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Taikos sąlygų pagrindai
Keturių užsienių reikalų ministerlų pava

duotojų pasitarimai Londone pasižymi nuo
monių pareiškimais mažesniųjų valstybių 
atstovų. Tokiu būdu, Kanados ministeris pir
mininkas Mackenzie King, davė platų pra
nešimą taikos sutarčių pasitarimuose, kuria
me nušvietė Kanados poziciją. Naujoji Ze
landija paskelbė savo memorandumą, o Ira
nu prašė leisti jį dalyvauti pasitarimuose 
dėl sutarties su Vokietija. Prancūzija įteikė 
jau ketvirtą memorandumą'dėl Vokietijos tai
kos sutarties.

Kanados ministeris pirmininkas Mackenzie 
King vasario 3 d. Kanados parlamente pa
reiškė apie Kanados prašymą dėl jos prilei- 
dimo kaip pilnateisio nario -sudarant Taikos 
,sutartį su Vokietija. Priešingu atveju būsi
muose karuose Kanada neteiksianti pagal
bos. Ministeris pirmininkas protestavo prieš 
nustūmimą Kanados į antraeilę vietą taikos 
konferencijoj ir sakė: „Mes vedėme karą, 
kad sulaikytume dviejų valstybių dominavi
mą ir nenorime daleist, kad viena arba ke
lios valstybės diktuotų taiką.1' Mackenzie 
King - prašė didžiąsias valstybes teisingai 
(vertinti Kanados totalinį įsijungimą karau 
ir prašė atsižvelgti į pasekmes, jeigu nebūtų 
pripažinti mažųjų valstybių užtarnauti nuo
pelnai.

Britų Žem. Rūmuose valstybės sekretorius 
Foreign Office pareiškė, kad Britanijos vy
riausybė esanti pasiruošusi priimti Prancū- 
zijos pasiūlymą Saaro klausimu, jeigu bus 
padarytas atitinkamas išlyginimas Prancūzi
jai mokamų reparacijų sąskaiton ir tikslus 
aprašymas ginčijamų sričių.

Naujas, vasario 1 d. konferencijai įteiktas 
Prancūzijos memorandumas, kaip Dena/Reu
ter praneša, numato keturias fazes, pagal ku
rias turi įvykti taikos sutarties sudarymas su 
Vokietija, šiame plane numatytas taip pat 
likusių sąjunginių valstybių bendradarbiavi
mas su keturiom didžiosiom valstybėm.

Pirmiausia turėtų įvykti užsienio reik, mi- 
sisterių kovo m. konferencija kaip tąsa ypa
tingų įgaliotinių konferencijos, kuriai tenka 
sudaryti pirmuosius projektus Vokietijos ti
kos sutarties ^užsienių reikalų ministerių ta
rybos nustatytuose rėmuose. Konferencijai 
22-jų sąjung. valstybių tektų projektą ap
svarstyti bei aprobuoti ir tada keturių di
džiųjų konferencija turėtų galutiną taikos su
tartį nustatyti. Memorandume esą s/iloma, 
kad keturi Didieji pakviestų kiekvieną są
junginę valstybę į Maskvos konferenciją per 
pagrindinius debatus. Ypatinga formacija ir 
patarimų taryba padėtų visoms sąjunginėms 
valstybėms inforfuotis apie pasitarimus. Ant
roje fazėje tektų bendradarbiavimas tarp di
džiųjų valstybių ir kitų sąjungininkų dar 
tampriau išvystyti. Trečioje fazėje reikėtų vi
si sąjungininkai apie paruošiamuosius' dar
bus Didžiųjų pilnai painformuoti ir medžia
ga aprūpnti. Ketvirtoje fazėje turėtų minėta

taryba darbą tarp Užsienių reikalų ministe- 
rių Tarybos ir- likusių sąjungininkų koordi
nuoti Tarnybinis memorandumo paskelbimas 
turėtų įvykti tik apsvarščius jį ypatingiems 
įgaliotiniams.

Naujosios Zelandijos memorandumas pa
brėžia 18-kds mažesnių sąjung. valstybių tei
ses prie pkruošimo taikos sutarties su Vokie
tija. Sprendimas aštrios ūkio krizės Vokieti
joje turėtų būti rastas toks, kad jis nepažeis
tų saugumo prieš naują vokiečių agresiją. 
Pabrėžiama federalistinė mintis vokiečių 
valstybių organizacijos, kaip ir entmilitari- 
zavimas, žemės reforma ir iškeliamos prie
monės panaikinimo pavojingų monopolių 
kaip įpareigojimas būsimos vokiečių vyriau
sybės. N. Zelandijos vyriausybė nenumato 
įtraukti į taikos sutartį klauzulę, pagal ku
rią Vokietija pasirašius taikos sutartį galėtų 
įstoti į Jungtinių Tautų Organizaciją. Tai 
turėtų būti palikta pasirašiusioms valsty
bėms spręsti apfe Vokietijos priėmimą į JT 
iį jos laikysenos pasirašius taikos sutartį.

Londonas, (Dena/Reuter). D. Britanijos už
sienių reikalų ministeris E. Bevinas vasario 
4 d. pasirašė taikos sutartis su Italija, Rumu
nija, Bulgarija, Vengrija ir Suomija. Vasa
rio 10 d. bus pasirašyta tų, kurios valstybės 
dar nėra pasirašę. Rumunija, Bulgarija, Veng 
rija ir Suomija pranešė Prancūzijai savo de
legacijų paskyrimą taikos sutarčių pasirašy
mui. Italija pavedė pasirašyti savo atstovui 
Prancūzijoje. Čekoslovakijos užsienių reikalų 
ministeris Jan Masarykas vyks į Paryžių tai
kos sutarčių pasirašyti. Kaip BBC praneša, 
Graikija buvo pakviesta pasirašyti sutartis su 
Italija ir Vokietijos vasalinėmis valstybėmis. 
Už Kiniją pasirašys taikos sutartį su Italija 
Užsienių reikalų ministeris ir pasiuntinys 
Prancūzijai. V.

Aštrus posėdis dėl nusiginklavimo
Lake-Succes. (NF). JAV pasiūlymas dėl nu

siginklavimo saugumo taryboje buvo priežas
timi aštrios polemikos tarp JAV atstovo 
Warren Austin ir sovietų delegato Oromyko.

JAV pasiūlė šią rezoliuciją:
1) Saugumo Taryba turinti sudaryti iš vi

sų savo narių komisiją, kuri išdirbtų prak
tiško nusiginklavimo pravėdinto taisykles, iš
skyrus nusiginklavimą atominėje srityje.

2) Tai komisijai uždavinius ir jos santykius 
su generalinio štabo komitetu ir atomine ko
misija turėtų nustatyti specialiai tam reika
lui išrinktas patariamasis komitetas, kuriame 
taip pat visi dalyvautų.

3) Nųp sekančio saugumo tarybos posėdžio 
turėtų būti pradėtas svarstyti atominės ko
misijos pranešimas ir jos pasiūlymai.

Savo rezoliucijos pasiūlymo proga pasaky
toje kalboje Warren Austin ypač pabrėžė rei
kalingumą veiklios atominės energijos kon
trolės ir kolektyvinės saugumo sistemos su
kūrimo skubumo.

Atakydamas i tai Oromyko kritikavo JAV 
pasiūlymą kaip nenaudingą ir neduodanti nie
ko naujo. „Amerikiečių pažiūros esančios ne- 
logiškos”^ kalbėjo jis, „nes, atrodo, kad JAV 
nenorinčios pravesti nusiginklavimo, iki ne
bus sukurta saugumo sistema, kai tuo tarpu 
nusiginklavimas esąs pirmas žingsnis ir pir
moji garantija saugumo sistemos sukūrimui.”

Išeitis buvo surasta priėmus Australijos 
atstovo Haslueck, nesutinkančio su abiejų 
nuomonėmis, pasiūlymą sudaryti iš Australi
jos, Prancūzijos, Sovietų s-gos ir JAV pako- 
mitetą, kuris paruoštų nuomonių suderinimui 
tr vieningumo atstatymui bendros rezoliucijos 
tekstą.

Be britų atstovo Sir Alexander Cadogen 
tarpininkavimo Oromyko ir Austin'pagaliau 
sutiko priimti Australijos pasiūlymą^

Balkanai apie taikos saĮygas
Sofija. (NF). Bulgarijos parlamento užsie

nio reikalų komisija paruošė memorandumą, 
kuriame protestuojama prieš sekančius taikos 
sutarties su Bulgarija punktus:

1) Bulgarija nėra pripažįstama kaip kovo
jusi sąjungininkų pusėje valstybė.

2) Neatsižvelgiama į Bulgarijos reikalavi
mą perėjimo prie Egėjaus jūros ir grąžinimo 
vakarų Trakijos.

3) Numatyta' 125 mil. dolerių reparacijų 
suma Bulgarijai esanti per daug sunki

4) Bulgarijai nepripažįstama teisė turėti 
bet kokių pretenzijų į Vokietiją po 1939 m., 
nors ašies paktą Bulgarija tėra pasirašiusi 
tik 1941 m. kovo mėn.

Muenchenas. Rumunijos ministeris pirmi
ninkas Groza, suminėjęs kai kurias teigiamą
sias taikos sutarties puses (Transilvanįjos 
klausimo išsprendimas), vis dėlto, skundėsi 
ūkiškai sunkiomis sutarties pusėmis. Tuoj 
po sutarties pasirašymo Rumunija ketinanti

pasiūlyti Vengrijai, o kiek vėliau ir Čeko
slovakijai muitų uniją. Čekoslovakija, kaip 
pramonės kraštas, tokiu atveju gaiėtų daug 

x geriau prisidėti prie agrarinių Balkanų kraš
tų supramoninimo.

Lake-Succes. Penkių nuolatinių narių (JAV, 
D. Britanijos, Prancūzijos, Kinijos ir Sovie
tų s-gos) atstovai turėjo neoficialų posėdį, 
skirtą suradimui kompromisų tarp amerikie
čių ir sovietų pasiūlymo atominės kontrolės 
ir nusiginklavimo klausimais.

Sovietų atstovas Oromyko, laike debatų at
sisakė nuo savo pasiūlymo ir sutiko pasi
tarimų baze laikyti prancūzų pasiūlymą, nu
matantį sekantį planą:

1) Įkūrimą nusiginklavimo komisijos, kuri 
įgyvendintų JT plenumo nutarimus.

2) Kiek galima greitesnį atomo energijos 
pranešimo patikrinimą.

3) Atsiklausimą JT generalinio štabo dėl 
tarptautinės kariuomenės sudarymo.

Gromyko paskutinis nusistatymas ypač 
reikšmingas dėl minėto sutikimo patikrinti 
saugumo taryboje atomo komisijos praneši
mą, kurio patikrinimui Sovietų s-ga iki šiol 
priešinosi.

Manoma, kad ir JAV atsisakysiančios nuo 
savo ankstyvesnio nusistatymo ir priimsian- ' 
čios prancūzų pasiūlymą, kuris Ąmerikai yra 
priimtinesnis už sovietų pasiūlymą. (N. de Fr)

Kanados pagalba sąjungininkams
Ottava. Šio karo metu Kanados suteikta 

' pagalba maistu ir karo reikmenimis kariau
jantiems ir išlaisvintiems kraštams siekia 4 
milijardus dolerių. Siek tiek daugiau kaip pu 
sė šios sumos teko D. Britanijai. likusioji da
lis — Australijai, Britų Vakarų Indijai, Ki
nijai, Prancūzijai, Graikijai, Indijai, N. Ze
landijai ir Rusijai. (NYKT — 19912).,

Prancūzijos pakura it Vokietija^
Londonas. Prancūzija jau paskelbė savo 

.treciojo projekto dėl sutarties st|\Vokietlja 
smulkmenas. Jame siūloma Ruhro anglies 
ir plieno pramonę padaryti tarptautine ko
vojusių prieš Vokietiją kraštų nuosavybe ir 
ją pavesti nuolatinai svarbiausiųjų sąjungi
ninkų kontrolei Kitų šakų Ruhro pra
monė galėtų likti vokiečių nuosavybėje, bet 
turėtų būti irgi kontroliuojama.

