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Pasaulis yra labai kritiškose sąlygose
Jau daugel] kartų spaudos atstovai tyko

jo prie užsienių reikalų ministerio Marshal
lio kabineto, norėdami išgauti iš jo ką nors 
apie dabartinę užsienių politikos būklę. Bet 
Marshallis vis pasiteisindavo, kad jis dar 
nespėjo su savo pareigomis susipažinti. Tik
tai praėjusią savaitę, po įvykusio slapto se
nato užsieni reikalų komisijos posėdžio jis 
žurnalistams pareiškė, jog komisijos posėdy
je jis išdėstė savo nuotponę apie tai, kad 
„pasaulis yra labai kritiškose sąlygose” po
litiniu atžvilgiu. Tai yra pirmas Marshallio 

, pareiškimas, o taip pat tai yra įžanga tos 
Intencijos, su kuria jis pradeda savo sunkų 
ir atsakingą darbą. Po karo tai yra pirmas 
toks įspėjantis JAV užsienio politikos vairuo
tojo pareiškimas, nes jo pirmatakas visą lai
ką tvirtino, jog taikos perspektyvos yra ge
ros, tik rikia turėti kantrybės.

Mes dar gerai atsimename, kiek praėjusį 
gruodžio mėnesį New Yorke ir Vašingtone 
buvo daug optimizmo, kai JT sesijai baigian
tis paaiškėjo, jog dėl penkių taikos sutar
čių sudarymo yra galutinai susitarta ir kad 

-jų pasirašymas įvyks vasario 10 d. Paryžiu
je. Dabar, kai tos sutartys yra jau pasirašy
tos,sunku pasakyti, kiek jos labai stabilizuo
ja politinę padėti Europoje. Visur mes ma
tome nepasitenkinimą ir tuojau yra keliamos 
naujos teritorijalihės pretenzijos, kurios 
tarpvalstybinėms rietenoms neduoda nurimti. 

• Yra labai retas atsitikimas, kad „Izvesti- 
ja” gerai vertintų tarptautiniug įvykius. Pir
mą kartą tas krito į akis kai užsibaigė pas
kutinioji JT sesija ir štai dabar jinai vėl 
ką rašo: „Su buvusiosiomis Vokietijos sate
litinėmis valstybėmis taikos sutarčių pasira
šymas yra žvarbus žingsnis, į pokarinės tai
kos santvarką. Tų sutarčių įsiteisėjimas bus 
svarbiu faktorium Europos būklei sutvirtin
ti ir tarp valstybių normaliems santykiams 
atstatyti. Šios sutartys yra būtina sąlyga Eu
ropos saugumui. Ne vien tik žodžiais, bet 
V darbais Sovietų Sąjunga ir toliau kovos 
dėl demokratinės taikos bei tautų saugumo”.

Sunku dabar dar yra pasakyti, kiek tos su
tartys pagerins pokarinę Europos taikos 
santvarką. Bet jau sprendžiant iš to, kad Ita
lija tuojau pat pradeda reikalauti sutarties 
revizijos, kadangi jai uždėtoji našta esanti 
nepakeliama, parodo, jog sutartis ratifikuo
jant gali dar iškilti netikėtumų. Nėra abejo
nės, kad jei Italija 'negalės pakelti reparaci
jų naštos, tai sunki jos vidaus būklė gali pa
stūmėti kraštą į komunizmą, nes jau ir da
bar vyksta neramumai ir demonstracijos. Ki-

tos buvusios satelitinės valstybės didelių tai
kos garantijų taip pat nežada, nes jos, kaip 
buvo pirmiau, taip ir po taikos sutarčių pa
sirašymo, lieka beveik visiškai nuo pasau
lio izoliuotos.

Geriausia taikos garantija būtų didžiųjų 
valstybių glaudūs tarpusayiai sutarimai, bet 
ir, čia mažai gerų vilčių. Sunku yra apkal
tinti šmeižimu, kad amerikiečių senato ato
minės energijos komisijoje JAV užsienių 
reikalų vice-ministeris D. Achsonas sovietų 
užsienių politiką pavadino „agresyvine ir ex- 
pansionistine”. Praėjusį trečiadienį „Pravda” 

. išspausdino Suomių — Karelijos sovieto pir
mininko Kuusineno straipsnį, kuriame ke
liais pavyzdžiais įrodinėjamas „anglų — 
amerikiečių imperializmo agresyvumas”. Tik 
nei anglai, nei amerikiečiai dėl to neprotes- 
ja, o ^Molotovas, kaip žinome, tuojau pasiun
tė protesto notą. Iš paskelbto Marshallio at
sakymo į Molotovo notą neatrodo, kad pas
tarasis galėtų būti patenkintas tuo atsakymu, 
nes D. Achesonas buvo pateisintas už atviru
mą ir priekaištai dėl' Sovietų Sąjungos šmei
žimo buvo atmesti.

Tai tokia yra šių „dviejų pasaulių” atsto
vų pirmoji pažintis diplomatinėmis notomis. 
Bus labai įdomu patirti plačiau apie jų pa
žintį kada juodu siftitiks kovo 10 d. Mask
voje prie konferencijos stalo. VI. Bs.

Organizuoja DP emigracija
Tarpvyriausybinis pabėgėlių komitetas, ku

ris yra sudarytas iš 33 tautų vyriausybių, 
yra pasiryžęs saugoti visus, kurie ryšium su 
įvykiais nuo 1914—18 metų karo yra palikę 
savo kraštus laisvai arba prievarta, iš bai
mės dėl savo gyvybės arba laisvės, dėl ra
sinių priežasčių arba religinių ir politinių 
įsitikinimų, kiek pastarieji neprieštarauja 
Jungtinių Tautų principams.

Nuo 1946 m.lieposl6d. komitetui yra ofi
cialiai pavesta rūpintis ne tik tremtiniais na- 
cionalsocializmo aukomis arba Ispanijos pa
bėgėliais, bet taip pat rūpintis visais tais, 
kurie dėl rimtų priežasčių negali arba ne
nori grįžti į savo tėvynes. Visi šitie asmenys, 
išskiriant:

nusikaltėlius pagal paprastąją-teisę, 
nusikaltėlius arba karo nusikaltėlius, 
priešo armijose laisvu noru tarnavusius, 
organizatorius judėjimų, siekiančių jėga 

nuversti kurią nors iš sąjungininkų vyriausy
bių, 
pavedami šito komiteto ir tarptautinės orga
nizacijos administracijai, kol jie įgys naują 
pilietybę. Todėl komitetui yra pavesta orga
nizuoti emigraciją Į kraštus, kuriuose pabė
gėliai galės sukurti naują egzistenciją. Jung
tinės Tautos suteikė komiteto dispozicijai pa-

ANGLU SIŪLYMAI PALESTINOS KLAUSIMU

su- 
dėl 
ne
gi 
tai

Taip pat pradėti debatai Indijos klausimi. 
Vyriausybė gina savo^ jau spėtą pačių indų 
ir JAV užsienio reikalų ministerio Marehal- 
lio užgirtą galutiną vyriausybės nusistatymą 
perleisti patiems 
1948 m. birželio 
jog per 18 mėn. 
cijos neįmanomą 
priklausomybei.

indams valdžią dar prieš 
mėnesį. Opozicija gi mano, 
išeinant iŠ dabartinės situa- 
parengti kraštą pilnai ne-'

kankamai lėšų, kad nuo šiol galėtų- ruošti ir 
organizuoti emigraiją į užjūrius.

Taip pat veikiai emigruoti gali tikėtis tie, 
kurie turi kokiame nors krašte giminių, ga
linčių jais pasirūpinti. Komiteto atstovams 
yra pavesta ištirti kiekvieną iš šių atvejų ir, 
jei galima emigracija, ją paremti visomis tu
rimomis priemonėmis ir ištekliais, 
lionės formalumai sutvarkomi šio 
atstovų.

Šių sąlygų išpildyti negalintiems tarpvals
tybinis pabėgėlių komitetas ruošia kolekty
vinę emigracjją. Jau ligi šiol sudarytieji su
sitarimai įgalina emigruoti 100.000 asmenų, 
esančių okupacinėse zonose.

Todėl visi, norį dalyvauti šitoje emigraci
joje, turi susižinoti: /

x arba su DP direkcijos pareigūnais,
’ arba su Unrrų vadovais, , y- Hsį 

arba sU tarpvalstybinio pabėgėlių komiteto 
atstovais.

Informacijas dėl emigracijos DP teikia 
tarpvalstybinio pabėgėlių komiteto šios įstai
gos:

Rastatt (Schloss Rastatt). Telef 2614,
Neustadt (Pfalz), Abteilung fuer DP. Tel.

2417, '
Ravensburg (Wuerttemberg), Moettelinstr. 8 

Telef. 2121. 1
Red. pastaba: šis skelbimas, atrodo, 

tuo tarpu liečia DP, gyvenančius prancūzų 
zonoje. Red.

DP prievarta nevers dirbti
Londonas. Hynd Žemuosiuose Rūmuose 

aiškino, jog DP nebūsią .verčiami dirbti 
kiečiams. Tačiau visi' darbingi asmenys

Visi ke- 
komiteto

pa- 
vo 
esą

įpareigoti patys sau užsidirbti pragyvenimą. 
Britų valdžios įstaigos prižiūrėsiančios, kad 
DP darbe nebūtų blogiau traktuojami už vo
kiečius.

Londonas. Bevina3 atidarydamas Žemuo
siuose Rūmuose debatus Palestinos kalusimu 
pabrėžė, jog jis tebesąs pasiryžęs, kaip .ir 
anksčiau išspręsti Palestinos klausimą be JT. 
Tačiau žydai ir arabai turėtų pasidaryti 
kalbamesni. Jei čia teeitų klausimas tik 
100.000 žydų įsileidimo, tai būtų galima 
sunkiai arabus perkalbėti nusileisti. Bet 
žydai nori turėti atskirą valstybę ir per
galimybę milijonais imigruoti. O arabai kaip 
tik dėl to piestu stoja, nes nenori būti žydų 
kapitalais- išstumti iš krašto, kur tūkstančius 
metų gyveno. Jau seniai, būtų buvę galima 
dabartinę žydų įvažiavimo kvotą padidinti, 
jei ne JAV prezidento Trumąno besąlyginis 
reikalavimas tuč tuojau įsileisti 100.000, kas 
Naujorko žydus, turinčius didelės įtakos „Je
wish Agency” padarė dar mažiau, sukalba
mus. D. Britanijai yra pagaliau vis tiek 
kiek žydų įsileisti. Tačiau be arabų sutikimo 

• gražumu, reikėtų naudoti jėgą, o tai laikui 
bėgant galėtų vesti ir prie pasaulinio karo.

■ Naujienos is visu kontinentu;

Is Vokietijos reparacijų sąskaiton paimti 226 laivai
Tarpalija'ntinės reparacijų įstaigos (IARA) 

skelbia duomenis, kiek ir kokiomis mokėji
mo priemonėmis 1946 metais iš Vokietijos 
paimta reparacijų sąskaiton. Reparacijų sąs
kaiton paimta laivais, įmonėmis, darbo įran
kių mašinomis. Paimtosios reparacijų sąs
kaiton mokėjimo priemonės šiaip paskirsty
tos:

I) Anglijai: 89 laivai bendro tonažo 349.000 
tonų, 1 mašinų fabrikas, 87 darbo'Įrankių ma 
šinos; -
' 2) Norvegijai: 
nažo, 178 darbo

3) Prancūzijai 
nažo, 2 mašinų 
įmonė, 803 įvairių darbo įrankių mašinos;

4) Olandijai: 18 laivų bendro tonažo 40.000 
tortų, 585 darbo įrankių mašinos;

5) Graikijai: 33 laivai bendro' tonažo 34.000 
tonų, 1 elektros įrengimų įmonę ir 552 dar
bo įrankių mašinos;

6) Jungtinėms Amerikos Valstybėms: 13 
laivų bendro tonažo 44.000 tonų, 78 darbo 
įrankių mašinos;

7) Danijai: 11 laivų bendro tonažo 13.000 
tonų, 32 įvairios darbo Įrankių mašinos;

8) Belgijai: 8 laivai 11.000 tonų bendro to
nažo, 1- mašinų fabrikas, 406 įvairios darbo 
įrankių'mašinos;

1 9) Kanadai: 3 laivai bendro tonažo 10.700
■ tonų. i

10) Jugoslavijai: 2 laivai 8.000 tonų, 3 ntn- 
šinų įmonės, 1997 darbo Įrankių mašinos;

II) Egiptui: 1 laivas 1.900 tonų;
12) Naujai Zelandijai: 1 laivas 1.400 tonų 

ir 15 darbo įrankių mašinų;
12) Australijai: 1 laivas 1.000 tonų ir 136 

darbo Įrankių mašinos;
13) Indijai: 2 mašinų įmonės ir 192 darbo 

Įrankių mašinos;

14) Čekoslovakijai: 1 mašinų įmonė ir 677
darbo įrankių mašinos. \

15) Luxemburgui: 132 darbo įrankių maši
nos ir

16) Albanijai: 1 mašinų Įmonė, 1 chemijos 
fabrikas ir 49 darbo įrankių mašinos.

