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Lietuvos keliu
Mūsų politinės tremties didieji 

tautiniai uždaviniai nereikalingi tiks
lios ir formuluotos definicijos — jie 
yra įrašyti kiekvieno lietuvio širdy
je. Tie uždaviniai nekėlė ir nekelia

Lietuvos reikalų sargyboje
Ministerio Stasio Lozoraičio 25 metų diplomatinis darbas

diskusijų, tai yra mūsų visų vienin
telis kelrodis.

Kitas reikalas, jei kalbėsime apie 
priemones mūsų šiam dideliam už
daviniui vykdyti. Tuo tikslu ne tik 
naudinga, bet ir reikalinga diskutuo
ti, aiškintis, informuotis ir siekti — 
būtinai siekti nuomonių subendrl- 
nimo.

Mūsų Tėvynės okupacija, savai
me aišku, turėjo iššaukti ir rezisten
cinio pobūdžio veiklą, kurioje griež
tai išskirtini du momentai: 1) veikla, 
tiesioginai surišta su okupanto Iš
šauktomis kovos priemonėmis pa
dam krašte, 2) politinė akcija, api
manti viso pasaulio lietuvius, sten
giantis eiti ne tik kartu su pasaulio 
politinių įvykių raida, bet ir budėti, 
kad Lietuvos byla būtų ir liktų vie
na aktualiausių toje įvykių grandi
nėje. Su šiuo antruoju momentu 
tampriai susijusi mūsų politinės trem
ties visų pozityviųjų jėgų konsolt- 

' dacija, vieningumas ir sąmoningu
mas. Bet visa tai siekiant Įgyven
dinti, rezistencinis tos veiklos pobū
dis įgyja kas kart viešesnio ir pla
tesnio pobūdžio. Pagaliau, tai nėra 
ir neigiamas reiškinys, jei tik gyve
nimo sąlygos tam nesudaro rimtesnių 
kliūčių.

Mūsų politinės tremties vadovau
jantieji veiksniai, kilę iš krašto re
zistencinio judėjimo pačiame krašte, 
tam rezistenciniam momentui, atror 
do, ir teikia daugiau tradicinių 
aspekto, nevengiant kartu sueiti į" 
artimesnį ryšį su visuomene.

Tokį laisvinimo akcijos viršūnių 
ir visuomenės atstovų kontaktą iš
gyvenome šiomis dienomis VLIK’o 
sušauktoje . konferencijoje, kurioje, 
be patiektų iki šiol nuveiktųjų darbų 
apyskaitos, ryškiai iškilo gyvas ir 
pozityvus mūsų politinės tremties 
bendruomenės atstovų nusistatymas 
visais aktualiaisiais krašto laisvini
mo klausimais.

Su pasitenkinimu tenka konstan- 
tuoti, kad konferencijoje vyravusios 

. nuotaikos rodo, jog užsitęsianti trem
tis, toli gražu, dar nepateisino kai 
kada kylančios minties, jog visuome
nėje kasdienybė būtų nustelbusi pa
grindines tautines aspiracijas. Gy
vas reagavimas ir konkretizuotos 
sugestijos ir pageidavimai veiksniams 
krašto laisvinimo akcijos darbuose ir 
metoduose, jei visa tai ras tinkamą 
įvertinimą ir iš to bus padarytos iš
vados, bus ženklu, kad vieni kitais 
galime pasitikėti. Gi šiuo atveju pa
sitikėjimo momentas turi ypatingos 
reikšmės, kada nedvejojama dėl bū
tino išlaikymo šiuo sunkiu tautai mo
mentu vieningos politinės vadovybės.

Taigi ne vien tiesioginis laisvini
mo darbas ir su juo susiję eilės už
davinių, bet ir skepticizmo ir blaš
kymosi visiškas pašalinimas, įverti
nimas visos visuomenės gyvo patrio
tizmo pulso ir jo nukreipimas į po
zityvinę bendros kovos akciją — vi-
sa tai verčia daboti ir kartu tikėtis, 
jog tai neliks vien medžiaga konfe
rencijos protokolui.

Konferencijoje paaiškėjo, kur mes 
šiuo metu esame nuėję ir kas dary
tina, kad tolimesnis kelias būtų dar 
tiesesnis. Kad kelio kryptis — tik 
Lietuva ir tik juo turim eiti visi kar
tu ir darniomis gretomis, — dviejų 
nuomonių nėra. J. Pamūšis

Guaiemala sutinka įsileisti DP
Beromūnsterio radijas pranešė, 

kad prasidėjusioje PCIRO sesijoje 
Gvatemalos delegatas pareiškė, kad 
Gvatemala yra pasiruošusi dar šiais 
metais priimti 50.000 DP, jeigu jai 
bus finansiškai padėta juos įkurdinti 
negyvenančiuose plotuose. — „The 
Voice of USA“ žiniomis, Brazilija 
sutinka priimti neribotą DP šeimų 
skaičių, kurias norėtų įkurdinti že
mės ūkyje. Brazilija norėtų gauti

Šiemet balandžio mėn. sukako 
Stasio Lozoraičio diplomatinės kar
jeros 25 metai. Stasys Lozoraitis yra 
vienintelis mūsų ministeris, kuris sa
vo karjerą pradėjo nuo žemiausio 
laipsnio ir priėjo ligi ministerio 
posto.

1923 m. balandžio 1 d. jis buvo 
paskirtas antruoju sekretorium prie 
Berlyno pasiuntinybės.

1925 m. jis skiriamas pirmuoju 
sekretorium, o 1928 m. patarėju prie 
tos pačios Berlyno pasiuntinybės.

Ministeriui Sidzikauskui dažnai 
išvykstant iš Berlyno, Stasiui Lozo
raičiui tenka eiti pasiuntinio parei
gas, tuo būdu jis turi galimybės ge
rai susipažinti su Vokietijos užs. rei
kalų ministerija, jos žmonėmis bei 
vok. politika.

1929 m. Stasys Lozoraitis perke- \ 
llamas patarėju į pasiuntinybę prie . 
Sv. Sosto. Pablogėjus santykiams su 
Vatikanu, Apaštal. Nuncijus išvyksta 
iš Kauno, o ministeris J. Šaulys ap
leidžia Romą. Jo vietą kaip Charge 
d’Affaires a. i. prie Vatikano užima 
Stasys Lozoraitis. Jam tenka atsto
vauti savo‘kraštui gan komplikuo
tam ir opiam laikotarpy. Jis turi 
kontaktą su žmonėmis, stovinčiais 
Valstybės Sekretoriato priešaky ir 
net su a. a. Popiežium Pijum XI. Jis 
susipažįsta su įvairiomis bažnyčios 
Centro įstaigomis.

1932. IX. 1. Stasys Lozoraitis per
keliamas Į Kauną, kur jis 2 metus * 
eina politikos Dep-to direktoriaus 
pareigas. Šituo laiku jis įsteigia prie 
Min. Kabineto Komisiją Klaipėdos 
reikalais, kuri turėjo sprendžiamos 
įtakos, ruošdama teisinius nuostatus 
Klaipėdos krašto valdymui.

1934. VI. 13, Ministeriui Zauniui 
atsistatydinus, Užsienio Reikalų Mi- 
nlsteriu skiriamas Stasys Lozoraitis. 
Šitas pareigas jis eina beveik pen
kerius metus.

Savo ministeriavimo laiku Stasys 
Lozoraitis užmezga tampresnius san
tykius su Latvija ir Estija, pasirašant 
su tomis valstybėmis santarvės su
tartį. Taip pat ir su Europos valsty
bėmis Sasys Lozoraitis pagyvina ir 
sustiprina santykius, lankydamasis 
pakartotinai Paryžiuje, Londone, 
Stockholme, Helsinky, Prahoj, gau
damas iš tų valstybių paramos Lie
tuvos reikalais, ypač jos konflikte su 
Vokietija, šita parama aiškiai pasi
reiškė 1935 m. rudenį, kada prieš 
rinkimus į Klaipėdos seimą įtempi
mas tarp Lietuvos ir Vokietijos buvo 
pasiekęs aukščiausią ir pavojingiau
sią laipsnį. Ženevoje ilgų derybų su 
Lavaliu, Edenu ir baronu Aloisi, ku
rios buvo nelengvos, Prancūzija, An
glija ir Italija įteikė Tautų Sąjungos 
Tarybai notą, kurioje paliudijo, kad 
Lietuva lojaliai vykdo Klaipėdos 
konvenciją.

Lietuvai esant nuolatiniam kon
flikte su Lenkija, Stasys Lozoraitis
siekia pradėti derybas su ja, norėda
mas sumažinti gresiančius Lietuvai 
pavojus, nepallečiant Lietuvos teisių 
į Vilnių. Paskutinę tokią pastangą 
Stasys Lozoraitis buvo padaręs 1938 
m. vasario 26 d., tačiau dėl nepri
klausančių nuo jo priežasčių tų de
rybų su Lenkija pradėti nepavyko.

| Vokiečiai, ruošdami Klaipėdos 
| krašto užėmimą, 1938 m. davė su- 

tremtinius grupėmis po 5.000 žmonių. 
Tomis pat žiniomis, PCIRO pareigū
nai pareiškė, jog šiuo metu kas mėn. 
į užjūrius galima išgabenti po 7.000 
žmonių. Toliau „The Voice of USA“ 
pranešė, kad sovietų konsulatai Au
stralijoje paragino visus ten atvyku
sius lietuvius, latvius ir estus pas 
juos įsiregistruoti. Australijos vy
riausybė jiems uždraudė registruotis, 
nes ji nepripažįstanti Pabaltijo vals
tybių pavergimo. -E- 

prasti Lietuvos Vyriausybei, kad Sta
sio Lozoraičio pasilikimas ministerio 
poste būtų laikomas provokacija 
Reicho atžvilgiu.

Vokiečių ginkluotoms pajėgoms 
Klaipėdą užėmus, Stasys Lozoraitis 
skiriamas pirmininku Klaipėdos Ko
misijos, kurios uždavinys buvo su
tvarkyti visus tiek tarptautinius, tiek 
vidaus klausimus, kilusius dėl Klai
pėdos užėmimo.

Vokiečių vyriausybė, stengdamasi 
padaryti Lietuvos politiką priklauso
mą nuo Reicho, pasiūlė Lietuvai vie
toj atlyginimo už investicijas Klai

Ministeris Stasys Lozoraitis su Ponia lietuvių tarpe 
Roma, 1948 m. vasario 16 d.
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Lūžis Vakarų Europos politikoje
Reikia pripažinti, savotiškai susi

klostė antrojo pasaulinio karo poli
tinis palikimas. Ir ne tiek savotiš
kai, kiek pavojingai, jei kalbama apie 
pokario laikotarpį. Vargu, ar kada 
istorijoje, po tokio jėgų išbandymo, 
kaip 1939—1945 m., taip sparčiai žmo
nių galvosena įvykių buvo verčiama 
ruoštis naujiems karo dievaičio pokš
tams. Tas momento pavojingumas 
kyla iš to, kad reikalas eina ne tiek 
dėl taikos su nugalėtaisiais, kiek dėl 
jos tarp nugalėjojų. To pavojaus pa 
šaknies tenka ieškoti ne Vokietijoje 
ar Japonijoje, o Washingtono-Mask- 
vos problemoje, kurioje ir glūdi 
sprendimas mūsų kartos likimo arti
miausioje ateityje.

Daug kieno dėtosios viltys į Jung
tinių Tautų Organizaciją supliuško, 
kaip į molą atsimšusl banga. Ne vel
tui turkų spauda ir klausia, kuriems 
galams reikėjo taip skubėti su tos 
pompastiškos ir gražių obalsių aure
ole apgaubtos organizacijos steigimu, 
prieš atkuriant ir atstatant tikrąją

taiką. Tos organizacijos uždavinys gi 
yra išlaikymas pasaulyje taikos. Bet 
kaip išlaikyti tai, ko iš viso nėra? 
Gera svajoti apie tinkamą namo ad
ministraciją, nors namas dar ir ne
pastatytas. Už tai ir gyvename šian
dien tų svajonių rezultatais...

• •
Išryškėjusi Washingtono - Maskvos 

problema lemia visą šių dienų pa
saulio politikos kelią. Gi jį nusako 
JAV užsienių reikalų ministerio gen. 
Marshallio koncepcija, kurioje karinė 
stiprybė ir politinis ryžtas lieka neiš
skiriamais tos koncepcijos postula
tais. Ne kitokią pažiūrą galime Įž
velgti ir šio meto Vak. Europos re
giono politiniame judėjime, kuriame 
politiniai ir ūkiniai faktoriai neat
siejami ir nuo tų problemų, kuriai, 
uoliai svarsto to regiono valstybių 
kariniai autoritetai. Kitaip ir būti 
negali ar Europoje ar kitame kon
tinente, kada "’eilių eilės konferen
cijų parodė, jog lemiamas vaidmuo 
bet kurio klausimo sprendime glūdi

pėdos krašte, suteikti ginklų už 350 
milijonų litų. Šitas pasiūlymas, ku
ris būtų iš anksto privertęs Lietuvą 
karo atveju stoti Vokietijos pusėn, 
Stasio Lozoraičio iniciatyva buvo at
mestas.

Analoginis pasiūlymas buvo pada
rytas Lietuvai dar 1935 m. per nac. 
soc. partijos užsienio reikalų biurą; 
jis buvo ministerio Stasio Lozoraičio 
atmestas.

Stasiui Lozoraičiui ministeriau- 
jant įvyko Klaipėdos nacių Neuman o 
ir Sasso sąmokslininkų bylą, kuri 
ypatingai padidino nacių neapykantą

prieš Stasį Lozoraitį. Kai 1940 m. 
pavasarį Lietuvos Vyriausybė pa
prašė agreement Lozoraičiui, kaip 
pasiuntiniui Berlyne, Vokiečių užs. 
reik, ministerija priminė, kad Stasy* 
Lozoraitis iškėlė bylą Fūhrerio par
tijai, ir dėr tos priežasties paskyri
mas į Berlyną neįvyko.

1939. II. 15. Stasys Lozoraitis ski
riamas Nepaprastu Pasiuntiniu ir 
Įgaliotu Ministeriu prie Kvirinalo 
Romoj.

1939 m. spalių mėn. netrukus po 
sov. įgulų įvedimo į Lietuvą, min. 
Lozoraičio sumanymu įvyko Lietu
vos atstovų konferencija, kurioje bu
vo paruošta eilė pasiūlymų vyriau
sybei, galutinės Lietuvos okupacijo* 

'atveju. Tų pat metų lapkričio mėn. 
I šitie pasiūlymai buvo referuoti vy- 
: riausybei, bet, deja, nežiūrint pakar
totinių min. Stasio Lozoraičio pri
minimų, kurių paskutinis buvo pa
darytas 1940. gegužės mėn., jie be
veik nebuvo įvykdyti.

1910. VI. 15, bolševikams okupa
vus ir prijungus Lietuvą, Sovietų 
ambasada Romoje atsiuntė du vali
ninkus, kurie pareiškė sov. vyriausy
bės pageidavimą perduoti pasiunti
nybės namą, inventorių, visas byla* 
ir pinigus sovietų ambasadai, kurt 
nuo šio laiko atstovausianti Lietuvai. 
Ministeris Stasys Lozoraitis labai 
griežtai, net trenkdamas kumščiu t 
stalą, pasakė, kad bolševikų okupa
cijos nepripažįsta ir Pasiuntinybė*' 
neperduos, nes ministeriu yra paskir
tas teisėtos Lietuvos Vyriausybės, tik 
tos Vyriausybės gali būti atšauktas 
ir tik jai gali perduoti pasiuntinybę. 
Nežiūrint į labai energingus ir pa
kartotinius reikalavimus, palikti pa
siuntinybę, Stasys Lozoraitis tik po 
3 savaičių italų vyriausybės papra
šytas, 1940. VII. 26 apleido visai tuš
čią namą, iš kurio prieš tai buvo iš
vežti visi baldai ir daiktai, o archy
vas sunaikintas.

I Ministerio prie Vatikano p. Gird
vainio pakviestas, min. Stasys Lo
zoraitis su šeima persikėlė į pasiun
tinybę prie Vatikano, kur ligi šio 
laiko gyvena ir nenuilstamai dirbo 
mūsų didžiam reikalui.

I Prezidento a. a. Antano Smeto
nos įgaliotas, Stasys Lozoraitis eina 
Respublikos Prezidento pareigas, be 
to, jis yra Lietuvos diplomatų kole
gijos šefas.

Kaip prityręs, aukštos kultūros 
žmogus, ministeris S. Lozoraitis savo 
kovų ir įsitikinimų pagrindan deda 
besąlyginę moralę.

Mums lieka tik nuoširdžiai pas
veikinti šį didelį žmogų ir gerbiamą 
jubiliatą, linkint jam geros sėkmės 
kovoje dėl Lietuvos.

Kazys Petraitis

tik didžiųjų galybių politikos ir 
sprendžiamojo žodžio kontinuitete. 
Juk ne kiti sumetimai, o sovietinio 
komunizmo ekspansyvumas ir jo pa
sėkoje Trumano doktrinos bei Mar
shallio plano Įgyvendinimas privedė 
prie to, ką dabar matome Vak. Euro
pos politinio atsikvošėjimo progra
moje.

Būdinga, kad tam atsikvošėjimui 
gerai paveikęs sovietinės ekspansi
jos dušas, visiškai užliejęs Čekoslo
vakiją, iki kelių apėmęs Suomiją, vis- 
dėlto prablaivė akis tautų, gyvenan
čių tiek Siaurės, tiek Viduržemio jū
ros pakrantėse. Italijos rinkimų duo
menys kalba patys už save, gi Skan
dinavijos kraštuose jau pasigirsta 
balsų, dėl kurių dar š. m. vasario 
mėn. galėjome tik atsargiai byloti, 
jog „gyvenamas momentas dar lei
džia jiems kalbėti, išskyrus Suomiją, 
neutralumo politikos sąvokomis, bet 
iš viso ko jau matosi, kad lošiama tik 
laiku. Kiekvienas skandinavas jm*

(Nukelta Į 4 pusi.)
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Redaktorius Amerikoje
Neseniai gavau Mūsų Kelio nu

meri, kuriame radau savo paveikslą 
su parašu: Naujas „Vienybės" re
daktorius.

Tas man gerokai paaiškino, kodėl 
aš per paskutines tris savaites ga
vau per 70 laiškų iš Vokietijos ir ki
tų kraštų su sveikinimais, linkėji
mais ir mažiau ar daugiau išreikšto
mis viltimis, kad... tokj postą užim
damas ir taip gerai žinodamas padėti 
Europoje, vis jau ką nors apčiuo
piamo padarysiu, nors mz" -jį pirštelį 
ištiesiu pasilikusiems iš balos iš
traukti ar šiaip kaip nors pagel
bėti ...

Jei taip toliau eis, tai nenuosta
bu, kad tokių laiškų greit susidarys 
net ir. 700, nes kasdien jų ateina vis 
po didesnį pluoštą ...

Turiu visiškai nuoširdų, nors čia 
daug kam tiesiog nesuprantamą ir 
keistą pasiryžimą į tuos laiškus bent 
šiaip taip atsiliepti: paskirti bent 
vienos savaitės redaktorišką algą 
pašto ženklams ir paimti bent dvi 
savaites neapmokamų _ atostogų ... 
Na, matysim, kaip seksis. Juk čia 
tai tikrai mūsų dienos ir mūsų nak
tys!

Bet šia proga leiskite šiek tiek 
pasklaidyti tas iš laiškų matomas 
iliuzijas apie čionykščių redaktorių 
ir apskritai apie naujai ar seniai 
Amerikoje esančių lietuvių... galy
bę. Žiaurus darbas — iliuzijas sklai
dyti, bet vis dėlto ne toks žiaurus, 
kaip jas be pamato palaikyti.

Jeigu kas skaitėte dr. J. Šliūpo 
biografiją, tai gal atsimenate, kad 
ten prisimenami ir jo redaktoriško 
darbo Amerikoje laikai. Ten pasa
kojama, kad Šliūpas ne tik laikraštį 
parašydavo, bet pats savo rankomis 
ir raides surinkdavo, pats rankine 
mašina ir atspausdindavo, nekalbant 
apie išsiuntinėjimą. Ir jo „lova“ 
kurį laiką buvusi įrengta ant dėžių 
su raidėmis... Tą darbą jis turė
davo atlikti vadinamuoju „laisvalai
kiu“, nes duoną užsidirbti reikėjo ki
taip ...

Deja, iki šio laiko lietuviškų lai
kraščių redaktorių darbas ne labai 
žymiai yra pasikeitęs. Tiesa, tie lai
kraščiai buvo ir dar tebėra, paly
ginti, labai praturtėję, turi renka- 

gnas mašinas, turi kai kurie net ir 
savo spausdinamų mašinų, bet ir 
šiandien dar ne naujiena, jeigu re
daktorius yra pats ir rinkėjas arba 
bent jau rinkinio į puslapius dėjė- 
jas, jei jis pats neišvengiamai yra 
ir administratorius ir ekspeditorius. 
Yra dar ir šiandien lietuviškų sa
vaitraščių, kur visus šituos darbus 
atlieka geresniu atveju tik du žmo
nės, o kartais net ir vienas pats... 
redaktorius-leidėjas. -

Tik šitaip tie laikraščiai dar gali 
ekonomiškai išsiversti. Padėtis ne 
gerėja, o pamažu blogėja, nes seni 
skaitytojai, kurie savo laikraščiams 
kiti yra išbuvę ištikimi po 30—40

skaityti daugiausia jau nepriprato, 
dažniau ir visai nemoka.

Taigi lietuviškieji laikraščiai 
Amerikoje yra lyg ir gęstantieji ži
buriai, kuriems palaikyti, „alyvos 
įpilti“, reikia nepaprastų pastangų. 
Jeigu įsilies žymesnis skaičius naujų 
žmonių, tai laikui bėgant iš jų dar 
susidarys naujų laikraščių skaityto
jų ir palaikytojų, bet to tik laukia
ma, to tik tikimasi...

Dėl šitų aplinkybių, redaktoriaus 
darbas toli gražu nesibaigia laikraš
čio suredagavimu, technišku paren
gimu ir išekspedijavimu bei atskai
tomybės vedimu. Iš prenumeratos ir 
skelbimų pajamų paprastai laikraš
čiams neužtenka „alyvos“ jų žibėji
mui palaikyti. Pajamoms papildyti 
laikraščių redaktoriai-leidėjai čia 
organizuoja koncertus, „piknikus“, 
bazarus. pagaliau, vienais ar kitais 
būdais tiesiog renka aukas iš skaity
tojų ir rėmėjų. Šiais visokių ir vi
sokiems reikalams aukų rinkimo lai
kais galima suprasti, kiek energijos 
ir laiko tam reikia. Juokais ir net 
ne juokais laikraščių redaktorius-lei
dėjus kai kas vadina „klebonais“, o 
skaitytojus bei rėmėjus — „parapi- 
jonimis“, kuriuos tie „klebonai“ vi
sus stengiasi kartą ar net porą kar
tų per metus asmeniškai aplankyti 
ir... „kalėdoti“. Vieni tai daro vie
nais, kiti kitais būdais, bet kiekvie
nu atveju redaktorius aplinkybių yra 
verčiamas jokiu būdu neapsiriboti 
vien tik tokiu darbu, koks redakto
riui yra natūralus ir kokį mes esame 
pratę vaizduotis.

