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MARSHALLIO KALBA AMERIKIEČIU TAUTAI
Vcšiugtonas. (Dena) Antradienio- rytą per 

radiją pasakytoje kalboje JAV užsienių rei
klių ministeris O. C. Marshallis palietė visas, 
ryšyje su Maskvos konferencija iškilusias, 
problemas. , - '

„Ši konferencija — kalbėjo Marshallis^— 
nagrinėjo taikos, dėl kurios mes kariavome, 
centrines problemas. Konferencijoje buvo pa
liestas gyvybiniai svarbus Europos centras — 
Vokietija ir Austrija — tai sritis tirštai ap
gyventa, su išvystyta pramone ir su dide
liais resursais.' Paskutiniuoju laiku ši sritis 
buvo nuvedusi pasaulį du kartu3 prie kata- 
strofos franto. Visi tip nuomonių skirtumai, 
kurie pasitarimuose dėl Italijos ir Balkanų 
sutarčių buvo išryškėję. Maskvos konferenci
joje buvo dėmesio centre ir faktinai liko neiš
spręsti.

Problemos, kurios turi netiesioginės įtakos 
mūsų civilizacijos ateičiai, negali būti bendro 
pobūdžio kalboms ir neaprėžtais formulavi
mais iš šio pasaulio pašalintos. Labai kom
plikuotiems atskirie»is klausimams reikalinga 
konkrečių sprendimų.

Visi užsienių reikalų ministerių tarybos 
uariki buvo vienodos nuomonės, kad Vokie
tija turi būti atstatyta kaip save išlaikanti' 
valstybė, demokratiniais pagrindais, su tam 
toromis garantijomis, kad būtų jai užkirstas 
kelias atgauti militarinę galią. Sovietų s-ga 
pageidauja sudaryti stiprią centrinę valdžią, o 
JAV ir D. Britanija atmeta šį pageidavimą, 
kadangi jos mano, jog tas galėtų privesti prie 
įsigalėjimo nacionalsocializmui panašaus im
tinio, Dar rimtesni nuomonių skirtumai yra 
tesimosios vokiečių ūkio sistemos klausime. 
Sovietinių įstaigų atsisakymas dalyvauti suku
riant išbalansuotą vokiečių ūkį, kaip tas 
Potsdame buvo susitarta, yra didžiausias 
stabdis tame išsivystime, kuris įgalintų Vo- 
ketiją išsilaikyti be svetimos paramos. Po 
ilgų ir nepasėkmingų pastangų prieiti visiems 
bendrai''prie pakenčiamo šio klausimo spren- 
dmo, įvyko anglų ir amerikiečių zonų sujun- 
giuup. Prancūzams ir sovietams mūsų pa
darytas' siūlymas prisijungti tebėra galioje, 
šs sujungimas iš sovietų pusės yra puola
mas kaip pažeidimas Potsdamo susitarimo ir 
kaip pirmas žingsnis Vokietijai suskaldyti, bet 
kartu yra prasilenkiama su tikrove, kad pa
grindą šiam sujungimui davė kaip tik sovietų 
atsisakymas pildyti Potsdamo susitarimą.

Tos pasėkos, kurios kliudė įvykdyti' Versa
lio sutartį reparacijų atžvilgiu, paskatino Tru- 
manų ir jo patarėjus ieškoti Potsdame kito 
pagrindo repAracijų klausimui spręsti. Buvo' 
nusistatyta, kad reparacijos turi būti parem
tos ūkio esme. Maskvos konferencijoje paaiš
kėjo, kad sovietų atstovai šį raštišką susita
rimą visai netaip supranta, kaip Trumanas 
ir buvęs užsienių reikalų ministeris Byrnes.
Milų supratimu Potsdamo susitarime nebuvo 
raityta, kad reparacijas būtų galima imti 
ii bėgamosios gamybos. Šią nuomonę sovie
tai griežtąi atmeta. Jie tvirtina, kad Jaltos 
fsltrimai ir susitarimai jems duoda teisę 
iiiili milijardų dolerių- vertės reparacijas iš 
1 ,uitosios gamybos. Bendrai paėmus, są- 
j ’-i šiuo atžvilgiu buvo vieningi, kad

skirtų fabrikų ir įrengimų klau-

Spėrios atsilieptai apie konfeienci^

negalės

- j " i spauda yra pilna komen'arų 
; ... ui: jai pasibaigusią Maskvos kon- 
I...; ją, Šiai kelios ryškesnės ištraukos.

„Daily Herald”: „Po nepavykusios 
! ,/os aon.e.encijos Amerika ir D. Briia- 
i i neturi kito pasirinkimo kaip savo su- 
; . irs vakarines zonas perorganizuęti nau
jau sąlygomis, turint galvoje tai, kad visos 
V i'ckjos'i ūkiškoji vienybė šiuo metu yra 
i alma. Šios naujos situacijos rezultatas 
Titas, kad pramonės Įrengimų tiekimas So- 
i į Rus'jai reparacijų sąskaiton 
L... vėl vykdomas.”

vThe Observe r”: „Nors dėl 
1 "ešcijos išdavų niekas nebus 
Hinivyięs, bet jau dabar D. Britanija ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės turi rasti su
mirimą dėl tokio Vakarų Vokietijos sutvar- 
kymo, kad ji pati galėtų išsilaikyti.”

„Times”: „Maskvos konferencija "yra 
til as nepasisekimas ir viltys sudaryti taikos . 
įvartį yra visiškai išnykusios. Rusijai yra 
reikalinga plgalba savo nuosavo krašto at- 
lt";ymui, betgi tas negali būti vien tikanglo- 

Maskvos 
perdėtai

ūktų kaštais apmokėtą”,

simas turėtų būti naujai peržiūrėtas. Bet taip 
pat jie nepripažįsta, kad, drastiškas numosi
mas vokiečių pramonės pajėgumo, sudarytų 
sunkumų ne tik Vokeitijai išsilaikyti, bet taip 
pat sutrukdytų ir visos Europos ūkiškąjį 
pasveikimą.

Paskutinėje karo fazėje, kai sovietų armija 
sparčiai žygiavo pirmyn, milijonai vokiečių 
bėgo iš rytų Vojcietijos į Oderio vakarų pu
sėje esančias sritis. Dar prieš Potsdamo su
sitikimą šias vokiečių apleistas sritis sovietų 
armijos pavedė lenkams. Sovietų užsienių rei
kalų niinisteris paaiškino, kad jau Potsdame 
esą galutinai dėl vokiečių t— lenkų sienos su
sitarta ir kad dabar tik techniškai bereikia ją 
pravesti. Mes pripažįstame Jaltoje prisiimtus 
įsipareigojimus atlyginti Lenkijai vakaruose 
už tas sritis, kurios -yra įjungtos į Sovietų 
s-gą rytinėje Curzono linijos pusėje. Jei da
bartinės vokiečių. — lenkų sienos būtų pa
liktos, tai Vokietija netektų sričių, kurios 
prieš karą tiekė vokiečiams daugiau kaip 
penktadalį visų reikalingų maisto produktų. 
Yra aišku, kad Vokietija visais atžvilgiais bus 
įpareigota savo suspaustuose , rubežiuose 
priglausti ne tik prieškarinius gyventojus, bet 
žymų vokiečių skaičių iš Rytų Europos. Ši 
situacija yra neišvengiama, bet mes negalime 
sutikti, kad ji turėtų būti dar labiau pablo
ginta. Lenkija turėtų gauti daugiau resursų, 
negu ji prieš karą turėjo, bet jai mažai pa
dėtų tokios sienos, kurios ateityje sudarytų 
sunkumus. Męs turime galvoti apie tokią 
ateitį, kurioje demokratinė Lenkija ir demo
kratinė Vokietija būtų gerais kaimynais.