Tad vien tik laivų iš Vokietijos 1946 me
tais reparacijų sąskaiton paimta 226, nemi
nint kitų nurodytų mokėjimo priemonių su
mos.

to-40 laivų, 77.000 bendro 
įrankių mašinos;
7 laivai, 60.000 bendro 

fabrikai, 1 elektrinių įtaisų

Išvyksta f Maskva
Londonas. Ypatingų Įgaliotinių konferen

cija paruošimui sutarties su Austrija ir Vo
kietija savo darbus baigė ir 
kolus pasirašė. Sutarties su 
jektas, nors ir be vieningos 
dirbtas, priimta vienbalsias.

Vyriausia kontrolės taryba 
pat prasirašė pranešimą Maskvos konferen
cijai.

Bevinas Maskvon išvyksta Kovo trečią, o 
Marshallis su 
čiadienį.

Londonas, 
vyksta debatai 
zicijos vardu 
slėpimą tikrųjų kuro krizės priežasčių. Mes
ti pagrindinę kaltę šalčiui esą daugiau negu 
naivu, nes ir prie šalčiausio oro kovo mėn. 
būtų reikėję (vesti srovės vartojimo suvaržy
mus. Tad reikėtų visuomenei išaiškinti 
sias kuro trūkumo priežastis, kad tuo 
linus bereikalingus įtarinėjimus.

Kuro ministeris painformavo, jog 
kiausia padegs esanti jau pergyventa,

darbų protor 
Austrija pro- 
nuomonės iš-

Berlyne taip

85 palydovais ateinantį tre-

Britų Žemuosiuose Rūmuose 
kuro klausimu. Kalbėjęs opo- 

Edenas kaltino vyriausybę už

tikrą- 
paša-

kritiš- 
. a tačiau

be srovės naudojimo privatiems reikalams
shvaržymo vargiai galima būsią apsieiti ir
sekančiais metais. Tik po dvieju metų pa
stangų tebūsią j galima atšaukti taupymo prie
mones.

Londonas. Opozicijos pasiūlymas užvilkinti 
valdžios perdavimą Indijoje, atmestas. Pasak 
kalbėjusio vyriausybės vardu, tai esąs labai 
rizikingas žingsnis, bet jis imperijos labui 
esąs šiomis aplinkybėmis' neišvengiamas ir 
būtinas. Tik tokiu būdu tebūsią galima išlai- 1 
kyti indų tautos simpatijas D. Britanijai.

Londonas. Sąjungininkų veiksmų koordina
vimo komisija Vokietijoje, susidedanti iš ke
turių okupacinių zonų karinių valdžios šefų 
po 3 mėn. darbo pagaliau užbaigė savo pra
nešimą susidedantį iš 2.000 lapų, Maskvos 
konfererfcijai. / -

Londonas. Britų ir amerikiečių zonose ir 99 
maitinimo periode bus išlaikyta pagrindinė 
1550 kolorijų norma. Mėsos kiekio sumažini
mas išlyginamas duonos kiekio padidinimu.

Londonas. (AP) Britų vyriausybė nutarė 
atšaukti iš pareigų Indijos vicekaralių feld- ' 
maršalą Vicount Wawell. Atšaukimas grin-. 

\džiamas susidariusia konstitucine krize pa
sėkoje Moslem Lygos atsisakymo dalyvauti 
konstitucijos paruošiamame susirinkime 
(steigiamajame seime). Tačiau dar neaišku 
ar Wawellis laikinai (tik pasitarimams) ar 
visam laikui atšaukiamas. Britų ministerio 
pirmininko tuo reikalu paaiškinimas lau
kiamas drauge, su baltosios knygos Indijos 
reikalų paskelbimu.

Londonas. Britų atstovas saugumo taryboje 
Sir Aleksanderis Cadogenas kalbėjosi su JT 
generaliniu sekretoriumi, kuriuo būdu Pales
tinos klausimą patiekti JT.

Londonas. Briuselyje prieš vyriausybės pa
status demonstravo 50.000 buvusių 'b'elgų be
laisvių, dėl neužtenkamai gero valdžios įstai
gų atsinešimo į juos. Per demonstracijas įvy
ko incidentų. Susisiekimas demonstracijų ra

jone buvo nutrauktas.
Londonas. Britų karinių Įstaigų leidimu 

apginkluota 800 britų pirklių Palestinoje, 
kurie šiuo metu gyvena Haifos apsaugos ra
jone.

Londonas. Britų ministerio pirmininko 
Attlee pareiškimu, padarytu Žemuosiuose Rū
muose, bus verbuojami DP iš beitų zonų 
Austrijoje ir Vokietijoje darbams i D. Bri
tanijos anglies kasyklas ir kitas pramonės 
šakas. Abiejose zonose šiuo tarpu jau yra 
'kurtos, bendradarbiaujant su ministeriv 
Hynd, darbo ministerijos įstaigos, kurios pa
darys D. Britanijai tinkamų dirbti DP at
ranką.

Londonas Britų, vvriausybė sutiko priimt' 
Sirijos ir Libanono tarpininkavimo dery

boms su Egiptu siūlymą. Tačiau dar nėra ži
nomas Kairo atsakymas.

Londonas. Įgaliotinių konferencija vis dar 
nesusitaria 
aprėžimo. Austrijoje sovietai kaip ir iki šiol 
linkę ją plėsti, o anglai, amerikiečiai — 
siaurinti.

Londonas. Anglijos mokytojų sąjunga 
Blackpoolyje paruošė memorandumą apie 
seksualinio auklėjimo sumodeminimą 
antrašte: i„Nuo lopšio iki vestuvių alto
riaus“. Vaikai iš pat jaunystės palaipsniui 
turi būti supažindinami su seksualinėmis _ 
problemomis, bet. ne su melagingomis pa
sakomis apie gandrą. Išpildymui šitos pe- , 
dagoginės programos privalo būti panau
dotos ir atitinkamai komentuotos biblijos 
vietos kaip mokymo ir auklėjimo medžiaga, 
pav. karalių knygos, psalmės ir Salamono 
himnas.

Londonas. Rusų laikraštis „Pravda“ va
sario 9 d. paskelbė Malenkovo pasirašytą 
straipsnį, kuriame vakarų demokratijos 
kaitinamos priėmusios iš Vokietijos repa
racijų tikslams didelius kiekius naturalijų 
ir anglių, j 
‘Britų užsienio reikalų ministerijos kalbė

tojas pastebėjo, kad straipsnyje minimi 
anglių kiekiai buvo parduoti Prancūzijai 
ir Belgijai už amerikonišką valiutą. Šito 
eksporto pelnas buvo skiriamas apmokėji
mui dalies iš Amerikos importuojamų 
mąisto produktų. . %

Tame pat straipsnyje padarytos aliuzijos 
Į pasisavinimą vokiečių patentų vertės taip 
pat neturinčios jokio pagrindo nes sovietų 
pasiuntinys Londone turįs visų patentų 
nuorašus.-

Londonas. Pakeisti britų kariuomenės Pa
lestinoje Ir pietų — rytų Azijoje vadai.

Londonas. Nesusipratimams prie Graiki
jos šiaurinių sienų tirti komisijoje Jugoslavi
jos atstovas panoro išklausyti Graikijos de
mokratinės kariuomenės atstovų (matyt su
kilėlių) irt kairiųjų partijų, o taip pat išaiš
kinti, kokios įtakos turi Anglijos kariuome
nės buvimas.

Tomis pat žiniomis Jugoslavijoje paskelbė 
dalinę demobilizaciją.

Londonas. Saugumo taryboje tebesiginčija
ma nusiginklavimo klausimu. Sir Alexsander 
Cadogan parėmė amerikiečių pasiūlymą, kad 
atominės komisijos darbas būtų vykdomas 
atskirai nuo nusiginklavimo komisijos darbe 
ir kad būtų pasiūlyta generalinio štabo komi
sijai iki š. m. kovo 31 d. patiekti tarptautinės 
kariuomenės statutu Prancūzijos ir Kolumbi- 
ios atstovai irgi pasisakė už šį pasiūlymą.

Įgaliotinių konferencija vis dar 
dėl sąvokos „vokiečių vertė”

i
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Ir Suomija buvo parduota, kaip Lietuva 300 milionų dolerių reparacijos, visa slegia 
" —■ ---------------------------=-------—------------------- 11 1 1 ■ ir taip jau karo nualintą Suomiją. Šiuo me

tu Suomijoj rusams dirba apie 90% sunkio
sios pramonės-ir 60% lengvosios pramonės. 
Mokesčių didumas slegia visus gyventojui. 
Maisto normos mažos ir jas sunku gauti. 
Prekių veik nematyti. Vitrinos tuščios. Daug 
matyti invalidų. Helsinky sunkiau pamatyti 
vyrą, gi moterų veidai išvargusiai blyškūs.

Nūdienėje^ Suomijoje sudaro sunkią prob
lemą pabėgėliai iš Karelijos, Petsamo. Že
mės reforma tikimasi šiaip taip ją išspręsti.

Visos suomių partijos daro visa, kad leng
vintų padėtį ir įgytų Maskvos pasitikėjimą. . ..... _______
Ir iš tiesų ūkiškai Sūomija diena po dienos j jjatl jį patikrino švedų įstaigos. Tik tuo lt-

i i .._ |Sįtj,|tjnamaj j^ vokietis, Švedijoje
turįs artimų giminių, nieko bendra neturėjo 
su naciais — jam leidžiama įvažiuoti Svedi 
jon. Iš 150 vokiečių, nuo 1945 metų iki šiol 
Svedijon įvažiavusių, daugiausia buvo seniti 
ir mažamečiai, turį artimų giminių Švedijoje. 
Artimais giminėmis laikomi tėvai ir broliai

Ateityje, tikimasi, būsią galima duoti dau
giau leidimų Svedijon įvažiuoti.

Rūpestingas įvažiuoti Svedijon pareiškinia 
norą tyrimas daromas ne tik vokiečių, bet ir 
kitataučių. Pareiškimas Svedijon įvažiuoti ga
lima (teikti Švedijos konsulatuose Hamburge, 
gi gyvenantiems amerikiečių zonoje — Bre
mene.

