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Aš atvykau iš laisvojo Lietuvos kampelio
Ministeris Br. K. Balutis aplankė britų zoną

Kai vienas trijų Pabaltijos mini- 
•terių Londone prieš porą metų mė
gino susitarti su britu ištaigomis dėl 
savo tautiečių lankymo Vakarų Vo
kietijoje, britų administruojamoje zo
noje, jisfpo kai kurių žygių patyręs 
politinių D. Britanijos sluogsnių pa
žiūras i sumanytą kelionę, nuo savo 
sumanymo atsisakė. Anais laikais 
Londone, lygiai kaip ir eilėje kitų 
valstybių sostinių, su pagristu neri
mu Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
siuntinybėse buvo stebimi tarptauti
nės politikos raidos įvykiai, prieš 
mūsų ir daugelio geros valios žmo
nių norą nuriedėję iki besaikio patai
kavimo raudonajam despotizmui. Pa
baltijo valstybių atstovybės buvo at- 
sidūrusios prieš gyvybinį klausimą 
— žūti ar būti. Dabartis liudija, kad 
krizė jau ne šiandieną įveikta, o 
tarptautiniai vėjai intensyviau sklai- 

— do apgaulės miglas, iš rytų mėginu
sias aptemdyti vakariečių akis ir 
galvas.

OFICIALI TRIJŲ MINISTERIŲ 
VIEŠNAGE

Kai šiais metais ir vėl iškilo trem
tinių lankymo britų zonoje klausi
mas, į jį buvo pažiūrėta visiškai ki
tomis akimis. Didžiosios Britanijos 
užsienių reikalų ministerija ne tik 
pritarė trijų Pabaltijo pasiuntinių ke
lionei į Vokietijos britų zoną, bet ir 
pasirūpino susisiekimo priemonėmis 
bei tinkama svečių globa.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
paprasti pasiuntiniai ir įgalidtl mi
nisterial Londone Didžiosios Brita
nijos užsienių reikalų ministerijos in
strukcijoje okupacinei britų admini
stracijai Vokietijoje traktuojami kaip 
„labai svarbūs asmenys“, o oficialiuo
se raštuose jų lankymasis nusakomas 
kaip „Visit of Baltic Ministers to Bri
tish Zone“.

Ministerial Bronius K. Balutis, 
Charlis Zariiiš (Latvija) ir Augusta 
Torma (Estija) šį britų zonos vizitą 
pradėjo š. m. balandžio 21 ir baigė 
gegužės 2 dieną.

Visą lankymosi metą ministerial 
buvo laikomi okupacinės britų val
džios — CCG svečiai, o jais specia
liai rūpinosi PW & DP Division šefo 
pav. Mr. S. Ault, pulk. lt. J. Cooke 
ir kiti aukšti zonos pareigūnai.
ATLANKYTA APIE 20 STOVYKLŲ

Aukštieji svečiai iš Londono atvy
ko per Olandiją. Balandžio 21 d. 
Herfordo gelež. stotyje, britų zonoje, 
juos pasitiko ir pasveikino okupaci
nės administracijos ir visų trijų Pa
baltijo tautų atstovai.

Jau rytojaus dieną ministerial Ba
lutis, Zarinš ir Torma aplankė dar
bo ir sargybų dalinius Osnabrūcke. 
Svečius stoyvkloje pasitiko pabaltie- 
čių garbės sargyba, kariškas anglų, 
lietuvių, latvių ir estų vėliavų saliu
tas ir anglų karininkai ir pabaltiečių 
ryšininkai. Apmokymo aikštėje sve
čiai priėmė dalinių paradą, o po to 
kiekvienas su savais tautiečiais pasi
dalino mintimis atskiroje salėje.

Gen. L Clay atsisveikino
VOKIETIJOS OKUPACIJA TURI
TĘSTIS NUO 5 IKI 20 METŲ
Generolas Lucius D. Clay gegužės 

4 dieną atsisveikino Grafenwoehr’e 
su savo kariuomene, priimdamas 
11.000 karių paradą. Generolas iš 
Vokietijos išvyks gegužės 15 dieną. 
Jis tikįs susitarimu dėl Vokietijos, 
tačiau jos okupacija turinti tęstis 
nuo 5 iki 20 metų ar daugiau.

Apie save kalbėdamas jis pasakė, 
kad gegužės 15 dieną išvyksiąs iš Vo
kietijos, Amerikoje įteiksiąs pasitrau
kimo pareiškimą, bus atleistas nuo 
birželio 1 dienos, o paskui eisiąs žve
joti. Jis neplanuojąs mestis į biznį, 
politiką ar rašyti knygą.

Generolas Clay pažymėjo, kad 
pagrindinio konflikto galima bus iš
vengti ir kad karas nėra neišven
giamas.

Min. Balutis uniformuotiems vy
rams pabrėžė moralinių ginklų ga
lingumą jį- skatino ugdyti drausmin
gumą, susiklausymą ir puoselėti ge
rą lietuvio vardą.

Entuziazmo ir pagarbos nuotaiko
mis išlydėtas ministeris Balutis be 
atvangos lanko visą eilę stovyklų. 
Grevenas, Bedburgas, Oldenburgas, 
Pinnebergas, Neustadtas, Lūbekas, 
Spakenbergas, Hamburgas, Falling- 
bostelis, Hannoveris, Blombergas, 
Detmoldas ir kit. — tai vis lankymo 
programoje surašyti vietovardžiai.

Visur mielas svečias nekantriai 
laukiamas, išklausomas ir su ašara 
akyse išlydimas. Dažnoje stovykloje 
jis randa savo bičiulių ir pažįstamų 
iš Nepriklausomosios Lietuvos laikų.

KELIONES TIKSLAS
Savo kalbose min. Br. K. Balutis 

pabrėždavo, kad jis nepasiryžęs lei
stis į politinę analizę, nes „politinėms 
kalboms sakyti — ne vieta ir ne lai
kas“. Neatvykęs jis tremtinių iš „na
mų nevalios“ išvaduoti arba jiems 
dolerių ar markių paberti, tai nesąs 
jo kelionės tikslas, nors, jei galėtų, 
ministeris kiekvienam tautiečiui dan
gaus kraštelį palenktų.

„Pas jus atvykau iš laisvos Lietu
vos neokupuoto kampelio — iš Lie
tuvos pasiuntinybės Londone“, — 
pabrėždavo min. Balutis, pridurda
mas, kad jau pats atvykimo faktas 
nėra blogas ženklas nei Lietuvai, nei 
lietuvių tautai, nei jam, nei' mums.

Atvykimo tikslas, laisvos Lietu
voj atstovo pareiškimu, yra trejopas: 
1) kviesti tautiečius susiklausymo ir 
vienybės, • laikantis šūkio „visi už 
vieną ir vienas už visus“, 2) per
duoti senų ir naujų Anglijos lietuvių 
sveikinimus ir linkėjimus ir 3) pasi
matyti su broliais lietuviais tremtyje, 
pasiguosti, kitas kita padrąsinti ir 
pasisemti pastiprinimo tolesnei kovai 
dėl mūsų žemės laisvės.

Min. Br. K. Balutis itin akcentuo
davo gero vardo ir vienybės išlaiky

Ispanija atgauna pasitikėjimą
JUNGT. TAUTOS PANAIKINA DRAUDIMĄ DIPLOMATIŠKAI BEN
DRAUTI SU FRANCO ISPANIJA. ATITINKAMĄ JT POLITINIO 

KOMITETO NUTARIMĄ TURI PRIIMTI PLENUMAS.
pasiūlymai buvo, kaip matome, 
atmesti.

JAV KARINĘ PAJĖGĄ REMIA 
PRAMONE

Iš WaSingtono UP praneša, kad 
gynybos ministeris L. Johnson, kal
bėdamas JAV prekybos Rūmuose, 
pareiškė, jog J.A.Valstybės neturin
čios agresyvių tikslų į kitas pasaulio 
tautas. Jis sako: „Kėsinimuisi į mū
sų laisvę mes pasipriešinisime visu 
tuo, ką mes turime. Ir todėl mes re
miame kariuomenę, laivyną ir avia
ciją. Tik todėl mes turime rūpintis 
didelio masto tautine gynyba.“

JAV siekia išvengti karo, elimi
nuoti konflikto priežastis ir remian-

čios visa širdimi J.Tautas. „Mūsų mi- 
litaj-inė galia yra remiama mūsų to
talinės pramonės pajėgumo ir 
147.000,000 lojalių amerikiečių.“ Ki
tas didžiausias konfliktas pareikalaus 
daug didesnio, masto ginklų gamy
bos, negu tai buvo per buvusius ka
rus ir daug didesnių gamybos pa
stangų, negu kad iki šiol buvo.

Europos Tarybos statutas be veto
BALSAVIMAS REMSIS BALSŲ DAUGUMA

Iš Londono pranešama, kad isto
rinis Europos parlamentas neturės 
veto teisės, kuri labai dažnai Sovietų 
Sąjungos naudojama J.Tautose, kuris 
sutrukdo taikos organizavimo darbą.

Europos Tarybos Parlamento Sta
tutą sudaro 3.500 žodžių. Balsavimo 
sistema svarbiems klausimams pri
imti remiasi balsų dauguma. Parla
mento chartą — statutą pasirašė šių 
kraštų užsienių reikalų ministerial: 
D. Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos ir Luksemburgo (Bruselio 
sąjungininkai) ir Norvegija, Švedija, 
Danija, Italija ir Irlandija, viso 10 
valstybių. "

Statutas įsigalios tik po to, kai iš 
pasirašiusiųjų bent 7 valstybės rati
fikuos ir ratifikacijos dokumentus 
padės D. Britanijoj. Ministerial dar 
pareiškė, kad Turkijos ir Graikijos 
įstojimo pareiškimai esą priimtini. 
Jų priėmimas formaliai įvyksiąs pir
mame Tarybos posėdyje.

Nuolatinis Tarybos komitetas, ku
riame atstovaujamos visos Europos 
Tarybos valstybės, susirenka trečia
dienį Paryžiuje. Jis čia aptars pa
ruošiamuosius darbus dėl pirmojo 
parlamento susirinkimo Strasbourge, 
Prancūzijoje. Pirmasis Parlamento 
— Tarybos suvažiavimas numatytas 
rugpiūčio mėnesį.

Jungtinių Tautų politiniame komi
tete balsų dauguma, susilaikius 16 ir 
pasipriešinus Sovietams su jų paka
likais, priimtas nutarimas, kuriuo JT 
nariai atplalaiduojami nuo jiems 
anksčiau uždėtų varžtų, neleidusių 
Ispanijoje laikyti savo ambasadorių. 
Naujasis JT politinio komiteto nuta
rimas leidžia JT nariams laisvai ap
sispręsti dėl savo ambasadų atida
rymo Ispanijoje. Sis naujasis nuta
rimas leis gen. Franco ir jo tautai 
lengviau atsikvėpti ūkiškai ir poli
tiškai. Iš savo pusės Sovietai labai 
urzgia ir pyksta ant JAV bei D. Bri
tanijos, nors pastaroji visuomet pa
sisakydavo prieš Ispanijos įsileidimą 
į tarptauines organizacijas ar atnau
jinimą diplomatinių santykių su gen. 
Franco.