Naujienos is visu4 kontinentu^

„TAIKOS ANATOMIJA“
šitaip pavadinta amerikiečio Emery Reves 

knyga, intelektualiai neypatingai gili, bet su 
dideliu įsitikinimu parašyta ir pasidariusi sen 
ucingai populiari ne tik JAV, bet ir Euro
poje, dėsto šias mintis, kurios europinių san
tykių raidai yra degamai aktualios:

Karai kyla, kai susiliečia „vienodai suve
renūs socialiniai vienetai”., Juos tegali su
stabdyti (statymas, primestas aukštesnio su
verenumo, atstovaujančio platesnei bendruo
menei. Mūsų laikų karų šaltinis yra atskirų 
suverenumų buvimas pasaulyje, kurį mokslas 
ir pramonė.padarė vieną; dėl td karus gali 
sustabdyti kurios nors formos viena pasauli
nė valdžia. Anot Reves, tai vienintelė išeitis; 
.bandyti karą sukliudyti politinėmis priemo
nėmis yra lygu bandyti liepsnovaidžiu užge
sinti gaisrą”. Tačiau Reves taria, kad maža 
vilties esą sukurti tokią pasaulinę valdžią 
„prieš tretyj! pasaulinį karą”.

Išvada, matom, pesimistinė; britų liberalų 
„Manchester Guardian” ją' vadina defetistine. 
Laikraštis neneigia jos realumo: esą, galimas 
daiktas, kad pasaulinė valdžia tebus sukurta 
po naujo karo ir vienos kurios tautos ar tau
tų grufiės pergalės; tačiau, pirma, toks me
todas daugumai tautų nepriimtinas, antra, 
„veik tikra”, kad tokiu būdu sukurta* pasau
linė valdžiš bus labai bloga. Dėl to reik:ą 
Ieškoti išeities Reves diskvalifikuotomis- ir po
litinėmis priemonėmis.

„M. G.” mato du galimus kelius. Pirma, 
bandyti senaisiais diplomatiniais metodais su

burti tarptautinę organizaciją i la JTO, kad 
ji palaipsniui įgautų pasaulinė s valdžios po
būdį. Maždaug tokia esanti britų vyriausy
bės linija. Antra, bandyti suburti „vienaip 
nusiteikusių tautų”, kaip Pan-Amerikos ar 
Vakarų Europos, sambūrius, kurie peržengtų 
atskirų tautinių suverenumų ribas ir galų ga
le išaugę apimtų visas tautas. Tai Churchil- 
lio kelias, paskelbtas Fultono kalboj ir dabar 
Jungi Europos Valstybių komiteto propa
guojamas. Už antrąjį kelią kalba tai, kad 
veiksminga valdžia teįmanoma tada, kai tau
tos vienaip nusistačiusios politinių problemų 
atžvilgiu ir, svarbiausia, stovi ant bendro mo
ralinio pagrindo^ Bet tokių sambūrių sukūri
mas, sako „Manchester Guardian”, tepanai- 
kina kai kuriuos suverenumus; pasauly, ku
riame bus trys ar keturi dideli suverenūs blo
kai, karo pavojus bus net didesnis, kaip pa
sauly, kuriame bus daug suverenumų. Vie
nintelė Europos taikos unija tebūsianti toji, 
kuri apims ir Prancūziją, ir Lenkiją, Sov. 
S-gą bei Britaniją. „M, G.” ir pasisako už 
„funkcionalinę tarptautinės organizacijos rai
dą”: .kantriai stengtis likviduoti kylančius 
ginčus, visur gerinti ekonomines sąlygas, stip
rintu esamas tarptautines organizacijas”. Su 
laiku tos organizacijos galinčios pasidaryti 
šis — tas daugiau kain aritmetinė jų narių 
suma. Tada būsią galima žengti kitą žingsnį.

Muenchenas. Amerikos žurnalistų sąjunga 
Įteikė užsienio reikalų ministeriui protestą 
dėl Sovietų s-gos nusistatymo teįsileisti tik 
ribotą žurnalistų skaičių (tarp 15—20) į 
Maskvos pasitarimus. Norinčių vykti jau už
sirašė 73.

Londonas. Britų valstybės pasekretorius 
užsienio reikalams Mayhew, atsakydamas že
muose rūmuose į paklausimą, pareiškė, jog 
britų pasiuntinys Varšuvoje yra painformuo
tas, kad D. Britanija lenkų vyriausybei prie
šingą pogrindinį judėjimą nenorinti nei rem
ti nei neigti.

Į kitą klausimą — ,ką britų vyriausybė ma-
x. nanti daryti dėl nuolatinio vengrtĮ deportavi

mo iš Slovakijos atsakė, jog Bevinas galvo
jąs kaip būtų geriau reaguoti.

, Maskva. Sovietų arktikai tirti institutas pa
ruošė ateinančiai vasarai arktikos aviacinio

I tyrimo planą. Pagal šį planą būsią praskris
ta 40.000 km. kelias, tiriant suledėjimo pa
dėtį Berento ir Karšo jūrose.

Muenchenas. Naujasis Lenkijos ministeris 
pirmininkas išleido į užsienyje gyvenančius 

I lenkus atsišaukimą, ragindamas visus grįžti 
namo. Darbo ir duonos visiems užteksią. Be 
to, grįžtančiuosius Vyriausybė ypatingai glo
bosianti. I

Lenkija, anot jo, trokštanti gerų kaimyni
nių santykių su visomis valstybėmis, ypač 
su slaviškais kraštais. Santykiai su Prancūzi
ja, esą, geri ir būsią dar gerinami. Santykiai 
su JAV ir Anglija, tikimasi, pasitaisysią. Į 
santykius su Vokietija Lenkija žiūrinti sla
viškomis akimis, taigi čia jos nuomonė ne
siskirianti nuo Sovietų s-gos, Čekijos ir Ju- 
goslavįjos nuomonių.

Muenchenas. JAV pasiuntinys iš Varšuvos 
išskrido Vašingtonan padaryti vyriausybei 
asmenišką pranešimą apie Lenkijos rinkimus.

Muenchenas. Sovietų s-ga iš Lenkijos va
karų sričių atitraukė apie 50.000 savo ka
riuomenės. Tai esanti pradžia visiško atsi
traukimo.

Muenchenas. Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Romadier nas'sakė 
todą kovai su in”:ariia ir 
dvs'as ’o numatyt^ antrą 
5»/t atv^j.

tąsias B’umo me- 
todėl greitai wk- 
kainų sumažinimo

Muenchenas. Bidault ir Romadier kalbėjosi 
ūkiniais ir politiniais bei kultūriniais klausi
mais su Saaro krašto delegacija, kuri prašė 
pagerinti maitinimosi sąlygas.

Naujorkas. Austrijoje gimęs vokiečių ko
munistas Gerhard Eisler ir jau seniai gyve
nąs Amerikoje, areštuotas JAV vyriausio pro
kuroro įsakymu.

Muenchenas. De Gasperi pareiškimu Ita
lija tik dėl šventos ramybės ir geros valios 
sutinka pasirašyti jai primestą taikos sutartį, 
kurios sudaryme ji visai nedalyvavo, bet ar 
ją parlamentas ratifikuos ir kada ratifikuos, 
nesą galima pasakyti. Oi neratifikuotos su
tarties pagal konstituciją vyriausybė neturi 
teisės vykdyti.

Botavija. Indoneziečių delegacija, atvykusi 
sutarties pasirašymui su Olandijos valdžia, 
apleido Botaviją sutarties nepasirašiusi.

Olandų karinės įstaigos praneša apie indo
neziečių ir Olandų patrulių susidūrimus Ja
voje ir Sumatroje.

Londonas. Britų karinė administracija pa
skelbė galutiną savo zonos nunacinimo planą. • 
Pagal jį visi naciai būsią suskirstyti į pen
kias kategorijas: karo nusikaltėlių, apsunkin
tuosius, mažai apunkintuosius, prisidėjusius 
ir neapsunkintus. Pirmoji kategorija būsianti 
atiduota kariniams teismams. Čia būsią gali
mos ir mirties bausmės. Antrąja: kategorijai 
priskirtiesiems grės kalėjimas iki 10 metų 
su turto konfiskavimu, trečiąjai kategorij'ai 
tik politinis 
teisės būti 
išteisinama.

Londonas.
sluoksnių numatytas Helgolando salos išsprog 
dinimas nebebūsiąs vykdomas. Tebūsią sunai
kinta tik požemiuose esanti municija ir kari
niai įrengimai, paliekant įrengimus žvejybos 
reikalams. Nors municijos ir karinių įrengimų 
sunaikimmas numatytas kovo 31 d., tačiau 

-abejojama, ar tuo laiku tikrai tas bus įvyk
dyta.

Londonas. Mahamatma Gandhi ketina In
droje suruošti tarptautinę taikos konferen- 
ci'ą, kurion jau užkv'etęs dati"uma vado
vaujančių Amerikos ir Europos politikų.

teisių atėmimas, ketvirtąja! tik 
renkamu atėmimas, o penktoji

Žiniomis iš britų vyriausybės

į
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G. C. MARSHALLIS

MINTIS

Naujasis JAV užsienių reikalų ministeris rūmo pavyzdį galėtume pavaizduoti tokį 
gen. George’as Catletas Marshallis šiandien . įvykį: 1943 m. Marshallis turėjo skristi iš 
yra pasidariusi pasaulinė asmenybė. Jis, kaip . ‘ ' .................‘-

karo 
šian- 
pasi-

JAV gęperalinio štabo viršininkas šio 
metu, yra prinokinęs vaisius, kuriuos 
dieną turi teisę pats skinti. Kai jis 
traukė iš atsakingų karinių pareigų, prez. 
Trumanas atsidėkodamas jam pareiškė: „Ge
nerolas G. C. Marshallis suteikė šiam ka
rui laimėjimą”.

Iš profesijos karys Q. C. Marshallis, kaip 
jis pats išsireiškė, atėjo naujos profesijos — 
diplomatijos — mokytis. Bet jam nereiks tai 
daryti, nes jis ir kariuomenėj buvo ne tik 
karinis vadovas, bet ir diplomatas ir politi
kas.
' G. G Marshallis yra gimęs 1880 m. gruo
džio 31 d. Uniontowne, Pennsylvanijoje. Iš 
mažens jis buvo linkęs į karo mokslus. Jis 
lankė Virginijos karo institutą. Pasižymėjo 
kaip drąsus ir draugiškas kariūnas. Mėgo 
labai futbolą, kuriam visą gyvenimą rodo 
didelę aistrą. Kaip karys, jis kopė vis į 
aukštesnę karinę pakopą. Baigęs pėstininkų, 
vėliau štabo mokyklą, kurį laiką buvo štabo 
mokyklos mokytojas. Paskui jis antrą kartą 
tarnavo Filipinuose. Jo viršininkas Fr. J. 
Bell buvo taip sužavėtas Marshalliu, kad 
pranašiškai spėjo jo ateitį, rašydamas į Va
šingtoną, jog iš Marshallio būsiąs didelis 
karinis genijus.

Pirmojo Didžiojo karo metu G. G Mar
shallis dalyvavo Europos karo operacijose, 
kaip I armijos operacijų štabo, viršininkas. 
Jis tuo metu pasiekė pulkininko laipsnio. 
Jis kelis metus buvo kariuomenės vado gen. 
J. Pershingo adjutantu. Nuo 1924—27 m. jis 
tarnavo pėstininkų divizijoje, Kinijoje. Nuo 
šio laiko jis visuomet ėjo aukštas karines 
pareigas: aukštųjų karo mokyklų mokyto
jas, 5 armijos brigados vadas. Šio karo me
tu gen. Marshallis buvo ne tik atsakingas 
sunkių karinių operacijų vykdytojas, bet ir 
nuolatinis politinių įvykių stebėtojas ir pa
tarėjas. Marshallis kartu su prez. Roosevel- 
tu dalyvavo Atlanto Chartos pasitarimuose, 
jis buvo Casablancos, Quebec, Kairo, Tehe
rano, Jaltos, Potsdamo dalyvis. Pastaruoju 
metu jis buvo Kinijos politinių įvykių ste
bėtojas ir derintojas. Taigi. G. G Marshal- 
lis yra išėjęs tie tik puikią karinę, bet ir 
politinę mokyklą. Jis pažįsta lygiai Aziją, 
Afriką, Europą, kaip savo Pennsylvaniją. Ko 
jis nepažįsta, jis stengiasi pirma susipažinti, 
suprasti,,o paskui spręsti ir vykdyti.