Redaktorius, neskaitant gal vie
nos kitos labai retos išimties, kuris 
nedirba šitų kitų darbų, o tik reda
guoja, t. y., rūpinasi vien laikraščio 
turiniu ar jo dalimi, sėdi ant šakos, 
kurią jis savo svoriu nulauš... To
kiu atveju jis turi turėti kitą pra
gyvenimo ir laikraščio palaikymo 
šaltinį, tegu sau nors ir saliūną, kaip 
tai ne kartą Amerikos lietuvių spau
dos istorijoje yra buvę. Tada jis gali 
redaktorišką darbą dirbti atlieka
muoju laiku.

Ne naujiena, o visai natūralus da
lykas, jei kas laikraščio redakcijoje 
tik vakarais ar savaitgaliais, 40 nor
malių darbo valandų dirbdamas kur 
nors visi kitur ir ten užsidirbdamas 
sau pragyvenimą...

Manau, kad čia nėra reikalo dė
styti, kuriais pagrindais yra sutvar
kytas, pavyzdžiui, kad ir tas taip iš
kilmingai apgarsintas mano darbas 
„Vienybės“ redakcijoje, nes, tarp 
kitko, kol šis laiškas nueis, tai tas 
susitvarkymas gali jau kartą ar du 
pasikeisti... Pragyvenimo bazės pa
grindų keitimas ir perorganizavimas, 
ypač naujokams, čia yra labai natū
ralus ir dažnas dalykas. Noriu tik 
atkreipti dėmesį į tai, kad „Vieny
bės" redaktorium ir leidėju, kaip bu
vo, taip ir tebėra daugelio mūsų pa
žįstamas Juozas Tysliava, ir manęs

įtraukimas į „Vienybės“ redakciją 
arba, kaip čia sakoma, į „Vienybės 
štabą“ jokios revoliucijos „Vienybė
je“ nepadarė ir niekas nei tikslo ne-, 
turėjo tai daryti. Ir man, kaip ir 
visiems čia redakcijose dirbantiems, 
galioja tie patys dėsniai, tos pačios 
čia išdėstytosios sąlygos bei aplin
kybės.

Šitaip yra ne vien su lietuvių lai
kraščiais, o taip pat net ir mažųjų 
miestelių anglų kalba leidžiamieji. 
Tik „didžkiai“ turi visai kitas sąly
gas ir galimybes.

Aišku, kad tų mažųjų laikraščių 
redaktorių, kaip ir visų lietuvių vi
suomenininkų, socialinė padėtis 
Amerikos socialinėje hierarchijoje 
yra labai labai toli nuo įtakingųjų 
viršūnių. Net patys didieji mūsų 
veikėjai ir didžiosios organizacijos 
Amerikos visuomeniniame rezginyje 
užima labai mažą kraštinę vietelę. 
Ir jeigu mūsų žmonės vis dėlto šio 
to pasiekia, tai tik per nuostabų lie
tuvišką užsispyrimą ir nepaprastą 
pasitikėjimą savimi.

Šitoks labai negausingų aktyvių
jų jėgų sukoncentravimas galimas 
tik dėl didesniojo masto reikalų. In
dividualiems reikalams neįmanoma 
kiekvienu atveju jėgas taip koncen
truoti, o paskirų asmenų įtakos ga
limybės yra nepaprastai menkutės ...

O vis dėlto tai nereiškia, kad pa
skiri asmenys turi visiškai susilai
kyti rašę laiškus ir šen ar ten kla-
benę, ieškodami pagalbos. Negalima 
pasakyti, kad iš to niekad nieko 
neišeis. Tačiau iš anksto reikia pa
siruošti tam, kad tie, į kuriuos krei
piamasi, dažniau negalės, negu galės 
realiai pagelbėti, ir reikia pasiruošti 
nenustebti nei nepasipiktinti, jeigu 
daugelis tų, į kuriuos kreipiamasi, 
ne visada turės galimybės net ir at
siliepti ...

Vieno laikraščio redaktorius 
skundėsi man, gaunąs daug prie
kaištų, kodėl neatsiliepia į laiškus. 
Sako — kas gi svarbiau: ar laikraštį 
išleisti, ar į laiškus atsiliepti? Jeigu 
aš apsiimčiau atsiliepti į visus laiš
kus, kuriuos aš gaunu, ir atlikti vi
sus prašomus, kad ir nedidelius pa
tarnavimus, tai turėčiau uždaryti 
laikraštį o atidaryti laiškų rašymo 
ir patarnavimų biurą... Bet ir tas 
neilgai galėtų gyvuoti, nes kas gi ta
da man duoną uždirbs?

O vis dėlto daugelis čia stengiasi, 
kiek galėdami, ir atsiliepti, ir pa
dėti ... Niekas čia nepyksta už tai, 
kad į jį kreipiamasi, bet tiems, ku
rie kreipiasi, manau, sveika bus ži
noti, kad kiekvienas atsikreipimas 
yra panašus į loterijos bilieto pirki
mą, loterios, kurioje laimingųjų bi
lietų nuošimtis yra gana mažas...

V. Rastenis

„Atžalynas" Kempiene
— V. Valavičienės režisūra ir pa

stangomis suburtas vietos aktorių 
būrys gegužės 1 d. miesto teatre pa
sirodė su K. Binkio „Atžalynu“. Šis 
drąsus užsimojimas su vietinėmis 
pajėgomis, kurių daugumas scenoje 
pasirodė pirmą kartą, laikytinas pa
vykusiu. "Jaunieji aktoriai suvaidino 
tikrai geriau, negu iš mėgėjų buvo 
laukta. Tai buvo su tikru entuziaz
mu (žinoma, taipogi smarkiai besi- 
jaudinant) šioj srityj mėginančio at
žalyno pasirodymas, kuriame vien iš 
vietinės Maironio vardo gimnazijos 
apie 20 mokinių „išėjo“ į aktorius.

per 30 klausytojų, baigė darbą. Be 
30 valandų teorijos, atlikti prakti
kos darbai, instruktuojant V. Augu
liui.

— Siuvėjo Liutkevičiaus vadovau
jamus siuvimo amato kursus per 
pusketvirto mėnesio baigė 47 asme
nys. Kursų tikslas — parengti kva
lifikuotus siuvimo darbininkus.

— Vladas Daukantas, Kempteno 
liet kolonijai daug pasidarbavęs bū
damas UNRRA ir PCIRO tarnauto
ju, išvyko su šeima į Ameriką.

K. Da.

Šis tas iš emigracinės
. flmbergo stovyklos

Šiuo metu emigracinėj Ambergo 
stovykloj (Resettlement Center) vei
kia šios imigracinės misijos: Kana
dos, Venecuelos, Anglijos, Prancūzi
jos, Olandijos ir Belgijos.

Iš ligi šiol įregistruotų Kanadon 
emigruojančių 25 grupių (grupėj po 
20 asm.), viso 500 emigrantų, tėra 
tik 8 lietuviai. Likusieji pasiskirsto 
maždaug pusiau žydų ir slavų tautų 
emigrantams. Kitų baltų tautybių — 
taipgi labai maža.

Į Venecuelą, o taip pat ir į kitus 
kraštus, vyrauja taip pat slavai ir 
žydai.

Stovykloje dabartiniu metu yra 
apie 1.500 emigrantų. Aptarnauja
mąjį ir administracijos personalą su
daro apie 300 asmenų.

Tvarkos atžvilgiu šioje stovykloje 
gyvenimas atrodo geresnis negu ki
tur, kaip pvz. Mūnchene. Švara, gy
venamosios patalpos ir aprūpinimai 
maistu sutvarkyta neblogai. Kiek 
blogiau su maisto išgavimu. Visai 
gyventojų skaičius (apie 1.500 žmo
nių) maistą gauna prie vieno lange
lio. Taigi, eilėje tenka pastovėti apie 
gerą valandą laiko, šis reikalas tvar
kytinas.

Vos atvažiavus į stovyklą, tuojau
akin krenta užrašai: „Vorsicht Die- 

; be!“ arba „Uwaga zlodzieje!" Šių 
užrašų vertė ir tikslumas vis dėlto 
šimtu procentų pildosi ir praktikoj- 
Nespėsi minutėlei palikti muilą praų* 
sykloj — žiūrėk, jo jau nebėra.

Stovykla įrengta kareivinėse (Leo- 
pold Kaserne), kambariuose tenka 
gyventi po 20—25 asmeins. Kiek tai 
galima, emigrantai grupuojami tau
tybėmis. Kiekvienas atvykusis gau
na po lauko lovą, dvi antklodes (vie
ną paprastą, antrą vatinę), puoduką, 
šaukštą ir muilo gabalėlį. Šiaip —e 
daugiau nieko.

Sveikatos atžvilgiu į visus kraštui 
norintieji emigruoti yra tikrinami 
gana smulkiai ir nuodugniai, (a.)

metų, miršta arba jau neprimato 
skaityti... Pagaliau, jiems ir tų lai
kraščių turinys pasidarė kiek toli
mesnis, kai tiek daug pradėjo rašyti 
vis apie pasaulio politiką, apie Eu
ropą, apie tremtinius... Nes dau
geliui yra suprantamiau ir arčiau 
prie širdies paskaityti apie jo kolo
nijos kokį parengimą, matyti at
spausdintą savo ar pažįstamo pavar
dę... O jaunimas — tas lietuviškai

Zenitiniai mokėsi amatu
Seligenstadto lietuvių stovykloje 

IRO Area 3 (Wurzburg) suruošė 
tremtiniams lavintis ir emigracijai 
ruoštis trijų mėnesių įvairių amatų 
kursus. Buvo dėstoma tekstilės pra
monės. mūrininkų, siuvėjų, stalių, 
knygrišių ir fotografų amato. Kur-
sams vadovavo dipį inž. Sidzikaus
kas. įvairius amatų kursus baigė 87 
asmenys.

Didžiausias susidomėjimas buvo 
tekstilės pramonės amato mokslu. 
Siam kursų skyriui vadovavo prity- 

'ręs tekstilininkas dipį inž. VI. Ta- 
. mušiūnas, kinis ištisas visus tris mė

nesius vienas atsidėjęs dėstė kursan
tam teoretines žinias ir po to,, susi
taręs su vokiečių tekstilės fabriku, 
suteikė galimybę apie 3 savaites 
praktiškai dirbti įmonėje. Tekstilės 
kursantai, dirbę tekstilės fabrike 
kartu su vokiečių darbininkais, įsi
gijo audimo praktiką ir gavo audėjo 
pažymėjimą.

Stovyklos vadovas, suprasdamas 
gerus kursantų norus ir pasiruošimą 
naujam ateities gyvenimui, kiek iš
tekliai leido, kursantus parėmė, už 
tai tekstilės pramonės kursantai nuo
širdžiai dėkoja. K.

Grimas ir perukai J. Jagėlos.
— Pagerbiant motinas, Kempteno 

liet, kolonijoj motinos dieną buvo 
sudaryta plati .programa. Pamaldos, 
paskaitos, sveikinimai, vaidinimai ir 
koncertinė programos dalis priminė 
kiekvienam tremties ir tėvynėj li
kusios motinos pasiaukojimo kilnu
mą, jos vargus ir meilę.

— Kempteno skautai lietuviai ba
landžio 24 d. suorganizavo sąskrydį, 
kuriame dalyvavo 350 lietuvių, estų, 
latvių ir vokiečių skautų. Šį sąskry
dį aprašydamas ,J)er Allgauer“ tarp 
kitko pažymėjo, kad ruošėjai suge
bėjo tokią įdomią programą sudary
ti, kad 3 valandos praskrido kaip 
sekundės.

— Inž. Daugėlos vesti fotografi
jos amatininkų kursai, kuriuos lankė

M. Saulius kviečiamas koncertmeisteriu
Tremtyje gyvenantis mūsų žymus 

muzikas violončelistas M. Saulius, ne 
vieną kartą gražiai pasireiškęs vie
šuose koncertuose, gauna rimtų vo
kiečių muzikos įstaigų pasiūlymų 
užimti atsakingas pareigas.

Paskutiniu metu M. Saulius gavo 
Rheinlando srities Filharmonijos 
(Koblenco mieste) raštišką kvietimą, 
kuriuo jam siūloma tos filharmonijos 
75 asmenų simf. orkestro ir kartų 
jos operos koncertmeisterio — solisto 
vieta. Be to, jam siūloma kaip so
listui koncertuoti per Sudwest- 
deutschland’o radio. M. Saulius, kaip 
teko patirti, emigracijos dėliai sutar
ties nepasirašo.

. Štai ištraukėlė iš vokiečių spau
dos apie M. Saulių. „Schwab. Lan- 
deszeitung“ 53 nr. rašo: „Vienas sa
vo kokybe rečiausių ir muzikiniame 
gyvenime aukščiausi kulminacini 
punktą pasiekusių koncertų — buvo 
sonatų vakaras, kuri davė Mykolas 
Saulius (čello) ir Kitty von Teuffel 
(fortepijonas)... Brahms buvo mei
striškai atliktas ... Nėra abejonės, 
kad Saulius yra puikus violonče
listas, pilnas kūrybinių polėkių bei 
užsimojimo...“ ir 11. Prieš kurį lai
ką gražūs apie M. Saulių atsiliepimai 
tilpo ir kituose vokiškuose laikraš
čiuose. M. J.

Dvi literatūrinės šventės Rebdorfe
„Vilnelės“ skaučių tunto tuntl- 

ninkės Teresės Reisgienės iniciatyva, 
IV. 25. Rebdorfe buvo suruoštas mo
terų rašytojų literatūros vakaras. Jis 
buvo pradėtas iškilmingu posėdžiu, 
sveikinimais. Be to, buvo gauta dau
gybė sveikinimų raštu -iš kolegų ra
šytojų ir žurnalistų, taip pat įdomūs 
sveikinimai iš Dr. Vydūno, buv. pre
zidento Dr. K. Griniaus ir Lietuvai
čių meno ir kultūros d-jos Detroite 
pirm-kės rašyt. Alės Nakaitės-Arba
čiauskienės.

Dalyvavo šios rašytojos:
Juoze Augustaitytė - Vaičiūnienė, 

paskaičiusi eilėraščius „Dvi mirtys“, 
„Dienos“, „Nurims pamaži“ ir „Išsi
laisvinimas“.

Kotryna Grigaitytė — eilėr. „Par
tizanui“, „Paukšteli“ ir „I Rytus ir 
į Vakarus“.

Magdalena Mykolaitytė padekla
mavo „Pasaka apie tremtinę mer
gaitę“, „Vėjelio šnibždesys“ ir „Iš
vykstančiai į Australiją“.

Vlada Prosčiūnaitė paskaitė ilgo
ką eilėrašti „Laiškas Dukteriai" ir 
poemą „Vienos šalies legenda“.

Gražina Tulauskaitė — eilėraš
čius „Laiškas Motinai“, „Rūkai“ ir 
„Svetur“.

Be to, buvo paskaityta Petrės 
Orintaitės novelė „Dievui dėkui“ ir 
Karolės Pažėraitės novelė „Vaidilos 
palikimas“.

Šių rašytojų kūryboje buvo pa

rodyta tremties dienų netikrumas, 
miglotumas, trapūs moteriškos sielos 
švelnūs išgyvenimai, tėvynės meilė. 
Veik visos čia dalyvavusios poetės 
pabaigė kūrybą skaityti pranašingais 
žodžiais, kad sugrįšime į „tėviškę 
žalią".

Dalyvavo ne visos tremtyje esan
čios rašytojos. Dėl- įvairių kliūčių 
dalis negalėjo atvykti.

Viešnioms rašytojoms skautės 
įteikė po tautišką savo 'darbo juo
stelę prisiminimui. Rašytojos buvo 
sujaudintos priėmimo, o visuomenę 
jų kūryba nuteikė šventiškai. Pasi
girdo balsų, kad dažniau būtų ruo-. 
šiami tokie literatūriniai pasirody
mai.

Rašytojas Balys Gaidžiūnas. šią

literatūros šventę įamžino kino ffi- 
moje. Salę gražiai dekoravo stovy
klos dailininkas Sigitis Nenorta.

Moterų rašytojų suvažiavimo pro
ga, šventės išvakarėse, buvo suruoš
tas skaučių mergaičių literatūros va
karas. Savo kūrinius skaitė jaunutės 
skautės-literatės: Danutė Toliušytė, 
Žibutė Sadauskaitė, Dabulevičiūtė, 
Laimutė Zujūtė, Vida Butėnaitė ir 
Dalia Ivanauskaitė. Nors tai tik pra
dedančiųjų kūryba, bet jau joje jau
čiamas talentas. Skautiško nuošir
daus pobūvio metu rašytojų draugi
jos pirm. Stasys Santvaras savo kal
boj pasveikino jaunas literates 
džiaugdamasis, kad po kelerių metų 
rašytojai susilauks naujų kolegių.

A. B tė

Pirmasis lietuvių moterų rašytojų vakc.s tremtyje Rebdorfe. Iš dešinės į kairę: Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė, Juozė Augustaitytė-Vat- 
člūnienė, Magdalena Mykolaitytė, Kotryna Grigaltytė-Graudošienė, Karolė Pažėraitė Ir Vlada Prosčiūnaitė (skaito savo kūrinį).
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Laisvasis ar vairuojamasis ūkis?
Jau ne nuo Šiandien ūkio sistemos 

b* ’ocmos yra gyvų diskusijų objek
tas. Betgi dabar, ekonominės ir po
litinės reformacijos laikais, ateities 
ūkio problema dar suaktualėjo. Kaip 
gaisra nušluotos sodybos savininkas, 
atsikvošėjęs nuo nelaimės, ima pro
jektuoti geresnius ir atsparesnius tro
besius, taip lygiai politinio, ekonomi
nio ir socialinio gyvenimo formų 
reiškėjai, pasauliniam gaisrui apri
mus, ieško naujų kelių j gerovės 
idealą.

ūkininkavimo kelių ir būdų pa
sirinkimą apsprendžia žmogaus įsiti
kinimas. Todėl ekonominis gyveni
mas yra neatskiriamai susijęs su so- 
cialpolitlniu momentu. Vieni kelią i 
gerovės idealą mato per individą, kiti 
per kolektyvą, treti ieško dar kitokių 
aspektų. Iš čia kyla ūkio sistemos: 
liberalizmas, socializmas, totalitariz
mas.

IDEALINIO LAISVOJO ŪKIO 
KRIZE

Liberalizmas viešpatavo tris XIX 
a. ketvirtadalius. Vėliau jo pozicijos 
susvyravo. Neatskiriami liberalizmo 
atributai, — ūkinės iniciatyvos laisvė, 
laisva konkurencija, — technikai šuo
liais tobulėjant, kapitalui nedaugelio 
rankose akumuliuojantis ir socialinei 
nelygybei, ryškėjant, susilaukė smar
kios kritikos ir iškėlė naujų idėjų. 
Į areną atėjo socializmas. Jis forma
vosi keliomis atžalomis. Visoms joms 
būdingas bruožas — gamybos prie
monių suvisuomeninlmas. Kraštutinė 
atžala pasirinko diktatūrini kelią. Ji 
sau gerą dirvą rado ten, kur iš vie
nos pusės būta didelių socialinių 
skirtingumų, o iš kitos — gyventojų 
masė atsilikusi ir tamsi. Partinės 
diktatūros forma išsivystė i ūkinį to
talitarizmą, besireiškianti aukščiausio 
laipsnio žmogaus išnaudojimu. Gre
ta šios sistemos išaugo vokiečių na- 
donalsociallzmas ir italų fašistinio 
ūkio formos. 'Joms visoms būdingas 
prievartos momentas. Valstybės va
dovybė arba partija, siekdama savų 
tikslų, planuoja ir komanduoja. Kiti 
vykdo, kad ir atbula ranka. Ir taip 
ūkiniam liberalizmui atsirado antras 
polius — totalitarizmas arba ūkinis 
absoliutizmas.

Liberalinio ūkio tipas savo idea
linę formą prarado daug anksčiau 
nei scenoje Įsigalėjo totalitarizmas. 
Transporto priemonių tobulėjimas ir 
užjūrio gėrybių antplūdis vertė Eu
ropą griebtis apsaugos priemonių — 
specialių muitų, vadinamų apsaugos, 
auklėjamųjų arba skatinamųjų mui
tų vardais. Tai pasireiškė dar XIX 
amžiuje.

Netollmon praeitin pažvelgę, turė
sime sutikti su Vokietijos ūkio žino
vais, kad Vokietijos ūkis liberalinės 
formos neturi jau nuo 1918 m. Nuo 
1936 m. čia įvestas vairuojamasis 
ūkis. Galingųjų kaimynų arba kon- 
tragentų ūkio politika veikia ir silp
nesniųjų kaimynų ar partnerių ūkį. 
Tad ir Lietuva buvo priversta 1928 m.

griebtis apsaugos priemonių, įsives- 
dama maksimalinius importo-muitus 
tiems kraštams, kurie neturėjo su 
Lietuva prekybos sutarčių.

KUR YRA LAISVASIS ŪKIS 
ŠIANDIEN

Toną duoda galingieji. Vldutinieji 
ir silpnieji turi daugiau ar mažiau 
taikintis. Šiandieną galingųjų karū
nos tebepuošia JAV, Sov. Sąjungos ir 
D. Britanijos galvas. Kaip jos ūki
ninkauja?

J.A.Valstybės ūkine prasme yra 
laisvas kraštas, bet dar prieš II pa
saulinį karą Rooseveltas, siekdamas 
įveikti tuometinę ūkio krizę, iš kon
greso išsiderėjo plačius įgaliojimus 
koordinuoti JAV ūkį. Ir jei dėl uto
pinio tarptautinės Roosevelto politi
kos charakterio, ypač dėl santykių su 
SS-ga, jo siekimai susilaukė fiasko, 
tai to negalima tvirtinti dėl jo eko
nominės vidaus politikos. Valiutinės 
ir finansinės reformos, kainų ir atly
ginimų reguliavimas, gamybos ir var
tojimo derinimas, streikų apriboji
mas — vis tai veiksniai, daugiau ar 
mažiau pasireiškę ekonominės Roo
sevelto politikos praktikoje. Inter-

Rašo Dr. J. Paplėnas
vencioništinis Roosevelto kursas, ži
nomas „New Deal“ vardu, nuo 1932 
m. iki antrojo pasaulinio karo pra
džios apsaugojo JAV ūkį nuo suiru
tės, suderino pakrikusius paskirų 
ūkio veiksnių santykius ir įgalino 
JAV visą svorį mesti ant karo svar
styklių. Ir nors jau treji metai, kai 
tarp politinio žaidimo tūzų yra for
malinė taika, intervencionistinis eko
nominis kursas J.A.V-se nedaug tėra 
pasikeitęs. Valstybės aparatas ne tik 
neatsisako ūkinio derinimo politikos, 
bet kai kuriose ūkio srityse griebiasi 
ir planavimo. Iš šių pastabų betgi 
būtų neteisinga darytis išvadą, kad 
JAV vairuotojai būtų linkę atsisa
kyti laisvojo ir pasirinkti vairuoja
mojo ūkio sistemą. Nėra pagrindo 
tvirtinti, kad ūkinio liberalizmo šalis 
būtų apsisprendusi radikaliai pakei
sti kryptį ir išsižadėti senų tradicijų 
ir pagrindinių savo ūkio struktūros 
principų. Tačiau 16 metų praktika 
rodo, kad ir JAV-se nelinkstama žiū
rėti pro pirštus J ekonominius reiš
kinius, kurie, būdami palikti laisvam 
žaidimui, neigiamai veikia ūkinį 
krašto pajėgumą ir socialinius jo gy
ventojų santykius. Kuriame social- 

KAZYS VERŽIKAS / SL? dar laikosi
Chicago (HĮ.). Balandžio mėn. 

