyvenimui. Kas 
tai darys, aišku, darys ne be pagrindo, 
lygiai kaip aš ne be pagrindo tapau „už
miršimo" faktų autoriumi. Tiesiog ven
giau ir ateityje ne kartą, manau, teks 
vengti kai kurių momentų stovyklinio 
gyvenimo registracijos, kad šiaip taip iš
sigelbėjus nuo nuoboduliu tampančio kar
tojimo *ų laktų, kurie būdingi eilės sto
vyklų gyvenimui. Beje, šia kelione visai 
nesiryžtame surinkti ir spaudoje paskelb
ti stovyklų gyvenimo kronika, bet teno
rima žvilgterti į benamiškojo gyvenimo 
tuos spektrus, kurie turi šiek tiek ^kir
tingus atspalvius kaimyninės stovyklos 
nuotaikoms.' Gi užsiiminėjant registraci
ja, jautresnį skaitytoją galima privesti 
prie tokio veiksmo, kuri atliko sąmojuje 
apgyvendintas autobuso keleivis damos 
atžvilgiu. Tasai pasakojimas šiaip skam
ba. Kauno apylinkės viename teisme tei
sėjas klausia kaltinamąjį, ar jis pažįstąs 
nuo Jo rankos nukentėjusią damą. Kal
tinamasis atsako, jog nepažįstąs.

— Tai kodėl tamsta Jai sudavei l vei
dą? — klausia teisėjas.

Kaltinamasis prašo leidžiamas papa
sakoti įvyki nuo pradžios iki finalo. Tei
sėjui sutikus pasakoja:

„Aš jau sėdėjau autobuse, kai ši, man 
nepažįstamoji, dama atsisėdo priešais 
mane. Atsisėdusi ji skubiai atidarė ran
kinuką. išėmė piniginę uždarė rankinu
ką, paskiau atidarė piniginę, išėmė 20 cen
tų uždarė piniginę, po to atidarė rankinu
ką, Įdėjo piniginę ir rankinuką uždarė. 
Paskiau vėl atidarė rankinuką, išėmė vei
droduką, uždarė rankinuką, pasižiūrėjo l 
veidroduką, atidarė rankinuką, įdėjo vei
droduką, uždarė rankinuką ir ...

— Pakaks, tamsta mane išvesi iš pu
siausvyros — sušuko teisėjas.

— Taigi, pone teisėjau, ir mane ne
pažįstamoji dama tada išvedė iš pusiau
svyros, — .pareiškia kaltinamasis.

Panašiai gali atsitikti ir dėl kronikinės 
stovyklinio gyvenimo dalies reglstravmo.

Dabar grįžkim pas užmirštuosius žmo
nes, apie kuriuos ryžausi šj kartą kalbėti. 
Iš tikrųjų mes visi be išimties esame už-

tros žėručiuose. Elektros šviesa čia 
gerokai mirksi. Žiemai baigiantis 
elektros taupymo sumetimais (nau
jiems fabrikams) jos suvartojimas 
buvo susiaurintas, srovė paeiliui pa
skiroms miesto dalims išsijungiama, 
o reklamai ir iliuminacijai visai ne
leidžiama. • (Pabaiga)

mirštiejl žmonės, bet taip pat nestinga 
žmonių, kuriuos ir mes sugebėjome už
miršti. Mano kelionės tėra pradžia, ir 
jau teko susidurti su užmirštaisiais sa
vaisiais. Reikia manyti, jog, ir ' ateityje- 
bus progos su panašiais užmirštaisiais sa
vaisiais susidurti, tačiau temos iškėlimui 
pakaks ir pirmapradinių pavyzdžių. Štai 
jie. Menunlngeno stovyklos latvių kolo
nijoje gyvena Latvijos lietuvių Milašių 
šeima. Milašienė (Gaidelytė) yra 7 valkų 
motina. Jauniausias 10 mėn., gi vyriau
sias 16 metų. Namuose, t. y. gautoje ker
tėje, kalbama lietuviškai, ■ tačiau moky- ■ 
klinlo amžiaus vaikai greičiau mėgsta 
griebtis latvių kalbos, nes jų žaidimo bei 
bendravimo bendrai kita kalba nekalba. 
Anksčiau-Milašius svarstęs lietuvių ben- 
draomenėn įsijungimo klausimą, bet pa
matęs šiuo reikalu savotišką šaltumą iš 
savųjų, ir po šiai dienai paliko tautinė 
mažuma latvių kolonljojje. Gi Memrnin- 
geuo mieste esančioje vokiečių pabėgė
lių stovykloje gyvena šešių vaikų tėvas- 
klaipėdiškis J. Vilkas, juodarankis dar
bininkas. I.ietuvio užkalbintas jis malo
nus bendrakalbis ir pasiruošęs padėti be
namio galimumų ribose. Tėvai užimti 
duonos kąsnio gausiai šeimai parūpinl- 
mu, o vaikai Ištisas dienas palieka vokie
čių draugėj ne be įtakos būsimam jų gy
venimui.

Nėra abejonės, jog panašiose sąlygose 
gyvenąs jaunimas yra jautriai veikiamas 
aplinkos. Į reiksią žiūrint pro suglaustus 
pirštus ne vienas ateityje mums gali tekti 
iš savo pozityvo nurašyti. Ypač atsižvel
giant t mūsų gyvybinių jėgų skainiojimą 
paskutiniais negerovių metais — savo 
žmogaus užmiršimas yra tolygus sau kal
tinamojo akto rašymui. Esamomis aplin
kybėmis sulaikyti tokiose sąlygoėe esan
čių žmonių tollnimuisl nuo savo kamieno 
daug nereikia. Pasidalinimas iš I. Ra u d. 
Kryžiaus gauta kuklia šalpa gali reikšti 
savo tautai žmogaus arba žmonių sutau- 
pymą. Tačiau ir tai nedaroma ir ivg są
moningai užmirštama.

Arba vėl pavyzdys. Išskryninguota 
lietuvių šeima, taip pat gausi prieaugliu, 
iš vokiečių pabėgėlių komisarų kilnota iš 
vienos Bavarijos kertės l kitą, galiausiai 
neseniai buvo atkeldinta į Kempteno apy
linkę. Čia ji kreipėsi į vietos lietuvių 
(bendruomenės) nariu. O jei ši šeima ne
būtų kreipusis — iki pasaulio pabalgoš 
niekas nebūtų žinojęs apie jos skendėjl- 
mą svetimoje* jūroje. Manding mūsų 
veiksniuose, net ir pačiuose žemuosiuose, 
per daug biurokratizmo. Nereikia laukti, 
kad kas kreiptųsi su malonės prašymo 
priimamas nariu, bet būtina visur ir vi
sada neleisti saviesiems tolti nuo savųjų. 
Taip pat būtina buvo nepamesti ryšio su 
išskryninguotais, deja, daug kur tasai ry
šys trūko. Kaltininkų nemanoma čia ieš
koti. T-ra aišku, jog kiekvienas kaltinin
kas, kas sudarė progą rastis saviesiem* 
užmirštiesiems.

Įdomu, kaip ilgai šisai kaltinamasis 
aktas patiems sau bus rašomas? —

Sovietų generolas prisipažįsta
LIETUVIU IMtRASIKALęĖJiaiAS SU SOVIEIĮ GENEROLU AMERIKIEČIU KARININKŲ AKIVAIZDOJE.

— GEN. JURKIN PRIPAŽĮSTA PABALTIECIŲ IŠVEŽIMĄ; -e

Prieš kurį laiką Schw. Gmūndo 
lietuvių- stovykloje lankėsi iš Ber
lyno atvykęs sovietų generolas Jur
kui, lydimas kitų šešių sovietų kari
ninkų, kurių tarpe matėsi ir buvęs 
puskarininkis, anuomet {davinėjęs 
lietuvius patriotus, Čepas, dabar už 
„pasidarbavimą“ pakeltas į leitenan
tus. Generolas atvyko pasikalbėti su 
norinčiais grįžti Į tėvynę lietuviais, 
tačiau tokių per kelių valandų nepa
geidautą generolo viešnagę neatsira
do. Taręs, kad norinčius su generolu 
pasikalbėti sutrukdę „komitetinin- 
kai", generolas vis dėlto panoro su
žinoti tikrąją lietuvių negrįžimo prie
žastį.. Jis kreipėsi į lietuvį stovyklos 
pareigūną, kuris sutiko išdėstyti ne
grįžimo motyvus su sąlyga, kad jo 
pareiškimai būtų išversti į anglų 
kalbą sovietus lydėjusiems amerikie
čių karininkams. Lietuvis, laimingai 
pabėgęs nuo bolševikų ir ketvirti 
metai gyvenąs DP stovyklose, kal
bėjo sovietų generolui:

— Taip, tai tiesa, bet tamsta turi 
suprasti, kad tai buvo karo išvaka
rėse, ir kitos išeities nebuvo, kaip 
nepageidaujamą elementą išvežti. 
Dabar to pavojaus žmonėms nėra... 
Tamsta, matyt, geras propagandistas, 
nes puikiai operuoji perdėta stati
stika.

— Ne, generole, tai neperdėta. O 
pavojus dabartiniu metu nėra mažes
nis kaip 1940—1941 metais, nes.žmo
nėmis jūsų režimas laiko tik tuos, 
kurie priklauso, komunistų partijai, 
gi aš ir čia stovykloje esantieji ma
no tautiečiai' komunistais nebuvome, 
nesame ir nebūsime. Prie progos ga
lima pastebėti, kad „tikrųjų“ žmonių, 
t. y. komunistų, 1940—1941 m. Lietu
voje tebuvo tik 101 asmuo.

Generolas susigriebė:
— Taip, tokių kaip tamsta tikrai 

partija nepriima. Partijon sunku' 
pakliūti. Lietuvoje ir Pabaltijy aš 
nesu buvęs ir tenykščių sąlygų ne
pažįstu. Tačiau su tamsta man nėra

dieniniais reikalais įėjo lietuvis dar
bininkas, kuris buvo nurodytas gene
rolui. Tas pakeltu ir užtikrintu tonu 
prabilo:

— Na, pilieti, pasakyk man, ko
dėl iki šiol negrįžti į tėvynę?

Niekeno neverčiamas, laisvai ir 
tvirtai užklaustasis pareiškė:

— 1940—1941 metais bolševikai 
išlaikė mane devynis mėnesius kalė
jime, tėvą nužudė koncentracijos 
stovykloje. Jūsų raudonasis režimas 
man puikiai žinomas, tad nėra ko 
man ten grįžti, kol tėvynė jūsų oku
puota.

— O laiškų į Lietuvą ar rašai? 
— pasiteiravo generolas.
į- — Neturiu kam rašyti, nes saviš

kiai žuvę, o jei ir būtų kam, tai pa
vojinga laiškų gavėjams.

Ir čia atkandęs dantį sovietų ge
nerolas buvo priverstas užbaigti taip 
pageidautą pokalbį. Kadangi dau
giau norinčiųjų su generolu pasikal
bėti „komitetininkei neleido“, tai ge-

Kas flagaliau
Eina garsas, kąd „Patria“ pateko 

į naujus patalpų sunkumus. Tai nuo 
1945 metų jau devintas kartas tenka 
keisti „vyriausioji“ būstinė.. Pasako
jama, praėjusį mėnesį stovyklos po
licija jėga iškraustė (o gal neįmano
mai susiaurino — tai pagaliau daly
ko masto, bet ne esmės reikalas) „Pą- 
trios“ leidyklą. Nesikišamą į anos 
stovyklos vidaus reikalus, bet vis 
dėlto tenka sušukti;

lietuviškasis spausdintas žodis 
buvo įžeisįas veikimu!

Kitimet „Patria“ galės pasidžiaug
ti savo veiklos dešimtmečiu (pradėjo 
dirbti 1939 m. rudenį Vilniuje). Tai
gi skaudu ir leidėjui ir skaitančiajai 
publikai. Leidykla juk ne kurpių ar 
stalių dirbtuvėlė, bet šaltinis iš kurio 
nusiplauname tremties sąlygų užne- 
šamas dulkes — dvasinį nuovargį ir 
neviltį. Visokeropa spauda — štai ne 
prabangos dalykas, o kaip duona kas
dieninė, be kurios mūsų kartai nebe
įmanoma žmoniškai gyventi. - Jei kur 
įsižiebė toks kultūros židinėlis, kaip 
knygų leidykla ar redakcija, reikėtų, 
jei ir kiltų tikras reikalas, siaurinti 
v iską, tačiau ne proto ir sąžinės aki- 
ratį.

Rasit, kai kam gali kilti nustebi- 
ano, kodėl aš ginu „Patrią“. Nei man

su „Patria“?
„Pairios“ leidėjas giminė, nei aš jam 
giminė. Jokių pašalinių sumetimų 
neturiu, nes ką gi pagaliau „Patria“ 
mąn gali primesti? — dar pats,su
graibau skatiką kitą knygai nusipirk
ti. Čia jau ne vien „Pątrios“ reika
las, čia principas, kuriuo privalu atei
čiai apdrausti, be nukentėjusios „Pa- 
trios“, dar „Sūduvos“, „Atžalyno“, 
„Ventos“, „Giedros“, „Tėviškės“, 
„Mūsų Kelio“ ir kitų mūsų jau esamų 
ar ateity būsimų leidyklų rūpesčiai 
ir pastangos dėl mūsų kultūros iš
saugojimo ir puoselėjimo.

Tuo pačiu ypų tektų pasmerkti 
pas kąi kuriuos tautiečius dvasios 
menkystės ar svetimų agentų padik
tuotas pavydas, girdi, leidyklos per
daug uždirbančios. Visų pirma pa
vydas iš viso biauroja tą, kuris pa
vydui širdyje užleidžia vietos, O an
tra grįžus, ar pavyduoliai suskaito ir, 
apskritai, ar galima suskaičiuoti, 
kiek šiais laikais kliūčių nugalėjimo 
ir lėšų pareikalauja knygos pasiro
dymas? Knygos nauda yra daugia
metė, ir sąmoningas lietuvis knygos 
perkamąja kaina skųstis negali. Te
reikia rūpintis, kad visų leidyklų 
darbas vyktų sklandžiai ir atneštų 
Lietuvai kaip iki. šiol šimteriopą 
naudą. J. Cicėnas

— Pone generole, tamstai, tur būt, 
yra žinoma, kad 99,9% čia gyvenan
čių lietuvių 1940—1941 metais patys 
savo akimis matė ir pergyveno bol
ševikų režimą Lietuvoje. Tamstai 
taip pat žinoma, kad 1940—1941 m. 
kalėjimai ir koncentracijos stovyklos 
buvo perpildytos suimtais nekaltais 
žmonėmis. Jie buvo suimti tik todėl, 
kad buvo lietuviai ir nekomunistai. 
Tamstai, generole, žinoma taip pat, 
kad 1941 m. birželio 14—21 d. d. bol
ševikai iš Lietuvos į Sovietų Sąjun
gos gilumą išvežė 40.000, iš Latvijos 
60.000 ir iš Estijos 30.000 nekaltų 
įvairaus amžiaus ir profesijų žmo
nių. Tarp jų buvo didelis skaičius 
senelių, naujagimių, ligonių, kurie 
jokiam režimui negali būti pavojingi.