Gromyko Jungtinėse Tautose kal
tino Vakarų pajėgas, neva šios re
miančios Franco režimą ir ketinan
čios jį panaudoti būsimame agresy- 
viniame kare. Pasak jo, JAV ir D. 
Britanija ginkluojančios Ispaniją ir 
talkinančios jai ūkinėje srityje. 
Franco Ispanija užimanti vis žy
mesnę vietą amerikiečių bloko pla
nuose, norint pasaulyje įsiviešpa
tauti. Esą įntensyviai vykdomi kari
niai pasiruošimai Iberijos pusiasalyje 
ir Ispanijos šiaurės Afrikoje, įren
giant tenai eilę naujų modernių 
aerodromų. Britų darbiečių vyriau
sybė aiškiai mėgstanti Ispanijos 
apelsinus ir todėl mielai prekiaujan
ti su ja.

Lenkijos atstovas čia pat siūlė už
drausti ginklų eksportą į Ispaniją ir 
rekomendavo JT nariams neiti į bet 
kuriuos susitarimus su Ispanija. Šie

mo svarbą. „Geras vardas yra vie
nintelis ginklas, kuris mums dar li
ko. Jo — mūsų tautos ir mūsų že
mės gero vardo — negali išplėšti ir 
žiauriasi mūsų priešai, „savo jautrio
se kalbose pabrėždavo garbusis vals
tybės vyras, skatindamas neleisti 
šiam ginklui atbukti.

Partinius ginčus ministeris siūlė 
atidėti ateičiai. „Kur bebūtume — 
nesibarkime, nesisk'irstykime j gru
pes ir partijas. Galime turėti skir
tingas nuomones ir pažiūras, bet kol 
esame užsieniuose, tremtyje, tarp 
mūsų gali būti ir turi būti vieta tik 
vienai partijai — lietuvių partijai. 
Visoms kitoms — kol esame tremtyje 
— turime paskelbti moratoriumą.“ 
„Mokėkime skirtingas spalvas sude
rinti, kaip vaivorykštėje. Tik tuomet 
galėsime laimėti, kai žygiuosime dar
niomis gretomis. Savo kalbas mini
steris baigdavo giliu įsitikinimu, kad 
lietuvių tauta savo sunkią ir daug 
aukų reikalaujančią kovą vainikuos 
didžiu laimėjimu, o išblaškyti tautos 
vaikai ir vėl galės susitikti mieloje 
ir brangioje Lietuvoje.

BUSIME VIENINGESNI
Pusantros savaitės metui sudaryta 

programa buvo tokia „tiršta“, kad 
svečiai neturėję progos nė atsikvėpti. 
O dar prisidėjo ir visa eilė antpro- 
graminių vizitų, kurie tempą dar la
biau pagyvino.

Be kelių oficialių priėmimų, tenka 
paminėti nenumatytą iškilmingą va
karienę Lemge pas brigadierių Todd, 
PW and DP britų zonos viršininką, 
toliau arbatėlę pas p. L. Dymšą, ku
rioje dalyvavo visi trys ministerial ir 
keliasdešimt anglų ir lietuvių svečių, 
bendrą visų trijų tautybių pobūvį 
Berkenhofe, visą eilę mūsų ministe- 
rio pasitarimų su LTB britų zonos 
taryba, VLIKo ir Vykd. Tarybos at
stovais, kurie su svečiu pasimatyti 
atskubėjo iš pietų į Detmoldą.

Poilsiui skirta gegužės 1 diena bu

vo taip pat nusavinta, ir ministeris 
Balutis, užuot pasilsėjęs po gausios 
ir labai varginančios' programos, bu
vo pakviestas aplankyti Augustdorfo 
stovyklą. Kaleidoskopinį svečio įspū
džių ciklą britų zonoje čia papildė 
jo aplankytų girgždančių ir siūbuo
jančių barakų vaizdai. Iškilmingo 
posėdžio metu pareikštos laisvosios 
Lietuvos atstovo mintys, jo nuošir
dumas, nepalaužiamas tikėjimas švie
sia Lietuvos ateitimi ir tėviški pa
guodos žodžiai ir čia, kaip ir kitose 
lietuvių sueigose, ne vienam tautie
čiui išspaudė ašarą, o visą britų zo
nos lietuvių bendruomenę šis nepa
prasto Lietuvos pasiuntinio ir įgalio
to ministerio' Br. K. Balučio didžios 
reikšmės žygis paskatino dar darnes
niam darbui ir vieningesnei kovai 
dėl Lietuvos laisvės. J. Paplėnas

Atsisakyti nuo pakto - reiškia karą
PAREIŠKĖ DULLES SENATO UŽS. REIKALŲ KOMITETUI

sąlygose vokiečiai mėginsią išnaudoti 
padėtį tarp Rytų ir Vakarų ir gal 
būt sueis į laikinę sąjungą su Sov.e- 
tais, nes Sovietai šiuo metu esą gali 
daugiau vokiečiams pasiūlyti, atiduo
dami numatytas Lenkijos sritis: O 
Sovietai su vokiečiais galį jau tada 
dominuoti kontinente.

Buvęs JAV valstybės pasekretrius 
Will Claiton taip pat sutinka su šia 
Dulles teze. Anot jo, JAV ir jos są
jungininkai laimėjo „karą dėl Berly
no“, bet Rusija „dar... šaltąjį karą“. 
Berlyno reikalas esąs tik mažutis na
relis kovoje tarp Rytų ir Vakarų. x

Separating taika 
su Vokietija, jei...?

UP praneša, kad buvęs JAV už
sienių reikalų ministeris James E. 
Bymes pareiškė, jog gali būti suda
ryta su Vokietija seperatinį taika, 
jei Rusija vėl mėgintų sutrukdyti 
Vokietijos problemos sprendimą.

Anot Bymes, JAV pasakysiančios 
Sovietų Sąjungai, kad jeigu rusai ge
gužės 23 dieną Paryžiuje 4 užsienių 
reikalų ministerių konferencijoje už- 
sitvers tvora, tai ši konferencija bū
sianti paskutinė. Bymes taip pasakė: 
„Mes tuojau šauksime taikos kon
ferenciją. Mes kviesime į konferen
ciją tas tautas, kurios kariavo prieš 
Vokietiją. Mes sudarysime taikos su
tarties projektą su V. Vokietijos vy
riausybe, Sovietai taip pat bus pak
viesti J taikos konferenciją. Ar jie 
atvyks ar ne, jie bus paprašyti pasi
rašyti tą taikos sutarties projektą.“

Ministeris pareiškė, kad susitari
mas nereiškia greito kariuomenės 
atitraukimo iš Vokietijos. Jis sako: 
„Jei Sovietai atsisakys taikos sutartį 
ratifikuoti ir laikys Rytų Vokietijoje 
dideles karines pajėgas, Vakarų ga
lybės bus priverstos laikyti V. Vo- . 
kietijoje ginkluotų pajėgų tiek, kad 
įgyvendinti taikos sutartį ir apsau
gotų naują Vokietijos respubliką nuo 
invazijos.“

• JAV karo meto vadas generolas 
Cl. Chennauit pareiškė, kad JAV im
tųsi pozityvios akcijos Kinijoje ir su
teiktų minimalę paskolą, nes tik to
kiu būdu Kinija galėtų pakrantes ap
ginti nuo komunistų, o vėliau kinie
čių nacionalizmą atgaivinti.

Geriausia Kinijos dalis paimta tik 
dėl JAV pasyvumo. Jei nebūsią tuo- . 
jau veikiama, visa Kinija atsidurs 
komunistų rankose, o paskui ir In- 
klnija, Malajai, Siamas, Burma ir In
donezija.
• D. Britanija pradės daryti ban
dymus su mirties gama spinduliais, 
kuriuos leis ant specialiai paskirto 
laivo iš dviejų milžinų plaukiojančių 
dokų. Su šiais spinduliais veiks tik 
laiva, jokios gyvybės nebus,

t .

JAV respublikonų atstovas J. F. 
Dulles Senato užsienių reikalų komi
tetui pareiškė, kad amerikiečių atsi
sakymas nuo Atlanto pakto šiuo me
tu, prie dabartinės politinės situaci
jos, galėtų iššaukti trečią pasaulinį 
karą.

Jis įrodinėjo, kad šiandien pasau
linė situacija yra iš pagrindų pasi
keitusi nuo padėties prieš metus. At
sisakydama nuo pakto, Amerika tu
rėtų Keisti savo politiką, kuri savo 
ruožtu pakeistų kitų tautu politiką.

Respublikonai ypač remia Atlan
to paktą, kuris buvo pasirašytas 10 
Europos ir 2 Amerikos kraštų ir jau 
ratifikuotas Kanados Ir Belgijos.

Dulles dar pabrėžė, kad Atlanto 
paktas visai nepažeidžia J. Tautų 
Chartos. Priešingai, jis papildo ją ir 
sumažina karo pavojų.
SOVIETAI SAVO POLITIKOS NE

KEIČIA
Dulles palietė ir .Berlyno blokados 

nuėmimą. Berlyno blokados nuėmi
mas reiškią Sovietų metodų, bet, ne 
Sovietų tikslų pakeitimą“. Jei So
vietų Sąjunga nuimtų blokadą, tada 
gali būti susitarimo ženklų su Vaka
rais. Bet kol Sovietai neįrodys dar
bais, tol žiūrima tik kaip į metodų 
pakeitimą, bet ne atsisakymą nuo 
tikslų.
PERSPEKTYVOS DĖL VOKIETIJOS

Kalbėdamas apie būsimą Pary
žiaus 4 užsienių reikalų ministerių 
konferenciją, kuri įvyks gegužės 23 
dieną, Dulles paminėjo, kad esamose

Paktas arba po.metų 
karas

Reuteris iš Washingtono praneša, 
kad buv. JAV ambasadorius Vokieti
joje p. Gerard įspėjo Senatą pareikš
damas, kad jei Senatas neratifikuotų 
Atlanto pakto, „vienerių metų bū
vyje mes jau kariautume.“

• „Atsisakymas nuo Atlanto pakto 
ratifikavimo ir Vakarų Europos ap- 
ginkįavimo reikštų karą, demokrati
jos galą ir rusiškų komunistų įsi
viešpatavimą pasaulyje,“ pareiškė 
ambasadorius.

IRO DAVĖ 10,5 MILIJONŲ DOL. 
ŽYDAMS DP

UP iš Ženevos praneša, kad IRO 
paskelbė, jog ji sutikusi išmokėti žy
dų vyriausiajai — AJDC 10.550.000 
dolerių žydų DP gabenimo į Izraeli 
reikalams. Iki šių metų galo būsią 
išgabenta iki 120.000 žydų į Palesti
ną. Vienam žydui nugabenti į Izraeli 
bus išleista po 100 dolerių.
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Žmogus legenda
PAVYZDYS IR PASKATINIMAS JAUNIESIEMS ATEIVIAMS / RAŠO J. PRONSKUS

Teisingi faktai, bet neteisingos išvados
(DAR DĖL DVASIŠKIO IR DVASININKO)

Naųja lietuvių emigracijos banga 
į Vakarų Pasaulį įsisiūbuoja. Aišku, 
jį su savim atneša ir naują kūrybos 
bangą, kuri vėlesnių metų bėgyje iš
sišakos į savarankaus verslo, pramo
nės, ūkio įmones, naują literatū
ros, spaudos ir dvasinės kultūros 
suklestėjimą ir sukurs naujas legen
das apie lietuvių pionierių nusidavi- 

' mus Naujajame Pasaulyje, jų vargus 
ir džiaugsmus,, pasisekimus ir nuo
stolius. Bet viena aišku ir tiems, ku
rie tą pionierių gyvenimą pradeda 
nedrąsiais žingsniais žengti, ir kurie 
dar tąm naujam gyvenimui tebesi- 
rengia, — tai yra, kad joks savaran
kus kelias pradžioje nėra rožėmis 
klotas, kad kiekvieną naują kelią 
tenka išplėšti ir išlyginti, pašalinti 
daug dygių piktžolių, ir padedant 
daug jėgų bei kantrybės neretai ir 
rankas susižeisti. Bet taip pat kiek
vienam su iniciatyva žmogui aišku, 
kad tatai esant natūralu, niekuomet 
nereikia rankų nuleisti, o pradėtą 
naują kelią kantriai ryžtingai tęsti 
iki galo. Gera yra, kada naujam gy
venimui pradėti turima tinkamų pa
vyzdžių iš seniau. Čia ir noriu mūsų 
naujiems pionieriams, ypač Kanado
je, pateikti žiupsnį informacijų apie 
vieną žmogų, lietuvį, pradėjusį gal 
būt daug sunkesnėmis aplinkybėmis, 
negu šiandien tenka bet kuriam bu
vusiam DP pradėti šiame kontinente, 
ir per savo ryžtumą, gerą būdą ir 
didelį humaniškumą pasidariusį le
genda ne vien Amerikos lietuviams', 
bet tūkstančiams amerikiečių 49 vals
tijose (ateituose).

