
Dvylika mirties sprendimu Niurnbergo byloje
Londonas. Spalio mėn. 1 d. Niurnbergo 

tarptautinis karo tribunolas paskelbė mo- 
* vuotus sprendimus 21 teisiamajam.

rendimai paskelbti kiekvienam iš jų 
. skirai pagal keturias nusikaltimų rūšis: 
Irma, nusikaltimą prieš taiką; antra, nu
sikaltimą prieš karo papročius ir karo 
teisę; trečia, nusikaltimą prieš žmoniš
kumą; ketvirta, nusikaltimą prieš tarp- 
tiutinius įsipareigojimus ir tarptautines 
s įtartis. Goeringas, Ribbentropas, Keite- 
lis, Rosenbergas, Jodlis, Frickas ir Seiss-
inkvartas rasti kaltais visose keturiose 
nusikaltimų rūšyse. Streicheris rastas nu
sikaltusiu žmoniškumui. Frankas, Kalten- 
bruneris ir Sauckelis pripažinti nusikal
tusiais karo teisei ir žmoniškumui. Viso 
kaltais pripažinta 18 kaltinamųjų. Dvy
lika iš jų nuteista mirties bausme paka
riant ir būtent: Goeringas, Ribbentropas, 
Keitelis, Rosenbergas, Jodlis, Frickas, 
Seissinkvartas, Streicheris, Frankas, Kal- 
tenbruneris, Sauckelis ir Bormanas (už 
aklų). Hessas, Funkas ir Raederis nu
teisti kalėjimu iki gyvos galvos. Schlra- 
chas ir Speeras nuteisti po 20 metų, Neu- 
rathas — 15 metų ir Doenitzas — 10 me
tų. Schachtas, Fritze ir. Papenas nerasti 
kaltais pagal tarptautinio tribunolo ju
risdikciją, todėl išteisinti ir paleistu Visi 
nuteistieji turi teisę paduoti malonės pra
šymus laike keturių dienų Vyriausiai Vo
kietijos kontrolės tarybai Berlyne, pra
šydami sušvelninti bausmę pagal tarp
tautinio tribunolo statuto 26 paragrafą.

Londonas. JAV užsienio reikalų minisfe- 
rių pavaduotojas pareiškė, kad Sovietų s-ga

Montreaux doktrina neliečiama

gali siųsti notas Turkijai .Jos negalės pa
keisti Mentreaux ' susitarimo. Jeigu Sovie
tų s-ga mėgins paliesti šį susitarimą, tai 
iššauks labai sunkių problemų, kurių re- 
ftiltatų' šiandien dar negalima įsivaizduoti.

SOVlETŲ S-GA PRIES PABĖGĖLIAMS 
GLOBOTI ORGANIZACIJĄ

Naujorkas.'Jungtinių Tautų ūkio ir kont; 
rolės taryba savo paskutiniajame posėdyje 
antradienį svarstė naujos pasaulinės pabė
gėlių organizacijos klausimą. Rusų atstovas 
atmetė siūlymą sudaryti 60.000.000 mil. dole
rių tokių pabėgėlių apgyvendinimo tiks
lams. Rusai savo nusistatymą remia tuo, 
kad šie pabėgėliai turi galimybę grįžti į 
savo ankstyvesnes tėvynes, bet nenori tuo, 
pasinaudoti.

ITALAI SIŪLO ATIDĖTI TRIESTO 
KLAUSIMĄ

Štuttgartas. Italijos ministeris pirminin
kas De Gasperis pareiškė spaudos atsto
vams Londone, kad jis siūlo sprendimą Tries 

Tačiau sprendimas iš esmės yra galutinis 
ir jis negali būti niekur nei apeliuojamas, 
nei kasuojamas. Šiuo sprendimu yra už
baigtas tarptautinis procesas, trukęs 219 
dienų prieš 21 svarbiausiąjį karo nusikal
tėlį. ' Sovietų teisėjas protestavo prieš 
Schachto, Fritzo ir Papeno išteisinimą, o 
taip pat ir prieš per švelnę bausmę Hes- 
sui bei kitų teisėjų nesutikimą pripažinti 
nusikaltėlių organizacijomis SA, Reicho 
kabinetą, Vyriausią Vokietijos kariuome
nės vadovybę ir generalinį štabą.

Austrija reikalaus išduoti von Papena4 ir Scbirach
Štuttgartas. Kaip pranešama iš Niurnber

go, Austrija reikalaus išduoti Nurnbergo 
bylos kaltinamuosius von Papeną ir Schi- 
rachą. (

ATNAUJINAMI 4 U2S. REIK. MIN. 
PAS'TARIMAI

Londonas. Iš Londono į Paryžių vakar iš
vyko Bevinas, kur dalyvaus 4 užsienio mi- 
nisterių pasitarime.

TIROLIEČIAI IŠSEKINO AUSTRIJOS 
UŽS. REIK. MINISTER!

Austrijos užsienio reikalų ministeris dr. 
Kari Oruberis, lankydamasis Insbrucke, Ti
rolio gyventojų buvo labai nedraugiškai 
sutiktas — apspiaudytas ir apšauktas išda
viku. Dr. Oruberis buvo priverstas par- 

to klausimu atidėti vieniems metams. Per š| 
laikotarpį Italija ir Jugoslavija turi stengtis
surasti tiesioginį susjtarimą šiam klausimui 
spręsti. Jeigu tai {rūtų negalima, tada vyk
dyti gyventojų atsiklausimą. Sąjungininkų 
kariuomenė po tokio atsiklausimo turėtų 
dar vienus metus Triesto srityje pasilikti.

