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Anglu ir amerikiečiu komunikatas 
Palestinos klausimu

Anglų-ameęikiečių bendroji komisija Pa
lestinos klausimui tirti vakar paskelbė savo 
tyrimų rezultatų oficialų komunikatą. Komi
sijos nuomone, dar šių metų bėgyje Pale
stinon turi būti priimta 100.000 Europos žydų, 
nukentėjusių nuo fašizmo ir nacionalsocia- 
lizmo. Palestinoj dėl skirtingų mahometonų, 
žydų ir krikščionių interesų aštraus susikry
žiavimo negali būti įkurta savarankiška 
į' Sitybė. Palestina turi būti pavesta JTO 
L ° iki ta globa bus sutvarkyta, turi 
likti Tingių mandate. Arabams ir žydams 
turi būti garantuota.lygios teisės visose sri
tyse. Mokslas turi būti abiems šalims lygiai 
prieinamas ir vienodai sutvarkytas. Aprė- 
žimas žydams pirkti iš arabų žemes turi būti 
atšauktas. Ateityje žydų įvažiavimo Pale
stinon metinė kvota turėtų būti irgi padi
dinta. Tačiau, kad neapsunkinus vienos Pa
lestinos, turėtų ir kitos šalys priimti ir ne 
vien tik žydus, bet ir visus kitus, kurie ne
nori ai- negali grįžti Į savo tėvynę.

Atlee, kalbėdamas dėl šio Palestinos klau
simu pareiškimo, pabrėžė, jog britų valdžia 
viena negali ir nenori pasiimti atsakomybės 
už komisijos pasiūlijimo įgyvendinimą. Ta
čiau pasiulijimą tiria ir stengiasi kiek ga
lima greičiau užmegsti kontaktą su JAV vy
riausybe dėl atsakomybės ir įsipareigojimo 
pasidalinimo. Jis tikisi, kad žydų ir arabų 
politiniai vadai sudraus saviškius nuo teroro 
aktų. Gi, iki nebus nuginkluotos abiejų pu
st“ teroristinės gaujos, negali būti nei kalbos 
( je galimybę dar šias metais. apgyvendinti 
\ oi). 000 žydų Palestinoje.'

Ar issiskirs didžiųjų keliai ?
Šiandien Paryžius pasaulio dėmesio centre. 

Didieji susirinko spręsti mažųjų ir nugalė
tųjų likimo. Tačiau žmonija domisi ne vien 
tų mažųjų ir nugalėtųjų likimo sprendimu. 
Pasaulį jaudina kita aplinkybė. Ten, Pa
ryžiuje gali būti, kad ir ne visai viešai bus 
sprendžiamas ir pačių tų didžiųjų valstybių 
tolimesnių santykių likimas. O tai jau labai 
opus ar net gi baisus klausimas.

Tie .nugalėtojų tarpusaviai santykiai karui 
pasibaigus nebuvo labai laimingi ir iki šio 
laiko jie nesidaro švelnesni. Priešingai, vis 
atsiranda naujų ir naujų ginčų objektų. 
Tiesa, rašant šį straipsnį dar nebuvo visai 
aiškų kas gi ten galutinai toje konferenci
joje bus svarstoma. Vieną dalyką galima bet 
gi drąsiai numatyti: stos du partneriai viens 
prieš kitą: sovietai iš vienos pusės ir D. Bri
tanija su JAV iš kitos. Prancūzija gali tai 
vienur tai kitur pasvirti.

Šitie du partneriai jau turėjo gan aštrių 
susikirtimų Londone, per Saugumo Tarybos

Dėl šio komisijos pareiškimo nei arabai 
nei žydai oficialiai dar nepasisakė. Tačiau 
neoficialiai žydai jį vertina palankiai, o 
arabai yra tiesiog įsiutę. Ateinantį penkta
dienį numatytas, protesto vardan, generalinis 
arabų streikas. Indijos Moslem Lyga stovi 
arabų pusėje ir kaltina anglus duotų ara
bams pasižadėjimų sulaužymu.

ARABAI STREIKUOJA
Vakar Arabų Lyga paskelbė streiką kaip 

musulmonų pasaulio protestą prieš anglų- 
amerikiečių mišrios komisijos nutarimą dar 
šiais, metais ten įkurdinti 100.000 žydų iš 
Europos.

ARABAI KOVOSIĄ UZ LAISVĘ
Arabų vadai pasisakė kovosią prieš ban

dymą vykdyti Palestinos reikalams komisi
jos pasiulijimą ir, - reikalui esant, šauksią 
jaunimą kovai už tautos laisvę. Protesto 
streikas prasideda penktadienį. Prie jo soli
darizuodama prisideda ir Sirija.

REIKALINGA KARIŠKA TVARKA
Anglai prašo Jungtines Amerikos Valsty

bes nurodyti, kiek jie prisidės kariškai tvar
kai palaikyti tarp žydų ir arabų ryšium su 
apgyvendinimu 100.000 naujų žydų. Atskiri 
spaudos ir visuomenės balsai pasisako prieš 
tokį Jungtinių Amerikos Valstybių kišimąsi. 
Taip pat pranešama, kad žinia apie 100.000 
žydų apgyvendinimą Palestinoje artymuo- 
siuose rytuose sukėlė (tempimą.

posėdį, km- buvo svartomi Irano, Graikijos ir 
Indonezijos reikalai. Naujorke pakartotinai 
svarstant Irano klausimą susikirtimai pa
siekė net labai „dramatišką“ laipsnį (sovietų 
atstovas Gromyko demonstratyviai išėjo iš 
posėdžio). Vadinasi, įtempimas didėja, Pa
ryžiuje turi būti paruošta „atmosfera“ taikos 
konferencijai. Kitaip sakant faktiškai turi 
būti jau susitarta dėl taikos sutarčių Italijai, 
Vengrijai, Bulgarijai, Rumunijai ir Suomijai 
suredagavlmo. Jei dėl to suredagavimo ne
bus susitarta, tai, žinoma, ir vėliau numa
toma taikos konferencija nueis niekais ar net 
visai neįvyks.