30 d. — Ispanijos diktatoriaus isto
rija ir sena ir visiems gerai žinoma, 
beveik nusibodo. Bet ji gan staigiai 
vėl suaktualėjo ir tai daug daugiau, 
negu viešai apie tai yra žinoma.

Viešai žinomi tik du reikšmingi 
faktai. US Atstovų Rūmai buvo nu
balsavę, kad reikia duoti ekonominę 
pagalbą ir Ispanijos Francui, t. y., ir 
jam pritaikyti Marshallio planą. Tas 
nutarimas „nepraėjo“, nes sužinota, 
kad Trumanas tokį dalyką užvetuos. 
Kita vėl vertus, po to ar lygiagrečiai 
Trumano asmeniškas atstovas prie 
Šventojo Sosto asmeniškai nuvyko 
Ispanijon ir visai slaptai pasikalbėjo 
su Franco. Pastarasis buvo toks 
„mandagus“, kad į tą pasikalbėjimą 
nepakvietė net Amerikos atstovo 
Ispanijai (Taip jis „padėkojo“ už ne- 
pritaikymą jam Marshallio plano).

Taip kaip čia dabar yra su tuo 
Franco? Tuojau po karo pabaigos 
pasaulio demokratijos vadai įvairio
mis progomis pareiškė, kad Francui 
reikėtų suruošti Hitlerio ir Mussoli- 
nio „išleistuves". Jis gi — sako, jie 
— buvo tų dviejų fašistų ir draugas 
ir rėmėjas. Jis buvo pasiruošęs net 
su ginkluota pajėga atsistoti jų pu
sėje. Tokį nusistatymą labiausiai 
kurstė ir tebekursto Sovietai. Vieni 
jiems (Sovietams) nuoširdžiai prita
rė, kiti iš mandagumo ar baimės, 
daug kas gi pritarė labai veidmai
niškai. Todėl visi buvę Francui ne-

malonūs nutarimai daugiausia ir liko 
tik ant popieriaus — neįgyvendinti. 
Tai kas gi čia kaltas? Ar gi vakarų 
demokratijos pradėjo remti fašizmą?

Reikalas čia, mat, yra toks. Fran
cas yra ir fašistas ir diktatorius, bet 
jis svetimų tautų dar nė vien'os ne
pavergė, o Europoje yra kitas faši
stas, kuris nuolat svetimas tautas ir 
valstybes „išlaisvina“. Tas faktas, 
žinoma, labai silpnina argumentus 
prieš Franco. Franco norėjo padėti 
Hitleriui kariauti prieš vakarų de
mokratijas. Jis tik norėjo ir gal ruo
šėsi. Gi kitas, dabartinis, diktatorius 
ne tik norėjo, bet Ir stipriai padėjo 
Hitleriui. Šitokie faktai vėl gi labai 
.silpnina kovą prieš Franco.

Bet gi svarbiausias dalykas čia 
yra ne tas, o visai kitas, būtent: la
bai netolimos praeities Kremliaus 
duotos „praktiškos“ pamokos. Atsi
mename. Demokratai sukruto ka
riauti prieš fašistą Hitlerį — Krem
lius tuoj ištiesė jam ranką. US de
mokratai labai pradėjo šnairuoti į 
Argentinos diktatorių Peroną, įžiūrė
dami tenai Amerikos fašizmo lizdą. 
Kremlius pirmasai ištiesė Peronui 
ranką. Tik kai US užsienio politikos 
priešakiu atsistojo Marshallis, šita 
klaida buvo sustabdyta. Bet gi Pe
ronas to neužmiršta ir dabar. Jis pa
matė, kad jeigu nori demokratijos 
simpatijų, tai reikia „padraugauti“ 
su Kremlių. Parodija? Bet neišdil- 
dysi. Tai ar Franco negalėtų tokių

pat priemonių pavartoti?... Apie tai 
niekas nešneka, bet daug kas gal
voja.

O visi gi žino, kad invazijos į Eu
ropą atveju geriau naudotis drau
gingomis Portugalijos ir Ispanijos 
bazėmis, negu Amerikos krauju iš
pirkti bolševikų okupuotus Europos 
jūrų krantus... Nieko nėra lengves
nio, kaip padaryti Franco Ispanijai 
mažutę ekonominę „blokadėlę“ ir jis 
išnyktų. Bet kas tada būtų? Gal 
būtų viskas tvarkoje — demokratija 
suklestėtų Ispanijoje. Gal būt. Bet 
Prancūzijos ir Italijos pavyzdžiai 
rodo, kad gali netikėtai atsirasti ir 
kitokių galimumų...

Gal perdaug drastiškai, bet vargu 
ar visai neteisingai, prasitarė vienas 
Amerikos senatorius: — Ne versti, 
bet dėkoti reikia Francui. Jis išsau
gojo nuo bolševizmo vieną Europos 
kraštą, už kurį nereikės lieti Ame
rikos kraujo, vejant rusus iš Euro
pos. Va, šitokių faktų akivaizdoje 
galime surasti atsakymą į klausimą, 
kodėl Franco vis dar laikosi ir kodėl 
daug kas prisivengia didinti „spau
dimą“ į jį ypačiai šiuo metu, kada 
buvęs šaltasis karas vis nuolat kar- 
štėja. Tikrosios vakarų demokratijos 
vadai ir ekspertai nėra akli ir vis 
daugiau ir daugiau atsisako klausyti 
Kremliaus pamokslų, nors jie būtų 
ir labai graudūs. Realūs sumetimai 
ima viršų. •

ekonominio gyvenimo sektoriuje pa
sireiškus ligos simptomams, ieškoma 
vaistų, o kartais ir radikalių chirur
ginių priemonių. Tuo būdu liberali
nio ūkio sąvoka čia įgyja naują at
spalvį.

D. Britanija griežtą posūkį padarė 
1945 m., darblečiams parlamento rin
kimus laimėjus. Regresinis konser
vatorių stilius, ypatingai socialinėje 
srityje, buvo viena pagrindinių prie
žasčių, paskatinusių daugumą ati
duoti balsus darblečiams. Būdami iš 
anksto pasiruošę savo socialistinei 
programai realizuoti, darbiečiai grei
tu, anglui neįprastu, tempu ėmėsi 
bankų, transporto priemonių, kasy
klų, elektros • jėgainių nacionalizaci
jos. Ši temperamentinga socialistinių 
idėjų realizavimo raida sutapo su 
stipriais pokario ūkinės depresijos 
pasireiškimais. Ir todėl šiandieną 
sunku pasverti, kiek turi pagrindo 
Churchillio šalininkų priekaištai Att
lee vyriausybei dėl sunkumų, slė- 
giančių D. Britanijos ūkį. Bet viena 
yra nenuginčijama: radikalus ir stai
gus socialekonominių santykių pa
keitimas negalėjo likti be įtakos D. 
Britanijos ūkio pusiausvyrai. Nau-

joji jos ūkio raida Išeina iš liberali
nio ūkio formų ir pasirenka naują
sias, diktuojamas socializmo doktri
nų. Kaip toli tuo naujuoju keliu bus 
nueita, parodys ateitis, ypatingai bū- 
simieji parlamento rinkimai.

Sov. Sąjunga yra kompromisų ne
žinanti diktatūra visose srityse. 
Bergždžia būtų ieškoti jos sistemoje 
kokių nors ekonominės iniciatyvos ar 
ūkininkavimo laisvių. Keleri po 1917 
m. revoliucijos ūkinio chaoso metai, 
grėsę sužlugdyti politinius „revoliu
cijos laimėjimų“ vaisius, dar Leniną 
privertė griebtis taktinio manevro, 
paskelbiant naująją ekonominę poli
tiką — NEPą. NEPas respektavo kai 
kurias nuosavybės teises ir minlma- 
lines ūkines laisves. Bet tai išėjo ne 
iš „liberalinių“ Lenino įsitikinimų, o 
iš būtinumo žengti porą žingsiiių at
gal, kad įsibėgėjęs . galėtų peršokti 
griovį ir palaužti rusų mužiko anuo
met dar ne tiek lankstų nugarkaulį. 
Daugiau NEPas nebuvo reikalingas. 
Ne tik ūkinį veikimą, gamybą, var
tojimą, bet ir galvojimą toliau pla
nuoja, normuoja ir vykdo griežtai 
centralizuotas ir iki nesąmonės su
mechanintas aparatas. Jisai ne tik 
nepaiso subjektyvinio žmogaus pajė
gumo, bet nesiskaito ir su gamtos ga
liomis. Potvyniai, sausros, nederliai, 
epidemijos šiai sistemai neegzistuo
ja, jei tai nėra suplanuota. Ar visa 
tai daug patarnauja žmogaus gerovei 
— čia jau kitas klausimas.

TŪZAI IR SEPTINAKES
Paritetiniai didžiųjų ir mažųjų, 

galingųjų ir silpnųjų ekonominiai 
santykiai yra fikcija. Silpnas ceteris 
paribus visada daugiau ar mažiau 
priklauso galingojo. Daugiau ar 
mažiau priklausyti ir yra menas. 
Silpnųjų kooperacija siekia pakelti 
jų svorį. Beneliuksas yra daug dau
giau nei Belgija, Olandija ir Liuk
semburgas paskirai paėmus, ir taip 
pat daugiau nei visos trys valstybės 
draugėn paėmus, tačiau jų ūkinio 
veikimo nesuderinus.

Lyginamojo svorio reikšmę esame 
patyrę ir ant savo kailio. Plačiajai 
visuomenei mažiau žinomi kai kurių 
mūsų geležinkelių tiesimo epizodai ir 
labiau išpopuliarėjusi privalomo žą
sų valgymo istorija yra geri mažųjų 
priklausomumo nuo didžiųjų liudy
tojai. Tuose ūkinio mūsų priklauso
mumo epizoduose pagrindinius vaid
menis vaidinio Anglija ir Vokietija. 
Didžiųjų santykiuose su mažaisiais 
analogijų — a la žąsų sukategorini- 
mo istorija Lietuvoje — galima rasti 
visur ir visada.

Ūkinis mažųjų ir didžiųjų nely
gumas sąlygoja ne tik jų tarpusavio 
santykius, bet ir mažųjų ūkio kryptį 
bei jo formas. Čia pasireiškia ne tik 
realūs ūkio veiksniai, bet ir sugesti
ja. Netenka abejoti, kad šie dėsniai 
galios ir ateityje.

(Nukelta į 4 psl.)

Albinas Marius Katiliškis (4)

Sunkios pagirios
*— Gražu man atrodė ir aš, kaip paskutinis nevėsa, tuo 

įtikėjau. Rytoj man galės pasakoti kas ką nori. Bet kam? 
Ar aš vaikas, kad verkčiau? Aš noriu išgerti! Pripilk ir į 
tavo sveikatą, nuplikęs kriene.

Tirpyta geležis sruvo į kraują. Ir maži ir šlykštūs žmo
giukai kikeno pirties kampuose. Iš tamsos, iš pačių miško 
tankumynų, kur yra girininkija, išėjo Kristina po ranka su 
vienu tų neūžaugų. Paskui jis girdėjo sausą rakto brakšte
lėjimą jos kambario duryse.

Jis pasikėlė nuo kaladės ir pasverdėjęs atsirėmė į sieną.
— Kur tu eini? — šaukė senis jam tiesiog į ausį — 

pasilik dar
— Traukis man iš po kojų! Ir negaišink... — rėkė taip 

pat ir Karolis. .
Atsiplėšęs nuo sienos pastūmė duris ir išvirto lauk.

Prisukta lempa smilko ant stalo. Turėjo iš kur nors 
įsigauti vėjas, nes liepsna nelygiai judėjo, mesdama raus
vus pluoštus ant sienų ir aslos. Dienos šviesa veržėsi vidun 
pro langinių plyšius ir jis pamanė, kad lempa tik be reikalo 
smilksta. Jis girdėjo gatve pravažiuojančio vežimo dardė
jimą ir dairėsi nepažįstamoje vietoje. Galva sunkiai smego 
Ir lūžtamai perštėjo akių vokai. Slogus snaudulys jį spaudė 
ir gramzdino, be valios pakrutėti ir galvoti. O išorės garsai 
smelkėsi į ausis, kaip tolimi ir negyvi.

Užmigti jau nebevyko. Gūsčiojanti lempa mirksėjo grau
džiai ir skurdžiai, lyg kažkam tolimam, praėjusiam. Jis pasi
juto semiamas iš visų pusių ir be jokios vilties išlikti ne
perplaukiamoje lipnaus rūko jūroje. Jos krantai svyravo, 
aukšti kalnai suposi pasirengę griūti ir nusinešti su savim 
gllion prarajon.

Pasikėlęs ant alkūnių trynė akis ir žvalgėsi aplink ir į 
8ave... Jis gulėjo nenusirengęs ir visas aplipęs purvais, ku
ris dar nebuvo spėjęs sudžiūti ant batų, kelnių ir švarko. 

Tąsai vaizdas ir vienuma svetimoje vietoje ji prablaivė ir 
išvertė iš lovos.

Kad jis ruošėsi, kad ėjo mokyklon, paskui šoko ir kalbė
josi su mokyklos vedėjo žmona. Acha... Ir, kad jis rado 
užrakintas duris. Ne, duris jis rado užrakintas prieš tai, o 
paskui šoko. Ne su Kristina — ji buvo medžiotojų vaišėse. 
Moters vardas jį perbėgo tiršta srove; karšta, plikinančia ir 
liejosi ne gyslomis, o lūždama perėjo kaulais, išilgai stuburo. 
Tai mat, kas buvo... Ir jis gulėjo svetimoje lovoje palaido
jęs meilę. O paskui jis gėrė pas Daumanto dėdę ir pasakojo, 
kas buvo nutikę. O kas toliau? Ir kas toliau... Neperžvel
giama tamsa krito su kiekvienu degtinės puoduku.

Jį apėmė klaikus nusiminimas ir baimė nežinios — to, 
kas įvyko. Jis negalėjo suvokti visko iš karto, kaip atsidūręs 
kalėjime, kapo rūsyje, išmestas ant vandenyno uolos. Jis 
nedrįso praverti duris, tartum kieme būtų susirinkusi įnirtusi 
minia, žinanti jo nusikaltimą ir laukianti su vėzdais ir ak
menimis. Ir kruptelejo išgirdės žingsnius už durų.

Ant slenksčio stovėjo Daumantas.
— Jau nebemiegi? O kaip su galva?
— Skyla per pus... Kiek dabar laiko?
— Dešimta.
— Ak...
— Niekur nenubėgsi. Se, imk šepetį. Į ką esi panašus? 

Einu atidaryti langų ir atnešiu giros.
Jis išėjo ir netrukus grįžo su ąsotėliu. Karolis pasivai

pydamas traukė rūkštelėjusį skystį.
— Na brol, tai nusilesta... Pirmą kartą taip. Kad nors 

ką atsiminčiau...
Jis paprašė užsirūkyti ir degantis drebėjo jo rankos. 

Daumantas numetė degtuką ant grindų ir tarė pusiau nusi
sukęs, pro petį:

— Tokio velnio dar nemačiau. Dėdė pasakė, kad buvai 
pas jį ir pylei baltakę kaip ant krosnies. Salėje taip pat 
tavęs neradau, bet man jau buvo aišku — kažkieno mirkte
lėta. Aš pavėlavau, bet jei dar kiek, būtų galėję tave aprau
doti. Ką apraudoti? Nusispiautl ant tavo kapo reiktų, gir
tuokli ir kruvinas mušeika. Biaurus kelių plėšike — kokius 
seniau kardavo už kojų ir palikdavo kaboti ant medžių. Ar 

nenumirtų iš gėdos pamatęs savo mokinį šviesaus atminimo 
auklėtojas Benediktas Taurusis, užpuolantį ir žudantį ant 
kelio žmones?

Karolis laikė galvą panėręs tarp rankų, ir ilgi susivėlę 
plaukai driekėsi pro pirštus. Bet jis tylėjo Ir Daumantas 
žėrė toliau, rūstaus teisėjo rolėje:

— Bet ko aš kvailys vaikiausi laukais ir terliojausi kaip 
su pabėgusiu iš žvėryno? Būtumei atsiėmęs kas užpelnyta. 
Vistiek esi žuvęs ir nebepataisomas. Jau man žinoma tokių 
karštuolių veislė, kurios laukinis kraujas pasireiškia tru
pučiuką išgėrus.

Merginą palydi mandagus kavalierius, o jis sutinka juos 
ir puola kaip visa Blindos gauja. Ir taip jį sudirba, kad iš 
puikių rūbų ir dailaus veido mažai kas belieka. Mergina 
laksto už galvos susiėmusi ir nežino ar šauktis pagalbos ar 
gelbėtis pačiai. „Karoli, nekvailiok!“ — šaukia ji. O plėši
kas šniokščia ir rėkia už vis garsiau: „Šalin tu, suvedžiotoja, 
ir nesimaišyk man daugiau po kojų!“ Ir taip visi vienas kitą 
vaiko, net purvai tyška pamiškėje. Na, įsivaizduoju to vyru
ko savijautą šiandien.

Baisių kaltinimų srovė trinko nusvirusią galvą. Dau
mantas judino jį už peties.

— Griebtų juos dieglys. Užtenka. Ar žinai, ką tokį pa
šventinai? Čia, vyrel, ne štukos... Tai paties sonderfuererio 
patikėtinis, beveik meilužis, Alksnupių dvaro valdytojas ir 
daugelio pareigų ir titulų nešiotojas, kultūrtregeris Bilke.

— Bilke... — aidu pakartojo Karolis ir jo užgriuvusios 
akys ieškojo draugo veide atsparos.

— Jaunasis Bilke. Ir tau žinoma klostysis nekaip, jeigu 
jis sumanys pasipasakoti šefui savo meilės nuotykį.

Dar valandėlę Karolis sėdėjo ant lovos. Sąnariai gėlė, 
gerklė džiūvo ir perštėjo akys. Šleikštus blogumas lipo iš 
vidaus. Bet visa tai kažkaip užsimiršo. Užteko kelių minu
čių, kad išgirstų visišką savo pralaimėjimą. Ir sutiktų su 
tuo. Didžiausioje netvarkoje lūžo, griuvo ir barstėsi ap
link menkais griozdais, puošnus ilgesio statinys. Ši šalta 
patirtis, geležiniais pirštais sugniaužė ir uždarė visus krūti
nės kampučius į kuriuos tiek daug Švelnių ir slaptų atodūsių 
buvo sukrauta. Jis pasikėlė nuo lovos. Nežinia kieno įkvėpti 
žodžiai jį skatino ir vertė sukrusti.
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Amerikiečių nuomonė apie karą
Prieš keletą dienų JAV ginklavimosi ministeris James 

Forrestal taria senatoriams: „Jūs privalote numatyti karo 
atvejį“. Gen. Bradley, Eisenhower įpėdinis, tik paryškina: 
„Mes nesame tikri, kad karas greitai neįvyks". Tuo atveju 
mums įdomu patirti, ką amerikiečių strategai galvoja. Ro
bert de Saint Jean atsako į tą klausimą straipsnyje „JAV 
generolai laiko atominę bombą neužtektina“, paskelbtame 
„Carrefour“ 1948. IV. 28.

Ko tikisi JAV? — Ko jos laukia 
iš Sovietų karui prasidėjus? Numato 
raudonąją armiją slenkant ir sprau-

. ūžiantis į Vokietiją, Olandiją, Įtalią 
ir Prancūziją ligi Pirenėjų! Anks
čiau tvirtino, kad silpnos amerikie
čių jėgos Vokietijoje pasitrauksian
čios pamažu į saugesnį užnugarį... 
Pastaruoju metu, padarius didelį 
spaudimą į atitinkamus veiksnius, 
norima sudaryti atsparos liniją Lue
beck-Trieste. Kiekvienu atveju ten 
atliekama „delaying action“ sukurti 
didelės apimties pasipriešinimą.

Kurie motyvai? — Apsaugoti va
karinę Europą — ūkines ir karines 
pajėgas, kurias atstovauja ne ma
žiau kaip 175 mil. Pagaliau slypi 
kitas, psichologinis veiksnys, nes 
užėmus visą Vakarų Europą, kas gali 
atsakyti už gyventojų nuotaikas?

Todėl Forrestal pareiškimai apie 
karo neišvengiamumą rodo jo išmin
tį, o sąryšyje su juo dažnai užtin
kamas gandas, kad netrukus įvyks 
Marshall-Bevin-Bidault konferenci
ja, kurioje būsią aptartas karinės 
jėgos tiekimas Europai.

Visa tai rodo, jog amerikiečių 
gen. štabas neabejoja, jog sovietai 
bandys užimti vakarinę Europą. Wa
shingtono nuomone, sovietai bandys 
užimti Skandinaviją, Graikiją, Dar
danelus, Suecą ir Persijos įlanką su 
gausiais žibalo šaltiniais. .

Ką amerikiečiai gintų? — Jei 
raudonajai armijai pavyktų užimti

. minėtas sritis, amerikiečiai stengtųsi 
išlaikyti savo rankose D. Britaniją, 
Airiją, Islandiją, Iberų pusiasalį, 
pietinę Italiją ir Siciliją, dalį Grai
kijos, Viduržemio jūros salas, Arti
muosius Rytus, o ypač Siaurės 
Afriką.

Priešo — Sovietų invazija .užsi
tęstų nuo 3 iki 8 mėnesių, nes raudo
noji armija užtruktų pvz. 3 mėn., 
kol užimtų Brestą.

Šie visi apskaičiavimai remiami 
šiandienykščiais duomenimis, nes 
kuriam laikui praslinkus gali tapti 
niekučiu, kai amerikiečiai apsigin
kluos ir dalinius sutelks Vakarų Eu
ropoje.

Po šio ofenzyvinlo tarpsnio rau
donoji armija tik per vieneris metus 
atsidurs prie Lamanšo, Prancūzijos 
žemėje atidengtų V 2 ugnį ir naikin
tų D. Britaniją, kad ją išjungtų iš 
fronto ir sudarytų atskirą taikos su
tartį.