Čia amerikiečių pulkininkas, iš
girdęs šiuos lietuvio tvirtinimus, pa
klausė:

— Ar tamsta tai girdėjai, skaitei 
ar pats pergyvenai?

— Taip, pone pulkininke, aš pats 
tai pergyvenau ir mačiau, nes 1940— 
1941 metais gyvenau Lietuvoje.

Sovietų generolas po to bandė 
kalbą nv’ *eiptį kita Hr' me, tačiau 
lietuvis neatleido ir primygtinai 
klausė:

— Pone generole, ar tai tiesa, ką 
aš pasakiau? Prašau atsakyti.

Labai nerangiai ir su rūgščia mi
na sovietų generolas atsakė:

kas bekalbėti, nes, matosi, esi iš ko- 
mitetinlnkų sferų. Neabejoju, kad 
kiekvienas ūkininkas ar darbininkas 
tikrai pareikštų norą grįžti Lietuvon.

Tuo metu į maitinimo skyriaus 
salę, kurioje vyko pokalbis, su kas-

nerolas savo nesėkmingą viešnagę 
užbagiė ir, metęs piktą žvilgsnį į vė
jo blaškomus po stovyklos aikštę 
suplėšytus bolševikinius laikraščius, 
stiprioje MP apsaugoje .apleido sto
vyklą. (js).

Šveicarijos lietuviai sulaukė kunigo
KORESPONDENCIJA iŠ ŠVEICARIJOS

\ Iš Romos Šveicarijon atvažiavo 
kun. dr. Juozas Navickas, dvasinės 
vyresnybės paskirtas Šveicarijos lie
tuvių kapelionu. Kai karo įvykių 
pasėkoje Šveicarijoje atsirado su vir
šum 200 lietuvių atbėgėlių, buvo jų 
tarpe net trys kunigai, tačiau jie visi 
išvyko Šiaurės Amerikon. Tokiu bū
du •Šveicarijoje nebeliko nė vieno 
lietuvio kunigo.

Kun. dr. Navickas, anksčiau pro
fesoriavęs Vilkaviškio kunigų semi
narijoje, apsigyveno Fribourge, kur 
jis savo laiku baigė universitetą. 
Naujasis kapelionas jau aplankė vi
sus stambesniuosius lietuvių gyve
namus centrus. Birželio 27 d. kun. 
Navickas atlaikė pamaldas Šveicari
jos sostinės lietuviams. Po* pamaldų 
visa Berno lietuvių kolonija susirin
ko pusryčių pas p. p. Geručius.

Šveicarijos lietuvių skaičius toly
džio mažėja. Vienas po kito lietuviai 
tremtiniai išvyksta užjūrin.' Lygių

būdu eina mažyn lietuvių studentų 
skaičius. Keliems studentams vėl 
nutrauktos stipendijos.

Zūricho lietuvių iniciatyva buvo 
suruoštas birželio 15-sios minėjimas. 
Jam vykdyti buvo sudaryta komisija 
— p. p. Garbačiauskienė, Narutavi
čienė, Stasiulis.

Po pamaldų salėn susirinko apie 
70 asmenų. Juos parengimo kom-joa 
vardu sveikino p. Garbačiauskienė. 
Sugiedotas himnas. L. Šv. Pirm. p. 
Giedrys savo nuoširdžioje kalboje ap
žvelgė sunkiausius Lietuvos tragedi
jos momentus; po susikaupimo ir ty
los minutės studentų vardu kalbėjo 
Br. Žukauskas.

S-mas pasiūlymą priėmė ir pasi
untė protesto rezoliuciją, reikalauda
mas atstatyti Lietuvos valstybės su
verenumą ir sustabdyti lietuvių tau
tos naikinimą.
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Jugoslavijos avantiūros painiavose * . •
Nunokęs vaisius pats krenta į Maskvos skraistę — Dunojaus federacija iš
skiria bendravardžių maršalų kelius - Marionečių būrys be galvų - Antra
sis Trockis - Nuo kieto Balkanų riešuto ne vienas avantiūristas išlūžo dantį

> Po ilgų konferencijų, Vak. Euro-į 
pos politikams pasisekė vargais ne-I 
galais suklijuoti t. vad. Vakarų Eu
ropos valstybių bloką. Koks silpnas, 
koks nepatvarus atrodė' tad tikrosios 
demokratijos kūdikis prieš kietą, 
vieningą ir disciplinuotą Rusijos - 
satelitinių valstybių grandinę, susi
jungusią (arba geriau — sujungtą) i 
rytų bloką. Atrodė... Bet istorija 
jau yra ne kartą pamokiusi, kad de
mokratijų silpnumas dažnai būna 
tariamas, nes įvairūs priešingumai 
gali čia daug kaip pasireikšti, o pa
sireiškę perdaug Jškyla į viešąją 
areną, sudarydami net perdėtą silp
numo įspūdį. Tuo tarpu totalitari
nių valstybių stiprumu ir vieningu
mu nelabai tegalima pasikliauti, nes 
ten, nors visokį priešingumai, dirbti
niu būdu užgniaužti, į paviršių ir 
neiškyla, bet gelmėse jie verda ir 
kunkuliuoja. Jų prasiveržimai būna 
staigaus, spontaniško pobūdžio ir ne 
retai sudaro politinę sensaciją.

Štai, ir dabar rytų bloko grandinė 
nelauktai ėmė braškėti ir tai ties sa
vo pačia patikimąja grandimi — Ju- 
goslovija. Jei Sov. Sąjunga visose 
kitose satelinėse valstybėse turėjo 
griebtis visų savo pagarsėjusių me
todų, kad vietines komunistų parti
jas pasodintų prie valdžios vairo, su
naikinant bet kurią opoziciją, tai 
vien tik Jugoslavija, nuo seno pa
garsėjusi savo prorusiškomis ir pro- 
komunistiškomis tendencijomis,, po 
šio karo pati, it nunokęs vaisius, nu
krito į jos skraistę. Naujosios Jugo- 
slovijos priešaky atsistojo kietas ir 
išbandytas komunistų kovotojas, 
kroatas Juozas Broz-Tito. Kas ga
lėjo būti labiau patikima už Jugo
slaviją? Tai buvo langas į Graikiją, 
langas į Dardanelus, langas į Vidur
žemio jūrą. Todėl nenuostabu, kad

Rusija visu savo politiniu svoriu 
parėmė gausius naujosios Jugo

slavijos reikalavimus:' 
teritorijos iš Graikijos ir Italijos, 
teritorijos ir reparacijų iš Austrijos. 
Lemiamą akimirką Triesto klausime 
Jugoslavijos pretenzijų sąskaitą rei
kėjo ’ apmokėti Italijos komunistų 
partijos balsais — ir buvo apmokė
ta! Tad kas įvyko dabar?

Britų karinio štabo ryšio karinin
kai, turėję progos gerai pažinti Tito, 
kai jis dar tebebuvo ujamas kalnų 
pratizanas, charakterizuoja jį, tarp 
kita ko, kaip didelį nacionalistą, gar
bėtrošką, bet neturintį nei sugebėji
mo nei noro paklusti. Dabar, kai 
marš. Tito tapo centrine paskutinių
jų įvykių figūra, aiškėja, kad minėto
sios jo būdo savybės suvaidino, čia 
lemtingą vaidmenį. „Ar ilgai dar 
teks mums taip keliauti?“ — paklau
sė Kardelį (dabartinis jugoslavų mi- 
nisterio pirm-ko pavad.) Tito anuo
met Bosnijos kalnuose, kada pergalė 
prieš byrančią Vokietiją atrodė jau 
taip arti. Mįslingai skambėjo’tačiau 
Tito atsakymas: „Gal būt visą gyve- 

■ nimą..
Tito niekada nebuvo linkęs vai

dinti Maskvos marionetės vaidmens,

kuris jam buvo primestas. Bet jis 
puikiai pažinojo savo „draugus ir 
mokytojus“ ir laikėsi didžiausio at
sargumo, Jau seniai patyrusio avan
tiūristo smegenyse gimė Dunojaus 
federacijos planas. Buvo aišku, kad 
toji federacija vieną dieną galėtų pa
siekti tokį politinį svorį, su kuriuo 
ir Maskvai tektų skaitytis. Pradžioje, 
paėmęs valdžią į savo rankas, naujai 
iškeptasis maršalas neturėjo laiko 
ambicingiems savo planams vykdyti: 
vidaus problemos, įtemptą politinė 

I padėtis su Vakarais pareikalavo vi
sos jo energijos. Bet štai 1947 m. 
lapkričio mėn. gale mes matome jį 
lankant Sofiją, Bukareštą, Varšuvą, 
Budapeštą. Sofijoje jis veda ilgus 
pasitarimus su Dimitrovu, pasirašo 
tarpusavio pagalbos paktą su Bulga
riją. Budapešte sudaromas analogi
nis paktas su Vengrija. Šitos kelio
nės metu jam pasiseka prikalbinti 
Dimitrovą imtis Dunojaus sąjungos 
organizavimo iniciatyvos. Čia Tito 
ir vėl pademonstruoja savo puikią 
politinę nuovoką. Aišku, kad Dimi
trovas Maskvai labiau priimtinas,

Džiaugsmo ii ašarų 
diena Amerikoje

Chicago, birželio 29 d. — Nė 
viena diena per visus metus Ameri
koje nėra tokia džiaugsminga ir 
linksma, kaip liepos 4-ji. Tai Ame
rikos nepriklausomybės minėjimo 
šventė. Bet dažniausiai gyvenime 
yra taip, kad kur daug linksmuo, ten 
ir ašarų netrūksta. Taigi nė' vieną 
dieną per metus nesti tiek daug auto 
katastrofų, sužeidimų, užmušimų, 
prigėrimų (maudantis ir laiveliais 
važinėjantis) ir sužeidimų, kaip lie
pos 4 dieną. Mat, Amerikos žmonės 
linksminasi tada visu kūnu ir dūšia 
ir pamiršta pavojus.

Kodėl jie taip linksminasi? Yra iš 
tikrųjų ko džiaugtis. Turtingiausia 
ir galingiausia pasaulio valstybė, tei
singiau pasakius, pasaulinė imperija, 
kurią sukūrė ateiviai iš visų pasau
lio kraštų. Žmogaus laisvė tokia, ko
kios niekur kitur nėra. Praturtėjimo 
galimumai neriboti — tik nebūk žio-1 
plyš. O jeigu nenori daug galvoti 
arba tavo smegenys kaip reikiant 
nedirba — badu nemirsi. Ne tik ne
mirsi, bet labai gražiai, nors ir ku
kliai gyvensi (žinoma, jei kiekviena 
šeštadienį savo uždarbio nepaaukosi 
saliūno garbei). Tu eisi į fabriką, 
dirbsi rankų darbą ir uždirbsi daž
nai daugiau, negu kitas baltarankis 
darbininkas. Iš darbo atleis — tu 
neverksi, nes kol tu vėl gausi darbą 
— gauni pašalpą. Ta pašalpa taip 

kaip planuojamosios sąjungos vado
vas: Bulgarija gi mažytė, pačioje So
vietų Sąjungos pašonėje, Dimitrovą 
kontroliuoti labai lengva, patogu. 
Svarbu tad gauti tuo tarpu rusų pri
tarimą įgyvendinti Balkanų sąjungai. 
Tito laikinai pasitraukia į Dimitrovo 
šešėlį, bet budri ^daskvos akis jį 
seka.

Š. m. sausio mėn. gale, Dimitro
vas iškilmingai proklamuoja Balka
nų federacijos- mintį, bet šaltas du
šas netrunka pasekti — tai pagarsė
jęs „Pravdos" komentaras. Didysis 
Tito žaidimas lemiamoje akimirkoje 
įspėtas! Dimitrovas šoka atsipraši
nėti, ’ aiškintis. Jis blogai supratęs 
generalinę liniją. „Dimitrovas Mas
kvos nemalonėje“ — skelbia laikraš
čiai, bet

smūgis buvo taikytas žmogui še- 
.šėlyje— Tito.

Nuo šios akimirkos plyšys tarp 
Maskvos ir Belgrado sparčiai plečia
si. Pradedant š. m. kovo mėn., tarp 
Sov. Sąjungos ir Jugoslavijos kom
partijų užsimezga slaptas poleminio 

pat nėra jokiu būdu badmirio pa
šalpa. Gyventi gali, žinoma, jei tu 
neatsisakai dirbti tau siūlomą darbą.

Tiesa, depresijos (krizės) laikai 
čia ne naujiena. Bet ir tada valdžia 
duoda maistą ne tik tau, bet ir tavo 
šuniukui, jeigu tu ji turi.

Kaip gi Amerika to pasiekė?
Ameriką atrado italas Kristafo- 

ras Kolumbas 1492 metais. Ten, kur 
dabar yra JAV, gyveno indėnai. Jų 
buvo čia nedaug. Po Amerikos atra
dimo čia pradėjo- plaukti ispanai, 
anglai, prancūzai ir olandai.

1607 metais trys laivai atvežė vie
ną šimtą ir penkis anglus naujaku
rius į tą vietą, kuri dabar vadinasi 
Virginijos valstybe. Tie anglai įkūrė 
pirmą’ anglų įmestą Jamestown, 
atseit, Jokūbo miestą, Anglijos ka- 
rūliaus Jokūbo' garbei. Bet ten ne
buvo nei miestų, nei kaimų, nei na
mų, — tik tankios girios, pelkės ir 
plati upė. Suprantama, kad įsikurti 
nebuvo lengva. Jų būklė buvo labai 
panaši į DP būklę. Bet viskas buvo 
nugalėta. Vis daugiau ateivių plau
kė, kol Atlanto pajūryje susidarė 
trylika kolonijų, kurios tolydžio kle
stėjo ir augo Anglijos karaliaus glo
boje.

