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tarimo, pagal -kurį turėtų būti Vo
kietija valdoma iš naujo keturių di
džiųjų tarybos, kaip tai buvo po Vo
kietijos kapituliacijos, pirmosios die
nos optimizmas visiškai pranyko. 
Vakariečius parbloškė toks nerimtas 
pasiūlymas, kuris jau prieštarauja 
Vakarų kraštų padarytiems įsiparei
gojimams Vokietijos atžvilgiu.

Kyla klausimas, kodėl Višinskis 
siūlė tai, kas neįvykdoma? Jis ži
nojo, jog Vakarai jo pasūlymą tikrai

S. m. gegužės 23 d. Paryžiuje pra
sidėjusi keturių užsienių reikalų mi
nisterių konferencija, nagrinėjanti 
Vokietijos klausimą iš esmės, nega
lės nesusidurti su Vokietijos sienų 
problema, o tuo pačių ir su jos kai
mynais, kurių tarpe turės būti pa
liesta ir Lietuva. Tačiau, kad Vi
šinskis negalėtų tartis atstovaująs 
Lietuvos interesams, mūsų diploma
tų ir dėl Lietuvos laisvės atstatymo 
kovojančių institucijų padaryta visa, 
kas šiuo metu prieinama.

Taip „Britanijos Lietuvis“ skel
bia, Lietuvos Respublikos Ministeris

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS, IŠEINĄS DUKART SAVAITĖJE

Potsdamo nutarimai jau pasenę
Višinskis užmiršo kominformo nutarimų

Veik pusantrų metų praslinko 
nuo paskutinės konferencijos ketu
rių užsienio reikalų ministerių. Jį 
įvyksta ypatingose sąlygose. Sovie
tai yra užsimoję milžiniškam žygiui 
Tolimuose Rytuose. Ten juos lydi 
nepaprasta sėkmė, bet galutiniam 
tikslui įgyvendinti reikalinga daug 
-laiko. Vakariečiai tvirtai laikosi va
karinėje Europoje. Jų persvara čia 
-neabejotina. Ir kaip tik Paryžiuje 
tariamasi dėl europinių problemų: 
Vokietijos ir Austrijos.''

Vakariečių spauda ir radijas la
bai skeptiškai sutiko tą konferenciją. 
Iš anksto buvo paruošta nuotaika, 
kad skaitytojai ir klausytojai ne
nustebtų Vokietijos reikalu nesusita
rus. Vakarinėje Vokietijoje pasku
bomis priimta konstitucija ir konfe
rencijos pirmąją dieną paskelbtas 
„Deutscher Bund“. Tuo būdu netie- 
siog pasakyta, kad vakariečiai neda
rys jokių nuolaidų Vokietijos klau
simu. Norite vakarietiško supratimo 
demokratinės Vokietijos — prašome 
Ją kurti. Sovietinė demokratija — 
nepriimtina.

> Konferencija vyksta Palais de 
Marbre Rose — rausvojo marmuro 
{ūmuose. Tačiau tenykštė dvasia 
yra balta ir ryžtinga. Vakariečiai 
prieš konferenciją tarėsi ištisas sa
kaites, kad nebūtų nuomonių skir
tumo. Konferencijon nusiųsti „patys 
Oiusi artistai“, o „dirigentai“, pa- 

ę namuose, neriasi iš kailio kad 
artą priėjus prie aiškaus spren- 
>.

L urimomis žiniomis, vakariečiai 
Vokietijos klausimu paruošė 32 psl. 
memorandumą, kuris slaptai laiko
mas. Jei Višinskis atmesiąs Bonnoje 
priimtą konstituciją, tuomet būsiąs 
pasiūlytas modus vivendi — būdas 
„sugyventi“: Berlyną paskelbus
tarptautiniu miestu, kuris būtų val
domas pagal atskirą statutą. Kitomis 
žiniomis, vakariečiai stengsis Berly
no klausimą neišjungti iš bendrojo 
Vokietijos rato. Tie klausimai ne
trukus paaiškės, nes ši konferencija 
nežada ilgai trūkti.

Pastebėtina, kad konferencijos 
pradžia yra labai sklandi ir net sku- 
1)1. Višinskis sutiko pirmame posė
dyje su dienotvarke, kurios reikalu 
anksčiau būdavo kalbama ištisomis 
savaitėmis.

Pirmieji keturi užsienių reikalų 
ministerių posėdžiai laikytini pasi
ruošimu didžiajam mūšiui. Jei pir
mąją posėdžio dieną visus gaubė op
timizmas, tai jau antrąją, kada Sov. 
S-gos atstovas Višinskis pasiūlė grįžti 
prie beveik sunykusio Potsdamo nu-

Jauja masinių areštu banga perėja Pabaltijį
Antrašte „Nelaimingasis Pabalti- 

jys“ neseniai- įsidėjo straipsnį Syd- 
svenska Dagbladet“. Laikraštis rašo: 

„Rusų aptemdymas vis dėlto ne
gali sukliudyti, kad žinios iš Pabal
tijo tai vienu, tai kitu metu nepa
siektų užsienio. Šios .žinios liudija 
apie didelį baltų tautų pažeminimą, 
kurį žiauriai vykdo bolševikai. Ne
seniai buvo sužinota, kad vėl nauja 
masinių areštų banga perėjo per Pa
baltijo kraštus. Tūkstančiai nelai
mingųjų gyvuliniais vagonais išga
benti į Sovietų Sąjungą, į rusiškas 
darbo stovyklas, kur jie susitiks su 
savo tautiečiais, jau anksčiau išga
bentais į tas pačias stovyklas, kurio
se jie nepaisydami vergijos, bado ir 
alkio dar tebevegetuoja. Rusų tero
ras nuo 1941 m. birželio 14 d. nebe
buvo taip plačiu mastu vykdomas 
kaip dabar. Šį pavasarį (1949) apie 
15.000 žmonių (iš jų 5.000 moterų ir 
3.000 vaikų) vien iš Latvijos išga
benta į Sovietų Sąjungos gilumą.

Viešas cinizmas, kurį Kremlius 
taiko pabaltiečiams, ypatingai prieš
tarauja paties Stalino per karą pasi- 
iiSŠytos Atlanto chartos pagrindams. 
Toje chartoje 1941 m. Rooseveltas ir 
■taueehillis deklaravo, kad jie nepri
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Lietuva Paryžiaus konferencijoje
D. Britanijai ir JAV įteiktos notos

Bergždžiai besisukanti mašina - JTO
Galima būtų nutylėti apie JTO, 

jei ne jos sukaktuvė — penkmetis. 
Tos sukaktuvės yra vienos liūdniau
sių, nes tos organizacijos viešpata
vimo metu pasaulyje įsigali vis di
desnė suirutė. Už tą suirutę ji neša 
didžiausią atsakomybę. Jei Tauįų 
Sąjungai pagrįstai prikišta dėl bu
vusių suiručių, JTO netiesiog pakal- 
tintina už tautų priespaudą, perse
kiojimus ir nekaltai pralietą kraują. 
Daugelis jos politinių nutarimų įra
šyta popieriuje, kuris daug paken
čia. Asmens laisvė, tautų apsispren
dimas stoja prieš asmens pavergimą, 
tautų naikinimą. Nutarimai yra ne
tikroviški, nes jie neįgyvendinami. 
Tarptautinė teisė pergyvena suirutę, 
nes nemažoje dalyje pasaulio ji ne
turi žodžio. Per penkeris metus JTO 
vaikščiojo užrištomis akimis. Idea- 

pažins jokių teritorinių pakeitimų, 
jeigu tai neatitiks laisvai išreikštos 
paliestųjų tautų valios. Tą patį yra 
ir Stalinas daug kartų pareiškęs, be 
kita ko, viename Gegužės 1-sios įsa
kyme raudonajai armijai (1942 m.): 
„Draugai! Mes kariaujame dėl savo 
pačių žemės, dėl teisingumo ir lais
vės. Mes nesiekiame pasisavinti sve
timą teritoriją arba užvaldyti sveti
mas tautas.“ Bet su paprastu suve
renumu rusiškasis diktatorius laužo 
savo paties duotą pažadą.

Babaltijy, už geležinės uždangos, 
trys tautos pasmerktos išnaikinimui. 
Tai karti tiesa. Kremlius kviečia tas 
aukas ant valstybės altoriaus, kad 
įvykdžius Stalino pažadą prie Le
nino kapo: „Padidinti ir sustiprinti 
Sovietų Sąjungą!“ Rooseveltas vieną 
kartą kalbėjo lietuvių delegacijai: 
„Nereikia kalbėti apie Lietuvos ma
žumą, nes ir mažiausia tauta turi tą 
pačią teisę į nepriklausomybės pa
laimą, kaip ir visų didžiausia.“

Todėl elgimasis su Pabaltiju yra 
tokia pat gėdos dėmė XX amžiaus 
istorijoje, kaip ir tas likimas, kuris 
Ištiko daug didesnes tautas rytuose,“ 
baigia laikraštis.
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atmes. Nejaugi vėl prasidės tuščias 
laiko gaišinimas? Juk ir kominfor- 
mas 1948 m. nutarė, kad reikia Vo
kietija suvienyti, gi Višinskį^, prie
šingai bolševikų nutarimams, eina 
senu ir nebeatnaujinamu keliu. Juk 
keturių tarybos valdymas nereikštų 
Vokietijos vienybės. Vokietijos vie
nybė tegalima tik visoje Vokietijoje 
įvykdžius laisvus rinkimus ir po to 
sudarius vyriausybę.

Ketvirtadienį, t. y. per trečiąjį

Londone p. B. K. Balutis Lietuvos 
reikalu sąryšy su Paryžiaus konfe
rencija yra įteikęs notą D. Britani
jos vyriausybei. Gi United Press ži
niomis iš Washingtono, Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegacija lankėsi 
pas JAV užsienių reikalų ministerį 
D. Acheson, prieš jam išskrendant į 
Paryžiaus konferenciją, ir įteikė me
morandumą. Memorandume reika
laujama daryti visa, kas tik galima, 
kad Sovietų Sąjunga pasitrauktų iš 
Rytprūsių ir Pabaltijo valstybių, at
statant jų teritorijose anksčiau bu-

GED. GALVANAUSKAS

lai, siekimai ir tikrovė tapo iki šio 
meto nebuvusia priešginybe. JTO 
pamažu sau kasa duobę. Kai ji at
sidurs joje, pasaulyje maža kas ap
gailės, išskyrus išlaikomus iš jos ki
šenės ar benaudojančius ją savo 
egoistiniams tikslams siekti.

Esminiai klausimai nepaliesti. 
Trečioji pilnatis pasižymėjo kiek di
desniu ryžtu, bet tik žodžiais. Pary
žiuje vykusiuose posėdžiuose buvo 
paliesti kai kurie gyvybingi klausi
mai: Korėja,- Graikija, nusiginklavi
mas, atominė energija. Visi šie es
miniai klausimai, palydoje gausybės 
šalutinių, liko pamiršti Flushing 
Meadows Park tos pat pilnaties tą
soje. Ikšiolinė patirtis įrodė, kad 
tais reikalais bergždžia kalbėti. Dvi 
stovyklos turi savo nuomonę, kurią 
siekia primesti pasauliniam forumui. 
Tuščiažodžiavimas įgriso. Korėja, to
liau laužoma be pasigailėjimo. Grai
kijoje vyksta pilietinis karas. Vie
ton nusiginklavimo dedamos pastah- 
gos kuo greičiausia baigti visuotinį 
apsiginklavimą abiejuose sparnuose. 
Atominio ginklo reikalas prilyginti
nas viduramžiškai alchemijai. Nie
kas neabejoja, kad vieni tą išradi
mą paskubomis tobulina, kiti siekia 
jį turėti, jei dar neturi. Malajuose 
rasta laikinė išeitis, bet olandų ir 
malajiečių dėka. Palestinos klausi
mas išspręstas iki jėgos santykio pa
kitimo. Visa tai yra tik pleistrai, 
klijuojami ant mirtinų žaizdų. Tuo 
metu Kinijoje vyksta epochinis per
versmas, didžiausias kraujo pralie
jimas. Šis perversmas turės milži
niškos įtakos ne vien Tolimųjų Ry
tų, bet ir viso pasaulio politinei vė
lyvesnei raidai.