Sovietai, kaip ir vokiečiai, bandy
tų darban įjungti darban europiečius, 
nors tas reikalas vargiai gerai klo
stytųsi dėl vadovaujančių trūkumo 
ir tolimų nuotolių, nes naujoji rezi
stencija jiems nemažai pakenktų.

Tuo metu užvirtų nepaprasta ko
va dėl Persijos įlankos žibalo užval
dymo. Apie 250 povandeninių laivų 
Viduržemio jūroje dės pastangas va
kariečiams uždaryti kelią Sueco ka
nalu ir suvaržyti ten bet kurią ju
dėjimo laisvę.

Amerikiečių puolimas. — Tuo 
metu amerikiečiai nepaprastu oro 
puolimu siektų sunaikinti sovietų 
ūkinį pajėgumą ir priversti sovietus 
apleisti Vakarų Europą. Artimuosiuo-'

Saugumas ir taika 
per J. Tautas

JAV senato užsienių reikalams 
komitetas pranešė, kad, anot AP, jie 
ruošia rezoliuciją, kurioje bus nuro
doma, jog JAV siektų tarptautinės 
taikos ir saugumo per J.Tautas.

Senato pirm. sen. A. H. Vanden- 
bergas pareiškė, kad ruošiamos dar
bo gairės, kuriomis vadovausis Pre
zidentas, vykdydamas vyriausybės 
užsienio politiką.

Tuose nurodymuose rašoma, kad 
savanoriškai būtų nušalinamas veto 
svarstant bet kuriuos tarptautinius 
klausimus ir priimant narius 4 J. 
Tautas.

Toliau numatoma, kad JT rėmuo
se būtų sudaromos regionalės sutar
tys pavieniam ir kolektyviniam sau
gumui išlaikyti, JAV gali būti su
sietos su tokiomis sutartimis, parem
tomis apsigynimu ir tarpusave pa
galba ir pagaliau JT turėtų turėti 
ginkluotas pajėgas ir siektų sutarimo 
tarp tautų dėl ginklavimosi kontro
lės ir sumažinimo. (NYHT/am) 

se Rytuose, nenaudodami atominių, 
paprastosiomis bombomis sunaikintų 
gyvybinius centrus ir transporto 
mazgus. V 2 lizdai Prancūzijoje bū
tų puolami nepaprastu atkaklumu, 
nors jų aerodromai būtų ne 'D. Bri
tanijoje, bet Airijoje.

Amerikiečių generaliniam štabui 
iškiltų eilė klausimų. Ar Europoje 
būtų pravartu išsikelti? Žinoma, tat 
būtų daroma tik priešą nepaprastai 
nusilpninus. Bet toks bandymas bū
tų ypač kartus sovietų užimtiems 
kraštams. Ar sovietai galės bom
barduoti JAV? Neabejotinai, bet 
manoma, kad Sovietų aviacija, pri
taikyta gynybai, nepadarys žymių 
nuostolių. Kas dėsis Azijoje? Pir
miausia ten rūpinsis ginti Japoniją. 
Ar reikia baimintV>dėl. sovietų iš- 
sikeldinimo Aliaskoje? Tas atvejis 
yra galimas.

Pagaliau, ar JAV galės nugalėti 
sovietus? Į šį klausimą galima nei
giamai atsakyti. Kodėl? Dėl rusų 
nepaprastos erdvės. Kai kas prilei
džia, kad tas ilgas ir daug kraujo 
reikalaująs karas baigsis be laimė
tojo ir pralaimėjusio. Bet tas po
žiūris gali būti klaidingas, nes re
miamas taikos meto samprotavimais. 
Gerai žinoma, kad taikos meto švel
numas karo metu pakeičiamas nepa
prastu užsispyrimu. 1940 m. JAV 
buvo šalininkės taikos, o 1943 m. jau 
diktuoja „kapituliaciją be sąlygų“. 
Tą patį galima numatyti ir šiame 
kare. Tačiau neabejotina, kad dėl 
jo šimtai milijonų atsidurs didžiau
siame pavojuje. Todėl pasirinktų 
keliu bus einama iki galo: didžiausio 
naikinimo, atominių bsmbų ir kitų 
ginklų pabaisos.

Ar galimas kitas būdas galybėms 
susitarti? — Pastaruoju metu JAV 
jis nenumatomas. Kai kurie bandy
mai (Trumano-Stalino pasimatymas 
ar amerikiečių karinės misijos siun
timas Maskvon) dar nepribrendęs 
reikalas. Joki didelio masto pasita
rimai tarp Baltųjų Rūmų ir Krem
liaus nėra įmanomi anksčiau, kaip 
šių metų pabaigoje ar kitų pradžio
je. O tame tarpsnyje turės įvykti 
didesnio masto įvykiai — JAV pre
zidento rinkimai ir bolševikų parti
jos 19-sis suvažiavimas, nuo 1939 m. 
nesušauktas.

Tuo metu Washingtone dedasi 
keisti dalykai, nes kongresas karo 
klausimu yra kitos nuomonės, kaip 
State ar War departamentai — mi
nisterijos. Kongresas mano, kaip 
kiekvienas eilinis pilietis, jog avia
cija gali priešą paguldyti. James 
Forrestal gi atstovauja žymiai sudė
tingesnei teorijai.

Kodėl JAV deda pastangas avia
cijai išugdyti? — Atstovų rūmai vie-

Laisvasis ar vairuojamasis ūkis?
(Atkelta iš 3 pusi.)

SPĖJAMOJI ŪKINĖS SISTEMOS 
RAIDA

Humanizmui priešingame poliuje 
išaugo bolševizmas. Sle du pasauliai 
iš esmės yra nesuderinami. Yra įma
nomas tik laikinis jų buvimas vienas 
šalia kito. Hamletiško sprendimo 
klausimas yra tik laiko klausimas. 
Jis išspręs ir prievartos ūkio egzi
stencijos klausimą. Tačiau elimina
vus Eurazijoje dominuojantį totali
tarizmą, ateities ūkio formų klausi
mas tuo pačiu dar nebus išspręstas. 
Liks du ryškiausi varžovai — libera
lizmas ir socializmas — su visomis 
savo modifikacijomis.

Socializmas turi pastovius, susi
formavusius tikslus. Jų jis siekia 
gamybos priemonių suvisuomenini- 
mu. Socializmas tuo keliu norįs iš
lyginti socialinius skirtumus ir pa
kelti medžiaginę žmogaus, ypač dar
bininko, gerovę. Praktikoje šis kelias 
sueina į koliziją su privačios inicia
tyvos laisve, kuri kaip tik yra reikš
mingiausias ūkinės pažangos variklis. 
Juo didesnis ūkio sektorius yra vals
tybės ar savivaldybių žinioje, juo ma
žiau lieka vietos privačiai iniciatyvai 
ir juo labiau ūkyje įsigali biurokra
tizmas.

Liberalinio ūkio sistema idealinę 
savo formą prarado jau praeityje. 
Vargu, ar ši forma, technikai tobu- 

nu balsu, t. y. tik 3 nariams susi
laikius, nutarė paskirti 3,19 mrd. dol. 
aviacijai ir sudaryti 70 oro dalinių 
vieton buvusių 55. Šiuo oro dalinių 
skatinimu siekiama daugiau {rikiuo
ti sunkiųjų bombonešių. Norint Eu
ropą ginti, būtina apsaugoti JAV 
bazes. Vien bombonešiai gali būti 
net pavojingi, jei nebus apsaugotos 
oro bazės. O tuo tikslu būtina nau
ja oro gynybos ir puolimo taktika.

Jei kongresas yra taip- lankstus 
ir jautrus aviacijos klausimu, esama 
šių priežasčių:

1. Kuriam metui atidėti karinės 
pritvolės įvedimą, nes jis niekada 
nebuvo populiarus (tačiau jau atsto
vų rūmų jau priimtas G. R.).

2. Manoma aviacija priešą pagul
dyti trumpiausiu laiku ir pigiausio
mis priemonėmis, nors kai keno toji 
galvosena vadinama „tinginio" gal
vojimu.

Kurį laiką gali karas užsitęsti? 
— Jau prieš vieneris mptus gen. Ei- 
senhoweris paskelbė, kad ateities 
karas užsitęs ilgesnį laiką, o ne sa
vaites ar mėnesius, kaip kai kas gal
voja. Amerikiečių generalinio štabo 
nuomonė tuo klausimu nesanti vie
ninga.

James Forrestal turįs duomenų, 
kurie leidžia daryti išvadą, kad atei
ties karas nebūsiąs trumpas ir jame

ne viską galės lemti oro laivynas, 
štai kodėl nenorima oro laivyną di
dinti sausumos kariuomenės sąskai
tom Dabartiniame jėgų santykyje 
amerikiečiai, su savo oro laivynu 
turės labai mažas galimybes karui 
vesti prieš sovietus, nes pastarieji 
turi gana gerą oro laivyną apsigy
nimui. Jo vienintelė silpnybė yra 
tai, kad neturi radaro įrengimų. To
dėl JAV karo ministeris rimtai sten
giasi kuo greičiausia gabti pritarimų 
karo prievolei įvesti.

Sausumos kariuomenė vėl įgyja 
naują svorį, kai ją lydi patobulinti 
tankai ir patrankos. Ar visa tai ma
žina svorį atominių bombų, kurių 
sandėlius turi amerikiečiai, vienin
teliai pasaulyje? Žinoma, taip klau
simą negalima formuluoti. Bet rei
kia kartą įsidėmėti, kad jomis ne
galima 
centrų, 
laikiną 
do j ant,
Vakarų Europą, nes iš ten galėtų 
būti išstumti tik naujais ginklais, 
kurie yra nuvokiami, bet dar nepa
gaminti. Pagaliau ne vien tik ato
minė bomba yra didžiausia pabaisa, 
nes, be jos, yra bakteriologinės prie
monės ir visa eilė raketų.

Viena, kas aišku: trečiasis pasau
linis karas, su atomine bomba ar be 
jos, nebus džiaugsmingas. įvykis. 
Tuo mes turime pagrindo mažiausiai 
abejoti. Vertė G. Kymantas

sunaikinti visų gyvybinių 
nors jos ir sudarytų priešui 
milžinišką smūgį. Jas nau- 
sovietai stengtųsi brautis į

Lūžis Vakarų Europos politikoje
(Pradžia 1 pusi.) 

žino, kad ne už kalnų, tas laikas, kai 
reikės aiškiai pasisakyti“ (M. K. 8 nr.) 

Ir štai, po kelių mėnesių, Čekoslo
vakijos įvykių pasėkoje, norvegų lai
kraščiui „Den Gang“ jau atrodo, jog 
šiandien to nebegana, kad tauta tu
rėtų rusams draugingas vyriausybes, 
gi „Stavenger Aftenblat“ pasisako 
dar atviriau, pabrėždamas būtiną 
reikalą sukurti nepalaužiamą anti
komunistinį frontą ir ateityje vengti 
bet kokio bendradarbiavimo su ko
munistais. O kaip su šventuoju skan
dinavų neutralitetu? Į šį klausimą 
atsakymą duoda danų „National Ti- 
dende“: „Akivaizdoje dabartinio pa
saulėžiūrų karo, neutraliteto princi
pas nebeegzistuoja. Būtų anormalu, 
tą kavą išgyventi stebėtojo vaidme
nyje“.

Kaip matome, laisvosios Europos 
dalies opinijos lūžis jau kaskart drą
siau akcentuojamas, bent tuose kraš
tuose, kurių vyriausybės, prieš darant 
esminius sprendimus, vieną akim dar 
vis dėlto pažvelgia laimingai linK 
Maskvos, girdi, kažin, ką Kremlius 
pasakys... Tačiau, tas lūžis Vak. Eu
ropos centre, pasirašius Briuselio 
paktą, jau fiksuojamas toli siekian
čiais ėjimais.

bendradarbiavimo plėtotės pastan
gas, šių visų, kartu ir politinių as
pektų šešėlyje kaskart labiau ryškėja 
tie momentai, kurie grindžia romėnų 
patarlės prasmę: nori taikos — ruoš
kis karui.

Sovietinio komunizmo ekspansijos 
pašėltoje išryškėjo ne tik gyvas rei
kalas paspartinti Vak. Europos ūkinę 
bei politinę konsolidaciją, bet taip 
pat neišvengiamą būtinybę ruoštis tų 
pastangų akivaizdžiai nokstančio vai
siaus apsaugai.

Ne šio straipsnio uždavinys fiksuoti 
konkrečias datas ir faktus tų įdo
mių konferencijų, kuriose ant stalų 
guli ne politiniai memorandumai, o 
kariniai žemėlapiai ir naujų ginklų 
schemos. Mums šiuo atveju įdomiau 
susipažinti su ta viešąja opinija ir 
politikų pareiškimais, kuriais gi ir 
grindžiamas reikalas jau dabar ka
riniams štabams užbaigti praeitojo 
karo bylą ir ruošti įsakymą — nau
jam labai galimam žygiui.

Balsai, ištisas spaudos skiltis užėmę 
raginant nepasiduoti kraštutinumams 
ir be pagrindo neskiepyti karo psi
choze — girdi, jo niekas nenorįs, 
šiandien jau retai begirdimi. Juos 
pakeitė straipsnių salvės, nukreiptos 
ne tik į tuos pavojingus reiškinius, 
kurie be karo paskelbimo leidžia ge
ležinei uždangai kas kart toliau 
skverbtis, bet ir į tą „didįjį nežino
mąjį", kuris „liaudies demokratijų“ 
skraiste pridengtą tautų kraujoplūdį 
gali paversti viešu karu.

Kiek įdomūs bebūtų Prancūzijos, 
p. Britanijos ir Beneluxo kraštų po
litiniai ir ūkiniai pakto bruožai, kiek 
džiugu bebūtų konstantuojant Mar- 
shallio planu besinaudojančių 16-kos
valstybių organizuotumą ir ūkinio " Santūrūs anglai, jei dar ir prabyla

lėjant ir lygiagrečiai socialiniam 
klausimui aktualėjant, gali grįžti į 
XIX a. aukštybes. Ypatingai darbo 
ir kapitalo santykis reikalauja vis 
ryškesnių socialinių įpareigojimų. Jei 
darbininko ir darbdavio santykius 
idealinio liberalizmo vardan palik
tume laisvam jų jėgų santykiui, tai 
visada nukentėtų silpnesnysis. Ga
mybos priemonių savininkas gali at
sisakyti savo ūkinės veiklos arba ją 
susiaurinti, neaprėždamas savo gy
venimo standarto. Tas pats ūkinės 
veiklos sustabdymas arba jos susiau
rinimas darbininkui dažniausia reiš
kia jo egzistencijos — jo ir jo šeimos 
duonos kąsnio — klausimą. Kai pir
masis teorinę ūkinę laisvę turi ir 
praktikoje, antrasis, — jei nenori ba
dauti, — turi nuo jos atsisakyti. Ta
riamai laisvai besireiškiančių darbo 
ir kapitalo santykių tikrovė darbi
ninką daro priklausoma nuo darb
davio, nes šio dispozicijoje nė tik ka
pitalas, bet ir moderniškiausia kapi
talo gamybos forma — robotas, 
kuris pasirengęs „pretenzingą“ dar
bininką išstumti iš įmonės.

Visiškai laisvą konkurenciją pelno 
aistra iškraipo iki nusikaltimo. Įsta
tymai ima ja rūšiuoti į „švarią“ ir 
„nešvarią“ konkurenciją. Pastaroji 
taria turinti reikalą ne su ūkiniu 
konkurentu, bet-su priešu, kurį sten
giasi sunaikinti bet kuriomis priemo
nėmis. Egoistinis tikslas čia pateisina 

visas priemones. Tačiau tautos ūkiui 
šitokia kova yra nuostolinga.

Visa tai verčia liberalinės ūkio 
sistemos šalininkus ieškoti naujų tos 
sistemos formų. Tokių formų, kurios, 
pripažindamos būtinais ūkinės lais
vės principus, lygiagrečiai akcentuoja 
ir ūkinės tvarkos momentą. Si mo
difikuoto liberalizmo kryptis laikoma 
liberalinio ūkio renesansu ir vadina
ma neoliberalizmu.

Neoliberalizmas iš esmės pripa
žįsta ir proklamuoja laisvą ūkinę 
iniciatyvą, laisvą konkurenciją ir 
laisvų kainų sistemą ūkinės tvarkos 
rėmuose. Tuo būdu šie laisvo ūkio 
atributai drauge tampa ir ūkinės 
tvarkos siekimo priemonėmis. Jie tu
ri būti pakankamai elastingi, kad ne
iškryptų iš ūkinės tvarkos rėmų ir, 
be to, galėtų patarnauti konjunktū
rinių ir socialinių interesų politikai.' 
Tuo būdu neoliberalizmas atitinka 
laisvo, bet tvarkingo ūkininkavimo ir 
socialinės taikos šalininkų siekimus.

Kitais žodžiais tariant, neolibera
lizmas ruošia sau pozicijas tarp dvie
jų kraštutinumų — visiškai laisvojo 
ir griežtai vairuojamojo ūkio. Jo po
būdis suponuoja koordinuojamąjį ar
ba derinamąjį ūkį. Si forma, savo 
pagrindan dėdama esminius laisvojo 
ūkio principus, stengiasi eliminuoti 
tuos minusus, kuriuos ne tik ūkyje, 
bet ir kitur pagimdo neribotos, blo
gai suprastos arba piktam naudoja
mos laisvės.

DP naudingi D. Britanijai
Teisingą žodį pasakė D. Britanijos 

valstybės ministeris McNeil pareikš
damas, kad tremtiniai Britanijos at
statymui padarę žymų įnašą. Mini
steris McNeil, kalbėdamas Ženevoje, 
IRO konferencijoje pažymėjo, kad 
Britanija yra priėmusi 40.000 DP pa
gal „Westward-Ho“ schemą, įskai
tant 2.000 šeimų narių. Daugiau šei
mų narių bus atgabenta, kai tik pa
gerės laivininkystė. Toliau jis pri
dūrė: „Mes esame susirūpinę, kaip 
ir kiekviena kita tauta, kuri daly
vavo kare; išplėsti tinkamų žmonių 
rankų darbą ir šie (tremtiniai) teikia 
didelį įnašą.“

Iš 40.000 priimtųjų DP tiktai 9 
buvę sugrąžinti atgal kaip nepaten
kintieji, baigė McNeil. (S&S/m.)

Į Austrijos amerikiečių zoną 6 sa
vaitėm atvyko sovietų repatriacijos 
misija, kuri čia aplankys visas DP 
stovyklas. Misiją sudaro 10 asmenų, 
kurie laikomi amerikiečių kariuome
nės vado Austrijoje svečiais. Kaip 
žinoma, prieš kiek laiko amerikie
čiai buvo išprašę sovietų repatriaci
jos misiją, už ką sovietai atsakė re
presijom prieš JV įstaigas sovietų 
zonoje. Žiniomis iš vyr. amerikiečių 
būstinės, misija atsivežė daug pro
pagandinių spausdinių ir filmų. Ta 
proga paaiškinta, kad niekas nebus 
verčiamas dalyvauti misijos sušauk
tuose mitinguose. -E- 

apie galimą modus vivendi su Sov. 
Sąjunga, tai taip pat tik tuo atveju, 
jei Vakarai savo karine organizacija 
pralenktų Rytus. Bet, pasak „Ob
server“, tai įmanoma tik tokiu atveju, 
jei JAV supras būtinybę Vak. Euro
pos ginklavimosi spragas užpildyti 
savo įnašu. Tas pats laikraštis, ko
mentuodamas Washingtono nuotai
kas tuo klausimu, pabrėžia, jog ten 
didelės reikšmės priduodama reika
lui, kad iniciatyva apsigynimo pla
nams ruošti išeitų iš Europos. Gi „The 
People“ jau apibrėžia ir pagrindi
nius bruožus apsigynimo programos, 
išplaukiančios iš Briuselio paktą pa- ■ 
Sirašusių valstybių artimiausių užda
vinių — paruošimas pirmosios apsi
gynimo linijos sovietų puolimo atve
jui, organizavimas priešlėktuvinės 
apsaugos Vak. Europoje ir paruoši
mas oro bazių britų oro pajėgoms, 
suvienodinimas laivyno, paruošimas 
bendrų mobilizacijos planu, paruoši
mas bendros organizacijos kariniams 
tyrinėjimams.

Taigi, anot .Manchester Guardian1, 
viešai apie tokius reikalus kalbėti iki 
šiol leido sau tik JAV, kai tuo tarpu 
dabar, pasirašius Briuselio paktą, bū
tina ir Europai eiti prie aiškių stra
teginių pažiūrų.

Rytų ekspansijos vėjų sudrumstas 
Vak. Europos vanduo ima skaidrėti. 
Pasistačius sau aiškius politinius 
karinius uždavinius, jau drąsiau 'ir 
atviriau leidžiamas filtru Kremliaus 
diplomatijos viralas, privedęs Europą 
tokion būklėn, kurioje naudojamieji 
santykiavimo metodai imami tiek 11 
taikos, tiek iš karo ąšočio, gi europiš- 
kai auklėtas ir galvojąs žmogus su
pranta tik taiką, išjungiančią karą, 
ir karą, išjungiantį taiką. Anot pran
cūzų diplomato Andrė Francois Pon- 
cet, orientališkoji Stalino diplomatija 
pripažįsta tik tokią padėtį, kurioje ir 
karas ir taika kartu pinasi, kurioje 
įsivaizduojama taika, leidžianti nau
dotis karinėmis priemonėmis, ir ka
ras, leidžiąs nadotis taikos priemonė
mis. Tai yra padėtis, kurioje Stalinas 
tinkamiausiai gali siekti savo tikslų. 
Veltui tuo tarpu kai kas daro aliuzijų 
į galimą Sov. Sąjungos pasitraukimą 
iš JTO, kol ten teikiamos visos gali
mybės kliudyti taikiu būdu išspręsti 
aitrūs ir senai jau sprei.dimo laukią 
klausimai.

Tačiau tiek Pan-Amerikos konfe
rencija Bogotoje, tiek Vak. Europos 
pakto pasirašymas Briuselyje, pa
rodė, kad prie tikslo, kurio jau eilę 
metų laukia karo nualintos tautos, 
tenka eiti tais keliais, kurie apima 
veto teisės barikadas, kurie palieka 
nuošalyje utopiškąsias svajas apm 
taikias Kremliaus tendencijas.

Tenka tikėtis, kad atbudęs Vakarų 
savisaugos instinktas neliks tik sau 
tikslu. Jei Europa norės taikoje gy
venti, o ne vegetuoti amžinoje bai
mėje, ji privalės atgaivinti ir prikelti 
taip pat ir komunistinio paralyžiau! 
priblokštas tautas.