Tai yra lietuvis amerikietis, Juo
zas B a č i ū n a s , šiandien penkių 
žymių rezortų Amerikoje valdytojas 
ir Michigano valstybės Tourist and 
Resort Association prezidentas. Aš 
čia nieko nepridėsiu savo nei iš to, 
kas mums bene klekvlenanj skaitan
čiam apie jį jau yrą žinoma iš jo 
tautinės ir kultūrinės veiklos Ameri
kos lietuvių tarpe (beje, Lietuvos lai
mingaisiais nepriklausomybės metais 
jis lankėsi vieną vasarą ir Lietuvoje). 
Imu kai ką tik iš pačių amerikiečių 
spaudos.

„Michigan Tradesman" žurnale 
1948 m. liepos 28 d. nr. straipsny 
„Michigans Foremost Host" (Michi
gan valst. pirmaeilis šeimininkas) 
apie mūsų tautietį pateikiamos tokios 
biografinės žinios:

„Tatai, gal būt, galima pavadinti 
žmogaus gyvenimo istorija... ar gal 
būt tai būtų jo veiksmų istorija ... 
gal būt tai yra tik serija įvykių, ku
riais realizuojasi žmogaus sapnai, jo 
darbai ir jo planai.

„Didžioji dalis tos didybės, kas 
sudaro mūsų dienų Ameriką, pareina 
iš anapus jūrų... nuo žemės... nuo

nevaisingų laukų, arba iš kraštų, 
kenčiančių pavergėjo priespaudą, kur 
žmonės turi kovoti dėl gyvybės, vi
suomet laikantis vilties, kad vieną 
sykį turės būti geriau. Visa, ko to
kiems žmonėms reikia, yra vieta ko
joms pastatyti ir proga veidui pa
kelti į saulę, ir jie suranda džiaugs
mą atsiekime.

Tai yra istorija žmogaus, kurs 
myli žmones. Tai yra žmogus pradė
jęs iš kuklių pradmenų. Tai yra žmo
gus, kurs nušvinta nuo vaikų juoko, 
kurs išlygina kelią, kuriuo seno žmo
gaus netvirta koja turi žengti, kurs 
niekuomet nėra užimtas savo reika
lais, kur reikia atlikti kokį darbą, 
kad kitus padarius laimingesniais ir 
patenkintais. Tai yra žmogus, kurs 
mėgsta gyventi su savo kaimynais.
JIS IR TURĖJO PRALAUŽTI SAVO 

~ KELIĄ
Prieš 40 metų jis buvo spaustuvės 

mokinys Chicagoje. (Prieš tai jis dar 
tik buvo laikraščio Išnešiotojas, tuo 
užsidirbdamas vieną kitą centą, o 
laisvu laik'u bėgdavo pagal geležin
kelių bėgius anglių trupinių ir už 
miesto kur kokių žabarų tėvų kros
niai pakurti. Galima įsivaizduoti, 
kad tos šeimos stalas turėjo būti la
bai liesas.) Jam vis tekdavo praeiti 
su laikraščiais- pro kepyklą, kur lan
ge buvo išdėstyta kvapsni duona ir 
gardūs pyragaičiai. Juozukas kiek
vieną sykį pažiūrėdavo, nurydavo 
seilę ir bėgdavo, bet sykį jis atrėmęs 
nosį į lango vitriną pats sau pareiš
kė: „Kurią dieną aš pasieksiu, kad 
galėsiu maitinti žmones, bet tada aš 
žiūrėsiu, kad nuo mano stalo nepa
eitų nedavalgę!“ Pagaliau jis iš 
spaustuvės mokinio ir rankraščių bei

laikraščio išnešiotojo prasimušė į ad
ministraciją, toliau į redakciją, dar 
toliau į redaktorius ir leidėjus (Tai 
dar buvo Alšausko leidžiamosios 
„Lietuvos" laikai. J. P.).

Jo mokslas, kaip m* jį supran
tame? j.. Jaunuolis turėjo dirbti. Jo 
mokykla buvo gatvėje, spaustuvėje, 
ofise ir pagaliau redakcijos kamba
ryje. Iš kiekvieno dolerio dalį jis 
taupė. Kai pasiekė laikus, kada pra
dėjo uždirbti po 25 dol. savaitėje, 
po 15 dol. jis padėdavo į banką. Už 
4 dol. jis pirkosi maistą, 60 centų iš
leisdavo tramvajui, likusieji išeidavo 
už kambarį ir drabužius. Jo „bosas“ 
pagaliau pardavė jam spaustuvę ir 
jis išmokėjo iš savo uždarbio. Pa
galiau jis pardavė jam ir patį laik
raštį, tais pat pagrindais. Jis dirbo 
ilgas ir sunkias valandas. Jis už
mezgė pažintis, draugystes, kurios 
tvėrė ilgus metus. Publika pradėjo 
jį pastebėti.

Vėliau gavęs galimybės keliauti, 
jis nusižiūrėjo vieną 160 akrų farmą 
Michigan valstijoje prie Sv. Juozapo 
upės ir gražioje aplinkoje, kur jau 
mėgdavo lankytis savaitgaliams žy
mesni žmonės iš Chicagos, jo drau
gai redaktoriai, daktarai, biznieriai, 
dainininkai ir t.t. Jam atėjo galvon 
jo ankstybosios jaunystės metais 
esant alkanam sau duotas pasižadė
jimas, ir jis pas įstengė tą farmą nu
sipirkti. Ta farma, kurią Juozas 
valdo jau trisdešimtus metus, šian
dien yra garsi ne tik Chicagoje ir 
visame Michigan, bet ir tolimose kt. 
Amerikos valstijose, kaip jaukiausia 
ir įdomiausia poilsio ir retų 
vieta, TABOR FARM.

(Pabaiga kitame Nr.)

valgių

Dvasininkas, kaip sakiau, be abejo
nės priklauso pirmajai -ininko reikš
mės grupei, t. y. jis reiškia nuolat 
dirbantįjį dvasinį darbą. Taip pats 
Jablonskis jį nuolat gretindavo su 
ūkininku, bitininku ir k. tos reikšmės 
žodžiais. Bet ką reiškia priesaga -iš
kis žodyje dvasiškis? Iš Pr. Sk. 
straipsnių nėra visai lengva susida
ryti aiškesnį tuo klausimu vaizdą. 
Jis plačiai kalba kaip, kuriuo keliu 
dvasiškis galėjo atsirasti, bet nepa
sako aiškiai, ką šiame žodyje -iškis 
reiškia šiandie. Gretina dažnai dva
siškį su vyriškiu, nurodo kad vyriš
kis turi ar turėjo dar prlklausomy- 
binės reikšmės, bet vis dėlto ir apie 
-iškis reikšmę žodyje dvasiškis ga
lima padaryti išvadą iš vieno sakinio 
M. K. Nr. 15: „Susidarank dvasiškį 
veikiausiai visai nebuvo galvojama 
apie pirminę ir tiesioginę vyriškio 
reikšmę: čia užteko to fakto, kad 
kunigas žmonių ir senesnių raštų 
kalboje buvo vadinamas dvasiškas 
žmogus arba dvasiškas tėvas ir todėl 
analogiškai pagal darinius su prie
saga -Iškis lengvai galėjo būti su
darytas dvasiškis". Vadinasi, vyriš
kis ir kiti -išklal tik savo formaline 
puse galėjo būti vada atsirasti dva
siškiui. Bet dvasiškio reikšmė vesti
ne iš dvasiškas žmogus, dvasiškas 
tėvas. O ką reiškia čia būdvardis 
dvasiškas su savo priesaga -iškas? 
Si priesaga pagal Pr. Sk. reiškianti 
„būdingų ypatybių turėjimą, vidaus 
panašumą, dažnai susijusį su pačia 
daikto esme“ (M. K. Nr. 15). Jeigu 
taip, tai dvasiškas žmogus, reiškia 
žmogų, turintį būdingų dvasios ypa
tybių, o tuo pačiu ir dvasiškis irgi 
reiškia žmogų, turintį būdingų dva
sios ypatybių. Tą pačią reikšmę ga
lima išvesti ir iš kito Pr. Sk. posa-

skirtingas ypatybės. Tą patį aš 
jau ir savo ankstesniame (M. K. 
6) straipsnyje pasakęs. Taip pat 
įrodinėjęs, kuri šių ypatybių ku-

Karšia pietinėse valstijose
LAIŠKAS Iš LUSIANOS, USA

STOVYKLŲ KULTŪROS 
VADOVAMS

Siekdami, kad „Mūsų Kulyje“ 
vaizdžiau atsispindėtų stovyklinis 
gyvenimas ir paskiros tremtinių ben
druomenės, prašome Gerb. Kultūros 
Vadovus savo stovyklose surasti as
menis, kurie sutiktų ir norėtų mums 
siuntinėti korespondencijas iš savo 
bendruomenės gyvenimo, jeigu ligi 
šiol apie tai mūsų laikraštis būdavo 
nereguliariai informuojamas. Svar
bu, kad tokios korespondencijos bū
tų neištęstos, užfiksuotų tik pačius 
patikrintus faktus ir būtų mums nuo
latos siuntinėjamos. Nuolatiniams 
korespondentams, kitaip atsilyginti 
negalėdami, siuntinėsime. dovanai 
laikraštį. „Mūsų Kelio“ Redakcija

Daug jau laiko praėjo nuo mūsų 
išvažiavimo iš Europos. Į Ameriką 
atvykome š. m. kovo 14 d. Kelionė 
buvo nebloga, nors aš laive sirgau 
beveik vieną savaitę. New Orleane 
sutiko mus fabriko atstovas ir auto
busu nuvežė apie 30 mylių nuo mie
sto į cukraus nendrių auginimo plan
taciją. Važiavome plentu, iš abiejų 
pusių miškas — džiunglės ir iškabos 
iš šonų „saugotis gyvačių“, ūpaš pa
sirodė nekoks.

Farmoje radome paruoštus butus, 
gali sakyti, neblogiausius, kaip „da- 
čas" Pironijoje. Namukai jaukūs, su 
patogumais ir po lagerio mums pasi
rodė labai gražūs. Pirmus žmones 
pamatėm juodukes moteris, kurios 
ruošė mums vakarienę.

Čia beveik žiemos nėra. Žolė di
džiausia nuo praeitų metų. Kartais 
būna taip karšta, kaip pas mus ir 
liepos mėnesį nebūna — o čia tik 
pavasaris. Kai užeina griaustinis 
griaudžia per visą naktį ar dieną.