PRASIDĖJO-JURININKŲ STREIKAS 
NAUJORKE

Vašingtonas. Kaip praneša žinių agentū
ra Asociated Press, Amerikos jūrininkai 
Naujorke vėl pradėjo streiką. Vyriausybė 
veda pasitarimus dėl streiko nutraukimo. ~

PIRMADIENI ATSUKIME LAIKRO
DŽIUS

Kontrolės tarybos nutarimu Vokietijo
je vėl įvedamas normalus laikas, todėl 
spalio 7 d. 3 vai. ryto laikrodžiai atsukami 
1 vai. atgaL

LENKIJA VĖL PRAŠO PASKOLOS
Vašingtonas. Pasaulinio banko valdyto

jas pranešė, kad Lenkija įteikė prašymą 
paskirti jai 600 miL dolerių paskola.

Į užmetimą, kad sąjungininkų teismas ne
buvo kompetentingas teisti Niurnbergo by
los kaltinamuosius, kompetentingi teismo 
atstoja’ pareiškė, kad už nusikaltimus prieš 
vokiečių tautą galėjo juos teisti ir vokiečių 
teismas, tačiau nž nusikaltimus prieš žmo
niją ir prieš sąjungininkus buvo kompeten
tingas daryti sprendimą sąjungininkų teis
mas. _

Šio ryto anglų spaudą pažymi, kad 
N.iurnbergo bylos kaltinamieji mirs ne kaip 
kariai, ne kaip politikai, bet kaip paprasti 
nusikaltėliai žmogžudžiai.

blokšti vieną vyrą, kuris šoko ant jo kė
sintis. Jis atvyko į Tirolį pasitarti su vie
tos atstovais dėl Pietų Tirolio autonomijos' 
plano.

LENKIJOS VAKARŲ SIENA ESANTI 
GALUTINAI NUSTATYTA

Čekoslovakijos ministeris pirmininkas pa
reiškė, kad Čekoslovakija laiko Lenkijos 
vakarų sieną galutinai nustatyta.

Maršalas Tito viename savo interviu pa
reiškė, kad jis sutinka su Lenkijos vakarų 
siena it esant reikalui Jugoslavija visomis 
priemonėmis padės Lenkijai šią sieną iš
laikyti.

NUMATOMAS TRUMANO, ATTLEE IR 
STALINO SUSITIKIMAS?

Harold Itzkes ir Henry Morgenthau, bu
vę JAV ministerių kabineto nariai reika
lauja skubiai sukviesti 3 didžiųjų susitikimą 
—Trumaną, Attlee ir Staliną.

JUGOSLAVIJOS ARKIVYSKUPAS
KALTU NEPRISIPAŽĮSTA

Londons. Zagrebe teisiamas Jugoslavijos 
katalikų bažnyčios arkivyskupas — prima-
tas, kuris yra kaltinamas bendradarbiavi
mu su naciais, pareiškė, kad jis yra nekal
tas ir savo ginamąją kalbą sakys tik pabai
goje bylos. Jis pareiškė, kad naciai nužudė 
labai daug kunigų ir vien dėlto jo bendra
darbiavimas buvo neįmanomas. Jis ginsis 
be baimės mirti ir joks apkaltinimas nega
lės jo vardo suteršti.

PRANCŪZŲ OPOZICIJA NORI ATIDĖTI 
PARLAMENTO SUSAUKIMĄ

Paryžius. Pirmadienį pirmininkaujant Bi- 
dault posėdžiavo prancūzų ministerių kabi
netas ir svarstė klausimą dėl opozicijos rei
kalavimo atidėti parlamento sušaukimą iki 
spalio 13 dienos. Opozicija tuo būdu nori 
laimėti laiko ir išvystyti propagandą savo 
naudai.
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Kremliaus garsai
Jau nebe pirmą kartą. Kremliaus poli

tinio biuro šulai pateikia pasauliui savo 
klastingą nuomonę tarptautinės politikos" 
klausimais. Kremlius kalba tėvo Stalino 
lūpomis. Jis pasauliui už vis geriau pa
žįstamas. Jis garsus* iš tų laikų, kada 
skambėjo trys dideli vardai: Rooseveltas, 
Churchillis, Stalinas. Kiekvieną kartą 
Stalino pareiškimams, kurie yra reda
guoti klausimų — atsakymų forma, te
mos yra parenkamos aktualiausios, o at
sakymai patys populiariausi.

Šių metų kovo mėnesyje Stalinas taip 
visiems įtiko savo pareiškimais dėl Jung
tinių Tautų Organizacijos ateities, kad 
paskiau ilgą laiką visų kraštų spauda 
linksniavo jo gudrybės žodžius ir teikė 
savo skaitytojams kaip tikrą pinigą. Bet 
jau per tą pusmetį laiko, kuris prabėgo 
nuo jo pareiškimo iki* šios dienos, spėjo 
pasireikšti didelis disonansas tarp to, kas 
yra sakoma ir kas praktiškai daroma. 
Paimkime pavyzdžiu kad ir paskutiniųjų 
dienų įvykius Graikijoje. Prieš porą sa
vaičių sovietai su savo skundais prieš 
Graikiją, įrodinėdami, kad Graikija grę- 
sia tarptautiniam saugumui, bėgo į Sau
gumo Tarybą ir kėlė triukšmą, kuris ga
lų galę pasirodė neturįs jokio pagrindo. 
O tuo pačiu metu Jugoslavijoje ir Alba
nijoje nakties metu organizuotos gaujos, 
slinko per Graikijos sieną ir štai dabar 
suorganizavo bandų veikimą, kuris jei 