Betgi kolonistai nebuvo patepkin- 
tl Anglijos globa. Atsirado daug kl- 
virčlų. Pagaliau kolonistai nuspren
dė būti visai nepriklausomi nuo An-

pobūdžio susirašinėjimas. Papildo
mai laiškais pasikeičia ir Molotovas 
su Kardelj. Nuomonių skirtumai di
dėja, Belgradas atsisako aklai. pa
klusti generalinės linijos. Naciona
lizacija nepaliečia smulkiosios žemės 
nuosavybės, neišleidžiamas draudi
mas žemę pirkti-parduoti. Maskva 
puola, kad. tai aiškus marksizmo- 
leninizmo principų pažeidimas, Bel
gradas atsako, kad anie principai jau 
atgyvenę! Visa tai laikoma didžiau
sioje pslaptyje, bet netrukus kai ku
rie įvykiai jau prasiveržia į paviršių, 
Iššaukdami nuostabą ir kartais ne 
visai pataikančius komentarus. Štai 
gegužės mėn. vidury Tito areštuoja 
lengvosios pramonės minlsterį He- 
brang ir įžymųjį generolą Zujovic. 
Buvo manoma, kad čia vyksta politinis 
valymas asmenų, nukrypusių nuo ru
siškosios generalinės linijos, bet iš 
tikrųjų čia atsikratyta nuo tų, kurie 
kaip tik norėjo minėtosios linijos lai
kytis. Po to generolas Marko staiga 
siūlo ginklų paliaubas ir derybas. 
Kas atsitiko su narsiuoju „genero
lu“? Ar jis pabūgo naujosios vyriau-

glijos. Kilo vadinamas revoliucinis 
karas, kurs tęsėsi septyneris metus. 
Daug kraujo buvo pralieta. Kplo- 
nistams vadovavo generolas George 
Washington, dabar vadinamas JAV 
kūrėju ir tėvu. Jis buvo pirmas pre
zidentas. Kolonistų garsūs vadai bu
vo: prancūzas Lafayette, vokietis ba
ronas Steuben ir De Kalb, taip pat 
ir lietuvis Kosciuška. Kolonistai lai
mėjo nepriklausomybę, ir

1776 m. liepos 4 d.
pasidarė nepriklausomybės ir’ lais
vės šventė. Bet tai buvo tik pradžia, 
tik stiprus pagrindas. Šiandien JAV 
susidaro jau nebe iš 13, bet iš 48 
valstybių, Aliaskos ir kitų svarbių 
priedų. Tas viskas lengvai neatsitiko. 
Buvo ir tarpusavio karų, buvo karų 
ir su kaimynais. Dabar Amerikos 
vėliava plėvėsuoja “ties 3.690.320 kv. 
mylių ploto imperija ir ties 140.000. 
000 žmonių. Amerika savo žemės 
paviršiuje, žemės gelmėse, vandenyse 
turi pakankamai visko. Ji gali pati 
save pilnai aprūpinti, būti visai nuo 
kitų nepriklausoma ir dar daug, la
bai daug kitiems duoti. Žmogus čia 
įvertinamas tik pagal jo proto ar fi
zinius sugebėjimus. Nei kilmė, nei 
titulai, nei kas kita čia tau kelio ne- 
praskinš, tik darbas — raumenų ar 
smegenų arba drauge. Tai va kas 
padarė Amerika galingą ir linksmą. 

sybininkų ruošiamos ofenzyvos, ku
rių jau’gerą tuziną buvo laimingai 
pergyvenęs? Ne! „Generolas“ tik pa
juto, kad abiejų bendravardžių mar
šalų santykiai pašlijo ir kad

didysis Jugoslavijos užnugaris 
slysta jam iš po kojų.

Pagaliau satelitinių valstybių užsie
nio reikalų ministerių konferencija 
Varšuvoje paskelbė tokias nuvalkio
tas rezoliucijas, jog visas politinis 
pasaulis atsidūrė prieš didžiulį klau
stuką: apie ką ten įš tiesų buvo tar
tasi?

Ir štai kada pasidarė aišku, kad 
konflikto slaptai užgniaužti nebeįma
noma, — Sovietų Sąjunga perėjo Į 
atvirą akciją. S. m. birželio mėn. 
vidury kažkur Rumunijoje susirenka 
kominformas. Jugoslavijos atstovai, 
pajutę kuo čia kvepia, iš viso nebe- 
atvykšta. Sovietų Sąjungos kompar
tija skelbia 12-kos punktų kaltinimą 
jugoslavams. Kominformas pašalina 
Jugoslavijos konipartiją iš savo na
rių tarpo ir birželio 24 d. paskelbia 
motyvuotą rezoliuciją. Padėties rim
čiai supraski, pakanka perskaityti 
keletą kaltinamųjų sakinių: „.,. 
mums pasisekė atidengti klaidingą 
Jugoslavijos KP ir Tito politiką... 
Jugoslavijos KP nukrypo į kontrre
voliucinį trockizmą... neįgyvendino 
kolektyvizacijos žemės ūkyje... na
cionalistiniai elementai perėmė KP 
vadovavimą.., darbininkijos išda
vystė ... privatūs sovietų asmens ir 
prosovietiškai nusistatę jugoslavai 
sekami policijos...“ Toliau: „.,, Ti
to gina smulkios buržuazijos intere
sus ... paskyrė partijai vadovybę, 
neleisdamas jos išrinkti demokrati
niu būdu . po kojomis pamynė ele
mentariausias partijos teises,.. areš
tavo sovietams palankius partijos šu
lus ... šitokia politika veda prie Ju
goslavijos išsigimimo į paprastą 
miestelėnišką valstybę, nepriklauso
mybes praradimo, virtimo imperia
listinių valstybių kolonija...“ Ko- 
minformo rezoliuciją baigiama atvi-' 
ru kiršinimu: „Sveikosios Jugoslavi
jos pajėgos turi priversti vadovybę 
pripažinti ir reviduoti savo klaidas, 
arba ją visai pašalinti“.

Jugoslavijos komunistų ^partija 
vieningai ii- drąsiai stojo šalia Tito. 
Aštriame savo atsakyme jį atmeta 
sovietų kaltinimus, kaip „negirdėtą 
faktų klastojimą“, stebisi, kad sateli- 
nės valstybės pritarė, nė nepaband- 
žiusios ištirti padėties. Ypatingo dė
mesio verti šie du pareiškimai: 
„... ne sovietų piliečiai yra policijos 
sekami, bet sovietų slaptosios žval
gybos, agentai bando užverbuoti ju
goslavų piliečius..." ir „... Sovietų 
Sąjungos generalinė linija nebeatitin
ka naujų reikalvimų, tačiau niekas 
nedrįsta jai pasakyti, išskyrus pran
cūzų ir italų komunistus, bet ir 
pastarieji nepajėgia tvirtai apginti 
savo nusistatymo“. Atsišaukime į 
tautą jugoslavai kvie'čiami šią rimtą 
valandą laikytis dar didesnio vienin
gumo.

(Nukelta į 5 pusi.)

Vyt. Alantas (3)

Sužvejotos 
brangenybės

— Tamstos reikalą aš turiu galvoje, — atsakė pirminin
kas, kantriai išklausęs Vanago mikčiojimų, — bet nieko kon
kretaus pažadėti negaliu. Jei atsiras kur laisva vietelė, poną 
Kizlių perkraustysime. Pagaliau jei tą poną iš tamstos kam
bario ir iškeldintume, tai negaliu tamstai pažadėti, kad į jo 
vietą neatkraustysime kito. Mūsų stovykla taip perpildyta, 
kad mes turime skaitytis su kiekvienu kvadratiniu sprindžiu. 
Jei mes tamstai padarytume išimtį, tai kiti pakeltų tokį skan
dalą, kad nors iš stovyklos bėk. Dabar žmonės tokie nervingi 
ir priekabūs. Komitetas tvirtai laikosi principo: niekam pri
vilegijų nedaryti. Kultūrininkų stovykloje yra ir daugiau, 
bet jie visi gyvena, kaip tamsta... Bet dovanokite, ponas 
Vanagai, turiu bėgti: manęs laukia darbas.

Pareigūnas, linktelėjęs galvą, nuėjo. Skulptorius paniu
rusiu žvilgsniu palydėjo plačius pirmininko pečius. Nieko jis 
tą akimirką taip nekentė, kaip tų pečių, siūbuojančių ant 
trumpų kojų. Iš įtūžimo drebančiomis rankomis jis susisuko 
cigaretę ir išėjo iš rajono: eiti namo ir klausytis žmonos prie
kaištų jis nenorėjo.

Saulėtomis dienomis tremtiniai mėgo rinktis prie netoli 
stovyklos tekančio upelio. Priešpiet daugiausia rinkdavosi 
moterys ir vaikai. Sureguliuotas upeliūkštis buvo seklus, 
vanduo tesiekė iki kelių, bet kai nebuvo kur maudytis, vaikai 
noriai turškėsi ir tame drumzliname vandenyje.

Skulptorius atsisėdo ant kranto ir stebėjo žaidžiančius 
vaikus. Vienas bamblys išmūrijo sostą ir būtinai norėjo į jį 
įsodinti karalių. Tačiau jam ne kaip sekėsi: jis gniaužė molį 
ir šiaip ir taip, bet žmogaus pavidalas vistiek iš jo nesidarė.

— Leisk, aš tau padėsiu, — atsiklaupė jis šalia jauno 
skulptoriaus.

Karapūzas rimtai pažiūrėjo 1 Vanagą, kuris paskubomis 

ėmė lipdyti karaliaus figūrėlę. Kiti vaikai, metę savo pilis, 
susirinko aplink keistą dėdę, kuris užsimanė su jais pažaisti.

Vanagas dirbo susitelkęs. Nustebusių vaikų akyse iš molio 
gabaliuko dėdės rankose darėsi žmogiška figūrėlė su karūna 
ir lazda rankoje. Tik vaikams buvo neaišku, kodėl tas ka
ralius turėjo tokias ilgas, panašias į arklio ausis. Ir karaliaus 
veidas buvo keistas. Jis buvo žmogiškas, bet ir priminė kažin 
kokį gyvulį. Tai jiems atrodė labai juokinga.

— Bet tai mūsų pirmininkas! Koks panašumas! Pirmi
ninkas asilo pavidale! Reikia jį pašaukti, kad pats save pa
matytų! — Dūko viena moterėlė, kuri neturėjo akies ant pir
mininko už tai, kad jis jai įbruko 'į kambarį neapkenčiamą 
kaimynę.

Vanagas tik dabar pastebėjo, kad ir vaikų motinos buvo 
susirinkusios aplink ir stebėjo jo darbą. Jo pyktis atlyžo, ir 
jis buvo patenkintas savo „kūriniu“.

Besijuokančių moterų tarpe skulptorius pastebėjo jauną 
mergaitę maudymosi ^kostiume. Kojos buvo drūtas ir galva 
negraži, bet liemuo! Platūs ir labai grakščiai apibrėžti pečiai 
ir standčios, pro vilnonę medžiagą besibraunančios krūtys! 
Kaip tik taip jis vaizdavosi savo statulą. Jo žmonos galva ir 
mergaitės liemuo sudarys puikų derinį. Vanagas su ja susi
pažino. .

Popiet visa stovykla kallrejo, kad Vanagas nulipdė pir
mininką asilo pavidale.

Skulptorius dirbo atsidėjęs. Ypatingai jam sekėsi popie
tinėmis valandomis, kada vaikas išbėgdavo žaisti į kiemą, o 
Kizlius išeidavo pas draugus. Tada palėpėje tikrai viešpa
taudavo darbo nuotaika, ir skulptorius galėjo viltis savo kū
rinį sėkmingai užbaigsiąs.

Žmona taip pat buvo patenkinta ir noriai pozavo. Ji gal 
ne tiek džiaugėsi savo vyro džiaugsmu, kiek glostė jos ambi
ciją jausmas, jog jos veido bruožai liks įamžinti. Vanagienė 
vaizdavosi, kaip jos vyro kūriniu grožėsis tūkstančiai ir vie
nas kitam šnabždės: jis atvaizdavo savo žmoną!

Bet ne visada tos popietės būdavo tokios skaidrios. Kar
tais Kizlius, pavalgęs pietus, pavirsdavo ant lovos ir, rankas 
užmetęs už galvos, stebėdavo skulptoriaus darbą. Vanagas 
stengdavosi jo įžūlaus žvilgsnio nepastebėti, bet žmona ner- 

vindavosi. Tai dar nieko, bet įnamis, traukdamas naminės 
tabokos cigaretę, mėgdavo reikšti savo kritiškas pastabas. 
Kartą jis tarė:

— Man tai atrodo kvailas darbas lipdyti žmoną iš molio, 
jei viešpats Dievas padarė ją iš vyro šonkaulio, — ir jis nu
sikvatojo, tartum būtų pasakęs kažin kokį sąmojų.

—•. Netrukdyk, ponas Kiziiau, matai, mes dirbame, — 
talkiai atsliepė skulptorius.

— Sayo kambaryje man niekas negali uždrausti kalbėti.
Vanagienė negalėjo iškęsti neįsikišusi, ir Vanagas juos 

turėjo raminti. .Darbo nuotaika sutriko.
Kitą kartą Kizlius grįžo popiet kaukštelėjęs. Kaip pa

prastai, jis pavirto ant lovos, užsidegė cigaretę ir ėmė vapėti 
apie Vanago darbą, kuris jau gerokai buvo pasistūmėjęs pir
myn. Jam labai nepatiko statulos plaukai, kurie, jo nuomone, 
atrodė kaip išsmaluoti. Jo bobutė pasakojusi, kad raganos 
lakstydavusios su velniais tokias plaukais. Smalą jos varto
jusios vietoje briliantino. Ir statulos kaklas, palyginus su jos 
žmonos kaklu, esąs per plonas ir per ilgas. Ir apskritai, mo
linė boba nesanti nė kiek panaši į jo' žmoną. Jo žmona vis 
dėlto esanti žymiai senesnė, ir jos akys nesančios tokios gra
žios ir didelės, kaip molyje. Kam čia esą gražinti, ko nebe
galima pagražinti? Iš seno švarko naujo vistiek nebepa- 
siūsi...