Adolfas su kitais lietuviais dirba 
lauke prie nendrių arba kitą darbą 
farmoje, kur paskiria. Bet atlygini
mą čia moka labai menką. Žmonės 
atvykę priskaitomi-prilyginami prie 
juodukų. Be to, ir klimatas mums 
netinka: daug kas skundžiasi galvos 
skaudėjimu. Man, pavyzdžiui, pra
dėjo kojos tinti, ir pati nežinau nuo 
ko, nors šiaip jaučiuosi neblogai.

. Pragyvenimas čia nebrangus,' bet 
kai mažas atlyginimas, tai tik mais
tui reikia dirbti. Produktų kainos 
tokios: taukai I svaras — 0,20; duo-

na I sv. — 0,14; pienas 1 Itr. — 0,22; 
cukrus 5 sv. —- 0,51; lašiniukai rū
kyti 1 sv. — 0,61; sūris 1 sv. — 0,60; 
bulvės 5 sv. — 0,30; apelsinai 2 št.
— 0,05; ryžiai 1 sv. — 0,14, šviežia 
mėsa 1 sv. — 0,25 dol.

Visi, kas čia per nelaimę papuo
la, stengiasi greičiau pabėgti. Mes 
irgi parašėme keletą laiškų ir, jeigu 
nerasim ko nors mieste, tai stengsi
mės nors į ūkį, — vis nebus taip 
karšta, kaip čia'; o be to, aš čia jokio 
darbo negaliu gauti, kitur ir aš galė
siu dirbti ir padėti Adolfui išmaitinti 
šeimą.

Vaikai lanko mokyklas. Kasdien 
iš ryto važiuoja autobusas ir surenka 
vaikus, o vakare grąžina.

Visokios labdaringos ponios pri
vežė mums visokių skudurų, kurių 
neturiu ir kur dėti. Vieni ponai at
vežė Adolfui dovanų radiją ir baldų. 
Apskritai, čia žmonės labai geri, 
draugiški. Nuobodžiauti nėra kada, 
nuolat kas nors iš kaimynų ateina. 
Lietuvių esame tik 4 šeimos, žada 
atvykti daugiau.

Gyvačių čia yra daug. Prie pat 
namo mano kaimynė p. B. rado gy
vatę apie 1,5 m. ilgio. Ji pabėgo nuo 
jos ir palindo po namu. Aš jų labai | kelti į šiaurę, kur yra daugiau lietu- 
bijau, tad turėjau darbo, kol su kas-

tuvu padariau visur apie namą ra- 
velius, o į daržą — tai iš tolo bijau 
ir įeiti. Visokių ilgų driežų pilna, 
net į kambarį įlenda. Langai ir du
rys su „sietkom“ nuo moskitų. Vi
sokių paukščių nematytų, net rau
donų.

Netoli nuo mūsų farmos dirba ir 
iš Hanau „Atžalyno“ teatro artistai 
— Gruzdys ir kiti (7 žmonės). Taip 
pat gyvates kapoja ir mišką kerta 
džiunglėse, nori bėgti, bet kol kas 
kenčia kaip ir kiti.

Mes gyvename visai prie Missisipi 
upės, gal kokįe 300 m. Kai eina lai
vai, tai man atrodo, kaip plentu.

Artimiausi mano kaimynai yra 
juodukai. Bet jų tarpe yra ir gra
žuolių. Nuolat žiūriu į juos ir stebiu 
jų gyvenimą. Atrodo, dirbti jie ne
labai mėgsta, eina vėžių gaudyti. 
Moterys su pypkėm, šaudo paukš
čius. Jie čia turi atskirą mokyklą ir 
atskirą bažpyčią. Su baltaisiais žmo
nėmis nedraugauja. Nors katalikai, 
'bet lygybės nėra. Juodukai — ver
gai, taip jie ir jaučiasi. Aš su jais 
pakalbu, kiek moku.

Gal Dievas duos, pasiseks persi-
Ikelt ;- ' " 1
|vių ir klimatas mums palankesnis.

Gerai pažįstamas apaštalas

Sistoįs „Lietuviu Žodis“
Sustabdžius Lūbecke F. Kiršos re-1 džio“ Nr., išleistame š. m. gegužės 

daguotą „Laisvės Varpą“, britų zo-, 7 d., „kad laikraštis ir toliau galėtų 
eiti. Bet, deja, mažam skaitytojų 
skaičiui jis pasidarė per brangus. 
Anksčiau bent popierius laikraščiui 
buvo gaunamas veltui, o dabar — 
jokios paramos. Dėl duodamų nuo
stolių esame priversti laikraštį už
daryti. Gal tai ir yra ta vienintelė 
skaudi vieta, kad tada, kai geri no
rai susikryžiuoja su pinigų klausimu, 
pastarųjų stoka palaidoja geriausius 
norus, mintis ir idėjas. Ir mes savo 
karšto noro išlaikyti liekantiems 
tautiečiams savą spausdintą žodį tu
rime kaip tik dėl pinigų klausimo 
atsisakyti.“

Su „Liętuvių Žodžio“ sustojimu 
tremtinių bendruomenė netenka vie

noje gyvenę lietuviai buvo pasilikę 
be savo zoninio laikraščio ir tik po 
didelių pastangų Baltų Centrinės 
Tarybos Rietuvių skyriui pavyko 
gauti leidimas naujam laikraščiui. 
Tokiu naujuoju laikraščiu 1946 m. 
spalių 12 d. pasirodė „Lietuvių Žo
dis.“, leidžiamas tos pat tarybos. Re
daguoti laikraštis buvo pavestas re
dakcinei kolegijai, susidedančiai iš 
trijų žurnalistų, atstovaujančių tris 
svarbiausias politines sroves: Jonas 
Kardelis, Bronius Aušrotas ir Pranas 
Naujokaitis. Pirmajam praėjus} ru
denį išvykus Kanadon „Nepriklau
somosios Lietuvos“ — kanadiškio 
laikraščio redaguoti, visas redakcinis 
darbas atiteko abiems likusiems re-' no savo spausdinto žodžio ramsčių, 
dakcinės kolegijos nariams.

„BCT dėjo visai pastangas' 
koma paskutiniame

kuris, kas savaitę lankydamas savo 
sa- skaitytojus, nuolat tobulėjo ir buvo 

.Liętuvių Zo- tapęs mėgiamu laikraščiu.

Komisaru pabėgėlių reikalam Vo
kietijoje yra paskirtas Dr. Ottomar 
Schreiber, buvęs Klaipėdos kraš
te direktorijos pirmininkas. Šitas pa
skyrimas vokiškai spaudai davė pro
gą iškelti Dr. Schreiberio nuopelnus, 
Iškirti jį į „Savaitės įžymybes" ir pa
vaizduoti jį nacių kankiniu, -o dėl 
santykių su lietuviais prasitarti, kad 
jis turėjęs su Lietuvos gubernatorium 
„Differenzen“. (Die Neue Zeitung)

Lietuviai, ypač klaipėdiškiai, gerai 
pažįsta p. Schreiberį ir tas „Diffe
renzen“. Būtent: — Schreiberis at
vyko į Klaipėdą tik 1919 m. Jo ypa
tinga veikla pasireiškė įsigalėjus Vo
kietijoje Hitleriui. Būdamas direk
torijos pirmininkas, Schreiberis 1933 
—34 m. gaudavo iš Vokietijos konsu
lato Klaipėdoje instrukcijas vokiškai 
veiklai. Jam valdant direktoriją bu
vo suorganizuota Klaipėdoje nacių 
partija. Jos organizatorius — Dr. 
Ernst Neumann, Klaipėdos apskrities 
valdinis veterinarijos gydytojas. Kad 
Neumann galėtų partijos reikalam 
atsidėti, jam buvo sudaryta galimy
bė gauti kitą veterinorijos gydytoją 
padėjėją. Lietuvos gubernatūrai ne
galėjo būti nežinoma tokia Dr. Schrei
berio veikla, užkulisinė globa ir va-

dovavimas nacistinei akcijai. Ji ir 
privedė prie „Differenzen“ ir, kada 
jokie įspėjimai p. Schreiberiui nieko 
negelbėjo, jis buvo atleistas iš direk
torijos pirmininko pareigų (1934). Dr. 
Schreiberio ekspozitūra Dr. Neumann 
buvo tas vyras, kuris 1939 m. kovo 
22 d. teatro aikštėje Klaipėdoje Hit
leriui „perdavė“ Klaipėdos kraštą ir 
už tai gavo iš Fuhrerio rankų auk
sinį partijos ženklelį.

1948 m. vėl iškilo p. Schreiberio 
ir p. Neumanno vardai kartu. Praė
jusį rudenį Hamburge buvo „Memel- 
lūndertreffen“, kuriame memellBnde- 
riai „išsirinko" Schreiberį vadu. 
Rinkimai praėjo panašiu būdu kaip 
sovietuose: organizacijos reikalų ve
dėja Erika Rock pasiūlė p. Schrei
berį, ir niekas prieš jį nedrįso prieš
tarauti, kad nebūtų apšauktas „Ver- 
rčteriu". Šitame suvažiavime daly
vavo ir Dr. Neumann. Organizacija, 
kuriai vadovauja p. Schreiberiš', rodo 
aktyvumo įrodyti Klaipėdos krašto 
vokiškumą, leisdama tam reikalui 
brošiūras ir kitom kalbom. Pasky
rus Schreiberį komisaru visiem pa
bėgėliam, nacinis judėjimas „Memėl- 
landerių" organizacijoj padrąsėjo. (E)

kio: „dvasiškis pagal vyrišk), kara- 
liškį, popiežiški ir kt. visų pirma gali 
būti tik dvasios žmogus“ (M. K. Nr. 
14). .Jei iia kilmininkas dvasios yra 
genetivus qualitatls (plg. proto, va
lios, širdies žmogus), tai tenka da
ryti išvadą, kad ir čia dvasiškis reiš
kia žmogų, turintį dvasios ypatybių. 
Po šių išsiaiškinimų galime jau at
sakyti į šios pastraipos pradžioje pa
statytąjį klausimą: ar dvasiškis ir 
dvasininkas reiškia skirtingas daikto 
ypatybes, ar ne. Matome, kad dva
siškis reiškia žmogų, turintį būdingų 
ar tik aplamai dvasios ypatybių. Tai
gi dvasiškis reiškia dvasios ypatybių 
turėjimą, bet Visai nerodo, ar tas tu
rėtojas ką nors veikia, dirba, ar ne
veikia, nedirba. Tuo tarpu dvasinin
kas reiškia žmogų, dirbantį dvasini 
darbą, reiškia darbą, užsiėmimą, bet 
visai nerodo, ar tas dirbantysis turi 
kokių būdingų ar nebūdingų dvasios 
ypatybių, ar ne. Matome, kad prie
sagos reiškia skirtingus daikto aspek
tus, 
esu 
Nr.
esu
nigui svarbesnė. Jei mano oponentas 
dėl šių ypatybių svarbumo su manim 
nesutiks, teatsiklausia kompetentin
gų teologų, kurių sprendimui ir aš 
pasiduosiu. Kaip matome, stengiaus 
išsiversti paties oponento definicijo
mis ir iš jų padaryti logiškas Išvadas, 
Bet jeigu oponentas manytų, kad ir 
dabar čia kas neteisingai išaiškinta, 
tai pabaigai turiu konstatuoti dar 
vieną visai tikrą faktą: priesaga -iš
kis, kaip ją kas- bekomentuotų, jo
kiame žodyje neturi veikėjo reikš
mės, t y. tokios, kokią turi -intakas 
žodžiuose dvasininkas, ūkininkas, bi
tininkas ir p. Dėl to ir kalbamieji 
terminai visai vienodos daikto ypaty
bės, vienodo aspekto reikšti negali. 
O jeigu taip, tai ir patys terminai yra 
nevienodos vertes. Tokią, o ne ki
tokią išvadą Verčia mus pa'daryti lo
gika. Tiek dėl pirmojo argumento.