Gi jei tikėti Prezidentu Trumanu, 
tai dar šiais metais turėtų išsispręsti 
klausimas, ar laisvę mylinčios tautos 
apturės tą laisvę, dėl kurios šimtme
čiais kovojo. J. Mzškuitis.
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Kultūros Fondas,’ jo uždaviniai 
ir įstatai / Stp. Vykintas

Kultūros klestėjimas glaudžiai 
susijęs su ekonominiu bendruome
nės, tautos ar valstybės pajėgumu. 
Švietimas, mokslas, literatūra, dailė 
ir visos kultūros sritys reikalauja 
didelių kapitalų, kad galėtų gražiai 
augti. Didelės asmenybės kartais su
kuria ir sunkiose materialinėse są
lygose nepaprastus kultūros lobius, 
tačiau bendrinė tautos kultūra teiš- 
auga tik gerose ekonominėse sąly
gose. Todėl suprantama, kad kiek
viena tauta pirmoj eilėj rūpinasi 
tinkamu materialinių sąlygų suda
rymu savo kultūrai tarpti. JAV 
šiandien gali didžiuotis savo techni
ka, aukštu mokslu tik dėl to, kad 
ten veikia tūkstančiai draugijų, fon
dų, klubų išradimams, technikos ir 
mokslo pažangai remtų Mes nega
lime tuo didžiuotis, nes neturime nei 
Rockfelerių nei Fordų, tačiau mes 
turime kūrybingą ir dvasiškai verž
lią tautą, kuri savo dvasios lobius 
spontaniškai išlieja. Beveik prieš 
metus įsikūręs Lietuvių Kultūros 
Fondas šį spontanišką kūrybinį verž
lumą turėtų nukreipti planinga, ge
rai organizuota linkme.

Nenorėčiau liesti praeities, dis
kutuoti dėl praeities klaidų, nes, 
man rodos, mūsų žvilgsnis turėtų 
būti labiausiai nukreiptas į ateitį. 
Tačiau iš kai kurių praeities klaidų 
tenka pasimokyti. Man rodos, kad 
mes lietuviai nesame konkretūs or
ganizatoriai. Mes visuomet užsimo
tame didžiausius kalnus nuversti, o 
kai reikia — ir kupsto nenuverčia- 
me. Prisiminkime Nepriklausomybės 
laikų organizacijas. Jos beveik visos 
siekdavo valstybės valstybėje. Sri
tis — konkreti, planai — didžiausi, 
o rezultatas — burbulas. Taip at
sitiko su Visuomeninio Darbo Vady
ba ir su daugeliu organizacijų. Jos 
griebdavo paraleles sritis, kovodavo 
tarp savęs dėl vadovavimo, užuot 
dirbusios realų darbą. Perskaitęs 
Lietuvių Kultūros Fondo įstatus, iš
sigandau, kad mes nieko iš praeities 
neišmokom ir kad kartojame senas 
klaidas.

Tremties Kultūros Fondo arti
miausias uždavinys būtų išsaugoti 
kultūros darbuotojus, kad jie fiziš
kai nebūtų gyvenimo sąlygų sužlug
dyti. Štai iš Anglijos K. Barėnas ra
šo. kad jaunas, gabus poetas, nuėjęs 
sunkaus fizinio darbo dirbti Angli
joje, nebepajėgia sukurti eilėraščio, 
nes visai išsemiamas fizikai. Mes 
žinome daugelį poetų, intelektualų 
Kanadoj, Pietų Amerikoj, Australi
joj, kurie sunkiai kaunasi su gyveni
mo sąlygomis ir nieko nebekuria. 
Tai didžiausias nuostolis mūsų tau
tai. Gražiais prof. Pakšto žodžiais

šių kūrėjų nepaguosit. Dar daugiau: 
mes nenorėtume, kad mūsų kultūra 
būtų tik išsaugota, mes norėtume, 
kad ji būtų nuolat kuriama. O tai 
reikia ne tik gražių žodžių, gražių 
įstatų, bet geros organizacijos, nuo
širdžios kultūros meilės ir konkre
čios jos paramos.

Šiam uždaviniui pasiekti reikia 
tokios organizacijos, kuri turėtų di
delius kapitalus, gerus ryšius, kad 
galėtų mūsų kultūrininkus įstatyti į 
tinkamas kūrybines sąlygas. Tai ga
lėtų padaryti tik JAV lietuviai, nes 
tremties materialiniais likučiais ne- 
bepajėgsim didelio kultūrinio plano 
įvykdyti. Tačiau turime ir mes pa
tys, tremtiniai, padaryti viską, kad 
mūsų nekaltintų ateities kartos, jog 
tesirūpinom siauru, egoistiniu savęs 
aprūpinimu. Mes galėjome daug dau
giau padaryti tremtyje, tačiau daug 
laiko praleidom, bežiūrėdami į šalį, 
ką kiti mums padarys.

Antras Kultūros Fondo uždavinys 
— materialiai ir organizacine para
ma remti tas kultūros sritis ir tuos 
kultūros darbuotojus, kurie labiau 
paramos yra reikalingi, pvz., mūsų 
teatrinės grupės yra visiškai ap
leistos. Jei kas nors iš kultūrininkų 
būtų sudaręs sąlygas mūsų teatrui 
suorganizuoti ir, kiek sąlygos leidžia, 
normaliau dirbti, tai šiandien mes 
tą žygį labiau įvertintume negu gra
žių įstatų rašymas ar šimtai straips
nių kultūros reikalais. Taigi, Jei Kul
tūros Fondas pajėgtų artimiausioj 
ateity sukurti tokį tremties teatrą, 
kiuris galėtų pakenčiamai dirbti ir su 
buvusia kūrybine dvasia kurti, tai 
mes vien už -šį žygį Kultūros Fondą 
įamžintumėm.

Pats Kultūros Fondas savo įsta
tuose yra numatęs labai gražius tiks
lus ir didelius uždavinius. Jis ska
tina mūsų švietimą, mokslą, meną 
ir spaudą, jis steigia ir remia mokslo

ir meno įstaigas, jis leidžia ir platina 
laikraščius, mokslininkų ir meninin
kų kūrinius, jis medžiagiškai remia 
visų kultūros sričių kūrėjų darbą, 
jis steigia muziejus etc. Jis savo ži
nioj turi Švietimo ir Meno Valdybą. 
Pirmoji steigia mokyklas, leidžia va
dovėlius, laikraščius; antroji leidžia, 
platiną ir premijuoja lietuvių meni
ninkų kūrinius, rengia meninius 
konkursus, steigia lietuvių teatrus, 
saugo lietuvių kultūros paminklus ir 
medžiagiškai šelpia lietuvių meni
ninkų kūrybą.

Pirmiausia krinta į akis parale
lizmas. Juk mes tremtyje turime 
Švietimo Valdybą, ateityje tikime 
turėti nepriklausomą valstybę, švie
timo ministeriją. Tai kurių galų 
kultūros Fondas kišasi į švietimo 
reikalus, tarytum jam nepakanka to
kių kultūros sričių, kaip literatūra, 
dailė, muzika, teatras, mokslas, tu
rint galvoj mokslinę kūrybą.

Kultūros Fondas pirmoj eilėj yra 
remiamoji organizacija.. Jo uždavi
nys — remti kultūros pažangą, kūry
binius žygius. Tuo tarpu jo įstatai 
labiau rūpinasi kultūros ugdymu, 
organizavimu, administravimu negu 
rėmimu. Juose mažai kalbama apie 
premijas, kam jos bus duodamos, už 
ką duodamos, dar mažiau apie pa
ramą rašytojams, mokslininkams, 
menininkams. Kai kurios kultūros 
sritys įstatuose visai praleistos. Pvz. 
niekur neminima nei muzika nei 
muzikiniai ansambliai, tarytum jų 
nereikėtų nei ugdyti nei rėmti. Ben
dras „meno“ žodis tai neaprėpia. 
Tačiau, nežiūrint įstatų per plačių 
užsimojimų ir kai kurių netikslumų, 
Kultūros Fondo sėkmė priklausys ne 
tiek nuo įstatų, kiek nuo mūsų ben
druomenės, o ypač nuo. JAV lietu
vių susipratimo, kad didžiausia mū
sų tautos misija yra mūsų kultūros 
iškėlimas į tarptautinę plotmę. Šiam

Pava&auMS vųas
Jis iš pietų šypsodamas pažaist atėjo — 
Ramus, švelnus, puošnus pavasarinis vėjas.

Mažus ar didelius, kur tik žiedus pamatė —
Jis pylė j taures spalvų ir aromato

Vienuolėj varpinėj varpų garsas prikėlė — •
Ir nulėkė bangom per upę plaštakėliais.

Kai parkan atžengė susisukę prie klevo — 
„Pasveikinu visus“ sušuko ir keliavo.

Bangavo per miškus ir sliuokė per dirvonus —
Ir seniams, ir jauniems — ir lauktas, ir malonus.

Ir buvo liūdna jam tik žaisti ir šypsotis —
Jis apvertė su mirra padangių ąsot).

Ir varsos ėmė plakt ir pumpurai susprogo —
Ne pažaliavo samanos ant seno stogo.

Visokius gyvulius už keterų pakratę, 
Lakštutė — paupy, erelis — erdvėj matė.

Išlandžiojo urvus, pašiurpino pakriūtes
Ir lakstė pamariais ir smiltis jūron pūtė...

Jis palietė mane, jis palietė krūtinę —
Ir atgimė pirmoji meilė ir gimtinė.. ,

Faustas Kiria.
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tikslui pasiekti Lietuvių Kultūros 
Fondas yra reikalingas didelių kapi
talų, geros organizacijos ir visų lie
tuvių medžiaginės ir moralinės pa
ramos.

Geriau mažiau užsimoti, bet gerai 
apžioti ir tinkamai nukąsti. Pirmoj 
eilėj Kultūros Fondas tepadaro ke
letą konkrečitf darbu: tegul apsaugo 
nors kelis kultūrininkus nuo fizinio 
sužlugdymo, tegul įsteigia keletą 
premijų, paskiria keletą pašalpų ku- 
riantiesiems ir tegul neleidžia pa
vergti mūsų artistus ir kitus intelek
tualus fiziniams darbams. Geriau keli 
konkretūs darbai, negu šimtai neį
vykdomų planų. Kalnus nuversime 
Nepriklausomoj Lietuvoj.

Condemnaiio memoriae**

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

62. Ar mums reikalingas lage
ris?

Sis žodis, kaip> visiems žinoma, 
yra paskolintas iš vok. Lager, ir 
dabar yra gana dažnai vartojamas, 
pvz.: jis buvo koncentracinia
me lageryje, tremtiniai gyvena 
lageriuose ir kt. Nuolat girdė
dami vokiečius sakant Lager ir jų 
kalbos veikiami, mes nejučiomis šią 
vokietybę ėmėme dažniau vartoti ir 
savo kasdieninėje kalboj. Bet iš ti
krųjų ta svetimybė yra mums visai 
nereikalinga, nes mes tam reikalui 
turime gražų savo žodį stovykla, 
kuris jau prieš karą buvo plačiai 
vartojamas mūsų bendrinėje kalbo
je, pvz.: skautų stovykla, ka
riuomenės stovykla, koncentra
cinė s t o v y k 1 a ir kt. Iš to buvo 
susidarytas net veiksmažodis sto
vyklauti, pvz.: skautai dažnai 
stovyklaudavo Palangoje. Tu
rint tad gražų savo pakaitą, nėra 
Jokio reikalo vartoti šį grubų skoli
ni, kuris tiek savo forma, tiek pir
mykšte reikšme (Lager iš tikrųjų 
yra „guolis“) rrfbms yra perdaug to
limas.

63. Kaip rašyti: radiotech
nika ar radio technika, ra
dijo technika?

Mums rodos, radiotechnika 
yra tos pat rūšies tarptautinė sveti
mybė kaip ir elektrotechni- 
k a, todėl rašytina ne skyrium, bet 
drauge.

Mes mėgstam kartoti trafaretinį 
posakį, kad apie numirusius reikia 
kalbėti gerai arba nieko. Gal todėl 
kartais apsupame įtartina tyla savo 
didžius patriotus, apie kuriuos galė
tume daug gražaus ir gero pasakyti ir 
pastatyti juos pavyzdžiu mūsų au
gančiam tremtyje jaunimui. Bet 
siauras, partiškumas neleidžia objek- 
tingai į juos pažvelgti, tad geriau 
tylim arba net laikas nuo laiko jų 
atmintį aptemdom.

Tuo tarpu apie didžiausią tautos 
išdavikę ir išgamą Salomėją Nerį A. 
Girkantas rašo šešiuose Mūsų Kelio 
numeriuose (1948 m. Nr. 5, 6, 7, 9, 10 
ir 11), liedamas ašaras dėl tariamos 
tragedijos ir lyg žvirblis, stengda
masis jos gyvenime, kurį ji pati savo
išdavikiška laikysena pavertė šiukš
lynu, atrasti sveiką grūdą. Jis sako: 
„Mes negalim ja nesidomėti“. Ka
žin, kodėl mes turim ja domėtis? Gal 
todėl, kad ji mums Stalino saulę at
nešė? Ar todėl, kad tam raudona
jam budeliui poemą parašė ir nu
važiavo į Maskvą ją jam paskaityti? 
O gal todėl, kad vokiečių okupacijos 
laiku per radiją iš Maskvos žadėjo 
vėl į Lietuvą su raudonaisiais su
grįžti, o rezistencijos žmones išdavi
kais vadino?

Jeigu tik už tuos eilėraščius, ku
riuos ji anksčiau buvo parašiusi, mes 
turėtum jai atleisti didžiausią nu
sikaltimą, kokį žmogus padaryti gali, 
tai būtų per lengvas išsipirkimas.

Jeigu ji būtų mūsų vienintelė ir 
pasaulinio masto poėtė, tai ir tada 
dar ir negalėtum jai jos niekšiško 
pasielgimo atleisti ir vistiek turėtum 
ją iš savo atminties išbraukti, kaip 
darydavo senovės romėnai, kurie už 
tautos išdavimą savo žymius ir nusi
pelniusius žmones pasmerkdavo už
miršimui, nugriaudami 
tytus paminklus ir 
jiems skirtus užrašus.

Į poetų ir rašytojų
prieš tautą ne tik negalim nuolai
džiau žiūrėti, bet, atvirkščiai, turim 
juos griežčiau kaip paprastus pilie
čius teisti, nes jie yra daugiau kaip 
kiti apdovanoti, todėl jie privalo 
daugiau kitiems duoti, stengtis kaip

jiems pasta- 
sunaikindami

nusižengimus

*) Pasmerkimas užmiršimui.

Kudirka, Maironis ar Adomas Micke
vičius, savo kūryba ir idėjomis tautą 
aukščiau pakelti, suteikti jai jėgų 
darbui ir kovai, sužadinti viltį dėl 
geresnio rytojaus.

Po šito karo ypatingai griežtai yra 
smerkiami ir baudžiami visų tautų 
išdavikai, kurie bendradarbiavo su 
priešu. Net toks tautos herojus kaip 
Pėtain’as buvo nuteistas mirti, o 
Kvislingo vardas yra virtęs parsi
davėlio sinonimu.'

Mes savo istorijoj moterų išdavi
kių neturėjom ir tuo didžiavomės. 
Salomėja Neris yra pirma, kuri tą 
mūsų kilnią tradiciją sulaužė, tra
giškiausiu mūsų Tėvynės momentu, 
pereidama į mirtingo Lietuvos priešo 
pusę. Tokie nusikaltimai negali būti
nebaudžiami. Ji pati sau bausmę 
įvykdė, o gal ją kaip nebereikalingą 
bolševikas ją iš savo tarpo pašalino, 
mums tai neįdonju.

Prancūzų rašytojas Andrė Mau- 
rois viename savo romane sako, kad 
žmogus mūsų atmintyje palieka toks, 
koks jis yra prieš mirdamas. Taip 
Jonna D’Arc mūsų akyse stovi jau
na, kilni su šarvais ir ginklu rankoj, 
Sarlotta Corday, nužudžiusi Maratą, 
apsupta drąsos ir pasiaukojimo au
reolės, o Salomėja Neris palieka mū
sų atminty kaip išgama, lyg ji nie
kados nieko geresnio nebūtų sukū
rusi, kaip savo poemą Stalinui, Lie
tuvos užpuolėjui ir pavergėjai.

Todėl mus stebina A. Girkanto 
teigimas esą „ateity atsiras biogra
fas, kuris duos paveikslą didžios poe-

Laiškas Redakcijai
Prašau neatsisakyti, didž. gerb. 

Ponas Redaktoriau, Jūsų vedamam 
laikraštyje paskelbti čia pridedamą 
mano viešą pareiškimą. —

Turiu garbę pranešti visuomenės 
ir dailininkų žiniai, kad š. m. gegu
žės 8 d. esu išstojęs iš neseniai įsi
steigusio Lietuvių Dailės Instituto ir 
daugiau nesiskaltau šios dailininkų 
organizacijos nariu.

Malonėkite priimti, Ponas Redak
toriau, mano nuoširdžią pagarbą.

Jūsų
Vytautas Kazys Jonynas

Freiburg i.Br.,
1948. V. 9.

tės, išgyvenusios, kaip ir visa jos 
tauta, didžią tragediją“. Pirma, var
gu ar greit atsirastų žmogus, kuris 
panorės Salomėjos Neries gyvenimu 
susidomėti. Antra, kaip galima iš
davikės pergyvenimus statyti greta 
tautos tragedijos? Kada tauta sken
do kraujuje ir ašarose, Salomėja Ne
ris Maskvoje džiūgavo ir dėkojo Sta
linui- už Lietuvos „išlaisvinimą“. A. 
Girkantas tvirtina, kad „ne teisti, ne 
stebėtis ja reikia, bet suprasti, o su
pratus — atleisti".

Yra nusikaltimų, kurių dovanoti 
negalima, o suprasti tik tam reikia, 
kad būtų galima juo griežčiau l juos 
reaguoti. Pirmoj eilėj tai yra nusi
kaltimai prieš savo Tautą.

Jei mes stengtumės atlaidžiai su
prasti visus Cvirkas, Venclovas, Pa- 
leckius ir kitus, kurie taip pat kūrė, 
rašė ir savo tragedijas pergyveno, 
net iš proto, kaip Paleckis, kraustėsi, 
tai mums mūsų smegenyse bei šir
dyse nebeliktų vietos suprasti kas 
yra Lietuva ir jos laisvė.

Venclova galėjo Salomėjos Ne
ries, kaip savo idėjos draugės, per
gyvenimus analizuoti, bet kad A. 
Girkantas šiuo momentu kai Lietuva 
dar niokojama priešo, tai daro ir sa
ko, kad „nenori smerkti nei jos žy
giais piktintis“, yra nuostabu, juo 
labiau nuostabu, kad pats jis prisi
pažįsta, jog Salomėja buvo „gerbia
ma kompartijos, bet nekenčiama lie
tuvių tautos ir ypač jos jaunimo“.

Tauta ir jaunimas dėl visai su
prantamų priežasčių iš karto ją pas
merkė, todėl A. Girkantui nedera jos 
teisinti.

Jei pasirodytų daugiau panašių 
straipsnių, būtų pavojaus, kad galė
tumėm pamesti kriticizmo jausmą ir 
supratimą aukščiausios tiesos, kuri 
kiekvienam doram žmogui turi būti 
žinoma ir turi būti viena ir ta pati.

Vincenta Lozoraitienė

Gražiai Įvertinta Dail. fl. Galdiko paroda Paryžiuje
Mūsų Paryžiaus koresp.

Paryžius, Balandžio vidury. — Be
veik tris savaites užtrukusi žymioji 
lietuvių dailininko Adomo Galdiko 
darbų paroda garsiojoje Paryžiaus 
Durand-Ruel galerijoje pasibaigė 
sėkmingu įvertinimu. Visa eilė Pa
ryžiaus meno kritikų gražiai pasi
sakė meno žurnaluose ir laikraščiuo
se. Vienas rimčiausių savaitinių 
žurnalų „Une semaine dans le mon- 
de“ taip rašo: „Jo stiprus spalvos 
išjautimas pasireiškia turtingų tonų 
peizažais, pilnais pavasariškų eks- 
pliozijų, padarytais iš techniškai pa
jėgios, bet kartu ir pojūčius tiesio
giniai veikiančios medžiagos. Aistrin
gas įvairiaspalvių medžių ir laukų 
stebuklų kultas, kuris negali nesu
jaudinti“. Žymusis meno žurnalas 
ARTS taip rašo: „GALDIKAS, LIE
TUVIŲ TAUTINIS DAILININKAS, 
pradėjo savo kūrybą egzaltuodamas 
savo krašto paizažus, baltų kaimo 
folklorą ir stengdamasis tapybinė
mis priemonėmis perduoti jų keistą 
ir mistišką atmosferą, su kuria jis 
buvo susigyvenęs. Pradžioje truputį 
kiek fantastiškas ir šiek tiek leng
vai literatūrinis, Galdiko menas iš
sivystė susidūrus su vakarų daili
ninkais vis platesnės ir lankstesnės 
ekspresijos kryptimi. Jo išstatytuo
se paprasto modeliuotumo paveiks
luose iškyla pajėgi ir ekspresyvi 
technika, gilus visų spalvų galimybių 
išjautimas ir ypatingas lengvumas 
perduoti judesį.“

Parodos proga labai plačiai žino
mas meno kritikas Waldemar Geor
ge dar kartą imasi aptarti Galdiko 
kūrybą. „Ordre“ skiltyse jis rašo: 
„Jo vardas ir jo kūryba yra glau
džiai susiję su tragiškąja jo gimtojo 
krašto istorija. Po ilgo ir žeminan
čio vergavimo Lietuva išsikovojo 
laisvę. Ta laisve naudodamasi, ji 
skubėjo parodyti civilizuotajam pa
sauliui, kad ekonominės, politinės ir 
socialinės tironijos režimas, kiek il
gai jis besitęstų, negali sutramdyti 
tautos, giliai įleidusios šaknis į savo 
žemę, ištikimos savo praeičiai ir pa- 
siryžusios kovoti dėl savo nepriklau
somybės. Lietuvių tauta kietai gynė 
nuo visų okupantų savo kalbą, savo 
kultūrą ir tradicijas. „Po šios gra
žios įžangos Waldemar George apra
šo tas paryžiečių nuotaikas, kurio
mis jie pasitiko savo metu suorgani
zuotas lietuvių liaudies meno paro
das. Pereidamas prie Galdiko, Wal
demar George rašo: „Nepalikdamas 
savo tautinio lygmens, Galdikas pa
darė neabejotiną pažangą. Jis išsau
gojo gyvą būties stebuklingumo ir 
antgamtiškumo jausmą. Jei jis ap
valė savo paletę ir pagrynino savo 
chromatinį registrą, jeigu jo spalvos 
sproginėja žėrinčiomis fanfaromis, 
eKai vis dar lanko naktimis paslap
tingus jo girių tankumynus, laumės 
dar tebegyvena jo rudeniniuose miš-' 
kuose, išnaudodamas visus šių dienų

(Nukelta t 6 pusi.)
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Bolševikų okupuotoje tėvynėje mirė 
Stanislovas Reivyiis

Nil ii Madai mus pastatė žinia, kad 1 
ba>Jevkų okupuotoje tėvynėje pasi
mirė senas kovotojas dėl Lietuvos 
laisvės, knygnešys ir vispusiškai su
sipratęs Metuvis — Stanislovas Rei- 
vytis.