Kai vyko paruošiamieji darbai taikos su
tartims su buv. Vokietijos satelitais — nuo
lat spaudoje buvo linksniuojamos valstybės, 
savo noru ar iš prievartos talkinusios tre
čiajam Reichui, buvo minimi jų reikalavi
mai ir konstatuojamas nepasitenkinimas, 'jei 
tik reikalas krypo ne jų norima linkme. 
Daug šilo keturi didieji benarpliodami Tries
to klausimą. Tačiau buvo beveik tylomis 
praeita pro Suomijos klausimą. Užkrovė jai 
300 milionų dolerių reparacijų sumokėti So
vietų Sąjungai ir ji tyliu išdidumu su vis
kuo sutiko, nesiskųsdama, nekeldama triukš
mo, nors gerai numanydama, kad tokia su
ma per aštuonerius metus iš nederlingos že- 

1 mės, ir dargi karo nualintos, nebus lengva 
išspausti. > . ■ 1

- Sis suomių tylėjimas turi gilias šaknis.
Tūkstančio pžerų ir baĮtųjų naktų šalis, 

Suomija, šiandien išgyvena savo istorijoje 
nepatirtą tragediją. Caristinės Rusijos lai
kais Suomija buvo rusų plačiųjų žemių da
limi. Tačiau dėl savo kietos laikysenos suo- 
miai išsikovojo ūkinę ir kultūrinę autonomi- 
ii Jų padėtis buvo geresnė už kitų tautų, 
nešusių caristinės Rusijoj jungą. Tačiau au
tonomija suomiai nesitenkino. Jie kiekviena 
proga kėlė nepriklausomybės klausimą ir dėl 
caristinio persekiojimo savy prieš rusus iš
ugdė tokią neapykantą, kad ir vėliau — 
Suomijos nepriklausomybės metais — paka-t 

■ kd' riisiško. užkalbinimo, kad nuo savęs nu
tolintume! visas suomio simpatijas.

Nepriklausomą gyvenimą Suomijai, kaip ir 
Lietuvai, teko pradėti vesti tik Pirmojo Pa
saulinio karo pabaigoje. Nors stovėdama 
prie Sovietų S-gos slenksčio, tačiau Suomija 
vedė savystovią politiką. Tačiau prieš Ant
rojo Pasaulinio karo pradžią pradėjusieji 
tamsėti Europos politikos debesys pirmiau
sia apsiniaukė ties Suomijos dangumi.

Suomija-, kaip Lietuva, Latvija ir Estija, 
Berlyno Maskvai buvo parduota slaptąja Ri
bentropo — Molotovo sutartimi, kuri buvo 
pasirašyta 1939 metų rugpiūčio 23 dieną. Ta 
sutartim? vakarai ir Rytai pasidalino įtakos 
zonomis/ Suomija, kaip ir. Baltijos valsty
bės, atiteko rusų įtakos zonai. Dėl to jau 
1938 metų rudenį prasidėjo rusų l— suomių 
derybos. „Maskva pageidavo Suomijoje įreng 
ti atramos punktus, — rašoma „Luebecker 
Freie Presse” š. m. 11 Nr., — „gi Helsinkis 
delsė šiuos pageidavimus priimti, kurie vė-

Tokia antrašte neseniai kai kurie vokiečių 
laikraščiai persispausdino iš amerikiečių 
laikraščio „People and Freedom” buv. Vo
kietijos ministerio pirmininko Henricho Brue- 
riingo skaitytos paskaitos Čikagos universite
te ištraukas. Brueningas savo gausiai audi
torijai nušvietė visas tas aplinkybes ir iškė
lė visus tuoą faktorius, kurie padėjo Hitle
riui apsiginkluoti. Kadangi Brueningas yra__ 
žinomas finansų ūkio specialistas ir patyręs 
valstybininkas, todėl' pateikti argumentai vi
siškai patikimi, juo labiau,, kad jis buvo Vo
kietijos min. pirmininkas kaip tik pasaulinės 
ūkio depresijos metu, — 1930. III. 30 iki 1932. 
V. 30 d. Hitleriui atėjus į valdžią, Bruenin
gas, buv. Vokietijos „Zentrum” partijos ly
deris, pasitraukė Į užsienius, pradžioje apsi
gyvendamas Londone, o vėliau išvyko į USA, 
kur! viename universitete gavo profesoriaus* 
vietą ir įgijo USA pilietybę.

Savo kalbamoje paskaitoje Brueningas tarp 
kitko sako: „Kada Hitleris perėmė. Vokieti
jos valdžią, buvo galima beveik tiksliai ap- 

. _ . skaičiuoti, kada Hitlerio rėžimas dėl. užsie-
liau įgavo reikalavimų formą ir privedė prie - nį0 deyįZų trūkumų suduš; žinoma, jei už- 
suornių — sovietų karo.” _ sienio kraštai būtų ir toliau taip tęsę savo

Kaip toliau visa vyko — mes gerai, at-1 ūkio finansų politiką, kaip kad ligi ,tol. Visi 
man įjnomį jįos srities specialistai ir finan
sininkai buvo tos pačios nuomonės, kad sun
kumai atnaujinant paskolos sutartis -su už
sieniais ir išsenkančios užsienio devizų at
sargos, Hitlerio režimą vasarą arba rudenį 
1934 metais turėjo privesti prie galo.

Bet trys nenumatyti dalykai visą padėtį 
pakeitė: Jungtinės Amerikos Valstybės sutei
kė Hitleriui pirmą' pagalbą jau 1933 metų

simename. Ilgai nusitęsusio karo pasėkoje 
Suomija visiškai buvo nualinta. Šiandien ofi- 
cialiai ji yra savystovių valstybių eilėje. Ta
čiau koks nūdien toje taurios sielos tautoje 
gyvenimas, kokie jos lūkesčiai ir ateities 
planai — visa mus pastato prieš tylą.

Suomija nesiskundžia, jį iš niekur nesi- 
šaukia pagalbos, kad galėtų pagerinti dau
giau negu blogą gyventojų maitinimą. \

x Apie nūdienę Suomiją vieną kitą užiiomi-

'plienu. 'Kunlgalkitl^
. vyt. Alantas _____

(Ištrauka iš romano „Pragaro pošvaistės”)
Pabudau vėlai. Saulė linksmai švietė pro 

seklyčios langą. Kurį laiką apžiūrinėjau iš
blaškytus kambaryje daiktus. Drabužių spin
ta buvo plačiai atidaryta: joje kabėjo tik vie
nas senas švarkas — visi kiti moteriški ir 
vyriški apdarai riogsojo čia pat semestf į 
krūvą. Ištraukti komodos stalčiai, pilni vi
sokių moteriškų smulkmenų, mėtėsi ant grin
dų. Lovoje, kur aš gulėjau, nebuvo nei, pa
klodžių nei duknų užvalkalų. Visa rodė, kad 
jiei turėjo labai paskubomis išvažiuoti.

Atsiradęs čia vakar naktį, ■ Naujakiemio 
sodybą radau tuščią. Visų trobų durys buvo 
atidarinėtos, tvartai’ tušti, niekur nė gyvos 
dvasios. Aldona man pasakojo, kad jos dėdė 
gyvenąs kažin kur prie Vilkaviškio. Gal jie 
ten išvažiavo? Bet juk Jiandien turėjo būti 
mūsų vestuvės, kaip jie galėjo išvažiuoti, ne
palikę man jokios žinios? Nesąmonė. Čia 
turėjo įvykti kas nors nepaprasta.. Juos ga
lėjo arba plėšikai išsivaryti į mišką, arba 
vokiečiai išvežti. Frontas dar riebuvo taip 
priartėjęs, kad būtų reikėję taip paskubomis 
bėgti.

Vakar naktį ilgai klaidžiojau po apleistą 
sodybą. Paskum, atsisėdęs ant svirnelio laip
tų, toje pačioje vietoje, kur mes su Aldona 
sėdėdavome vakarais praėjusią vasarą, išry
mojau iki gaidgysčių. xNorg buvau mirtinai 
pavargęs, bet miego nenorėjau. Aš atsimi
niau, kaip ji man aną gražų vakarą pasakė:

— Per visą gyvenimą tik su tavimi...
Tuog žodžius tada girdėjOyvisa sodyba, ku

ri tiek kartų buvo meilės priesaikų liudinin
kė, girdėjo juos ir žvaigždėtas dangus, ku
ris yra amžina įsimylėjusių šventovė. Bet ar 
tai buvo tik priesaika? Tai buvo daugiau 
kaip .(priesaika, tai buvo širdies kalba, kuria 
ji kalba tik vieną kartą n-r' pyvet-'m*.' kaip 
paparčio žiedas pražįsta tik vieną kartą per

nėra 
išvyks- 
Helsin-

matyti

ną pateikia „Luebecker Freie Presse” 14 Nr.
„Taivo, mano draugas, dar vis tebėra pa

vargęs nuo žygio per žaliąją sieną. Žaisda- 
-mas su pukko, jig pasakoja:

— Ne, geležinės uždangos pas muš nėra.
Tiesa, įvažiavimas ir išvažiavimas 

lengvas, bet nėra uždraustas. Suomiai 
ta užsienin, ir užsieniečiai atvykstą į 
kį. Veikia įvairios organizacijos.

O rusai? Jie tesą korektiški. Juos 
ir apie juos girdėti reta. Tačiau nėra paša-; 
kyta, kad jie nepastebimi. Netoli nuo Hel
sinkio yra paskolos būdu Rusijai perleista 
Porkkala. Ten hermetiškai visa uždaryta. Ki
tose Suomijos srityse tepastebimi tik sargy
bų dalinėliai. Pvz., Helsinky yra 1.000 vyrų, 
saugančių Įvairias kontrolės komisijas. Į .vi
daus reikalus jie nesikišę (nebent ‘per komu
nistų partiją). Geležinkeliai žymia dalimi jau 
laisvi. Didžiausias aerodromas prie Helsin
kio yra suomių priežiūroje. Įtarimai ir suė
mimai aprimę. Politinis valymas yra baig
tas. - 
būtų 

Tačiau negalima pasakyti, kad tauta 
patenkinta. Porkkolos išnuomavimas,

HITLERIS NEBUTU GALEJES IŠSILAIKYTI

metus. Tie žodžiai mano ausyse tebeskamba 
taip pat aiškiai, kaip aną vakarą, bet kas iš 
to? Jei jie ir per visą gyvenimą man skam
bės lyg graži muzika, bet jei jos nebus, ar 
man bus nuo- to lengviau? Aš nuvokiau dar 
didinę pne manęs b^iytinanč.ą nelaimę manoJ ol?ų kentėjo praeityje, milijonai
širdies balsas man kugždėjo, kad aš turėsiu . r . "• r ■ ■ ■
vienas keliauti per audrą ir dar su didele 
nežinojimo našta kas ištiko mano sužadėtinę.

Ėmė brėkšti. Pro tvarto galą iš nakties 
tamsos išniro balta migla1 apsidengęs vasaro
jaus laukas. Rytuose balsvėjo dangus. Nebu
vo aišku ar ten gaisrai švietė ir ankstyvoji 
aušra žaravo. Sodo medžių tamsūs kontūrai 
ėmė tirpti, Didelė, neišpasakytai gili ramy
bė viešpatavo sodyboje ir laukuose. . Vieną 
akimirką buvo bepasigirstanti vieversėlio dai
na, bet staiga įr vėl nutilo. ,

Nežinau, ar jums teko stebėti pereinamas 
valandas tarp nakties ir ryto, kai iąa.ktis dar 
nenori trauktis, o diena, dar nesiryžta atskleis , 
ti uždangos, už kurios slepiasi dieviškoji 
šviesos versmė. Poryčio sambrėškose, toje 
niekieno žemėje, daiktų formos tirpsta neaiš
kume, tartum dailininko eskize, kur išdėlioti 
tik pirmieji kontūrai: koks bus paveikslas, 
dar nežinai. Poryčio santėmiai — slėpiningų 
šešėlių viešpatystė, kur daiktai išvirsta Į sa
votiškus,įkeistus pavidalus ir kalba savotiška 
kalba; poryčio sambrėškos — didžiosios il
gesio, neišsakytų norų ir paslapčių valandos. 
Įsiklausęs į jų tylą, išgirsi tartum atsklindan- 
tį iš kito pasaulio šnabždėsi, turintį tau at
skleisti gyvenimo paslaptį, nuraminti tavo il
gesį ir tavo amžinai besiblaškančiai dvasiai 
suteikti taiką. Ir, gal būt, šešėliai tau iš tik
rųjų tą paslaptį šnabžda Į ausį, bet tu nesu
pranti jų kalbos, ir ilgesys dar labiau su
spaudžia tau širdį, ir tavo siela suliepsnoja 
dar didesniu nerimu.

Niekados aš taip nesistengiau įsiklausyti

atsistoja ant tvirtesnių kojų. Išskyrus komu
nistus, visi prieš akis mato pavojų. Suomių 
komunistų partija skaičiumi negausi, dėl to 
ji bendradarbiauja su socialdemokratais, ko
vojančiais dėl tautos laisvių.