Čia reikia dar pabrėžti vieną esminį faktą. 
Jungtinių Tautų Organizacija ir Saugumo 
Taryba nėra formaliai surišta su taikos su
tarčių pasirašymu ar nepasirašymu. Nors čia 
ir ten pirmuoju smuiku groja tos pačios dfd- 
žiosios valstybės, bet formaliai tai yra du 
atskiri „bizniai“. Pagaliau ir tos nugalėtosios 

(tęsinys 4 psl.)

NEPASTOVI ATMOSFERA PARYŽIAUS
KONFERENCIJOJE

Londonas. Paryžiaus konferencijoje buvo 
nutarta be oficialių posėdžių daryti dar ir 
laisvuosius posėdžius išlyginti nuomonių 
skirtumams, susidariusiems oficialių posėdžių 
metu. Toks pirmasis posėdis vakar jau (vyko. 
Svarstant Italijos klausimą kilo nuomonių 
skirtumų dėl karo nusikaltėlių išdavimo, bet 
užtat susitarta dėl kai kurių salų, esančių 
Jugoslavijos pakrašty, perleidimo Jugoslavi
jai.

SUSIRĖMIMAI PIETŲ TIROLYJE
Pietų Tirolio savivaldos organai, protes

tuodami prieš Paryžiaus konferencijos nu
tarimą palikti jų kraštą Italijai, atsistaty
dino. Paskelbtas šešių valandų protesto 
streikas. įvyko susidūrimų su italų policija. 
Austrijos ministeris pirmininkas, kalbėda
mas gegužės 1 d. proga, nežiūrint konferen
cijos nutarimo, kovosiąs ir toliau už pietų 
Tirolio grąžinimą Austrijai.

Nesutarimai dėl kariuomenės atitraukimo 
Austrijoje

Vakar keturių valstybių užs. reik, mini- 
sterių konferencijoje Amerikos buvo pa
siūlyta sumažinti okupacinę kariuomenę 
Austrijoje iki 15.000 žmonių kiekvienai 
valstybei. Amerikiečiai sutiko savo kariuo
menę visai atitraukti, sudarius su austrais 
taikos sutartis. Tam pasipriešino Molotovas. 
Pasitarimas nutrauktas be pasėkų.

AKTUALUS ISPANIJOS KLAUSIMAS
Vakar posėdžiavo Saugumo Tarybos pa

komisė dėl Franco režimo. Pareikalauta iš 
visų Tarybos narių tuo reikalu medžiagos. 
Jau "gauta 460 raštų ir telegramų iš įvairių 
asmenų ir organizacijų.

NESUTARIA DĖL ITALIJOS KONTROLĖS
Londonas. Vakar užs. reik, ministerių kon

ferencijoje buvo svarstytas Italijos inspek- 
torato klausimas, kuriuo numatoma 18 mė
nesių kontrolė Italijoj, pasirašius taikos su
tartį su Italiją. Tam pasipriešino Molotovas.

NEPAGRĮSTA BAIMĖ
Šios dienos numeryje „New York Times“ 

nagrinėjamas Byrnes projektas, patiektas 
keturių užs. reik, ministerių konferencijai, 
dėl Vokietijos nusiginklavimo ilgesniam 
laikui. Pagal jį atpultų sovietų ir prancūzų 
baimė dėl galimos ateityje agresijos iš Vo
kietijos pusės. Laikraštis nurodo, kad atei
tyje pasirodys, ar tie sovietų ir prancūzų 
motyvai yra pagrįsti, ar jie turi kokį nors 
kitą tikslą.

LENKŲ TAUTOS ŠVENTĖ
Šiandien lenkų tauta švenčia tautinę 

šventę. . . . -
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VYTAUTAS ALANTAS

Tėvynės Balsas
1 veiksmo 

scenos montažas

Veikia:
Jonas Gražulis, mokytojas, Vasario 16 d. 

iškilmių ruošėjas,
Jurgis Laukys, biznierius,
Petras Karka, jo draugas,
Moteris, vaizduojanti pavergtą Lietuvą, 
Kazys Motiejūnas, akordeonistas, 
Deklamatorius.

I šokėjas,
I šokėja,

II šokėja, 
Choras.

Paprastas kambarys. Stalas, pora 
kėdžių, lova, spinta ir t. t. Vasario 
16 d. išvakarės. Uždangai pakilus, 
scena tuščia. Barbenimas į duris. 
Įeina mokytojas Gražulis, keturi 
šokėjai, akordeonistas ir deklama
torius.

SCENA 1
Gražulis: Nieko nėra, Laukys išėjęs.
I šokėja: Turbūt bizniauti (juokias).
Gražulis: Ūa vis dėlto šilčiau, kaip salėje. 

