
Mirties sprendimai bus vykdomi Niurnbergo
- . kalėjime

Londonas. -Niurnbergo tarptautinio karo 
tribunolo mirtičs sprendimai bus įvykdyti 
šio mėiiesio 16 dieną Niurnbergo kalėjime. 
Apsauga sudarys visų didžiųjų kariai. Ma
lonės prašymus paduoti paskutinė diena 
a einantis šeštadienis. Iki šiol malonės pra- 
s/mus padavė Ribbentrbpas, Sauckelis, 
- ?yss-inquartas ir Frankas. Keitelis teprašo 
mirties bausmę pakorimu, pakeisti mirties 
bausme sušaudant. Taip pat Hesso, Neu- 
ratho ir Doenitzo gynėjai irgi yra paruošę 
malonės prašymus. Paleidžiamas Scha'chtas 
pasisakė negrįšiąs į sovietų zoną. Papenas 
ir Fritsche pareiškė norą apsigyventi britų 
zonoje.

Apkaltintųjų organizacijų internuotus na
rius britų zonoje bus pavesta teisti vokie
čių teismams. Jie bus baudžiami ir vien ui 
priklausymą apkaltintoms organizacijoms. 
Numatyta įvairialaikės laisvės atėmimo 
bausmės, žiūrint eitų pareigų dydžio. Ištei
sinti tegalės būti tik tie, kurie įrodys ne
priklausę apkaltintoms organizacijoms. Pa
trauktų atsakomybėn, bet išteisintų organi
zacijų ligi šiol internuoti nariai- nebūtinai 
turės būti paleidžiami. Jų internavimas ga
lės būti nutęstas atsižvelgiant į jų asmeni
nius veiksmus — asmeninį nepatikimumą.

Niurnbergas. Niurnbergo bylos gynėjai 
praneša, kad jie darė 'žygių paveikti, kad 
mirties sprendimai būtų vykdomi sušaudy
mu.

Persija reikalauja atšaukti augią valdininką.
Londonas. Bevinas priėmė Persijos pa

siuntinį Londone. Per pasikalbėjimą Per
sijos pasiuntinys įteikė skundą, kad du 
britų tarnautojai laike sukilimo Persijoje 
esą įpainioti. Persija reikalaujanti vieną 
iš šių tarnautojų atšaukti.

D. BRITANIJOS NOTA ISLANDIJAI
Londonas. Anglijos užsienio reikalų mi

nisterija pasiuntė Islandijos vyriausybei 
notą, kurioje sakoma, kad jos laikysena 
daro blogą įspūdį todėl, kad ji atsisako 
pavesti Amerikos institucijai susisiekimui 

"su Vokietija padarytus įrengimus.

TRIESTO KLAUSIMAS SUNKiĄI 
SPRENDŽIAMAS

Londonas. Triesto statuto reikalams pa
komisė, nepriėjusi vieningos nuomonės dėl 
Jugoslavijos užsispyrimo, atidavė mažai iš
taisytą statuto projektą Italijos politinei ko
misijai, kuri greičiausiai jf perduos 4 di- 
d'-ijų galutinam sprendimui.

ūkio komisija Balkanams nutarė ir į su
tartį su Bulgarija įrašyti laisvo susisiekimo

JACKSONAS NEPATENKINTAS 
NIURNBERGO SPRENDIMAIS

Buvęs Niurnbergo 'tribunolo pirminin
kas Jackson apgailestauja, kad teismas 
išteisino Sehachtą ir Papeną, o taip pat, 
kad nepripažino OKW kalta organizacija. 
Komunistų „Daily Worker“ smarkiai kri
tikuoja teismo sprendimą dėl išteisinimo. 
„News Chronicle“ reiškia nuomonę, kad 
teismo procesas buvo vedamas nuosekliai

Angią spauda apie Niurnbergo sprendimą
Londonas, Anglų laikraščiai, komentuo

dami Niurnbergo įjrptautinio karo tribuno
lo sprendimą, Vokietijos svarbiausiųjų karo 
nusikaltėlių byloje, randa šį spredimą pil
nai pagrįstų ir turėsiančiu didžiulę reikš
mę tarptautinės teisės kūrimo praktikoje. 
Sis sprendimas kaip Damoklio kardas ka
bosiąs virš visų valstybių egoizmų persunk
tų galvų ir priversiąs prieš darant bet kokį 
išsišokimą apsigalvoti ar tai nebus prasi
lenkimas naujos tarptautinės teisės ne tik 
teorijai, bet ir praktikai. Spreųįimo teisin
gumas buvo jaučiamas it nuteistųjų laiky
senoje, kurioje nesimatė jokio išdidumo as 
savo elgesio teisėtumu įsitikinimo. Jie atro
dė kaip eiliniai plėšikai ar žmogžudžiai kad 
atrodo klausydamiesi užtarnauto savo elge-
šio pasmerkimo. Dauguma nepatenkinti 
Schachto, Papeno ir Fritsches išteisinimu, 
bet ir tame Įžiūri teismo objektyvumo įro
dymą, kuris nenasidavęs visuomenės nuo-

Dunojumi klauzulę. Sovietų pasiūlymas ši 
klausimą palikti laisvam susitarimui — at
mestas;

SVARSTOMAS ARABŲ NEPRIKLAUSO- 
. MOS VALSTYBES- KLAUSIMAS 
Londonas. Palestinos konferencija turėjo 

pirmąjį savo visumos susirinkimą, ku
riame buvo svarstomas nepriklausomos 
arabų valstybės sukūrimo klausimas.