Šiandien Marshallis, nežiūrint jo nebejau
no amžiaus, yra aktyvus. Jis labai daug skai
to. Jis mėgsta istorinius ir biografinius vei
kalus, ypač Frankliną, R. Ice, Baker ir k. Jis 
labai daug dirba. Jis mėgsta sportą, ypač 
jojimo, plaukimo. Jis mėgsta medžioti, meš
kerioti. Jo aistra — sodo darbai: jis pats 
kariasi' į vaisių medžius ir juos genėja.

Privačiam gyvenime jis yra labai papras
tas ir demokratiškas, nors jokioms partijoms 
jis nepriklauso. Kaip žmoniškumo ir solida-

Alžyro į Ameriką. Kai jam pristatė didelį 
tuščią transporto lėktuvą, jis savo pavaldi
nių užklausė: argi galima tokiam tuščiam 
lėktuve keletai generolų skristi, kada tūks
tančiai sužeistųjų laukia pargabenimo tėvy
nėn. Ir jis liepė pripildyti lėktuvą sužeistai
siais. Sis taurus žmogus šiandien iškilo į 
JAV užsienio politikas vairuotojus.

Šiuo metu Marshallis turi didelių ir svar
bių uždavinių Europoje. Jis ruošiasi Mask
vos konferencijai. Prieš tai jis atvyksta į 
Vokietiją ir Austriją, kad vietoje susipažin
tų su Vidurio Europos problemomis.

G. C. Marshallis — karys — veda pasau
lį į taiką. Kad tik ši taika atneštų žmonijai, 
visoms tautoms gerovę ir laisvę. vp.

Atominė bomba nulėmė karių
Naujorkas. „New York Times” savo 

straipsnyje: „Jei atomp bomba nebūtų buvu
si numesta” stengiasi pateisinti jos panaudo
jimą, kuris, anot laikraščio, sutrumpinęs ka
rą keliais mėnesiais ir tuo sutaupęs apie 
1 mil, JAV karių gyvybių ir gal kelis mili
jonus japonų gyvybių, nes nors Japonija tuo 
laiku ir buvo militariškai silpnesnė, bet vis 
dar valdė didėlius plotus svetimų žemių, 
tebeturėjo 5 mil. geros kariuomenės ir 5000 
savižudžių lakamų su 5000 tam pritaikintų 
lėtuvų. Tad šių gyvybių ir daugybės mate- - 
rialinių nuostolių sutaupymas pilnai pateisi
nąs JAV prezidento nutarimą atominę bom
bą panaudoti ir karo ministreio sutikimą tai 
įvykdyti, padaryta ir mokslininkams prita
riant. Šiandien niekas neabejoja, kad be ato
minės bombos Japonija dar ilgai nebūtų ka
pituliavus. Tik psichologinis atominės bom
bos įspūdis privertė japonus nelauktai kapi
tuliuoti.

1947. IL 10,

Spicbergenas reikšmingas ūkiniu ir 
strateginiu požiūriu

Jau daugelį kartų Amerikos karo vadai 
yra įspėję savo tautą, kad busimojo karo at
veju kraštui grėstų pavojus iš šiaurės aši
galio pusės. Ta aplinkybė verčia JAV savo 
karo strategijos planus derinti su Kanados 
planais. Todėl ir atominės bombos gamybo
je šie abu ,kraštai veikia gana sutartinai, tuo 
tarpu kaip Kanados globėja Anglija toje sri
tyje yra gerokai atsilikus. Jau ne kąrtąz ofi
cialiai buvo skelbta, kad Anglija atominės 
bombos negamina ir jos neturi.

Yra labai įtikėtinas dalykas, kad ateities 
karas vyks šiaurės arktikos srityje, nes Pa- 
cifikas ir Atlanto vandenynai yra rimta kliū
tim „susitikti” Azijos ir Amerikos žemynams. 
Tuo tarpu per šiaurės polių yra daug arčiau. 
Ypač toje vietoje, kur vos šimto kilometrų 
platumo Beringo sąsiauris skiria Azijos že
myną nuo Aliaskos, yra daug pagundos 
puolimams. Todėl nieko nėra stebėtino, 
jau dabar amerikiečiai Aliaskoje 
taus masto manevrus.

Patsai žemės ašigalis, atrodo, 
dar paliekamas ramybėje, nes dar 
yra įkandamas Arktikos vandenynas. Bet pa
skutiniuoju laiku iškilęs SSRS pageidavimas 
įsikurti Špicbergene aiškiai parodo,, kad tuo 
yra siekiama užimti pozicijas geresnes negu 

_kad galima rasti nuolat šliaužiančiuose ledų 
kalnuose ašigalio srityje. >

Špicbergenas yra vos tik apie tūkstantį ki
lometru nutolęs nuo šiaurės poliaus taško, 
bet iš kitos pusės ji yra taip pat apie tūks
tantį kilometrų atstumo nuo Norvegijos šiau
rinio kranto. Jei rusams pavyktų su savo ba
zėmis Špicbergene Įsikurti, tai jiems kelias į 
Siaurės Ameriką žymiai sutrumpėtų. Iš Špic
bergeno Į New Yorką lieka tiktai 5.750 klm.,.

vykdo

ui- 
kad 
pla-

kaspakol 
vis sunkiai

Manoma Pa'esfuii palalyti arabams ir žydams
Londonas. Per paskutinį britų minisferių 

kabineto posėdį Palestinos reikalu pasitvirti
no gandai apie viešpataujantį kabineto narių 
tarpe tuo klausimu žymių nuomonių skirtu
mą. ■ f

Kolonijų ministeris Creech Jones pasisakė 
už Palestinos padalinimą į arabų ir žydų 
valstybes,, tuo tarpu užsienio .reikalų ministe
ris.. Bevinas už-federatyvinę — kantoninę 
sistemą Šveicarijos pavyzdžiu.

Pagal Creech Jones planą žydams numaty
ta didesnė teritorija, negu Morrisono planu 
iš 1946 m. liepos 31 d., o arabams galimybė 
reikalui esant prisijungti - prie arabiškos 
Transjordanijoš valstybės.

Žydai yra pasirengę pasitenkinti Palestinos 
dalimi savo valstybės sukūrimui, tačiau ma
no, kad iniciatyva ta kryptimi turėtų išplauk- 

' ti iš D. Britanijos nusistatymo.
Londone yra susidaręs įspūdis, kad koloni

jos ministerija, su savo padalinimo planu, Pa-

lestinos klausimui atsidūrus JT forume, tiki
si ir arabus su juo sutiksiant nors iki šiol 
Paletinos konferencijoj dalyvaujančios arabų 
delegacijos yra atmetusios bet kokią Palesti
nos padalinimo formą.

Vienos policija talkininkauja 
spekuliantams

Viena. (AP) Pranešama, kad“ pati Vienos 
policija yra įvelta į nusikaltimų ir spekulia
cijos bangą, kuri paskutinių dviejų savaičių 
bėgyje siautė Austrijos sostinėje.

Toliau pranešime sakoma, kad suėmus ke
letą spekuliantų gaujų, paaiškėjo, jog jų na
rių tarpe esama 'policijas pareigūnų — „žval
gybininkų”.

Šie policininkai , „areštuodavo”’ spekulian
tus ir atėmę jų grobį parduodavo kitiems 
gaujos nariams.

Vienas policijos pareigūnas netgi dalyva
vęs eilėje apiplėšimų.

o iki Aliaskos vos tiktai nepilni keturi tūks
tančiai kilometrų.

Bet Įkurti Špicbergene karinėms bazėrm 
yra daug kliūčių. Si didžiulė, 63.000 kv. klm. 
ploto sala priklauso Norvegijai. Pagal 1920 
m. Paryžiuje sudarytą taip vadinamą Špic
bergeno sutartį, kurią pasirašė JAV, Angli
ja, Prancūzija, Švedija, Norvegija, Italija, 
Japonija, Danija ir Olandija, Špicbergenu 
buvo pripažintas Norvegijai; tiktai visos sig
natarinės valstybės pasiliko sau teisę laisvai 
žvejoti, medžioti ir naudotis žemės turtaii, 
SSRS šį susitarimą pripažino de facto 1925 
mt. ir de jure 1935 mt. Bet kas svarbiausia, 
kad šiame susitarime Norvegija yra įpareigo
ta nesiimti 
militarinti. 
nes bazes, 
sutartį' ir 
sutikimą.
neduos, o veikiant rusams vienšaliai, nors ir 
su norvegų sutikimu, reikalas tuojau gali at
sidurti Saugumo Taryboje.

Ta sala rusai yra užinteresuoti ne vien tik 
militariniu atžvilgiu, bet taip pat ir ekonomi
niu. Špicbergene yra didžiuliai akmens ang
lies klodai. Skaičiuojama, kad anglies ištek
liai siekia iki 10 milijardų tonų. Anglies rū
šis yra gera. Kasyklų eksploatavimas, yra tuo 

w patogus, kad žemė yra visuomet įšalus ir ne
reikalinga, kaip kitur kasyklose, komplikuotą 
vandens išpumpavimo įrengimų. Jau 1932 mt, 
rusai už 5 milijonus norvegiškų kronų atpir
ko iš olandų pačias gerąsias kasyklas ir da
bar jas gerokai ištobulino. Toms kasykloms 
eksploatuoti Maskvoje veikia speciali įstaiga, 
kuri vadinas Arktik-Ugol. Rusai pagamina 
kasmet virš 300 tūkstančių tonų anglių, ku
rios yra gabenamos į Murmansko uostą. Ii 
Murmansko j Špicbergeną yra 1450 klm. Spic 
bergene rusai turi įrengę savo darbo stovyk
las, kuriose nuolat būna apie 2—3000 darbi
ninkų; jie dirba šitoje amžino sniego ir ledų 
tėvynėje kasdami anglį.

Vietinių gyventojų Špicbergene nėra, žmo
nių skaičius ten padaugėja tiktai vasaros mė
nesiais, kai suvažiuoja norvegų, švedų ir ki
tų tautybių žvejai. Augmenija menka, nes tik 
liepos — rugpiūčio mėnesiais kai kurioie 
vietose žemė pratirpsta iki 20 cm. Žemės pa
viršius kalnuotas, yra kalnų, kurie siekia viri 
1.700 metrų. Be anglies ten randama dar cin
ko, gipso, geležies, azbesto ir kitų mineralų 

* Bet tų turtų eksploatavimą apsunkina ta ap
linkybė, kad Špicbergeno uostai ir fjordai tik 
4 mėnesius metuose pratirpsta nuo ledų.

Salia savo gamtinių turtų Špicbergenas turi 
didelės reikšmės metereologinių stočių atžvil
giu. Šiuo metu, kada oro susisiekimas, nežiū
rint gamtinių kliūčių, ieško vis ..tiesesnių ke
lių, Špicbergeno geografinė padėtis tuo at
žvilgiu yra labai patogi. Visos šitos aplinky
bės verčia manyti, kad juo toliau, juo labiau 
ši sala virs vis didėjančių tarptautinių ginčų 
objektu. Vb.

jokių karinių priemonių salai su- 
Todėl, norint dabar Įrengti kari- 
reikia reviduoti aną 1920 metą 

gauti visų signatarinių valstybių 
Aišku, kad tokio sutikimo niekai

L. Giros biografijai papildyti
Jis buvo paskirtas Marijampolės apskrities 

viršininku. Kiek jis tam pasirodė tikęs, ne
žinome, tik neilgai jis ten teviršininkavo ir 
buvo atleistas nedtsiskaitęs iš valdžios pini- 

' gų. Jei tatai nesibaigė teismu, jis turėjo būti 
dėkingas Lietuvos Prezidentui Antanui Sme
tonai, kuris pasigailėjo jo žmonos ir sūnelio 
ir išviso nenorėjo, kad turįs jau kelioliką 
metų literatūrinio stažo poetas kompromituo
tus ir kompromituotų lietuvių literatūrą pi
nigų eikvojimo bylomis ir sutiko jį atleisti 
tąja sąlyga, kad jis dalimis išmokėtų išeikvo
tą sumą.