Graikija. JTO tapo blogo vardo 
politine birža. Joje JTO gen. sekre
torius Trygve Lie ir Australijos už
sienio reikalų ministeris Herbert V. 
Evatt vedė užkulisines derybas grai
kų sukilimui likviduoti. Viešieji 
svarstymai ir užkulisiniai pasitari
mai nieko gero neatnešė. Sovietai 
ir jų satelitai padarė Balkanų ko
misiją neveiksmingą.

Maskva tuo pat metu „imasi žy
gio“ graikų sukilėlių klausimui iš
spręsti. Savo siūlymais: nutraukti 

susitikimą, Bevinas, privačiai pasi
kalbėjęs suz Achesonu, pareiškęs, jog 
Vakarai iniciatyvą turi savo rankose 
ir kad jie bus priversti Višinskį pri
spausti prie sienos, paskelbiant Va
karų derybų sąlygas. Višinskiu! be- 
liksią tiki pasakyti taip arba ne. Jei
gu jis nenorės kalbėtis, konferenci
jos likimas gali būti labai aiškus. 
Šiaip ji numatoma baigti savaities, 
ilgiausia — dviejų savaičių laiko
tarpyje.

vusią teisinę būkię. ALT atstovai 
pasisakę kalbą 1 mil. amerikiečių 
vardu, kurių giminės ir artimieji pa
talpinti Lietuvoje ar Sovietų Sąjun
goje esančiose koncentracijos stovy
klose. Jie pareiškė D. Achesonui, kad 
Vokietijos problema negalinti būti 
išspręsta, pri"š tai neišsprendus Bal
tijos valstybių klausimo garbingu 
būdu ir su šventa atsakomybe, kurią 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
uždeda Atlanto- charta ir Jaltos de
klaracija apie Europos tautų iš
laisvinimą.

kovas, paskelbti amnestiją, laisvai 
išrinkti parlamentą ir iš kaimyninių 
kraštų atstovų sudaryti taikinimo 
komisiją yra siekimas dar tvirčiau 
padėti mongolišką batą graikų že
mėje.

Šis „sovietinis“ taikingumas iš
plaukia iš dabartinės padėties: Mas
kvos ir Belgrado santykių. Bulga
rijai ir Albanijai yra duotas parė
dymas remti graikų sukilėlius. Tuo 
žygiu netiesiog paliečiamas Jugosla
vijos saugumas. Kariškas jugoslavų 
pajėgumas yra žymiai didesnių už 
albanų ir bulgarų. Todėl sovietai 
„siekia taikos“, kad atėjus palankes
niam laikui galėtų veikti.

Tikybinis persekiojimas. Visi ge
rai žino, kad sovietų įtakos kraštuo
se vyksta nepaprastas katalikų Baž
nyčios persekiojimas. Mindszenty 
byla buvo paskutinis lašas perpil
dytoje taurėje. Ką daro JTO, kuri 
Paryžiuje pasmerkė bet kurį žmo-

VYKD. TARYBOS PIRM. V. SIDZIKAUSKAS PAS BOSTONO MERĄ 
Geg. mėn. 9 dieną Bostono meras James Michael Curley priėmė lietu
vių delegacijos lydimą Vykd. Tarybos pirm. V. Sidzikauską, kuris dieną 
prieš tai padarė Bostone pranešimą Lietuvos aktualiais klausimais. Pa
veiksle matome: iš kairės į dešinę — adv. Ant. O. Shalna, Lietuvos 
garbės konsulas, James Michael Curley, Bostono m. meras, mln. V. Sidzi
kauskas, gaunąs miesto raktus, ir adv. J. G. Grigalus, Bostono ALT Sky

riaus pirm. ALT

Lietuva
Tėvynė 
mūsų...

Dillingen/D., 1949 m. gegužės 28 d.

Austrija jau atvirai pradeda neri
mauti dėl savo padėties. Gegužės 
21 d. užsienio politikos komisija 
nutarė sukurti savo kariuomenę. 
Tautinė partija savo konferencijoje 
pritarė tam nutarimui. Austrijos vy
riausybė pakartotinai kreipėsi į va
kariečius, kad Paryžiuje būtų nu
tarta tuoj atitraukti kariuomenes ir 
leista organizuoti Austrijos ginkluo
tą pajėgą. Kuri jėga neatitrauksianti 
kariuomenės iš Austrijos, pagal JTO 
Saugumo tarybos nutarimą, toji lai
kytina agresorium. Pažymėtina, kad 
toks austrų nusistatymas pareikštas 
gegužės 20 d. užsienio reikalų mini- 
sterio Dr. Karl Gruber. Ar šis pa
reiškimas yra jo sugalvotas?

Britai atvirai pripažino, kad jie 
linkę kariuomenę iš Austrijos ati
traukti. O kaip sovietai? Mes teži
nome, kad konferencijoje yra nusi
statyta Austrijos klausimu ir tuo at
veju kalbėti, jei Vokietijos reikalais 
nebus susitarta.

Sovietų delegacija įžengė pasku
tinė J rausvojo marmuro rūmus. Ar 
ji nebus pirmutinė, kuri norės iš
sprukti iš to maišo, kad nebūtų 
užrišta? Iš to klausimo seka tragiš
kos išvados, kurių prasmė paaiškės 
artimoje ateityje.

gaus teisių varžymą ir genocidą? 
Tarytum ji būtų paukščių pajuokos 
vardo, vėl deklamuoja seną posmą, 
bet nedaro jokių veiksmingų žygių 
ir net nesiekia ištirti tenykščių per
sekiojimų. JTO dar kartą pasielgia 
fariziejiškai — paveda JAV ir D. 
Britanijai daboti, kad žmogaus tei
sės nebūtų siaurinamos Balkanuose. 
Ką-gi tie kraštai galės daryti? Ge
riausiu atveju nuolat rašyti notas, į 
kurias sovietai net neras reikalo at
sakyti.

Ne ką rimtesnis pasirašymas kon
vencijos spaudos laisvei ir informa
cijai patikrinti. Ką tuo žygiu siekia 
vakariečiai? Savo tarpe jie neturi jo
kių nesutarimų. Spaudos atstovai 
vis didesnių varžymų sulaukia so
vietuose, kurie turi laisvas rankas ir 
ateičiai.

Italijos kolonijos. Tą klausimą 
besvarstant, JTO atsidūrė prie be
dugnės. Tuomet Bevin ir Sforza 
bandė surasti naują sprendimą. Jis 
buvo pateiktas pilnačiai. Tačiau dėl 
Tripolitanijos globos klausimo JTO

(Nukelta į 3 pusi.)

Gen. Clay Įspėjimas
Buvęs Vokietijos karinis guber

natorius generolas Clay per radiją 
New Yorke įspėjo pasaulį pareikš
damas, kad „kiek tai liečia šaltąjį 
karą, mes galime pasiekti susitari
mą, kuris padėtų situacijai, bet mes 
niekuomet neturime užmiršti, kad 
tikrasis komunizmo tikslas yra pa
saulio užvaldymas ir kad nuo šio 
tikslos, atrodo, nebus atsisakyta.*

(AP)
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Lietuvos laisvės šauklys
Vaižganto 16 m. mirties sukakčiai (1933. IV. 29—1949. 29) paminėti

Jau devinti metai, kai mūsų tau-' 
ta draskoma, kankinama ir naikina
ma. Ji, galime drąsiai teigti, ligšio
linėje savo būtyje gyvena pačius 
sunkiausius, baisiausius ir tragiš
kiausius laikus. Ar ji ištvers, ar ji 
pakels jai likimo siųstus didžiuosius 
bandymus? Į šį klausimą tegali būti 
tik vienas atsakymas: jei ji savo 
dvasia bus tvirta, jei kančia nepa- 
lauš jos valios, ji’ ištvers.

Iš kur mes šiandien savo silp
stančiai dvasiai turime semtis jėgų? 
Tik iš praeities. Praeitis neleis mu
myse užblėsti tautinei sąmonei ir 
kūrybinei dvasiai. Praeitis labiau 
išryškins mūsų tragiškąją dabartį. 
Praeitis mums padės ne tik susirasti 
teisingą kelią į šviesesnę ateitį, bet 
taip pat duos ir jėgų tai ateičiai 
kurti.

Tokios tai mintys pirmiausia ky
la, norint priminti didžiojo mūsų 
tautos dvasios ir gyvybės reiškėjo 
Vaižganto asmenybę ir kūrybą jo 
šešiolikos 'metų mirties sukakties 
proga. Tačiau tai nelengva padaryti. 
Vaižganto, lyg milžino ąžuolo, šak
nys giliai įleistos į Lietuvos žemę, o 
jo galinga viršūnė daug audrų at
laikiusi, didingai remia tėvynės pa
dangę. Jau su „Aušra“ stojęs prie 
tautinio darbo, Vaižgantas visą savo 
gyvenimą žengė žymiųjų mūsų tau
tos veikėjų pirmosiose gretose, vei
kliai dalyvaudamas visuose didžiuo
siuose mūsų tautos žygiuose, atve
dusiuos tautą į laisvę ir nepriklau
somos valstybės atstatymą.

Spaudos draudimo metu Vaižgan
tas slaptųjų organizacijų kūrėjas, 
energingas lietuvių draudžiamosios 
spaudos organizatorius bei platinto
jas, drąsus kovotojas su Lietuvos 
rusintojais ir lenkintojais.

Spaudos laisvę atgavus, Vaižgan
tas sumanus ir nepailstąs lietuvių 
kultūrinio gyvenimo organizatorius. 
Jis dirba lietuviškų laikraščių re
dakcijose ir įvairiose organizacijose. 
Jis lietuvių tautos reikalais važinėja 
po kitus kraštus, pasiekė net mūsų 
tautiečius Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Jam nesvetima ir politika. 
Jis Didžiojo Vilniaus Seimo dalyvis, 
jis drąsiai šoka ir į 1905 metų revo
liucijos sūkurį, tikėdamas ko gero 
Lietuvai.

Didžiojo karo atpfėštas if savo tė
viškės tremtinio klystkelėse nepasi
metė. Lengvino sunkią tremtinių 
būtį, tiesė kelią Lietuvos nepriklau
somybei ir, ilgėdamas savojo krašto, 
mūsų literatūrai padovanojo didžiulę 
„Pragiedrulių“ epopėją.

Sugrįžęs dar į vokiečių okupuotą 
Vilnių Vaižgantas tuojau kibo į vals
tybės kuriamąjį darbą. Dirba Lietu
vos Valstybės Taryboje, iš čia greitai 
pereina prie laikraštininko darbo. Jis 
nepaprastai kūrybingas. Lietuvos 
laisvė jam teikia įkvėpimo ir ener
gijos, nes „laisvė kaitresnė ir skais
tesnė ^už pačią saulę. Saulė tešviečia 
viršuj, laisvė gi peršviečia vidų ir 
ten sudaro gemalų”. (Vaižganto 
Raštai 1 t 31 psL). Dirbdamas „Lie
tuvos Aide“, o vėliau savo sukur
toje „Nepriklausomoje Lietuvoje", 
Vaižgantas kūrybiškai stipriu publi
cisto stiliumi kelia šimtus mūsų tau
tai aktualiausių klausimų.