NORI ĮTRAUKTI MUSULMONŲ LYGĄ 
Į VYRIAUSYBES SUDARYMĄ

N. Delhi. Indijos vicekaralius paskuti
nėmis dienomis keturis kartus tarėsi su 
Muzulmonų Lyga. Šiais pasitarimais no
rima įjungti Musulmonų Lygą į vyriau
sybės sudarymą.

PALESTINOS KONFERENCIJA ATIDĖTA
Londonas. Palestinos konlerencija atidėla 

iki 16 spalio. Pertrauką Anglijos vyriausybė 
Išnaudosianti nuodugniam susipažinimui su 
arabų siūlymu, kurį Arabų Lygos atstovas 
ketvirtadienį rengiasi pilnai paskelbti

Iir neperilgai. Kai kurių asmenų išteisini
mas tik įrodo teismo atsargumą ir 
rūpestingumą.

NIURNBERGO BYLOJE IŠTEISINTI 
BAVARIJOJE BUS PERSEKIOJAMI

Beromiunster. Iš vokiečių pusės kelia-
mas klausimas ar išteisintieji Niurnber
go byloje gali būti perduoti vokiečių 
teismams. Bavarijos ministeris pirminin
kas pareiškė, kad jeigu išteisintieji 
Niurnbergo byloje atvyktų į Bavariją jie 
būtų suimti.

taikoms, o rėmęsis esama nusikaltimų įro
domąja megžiaga. Tiesa, Schachtas sukūręs 
nacionalsocializmui materialines puolama-’ 
jam karui parengti sąlygas, bet nebuvę už
tenkamai įrodymų, kad jis būtų žinojęs, jog 
Vokietijos apginklavimas būsiąs panaudotas 
puolamajam karui.

KOMUNISTŲ ULTIMATUMAS 
CIANKA1SEKUI

Nankingas. Kinijos komunistų- karo pa
jėgų vyriausio štabo - viršininkas įteikė 
per amerikiečių ryšininkus ultimatumą 
Ciangkaišeko vyriausybei, kuriame reika
laujama sustabdyti puolimą ant Kalgano. 
Šito nepadarius yra neišvengiamai sus
kaldoma Kinija į dvi stovyklas.

JAV UŽMEGS DIPLOMAT. SANTYKIUS
SU RUMUNIJA’PO LAISVŲ RINKIMŲ

Vašingtonas. Prezidentas Trumanas pa
reiškė Rumunijos pasiuntiniui jo prisis-
tatymo proga, kad diplomatinių santykių 
užmežgimas su Rumunija priklausysiąs 
nuo laisvų rinkimų Rumunijoje.

JŪRININKŲ STREIKAS TEBESITĘSIA
Londonas. JAV vėl prasidėjo jūrininkų 

streikas, kuriame dalyvauja apie 25.000 jū
rininkų, reikalaudami pakelti atlyginimą 30 
%. Profesinė darbininkų s-ga „Congress of 
Industrian Organisation”, kuriai streikuo
tojai priklauso, reikalauja atlyginimo pake-1 
limo iki 36’/o. Tiekimai Europai vėl būsią 
sutrukdyti. Jau pereitas jūrininkų streikas 
yra numušęs Amerikos anglies pristatymą 
Europai rugsėjo mėn. iki 5O°/o numatyto 
kiekio.

PROTESTAS DEL AUSTRIJOS - ITALI
JOS SUTARTIES

Viena. Austrijos užsienio reikalų minis
teris Gruberis pateikė parlamentui su
tarties tarp Austrijos Ir Italijos teksto 
projektą dėl Pietų Tirolio. Sis projektas 
iššaukė labai stiprų protestą. Buvo prieita 
prie, rezoliucijos, kurioje sakoma, kad 
šita redakcija reiškia tiroliečių laisvės 

< suvaržymą.

i
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- T*
KodėJ „likviduotas“ kominternas

Karo metu TSRS pravedė visą eilę vi
daus „reformų”. Nelauktai ir, staigiai so
vietai įvedė savo karininkams antpečius, ko
misarus pakeitė ministrais ir suteikė baltie
siems rusams amnestiją, duodami jiems tei
sę grįžti q tėvynę ir nenagrinėdami jų nei 
praeities veiklos, nei dabartinio nusistatyipo. 
O 1943 metais gegužės mėnesį jie netikėtai 
paskelbė, kad likviduotas kominternas, t. y, 

. trečiasis internacionalas.
Daug kam dar šiandien tebėra mįslė, ku

riuo tikslu tatai padaryta, o ypač kodėl 
„likviduotas” kominternas? Niekas nenorėtų 

' tikėti, kad sovietai būtų atsisakę savo tie
sioginio ir aukščiausio tikslo — pasaulinės 
revoliucijos, kurios paruošimas, tai tiesio
ginis kominterno uždavinys. Pagaliau netgi 
patys sovietai to netvirtina, o tik skelbia, 
kad kominternas toliau nebeveikia. Tad ką 
reikia šis galvosūkis?

Kaip jau anksčiau konstatuota, kominter
nas yra „likviduotas”, bet tik formaliai. 