■šiandien dar ir negręsia tarptautiniam 
saugumui, — yra tikras bandymas tų me
todų, kurie ateityje bus panaudoti išpro
vokuoti trečiajam pasauliniam karui

Praėjusią savaitę Stalino padarytasis 
pareiškimas yra pilnas gražių žodžių, ku
rie, jo supratimu, turėtų jį padaryti jei 
ne pirmuoju taikos apaštalu, tai bent 
mažiausiai sovietinę vyriausybę įšprausti 
į taiką mylinčiųjų vyriausybių tarpą.

Nėra, turbūt, žmogaus, kuriam neįm- 
ponuotų jo pareiškimas, kad karo nebus 
ir kad, nežiūrint esamų ideologinių 
nuomonių skirtumų, yra galimas draugiš
kas bendradarbiavimas tarp Tarybų 
s-gos ir Vakarų demokratijų. Kaip jis 
įsivaizduoja tą draugišką bendradarbia
vimą, sunku pasakyti. Turbūt jis mano, 
kad visą laiką taip eis, kaip iki šiol; bū
tent, kad jam po kojų bus dedamos de
mokratijų nuolaidos. Mes gerai žinome, 
kad visos tos nuolaidos plaukia tikrai iš 

, taikos trokštančių širdžių ir kad Vakarų 
‘demokratijos nieko tiek nebijo, kaip 
veiksmų, kurie galėtų prisidėti prie karo 
išprovokavimo. Tai yra pagrindinis ang
lų-amerikiečių tarptautinės politikos dės
nis. Tuo tarpu sovietai šitas nuolaidas iš
naudoja piktam ir organizuoja pasaulyje 
gal ne tiek atvirą karą, reguliarinių ka
rinių jėgų, kiek totalinį karą, kuriame 
dalyvaus netik kariai, bet ir civiliai gy
ventojai. Ir visgi savo pareiškime Sta
linas nesivaržydamas įrodinėja, kad visi 
tvirtinimai, jog • komunistų partijos Va
karų demokratinėse valstybėse esančios 
Maskvos diriguojamos, yra prasimanyti 
ir absurdiški. O katrie iš tikrųjų tvirtini
mai yra absurdiški, mums įrodymų ne
reikia. *

Anglija šiuo metu sovietams yra pik
čiausias priešas. Visi tie kurstymai Pale-

stinoje, veržimosi i Dardanelus ir bėgi
mas sj£ skundais į Saugumo Tarybą dėl 
Graikijos — yra veiksmai netiesioginiai 
nukreipti prieš Angliją. O tuo tarpu 
Kremliaus išminčius įrodinėja, kad susti
prinimas politinių, ekonominių ir kultū
rinių ryšių su Anglija, prisidėt*, prie pa
gerinimo draugiškų santykių tarp abiejų 
kraštų.

Nė kuo sovietai nėra tiek užinteresuoti 
šiuo metu, kiek ryšių sustiprinimu su vi
so pasaulio kraštais. Juk dabar yra veda
mi pasitarimai dėl sustiprinimo ekono
minių ryšių su šiais kraštais: Švedija, 
Danija, Šveicarija, Brazilija, Urugvajum 
ir t. t. Kur nėra deryboms ūkinio pa
grindo, ten stengiamasi surasti „kultū
rinė“ dirva. Taip pav. neseniai sovietai 
susitarė su Abisinija dėl pasiuntimo į 
Abisiniją pavyzdinės ligoninės; žinoma, 
su visu sovietiniu personalu. Iš paviršiaus 
čia atrodo kilnus labdaringas tikslas: ko- 

-va su epidemijomis, bet po šiuo ligoni
nės apsiaustu į Abisiniją bus nuvežta 
tikrai epidemija — pogrindinis> veikimas. 
Kada sovietai Išleidžia į užsienius savo 
žmones, žiūrėk, po kurio laiko tuose 
kraštuose tuojau atsiranda komunistinis 
veikimas, paskiau neramumai,. sukilimai, 
vyriausybių pašalinimai ir t. t. Todėl su
prantama, kodėl Kremlius pageidauja 
tampresnių politinių, ekonominių ir kul
tūrinių ryšių su Anglija.

Dėl paskutiniojo Stalino pareiškimo iš 
oficialių asmenų vakarų demokratinio 
bloko iki šiol .pasisakė tiktai vienas gene
rolas Eisenhoveris. Anglų transokeaniniu 
laivų „Queen Mary“ jis keliauja šiuo me
tu į Europą. Sis senas kovotojas už viso 
pasaulio reikalus, matyt, nebeiškentėjo

Nesusipratimas dėl darbo
, Darbas yra gyvenimo druska, gal dėlto 
mes nemaža ir kalbame šiuo reikalu vienais 
atvejais teisingai, kitais gana klaidingai, iš
vadindami save tinginiais ir pašlemėkais. 
O- tokių pašlemėkų vardas vargu mums tin
ka, bent labai retais atvejais tegali prilipti.