Bolševikams artėjant prie Vil
niaus, Vaižgantas iš amžinosios Lie
tuvos sostinės nepasitraukė. Eilėje 
savo straipsnių „Nerimo laiko Ra
mioji Naktis“, „Lietuvos priešininkai 
čia pat“ ir kt. jis kreipia visuomenės 
dėmesį j artėjantį pavojų.' Bolševi
kams artėjant prie pat Vilniaus, jis 
drąsiai lietuvius įspėja, „jog laukia

mosios tvarkos mes negalime susi
laukti iš tų žmonių, kurie laiku pa
sižadėjo niekais paversti visas mūsų 
pastangas patapti sau žmonėmis, lais
vais, niekam nepriklausomais, nei 
vokiečiams, nei lenkams, nei ru
sams“ (Vaižganto Raštai, 203 psl.).

Iškentęs Vilniuje bolševikų oku
paciją, Vaižgantas sulaukė naujos 
lenkų okupacijos, kuri pakeitė bu
vusią bolševikinę. Jis publicisto 
plunksna gina skriaudžiamų lietuvių 
teises, kovoja dėl Vilniaus laisvės. 
Vaižgantas tokia nepaprasta drąsa 
naujiems okupantams rėžia tiesą į 
akis, jog nei prieš jį nei po jo nie
kas nebuvo išdrįsęs tai daryti. Pas
merkęs bolševikinį metodą, „kad 
kiekvienas šnipinėtų savo kaimynus 
ir (davinėtų juos“, Vaižgantas smer
kia ir tuos, kurie lenkams {davinėja 
„bolševikus“. Savo straipsnį „Įda
vimų epidemijos“ jis baigia prana
šingais lenkams žodžiais: „Ponai 
okupantai: „Jūs čia buvę, čia nebe
busite. O mums reiks likti.’ Sakotės 
išvadavę mus iš kūno „jungo”: ne
pajunkite gi mūsų Į sielos jungą, 
kad mus akstinu varinėtų,. artų ir 
akėtų visokios rūšies ir amžiaus de- 
nunciantai! (Vaižganto Raštai II t.
7 psl.)

Savo straipsniuose Vaižgantas 
dažnai kelia laisvės klausimą. „Idea
las — neatmainomas; tegalima mai
nyti jo pasiekimo būdas. Laisvė — 
visados ir visur buvo ir bus vienoda, 
lygiai miela, lygiai būtina ir priva
loma, lygiai laukiama“ (ten pat 107 
psl.). Tame pat straipsny „Laisvės 
ginklais“ jis rašo: „Mums nėra gana 
kariuomenės didelei tautai atsispirti. 
Alė nė to tiek mes neturėjome, kai 
drįsome dar didesnei rusų tautai

spirtis. Mes turime didelį Ir per 
amžių amžius garbintą ir dar nieko 
neužvylusį ginklą — Laisvę. Ir mes 
Goliatai: Jūs į mus einate su skydu 
ir kalavija: mes gi prieš einame var
dan Laisvės ir mes nugalėsime, kad 
ir užimtumėte „czysto polskie“ Sir- 
vintus, Kuktiškes, Malėtus, Prienus“. 
(Ten pat, 109 psl.)

„Laisvė tai siela, kuri gaivina 
mano Tėvynę. Nėra Laisvės — nėra 
nei Tėvynės, nėra Tėvynės — nebus 
nei Laisvės. Mylėdamas Lietuvą, 
myliu Laisvę, kurią tegali man lai
duoti nepriklausoma Šalis, mano Tė
vynė. „

„Ir mano Tėvynė reali, turi savo 
vietą pasaulyje, iš kurios Jos niekaš 
netesės išstumti. Gali ją smaugti 
priešai ar broliai apsikabinę, tik vi
siškai užsmaugti negali, kol nebus 
visai tautai nukapotos galvos. Ligi 
tik atsigniauš smaugėjo rankos, tauta 
žiobtelės gimtojo kvapo ir sušuks: 
tebesu gyva!“ (Ten pat, 213 psl.)

Iš lenkų okupuoto Vilniaus 1920 
metų pradžioje atvykęs į laikinąją 
Lietuvos sostinę Kauną, Vaižgantas 
visu savo audringu temperamentu iš 
pradžių šoko į politinį gyvenimą. 
Lietuva ruošėsi Steigiamojo Seimo 
rinkimams. „Lietuvoje gyvenimas 
verda kunkuliuoja, jos likimas ruo
šiamasi spręsti, o aš, jos patriotas, 
garbintojas ir mylėtojas, stoviu nuo
šalyje? Ak, ak, greičiau į tą bendrą 
sūkurį! Ir bent pabaigoje agitacijos 
murkt į sūkurį. .Per vieną oktavą 
apibėgau penkis valsčius, pasakiau 
aštuonias kalbas, gyniaus, su kuo tik 
susitikdamas; ko ne tik su telefono 
stulpais. Vis už tą pačią „evange- 
lium secondum Pažangam Tautae“ 
(Vaižganto Raštai, III t. 6 psl). Ta-

Vadovas jau spausdinamas
Rašo Pr. Skardžius

Nors dabartinės aplinkybės di
desnio masto darbui yra gana sun
kios, vis dėlto prieš kelerius metus 
pradėtas „Lietuvių kalbos vadovo“ 
ruošimo darbas buvo be atvangos 
toliau varomas, nors ir su didelėmis 
sunkenybėmis. Viena iš sunkiausių 
kliūčių buvo ta, kad kaikurių labai 
svarbių šaltinių visai nebuvo galima 
gauti arba kaikuriuos iš jų galėjai 
gauti tik po didelio vargo ir daug 
laiko praėjus. Antra kliūtis buvo 
didelė aktyvių ir numaningų padėjė
jų stoka, pvz. vienas iš Vadovo pra
dininkų pačiame darbo karštymetyje 
iš pradžių dėl sunkios ir ilgos ligos, 
o paskui dėl emigracijos turėjo visai 
išsijungti. Visa kita niūrioji kasdie
nybė (išsiblaškymas, kasdieniai rū
pesčiai, ateities klausimas ir t.t.) taip 
pat daug kliudė darbą. Tačiau ne
maža tų kliūčių, kad ir su dideliais 
vargais, darbas buvo baigtas: pir
mosios, teorinės, dalies rašomąja ma
šinėle (in folio) prirašyta 260, o antro
sios dalies, žodyno, 1315 psl. Sunau
dota apie 50 pagrindinių šaltinių. 
Medžiagos duota didžiai aktualios ir 
retos, kurios ateityje daugelis užsie
nyje jau visai nebegalės gauti. Pasi
rūpinta, kiek aplinkybės leido, duoti

čiau partinės rietenos, griaunančios 
autoritetus, skelbiančios luominę ko
vą, .ardančios žmonių gerus santy
kius, Vaižgantui greit įkyrėjo, ir jis 
perėjo į ramesnį kultūros darbą.

Steigiamąjį Seimą Vaižgantas 
sveikino džiaugsmo kupina širdimi, 
1920 metais gegužės 14 d. Steigia
mojo Seimo susirinkimo išvakarėse 
Vaižgantas rašė: „Tauta“ kritikavo 
prirengiamąjį darbą; kritikuos ir

(Pabaiga 3 psl.)

Lietuvių inžinierių ir architektų 
suvažiavimas Kemptene /

Masinės emigracijos akivaizdoje 
šių metų gegužės 21—22 dienomis 
Kemptene įvyko Liet. Inžinierių Dr- 
jos Užsienyje metinis skyrių atstovų 
suvažfavimas. JDr-jos pirmininkas 
Prof. J. Šimoliūnas, atidarydamas 
suvažiavimą pažymėjo, jog šis 4-tas 
tremtyje inžinierių ir architektų su
važiavimas yra paskutinis Vokieti
joje. Dalis valdybos narių jau per
sikėlė į USA (prof. S. Kolupaila, 
dipl. inž. Tamašauskas), gi likusieji 
centro valdybos nariai numato į ten 
persikelti artimiausiu laiku. Šiais 
metais draugija nustojo dviejų bran
gių savo narių: tremtyje mirė prof, 
dr. V. Jakovickas ir dipL inž. Pope- 
liučka, kuriu prisiminimas pagerbtas 
atsistojimu. įdomią paskaitą apie

O. B. Audronė

Ieškosiu
Kai pavasaris atlėks 

-'Viesulus paleidęs,
Kai palangėj nusižvengs
Jaunas baltakartis.

Ir žaliuojantis sustos 
Laukdamas prie vari:; - • 
Vai išbėgsiu tekina, 
Kad žiedais pabertų.

Kai pavasaris žydės 
Kvepiantis šakose — 
Naujo džiaugsmo pumpurų 
Žiedlapiuos ieškosiu.

urbanisto ir architekto uždavinius 
skaitė prof. K. Kriščiukaitis. Po 
paskaitos skelbiama pertrauka ir to
liau tęsiami darbo posėdžiai. Suva
žiavimui pirmininkauti kviečiamas 
prof. S. Dirmantas. Centro valdyba 
siūlo pakeisti dabartinį draugijos 
pavadinimą, nes dėl perkelimo drau
gijos į užjūrio kraštus ir dėl pasi
reiškusių žalingų tendencijų skaldy
ti draugijos veikla, tiek įstatai, tiek 
pavadinimas, neatitinka naujų gyve
nimo ' sąlygų. Prof. J. Kaminskas 
siūlo šiame suvažiavime pavesti cen
tro valdybai pakeisti tik draugijos 
pavadinimą, gi įstatų pakeitimas rei
kalauja nuodugnaus apsvarstymo ir 
naujų įstatų tvirtinimą pavesti se
kančiam . suvažiavimui. Pasiūlymas 
su nekuriais pakeitimas priimamas. 
Draugijos naujas pavadinimas nusta
tomas toks:
PASAULIO LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 

IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGA 
Apsvarsčius vilą eilę dienotvar

kės klausimų, ilgiau sustojama ties 
s-gos skyrių veiklos koordinavimu. 
Iš centro valdybos pranešimo išryš
kėjo, jog sėkmingai veikia šie s-gos 
skyriai: Anglijoj, Švedijoj, Italijoj, 
Prancūzijoj, Australijoj, Kolumbijoj, 
Brazilijoj, Argentinoje ir USA. Iš 
atsiųstų skyrių sveikinimų ir prane
šimų raštu matosi, jog kai kurie 
skyriai turi, po keliolika narių 
(Brooklyne — 16, Bostone — 8, Ang
lijoj — 15 ir t. t.). 'Stiprus s-gos 
skyrius kuriasi Australijoj, kur yra 
nuvykę s-gos nariai prof. V. Žemkal-

revizijos komisijos pranešimus, ren
kami garbės teismas ir revizijos ko
misija. Į garbės teismą išrenkami 
prof. S. Dirmantas, dipl. inž. Siruta- 
vičius ir dipl. inž. Okųnis. Į revizi
jos komisiją: inž. Riauba, dipl. inž. 
Silvestravičius ir dipl. inž. Mikoliū
nas. Centro valdyba prašoma toliau 
eiti savo pareigas iki bus galimybė 
sušaukti sekantį atstovų suvažiavi
mą USA. Nutarta toliau leisti s-gos 
nariams biuletenį ir žurnalą „In
žinieriaus Kelias“. Suvažiavimas už
darytas pakilusia nuotaika, kaip 
paskutinis Vokietijoj. Justa

pačių reikalingiausių ir naujausių 
kalbinių žinių visiems visuomen® 
atstovams: ir mokytojams, ir rašy
tojams, ir spaudos darbininkams, ir 
dvasininkams, ir žodynų bei grama
tikų autoriams ir kit. Viskas sura
šyta, kiek buvo įmanoma, visai pa
prastu, įmanomu būdu, be didžių 
kalbotyrinių gudrybių. Bet tuo pat 
metu buvo stengiamasi skaitytojams 
duoti tik tai, kas yra visai tikra, au
tentiška, t. y. kas buvo galima nea
bejojamais šaltiniais patvirtinti. Šiuo 
būdu buvo norima duoti visai tikros 
kalbinės medžiagos, kuri tiktų tiek 
praktikai, tiek moksliniams reika
lams; pvz. net naujadarai yra skir
tingai sužymėti, kad skaitytojai juos 
lengvai galėtų atskirti nuo natūrali
nių davinių. Žodžių kirčiavimas yra 
patikrintas iš pačių naujausių ir pa
tikimiausių šaltinių; jei kuris žodis 
keleriopai kirčiuojamas, tuo tarpu 
negalint griežtai apsispręsti, duoda
mi bent keli kirčiavimo atvejai. To
liau nurodoma, kurių nereikalingų 
svetimybių ir nevykusių nau adarų 
reikėtų vengti, paaiškinamos specia
lesnės reikšmės, apibrėžiami svar
besni terminai, atitaisomos iškraipy
tos lytys, nurodomas tikrinių svet^ 
mybių tarimas, pažymima vartoja
mųjų skolinių kilmė ir Lt.