Iš Vakarų Suomija nieko nesitiki. Suomiai 
pasidarė realistai. Jie testebi jėgų pozicijas. 
Suomių demokratija vieniša stovį tolimoje 
šiaurėje. Ji daug paskutiniais metais pasimo
kė, daug apsivylė, dėl to išdidžiai tyli ir 
savomis jėgomis stengiasi visus, vargus pa
kelti.

pavasarį, kas jam padėjo nugalėti finasinius 
sunkumus ir sukurti pirmąjį1, kad ir mažą 
apsiginklavimo programą.

Dolerio rfuvertinimas žymiai sumažino su
mą tų užsienio devizų, kurią Vokietija turė
jo įmokėti, kaip nuošimčius, Didžiulės sko
los miestų bendruomenių ir pramonės, ypa
tingai sunkiosios pramonės skolos, kurios 
turėjo būti sumokėtos Amerikai, tuo būdu 
40% buvo sumažintos. Aš nenoriu jokios sta
tistikos pateikti, aš (ik norėčiau atkreipti dė
mesį į tai, kad reorganizacija ir padalinimas 
sunkiosios pramonės koncernų, kurie prasi
dėjo prieš apleidžiant man mano postą, bu
vo dabar nereikalingi, kadangi jų skolos 40 
% buvo sumažintos, po to, kai jų pagrindi
nis kapitalas pradžioje 1932 metais buvo san
tykyje 1:3.

Dolerio nuvertinimas buvo atsikvėpimo 
pauzė. Po to atėjo anglų — vokiečių mokė
jimo susitarimas, kuris įvyko po kruvino 
1934 metų birželio valymo, kada Hitleris ir 
Himleris 10.000 partijoj ir už jos ribų savo 
priešininkų išžudė. Ta sutartis buvo taip di
delė nacių režimui paspirtis, kai kurie vokie
čių valdininkai, kurie pasitarimams buvo nu
siųsti į Londoną, svyruodami .tarp tėvynės 
meilės ir neapykantos nacių rėžimui, paste
bėjo anglų valdininkams (pasitarimų daly
viams), kad šios šąlygos sustiprins Hitlerio 
galybę.

Aš kaip tik tuo metu buvau Londone. Kai 
kurie vokiečių delegacijos dalyviai manęs 
slapta prašė perspėti anglų, užsienio politi
kos vairuotojus dėl pasekmių šio susitarimo. 
Aš tai padariau, bet man buvo atsakyta, 
kad aš klystu.

į gimtosios žemės balsą ir atspėti jo prasmę, 
kaip vakar naktį. Aš žinojau, man buvo lem
ta hebe ilgai 'alsuoti tėvynės oru.

Ant žemės, kurią aš mačiau ryto sarųbrėš> 
koše, gyveno, džiaugėsi, kentėjo ir mirė mili
jonai mano prosenolių. Kokia buvo jų gyve
nimo prasmė? Kokį testamentą jie paliko 

. niums, savo ainiams? Ką iš savo karstų by
loja mūsų didvyriai, kurių lūpomis ir darbais 
kalbėjo' lietuvių tautos genijus? Milijonai

gyvųjųjr šiandien kenčia. Argi kančia yra 
mūsų tautos gyvenimo prasmė? Argi kančia 
yra tas slaptažodis, kurį viena karta perduo
da kitai? Mirusiųjų kartų šešėliai mus iš
tikimai lydi, bet kodėl jie mums nepasako 
paslapties? Aš žinau esąs bėgikas, kurią pa
ima iš savo tėvų rankų krivulę, atkeliavusią 
per kartų kartas iš amžių gilumos, ir neša 
ją toliau, bet kokiais jeroglifais ta krivūlė iš
marginta? Kas išskaitys tą mįslingą raštą? 
Mylėti savo, tėvynę? Kovoti dėl jos laisvės ir 
garbės? Kartoti Pilėnų kunigaikščio Marge- 
rio žygį? Aš esu per daug ištikimas sąjungi
ninkas savo 'brosenoliams, kad galėčiau atsa
kyti: ne; taip, kovoti, kovoti ir kovoti, bet 
kas tos kovos pabaigoje? Pergalė arba susi
naikinimas, bet ir pergalė tik iki kitos ko
vos. Ir taip amžinai. Kdvoti iki pergalės ar‘ 
ba žūti kovos liepsnose. Pilėnų kunigaikščio 
legenda yra mūsų istorijos simbolis. Mes gy
vename ąmžinoje tragiškoje įtampoje, mes be 
atsikvėpimo vaidiname šimtmečius užtrukusią 
tragediją. Lietuvių tauta amžinai žygiuoja 
per siaurą būties ir nebūties lieptą. Ką tik 
gimę mes jau esame paženklinti fatališku 
ženklu: arba laimėk arba mirk didvyrio mir
timi. Mūsų dainos lyriškos, jose nėra veiks
mo ir epo, nes pats mūsų gyvenimas yra 
veiksmas ir epas, o ramybė rr idilija tėra 
niekados nepasiekiama svajonė. Išsilaikyti 
ant paviršiaus, nenuskęsti! Gal tai ir yra tas 
slaptažodis, kuriO aš tain seniai ieškau, ’Bet 
ar tai nėra per daug s’ .'’■•ališka likimo^iro
nija? Tauta amžinai < ■?”*'. bet vis (ft’fo 
plūduriuojanti ant pa' \- Šiurpu, tragiš
kai didinga ir be galo liūdna...

Ivaziav’mo Svedijon galimumai
Švedijos atitinkamos įstaigos davė puik 

kinirnų apie galimumus užsieniečiams patekti 
į Švediją. Svetimšalių patekimas į Švediją 
yra kontrolėje specialių įstaigų. Ypač krei
piamais dėmesys į tai, kad į Švediją nepatek
tų su nacionalsocialistais turėjęr yšio vokiečiai. 
Dar 1945 m. 2000 vokiečių, kurie turi arti
mus gimines Švedijoje, \buvo išduoti leidimai 
įvažiuoti Svedijon. Tačiau iš šio skaičiau5 - 
2000 — iki šiol tegalėjo Įvažiuoti tik 150 as
menų. Pirmiausia, prieš išvykdami iš Vokie

tijos, išvykstantieji vokiečiai ' buvo rūpestin
gai ištirti, ar jie neturėjo ryšio su nacional
socialistais. Tyrimą atlikus Vokietijoje, vi-

Berlynas. Amerikiečių karinės valdžioj 
sluoksniuose Berlyne i SĖD siūlymą suda
ryti darbo bendruomenę su vakarinių zonų 
KPD, žiūrima kaip 1 norą savo įtaką 
praplėsti ir vakarinėms zonoms, o be to 
sustiprinti jų silpną komunistų partiją, kuri 
per rinkimus niekur neįstengė gauti dau
giau kaip 10% balsų.

Tai nėra tik mano nuosavo nuotykio at
pasakojimas. 1939 metais vienas Londono 
laikraštis, kuris buvo redaguojamas' Mr. 
Brendan Bracken, vėlesnio karo kabineto in
formacijos ministerio, parašė, kad anglų - 
vokiečių mokėjimų susitarimas buvo didžiu
lis faktorius Vokietijos apsiginklavimui. Laik 
raštis pastebėjo, kad kai kurie to meto dė- 
legacijos nariai viską darė, kiek jų užima
moji vieta leido, kad neprileistų prie šio su
sitarimo. - ■

Hitlerio trečiasis draugas buvo Sovietą 
s-ga. Dar man Išdaigoje esant, buvo veda
mi su Rusija pasitarimai, pagal kuriuos Vo
kietija turėjo tiekti Sovietų S-gai didžiuliui 
kiekius pramonės mašinų. Apmokėjimas tu
rėjo sekti trimis dalimis, laike 54 mėnesių. 
Hitleris laimėjo per tuos mokėjimus 1,5 mi
lijardo reichsmarkių užsienio valiuta, auksą 
ir ginklavimosi medžiagą. Vokietijoj buvo 
laukiama, kad Sovietų S-ga sustabdys mo
kėjimus po to, kai nacių rėžimas naftos sto
tis neteisėtai užgrobė, kurias visoje “Vokie 
tijoje buvo įrengusi rusų valstybinė organi
zacija. '

Bet Maskva to nepadarė. Ir taip trys už
sienio galybėj padėjo nacių režimuį pravesti 
apsiginklavimo programą, kurios nieku bū
du kitaip nebūtų įvykdę.” ’ A. Rot

■■■■■■(■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■(■■■■■■■■■■■■■■■M
— Tik vergas nusimena...
— Kas ištarė tuos žodžius?
— Tu paminėjai mano vardą, ir aš atėjau 

— skambėjo tartum iš požemio duslus, gilus 
balsas. — Tu nori suprasti savo prosenolių 
šešėlių kalbą. Bergždžios pastangos; tu tft 
įsiklausyk į savo mintis ir išgirsi mus kal
bant, nes mes gyvename jumyse, valdome jū
sų mintis ir darbus. Jūs negalite nuo mūsą 
pabėgti, kaip negalite pabėgti nuo savęs, 
mes ir jūs tai tas. pats. Tu . norėjai žinoti 
kokį testamentą aš palikau, žūdamas su savi 
įgula? Rašyto testamento aš nepalikau jokio, 
bet mano testamentas yra patvaresnis už ra
šalą ir pergamentą, mano testamentas para
šytas ugnimi ir krauju.

Dabar aš galėjau matyti į ryto miglas, tar
tum į milžinišką baltą apsiaustą įsisiautusi, 
pasvyrusį ties manimi šešėlį, kuris stovėjo 
prie šulnio, padėjęs abi rankas ant didelio 
kardo. Visas jis buvo apsikaustęs 'lengvai! 
sidabriniais šarvais su pakeltu antveidžiu- 
Jo išblyškęs, taisyklingų bruožų veidas bu
vo liūdnas ir iš akių tryško atkaklus pasiry- 
žymas, susijęs su Pilėnų tragedijos paskuti
nių akimirkų siaubu. Už jo ir aplink mane 
judėjo kiti apsišarvavę šešėliai, kurių veidų, 
tačiau, aš negalėjau matyti.

— Kai priešai apgulė mano pili, aš taip 
pat kaip tu sėdėjų vienas menėje ir šaukiau- 

' si prosenolių dvasių, klausdamas jų patari
mo. Ir tu žinai, ką jos man pasakė?

— Nežinau, iš kur aš galiu žinoti?
— Jos man pasakė tą patį, ką tu ką tik 

galvojai: kovok ir, jei negali laimėti, mirk. 
Toks yra mūsų istorijos įstatymas. Aš tada 
įlipau į kuorą ir apžvelgiau priešų stovyklą; 
jų laužai kūrenosi nakties tamsoje, ir aš ne 
galėjau apžvelgti jų daugybės. Man buvo 
aišku: laimėti aš negaliu. Buvo du keliai: ,ti 
galėjau pasiduoti ir eiti į vergiją, bet aš ga
lėjau kovoti ir žūti. Pasidavimas — amžine 
wėda, kova — amžina ?art-ė K- -n 
Tari'4, kelią ir liepiau sukrauti -laužą pilies 
kieme. ;

2
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Henrikas Nagys.

Kaimai vasaros vidudieiii
Šiaudines kepures pasipuošę ,

Kur prlslglausim

Argentinoje gyvena 8 karius rečiau kaip Lietuvoje
apynių nualpusiom kekėm, 
irkaip sniego gniūžtėm — balandžiais baltais, 
per lankas, per laukinėmis rėžėm 
nubarstytas, klajoja apakę
nuo spalvų ir nuo mirgančio vėjo, kaimai...

Mėlynom ir svajingom akim s • 
jie atspindi neramų vasaros dangų: 
skaidrų tinklų, gilių ežerų gelmėn panardintą; 
.Tiktai kartais šešėliai greiti ' .
debesų arba paukščių padangėj
jii Širdin nupuolę, užtemdo jas,' kaip liūdnos 

[mintys.