Nemažiau įdomus ir svarbus ir 
antras, istorinis, argumentas. Pr. 
Skardžius keletą kartų paminėjo, kad 
abu šie žodžiai yra naujadarai, bet 
nutylėjo, kad šie naujadarai yra vis 
dėlto nevienodo amžiaus, kad dva
siškis yra žymiai senesnis už dvasi
ninką. Iš Pr. Sk. sakinio „šalia jo 
(t. y. dvasininko) gali būti vartoja
mas ir dvasiškis, kuris jau yra pla
čiai paplitęs" skaitytojas gali net su
sidaryti įspūdį, kad dvasiškis yra 
jaunesnis, kad jis tik dabar yra 
plačiai paplitęs. O iš tikrųjų, kaip 
visiems gerai žinoma, yra priešingai: 
dvasiškis buvo jau plačiai paplitęs 
tada, kai dvasininkas dar buvo ne
gimęs. Juk Jablonskis tam ir sugal
vojo dvasininką, kad juo pakeistų jo 
nuomone netaisyklingą dvasiškį. To 
fakto irgi nereikėtų užmiršti. Netu
rėdamas literatūros, negaliu pati- 

(Pabaiga 3 psl.)

Naujos knygos ir leidiniai
Tumas - Vaižgantas, DĖDĖS IR 

DĖDIENES, Vaižganto raštų X to
mas, 175 psl., 1949 m. išleido „Aistia“, 
Kassel-Mattenberg, tiražas 2,000 egz., 
kaina 3 DM. „Mes tikime ir linki
me“, sakoma leidėjų žodyje, „kad, 
.Dėdės ir Dėdienės', kaip ir .Pragie
druliai', stiprins mus tremties die
nose, padės mums niekados neuž
miršti mūsų kenčiančios Tėvynės ir 
įžiebs mums amžiną meilę ir ištiki
mybę mūsų visų Numylėtajai ir 
Brangiai Tėvynei — Lietuvai.“ Toji 
knyga turėtų rasti vietos emigruo
jančių tremtinių bagaže.

M. Pečkauskaitė, MERGAITĖS 
KELIAS. Parengta spaudai iš „Rim
ties Valandėlės“, atspausdintos Ša
trijos Raganos raštų V tome. Išleido 
Sv. Sosto Delegatūros Lietuviams 
Spaudos skyrius. 99 psl. Tiražas 
2.500 egz. Viršelis P. Osmolskio. Ma
rija Pečkauskaitė, rašytoja ir garsi 
pedagogė, suprato mergaičių troški
mus, padėjo joms eiti šviesiu žmo
gaus keliu. Ji gyva savo raštuose ir 
ypač šio ledinio puslapiuose, skir
tuose mergaitėms.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ BEN
DRUOMENĖS STATUTAS, LTB 
Centro Komiteto leidinys, 1949 nu 
28 psl. Leidinyje telpa patsai LTB 
Statutas ir abudu priedai: 1) Ben
drieji nuostatai su tremtinių nege
rovėmis kovoti ir 2) Lietuvių trem
tinių švietimo nuostatai. Gaila, ne
pažymėta, kad tai antroji laida, pa
tvirtinta 1948 m. kovo 3—4 d. 
Schweinfurte įvykusio LTB atstovu 
suvažiavimo.
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Tapytojo Kasiulio paroda Paryžiuje ■ D. Britanijos saugumo kritika
Žinoma Paryžiaus meno galerija 

Raymond Duncan, kuriai vadovauja 
brolis garsiosios šokėjos Isadora Dun? 
can, šiuo metu organizuoja dail. Vy
tauto Kasiulio parodą. Parodos iškil
mingas atidarymas įvyks .gegužės 12 
dieną. Bus išstatyti tapybos darbai 
ir piešiniai. Vytautas Kasiulis, prieš

Vokietijoje (Kielyje, Hamburge, Frei- 
burge) buvo gražiai įvertinti meno 
kritikos ir surado daug naujų lietu
vių kultūros draugų. Vytautas Ka
siulis yra kartu ir stiprus tapytojas 
ir ypatingai pajėgus piešėjas. Pasku
tiniais laikais yra labai įdomiai iliu
stravęs du eilėraščių rinkinius: Hen
riko Radausko „Strėlę danguje“ ir 
latvių poetės Ilonos Leimanės „Ug
nies paukštį“. ■ Parodos proga galerija 
Raymond Duncan išleidžia katalogą 
su Aleksio Rannito įžanga apie daili
ninko kūrybą.

Vytautas KASIULIS:
Viršelio iliustracija A.
Rannlto knygai „Kae- 

surve“; tušas, 1946

Šiuo laiku dailininkas dalyvauja 
su savo kūriniais Salon des Indėpen- 
dants (Nepriklausomųjų Salono) pa
rodoj.

Reikia tikėtis, kad Vytauto Ka
siulio menas bus tinkamai prancūzų 
kritikos ir Paryžiaus meniškųjų 
sluogsnių įvertintas. J

Kap. B. H. Liddell Hart, žino
miausias britų karo srities kritikas, 
pastaruoju metu įdėjo „Picture Post“, 
kuris turi per milijoną skaitytojų, 
labai aštrų straipsnį, atšiauriai kriti
kuojantį D. Britanijos karinį saugu
mą. Nors Žemieji rūmai priėmė atei
nantiems metams karinį biudžetą 747 
mil. sv. sterlingų, kaip jis tvirtina, 
tačiau tas biudžetas yra tiesiog lėšų 
eikvojimas nereikalingiems daly
kams, o Anglija, turėdama 800.000 
vyrų po ginklu, yra silpnesnė, kaip 
1939 m., kai teturėjo 450.000. Pusę 
ano skaičiaus sudaro conscripts, t. y. 
trumpai apmokyti ir moderniškam 
karui neparuošti kariai. Net' ir nuo
latiniai kariat-regulars neturi spe
cialaus paruošimo. Didžiausia britų 
milicinės sistemos yda — nepapras
tai didelės išlaidos kariuomenės iš
laikymui, būtent; atlyginimas, išlai
kymas, kelpinigiai ir t.t. .

Stabtelėjęs ties karo biudžetu, 
nurodo, kad minėtas karo biudžetas 
panaudojamas didelėms algoms mo
kėti. v Tat ypač ryšku aviacijoje. 
Sausumos kariuomenės ir aviacijos 
apginklavimas nesąs užtektinas. Vie
nintelis karo laivynas pateisina iš
laidas, nes jo biudžete numatytų su
mų 50%' skiriama apsiginklavimui. 
Tačiau ir čia randa kai kurių rimtų 
pastabų: ateityje reikia remtis ne 
tiek dideliais linijiniais laivais, bet 
povandeniniais. Jūrų karo ministe
rijos biudžetas turėtų būti apkarpy
tas, kad sustiprinus orinį karo lai
vyną.

Liddell Hart ilgame straipsnyje, 
kuris brituose sukėlė audrą ir tapo 
dienos sensacija, vispusiškai, iškriti
kavęs, siūlo visą karinį pajėgumą

sutelkti keliose srityse, bet ne drai
kyti s visur po truputį. Atlikęs tą at
šiaurią kritiką, jis daro išvadas. Jo 
pirmoji išvada: karinė prievolė lai
kytina visai nepavykusi, todėl reikia 
ją visai palaidoti. Kariuomenė turi 
būti mažiau apmokama. Kariuomenė 
turinti būti perorganizuota, kad ji 
pasižymėtų ne dideliais skaičiais, bet 
gera organizacija ir mažu dalinių 
taiklumu. D. Britanija negali dabar 
išlaikyti didelius junginius bombo
nešių, todėl toji našta turi būti už
krauta JAV. Vieton bombonešių bri
tai turi vyrauti gynyboje turėdami 
pirmaeilius naikintuvus. Didieji ka
ro laivai turi būti pakeisti mažes
niais, kurių uždavinys — apsaugoti 
kraštą nuo povandeninių laivų. Ga
lop turįs būti palaidotas ligšiolinis 
trijų karo ministerijų: sausumos, 
jūrų ir oro tarpusavis “lenktyniavi-

Kaip svetimieji
(Iš Reader

— Du Šveicarijos dantistai pasi
važinėję po J-A.Valstybes šitaip savo 
įspūdžius išreiškia: „Kiekvienas da
lykas veikia automatiškai. Automa
tinės mašinos spirgina jums duoną, 
pilia jums švelnus gėrimus, pakei
čia jūsų fonografo plokšteles. Jūsų 
alus beveik atšaldytas. Jūsų mėsa, 
daržovės ir pienas užšaldyti. Viskas 
yra atšaldyti, net ir jūsų jauna po
nia.'*

— Grupė užs. studentų, kuriuos 
aš mokiau, diskutavo apie tekius da
lykus, kuriuos jie norėjo matyti ir

Įvairios žinios
• JAV valstybės departementas lei
do Ispanijai tiesiogiai kalbėtis su Ex-

metus apsigyvenęs Paryžiuje, šiuo 
pasirodymu oficialiai išeina į pasau
linės meno sostinės artistiškojo gy
venimo areną. Si paroda lietuvių 
dailės gyvenime yra reikšmingas, dė
mesio vertas žygis.

Atskirų liet, dailininkų parodų
Paryžiuje Vytautas Kasiulis yra be porto — Importo banku dėl vyriau- 
abejonės gabiausias jaunosios kartos 
lietuvių tapytojas. Jo didelė paroda 
1943 m. Vytauto Didžiojo Muzėjuje 
Kaune (dar prieš tai jam buvo pa
skirta pirma premija už tapybą), o 
taip pat jo pasirodymai tremty —

sybinės paskolos. Iš "Ispanijos atvy
kęs vyriausybės atstovas į Washing- 
toną.
• Japonams sukrikščioninti, pasakė 
generolas Mac Arthuras, reikalinga 
30.000.000 blblijų.

• V. Kravčenko išvyko atgal j Ame
riką, kuę jis norįs užbaigti antrąją 
savo knygą. Jos pavadinimo nepasa
kęs, bet pažymėjęs, jog ji būsianti 
panašaus charakterio. (UP)
• Sovietų Sąjunga išleido knygą, 
kurioje kaltinamos Vakarų valstybės 
dėl nepasisekimo įvesti Berlyne vie
nos valiutos. Tai pirmas skambutis

• Rumunijoj oficialiai p^.keibta, 
kad čia suaugusiu žmogumi bus lai
komas kiekvienas sukakęs 18 metų, 
bet ne 21 m., kaip tai buvo anksčiau. 
(Matyt, kad tuo būdu komunistai nori 
patraukti jaunimą savo pusėn).
• JAV senatas priėmė įstatymą, ku
riuo federalinė valdžia suteikia 
300.000.000 dolerių švietimo reika-

Teisingi faktai, bet neteisingus išvados
(Pradžia 2 pusi.) 

krinti, kada mūsų spaudoj pradėta 
vartoti dvasiškį. Spėju, kad bent 19 
a. antroj pusėj jis jau buvo žinomas. 
Būčiau dėkingas, jei kas man jo tiks
lesnes metrikas nurodytų. Bet šis 
faktas šiam ginčui yra antraeilės 
reikšmės. Svarbiausia yra tai, kad 
Jablonskis, kaip dabar matom, ne
pagrįstai smerkė dvasiškį ir be rei
kalo kalė dvasininką. Arba kurtis 
dvasininką buvo toks pat reikalas, 
koks šiandie reikalas yra kurtis pvz. 
kokį skristuvą, skraidūną šalia jau 
turimų naujadarų lėktuvas ir lakū
nas.