Ir štai šitoks gana sudėtingas dar
bas yra jau visai baigtas. Prieš ka
lias savaites Hanave, LTB centro ko
miteto būstinėje, buvo pasirašyta su- 
tartis su leidėjais. Kiek anksčiau, 
buvo nupirkti specialūs kirčiuoja
mieji ženklai. Kiek sunkesnis daly
kas buvo rasti spaustuvę, kuri ga
lėtų šitą darbą rinkti trimis spaud
menimis, bet ilgainiui ir tai pasisekė, 
todėl Vadovas jau yra renkamas vie
noje didelėje Bielefeldo spaustuvėj® 
(anglų zonoje). Specialus popieriui 

.taip pat jau užsakytas Dett ngene 
(prancūzų zonoje).

Taigi, „Lietuvių kalbos vadovas1* 
nepaliaudamas žengia pirmyn ir ne
trukus galės aplankyti savo skaitys 
tojus. Visi jo laukiantieji, tikiuos, 
nebus apvilti. Mes, autoriai, savŪĮ 
pažadus esame beveik šimtu nuošim
čių atlikę; manau, kad ir leidėjai, 
gausiai visuomenės remiami, irgi pa
darys visa, ko iš jų laukiama. Vist 
stengsimės iš paskutiniosios, kad Va* 
dovas ko greičiausiai pasirodytų.

Visi, kurie norėtų gauti Vadovu 
turėtų užsiprenumeruoti. Anglijoj 
ir Australijoje jis atsieina 15 ši!., 
Amerikoje 2,5 dol., Vokietijoje 1Q 
DM. LTB centro komiteto pirminiu* 
kui P. Gaučiul išvykus į JAV, už
sakymus galima siųsti šiuo adresui 
B. Gaidžiūnas, (14b) Pfullingen, 
Wurttb., Goethestr. 22, Germany.

Posakis 1. J. Sambūrio „Šviesa“ gyvenime
Š. m. balandžio 2—3 d. Tūbingėne 

įvyko A. J. S. „ŠVIESA“ visuotinis 
atstovų suvažiavimas, kuriame buvo 
pakeistas Sambūrio statutas ir iš
rinkti nauji vadovaujantieji organai. 
Į laikinąją vyriausiąją Sambūrio 
valdybą buvo išrinkti: Dr. M. Jesai- 
tis, Dr. J. Valaitis ir - L. Dirkienė. 
Laikinajai Vyr. Valdybai suvažiavi
mas pavedė tvarkyti Sambūrio rei
kalus šiuo emigraciniu periodu. Be 
to, suvažiavimas išrinko naują rajo
ninę V. Europos valdybą iš: Dr. J. 
Petkevičiaus, V. Pitkunigio ir D. 
Matulaitytės.

Ta, pačia proga suvažiavimas 
priėmė tokį komunikatą spaudai:

„Atsižvelgiant į tolimesnį lietuvių 
tremtinių išsiskirstymą po platųjį

pasaulį suvažiavimas nutarė pakeisti 
a. j. s. „Šviesa" statutą. Ragai 
tuos organizacinius statuto pakeiti
mus A. J. S. „ŠVIESA“ atsisako vien 
tik akademinio pobūdžio ir Išeina j 
gyvenimą kaip Sambūris „ŠVIESA", 
Sambūrio tikslai ir ideologinės gai
rės ir toliau pasilieka tie patys. Sam
būris ir toliau stengsis ugdyti laisvą 
ir tolerantingą žmogų, plės huma
nistines idėjas ir kovos dėl savo tau
tos laisvės laisvų tautų šeimoje. Tam 
tikslui Sambūris „ŠVIESA“ kviečia 
visus lietuvius į bendrą kultūrinį 
darbą ir į bendrą kovą.

Ir šviesa Ir tiesa mūs žingsniui 
telydi!“

SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS

Kasselio stovykla iškarstoma
, Stovyklos gyventojams nesutikus 

išsikelti Austrijos pasienin į ten 
esančią žydų stovyklą, vis dėlto buvo 
išsikovota galimybė persikelti į ki
tas lietuvių gyvenimas Stovyklas Ba
varijoje. Gegužės 12—14 dienomis 
visu spartumu vyko registracija J lie
tuvių numatytas stovyklas, kurių 
esama 6: Memmingenas, Schwabisch- 
Gmūnd, Mūnchenas, Domstadtas prie 
Ultno, Dillingenas ir Kemptenas. Į 
Memmingeną ir Schwabisch-Gmund 
nustatyti kontingentai (400 ir 300 žm.) 
buvo žymiai perviršyti ir nevisi ga
lėjo ten sutilpti, tuo tarpu kai į li
kusias 4 stovyklas norinčiųjų vykti 
buvo gana mažas. Schwabisch-Gmūn- 
dan keliasi ir Kasselio gimnazija, o 
taip pat ir kiti dar gyvi kultūriniai 
vienetai Išsikėlimui datos nustaty
tos taip: į Memmingeną gegužės 24 
si., i Schwfibisch-Gmiind. Dillingeną,

Dornstadtą ir Kempteną — gegužės 
30 d., į Mūncheną gegužės 31 d.. Tu
rintieji EC Nr. į JAV, priimtieji arba 
užsiregistravę emigruoti į kitas vals
tybes ir panašūs galės pasilikti Kas- 
selyje ir nesikelti į naujas stovyklas.

— Gegužės 9 d. stovyklon buvo 
užsukęs norvegų laikraščio „Morgen- 
bladet“ redaktorius iš Oslo. Svečias 
apžiūrėjo visą eilę įstaigų, aplankė 
barakinę bažnytėlę ir kit. Jis buvo 
labai sudomintas stovyklos vidaus 
susitvarkymu ir apskritai visais DP 
rūpesčiai bei reikalais.

— Gegužės 12 d. į JAV išvyko 
Kasselio giminazijos įkūrėjas ir pir
masis direktorius dipl. inž. St. Skur- 
vydas. Jo nuopelnai švietimo srityje 
yra dideli ne tik steigiant giminazi- 
ją, bet ir visą ketverių metų laiko
tarpį dėl jos dirbant. JMv. Siti.

nis, dipl. inž. Tuskenis ir kiti.
Šeštadienio posėdžius užbaigus, 

vakare Kempteno stovyklos kviesti
niai svečiai ir suvažiavimo dalyviai 
susirenka kukliam' alučiui. Alučio 
metu prof. J. Kaminskas padarė pla
tų pranešimą apie esamą politinę pa
dėtį ir atliktus Planavimo Komisi
jos darbus. Krašto atstatymo ir pla
navimo projektų paruošimas yra 
tiek pažengęs pirmyn, jog netrukus 
rengiamasi atiduoti į spaudą pirmąjį 
atliktų darbų tomą. Po pranešimo 
išsivysto įdomios diskusijos kurių 
metu . laikas prabėga nepastebimai.

Antrąją suvažiavimo dieną tę
siami darbo posėdžiai iš ryto ir po 
pietų. Nutarta priimti pakvietimą 
dalyvauti nariu naujai steiglamoj 
Tarptautinėje DP Inžinierių ir Ar
chitektų s-goje. Ši s-ga organizuo
jama Tarptautinės Pabėgėlių organi
zacijos INCOPORE iniciatyva. Liet, 
inž. ir arch, s-gai toje atstovauti iš
renkami dipl. inž. Banėnas ir dipl. 
arch. Vizgirda. Priėmus iždininko ir

Iš tarptautinės IRO paieškojimų įstaigos veiklos
Tarptautinė IRO paieškojimų 

Įstaiga, Arolsene prie Kasselio, yra 
viena didžiausių tos rūšies įstaigų 
pasaulyje, tarpininkaujanti ieškant 
pastarojo karo metu dingusių suau
gusių ir vaikų. Vien per pirmąjį šių 
metų ketvirtį saulukta 12.500 naujų 
paieškojimo prašymų. Bendrasis ieš
komųjų asmenų registras siekia iki 
4 milijonų pavardžių. Per šios įstai
gos veikimo laikotarpį pagal gautus 
pranešimus ir suplaukusias žinias 
išaiškinta maždaug 354.000 asmenų.

Siekdamas, kad būtų našesnis 
dingusių mažamečių vaikų ieškoji
mas, kurie spėjama esant Vokietijoje 
ir kurių tėvai priskiriami sąjungi
nėms tautoms, yra šios įstaigos, vai
kų ieškojimo skyriaus išdirbtas spe
cialus planas. Pagal šį planą, kuriam 
pritaria amerikiečių, britų ir pran

cūzų okupacinė valdžia, per viene
rius metus turėtų užpildyti specia
lias anketas visi vokiečiai, kurie yra 
nuo 1939 metų įsūnijję-įdukrinę ne 
Vokietijoje gimusius vaikus, jeigu jie 
dabar ne vyresni kaip 17 metų am
žiaus. Tas pačias anketas turi už
pildyti ir visos vokiečių vaikų prieg
laudos bei institutai. Reiškiama vil
tis, kad šitokia našlaičių svetimša
lių registracija padės ne vienai mo
tinai ir ne vienam tėvui susirasti sa
vo dingusius, tačiau svetimųjų glo
bojamus vaikus.

Tėvai, kuriems dar nėra pasiseką 
savo mažamečių vaikų susirasti, jei
gu jie spėjama esant Vokietijoje, Iša
rėtų netrukdami kreiptis į minėtąją 
įstaigą šiuo adresu: IRO-Suah&ensL 
(16) Arolsen bei Kamei

2



1849. V. 28.

Dešimtmetis be laisvės1
KLASTINGOJO KREMLIAUS REPLĖSE Z RAŠO J. MESKUITIS

Ispanijos nesuviliojo Reichas
SAKO ISPANIJOS BEFAS FRANCO

pareiškė neturįs pakankamų įgalio
jimų taip svarbiam Lietuvos klausi
mui spręsti. Tokius įgaliojimus gali 
suteikti tik vyriausybė su prezidentu 
nuodugniai visą reikalą ir pateiktus 
sutarčių projektus apsvarstę.

Aiškiai matėsi, kad nei Stalinui 
nei Molotovui nepatiko toks Urbšio 
spyrimasis ir atsisakymas dėti tuoj 
parašą po tokiu „aiškiu reikalu“, 
kurį taip greit ir lengvai sugebėjo 
„spręsti“ ir „įvertinti“ estų užsienių 
reikalų ministeris (kiek vėliau, Lie
tuvos vyriausybei dar išeičių beieš
kant, ir latvių). Nelauktai kieta Lie
tuos delegacijos laikysena vis tik 
privertė sutikti Kremliaus vyrus su 
faktu, jog tokioms sutartims pasira
šyti tikrai reikalingas atitinkamos 
vyriausybės autoritetas.
• Urbšys išskubėjo Kaunan painfor
muoti vyriausybės apie susidariusią 
keblią padėtį.