Prieš mctus JAV patiekė keturių pakto pa
siūlymą. Mes turim viltį, kad ši JAV prie
monė turėtų kitoms Europos galybėms išsklai
dyti baimę, jog JAV vėl — kaip ir po pir
mojo pasaulinio karo — įvairių taikos sutar
ties sąlygų reikalauja, bet- vėliau gali nuo 
atsakomybės *r nu° sąlygų įvykdymo pa
sitraukti. Ales manome, kad pilnas keturių 
didžiųjų svoris garantuoti Vokietijos demili- 
tarizavjmą įtikintų pasaulį, jog mes esame 
visiškai vieningai nusistatę užtikrinti Europos 
taiką. Betgi į šį mūsų pasiūlymą sovietų 
vyriausybė atsiliepė su. visa eile pakeitimo 
pasiūlymų, kurie visiškai pakeičia paties 
pakto charakterį ir faktiškai jį padarytų kom
plikuota taikos sutartim. Todėl mes esame 
verčiami prileisti, kad arba sovietų vyriau
sybė tokio pakto nenori, arba nori jo sudary
mą nutęsti. Ar galų gale dėl šios"'problemos 
susitarimas būtų galimas, tenka dar palaukti. 
Bet JĄV" laikysią savo ligšiolinio nusistatymo, 
būtent, kad nebūtų Vokietijai sudarytos sąly
gos karą vėl pradėti.

Ginčai dėl sutarties su Austrija baigėsi

/ 'Pirmasis J
Fl ’htng Mrlwi (UP). Pirmadienį bu

vo, atidarytas JT pilnaties susirinkimas Pa
lestinos klausimui spręsti. Sesijos prezi
dentu 45 balsais,buvo išrinktas Brazilijos 
atstovas Oswaldo Ara iha. Po prezidento 
-EUUOJ OA(iq SEiusjg soq(e>Į soispUiEuiipaAS 
liai priimtas 55-i.uoju Jungtinių Tautų 
narių. - ■

Atitinkamuose sluoksniuose ’—■ 'ne
jamos šio susirinkimo p

-Ilsios
z

„Baltimore Sun”: „"Ilgai u 
ir neproduktingos. konferencijos vienintelė 
geroji pusė yra ' ta, kad naują susitikimą 
užsienių reikalų ministerial skaito tikru da- 

. lyku. Jie tikriausiai pripažįsta, kad jų pir
moji konferencija buvo didelis nepasisekimas, 
betgi jie nenori tuo nepasisekimu užbaigti, 
jie darys naują bandymą”.

„I z v i e s t i j a”: „Kai kuriuose ginčy
tinuose klausimuose Sovietų s-ga būtų buvus 
pasiruošusi leistis į kompromisinius sprendi
mu, jei kituose punktuose vakarų valstybės 
būtų parodžiusios palankumą nusileisti'. Kon
ferencija nėra joks nepasisekimas. Yra natū
ralu, kad visų Ministerių Tarybos uždavinių 

•' išsprendimas taip greitai ir tain lengvai ne
gali būti pasiektas”.

— Danijos karalius Kristijo nas X buvo 
palaidotas balandžio 30 d. Prancūzijos res- 
publikos prezidentą atstovavo generolas 
Koenig.

— Naujas britų ministeris okupuotųjų zo
nų reikalams dabar lankosi Vokietijoje.

— Garsusis cepelinų konstruktorius Dr. 
F.keneris išvyksta keliem, mėnesiams į Jung-
tines Amerikos Valstybes.

smulkiais susitarimais. Tie keli punktai betgi 
turi pagrindinės reikšmės. Sovetų s-ga pagal 
Potsdamo susitarimą reikalauja ir tokių vo
kiečių turtų, kurte Hitlerio bei nacių vyriau
sybės buvo jėga iš Austrijos išplėšti. Sovietų 
nusistatymo pripažinimas reikštų tai, kad 
didelė austrų ūkio sudėtinė dalis būtų išimta 
iš Austrijos teisinės kontrolės.-. Tag sudarytų 
abejotinas perspektyvas dėl Austrijos nepri
klausomybės ir dėl savarankiškumo principo. 
Tikrumoje Austrija liktų marijonetine vals
tybe. ' '.

Susitarimas Maskvoje nebuvo galimas, nes 
sovietai stato tokius reikalavimus, kurie su
darytų sąlygas susitverti Vokietijoje centrali
zuotam režimui, paskatintų Vokietijos ūkiš
kąjį smukimą" ir įkeistų sovietams, kaipo re
paracijas, didžiąją dalį Vokietijos gamybos. 
Mūsų nuomone, šis sovietų planas turi tikslą 
netik paglemžti mūsų teikiamą Vokietijai 
paramą, bet taip pat sužlugdyti Vokietijos ir 
visos Europos- ūkiškąjį gyvenimą bei paska
tinti atsiradimą neramumų ir diktatūrų.

Ryšyje su tuo aš skaitau reikalinga perduoti 
dalį tų pareiškimų, kuriuos aš gavau iš Sta
lino. Konferencijos atžvilgiu jis pasakė, kad 
ji. reiškia pirmąjį išsiaiškinimo jėgų ■ pasi
reiškimą. Priešingumų esą-buvę ir seniau, bet 
buvo pripažintas kompromisų reikalingumas. 
Galbūt, kad šioje konferencijoje esą nebuvę 
pasiekta didelių rezultatų, bet jis mano, kad 
visuose pagrindiniuose klapsimuose — demili- 
tarizavimo, politinio sutvarkymo, reparacijų 
ir ūkiškosios vienybės — kompromisai esą 
galimi. Jis nurodė, kad reikia turėti kantry
bės ir hebūti pesimistais.

Aš turiu pagrindo tikėti, kad Geperalisi- 
muso išreikšta nuomone yra teisinga ir, kad 
ateities konferencijose sovietų delegacija pa
rodys didesnį pasiryžimą bendradarbiauti, bet 
mes negalime išleisti iš akių tą faktorių, kokį 
lošia laikas. Europos atstatymas yra daug lė
tesnis, negu mes laukėme ir jau pradeda 
reikštis pakrikimo jėgos. Paciento stovis vis 
blogėja, o gydytojai vis dar tariasi. Todėl aš 
manau, kad veikimai negali laukti tol, kol 
bus pasiektas kompromisas per nuovargį. 
Kiekvieną dieną iškyla naujos t problemos. 
Visi reikalingi veiksmai, kurie galėtų pasi
tikti šias skubias problemas, turi būti įvyk
dyti be atidėliojimų,

Baigdamas Marshallis išreiškė padėką sa
vo patarėjui Maskvoje, respublikonų ^partijos 
ekspertui Mr. Dullęs, bei senatoriams Van- 
denbergui ir Connally. Das jis pabrėžė, jog 
ta aplinkybė, kad Vašingtone dėl siekiamo 
tikslo visą laiką buvo visiškas vieningumas, 
jam buvo Maskvoje neįkainuojama pagalba.