Čia Gira puolė liferatūron, bendradarbiavo 
Krėvės „Skaitymuose”, mėgindamas rimčiau 
pasireikšti kritiko Radzįkausko vardu, ' čia 
dirbo dienraščių redakcijose, čia vėl leido 
visokias antologijas ir kf. Vėliau rengė dar 
tautines misterijas Vytauto kalne. Čia prisi
plakdavo jis prie kurios visuomeninės orga
nizacijos, čia įsirašydavo universitetan laisvu 
klausytoju, paskaitų nelankydamas, bet nepa
miršdamas užsidėti studentišką kepuraitę.

Ir vėl jis iškyla į viršininkus — turbūt 
kaip buvęs Vilniaus mėgėjų teatro režisie
rius skiriamas Kauno Valstybinio Teatro di
rektorium. Čia jis, žinoma, niekam nebuvo 
autoritetu, tik aklai vykdė Švietimo Ministe
rijos įsakymus, nurodymus ir pageidavimus, 
lindo priė artisčių ir chorisčių ir savo di
rektoriavimą baigė tuo, kuo ir apskrities vir
šininkavimą — nemažos sumos išeikvojimu. 
Vėl Girienė bėga pas Smetoną, vėl jis ištie
sia pagalbos ranką poetui — ir šis ats-svei- 
kiuęs su teatru, atsiduria Švietimo Ministe
rijos Knygų Leidimo ir Tikrinimo Komisijos 
sekretorium. Nebaigęs mokėti savo viršinin
kavimo „skolų”, turi dar iš algos mokėti ir 
savo teatrines „uvlečenijas”. O čia dar ka
vinių ir pieninių padavėjos, čia' žydaitės ir 
nežydaitės, kurioms gašlusis, šlykščios iš
vaizdos degeneratas turėjo būti daug duos- 
nespis už paprastą sveiką patvirkėlį. Dar 
literatiniai priėmimai, žmonos ir sūnaus iš
laidos. Tad nemažai reikėjo suktis poetui, 

kad „galus su galais” suvestų. Nestebėtina, 
kad jo ankstyvesni „paklydimai” vis dažnėjo 
ir stiprėjo, nesuderinami su jo viešai reiškia
mais katalikiškais įsitikinimais ir tautiškuo
ju idealizmu, o jo vis slidesnė moralė virto 
visiška nemorale.

Nors Švietimo Ministerijes buhalterija bu
vo griežtesnė, negu menininkų vaidilų įstai
goje ir Valstybės Kontrolė, tiek jau su poetu 
bėdos turėjusi, dabar buvo budresnė ir, daž
niau jį tikrino, bet ir čia jam pasitaikydavo 
piniginių „neaiškumų”. Vis dėlto labiau var
žomas; jis dabar negalėjo taip plačiai .jnau- 
dotis valdžios pinigais kaip seniau. Tačiau 
dabartinė tarnyba nelauktai davė jam kitų 
rimtų įeigų — „švaresnių” — ne iš valdžios 
iždo. Jis pavertė Leidimo Komisiją kyšių 
ėmimo įstaiga.Kyšius jis ėmė visokius. Už
tikrindami sau palankią Komisijos atestaciją 
savo leidiniams ir jų įsileidimą J mokyklas, 
knygų leidėjai mokėdavo jam už šio reikalo 
pravėdintą nemažas sumas arba („Spaudos 
Fondas”) perspausdindavo jo senus poezijos 
rinkinius ir mokėdavo jam už tai aukštą ho
norarą, kad ir žinojo, jog šiems perspausdi- 
niams nebebus pirkėjų. Jei pati Ministerija 
ką leisdavo, jis tą darbą atlikti atiduodavo 
tai spaustuvei, kuri jam už tai didesnį kyšį 
pažadėdavo, savo pelną spaustuvė atsigauda
vo, su jo žinia išspausdindama pigesniame, 
tad menkesniame popieriuje, negu buvo su
tarta. Iš autorių honorarų taip pat sugebėda
vo išspausti sau nuošimtį. Kaip Leidimo 

.Komisijos sekretorius ir literatas skiriamas 
valstybinės literatūrinės premijos skyrimo 
komisijon, ir čia sugebėdavo iš premijuotų 
rašytojų „pasiskolinti” tūkstantį ir kitą litų. 
Prisišliedamas prie visokių iškilmėms, sukak
tuvėms ir kitiems viešiems pasirodymams 
rengti komisijų ir komitetų, nariams visuo- 
meninkams visuomeniškai, tad nemokamai dir 
bant, jis „už darbą” nemažai pasiimdavo iš 
tam skiriamų lėšų. Kur buvo skiriama k<:a 
literatūrai remti subsidija, ten jis pirmas prie 
darbo stodavo ir padėdavo greit ją sudoroti. 

Tai „Literatūros Naujienoms” skirtos nema
žos piniginės paramos žymi dalis radosi jo 
kišeniuje.

Kaip poetas jau sustingęs ir nebevaisingas, 
jis ieškojo įkvėpimo kitur — tiesa, netiek sa
vo nusususiai poezijai, kiek visuomeniniams 
žygiams. Kaune atsiradus Varšuvos agentui 
— korespondentui Kafelbachui, Vilniaus gy
nėjas ir pėoviakų likvidatorius jo dažnas sve
čias, spaudoje pasirodo neaiškūs mūsų poeto 
straipsniai, kuriuose numatomas geresnis su
sipratimas ir sugyvenimas su lenkais, tik rei
kia pakeisti savo ligšiolinę elgseną, pavyz
džiai, vis primenant Vilniaus reikalą. Seniai 
nebegerbiamo žmogiūkščio parašas niekais 
pavertė sumanytąjį žygį, niekas dėl tų ir kitų 
to pat įkvėpimo straipsnių nepasikeitė Lietu- • 
vos santykiuose, tikriau nesantykiuoše su Len
kija,, bet poetui netikėtai atsidarė daug pla
tesnis veikimo kelias, leidžiąs jam pagaliau 
tvirčiau aprūpinti savo senatvę.

TSRS atstovybės rengiamuose pobūviuose 
ir priėmimuose dažnas svečias, berods kaip 
ir kiti Kauno menininkai, literatai ir žurnalis
tai, Gira, pagaliau atkreipia į save polpredo 
Pozdnakovo dėmesį. Siojo rūpesniu Gira 
kviečiamas į TSRS vasaroti — grįžta iš ten 
netiek sužavėtas, kiek „gatavas”. Neseniai 
dar siundęs vidaus reikalų ministerį Čapli
ką prieš prof. Krėvę-Mickevičių kaip kairio
sios krypties „Literatūros” žurnalo redakto
rių, vaizduodamas jį bolševiku, dabar „pats” 
išleidžia TSRS kultūrai ir literatūrai skirtą 
„Literatūros Naujienų” entuziastingą nume
rį. Pozdniakovo pobūviuose pasirodo su pri
segta prie švarko raudona rože. Skiriant 
valstybinę premiją seniau prieš kairįjį Cvir
ką pravedęs pozicinį Dovydėną, 1940 m. 
valstybinę premiją gavus katalikiškam poe
tui Brazdžioniui, Gira sukelia visą audrą ir 
premijos įteikimo akte, kuris vyko Vilniaus 
universiteto salėjet surengė protesto demons
traciją taip dar neseniai savo šmeižiamo 
Krėvės naudai. Neseniai dar viešai tebegar
binęs Smetoną kaip Tautos Vadą, 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. Kaune pasirodžius pir
miesiems Raudonosios Armijos tankams, Gi
ra išskėstomis rankomis pasitinka „liaudies 

išvaduotojus”, drauge su Cvirka ir kitais 
šokinėja aplink naujuosius viešpačius, visai 
apsiseilinęs stengdamasis jiems prisimeilinti 
ir Įsiteikti, kontržvalgybininkas, kairiųjų 
Įskundėjas, vadizmo — tad fašizmo — gar
bintojas, patriotinių dainų ir tikybinių gies
mių autorius čia pat — be jokios pauzės, 
aiškinimosi ar atgailos — paprasčių papras
čiausiai pasiskelbia „senos netikusios tvar
kos” grioviku, antismetonininku ir stalinin
ku. Kaip ir kvailutė Salomėja Neris, tik gud
raudamas Stalino garbei rašo rimuotus pa- 
negerikus, čia pat virsdamas „liaudies poe
tu”. Neperseniausiai išleidęs tikybinės poezi
jos'antologiją, dabar draudžia žmonai žengti 
per bažnyčios slenkstį ir puola Valstybinė! 
Leidyklos vadovybę „kam ši nepasirūpinanti 
antireliginės propagandinės literatūros.” Tre
miamus Sibiran 70,000 lietuvių „kurvomii" 
išvadino šlykštusis benkartas.

„Aš stalinistas” išdidžiai dabar pareiki- 
davo Liudas Gira, iš aukšto ir su panieka 
žiūrėdamas J visus nesusipratusius stalini*- 
kai sakyties ir bolševikiškai šildyties. S« 
marksizmu nieko bendra neturėdamas, nei 
Markso veikalų, nei šiaip rimtesnioiiol 
marksistinės literatūros niekados neskaitei 
ir perbėgęs visas lietuvių politines partijai, 
vienos tiktai Lietuvos socialdemokratų parti
joj marksistinėje spaudoje nei eilutės nepa
rašęs, nei dabar jis nemėgino rimčiau pa
žinti marksistinių bolševizmo prielaidų, ten- 
kindamasis Stalino ir kitų bolševikų brošid- 
raitėmis ir straipsniais. Pačių bolševikų rim
tai nevertinamas, negavo jis nei komisaro, 
nei kitos kurios reikšmingesnės vietos, bet 
atsidėkota jam už parsidavimą gera alga, o 
vėliau, vokiečiams puolus maskolius ir ja
niškai pabėgus drauge su komisarais Mis- 
kolijon, pulkininko titulu, n mirus — „di
džiausio Lietuvos liaudies dainiaus” pakėli
mu.

Čia nutraukiame, palikdami Korsakui-Radi 
vėliau, vokiečiams puolus maskolius ir pi- 
vilai ar kuriam kitam išskaičiuoti Liuduko 
nuopelnus Partijai ir tt

J. Bėmaa
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Neseniai šio lakraščio skiltyse skaitėme 
apie kinų aukštąsias mokyklas („Mintis” ar. 
7 ir 8). Šiuo straipsniu jo autorius Robert 
Payne bus norėjęs pavaizduoti atbundančio 
milžino šalies jaunimo entuziazmą ir pasiry
žimą, nežiūrint j nežmoniškas gyvenimo są
lygas ir kliūtis, siekti aukštojo mokslo ir jį 
Įsigyjus tarnauti savo tautai. Kinų jaunimo 
atkaklumas, drąsa, kantrybė ir tikėjimas gim 
tosios šalies šviesia ateitimi kiekvienam su
kelia pasigėrėjimo jausmus. Jei taip yra su 
kinų studentais, tai kokius pasigerėjimo, 
nuostabos, pasididžiavimo ir noro jiems pa
dėti jausmus turėtų sužadinti mums tremty
je esantiems ir laisvuose kraštuose Ameriko
je, Anglijoje, Kanadoje ir kitur gyvenantiems 
lietuviams mūsų studentai ir profesoriai? Jei 
kinų studentų atkaklumas ir pasiryžimas ke
lią nusistebėjimą ir pasigėrėjimą, tai mūsų 
studentiją turėtume laikyti 'antžmogiškomis 
būtybėmis. Tokios išvados peršasi palyginus 
kinų ir tremtinių lietuvių studentų kryžiaus 
kelius, vedančius 1 aukštąjį ' mokslą. Kinų 
jaunimas semiasi mokslo savame krašte, ži
nodamas galėsiąs laisvai tame krašte dirbti, 
tarti, statyti;, kinų studentai gyvena savo 
tautiečių tarpe ir iš jų gali ir turi teisę rei
kalauti paramos bei užjautimo; kinų jaudi
ntas laisvai gali kurti ateities planus savo 
krašto atstatymui, gali vietoje matyti to kraš 
to žaizdas, jas stebėti, sekti; gali pasirinkti 