Lietuvos vyriausybei nereikėjo il
gai svarstyti, kad supratus, jog so
vietų reikalavimai įsileisti jų įgulas 
Lietuvos teritorijon sudaro mirtiną 
smūgį ir pavojų nepriklausomybei. 
Pats sovietų reikalavimas, be to aiš
kiai prieštaravo jau veikiančių su
tarčių su Sov. Sąjunga dvasiai ir 
raidei. Tačiau taip pat buvo aišku, 
kad reikalas jau sukosi ne apie su
tarčių dvasią ir ne apie nagrinėjimą 
Lietuvos teisių, bet apie tai, kokiu 
būdu dar būtų galima tą teisę ap
ginti. Jeigu jau Sov. Sąjungos ir Vo-

Posėdžio metu Lietuvos delegaci
jos vadovo užsienių reikalų ministe- 
flo Ufbšlo iškeltoji mintis, kad fak
tinei nėra dar ir objekto, dėl kurio 
reiktų diskutuoti, turėjo tarnauti lai
ko išlošimui. Buvo gi aišku, kad 
Kremlius ruošia žabangus, iš kurių 
išsisukti- reikėjo ir laiko ir tinkamo 
pasiruošimo. Tačiau Kremliuje nie
kas nedaroma patiems, tinkamai ne
pasiruošus. Nepraėjo nė pora valan
dų pertraukos, Lietuvos atstovai vėl 
buvo telefonu iškviesti į Kremlių — 
sutarčių projektų svarstyti. Tai vy
ko jau nakties metu. Toks staigus 
sutvčių „paruošimas“, ir nervingas 
Kremliaus skubėjimas „aiškinti, san
tykius su Lietuva" neženklino nieko 
gerą ir teikė pagrįstos baimės dėl 
Lietuvos likimo.

Ir tikrai, jei pirmosios sutarties 
‘projektas dėl Vilniaus gražinimo 
principe nekėlė didesnių abejonių, 
tai antras projektas — savitarpinės 
pagalbos sutartis — reiškė ne ką ki
tą, kaip Lietuvos okupaciją ir fak
tišką nepriklausomybės panaikinimą. 
Ne kitaip ir skambėjo ministerio 
Urbšio pirmasis reagavimas, tą su
tarties projektą paskaičius, ’’’ačiau 
į jo pareiškimą buvo atsakyta iro
niškais Stalino ir Molotovo šypsniais 
ir ypatingu Stalino sarkazmu, girdi, 
ir Estijos užsienių reikalų ministeris 
išsyk taip galvojo, bet vėliau įsiti
kino, kad tai ne okupacija, o pagal
ba... Negana to, Stalinas su Molo
tovu, viens kitą pralenkdami, įtiki
nėjo', jog sovietų kariuomenės (50.000) 
įvedimu Lietuvos terifbrijon tikrai 
nesikėsinama į Lietuvos nepriklau
somybę, o priešingai, norima ją kaip 
tik apsaugoti nuo agresorių. Buvo 
nepagailėta ir priekaištų Lietuvos 
politikos vadovams, kurie nenorį su
prasti tikrų Sov. Sąjungos intencijų, 
visai nepriešingų Baltijos" valstybių 
nepriklausomybei. Aidint tokiems 
sovietiškų argumentų šūviams, Sta
linas, pagalvojęs, griebiasi pieštuko 

■’ ir sutarties projekto lape perbrau
kia įvedamos kariuomenės skaičių 
„50.000“ ir įrašo „35.000“. (Galuti
nam sutarties projekte jau buvo 
20.000.) Gi Molotovo kantrybės iš
sekimas, matant, kad Kremliaus „ar
gumentacija“ Lietuvos delegacijos 
neveikia, buvo patvirtintas šiais grą
žinančiais ir su diplomatine rutina 
ma*“’ bendro turinčiais žodžiais:

. 'anašų savitarpinės pagalbos 
paktą mes jau pasirašėme su estais, 
liyt-poryt tokį pat pasirašysime ir su 
latviais. Nei vieniems nei kitiems 
tos sutartys nėra padariusios tokio 
Įteigiamo įspūdžio, kaip jums. Leng
vai būtų galima susidaryti nuomonę, 
kad Lietuva siekia suardyti tą siste
mą, kurią Sov. Sąjunga yra užsi
brėžusi įgyvendinti. Toks nusistaty
mas, žinoma, neprisidėtų prie Sov. 
Sąjungos ir Lietuvos ligšiolinių gerų 
santykių palaikymo.“

Urbšys vis tik nesileido įbaugina
mas ir atsikalbinėjo visais galimais 
moraliniais ir politiniais argumen
tais. Pagalau matydamas, kad jo ar
gumentacija visai neveikia į Krem
liaus galiūnų iš anksto suplanuotą 
galvoseną, o dar labiau juos erzina, 
ką rodė jų demonstratyvus ir įžūlūs 
nebesidomėjimas Urbšio kalba, jis

• Kinijos komunistai užėmė Šan
chajų. Mieste esanti tvarka ir ra
mybė. Pasipriešinimo beveik nebu
vę. Nacionalistai pasitraukė į arti
miausius uostus. Svetimšaliai esu 
saugomi komunistų policijos.
• Gegužės 24 d. iš Neapolio dviem 
laisvais išplaukė į Australiją 2.300 DP.
• Vokietijos pramonė per balandžio 
mėnesį 1948 m. pagamino 6.300 ke
leivinių automobilių ir 3.970 sunkve
žimių, kai 1947 buvo pagaminta 1.700 
ir 1.720 atitinkamų gaminių.
• Japonijos parlamentas priėmė 
įstatymų, kuriuo legalizuojamas abor
tų darbas, atliekamas gydytojų. Si 
klausimų pirma apsprendžia vietos 
eugenikos komitetas, ir tada leidžia 
gydytojui atlikti abortą, bet irgi tik 
tuo atveju, kai būsimoji motina ga
lėtų būti apsunkinta ekonominiu, fi
ziniu požiūriu besitęsiant jos nėštu
mo perijodui. Antra, šiuo keliu ti
kisi kiek sumažinti gyventojų skai
čių, kuris kasmet padaugėja 1.700.000. 
(UP)
• Amerikos Indijos lygos preziden
tas Singh pareiškė, kad indai pietų 
Afrikoje turėsią kentėti dar 25 m. 
nuo rasinės diskriminacijos, kol eu
ropiečių galybė išsibaigsianti. (UP)
• Prancūzijos policija ir saugumo 
organai užėmė nacionalizuotų lėktu
vų gamybos įmonę, kuri buvo Pary
žiaus priemiestyje ir kurių kontro
liavo komunistuojanti profsųjunga.
• Paryžiuje, amerikiečių karių ka
pinėse, sekmadienį bus iškilmingai 
paminėti žuvę kariai, nors paprastai 
žuvusiųjų diena laikoma gegužės 30 d.
• Amerikietis susituokė su austre 
ir turėjo vykti per Sovietų kontro
liuojamą vietą. Rusai, pamatę pas jo 
žmoną daug dokumentų, areštavę. 
Taigi, krūva dokumentų, nors jie ir 
visi teisingi, Sovietams yra įtarimo 
priežastis, po jos seka areštas.
• Karlsruhe, Vokietijoje, buvo su
sekta narkotikų pardavėjų grupė. 
Trys asmenys areštuoti, nes jie yra 
pardavę 65 svarus opiumo, kofeino. 
Jie pasiūlę 1600 gr opiumo, supakuo
to į mėsos dėžutes, už 15.000 DM, 
pareiškė oplicija.
• JAV rašytojas kongresui pareiš
kė, kad seniai žinoma „Ku-Klux- 
Klan“ organizacija vis labiau plin
tanti Amerikoje. Anot jo, ji jau įsi
skverbusi į 22 valstijas.

Lietuvos laisvės šauklys 
(Pradžia 2 pusi.)

patį dirbamąjį darbą; kritikuos žmo
nes, kurie vežimą veža nesutartinai 
ar ne į tikslą. Tačiau patsai Steigia
masis Seimas mums — tautos šven
tenybė, įvykęs demokratijos dūsavi
mas.“ (Ten pat, 64 psl.)

Nepriklausomoje Lietuvoje Vaiž
gantas, varydamas plačius įvairaus 
kultūros darbo barus (Vytauto Di
džiojo Bažnyčioje, Lietuvos Univer
sitete, daugelyje organizacijų etc.), 
dažnai griebės ir publicisto plunks
nos, ypač tuomet, kai Lietuvai gręs- 
davo pavojus.

Savo literatūrine kūryba Vaižgan
tas didysis ir gilusis mūsų tautos sie
los reiškėjas, mūsų tautos kovų dėl 
kultūros vaizduotojas. Savo publi
cistika Vaižghntas Lietuvos Laisvės 
Šauklys, Lietuvos Riteris Budrys. 
Tad šiandien būkime jautrūs savojo 
Laisvės Šauklio, savojo Riterio Bu
drio balsui. Jis įpareigojančiai ir 
šiandien į mus šaukia:

Kovokime tad už savel Kas tikrai 
yra pribrendęs laisvas būti, kovos 
ne vienus, ne dvejus metus, bet de
šimtį ir šimtą metų, kol, pagaliau, 
Beišsivaduoe. (Vaižganto Raštai, m 
t, 126 peL) A. Merkelis

Mūsų Keliai

kietijos buvo susitarta Lietuvos pa
sidalinimas, atrodė, kad pagal naują 
savitarpinės pagalbos sutartį (gulų 
įvedimas turėtų reikšti tik okupaci
jos sušvelninimą juridinėmis sutar
ties formomis. Atmetus tą sutartį, 
vistiek prasidėtų raudonosios armijos 
žygiavimas ir be jokios sutarties.

Gyvybinius tautos reikalus svar
stant, Lietuvos vyriausybei buvo ne 
mažiau svarbu išsiaiškinti ir su Vo
kietijos pasiuntiniu, kaip gi ten iš 
tikrųjų buvo su tuo Molotovo-Rib- 
bentroppo susitarimu, apie kurį Lie
tuvos vyriausybė sužinojo tik Urb
šiui būnant Kremliuje. Urbšio iš
kviestas Vokietijos pasiuntinys Zech- 
lin’as į tą klausimą atsakė, kad jo 
vyriausybė šiuo metu negalvojanti to 
susitarimo įgyvendinti ir tokiu būdu 
tas susitarimas esąs „schon Ifingst 
unter den Tisch gefallen“. Į klau
simą, kaip Vokietijai atrodo Krem
liaus „siūlomos“ Lietuvai sutartys, 
Zechlin’as davė suprasti, kad ,Lietu
vos vyriausybė turinti spirtis tik sa
vo jėgomis, nes politinė ir karinė 
konjunktūra neleidžianti Vokietijos 
vyriausybei daryti bent kokių žygių 
Lietuvos naudai. Toks Vokietijos at
stovo pareiškimas negalėjo jau Urb
šio nustebinti, nes juk ir Vakarų ali- 
jantų intervencija būtų turėjusi tiek 
pat reikšmės, kiek ji turėjo Vokieti
jai poros sąvaičių bėgyje užkariavus 
ne vien tik Lenkiją... Lietuva at
sidūrė prieš Rytų kolosą vienui 
viena... (Bus daugiau)

Įvairios žinios

grelt todėl, kad didžiosios 
esančios nepasiruošusios ir 
imperialistiniuose kraštuose 
kovoti. Tačiau nenuneigė,

• Švedija sutiko leisti pasiimti So
vietams nusileidusį-apdužusį lėktu
vą, kuriuo rusų lakūnas pabėgo į 
Švediją. Naikintuvas esąs naujo ti
po, modemiškas ir laikomas ypatin
goje paslaptyje.
• Marš. Tito pareiškė, kad nesan
taika tarp Rytų ir Vakarų neatne- 
šianti karo artimoje ateityje. Karo 
nebūsią 
galybės 
žmonės 
nenori 
kad karas vis dėlto yra galimas. (AP)
• Italijos socialistų partija, vado
vaujama P. Nenni, komunistų šali
ninko, vėl suskilo. Vykdomoji tary
ba išmetė buvusį savo narį senato
rių G. Romitą, Nenni priešininką. 
Romita paskelbė atsišaukimą, kvies
damas sudaryti naują socialistų kon
stituciją ir sujungti tikruosius Italijos 
socialistus, be Nenni šalininkų. Prieš 
dvejis metus pasitraukė iš Nenni 
partijos G. Saragat' ir aiskėlė per 
20'/( narių. Italijos socialistų partija 
irsta. (UP)
• Burmiečiai mano, kad Kinijos 
komunistai, priartėję prie jų sienų, 
gali skverbtis į Burmą. Ruošiamasi 
būsimiems susidūrimams.
• Pietinės Korėjos pareigūnai pra
neša, kad Rusija sutikusi apginkluoti 
šiaurės Korėjos 9 divizijas ir su
teikti komunistiniam režimui 220 
lėktuvų ir 20 patrulinių laivų. (AP)

Sintetinis vitaminas
Iš New Yorko praneša, kad dr. 