Aš labai sušaliau. (Šildosi prie krosnies.) 
Mes čia dar truputį parepetuosime ir 
užteks. Aš manau, Laukys nieko neturės 
prieš.

II šokėja: Ar jam gaila kambario, mes jo 
nesuvalgysime.

Gražulis: (Žiūrėdamas į laikrodį.) Iki iškil
mių turime tik, tris valandas. Turime 
gerai pasirodyti. Pradedame. (Šokėjai 
grupuojasi ir, akordionistui grojant, šoka 
tautinį šokį.) Gerai, jei taip pašoksite per 
spektaklį, bus visai gerai.

I šokėja: Motiejūnai, pagrok virš programos
klumpakojį. Labai mėgstu tą šokį. Savo 
kaime, būdavo, visus bernus uždusin
davau.

II šokėja: Mes nemokame klumpakojio..
II šokėja: Ko čia nemokėti tokio paprasto 

šokio. As tuojau jums parodysiu. Trenk 
Motiejūnai. (Motiejūnas groja klumpa
kojį. Komiška klumpakojio scena.)

Gražulis: Gana kvailioti, repetuokime toliau. 
(Žiūrėdamas į programą. Panelė Sta- 
niulytė deklamuoja.)

Deklamatorius:
LIETUVA i -

Saulėtekio krašte, brangi Lietuva, 
Kodėl išsiblaškė tavieji vaikai 
Po platų pasaulį, lyg lapai audroj? 
Kodėl Visagalio galinga ranka, 
Per amžius globojus lietuvį tvirtai, 
Nelaimei ištikus, ji jo neužstojo?

. Ten Nemunas klaidžioja vingiais po kraštą, 
Kaip pasaka močios legendoms išpuoštą. 
Piliakalniai rymo ant kranto skardaus. — 
Garsi Lietuvos ten senovė dar plazda.

Ten skverbias aukštybėn su kryžiumi bokštas, 
Tviskėdamas saulėj ant plyno dangaus.

Giliam liūdesy j ę paskendęs Smūtkells, 
Ten svyri prie kelio ir amžius dūmoja. 
Kas dievišką mintį atspės jo veide?

Jis laimino šalį ranka visagale.
Ir mūsų močiutės maldas jam aukojo 
Ir prašė paguodos susikaupime.
Kur ritasi bangos į krantą auksinį
Ir baltos žuvėdros padangėse klykia, 
Birutė kūreno ten Amžiną Ugnį.
Praeiviui senasis žvejys vis dar mini, 
Kaip jūros nerovė mylėjo Kastytį, 
Paslėpusi krikštolo rūmuos ant dugno.
Vidudienio saulės nušviesti žaismingai, — 
Lyg Dievo rankos pabarstyti karoliai, — 
Ten žėri melsvi Zarasų ežerai.
Pušaitės ant kranto pasvirą baimingai 
Ir baltos lelijos, kaip sesės gražuolės, 
Vaiskiam Vandenyje grožis aistriai.
O ten išsibėgusios stiebiasi bonios
Mieste kunigaikščių; ir sostinės rūmai 
Mirguoja šešėliais Neries vandeny.
Tai prosenių miestas iš Dievo malonės, — 
Garbės ir legendų išpuoštas calūnais, 
Kaip deimantas žėri lietuvio širdy.
Per amžius ten skamba, kaip vario trimitas 
Galingo ir narsiojo Vilko staugimas 
Ir toliai skambės, kol gyvuos Lietuva!
Kur būtų lietuvis svetur išvarytas — 
Tebūna varguos jam nuolat priminimas, 
Kad prosenių žemės užmiršt nevalia.

SCENA 2
Tie patys, Laukys ir Karka

Laukys: Kas čia dabar per susirinkimas 
mano kambaryje?

Gražulis: Dovanokite ponas Lauky, kad mes 
užėjome pas jus. Salėje labai šalta; mes 
čia repetuojame, ruošiamės Vasario 16 d. 
Iškilmėms.

Laukys: Kas jums leido įsibrauti į mano 
kambarį be mano žinios?

Gražulis: Mes labai atsiprašome: jūsų ne
buvo namie.

Laukys: Jei manęs nebuvo namie, jūs ne
turėjote teisės peržengti mano kambario 
slenksčio. Kas čia per tvarka?, po velnių! 
Žmogus negali kojos iškelti iš savo 
namų!

Gražulis: Bet mes gi nieko bloga nepa
darėme ...

Laukys: Nemėgstu neprašytų svečių, štai 
kas! ...

Gražulis: Atsiprašant mes čia ne į svečius 
atėjome, o viešojo reikalo vedami. Man 
rodos, kad Vasario 16 d. iškilmės visiems 
turi rūpėti, ir visi mes prie jų ruošimo 
turime prisidėti, kaskuo galime.

Laukys: Man visai nerūpi jūsų iškilmės: aš 
turiu svarbesnių reikalų.

I šokėjas: Jam labiau rūpi šnapsu spekuli
uoti ir Vasario 16 d. atšvęsti prie 
bonkos.

Laukys: Žinoma, bonkos draugystė man ma
lonesnė už jūsų. Ir iš viso, tai nejūsų 
reikalas. Kaip aš noriu, taip elgiuos ir 
jūsų nurodymų nereikalingas. O dabar 
prašau ko greičiausiai iš mano kambario 
išsinešdinti.

Penktadienis 1946 m. gegužės 3 d.