Ir Upelių skaidriais kaspinais -jię 
savo ilgėsi pilką išklosto! v
Ir j prūdus jie išverkia ašaras savo karčias — 
Prie ūksmingų, gilių šulinių jie sidabrą laisto 
ir kiloja už šviesią savo jaunystę tostus, 
ir žvalgos i tolima kelią slapčia: j

‘ y .k .
Tenai virpa skaidriom peteliškėm vasaros oras, 
ten dainuoja jaunas neklaužada beržas 
tuvims, vikriai virpuliuojančioms stiklo gelmėj 
Ten juos šaukia, vilioja nepaprastos platumos, 
’ toliai,

jie norėtų klajoti užmiršę širdgėlą karčią, 
klajoti dainuodami saulės ir vėjų versmėj ...

' Išraiškos so.
\ Po praeitą rudeni žinomosios išraiškos šo

kio mokyklos Lietuvoje [kūrėjos ir šokėjos 
Danutės Nasvytytės Nuertingeno gyventojai 
turėjo progos vėl pasidžiaugti šokjos Aldo
nos Valeišąitės išraiškos šokio ir latvių pia
nistės Alnos Kirstein [vykusių kolonijos sa
lėje koncertų. Si, viena gabiausiųjų D. Nas
vytytės išraiškos šokio mokyklos absolven
čių, minėto koncerto turiningoje programoje 
tu giliu meniniu Įsijautimu ir grakštumu pa
teko A Mozarto „Pažas”, D. Scarlatti „Pie
menuko dainą”, bei keletą šokių iš „Gėlių 
škicų albumo” pagal E. Griego ir Fr. Cho- 
pino muziką. Žiūrovų buvo šiltai priim'as E. 
Daržinė „Melancholiškasis valsas”, M. K. 
čiuriionies „Preliudas” ir, pabaigai, origi
naliai interpretuotas, gražiai stilzuotas lietu- 
viškasis suktinis. Publikai pageidaujant šo
kėja pašoko keletą dalykų virš programos.

Šokėjai akompanavo Aina Kirstein, kuri 
paskambino ir keletą koncertinių dalykų — 
Liszto, Chopin’o ir Rachmaninovo, maloniai

iMnamaaąaaa»Baa»»aBaaaas»aaea»aaaaiaaaaaaa|lMnM||aaėaaiaaa«Bi»aa>aaaaaa»aaaaaBaaaaMėaaaa«aaanaaaa»iMa»eaBa»aaBaaaaaara buliai.
— Tavo laužo ugnis liepsnoja mano. šir- 

dyje, kunigaikšti, ji šildo ir gaivina mane, 
kaip šildė ir gaivino mūsų prosenolius, be
klaidžiojančius amžių kryžkeliuose. Tavo pilis 
sudegė, jog gynėjai žuvo, bet ugnies užgrū
dinta garbė liko nemari. Bet sakyk, kuni
gaikšti, kodėl mūsų likimas toks žiąurus? Ko
dėl mes niekad neturime ramybės? Kodėl ties 
mūsų galvomis, tartum milžiniška švytuoklė, 
amžinai siūbuoja milžiniškas kardas ant plo
no siūlo? Kodėl po mūsų tėvynės laukus taip 
dažnai švaistosi giltinė, o ne gerosios laumės, 
audžiančios žmonėms laimės juostas? Aš my
liu ir lenkiuos prieš didvyrius, bet būti am
žinai didvyriu yra nebe žmoniška, bet die
viška našta. Ar ne per daug didelė likimo 
neteisybė uždėti triuškinančią didvyrio naštą 
ant silpnų žmogiškų pečių ir reikalauti iš jo 
žygių, perviršijančių jo galias?

— Taip galvoja' vergas, — tartum perkū
nas sudundėjo Pilėrų didvyrio balsas, kur[ 
pakartojo ir jo palydovai ir iš po šalmo, kaip 
žaibas, tvykstelėjo akys. — Tu teisini silpnuo
sius, kurie sako: meg negalime būti didvy
riais, todėl tvarsykimės dulkėse ir tieskime 
rankas priešui, kuris gal iš malonės pasigai
lės pančius mūsų užkals! Didvyriams pali
kime didvyriškus žygius, o silpnuosius at- 
palaidokime nuo herojizmo atsakomybės! — 
tu šauki. Bet ar tie, kurie gynė mano pilt, 
buvo visi dievų patepti didvyriai? Ne, jie 
atbėgo į mano pili iš apylinkių miškų ir 
laukų, jie nebuvo jokie kunigaikščiai ir ba
jorai, jie buvo tik lietuviai. Kai aš jiems pa
sakiau savo valią nepasiduoti gyviems ir 
pasiūliau kiekvienam pasirinkti sau kelią, nė 
vienas jų nenubėgo prie vartų ir neištiesė 
priešui rankų grandinėms uždėti. Kas nežuvo 
kovoje, žuvo ant laužo. Kareivai, patekusiam 
[ vergiją per prievartą, neužkirstas kelias 
tapti didvyriu, bet savanoris vergas yra iš
davikas, kuris pats nebegalvoja galįs nu
veikti^ didvyriškus darbus tėvynės vardu; jis 
panašus i nukritusį lapą, kuriam lemta su
pūti dumble.

Tie žodžiai buvo pasakyti rūsčiu, neper
maldaujamu tonu, tartum Pilėnų kunigaikščio 
lūpomis būtų kalbėjęs pats likimas. Bet ar 
tai tiesa?. Jo žodžių prasmė buvo ta, kad 
kiekvienas lietuvis turi būti didvyris. Kiek
vienas lietuvis ... Tuomet išsipildytų žodžiai

Nuo šio „Minties” nr. [vedamas sky
rius „Kur prisiglausime?” Jame bus 
pateikiama medžiaga apie šalis, ku
rios numato prisiimti imigrantų. Red. 

Argentina yra sąjunginė respublika. Nuo 
1816 metų ji atsiskyrė nuo Ispanijos ir yra 
nepriklausoma valstybė. Įstatymų leidžia
mąją valdžią sudaro Tautos Kongresas 
(Congresso dę la Nacion). Jis susideda iš 
senato, į kur[ provincijos netiesioginiais 
rinlfimais renka 9 metams 30 narių (jų treč 
dalis kas, 3 metai yra perrenkami), ir iš 
atstovų rūmų, [ kuriuos tiesioginiais rinki
mais renkami 158 nariai keturiems/ me
tams. Pusė atstovų yra perrenkama kas du1 
metai. Rinkimuose turi teisę dalyvauti tik 
vyrai. Vykdomąją valdžią sudaro netie
sioginiais rinkimais 6 metams renkamas 
prezidentas.

Argentina su visomis provincijomis apima 
2.797.113 kv. km plotą. Tuo būdu ji yra apie 
6 kartuę didesnė už prieškarinę Vokietiją ir 
apie 50 kartų už Lietuvą. 1942 metais Ar
gentina turėjo J3.518.000 gyventojų. Vienam 
kv. km tenka apie 6 gyventojus, tuo tarpu 
Lietuvoje prieš karą buvo apie 48 gyvento
jus. Jaigi, Argentina yra apie 8 kartus re
čiau apgyventa negu Lietuva.

Beveik visi gyventojai yra baltosios rasės. 
Pirmieji šio krašto gyventojai' yra beveik iš
mirę. Jų dabar skaičiuojama tik apie 53.000, 
ir jie gyvena. tik nuošalesnėse provincijose, 

< kaip Ugnies žemė, Pampa, Santa Cruz, Los 
Andes ir kt. Baltieji gyventojai kilmės atžvil

io koncertas
nuteikdama klausytojus. Koncertantėms Reik
ta gėlių. ' Kor.

Musu muzika orgtnallausia
Lietuviškų dainų melodika jau seniai yra 

atkreipusi dėmėsi žymiųjų muzikų. Įvairių 
tautų muzikai, kurie tik turėjo progos arčiau 
pažinti mūsų tautinę muziką palyginę ją su 
kitų kraštų, lietuviškoms melodijoms pripaži
no originalumą ir pirmumą.

Ne tik' senieji muzikai, kada į kitų tautų 
kultūrinius laimėjimus dar nebuvo įprasta 
žiūrėti pro nacionalinę prizmę, bet ir šių 
dienų muzikinės kultūros žymieji žinovai lie
tuviškajai muzikai pripažįsta pirmumą. Ne
seniai Zuericho universiteto lyginamojo mu
zikos mokslo profesorius Cherbuliez vienoje 
įavo paskaitoje plačiai apibūdino lietuvių 
muziką. Savo paskaitą profesorius pailiustra
vo lietuviškomis melodijomis. Tokių melo
dijų prof. Cherbuliez paskambino 20, čia pat 
duodamas pavyzdžių slavų ir skandinavų 
melodijų ir pareiškė, jog lietuvių tautinė 
muzika yra originaliausia ir pranašesnės me
ninės vertės už slavų ir skandinavų muziką.

dainiąus, kuris kalba apie didvyrių tautą. Bet 
mes juk žinom, kad tai tik svajonės. Ar mūsų 
prosenolių šešėlių išmintis ne per daug pla;i, 
kad mes galėtume ją suprasti? Taip gali gal
voti tik dvasia,, žiūrinti į mus iš septynių 
šimtų metų perspektyvos. Bet juk iš tikrųjų 
taip nėra ..... ' /

— Tu netiki mano žodžiais?
— Aš tikiu tavo žodžiai^, kuniga’kšti, bet 

yra milžiniškas nuotolis tarp to, Kas yra ir 
kas turėtų būti ... Kartais mes tuos nuotolius 
užpildome savo norais ... '

— Nėra jokių nuotolių, yra tai, kąs yra. — 
Kunigaikščio balse, atrodė, skambėjo nusi
minimą?, kad jam reikia aiškinti tokius sa
vaime suprantamus dalykus. Mes visi 
gėrėme iš to paties šaltinio ir šildėmės prie 
tos pačios Amžinosios Ugnies. Praeities 
ūkanose čerška kardai ir girdėti ryžtingi 
žingsniai didvyriškos tautos, skinančius sau 
kelią į ateitį ir garbę. Ten įžygiuoja vyrai,, 
moterys ir vaikai, ten žygiuoja dievai ir ku
nigaikščiai. Ant kiekvieno amžiaus kryžkelės 
jie įmūrija akmenį, kuriame surašytos jų dė
jos, sukrauti pergalių vainikai ir priešų vė
liavos. Aš nematau ten nė vieno, sukniubusio 
po savo didvyriškumo našta. Jie mus išvedė 
į tą kelią, kuriuo aš nuėjau ir kuriuo jūs 
turite eiti. Nei aš negalėjau nei jūs negalite 
iš to didelid kelio iškrypti arba pakeisti jo 
linkmę, kuriai gaires subedžiojo patys dievai. 
Vienoms gautoms lemta gyventi užuovėjose, 
kitoms — skersvėjuose. Mes esame skersvėjų 
tauta. Teutonų ir slavų bangos amžinai pla
kasi į mūsų krantus, ir amžinai mes turime 
jas atlaikyti savo krūtinėmis. Ar tai pakelia
ma silpniems pečiams? Tu sakai, mesi esą 
nepaskęstančių skenduolių tauta. Ne, dievai 
mums leido apsigyventi ant uolos ir liepė ją 
ginti. Mes esame kovotojai su bangomis. Mes 
esame'* uolas tauta. Mes esame audrų vaikai. 
Priešai mūsų negalėjo nugalėti. Jie pasik
vietė i pagelbą. savo dievus, bet mes nepra
laimėsime tol, kol nenusigręšime nuo savų 
lietuviškų dievų. Tu išpažįsti naują Dievą, 
bet tavo širdyje teberusena ta pati Amži
noji Ugnis, kurią užkūrė mūsų prosenoliai 
savo kelionės pradžioje. Kai ta Ugnis užges, 
lietuvių tauta žus. Amžinoji Ugnis re:skė 
karštą ir kaip ugnis tyrą tėvynės meilę, ne- 

giu skirstosi. taip: 12 •/• italų, 11 •/• ispanų, 
o likusi didžioji dalis gyventojų, atmetus la
bai nežymias [vairias tautines mažumas, yra 
vokiečių kilmės. Iš jų 40.000 yra Reicho vo
kiečiai.