M. Wust, dirbąs New Yorko terapi
jos institute, yra sintetiniu būdu pa
gaminęs vitaminą A; vadinamą A-3. 
Jis turįs tą pačią augimo savybę, 
kaip ir natūralus vitaminas, naudo
jant tokia pat dozę. Skirtumas tik 
toks, jog šis vitaminas A-3 yra. kiek 
skirtingas chemine sudėtimi ir labiau 
atsparus rūgštims. Antra sintetinė 
vitamino variacija labiau artima na
tūraliajam, turinti žemesnį biologinį 
veikimą.

Naujasis vitaminas A-3 buvęs iš
bandytas gyvuliams, duodant 1.000 
kartų didesnes normas, negu reika
lauja terapija. Pasirodė, kad tai iš
šaukę nepaprastą ilgųjų kaulų au
gimą.

(2)

Gen. Franco, gindamas savo re
žimą, kaltino Kakarų demokratinius 
kraštus už tai, kad jie didžiąją Eu
ropos dalį perleidę Sovietams. Jis 
nurodė, kad 1941 m. W. Churchillis 
siūlęs Ispanijai Prancūzų šiaurės Af
rikos ruoželį, kad Ispanija pasiliktų 
neutrali Demonstracijų metu Mad
ride minios šaukė: „Mirtis Anglijai, 
mirtis Prancūzijai“

Franco pasakė, kad Vakarų de
mokratiniai kraštai iešką tiktai pro
gų padidinti savo įtakai pasaulyje, 
šioji politika yra piktos įtakos, kuri 
privedusi prie paskutinio karo. /Kai 
Britanijos armijos buvusios išvytos 
iš žemyno ir vokiečiai atsidūrę prie 
Pirenėjų, Ispanija vis dėlto nesuda
riusi su Reichu jokio pakto. „Jei mes 
nestojome į karą, sako jis, tai reiš
kia, jog mes nenorėjome jo, bet ne 
todėl, kad mes nebuvome pakviesti. 
Britai mums pakartotinai siūlė, bet 
kadangi tai buvo mirę pažadų laiš
kai, mes juos atmetėme.“ (AP)

GEN. DE GAULLE VĖL KALBA
Prieš kelias dienas gen. de Gaulle 

vėl prabilo į savo pasekėjus aiškin
damas, jog Prancūzija ir Vokietija 
turinčios rasti bendrą kalbą taikos 
ir Europos saugumo labui. Naujoji 
Bonnos konstitucija, pasak generolo, 
esąs žingsnis bloga kryptimi. Bon- 
noje valstybės kūrėjai vėl rengia 
„Reicho atgaivinimą“, arba labai 
centralizuotą valstybę, kad vėl kal
tintų savo kaimynus, kuriuos už
plūdo 1940 m.

• „Pravda“ labai nepatenkitna, kad 
Prancūzijoje susidarė būrys žmonių, 
kurie ieško priemonių išvaduoti iš 
kalėjimo marš. Petainą.
• Siaurinėje Anglijoje sustreikavo 
geležinkelių mašinistai, kurie su
trukdę visų susisiekimų.
• Švedijoje pradėjo masinio pobū
džio pratimus, nukreiptus į tautinio 
saugumo tikslų. Dalyvauja per 200.000 
vyrų ir moterų.
• Šveicarijoje 3 prieš 1 nubalsavo 
prieš visuotinį tuberkuliozinį tyrimų. 
Oponentai nurodė, jog tai būtų as
mens laisvės pažeidimas.

IR PASAKOS INDEKSŽ
Leidyklų suvalstybinimas Čeko

slovakijoje įgauna kas kart grotes- 
kiškesnes formas. Po to, kai buvo 
uždrausta platinti brolių Grimmų 
pasakos, indekse pateko ir „1001 nak
ties“ pasakų rinkinys. Motyvai, — 
jauni komunistai neprivalo būti nuo- 
dyjami .reakcionieriškais išmislais“. 
— Bet gi Čekoslovakijoje pasakos se
kamos dienos metu, — ir be cenzū
ros... (&P)

lietuviųialvių kongresas Hanoveryje
S. m. birželio 1 d. Haiinoveryje 

įvyksta Lietuvių-Latvių Vienybės 
šaukiamas kongresas. Jame numa
tyta aptarti bendra lietuvių Ir latvių 
ateitis, bendradarbiavimas ir tarpu
savio parama tolimesnėje emigraci
joje, nušviesti vienybės darbo bruo
žai svetimose šalyse, o taip pat 
svarstyti visuotiniai Baltijos susi
vienijimo klausimai. Kongreso pro
gramoje bus tęsiami ir baigiami ana
logiško kongreso, įvykusio praėju
siais metais Volterdingene, darbai. 
Tuo tikslu bus skaitomi ir diskutuo
jami referatai apie Baltijos federa
ciją, vienybės siekimus, tautinių 
mokslų, meno ir švietimo likimą to
limesnėje emigracijoje, vienybės 
klausimus informacijos darbe, spau
doje ir literatūroje, bendradarbia
vimą tremtinių bendromenėje ir 
sugyvenimo klausimus stovyklose.

Prieš kongresą tą pačią dieną 
įvyks LLV konferencija skyrių atsto
vų konferencija, o po kongreso (bir- 

I želio 2—4 d.) Neustadte prie Hann.
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Geram susiprastimui tarp dviejų 
kraštų esą reikalingos dvi sąlygds 
kad galėtų konkuruoti su Vokietija, 
— ekonomiškai stipri Prancūzija, 
ir nauja valdžia Prancūzijoje.

PRAVALOMA ČEKU RAUDONOJI 
PARTIJA

AP pranešimu iš Pragos, Karls- 
bado srities komunistų partijos va
dų tarpe vykdomas drastiškas valy
mas, atleidžiant srities sekretorių. 
Jis kaltinamas diktatorišku elgesiu,' 
rašo „Tvorba“ laikraštis. Centrinio 
partijos komiteto sprendimas buvęs 
gegužės 2 d., bet įvykdytas jis tik 
po 5 dienų. Spaudoje nurodoma, kad 
ir kitose srityse esą tokie valymai, 
nes vadai netekę kontakto su masė
mis ir elgiasi savarankiai, nepalai
kydami ryšių su kitomis frontinėmis 
organzacijomis.

Bergždžiai besisukanti..
(Pradžia 1 pusi.) 

negalėjo surinkti dviejų trečdalių 
baisų. Klausimas atidėtas rudens 
pilnačiai, kurios metu turės laikyti 
sunkius egzaminus.

Dabartiniu, kompromisiniu spren
dimu visi liko nepatenkinti. Tik Ita
lijos komunistai džiaugiasi, kad vy
riausybė nesugeba nieko gero gauti 
iš „globėjų“ — kapitalistų. Arabai 
vis garsiau protestuoja, kad arabiški 
kraštai pavedami svetimiems valdy
ti. Bevin puolamas sukurstęs mu- 
zulmonus.

Ispanijos problema. 1946 m. JTO 
nutarė, kad visi jos nariai turi nu
traukti diplomatinius santykius su 
Ispanija, nes ji nedemokratiška. Tu
rime pripažinti, kad Ispanija fašisti
nė. Ar visi JTO nariai yra demo
kratiški? Pripažinkime, kad Ispani
joje yra susiaurintos asmens teisės. 
Tačiau mes turime būti objektyvūs, 
kad tas susiaurinimas yra toli at»- ' 
likęs nuo sovietinės vergystės. Ko
dėl JTO randa būdą bendrauti su 
didesniu demokratijos priešu, kuris 
stengiasi pavergti visą pasaulį? Ispa
nija fašistiška, bet ji neturi penkto
sios kolonos sėjančios pikto sėklą vi
suose žemynuose. Ji turi kariuon^e- 
nę, bet blogai apginkluotą ir mora
lės požiūriu stovinčią ne aukštumoje.

JTO daro didžiausią klaidą, kad 
tą patį fašistą vieną laiko priešu — 
nutraukia diplomatinius santykius, 
kuriam laikui praslinkus jau svarsto 
vėl juos užmegzti. Praėjusioje pil
natyje nepavyko surinkti dviejų treč
dalių balsų. Sovietai laimėjo. O 
ateityje?

.JTO, posėdžiavusi nuo balandžio 
5 iki gegužės 18, paliko liūdną įspū
dį. Kai pasaulyje daug kur dega, 
ištisus metus plepama apie ugnia- 
gesybos įrankių tobulumą neturint 
drąsos spręsti ir vykdyti.

Training

vykd. ko- 
J. Bračs, 
ir latvių

— tautų bendradarbiavimo kursai, 
kuriuos pagal LLV iniciatyva ir pro
gramą ruošia YMCA 
Center.

Kongreso vyriausiasis 
mitetas: LLV pirm-kas 
Žem. Saksonijo-lietuvių 
apygardos pirm-kai Ą. Nasvytis ir 
R. Kukainis, gen. sekret N. Nam- 
nieks.

V. X7 PETRAVIČIAUS MONOGRA
FIJOS REIKALU

Pranešame, kad numatytoji iš
leisti daiL V. A. Petravičiaus mono
grafija su estų žurnalisto p. Aleksio 
Rannito įžanga yra atidėta neribo
tam laikui, kol bus surastas tinka
mas meno kritikas šios monografijos 
įžangai parašyti.

Pranešame taip pat, jog prieš kurį 
laiką tilpusi spaudoje koresponden
cija (ž. „M. K.“ nr. 20/210), kur yra 
rašoma, kad p. A. Rannitas atidavė 
į spaudą grafiko .Viktoro Petravi
čiaus monc-rafiją, yra patalpinta be 
mūsų žinios. B-vė „Atstatymas“
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI8

Nugalėti valdovai Kinijoje

Europos valiutos bus nuvertintos ?
Visi taupytojai valiutų nuvertinimą 
smerkia ir jo nelaukia, ir priešingai, 
debitoriai tikisi tuo būdu savo sko
las sumažinti ir jo laukia. Valiutas 
nuvertinti pradedama tada, kai ūki
niai santykiai ypač krašto viduje 
dėl kredito sutrikimo bei mokėjimo 
pajėgumo sumažėjimo patenka į sun
kumus. Daug kas iš ekonomistų dar 
karo metu spėjo, kad ūkis po šio ka
ro smarkiai atsigriebs ir todėl galės 
greit susidurti su krizės, reiškiniais. 
Vyriausybės tat lyg nujautė, nes iš 
anksto ėmėsi atitinkamų priešingu 
priemonių. Ir stebėtina, šiandien iš 
visur pranešama apie pasunkėjusią 
rinkos būklę: pagamintos prekės ne
turi pakankamai rinkų jų realizavi
mui. Tai reiškia, kad pajėgumas 
įpirkti yra mažas, palyginti su pa
jėgumu gaminti. Naujas ūkinis reiš
kinys yra tas, kad po šio karo ypa
tingai išsiplėtė tarptautiniai viešieji 
kredito santykiai, paremti grynu pa- 
stikėjimu ir turi ūkinės pašalpos 
charakterį Europai. Dėl įvairių prie
žasčių iki pat šiol tebėra buvę karo 
metų valiutiniai suvaržymai. Kelia
mas klausimas, ar nėra atėjęs laikas 
tuos suvaržymus panaikinti. Suminėti 
ir įvairūs kiti argumentai verčia ūkio 
tvarkytojus pagalvoti apie radikales
nes priemones, kurios leistų ūkiui to 
liau plėtotis visiems gyventojui 
sluogsniams naudinga kryptimi. Pa
staruoju metu imta tvirtinti, kad va
liutų nuvertinimai čia žymiai padėtį 
pataisytų.