Vanagienė, kruvinai įžeista, tylėjo dantis sukandusi. Ku
lius kibo į jautriausią moters vietą: grožį ir amžių. Tokių 
įžeidimų moteris negali atleisti. Kivirčytis jai jau buvo įky
rėję, ir ji žinojo, kad iš to vistiek nieko neišeis. Drebančia 
Iš susijaudinimo ranka ji pakabino nuo stalo gniūžtę molio 
ir tėškė Kizliui į veidą. Smūgis buvo visai netikėtas. Jis gu
lėjo aukštielninkas lovoje su uždrėbta akimi ir keistai spar
dėsi kojomis, tartum norėdamas nuo veido nukratyti molį. 
Skulptorius išsigando ir puolė jam padėti, bet šis' spyrė j art 
J blauzdą ir, užšispaudęs akį, keikdamasis išbėgo iš kambmro 
Vanagienė ėmė verkti:

— Koks tu vyras, kad savo žmonos neužstoji? Tas driy 
kis, kiek įmanydamas, mane įžeidinėja, o tu ar užtari Odįb 
vienu žodžiu? Kitas tavo vietoje būtų seniai jam šonkauliui 
suskaitęs... (Bus daugiau}
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Dėl būties ir kultūros
Rašo J. Cicėnas

Nepraraskime savo laisvės kovos ginklo
Prasidėjo 1948 m. birželio 20 die

ną. Šitai jauėiame mes patys, šitai, 
lyg mylinį akmenį vieškelyje, paste
bės ir ateities istorikas. Valiutos re
forma Vokietijoje politinį emigrantą 
nustūmė į pirminio žmogaus būklę, 
o mes gi? — žmonės, kurie už viską 
labiau vertiname ir puoselėjame ne 
materialines, bet dvasines kultūros 
vertybes. Esame kaip ir iš viso ne 
dėl savo kaltės atsidūrę didelėje 
kryžkelėje. Lengvai galime pasikly
sti ir, beeidami mažiausios valios rei
kalingu keliu, pamiršti, iš kur, kur 
ir ko čia besame. Negi savo kailį 
tesaugodami? Tad, prieš žengdami 
pirmyn, apsidairykime ir susimąsty
kime, idant netektų po laiko graužtis 
ir sarmatytis.

Prieš birželio 20 d. irgi buvo sun
ku gyventi, nes DP maisto norma — 
bado norma — teleido vegetuoti. Bet 
dabar... Ne kas tos reichsmarkės 
buvo, bet ji seniau pačiu inercijos 
keliu šiaip taip suko visą gyvenimo 
mechanizmą. Vyks gyvenimas ir da
bar, bet didžiąja dalimi mus, DP, 
aplenkdamas. Ųž reichsmarkę eko
nominiu atžvilgiu stebuklų nebuvo 
galima padaryti, bet su reichsmarke 
prisispausdinom knygų, suorganiza- 
vom savo spaudą, galėjom keliauti į 
mokyklas ar šiaip kraštą, žmones, 
muziejus, meno galerijėles pažinda
mi, Vokietijoje ir visuose Vakaruose 
su pažįstamais laiškais susisiekdami 
ir 1.1.

O po birželio 20 d. — baisu, kad, 
būdami elgetos ekonominiu atžvilgiu, 
neprarastume didžiausio tremtyje 
ramsčio, būtent — kultūrinės pu
siausvyros.

Antai tarp 5.000 atsakymų į an
ketas „ką tamsta visų pirma ifusi- 
pirktum po valiutos reformos?“ vos 
keletas (o užklausta įvairių sluogs- 
nių vokiečiai) ir tai pilkame eilutės 
gale teprisimena knygą ir laikraštį. 
Vokietija — ne idealas, tačiau iki 
šiolei būvo paskaitęs kraštas. Toly
gia kultūros impotencija gali susirg
ti ir DP.

Nesileidžiant giliau į svarstymus, 
paklaustina save: ■

— kuo mes galūne būti gyvi ir 
kovojančiai savo Tėvynei naudingi?

Į klausimą bandytina atsakyti 
klausimu: Ar Tėvynė iš mūsų laukia 
pinigų ar pajėgų atkurti visa tai, ką 
rudasis ir raudonasis fašizmai su
griovė. Ak, aišku be paaiškinimo, 
ne tam pasitraukėm į Vakarus, kad 
mūsų piniginės būtų prikimštos bei 
širdyje ledas broliui tremtiniui ir ko
vojančiam partizanui. Kas iš to, jei 
vilkėsime šilkais, bet gyvensime ir 
galvosime kategorijomis, kurios ne-

sutinka su Tėvynėje pasilikusiųjų 
tautiečių reikalais. Pinigas ir kitos 
materialinės gėrybės, kai sprendžiasi 
viso pasaulio laisvės ar vergijos 
klausimas, nei po kam. Svarbu, kad, 
pargrįždami namo, parsineštume 
sveikame kūne sveiką sielą. Turtu 
mes neprasimušėm ir neprasimušime 
į viešąją pasaulio opiniją pritarimo 
ir užtarimo Lietuvai. Ir iš viso, kai 
politinė emigracija ima lakstyti pa
skui skatiką, lyg paskui dievaitį, su- 
smulkėja ir išsigimsta. Turtas poli
tiniam emigrantui turi būti ne tiks
las, bet priemonė šiaip taip prabūti- 
iki Vakarų demokratija, sutraiškiusi 
geležinę uždangą, leis mūsų Tėvynei 
pakilti laisvam ir savarankiškam, 
ryžtu ir kraujo aukomis paliudytam, 
gyvenimui. Einame siauru ir vingriu 
tautinio budrumo bandymo liepteliu, 
tad juo mažiau dairysimės į šalis, 
juo tikriau pasieksime krantą, kurs 
jau anapus prarajos tyso.

Mus į kitataučių dėmesį ir sim
patijas įvedė mūsoji sunkiose trem
ties sąlygose ištvermingai puoselė
jama lietuviška mokykla, lietuviška 
daina ir kitos nepraeinančios, nors 
ir šimtai valiutų keistųsi, vertybės. 
Mes, rūsčios epochos gniaužiami, iki 
šiol nuostabiai įstengiam išlaikyti ty
rą ir savaimingą lietuvišką veidą. 
Kova dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės reikalauja, kad mes, 
DP, ir toliau būtumėm, jei jau ne 
pranašesni, tai bent tolygaus, kaip ir

prieš birželio 20 d., jautrumo ir išti
kimumo viskam, kas sava ir lietu
viška.

Visų pirma, atrodo, privalu būti 
kiekvieno lietuviškp spausdinto žo
džio talkoje. Ši bičiulystė juk apsi
moka abiem šalim: sau dvasinė nau
da, o lietuviškajam laikraščiui ir lie
tuviškajai knygai — talka ir paguo
da, taipgi akstinas, nuolat gyvėti ir 
tobulėti.

Naujos mūsiškių laikraščių ir kny
gų sąlygos, naujos ir kainos. Spau
dos platintojai stovyklose buvo ir te
bėra vienintelis kultūrinių nuotaikų 
tarp DP barometras. Kiek įmanu 
nujausti savo apylinkėse, barometras 
rodo grėsmaus kritimo tendenciją.

Man dedas, visokeriopos spaudos 
egzistenciją teapdrausime tuo atve
ju, jei visuotinai skaitysime ir pirk
sime knygas ir laikraščius. Būtų 
lengvapėdiška atsisakyti gėrybių, ku
rios amžinai naudingos. Antra grį
žus, iki šiol kiekvienas tremtinys kas 
sau pajėgė įsigyti knygą ir laikraštį, 
o ateityje, jei nebegalės kas sau, tai 
išeitis lengvai randama kas du ar 
kas trys susidėję. Taigi, prieš duo
dami galutinį, Dievelink, neigiamą, 
atsakymą stovykloje spaudos platin
tojui, apsimąstykime, turėdami prieš 
akis lietuviškojo spausdinto žodžio 
vargingą raidą ir>' didelę reikšmę 
praeityje, be to, Tėvynės laisvės ko
vą ir politinių emigrantų pareigas 
bei uždavinius.

Mūsų tautos kultūriniame atgijime ii nepriklausomos valstybės at
statyme periodinė spauda turėjo labai diaelės ir net lemiamos reikšmės. 
Daug tiesos pasakyme, kad Lietuva — su plunksna atkariautas kraštas.

Sunkiose tremties gyvenimo sąlygose mes įstengėmė sukurti savo pe
riodinę spaudą, ir mūsų laikraščiai per trejis tremties gyvenimo metus 
atliko didelį vaidmenį. Nebus perdėta tvirtinant, kad periodinė spauda 
tremtyje — mūsų kultūrinio gyvenimo nugarkaulis. Be savos periodinės 
spaudos mes nebūtume įstengę padaryti to, ką ligi šiol esame padarę.

Valiutos reforma, kurios reikalingumas buvo neišvengiamas, skau
džiai palietė ir lietuvius tremtinius, o ypač jų periodinę spaudą. Supras
dami didelę spaudos reikšmę, negalime nesirūpinti ir nesisieloti jos 
likimu.

Šiandien tolimesnis lietuvių periodinės spaudos likimas daugiausia 
pareis nuo to, kiek lietuviai tremtiniai ją parems. Ji reikalinga skubios, 
neatidėliotinos paramos, nes pirmieji mėnesiai po valiutos reformos jai 
yra patys sunkiausi ir kritiškiausi.

Kolegas laikraštininkus prašau ir toliau tokiu pat uolumu bendra
darbiauti mūsų spaudoje, nors kurį laiką ir netektų gauti ir minimalaus 
atlyginimo už savo straipsnius. Mūsų laikraštininkų pareiga savai spau
dai sudėti pati didžiausia auka, kad tik ji galėtų išlikti ir toliau sėkmingai 
siekti savo didžiojo tikslo — mūsų tautos laisvės ir nepriklausomos vals
tybės atstatymo.

Lietuviai tremtiniai visuomet buvo jautrūs savo tautos gyvybiniams 
reikalams, tikime, kad jie tokie pat bus šiandien ir savo spaudai, kuri 
išgyvena sunkias ir kritiškas dienas. Be skaitytojų paramos mūsų spauda 
negalės išlikti. '

Mes tikime, kad ir mūsų vadovaują veiksniai taip pat yra susirūpinę 
dabartine mūsų spaudos sunkia būkle' bei jos tolimesniu likimu.

Remkime savąją spaudą, neleiskime jai žlugti, nes tai mūsų gyvy
binis reikalas: mūsų spauda padės mums tautiškai gyviems išlikti ir po 
visą pasaulį išblaškytiems išlaikyti savą tautinę bendruomenę. Periodinė 
spauda šiandien yra vieniiytelis ginklas, kuriuo kovojame dėl savo laisvės, 
kuriuo giname savo teises. Tad nepraraskime to savo ginklo! y

A. Merkelis, —
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Pirmininkas ,

Hanau, 1948 m. birželio 30 d.

Tragingas poetas
J. KĖKŠTO „DIENA NAKTIN" PASKAIČIUS

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

67. Jeigu poreikis netinka va
dinti tam, kas yra rusų p o t r e fa
no s t, vok. B e d a r f, tai koks tam 
reikalui terminas būtų geriausias?

Neseniai „Kalbos kampelyje“ esa
me trumpai nagrinėję poreikio 
darybą ir nurodę, kad jis nevisai 
įprastai yra sudarytas, todėl jo vie
toj pasiūlėme vartoti visą eilę kitų 
tinkamesnių pakaitų, kaip antai: 
reika, reikalas, reikmė, 
reikmenė, reikmuo ir kt. Bet 
vienas iš mūsų skaitytojų, ekonomi
stas mano, kad nevisi tie dariniai 
vienodai esą tinkami; pvz. būtų, sako, 
nepatogu sakyti dvasinės r ei le
menęs arba dvasiniai reik
menys, nes relkmenės arba 
reikmenys esą „daiktai, kuriais 
patenkinami poreikiai (rus. po- 
trebnosti, vok. Bedūrfnisse)“. Tai yra 
tiesa: mes ir nesakome, kad tam rei
kalai būtinai reikėtų vartoti tik 
Jreikmenė.arba reikmuo. No
rint griežčiau, specialinti reikšmes, 
galima būtų laikytis šiokios vartose
nos: reikmuo „reikalingas daiktas 
(pre. chose nėcessaire, Bedarfsgegen- 
stand)“, o reikmė „reika, reikalas 
(anglų need, want, pre. besoin, vok. 
Bedarf, Bedūrfnis, rusų potrebnost’, 
nadobnost’)“. Gyvosios kalbos žodis 
reikmenė savo reikšme yra toly
gus reikmuo ir skirtinas nuo 
prievolė (anglų want, need, ne
cessity, duty, pre. besoin, devoir, vok. 
Bedūrfnis, Pflicht, rusų potrebnost’, 
povinnost’). Taigi, turėdami gražių 
ir visai tinkamų darinių, mes lengvai 
galime apsieiti be nevisai vykusio 
poreikio.

Juozas Kėkštas (Adomavičius) yra 
išgyvenęs šio prieškario audros nu
jautimą ir pačią audrą. Jis, kaip vil
nietis, labai jautrus idealiniam pa
sauliui, socialinei neteisybei ir poli
tinei nelaisvei. Iš jaunų dienų jis 
metėsi į kovingą gyvenimą ir greit 
nusivylė: kalėjimas, koncentracijos 
stovyklos buvo jo užsigrūdinimo mo
kykla. Iš šios mokyklos jis išėjo pa
simokęs, bet nepalaužtas. Jis Adomo 
Mickevičiaus charakterio poetas ^lau
žia tai, ko protas nepajėgia, siekia 
tai, kas neįmanoma, mato tai, kas ki
tų nematoma. Iš tos didelės prarajos, 
kuri yra tarp idealų ir tikrovės, kyla 
poeto tragizmas. Jis yra šios tragin- 
gos epochos išreiškėjas — tragingas 
poetas. >,
Tragingos epochos tragingą dangų 
akyse nešioju, 
o akys neranda
Spinduliu žėrinčio rytdienos kranto.

(Rudens dugnu, 9 psl.)
Nusivylimas vakar diena ir jau

trumas dėl neaiškios rytdienos per
sekioja poetą dieną ir naktį. Kan
kina jį naktys, ne laikinės, bet sim
bolinės naktys, ta aušra, kuri ne
aušta. Mums J. Kėkšto aušra nėra 
visiškai aiški, tai ne Basanavičiaus 
aušra, kuri aiškiai prašvito tik Lie
tuvai, bet kaž kokia internacionalinė 
aušra. Mes nenorėtume tikėti, kad 
J. Kėkštas pasiliko savo sename ke
lyje, nes jis pažino to kelio klaidin
gumą ... Jis tai pats pripažįsta:

Apie pavasarį nepasakok ir žiedą 
per rudenį nukritusį, 
nes jį nužudė šiaurėj tolimoj... ■ 
Per tokią baltų vėjų vėtrą, 
kai miršta ne viena tauta, 
dainos linksmos nereikia aido. •

(Šiaurės Sonata, 31 psl.)
Štai kur poeto pagrindinė tragiz

mo priežastis: jo pavasarį nužudė 
šiaurėj. Jis ten pamatė, kad užuot jo 
svajotos laisvės, ten žudomos tautos. 
Tik kas kaltas: ar tik šiaurės žmo
nės, ar ir doktrina?