, Faktiškai jis tebeveikia ir siekia savo tikslo 
ne tik tomis pačiomis priemonėmis, kaip 
anksčiau, bet dargi naujomis. Paskelbimas 
apie jo „likvidavimą” yra tik taktikos pa
keitimas po ilgų metų praktikos. Gyvenimui 
parodžius, kad žaidimas atviromis kortomis 
duoda menkus rezultatus, nuspręsta paslėpti 
kominterno veikimą, oficialiai urbi et orbi 
paskelbiant, kad jis likviduotas.

Politikoje viskas paremta apskaičiavimu. 
Daroma tik tai, kas apsimoka. Stebėdami 
kominterno veikimą nuo jo įsteigimo 1919 
m. ligi „likvidacijos” paskelbimo, Kremliaus 
valdovai konstatavo, kad jis davė menkus 
rezultatus ne dėl savo neveikluiho, bet dėl 
taktikos netinkamumo. Jie pastebėjo, kad 
viešas kalbėjimas ir skalbimas, jog komin
ternas siekia pasaulinės revoliucijos, kad 
tuo tikslu jis remia ir derina visuose kraš
tuose komunistinį judėjimą, neabejotinai 
iššaukia atskiruose kraštuose reakciją prie'š 
komunistus, suparaližuoja jų veiklą ir pa
keriu įtaką politiniame gyvenime. Todėl 
nuspręsta keisti taktiką ir šalia*išmėgintų 
veikimo būdų ieškoti dar naujų.

Stebėjimas komunistų veikimo pagal ko
minterno instrukcijas Kinijoje, Vokietijoje, 
Anglijoje ir Amerikoje įtikino Maskvą, kad 
tuose kraštuose komunistai turi šiokią tokią 
įtaką visuomenėje, bet ne vyriausybėse, ku
rios galutinai apsprendžia krašto politiką)

Kokiu keistenybni pasaulyje esama
garsą, kuris girdimas tik džunglėse. Ta
čiau, tikimasi, išmokyti jį ir žmogiškosios 
kalbos. Jo negalima apvilkti drabužiais ir

Vienos Bagdado ligoninės personalas 
turi daug rūpesčio su pacijentu, kurį 
princas Lawrence Al-Shaalanas sugavo 
stepėse. Šį pacijentą, 15 metų berniuką, 
jis pastebėjo .vienos medžioklės metu 
bebėgantį gazelių (laukinių ožkų) bandoje. 
Po 50 kilometrų vaikymo su automobiliu 
po stepes, pagaliau pavyko šį fenomeną, 
nebegalintį toliau bėgti dėl atsiradusios 
žaizdos kojoje, sugautų Iki šiol jaunuolis 
valgė tik žolę, tačiau dabar pradėjo po 
truputį ragauti duonos ir mėsos. Kalbėti 
jis nemoka, retkarčiais tik paleidžia tokį

duoda jai toną ir išryškina įvairius niuan
sus. Pav., Kinijoje komunistai sudarė stip
rią raudonąją armiją ir užėmė plačias sri
tis, bet neįstengė padaryti įtakos Kinijos 
vyriausybei, ypač jos -užsienio politikoje. 
Tas pats Vokietijoje, kur komunistai savu 
metu turėjo apie 6 milijonus balsų, bet ne
sugebėjo nei sutrukdyti Hitlerio režimo 
įvedimo, nei vėliau jo nuversti, nei pagaliau 
iš viso pasukti Vokietijos politiką kita kryp
timi. Nors Anglijoje, Prancūzijoje ir Ame
rikoje komunistams savu .metu paįvyko* iš
plėsti didelę akciją Ispanijos respublikos 
reikalu, bet nepasisekė, palenkti tų kraštų 
politikos santykyje su ja. Iš šių faktų pada
rytos aiškios išvados.

Nepasitenkinant visuomenėje daroma įta
ka, o siekiant sustiprinti komunistų įtaką 
atskirų kraštų vyriausybėse ir jų vedamoje 
politikoje, tariamai likviduotas kominternas 
ir atsisakyta griežtos opozicinės laikysenos 
vidaus politikos „ klausimais, sušvelninta 
griežta protestų linija, ittip galinti geriausiu 
atveju duoti laimėjimų tik tuo klausimu, ku
riuo ji konkrečiai pasireiškia, bet ne visais 
kitais reikalais. Toks taktikos pakeitimas, 
neatsisakant nuo pagrindinių savo tikslų, 
sudarė galimybę patekti komunistams į 
atskirų kraštų vyriausybes ir naujomis prie
monėmis vesti savo propagandą, rinkti rei
kalingą informaciją ir pagal galimybę ne- 
prileistil prie to, kas Maskvai nepriimtina 
arnepatoj*?.