Švietimo ir kultūrim^darbas, rodos, vyks
ta be jokio botago, judresnių kultūrininkų 
iniciatyva. Šitie darbai gal dar geriau vyk
iu, jeigu visada užtektų gražių užsimojimų 
ir pastangų tiems, kurie imasi vadovauti. 
Žiūrėkite, .kai taika ir vienybė karaliauja, 
net maža stovyklėlė, turėdama gerų vadovų, 
sugeba stebuklų parodyti — tik žiūrėk ir 
džiaukis, bet jei prasideda nesutarimai, jei 
pradedama šunkeliais vaikščioti, tada jau 
gera nenorėk.’ Entuziastiškai dainuoja sto
vykliniai choreliai, mėgėjai vaidintojai, vie
no to darbo užsidegimo vedami, stebina 
žiūrovus, kol yra kas vadovauja, arba tei
singiau, kol vadovauja kultūringa ir paty
rusi ranka.

Bet kultūriniam darbui daugiausia ski
riamas tik laisvalaikis. Šiaip visų interesas 
būtų pasiruošti galimai nemaloniai ateičiai, 
išmokti kokį. padoresnį ir reikalingesnį ama
tą, kad lengviau būtų užsidirbti duanąa O 
ir- čia krutamą. Jauuiš laikraščių matome, 
kad stovyklose ruošiami visokie kursai, net 

nepadaręs priekaištų sovietiniam genera- 
lisimusui, kuris tuo laipsniu pradėjo savo 
karinę karjerą visai iš kito galo, t. y. vi
sai nebuvęs eiliniu kariu. Gen. Eisenbo- 
veris, kaip karys, palietė tiktai karinius 
dalykus. Jis atmetė Stalino priekaištus 
dėl JAV kariuomenės buvimo Kinijoje ir 
nurodė, jog ten esančios jo kariuomenės 
pajėgos yra tiek menkos, jog apie JAV 
„okupacinę“ kariuomenę Kinijoje neveria 
nė kalbėti. Mat Kinijoje komunistams 
paskutiniuoju metu darosi riesta. Ciang-' 
kaiš-kas jau pasirodė esąs tiek sustiprė
jęs, kad jo armija jau turėjo keletą reikš
mingų pergalių prieš, komunistus. Krem
lius jau seniai dejuoja dėl įvykių Kini
joje. Atrodo, kad ta parama, kurią sovie
tai teikia Kinijos komimistams, -negali 
beatsverti tautinės Kinijos pasiryžimo 
išvalyti savo tėviškę nuo svetimų ir ne
prašytų įsiveržėlių.

Atsiliepdamas dėl atominės bombos 
„nuvertinimo“ generolas Eisenhoveris la
bai teisingai pasakė, kad nė vienas na^ 
kinamasis ginklas neturi lemianči s 
reikšlnės kare. Senas jungtinių pajėgų 
vairuotojas geriau žino, kad kiekviename 
kare didesnės reikšmės turi tautų pa'- 
ryžimas ir taikos meilė, negu modern' - 
kiausi ginklai. Tenka pažymėti, kad gci. 
Eisenhoverio pareiškimai kaskart darės 
griežtesni sovietų, atžvilgiu. Praėjusį k - 
tą jis kalbėjo apie JAV kantrybės išstai - 
mą bandymams, o dabar jis pageidau a 
„atvirų kortų“ politikos ir reikalaus 
„žodžiais išreikšto veikimo būdo širr. - 
procentiniai laikytis ir darbuose“. Tai 
yra geriausias atsakymas Kremliui, ko! o 
dar nebuvo pareikšta demokratinių varių 
lūpomis nuo pat Vokietijos kapituliam ;os 
laikų VI. Bs.

po kelias laidas . ir klausytojų beveik visada 
užtenka. Bet ir dėl tų kursų mes dar nu- 
siskundžiame, iš dalies pagrįstai, bet tik iš 
dalies. Šoferiais, pavyzdžiui galėtų moky
tis visi jaunesni lietuviai, išskyrus tuos, 
kurie jau turi kurį nors kitą praktišką ama
tą, bet ne visi taip daro, ir čia net yra 
šiek tiek pateisinamų praežasčių. Kas bus 
iš šoferio, kuris' šoferio knygutę gavo atva- 
žinėjęs 6—8 vai. šalia mokytojo? Su tokia 
praktika toli nenuvažiuosi, ir šitokie specia
listai niekam nereikalingi. Kai įstaigoms 
prireikia šoferių, jos prašo patyrusių, var
go kursus baigiusiais. visiškai nesidomi, jie 
ne tik nereikalingi, bet dar net pavojingi 
sau ir kitiems. Ar mes norime, kad žmonės 
nenaudingai specialybei rodytų šimtapro
centinį entuziazmą? Visokius kursus baigu
siems duokime kuo daugiausia praktikos ir 
dar kartą praktikos, kad žmonės tikrai pa
siruoštų darbui ir gyvenimui, bet praktikai 
labai maža progų ir vilčių, tad ir entuziaz
mas eina niekais.