Įdomi ir labai pamokanti yra ir 
dvasiškio rehabilitacijos istorija. Vos 
po 20 metų (po Jablonskio mirties) 
dvasiškis liko galutinai Pr. Skar
džiaus išteisintas jr rehabilituotas. 
Per ilgai vargšui dvasiškiui teko ken
tėti panieką. Per lėtai kalbininkų 
tribunolas sprendžia pasmerktųjų 
bylas, na, bet geriau kad ir per vė
lai, negu niekad. Charakteringa, kad 
tas išteisinimas įvyko ne iš karto, 
bet palaipsniui, tam tikrais laikotar
piais. Lygiai po 10 metų, Jabl. mi
rus, „Kalbos Patarėjas“ (1939) pripa
žino, kad dvasiškis „gerai sudarytas, 
taisyklingas“ (6 psl.), bet dvasininkas 
esąs geresnis ar įprastesnis. Praėjo 
dar lygiai 10 metų, ir Pr. Sk. tvir
tina, kad „juodu abu yra labu to
kiu ... ir dėlto abu lygiai vartotini“. 
Belieka palaukti dar 1Q metų, gal ta
da dvasiškiui bus galutinai atsiteista 
už ilgas nuoskaudas ir bus leista jam 
eiti garbingai senas savo pareigas, 
kurias norėjo paveržti iš apsirikimo 
ar nesusipratimo gimęs jo konku
rentas.

Pabaigai noriu pacituoti visai ge
rą Pr. Sk. patariną, kurį jis duoda 
paskutiniu savo atsakymo sakiniu: 
„palikime geriau laikui nuspręsti, 
kuris iš tų dviejų terminų yra tikrai 
geresnis“. Puiku. Bet jeigu leidžia
ma laikui, t. y. terminų vartotojams, 
nuspręsti, pasirinkti, kuris- jiems ge
riau patika, tai kodėl- draudžiama 
Viktorui Gailiui tokį pasirinkiną pa
daryti? Ir kai jis savo grynai prak
tiniame žodyne pasirinko daug se
niau žinomą ir plačiau vartojamą 
dvasiškį, kodėl prikišama, kad tai 
yra „kraštutinybė“ ir kad tai „nėra 
geras dalykas“? Ar Pr. Sk. ims barti 
ir kiekvieną kitą knygos autorių ar 
laikraščio redaktorių, kuris drįs tik 
vieną šių terminų tevartoti?

L. Dambriūnas

PAMINĖTA MOTINOS DIENA 
SELIGENSTADTE

S. m. gegužės 1 d. Seligenstadto 
lietuvių stovyklos salėje buvo su
ruoštas Motinos Dienos minėjimas ir 
įteiktos daugiausią vaikų turinčioms 
motinoms dovanėlės. Tai dienai pri
taikintą paskaitą skaitė J. Remeikis, 
o vaikų darželio, pradžios mokyklos 
ir gimnazijos mokiniai pasakė tai die
nai pritaikintų gražių eilėraščių, pa
skaitė savo kūrinėlių. Užbaigai T. 
Prižgintienė padainavo porą dainelių. 
Minėjimą vedė ir įžangos žodį tarė 
mkt. Ignas Serapinas. S-tis

• Vengrijos vyriausybė kaltina Ju
goslaviją už „nužudymą“ dviejų 
vengrų pasienio sargybinių ir reika
laus kompensacijos užmuštųjų šei
moms.

į Paržiaus konferencijos, pasisekimą. 
• Vakarų Vokietijos ekonominio 
sektoriaus vadai, puola Vakarų są
jungininkus už tai, kad jie išmontuo
ja įmones, kurios esą reikalingossEu- 
ropai atkurti. Vokiečių plieno įmonių 
išmontavimas mirtinai pažeidžiąs Vo
kietiją, sako dr. Puender, vyr. ūkio 
viršininkas abiejose zonose. Jis siū
lo laikinai tas įmones uždaryti, bet 
neišmontuoti. Sąjungininkai pasknti-

lams. Daugiausia tos lėšos bus duo
damos neturtingoms pietinių sričių 
valstijoms, kad pakeltų mokyklų 
būklę. Kiekviena valstija gaus kas
met po 5 dolerius kiekvienam vaikui 
nuo 5 iki 17 metų amžiaus.

Mississipi valstija gaus beveik po 
30 dolerių vienam vaikui, kai Rytų 
ir Šiaurės valstijos gaus tik po 5 do
lerius vaikui. (UP)
• Bulgarija siųs savo klaunus į 8o- 

niu metu sutarė 159 fabrikus neiš-* "vietų Sąjungą mokytis apie tai, kaip 
montuoti, nors jie buvo numatyti re- „socialistinę dvasią“ galima pritaikyti 
paraėijoms. Bulgarijos cirkuose, paskelbė Bulga-
• Graikijos komunistai sukilėliai iš 
naujo pasiūlė taiką Graikijoje. Jei 
esanti taika Berlyne, kodėl jos negali 
būti Graikijoje? — pasakė „sukilėlių 
vyriausybės" ministeris.
• Škotijos savlvaldyblnluose rinki
muose darbiečįal smarkiai pralaimėjo 
ir nukrypo į dešinę. Darbiečiai nete
ko 71 vietos ir gavo naujų 25.
• Iš Washlngtono pranešama, kad 
bus imtasi akcijos prieš Vengriją, 
Bulgariją ir Rumuniją dėl žmogaus 
teisių klauzulės, kuri buvo numatyta 
1945 m. taikos sutartyje, pažeidimo.
• Bolševikinis kompozitorius D. Šo- 
stakovič sukomponavo naują dainą, 
pavadintą „Talkos daina“. „Pravda“ 
rašo, kad tai būsianti tarptautinės 
demokratijos himnas.
•Britų radijo bendrovė (BBC) pra
nešė, kad jų radijo transliacijas, skir
tas Sovietų Sąjungai, Sovietai visai 
užkirtę. Tas pats padaryta ir su trans
liacijomis iš Amerikos.
• Belgijos karalius Leopoldas III 
pareiškė aiškiai, kad jis nori sugrįžti 
į sostą. Jis savo laiške, rašytame savo 
broliui Charliui, kuris yra regentu, 
rašė: „Aš esu. įsitikinęs, jog tu sutiksi 
su mano pažiūromis, kad atėjęs laikas 
konstitucinei tvarkai atstatyti“. Tas 
reikštų regentavimo galą ir kara
liaus sugrįžimą į sostą.

Pagaliau ir praktiniu atžvilgiu 
dvasiškis turi pirmenybę, nes jis pla
čiau žinomas ir vartojamas. Prieš šį 
karą tai kone kiekvienas knygos re
cenzentas, recenzuodamas kalbos at
žvilgiu, turėdavo progos pasibarti, 
kad neatprantama nuo dvasiškio. 
Dvasininką iki šiol vartojo kalbinin
kai, kai kurie mokytojai ir vienas 
kitas žurnalistas. Kai paklausiau sto
vyklos senesnių žmonių, kas tai yra 
dvasininkas, tai nė Vienas nežinojo, 
bet kas yra dvasiškis, visiems buvo 
aišku.

mas. D. Britanija dabar reikalinga 
vieno generalinio štabo, kuris taikos 
metu savo nuožiūra skirstytų karo 
kreditus įvairioms sritims ir karo 
metu kietoje rankoje laikytų visą 
vadovybę.

Toji kritika britų įvairiai verti
nama. "Vieni yra nuomonės, kad au
torius gali tik savo krašto gyvento
jus vedžioti už nosies turėdamas tam 
tikrus vidaus politikos sumetimus. 
Užsienio specialistų, deja, jis nega
lėsiąs apgauti. Kiti, kurie tikėjo vy
riausybės tvirtinimui: mes turime 
tvirtą kariuomenę, didelį karinį biu
džetą, dabar gerokai nuvilti. Dau
gelis skaitytojų neturi pagrindo neti
kėti autoriui, kuris šaukiančiai ir la
bai temperamentingai įspėja D. Bri- • 
taniją. Gal būt, tas įspėjimas yra 
reikalingas, kaip 1939 m., kai karas 
lipo ant kulnų. G. Kymantas

mato Ameriką
; Digest)

padaryti būdami Amerikoje. Kada 
atėjo eilė jaunai studentei iš Pran
cūzijos pasakyti, ji pareiškė: „Visa
da aš norėjau vykti r Texas, surasti 
koubojų ir nujoti su juo į kalnus ant 
jaučio“.

— Neaukštas Sovietų pareigūnas, 
kuris kelis mėnesius važinėjo po JAV 
atlikdamas savo pareigas, buvo pap
rašytas pareikšti savo įspūdžius. Jis 
taip pasakė: „Kai kurie dalykai tik
rai yra puikūs, bet kitais atvejais aš 
esu nusivylęs. Pavyzdžiui, miestai 
neturi higienos įrengimų. Dabar So
vietų Sąjungoje jūs galite rasti nuu-
telinimo viešas stotis kiekvienoje di
desnėje geležinkelio stotyje. Ola gi 
Amerikoje aš niekur nemačiau jų.“

• UP pranešimu, Amerikos Balsas 
ir Londono BBC bendromis jėgomis 
daro visas pastangas, kad jų trans
liacijas išgirstų rusų radijo klausyto
jai, nežiūrint Sovietų trukdymų. BBC 
ir AV panaudos 61 siųstuvą du kar
tu per dieną, kad prasiveržtų pro ru
sų trukdymus ir pasiektų Sovietų pi
liečius.
• Rumunijos vyriausybė paprašė 
britų vyriausybę uždaryti du savo 
konsulatus Transilvanijoje ir Kon
stancoje, prie Juodųjų jūrų. Mat, šio 
abu konsulatai kaip tik yra drau
džiamoje zonoje.
• JAV Fordo įmonėse, Detroite su
streikavo 65.000 darbininkų. Tai ant
ras toks istorinis didelis streikas.
• Italijoje, Turine dalyvavo apie 
200.000 žmonių per laidotuves žuvu
sių 18 sportininkų ir kitų (viso M 
auka) lėktuvo katastrofoje.
• Maskvos radijo pranešė, kad Mar
koni neišradęs radijo. Jis šį išradi
mą pavogęs iš Rusijos. Jau 1895 m. 
gegužės 7 d. Aleksandras Popov pa
sauliui pademonstravęs radijo priim
tuvą. Po vienu metu, 1896 m., kaip 
Maskvos radijo pranešė, birželio mėn. 
Italijos Markoni įteikęs bevielio te
legrafo patentą, kurį neva jis išra
dęs. (UP)
• Albanija ir Maskva puola Jugo
slaviją. Albanija nusiskundžia, kad 
Jugoslavijos lėktuvai pažeidžia jų te
ritoriją. Maskvos radijas kaltina Ti
to už bendradarbiavimą su Vakarais, 
kad galėtų kariauti prieš Rusiją. (UP)

rijos komunistų partijos laikraštis 
„Rabotničesko Delo“.
• Maršalas Timošenko, karo hero
jus, vėl iškilo Minske. Dabar jis va
dovauja Baltgudijos karinei sričiai, į 
kurią įeina Minskas, Vitebskas ir nu
sitęsia iki Lenkijos sienų. (UP)
• Australija pasiūlė Amerikai su
jungti gynybos reikalus į bendrą gy
nybos programą.
• Danijos vyriausybė pareiškė no
toje Sovietams, kad Danija nesutin
ka su Sovietų pažiūromis dėl Atlan
to pakto.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Reikia karo vengti, bet ir jam pasiruošti

Susirūpino gyvybiniu reikalu
KULTŪROS INSTITUTAS IEŠKO PRIEMONIŲ LIETUVIŠKUMUI PALAIKYTI

Lietuvių Kultūros Institutas, va
dovaujamas kun. P. M. Juro, šiomis 
dienomis JAV lietuvių spaudoje pa
skelbė anketą, kurioje ieškoma at
sakymų lietuviškumo palaikymui. 
Toje anketoje yra šie klausimai:

1. Kokioje būklėje, Tamstos nuo
mone, yra JAV lietuvių tautinė są
monė ir lietuvių kalbos vartojimas? 
Geroj, blogoj atitaisomoj, blogoj ne- 
atitaisimoj ir t.t.