- vietoves savo planų realizavimui ir tt. ir tt.
Juo tarpu mūsų jaunuomenei šios visos ga
limybės yra dar labai ir labai problematiš
kos. Kinų studentai turi nuosavą žemę po 
savo kojomis, o mūsiškiai mindžioja nesve
tingą ir dažnu atveju jam priešišką dirvą. 
^Nežiūrint šių ir dar begalybės kliūčių per 
pragarišką vargo jūrą mūsų studentija bren
da iškelta galva ir drąsiu žingsniu { mokslo 
ir šviesos lobyną. O gal visa tai, ką pasa
kėme, tėra išpūstos retorikos padaras? Oal 
mūsiškiams studentams visai nėra tokios 
prastos darbo ir pragyvenimo sąlygos, kaip 
tiems šimtus milijonų savo tautoas narių tu
rintiems kinų studentams? Gal mūsiškių ne
persekioja nuolatinė džiovos ir kitokių ligų 
baidyklė? Gal mūsų studentija ir kartu su ją 
profesūra negyvena „mažuose ir tuščiuose 
kambarėliuose, kurių inventorių tesudaro, 

« Robert Payne žodžiais, porą dėžučių, šepe
tėlis dantims, arbatinis puodelis ir nuo sie
nų skudurais atšokę popieriai, drėkinami per 
lubas besiveržiančių lietaus vandens čiurkš
lių”? Iš tiesų, gal taip blogai mūsiškiams 
nėra, nes labai retai kur nors apie tai pa
kalbama. Juk apie ką nekalbama, o ir 
nėra. Kodėl tad tylima ir niekur nesiguodžia- 
ma? Greičiausia, mošų studentai yra perimti 
mums visiems lietuviams būdingos kuklumo 
dvasios; greičiausia jų galvojama: „Geriau 
badauti, šalti, svetimtaučių nesvetingus ir už
gaulius žvilgsnius, o kartais ir veiksmus pa
kelti, bet niekam nesiguosti! Juk ir taip visi 
tremtiniai lietuviai turi pakankamai savo, pa
čių bėdų, rūpesčių ir vargų. Kam juos dar 
kitomis bėdomis apkrauti?” Taip, manome, 
samprotauja busimasis' mūsų šviesuomenės 
elitas ir kantriai neša neįsivaizduojamai sun
kią gyvenimo naštą. Todėl tebūnie leista šia 
proga visai pašaliniam žmogui atskleisti vie
ną kitą mūsų studentų gyvenimo vaizdelį ir 
supažindinti su tais, kurie kada nors ant sa
vo pečių temps lietuvių ir Lietuvos intelek
tualioj gyvenimą. Būkime kantrūs ir, atidėję 
i šalį kasdienius savo rūpesčius, truputi pa- 
ekskureuokime. Iš pradžių vykime Į vieną 
stovyklą, kurios gyventojai prieš kiek laiko 
dirbo amerikiečių karių žinioje. Valgi šios 
stovyklos gyventojai turėjo gerą, todėl daž
nai j ją atvykdavo įvairių profesijų ir išsi
lavinimo tautiečių, geidžiančių „pasigėrėti 
didingais Alpių kalnyno vaizdais.” Tokių 
lankytojų tarpe mes matome išbalusi, pras
tais kaimietiškais drabužiais apsirengusį, la
bai tylaus būdo vyruką. Jis kukliai ir ne
skubėdamas valgo savo pietus ir, rodos, vi
sai nesidomi aplinka. Bet kai dauguma pasi
sotinusių valgytojų išeina iš valgyklos, tada 
tylusis vaikinas staiga atgyja ir energingai 
pradeda vaikštinėti nuo vieno stalo prie ki
to, kažką skubiai kimšdamas i medžiaginį 
maišiuką. Gal jis vagišiauja? O, ne, jis vik
riai renka nuo stalų likusius duonos gaba
lėlius, sausainius ir kitokius ilgesnį laiką ne
gendančius valgio likučius. „Guobšolis — 
atsargas sudarinėja!” — kils mums mintis. 
Bet sekančios dienos priešpietį jis, pasikišęs 
po pažastimi ryšulėlį, skuba į paštą ir čia 
nusipirkęs siuntinėlio perlaidą, užpildo ją: 
„Eidistaet, Dvasinė Seminarija,... fam ir 
tam.-” — jis siunčia maistą ten pusbadžiu 
gyvenantiems ir studijuojantiems krikščioniš
kąjį mokslą būsimiems sielų ganytojams... O 
dabar keliaukime į prancūzų zonoje esantį 
Tuebingeną ir įeikime į apšerkšnijusiomis 
sienomis pustuštį kambariuką. Čia mes ma
tome aptriušusiu, plonu paltuku apsisiautusi 
vyriškį ar jauną mergaitę, Įsigilinusius į 
skaitymą. Gal jis arba ji nuotykių ar kelio
nių romaną skaito? Gal tuo trumpina mono- 
toniškaš tremtinio dienas? Gal...? Ir vėl ne 
tas: pamėlynavę nuo šalčio pirštai verčia 
mokslo knygos puslapius ir iš jų daro rei
kalingas ištraukas. Tai mūsų studentai, besi
ruošią egzaminams. Todėl netrukdykime 
jiems ir tuo laiku nusikeikime į anglų zono
je esantj didmiestį — Hamburgą. Čia mes 
randame ankščiau buvusį „Baltic Universi- 
tet”, o dabar perkrikštytą į „DP Universi-

Kiniečiai Ir mūsų studentai
tet.” Jo valgykloje randame daug jaunuolių, 
grėbiančių juodą, skystą „kolrabi” ar milti
nę buizą. Jie kasdien, užsigardžiudami grie
žinėliu duonos, tokiu patiekalu skaninasi. 
Dažnas jų išbalęs ir nuolat kosti. Gal gripo 
ar paprastos slogos epidemiją į jų tarpą įsi
suko? O ne! — Tai džiovininkų kosulys... 
Šios ligos apimtųjų, dėl šaltų, drėgnų lenti
nių patalpų ir kasdienio nedavalgymo, lietu
vių tarpe mes randame vieną, du, tris, ketu- 
rius, ach, jų jau yra arti 20-ties, o gal ir 
daugiau! Jie ir jų kolegos šąla, badauja, daž
nas serga, bet studijuoja, mokosi, kad ateity
je galėtų būti naudingi savo Lietuvai. Dar 
valandėlę, užsukime, štai, į šitą mažą, rau
donu kryžiumi pažymėtą lentinį barakėlį. įei
kime į jį ir apsidairykime: „Nors dar pats 
vidudienis..., kambaryje prieblanda. Silpna 
elektros šviesa teapšviečia pralytus barako 
kampusienius. Pro langiūkščius pučia vėjas. 
Žmogus, jame gyvenąs, su staliuku „maskuo
jasi” į kampą. Jis nesiskundžia, bet kiekvie
nas, šiek tiek kambaryje pabuvęs supranta, 
kad tenka dirbti apsiaustą apsivilkus... Vė
jas tampo elektros laidus, kad net kambary
je švieselė mirksi. Už spintos ant grindų 
Raudonojo Kryžiaus pakietėlių dėžutėje...’ 
keliolika mažų ir suvytusių bulvyčių. Kai 
mes įėjome J kambarėlį, jo gyventojas kon
servų dėžutėje kaitino vandenį, po to įsidėjo 
cukraus (ir kūdikis tokią porciją ant liežu
vio uždėjus nepajustų) ir, susiradęs sudžiū

NUOMONIŲ SKIRTUMUS BELYGINANT
«

(Atsakymas prof. M. Biržiškai)
Džiugu, kad prof. M. Biržiška išėjo ginti 

flensburgiečių metraščio. Taip jau turi būti, 
kad vyresnieji savo gera ranka paglostytų, 
kur skauda, ir dar papūstų. Ir Gerbiamas 
Profesorius paglostė < šį kartą ir redaktorių 
ir bendradarbius ir pasakė: nenusimink • 
Ir kaip tėviškai gražiai tai skamba! Tokių 
scenų kartojasi kasdien mūsų gyvenime, nes 
tai yra žmogiškai gera. Rodos, ir aš turėjau 

, tai padaryti, nes aš buvau Jūsų studentas. 
(Na, prisiminkite mane, sėdėjau Vilniaus 
un-te per Tamstos paskaitas vidurinėje eilė
je trečiam suole nuo galo). Bet aš to nepą- 
dariau. Ir tai esate Jūs, visi profesoriai, kal
ti, kad ne tik aš, bet ir kiti jaunieji pasidarė
me tokie žiaurūs ir nepaklsunūs. Juk Jūs! 
Mielas Profesoriau, Jūsų..kolegos, biblioteka 
suformavo šitas pažiūras ir įdėjo tyrojo 
meno, šviesos, tiesos ir pažangos ilgesį. Jūs 
pastatėte kitokius reikalavimus ir mumyse 
atlaidumą sumažinote. Ar nebuvo kaitrių 
seminarų anuose romaniškuose Vilniaus im
to kambariuose? Su kokiu karštumu mes 
ėjom Jūsų palaiminti j tiesos kautynes, pul
dami ar gindami ką nors. Todėl' ir ąšen, 
rašydamas aną nelemtą recenziją apie Flens-' 
burgo metraštį, buvau kietas ir neatlaidus 
kaip anose dienose po Jūsų ir Jūsų kolegų 
sparnu. Ir taip turi būti, Mielas Profesoriau. 
Juk atsinešta kitokios pažiūros į daiktus, į 
gyvenimą ir į meną.

Norom nenorom susiduriam su nuomonių 
skirtumais. Įsižiūrėjus į šitą literatūrinį 
triukšmą, kuris prasidėjo su šiais metais, 
pastebime kaip tik tas nuomonių, estetinių 
pasaulėžiūrų grumtynes. Pasisakoma drąsiai 
ir atvirai. (Pasakyčiau, kartais net per drą
siai, bet pradžiai taip ir tinka). Visuose me
nuose reikalaujama emocinio turtingumo, for
mos originalumo ir stiprumo. Jaunųjų am
žius pasižymi aktyvumu. Todėl jaunieji neša
si su savim vėją, kuris pajėgtų iššluoti vi
sas dulkes iš mūsų literatūros gyvenimo, ne
ša ir veržlumą ir gyvąją dvasią. Todėl mes 
visada kalbėsim drąsiai ir neišvengsime susi
dūrimų su vyresniąja karta. Mes jus gerbia
me, jus vertiname, bet tai dar nereiškia, kad 

' mūsų nuomonės ir taktika sutaptų. Vienas 
kitas bando užsidengti vyresniųjų autoritetų 
skydais, bet tai nieko nepadės, jau yra daug 
kitaip galvojančių, ir šie skydai sutrupės. 
Tačiau, Mielas Profesoriau, tai dar nereiškia, 
kad mūsų tautinė vienybė griūva. Nieko pa
našaus. Tai yra normalu mūsų tautinėje plė
totėje.