Ligi 1943 m. už TSRS ribų vienintelė 
valstybė, kurios vyriausybėje stiprų balsą 
turėjo komunistai, buvo Ispanija, naminio 
karo išvakarėse ir hukotarpyje. O nuo ko
minterno „likvdavimo” datos komunistų par
tijos net tuose kraštuose, kuriuose jos bu
vo labai silpnos, dalyvauja vyriausybėse, 
reikšdamos visą savo aktingumą valdymo 
sferoje, t. y. ten, kur gali ypatingai didelių 
nuopelnų pasiekti Maskvai. Štai Prancūzi
jos ir Italijos komunistai jau gali išardyti 
tų kraštų vyriausybes, dėl ko šios negali 
vesti laisvos ir savarankiškos užsienio poli
tikos. Kinijos komunistai kariauja su cent
rine vyriausybe, bet drauge veda su ja de
rybas. Jei pavyko jiems susitarti ir įeiti į 
vyriausybę, tai tas faktas aprėš Amerikos 
įtaką Kinijoje, o sustiprins sovietų akcijas. 
O sovietų okupuotoje Europos dalyje, ko
munistai yra betarpiški Maskvos agentai.

priversti miegoti lovoje.
Manoma, kad šis jaunuolis buvo moti

nos džunglėse pamestas, gazelių surastas, 
maitintas ir užaugintas.

Pasaulio ilgų distancijų ir greičio bėgi
kams šis jaunuolis, jeig’u jis „pasidarys“ 
žmogumi, bus rimtas konkurentas, nes jis 
bėga 85 km. valandoje, t. y. 100 m per 4,5 

i sekundės.

Už šios srities ribos augantis jų skaičius 
ir įtaka neduoda vyriausybėms galimybės 
veikti pagal sllvo krašto interesus, jei tai 
būtų Kremliui nepatogu ar nepageidaujama.

Visa tai turi Stalinui ir vad. politbiūrui 
žymiai didesnę reikšmę, negu oficialus ko
minterno veikimas ir visiems žinomas ko
munistų partijų dirigavimas iš Maskvos. 
Jiems, patogiau turėti komunistų partiją sa
vo žinioje ne tiek formaliai, kiek faktiškai. 
Toks būvis jiems yra naudingesnis todėl, 
kad atskiruose kraštuose komunistai gali 
dalyvauti vyriausybėse, užimti aukštas vie
tas, kaip tarnautojai, o drauge pagal reika
lą vesti visuomenėje agitaciją ir sudaryti 
opoziciją. Jokia išimtina opozicinė propa
ganda neatstos to, ką duoda buvimas vy
riausybėje. Atskirų problemų sprendime 
įtaka vyriausybei ir pilnos, bei tikslios in
formacijos turėjimas yra *be galo svarbūs 
ir reikšmingi veiksniai.

Antra vertus, kominterno „panaikinimas” 
ir komunistų dalyvavimas vyriausybėse ne
atima tiems komunistams galimybės vesti 
propagandos tomis pačiomis opozicinėmis 
priemonėmis, kuriomis jis išimtinai naudo
josi anksčiau. Dabar jie sėdi visuose posė
džiuose, dalyvauja visų paslapčių nagrinė
jime, turi galimybę informuoti tuos, nuo 
kurių jie priklauso, o pagal reikalą gali 
veikti opozicinėmis priemonėmis.

Tuo būdu Kremlius savo tikslų siekime 
pakeitė ankstyvesnę principo politiką j lank- 
stumo ir prisitaikymo politiką, taip plačiai 
pasireiškusią ir kitose srityse, o ypač už
sienio politikoje. Tikslas pateisina priemo
nes. Jei tikslas reikalauja, galima takto su
metimais tam tikrais atvėjais atsisakyti nei 
nuo griežtos ideologinės linijos. Svarbu, kad 
faktiškoji organizacija būtų išlaikyta ir 
veiktų taip, kad galėtų duoti geriausius re
zultatus. Indijos komunistų bendradarbiavi
mas su britų imperialistiniais sluoksniais, 
Kinijos komunistų derybos su Cang-Kai- 
Seku, Rumunijos komunistų bičiuliavimasis 
su karaliumi 'ir Tatarescu bei daugelis kitų 
pavyzdžių įrodo tos taktikos lankstumą. De
šinė ar kairė, raudotu ar juoda, nesvarbu. 
Jei tai prisideda $>rie kontrolės ar atskirų 
vyriausybių veiklos ir nuotaikų .neutraliza
vimo, tai jau tvarkoje, nes tai palengvina 
pagrindinių tikslų siekimą.

Kominterno „likvidacija”, tai triukas, ku
riuo Stalinas neatsisakė nuo pasaulinės re
voliucijos, kurio reikia siekti, bet pašalino 
formalų priekaištą, kad jis vadovauja viso 
pasaulio komunistams. Oficialiai kominter
nas neveikia, formaliai Kremlius neturi ry
šio su kitų kraštų komunistais, bet faktiš
kai tos partijos yra jo žinioje. Jos visos 
vykdo tai, kas įsakoma. Jos sudaro tas ager 
turas, per kurias eina visas Maskvos veiki
mas jos tikslų siekime.

Galite paklausti, o paskutinis Stalino pa
reiškimas? Taip, pareiškimas palieka pa
reiškimu, o darbai — darbais. Ne tik tokiu 
pareiškimu, bet netgi sutarčių -turėjome 
daug santykyje su TSRS. Gyvenime ne tiek 
svarbu tai, kas kalbama, kiek tai, kas da
roma.-* Petrulis
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Apie Argentiną ir lietuvius
(tęsinys)

Dar daugiau nervų pusiausvirą praradu
sių slankiąja gatvėmis ar prisiglaudę prie 
pažįstamų. Iš dalies šios nelaimės plitimui 
prisideda perdidelis prasto stipraus vyno 
vartojimas, ypač kenksmingas tvankiame 
Buenos Aires didmiesty. Panašiai yra ir su 
kitų tautų ateiviais. P. Amerikos miestuose 
neretai pamatysi baltosios rasės ateivį, pa-' 
gal anekdotą sakant, mėgstantį pasikalbėti 
su inteligentišku žmogum, atseit, pats su 
savimi... Griaudu žiūrėti į jo- desperatiš
ką, toliuose paklydusį žvilgsnį...