2. Kas turi imtis tos būklės geri
nimo ir kaip?

3: Koks vaidmuo šiame darbe ati
tektų seniau čia gyvenantiems lietu
viams?

4. Koks vaidmuo šiame darbe ati
tektų naujai atvykusioms lietuviams 
tremtiniams? .

5. Kitos tuo reikalu pastabos ir 
pasiūlymai.

Anketą prašoma galimai greičiau 
grąžinti šiuo adresu: P. M. Juras, 94 
Bradford. Str., Lawrance, Mass.

Mes manome, kad JAV. lietuvių 
gyvenimą gerai išstudijavusieji arba 
anksčiau joje gyvenę taip pat turėtų 
šia anketa susidomėti ir savo suges
tijas siūlyti. Reikalas gyvybinis. 
Mes visi skaitome, kad Amerikoje 
yra apie milijonas mūsų tautiečių, 
bet visi matome, kad lietuvių tauti
niam veikime dalyvauja tik nežymi 
dalis o jaunimo jau visi pasigenda. 
Reikia ieškoti rimtų priemonių ir 
dėti visas pastangas, kad lietuviš
kumo klausimas JAV būtų pridera
mo! aukštumoj pastatytas. Vyksta 
tūkstančiai naujų jėgų ir jų didžiau
sioji pareiga būtų įsijungti į kovą 
dėl Lietuvos laisvės ir lietuviškumo 
išlaikymo.

SUSIRGO BALF PIRMININKAS 
KUN. KONČIUS

„Dirva“ praneša, kad BALFo pir
mininkas kun. Končius, dalyvauda
mas Federalinės DP komisijos kon
vencijoje, Chicagoje, sunegalavo ir jo 
sveikata buvo tiriama šv. Kryžiaus

Sviridov vietoj Kurasovo
UP iš Vienos praneša, kad gen. 

Įeit. Sviridov pakeitė generolą Kura- 
sovą, vyriausią vadą Austrijoje. Gen. 
Sviridov iki šiol buvo Vengrijoje vy
riausiu vadu ir vaidino svarbų vaid
menį, sudarant komunistinę vyriau
sybę. Anksčiau- jis buvo Vorošilovo 
pavaduotojas. Nurodoma, kad gen. 
Sviridov esąs politiniu ir taktiniu ka
rininku.

Kurasov dirbo Austrijoje 2 metus. 
Jis pakeitė marš. J. Konievą. Į gene
rolas pakeltas prieš 2 mėnesius. Va
kariečiai Kurasovą laikė mandagiu 
ir maloniu vyru, kuris savo pareigo
se buvo nepalenkiamas. Esant jam 
Austrijoje buvę labai maža trinties 
tarp Sąjungininkų, bet dėl Sovietų 
veto nieko ir nebuvo padaryta.

Buvęs JAV aviacijos karininkas 
gen. Įeit. James Doolittle pareiškė, 
kad JAValstybės turinčios mėginti iš
vengti karo su Rusija, bet kartu turi 
būti pasiruošusios numesti atomines 
bombas ant Sovietų miestų „pirmoje 
agresijos stadijoje“.

ligoninėje. Padarius širdies kardio
gramą, rasti nemaži defektai. Gydy
tojų patariamas kun. Končius dviems 
mėnesiams pasitraukė iš visuomeni
nio darbo ir išvyko atostogų.
AR BUS ĮVESTAS PRIVALOMAS 

SVEIKATOS DRAUDIMAS?
Kaip žinom, Prezidntas Trumanas 

yra įnešęs projektą, pagal kurį JAV 
turi būti įvestas privalomas sveika
tos apdraudimas. Einant tuo projek
tu, medicinos pagalba būtų nemoka
ma beveik visiems JAV gyvento
jams: dirbantiems ir jų šeimoms. 
Būtų gaunamas gydytojų patarnavi
mas, vaistai, ligoninė iki 60 dienų, 
priežiūra namuose, dantų gydymas, 
girdėjimo pagalbiniai įtaisymai, aki
niai ir t.t. Kiekvienas turėtų mokėti

1,5% naujų mokesčių nuo savo už
darbio ir tiek pat turėtų mokėti darb
davys. Kas verčiasi savarankiškai, 
turėtų mokėti 3%. Mokestis paliestų 
uždarbius tik ligi 4.800 dolerių per 
metus.

Sis projektas JAV angliškoje ir 
įvairių tautybių spaudoje kelia ne
mažus ginčus. Savaime suprantama, 
kad vergingesnieji sluogsniai ir nau
jai į JAV vykstantieji to projekto 
priėmimo laukia, nes kaip ten kas 
bevaizduotų, dabar JAV socialinis 
draudimas toli atsilikęs nuo moder
niškųjų kraštų ir ligon patekusieji 
tai labai jaučia. Bet tam projektui 
labiausiai priešinas gydytojai, kurie 
projekte įžiūri nemažą jų darbo su- 
valstybinimą. B. Vargas

Gen. Doolittle, kuris prieš 7 metus 
pirmasis padarė oro puolimą ant To
kijo, nurodė, kad karo galima išveng
ti su Sovietų Sąjunga artimoje atei
tyje, jei Amerika pasiliks stipri ir 
,bus paruoštyje. Nuolatinė taika te
galima išlaikyti tik kombinuojant 
Amerikos karinę galybę, faktinį ir 
tarptautinį auklėjimą ir pasaulinio 
masto dvasinių galių atgaivinimą.

P. Doolittle pareiškė, kad jis esąs 
įsitikinęs, jog taiką galima išlaikyti, 
nežiūrint, kad Kremliaus vyrai yra 
„pikti“ ir kad jie planuoja pagrobti 
pasaulį intrigomis, sąmyšiu, iRfiltra- 
cija, revoliucija ir, jei reikalinga, 
kiek tai jie yra pajėgūs — ginkluota 
jėga.

Jo įspėjimu, Amerika ir toliau tu
rinti pirmauti atominės energijos 
srityje, aviacijoje ir technikos lai
mėjimuose. Yra faktas, kad tik Ame
rika viena turi atominę bombą ir 
priemones ja- nunešti su užtikrintu

tikslumu į kiekvieną žemės pavir
šiaus vietą ir kad tik tas sulaiko So
vietų suplanuotą agresiją.

„Mes turime būti pasiruošę fizi
niai, dvasiniai ir moraliai numesti 
atomines bombas ant Sovietų pramo- 

‘nės centrų pačiu pirmuoju agresijos 
pasireiškimu. Jai turi būti duota su
prasti, kad mes taip padarysime ir 
kad mūsų žmonės turi būti sąlyguo- 
jami su šios rūšies santykių tipu“ — 
pasakė generolas. (NYHT/m)

Nuotrupos iš Tėvynės
— Kauno dramos teatro vyr. re

žisierius yra stalininės premijos lau
reatas Radzevičius. Po kompartijos 
suvažiavimo, kurio „nutarimam“ 
įvykdyti dabar organizuojami mitin
gai ir „savikritika“, dramos veikalų 
surengtose diskusijose aktyviai reiš
kėsi pats režisierius, art. Gopaitė, 
muzikai Paulauskas ir Karnavičlus, 
o taip pat „savikritiškai pasisakė apie 
savo darbą dailininkas Ušinskas" 
(Tiesa, 49, 3. 23).

— Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijoj yra 265 narių, 
pirmininkas prof. J. Matulis. Po kom
partijos suvažiavimo draugijos dis
kusijose aktyviai dalyvavo Vilniaus 
un-to rektorius Bučas, dėstytojai 
Korsakas, Mažylis, Biellukas, Žemai
tis, Vazalinskas, Rotomskis, Kuz
minskas, Skeivys. „Griežto pasmer
kimo vertas tas ’faktas, kad 47% 
draugijos narių visiškai nusišalino 
nuo paskaitų skaitymo ir tik 35% 
narių įvykdė draugijos nariams nu
statytą minimumą“. Tokie priešaki
niai veikėjai buvo J. Žiugžda, Slavė
nas, Matulis, Girdzijauskas, Šarmai
tis, Potomskis, A. Jurgaitis, J. Micke
vičius ir V. Kostelnickis. (Tiesa 1949, 
3. 23.) ■

— Literatūros kritikus, „kurie Ii-4 
teratūros ir meno veikalus vertina 
apolitiškai, niekindami rašytojų pa
triotines pastangas iš buržuazinių ar 
pusiau buržuazinių pozicijų toliau 
smerkia „Tiesa“, pratęsdama suva
žiavimo nutarimus. Tai priešo dar
bas. „Vertinti kūrinius reikia... at
sižvelgiant | visuomeninį to ar kito 
literatūrinio kūrinio poveiki, į jo 
vietą Tarybų Lietuvos darbo žmonių 
kovoje dėl savo gražesnės ateities, 
dėl pilnutinės komunizmo pergalės“. 
Kritiko uždaviniai: „kovoti prieš bur
žuazinės ideologijos liekanas, prieš 
kiekvieną mėginimą prašmugelluoti 
nacionalistinius nuodus, su meile Ir

rūpestingai ugdyti Ir ginti patriotinę 
literatūrą“. (Tiesa 1949. 3. 3.)

— Didžiausi rašytojai Lietuvoje. 
Tiesa 49. 3. 3. mini geriausius lietu
vių tarybinius rašytojus: Tilvytis su 
„Usnyne“, kuri „vaizduoja darbo 
valstiečių Kovą prieš buožinius iš
naudotojus“, Baltūsis su „Gieda gai
deliai“, Guzevičius su romanu „Kal
vio Ignoto teisybė“, J. Dovydaitis su 
„Po audros“ ir V. Valsiūnienė su ei
lėraščių rinkiniu „Iš širdies“. Jau
nųjų — Jonynas, Avyžius, Sluckis, 
Grybas.

— Spaudos artimiausi uždaviniai: 
„Kolektyvinių ūkių statybos klausi
mai dabar turi užimti centrinę vietą 
kiekviename laikraštyje“. (Tiesa, 
1949. 3. 24.)

— Miškų ūkio ministeris yra Alg. 
Matulionis, pavaduotojas Gugninas. 
Nutarta šiemet apsodinti 15.000 ha 
ploto, arba pusantro karto daugiau 
negu praėjusiais metais. (Tiesa 1944. 
3. 22.) ,

— Atpigintos kainos nuo kovo 1 
d. Dėl to naujas sąjūdis — ruošti 
padėkos mitingus ir telegramas.

r—. Kolektyvinių ūkių kovo pra
džioj jau buvo 1130 ir apie 750 ini
ciatyvinių grupių. Šiaulių ap. yra 

*136, t. y. 40 o/o visų valstiečių ūkių; 
kolektyviai dirba visi lygumų, bai-. 
giami sukolektyvinti Stačiūnų ir 
Meškuičių v. Joniškio ap. 114, arba 
30 o/o, Mažeikių 62. (Tiesa 49. 3. 20 
ir 3. 26.)