T posėdis
kas mano, kad, taip kaip D. Britanija siūlo, 
susirinkimas sudarys 10—12 narių komisiją 
Palestinos klausimui ištirti. Palestinos pa-, 
dalinimas yra laikomas galimu. Klausimas, 
ar bus įtrauktas į dienotvarkę penkių ara
biškųjų valstybių pasiūlymas, dar tebėra 
neišspręstas'. Pagal tą pasiūlymą iš D, Bri
tanijos turi būti atimtas Palestinos valdy
mo mandatas ir Palestina turi būti 

Kai paskelbta nepriklausoma valstybe. Prieš 
' tai, kad tučtuojau turi būti pradėta disku

tuoti bendroji Palestinos problema, pasi
sakė visos penkios didžiosios valstybėj: 
JAV, D. Britanija, Rusija, Prancūzija ir 
Kinija.

Londonas. Prancūzijos koaliciniam kabine
tui gręsia krizė. Komunistų ministerial žada 
pasitraukti iš kabineto.' Ramadier tarėsi su 
Thorez. Komunistų ministerių pasitraukimas 
atidėtas iki grįš prezidentas iš šiaurės Afri
kos. Prezidentas lėktuvu jau atvyko į Pary
žių. Bet ar jam pavyks išvengti krizės, dar 
didelis klausimas.

Vašingtonas. Antiąmerikietiškų judėjimų 
tyrimo komisijos pirmininkas Parnell Thomas 
pasiuntė prez. Trumanui laišką, prašydamas 
įgalioti teisingilmo .minister! persekioti komu
nistų vadus-, kaipo „nusižengėlius ir sąmok
slininkus” JAV atžvilgiu. Jis pareiškė, kad 
kongresas nerimauja dėl teisingumo departa
mento pasyvumo minėtos komisijos prašymo 
atžvilgiu, kuriame Amerikos komunistų parj 
tijos vadai kaltinami nusižengimu įstatymams , 
ir reikalaujama juos užregistruoti kaip „sve
timos šalies agentus”. (NE)

Roma. Rinkimai Sicilijoje pasibaigė pilnu 
„tautos” bloko laimėjimu. Tautos blokas — 
komunistai ir socialistai — gavo 590.S70 
balsų, dešinysis blokas x— 503.411 balsą, 
Krikščionys demokratai — 399.125 ir nepri-
klausomos Sicilijos judėjimas — 399.125.

Motinai pagerbti
Jau kelintus metus, gražiausio pavasario 

mėnesyje gegužės pirmą sekmadienį, yra 
tęsiama prasminga tradicija — švenčiama 
Motinos diena.

Šį kartą mes prisimename lietuvę Moti
ną ypatingose sąlygose. Tapome išblaškyti 
po plačias šalis, atplėšti nuo savo gyvybės 
kamieno, išrauti iš gimtųjų sodybų, o Tė
vynėje jau septintus metus eina kova ir 
liejasi nekaltas kraujas. Ir nuo to laiko. 
Motinos dienos minėjimas pasikeitė, pasi
darė nepilnas, nevisuotinas.

Kiek gilios prasmės, nuoširdžios pagar
bos ir meilės sukelia mumyse ši diena. O 
lietuvės Motinos kelias per ilgus istorijos 
šimtmečius nebuvo rožėmis klotas. Sveti
mųjų priespauda ir ilgas — savarankišku
mo netekimas Jai statė be galo didelių rei
kalavimų. Tačiatf lietuvė Motina pasiliko 
ištikima savo' gimtąjai žemei ir išsaugojo 
lietuvybę dūminėse pirkiose, prie rožan
čiaus ir maldaknygės >r išbrandino mūsų 
tautai tokius vaisius, kuriais'' mes ilgą ne
priklausomybės laikotarpi džiaugėmės.
Tačiau užgirūvusios mūsų kraštą nelai
mės, kartu užtemdė ir skaidrias Motino* 
dienas.

Ir šiįii šiandien, kada mes, savo nuvar
iusius žvilgsnius nukreipiame | tų nelaimių 

metus — vėl matome vargstančią ir ken
čiančią lietuvę Motiną, gimtoje sodyboje, 
tolimoje šiaurėje, ar čia tremtyje.
Niekad tiek pasiaukojimo, ištvermės ir 
meilės savo kraštui nebuvo reikalaujama iš 
mūsų Motinų, negu dabar ir Ji kantriai 
neša tą didžią naštą vis šviesėjančion atei- 
tin.

Su gilia pagarba ir nuoširdžia meile mes 
šiandien minime Motinos dieną ir tvirtai 
tikime, jog neužilgo ta diena, kada prašvis 
laimės žiburys ir mes visi Jos vaikai pa
jusime šios dienos tikrąją prasmę. 2.

TRUMPAI
— Suomijos Valstybės taryba, pirminin

kaujant respublikos prezidentui, ratifikavo 
Suomijos taikos sutartį.

— Rusijos delegatas saugumo taryboje, 
buvusį Norvegijos užsienių reikalų minis- 
terį, Terje Wold pasiūlė kandidatu į Triesto 
gubernatorius. , ' - ,

" — Rumunija nori gauti britų iždo 
paskolą, kad galėtų pirkti anglų žaliavas ir 
geležinkelių medžiagas.

— Prezidentas Trumanas priėmė Ka
nados ministerial pirmininko kvietimą 
apsilankyti Kanadoje. Trumanas' i' Kanadą 
vyks birželio mėnesyje.

— Nuo gegužės mėn. 1 d. duonos ra
cionas Prancūzijoje sumažintas nuo 300 gr. 
iki 250 gr.

— Meksikos prezidentas M. Aleman ba
landžio 29 d. atvyko į JAV. Vašingtono 
aerodrome jis- buvo iškilmingai sutiktas.

— Tris savaites išbuvęs Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pasiuntinys Wilson 
grįžto į Ankarą.

— Nauji rinkimai Italijoje numatomi 
spalio 12 d.

— Lenkijos ambasadorius Londone pra
neša, kad gegužės mėn. gale 15.000 lenkų, 
gyvenančių D. Britanijoje' bus repatrijuo
jami.

Londonas. 10.000 Londono uosto darbininkų 
baigė streiką. „ ;

Atėnai. Iš čia pranešama, kad per mūšius 
vidurinėje Tesahjoje partizanai neteko 346 
užmuštais ir 249 belaisviais. Likusieji parti
zanai slapstosi miškuose, Graikų kariuomenėj 
daliniuose: 30 užmuštų ir 64 sužeisti.

Vašingtonas., JAV vyriausybė ketina nuo 
liepos 1 d. anglių kasyklas grąžinti jų savi
ninkams. Jei angliakasių profesinės sąjungos 
pirmininkas M. Levis dar kartą iššauks nau
ją streiką, tai šis reikalas bus perduota* 
spręsti kongresui.