Visuomeninis gyvenimas
Nepergeriausia didesnės mūsų išeivių da1 

lies P. Amerikoje ir tautinė nuotaika. Tai 
nenuostabu, atsiminus tas priežastis, dėl 
kurių lietuviai į šiuos kraštus atvyko. Dau 
gelį užkerėjo komunistinė propaganda, kiti 
šiaip sau materializme paskendę visam ki
tam abejingi. Visada stokojo inteligentingų 
vadų, už tai netrūko išnaudotojų ir anarchis 
tų.

Labai trūicšta ir patriotinės spaudos, o 
jai atsirasti sąlygos sunkios.

Yra gi ir šviesių reiškinių. Yra tokių tvir
tų lietuvių patriotų, kurie neatsižvelgdami 
į nieką, sielojasi visais savo tautos rūpes
čiais ir nelaimėmis, pinigų ir darbu priside
da prie visų kilnių užsimojimų. Argentinos 
lietuviai Avellanedoje (Buenos Aires prie
miestyje) turi naują Tėvų Marijonų pasta
tytą bažnyčią ir vienuolyną. Dabar ten pra
dedama statyti sava mokykla ir salė. Mo
kyklą veda šv. Kazimiero seserys lietuvaitės. 
Yra šaunus šv. Cecilijos choras. Yra patrio
tine veikla pasižymėjęs Lietuvai Išlaisvinti 
Centras Argentinoje. Yra porą savišalpinių 
draugijų. Yra kas Lietuvos laisvės bylą gi
na ispanų kalba spaudoje.

Atvykimo galimybės
Dabar Europos lietuviams gal pats svar

biausias klausimas: tai kaip į Argentiną 
atvykti? Prmiausia tenka pabrėžti, jog kaip 
visur, taip ir čia karo laike įvesti emigra- 
cniai suvaržymai dar nepanaikinti. Masi
niu būdu, kaip anksčiau, ateiviai neįsilei- 
(ižiami. Iš Argentinos, Čilės ir kai kurių 
kitų P. Amerikos valstybių spaudos maty
ti, kad tų šalių vyriausybės ir viešoji opi
nija yra palanki didesniam ateivių skaičiui 
įsileisti, bet pirmoje eilėje pageidaujami lo
tynų rasės ūkininkai, taip pat olandai ir 
skandinavai. Argentina ir Čilė jais norėtų 
kolonizuoti savo dar neapgyvendintas pie
tines teritorijas. Bet šis klausimas svarsto
mas lėtai ir kol kas be konkrečių sprendi
mų.

Turimomis rimtomis informacijomis, Ar
gentinos Migracijos Direkcija yra palankiai 
nusistačiusi platesniam lietuvių įsileidimui 
ir, galimas dalykas, kad mūsų tremtinių 
dauguma galėtų rasti čia sau prieglaudą. 
Lietuviai turi būti darbingi ūkininkai, ge
riausia šeimomis. Kolonizuotis, esą, jie galė
tų į pietus nuo upės Colorado, taigi Pata- 
gonijoje, pradedant Rio Negro ir Neuguen 

teritorijomis. Žemė naudojimuisi būsianti 
duodama nemokamai, o atitinkamos valsty
binės įstaigos parūpysiančios irigacija, ke
liais ir paskolomis ūkininkavimo pradžiai. 
Visiems lietuviams kompaktinėje masėje ap
sigyventi nebūsią leidžiama: jie turėtų su
sigyventi su kitų tautų, ypač latvių ir estų 
ateiviais.

Pradžios mokyklos turėsiančios būti tik 
argentiniškos, tačiau vidurinės galėtų būti 
ir lietuviškos. Kolonistai galėtų turėti sava 

►kalbą, bažnyčias, spaudą; su ūkininkais bū
tų įsileidžiama koks 6% laisvųjų pfofesijų 
lietuvių inteligentų.. Tuo tarpu Argentinos 
vyriausybė sutiktų, kad speciali lietuvių eks
pertų komisija apžiūrėtų kolonizacijai siū
lomas srits ir pasidarytų savas išvadas. 
Nieko tačiau nežadama parūpinti ateivių at
gabenimui. Atrodo, tik anglosaksai ir tokios 
tarptautinės organizacijos kaip Unrra, ga
lėtų šiuo atžvilgiu padėti.