Tikybos , atžvilgiu beveik visi gyventojai 
yra Romos katalikai. (99,6 »/•).

Didesnieji miestai yra Buenos Aires —• 
valstybės sostinė su apie 3 mil. gyventojų, 
Rosario — 750.000, Bachia Blanca — 115.000, 
Rio Quarta — 109.000, Concordia — 80.000 
ir Bergamino — 70.000.

Tik dešimtoji dalig valstybės ploto yra 
naudojama žemė. Naudojamos žemės pusė 
yra apsėta javais, iš kurių vyrauja kviečiai, 
rugiai, kukurūzai, avižos, miežiai. Trečdalis 
yra kultūrinės pievos. Likusi dalis dirbamos, 
žemės ploto naudojama pramonės reikalams 
ir [vairiems kitiems augalams, kaip linams, 
kurie daugiausia auginami sėmenų sėkloms 
gauti, medvilnei, žemės riešutams ir cukri
nėms nendrėms.

Javai daugiausia auginami šiose provinci
jose: Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba, Entre 
Rios, Pampa. Be to, čia daug auginama linų, 
lucernos, bulvių, daržovių ir vaisių. Taip pat 
čia yra labai daug malūnų.

Vynuogynai kultivuojami Mendozos, San 
Chuan, La Riocha ir Katamarkos provinci
jose. -O taip pat ir Buenos Aires, Kordoba, 
San Luis, Rio Negro. Vyno gamyba yra la
bai išsiplėtusi. 1939/40 metais buvo paga- 
minta 661 milijonas litrų. Reikia pažymėti, 
kad Argentinos vynuogės prinoksta -vasdrio — 
kovo mėnesiais. Dėl tos priežasties jos Siau
rinėje Amerikoje ir Europoje turi labai 
aukštas kainas.

Mendozos provincijoje. auginama labai 
daug vaismedžių, daugiausia obuolių ir kriau
šių, kurios net į Europa yra importuo
jamos.

Karštesnio klimato srityse, kaip Santiago, 
Korientes, Salto, Tukuman yra auginami tro
piškų sričių augalai — cukrinės nendrės. 
Šiose srityse randasi 3 ketvirtadaliai visų ' 
Argentinos cukraus fabrikų. '’Čia taip pat 
auginama medvilnė, tabakas ir ryžiai. Tačiau 
svarbiausias šių sričių turtag yra miškai, ku-* 
rie užima 18’/« viso krašto ploto. Tuose 
miškuose auga labai daug kverbracho medžių, 
kurie yra naudojami odos apdirbimo pramo
nei. (Argentinos odų pramonė yra išsiplėtusi 
visame pasaulyje.) Be to, čia auga jerba — 
mate, kuris čia Argentinoje naudojamas vie
toje arbatos.

Patagonijos srityje daugiausia verčiamas! 
gyvulininkyste. Tačiau antroj vietoj čia eina 
vaismedžių, vynuogių ir cukrinių runkelių 
auginimas. O Kordilijierų kalnų drėgnos pa
šlaitės čia yra apaugę to paties tipo miškais, / 
kaip ir mūsų kraštas. . \

palūžtamą, niekados negęstanti pasiryžimų, 
pulti į audrą, kai tėvynė pašaukdavo, Amži
noji Ugpis įkvėpė lietuviui didvyrišką ga
lią, užgrūdindama j[ savo karštyje. Mes esame 
Amžinosios Ugnies sūnūs. Dabar tu suprasi, 
kodėl vaidilutės, užgesinusios Amžinosios 
Ugnies aukurą, buvo nužudomos. Jos nusi
žengdavo gyvybiniam lietuvių tautos dės
niui. Jos saugojo šaltinių šaltini, iš kurio sė
mėsi jėgų gyvynti ir kovoti kartų kartos. To 
šaltinio saugotojai turėjo būti budrūs. Tik 
savo mirtimi jos galėdavo išpirkti savo 
kaltę, kaip, kiqjcvienas nusižengėlis turi krau
ju nuplauti pavo darbus, jei jis nusidėjo tau
tai. Tas dėsnis rūstus, bet teisingas. Liki
mas aisčiams neišlparstė kelio rožėmis. Bet 
ar dėl to nes turime ieškoti užuovėjos silpny
bėje? Gal tu manai, kad šiandien, kai prie
šas vėl užplūąta mūsų kraštą, geriausia bū
tų pasirinkti straigės strategiją ir, [sitrąukus 
į savo kiautą, laukti kol audra praeis? Juk 
atšniokščianti banga yra per daug galinga, 
kad galėtume ją krūtinėmis atremti. Galvoti 
straigiškai, gal būt, yra patogiausia, bet ne 
garbingiausia. Mano laikais, jei kuris vyras 
nešokdavo ant žirgo, pamatęs liepsnojančius 
kuorus, šaukiančius [ kovą, visam savo' gy
venimui nustodavo garbės. O žmogus be 
garbės, kaip šungrybė prie kelio: kas nori, 
tas gali koja paspirti. Vakar mūsų žemę bu
vo užplūdę naujųjų laikų kryžiuočiai, suklas
totojo kryžiaus nešėjai, kurie nieko nauja 
nesugalvojo, o tik ėjo pėdomis savo proseno
lių, su kuriais mes kovojome, o šiandien at- 
mauroja meška, kurią mes taip pat gerai 
pažįstame nuo amžių; ji tik savo kailio spalvą 
pakeitė. Bet gi tu žinai, kad mūsų tautos se
nuose metraščiuose daug prirašyta apie ver
gijos nešėjus iš Rytų ir Vakarų ir žinai, kad 
ne kartą jie buvo ištiesę savo letenas ant 
mūsų žemės. Bet Amžinosios Ugnies jie nie
kados nepajėgė užgesinti lietuvio širdyje. 
Nuo pralieto kraujo ir ašarų ji tik dar 
skaisčiau suliepsnodavo. Neužgesins jie jos 
ir šiandien, aš tau sakau. Lietuviai pakartos 
Pilėnų legendą, kaip jie ne kartą ją yra pa
kartoję savo kelyje. Miestai ir sodybos gal 
pavirs pelenais, bet po jais dūlės Amžinosios. 
Ugnies'kibįrkštys. Jokios audros jų neijpūkš- 
tys. Teįvyksta dievų valia!

X ‘B. d.)

Antroj vietoj po žemdirbystės šio krašto 
didžiausia verslo šaka yra gyvulininkystė. 
Daugiausia ^auginama galvijų, avių, arklių, 
ožkų ir kiaulių. Exporto reikalams yra pasta
tyta labai daug šaldytuvų. Didžiuma mėsos 
fabrikų randasi Buenos Aires, Avelanedoje, 
La Platoje, Kampanoje, Zarate ir Bahia 
Blankoje.

Argentina yra vienas kraštų, iš kurio dau
giausia yra išvežama sviesto ir sūrio. Ryšium 
su mėsos fabrikais yra susijusi skerdyklų 
liekanų apdirbimo pramonė, kaip klijų, trąšų, 
šepečių, ir kt. Avių auginimas duoda labai 
daug vilnų. Todėl Argentina vilnų produkci
jos atžvilgiu stovi greta Australijos ir Pietų 
Afrikos. Tačiau ši pramonė tik pastaruoju 
laiku pradėjo smarkiai kilti ir, jau gali pa
tenkinti Vi savo vidaus pareikalavimo. Med
vilnės apdirbimo fabrikų yra tiek, kad Ar
gentina gali 40»/« savo vidaus rinkos pareika
lavimo patenkinti. Argentinoje yra 300 tikrojo 
ir dirbtinojo šilko fabrikų, kurie žaliavą 
perka iš užsienio. ' ■ , .

Maisto produktų gamyboje pirmą vietą 
užima pamidorų konservų gamyba. Antroje 
vietoje eina valgomieji aliejai, kurie yra ga
minami iš žemės riešutų, medvilnės ir saulė- 
grąžų.

Ryšium su didele kviečių produkcija Ar
gentina pagamina labai daug sausainių, 'jf 
ryšium su didele cukraus produkcija išaugo 
labai didelė alkoholio gamyba. Gumos — 
kaučuko gamyba patenkina beveik visą vidaus 
rinkos pareikalavimą. Gaminama auto padan
gos, kameros, batų kulnys, elektros laidų izo
liacijos, higienos išdirbiniai, avalinė ir kt.

Nemažą pramonės dalį sudaro ir akus bra
vorai, degtukų, j baldų ir cemento fabrikai. 
Vaistų gamyba Argentina patenkina ne tik 
visą vidaus pareikalavimą, bet dar didelius 
kiekius parduoda užsieniui.

Silpniau išvystyta dažų, kvėpsiu, skrybėlių 
ir popieriaus pramonė.

Iš žemės turtų reikia paminėti žibalą, ku
rio šaltiniai 'randasi Chubute, Neuquene, Šal
toje ir Mendozoje. Be to, daug yra gaunama 
žemės dujų. Maža yra gleežiės ir dėl to ši 
pramonės šaka nėra išsivysčiusi. Technikos 
pramonė [stengia pagaminti tik paprasčiausius 
namų ūkio reikmenis ir Įrankius.

Geležinkelių 1940 metais buvo 44.398 km, 
kurių 11.900 km — siaurieji. Kaip matyti iš 
šių davinių, geležinkelių tinklas Argentinos 
žemės plotui yra gana retas.

Prekybos laivynas 1939 m. turėjo 290.00^ 
bruto tonų. _ , >

Svarbiausieji Argentinos eksporto produktą; 
yra kviečiai, kukurūzai, sėmenys, mėsa, odos, 
viltis ir kvebracho medžio ekstraktas.

Argentinos svarbiausieji Importo jdalykal 
yra geležis, plienas ir jų išdirbiniai, mašinos 
ir autovežimidi, popieris ir popieriaus išdir-

i

Lietuvio k kalbos žodynas busiąs 
vėl spausdinamas *'

Nepriklausomybės laikais su dideliu atsidė
jimu ir rūpestingumu buvo renkama medžią- „ 
ga didžiajam lietuvių kalbos žodynui. Pasku- z 
tiniais prieškariniais metais žodyno ruošimo ' 
darbas jau ėjo prie galo ir buvo pirmieji to
mai paruošti spaudai. Tačiau karas sutruk
dė žodyno1 spausdinimo darbą ir jo pirmasis 
tomas tepasirodė 1942 metais. ,k-

Gr[žtamojo karo volui perriedėjus per 
Lietuvą buvo pasklidę gandų, jog visa žody
no medžiaga žuvusi. Pasirodo, kad spaudai 
paruoštieji žodyno rankraščiai išlikę. Vii- . 
niaus radijas dabar skelbia, jog spaudai ati
duotas antrasis lietuvių kalbos žodyno tomas. 
Sis tomas baigiasi F raide. Ateityje kas'me
tai numatoma lietuvių kalbos žodyno išleisti 
po vieną tomą. Žodynas ir toliau esąs reda
guojamas pr°f- J- Balčikonio. ,

SUSIMASTYMUI
• Ne mokslo patentai ir ne sepfyjieriop! 

talentai sudaro piliečiui garbės vainiką, o 
darbas' iš tikrų širdies motyvų. (Vaižgantas).

• Sveikata — didžioji šio pasaulio vaikų 
laimė. Nė darbas užmuša žmones, bet nuo
latinis kankinimasis. Darbas yra sveikata, o 
kankinimasis tai lyg rūdys pliene; ne jude
sys, bet trynimasis naikina mašiną. (Bercher)

• Dievas laisvę duoda tik tiems, kurtė ją 
myli, saugoja ir ginti nori. (Dawid Webster).

• Ir geležiniuose pančiuose gimęs žmo
gus yra laisvas. (Schiller).

• Mokslas, kuris leidžia žmones dėl jų 
įsitikinimų persekioti, yra priešingas Taikos 
Karaliaus Krisfaus mokslui. (Rager Williann)

• Didžiausia gyvenimo dalis praeina žmo
nėms pikta darant, didelė — nieko nedarant,
ir visas gyvenimas darant ne tai, kas reikia. k 
(Seneka).