I šokėjas: Žinai kas tu, Lauky?
Laukys: Aš seniai pakrikštytas: tavo krikšto 

man nebereikia.
I šokėjas: O vis dėlto aš pabūsiu, kad ir 

neprašytu tavo antruoju krikšto tėvu; tu 
esi išgama.

Laukys: Išeikite! (Visi išeina, išskyrus Laukį 
ir Karką.)

SCENA 3
Laukys ir Karka

Karka: Svariai tu juos išprašei!
Laukys: Visuomenės veikėjai! Iškilmių or

ganizatoriai! Nekenčiu aš tų visuomenės 
veikėju Jie visados kišą nosį ten, kur 
nereikia. Jie mat man pasakys, ką aš 
turiu daryti, ko nedaryti! Jiems nepa
tinka, kad aš biznį varau. O kai aš 

, pritruksiu pinigų, ar jie man duos, ar 
neduos, sakyk!

Karka: Šnypštą gausi!
Laukys: Teisingai. Organizuoja tėvynės nep

riklausomybės sukaktuvių minėjimą. Bet 
kur ta tėvynė? Kur nepriklausomybė? 
Man ten tėvynė, kur aš pinigų gą'iu 
užsidirbti. y \

Karka: Teisingai. Tu girdėjai, jie tave iš
gama pavadino?

Laukys: Tai visuomenės veikėjų mėgsta
miausias žodelis: kai nebeturi ko sakyti, 
šaukia: išgama. Pažįstu aš juos, manęs 
nepamokysi. Aš ilgaskvernei šokėjai at
keršysiu, nemanyk. Laukys nesiduoda 
taip lengvai ant sprando jojamas! Žinai 
ką, išgerkime! Kai aš pasikalbu su vi
suomenės veikėju, mane pagauna pa
siutęs noras išgerti. (Ištraukia iš kišenės 
bonką, padeda ant stalo užkandžių ir 
abu susėda.) Geriam! Sveiks! (Išgeria.) O, 
o, o, atgaivina ...

Karka: Kad ją velniai, rodos, žarnas sus
vilins.

Laukys: Dar po vieną?
Karka: Neatsisakysiu! (Išgeria.) Antras eina 

žymiai lengviau.
Laukys: Čia tai mes atšvęsime kaip reikiant 

Vasario 16 dienos iškilmes! Kamai, 
kukliai ir rimtai susikaupę! Cha, cha. 
cha! Ne vienas iš tų organizatorių mu 
pavydės.

Karka: Vienos bonkos neužteks rimtai susi
kaupti.

Laukys: O kam aš esu apšauktas spekuliantu? 
O kas yra spekuliantas, pasakyk tu man?! 
Tai toks padaras, kuris turi pinigo, sup
ranti! Nesirūpink, šnapso bus, tik tu 
turėsi parnešti. Dar po vieną!

Karka: Nedrįstu atsisakyti. (Išgeria.) Visai 
jau gera ant širdies ...

Laukys: Gal dvidešimt vieną?
Karką: Neatsisakysiu. Duok kortas.
Laukys: Lošime po dešimt markių (Paimda

mas kortas.) -
Karka: Per daug: aš teturiu tik šimtą mar

kių. (Pradeda lošti.) Tuo tarpu pasi
girsta už scenos: Leiskit į tėvynę. Abu 
klausosi.)

Laukys: Che, che, leiskit Į tėvynę! Kas tave 
leis i tą tęvynę? Kur aš uždirbu pinigų, 
man ten ir tėvynė. Ar ne teisybė, Karka?

Karka: Neklausk, aš niekados nepriešta- 
"rauju tam, kurio šnapsą geriu. Po ilgų 
patyrimų aš priėjau išvados, kad taip 
geriausia. ' '