Tuo tarpu individualiai Argentinos vizas 
gali gauti tie, kuriuos kviečiasi artimi gimi
nės; tap pat tie, kurie jau anksčiau šioje ša
lyje yra ilgesnį laiką gyvenę, kuriems Mig
racijos Direkcijoje- kas nors garantuotų trim 
metam apmokomą darbą (pasirašytą sutar
tį). Garantijos pirmoje eilėje skaitomos už
tenkamomis turinčių ūkius ir įmones. Nors 
daugelis lietuvių turi nuosavus namelius ar 
vidutinio darbininko uždarbį" bei sutaupą, 
garantijai dar to neužtenka. Vizos prašyto
jas turi kreiptis į artimiausią Argentinos 
konsulatą, prašydamas instrukcijų ir anke
tos blankų, tuo pačiu metu' prašydamas sa
vo pažįstamuosius Argentinoje, kad jį rem
tų centre. Procedūra gali trukti gana ilgai, 
ir kol kas naujųjų mūsų ateivių čia atvyko 
tik vienas kitas. Vizą gavus, šiuo metu dar 

sunkumų susirasdavo dėl kelionės: 
sunku gauti vietą laivuose ir brangu. *

Lietuva'ir Karaliaučiaus kraštas
Tokiu pavadinimu Grigas VALANČIUS 

parašė ir Kirchheime išleido naują lietu
višką knygą. Joje autorius visiškai pama
tuotai pagrindžia Lietuvos pretenzijas 
dalį senprūsių (Rytprūsių) žemių, Kara
liaučiaus miestą ir uostą įskaitant. Iš viso 
Rytprūsių ploto, autoriaus nuomone, Len
kijai turėtų atitekįj 21.392 kv. km., gi Lie
tuvai — 15.600 kv. km.

Šia proga autorius supažindina skaity
tojus su krašto ūkiu, žvejyba, pramone, 
prekyba, susisiekimu. Atskirame skyriuje 
patiekiami krašto lietuviškieji vietovar
džiai, supažindinama su krašto gyvento
jais ir apgyventomis vietomis; apžvelgia
mas vokiečių valdžios vykdytas lietuviš
ko elemento naikinimas per eilę šimtų 
metų. Autorius atmeta rusų ir vokiečių 
pretenzijas į šį kraštą kaip teisiškai ir 
istoriškai nepamatuotas, iškelia istorišką 
Lietuvos teisę į senprūsių žemes.

Šia proga G. Valančius pastebi:
„Mūsų kova už Prūsų Lietuvos žemių 

su Karaliaučium prijungimą prie Lietu
vos valstybės kaip tik turėtų būti atkakli. 
Ne vien tik dėl abejotinų istorinių, etno

' Ko galima tikėtis atvykus?
Jei lietuviams pasisektų masiniu būdu at

vykus kolonizuotis Argentinoje, Čilėje ąr 
kurioje kitoje P. Amerikos šalyje, tai reikia 
prieš akis turėti tik ūkio darbų ir amatų 
galimybes. Be mažiausio abejojimo, pionier 
rių likimas bus sunkus, ir tik jų vaikams 
gal bus sukurtos žmoniškos sąlygos. Savo 
ruožtu jauniausioji karta daugiau ar ma
žiau turės ištautėti. Visoje P. Amerikoje 
imigracijos politika siekia kuogreičiausio 
ateivių asimiliavimo. Kultūrinė autonomija 
galės būti tik dalinė ir tai nevisur.

Kai kurie aukštąjį mokslą baigę diplo
muoti lietuviai klausia, ar jie galėtų gauti 
specialybės darbą universitete, įstaigose ar 
panašiai. Suprantama, tai kiekvienam rūpi, 
bet nėra vilties, kad tokie norai iš anksto 
būtų patenkinti bei garantuoti. DaugeitJ 
pačių argentiniečių ir natūralizuotų šios ša
lies* piliečių negauna darbų ir postų, kokių 
norėtų. Ypač tai dažnas reiškinys humanita
rinių mokslų šakose. Medikams, agrono
mams ir inžinieriams sąlygos bei galimybės 
šiek tiek palankesnės. Bet ir-juos vargiai 
kuri įstaiga stengsis pakviesti. Savo pastan
gomis lieka pasirūpinti vizą, atvykti, pra
mokti kalbos, akylai prisižiūrėti kur ir kaip 
būtų galima prieiti, tada ir pasisekimas pa
aiškės. Laisvųjų profesijų specialistai, aps
kritai, turi legalizuoti savo diplomus, o tai 
reikalauja išlaikyti universitetinius -egzami
nus (kartais palengvintomis sąlygomis) ir 
pinigo...

Medikai lengviau galėtų įsikurti provin
cijose, kur nėra argentiniečių gydytojų. In- 
žinjeriai sėkmingiau gali revaliduoti savo 
diplomus, atlikę užduotus projektus. Juris
tams reikalavimai daug sunkesni, nes jų čia 
daug turima.

Tiek konsulatuose, ■ tiek Migracijos De
partamente ypatingai, žiūrima į tai ką atei- 

(nukelta į 4 p.)

grafinių, ekonominių, politinių ir geopoli
tinių mūsų titulų į šias žemes, bet ir dėl 
jų artumo jūrai ir dėl nepalyginamai di
desnio šių žemių vertingumo, palyginus 
kad ir su sugudėjusiomis, nederlfligomis 
pietinės Lietuvos sritimis.

Tenka pažymėti, kad knyga vis dėlto 
nėra pilna , ir visiškai tiksli mokslinė stu
dija apie šį kraštą. Autoriui čia ištremty
je, be abejo, trūko daug statistinės ir isto
rinės medžiagos pasirinktai temai pilnai 
išsemti. Ypač pasigendama geresnių isto
rinių ir polit. žemėlapių, kurie būtų buvę 
galima ir mūsų sąlygomis atlikti. B,et ir 
tai kas padaryta — daug padaryta.