Man rodos, kad tą tariamąjį tinginį mes 
visi daugiausia pastebime kasdieniniame 
gyvenime, kai žmonės nerangiai atlikinėja 
net būtiniausius apyvokos darbus. Tai leng
viausiai pastebimas dalykas, lengviausia ir 

(nukelta 1 4 p.)
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GERBIAMAS PONE REDAKTORIAU, -
Prisiunčiu man prisiųsto iš „Centro Pro 

Uberacion De Lituania En Argentina” ap- 
rašymo „Apie Argentina ir Lietuvius” nuo
rašą, kurį prašyčiau Tamstos savo reda
guojamame laikraštyje paskelbti visuomenės 
žiniai. Mano nuomone, šitas pranešimas su* 
teiks mūsų visuomenei daugiau naudos, ne

Apie Argentina ir lietuvius
Lietuvių tremtinių tarpe vis didė
jant susidomėjimui dėl galimybių 
emigruoti į Pietų Ameriką, ypač 
Argentiną, apie šią šalį čia duo
dame žiupsnį bendrų pastabų.

Kraštas
Argentinos respublika ploto atžvilgiu yra 

antroji Pietų Amerikos valstybė, beveik iš 
3.000.000 kvad. kilometrų. Ji turi arti 14 mi
lijonų gyventojų, tat gienam kvad. kilomet
rui netenka nė 5 žmonės. Tai be abejo, vie
na mažiausiai apgyventų pasaulio šalių.

Pietinės jos provincijos — milžiniški Pa
gonijos plotai tebėra tušti; tyrlaukiai, kur 
nitų, gyventojų pagrindinis verslas yra gal- 
v jai, ypač avys. Dauguma argentiniečių ir 
emigrantų susispietė Buenos Aires, Kordo
bos, Santa Fe ir Entre Rios provincijose. 
Derlingumo, klimato ir civilizuotumo požy- 
r'u ši sritis patogiausia. Joje nėra tikrų 
ž mų, nėra ir naikinančių karščių. Patago- 
n i joje,-kaip Chubut (sk. Ciubut) ir Santa 
Cruz provincijose, skurdus akmeningas dir- 
vožemis, smarkūs vėjai ir ilgos /žiemos, o 
šiaurėje, prie Brazilijos, Paragvajaus ir 
Bolivijos sienų, priešingai — tropiški 
karščiai. Chaco (čiako) .miškai ir pelkės eu- 
roniečiams apsigyventi beveik neįmanoma.

Visu Pacifiko pakraščiu, kaimynystėje su 
Čilės valstybė tęsiasi Andų kalnai, vietomis 
net 6.000 ir 7.000 metrų aukščįp. Jų slėniuo
se ir apylinkėse, ypač Mendozos provinci
joje puikiai auga vynuogės. Natūralu, to
kio ilgio valstybėje, kaip maždaug nuo 
Suomijos iki Sacharos, klimatas, žmonės ir 
gyvenimo būdas labai įvairuoja.

Pirmutinė Amerikos Pi e t u o s e
Argentina yra pirmutinė P. Amerikos 

valstybė savo ekonominiu turtingumu ir ci
vilizacijos bei kultūros lygiu. Jos gyvuli
ninkystė, kviečių ir kukurūzų ūkis garsui 
visame pasauly. Auga įvairiausių rūšių vai
siai, medvilnė, cukrinės nendrės ir vynuo
gės. Iš abiejų Amerikos kontinentų vyno 
čia pagaminama daugiausia. Turi savo ang
lies ir žibalo, nors jauną, bet smarkiai be
siplečiančią sunkiąją ir tekstilės pramonę.

Greta Uragvajaus, Argentina, išsiskiria 
mažiausiu analfabetų nuošimčių. Ji išlaiko 
šešis universitetus, o knygų ir periodinių 
spausdinių leidimu stovi pirmoje vietoje po 
JAV ir Kanados. Buenos Aires, knygomis 
konkuruoja su New Yorku. Rašyba Argen
tinoje yra ispanų bendrinė; šnekamoji tar
mė castellaniška. Iš kitų dažniau vartojamų 
kalbų pirmoje vietoje yra anglų, prancūzų 
italų, rečiau vokiečių. 

gu keliolika tuo klausimu laikytų „profeso
riškų” paskaitų.

Be to leiskite pareikšti padėką Jūsų laik
raščio skiltyse „Centro Pro Liberacion De 
Lituania En Argentina” už tokio išsamaus 
pranešimo prisiuntimą mums vargšams 
tremtiniams.

Br. Ketarauskas

Federalinė sostinė Buenos Aires turi virš 
pustrečio milijono gyventojų. Tai žymiau
sias P. Amerikos didmiestis. Kiti didesni 
miestai: Rosario (500.000 gyv.), La Plata, 
Cordoba, Santa Fe, Mendoza ir Bahia 
Blanca. Miestuose didelį nuošimtį sudaro 
įvairių tautų emigrantai; Buenos Aires, ma
noma, jų esant apie 40—50 nuošimčių.

Ateiviai ir jų įtaka
Anglų kolonistai Argentinoje ekonominiu 

ir kultūriniu lygiu yra žymiausia ateivių 
bendruomenė. Jų įtaka labai* svari. Stiprias 
savo kolonijas turi italai, prancūzai, vokie
čiai, šveicarai. Vietinis gyventojo tipas, va
dinamas criollo (sk. krijožio) yra kolonija- 
linių laikų ispanų ar italų palikuonis, il
gainiui asimiliavęs su indėnų rase. Criollo 
vardu mėgsta vadintis ir bet kuris argenti- 
nietis patriotas. Jų būdas staigus, religija, 
apskritai katalikiškoji, kai kurie papročiai 
indėniški. Tačiau tikrų indėnų Argentinoje 
esą gal apie 40.000; jie bastosi tropikalinėje 
Srityje, daugiausia Chaco ir Formosos 
džiunglėse.