(tęsinys sekančiame numeryje)
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Didžiule knyga apie Lietuva ispaniškaiNuolatinis “EI Publo“ bendradarbis Casimiro Verax yra apsčiausias knygų ir straipsnių autorius apie Lietuvą. Jis, matyt, yra puikiai informuotas, atidžiai seka visą pasaulinę | spaudą, panaudoja visus galimus šaltinius, gausią literatūrą. Jo raštai daro mokslinio įspūdžio: gerai dokumentuoti, pagrįsti.Didžiule Casimiro Verax knyga, kuri pateko į mūsų rankas, vadinasi “Lituania entre fuego crusado“ (Lietuva tarp kryžminės ugnies). Editor Alberto Moly, 1944 Buenos Aires, 477 p. Ją perskaitėme su didžiausiu įdomumu ne dėl to, kad ji kalba apie Lietuvą, bet dėl to, kad ji įdomiai parašyta. Objektyvus autorius moka prabilti į skaitytojus įdomiais faktais, gyvais vaizdais. Jis ne tik svetimtaučiui, bet ir lietuviui patiekta tokios medžiagos, tokių žinių, kad ne kiekvienas Lietuvoje gyvenęs apie tai žino. O svetimšalis iš C. Verax'o knygos gaus plačiausią vaizdą apie likimo persekiojamą, skriaudžiamą, amžinai dėl savo laisvės kovojančią tautą. Tai, kaip autoriaus teisingai pažymėta, škicai apie ienos tautos likimą.Pirmoje knygos dalyje autorius supažindina skaitytojus su Lietuva, lietuvių tautos kilme, jos charakteriu, religija, papročiais. Čia jis stambiais bruožais nupiešia Lietuvos praeitį, jos valstybines tradicijas, kovas dėl valstybinio savarankiškumo. Aukščiausią valstybinio klestėjimo laipsnį Lietuva buvo pasiekusi Vytauto Didžiojo laikais, todėl autorius šiam laikotarpiui skiria daugiausia vietos. Toliau atvaizduojami santykiai su kaimynais: lenkų ir rusų įtakos, priespauda, kultūrinė ir politinė kova dėl Nepriklausomybės. Casimiro Verax puikiai pažįsta Nepriklausomybės laikotarpį ir vaizdžiai nupiešia šio laikotarpio ūkinį, ekonominį, kultūrinį, meninį kilimą. Tiesa, knygos autorius, matyt, naudodamasis šaltiniais, nebus pilnai atvaizdavęs Lietuvos kultūrinio gyvenimo, nes tinga daug faktų, daug pavardžių, kurios buvo reikšmingesnės Lietuvos kultūrai negu paminėtosios.C. Verax gerai suprato, kad Lietuvos teisių 1 >ebegalima ginti senais romantiniais, istoriniais argumentais. Jis jas gina tarptautinės teisės ir politinių faktų duomenimis.- Antroje knygos dalyje jis mums duoda pilną, tikrą Lietuvos vaizdą šio karo eigos šviesoje. Jis smulkiai atvaizduoja visus šio karo etapus, kaip Lietuva kentėjo, kovojo, veržėsi į laisvę, kaip, didžiosios ' demokratinės valstybės respektavo Lietuvos teises. Autorius nusako diktatūrinių valstybių tikslus, kurios siekia mažas tautas pavergti ir išnaikinti. Jis faktais peržvelgia vokiečių nacių okupaciją, kuri Lietuvos erdvę norėjo panaudoti kolonizaciniams tikslams. Jis čia nurodo daug brutalių nacių žygių, kurie rodo diktatūrinių kraštų barbarizmą.Knygos autorius iškelia didžiųjų demokratinių valstybių poziciją kitų tautų atžvilgiu. Jis atpasakoja velionies Roosevelto pažiūras, pareikštas Amerikos lietuvių delegatams, įteikusiems peticiją. Rooseveltas, pasidžiaugęs lietuvių domėjimusi savo gimtuoju kraštu, pareiškė: "Puikiai suprantu jūsų jausmus dėl Lietuvos nelaimės. Bet jūs padarėte dvi klaidas, kreipdamiesi į mane. Jūs rašote, kad Lietuva neteko Nepriklausomybės. Lietuva 
ne nustojo Nepriklausomybės, jos Nepriklau
somybe laikinai tik pertraukta. Ateis momen
tas ir Lietuva bus vėl iš naujo laisva. Antra

kiaida, kad jūsų peticija mini Lietuvą, kaip laibai maža kraštą. Pažiūrėkite tik į LotYnų Amerika, ten pamatysite tokių valstybių, kurios už Lietuvą mažesnės ir jos yra laisvos, nepriklausomos ir gyvena laimingai. Nieks neprivalo kalbėti apie Lietuvos mažumą, nes 
ir mažiausios tautos turi tokią pat teisę nau
dotis nepriklausomybe kaip ir didelės“. (Re- cenz. knygos 452 pusi.). Šio didžiojo visų žmonių ir visų tautų gynėjo žodžiai yra kiekvienam lietuviui evangelijos žodžiai.Knygos gale C. Verax iškelia daug Lietuvos

draugų, kurie intymiai pažįsta Lietuvą, žino jos aspiracijas, jos gvybinius, kūrybinius tikslus, gina jos teises. Tai suteikia vilčių, kad teisingumas turės laimėti, anot Lincolno, prieš jėgą.Knyga puošniai išleista: viršelyje Lietuvos Vytis, mūsų tėvų pirkelė, kryžiai liepsnų fone, tekstas papuoštas daugybe iliustracijų. Tai didelis Casimiro Verax darbas, kuris bus naudingas ne tik Lotynų Amerikai, bet kiekvienam sventimtaučiui, rašančiam apie Lietuvą. Jis didžiai prisidės kovoje dėl Lietuvos tautinių ir valstybinių teisių. Stp. Vykintas.
Lietuvis darbininkas ir pramonininkas kovoje 