Buenos Aires. Užsienio spaudos pranešimo 
Vittorio Mussolini, sūnus buvusio Duče, da
bar gyvenąs Brazilijos sostinėje./ Oficialūs 
B--.-" jos sluoksniai dedasi apie tai nieko 
nežiną. '. ',

1
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Turkija laukia JAV paskolos
Sovietų iškeltos pretenzijos Į kai kurias 

turkų valomas sritis, verčia Turkiją laikyti 
savo pasieniuose dideles įgulas, kurios parei
kalauja didelių pinigų sumų. Sovietų s-ga 
palaikydama savo pretenzija^ prieš Turkiją 
atžvilgiu, matomai, nori sukelti mokesčių 
mokėtojų nepasitenkinimą, kad pastarieji rei
kalautų užsienio politikos revizijos šiaurės 
kaimyno atžvilgiu, sako N.Y. Times specialus 
korespondentas Raymondas Daniell. Turkija 

' netik laiko karo, bet ir dabar yra priversta 
laikyti 750.000 karių, kurie .saugo Kars ir 
Ardahan šiaurines sienas ir budi abiejose 
Dardanelų sąsiaurio pusėse.
/Devyniolikos milijonų tautai, tai yra labai 

' sunki našta. Todėl' Trumano siūlymas padėti 
Graikijai ir Turkijai ginti jų nepriklausomybę 
ir suverenumą, yra nepaprastos reikšmės. 
Kongreso debatų Turkijoje laukiama su di
džiausiu nekantrumu. Turkijai, kuri yra ne
palyginamai stipresnė kariniu, ūkiniu ir po
litiniu atžvilgiu negu / Graikija, nemažiau 

1 svarbu kad pastaroji gautų paskolą. Priešingu 
atveju -- patekus graikų saloms į rusų arba 
kad ir savų komunistų rankas, Tųrkijos pozi
cija, kaip' Dardanelų sargo, būtų visiškai 
susilpninta. Todėl Turkijoj Trumano planas 
širdingiau sutiktas negu Graikijoj, nors ir 
jai tenumatoma % iš bendros .400 mil. dol. 
sumos. Kartais tik baimingai abejojama — ar 
Trumano doktrina sieks pakankamai toli.

Daugelis Turkijoje mano, kad tiktai Anglo— 
Amerikos Turkijos sienų garantija nesustab- 
dysianti nuo tolimesnių teritorialinių reikala
vimų, nebent JAV programa Maskvoje būtų 
išaiškinta, kaip įvirtas nusistatymas sulaikyti 
Rusijos siekimus.

Turkijoj užsieniu politikos kertinis akmuo 
yra jos savitarpines pagalbos sutartis su D. 
Britanija. Tuo pačiu pagrindu ji nori išplėsti 
šį sutarčių tinklą ir.su kitomis Viduržemio 

i jūros valstybėmis. Dabartinis nepastovumas 
Graikijoje, pokarinėj problemos Italijoje ir 
priešingumai tarp Egipto ir D. Britanijos, yra 
kliūtys šiai programai įgyvendinti. Tačiau, 
turkai nenustojo vilties.

Turkija ūkiškai ir1 politiškai pradeda at-\ 
kušti. Prieš karą prekyba su Vokietija siekė 
60% visos užsienio prekybos. Prekyba buvo 
remiam’ -mainų pagrindais. Pokariniame pe-

/ ■ L.

riode pastebėta infliacijos ženklų, tačiau be 
rimtesnio pavojaus. Dabar Turkija mėgina 
pereiti prie užsienio prekybos grynais pini
gais. Prekybos nusistatymuose su Prancūzija, 
Suomija, Čekoslovakija specifikuota mokė
jimo klausimai ir nenustatyta prekių pasikei- 

' timų mainais.
Dėka, savo neutralumo laike kafo ir mil

žiniško pareikalavimo Turk " prekių, jos 
užsienio prekyba nepaprasta vystė. Praė-
jusiais metais jos eksportas siekė 432 mil. 
turkų lirų, o importas 234 mil. taigi užsienio 
prekybos yra aktyvas apie 200 mil. lirų. 
Laike karo ir pokariniame periode Turkijos 
aukso rezervai išaugo iš 25 to iki 200 to.

- Pusė šio aukso kiekjo naudojama valiutos 
padengimui, o likusi dalis — bėdos reikalui, 
pav., karuį.

Š. m. .biudžete numatytą 1 milijardaj ir . vienoje pas-’ 
136 mil. lirų išlaidų, arba 15% daugiau negu 
praėjusiais metais. 19,2% bendros iš!. '' į 
sumos tenka tiesioginiai armijos išlaikymui. 
Apskaičiuojama,_kad pridėjus išlaidas kelių 
konstrukcijai, susisiekimo pagerinimui ir pa
našiems tikslams, kurie sudaro 44—50% viso 
biudžeto.

Sunku tikėtis, kad dabartinė Turkijos ge
rovė ilgai tęstųsi, ypatingai k"' tenka ieškoti 
rinkų. Tačiau rrjanoma, kad n< ai 
devaluacija, numušant lirą nuo 1,30 
dolerį j 2,80 lirų už dolerį, padės 
išsilaikyti reikiamoje aukštumoje.

Importo kontrolė yra' vyriausybės

įtaka padėsianti pakeisti dabartinius 
dos ir saugumo įstatymus, kurie esą 
derinami su demokratinėmis piliečių 
mis.

Vienas opozicijos narys pareiškė: „Demo
kratijos pažeidimas Turkijoje pasireiškia 
rinkimuose ir privatiniuose balsų skaičiayi-, 
muose”. Pagal Turkijos rinkimų istatymvį, 
vyriausybės atstovai skaičiuoja 'balsus, o 
opozicija čia neatstovauja*. Nežiūrim to, nau
jai įkurtoji demokratų partija rūmuose gavo 
52 vietas iš 465. Nepartiniai stebėtojai skai
čiuoja, kad laisvuose rinkimuose minėta par
tija galėtų gauti 30—60% visų balsų.

Aplamai, reikia konstatuoti, kad jei ne 
sovietų reikalavimai dėl bendros Dardanelų 
kontrolės, Turkija gausi resursais, galė'ų 
džiaugtis tokia gerove, kurio, nerastume nė .

-—■ dalyje. ’ (N.Y. Times W.)
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Attlee kaltina Churchilllk
Iš JAV užtrauktos 3750 milijonų dolerių 

paskolos D. Britanija dabar pareikalavo per- 
vesti jai dar 250 milijonų dolerių. Tuo būdu 
iš pakolos jati 1550 dolerių yra panaudoti! 
Skotų prof, sąjungų susirinkime ministeris 
pirmininkas Attlee atsikirto prieš Churchillio 
nuolat daromus vyriausybei priekaištus ir 
pavadino Churchillį „katastrofingiausiu iždo 
kancleriu šiame šimtmetyje”. Esą 1925 m., 
grįžtant prie aukso standarto, kada Churcliil- 
lis buvo iždo kancleriu, prasidėjo tokia krizė, 
dėl kurios ir dabar dar anglių kasyklos ne
gali išvystyti reikiamos anglių gamybos..