J. Kėkšto politinis veidas yra ne
aiškus. Jis jį paslepia simbolizmo 
skraiste. Jis žiebia Prometiejaus ug
nį, jis kęlia audrą, jis dainuoja apie 
laisvę, bet kam turi nušviesti ta ug
nis tonus, ką ta audra turi sugriauti 
ir ką poeto laisvė turi sukurti, mums 
nėra visiškai aišku. Tenekaltina mū
sų poetas, kad mes nematome, ką jis 
mato, atvirkščiai, mes matome gal 
net daugiau negu poetas, nes mes 
matome ne tik poeto, bet ir tautos ir 
valstybės ir žmonijos laisvę. Pati 
laisvės idėja J. Kėkšto poezijoj yra 
stipriai ir meniškai išreikšta. Tik 
mes nepasakytume: libertė vide e

Rašo Stp. Vykintas
muori (Išvysk laisvę ir mirk), o at
virkščiai, Iškovok laisvę ir gyvenk 
dėl jos! Tik ne dėl savo asmeninės, 
bet dėl savo tautos ir valstybės lais
vės!

J. Kėkštas, nors ir labai interna
cionalinis poetas, myli savo tėvynę. 
Ir nuoširdžiais žodžiais jis šią meilę 
pareiškia:

Tėvyne mano, .
mieloji mano...
nešu savo meilę.

Myliu, kaip anuomet. Miniu Tavo 
dangišką grožį.

Aš meilės audrą, tvirtą ir gailią 
krūtinėj nešu, kaip kruviną rožę.

(Laiškas, 16 psl.)
Tik šiame posme kruvina rožė 

viską sužaloja: atvirai prisipažinsiu, 
kad kaip bulius nepakenčia raudonos 
skaros, taip mes nepakenčiame rau
donojo simbolizmo.

Poetas prisipažįsta, kad jo kelias 
ėjo vingiais, kad jis nebežino kelio. 
Tačiau, jo žodžiais nurodant. geriau
sias yra lietuviškas kelias:
Nelink kely ir eik neramus — 
o kai gedulo himnais tau vandenys oš,

savo mirštančią širdį papuošk 
žaliom, lietuviškom rūtom.

(Keleivis ir Rūtos, 28 psl.)
Iš visos tarptautinės J. Kėkšto 

poezijos — tai lietuviškiausia vieta.
J. Kėkštas auga nerimdamas, ko

pia į aukštą kalną, į dangų, status, 
kaip akmuo, aukštas ir tvirtas, kaip 
uola. ' y
Svarbu augti nerimstant, 
griuvėsiuos auginti švelniausias gėles, 
iš liūdesio žvelgti platyn, 
dienų esamų blogiui 
neleist likti širdy ir sustingti

■ (Švintant ašara džiaugsis, 36 psl.)
Be abejonės, J. Kėkštas yra ta

lentingas ir stiprus poetas. Forminiu 
atžvilgiu jis yra modernistas, kuris 
nepaiso tradicinių poezijos reikalavi
mų ir kuria, vidaus balso diktuoja
mas, visiškai savitą ir vidine ritmi
ka, muzikiniais, moderniais, pagrin
dais poeziją. Jei jis atsisakytų nuo 
per didelio internacionalizmo ir pa
suktų aiškiu lietuvišku keliu, jis bū
tų mums tiek pat brangus, kaip J. 
Aistis,. B. Brazdžionis, K. Bradūnas 
ir kiti tautiniai poetai.

Apie dvčtsinį įnašq
‘ Rašo J. Grigolaitis

Tremtyje turime sukūrę arba at- 
kūrę eilę organizacijų. Kiekviena jų 
stengiasi dėti savo įnašą, į laisvės ko
vos resursus,-ar tai būtų dvasiniai 
ar materialiniai. Organzacijos veikla 
reiškiasi, kiek sąlygos ir aplinkybės 
leidžia: vienos veikia sėkmingiau, ki
tos blogiau. Daug pareina nuo to, 
kurios pajėgos yra susibūrusios ir ar 
tos pajėgos turi veikimo sąlygas. Daž
nai veikiantieji yra išmėtyti»po visą 
Vokietiją, negali susisiekti ir pasida
ro neveiklūs dėl nenugalimų kliūčių. 
Šie faktoriai suprantami visiems, 
kam teko dirbti organizacinį darbą 
tremtyje.

Kada spaudoje tenka skaityti apie 
organizacijų suvažiavimus, kur tų 
organizacijų vykdomieji organai pa
teikia savo veiklos apyskaitas, tenka 
konstatuoti, kad jos visos turi kil
nius tikslus ir puikius darbų planus. 
Tačiau beveik kas kartą ir tenka pa
tirti, kad trūksta žmonių, aktyvių 
pajėgų, užsibrėžtiems tikslams ir 
planams vykdyti. Pasirodo, kad už
sibrėžtų darbų nepavyko realizuoti 
dėl techniškų kliūčių arba dėl per 
mažo veikiančiųjų ryžtingumo bei 
pasišventimo tam reikalui. Žmonės 
norėjo darbą atlikti, įsipareigojo, bet 
kliūtys buvo per didelės. Pasiteisl-

nimai.visuomet būna rimti, bet taip 
pat rimta yra, kad pritrūko inicia
tyvos ir ištvermės. Aišku, kad ypač 
šiandien kiekvienas visuomeninis 
darbas yra didesnis pasišventintas, 
negu bet kada. Bet turime ir atsi
minti, kad esame -kovojanti tauta, 
kuri skinasi kelią į pavergtą tėvynę, 
dėl to laisvės kovai turime atnešti 
daugiau aukų, negu bet kada.

Neseniai įvyko Lietuvos teisininkų 
suvažiavimas ir spaudoje skaitėme 
suvažiavimo aprašymą. Paskaitę var
dą: Lietuvos teisininkai, iš karto su- 
prantamęjįad toje organizacijoje yra 
susibūrusi didelė Lietuvos elito dalis 
— keli šimtai teisininkų. Gyvendami 
teisės mindžiojimo laikotarpį, mes vi
si žiūrime į tą dvasia pajėgų vienetą, 
laukiame jo autoritetingos nuomonės 
ir paspirties mūsų sunkiai laisvės 
kovai.

Yra tikra, kad teisininkai šiandie
nius mūsų rūpesčius puikiai pažįsta 
ir daro, ką gali, tai kovai palengvin
ti. Tas matosi ir iš jų veikimo apy
skaitos, kurioje atsispindi gera ko
lektyvo valia ir intencijos, o taip pat 
ir pastangos. Bet veiklos rezultatai 
buvo, palyginti, kuklūs.

Nors ne pašaliečio reikalas kištis 
į organizacijos vidaus reikalus, ta

čiau nepaprasta padėtis pateisina 
išimtis. Dėl to gal neužsigaus gerb. 
teisininkai, jei pašalietis išdrįs pa
reikšti savo nuomonę.

Organizacijos veikimo programoje 
svarbiausiais darbais figūruoja': atsi
šaukimas į pasaulio teisininkus, rin
kimas medžiagos Lietuvos nacių by
lai, vertimas Romerio „Lietuvos so
vietizacija“, paruošimas 1941—1945 
taikos sutarčių lietuviškos laidos ir 
visa eilė darbų tremtinių teisinės pa
dėties reikalais. Tai tikrai milžiniš
kas darbas esamose sąlygose.

Dėl kai kurių darbų tačiau kyla 
mintis, ar jie tikrai yra arba tebėra, 
aktualūs, turint galvoje, kad šiandien 
turime pirmoje eilėje daryti tai, kas 
labiausiai pasitarnauja mūsų laisvės 
kovai ir ją palengvina. Čia tektų pa
sakyti, kad medžiaga dėl Klaipėdos 
krašto nacių bylos dabar atrodo ne
beaktuali. Prieš dvejis ir gal dar 
prieš metus ji būtų buvusi reikšmin
ga ir įspūdinga. Šiandien, po Nūm- 
bergo bylų, ji tiek plačiam pasauliui, 
tiek mums patiems liko nebeįdomi. 
Ar nevertėtų pasvarstyti ją išimti iš 
skubiųjų darbų programos ir padėti 
archyvan?

Šiandien . aktualios yra temos ko
vai prieš bolševikinį imperializmą. 
Taikos sutartys, kurios mūsų tiesiogiai 
neliečia ir kurias galima pasiskaityti 
svetimomis kalbomis, mūsų nedomi
na šiuo momentu, o kiti jas gali pasi- 
'kaityti ta kalba, kuria nori. Kada 

js įkurta taika ir mes būsim na
mie, ir ši tema bus gal aktuali.

Dar neturime teisiškais pagrindais 
parengtų propagandinių lendinių apie 
mums padarytas skriaudas. Ar ne
vertėtų pasauliui nuolat rodyti, ku
rias sutartis su Lietuva sulaužė mūsų 
kaimynai-agresoriai? Pasaulis nepri
pažino mūsų inkorporacijos į SS, dėl 
to tos sutartys dar turi veikti ir mes 
turime reikalauti jas respektuoti. Gal 
būtų naudinga surinkti taikos ir ki
tas sutartis su kaimynais-agresoriais, 
kuriomis jie įsipareigojo mūsų vals
tybės suverenumą gerbti ir jos in
tegralumą respektuoti. Vienas agre
sorius ir dabar tebemindo savo pa
sižadėjimus kojomis. Prie sutarčių 
arba jų esminių straipsnių būtų ga
lima pridėti (kaip komentarus) dery
bas ir susirašinėjimus mūsų valsty
bės vyrų ir atstovų su agresoriais, 
tebesėdinčiais savo sostuose. Taip, 
pat būtų galima pridėti atsakingų 
valstybių vyrų pareiškimus dėl mūsų 
pavergimo ir jų bei Atlanto ir UN 
Chartų įsipareigojimus mažųjų vals
tybių laisvės gynimo reikalu. Tokį 
veikalėlį pateikus vyriausybių ir par
lamentų nariams, laisvę ir teisę gi
nančioms organizacijoms, duotume 
pilną vaizdą apie mūsų nelaimę, 
agresoriaus veiksmus ir mūsų troški
mus. Reikia, kad knygelė greit pa
sirodytų, būtų nedidelė, kad neįgristų 
skaitytojui. Gyvenimas rodo, kad 
veiklą reikia derinti esamam mo
mentui.
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IMS. VII. 6.

Jugoslavijos avantiūros painiavose
sėkmingas krepšininkų Zygis Prancūzijoje

t

43:36

Kareiviai jo betgi ne-

smulkmenų apie Ma- 
Ivan Beneš pastebėjo,

di- 
pa- 
pat 
vo-

62:37 (34:9).
Toliau seka Bellegardas, kur i

Mūsq Kelias 5 psi. Nr, 28(14!))

Vėl skamba Lietuvos s vardas
Ilgai lauktas sapnas iššipildė. Lie- i 

tuviai krepšininkai Prancūzijoje gar- 
sina Lietuvos vardą. Jau spaudoje i 
buvo minėta, kad tiek Vyr. Sporto 
komiteto, tiek privačių asmenų pa
stangomis daromi žygiai mūsų repre
zentaciniam vienetui išvykti į užsie
nį. Birželio 16 d., sutvarkius forma
lumus ir pasiruošus, mųsų krepši
ninkai išvyko į Strassburgą. Gaila, 
kad komanda turėjo vykti nepilnos 
sudėties ir būtent: broliams Norkams 
pavėlavus 24 vai. su dokumentų pa
ruošimu, jų vėliau nebepraleido. Ko
manda išvyko šios Sudėties: Gry
bauskas, Andrulis III, Birutis, Gin
čiauskas, Lauraitis, Gailius.

Atvykus į Strassburgą, va
kare mūsų vyrai stojo pirmon kovon 
prieš Strassburgo Sportino Club, su
stiprintą kitų klubų žaidėjais, taigi 
prieš Strassburgo rinktinę. Žaisti 
tenka menkoje salėje, prie silpno 
apšvietimo. Prieš rungtynes rinktinė 
pasveikinama prancūzų žemėje ir 
apdovanojama gėlėmis. Jau pirmieji 
žingsniai apvainikuojami gražiu lai
mėjimu. 52:22 (30:5). Strassburgas 
pirmasis patiria aukštą lietuvių žai
dimo klasę.

Bet čia nesustojama. Jau sekan
čią dieną rinktinė žaidžia Mul
house. Vietinių, nors negausių, lie
tuvių globojami, mūsų vyrai stoja 
kovon prieš Elzaso meisterį „L’Espe- 
rauee“. Ir antras žygis pavykęs. Pa- 
»ekmė 63:29 (33:17). Žaidžiama ha
lėje, kuri dienos metu tarnauja tur
gavietei. Vyrai pradžioje dar ner
vingi, kadangi trumpas poilsis, kelio
nė, o dar ta didelė atsakomybė, kuri 
krenta ginant lietuviškas spalvas toje 
šalyje, kur Europos meisteris nėra 
pamirštas ir jį stebi su dideliu susi
domėjimu. Susirinkę žiūrovai suža
vėti mūsiškių žygiais, ypačiai labai 
greitomis ir staigiomis pasuotėmis, o 
po rungtynių dar gana ilgai ploja ir 
nenoriai keliasi iš savo vietų. O kai 
kurie prašė rungtynes tiesiog pratę
sti! Taškus pelnė: Birutis 4, Gin
čiauskas 1, Gailius 10, Kauraitis 10, 
Andrulis III 5, Grybauskas 23.

Pasirodę prancūzų laikraščiai gra
žiai įvertina lietuvių pasirodymą. 
Susidomėjimas auga valandomis, ir 
Lietuvos vardas vėl skamba prancūzų 
lūpose. Laikraščių skiltyse korespon
dentai iškelia lankstų, techniškai iš
baigtą žaidimą ir stebisi tiksliomis ir 
greitomis pasuotėmis. Bet su Mul
house tenka sunkiai atsisveikinti ir 
vykstama toliau. Prieš akis sunki 
kova Lyone.