uz savo krašto turtąGal nieko naciai taip nemylėjo, kaip svetimą turtą. Iššaudę Lietuvos žydus paskelbė, kad visas jų turtas, fabrikai, įmonės krautuvės, žemė yra vokiečių nuosavybė. Pirmomis okupacijos dienomis konfiskavo jie visas žaliavas, gaminius, prekes. Visa, kas buvo vertingesnio, išvežė į Vokietiją. Bet to nebuvo gana. Nacių tikslas buvo išstumti lietuvius iš pramonės ir prekybos.Vokiečiai įsaku oficialiai pasiskelbė esą teisėtais įpėdiniais Lietuvos TSR, kuri teegzistavo vienerius metus, Į jų rankas pateko visas Lietuvos turtas, kuris sovietų okupacijos metu buvo nacionalizuotas. Vietoje sovietiškų trestų daug kur buvo įsteigtos specialios vokiečių bendrovės (Gesellschaften). Lietuvis padarytas valdytoju be nuosavybės teisių. Visus produktus jis privalėjo atiduoti okupantams.Svarbiausios tu bendrovių buvo šios:1. Landbewirtschaftungs-Gesellschaft. atiduoti valstybiniai, išvežtųjų Rusijon,patrijantų lietuvių ir žydų ūkiai. Savo žemę dirbąs lietuvis buvo paverstas bernu.2. Zentralhandels-Gesellschaft Ost perėmė skerdyklas, cukraus fabrikus, malūnus, alaus bravorus ir kt„ viso apie 300 įmonių, jų tarpe stambiausias Lietuvos įmones "Maistą" ir "Lietuvos Cukrų".3. Grundstūck-Gesellschaft Litauen m. b. H. perėmė bolševikų nacionalizuotus namus bei sklypus. Ji turėjo 352 skyrius ir valdė dešimts tūkstančių namų. Tuo tarpu iki 1943 m. rugpiūčio mėn. pabaigos tik apie 100 asmenų atgavo savo namus.4. Tabakindustrie G. m. b. H. Ostland 50 liet. įmonių.5. Ostland-Faser G. m. b. H. valdė 74 stilės, popieriaus ir pan. fabrikus.6. Genossenschaftsverband Ostland per vokietį patikėtinį perėmė Lietuvos kooperatyvus, jų tarpe Lietuvos kooperacijos centrus Pienocentrą ir Lietūkį ir juos abu panaudojo prievolėms iš ūkininkų išrinkti. (Žinios imtos is "Neue Zūriche Zeitung", prekybos skyriaus ved. 1943. Ufe2) ’Bet tai toli gražu ne viskas. Sulikvidavo Lietuvos bankus. Jų vietoje įkūrė vokiškus: Notenbank Ostland. Savo skyrius Lietuvoje įkūrė Dresdener Bank, Bank der Deutschen Arbeit, A.G. ir Reicho Taupomosios kasos. Mažesnės buvo likviduojamos neduodant joms žaliavų, kuro, atsarginių mašinų dalių, .ko netrūkdavo vokiečių pilnai nusavintiems fabrikams. Fabrikams ir įmonėms buvo skiriami vok. patikėtiniai, kurie su jomis elgėsi taip, kaip, norėjo. Visi jie buvo partiečiai,

nors dažnai nemokšos ir savo darbo srities profanai.Lietuviškos įmonės buvo vedamos prie bankroto ir žemų kainų, žemiau gamybos kaštų, nustatymu. Dėl to, 1943 metais vien cukraus fabrikai turėjo apie 1 mil. RM nuostolio. Tais pačiais metais "Maistas" baigė metus su 2,5 mil. RM deficito.Štai kai kurių prekių gamybos kaštu ir pard. kainų skirtumai:Gamybos kaštai pardavimo kainaKiauliena RM 1,02 RM 0,86JautienaCukraus RM 1,01 RM 0,85100 kg RM 43,20 RM("Į Laisvę“ Nr. 49,204, 1944).Lietuviai žinieriai ,o
Jai re-

ekonomistai, pramoninkai ir in- taip pat ir darbininkai visomis išgalėmis kovojo prieš šią okupantų daromą neteisybę. Iš pradžių kova buvo vedama teisės srityje. Deja, greit teko suprasti, kad neteisinėje valstybėje nėra' teisės. Vokiečių atsakymas lietuviams maždaug visuomet taip skambėdavo: "Jūs nesate vokiečių draugai. Mes naudojamės okupantų teise".To pasėkoje kova persimetė į kitą plotmę. Lietuvis tarnautojas ar darbininkas sabotavo fabrikuose darbą, kuris turėjo padėti karo pries sąjungininkus vedimui ir, ilgainiui, jis dirbo, lėtai, palengva, o neretai ir visai neateidavo Į darbą. Maža to, jis gadindavo pramonės įrengimus ir vykdydavo kitos rūšies sabotažą. Dėl to daugeliui darbininkų teko nuo vokiečių okupantų nukentėti.
Dipl. ekonom. Br. Kviklys.apietek- • Jurgis Baltrušaitis 

LIETUVOS TAKELIAI
Pūgos užbarstytas ir viesulo šluotas, 
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas — 
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva, 
Per retą beržyną, pro vieniša ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas,. 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas ... 
Jo tolį užburtą likimas jam lemia ...
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Vingiuotas takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai...
Jis sveikina lygiai ir seną ir jauną,
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, c 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta i 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta.. .uj („Ašarų Vainikas"!
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IŠSISKIRS DIDŽIŲJŲ KELIAI?AR
(tęsinys 

valstybės, su kuriomis norima taikos sutar
tis pasirašyti, JTO nedalyvauja (nėra priim
tos), tai su jomis ir bus visai atskirai „apsi
dirbta“, be jokių ilgų diskusijų. Tačiau ilgos 
ir aštrios diskusijos gali kilti tarp pačių nu
galėtojų (vaizdžiai sakant) dėl karo grobio 
pasidalinimo ar nepasidalinimo. Koks gi čia 
yra reikalas, kur gali tuos ginčus sukelti?

Išoriškai atrodo dalykėlis gan kuklus ir 
nekaltas. Sovietai, be daugelio kitų preten
zijų, nori gauti savo globon buvusias Italijos 
kolonijas šiaurės Afrikoje — Libiją. Sovie
tai nori paimti tas kolonijas globoti, auklėti 
tol, kol jos bus pribrendusios savo nepri
klausomam gyvenimui. Prieš tokj sovietų 
„prašymą“ anglai stojasi piestu, o amerikie
čiai jiems (anglams) visai pritaria.

Jei sovietai gautų Libiją — jie realizuotų 
savo senos užsienio politikos kertinį siekimą 
— įsigalėtų Viduržemio jūroje ir aplamai 
gaptų laisvą išėjimą į jūras. Iš čia supran
tama, kad sovietai šią savo pretenziją stip
riai rems (sovietai į Paryžių atsivežė net 
200 visokių specijalistų).