’ Atsakydamas į tai Churchillis pažymėjo, kad 
tais laikais darbo atlyginimai nuolat kilo, o 
pragyvenimo išlaidos buvo žymiai sumažėju- 
sios.

ŽYDAI IR PALESTINA

(vykdyta 
liros už -
■kraštui.

Palyginus dar neseniai atsiradęs Palestinos 
klausimas išaugo l pasaulinę problemą ir vir
to tarptautinės politikos dėmesio centru, 
šiam klausimui svarstyti yra sušaukta nepa
prasta Jungtinių Tautų sesija. Nuo vienokio 
ar kitokio šio pasaulinio forumo ėprendimo 
priklausys žydų tautos likimas ir ateitis.

Žydai \( Palestiną kadaise iš Arabijos pu
siasalio atkeliavo. Jie čia įsikūrė ir visą sa
vo istorinį išsivystymą pergyveno. Bet liki
mas jiems lėmė nelaimę: romėnų užkariavi
mai sunaikino jų karalystę, jie buvo iš Pa
lestinos išvaikyti ir išsisklaidė po visą pa
saulį. Tai įvyko pirmaisiais po Kristaus gi
mimo amžiais. Kai arabai savo islamiškojo 
tikėjimo įkvV>ti 7-me šimtmetyje iš savo pu- 
siasalicr į kaimyninius kraštus pasipylė, Pa
lestinoje jie nerado beveik jokių žydų tąutos 
likučių. Buvusios tenai .semitų, kilmes gimi
nės greit išsigimė ir susimaišė su arabais. 
Per visus vduramžius iki pat naujųjų laikų 
Palestina visą laiką buvo grynai arabiška, ly
giai taip pat, kaip senovėje ji buvo grynai 
žydiška.- i ’

Bet žydai savo tėvynės niekuomet nėužmir-

Importo kontrolė yra' vyriausybės griežtai 
centralizuota ir visi prasilenkimai skubiai1 ir 
efektingai registruojami. Dėlto,, JAV pasko
los sunaudojimo priežiūra nėra taip reika
linga kaip Europoje; kur biznieriai užpila- 
kraštą liuksusinėmis prekėmis ir dar inflia
cinėmis kainomis. ' '

Kiekvienu atveju Turkija nenorės prisiimti 
JAV kontrolės, nebet ji bus verčiama. Turki
jos vyriausybė aiškina, kad JAV intervencija 
dėl paskolos administravimo pažeistų jos 
integralumą ir duotų opozicijai ginklą į ran
kas. Iš kitos pusės, opozicija prisibijo, kad 
vyriausybė paskolą panaudos politiniams 
tikslams. , • ) ■

Manoma, kad JAV reikalui esant padarys
Spaudimą, kad paskatintų pakeisti dabar- so. Kylantis jų tautinis susipratimas, bęgyve- 
tinę politinę s stcmą, kuri esartti daugiau pa
naši J diktatūrą negu į demokratiją. JAV

Sis tas apie
Pa/ . .’.lių dienų įvykiai Madagaskare, 

. Prancūzijos kolonijoje, staiga atkreipė viso 
pasaulio dėmesį, juo labiau, kad tie visi kor 
lonijų sukilimai, nežiūrint kuriame pasaulio 
pusrutulyje išsiveržia, jie visi turi kaž kokį 
bendrą ryšį. Pav. Indjos judėjimai jau ne 
kartą anglų spaudos buvo atžymėti.' kaip ko
munistų bandymai susilpninti anglų imperi
jos jėgas ir pn. Žinoma, kas be ko, koloni
jose vietinių gyventojų sukilimus iššaukti 
yra visiškai nesunku, nes kas juos nevaldytų, 

r vis dėlto, valdo svetimi, kurie pirmiau žiū
ri savų interesų, o tik paskui vietinių gyven
tojų- '

Tarptautinėje arenoje Madagaskaro gyven
tojai niekados nėra vaidinę bet kokio vaid- 

, mens. , Jų( yardas buvo beveik neminimas. 
Daug kam buvo žinoma, kad netoli Afrikos 
rytinių krantų, Indijos vandenyne, atskirta’ - 
Mozambico sąsiauriu, yra Madagaskaro sa
la. Bet kas joje ten gyvena, koks jos geo -- 
litinis ir ekonominis vaidmuo, beveik, ne. 
vo minima.

Madagaskaro sala buvo atrasta 1505 me
tais portugalijos jūrininkų, o jau 1642 m. 
ją išverčia prancūzai-; nuo 1810 m. anglų įta
koje. 1883—83 mt. prancūzų globoje ir n.io 
1896 metų galutinai atitenka prancūzams; 
kurie šią salą paskelbia Prancūzijos kolonija, 
ja.

Taigi, Madagaskaro sala yra Prancūzijos 
kolonija valdoma Prancūzijos general-gu- 
bernatoriaus patarėjai. Kraštas yra padalo
mąja teise ir dvi delegacijos ūkio ir finansų 
reikalams, kurios yra tiesioginiai geneiial-gu- 
bernatoriaus patarėjai. Kraštas yra padlin- 
tas Į 20 provincijų.

Pačioje Madagaskaro saloje, 1940 metų 
surašymo daviniais buvo 3.900.000 ’gyvento
jų. Vietinių gyventojų dalis turi daug arti- ’ 
ino ryšio ir panašumo su malaįiečiais, jie 
vadinami niadagasais. Religijos atžvilgiu, di
li -ė vietinių gyventojų dalis stabmeldžiai, 
450.000 protestantų, 461.000 Rymo katalikų ir 
n-mažas kiekis mohdmetonft. Bendrai pa- 
ė T’s, salos gyventojai dar tebėra, gana pri- 
m yvūs. Į •

S-'stinė Tanarivo su 119.823 gyventojais.
Vietin'ai gyventojai — gimę saloje dau

giausia sėja ryžius (1.300.000 ha), manioko 
(svarbiausias tropinis duoninis augalas, ku
rio augina apie 260.000 ha). Manioko yra 
pagrindinė maisto priemonė vietinių gyven
tojų tarpe. Be to, nemažai augina bananų, 
kavos, cukrinių nendrių, vanilės (4,5 viso pa
saulio produkcijos), kaučiuko, ananasų’ ir ki
tų pietų vaisių.