Nors, nemalonu paminėti, bet 
L y o n a s mūsų vyrus priėmė nesve
tingai. Nenoriu primesti, kad tai bu
vo kažkieno trukdymai, bet jau nuo 
pirmos sutikimo minutės jautėsi 
įtempta nuotaika. Tatai labai blogai 
veikia mūsų krepšinio reprezentan
tus, kurie įtemptais nervais stoja 
sunkion kovon prieš Lyoną. Įtempi
mas dar daugiau padidėja, kai pran
cūzų teisėjas įvairiais būdais sten
gėsi savo ekipai padėti, tuo tarpu 
mūsų teisėjas Andrulis I, žiūrovų 
plūstamas, nušvilpiamas, kadangi 
savo sprendimais bando sušvelninti 
prancūzų žiauriai vedamą žaidimą. 
Ir pagaliau Andruliui I atimamas 
švilpukas. Prancūzai lieka sprendi
muose padėties viešpačiai. Mūsų vy
rų nervingumas padidėja, o tai ne
gali neatsiliepti į mėtymus ir patį 
žaidimą. Pirmasis puslaikis baigiasi 
15:11 Lyono naudai. Antrame pus- 
laikyje bandoma atsigriebti ir rezul
tatą persverti. Tačiau prancūzų 
šiurkštumas pasiekia kulminacinį 
tašką. Sužeidžiamas Grybauskas, ku
ris turi apleisti aikštę. Taip pat nu
kenčia Birutis, tačiau nesant pakai
tų, turi likti aikštėje. Ir tik paskuti
nėse minutėse prancūzams pavyksta 
Išplėšti pergalę menką 23:22.

Su nemaloniais prisiminimais ten
ka apleisti Lyoną, nes jau sekančią 
dieną lietuvių laukia R o a n n e. Žai
dėjų nuotaika nėra per geriausia, ne 
tiek dėl išprievartauto pralaimėjimo, 
bet kiek dėl nedraugiško prancūzų 
priėmimo, nesportiško elgesio ir pa
galiau dėl vieno žaidėjo, Grybausko, 
netekimo. Liekama tik 5-se. Visa tai 
nenustelbia atsakingumo jausmo, kad 
ginamos tautinės spalvos ir todėl tu
rime kovoti dar ryžtingiau. Tą kartą 
žaidžiama prieš Prancūzijos Cham
pion d’honeur-Roanną, kuris tik ne
seniai nugalėjo tą patį Lyoną. Žai
džiama kaip čia įprasta, vėlai vakare, 
menkai apšviestoje aikštėje. Menkas 
apšvietimas neleidžia išvystyti žaidi
mo. Kėlinys baigiamas 14:14. Antra
me puslaikyje vaizdas keičiasi ir re- 
zųltrta# smarkiai kyla, iki teisėjo

švilpukas skelbia baigmę ir aiškų 
lietuvių laimėjimą 44:23 (14:14). Šio
se rungtynėse lietuviams talkinin
kauja prisijungęs prie ekipos Pran
cūzijoje ilgesni laiką buvojęs Var
kala. Tai didelis pastiprinimas. Taš
kus pelnė: Varkala 18, Andrulis III 
11, Birutis 6, Ginčiauskas 4, Gailius 
3, Lauraitis 1.

Bet komanda jau laukiama Char- 
lieu miesto. Gaišti nėr kada. Sku
bama ir jau mūsų ekipa vėl aikštėje. 
Išbėgus į aikštę mūsiškiai apdovano
jami gėlėmis ir įteikiama dovana. 
Dideliam ir maloniam mūsiškių nu
stebimui, salė papuošta prancūziš
komis trispalvėmis. Rungtynės be 
didelio įtempimo laimimos 77:29 
(34:15).

Ilgai neapsistojus, komanda jau 
atsiranda Montbrisone, kur žair 
džiama prieš F. C. Montbrisone, ku
rios eilėse žaidžia ir mūsiškis Var
kala. Rungtynės laimimos 
(19:18). Sekančią dieną įvykęs re
vanšas, tik Varkala žaidžia už lietu
vius, duoda lietuviams aiškią perga
lę

prieš vietos E. V. Belegard laimima 
41:20 (16:12). Tenka paminėti, kad 
Belegardo eilėse žaidžia du Prancū
zijos rinktinės žaidėjai, kurie vyksta 
į Londono žaidimus.

Jau sekančią dieną mūsų rinktinė 
Aix les Bains burmistro- ir būry 
korespondentų. Mūsų vyrai vakare 
laimi prieš 1947—48 m. Alpių meiste
rį C.S.O. Aix les Bains 72:32 (36:15). 
Vietinių nuomone, mūsų ekipa paliko 
geresnį įspūdį, kaip neseniai čia vie
šėjusi Brno „Sokol“ ekipa, Nicoje 
laimėjusi didžiulį tarptautinį turny
rą. Iš Aix les pains mūsų vyrai su
ka toliau į pietus — Grenoble, 
o iš ten — į Monaco.

Po devynių jau turėtų rungtynių 
balansas toks: aštuoni laimėjimai ir 
vienas pralaimėjimas (vieno taško 
skirtumu), o krepšių santykis — 
478:251 mūsiškių naudai.

Taip pinamas pergalės vainikas 
prancūzų žemėje. Mes linkime savo 
vyrams ir toliau garbingai kelti lietu
viško sporto garbę užsienyje, o patys 
laukiame tolimesnių žinių apie sėk
mingas kovas.

Vytautas Jaunius

(Atkelta iš 8 pusi.)
Si netikėta eksplozija sukėlė 

didžiulį sąmyšį satelitinėse val
stybėse.

Reuterio atstovui Varšuvoje dar 
trečią dieną buvo pareikšta, kad vi
sa tai ■ „kapitalistų išmislas“, o Suo
mijos komunistinėje spaudoje negali
ma buvo rasti nė eilutės apie Jugo
slavijos įvykius. Bulgarijoje pa
reikšta pasitikėjimas, kad Jugoslavi
joje esą pakankamai tikrosios linijos 
atstovų, kurie patys vieni atstatysią 
tvarką. Pasipiktinę jugoslavai komu
nistų organe „Borba“ pasiūlė bulga
rams geriau patiems susirūpinti savo 
nepriklausomybe. Prancūzų ir italų 
komunistai, ilgai dvejoję, pagaliau 
pasisakė prieš Tito.

Vakariečių stovykloje įvykiai se
kami su nepaprastu susidomėjimu. 
Laikraščiai pabrėžia, kad tai didžiau
sias skilimas komunistų tarpe nuo 
Trockio laikų. Kominformo rezoliu
cija laikoma galutinu įrodymu, kad 
pats kominformas tėra tik egzekuty- 
vinis ir kontrolinis Kremliaus įnagis. 
Paryžiuje dar pastebima daug rezer
vuotumo. Ten netgi įtariama, kad tai 
galįs būti — machhijavelistiškas ma
nevras vakariečiams apdumti: Krem-

liūs bandąs Tito, it kokį „Trojai ' 
arklį“, įgabenti j vakariečių stovyklą 
Daug optimistiškesnės amerikiečiu 
nuotaikos. Štai „Daily News“ rašo, 
kad amerikiečių slaptoji ' žvalgyba 
gavo visai tikrų žymių, kad skilimar 
tarp Maskvos ir Belgrado tikrai įvy
kęs ir kad pats maršalas Tito esąs 
įtrauktas į Maskvos „valymo są
rašą“ kaipo numeris pirmas.

Šiandieną dar nelengyva per
žvelgti, kaip rutuliuosis įvykiai to
liau. Su dideliu susidomėjimu lau
kiama penktojo Jugoslavijos KP vi
suotino suvažiavimo. Ten turės ga
lutinai paaiškinti opozicijos prieš Tito 
pajėgumas. Šiuo metu tačiau nesi
mato nė jokių žymių, kurios bent 
kiek patvirtintų bulgarų spėliojimus.

Įvairios žinios
• Vokietijos - amerikinėje zonoje 
šiomis dienomis jau susektas pinigų 
padirbėjų lizdas, kurį finansavo du 
tremtiniai — Chaja ir Moritz. Nusi
kaltimo vietoje rasta 60 prancūziškų 
ir belgiškų pasų, dalis pagamintų 5 
dol. vertės skrlptų (kita žymiai 
desnė skryptų dalis, paaiškėjo, 
leista seniau į apyvartą). Čia 
rasta ir plokštelės naujiesiems 
kiečių pinigams 50 DM gaminti.
• Už amerikinį dolerį juodojoje 
rinkoje mokama 350 pranc. frankų, 
gi oficialusis dolerio kursas yra 
305,98 fr. (S&S)
• Ivan Beneš, buv. Čekoslovakijos 
prez. brolis, 78 metų amžiaus, atvy
ko į JAV. Nesileisdamas iš viso į 
politiką, jis tačiau pastebėjo, kad jo 
brolis esąs silpnas ir, čekų karių sar
gybos saugomas, gyvenąs savo pily
je, 60 mylių nuo Prahos. Žmonės jį 
vis dar mylį. Tūkstančiai kas naktį 
susirenku, prie jo pilies ir dainuoją 
ties jo langu.
mėgstą.

Paklaustas 
saryko mirtį 
jog jo brolis jam liepęs apie tai ty
lėti ir todėl jis, nenorėdamas sukelti 
nesusipratimų, negalįs nieko pasa
kyti. ĮS&S)
• Nuo š. m. liepos 1 d. amerikiečių 
karinė valdžia savo okupacinėje zo
noje atšaukė vokiečių spaudos cen
zūrą. Denoje buvęs amerikietis cen
zorius pasilieka ir toliau, tik jau ne
be cenzoriumi, o ryšininku tarp ame
rikiečių valdžios ir vokiečių spau
dos. (z)
• JAV karinės oro pajėgos pradėjo 
masinę gamybą sprausminių naikin
tuvų F 80, kurie skrenda greičiau ne- 
bu bet kurie ligšioliniai naikintuvai. 
Jie pasiekia valandinį greitį 600 my
lių,- taigi nebetoli nuo garso greičio. 
Viena įmonė jau pagaminusi daugiau 
negu 1.000 lėktuvų naikintuvų ir da
bar gavusi užsakymą 457. (NYIIT)
• YMCA yra numačiusi suruošti 
DP vaikams nuo 10 iki 18 metų sto
vyklines atostogas. Numatoma, jog 
jas aplankys per 22.000 asmenų.
(S&S)
• Savo laiku Sovietų vyriausybė 
pasiuntė JAV notą dėl amerikiečių 
laikraštyje Newsweek įdėto straips
nio apie JAV gynybą užpuolimo at
veju. Notoje pastebima, kad tokiu 
straipsniu Amerika kurstantį karą 
prieš Sovietus. Atsakydamas užs. 
reikalų ministeris G. C. Marshallis 
pareiškė, kad bet koks vyriausybės 
kišimasis į spaudą pažeistų, spaudos 
laisvę, kurią užtikrina JAV konsti
tucija. Straipsnis esąs objektyvus. 
Priešingai esą Sovietų spaudoje, ku-

rioje dažnai rašoma tokiu tonu, kuris 
tikrai nereiškiąs draugiškumo kitoms 
tautoms. (AP)
• „Jei trys kandidatai būtų ištatyti 
įprezidentus: ' kurį pasirinktume!?“ 
buvo paklausta.. Atsakymai gauti 
toki: už Trumaną —33,7%, Dewey 
— 41,3%, Wallace — 6,3% Palygi
nus kitus trys kandidatus, gauta toki 
rezultatai: už Eisenhower} — 42,3%, 
Dewey — 33,8%, Wallace — 5,6%.

Anglų kalbos 
vadovėlio reikalu
Daugelio tautiečių ragina

mi, ankstyvą pavasarį ėmėmės 
ruošti naują Herlito ANGLŲ 
KALBOS VADOVĖLIO laidą. 
Valiutos reforma šį darbą lai
kinai sukliudė, bet nenutrau
kė. - Dabar spaustuvė dirba vi
su skubumu, ir šio vadovėlio 
pasirodymo reikia laukti apie 
liepos mėn. pabaigą, o jau rug
pjūčio mėn. pradžioje jis bus 
pradėtas siuntinėti visiems, ku
rie jį užsisakys.

Dabartinis metas knygoms 
leisti yra labai rizikingas, to
dėl norėtume iš anksto nu
statyti, kuris to vadovėlio ti
ražas dar būtų reikalingas. Nuo 
šio tiražo pareina ir paskiro 
eg?..kaina. Imdami tačiau dė
mesin vidutinį tiražą, kalku
liuojame taip, kad 1 egz. kaina 
nebūtų aukštesnė kaip 4,- DM. 
Tad prašome visus, kuriems 
šis vadovėlis būtų reikalingas, 
siųsti , šio laikraščio Admini
stracijai naujosios Anglų kal
bos vad. laidos prenumeratą, 
skaitant po 4,- DM egzempli- 
riui ir perlaidos atkarpoje įsak
miai pažymint, jog tai minėto 
vadovėlio prenumerata. Paskiri 
platintojai taip pat prašomi 
skubiai pranešti, po kurį kiekį 
be grąžinimo jie galės išpla
tinti. Platintojai, paėmusieji 
ne mažiau kaip 10 egz., gauna, 
10% nuolaidos.

MŪSŲ KELIAS

Rozalija BALTRUSAITYTE-PUP- 
KIENE, kilusi iš Žvirblaukio kaimo, 
Vadžgirio parapijos, ieško savo sesers 
sūnų Vytauto ir Aleksandro ADO
MAIČIŲ, kilusių iš Žiobrininkų kai
mo, Jurbarko valsč., ir jų švogerio 
ŽILlUNO (Elenos vyro). Ieškomieji 
arba jų likimą žinantieji prašomi at
siliepti. Taip pat prašomi atsiliepti 
ir kiti — giminės bei pažįstami, ki
lusieji iš Žvirblaukio kaimo arba 
Vadžgirio, šiuo adresu: Mrs. Rose 
Pupkis, P. O. Box 51, Ocean Gate, 
N. Y., U.S.A.