Jis gimė 1862 m. sausio 23 d. Že
maitijoje, Geurylių km ... Tirkšlių 
vis. Jo tėvas Florijonas buvo amati
ninkas ir mažažemis. Gavęs pirmuo
sius mokslo pagrindus iš savo tėvų, 
jis pats toliau lavinosi, daug skaity
damas ir mokydamasis. Ypatingai 
mėgo Daukantą, Valančių, Viena
žindį, nepaprastai gerbė Vydūną, o 
jo dvasios susiformavimui didžiulės 
(takos turėjo didysis rusų rašytojas 
Levas Tolstojss. Dar prieš „Aušrą“ 
savo tėvų išauklėtas tikru lietuviu, 
pradėjus jai eiti, visu užsidegimu 
metėsi ( idėjinę kovą dėl spaudos 
atgavimo ir dėl tolimiausio visos lie
tuvių tautos tikslo — politinės nepri
klausomybės. Velionis buvo vienas 
iš tų. idėjinių knygnešių, kurie pa
laikė slaptus ryšius su Jurgiu Bie
liniu.

Dar jaunas būdamas rašinėjo 
„Aušron“ ir kiton draudžiamojon be- 
tuviškon spaudon korespondencijas 
ir straipsnelius „Žingeidžio“ slapy
vardžiu. Yra sukūręs dainų, kurios 
apylinkėj buvo dainuojamos. Nuo-

didžiuosius Senosios ir Naujosios 
Lietuvos vyrus, jo nepažįstant, sun
ku suprasti. Jis turėjo per savo ilgą 
amžių surinkęs bemaž visų ano meto 
tautos kėlėjų raštų unikumus: S. 
Daukanto „Žemaičių ir Kalniečių 
(Aukštaičių) Būdą“, M. Valančiaus 
„Žemaičių vyskupystę“, Jucevičių 
„Svodbinę Rėdą“ ir kt. — daugiau 
negu porą tuzinų.

Visose srityse buvo meisteris. 
Statė vargonus, fisharmonijas, pa
darydavo viename instrumente 'ir 
pianiną ir fisharmoniją, kuria kartu 
grodavo. Buvo gabus dievadirbis, 
piešėjas, bažnyčių dekoratorius. Pats 
namą pastatydavo, pats krosnis mū
rydavo, pats sau ir šeimai batus pa
siūdavo. Buvo muzikalus ir turėjo 
retą klausą. Grojo daugeliu instru
mentų. Nors nebaigęs jokios aukštes
nės mokyklos, bet pamėgimo skaity
ti, fenomenalios atminties ir darbštu
mo dėka, turėjo begalės žinių iš įvai
riausių sričių. Tačiau dėl savo įgim
to kuklumo niekuomet nesigirdavo ir 
niekur nesireklamuodavo.

Du momentai velionies gyvenime,

širdžiai vertindamas, gerbdamas ir 
mylėdamas visa tai, kas tiesioginiai 
ar netiesioginiai rišosi su mūsų tau
tos garbinga praeitimi, velionis gam
tos prieglobstyje, kur nors netoli pi
liakalnių, kurių jo gimtoje apylin
kėje netrūko ir kuriuos jis ypatingai 
mėgo, organizuodavo jaunuomenės 
iškylas su lietuviškomis dainomis ir 
jo paties vedamais pašnekesiais iš 
Lietuvos istorijos. Šių eilučių auto
rius pirmąsias žinias iš Lietuvos isto
rijos įgijo taip pat iš velionės Sta
nislovo R.

1905 m. revoliucijos metu Tirkš
liuose suorganizavo jaunuomenę iš 
69 žmonių, išvijo iš miestelio uriadni- 
kus, stražnikus ir rusus mokytojus, 
ir pats ėmėsi savivaldybės reikalus 
tvarkyti. Už tai buvo rusų suimtas 
ir uždarytas Kauno kalėjime, kur 
drauge su kuri. Dogeliu išsėdėjo dau
giau kaip metus. Kun. Dogelis lai
kydavo kaliniams mišias, o velionis 
vargonuodavo. Kalėjimas gerokai 
apardė jo sveikatą, tačiau palaužti 
neįstengė.

Velionis buvo taip pat vienas pio
nierių pirmojo lietuviško teatro, ku
riam vadovavo Juozapas Vaičkus. 
Pirmasis lietuviškas spektaklis „Ame
rika Pirty“ Mažeikiuose buvo su
rengtas. Tarp kitų, vaidinant ir ve
lioniui bei jo žmonai.

Nepriklausomos Lietuvos metu 
velionis daug prisidėjo prie įsteigi
mo liaudies meno ir senienų muzie
jaus Mažeikiuose su gana įvairiu ir 
dideliu eksponatų skaičiumi, kurių 
didelę dalį jis pats įvairiausiomis 
progomis buvo surinkęs arba, būda
mas nepaprastai nagingas, savo ran
komis padaręs.

Kaip asmuo velionis buvo reto 
sielos taurumo, aukštos moralės ir 
nepaprasto teisingumo žmogus. Jis 
nėra savo gyvenime skriaudos pada
ręs ne tik žmogui, bet ir gyvuliui ar 
vabalui.

Kaip jis mylėjo Lietuvą, jos di
dingą praeitį, jos kapus, piliakalnius,

Izraelio valstybė
Palestinoje, Tel-Avive muziejuje, 

ministeris pirmininkas David Ben 
Gurion formaliai paskelbė žydų val
stybę (kuriant, kurios per 2000 metų 
jie neturėjo.

Kada jis skaitė deklaraciją, susi
rinkę 400 vadovaujančių sionistų 
viešose ceremonijose verkė. Po to 
trylika naujo kabineto narių pasi
rašė dekretą. Ceremonijos vykusios 
besibučiuojant ir . verkiant, rašo 
NYKT.

Ceremonijos prasidėjusios giedant 
žydų himną Hatikva.

Laikinoji taryba — parlamentas 
Išrinko prezidentu seną sionistų vei
kėją Dr. Weicmaną, kuris dabar yra 
Amerikoje ir daro tolimesnius žygius 
dėl naujosios Izraelio valstybės įtei
sinimo. Kaip žinome, JAV preziden
tas Trumanas paskelbė pirmasis, kad 
žydų valstybę JAV pripažįsta de fac
to. Ją pripažino Sovietų Sąjunga, 
Guatemala, Uruguajus, Lenkija, Če
koslovakija. Reikia laukti, jog ir ki
ti satelitiniai Sovietų kraštai pri
pažins. (m)

• D. Britanijos kariuomenės štabo 
viršininkas feldmaršalas V. Montgo
mery pareiškė, kad britai turi būti 
pasiruošę sutikti galimus netikėtu
mus. „Priešui nugalėti mes turime 
būti stiprūs. Stipriose rankose yra 
karo ir taikos raktas ir todėl mes 
turime būti pasiruošę visam“, sako 
jis. (Reuter)
• Garsusis Italijos -dirigentas Ar
turo Toscanini atvyko į Neapolį ir 
diriguos specialiam koncertui birže
lio 10 d. Koncerto programa paskirta 
Italijos kompozitoriaus Arrigo Borto, 
13-toms mirties metinėms paminėti. 
(UP)
• Su šypsena ir cigaru dantyse 
Churchillį pasitiko Norvegijos kara
lius, užs. reik, ministeris, Oslo uni
versiteto rektorius ir kit. žymūs as
menys. Iki automobilio jį lydėjo 
1.000 mokinių su vėliavėlėmis. Oslo 
universitetas suteikė W. Churchilliui 
filosofijos garbės daktaro laipsnį. 
Aukštasis svečias buvoję pas kara
lių 5 dienas. (UP)
• JAV karo ministeris Royall pa
reiškė, kad jis dar nesitiki greito 
karo, jeigu Amerika bus pasiruošusi 
jį pasitikti su pakankama sausumos 
kariuomene ir aviacija. Bet jei ji 
nebus pasiruošusi, galimas dalykas, 
jog trečias pasaulinis karas įvyks. 
(S&S)
• Kanados kariuomenės štabo vir
šininkas gen. įeit. Ch. Forelkes, be
silankydamas Briuselyje, pareiškė 
United Press, kad „naujas karas yra 
negalimas, nes J.A.Valstybių karinis 
pranašumas, prijungtas prie penkių 
kraštų karinių pajėgų, sudaro tokią 
karinę jėgą, kurios jokia jėga dabar
tiniu metu negalėtų sėkmingai nuga
lėti. (S&S)
• Prezidentui Trumanui sukako 64 
metai amžiaus. Tąja proga jis gavo 
puokštę iš 64 raudonų rožių. (UP)
• Soivetų Sąjungos piliečiai vis 
dar tikisi, kad prasidės derybos 
Maskvos su JAV. JAV ambasadoriaus 
p. Smith susitikimas su Molotovu bu
vęs didelė naujiena. (P)
• JAV prezidentas Trumanas vis 
dar laikosi tokio pat nusistatymo, 
kad tikėjimas ir viltis taika buvusi 
sukrėsta komunistų perversmo Čeko
slovakijoj. Jo taikos viltys nepadi- 
dėjusios. Prezidentas paprašė kon
gresą dar 2.434.441.000 dolerių gyny
bos reikalams. (UP)
• Čekoslovakijoje „sudemokratlna“ 
geležinkelių stotyse bufetus. Esą tre
čioji klasė būsianti paversta automa
tų sale, kur kiekvienas galės nusi
pirkti iš automato, o antroji klasė 
paliksianti. (UP).
• Berlyniečiai kalba, kad naujoji 
Vokietijos vėliava būsianti šių trijų 
spalvų: rudos, raudonos ir juodos. 
Rudoji spalva — reikš praeitį, rau
donoji — dabartį ir juodoji — ateitį 
(UP).
e Vokiečių socialistų partijos Ber
lyne vadas p. Franz pareiškė: „Mes 
nenorime bendradarbiauti su jais jo
kiu būdu“. Jis toliau pridūrė, kad 
SĖD (socialistų vienybės partija) pra
žūtų, jei rinkimai būtų laisvai įvyk
dyti rusų okupuotoje zonoje. (1ITB)
• Specialiai iš Kypro salos praneša
ma, kad bevelk susitarta dėl 25.000 
žydų paleidimo iš internavimo ir kad 

jo paties- pasakojimu, taip giliai jį 
sujaudinę, ka< net išspaudę ašaras. 
Pirmą kartą — iš džiaugsmo, kai 
Kaune pirmą kartą matė didelį mū
sų kariuomenės paradą, kuriame da
lyvavo tuomet kariuomenėj tarnavę 
ir jo du sūnūs, ir kai tuo pat metu 
dalyvavo -pirmoje mūsų dainų šven
tėje ir operoje. Tada jis kalbėjo: 
„Pirmą kartą savo gyvenime į Kau
ną atvykau 1905 m. surakintas, su
muštas, burliokų varomas ir prasė
dėjau daugiau negu metus vienutėje 
uždarytas vien tik už tai, kad kovo
jau dėl lietuviško rašto ir kalbos, už 
tai, kad norėjome būti tik lietuviais. 
Šiandien, matydamas mūsų kariuo
menę, girdėdamas tokią laisvą ir to
kią galingą lietuvišką dainą, kuri vi
sų džiaugsmui aidi netrukdama po 
atviru dangumi ir kaip didžioji pas
laptis melodija virtusi, kuria pats 
dangus gali didžiuotis ir gėrėtis, — aš 
visiškai suprantu mūsų kartos kovos 
prasmę. Lietuva nebe grabe, — Lie
tuva iš tikrųjų gyva ir laisva! Da
bar, vaikai, jūsų pareiga ją ir toliau 
tokią išlaikyti“.

Tvcririns žinios
kas mėnesį galės išvažiuoti iki 10.000 
žydų į Palestiną. Be to, esą britai 
atiduos vieną konfiskuotą laivą, ku
ris vežė nelegaliai žydus į Palestiną. 
(NYHT)
• Olandijos karalienės duktė, prin
cesė Juliana nuo š. m. rugsėjo 6 d. 
taps karalienė, kada jos motina, da
bartinė karalienė Wilhelmina, atsi
sakys sosto.
• Sovietų užsienių reikalų mlniste- 
rlo pavaduotojas Andrei A. Gromyko 
grįžta į Rusiją, o jo vieton atvyksta 
kitas pavaduotojas ir buvęs ambasa
dorius Japonijoje Jacob Malik. Ar 
Gromyko pasiliks prie UNO, dar 
neaišku.
• UP iš Tokio praneša, kad Sąjun
gininkai leidę 9 vyrų japonų dele
gacijai dalyvauti pirmoje tarptauti
nėje pokarinėje šilko pramonės kon
ferencijoje Paryžiuje. Joje dalyvaus
13 tautų atstovai. Kongresas įvyks 
dar šį mėnesį. Japonai jau pasiuntę
14 tonų siuntą šilko parodai. (NYHT)
• Pusiau oficiali švietimo ekspertų 
kartu su Londono universiteto vice
kancleriu konferencija rekomendavo 
įvesti į D. Britanijos gimnazijas (se
condary schools) rusų antrąją sveti
mą kalbą. Tuo rusų kalba bus greta 
ispanų ir vokiečių. (UP)

Latvių muzika frof. J. Vitali palydint
Praeitame šio laikraščio Nr. bu

vo pateikta kronikinė žinia, kad š. 
m. balandžio 24 d. LUbecke mirė ir 
ten pat palaidotas žymusis latvių 
muzikos kūrėjas — Prof. J. Vitols. 
Iš jo patyrimo mokslūs sėmėsi ar 
žinias gilino ir eilė mūsų muzikų, 
todėl Prof. J. Vitols tuo pačiu turi 
didelių nuopelnų ir mūsų muzikinam 
gyvenimui. Tad šia proga bent trum
pai prisiminkime ajo didžią asme
nybę, kuri savo garsu jau seniai ne
betilpo jo numylėtoje Latvijoje. Iš
samus muzikos istorikas, be abejo, 
suras jau prideramą garbingą vietą 
ir pasaulinės muzikos istorijoje.

Gimęs 1863 m. liepos 26 d. Vei
mare (šiaurinėje Latvijoje), J. Vitols 
pirmuosius muzikos pradus įsigijo 
pas privačius mokytojus Mintaujoje, 
iš kur 1880 m. išvyko Petrapilio 
Konservatorijom Tenai studijavo 
pas prof. Rimsky-Korsakovą, kuris 
bematant įvertino jo nepaprastą ta
lentą ir visais būdais padėjo jam 
plėtotis. Po šešerių metų su aukso 
medaliu baigęs studijas, J. Vitols 
paliekamas toje pat konservatorijoje 
harmonijos klasės mokytoju. Tai ne
paprastas 23 metų amžiaus jaunuo
lio, kilusio iš neturtingos latvių šei
mos, įvertinimas. Tais pačiais me
tais išleidžia Bleliajevo įsteigta mu
zikos kūrinių leidykla Leipzige ir jo 
pirmąją Fortepionui sonatą B-moll.

Rusų muzikinis gyvenimas tuo 
metu buvo pačiame savo žydėjime. 
Apie Rimsky-Korsakovą ir jo arti
mą bičiulį Bieliajevą grupavosi visa 
plejadą žymiųjų ano meto rusų 
kompozitorių muzikos kritikų. Jų 
tarpe buvo Bolodin, Balakirev, Gla- 
sunev. Liadov, Tantajev, Mussorg
sky. Tschaikovskv. kiek vėliau —

Antrą kartą verkęs iš skausmo, 
kai 1944 m. vasarą raudonųjų mon
golų bandos pakartotinai užplūdo 
okupacijų išvargintą tėvynę, nešda
mos mirties tvarką ir „išlaisvinimą“. 
Tada jis, net 'savo sūnų kalbinamas
trauktis, nesibijojo pasilikti Lietu
voje vienas ir sakė: „Kol mirtinas 
pavojus man dar negresia, nenoriu 
apleisti savo tėvų žemės, savo tro
belės, savo mylimos žmonos kapo. 
Kokia trumpa buvo mūsų laisvė — 
vos 20 metų! O kaip sunku buvo ją 
atgauti! Man daugiau nebeteks ma
tyti laisvos mūsų šalelės ...“ Ir lš- 
tiesų, 1946 m. rugpiūčio 22 d. jį dar 
stiprų ir sveiką, „kaip ąžuolą drūtą 
prie Nemunėlio“, palaužė Lietuvą 
užplūdusios nelaimės. Neabejotinai 
jo mirtį pagreitino NKVD. Juk jis 
jau buvo tampomas po tardymus dar 
1940 m. „Didžiajai Sovietų tėvynei“ 
ir 84 mt. senelis sudaro saugumo pa
vojų.

Jis matė brėkštančią ryto aušrą 
ir saulę, spindinčią vidurdienį, kurią 
staiga užtemdė užslinkę audros de
besys. Tegul šio kuklaus ir paprasto, 
bet drauge ir didelio žmogaus gyve
nimas užkuria mumyse vilties ir ko
vos liepsną, kurią jis kadaise kurstė 
savo aptemusioje tėvynėje, o debesys 

[ tikrai išsiskirstys. . V.

• JAV aviacijos strategijos vadas 
gen. G. C. Kenney, kalbėdamas Mai
no moterų klubų federacijos konfe
rencijoje, pareiškė, kad rusai šian
dien turi atominę bombą arba greit 
ją turės. Jis nurodė, kad rusai pultų 
JAV kiekvienu metu, kada jie jau
sis, jog gali karą laimėti. „Geriausiu 
atveju truks keletą metų, kol jie tu
rės atsargas atominių bombų, su ku
riomis pradėtų bombarduoti ir su
malti mūsų pramonės ir gyventojų 
centrus“. Jis siūlė JAV suorganizuoti 
didžiausią pasaulyje visų trijų rūšių 
kariuomenę. (S&S
• Vakarų sąjungininkai susitarė su 
Ispanija dėl ten esamo vokiečių tur
to, 55 mil. dolerių (600.000.000 peze- 
tų) vertės. Iš tos sumos 14 mil. do
lerių tenka Ispanijai, o 44 mil. dol. 
sąjungininkams, kurie išdalys tarp 
18 kraštų, be Sovietų Sąjungos, nes 
ji nereiškė pretenzijų į tą turtą. (AP)
• Montrealy ir jo apylinkėse jau
tėsi 10 sekundžių žemės drebėjimas. 
Provincijoje buvę atsitikimų, kaip 
praneša vietos policija, sienų suplei- 
šėjimas.
• Šveicarijos federalinė Taryba 
nusprendė prisidėti prie tarptautinio 
europiečiams emigruoti koordinuo
jančio komiteto, kurio vyr. būstinė 
yra Romoje. (UP)

Skriabin, Rachmaninov, Stasov ir kt. 
Jie rinkdavosi kas penktadienis Bie- 
liajevo bfftan, kur autoriai patys at
likdavo savo kūrinius. Čia pat tie 
kūriniai būdavo nagrinėjami, verti
nami, čia pat gyvomis diskusijomis 
būdavo sprendžiamos naujosios mu
zikinės problemos ■ ir ieškoma naujų 
krypčių bei talentų. Tokios tradici

jos buvo tęsiamos apie 15 metų, iki 
Biliajevo mirties. Jose subrendo ir 
J. Vitolio talentas, o jo intymiau
siais draugais tapo Glasunov, Liadov 
ir Bieliajev. Pastarojo muzikos kū
rinių leidyklos kuratoriumi išbuvo 
Prof. J. Vitols visą laiką tarp abiejų 
pasaulinių karų.

1908 m. mirė kompoz. Rimsky- 
Korsakov. Jo įpėdiniu — muz. for
mų mokslo ir praktikinės kompozici
jos klasės vedėju tapo kaip tik Prof.

Gražiai įvertinta...
(Pradžia 5 pusi.) 

meno atsiekimus, jisai vis dėlto ne
sužalojo savo meno asmenybės. „Jo 
švytuliuojančios akvarelės patinka 
akiai“, kaip sako Boileau. Tačiau 
Galdikas lieka savo esmėje dailinin
kas tokiu peizažu, kuris yra ne kas 
kita, kaip dvasinės būklės."

Paroda buvo, palyginti, gausiai 
lankoma. Pažymėtina, kad jos ati
daryme dalyvavo tokios asmenybes 
kaip Paryžiaus Muziejų Direktorius, 
didelis meno žinovas Y. Bizardel, 
meno kritikų sindikato pirmininkas 
E. Sarradin, daugelio meno žurnalų 
atstovų, dailininkų etc.

Įdomu pažymėti, kad tuo pačiu 
metu ir Vokietijoje įvyko dail. Gal
diko darbų paroda, kurią -globojo 
generolas profesorius Raymond 
Schmittlein, vyriausias švietimo ir 
kultūros reikalų tvarkytojas pran
cūzų okupacinėje zonoje. Šioje pa
rodoje, be dail. Galdiko, dar dalyvavo 
du lietuviai dailininkai: V. K. Jony
nas ir Bakis. Paroda tiek prancūzų, 
tiek vokiečių buvo labai gražiai įver
tinta. Žymiausias vokiečiu meno 
žurnalas „Das Kunstwerk“ įsidėjo 
plačią A. Rannit recenziją. Taip pat 
visa eilė vokiečių ir prancūzų lai
kraščių šiltais žodžiais tą parodą 
aprašė. Z. Ubr.

J. Vitols. Tose pareigose sėkmingai 
išbuvo iki pat 1918 m., išugdęs visą 
eilę vėlesniųjų muzikos veikėjų — 
latvių, lietuvių, estų, rusu ir lenkų 
muzikų, o savo muzikinės veiklos 
25 metų sukakties proga 1911 m. ap
dovanotas Petrapilio Konservatoritos 
garbės profesoriaus titulu. Visa sie
la paniręs darban, Prof. Vitols ta
čiau nepamiršo ir savo tėvynės, ku
rią aplankydavo kiekvienų atostogų 
metu. Tenai parvykęs aktyviai 
reikšdavosi kaip dirigentas, akom- 
poniatorius, patarėjas ir kritikas 
tiek Rygoje, tiek provincijoje, pa
teikdamas vis naujų, originalių dai
nų ir instrumentinės muzikos kom
pozicijų.

Po pirmojo pasaulinio karo Prof. 
J. Vitols 1919 m. grįžo Latvijon ir 
tuojau Rygoje sukūrė Latvijos Vals
tybinę Operą ir Latvijos Konserva
toriją. Kaip Konservatorijos rekto
rius ir kompozicijos klasės vedėjas. 
Prof. Vitols užsitarnavo didžiausius 
nuopelnus. Per 38 m. Petrapilio kon
servatorijoje jo įsigytas patyrimas 
kaip tik padėjo jam naujoje konser
vatorijoje išugdyti puikias akademi
nes tradicijas ir (kvėpti savo auklė
tiniams veržlią, kūrybingą dvasią. 
Latvijos Konservatorijoje praleisti 
jo metai — tai gražiausias jo kūry
bos perijodas. Visi jaunesniosios ir 
jaunosios kartos latvių kompozito
riai yra jo mokiniai. Neveltui tad 
jam už nuopelnus buvo suteikta 
„Tevzemės“ premija.