Reikia manyti, kad ši knyga paskatins 
mus daugiau patyrinėti mūsų tėvynei taip 
mielą ir,brangią šią žemę.

Neprošalį būtų ją tuojau išvertus į sve
timas (anglų, prancūzų ir lenkų) kalbas. 
Tuo tarpu reikėtų didesnį knygos egz. 
skaičių pasiųsti Amerikos lietuviams.

Leidinio kaina RM 6.— 96 pusi. Kaip 
girdėti, sukrauta „Atžalyno“ knygų leidy* 
kloję (14) Weilheim Teck, Obere Graben- 
strasse 7. Br. Kviklys.
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Gen. Franko, kalba
Madridas. Burgose gen. Francas pasakė 

kalbą sąryšyje su 10 metų sukaktuvėmis, 
kai buvo perimta valdžia, kurioje pa
reiškė, kad Ispanija yra paskutinė stipri 
tvirtovė, saugojanti krikščionybę prieš 
antikrikščioniškai materialistinį Sovietų 
s-gos nusistatymą. Tik dvi valstybės ėjo 
tiesiu keliu, Ispanija ir Sovietų s-ga.' 
Tuo tarpu kitos valstybės ieškojo zigzagų 
kurso. '

SOVIETŲ S-GOS MEDALIAI PERSŲ 
GEL2KELIECIAMS

Teheranas. Teherane sovietų pasiunti
nys įteikė persų gelžkeliečiams pasižymė- 
jinfb medalius. Savo kalboje jis pareiškė, 
kad nukrypimas nuo draugiškumo kelio 
su Sovietų s-ga Tranui turėtų katastro
fiškų pasekmių.

BUS SUVARŽYTAS ELEKTROS SROVES 
NAUDOJIMAS

Londonas. Anglies trūkumas Ruhro sri
tyje privesiąs prie to, kad 40°/o turės būti 
suvaržytas srovės naudojimas. 5 plieno 
fabrikai jau sustojo, o 8 dirba labai apri
botu kiekiu.

POTSDAMO SUSITARIMAS NEPAKEITI 
MONTREAUX SUSITARIMO

Londonas. JAV užsienio' reikalų vicemi- 
nisteris Acheson aklbėdamas dėl sovietų no
tos Turkijai Dardanelų klausimu, pabrėžė, 
jog JAV tebesilaiko savo nuomonės išdės
tytos pirmoje tuo klausimu notoje sovietams. 
Potsdamo susitarime tebuvę leista sovietams 
kreiptis į Turkiją, prašant sutikimo peržiū-

Apie . . .
(atkelta iš 3 p.)

vis moka dirbti, iš ko pragyvens, kiek ka
pitalo atsiveš. Mūsiškiams, kaipo ūkinin
kams arba bent jau ūkininkų vaikams, pa
tartina registruotis žemdirbiais. Amatinin- 

'*kai, technikai, elektrikai, šoferiai taip pai 
turi šiokių tokių pirmenybių, bet iš jų rei
kalaujama darbo sutarčių.

Fabrikų darbininkams statomos sunkes
nės .sąlygos: žiūrima amžiaus, sveikatos, 
kartais ir pilietybės.

Jei kas turėtų kapitalo kuriai nors pra
monės įmonėliai pradėti, ar ūkiui, ar pre
kybai, jau gana greitai, kaip sakoma, ant 
tvirtesnių kojų galėtų atsistoti. Vienas ki
tas klausia, ar galima būtų spaustuvėse gau
ti darbo. Galima, bet reikia gerai mokėti is
panų 'kalbą. Kalbos pramokimas, kaip ir 
visur, galima sakyti, yra raktas į viską. 
Reikta pastebėti, kad ispanų kalba nėra 
sunki. Niekam nepatartina savo įsikūrimo 
apskaičiuoti šiokių tokių brangenybių pa
keitimu į pinigą. Visokios rūšies brangeny
bėmis Buenos Aires karo metu buvo per
pildyta, todėl čia jų kainos kartais žemes
nės, kaip kitur.

Argentinoje gyvenimo sąlygos visai, nor-
, maltos. Uttenkairiausiai yra maisto,'drabu-• Aires, Argentina. *
s lių ir kitko. Viskas perkama be kortelių, Į Paddes Marianos, Mendoza 2280, Avella- 

be suvaržymų. Pačiame Buenos Aires kuk-1 neda, Buenos Aires, Argentina.

jėtf Montreaux susitarimą dėl Dardanelų, 
tačiau Potsdamo konferencija šito susitari
mo negalėjo pakeisti ir nepakeitė, nes tai 
neįmanomą, be šį susitarimą pasirašusių 
valstybių sutikimo. Priešingu atveju, reika
las atsidurtų saugumo taryboje.

ITALIJA DALYVAUS VALIUTOS 
KONFERENCIJOJE

Vašingtonas. Į valiutos konferenciją, 
kuri yra numatoma sušaukti dar šiais 
metais, paruošiamoji komisija nutaisė 
paklėsti ir Italiją. Prieš šitą pakvietimą 
balsavo tik vienintelė Jugoslavija.