• Gubernatorius Thomas E. Dewey 
pirmą kartą padarė pareiškimą už
sienių politikos klausimais. Jis dabar 
gyvena savo 300 akrų ūkyje. Jo pa-' 
reiškimu, Berlyne padėtis esanti rim
ta. Užklaustas apie karą, jis atsakė, 
kad „mes net neturime svarstyti to
kios galimybės“. Jis dabar nuolat 
svarsto užsienių reikalų klausimus 
su partijos patarėju John Foster Dul
les. (HTB)
O Nuo š. m. liepos 6 d., sovietų įsa
kymu, vokiečių policija Berlyne kre
čia kiekvieną sunkvežimį, važiuojantį 
iš rytinio sektoriaus į vakarinius. 
Rasti maisto produktai, statyb. me
džiagos ir gelž. laužas sovietų sek
vestruojami, o šoferius sovietai pa
siima patvarkyti.
e Iš Bulgarijos lėktuvu į Turkiją 
pabėgo 21 asmuo. Radijo operato
rius užmuštas, pilotas mirtinai su
žeistas, o mechanikas sužeistas į ran
ką. Iš skrydusių esą 6 ar 7 asmenys 
norėję pasprukti iš Bulgarijos ir to
dėl lėktuve prasidėjusios kovos, kol 
pagaliau priversta pasukti vairą Tur
kijos link. Dalis keleivių buvo ko
munistų, kurie grįš namo. (AP)
• Šveicarijoje nuo š. m. liepos 1 d. 
panaikinamas maisto normavimas. 
Dabar parduodama ir perkama, kam 
kas patinka. (R)
• Virginijos štato demokratų kon
ventas norį kandidatu į prezidentus 
išstatyti gen. Dwight D. Eisenhowerj. 
Tąja kryptimi veikti jau painformuo
ta ir delegatai. Yra susidariusi gru
pė demokratų, kurie nori, kad prez. 
Trumanas atsisakytų statyti savo 
kandidatūrą. Paskutinėmis žiniomis 
gen. Eisenhoweris atsisako būti bet 
kurios partijos išstatomu kandidatu.
• „Aš nugalėsiu Juos abu“, pareiškė 
prezidentas Trumanas. Jis tikisi, kad 
JAV prezidentu bus išrinktas jis ir 
kad respublininkų kandidatus jis nu
galėsiąs lapkričio mėn.' rinkimuose. 
Jis taip pat pasisakė, jog sutinkąs, 
kad viceprezidentu būtų išrinkta po-

Aktuaius klausimas: kaip plėto
sis Jugoslavijos santykiai su vaka
rais. Čia jau stebime pirmąsias/ 
kregždutes: dar neseniai Jugoslavija 
pasižadėjo sumokėti 20 milijonų do
lerių kompensaciją už USA piliečių 
nuostolius, padarytus vykdant Jugo
slavijos fabrikų nacionalizaciją, o da
bar amerikiečiai atpalaidavo įšaldy
tąjį jugoslavų 55 milionų dolerių 
aukso rezervą. Labai gerą įspūdį pa
liko Tito pareiškimas, kad

Jugoslavijos nepriklausomybei 
grėsmė iš Sovietų Sąjungos di

desnė negu iš Vakarų.
Ir anglosaksų radijofonai ima vi* 
švelnesniais tonais atsiliepti apie bu
vusį baisųjį maršalą. Nesunku įspėti, 
kad šitie santykiai ir toliau gerės: 
vesji kovą dviejuose frontuose būtų 
Jugoslavijai per didelė prabanga. 
Antra vertus, visai radikalaus pasi
keitimo laukti dar per anksti. Čia 
iškyla netolimos praeities, šešėliai; 
įvykiai Trieste, pasienio incidentai, 
„slaptoji“ intervencija Graikijoje, o 
nepaskutinėje eilėje ir-generolo Mj- 
chailovičiaus lavonas. Bet su laiku 
realioji politika nulems.

Neabejotina, kad Tito ir dabarti
nei Jugoslavijos KP vadovybei nėra 
vilties atgauti Maskvos malonę, — 
lieka pasitraukti, arba tęsti pradė
tąją kovą. Taip pat aišku, kad ši* 
milžiniškas smūgis Maskvos presti
žui turės toli einančių politinių pa
sekmių. Vakariečių laikysena.. Bcr- 
lyne dar sukietės. Graikijos komu-' 
metiniams partizanams išmušė lemia
moji valanda. Jeigu Maskvai ne
pasiseks atstatyti savo autoritetą Ju
goslavijoje, jos strateginė padėti* 
eventualaus karo atveju bus iš par 
čių pagrindų pasikeitusi.

Žvilgterėję į praeitį, randama 
istoriškąjį šių dienų įvykių pagrindi
mą. Serbai, kroatai ir slovėnai jau 
nuo seno garsūs savo atklumu, sa- 
varamkumu ir laisvės kovomis. Ji* 
pakirto turkų-osmanų imperialisti
nius kėslus Europoje, jie stojo sker
sai kelio Austro-Vengrijos užma
čioms, moderniausia Hitlerio armija 
nepajėgė jų iš Jugoslavijos kalnų ir 
tarpukalnių išrūkyti. Gal būt kaip 
tik jiems lemta nutraukti dabar ir 
Sovietų Sąjungos pasisekimų seriją

Taip, Tito turės dar ilgai ke
liauti ... P. Tautvaišas

ųla Eleonora Rooseveltienė, tik ji 
nenorinti valstybinės tarnybos.
• Per žemės drebėjimą Japonijoje 
žuvo 3.155 asmenys ir 7.752 pastatai 
buvo labai apgadinti. Labiausiai nu
kentėjo 85.000 gyventojų miestas Fu
kui. (S&S)

Komunistai pralaimėjo rinkimas Suomijoje
Š. m. liepos 1—2 d. Suomijoje 

įvyko parlamento rinkimai. Ligi šio
lei paaiškėjusiais duomenimis, su di
džiausiai nuostoliais, palyginti su 
1945 m. analoginiais rinkimais, išėjo 
komunistai, netekę 11 vietų ir atsi
dūrę trečioje vietoje. Paskiros par
tijos vietas parlamente pasiskirsto 
taip: I) ūkininkų partija 56 (ligi šiol 
turėjo 49), 2) socialdemokratai 55 (50), 
3) komunistinė liaudies demokr. par
tija 38 (49), 4) konservatoriai 31 (28), 
5) švedų liaudies partija

liberalai 5 (9). Naujasis parlamenta* 
turėtų susirinkti šio mėn. 21 d.

Suomių spaudos nuomone, šių 
rinkimų rezultatai nesanti jokia po
litinė sensacija, tik suomių tauta pa
demonstravusi savo valią ginti ne- , 
priklausomybę. Visų srovių laikraš
čiai sutartinai pareiškia, kad nuo šių 
rinkimų nė kiek nepasikeisianti Suo
mijos užsienio politika, o vyriausybė 
ir toliau sieksianti išlaikyti draugiš
kus santykius su Sov. Sąjunga.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių ne
saugo. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pranešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM, 
toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo skelbimai privalo būti apmokėti už kiek
vieną paieškomą po 1,- DM. • Už skelbimus ir paieškojimus > pinigai reikia siųsti kartu 
su tekstu. • Platintojai atsiskaito už kiekvieną numerį, sau pasilikdami 10% nuolaidos. 
Laikraščio grąžinimai vengtini. • Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaido
mis vienam mėnesiui 3,- DM, užsienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,30 DM.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSHS

Gražus artimo meilės
Mūsų spaudoje jau ne kartą buvo 

svarstomi išvykusiųjų (išemigravu
siųjų) santykiai bei ryšiai su savo 
tautiečiais, dar likusiais vargti DP 
stovyklose. Tuose mūsų spaudos 
svarstymuose būdavo apgailestauja
ma, kad išvykusiųjų ryšiai su liku
siais esą nepakankami, jie esą turė
tų būti glaudesni bei stipresni, išvy- 
kusieji pamirštą dar stovyklose tebe- 
vargstančius savo tautiečius, mažai 
jų šalpa bei kitais reikalais tesirūpi
na ir 1.1, ir 1.1. Kai kurie išvyku- 
sieji tokiais išvykusiems daromais 
priekaištais pasijautė esą užgauti ir 
net viešu laišku spaudoje reagavo.

Išvykusiųjų su likusiais santykių 
klausimas iš tikrųjų yra labai jautrus 
ir opus dalykas. Juk tai klausimas 
santykių tų žmonių, kurie gyvena vi
sai skirtinguose pasauliuose, jei mes 
reikalausime, kad kiekvienas žmogus 
turi būti idealistas, pirmon eilėn sta
tąs ne savus asmeninius, bet ben
druomeninius ir tautinius reikalus, 
tai, žinoma, išvykusiųjų santykiai su 
likusiais yra silpni, o gal net ir per 
daug silpni. Galėtume daugybę pa
vyzdžių nurodyti, kur išvykusieji ne 
tik nevykdė likusiems duotų pažadų 
bei"tsipareigojimų, bet net laiško ne
parašė, o į jiems rašytus laiškus net 
neatsakė. Ir tie pažadai ir rašyti laiš
kai, Dieve gink, buvo ne asmeniniai, 
bet bendruomeniniai. /

Dėl tokio išvykusiųjų elgesio bū
tų galima ir pyktelėti ir papriekaiš
tauti. Tačiau reikia vieno nepamiršti, 
kad žmogus pirmiausia yra žmogus 
su visais savo žmogiškais savumais, 
kurių daugiau yra egoistiškų, negu 
altruistiškų. Žmogus pirmiausia rū
pinasi savais reikalais. Tai natūralu 
ir, tai suprantant, reikia būti, išvy-
kusiems į laisvą ir laimingą gyveni
mą žadančius kraštus.

Jei žmogus, sakysim, atsidūręs 
Amerikoj, susiradęs darbo ir pradė
jęs formalų kultūringą gyvenimą, 
tuoj pamiršta dar tebevargstančius 
DP stovyklose, iš kurių ir jis neseniai 
ištrūko, tai čia nieko nuostabaus. Dėl 
to galima rūstauti, galima ir ne. Kas 
dėl to rūstautų, tam pirmiausia pa
tartina pegalvoti, kaip jis elgtųsi 
Amerikoje, ar kuriame kitame išsva
jotame krašte atsidūręs.

Mano manymu, nuostabu tai, kad 
vis dėlto esama žmonių, kurie atsi
dūrę Amerikoje, įsijungę į normalų 
gyvenimą, nepamiršta savo DP sto
vyklose tebevargstančių tautiečių, 
jais rūpinasi, jų vargais sielojasi, 
stengiasi jiems visokeriopai padėti. 
Tokie žmonės išsiskiria iš masės, ir 
jie mums kelia ne tik nuostabią, bet 
ir didžią pagarbą, jais pasididžiavi
mą. Išvykusiųjų tarpe tokių žmonių 
vis dėlto esama.

Kol Nunirsite
20.000 SUŠAUDYTA, BET

Mikolaičykas, buv. Lenkijos prem
jeras, 6 mėnesius išbuvęs Amerikoje, 
atvyko į Londoną ir atsivežė parašy
tos knygos rankraštį, kuriame atvaiz
duoja Sovietų Rusijos ir maršalo Sta
lino planus pasauliui užvaldyti.

Knygai parinktas ir atitinkamas 
vardas, būtent: „Lenkijos pagrobi
mas arba Sovietų agresijos pavyz
dys“. Mikolaičykas pareiškė, kad jis 
knygą rašydamas norėjęs atvaizduoti 
komunistų metodus laisviems kraš
tams užimti. „Lenkijoje aš karčiai 
patyriau tuos metodus ir dabar noriu 
įspėti visus žmones, kurie dar yra 
laisvi“, pareiškė jis.

Stalinas darbą atliekąs daug sub
tiliau negu Hitleris: „Jis remiasi ne 
vienu slaptosios policijos ginklu, bet 
pasinaudoja diplomatija, socialiniais 
ir ekonominiais ginklais“.

„Mes pamatėme, kaip sėkmingai 
buvo pagrobta Čekoslovakija, bet aš 
abejoju, ar Vakarų pasaulis supras 
net ir dabar, kaip kovoti su šaltojo 
karo vedimu. Vokietija grobė žemes 
ir naikino jos gyventojus. Rusija, iš 
kitos pusės, naudoja agentus savo 
aukų kraštuose ir jos gyventojams 
skelbia: „Kol jus numinsite, turite 
dirbti“.

„Tačiau Stalinas iš dalies seka ir 
Hitlerį. Aš atsimenu vieną progą, 
kada Stalinas, svarstydamas Ukrai-

Vienas iš tokių yra kun. Albinas 
Martišiūnas, didžiosios Hanau Sto
vyklos lietuvių katalikų parapijos 
steigėjas ir organizatorius.' 1946 m. 
vasarą išvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes jis kuo ne visą savo ener
giją skiria lietuvių tremtinių vargo 
naštai lengvinti. Jis, organizuodamas 
lietuviams tremtiniams pašalpą, jau 
yra tūkstančius kilometrų apkelia
vęs, šimtus kalbų pasakęs, daugybę 
šeimų aplankęs. Nebūdamas laikraš
tininkas, jis Amerikoje ir tokiu pasi-

Kun. Albinas Martišiūnas

Kaip rašysena gali nulemti pagalbą
Rašo V. Rastenis

Iš laikraščiuose buvusių nuotrau
kų ir iš gausingų siuntinių gal dau
gelis žinote „Lithuanian Care and 
Relief Club“ vardą.

Šio klubo dideli darbai atliekami 
.Waterbury, Conn., p. Colney ... vir
tuvėje. Teko ir man ten kartais pa
talkininkauti, bet' dažniausia ne 
siuntinius rišti, o... laiškus iš Euro
pos paskaityti.

Kodėl? Anksčiau pats būčiau to, 
paties klausęs. Tik čia paaiškėjo da
lykas, apie kurį maža kas tepagal- 
voja, rašydami laiškus į Ameriką.

Seniai žinome, kad amerikiečių 
rašysena skiriasi nuo mūsiškės. Kar
tais pasitaiko ir keblumų perskaityti 
ranka rašytą amerikiečio laišką. Bet 
retas pagalvoja, kad ir mūsų rašy
sena amerikiečiams gali būti sunkiai 
paskaitoma...

O taip yra. Minėtas klubas gau
na daug laiškų su padėkomis ir pra
šymais. Dalis laiškų, tų, kurie ra

- turite dirbti
TIKSLAS ATSIEKTAS
nos problemą, staiga pareiškė: — Ži
noma, sprendimas buvo paprastas: 
mes sušaudėm 20.000, 200.000 mobili- 
zavom į kariuomenę!

„Aš manau, sako Mikolaičykas, 
kad didžiausias pavojus Vakarų pa
sauliui kyla iš komunistų metodų ig
noravimo.' Dabar yra pats laikas sto
ti skersai kelio Stalino pasauliniam 
planui — laiko liko nebedaug?. 
(MD/m)

Nupigintas ame
Nuo š. m. liepos 6 d., kaip skelbia 

SPD iš Washingtono, 4 amer. centais 
svarui nupiginamas pašto mokestis 
siuntiniams, kuriuos amerikiečiai do
vanai siunčia iš JAV. Sis nupigini- 
mas buvo paskelbtas birželio 29 d., 
susitarus generaliniam pašto direk
toriui Jesse M. Donaldson su Euro
pos pagalbos valdytoju Paul G. Hof- 
man. Nupigintu siuntimu bus gali
mas naudotis per Europos atstatymo 
pagalbos įstaigas, kurios turi specia
lias priemones dovanų siuntiniams 
gabenti per Atlantą ir kurios ketina 
aptarnauti visas tris vakarines Vo
kietijos zonas, toliau — Belgiją, Ki
niją, Prancūziją, Graikiją, D. Brita
niją, Olandiją, Luksemburgą, Austri
ją ir Triestą, (z)

pavyzdys
darė, kad savo straipsniais Amerikos 
lietuviams galėtų plačiau byloti apie 
didį tremtinių vargą ir jiems reika
lingą pagalbą, kad čia likusiems ga
lėtų papasakoti apie Ameriką, jos gy
venimą, patarti, pamokyti.