• Ateidamas į šį pasauli verkei tu, o ap
linkui tave esantieji džiaugėsi. Gyvenk taip, 
kad apleisdamas pasauli tu džiaugtumeis, o 
kiti verktų. (Rytų išmintis).

• Teisingumas negali būt; Įgyvendintas 
siekimais. Jis įgyvendinamas tik meile.
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(MINTIS) Pirmas gerumo įstatymas: gerbk svetima laisve. Schiller
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SCREENINGAI PRANCŪZŲ ZONOJE
DP sijojimas anglosaksų zonose buvo su- tose Išmierose kitur. Buvo stovyklų, kur 

kėlęs susirūpinimo. Tačiau šioji akcija lietuvių ir baltų, iš DP išmestų procentas 
esanti sustabdyta, kas ir atoslūgi DP tarpe 
atnešė.

Visai kitaip iki šiol prancūzų zonoje, kur 
tikrinimai beveik nežinomi ir kur jie jokių 
furorų nesukėlė. Kad prancūzų zonoj buvo 
šiuo reikalu elgiamasi humaniškai, pagal 
europejiškai suprastą politinę inteligenciją, 
tatai yra žinoma visose zonose. Kiekvieną 
nuostatą galima taikinti su formaliu radi
kalumu ir su humaniška bei politine inte
ligencija. Tas pats ir su tais nelemtais 
screeningais, kurie jau tiek nuėjo, kad DP 
jų šviesoj vargiai begalėjo jaustis žmogum. 
Tie screeningai todėl vieną kartą gali tapti 

' bylų objektu tarptautiniame žmogaus tei
sių tribunole, nes su jais yra užgaunamos 
ir išvietlnamos elementarinės žmogaus tei- 
sėev Tokie screeningai jau yra peržengę ir 

' nusikaltėlio atžvilgiu prokuroro moralę ir 
teisę daryti (tarimus ir užmetimus...

Prancūzų zonoje yra buvę du screeningai. 
Pirmame screenlnge kiekvienas DP gavo 
klausimų lapą, kuriame buvo „eiliniai“ pa
so klausimai plius atvykimo data ir pagrin- 
daš/.Tie lapai buvo užpildyti namuose ir 
paslcūi’kiekvienas su tuo lapu asmeniškai 
atvyko ( komisiją, kurioj buvo Ir vienas 
lietuvių atstovas. Prie klausimų lapo buvo 
priimami visi lietuviški dokumentai (verti
muose) ir liudininkų patvirtinimai tuo at- 
vėju, jeigu nebūtų jokių dokumentų. Taip 
techniškai organizuotas sreeningas buvo 
atmieštas humaniškais respektais komisijoj 
taip, kad ir po pirmos "komisijos nubirusių 
lietuvių ir, apskritai, baltų beveik nebuvo.

Nubyrėjusieji po pirmos komisijos bet 
kokios tautybės DP galėjo savo likimą pa
sitikrinti antroj komisijoj, kuri buvo ir 
paskutinė — atliko DP patikrinimą su 
aukštesne ir galutina kompetencija. DP lū
pose ji buvo vadinama „zonine komisija“. 
Nubirę pirmoj komisijoj lietuviai ir baltai .. _ 
atgavo visas DP teises, nes ir jų’nubirimas skepetaites ir imasi kartu j namus. Kitas da- 
bųvo labiau pripuolamo pobūdžio — pav. \ ‘ ‘ ' ■■■■■■
nestojimas pirmon komisijon, nepasirūpini- 
mas dokumentų vertimais, ar panašiai. Ir 
kitų tautybių DP nubirimas yra pernelyg 
menko procento, taip, kad (ptai negalima 
laikyti nubirimu spaudimo ar ne respekto 
pasėkoje, kaip tatai buvo pasipiktinimo ver-

siekė nuo 25—50%.
Todėl tenka su dideliu dėkingumu pran

cūzų tautos humanizmo atstovams prisi
minti, kad toks respektas ir politinė inteli
gencija nelaimingiausių pasauly 
atžvilgiu, yra tikrojo humanizmo 
gaus teisių faktas, dėkingomis 
(einąs į DP - tremties istoriją.

Prancūzai yra Žinomi tolerantai. 
tautos atžvilgiu prancūzai buvo ir 
tradicijos širdingi ir draugiškai nusiteikę. 
Tuos respektus jie atsinešė ir i screeningų 
komisijas prieš kelių tautų inteligentiją, 
dėkingai besinaudojančią vakarietiškai 
suprastu humanizmu.

Lietuvių šviesuomenę su Prancūziją riša 
kultūriniai ryšiai, kaip su jokia kita tauta 
Europoj. Prancūzija yra mums draugiš
kiausia tauta Europoj. Ir dabar iki šiol mus 
užstojančių straipsnių daugiausia yra pran
cūzų spaudoj.' Net tokiu nepalankiu mo
mentu, Prancūzijoj apie mus yra išleistos 
mūsų reikalui tarnaujančios knygos pasi- 

■ gėrėtinais tiražais. Prancūzų zonoj mes
Tremtinlv^spaudos skiltyse

žmonių 
ir žmo- 
raidemis

Lietuvių 
tebėra iš

esame susitelkę su savo siekimais, su ku
riais neradome prieglaudos niekur. Prancū
zų šviesuomenė ir kariuomenė yra mūsų 
vargų ir mūsų tautos draugai ir simpatikai. 
Mes su dėkingomis širdimis minėsime eilę 
vardų iš prancūzų generaliteto, kurie yra 
aktyviausi mūsų siekimų draugai — už
tenka paminėti kaip atstovus to humaniz
mo, kuris eina mūsų naudai. Tatai prasidė
jo su pirmu prancūzų generolu, (žengusiu j 
šią žemę — gen. Latre de Tassigny, gen. 
Koenig, Laffon, Schmittlein. Respektai ir 
nuoširdumas mūsų vargų atžvilgiu ir ge
neralinių gubernatorių — gen. Widmer 
Wuerttembergo ' generalgubernatoriaus, ku
rio globoj yra visi mūsų centrai —> nuo 
Vliko iki „Čiurlionio“ ar Balfo... Tatai yra 
tikra globa visais atžvilgiais. Arba Badeno 
gubernatoriaus M. Pene, kurio globoj visa 
eilė mūsų mokyklų Freiburge ir kt. Kitose 
provincijose lietuvių kolonijų yra mažai 
arba ir visai nėra, bet prancūzų tautos hu
manizmas Visur toks pat. Rheinhesseno 
generalgubernatorius gen. Jacobsen, ar 
Saaro generalinis gubernatorius M. Grand- 
val kiekviena proga mūsų vargus ir reika
lus pasitinka su nuoširdžiu atsinešimu.

Netinkama reprezentacija
„Tėviškės Garso” 60 Nr. keliama sveikų 

samprotavimų, kurie čia pateikiami. Red.
Apsilankiusiems amerikiečių karių ren

giamose arbatėlėse tremtinių atstovams žmo
nėms su atviromis akimis ir sveika kritika, 
teko pastebėti kelis dalykus, kurie verti rim
to susidomėjimo. Viena, kad tos vaišės būna 
gana kuklios, nes arbatėlei duodama dažniau 
šiai tik skanūs pyragaičiai ir kava. Likusius 
pyragaičius karininkų žmonos susideda (

lykas, tai apdaras. Amerikiečių karių žmonos 
ateina paprastom, gatvės sukniom, tuo tar
pu tremtinių atstovių būna ir tokių, kurios 
atvyksta su vakariniu tualetu, jei ne su bali
nėmis sukniomis. Arba, surengus stovyklose 
užkandžius ar vadinamą arbatėlę amerikie-

Skautininkių konferencija
Vasario 22—23 d. d. Memmingeno Aero

dromo stovykloje (vyko 2 dienų skautininkių 
konferencija. . . ,1

Konferencijoje buvo aptarti svarbūs skau
čių organizaciniai reikalai. Joje dalyvavo 

< daugumoje amerikiečių zonoje gyvenančios- 
skautininkės, buvo atstovė ir iš prancūzų zo
nos. Anglų zonos skautininkės dėl (vairių

To dėkingumą yra verti ir visi profesi
niai pareigūnai, o taip pat ir visa prancū
zų zonos Unrra su gen. Lenclud visai , zonai 
priešaky. Prancūzų zonos Unrra nežinojo 
iki šiol tų screeningų, apie kuriuos kitose 
zonose skambėjo visoj pasaulio spaudoj, o 
taip pat .ir nelietuvių spaudoj. Tatai yra 
humanistinis nuopelnas žmogaus draugų 
tremtinio asmenyje. Tie visi paminėti ir ne
paminėti humaniškos širdies pareigūnai 
eina ir asmeniškai ir kaip savo tautos ats
tovai kiekvienam DP į širdį, o per DP ( 
visas širdis ir atsiminimus, kurie paveldės 
DP vargų išgyventas širdis ir istoriją.

Prancūzų zonoje DP naudojasi eile privi
legijų, kurios nėra žinomos kitose zonose. 
Čia judėjimo laisvė yra iki sekančio apskri
čio ribų imamai DP turi teisę važinėti vel
tui geležinkeliais prancūzų zonoj. Maitini
mas privilegijuotas liko tik šioj zonoj. Tau
tiečiai, gyveną lageriuose už sargybų ir 
vielų, tą supranta. Supranta ir minta iš vo
kiškų kortelių. Prancūzų zona nepažįsta 
lagerių nuo pat pirmos dienos. Kiek tuo 
sutaupyta sveikatos vaikams, jaunimui ir 
visiems, nesunku suprasti ypač tiems, kurią 
neša trečius metus lagerių vafgus. Visų pir
mumų mes čia nepajėgiam trumpame' 
straipsnelyje suminėti. Šiuos žodžius skel
biame savo skaitytojams su dėkingumu, 
nes būtų ir neteisinga tą nutylėti jau gry
nai mūsų tremties istorijos reikalu. Tatai 
yra tiesa, verta paties natūraliausio dėkin
gumo. Jis yra itin gyvas lietuvių širdyse, 
kaip ir visų DP.

Apie DP globą Prancūzų zonoje turės pa
sirodyti išsamus aprašymas, kai tik pavyks 
surinkti reikalingą medžiagą. Prancūzų hu- 
maniznias, prancūzų tautos žmogaus teisių, 
deklaracija per visą DP gyvenimą šioj zo
noj yra realizuota pasigėrėtinai DP sieki
muose ir DP džiaugsme. Tatai yra verta gi
liausio nelaimingo žmogaus ačiū!

, . Dr. Pašiiiškls

čiams bei Unrrai, tremtinių atstovės ateina 
net balinėmis sukniomis arba naujausios ma
dos vakarinėmis sukniomis. Tas faktas me
tasi kiekvienam Į akis ir ne kartą sukelia 
amerikiečių nusistebėjimą.

Pagalvokime rimtai! Ar amerikietės, aukš
tų karininkų žmonos, būtų tokios neturtin
gos, kad negalėtų dėvėti nors tokias pat 
sukneles kaip tremtinės? Ar mes, tremtipiai: 
norime jas išjuokti? Reikia manyti, kad jos 
galėtų pasipuošti dar gražiau už mūsų po-. 
niutes, bet tai jos nedaro takto sumetimais ir, 
be to, amerikiečiai nėra persisunkę puikybe. 
Jie mėgsta praktiškus ir skoningus drabužius 
ir kas svarbiausia, nesistengia suvaidinti tai, 
kas jie nėra. Jos neatvyksta Į arbatėlę tam, 
kad pademonstruotų savo suknelę, bet tam, 
kad turėtų progos sueiti ’žmogus su žmogum. 
O mes, tremtiniai norime juos nustebinti sa
vo ^skudurais. Mes turėtumėm nepamiršti, 
kad esam šelpiami ir patalpos reikalingi. 
Netgi suknia sudaro gyvenimo turini, kuria * 
žmogaus ateitį? Nuolat girdime skundus, kad 
žmonės neturi kuo kūną apdengti, kenčia šal
ti ir alkį, ° kai reikia pasirodyti mūsų glo
bėjams, mes stengiamės suvaidinti bajorus su 
visų gėrybių perteklium. Tokių, prabanga 
gyvenančių ir ją už visa labiau mylinčių, 
skaičius nebus didelis; bet ir jos visiškai ne
siderina su tremtinio būkle. Geras skonis — 
puikus dalykas, bet reikia žinoti, kur baigia
si skonis ir prasideda prabanga. Prabanga, 
jaunystės liga. Ja sirgo didelė dalis poniu-’ 
čių Lietuvoje ir dar iki šiai dienai nepagijo.