Nauja Graikijos vyriausybė
- Londonas. Žiniomis iš Atėnų Tsaldaris 
sudarė naują ministerių kabinetą, kurį ka
ralius jau patvirtino. Naujojo kabineto na
rių pavardės nepaskelbtos, tačiau jo poli
tinė padėtis maža tėra pasikeitusi. Trečia
dienį naujasis kabinetas prisistatys parla
mentui prašydamas jo pasitikėjimo. Kabineą 
tas«turimomis žiniomis sudarytas vien iš 
monarchistų ir populistų. Taigi ir šį kartą 
be opozicijos.

Naujoji graikų vyriausybė susideda 
išimtinai iš rojrflistų. Liberalų partija at
meta bet kokį bendradarbiavimą su vy
riausybė.

MIRĖ BUV. LENKIJOS PREZIDENTAS
Beromiunster. Buvęs Lenkijos preziden

tas Ignacas Moscickis šiomis dienomis 
Šveicarijoje mirė.

liam pragyvenimui reikia apie 200—250 pe- 
zų (50—60 .dolerių) mėnesiui. Provincijose 
pigiau. Paprasti fabrikų darbininkai užsi
dirba pragyvenimui minimumą, kvalifikuo- 
4i gi amatininkai uždirba žymiai daugiau ir 
gali taupyti. Labai trūksta tarnaičių, virėjų. 
Gaudamos pilną išlaikymą ir, palyginamai, 
geras algas, jos gali pragyventi gerai.

I š va d a
Visa apibendrinant, nebus suklysta pasa

kius: kam pavyks atvažiuoti į Argentiną ar 
kitur su blaivia nuovoka, tvirta valia ir pa
siryžimu kovoti ir laimėti — nežus. Tik juo 
mažau iliuzijų, juo geriau. Kukliai pradėjus 
nuo bet kurio darbo, nesibijant pavargti ir 
turint iniciatyvos, kelias gali būti prasiskin
tas į visai žmonišką būklę. Duonos ir lais
vės čia yra daugiau, negu kartais iš tolo 
vaizduojama.

Į Argentina šiutį metu nukreiptos dauge
lio išbadėjusių tautų akys, tačiau daugumos 
ateivių gyvenimo pradžia ir čia sunki. Ge
riau, jei kas gali vykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Kai kurie adresai:
Direccion de Migraciones, Darsena Nor

te, Buenos Aires, Argentina.
Legacion de Liteania, Pampa 4174, Buenos

AUSTRIJAI GRĘSIA BADO PAVOJUS
Viena. Austrijos vyriausybė kreipiasi 

su plačiu pranešimu į Unrrą, kur nuro
doma, kad Austrija yra atsidūrusi prieš 
bado pavojų. Austrija yra vienintelis 
kraštas, kuriame kalorijų skaičius yra 
numuštas iki 1200.

OLANDAI NORI UZMEGSTI PREKYBOS 
SANTYKIUS SU VOKIETIJA

Beromiunster. Olandijos vyriausybė nu
mato užmegsti prekybos santykius su Vo
kietija. Olandijai yra reikalingi Vokietijos 
pramonės gaminiai ir ji norėtų už šiuos 
gaminius mokėti ne doleriais bet pramo
nės gaminiais. Be to, pergabenimas lai
vais turėtų vykti Reinu į Rotterdamą, o 
ne per Hamburgą.

BUS GLOBOJAMI SUNAIKINTŲ 
EUROPOS SRIČIŲ VAIKAI

Naujorkas. Jungtinių Tautų ūkio ir so
cialinių reikalų taryba pareiškė, kad ji 
imsianti globoti Europos laike karo su
naikintų sričių vaikus ir jaunimą.

SKIRSTO AUKSĄ
Paryžius. Vokietijoje rasta' 220 tonų Iš 

užimtų kraštų priplėšto aukso. Dabar 
speciali sąjungininkų komisija Briuselyje 
atlieka to aukso paskirstymą.

MARGI TRUPINĖLIAI
Tai buvo anglų zonoje, kur gausu sil

kių, bet mažiau turime duonos ir ei i- 
rečių. Mes taurėjome UNRRA ir musų 
reikalus tvarkė vienas- ukrainiečių tauty
bės asmuo. Tarp jo ir mūsų sugyvenimas 
buvo geras ir mes džiaugėmis jo objek
tyvumu visoms tautoms.

Bet štai, mūsų mielas ukrainietis iške-
liamas kitur. Mes nuliūstame, bet neil
gam: į jo vietą paskiria lietuvį. Stovyk
loje tiesiog šventės diena. Bėga dienos, 
bet lietuvių veidai niaukiasi. Mat nauja
sis valdininkas, būdamas toks pat DP 
kaip ir mes, atsisėdęs į naują postą, pasi
darė toks „objektyvus“, kad mums la
bai sunku su juo susikalbėti. Ypač dėlto 
nukenčia lietuviai kultūrininkai ir mūsų 
kultūrinės įstaigos. Kaž kodėl naujasis 
UNRROS valdininkas jų nemėgsta ir ga
na. Sunku darosi jiems tame krašte, kur- 
trūksta duonos ir kur nėra pinigų sil
kėms vien dėlto, kad negali žmoniškai 
susikalbėti su aukštan postan atsisėdusiu 
tautiečiu.

Ir štai kodėl mes ‘dar šiandien su pa
garba minime ano ukrainiečio vardą.

Just. Karp.
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