Rūpindamasis lietuvių tremtinių 
vargais, jis nepamiršta ir savo buvu
sios stovyklos, kurioje parapiją or
ganizavo, kurios žmones stiprino 
Kristaus moksle, kuriuos nelaimėse 
guodė, kuriems savo pamoksluose tu
ris tikėjimą, bet neturėtų gerų dar- 

šyti „išlavinta ranka“, esti atidedami 
į šalį neperskaityti, ligi pasitaikys 
kas nors iš „dypukų“, sugebančių 
juos iššifruoti...

Tokių reiškinių galima sutikti vi
soje Amerikoje. Pavyzdžiui, vienas 
tremtinys rašo savo geradarei laišką, 
prašydamas atnaujinti prieš metus 
išduotą affidavitą. Toji geradarė, 
inteligentiška moteris, puikiai lietu
viškai kalbanti ir skaitanti, vis dėlto 
jokiu būdu nesugebėjo paskaityti to 
laiško. Pagalvojo, kad žmogus grei
čiausiai savo bėdas pasakoja, tai ėmė 
ir nusiuntė jam siuntinį... Tik po 
dviejų mėnesių pasitaikė žmogus, 
kuris vargais negalais perskaitė tą 
laišką, tikrai „inteligentiškai" surai
tytą. Tik tada adresatė sužinojo, kad 
reikia affidavitą atnaujinti. Bet tas 
jai ir pasiryžimą sumažino. Sako, 
jeigu toks reikalas, tai nejaugi ne
galėjo pasistengti įskaitomai para
šyti?

Kitas labai raštingas asmuo susi
rašinėja su keletą veikėjų. Viena jo
korespondentė man taip pasakojo:

— Aš dar Lietuvoje mokiausi, tai 
šiaip taip suskaitau jo laiškus, ir tu
riu pasakyti, kad jie labai įdomūs. 
Bet mano draugė jų neperskaito, vi
sada atneša man perskaityti. Kartą 
patariau jam, kad pasistengtų aiš
kiau rašyti, jei ne man, tai bent 
anai. Ogi jis, galima sakyti, užsiga
vo! Sako, kaip ten bebūtų, bet mums 
dar nėra reikalo net savo rašyseną 
keisti! Na, jeigu taip, tai gal ir 
mums nėra reikalo skaityti...

Amerikiečiai lietuviai, kurie jau 
užmezga ryšius su tremtiniais, kar-

rikiečiii paštas
IEŠKO TALENTINGŲ DP 

liTB Iš Romos praneša, kad p. 
Sol Hurok, New Yorko kancertų ma- 
nadžeris ir rengėjas, pradėjo talentų 
— muzikų rinkimą tarpDP. Jis pats 
yra emigrantas, į Ameriką iškeliavęs 
prieš 43 metus.

Bandomajai pradžiai jis sudarė 
sutartį su vienu žydų DP orkestru ir 
čekų tremtiniu — bosu dainininku 
Ladislaw Pudiss, kuris koncertuos 6 
mėnesius ir gal būt pasiliks ant vi
sados. Jis jau daug Išklausęs daini
ninkų, akordeonistų, pianistų ir smui
kininkų. P. Hurok norįs išklausyti 
per 700 menininkų DP, gyvenančių 
Austrijoj ir Vokietijoj, abiejose zo
nose, DP stovyklose. Jis atvykęs 
pakviestas IRO. (NYHT)

Didysis Paryžiaus sezonas
MŪSŲ PARYŽIAUS KORESPONDENTO

. Jau minėjau arklių lentynes. Tai 
nėra kokios nors sporto lenktynės, 
o paprastų paprasčiausiai: biznis. 
Londonas ir Paryžius yra išgarsėjęs 
savo arklių lenktynėmis. Toks Pa
ryžius turi netoli dešimties gerų ir 
milžiniškų hipodromų, kur susirenka 
„laimės pabandyti“ iki pusės milijo
no žmonių. Pvz. Princesės Eliza- 
bethos apsilankymo proga suruoštose 
lenktynėse dalyvavo iki milijono 
žiūrovų, kurių pusė mažiausiai pra
lošė daugiau negu kunigaikštis Phil
lipas ... Čia šimtai tūkstančių kas
dien pakloja savo paskutini uždarbi.

Kaip lošiama?

bu? argi tikėjimas galės jį išganyti? 
Jei brolis ir sesuo būtų pliki ir stigtų 
jiems kasdieninio išlaikymo, ir kas 
nors iš jūsų sakytų jiems: Eikite ra
mybėje, susišildykite ir pasisotinkite, 
bet neduotumėte jiems, ko kūnui rei
kia, ką tai padės?“ (Jok. 2, 14—17). 
Atjausdamas stovyklinio gyvenimo 
skurdą, ypač mažųjų jiems reikalingo 
maisto nepriteklių, kun. Albinas Mar
tišiūnas Hanau vaikučiams suorgani
zavo 20 siuntinių, kurie per „Cari
tas“ organizaciją jiems buvo išda
linti.

Lotynų priežodis sako, žodžiai mo
ko, o pavyzdžiai traukia. Ir aš čia, 
iškeldamas kun. Albino Martišiūno 
uolų pasišventimą lietuviams artimo 
meilės. Be abejo, išvykusiųjų tarpe 
tokių, kaip kun. Albinas Martišiūnas, 
yra ir daugiau. Mūsų noras, kad jų 
būtų dar daugiau, nes jų niekad ne
gali būti per daug. Jei kiekvienas 
išvykęs savo likusiems tautiečiams 
bent dešimtąjį dali duos to, ką yra 
davęs kun,_ Albinas Martišiūnas,
tremties vargo našta lengvės, skur
das mažės. A. Merkelis 

tais jiems net visai anksčiau nežino
mais; labai vertina laiškus, jais do
misi ir stengiasi patenkinti prašy
mus. Bet, aišku, tik tada, jeigu jie 
tuos laiškus be vargo gali paskai
tyti.

Vienas rašytojas neseniai turėjo 
progos užmegzti ryšius su pasiturin
čiu amerikiečiu lietuviu. Jis susipra
to rašyti jam laiškus mašinėle, vidu
tinio ilgumo, be ypatingo stiliaus 
gudrybių. Kad matytumėt, kaip tas 
žmogus džiaugiasi tais laiškais! Sa
ko, žiūrėkit, kaip jis puikiai rašo: 
matyt, gerą galvą tūri! Rezultatas — 
pora siuntinių ir jau rengia affidavi
tą visai šeimai. O jei būtų ranka 
rašęs (žinau to asmens rašyseną!), 
tai laiškai gulėtų neskaityti, arba jei 
kada kas juos ir perskaitytų, įspūdis 
būtų nebe tas.

O štai dar vienas atvejis. Apie 
60 metų moterėlė pasakoja susiraši
nėjanti su brolio sūnum:

— Daug ir gražiai parašo, tik ne 
viską suskaitau. Gerai, kad prie jo 
laiško vis ir 12 metų dukrelė dar 
parašo. Tai jos raštą aš jau po kelis 
kartus perskaitau, vis jau šiek tiek 
žinau, kaip jiems ten einasi.

„Moralė“ iš tų faktų, tur būt, bus 
pakankamai, aiški...

JAV nepriims kariuomenėn svetimšaliu
Amerikiečių karinės pajėgos, kaip 

US kariuomenės vyr. būstinė pra
neša iš Heidelbergo, ir toliau tepri
ima amerikiečių kariuomenėn tiktai 
JAV piliečius, nes Kongresas ne
priėmė įstatymo, kuris leistų ver
buoti karius iš svetimšalių. Ta pati 
būstinė įpareigojo visų karinių da
linių vadus stebėti, kad išvletintųjų 
asmenų stovyklose amerikinėje zo
noje nebūtų vykdomi kariniai pra
timai, apie kurių vykdymą dabar 
kartais pasigirstama. Šia proga pa
stebima, kad pagal karinės valdžios 
nuostatus bet koks karinis apmoky
mas amerikinėje zonoje draudžia
mas, išskyrus, žinoma, pačios ameri
kiečių okupacinės kariuomenės pra
timus. (z)

UZ DP NUŠOVIMĄ 10 METŲ KA
LĖJIMO VOKIEČIUI POLICI

NINKUI
Prieš trejetą mėnesių vokiečių 

spauda aiškioje vietoje ir stambio
mis raidėmis paskelbė, kad N.-Ulmo 
stovykloje kratos metu sužeistas vo

Kasdien kuriame nors hipodrome 
yra 6—7 užbėgimai. Kiekviename už- 
bėgime dalyvauja iki 10—14 arklių. 
Kuris arklys sukarta pirmuoju, tas 
gauna premiją nuo 200.000 iki 1.500. 
000 frankų.

Premiją pasiima arkląo savinin
kas, o jojikas gauna lO°/o.

Žiūrovai „stato“ už kur} nors ar
klį. Jei „pataikei“ — gauni iš lenk
tynes organizuojančios bendrovės 
premiją, pvz. už 10.000 gauni 30.000 
frankų. Jei „nepataikei“ — pralošei.

Taip atrodo pats lošimas. Iš tiesų 
jis nėra taip paprastas. Užtenka 
kartą atlsilankyti į lenktynes ir pa
matai, kad dauguma „lošikų“ puikiai 
žino kiekviėną arklį ir kuone 9O’/» 
tikslumu iš anksto įspėja, kuris bus 
pirmuoju. Ir nežiūrint to, kiek daug 
skandalų ir nuliūdusių.

Pvz. du arkliai lygiai geri ir turi 
„šansų“ laimėti. Už kurį statyti? Po 
lenktynių, kurios vyksta be kliūčių, 
dažnai tik fotografijos būdu nustato, 
kuris laimėjo. Bet tvirtinama, kad 
esą daug suktybių...

Arklių lenktynės pavasario sezo
no metu ypač populiarios. Premijos 
skiriamos labai didelės, dalyvauja iš 
viso svieto suplaukę arkliai ir „jo- 
key“. Kasdien tūkstančiai nuliūdu
sių ir besidžiaugiančių ... Bet yra 
kažkokios paslaptys. Man tūlas kai
mynas pasakojo, kad jis • pažįstąs 
daug paryžiečių, kurių profesija: 
„lošti ant arklių!“ Jie „moka“ lošti 
ir dažniausiai išlošia ir puikiai gy
vena. Jie studijuoja arklių kilmę net, 
kaip sakoma, iki bobutės... Taigi...

Ne tik arkliai, bet šunys paleisti 
į darbą. Netoliese nuo šunų kapinių 
Paryžiaus šiaurės vakaruose du kar
tu savaitėje vyksta šunų lenktynės. 
Principas tas pats. Tik čia alkani 
šunys turi vytis elektrinį zuikį. Pa
sakojama, kad ir čia turima gudry
bių apgaudinėti. Pvz., jei nenorima, 
kad koks nors šuo X laimėtų, tą die
ną duodama jam daug ėsti...

♦ ♦ •
Siela didžiojo sezono metu taip 

pat turi kur „pasiganyti“. Ypač tea
trai ir koncertų salės viena už kitą 
prašmatniau lenktyniauja. Gastro
liuoja patys geriausi ir žinomiausi 
dainininkai ir instrumentalistai. Pla
katai tik mirga gersenybėmis. Opera 
kas savaitę sensacijas siūlo — daž
nai tik vienam kitam spektakliui at
važiuoja koks nors žinomas vardas, 
o po jo jau kitas. Kur nors „Žiū
kuose“ susigūžęs ir paaukojęs kelių 
dienų „biudžetą“ turi ilgai nužmiršta- 
mą įspūdį. Dažniausiai dideli vardai 
yra iš tiesų nemaži, ir neveltui jie 
plakatuose įrašomi metrinėmis rai
dėmis.

Šiomis dienomis „stebuklus“ dai
navo toks Lauri Volpi, tokia Solonge 
Delmas ar Lyly Pons... Pastaroji 
gimusi ir tlžaugusi Paryžiuje, bet dėl 
intrygų „nepastebėta“. Kartą ją „pa
stebėjo“ kažkoks amerikietis viena
me mažosios scenos teatrėly ir pa
kvietė Amerikon. Šiandien Lyly 
Pons yra pats didžiausias stebuklas 
koloratūros pasaulyje ir į gimtąjį 
miestą, tiek jai nedėkingą, teatvyk
sta kartą metuose ir tik vienam 
spektakliui. Nors dainavo itališkai, 
nuo griausmingų ovacijų linko lu
bos, o tūkstančiai paryžiečių po spek
taklio sveikino Operos aikštėje... 
Mat, kaip kartais atsitinka su nega
biom ir nepastebimom! Z. Ubr.

kietis policininkas, ir tarp kita ko, 
nežymiai užsiminė, jog tuo pačiu 
metu nušautas vienas DP, kuris keti
nęs pabėgti.

Šią žmogžudystę įvykdžiusio vo
kiečio policininko bylą prieš keletą 
dienų sprendė amerikiečių karinis 
teismas N.-Ulme ir kaltininką, kuris 
pavartojo šaun. ginklą DP stovykloje 
bei nušovė' minėtą DP ukrainietį, 
nubaudė 10 metų kalėjimo. Karinio 
teismo nuomone, vokietis policinin
kas neturi teisės DP stovykloje at
likti policinius veiksmus, tenai tu
rėti su savimi ginklą, o tuo labiau 
jį panaudoti. (Denos pranešimą apie 
šį amerikiečių teismo sprendimą 
Schw. Landeszeitung, kaip paprastai 
tokiu atveju, atspausdino smulkiau
siomis raidėmis ir užkišo taip, kad 
tik labai pastabus- skaitytojas galėjo 
užtikti.) _

Sis amerikiečių karinio teismo 
sprendimas turi principinės reikšmės, 
nes jis apibrėžia teises, kurias daug 
kur mielai norėtų naudoti vokiečių 
policija santykiuose su DP.

6


	C1B0004634390-1948-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1948-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1948-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1948-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1948-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1948-nr28-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006