Kam teko susidurti su amerikiečiais anks
čiau ir dabar, visi bus pastebėję, kad jie pė- 
ra puošnūs, nesistengia parodyti daugiau, 
negu, jų piniginė išneša. Priešingai, jie .sten
giasi atrodyti kukliau, nevengiant parodyti 
gerą skonį. Ta jų dorybė ir nuims sektina, 
nes, mūsų mastu matuojant, jie yra turtingi, 
o mes bėdžiai.

Jei poniutės stovyklos parengimuose at
vyksta su balinėm sukniom, vyrams nelieka 
kitos išeities, kaip ieškoti frako, nes kaip at
rodys, kada ponia bus su baline suknele, o ■ 
vyras su žaliom DP kelnėm? • Koks gražus 
vaizdas, kada tremtiniai frakuoti ir npnios 
balinėm sukniom suksis kur nors arklidėje 
ar Šaltuose sandėliuose, o vėliau iš baliaus 
grįžusi poniutė skubės savo paršiuką pašer
ti ir jam šonus pakutenti, kad geriau ėstų? 
Ar tokiais veiksmais manome nustebinti ame
rikiečius?

Toks perdėtas puošnumas nesiderina su 
tremtinio padėtimi.

Būtų geriau, kad tiė tautiečiai, kurie būti
nai nori rodyti savo puikybę, tai darytų sa
vo vienminčių tarpe,. bet nesimaišytų ten, 
kur reprezentuojama bendruomenė. Šiandien 
mes esame tremtiniai ir turime tuose rėmuo
se suktis.

Ap‘e Tremtiniu^ imigracija
Amerikos lietuvių „Keleivis” rašo: „IWv

rugsėjo pabaigos ,1946 m., 4.664 išvietinti as
menys ir tremtiniai buvo įleisti į Jungtines 
Valstybes pagal prezidento direktyvą iš 
gruodžio 22, 1945 m. Tą skaičių sudaro- (vai
rios tautos. '

Įleista iki spalių 1, 1946 m. iš Austrijos— 
163, Čekoslovakijos — 173, Estijos — 34, 
Vokietijos — 1.425, Vengrijos 133, Latvijos
— 112, Lietuvos — 134, Lenkijos — 1.679, 
Rumunijos — 27, SSRS — 54, be pilietybės
— 637, kiti — 33.

Metinė kvota Austrijai — 1.413, Čekoslo
vakijai — 2.874, Estijai — 116, Vokietijai — 
25.957, Vengrijai — 869, Latvijai — 236, 
Lietuvai — 386, Lenkijai — 6.524, Rumunijai
— 377, SSRS — 2.712.

Mėnesinis maksimumas Austrijai — 141, 
Čekoslovakijai — 287, Estijai — 1J, Vokieti
jai — 2.595, Vengrijai — 86, Latvijai — 25, ■ 
Lietuvai — 38, Lenkijai — 652, Rumunijai— 
37, SSRS — 271.

4.664 asmenys buvo įleisti į Ameriką prieš 
spalių 1 d., 1946 rh. pagal prezidento direk
tyvą. Pagal raportą, imigracijos vizos buvo, 
duotos daugeliui kitų, kurie negalėjo atva
žiuoti dėl vietos trūkumo ir dėl laivų streiko.

Daugelis amerikiečių piliečių atvažiavo 
prieš spalių 14 d. Bet tas skaičiU8 įleistųjų- 
labai mažas, žinant kad 600.000—800.000 žmo
nių Europoje negalės grįžti į savo šalis

Kol kas Amerika yra įsileidusi mažą skai
čių išvietintų žmonių Kitos šalys jų visai ne
įsileidžia. Jungtinių Tautų organizacijoje, 
svarstant tremtinių ir pabėgėlių klausimą, ki
lo sumanymas juos išskirstyti po atskiras ša- • 
lis sekamai:

Argentina — 38,250, Australija — 19,550, 
Bolivija'-— 9,350, Brazilija — 119,850, Cili— 
14,450, Prancūzija — 102,850, JAV — 354,450, 
Kanada — 30,600, Kolumbija — 25,500, Nau
joji v Zelandija — 4,250, Meksika^— 55,250, 
Peru — 18,700, Švedija — 17,850, Pietų Af
rika — 2^,900, Venecuela — 10,200.

Jei po tiek įsileistų minėtos 'šalys „išvietin
tų žmonių”, klausimas būtų išspręstas. 850.000 
žmonių susirastų sau naują gyvenamą vietą.

kas savo kalboje ( iškilmių dalyvius gražiai 
apibūdino skautybės idėjas — tarnauti Die
vui, TėVynei ir artimui, — kviesdamas vi
suomenę į vieningą darbą, siekiant darnaus 
bendradarbiavimo ir sugyvenimo, savo tau
tiečių tarpe neieškant įsivaizduotų priešų.

Toliau sekė doc. Vasiliausko paskaita, 
„Vasario Šešioliktoji ir mes”, kurioje buvo 
nušviesta Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
prieš 29 metus paskelbimo reikšmė, savano
rių žygiai ir kovos, kuriose taip sunkiai 
anuomet gimė Lietuvos laisvė, per aukas ir 
pasišventintą Sutraukusi- ištisus šimtmečius' 
ją rakinusius vergovės pančius. Čia pat per
skaičius Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
proga VLIKO ir Vyr.(LTB K-#o atsišauki
mus, iškilmės buvo užbaigtos .meniniu pasi
rodymu ir plačia programą.

Lietuvos Nepriklasdmybės 29 metų sukak
ties minėjimas nuertingiečiamg lietuviams 

.. Dalyvis

Vasario 16-fosios minėjimas
Bad Woerishofeno lietuviai iškilmingai pa

minėjo,^ -į .ją, Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventę.

930 vai. uniformuoti skautai ir BadWoefis- 
hofėno lietuvių bendruomenė pakėlė Tautos 
vėliavą, sugiedodami Tautos Himną.

10 vai. Vienuolyno bažnyčioje kun. Skflan- 
džiūnas atlaikė iškilmingas pamaldas už žu
vusius ir kovojančius Lietuvos partizanus bei 
už visus tuos, kurie kovoja dėl Liętuvos Lais
vės ir^Nepriklausomybės.

Laike pamaldų bažnytinis choras, vedamas 
Pesio, gražiai giedojo: „O Dieve galingas”, 
„Palaimintas, kure ateina” ir kitas.

Susirinkiman skaitlingai susirinko lietuvių 
bendruomenė, kurioje dalyvavo stovyklos 
(Camp) komendantas . Klėmanis Su žmona, 
Vienuolyno vyresnysis brolis, latvių bei estų 

- atstovai.
Prieš akto paskelbimą choras, vedamas Pe

sio, giedojo „Apsaugok Aukščiausias”, po to, 
L. T. B. pirmininkas Platens pasakė įžanginę 

1 kalbą ir perskaitė Nepriklausomybės 'Aktą. 
Vėliau sekė stovyklos (Camp) komendanto 
Ktėmanio, latvių bei estų atstovų sveikinimai

\ Pati konferencija praėjo sklandžiai ir nuo
taikingai, Visos paskaitos buvo labai -turi- 
ntngos ir paliko suvažiavimo dalyvėms gilų. 
(spūd|. Ypač gilios Augustinayičienės min- 
tys apie M. Pečkauskaitę.. Prelegentė savo 
meiliškais sakiniais puikiai iškėlė šios mo
ters . asmenybę ir jos reikšmę dabartiniame 
gyvenime. Taip, pa t praktiškai (domi paskai
ta buvo Cesnietjės apie mūsų liaudies meną, 
pailiustruota senais ir brangiais' audinių bei

paliko' gražių (spūdžių.mezginių pavyzdžais.
Nemažesni (spūdi paliko ir kitos prelegen- 

tės.iškeldamos mūsų tautinės kultūros, re
prezentacijos bei auklėjimo klausimus.

Konferencijos ’pabaigai buvo suruoštas lau
žas. Programą atliko „Dubysos” tunto skau
tės. Laužo nuotaiką šiek tiek slėgė šaltos pa
talpos. Laužo pabaigai vyr. sktn. Seserijos 
Vądė, tarė Memmigeno skautėms padėkos 
žodi ‘f linkėjo toliau tęsti gražų jauninto 
auklėjimo darbą. J.tG-nė

Nuertingėne Vasario 16 minėjimas
Įspūdingą š. m. vasario 16-tosios minėjimą 

Nuertingeno lietuvių kolonijoj suruošė vieti
nių „Gabijos” ir „Gedimino” Pilies” tuntų 
skautai, vadovaujami tuntininkės G. Koda- 
lienės ir turitininko dail. K. Žilinsko.

Tautos šventė pradėtą 9 vai. vėliavų pa
kėlimu prie Lietuvių gimnazijos ir kolonijos 
salės. 10 vai. katalikų bažnyčioj atlaikytos 
iškilmingos pamaldos, kuriose be apstaus ko 
lonijos gyventojų, būrio, organizuotai su vė
liavomis dalyvavo tuntų skautai. Kun. Da- 
kinevičius pasakė šventei pritaikytą pamoks
lu "

Po pietų 16,30 vai. šios šventės. proga ko
lonijos salėj pripildytoj gyventojų, išsirikia
vusiems skautų vienetams buvo iškilmingai

kovų, lietuvių tauta, vėl būtų laisva ir ne
priklausoma.

Lietuvių stovyklos -komendantas Mariūnas 
skaitė paskaitą, nušviesdamas 16-sios Vasario 

, reikšmę ir senovės lietuvių kovas dėl nepri
klausomybės. Ponia Petroliūnienė paskaitė 
„Lietuvos Partizanai”, o pradinės mokyklos 
mokiniai padeklamavo keletą eilėraščių, su
giedotas Tautos Himnas. Užbaigus minėjimą 
buvo visų susirinkusiųjų pasirašytos peticijos, 
kuriomis šaukiamasi į pasaulio teisingųjų

įtedrtos rėmėjų aukomis Įsigytos naujos vė- 
liavM, kurias pašventino kun. Dakinevičius, 
Mmms atitinkamą žodį. Tunt. K. Žilins-

ir linkėjimai tęsti kovą dėl Lietuvos laisvės 
bei Nepriklausomybės, kuri buvo taip sunkiai 
iškovota ir kad go dabartinių taip slinkių

sąžinę padėti išblaškytai lietuvių tautai at
gauti Laisvę ir Nepriklausomybę.

E. Tėvelis.

- PADĖKA \;
Visiems, mus' sveikinusiems „Tuščių Pas

tangų” premjeros proga, nuoširdžiai dėko
jame.

Režisierius Ipolitas Tvirbutas
ir 

■aaMMBMUBMMMMMMaHaMMMMMWHMMMMMMBaMMSSSKBl

Unrros paieškojimų įstaiga, Aroisen 
prie Kasselio, ieško siu asmenų:

Lietuvių Dramos Studijos Kaselyje Kolektyvas 
Kvajauskas Vaclovas, 55 metų, gyv. Alytuje; 
Kvajauskas Vladas, 60 metų, gyv. Alytuje;
Kymantas Ipolitas, 45 metų, gyv. Kybartuose;
Laba»aus(kas?) Mečislovas, 27 mt., iš Fuerth;
Latvaitė Aldona, 19 metų, iš Lugetal;
Latvienė Marcelė, 40 metų, iš Lugetal;
Latvytė Altfona, 19 metų, iš Lugetal;
Laurackas Juozas, 34 metų, iš Graudenz;
Lazauninkas Juozas, 54 mt., gyv. Vilkavišky).
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