40% išvežamų prekių sudaro ryžiai, be to, 
nemažai išveža kukurūzų, grafito, odų, šal
dytos mėsos, kavos ir cukraus. Neapskaičiuo 
jamas kiek', yra medvilnės ir kakao. Miškų 
yra apie 12°/a

Madagaskarą
• ■ -

Gyvulių ūkis krašte yra labai išplitęs, pav. 
1938 meFų daviniais buvo rasta: galvijų — 
4.947.000, kiaulių — 55.000, avių —191.000, 
ožkų — 150.000 ir kt. Dėl didelio kiekio gal
vijų yra gerokai išplitusi konservų ir šaldy
tos mėsos pramonė. <

Žemės turtai kol, kas dar neištirti^ Žibalo 
gręžimai kol kas nedavė jokių rezultatų. Vie
tos anglis dėl pigios Afrikos anglies neišlai
ko konkurencijos. Nedideli" kiekiai randama 
aukso. (1938 mt. buvo gauta 428 kg) ir šiek 
tiek brangakmenių. 1938 m. buvo išvežta už 
602,7 mil. prancūzų frankų ir išvežta įvairių 
prekių už 819,4 mil. pranc. frankų. Didžiau
si prekybifliai ryšiai yr apalaikomi su metro
polija — Prancūzija. Sb.

nant Vakarų kraštuose, vis labiau kėlė savo 
tėvynės ilgesį ir jie'niekuomet apie kitą kraš
tą negalvojo, kaip tik apie Palestiną, šitos 
dvasfos įkvėpėju buvo Austrijps žydas Theo
dor Herzl, o jo idėjos 19 šimtui, gale grei
tai sužadino naują žydų tautos judėjimą ir 
nuo to laiko jie vieningai siekia atgauti savo 
senąją tėvynę.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Palestina bu
vo turkų imperijos dalimi. Iš 689.000 jos gy
ventojų, žydų buvo tik 85.000. Visi kiti gy
ventojai buvo labai maišyti rasiniu atžvilgiu, 
bet kalba ir papročiais buvo giminingi ara
bams. Vos 10°/o Palestinos gyventojų buvo 
krikščionys. Gyventojų pragyvenimo lygis bu
vo žemas, nes svarbiausias užsiėmimas yra 
žemės ūkis, o žemė gana prasta.

1915/16 m., taip vadinamieji, Hussein-Mc 
Mahon atsiša’ukimai žadėjo arabams paramą 
išsivaduoti iš turkų vergijos ir sukurti nepri
klausomą valstybę. 1917 m. britų vyriausybė 
paskelbė garsiąją Balfour deklaraciją, kurio
je pritarė žydų siekimams įkurti savo valsty-

bę Palestinoje ir ^lar žadėjo savo paramą. 
Kartu ji pažadėjo saugoti pilietines ir religi
nes teises nežydiškosios bendruomenės. 1918 
m. prie šios deklaracijos prisidėjo italų ir 
prancūzų vyriausybės. 1922 m. amerikiečių 
kongresas priėmė Joint rezoliuciją ir steigi
mą žydų valstybės Palestinoje pripažino.

Tais laikais niekas negalvojo, kad žydams 
bus suteikta teisė valdyti arabų daugumą. 
Bet jau tada buvo manoma, kad laikui bėgant 
žydai savo skaičiumi praaugs arabus, paveik
dami juos mažuma ir kad pagal Balfour dek- 
Iraciją jie taikingai užgyvens sau tą kraštą. 

Darant taiką po pirmojb pasaulinio karo, 
ir vėliau Tautų Sąjungai pritariant, Palesti
na buvo pfvesta valdyti anglams mandato tei
sėmis. Nors mandatas saugojo teises ir ne- 
žydiškųjų gyventojų, bet pagrindinai jis bu
vo žydų naudai redaguotas. Tas tuojau iš
šaukė arabų nepasitenkinimą ir jau 1920 m. 
prasidėjo neramumai

Churchillio „baltoji knyga”, kuri buvo pa
skelbta- 1922 m., nebeformulavo aiškiai sieki
mo sutverti Palestinoje nepriklausomą žydų 
valstybę, o tik išreiškė pažadą žydų kultūri
nės autonomijos. Buvo numatoma įsteigti vie
ningą Palestinos valstybę, kurioje žydai ir 
arabai kartų gyventų. Nuo, 1922 m. iki 1929 
m. gyventojų- skaičius nuo 750.000 pakilo iki 
960.0QO, o žydų procentas nuo 11 padidėjo 
iki 16. Dėl tokio žydų didėjimo arabai pajų- 

■'-to pavojų ir 1929 m. įvyko arabų sukilimas. 
Sukilimo priežastis ištyrus, anglai pradėjo 
varžyti, žydų imigraciją ir žemių supirkinė
jimą. Tuomet ilgą laiką buvo ramu. Tiktai 
1936 m. vėl. įvyko arabų streikas. Tada jau 
Palestinoje buvo 1.366.000, gyventojų, o žy
dai jau sudarė 28%.

1937 m. buvo kilęs projektas padalinti Pa
lestiną į dvi dalis: žydams ir arabams. Buvo 
sudaryta komisija, kuri ilgai tyrinėjo šį rei
kalą ir 1938 m. lapkričio mėn. paskelbė, jog 
šis projektas yra neįgyvendinamas. Užėjęs 
karas Palestinos problemas buvo nustūmę, | 

■ paskutines eiles, o kovos tarp žydrą ir araoų 
buvo apsiraminusios. Bet dabar šis opus 
klausimas vėl atgijo ir, reikia manyti, jaunai 
Jungtinių Tautų Organizacijai jis bus kie
tas bandymas.

:s

fkaSau Jau
< . • I- , . .

, Rašau.... Labai keistą man pačiai... Kam? Dėl ko?. O gal tik 
todėl sumaniau dabar rašyti, kad visas mano gyvenimas — 
keistenybių raizginys. Iš tikrųjų: šokau, dainavau, piešiau... Ir 
kam? Kad duoną užsidirbčiau, kad kitiems patikčiau, kad į švie
siųjų žmonių viliojantį pasaulį patekčiau. Kokia ironija ir koks ' 
keistas išgyvenimas!

Turėjau laimės, tikriau sakant, nelaimės staiga iš kabaretinės 
giri iškilti į vadinamųjų aristokratų viršūnes. Buvau dama. Didelė, 
reikšminga dama. Visi pagarbiai lenkėsi, rankas bučiavo, protek
cijų ieškojo. O paskum... Koks veidmainiškumas! Daugelis tų 
pačių žmonių nė iš tolo nebenorėjo pasisveikinti. Apsimetę nematą, 
skubiai praeidavo pro šalį.

Šimtu procentų esu įsitikinusi, jeigu aš vėl panašiai iškilčiau 
arba anose sąlygose grįžčiau į kabaretą, — vėl mane; daugelis 
a slringai sekiotų, jokių gėrybių už malėnumų valandėlę nesigai
lėtų. Ne tik rankas, bet ir kojas bučiuotų.

Juokinga ir paradoksiška. Ne kojas, bet mano batukus bučiavo. 
Šampaną norėjo iš jų gerti. Tik man labai šlykštu pasidarė, ir aš 
žvėriškai pasipriešinau. Nežinau, ar iš didelio malonumo jie buvo 
benorį tai padaryti, ar tik ištvirkaudami kitų aprašytais būdais. 
Tikras, savaimingas orginalumas, nors ir ištvirkaujant, man pa
tikdavo. Bet niekad nemėgau beždžioniško kraipymosi ir falšy- 
vumo. Tuojau man šlykštu ir neįdomu būdavo.'

Tuos ypatingus, kaip mano šefas sakydavo, „a grosse Flsch" 
pasilinksminimus surengdavo ne bet kas.' Labai meiliais savo ka
valieriais išvysdavom gana aukštus ir garbingus laikinosios sostinės 
ponus. Už viską sumokėdavo, žinoma, pirkliai ir bankininkai. Jie 
tai ir būdavo tikrieji viešpačiai, o anie — kaip ir svečiai ar tos 
nakties bendrininkai. . 1 x

Sumokėdavo daug. Juk ne tik Abraša Chaipelovič, bet ir mes 
tokiais atvejais žinojom, kiek paimti. Padainavai necenzūrlšką 
kupletą — šimtas litų, .pašokai ant stalo Ievos suknelėj — trys 
šimtai litų. O paskum... Kaip pasisekdavo. Aš niekad nemėgau 
apvaginėti ar kaulyti, bet mano bendrininkės Ir čia pasižymėdavo.