Skiriasi mūsų pažiūros dėl (iparapijinio 
lango”. Seniau norom nenorom pabrėžiama 
parapijos sąvoka. Dabar, kad ir tremtyje, ar 
tai bevaidina didesnį vaidmenį? Ne! Gyve
nimo tempas ir bendrų pergyvenimų gausu
mas visus mus suniveliavo ir padarė vienus 
kitiems labai artimais. Todėl apsiribojimas 
parapija kūrybinėje srityje yra tik tuščia 
ambicija. Niekam dabar neįdomu, ką veikia 
flenfburgo literatai. Dabar domimasi (jeigu 
domimasi bet kuo) iš viso rašytojais. Kiek
viena kolonija gerai daro, kad išleidžia savo 
parapijines žinias, grynai statistikinio pobū
džio, pamargindama vienu kitu eilėraščiu. 
Toks leidinys visada rus sau vietos mūsų kny 
gų lentynoje ir pasitarnaus ateityje įvairiems 
tyrinėtojams. Čia kaip vykusį metraščio pa
vyzdį galėčiau pristatyti Wuerzburgo „Sve
timoj padangėj”. Wuerzburge ir literatų ir 
dailininkų taip pat netrūksta, bet redaktorius 
jų nesuvarė į savo metraštį, ir savo užd-,":- 
nį tiksliai suprato. Tokiuose parapijinio po

vusią plutelę, ėmė vaišintis” (žiūr. „Mūsų 
Kelias" nr. 50 psl. 9 ir 13). Be abejonės, 
mums įdomu žinotų koks asketas ar koks at
siskyrėlis šitokiuose apartamentuose gyvena, 
dirba ir pats sau badmirišką valgį gaminasi? 
Mes pasiteiraujame ir sužinome, jog tai yra 
Hamburgo tremtinių universiteto profesorius 
Vaclovas Biržiška, kurį dar neseniai vieno 
pedagoginio žurnalo redakcija taip smarkiai 
iškoneveikė... Tuo tarpu turėtų^ būti 'priešin
gai: kiekvienas lietuvis, nors mintimis pabu
vojęs profesoriaus kambaryje, kuriame jis 
dirba taip svarbų studentijai ir visai Lietu
vai darbą, ir išeidamas iš jo, turėtų pagar
biai nusilenkti ir tarti: „Profesoriau, mes 
Jus gerbiame, mylime ir didžiuojamės Jūsų 
valia ir darbais!” Atsisveikinę su profeso
rium, mes, šios žiemos kietų speigų „kaitina
mi”, keliaujame į Muencheną ir užsukame į 
neseniai Unrros buvusį universitetą, „Deu
tsches Muzeum” patalpose. Čia mes matome 
grupelėmis stoviniuojančius tremtinius lietu
vius ir kitų tautų studentus. Jie sušalę, iš
blyškę iki pamėlynavimo. Užkalbinkime juos 
ir pasiteiraukime, kas su jais yra atsitikę? 
Nors labai nenoriai, bet vienas kitas lietuvis 
studentas pasisakys mums, kad prieš porą 
dienų globėjai juos nubaudė atimdami mais
tą, ir dėl to studentai ištisas dvi paras turė
jo kęsti badą, iki pagaliau, vokiečiai pasi
gailėjo ir išdavė vokiškas maisto korteles. 
Bet už ką buvo paskirta tokia „humaniška” 

būdžio metraščiuose menas ir dailė yra tik 
antraeiliai dalykai.

Aš, kuris kiūtau Bavarijos užkampy, pa
ėmęs knygą nežiūriu į parapijos etiketę. Pats 
turinys pasakys, ko ji verta. Aš vertinau 
Flensb. metraštį kaip knygą. Ir kaip gaila, 
kad aš jos kitaip negalėjau ir negaliu įver
tinti. Perskaitęs Jūsų straipsnį, susigraude
nau, gal tikrai pasmerkiau meno šedevrą. 
Išverčiau, išneršiau visus stalčius, kol sura
dau kažkur užkištą Fl. metraštį. Permąsčiau, 
perskleidžiau ir radau, oi radau labai daug 
daug dalykų, kurie turėjo palaukti. Nors k** 
ži kaip mėgintume, parapijos skraiste neuž
dengsime nei sukrypusių ritmų, nei jausmo 
ubagystės, minfies negilumo, stiliaus nedar
numo, nei nusižengimo skoniui. Ir tos eilės, 
dramos; straipsniai ir visa taip blankiai pa
rašyta, ir tie Vargšai paveikslėliai.; .' Jau ir 
paprasčiausias skaitytojas yra skaitęs Braz
džionio, Aleksandriškio eilių, tai ką jis gali 
pagalvoti apie FL eilininkus. Na, pasakykime 
dar kartą jiems: stenkitės bičiuliai, šį kartą 
nepavyko, oi nepavyko.

Pakartotinai, Mielas Profesoriau, prisime
nate savo straipsnį, kad mano recenzijoj 
trūksta argumentacijos pavyzdžių. Prisipa
žinsiu, sąmoningai nedėjau, nes tų pavyzdžių 
tiek daug, kad reiktų beveik ištisai visą kny
gą pacituoti. Nubrauks redaktorius. Kiekvie
nas skaitytojas tegu verčia šį metraštį, kur 
papuola, ir tikrai susiras ir stiliaus ir ne
sklandumo, ir negilumo, ir kitokių pavyzdžių.

Suprantu, šitaip elgtis yra nepedagogiška, 
bet tai priverčia giliai susimąstyti. Ir kaip 
griaudu, Mielas Profesoriau, kad ten viskas 
taip lėkštai, taip negiliai parašyta. Vėl ta 
parapija kalta. Ar negalėjo tas pats redak
torius padaryti kiek kuklesnį leidinį savo pa
rapijiniams jausmams nuraminti, o likusią 
energiją (kurią aš tik iš jūsų gynimo tepa- 
tyriau), atiduoti geresniam dalykui. Ar ne
būtų gražu, kad ant Jūsų stalo gulėtų rinkti
nių mūsų rašytojų, publicistų ir dailininkų 
knyga. Neįsivaizduoju, koks tada imtų 
džiaugsmas. O tai galėjo padaryti.

Kad Jūs ir kiti šitą knygą rodėte unrie- 
čiam karininkam ir įvairiem svetimšaliam, 
tai nėra čia kas ypatingo. Yra visokių žmo
nių, vieniems tas patinka, kitiems — kitas. 
Jie tikrai galėjo pasidžiaugti pastangomis, 
technika, o turinio juk nesuprato. Prieina
miausi buvo paveikslai, ir neįsivaizduoju, ką 
galėjo pagalvoti koks kultūringas belgas ar 
prancūzas, matęs Briuselyje ar Paryžiuje ge
rų parodų. Galėjo jis jaustis, kaip mes kad 
jaučiamės patekę į vaikų darželį. Juk tada 
mums vaikų piešiniai yra gražūs ir įdomūs, 
bet ten prie kokio Vytauto Motekaičio pa
vardės nestovi prirašytas dailininkas. Kitaip 
yra su Fl. metraščiu. Laimei, kad svetimtau
čiai nesuprato, ką reiškia mūsų kalboje dai
lininkas. Jie galėjo svarstyti ir priimti kaip 
mėgėjų, piešėjų sportininkų darbus. Ir kaip 
skaudu, Pone Profesoriau, kad turime pakan
kamai gerų dailininkų ir darbų, o jų negali
me paskleisti platesniai visuomenei. Kur mū
sų Galdikas, Varnas, Valeška, Vizgirda, Ka
siulis, Jonynas!? Argi jų darbai jau nieko 
neverti, kad, parapijos skraiste pridengus, 
spausdinami anie spalviniai. (Teisingai Jūs 
sakote, tai yra spalviniai, o ne paveikslai). 
Tai kuo pateisinti knygos darbą, aną parapi
jos langą?

Jūs rrisimenate, kad kritika dabar pradėjo 
spro-.:•••♦! konvenc'cnnles pa’Tiras. Esą pa
liesti net populiarūs poetai. Jau baimė pa

bausmė studentams? Ogi už tai, kad jie ne
leido iš, nežinia dėl kokių priežasčių, uždaro
mo universiteto išgabenti mokslo priemonių. 
Jie ir negalėjo kitaip pasielgti, nes tas prie
mones jie — studentai arba nuosavas ar iš 
kitų skolintas buvo laikinai pavedę universi
teto dispozicijai. Kaip Uoliau ir kur galės 
tęsti tie studentai nutrauktas studijas, neži
nia. Taip pat nežinia, kokius patalpų, valgio 
ir aprangos nedateklio rūpesčius patieks jiems 
gyvenimas. Tik viena aišku: jie rankų nenu
leis ir nepaliaujamai veršis į priekį šviesos, 
mokslo ir įtemptų studijų keliu. Teeinie šis 
kelias per Muencheno, Tuebingeno, Hambur
go ir kitokius universitetus, vis tiek jis, stu
dijas baigusius mūsų studentus nuves į lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą, kuri išsiilgusi 
laukia ir lauks mokslo žiniomis apsišarvavu
sių lietuvių. O kol tai bus, mūsų studentai 
kartu su savo profesoriais, kiekviename žings 
nyje susitiks su normalų gyvenimą turintiems 
žmonėms neįsivaizduojamomis ir tiesiog ne
nugalimomis kliūtimis. 'Tačiau mūsiškiai ko
vos, kovos ir per tą kovą užsibrėžtąjį tikslą 
pasieks. I tos kovos programą mūsų studen
tai turėtų įtraukti dar vieną punktą: susiras
ti žymiųjų žmonių tarpe (rašytojų, žurnalis
tų, mokslininkų ar kt.) vyrų ar moterų, ku
rie paskelbtų pasauliui ne vien kinų studen
tų vargus, bet ir mažutės Lietuvos sūnų bei 
dukrų, siekiančių aukštojo mokslo, kryžiam 
kelius. Tą padaryti galima, nes anglų, ameri
konų ir kitų demokratinių kraštų intelektua
lų tarpe yra daug, labai daug Robertų Payne.

J. Jalinskas

ėmė vieną kitą „raštininką” (rašytojo var
das šiuo atveju netinka, nes jis nesibijo kri
tikos), kad nepasiraustų ir po jo pamatais ir 
nepadėtų dinamito statinaitę. Šitoji kritika 
net brutaliai sprogdina senas valdiškas pa
žiūras. Mes juk buvome įpratę lyg diktatū
riniuose kraštuose kritikuoti nieko nematy
dami, ir viską palaimindami. Todėl atprato- 
me nuo atviros kalbos. Dabar, vienur ar ki
tur griežčiau pasisakius, tuoj čiaudome ir 
negaluojame. Yra nuomonių skirtumai. Kū
rybinis gyvenimas eina ir evoliucinuoja. Jau 
mes nebepasitenkiname skylėtais poezijos 
veikalais, kai yra padaryta sūnų mūsų tau
tos daug gerų darbų.

Čia susiduriame mes su tikruoju ir netik
ruoju menu. Man atrodo, kad Tamsta, lyg 
nesusigaudote šitoje sąvokoje. Bet nejaugi 
Pone Profesoriau, Fl. literatūrą ir paveiks
lus vadinate menu? Tai kas tada mūsų Va
lančius, Vaižgantas, Mickevičius, mūsų dai
lininkai: Galdikas, Vizgirda? Nejaugi menas 
yra idėjinė menkystė, dvasinė anemija? Bi
jau Jum pasiūlyti dar kartą paversti Fl. met
raštį ir žinosite, kas yra netikras menas.

Turiu sutikti su Jumis, kad kritika yra 
daug žalos pridariusi. Jos papeikimai yra ne 
vieną paguldžiusi, bet taip pat ir pagyrimai 
ne vieną sugadino. įgauna „fanaberiją” ir ne
bežino, kas esąs. Geriau, manyčiau, daugiau 
pareikalauti, negu taip lengvai praleisti. Te
gu žino, kad ne taip lengvai viskas kyla. O 
kita vertus, talentas ir darbas visada žmogų 
išneš į jo aukštumas. Todėl tegu niekas 'ne
mano, kad flensburgiečiam literatam kas pa
vydi kokios garbės ir sėkmės. Oi nei Tegu 
jie visi sukopia į Parnasą. Bet dabar, tupė
dami kaip vištos ant laktos ir karkdami, te
gu nemano esą jau Parnaso lakštingalos.

Sakote, kad reikia išlyginti man sąžinės 
su metraščio redaktoriumi, A. Vaitkumi, kam 
jis buvo pavadintas biznieriumi. Yra dabar 
visokiausių verteivų, kurie spausdindami vi
sokiausias mandrybes, kraunasi pinigėlį. Ne
uždengsime to nei parapijos priejuoste. Kas 
galėjo iki Tamstos apkelbimo žinoti apie re
daktoriaus didelius vargus, padėtus leidžiant 
šitą leidinį. Ir kam jie pagaliau įdomūs. Juk 
mes, kai sėdime teatre, nežinome, kad tam 
ar kitam artistui blogai vaidinančiam, galvą 
skauda, kad jis tėjo į teatrą, susivaidijęs su 
žmona. Mes vertiname jo kūrybinį darbą. 
Jau toks žmogus yra žiaurus, kad jame ne
įdomu, ar redaktorius turėjo nuostolių, ar ne. 
Jis tesidomauja. tik vienu, kaip Jsekė tas dar
bas padaryti.