Klimatas
Argentina, Uragvajus ir Čilė klimato po

žiūriu šiaurės rytų ir vidurio Europos emi
grantams aklimatizuotis yra palankiausios 
P. Amerikos šalys. Jos daugiausia ir civili
zuotos. Vis dėlto, net ir šių šalių klimatas 
daugeliui neina į sveikatą. Apskritai, čia; 
žmonės greičiau sensta, savotiška australi- 
nio pusrutulio žemės ir saulės sąveika mū
sų žmones vargina ir slegia. Metų laikai 
yra priešingi Europos laikams.

Žiema P. Amerikoje vadinami birželio,

Švietimo Valdybos knygų leidimo komisijos pranešimas
Paskutiniu metu spaudoje gyviau ke

liamas knygų rašyrito bei jų spausdinimo 
priežiūros reikalas. Šio reikalo svarbumas 
yra gana aktualus. Lietuvių tremtinių 
tarpe turime jausnesnių ir senesnių auto
rių, kurių plunksnos darbai jau gausiai 
pasiekia ir skaitytojus. Mes džiaugiamės 
kiekviena kūrybine pastanga, gimusia 
nelengvose šiandieninėse sąlygose, tačiau 
tenka apgailėti, kai šitų į visuomenę išė
jusių spaudinių tam tikra dalis pasirodo 
nepozityvūs ir menkaverčiai. Šių dienų 
gyvenimas verčia dėl to rimtai susirū
pinti.
Pranešame, kad prie LTB Švietimo Val

dybos sudarytai Komisijai yra pavesta 
imtis knygų leidimo priežiūros ir koordi
navimo. Užtat šia proga kviečiame visus 
rašytojus ir leidėjus ' su minėta Komisija 
ar irios Įgaliotiniais;'.(kurių pavardes ir 
adresus paskelbėme jau anksč' ■) ši-n 
reikalu palaikyti kuoglaudžiausius ryšius. 

liepos ir rugpiūčio mėnesiai. Vidurvasaris 
— gruodis, sausis ir vasaris. Daugiausia 
apgyventoje Argentinos dalyje vasaros karš 
čiai svyruoja tarp 35—45 Celsijaus laipsnių. 
Žiemos metu apie Buenos Aires sniego ne
esti, bet būna dažnai lietaus ir įkyrių šal
tų miglų. Kadangi pats miestas .stovi prie 
didžiulės La Platos upės, apsuptas lygumų 
ir pelkių, ęrąs čia tiek žiemą, tiek vasarą 
yra perdaug drėgnas, palankus reumatizmo 
ir plaučių ligoms.

Lietuviai Argentinoje

Lietuviai, gal jų 90%> gyvena pačiame 
Buenos Aires mieste, jo priemiesčiuose ir 
to paties vardo provincijoje. Tikros statis
tikos nėra, tačiau nuosaikiai apskaičuoja- 
ma, kad Argentinoje gyvena apie 30.000 
mūsų tautiečių, čia atvykusių tarp 1926— 
1930 metų.

Nugalėdami aklimatizavimosi sunkumus 
pergyvenę nedarbo krizes, pramokę kalbos 
ir prisitaikę prie naujų papročių,, dauguma 
lietuvių įsikūrė kad .ir neištaigingai, tai 
betgi pakenčiamai, o kai kurie ir gerai. 
Dalis dirba fabrikuose, dalis ėmėsi' amatiį, 
verslo, nuėjo porteriais, "'šoferiais- ir kam
bariniais tarnais į turtingųjų namus. Vftnas 
kitas pralobę įsitaisę nuosavas įmones. Že
mės ūkiu lietuvių Argentinoje užsiima ma
žai.

Lietuvių, ■ kaip darbininkų, vardas gerasj 
ypač lietuvaitės virėjos ir namų apyvokos 
tarnaitės giriamos ir ieškomos

Deja, reikia priminti, jog Tam tikras 
skaičius mūsų išeivių, kaip Argentinoje, 
taip. ir Uragvajuje ir Brazilijoje, gyvenimo 
kovos neatlaikė ir žuvo. Kartais per didelis 
įtempimas dėl materialinio pjūvio, koks nors 
išnaudojimas (gana dažnas reiškinys P. 
Amerikoje), apsivylimai, tėvynės nostalgija, 
klimatas, palaužia sveikatą, suardo nervus, 
Buenos Aires, pavyzdžiui,^psichiatrinėse li
goninėse ir prieglaudose vis pasitaiko po 
keletą net keliolika lietuvių ir lietuvaičių.

(bus daugiau) . '

Pradinių mokyklų ir gimnazijų mokslei
viai, o taip pat ir suaugusieji, stinga ati
tinkamo turinio pasiskaitymo knygų. Tad 
prašome, jei ką rašote, ar jau turite pa
rašę, painformuoti apie tai Knygoms 
leisti Komisija, kuri darys žygių Jūsų ku
riniams atspausdinti.

Taip pat atkreipiame leidėjų dėmesį, 
kad jie, leisdami vadovėlius ar kitas kny
gas, pasistengtų gauti Komisijos aprobatą.

Kad išventumėm spekuliacijos, neretai 
šiandien pasireiškiančios nenormaliai aukš
tomis knygų kainomis, tolimesnis knygų, 
ypač vadovėlių, platinimas vyks per Kn. 
L. Komisiją arba. Švietimo Įgaliotinius. 
Stovyklų Komitetai -prašomi susirūpinti, 
kad be Kn. L. Komisijos anrobatos jų 
stow'’’'e knygos toliau nebūtų platina
mos.