Kokios gi to viso pasėkos būtų anglams? 
Italai, būdami Libijoje, anglams nekliudė ir 
kliudyti negalėjo (buvo persilpni tokiam rei
kalui). Sovietams Libijoje įsikūrus, anglai 
netektų vienintelio, artimiausio ir saugiausio 
(iki šiol) kelio į Indiją, į Tolimuosius ir Arti
muosius Rytus (ir ten esantį jų benziną). 
Reikia atsiminti, kad sovietai, taip bent at
rodo, Irano klausimą dar galutinai nelaiko 
baigtu. Ekspansija į Iraną gali ir vėl prasi
dėti. Sovietai dar neatsisakė nuo savo pre-

Taurus Klaipėdos krašto lietuvis
Didžiojoje Lietuvoje rusų priespaudos metu 

lietuviai tiek daug nekentėjo, kiek teko 
pergyventi Klaipėdos krašto lietuviams. Ten 
lietuviai' buvo pavergti 700 metų. Vokiečiai 
panaudojo visas savo „kultūrines“ priemones 
lietuvybei su šaknim išrauti. Bet visgi ga
lutinai lietuvių neišnaikino ir jų diegai ten 
liko.

Tuo atžvilgiu Klaipėdos krašto lietuviai 
yra' daug gaivesni, jautresni ir labiau už
grūdinti patrijotai. Vienas iš tokių yra My
kolas Šlaža.

Vos tiktai baigęs vokišką mokytojų semi
nariją Klaipėdoje, norėdamas geriau pažinti 
atgimusią tėvų ir pranokėjų šalį, 1922 mt. 
jis persikelia i Didžiąją Lietuvą ir kurį 
laiką mokytojauja Plungės gimnazijoje. Jis 
dėsto vokiečių ir anglų kalbas. Vokiečių 
mokytojų seminarijoje įgijęs gerą pėda- 
goginį išauklėjimą, jis greitai įgyja savo 
auklėtinių meilę ir kartu tampa autoritetu 
ir pavyzdžiu kitiems pedagogams. Šalia savo 
pedagoginės profesijos jis kartu dirba ir vi
suomeninį darbą. Ilgai netrukus jam atitenka 
visiškas apylinkės lietuvių pasitikėjimas: jis 
išrenkamas Plungės šaulių būrio pirmininku.

1923 m. pradžioje įvyksta Klaipėdos krašto 
lietuvių sukilimas. Jis skubina tenai, bet ne 
vienas, o vedinas visų būriu šaulių, daugiau
sia gimnazijos augesnių mokinių. Tai ilgas 
ir vargingags žygis. Žinodamas gerai Klai
pėdos apylinkes, per gynybos linijas jis grei
tai patenka į miestą ir, kautynėms pasibai
gus, gavo būrį jis sutinka jau „iš vidaus“.

iš 1 psl.)
tenzijų Turkijai. Pagaliau, sovietai būdami 
Libijoje, vadinasi kone betarpiškoje kaimy-1 
nystėje su Italija — sugebėtų atverti savo 
įtakai į Europą dar vieną kelią — per Ita
liją. Taigi, Libijos klausimas, giliau pažvel
gus, pavirsta į klausimą, kas ateityje turi 
dominuoti Europoje ir Azijoje? Savaime su
prantama, kad neigiamo atsakymo nei so
vietai nei anglai lengvai neprisiims. Tad 
diskusijos bus kietos ir nuomonių išsisky
rimui galimumai dideli.

Tačiau sovietai gali ir čia nueiti į kompro
misus, panašiai kaip Irano klausime. Nes vi
sada geriau statyti didesnius reikalavimus 
(užsiprašyti“), tai yra iš ko „nusileisti“. Ta
čiau, jei ir būtų pasiekta kokio kompromiso, 
tai būtų vėl tik tam tikra „atsikvėpimo 
pauze“. Galutinis tų reikalų sutvarkymas vis 
vien ateis — ir tas momentas gali būti dra
matiškas.

Kazys Veržikas.
DOMINIJŲ MIN. PIRM-KAĖ APIE 

VOKIETIJOS ATEITĮ
Londonas. Vakar britų'imperijos dominijų 

ministerių pirmininkų konferencijoje buvo 
svarstytas Vokietijos ateities klausimas, kon
ferencija pasisakė prieš Reino ir Rūhro 
krašto atskyrimą nuo Vokietijos, nes tai ga
lėtų iššaukti vokiečių tautoje taikai kenks
mingą judėjimą ir pakenkti demokratijos 
idėjai. Taip pat buvo aštriai kritikuotas 
vyriausios kontrolės tarybos priimtas Vokie
tijos pramonės susiaurinimo planas, kurį 
vykdant, pramonės . kapačitetas, imant pa
grindu 1939 metus, sumažėtų 50-55% ir Vo-

Sukilimui pavykus, Antanas Smetona ski
riamas Lietuvos vyriausybės įgaliotiniu 
Klaipėdoje. Jis lanko Klaipėdos įgulos suki
lėlių kuopas, dėkodamas už pasiryžimą ir 
pagerbdamas kritusias aukas Lietuvos vy
riausybės vardu. Jį lydi Mykolas Slaža. O 
po to jis jau nebegrįžta į Didžiąją Lietuvą, 
bet lieka Klaipėdoje didesnių darbų dirbti. 
Čia jis buvo ilgą laiką Gubernatūros pa
tarėju, nors ir ne visada sutikdamas su 
klaipėdečių atžvilgiu vestąja mūsų politika.