Kaip kompozitorius, Prof. J. Vi
tais vertinamas už savo kūrinių aiš
kią formą ir skambią, turtingą me
lodiją. Jis ypatingai žymus savo 
choro dainų kompozicijomis. Jo te
mos išryškina savą, originalų cha
rakterį, bet ne retai jis remiasi ir 
gausiu latvių tautinės muzikos lo
bynu. Pažymėtinos jo latvių liaudies 
dainų variacijos, už kurias 1905 m. 
buvo Petrapilyje atžymėtas Glinkos 
premija.

Prof. J. Vitolio kūrybinis įnašas 
gausus ir įvairus. Jis yra sukūręs 
simfoniją, keletą overtiūrų, apie 150 
dainų chorams, eilę dainų vienam 
ar keliems balsams ir daugelį ma
žesnės apimties veikalų fortepionui. 
Iš paskutiniųjų darbų, nuo kurių jis 
neatsitraukė iki pat savo mirties, 
minėtini oratorija ir stygų kvarte
tas.

Prof. J. Vitols, nežiūrint senyvo 
85 metų amžiaus, buvo aktyvus ir 
tremtinių latvių muzikiniame gyve
nime. Negalėdamas atsitraukti nuo 
pedagoginio darbo, jis kurį laiką ve
dė kompozicijos klasę Detmolde 
įkurtoje Latvių Muzikos Mokykloje, 
o daugelis dainų ir instrumentinės 
muzikos kūrinių, kuriais jo tautie
čiai pasirodydavo savo koncertuose 
tremtyje, buvo kaip tik naujos Ir, 
deja, paskutinės Prof. Vitolio kom
pozicijos.

Didis yra Prof. J. Vitolio išvary
tas darbo baras, didi jo tautiečių 
pagarba lydėjo jo palaikus svetimon 
tremties žemėn. Didingą paminklą 
pastatys jo tautiečiai, jau dabar 
tremtyje solidariai apsidėję Prof. J. 
Vitolio paminklo tando mokesčiu, 
tačiau didingiausią paminklą jis pa
sistatė pats — tai netemstanti jo di
džios asmenybės šviesa ir nevystan
tieji jo genijaus laurai.

1 M. Zubry*
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Spaudos kampanija prieš Turkiją
PASAULIO SPAUDOS PASLAPIUOSE PASIŽVALGIUS

Kaip nurodo „Le Monde“, santy
kio, tarp Sovietų Sąjungos ir Turki
jos nė kiek nepagerėjo net ir po to, 
kai sovietinis pasiuntinys grįžo į An
karą. Maskvos spauda, pradėjusi 
naują spaudos kampaniją prieš Tur
kiją, turkų diplomatus vaizduojanti 
reakcionieriais, kurie savo kraštą 
pardavę amerikiniam imperializmui 
ir esą pasišovę, anglosaksų kapitalu 
prisidengę, prisidėti prie Viduržemio 
jūros bloko, nukreipto prieš Balkanų 
valstybes.

SIONIZMO TRAGEDIJA
Kovos Palestinoje, kaip jos be

pasibaigtų; atrodo, nieku būdu neiš
spręs bendros žydų problemos, sako 
„Weltwoche". Ir tai esą visiškai aiš
ku. Pati Palestina net ir geriausiu 
atveju negalėtų priglausti tiek žydų, 
kad visą kitą pasaulį visiškai atpa
laiduotų nuo žydų problemos spren
dimo. Daug labiau patenkinąs Pa
lestinos problemos išsprendimas, o 
tuo pačiu ir lemtingesnis viso pasau
lio žydų problemos sutvarkymas, bū
ti) pasiektas tik tuo atveju, jeigu pa
sisektų surasti patenkinanti bazė žy- 

. dams sugyventi su nežydais.
PAASIKIVI LAIMĖJIMAS UŽ 
už geležines uždangos 
Viename užsienio politikos klau

simus gvildenančiame straipsnyje 
Konstancos laikraštis „Sūdkurier“ 
pastebi, kad sovietų-suomių pairtas 
reiškiąs Suomijos neutralumo politi
kos laimėjimą ir per „geležinę už
dangą“. Tai esą iškovota sunkiau
siose sąlygose, ir vienas vienintelis 
vyras, 78-metis Suomijos prezidentas 
Paasikivi, dienas ir naktis vesdamas 
derybas ir tarpininkaudamas, stebė-

damas ir galop neliečiamu savo di
džios asmenybės autoritetu įsakyda
mas, savo valią vistiek įvykdęs. 
Paasikivi valia buvusi neprileisti 
prie derybų nutrūkimo. Jis negalvo
jęs apie artimą karą ir iš jo išplau
kiančias Suomijos išlaisvinimo gali
mybes. Todėl jis nenorįs ir Ameri
koje turėti „laisvosios Suomijos“ ko
miteto. Jis pasinešęs į srovę, prie
šingą beveik trims ketvirtadaliams 
viešosios Vakarų pasaulio opinijos, ir 
laikęs galimu dalyku derybas su Sta
linu.

(R BAŽNYČIA SOVIETUOSE 
PAJUNGTA GPU

„Rheinische Merkur“, leidžiamas 
Koblenze, informuoja apie Mūnchene

išaiškintą šnipų tinklą: „Rusų orto
doksų arkivyskupas perėjo į katalikų 
tikybą ir savo naująją padėtį išnau
dojo piktam. Jis šnipinėjo jo aptar
naujamus tikinčiuosius ir tuo būdu 
surinktas žinias siuntinėdavo Mas
kvai“. Sąryšy su tuo „Rheinische 
Merkur“ yra įsitikinęs, kad šis įvy
kis tesąs tik viena grandis ištisos 
sistemos, kuri paskutiniuoju metu 
įsigalėjusi visoje Sovietų Sąjungoje. 
Skaičiuojama, jog 40.000 bažnyčių 
Sov. Sąjungoje 8O°/o dvasiškių esą 
arba GPU agentai arba stovį GPU 
politinės informacijos tarnyboje. Šių 
dvasiškių pareiga esanti išgauti ži
nių iš tokių žmonių, kurie savo poli
tiniu nusistatymu nepritartą valdi
niam režimui.

Aniikomunisiinio įstatymo projektas
NAUJOS PRIEMONES PRIES J.A.V. KOMUNISTUS

Miss Ambrase dėkoja tremtiniams
M. Kelio korespondentas Chicagoje parašė apie p-lės Adatine Am

brose sėkmingas darbus komponavimo ir dainavimo srityje. Po to ji 
gavo daugybę laiškų iš tremtinių. Ką ji su tais laiškais padarė, jau buvo 
M. Kelyje rašyta. Dabar Miss Ambrose atsiuntė 
namą laišką: .

mains žemiau spausdi-

Radijo transliacija DP 
temomis

Šeštadienį, š. m. gegužės 22 d. 18 
vai. 15 min., Frankfurto radijas' 
transliuoja pirmąją Tarptautinio DP 
Ir politinių pabėgėlių komiteto radi
jo valandėlę. Jos programoje to ko
miteto Frankfurto sk. pirm-ko Dr. 
Klaudiusz Hrabyk paskaita ir paski
rų tautybių muzikinė dalis.

Šios radijo valandėlės, išgautos 
Tarptautinio’ komiteto Frankfurto 
skyriaus iniciatyva, bus transliuoja
mos kas dvi savaitės. Kiekviena se
kanti jį bus išpildyta vis kitos DP 
tautybės. Valandėlių tikslas supa- 
žinti vokiečius klausytojus su DP 
problema ir vidurio — rytų Europos 
tautų kultūra.

Tikimasi, kad šios transliacijos 
bus įdėmiai sekamos ne tik vokiečių, 
bet ir DP klausytojų, kaip vieninte
lės tos rūšies visame pasaulyje.

NYHT vedamajame rašo, kad at- 
atstovas iš Kalifornijos, resp. Ri
chard M. Nixon, kuris vaidino svar
biausią vaidmenį paruošiant naująjį 
Mundt’o antikomunistinio įstatymo 
projektą (formaliai jis jau priimtas 
Rūmų neamerikinės veiklos komite
to), pranašauja, jog jis būsiąs Rūmų 
priimtas santykiu 4:1. Komitetas pa
aiškina, kodėl jis susilaiko nuo mė
ginimo siūlyti uždrausti įstatymu ko
munistų partiją ar komunizmą. Jis 
nurodo štai ką:

„Mes tikime, kad jeigu jų krimi
nalinė veikla yra baudžiama, jei jų 
klaidingas frontas bus atidengtas ir 
jų užsienio parama ir direktyvos bus’ 
atkirstos, — tada J.AValstybėse ju
dėjimas, kam jis buvo skirtas, bus 
visiškai nugalėtas“.

Tam reikalui, rašo laikraštis, rei
kalinga aiškiai nustatyti, kuri veikla 
yra nusikalstama ir įstatymas pada
rys ją nusikaltimu, kuris būtų sun
kiai baudžiamas, mėginant įsteigti 
JAV totalitarinę diktatūrą užsieniui 
dominuojant...

Įstatymo projekto esmė glūdinti 
reikalavime suregistruoti visas ,,ko- 
munsitines politines organizacijas“ ir 
„komunistų fronto organizacijas“, 
nes tuo būdu būtų išaiškinta jų pa
reigūnai, nariai, šaltiniai, fondų nau
dojimas, neduodant jiems nei pasų 
nei viešose įstaigose tarnybų.

Įstatymas apibrėš komunistų po
litinę organizaciją, iš kurios galės 
būti nustatyta jos veikla, pažiūros, 
politika, kaip ji santykiauja su už
sienio (Rusijos) vyriausybėmis ir ar 
yra formuluojama užsienių direkty
vomis, kokie fondai ateina iš užsie
nio, kurie ir kiek narių siunčiama j 
užsienį komunistinės veiklos mokyti 
ir kiti panašūs faktoriai, pagaliau, 
ar ji yra vadovaujama užsienio vy-

riausybės, ar ji yra principinis įran
kis, kurj vartoja pasaulio komunistų 
judėjimas.

Sis projektas esąs paremtas ne 
tikėjimu, bet išvadomis iš faktų. Ga
lutinai pasisakys teismai, ar tas kri- 
terijas yra pakankamas ar ne.

Tai vis naujos priemonės, ieškan
čios budi], kaip apsisaugoti nuo gre
siančios komunistų diktatūros, skur
do ir vergijos. Laikas jau pagalvoti 
visiems, kaip reikia ginti ir saugoti 
laisvę. (NYHT/J.A.)

Nuoširdžiai dėkoju visiems lietu
viams tremtiniams, kurie, sužinoję, 
jog aš lietuviškai dainuoju ir kom
ponuoju lietuviškas daineles, man 
prisiuntė brangių dovanų, knygų, 
laikraščių, dainų ir 1.1. Vienas pa
žadėjo atsiųsti didelę lietuvaitės lėlę 
— tai bus man džiaugsmo.

Rašydama savo „Sveikinimo Dai
ną“ ir nesvajojau, kad aš pati būsiu 
pasveikinta tokio didelio būrio mano 
brangių tautiečių lietuvių. Atvirai 
pasakysiu, niekada nesu skaičius to
kių įdomių laiškų, kokius aš gavau 
dabar nuo mano brangios Lietuvos 
dukrų ir sūnų. Aš gimiau Ameri
koje, Lietuvos niekada nemačiau. Iš 
gautų laiškų ir spaudos aš pama
čiau, koks tai puikus kraštas Lietuva 
ir kokiose nelaimėse ji dabar yra 
paskendusi — kaip ėda ją komunisti
niai parazitai. Taip, aš komunistus 
vadinu parazitais. Bet ne visi tai 
supranta, nes nežino. Deja, ir Ame
rikoje yra komunistų. Jie pamažu 
nuodija ir šį kraštą. Reikia visiems 
dėti pastangas kovoti su šitais nuo
dais. Tikriausias kovos būdas — at
skleisti kiek galima daugiau teisy
bės apie juos, nurodyti tikrus faktus 
jų šlykščių darbų. Aš būsiu labai 
dėkinga visiems tiems tremtiniams, 
kurie man parašys apie jų-asmeniš
kai pergyventus bolševikų žiauru
mus. Užtikrinu, tas darbas nebus

Reikšmingas Pabaltijo likimo dokumentas
Artimiausiu laiku, be nė vėliau 

kaip š. m. birželio 22 d., 'išeina iš 
spaudos vokiečių kalba knyga „Fūh- 
rende Kbpfe der baltischen Staaten“ 
(Vadovaujantieji Baltijos valstybių 
asmenys). Dėl įvairių sunkumų ši 
knyga tegali pasirodyti tik rotato
riumi spausdinta, tačiau jos išorinė 
išvaizda gera. Viršely pateikia trijų 
paskutinių Baltijos valstybių prezi
dentų foto atvaizdai.

Minėta knyga, paruošta Lietuvos 
žurnalisto V. Zinghaus, pirmąsyk 
buvo išleista 1938 m. Kaune. Joje 
pavaizduotas 31 vadovaujančio Pa
baltijo valstybių asmens gyvenimas 
ir darbas. Autorius neapsibrėžė vien 
paskirų asmenų gyvenimo pavaiz
davimu. Kadangi jie parinkti iš įvai
rių sričių, autorius tuo pačiu gauna 
progos plačiau panagrinėti visą Pa
baltijo valstybių gyvenimą, jų isto
riją ir savitumus. Knygoje taip pat 
atsispindi jų valstybinė struktūra ir 
milžiniška pažanga nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpyje.

1938 m. parašyta knyga, atsižvel
giant į vėlyvesnį šių valstybių liki
mą, galėtų būti kiek pasenėjusi, ta
čiau būtų buvę netikslu ją atnau-'

knygoje vaizduojamų asmenų išgy
venimais, nes kai kurie jų savo no
ru ar aplinkybių verčiami yra pasi
likę tėvynėse. Vėlyvesniųjų įvykių 
pavaizdavimas būtų galėjęs pakenk
ti jiems patiems ar jų tėvynėse pasi- 
likusiems artimiesiems. Palyginti, 
platokas epilogas duoda trumpą, bet 
teisingą vaizdą apie vėlyvesnį Pa
baltijo likimą.

Knyga apima 280 psl., spausdinta 
gerame popieriuje ir visai tinkama 
užimti garbingą vietą lietuvio, lat
vio ar esto knygų rinkinyje. Toliau, 
ji yra reikšminga kaip objektyvus 
šaltinis mūsų dabartiniai būčiai su
pančioje aplinkumoje pavaizduoti.

Paskiro egz. kaina pagal laiki
nius apskaičiavimus yra 40,- RM. 
Kadangi spausdinimo ir popieriaus 
gavimo galimumai yra labai riboti,

padės priartinti bolševi- 
o Lietuvai laisvę. ’

nenustoja. 
kad atsi-

Rolnikas,

veltui. Jis 
kams galą,

Pastaruoju metu aš gaunu nema
ža laiškų ir skambinimų telefonu iš 
Amerikos žmonių, kurie teiraujasi 
įvairiais tremtinių lietuvių reikalais. 
Ne viską suspėju padaryti, nes ma
no laikas ribotas. Aš dirbu Ameri
kos valdžios įstaigoje. Daug tenka ■ 
važinėti, bet dirbu, kiek suspėju. 
Man daug padeda mano motina Ona 
Ambrazaitienė, kuri nors yra jau 
senų metų, bet energijos

Dabar noriu prašyti, 
lieptų:
Veronika Lelis, lenkelis
Stasys Baniulis, Antanas Kutka, 
Petraičių šeima, ir Vladislavas

Orentas:
1. Mr. AI. Carter, 1152 S. Canal Str., 

Ch ago, Illinois, U.S.A., labai 
skubiai ir labai svarbiu reikalu. 
ieško: Veronika Lelis iš Skaisgirių 
k. Pušaloto vlsč., Panevėžio apskr.

2. Mr. N. Gardner, 6807 Sheridan 
Road, Chicago, Illinois, U.S.A, 
nori surasti Jonkelio Rolnik šei
mos narius, kurie pirmiau gyveno 
Upynoje, Tauragės apskr.

3. Mrs. Miliauskas, 1430 S. 48 Court, 
Cicero 50, Illinois, U.S.A., prašo 
skubiai atsiliepti Stasį Baniui}, 
kuris 1927 metais buvo karininkė 
Marijampolėje.
Mrs. Ona Ambrazaitienė, 1423 S. 
51 Court, Cicero, Illinois, U.S.A., 
nori surasti Antaną Kutką, kuris 
pirmiau gyveno Jurbarke;

5. Mrs. Ona Ambrazaitienė, 1423 S. 
51 Court, Cicero, Illinois, U.S.Ą., 
ieško: Vinco ir Jono Petraičių ar
ba jų vaikų. Jie yra gyvenę Jur
barke.

6. Mrs. Ona Ambrazaitienė, 1423 S. 
51 Court, Cicero, Illinois, U.S.A., 
nori surasti Vladislavą Orentą, 
kuris pirmiau gyveno Jurbarke. 
Visus, kurie būtų ką girdėję apie 
likimą, prašo pranešti.

Adatine Ambrose,.
1423 S. 51 Court, 
Cicero, Ill., U.S.A.

4.

Jų

prašoma ją užsisakyti iš anksto. Už
sisakant mažiausia 20 egz., duoda
ma 7,5 % nuolaidos. Užsakymus ir 
pinigus siųsti šiuo adresu: Olev 
Erelt, 220, Bonn, Moltkestr. 5a.

Tariamasis ligonis“ Hanau scenoje
Š. m. gegužės 9 d. Hanau lietuvių 

stovyklos Atžalyno vaidintojų kolek
tyvas davė naują premjerą — Jean- 
Baptiste Poquelin trijų veiksmų ko
mediją „Tariamasis ligonis“. Šios 
premjeros režisierius — Jurgis Ble-ciau ouių ouvę neimsiu ją atnau-

jinti, papildant vėlyvesniais paskirų, I kaltis, dailininkas — Kostas Jezer-

skas. Premjera praėjo dideliu pasi
sekimu.

„Atžalynas“ nuolat auga, ir ši 
premjera yra dar vienas įrodymas, 
kad jis iš mėgėjų teatro jau yra 
išaugęs į profesionalinį.

Skelbimas Nr. 32
Iš JAV ir kitur yra paieškomi čia 

išvardinti asmens. Ieškomieji arba 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti 
C/Kartotekon per artimiausius LTB 
Komitetus, kartu nurodant skelbimo 
Nr. ir tikslų savo adresą.

586. Mirusio JAV Silvestro Mil
ler palikimo reikalu: Jonas Milius 
Iš Kentaučių, Tomas Milius iš Dau
tarų, Salomėja Miliutė - Untulienė, 
Marija Miliūtė, Ona Miliutė ir Mar
celė bei Benediktas’Miliai — visi iš 
Mažeikių apskr.

587. Cepokas Juozas (1909) iš 
Kurpikų, Volskis Liudvikas (1927) iš 
Ariogalos, Staškienė - Valiūtė Elena 
iš Šilalės ir Černiauskas Mykolas 
(1910).

588. Pranėnienė - Pranevičienė - 
Bartosevičiūtė Stasė su dukrele Ire
na bei Gražina, Merkelis Jonas su 
žmona Ona bei dukrele Vigą iš Šiau
lių, Ikvildas Edvardas (33) iš Rengiu 
ir Medonis-Madišauskas Pranas (39) 
iš Šiaulių.

589. Gudelis Bronius (1892) iš 
Boraikių, Saulius Antanas iš Doman- 
tonių, Stasiulis Povilas (1917), Krum- 
paicas Vincas (1896) ir Lemanas Vil- 
bar iš Marijampolės.

590. Kasmauskaitė Juzė su du
krele Elze iš Šiaulių, Lodienė Ieva 
iš Rudapių, Paukštys Vincas iš 
Klampėnų ir Radzevičienė Monika 
iš Skardupių.

591. Griškoniai: Alfonsas, Juozas, 
Antanas; Kriščiūnienė - Griškonytė 
Stasė su sunumi Romu ir Baradin- 
ikienė-Griškonytė Petrusė su val
kais Algiu ir Eug.

592. Motuzienė-Žillnskaitė iš Be- 
brininkų-Piliūnų, Vasiliauskas Ado
mas su žmona Elena bei vaikais Ja
dze ir Viktoru — visi iš Kauna

593. Griniai: Vladas iš Šeduvos, 
Anupras iš Ukmergės bei Veronika 
iš Pagirių; Meleris Abraomas (1902)

iš Klaipėdos ir Kurlianskis Kazys iš 
Panevėžio.

594. Jacevičius Juozas (46) sūnus 
Povilo, Milkelaitis Juozas (451 iš Šiau
lių, Kleinauskas Jonas (45)’ iš Aly
taus ir Poškai: Juozas, Anelė, Agota, 
Magdė iš Tauragės.

595. Prašyti iš JAV adresai: Jo
nui Beišiui, Broniui Ulčinskui, An
tanui Birškiui, Kostei Matulevičienei 
(Navickaitei), Anicetui Sprindžiūnui, 
Juozui Starkevičiui, Silvestrui Švei
kauskui, Albinai Bogušaitei, V. Sklei- 
viui ir Kudirkaitės (baigusios Mari
jampolės gimnaziją 1920) dabartinis 
adresas: Mrs. Ona Potenis, R.D. 1, 
Box 55 Olyphant, PaJUSA Be to, 
Mykolui Kamauskui siuntinys iš 
JAV ir'Kaziui Statkui laiškas iš Pa
ryžiaus nuo Jūratės.

Šiuo dar kartą prašomi visi LTB 
komitetai žiūrėti, kad visi tautiečiai 
būtų irašyti C/Kartotekon ir kas mė
nuo pranešinėti visus adresų pasi
keitimus, o taip pat gimimus-miri- 
mus, santuokas-skyrybas. Tada nerei
kės gaišti per spaudą ieškant adresų 
ir bus greičiau atliekami visi paieš
kojimų reikalai. Asmenims, kurie 
C/Kartotekon neįsirašę — ieškoji
muose netarpininkaujama.

LTBC/Kartotekos Vedėjas.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMU 
(STAIGA. AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
70. Brom Zeleck, .58 metų; Herr

mann Adolf, gim. 1940. 9. 25. iš Pom- 
mern; Herrmann Bruno Lothar, gim. 
1944. 6. 8. iš Pommem; Hermann 
Helmut, gim. 1938. 4. 5. iš Pommem; 
Kurlianskis Kazys, gim. 1913. 2. 3. 
iš Danzig; Osinas Jonas, gim. 1901. 
6. 24; Paškevičiūtė Gabrielė, gim. 
1900, iš Pumpėnų; Pocius Jurgis, 
1925. 8. 17. iš Pommem; Ramašau
skas Ana, gim. 1922, iš Vilkaviškio; 
Ramašauskas John, gim. 1918, iš Vil
kaviškio; Ramašauskas Stela, gim. 
1888, iš Vilkaviškio; Ščiuka Albinas, 
gim. 1918. 11. 1. iš Marijampolės; 
Ščiuka Albinas, gim. 1914, iš Mari
jampolės; Senderowitz House Mot- 
cha, 55 metų, iš Feldafing; Vaikutė 
Ona, b. 1913; Valius Almut, 2 metų, 
iš Ansterberg; Variakojienė Alvina, 
gim. 1914, iš Steponiškio; Vindsberg 
Abraham, iš Marijampolės; Wol- 
pianski Nochln, gim. 1905. 3. 5. iš 
Mauthausen; Zdanavičius Kazys, 50 
metų, iš Kauno.