Turiu sutikti su Tamsta, kad drąsiau re
daktoriau, krutėkite, dirbkite, kurkite. Taip, 
reikia pažangos kūrybos darbe, nors šitą kny
gą aš vėl paslepiu kuo giliausiai, kad nie
kas jos nematytų.

Atsiprašau, Mielas Profesoriau, kad vadi
nu Jus titulu, negi aš kitaip galiu padaryti.

Baigdamas noriu pasakyti, kad nėra ko 
mum bijoti kartais griežtesnių žodžių ir at
viresnių nuomonių. Venkime tiktai intrygų, 
būkime visi nuoširdūs ir objektyvūs, bet ne
būkime perdaug atlaidūs ir neleiskime mūsų 
darže veistis visokiem šungrybiam. Puoselė
kime didi maži lietuviškąją kultūrą. Ji negali 
sustoti ir nurimti nedideliuose savo laimėji
muose. Visi turime kurti ją, skinti jai ke
lius, dėl jos kovoti, kad mūsų kultūra iš
kiltų kuo aukščiausiai ir kad po mūsų stogu 
būtų visiem miela

A. DSūgėnas
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Visi šakokime Raudonojo Kryžiaus vajui

Argentinos imigracijos delegacija Europoj
Dr. K. Graužinis laišku praneša: „1946 m. 

gruodžio 7 d. išskrido Europon Argentinos 
imigracijos delegacija. Jos priešakyje yra 
nepaprastas pasiuntinys ir (galiotas mmis’ras 
ir tokiu pat rangu paskirtas sąlezistis tėvas 
Jose Clementes Silva. Prie jo praskirta ir vi
sa eilė kitų valdininkų iš Argentinos institu
to mainams skatinti (Instituto Argentinos de 
Promocion del Intercambio). Tos delegacijos 
veikla bus finansuojama šių bankų: Banco de 
la Racion Argentina ir Banco de Credito 
Industrial. Savo buveines delegacija įsteigs 
Romoje ir Madride ir rinks imigrantus ne 
tik iš Italijos ir iš Ispanijos, bet ir iš Pran
cūzijos ir, tur but, iš Vokietijos bei kitų 
valstybių. Toji delegacija turės plačias tei
ses organizuoti masinę imigraciją Argenti
non ir pati išdavinės dokumentus imigran
tams suprastinta tvarka, bei organizuos jų 
transportą Argentinon, kur bus įsteigti vieš
bučiai imigrantams priimti ir specialios ko
misijos priimti imigrantus ir nukreipti juos 
į (Vairias Argentinos vietas. Iš imgrantų bus 
reikalaujama tik gero elgesio pažymėjimo iš 
policijos ir asmens dokumentų. Imigrantų 
sveikatą tikrins delegacijos daktarai. Pirmo
je eilėje toji delegacija rūpinsis repatrijuoti 
argentiniečius, toliau rinks našlaičius, o kai
po imigrantus ypač rinks specialistus darbi
ninkus numatomai industrializacijai ir ūki
ninkus. Projektuojama iš viso atgabenti net 
4 miL imigrantų. Kas mėnuo numatoma ga
benti po 30.000 imigrantų Argentinos ir ki
tų valstybių laivais.1 Neturintieji lėšų bus ga
benami veltui ir vėliau turės atidirbti. Ap
skaičiuojama, kad Italijoje yra 1.200.000 be
darbių, o be to, italai artimi argentinie- 
čiams, todėl iš ten ir pradedama organizuo
ti masinė imigracija. Tokiu būdu Argentina 
pradeda naują imigracijos politiką ir plačiai 
atidarys savo duris norintiems čia atvykti. 
Ateityje ir mūsų pabėgėliai, kurie norėtų 
vykti Argentinon, turėtų kreiptis į tą dele
gaciją (pas tėvą Silvą) ir tokiu būdu leng
viausiai galės pasiekti Argentiną. Su tėvu 
Silva | kontaktą galėtų sueiti mūsų kunigai 
Romoje ir jį palankiai nuteikti lietuvių at
žvilgiu. Čia jam buvo įteikti veikalai ispanų 
kalba apie Lietuvą prieš išskrendant Euro
pon. Su delegacija galima būtų susižinoti 
per mūsų pasiuntinybę prie Sv. Sosto (Via 
Barnaba Orioni 87, Roma) arba tiesioginiai.” 
Tuo pačiu laišku suteikiamos informacijos

i

Moterys važiuoja | Angliją
Sausio 30 d. iš Neuštadto stovyklos išvažia

vo 10 lietuvių moterų (8 iš paties Neuštadto 
ir 2 iš jo filijoe Klingbergo) dirbti Anglijos 
ligoninėse. Dalis jų ligi šiol dirbo stovyklo
je reikšmingą kultūrinį ir švietimo darbą. '

* Eutinu pradėjęs koncertinę kelionę po 
anglų zoną, sausio 26 d. ir Neuštadto stovyk
loje koncertavo studentų kvartetas.

• Prieš N. Metus buvo sustojęs eiti Neu
štadto stovyklinis radijo žinių biuletenis. Jo

- vietoje spaudos žmonių iniciatyva nuo sausio 
12 d. pradėtas leisti Neuštadto ir Eutino sto
vyklų bendras savaitinis, rotatorium spausdi
namas laikraštėlis „Pašvaistė”.

’ Stovykloje gerokai pagyvėjo sportinis 
gyvenimas. Neseniai baigtas stalo teniso tur
nyras. Sausio 25 d. sužaistos krepšinio ir 
stalo teniso rungtynės su Eutino stovyklos 
lietuviais sportininkais, ir neuštadtiškiai išėjo 
laimėtojais. Dabar vyksta tarptautinis šach
matų turnyras tarp geriausiųjų šioje stovyk
loje gyvenančių įvairių tautybių šachmati
ninkų.

Šiuo metu ruošiamasi Vasario 16 d. šven
tei. Tylūs ruošos darbai vyksta ir knygos su

kakčiai atžymėti, (k. b.)

Lenkų balsai apie lietuvius
Slezvigo-Holšteino sričiai škirian as ir Neu- 

štadte leidžiamas (redaktorius — krokuvietis 
Stefan T. Michalik) rotatorinis žurnalas „Biu- 
letyn” nuolat ir su simpatija atsiliepia apie 
lietuvius. Paskutiniajame žurnalo Nr. 1 (27) 
porą puslapių taip pat skirta lietuvių reika
lams. Atskiru straipsneliu atžymimi kai ku
rie Lietuvos karo meto ir pokariniai nuosto
liai, taip pat keletas žinių iš mūsiškės spau
dos („Minties”, „Žiburių”). Stovykloje už- 
mėgstąs tarp abiejų tautų kultūrininkų bend
radarbiavimas. (k. b.)

Bus kovojama su lupikais
Neuštadto stovyklos tarptautinis komitetas, 

pasikvietęs stovyklos policijos vyresniuoius

los lupikais, kurie, norėdami per kelias die
nas pralobti, nežmoniškai lupikauj^ iš savo 
nelaimės draugų.

Silkininkai, silkių rūkytojai, duonos par
davėjai, ungurininkai ir kiti maistu ir ciga
retėmis prekiaują, pasinaudodami pablogėju
sia stovykloje mityba, ėmė kelti kainas. Be 
to, jie vaikydamiesi didelio pelno, vokiečiams 
kasdien siūlo aukštesnes kainas, norėdami 
paveržti prekes nuo konkurento. Stovyklos 
gyventojai, gindamiesi nuo nepriteklių, par
duoda paskutinius marškinius, o beširdžiai 
lupikai miega ant markėmis prikimštų čiuži
nių.

Apvagiami siuntiniai iš užjūrio
Jau kuris laikas mus pradėjo pasiekti tau

tiečių dosnūs siuntiniai iš Amerikos. Tačiau, 
kaip daug kur, taip ir čia mus persekioja 
„juodoji ranka”. Jau ne kartas teko girdėti 
nusiskundimų, kad tie siuntiniai yra apva
giami arba iš viso nepasiekia adresato. Pe
reitą savaitę viena šeima Eutino stovykloje, 
ir vėl gavo tokį apvogtą siuntinį. Stovyklos 
pašte buvo surašytas aktas, kuris su nuken
tėjusių skundu perduotas gerovės karininkui 
Rychteriui. Labai skaudu, kad atsiranda be
širdžių žmonių, kurie skriaudžia ir taip jau 
likimo skaudžiai paliestus tremtinius.
Lietuvė gydytoja paskirta Klingbergo vaikų 

prieglandon
Iki šiol Eutino stovykloje gyvenusi med. 

gydytoja A. Juškėnienė persikėlė dirbti 
Klingbergo (prie Poenitz, Eutino aps) pa- 
baltiečių vaikų prieglaudon. Jos med. prie
žiūroje taip pat yra ir Haffkrugo lenkų vai
kų prieglauda.

Registruojami vyrai darbams Į Angliją 
. Britų zonoje jau pradėti registruoti vyrai 
darbams į Angliją.' šiuo metu registruojami 
darbininkai J metalo liejyklas. Pažymėtina, 
kad šios rūšies specialistai, gali vykti ir su 
šeimomis. Neuštadto stovykloje vyrai šiems 
darbams registruojami iki vasario 3 d.

apie pačią' Argentiną. Štai jos: ^Argentines 
respublika ploto atžvilgiu yra antroji Pietų 
Amerikos valstybė, beveik iš 3 milijonų kv. 
klm. Ji turi arti. 14 mil. gyventojų, tad vie
nam kv. klm. netenka nė 5 žmonės. Tai, be 
abejo, viena mažiausiai apgyventų pasaulio 
šalių. Pietinės jos provincijos — milžiniški 
Patagonijos plotai tebėra tušti tyrlaukiai, kur 
retų gyventojų pagrindinis verslas yra gal
vijai, ypač avys. Dauguma argentiniečių ir 
emigęantų susispietę Buenos Aires, Cordo- 
bos, Santa Fe ir Entre Rios provincijose. 
Derlingumo, klimato ir civilizuotumo požy
miu ši sritis patogiausia. Joje nėra tikrų žie
mų, nėra nė naikinančių kraščių. Patagoni- 
joje, kaip Chubut ir Santa Crus provincijose, 
skurdus akmeningas dirvožemis, smarkūs vė
jai ir ilgos žiemos, o šiaurėje, prie Brazili
jos, Paragvajaus ir Bolivijos sienų,, priešin
gai — tropiški karščiai. Chaco miškai ir 
pelkės europiečiams apgyventi beveik neįma
noma. Visu pacifiko pakraščiu, kaiminystėje 
su Čilės valstybe, tęsiasi Andų kalnai, vie
tomis net 6.000 ir 7.000 metrų aukščio. Jų

Liubecko vokiečių laikraštis „Luebecker 
Freie Presse” spausdina R. Treppės straips
niuką „Verschleppte Balten” (Išvežtieji bal
tai), kuriame autorius neteisybę skelbia, kad 
baltai atvykę į Vokietiją kaip svečiai, kaip 
Wehrmachto savanoriai. I Vokietiją baltai 
bėgo ne kaip simpatikai ar svečiai, bet dėl 
susidariusių strateginių sąlygų. Juk niekas 
arba labai mažas skaičius laimingųjų tega
lėjo tuo metu pasiekti Švediją ar kurį kitą 
demokratinį kraštą. Kokie mes svečiai bu
vome Vokietijoje, tai gali paliudyti mūsų 
pūslėtos fabrikų darbininkų rankos, mūsų 
vargai, iškentėti nacių laikais.