Paskutinį kartą jį sutikau Kaune 1941 m. 
vasario mėn., besiartinant vokiečių repatri- 
jacijai. Jis buvo pablogęs ir susirūpinęs.

„Nieko nepadarysi, reikės repatrijuoti“ — 
pareiškė jis. Ir suprantama: iš dviejų blogy
bių jis pasirinko, jo nuomone, geresniąją. Jei 
nebūtų repatrijavęs, žinoma, būtų tekę Si
biro paragauti ... O iš kitos pusės, nėra 
jokios abejonės, kad repatrijuodamas jis 
pateko tiesiai J koncentracijos lagerį, nes 
hitlerininkai jau seniai laukė ir ruošėsi už 
Sasso-Neumanno bylą lietuviams atkeršyti.

Nuo to laiko Mykolas fjlažą buvo dingęs. 
Niekas jo negirdėjo ir niekas jo nematė. Ne 
sykį jo' likimas pažįstamųjų tarpe buvo 
apgailestaujamas.

Tik, štai dabar paskutiniame „Žiburių“ 
numeryje, J. Grigolaitis straipsnyje „Klaipė
diečiai nacių vergijoje“ rašo: „gyvi išliko 
Oranienburgo stovykloje M. Šlaža, H. Vite- 
sas, V. Mačiulaitis ..."

Tikrai džiugi žinia.
Ilgiausių metų tau, taurus lietuvi!

Bs. 

kieti j a atsidurtų nuolatiniam skurde, kai 
savo ruožtu neigiamai paveiktų visą Euro
pos, o gal net ir pasaulio ūkį. Jau ir dabar 
dėl to plano vykdymo anglų okupacinėje 
zonoje bedarbių skaičius žymiai padidėjo ir 
nėra vilties jį sumažinti.

PASAULINĖ NAFTOS PRODUKCIJA
Petroleum Press Service žiniomis naftos 

produkcija 1945 m. visur padidėjo palyginus 
su 1938 m. Išimtį sudaro TSRS.

Valstybės 1938 m 1945 m.
Gauta naftos tonų 

JAV 164 mill 231 mil.
TSRS 29,7 „ 25 „
Venecuela 28 „ 46 „
Iranas 10 „ 17 „
Irakas 4,4 „ 4,7 .,
Saudi-Arabija 67 tuk^t. 2 „ 
Bareinas — 1 „

Jei TSRS'pavyktų uždėti savo ranką ant 
Irano ir kaimyninių kraštų naftos šaltinių, 
tai ji padvigubintų savo produkciją D. Bri
tanijos sąskaiton. Stalinas pareikalavo pa
kelti TSRS naftbs produkciją1 iki 60 mil. tom 
per metus.' Tiek reikalauja naftos taryt- 
kraštų pramonė, žemės ūkis ir susisiekimas.

ŽINIOS IŠ TĖVYNĖS
Lietuviškos knygos produkcija yra pati 

mažiausia iš visų sovietinių respublikų. Da
bar į rusų kalbą verčiami Maironies "Pava
sario Balsai" ir S. Neries poemos. Cvirkos 
novelės esą verčiamos net į kinų kalbą. L. 
Gira yra labai garbinamas sovietų spaudoje, 
literatūros laikraščiai atspausdino jo didžiu
les nuotraukas. Prieš karą spaudoje bendra
darbiavęs Jasiūnas dabar yra aktyvus sovie
tinės spaudos bendradarbis ir rašo įramą 
“Tadas Blinda".

— Lietuvoje gyveną JAV gimę lietuviai 
užpildo pareiškimus išvykti į Ameriką. Juos 
užtaria Amerikos konsulatai. Tačiau tuo 
tarpu legalius važiavimas neprasidėjęs.

— Lietuvoje abiturientams stojant univer
sitetan Kaune ar Vilniuje, reikalaujama mo
kėti rusų kalbą.

— Operos solistas J. Babravičius iš Kauno 
atsiuntė i Cikadą savo uošviui telegramą 
prašydamas padėti išvykti Amerikon. Jo 
žmona yra Amerikoje gimusi lietuvaitė.

— LKP (b) pasekretorius Berevičius savo 
pranešime pareiškė, kad Lietuvoje ekonominė 
padėtis esanti sunki ir dar ilgą laiką teks 
visiems atsisakyti nuo visokių dalykų.

("Laisvėn“ 1946. IV. 20, Nr. 1)

SKELBIMAS
Lietuvių vaikų darželio tėvams pageidau

jant, tėvų komitetas gegužės 6 d. 19 vai. 30 
min., darželio patalpose, šaukia visuotinį 
tėvų susirinkimą. Bus svarstomi įvairūs 
darželį liečią klausimai.

Tėvų Komitetas

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Šį sekmadienį, gegužės 5 dieną, 14 -vai 

Memmingeno stovyklos teatro salėje lietuviai 
skautai rengia iškilmingą motinos dienos 
minėjimą. Meninėj daly dalyvaus visos sto
vyklos meninės jėgos ir skautai, pradedant 
pačiais mažiausiais.

Stovyklos gyventojai kviečiami kuo skait
lingiausiai minėjime dalyvauti. . ...

07 : 91 : 82 “Mintis“
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