Švietimo Valdybos Knygoms Leisti 
Komisija.
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J. Štarkos vyru choras Memmingene
Rugsėjo 22 d. Menuningeno stovyklos 

teatre koncertavo Dillingeno J. Starkos 
vyrų choras. Sis choras turi tvirtai nusta
tytą repertuarą, kurio nuo savo gyvavimo 
pradžios ligi šiol laikosi be jokių pakei
timų. Pinmoji koncerto dalis sudaryta iš 
originalių lietuvių kompozitorių ir liau
dies dainų, perdėm lietuviška, antroji,'-da
lis turi vieną anglišką ir pora operų chorų 
(Verdi ir Gounod).

Dlllingene vykusių tikrinimų pasėkoj 
choras nustojo keleto gerų pirmųjų te
norų. Memmingeno koncerte jo sąstate 
buvo 31 dalyvis. Jis pasivadinęs reprezen
taciniu lietuvių vyrų choru. Memmingene 
bloga salės akustika turėjo įtakos ir šio 
choro skambesiui. Vienok ir Čia choras 
nuo tyliausio pianissimo ligi galingo forte 
publiką žavėjo. Daugumą dainų publika

Spauda, licenzijos ir keistos proporcijos
Mūsų spauda nėra tokia gausi, kad mes 

pradėtume patys ją glaudinti. Jeigu ir rei
kia susispausti, tai nėra ko skubėti, patiems 
kurti keistus projektu^. Sakysim, man ir ne 
vienam skaitytojui tikrai neaiški kai kieno 
siūlomoji proporcija’: dienraštis, savaitraš
tis, literatūros ir pedagoginis žurnalai — 
štaf*keturi mūsų spaudos atstovai, visas 
mūsų spaudos lobynas. Dabar turime be
veik tris dienraščius, kelis savaitraščius, 
kelis žurnalus, ir nedrįsčiau pasakyti, kad 
jų būtų perdaug. Jei ne perdaug, tai nėra 
ko ir tvarkytis tokia skurdžia proporcija. O 
jei nebebus sąlygų visiems esamiesiems laik 
raščiams įj žurnalams eiti, tada jau kita 
istorija, bet patiems pasisiūlyti iš keturių 
periodinių leidinių, pvz., vieną padaryti pe
dagoginiu žurnalu — būtų gerokas kraštuti
numas. Juk Lietuvoje vidutiniškai teturėjo
me beveik tik vieną pedagoginį žurnalą.

Nors ir nežinau smulkmenų, kaip šiuo 
metu pertvarkoma lietuviškoji spauda, bet 
esu linkęs manyįį kad tie pagrindiniai ketu
ri skiriami dažnąjai periodikai — dienraš
čiams ir savaitraščiams, taigi beveik tik in
formacijai. Jei taip, .tai nesistenkime būti 
šventesni už šventuosius.

Mūsų rūpestis turėtų būti gerinti spaudą,

Nesusipratimas ...
(atkelta iš 2 p.)

klaidingas išvadas darytis. Moterys murma, 
kai reikia eiti bulvių skusti ar šluoti, vyraį 
spardosi varomi rajono valyti ar virtuvei 
malkų prapjauti, kiaurą barako stogą palo
pyti, ir t.t. Teisingai, tokiais atvejais mur
mėjimas dažnas, tik ne visada teisingai iš
siaiškinamos to tariamojo tingėjimo prie
žastys. O jei rimčiau būtų pažiūrima , tai 
ir čia surastume pateisinamą daliai tų ta
riamųjų tinginių. Kas eina stovyklos admi
nistracijoje kokias nors pareigas, beveik be 
išimties dirba rimtai,_ nepagaili savo parei
goms visos dienos. Administracijos žmonės 
yra šiek tiek atlyginami, gauna papildomą 
maistą. Stovyklose papildomą maistą gauna 
ne tik tie, kurie aprūpinti dar ir algomis: 
dalis žmonių, atliekantieji įvairias pareigas, 

prašė kartoti, o ohoras buvo tiek malonus 
ir duosnus, kad prašomus dalykus be di
delių ginčų kartojo (tik kažkodėl J. Star
kos „Tušti paliktieji namai“ pakartoti ne
buvo galima prisiprašyti). Publikai neį
prastas pirmųjų tenorų falcetas saikingai 
naudojamas ir įdomus.

Repertuare, kuris pakankamai sudėtin
gas ir įvairus, pasigendama St. Šimkaus. 
St. Šimkaus nuopelnai lietuvių dainai yra 
tokie, kad reprezentacinis lietuvių dainos 
ansamblis neturėtų jo pamiršti. Pasirinkti 
yra iš ko!

Nežiūrint šių ir dar vienos kitos pra
leidžiamos pastabos. Dillingeno vyrų 
choras yra užtarnautai reprezentacinis. Jo 
viešnagė yra šventadienis dainos mylė
tojui. B. Pad.

surinkti apie ją daugiau < bendradarbių, bet 
ne taip elgtis, tarytum visais atžvilgiais ge
riausias laikraštis būtų tas, kuris .dėl tam 
tikrų priežasčių įveikė apsirūpinti licenzi
jomis, po to jau nebematydamas kitų darbo 
ir pastangų. Licenzija nėra joks atestatas, 
tai tik teisė rūpintis įsigyti atestatą.