71. Chin Baier, iš Skuodo; Fiii- 
povski Feige, gim. 1938, iš Virbalio;

Oberaitis Antanas, gim. 1915. 12. 15. 
iš Anklam; Šileikienė Antonina, 40 
metų; Šimkus Elena, iš Klotzsche 
prie Dresden; Šimkus Neris, gim. 
1919, iš Detmold; Šimkus Ona, 3 me
tų, iš Klotzsche prie Dresden; Rubin 
Abraham, 57 metų, iš Kauno; Rubin 
Feige, gim. 1929, iš Kauno; Rubin 
Judith, 57 metų, iš Kauno; Zelmi- 
kaitienė Bronė, gim. 1924. 3. 28. iš 
Klaipėdos; Zinkevičius Eduardas, iš 
Pommem; Zinkevičius Vytautas, iš 
Pommem; Želvys Jonas, gim. 1890, 
iš Stolkaukio; Želvys Vincas, gim. 
1901, iš Stolkaukio; Žickus Vladas, 
gim. 1897, iš Magdeburg; Žilionis 
Petras, gim. 1914. 10. 7. iš Urmelfeld; 
Žukauskaitė Elena, gim. 1930, iš Kol- 
berg; Žurlys Zigmas, gim. 1924, iš 
Linz.

Tarpininkaujame įvairių mašinų, 
įrankių, instrumentų bei medžiagų 
pirkimo-pardavimo reikalu. Norį mi
nėtus reikmenis įsigyti arba par
duoti, prašomi kreiptis:

Exchange Agency
(24b) Neumūnster, Farberstr. 39 

Germany — Britisch Zone.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius sn il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, karta su rankraščio siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau lO’/e nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM, užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayer. Hypotbeken- und Wechsel-Bank, FU. Dilllngen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

1948 m. gegužės 14 d, 0,05 ’ 
min. Mūnchene, Ismaninger li
goninėje, mirė a

Ernesta KRAKAUSKIENE
L.R.K. Gen. Įgaliotinio Mūn
chene Įstaigos Bendradarbė.

Gilią užuojautą giminėms ir 
ariamiesiems reiškia , ......

L.R.K. Generalinis Įgaliotinis 
ir Bendradarbiai

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad po ilgos ir 
sunkios ligos 1948. 5. 8. Mūn- 
cheno (Altersheim) ligoninėje, 
aprūpintas šv. sakramentais, 
mirė mūsų mylimas vyras ir 
tėvelis

ANTANAS PAŠKANIS
Palaidotas 1948. 5. 12. Ingol- 
stadto katalikų kapinėse.

Nuliūdusios žmona ir duktė
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Mes smerkiame Lietuvos okupaciją
JAV SENATORIŲ PAREIŠKIMAI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DEKLARACIJOS

JAV senatorius Kenneth S. Wher
ry pareiškė:

„Vasario 16-ją suėjo 30 metų, kai 
Lietuva atstatė savo nepriklausomy
bę, kurios 1939 m. vėl jos neteko. 
Mums buvo didelis džiaugsmas svei
kinti Lietuvos nepriklausomybę pa
skelbimo proga, nes tai pareikalavo 
ilgos ir skausmingos kovos žmonių 
laisvei atgauti, kurie kadaise valdė 
rytų Europą nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų.

Tarp dviejų pasaulinių karų lie
tuviai gyveno taikingai ir atsiekė 
ypatingos reikšmės, sudarant naują 
valstybę ir naują vyriausybę. Iš sa
vo krašto likusių gabaliukų, greičiau 
•negu per vieną kartą savo rankų 
•darbu ir savo veido prakaitu jie su
kūrė naują vieningą politinę ben
druomenę, kuri išugdė vaisingą ūkį 
ir turtingą kultūrinį gyvenimą.

Bet kokiems tikslams? Maskvos 
taikos sutartimi 1920 m. liepos 12 d. 
Sovietų sąjunga patvirtino, kad

„... Rusija nešališkai pripažįsta 
Lietuvos valstybės nepriklausomybę 

■ir savivaldą su visomis juridinėmis 
■pasekmėmis... ir visiems laikams 
gera valia atsisako visų suvereninių 
Rusijos teisių, kurios ji buvo turė
jusi ir kurios lietė lietuvių tautą ir 
teritoriją.“

Bet 1939 m. Rusija išplėšė iš Lie
tuvos saugumo sutartį, kuri ištikrųjų 
reiškė šio krašto prijungimą prie 
TSRS. Ironijas pilnumui metų bū
vyje Lietuva buvo užplūsta nacių. 
Pagaliau 1944 ir 1945 m. ji vėl pateko 
į Sovietų Rusijos rankas ir ten ji 
šiandien pasilieka.

Šiandieninę Sovietų Sąjungos vei-

Nesutaria Vengrijos 
komunistiĮ vadai

HTB iš Vienos praneša, kad, ati
tinkamai aukštiems diplomatiniams 
sluoksniams, Vengrijoje įvykusi kri
zė tarp aukštųjų Vengrijos komu
nistų, partijos vadų. Sovietų amba
sados personalas nuolat konsultuoja, 
kad galėtų atsiradusius skirtumus 
tarp kom. vadų išlyginti. Didžiau
sias nesusipratimas vyksta tarp 
premjero Matyas Rakosi ir vidaus 
reikalų ministerio Lazlo Rajk’o. Ne
sutarimas vykstąs dėl opozicijos lik
vidavimo, kuri vis dar yra likusi 
parlamente ir katalikų bažnyčios 
hierarchijoj.

Vidaus reik. min. Rajk, fanatiškas 
ekstremistas, nuolat reikalauja suda
ryti išimtinį komunistų parlamentą 
ir greit visai eliminuoti bet kurią po
litinę opoziciją kartu su R. katalikų 
hierarchija.

Kai kom. premjeras Rakosi nori 
remtis pusiau legaliu parlamentu. 
Rakosi yra Maskvos auklėtinis ir
Vengrijos komunistų revoliucijos ve
teranas. . Rajk priekaištauja Rakosi, 
kodėl jis nelikviduoja opozicijos, kai 
aplinkiniai kraštai ją jau išnaikinę.
(NYKT/J. A.)

Faustas Kirša Dillingene
Poetas Faustas Kirša numeruotų 

TOLUMŲ egzempliorių pasirašymo 
proga su dail. V. Petravičiumi per 
Sekmines lankėsi Dillingene. Kartu 
su poetu ir dailininku atvyko Ra
šytojų Draugijos Pirmininkas St. 
Santvaras ir Žurnalistų Sąjungos 
Pirmininkas A. Merkelis. Trims ži
nomiems žodžio ir sielos meninin
kams atsilankius, negalėjo nepalikti 
Dillingene ir jų kultūrinių pėdsakų. 
„Mūsų Kelio“ Redakcijai užsiminus, 
gerbiamieji svečiai pasitarę tuojau 
suplanavo „Literatūrinę popietę“, 
kuri pirmosios Sekminių dienos pa
vakary, 20 vai., lietuvius dillingie- 
čius, tokios progos seniai beturėju
sius, gausiai sukvietė į vietinės sto
vyklos teatro salę.

„Literatūrinės- popietės“ jautrų 
pradedamąjį žodį tarė Ž. S-gos Pir
mininkas A. Merkelis, apibūdinda
mas kūrėjo pergyvenimus ir ilgesį su 
kančia, iš kurių gimsta kūrinys. To
liau pluoštą savo kūrinių paskaitė

SS-CIO MINĖJIMO proga

klą Lietuvoje mes pastebime su di
dele baime, nes, norėdama konsoli
duoti savo laikyseną šiame nelaimin
game krašte, Sovietų Sąjunga siste
mingai keičia Lietuvos gyventojų 
charakterį. Ji praktikuoja genocidą 
čia nepaliaujamu būdu. Geležinė už
danga gali neprileisti mums kiekvie
nos detalės pažinti, bet blogybių dau
gybės negali suvaržyti net griežčiau
sia cenzūra. Tūkstančiai lietuvių at
plėšiami iš jų gimtosios žemės ir ga
benami į centrinę Rusiją vergauti ir 
būti Sovietų viešpačių įrankiais, kai 
tuo metu rusai iš kitų milžiniškos 
imperijos dalių yra gabenami į Lie
tuvą pakeisti lietuviams, kurie buvo 
išgabenti. Komunistinė valstybė bu
vo sukurta ir kiekviena opozicija, jei 
ji kur nors pasireiškė, be atvangos ir 
sistemingai išnaikinama.

Šia Lietuvos nepriklausomybės 
30-čio deklaracijos proga mes J.A. 
Valstybėse sveikiname nesulaikomas 
lietuvių tautos pastangas šioje des
peratiškoje tautinio reikalingumo va
landoje. Kaip vyriausybė, kalbėda
ma per mūsų Valstybės departamen
tą, mes esame paskelbę, kad mes ne

Daily Mail bendradarbis p. W. 
Farr rašo, kad Britanija spausianti 
Vakarų Europą dėl karinio ir ekono
minio planavimo, visai nežiūrint kas 
įvyktų iš Sovietų ir JAV pasitarimų. 
Bevino įteiktoje p. Bidault notoje ra
šoma, kad JAV — Sovietų pasikeiti
mas nuomonėmis nesušvelnina tarp
tautinės padėties. Nors Marshallis 
atmetąs JAV—Sovietų konferenciją, 
tačiau Paryžiaus oficialiuose sluok
sniuose laukiama galimų diplomati
niu keliu tolimesnių nuomonėmis pa
sikeitimų.

Prancūzijos kariniai ekspertai ti
kisi ginklų siuntimo pagal lend-lease 
įstatymą, kad Prancūzijos kariuome
nę geriau paruoštų, nes dabartinė 
esanti nepakankamai paruošta.

Taip pat tikimasi, kad JAV kartu 
su V. Europa diskutuos strateginius 
planus atominių ginklų požiūriu. To
liau nurodoma, kad apie tris mėne
sius praeisią be naudos Vakarams, 
nes tuo metu vyksią pasitarimai su 
Sovietais ir Amerika. Ir dėl to lau
kiama Europai kritiško rudens. Su
silpnėjimas Europoje kariniame 
bendradarbiavime rusų bus palaiky
tas silpnumu.

„Mes turime pagrindo tikėti, kad 
rusai mano, jog dabar jie kariškai 
yra pranašesni tiek, kiek liečia klasi
nius ginklus“, rašo laikraštis. Rusai 
esą dabar tokios nuomonės, kad lai
kas .dirbąs ne jų naudai ir kad jie 
aliarmuojamai stebį Vakarų Europos 
vienybės augimą. Esą visai galimas 
dalykas, kad Rusija galinti ap
sispręsti staigiam Prancūzijos, Itali
jos ir Skandinavijos puolimui. Vie
nas rusų argumentas nurodomas tas, 
kad jei Raud. Armija Vakarų Euro-

poetas St. Santvaras, sukeldamas ka
tučių audrą savo paskutiniuoju kū
riniu „Viltis“. Klausytojai su rimtu 
susikaupimu ir pagarba pagaliau iš
girdo TOLUMŲ autoriaus, literatūros 
laureato poeto Fausto Kiršos jautriai 
skambauti gyvą žodį, skaitant iš šiais 
metais premijuoto savo poezijos rin
kinio didžios poetinės bei dvasinės 
vertės kūrinius.

Baigus „Literatūrinę popietę“, 
Komiteto pirmininkas A. Dagilis vi
sų dillingiečių vardu gerbiamiems 
svečiams, suteikusiems vieną užsi
miršimo valandą, pasakė šiltą padė
kos žodį. ■ ■«•,--( < .

Dillingeno miestelis poetui Faustui 
Kiršai padarė gilų įspūdį, todėl an
trąją Sekminių dieną kelias valandas 
po jį vaikštinėjo ir sotino savo poe
tišką sielą. Jis konstatavo, jog Dil- 
lingenas esąs tikras architektūrinis 
muziejus. Išvykdamas poetas pareiš
kė, lead ši vietovė jam padariusi ne
pamirštamą įspūdį, (p)

pripažįstame rusų apgaulingo pagro
bimo, išreikšto keturioliktąja Socia
listine Sovietų respublika.

Mes žinome, kad lietuvių tauta 
myli savo laisvę tikrai tokiu pat bū
du kaip ir mes, ir todėl toje dvasioje 
mes siunčiame mūsų sveikinimus lie
tuviams, pasilikusioms Lietuvoje, pa
drąsindami juos vesti kovą dėl lais
vės ir dėl savo tėvynės; mes taip pat 
siunčiame savo sveikinimus lietu
viams, čia Amerikoje esantiems, nes 
jie tiki ir dirba dėl savo protėvių 
krašto laisvės. Ten, kur norai dėl 
nepriklausomybės yra tiek stiprūs, 
kaip tarp Lietuvos gyventojų, jokia 
galia negalės jos sulaikyti.

Lietuva, mes sveikiname Tave“, 
baise savo reikšmingą pranešimą se
natorius.

Sen. Alfred VV. Hawkes pasakė: 
„ ... aš ga’iu užtikrinti jus giliu įsi
tikinimu ir nuolatiniu dėmesiu bei 
bendradarbiavimu kiekviena tinka 
ma proga, kad mūsų vyriausybė gali 
imtis tiesiogiai atstatyti šiems drą
siems ir laisvės ieškantiems žmo
nėms nepriklausomybę, į kurią jie ti
krai -turi teisės“. (LAIC/J.A.) 

Šis ruduo bus kritiškas
poje bus sudaryta, jie bus saugūs 
nuo atominių bombų. Tai grindžia 
prielaida, kad JAV delsiančios pa
naudoti atomines bombas ant Pary
žiaus ir Romos, baigia Daily Mail 
bendradarbis Prancūzijos diplomuo
tų sluoksnių išvedžiojimus. (J. A.)

SOVIETŲ VADAI GALĮ RYŽTIS 
RIZIKAI

Iš Washingtono HTB prąneša, kad 
Sovietų vadų veikla rodanti, jog jie 
galį įsigeisti surizikuoti dabartiniu 
metu, visai nelaukdami kol jie pasi
gamins atominę bombą. Toks pa
reiškimas buvo padarytas, kaip NY- 
HT rašo, Rūmų karinės tarnybos ko
miteto nario Andrews mobilizacijos 
projekto reikalu. Daugumos prane
šimas, pasirašytas 28 narių, iškėlė 
mintį, kad taika, kuri buvo užtikrin
ta mažiausiai iki 1952 metų, kada 
rusai galėtų turėti atominę bombą, 
— atrodo tikra buvo prieš 6 mėne
sius, bet dabar ši idėja negali būti 
ilgiau priimama, atsižvelgiant Į „So
vietų Sąjungos vyriausybės agresy- 
vinę ir pavojingą veiklą“. Tokią iš
vadą padarė karinės tarybos komi
teto dauguma.

Gi mažumos (5 asmenų) praneši
mas griežtai pasisako prieš daugu
mos pasisakymą ir nurodo, kad tai
kos metu mobilizacija esanti karo 
programa ir kad Andrews biliaus 
priėmimas šiuo metu esąs nereika
lingas. Jis būsiąs tik našta tautai, 
nes padidės mokesčiai, pramonė bus

Schwab. Gmūndo Aukšt. Technikos Mokyklos I-sios laidos diplomantams diplomų įteikimo akto prezidiumas 
“ Foto B. Borjeras

Ar JAV keičia užsienių politika?
JAV ambasadoriaus Maskvoje gen. 

Walter Bedell Smith nota, kurią jis 
įteikė gegužės 4 d. Sovietų vyriausy
bei, ir Sovietų užs. reik. min. V. Mo
lotovo tos notos interpretacija sukėlė 
pasaulyje įvairiausių komentarų.
Vieni sakė, kad JAV keičia savo už
sienių politiką, kiti laukė įtempimo 
atoslūgio. Siems spėliojimams galą 
padarė prez. Trumanas ir pats Mar- 
shallis.

Prezidentas Trumanas pareiškė, 
kad Amerikos politika ir toliau lieka 
nekeičiama. Toje notoje buvę pasa
kyta, kad, pirma, Amerikos politika 
buvusi aiškiai nusakyta per paskuti
nius mėnesius ir kad ji atstovaujanti 
Amerikos gyventojų daugumos nuo
monę. Antra, notoje buvo aiškiai iš
keltas faktas, kad JAV neturi nei 
agresyvaus nei priešiško nusistaty
mo Sovietų atžvilgiu.

Tuo būdu, prezidentas nurodė, 
kad p. Molotovo interpretacija Ame
rikos notos, būk joje buvo kviečia
ma Sovietų Sąjunga išsiaiškinti skir
tumus tarp abiejų klastų, esanti ne
teisinga. Tą pažiūrą patvirtino vals
tybės departamentas paskelbdamas 
atskirą pareiškimą, kuriame sakoma, 
jog p. Smith jokios vilties neišreiškė 
rusams, kad JAV vyriausybė norėtų 
pradėti derybas su Sovietų vyriau
sybe atsiradusiems skirtumams išly
ginti.

Prezidentas Trumanas, atsižvelg
damas į Europos atstatymo progra
mos priėmimo ir kongreso rekomen
daciją dėl karinių pajėgų sustiprini
mo, norėjo per savo pasiuntinį iš
dėstyti JAV nusistatymą ir pareikšti 

kontroliuojama ir tuo būdu gali būti 
sunaikinta demokratija.

Mažuma pridūrė, kad pasiūlytas 
žingsnis būtų viena tragiškiausių 
klaidų, kuri pasaulio tautų būtų in
terpretuojama, kad šis kraštas lau
kiąs karo, (am)
NAUJAS ITALIJOS PREZIDENTAS

Po ilgų rinkimų pagaliau Italijos 
respublikos prezidentu buvo išrink
tas Luigi Einaudi, 75 metų amžiaus 
ekonominės srities ekspertas. Lūigi 
Einaudi iki šiol buvo Italijos banko 
gubernatorius, de Gasperi anksty
vesnės vyriausybės biudžeto direkto
rius. Jo išrinkimą rėmė krikščionių 
partija, nes jis daug prisidėjo prie 
Italijos valiutos stabilizavimo.

Paaiškėjus, jog jis yra išrinktas 
prezidentu, jis pareiškė: „Aš galiu 
atsakyti tiktai senu posakiu „Vox 
Populi“. Parlamentas ir liaudies bal
sas. Liaudies balsas yra Dievo bal
sas. Teleidžia Dievas tai įvykti“. 
(DM/JA)

SACHALINAS — SOVIETŲ 
KARO BAZE

Japonas, atbėgęs iš Sachalino, pa
pasakojo, kad’ rusai buvusią Japoni
jos salą pavertę puolamąja karine 
baze, pabėgėlis pažymėjo, kad rusai 
sustiprinę fortifikacijas, atgabenę 
mechanizuotų dalinių ir tankų, iš
plėtę laivynui laikyti priemones — 
dabar ten laikomi karo ir povande
niniai laivai. •

JAV politikos tikslus, kurie nėra nu
kreipti prieš Sovietų Sąjungą.

Tačiau tokią JAV notą p. Molo
tovas, kaip Tasso agentūra paskelbė, 
neteisingai interpretavo ir iššaukė 
Sąjungininkų sostinėse nusistebėji-
mą ir net nepasitenkinimą.

Tą nepasitenkinimą sustiprino 
Maskvos nota, kurioje buvo pasa
kyta, kad 1) Sovietų Sąjunga žiūri 
palankiai į Sovietų-Amerikos santy
kių pagerinimą, 2) Sovietų S-ga su
tinka su JAV pasiūlymu dėl disku
sijų pradėjimo esamiems skirtumams 
išlyginti, 3) Sovietų S-ga atmeta JAV 
pareiškimą, kad dėl esamų santykių 
kalta yra Rusija. Toliau Sovietų no
toje pasakoma, kad Sovietų politika 
ir toliau bus tęsiama, Sovietų Sąjun
ga nėra įsikišusi į rytinių Europos 
kraštų demokratijos kitimo evoliuci
ją, bet, priešingai, JAV kišasi į kitų 
kraštų vidaus reikalas ir 1.1.

Suprantama, kada JAV užgirdo 
joms pasiųstos notos turinį per radi
ją, kai iki šiol diplomatijoje tokių 
dalykų neįvykdavo, kad pirma pa
skelbtų notes turinį, o paskui ją 
įteiktų, — JAV tuojau reagavo ir 
pasirodė Prezidento ir p. Marshallio 
pareiškimai.

JAV užsienių reikalų ministeris 
p. Marshailis spaudos konferencijoje 
pažymėjo, kad „Generolas Smith nesi
kreipė dėl kokių nors bendrų disku
sijų ar pasitarimų. Si vyriausybė ne
turi jokios intencijos įeiti į dviejų 
pasitarimą su Sovietų vyriausybe to
kiais klausimais, kurie yra įdomūs ir 
kitoms vyriausybėms“.

Mhrshaliis nurodė, kad pradėjus 
tarpusavio derybas, kurios baigtųsi 
nesutarimu, būtų daug blogiau. „Ta
da pasaulį ištiktų didelė nelaimė. 
Mes negalime stengtis tęsti tokias 
nesekmes. Ką mes turime daryti, tai 
veikti sėkmingai ten, kur tokia vei
kla dabar tikrai reikalinga!“

Iš tos politinės audros aiškėja, kad 
JAV norėjo Sovietų Sąjungai nusa
kyti savo tęsiamą politiką, kad ne
būtų kurių nors neaiškumų, o Sovie
tai paskelbė, kad JAV norinčios kal
bėti su Maskva atsiradusiems skir
tumams pašalinti. P. Marshallis su
keltą miglą išsklaidė ir nepaliko abe
jonių dėl JAV užsienių politikos tę
stinumo, siekiant pasaulinės taikos. 
Sovietų Sąjungos notoje sakoma, kad 
jie savo politiką ir toliau tęs. Iš to
kio pareiškimo peršasi išvada, kad 
Sovietai gali kalbėtis, bet nuo savo 
vestos agresyvinės politikos neatsi
sakys. Išvadoje abiejų kraštų pasi
tarimai neduotų laukiamų rezultatų, 
tik patvirtintų, jog esami skirtumai 
tarp Rytų ir Vakarų yra jau nebe- 
išlyginami. Kaip ši akcija vystysis 
toliau, paaiškės kiek vėliau. J. A.

ATOMINE BOMBA KETVIRTOJE 
VIETOJE

AP iš Miami praneša, kad JAV 
laivyno žvalgybos ekspertas Ellis Za
charias pareiškė, jog JAV turinčios 
tris ginklus, kurie yra galingesni už 
atominę bombą. Jis tuos ginklus pa
vadino bakteriniais, biologiniais ir 
klimatiniais. Atominė bomba, pasak 
jo, atsidūrusi ketvirtoje vietoje, ly
ginant naikinamąją ginklų galią 
Atominė bomba esanti lokalinio vei
kimo, tuo tarpu kitų ginklų veiki
mas daug platesnis. (DM/m)
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