Pragariškai sunki restorano šokikės ar bardamos d »->na. Nuola- - 
tinės mes buvom keturios: dvi artistės ir dvi bardam- ■ Po progra-

mos visos tapdavom tik bardamos. Toks pagrindinis darbo sutartiei 
punktas. Vis naktimis, vis kitiems ir vis kad būtų šilimos, jausmo,, 
Dažnai, kaip buldogas, išsišiepęs' Abraša Chaipelovič surikdavę: 
„Merzavka, tū šiandie visai nepakenčiama! Aš tau nė pusės ne
galėsiu sumokėti savaitgaly! Man bankrot. Žiūrėk, kiek svečių 
bepasiliko pas mane. Visi bėga pas Olchowską į „Patria“. O kodėl 
ten gali?'

Visai kitoks jis būdavo, kai pasakydavo: ,.Šiandie a grosss 
Fisch!“ Tada jau — „panelės, pasistenkit." Riebiu nutukusiu 
veidu saldumas varvėdavo. Pilvukas nebeslėgdavo jo bet,-tarytum 
balionas, kilnodavo. Tie ypatingieji pasilinksminimai įvykdavo 
s-’lyg užsakymu iš anksto, nes kitaip neįmanoma buvo. Reikėjo 
d’dysis trečiajam aukšte kabinetas rezervuoti, virtuvę paruošti, 
orkestras įspėti, kad grotų po programos ponams aukštai, o svar
biausia — merginų parinkti. Net iš gatvės būdavo pakviečiamos,

Kokia draugystė... Kartais klaiku klaiku pasidarydavo man. 
Lyg veidrodyje išvysdavau pati save - dabar ir ateityje. Skaudžia! 
pajusdavau, kad aš smunku ir išeities nebėra. Bet vėl, tarytum, 
pasiguosdavau, prisiminus liūdnai bravūrišką emigrantinį fokstrotą: 
„Vsio trynj trava. Proščai sovietskaja daliokaja Moskva."*) Pa. 
galvodavau: koks čia, pagaliau, skirtumas tarp jų ir mūsų? Gal tik 
tėkš, kad jos mažiau inteligentiškos.

Atskirų kabinetų ponai pradėdavo rinktis apie pusiaunaktį. Jie 
būdavo jau gerokai įkaušę ir užkandę, o mes — pavargusios po < 
programos ir alkanos. Tą dieną šefas neleisdavo paduoti mums 
įprastos restoraninės vakarienės. Jis buvo suinteresuotas, kad mes 
daugiau suvalgytumėm jponų sąskaita ir pačius ponus įtrauktumėm 
į didesnes išlaidas. Išties, mes gerokai valgydavom ir mielai išger- 
davom. Nes kas gi tokį darbą blaivas galėtų dirbti. Tik gerdavom 
vyną arba šampaną. Užsisakydavom daug Užsieninių vaisių ir ge
riausių saldumynų. Nuotaika žymiai atsigaudavo. Aš labai mėgau 
Vynuoges, ananasus, saldainius, su likierium ir riešutinį šokoladą.

Bet vėliau, vėliau... Oi Dieve, kaip aš nebeapkęs davau pati 
savęs ir visų žmonių, svarbiausia — šitų aukštųjų ponų, kaip ir 
mano išnaudotojo Abrašos Chaipelovič. Tokia niekšiškų, tokia 
šlykščiai purvina pasijusdavau aš, tarytum koks šliužas, patekęs į 
viešąjį taką ir visų be atodairos mindomas ir niekinamai.

„O Viešpatie, kiek nuodėmių ir nedorybių užtvino mano sielą. 
Aš skęstu ir žūnu nebepataisomai,.. Viešpatie, padėk Tu man 
išbristi iš to šlykštybių liūno. Aš trokštu vėl švari, skaisti tapti“

*) Viskas niekai. Sudieu toli nuo mūsų sovietinė Maskva.
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PHsiminfcime ir page^Įkvme Motina,
- '„Ai atsisakiau savo močiutei 

O aš nuo pusės iau vasarėlės 
Ieškok, močiute, sau verpėjėlės, 
Sau verpėjėlė8 ir audėjėlės”

’ (Liet, liaudies daina).

Kultūringasis pasaulis įvedė motinos die
no! minėjimą, norėdamas įrodyti, kad žmo
nija ypatingai įvertina, ar stengiasi išmokti 
įvertinti motinos vaidmenį gyvenime. Salia 
visokios rūšiės herojizmo yra iškeliama mo
tina, kukli ir tyli kasdienybės herojė. Ji yra 
tokia pati, visomis savo ypatybėmis, kur ji 
begyventų, kokios tautos atstovė ji bebūtų. 
Motina — kantrybės, pasiaukojimo, meilės, 
savęs išsižadėjimo simbolis.. Tačiau kiekviena 
tauta yra Sukūrusi, lyg ir savotišką motinos 
lipą; kaip ir kiekvienoje tautoje motina- yra 
davusi be to natūralaus, įprastojo dar speci
finį savo įnašą tautai.

Lietuvių tautoje lietuvės motinos indivi
dualizmą sukūrė visas lietuviu tautos rtueiįas 
kelias, visas tautos gyvenimas,- jos vargai, ar 
iškilimas, gamtos idiliškumasą (lietuviškasis 
menas. Visa tai, kad ir lietuviškąjį individua
lizmą sukūrė. Bet to lietuviškojo individua
lizmo sukūrimui yra nepaprastai daug prisi
dėjusi motina, būdama1 tuo pirminiu lietuviš
kojo individualizmo Ugdymo šaltiniu. Nūnai 
kiekvienas galime pasakyti, kuo 'skiriasi lietu
vis nuo kitų tautų žmonių ir jį charakteri
zuodami iškeltume jo būdinguosius 'bruožus. 
Tačiau kodėl lietuvis yra toks, kiek yra prisi-

Bernardas Brazdžionis

• / MOTINAI
Girdi tu, motin, mūsų žemės raudą 
k skundus blaškomų sodybų ir namų — 
Ir tau šaltam kape gal širdį skauda, 
Ir tau -šaltam kape gal neramu.

Girdi — praeina tremtinių kolonos, 
It krinta ašara ant vieškelio akmens, — 
Kai jie basi bus jau anapus Dono, 
Jų skausmo ašara dar vis ugnim rusens 
Nukritus ant vagos, kur mirė duona, 
Sumindžiota kazokų, ne rudens. '

Ir niekad ten nedygs žolė, ir niekad 
Nei rugio 'žiedas, nei kūkalio nežydės, 
Ir lėmė džius tuščia, nuo jos sudrėkus, ę 
Ir tau. o njOtin,’ namuose mirties. 
Ir tau, o motin, ašara pasiekus 
Išplėš ramybę amžiams iš širdjesC

Ir tu girdėsi mūsų žemės raudą 
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų 
Ir tartum gyvai tavo širdžiai skaudant 
Tau ir šaltam kape bus neramu.