Galima drąsiai tvirtinti, kad va
liutų pritaikymas ūkinėms sąlygoms 
ir laisvas valiutų kotiravimas — yra 
dvi būtinos sveiko ir laisvo ūkio žy
mės. Antra vertus, nuskurdusi Eu
ropa nori ir turi daugiau eksportuoti. 
Eksportui padidinti priemonė — nu
vertinti savo krašto valiutą (pasek
mė gera, kai kiti kraštai savų va
liutų nenuvertina). Kainų kritimas 
J.A.Valstybėse sumažina eksportą ■ 
dėl vidaus ,‘į/artojimo pakilimo, to
dėl ir ten pageidaujama pakelti 
Europos eksportą ir palaikyti 
J.A.Valstybių eksportą į Europą. To
dėl nurodoma, kad tiek Europos, tiek 
J.A.Valstybių interesas yra — nu
vertinti Europos valiutas, eventualiai 
ir pačių J.A.Valstybių dolerį. Šioje 
vietoje tenka priminti "senas J.A.Val
stybių ir Didžiosios Britanijos lenk
tynes dėl eksporto išlaikymo ir rin
kų užvaldymo. D. Britanijai šian
dien dar prisideda importo brangu
mas su brangiu svaru. Todėl abi 
šios ūkinės galybės dar ir dabar run
giasi už kitos 
vumą ir už 
Todėl galima 
J.A.Valstybės 
kirai savos valiutos nenuvertins. Jei 
jau nuvertins, tai abi drauge. Bet 
gal ir čia J.A.Valstybės parodytu sa
vo duosnumą ir sutiktų užleisti eko
nominių pirmenybių britams savo 
krašto interesų sąskaitom Kiti kraš
tai, išskiriant Prancūziją, šiuo metu 
neturi žymesnės svarbos ir todėl jie 
derinsis prie didžiųjų ūkio galybių.

Dolerio vertė dabar susijusi su 
laisvu aukso pirkimu, mokant 35 do
lerius už unciją (unciją auksui iš

šalies valiutos pasto- 
savosios nuvertinimą, 
daryti išvada, kad nei 
nei D. Britanija ats-

skaičiuoja pagal tarptautinių santy
kių tradiciją 31,1035 g, kai preky
binė uncija tėra 28,35 g). Anglų sva
ras savo verte sukasi apie 4 dolerius 
už svarą. Po karo juodojoje rinkoje 
svaro vertė buvo pusiau nukritusi, 
bet dabar atsitaisė. Prancūzų fran
kas, būdamas menkas, daugiausia 
pergyveno nuvertinimų, kaip aplamai 
prancūzai iš pinigo pastovumo nema
to sau garbės ir todėl lengvai jį kai
talioja. Dar 1948 m. sausio mėnesį 
Prancūzija atsisakė nuo pastovaus 
pariteto ir atsipalaidavo nuo Tarp
tautinio Valiutų Fondo, o tų pat me
tų gale įsivedė kintamą franko ko
tiravimą doleriui, Šveicarų frankui 
ir portugalų eskudai. Pagaliau fran
ko vertė buvo priderinta doleriui 
oficialiai, ir pasekmėje juodoji rin
ka išnyko, nors franko vertė nėra 
tuo pačiu stabilizuota. Manoma, kad 
tik šių metų rudenį frankas galės 
būti galutinai sutvarkytas.

Kad valiutų vertės srityje gali 
būti padaryta žymesnių 
rodo ir tas faktas, jog 
metu žymūs finansinių 
reikalų tvarkytojai tuos
studijuoja vietoje, Europoje, nors jų

pakeitimų, 
pastaruoju 
ir kredito 
klausimus

centrai, kaip žinome, yra J.A.Vals- 
tybėse. Pirmiausia valiutos tiriamos, 
stebima jų santykiai ir ūkiniai reiš
kiniai bei jų pasekmės. Tik nusta
čius, kad valiutos stovi ant sveikų 
ūkinių pagrindų, tegalima griebtis 
antros priemonės — panaikinti va
liutinius suvaržymus, kurie tebėra 
kaip didžiausia kliūtis visiems ūki
niams santykiams. Marshalli'o plano 
vykdytojas Paul G. Hoffman nese
niai pareiškė, kad valiutiniai suvar
žymai dar šiais metais bus nuimti. 
Tegu jo žodžiai pildosi. Juo greičiau 
ūkis ir jį tvarkančios priemonės bus 
pastatytos ant sveikų kojų, juo ūkiui 
geriau. Jei valiutų vertės sąryšyje 
su tuo būtų ir nuvertinamos, tai tie 
pakitėjimai nebus dideli ir neturės 
staigių pasekmių į ūkį. Tai tik prie
monė valiutoms stabilizuoti. Kai. va
liutų kotiravimas bus laisvai leistas, 
tai ir pačios valiutos bus sveikos, 
kaip kad ligonis laikomas sveiku, jei 
jis paleidžiamas iš ligoninės. Todėl 
valiutų suvaržymų panaikinimas bus 
kartu ženklas, kad tarptautinis ūkis 
yra 
ant

pasveikęs Ir gali toliau plėtotis 
savo kojų pats vienas.

Dr. S. T.

Pandit Nehru, Indijos ministeris 
pirmininkas š. m. gegužės mėn. 2 d. 
Londone pareiškė: „Kaikurį metą 
Aziją valdė europiečiai. Bet tas 
tarpsnis jau yra pasibaigęs. Likučiai 
tos valdžios jau dingsta. Jei to va
kariečiai nemato, jie yra akli.“ Tie 
žodžiai tinka daugeliui Europos tau
tų, bet taip pat ir anglams, kurie 
užsispyrę dar nori bet kuria kaina 
išlikti Kinijoje. Kai amerikiečiai 
galvotrūkčiais bėgo iš Nankirio, britų 
ambasada pasiliko vietoje, nes buvo 
gavusi parėdymą derėtis su Maoce- 
tungu nežiūrint, kad komunistai ap
šaudė jų laivus Jangce upėje. Kas 
bus tikrasis laimėtojas Kinijoje? Kas 
dėsis su vakariečiais, vakarykščiais 
Kinijos valdovais?

Britai nori ištverti Kinijoje. Ki
nijos komunistai daro žygius galuti
nai išguiti svetimšalius iš krašto. Iš
guitųjų vieton ateina kiti-rusai.

„The Economist" nurodo, kad 
britai Kinijoje' turi didelių nuostolių. 
Vien Šanchajuje jie buvo įdėję ne
mažiau 200.000.000 svarų. Honkon
gas, britų bazė, jiems dar svarbesnė. 
Nežiūrint nepaprastai griežto nusi
statymo ginti tą miestą, netrukus jis 
atsidurs komunistų rankose, kaip ir 
eilė kitų. Britai turėjo eilę svarbių 
įmonių: bankų, prekybos, pramonės 
įmonių ir kasyklų. Į tas įmones bu
vo įdėtas milžiniškas kapitalas. At
rodo, kad ne vien britai, bet ir ame
rikiečiai nesugebėjo savo metu pasi
šalinti iš to krašto. Britai ir dabar 
mano, kad jie turi laiko. Tuo tikslu 
jie siekia Burmą įvesdinti j Com-

monwealth sistemą. Siamui ir Ma
lajams patikrino ne vien finansinę, 
bet ir karinę paramą. Kinijoje ko
munistams įsigalėjus tie trys kraštai 
netrukus gali atsidurti raudonojoje 
įtakoje. Indijos pritraukimas, prie 
britiško pasaulio rodo Londono ne
paprastą apsukrumą ir politinį lank
stumą.

Amerikiečių dviveidiškumas. JAV 
verčia prancūzus ir olandus .daryti 
nuolaidas vietiniams gyventojams, 
kad užbėgus komunistams už akių.

Tuo tarpu MacArthur gegužės 
mėn. 2 d. paskelbė, kad Japonija 
esanti „laisvės tvirtovė“, kuri dėl išo
rinių priežasčių dabar dar negali 
būti amerikiečių apleista. Pietinėje 
Korėjoje amerikiečių buvo 10.000 ka
riuomenės. Jai pasitraukus tuojau 
atsirado 100.000 korejietiškos kariuo
menės, kuri apginkluota amerikietiš
kais ginklais. Tačiau abejuose kraš
tuose vis stipriau jaučiamas komu
nistų įsigalėjimas.

Kinietiškoje Formozoje amerikie
čiai laiko kariuomenę. Ten vyksta 
kiniečių nacionalistų kariuomenės 
apmokymas. Komunistai jau dabar 
reiškia norą kuo veikiausia įsėsti 
Formozoje.

JAV kitiems rekomenduoja pasi
traukti iš Tolimųjų Rytų, bet jos pa
čios nori išlikti kur tik gali. Nepa
vykus išsilaikyti 
didelės kainos ją 
čiai pasitraukia 
ateis laikas, kai
bėti su komunistais dėl prekybinio 
santykiavimo.

Cankaišekąs dalimi palūžo, nega
vęs reikalingų kreditų Kinijai ūkiš
kai atstatyti. Ar JAV duos tuos kre
ditus Maocetungui, kuris ką tik iš
leistame veikale „New. Democracy“ 
numato užtraukti milžiniška paskolą 
Kinijai atkurti? Gal čia ateityje pra
dės varžytis su sovietais dėl įtakos?

G. Rymantas

Kinijoje, nežiūrint 
remiant, amerikie- 
tikėdamiesi, kad 

galės pradėti kal-

ATVIRI ŽODŽIAI
Ir vėl - liberalizmo klausimas

Straipsnyje „Laisvės beieškant“ p. 
V. Bagdanavičius grįžta prie savo 
laiku p. Maceinos nagrinėtos libera
lizmo temos ir t,

„TĖVYNĖS SARGO“
II tomo 1 nr. štai ką pasako —

— „Bet kaip yra su tuo didingu 
Europos dvasios sąjūdžiu, kuris bu
vo pasinešęs išlaisvinti žmogų iš 
•prievartų ir iš priklausomybės die
viškajai išsilaisvinimo tvarkai. Kaip 
yra, būtent, su liberalizmu. Galima, 
žinoma, būtų ilgai šiuo klausimu dis
kutuoti ir vienaip ar kitaip vertinti 
įvairius istorinius reiškinius, tačiau 
visiems, berods, bus /priimtina pa
žiūra, kad liberalizmo išeitis, kurią 
mes dabar gyvename, į jį sudėtų vil
čių nepateisina. Liberalizmas atpa
laidavo apsukriuosius ir turtinguo
sius žmones nuo pareigos tarnauti 
visuomenei ir tuo pačiu apleido visą 
neturtingųjų ir dirbančiųjų visuo
menę. Liberalizmas, atleisdamas 
žmogų nuo pareigos klausyti Dievo 
ir Bažnyčios įsakymų, socialiniame ir 
politiniame gyvenime išugdė tas pil
nas keršto ir socialinių .idėjų mases, 
kurios nuėjo net iki komunizmo. 
Pramonininkas, persiėmęs pažiūra, 
kad jo .niekas nebevaržo, išskyrus 
laisvos konkurencijos dėsnį, ir dva
rininkas, norėdamas pasivyti be galo 
turtėjantį pramonininką, patys bū
dami laisvės partizanai, tapo didžiau
si savo buvusių bendradarbių skriau
dėjai ir pavergėjai. Tai yra paradok
siška, bet dėl to ne mažiau tiesa...