— Kauno universitetinis persona
las įjungtas talkininkauti ūkiui ir 
pramonei. Daugiausia pasidarbavę 
fabrikam ar gaminių technikinei 
ekspertyzai 'minimi cheminės tech
nologijos fakulteto dėstytojas P. Gu
zevičius, mechanikos fak. dėstytojas 
L. Kumpikas, statybos fak. dėstyto
jas K. Vasiliauskas, elektrotechnikos 
fak.. J. Zdanys, architektūros fak. 
Sešelgis.

— LTSR dailininkų s-ga paskelbė

— Miškinis Tiesoj 1949. 3. 3 ap
šauktas liaudies priešu, kuris groži
nės literatūros leidykloje buvo re
daktorius ir „po veidmainiška kriti
kos ir aukšto meninio lygių reikala
vimų priedanga kovojo prieš patrio
tinius veikalus, dergė ir žemino 
juos“. Jis ir „jo sėbrai buvo demas
kuoti“.

— Paleckio suėmimo gandus spau
da pradėjo skleisti š. m. sausio mėn. 
„Tiesa“ 1949. 2. 16 ir 1949. 3. 5 mini 
jį .einantį pareigas ir kalbantį prieš 
Churchillį.

— Prof. A. Mandelstam, sulaukęs 
80 metų, š. m. sausio 27 d. mirė Pa
ryžiuje. Palaidotas rusų kapinėse 50 
kilm. nuo Paryžiaus. Jis buvo Lie
tuvos vyriausybės patarėjas užsieni
nėse bylose.

— Prieš išlipdamas į JV krantą, 
buvo policijos sulaikytas ir nugaben
tas į „Ašarų salą“ buvęs DP Alber
tas Bauras. Jį laive pažinęs ir įskun
dęs sykiu su juo važiavęs žydas H. 
Borenkraut. Baurą jis apkaltinęs 
kaip buvusį nacį ir jo, Borenkrauto, 
prižiūrėtoją koncentracijos lageryje. 
Amerikos spauda įvykį aprašė, įdėjo 
fotografijas, mesdama dėmę ir ki
tiem DP. (E)

TITO SKELBIA PASAULIUI:

Jugoslavai gins s;
, Maršalas Tito paskelbė pasauliui, 

kad Jugoslavijos tauta yra apsispren
dusi saugoti savo krašto nepriklau
somybę ir teritorinį integralumą. In
ternational News Service užklausus, 
buvo atsakyta, kad Makedonijos gy
ventojai nenori jokių atsiskyrimų 
nuo Jugoslavijos. Komunistų inspi
ruojamas Makedonijos atskyrimas 
kaip tik buvo nukreiptas prieš marš. 
Tito. Į užduotus INS atstovo 9 klau-

Maskvą „jaudina" DP vargai
Maskvos radijas kreipėsi į JAV, D. 

Britaniją ir Prancūziją, reikalauda
mas pildyti repatriacijos reikalu su
sitarimą su Sovietų Sąjunga. Radijo 
komentatorius pareiškė, kad anglų, 
amerikiečių ir prancūzų kariniai va
dai Vokietijoje ir Austrijoje sąmo
ningai sulaužė susitarimą. Anot Mas
kvos, esą 400.000 Sovietų piliečių, ku
rie svetimuose kraštuose kenčia badą

venimą, kuris esąs negeresnis, negu 
DP stovyklose Europoje.

Radijas labai „užsistoja“ 600.000 
DP, kurie gyvena Vokietijoje ir Au
strijoje. Neužmiršta ir reakcionieriš
kų laikraščių, kurie varo desperaci- 
Jon ir demoralizuoja DP stovyklose. 
Maistas esąs blogas ir DP fiziškai 
silpsta. Negeriau esą ir tiems, kurie

konkursą temom: „Liaudies seimas 
1940 metais skelbia tarybų valdžią“, 
„Liaudies seimo delegacija Kremliuje 
1940 m. rugpiūčio mėn. 3 d.“ ir „Pir
masis Tarybų Lietuvos kolektyvinių 
ūkių suvažiavimas“ (tapybą), „Ke
turi komunarai“ (skulptūra), „Ko
lektyvinių ūkių kūrimasis Tarybų 
Lietuvoje“ (grafika). Tiesa 1949. 3. 10.

Simus, marš. Tito atsakė tik į tris;
UP pranešimu, Jugoslavija jau 

daranti žygį, kaip gauti paskolą iš 
Amerikos. Jugoslavijos ambasadorius 
Washingtone netrukus paprašys pa
skolinti lėšų užplanuotai Jugoslavi
jos pramonei atstatyti. Ar Amerika 
duos paskola, dar yra klausimas, nors 
tendencija yra palanki.

ir vargą.
DP nugabenti į Britaniją ir kitus 

kraštus dirba ir gyvena skurdų gy-

išgabenti į JAV, D. Britaniją, Argen
tiną, Kanadą ar kitus kapitalistinius 
kraštus dirbti pagal darbo sutartis.

Paskutinis DP iš Vokietijos išvyks dar ši rudenį
PAREIŠKĖ BUVĘS UNRRA VIRŠININKAS LEHMAN

Buvęs New Yorko gubernatorius 
Ir UNRRA šefas Lehman pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad žydų DP 
problema Vokietijoje taps istorija 
dar šių metų pabaigoje.

Lehman vyks į Izraelį kartu su 
1000 žydų DP, kur jie ras naują tė
vynę.

P. Lehman išreiškė didelį pasi
tenkinimą dėl gen. Clay bendradar

biavimo su IRO ir AJDC bei kitomis 
savarankiškomis organizacijomis. 
Šiuo metu Vokietijoje, US zonoje, 
žydų esą 40.000. Ir jei emigracija tę
sis tokiu pat tempu, kaip dabar tebe
vyksta, tai iki rudens neliks nė vieno 
žydų DP.

Jis išreiškė pageidavimą, kad DP 
aktas būtų pataisytas, nuimant kai 
kuriuos suvaržymus.

AUSTRIJOJE IŠKYLA DEŠINIO
SIOS PARTIJOS

Viskas vyksta pamažu, bet nuo 
pirmykščio politinio susiskaldymo la
bai nenutolsta. Kalbama jau, kad 
Austrijoje išeina viešumon dešinio
sios politinės partijos, kurios sieks 
pangermanistinės tendecijos, jei tik 
Sąjungininkai nepasipriešintų. Da
bar Austrijoje tėra tik trys partijos 
— piliečių (konservatorių), socialistų 
ir komunistų partija.

Laukiama, kad Sovietai remsią 
naujų partijų atsiradimą, nes tuo bū
du galės susilpninti esamą vyriau
sybės koaliciją.

AMERIKIETIS APKULS 7 RUSŲ 
KARININKUS

UP praneša iš Vienos, kad JAV 
karys, išėjęs iš karinės ligoninės, įėjo
į Imperial viešbutį ir užpuolė rusų 
karininkus. Jis norėjęs nufotogra
fuoti juos, bet jie pasipriešinę. So
vietų karininkai norėję sulaikyti, bet 
amerikietis su kėde rankoje vaikė 
juos po viešbučio koridorių. Jis pri
mušęs 7 karininkus, kurių tarpe ir 2 
pulkininkus. Du buvę smarkiai su
kulti. Paskui, pakvietus tarptautinius 
patrulius ir 12 JAV karo policijos 
vyrų, amerikietis buvo sugautas ir 
patalpintas psichiatrinėje ligoninėje, 
kur anksčiau buvo.

D.BRITANIJA NENORI ISPANIJOS 
TALKOS

Pranešama iš Londono, kad dar- 
biečių vyriausybės politika Ispanijos 
atžvilgiu yra priešinga daugeliui kitų 
kraštų.

Užsienių reikalų pasekretoris 
Mayhew parlamente paręiškė, kad 
1) D.Britanija neketina remti bet ko
kio judėjimo ambasadorių postams 
Ispanijoje vįl atnaujinti ar Ispaniją 
įtraukti į kai kurias J.Tautų orga
nizacijas. 2) D.Britanija „priešinsis“ 
Ispanijos Franco įtraukti į J.Tautas, 
į Atlanto paktą, į Europos tarybą ar 
į ekonomini bendradarbiavimą Eu
ropoje.

vo žemę ir laisvu
• Tomas Mann, 74 metų amžiaus, 
vokiečių kilmės, rašytojas, Nobelio 
premijos lauretas, gavo „Medai of 
Merit" ir 1000 dolerių dovanų.
• Prancūzijos žinių agentūra pra
neša, kad mirė garsus Maurice Mae- 
terlinkas, Belgijos dramaturgas, poe
tas, Nobelio premijos laureatas. Ra
šytojas sulaukė 87 m. amžiaus.
• Rusija paskelbė, kad 20 milijardų 
rublių paskola, kuri buvo paskelbta
prieš tris dienas, jau esanti išpirkta 
ir net pritrūkę. Jau esą surinkta 21,5 
milijardu rublių, pranešė finansų mi
nisteris. (Lietuvoje, reik manyti ir 
Rusijoje, vidaus paskola išperkama 
atskaitymu iš algos ir todėl jos iš
pirkimas įvyksta labai greit, nes val
džia neklausia ar tu nori pirkti lak
štus ar ne, red.)

Suvis į T ore c q ir Staling 20 frankų
DVI PRIEŠINGOS JĖGOS PARYŽIUJE

Gegužės pirmąją Paryžiuje buvo 
suorganizuota dvi priešingos demon
stracijos — gaulistų ir komunistų.

Generolo de Gaulle sąjūdis (RPF) 
suorganizavo darbo, jaunimo ir 
sporto minėjimą, kurį socialistų 
partija pavadino gaulistų partijos

10.153 DP Į JAV DAR ŠĮ MĖNESĮ
IRO paskelbė, kad šį mėnesį iš 

Europos bus išvežta į JAV 10.153 DP. 
Jie visi išvyks iš Bremerhaven uosto 
su 12 laivų. Septyni laivai eis į New 
Yorko uostą, 4-į Bostoną ir vienas 
— į New Orleaną. Su nuvykusiais 
bus jau 33.429 DP atvykę į Ameriką. 
(UP)

naujuoju fašizmo pasireiškimu, norė
dami pasireikšti revoliucinę dieną. 
Generolas de Gaulle kalbėjo dau
giau negu 100.000 žmonių miniai. 
Jis įspėjo Prancūziją, jog jai gresiąs 
pavojus tiek iš komunistų, tiek iš 
Sovietų Sąjungos Jr kaltino esamą 
vyriausybę, kuri nepajėgianti - kovoti 
su tąja grėsme.

Gaullistų demonstracija buvusi 
daugiau panaši į gegužinę, kur buvę 
pakankamai įvairiausių pramogų. Už 
20 frankų galima buvę iššaiiti 5 šū
vius į Toreco ir Sovietų premjiero 
Stalino karikatūras.

De Gaulle nurodęs, jog separatis
tai (komunistai) turi būti „likviduoti 
bet kuria kaina“.

Sąjūdžio kalbėtojas nurodė, kad 
dabartinė netiesioginė rinkimų siste
ma ir viešas balsavimas esąs nedemo
kratinis, nelegalus ir veda prie vie
nos grupės kontrolės. Ministeris pir
mininkas H. Queulle galėtų baigti 
su komunistų kontrole profesinių są
jungų įstatymu keliu, bet tai nedrįs
tama padaryti tik todėl, kad bijomasi 
išprovokuoti generalinį streiką.

ĮSIDĖMĖKIME: GEGUŽĖS 17 D. 
15 VAL. STUTTGARTO RADIJAS!

Prieš išvykstant „Čiurlionio“ An
sambliui į užjūrį, Stuttgarto radijas 
š. m. gegužės 17 d. 15 vaL transliuoja 
dar vieną jo lietuviškų dainų kon
certą.
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