Kad njūsiškei spaudai reikia mažinti ly
giagretumą, tai kiekvienam skaitytojui aiš: 
ku. Dienraščiai spausdina tas pačias žiniai, 
bet reikia pasakyti, kad visų dienraščių 
visi skitytojai negauna, tad jiems tas lygia
gretumas nesudaro jokių nuostolių. Jeigu 
didesnio lygiagretumo esama savaitraščiuo
se, tai čia nebegerai, bet atrodo, kad re
dakcijos galėtų susitarti ir pasitaikančio 
lygiagretumo išvengti, bet nesistengti vie
nas kitam pakišti koją.

Man rodos, jog visi supuolę esamąją sa
vo spaudą mes galėtume dar gerokai pato
bulinti. Šita linkme ir turėtume sukti visi, 
kurie gali padėti laikraščiams augti if stip
rėti, bet ligi šiol dar gana atokiai laikosi 
ir neprisideda prie darbo. T'k jau be ypa
tingo reikalo nebesteigtina naujų laikraščių, 
kuriems iš anksto neturima tvirto pagrindo 
po kojų. .

Rotatoriniai jau vienas po kito nyksta

įdirba pž papildomą maistą. Va, dėl to pa
pildomo maisto ir vyksta šiokių tokių try
nimos! reiškinių. Dirba tie, kurie gauna pa
didintą maisto davinį, varomi dirbti ir tie, 
kurie gyvena iš pagrindinės labai kuklios 
normos (pvz., anglų zonoje ji tikrai labai 
kukli). Ar tie silpnai maitinamieji gali bū
ti vadinami tinginiais, jei dalis ir geriau 
aprūpintųjų ne daugiau ar maža ką jau
giau už juos dirba? ,Vargu tai tinginiai; 
greičiau žmonės, kurie jaučia, kad jų men
kos jėgos išnaudojamos kitiems, geriau ap
rūpinamiems pataupyti.

Gal būt, galima bartis, kad nesimokome 
kalbų. Gal būt, galime stengtis žmones 
šviesti tiek specialybių kursuose, tiek bend
rojo lavinimo, bet liguistas tinginiavimas 
yra daug retesnis, negu mes apie jį pratę 
kalbėti ir graudenti. <

S. Baltaragfs

Ketvirtadienis 1946 m. spalio 3 d.

it, miršta, nebeturėdami tikslo tęsti savo ve
getaciją. Tie rotatoriniai, kurie papūgos 
balsu kartoja bendrųjų laikraščių žinias, vi
si geriausia padarytų, jei mestų gadinę po
pierių. Bet nedidelio tiražo stovykliniai, 
skiriami vietiųio gyvenimo reikalams nag
rinėti, turėtų likti r toliau, taip pat ir tie 
bendrieji rotatoriniai, kurie neša gražų in
dėlį į mūsiškį spaudos ir literatūros lobyną.

K. Plaučiūnas

% midų Quvaum^
Rašytojas Vydūnas mūsų spaudoje

Suvargintą fiziškai Vydūną mes sutin
kame jau ne tik anglų zonos lietuvių 
suėjimuose, bet ir spaudoje. „Skav. 
Aido“ 10 Nr. atspausdintas jo atvaizdas • 
str. „Žmogaus pašaukimas". Šia pre i 
Vydūnas* pareiškia daug gražių minė. , 
tiems, kurie nusistatę pasišvęsti Dievui, 
Tėvynei, Artimui.

Neperijodinis jaunimo žurnalas „Žibin
tas“ Ar. 6 pradėjo spausdinti jo str. „Tau
resnio žmoniškumo užtekėjimas“.

Memmingenas. Nesenai Memmingeno 
lietuvių visuomenė turėjo progos pasi
klausyti dviejų gražių koncertų: tai St - 
kos vadovaujamo Dillingeno vyrų che o 
ir solistų J. Butėno, Ivanausko, Krištol - 
tytės, o taip pat pianisto Al. Mrozinsi::, 
Tiek meniškai labai stiprus vyrų chor, s, 
tiek vėliau minėti solistai paliko mums 
gilų įspūdį. Laukiame daugiau tokių 
svečių. ~

— Pereitą savaitę persitvarkė Mem
mingeno LTB miesto komitetas. Jo vado- 
vybėn išrinkti nauji žmonės.

Berlynas. Sąjungininkų kontrolės taryba 
praneša kad pasmerktieji Niurnbergo bylo
je laisvės atėmimo bausmes atliks Berlyno 
kalėjime. Kalėjimo pavadinimas ir pergabe
nimo data nebuvo paskelbta saugumo sume
timais. Sargyba pasmerktiesiems saugoti 
bus sudaryta iš visų keturių Vokietiją oku
pavusių valstybių atstovų.

—Tenka pažymėti, kad Memmingenas yra 
vienintelė LT Bendruomenėje, vietovė, kur 
lietuvių stovyklos, būdamos atskirtos vos 3 
km. atstumu, jau antri metai negali sudaryti 
vieno LTB komiteto. Tas, žinoma, labai 
kenkia mūsų kultūriniam ir organizaciniam 
gyvenimui. Plačioji visuomenė laukia dau
giau iniciatyvos iš vietos komitetų. Paga
liau savo žodį turėtų -tarti ir Miuncheno 
apygardos valdyba.
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