...Mąstant apie liūdnas Europos 
liberalizmo išdavas, gali kilti klausi
mas — kodėl taip įvyko? Kodėl šitai

ideologijai, neabejotinai norinčiai 
žmogų išlaisyinti, teko suvaidinti to
kį vaidmenį, kurio dėka išsilaisvino 
ne kilniosios žmogaus jėgos, bet prie
šingai — žemosios. Nelengva būtų 
rasti atsakymą į šį klausimą patiems 
liberalams. Nes jų galvosenoje trūk
sta vienos šiam reikalui labai reika
lingos sąvokos. Liberalinėje galvo
senoje yra labai išryškėjusi ir išsi
plėtusi prievartos sąvoka ... Kadangi 
prievartos ir baimės sąvokos yra ne
gatyvinės, tai ir visas liberalizmo 
darbas iš jų išeidamas įgyja daugiau 
negatyvinį pobūdį, būtent-šalinti vi
sokias kliūtis bei varžtus...

... Sąvoka, kurios liberalistinei 
galvosenai trūksta, yra-visuotinės 
sąrangos sąvoka...

... Norint liberalams rasti išeitį 
iš šios padėties, nėra kito kelio, kaip 
atkreipti dėmesį į jų pamirštą są
rangos sąvoką. Laisvė yra neįmano
ma be sąrangos. Iki šiol liberalizmas 
rūpinosi tik varžtų atleidimu ir esa
mų sąrangų griovimu, o ant jo pa
ruoštos vietos savo sąrangas sukur
davo kiti, kurie, tačiau, jokiu atveju 
liberalams garbės nedaro. Šiandie
ninis liberalizmo uždavinys turėtų 
būti patiems atrasti teisingą są
rangą.“ —

O kaip su konstitucija
Į Amerikos Lietuvių Socialistų 

Demokratų Federacijos oficialų par 
reiškimą spaudai, reikalaujant iš 
VLIKo, tarp kito, ir tai, kad visos 
srovės bendradarbiaujant ir anksto 
paruoštų Lietuvos konstituciją, ga
rantuojančią Lietuvos piliečiui sau
gumą bei visas pilietines teises ir 
lasves, savo komentaruose

„DIRVA“
mano, kad — „dėl reikalavimo, kad 
VLIKas paruoštų Lietuvai naują kon
stituciją, būtų galima gal klek abe
joti. Laisvos Lietuvos laisvai išrinkta 
vadovybė, mūsų manymu, mojeės pati

sudaryti Lietuvai konstituciją ir tik 
ji kompetetinga tai padaryti. Iš už
sienio konstitucijas vežti į Lietuvą 
nėra reikalo. Iš čia svarbu padėti 
jai laisvę atgauti. Žinoma, kiekvie
nas geras konstitucijos projektas, vjs 
vien kieno parengtas, gali būti nau
dinga medžiaga laisvos Lietuvos sei
mui. Bet gerų projektų gali parengti 
net ir paskiras asmuo. Reikalauti, 
kad VLIKas oficialiai rengtų tokį 
projektą, nelabai prasminga, nes ir 
jo parengtas projektas, kaip ir kieno 
kito, Laisvos Lietuvos seimui nega
lėtų būti privalomas.“ —

Lenkai bolševike 
tarnyboje

Jungtinėse Tautose lenkų atstovai 
buvo pateikę rezoliuciją, greičiausiai 
Sovietų suredaguotą, reikalaudami 
priverstinės DP repatriacijos — grą
žinimo į jų kilmės kraštus. Tačiau 
J.Tautų visumos suvažiavimas šią 
nežmonišką lenkų rezoliuciją atme
tė. Ypač griežtai prieš pasisakė va
kariečių kraštų atstovai pareikšdami, 
jog DP turi tęisę pasirinkti, ar jie 
nori grįžti namo, į rytinės Europos 
kraštus, ar ne. Už begėdišką lenkų 
rezoliuciją balsavo tik 6 komunisti
nių kraštų delegatai, o 31 balsas krito 
prieš šią rezoliuciją, 14 susilaikė ir 
vienas slavų kraštas balsavo (dėl 
mados) už laisvą* DP apsisprendimą. 
(NYHT)

j. mšk.

• D. Britanijoje, vadovaujant Im
perijos generalinio štabo viršininkui 
feldmaršalui Sir W. Slim, vyksta ne
paprasta aukštųjų karinių ir civilių 
pareigūnų konferencija, kuri svarsto 
priemones, kaip apsiginti nuo atomi
nių bombų užpuolimo. Pirmasis 200 
aukštų karininkų kontingentas Jau 
atvykęs į konferenciją. (DM)

Ir Čekoslovakija apsitveria
JAV reikalauja išduoti Eisler

JAV vyriausybė įteikė Britanijos 
vyriausybei Londone oficialų reika
lavimą išduoti jai prieš kelias dienas 
Anglijos uoste iš Lenkijos laivo iš
laipintą Amerikos vokietį komunistų 
vadą Gerhard Eisler, .kuris buvo kal
tinamas už antiamerikinį veikimą ir 
iš kalėjimo paleistas už užstatą. 
Amerikiečių notoje įsakmiai pabrė
žiama, kaj JAV įstaigos Eislerio nie
ku būdu nelaikančios politiniu emi
grantu. Eisleris davęs teismui ne
teisingus parodymus, dėl kurių da
bar traukiamas tieson pagal priesai
kos sulaužymo įstatymus.

Eisler. Komunistai buvo su savimi 
atsinešę plakatus su įrašais: „Nerei
kia Washingtono įsakymų“, „Palei- 
skit Eislerį“. Dvi valandas užsitę
susi demonstracija praėjo be jokių 
susidūrimų.

LONDOMO KOMUNISTAI DEMON
STRUOJA UZ EISLERĮ

UP žiniomis, praėjusį sekmadienį 
Londone, ties Brixton kalėjimu, ku
riame kalinamas iš JAV pabėgęs vo
kietis komunistas Gerhard Eisler, 
demonstravo apie 600 komunistų. 
Demonstrantai dainavę Internacio
nalą ir „Solidarumo dainą“, kuriai 
tekstą parašė suimtojo brolis Hanns

ČEKOSLOVAKIJOS PASIUNTINYS 
Iš AUSTRIJOS PABĖGO ŠVEICA

RIJON
UP informuoja iš Vienos, kad 

Čekoslovakijos pasiuntinys Austri
joje, Ferdinand Kekstein, su savo 
žmona ir 6 metų Sūnumi politiniais 
motyvais pabėgęs Šveicarijon. Praė
jusią savaitę svetimi agentai nele
galiai iškratę jo butą, netrukus po 
to jis sulaukęs įsakymą grįžti Pra- 
gon. Tuoj po jo pabėgimo 1.5 pa
siuntinybės tarnautojų gavę namų 
areštą ir įsakymą grįžti Cekoslova- 
kijon. Tomis pat žiniomis, šio mė
nesio pradžioje panašiai pabėgę pir
masis pasiuntinybės patarėjas Po- 
lomy ir karo attach* Mifka.

Iš Vienos HTB praneša, kad rim- 
šaltiniai nurodo, jog čekų komu

nistų įstaigos įsakiusios iškirsti miš
kuose 50 jardų platumo juostas Ce- 
kijos-Austrijos pasienyje, (tokios 
juostos ir tvoros yra jau tarp Ven
grijos ir Austrijos, red.). Tikslas 
esąs apsaugoti čekus nuo pabėgimo 
į Austriją. Spygliuotos vielos jau 
esą išvežiotos pasienyje, nors bari
kadų kol kas nėra, kai Vengrijos-^ 
Austrijos pasienyje jos jau pastaty
tos.

Paskutiniu metu daug pabėgimų 
buvę iš Slovakijos į Vieną, nes ten 
yra tik 37 mylios kelio.

Čekijos pasienio policija jau 
aprūpinta šunimis, kad sėkmingiau 
saugotų norinčius pabėgti iš „Stalino 
rojaus“.
MEŠKOS DOVANOS NEŠĄ BAIMĘ

New Yorko gubernatorius ir resp. 
kandidatas į prezidentus Th. Dewey 
atvykęs į Paryžių pareiškė, kad už
sienių reikalų ministerių konferen
cija pasiseksianti, jei nebusią propa
gandos. Anot jo, kiekvienas laukia 
jos sėkmingumo ir geros valios iš 
Rusijos. „Bet aš pats neperdaug ti
kiu. Aš visada nepasitikiu, kai mei-

tl
ka ateina su dovanomis“, pareiškė 
p. Dewey. (AP)
ATOMINES ENERGIJOS PASLAP

TYS SKYLĖTOS
Sen. Vandenbergas paprašė „visiš

ko išaiškinimo“ atominės energijos 
komisijos saugumo priemonėse. Po 
keturių valandų uždaro pasitarimo 
kongresinis komitetas nusprendė iš
tirti sen. Hickenloopers skundą dėl 
a. energijos paslapčių saugumo. Sen. 
pridūrė, kad jam nesuprantama, ko
dėl komunistas turi būti auklėjamas 
visuomenės lėšomis.

patikrinti pareiškimų iš teismo salės. 
Koks bebūtų teismo sprendimas, — 
ir tai esą nesunku jau atspėti, — jis 
bus aiškus visiems garbingiems 
žmonėms darbjninkų sąjūdyje, kad 
pavartoti metodai apklausinėjant yra 
ne tik nemoralūs ir nesocialistiniai, 
bet šie metodai yra kriminaliniai. ■

KAIP JUGOSLAVIJOS KOMU
NISTAI VERTINA ALBANIJOS 

KOMUNISTŲ TEISMUS
Keista, bet taip yra. Jugoslavijos 

komunistai pradėjo kaltinti Albanijos 
komunistų teismų procedūrą. Poka
rinė istorija žinojo, 'kad komunistai 
komunistų viešai nekaltina. Jei ką 
baudžia, tai prie uždarų durų. Da
bar Jugoslavijos komunistų partijos 
organas „Borba“ apie Albanijos ko
munistų teismą taip rašo: „Yra cha
rakteringa, kad teismas vyksta prie 
uždarų durų, kad visuomenė išskirta 
nuo bylos eigos ir kad niekas negali

PASAULIS TURI SEKTI ISPANIJĄ
Iš Madrido pranešama, kad per 

Ispanijos radiją buvo pareikšta, jog 
pasaulis turi liautis puolęs Franco 
režimą. Ispanija esanti patenkinta 
dabartine savo būkle.

Ispanijos atstovas, laivyno kapi
tonas L. C. Blanco, kuris eina pase- 
kretoriaus pareigas ir yra gen. Fran
co artimas patarėjas, atsakėbį p. Ache- 
sono pareiškimą užs. reikalams se
nate, kad Ispanija netoleruosianti nė 
mažiausio svetimųjų įsikišimo į jos 
vidaus reikalus. (AP)

• Iš Landsbergo kalėjimo pabėgo 
du vokiečiai, kurie buvo nuteisti vie
nas iki gyvos galvos, o kitas 20 metų 
kalėti už karo nusikaltimus, įvykdy
tus Dachau ir Buchenwaldo nacių 
koncentracijos stovyklose, praneša 
amerikiečiu karinės Įstaigos. (UP)
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