Tiesa, baltų yra tarnavusių Wermachte. 
Bet kaip jie pateko į Wermachtą, tai R. Trep 
pe tikrai nežino. Jie buvo prievarta paimti Į 
kariuomenę. Lietuvoje nebuvo nei vienos 
vokiečių mobilizacijos, kuri būtų davusi 
Wermachtui karių. Lięjuyiąj priešinosi vokie
čių mobilizacijoms ir buvo jėga sugaudomi 
į kariuomenę. Tai puikiai žino prancūzai, 
kurie baltus vokiečių kariuomenėn pateku
sius karius traktuoja kaip prievartos padari
nį. Juk prancūzai taip pat buvo gaudomi į 
Wermachtą!

slėniuose ir apylinkėse, ypač Mendozos pro
vincijose, puikiai auga vynuogės. Natūralu, 
tokio ilgio valstybėje, kaip maždaug nuo 
Suomijos iki Sacharos, klimatas, žmonės ir 
gyvenimo būdas labai įvairuoja. Argentina 
yra pirmutinė Pietų Amerikos valstybė sa
vo ekonominiu turtingumu ir civilizacijos bei 
kultūros lygiu. Jos gyvulininkystė, kviečių ir 
kukurūzų ūkis garsus visame pasaulyje. Au
ga įvairiausių rūšių vaisiai, medvilnė, cuk
rinės nendrės ir vynuogės. Iš abiejų Ameri
kos kontinentų vyno čia pagaminama dau
giausia. Turi savo anglies ir žibalo, nors 
jauną, bet smarkiai besiplečiančią sunkiąją ir 
tekstilės pramonę. Greta Uragvajaus, Argen
tina išsiskiria mažiausiu analfabetų nuošim
čių. Ji išlaiko 6 universitetus, o knygų ir 
periodinių spausdinių leidimu stovi pirmoje 
vietoje po JAV ir Kanados. Buenos Aires 
knygomis konkuruoja su New Yorku. Rašy
ba Argentinoje yra ispanų bendrine; šneka
moji tarmė castellianiška. Iš kitų dažniau 
vartojamų kalbų pirmoje vietoje yra anglų, 
prancūzų, italų, rečiau ir vokiečių.

Ar baltai savanoriškai atvyko i Vokietija? 
t **

Taigi, R. Treppes straipsniukas yra per» 
dėm neteisingas ir tendencingas, kurio ten
dencija siekia apšmeižti baltus, kaip nacių 
bendradarbius, kad juos galima būtų nekaltai 
nubausti. R. Sleppe

v
Švedijos lietuviu spauda

Švedijoje pažįstamų turinčius Vokietijos lie
tuvius jau pasiekė Švedijoje leidžiamas (Hael 
singegat. 20, 5 tr., Stockholm) ir J. Lingio 
redaguojamo rotatorinio žurnalo „Pragied
rulių” Nr. 3, pažymėtas 1946 m. gruodžio 
data. Numerio 32 psl. Išspausdinta B. Braz
džionio „Betlehem”, V. Krėvės „Kūčių va
karą”, St. Santvaro „Nutolusi pakrantė”, J. 
Lingio „Kalėdų kilmė”, O. B. L. „Viltis”, 
Girkanto „Didžiajam' kryžkely”, S. Lager- 
loef „Bėgimas į Egiptą”, • Naumiestiškio „Į 
svečius”, J. Lingio „Kūčių papročiai ir bur
tai”, Putino „Tėvų šalis”. Toliau nemaža ži
nių duodama iš Lietuvos, iš lietuvių gyveni
mo išeivijoje, tremtyje, (k. b.)

Iš Lietuvių Tremtinių Bibliografijos Įstaigos 
veiklos

Pr. metais buvo užmegsti ryšiai su Amer.
Liet. Inform. Centru New .Yorke, Tarptauti
niu Bibliografijos ir Dokumentacijos Institu
tu Bruselyje bei jungtinių Tautų Auklėjimo, 
AJokslo ir Kultūros Organizacija Paryžiuje 

- (U.N.E.S.C.O.). šiemet jau pavyko užmegsti 
ryšius .su Vokiečių Biblioteka Frankfurte a/M, 
kur bus renkamos visos Vokietijos vakarų zo
nose leidžiamos knygos bei periodika (rytų 
zonoje tą ■-darbą atlieka analoginė įstaiga 
Dresdeno mieste).

Įstaigos surinkti neperiod. ir periodiniai 
leidiniai jeu perduoti Lietuvių Bibliografijos 
Archyvo atstovui ir nugabenti į Šveicariją.

ATSIŲSTA, PAMINĖTI
A. Herlitas — Angliškai — lietuviškas žo

dynas. Tai fotografijos būdu atspaustas mum 
jau Lietuvoje žinomas žodynas. 400 pusi. Iš
leidimo vieta, data ir kaina nepažymėta. Tai 
didelė dovana besimokantiems anglų kalbos.

Gintaras. Neperijodinls literatūros žurna
las. X knygos. Redaguoja J. Krūminas. Neu
stadt, 1946 m. 62 pusi.

Unrros paieškojimų {staiga, Arolsene prie 
Kaselio ieško sekančių asmenų

Birzinskas Valys, 16 metų;
Borcekov Vintą, 50 metų, gyv. Kaune;
Dorfertaitė Olga, 21 metų, gyv. Mikalajeve;
Dorfėrtaitė Ona, 16 metų, gyv. Mikalajeve;
Eisenberg Hirške, 15 metų, gyv. Šiauliuose;
Eisenberg Peške, 11 metų, gyv. Šiauliuose;
Eisenberg Vaikė, 9 metų, gyv. Šiauliuose;
Kristinas Jonas, 29 metų, gyv. Alvite;
Mikolaitis Edmundas, 48 metrų gyv. Kola- 

vendorf;
Paleis Jankelis, 39 metų, gyv. Anvers;
Paransevičius Jurgis, iš Dachau;
Proscevičius Jonas, 57 metų, iš Bambergo;
Proscevičius Feliksas, 62 metų, iš Bambergo;
Pupenis Vladas, 46 metų, gyv. Rokiškyje;
Rosenberg Ester, 24 metų, iš Dancigo;
Sakalas Liucas, 35 metų, iš Coburgo;
Rosenblatas Mejeris, 12 metų, iš Auschwitzo;
Sakavičius Vincas, 37 metų;
Sareraitė Braina, 66 metų;
Stanat Ferdinand, 48 metų, iš Insterburgo.

SKELBIMAS
Tuojau reikalingi anglų ir vokiečių ka’hn 
mokytojai. Kreiptis (11) Bad-Mer'»»r,,'-,!— 
Litauisches Gymnasium. ' Unrra Team 69. 1

Tremtiniu Įkurdinimas
Atlantic City. Užs. reikalų ministeris Geor

ge Marshallis savo rašte, kuris buvo per
skaitytas čia įvykusiame žydų amatininkų su
važiavime, paskelbė, kad Jungtinės Valstybės 
kartu su kitomis tautomis darysiančios žy
gius galimai' greitesniam Europos tremtinių 
įkurdinimui, kad Jungtinės Valstybės jau 
kreipėsi į kitas valstybes, prašydamos bend
radarbiavimo šio klausimo greitam išspren
dimui. (Telegraf — 20).

Menonitai DP išvyksta Paragvajun
Frankfurtas (UP). Kariuomenės pareigūnų 

pranešimu, 2.100 menonitų (relig. sekta) DP 
šiomis dienomis iš Bremerhaveno išplauksią 
Į Paragvajų. Tai bus pirmoji grupė šios sek
tos narių, išvykstančių iš amerikiečių zonos 
Vokietijoje.

Emigrantus finansuoja ir jais rūpinasi 
Centr. Menonitų Komitetas Pensilvanijoje. 
Ši šalpos draugija apima 5.000 menomtų, 
dar tebesančių amerik. zonoj ir įveža kas 
mėnesį 200 to maisto. (NYHT—19912).

Imigracija ifc Jungt. Valstybes
Vašingtonas. Amerikiečių valstybės gynė

jas Tomas C. Clark kongreso klube kalbėjo 
apie imigraciją į Jungt. Valstybes 1946 metų 
gegužės — gruodžio mėnesiais. Šiame lai
kotarpyje Į USA įkeliavę apie 5.600 tremti
nių. Pagal kvotų sistemą, per paskutinį pus* 

' mėtį Imigravę po 4.500 užsieniečių kas mfc 
nesį. Be to, kas mėnesį buvę įsileista dar 
7.000 užsieniečių, kurie neįėję Į kvotų ribas. 
Tai buvę vakarų pusrutulio imigrantai ir 
„karo nuotakos”. Iki šiol imigravusių „karo 
nuotakų” skaičius siekiąs 53.000.

Emigracija itKana’at
Unrra skelbia, kad ėnfgruoti į Kanada ga

li tie asmenys, kurie turi ten nuolat gyvenan
čių giminių, šiuo tarpu giminystė pripažįs
tama šitokia: žmona, vyras, nevedę vaikai, 
tėvas ar motina, nevedę broliai ir seserys, 
našlaičiai iki 16 metų amžiaus, neturintieji 
tėvų. \ .

Norintieji emigruoti, civiliniu paštu turi 
siųsti Kanadon laiškus savo giminėms, pra
šydami, kad pastarieji Kanados emigracijos 
įstaigose pasirūpintų jų reikalais.

Kas laimės mT sajiteratūros 
premijas P

Šiomis dienomis bus paskirtos mūsų lite
ratūrinės premijos. Kaip spaudoje buvo pra
nešta, bus skiriamos šios premijos: Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės Švietimo Valdy
bos, BALFO, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
ir Knygų leidyklos „Patrios”.

Premijos bus skiriamos už tremtyje, Euro
poje, sukurtus ir išleistus originalius groži
nės literatūros veikalus: poezijos, apysakų 
rinkinius, romanus, poemas, dramas ir jauni
mui skiriamus kūrinius. Bus skiriama ne tik 
už spaustuvėje išspausdintus, bet ir rotato
rinius leidinius. / ,

Praeitų metų mūsų literatūra nelabai gau
si. Tai galima lengviau spėti, kas laimės šias 
keturias premijas. Iš poezijos kūrinių kan
didatuos: Bern. Brazdžionio „Svetimi Kal
nai”, H. Nagio „Eilėraščiai”, Nykos-Nyliūno 
„Praradimo Simfonijos”, St. Santvaro „Lai
vai Palaužtom burėm”, B. Rutkūno „Pulsas 
plaka”, iš prozos dalykų Stp. Zobarsko 
„Savame krašte”, Vyt Alanto „Ant siūbuo
jančios žemės”, jaunimui skiriamas L. Do
vydėno kūrinys „Pabėgėlis Rapsiukas”.

Literatūros premijų paskyrimas pagyvins 
literatūrinį gyvenimą ir paskatins rašytojus 
labiau atsidėti literatūros kultūros kėlimui.
Prancūzu^ literatūros premijos

Pernykštę Goncourt’ų literatūros premiją 
laimėjo Jean-Jacques Gautier už kūrinį „l’His- 
.joire d’un fait divers” (Skirtingo įvykio isto
rija). J. J. Gautier savo rašytojišką ir žur
nalistinę, karjerą pradėjo prieš šį karą „Echo 
de Pariš” ir ,,1’Epoque” laikraščiuose. Karo 
metu jis buvo karys ir belaisvis. Pirmasis 
jo kūrinys, parašytas pirmomis Prancūzijos 
išsilaisvinimo dienomis, yra „L’Oreille” (An- 
ni). Šiuo metu jis yra „Figaro” teatro kriti
kas.

Theophraste Renaudot premija buvo pa
skirta Jules Roy už veikalą „La Vallee Heu- 
reuse” (Laimingas slėnis). Autorius yra 
aviatorius, mėgstąs aktyvumą. Jis yra para
šęs dar keletu veikalų: Chants et priežes 
pour les pilotes” ir „Ciel et Terre” (Lakūnų 
dainos ir maldos ir „Dangus ir Žemė”).

Feminos premiją gavo Michael Robi'da už 
kūrinį „Le temps de la longue patience’’ (Il
gos kantrybes laikas). Autorius yra radijo 1 
reporteris ir juokauja, kad jis dabar tegalįs į 
kalbėti į mikrofoną. Jis yra parašęs dar 
keletą veikalų: Les Trenandour etBoterury, 
eilę socialinių dramų.

Onai dės Orievres premiją paskyrė Jac- ' : 
nnes Levert už veikalą „Singe Rouge” (Rau
dona Beždžionė). vp
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