Karštai su ašarom!? melsdavausi rytais. Ne vieną kartą jau buvau 
sumaniusi sausa pluta maitintis ir kruvinais keliais ropoti j 
šventąja vietą, kad savo sielą nuplausčiau, kad visi nusidėjimai 
būtų man atleisti. Bet čia vėl atsimindavau anuos ponus, gražias 
išdidžias jų ponias, linksmus vaikučius ir susimąstydavau: „Argi 
aš tikrai jau tokia niekšiška?“

Šokau, dainavau ir piešiau. Vis kitiems, kitiį malonumui. Dabar 
rašau. Bet tik sau. Rašau, kad sieloje lengvėja, kad plunksna ir 
popierius geriausi draugai. Nuoširdžiai, atvirai "tilt su jais galiu 
pasiguosti. Pabandysiu pati sau kaip ir išpažintį atlikti.

Branginu išpažintis ir atlieku jas. Po to ilgai man stipru, ramu 
Ir sviesų. Išganingai apvaldo mano jausmus ir protą šilti prislopinti 
kunigo žodžiai. Jautriai pergyvenu tą įsijaustą giluminį dvasininko 
šnibždėjimą. Jis mane pavergia ir užhypnotizuoja. Norėčiau, kad 
tai Ilgai ilgai, be galo truktų. Kaip gera ir jauku būtų tokioje 
būsenoje visada pasilikti ir jau niekad nebegrįžti į savo gyvenimą.

Dažnai panūstu vienuolyno ir pavydžiu vienuolėms. Bet vėl 
tik svajonės ir jausmai. Daug svajoju, daug mąstau, tačiau valios, 
ir ryžtumo visada man trūksta. Vien tik dėl to gal aš nelaiminga 
ir esu. Visa tai gerai suprantu, bet kas gi daryti? Tik dėl to už
valdo mane žalingos aistros ir kai kurie žmonės.

Daug žmonių mąno gyvenime praeina be žymės, be pėdsakų, 
tarytum pakelėj namai, medžiai ir kiti daiktai, greitai važiuojant 
auto. O šit pasitaikė Pėtia ir — stop! Įkliuvau, kaip žuvis tinkle. 
Juo daugiau blaškausi, juo daugiau narpliojuos. Ar aš laiminga su 
juo? — nė! O atgalėčiau be Pėtės gyventi? — irgi ne.

Antrasis buvo Tonia. Pirmasis atsirado, kaip natūralus, savaimin
iai jaunystės troškimų įsikūnijimas; antrasis — gana fatališkai.

Atsimenu. Buvo jau vasaros merdėjimas. Baigėm linksmybių 
sezoną po atviru dangum, storų mūrų apsuptam kieme. Jis Šliejosi 
prie restorano vletuvės ir kitų užpakalinių įrengimų. Gilumoje 
buvo pakili dengta estrada ir tokie pat įrengimai pasieniais. Ten 
slėpėsi jaukios kabinos nuošalumo reikalingiems lankytojams.

Klemo aikštę gyvino keli plačiašakiai klevai, kuplios liepos ir 
įvairūs šiltadaržiuose išauginti žalumynai — oleandros, laurų, 
citrinų medeliai ir tankūs, susiraizgę, vijokliai ant dailių medinių 
krotų. Vakarais užtvindavo jauki mistiška paslėptų lempų šviesa. 
Fontano purkšlės sužėrėdavo įvairiaspalvėm ugnim. į Tada pa
sivaidendavo man pasakiški magaradžių sogai. Gyvai prisimin
davau Skaitytus veikalus apie turtingą Rytų' valdovų ekzotįką.

AisUingąi mėgau, nors vajzduoįėį dažnai aukęĮiąųtį j apiį to?

Lietuvės motinos individualizmas
dėjusi motina jo charakterio išūgdymui, ko
kia ta buvo lietuvė motjna?

Koks yra lietuvių tautos nueitas kelias, toks 
ir lietuvės motinos yra buvęs kelias ir kokia 
yra buvusi lietuvė motina, tokia yra tapusi ir 
lietuvių tauta. Tiesioginiam kontrakte būda
ma šalia savo vaikų, pirmosios vaikystės 
metuose, sekdama juos brendimo amžiuje ji 
buvo ta3 pedagoginio apsisprendimo faktorius.

* Pedagoginiai mokslai nuolatos įTodinėja, kad 
ypatingai pirmosios vaikystės aplinka turi ne-1 
paprastos reikšmės busimojo »žmogaus cha- 
rąkjeriui.

Lietuviškoje kaimo šeimoje tos pedagogi
nės nuotaikos ir apliukos kūrėja buvo mote
ris, motina. Ji, Vaižganto manymu, savo šei
mos karalienė, šeimos centras. Vyro gerbiama 
lietuvė motina — pilnateisė šeimininkė, savo 
ūkiškojo turto valdovė. Ir sukuria ji lietuviš
koje grįčioje tą taip reikalingą šeimos dva
sią, aplinkos nuotaiką. Mus ir dabar žavi tas 
buvęs ūkininko šeimos tradicijų gausumas ir 
jų gerbimas, ta tam tikra nustatyta dvasinė 
tyarka, religinis orumas. Mus stebina .tie buvę 
tėvų ir vaikų santykiai, tėvų ir senesniųjų 
autoritetas; mes gėrimės darbinga namų dva
sia. O šalia viso to dar bendras lyrinis nusi
teikimas. Lietuvis yra linkęs lyrizmam Visa 
lietuvių literatūra, net gi lietuviškasis epas 
yra- lyrizmu persunktas. To lyriškumo šalti
nis — lietuvė motina. Lietuviškasis liaudies 
menas eina iš kartos į kartą, lietuviškojo me
no, o ‘ypač pritaikomojo kūrėja didele da
limi yra lietuvė moteris. Ji pati idiliškos gam-' 
tos, gėlių, lietuviškų raštų, dainų išauginta, 
augina toje pat dvasioje ir būsimas kartas. 
Lietuvės motino3 lyrizmas, gilaus jausmo -ir 
stipraus išgyvenimo paremtas; jis — neplokš- 
čias, nepaviršutinis. Jis-gilus, išsiliejąs ■ lietu
viškame liaudie- mene, kukliose formose, ra
miame spalvų-derinime, dainų žodžių ir me
lodijų sulaikytam jausmo prasiveržime. Pritai- 
tc iasis menas jra turėjęs begalinės įtakos 
lietuvės moters individualizmui. Tačiau tas 
jausmo gilumas ir palinkimas lyrizman per 
motiną auklėtoją išsilieja lietuvių taiftoje ir 

Jš pirminio prilnityviojp meno gimsta Ijetu- 
viškasis menas, lietuviškieji menininkai.

Lietuvė motina kaimo tradicijų išauginta 
buvo principų ir pareigos žmo’gus. Be meilės, 
ar iš meilės ištekėjusi ir tapusi savo namų 
šeimininke ji sąžiningai ir visu orumu ėjo 
savo pareigas: ji buvo savo turto saugotoja, 
jo tvarkytoja, prisirišusi prie nuosavybės, 
vaikų auklėtoja, vaikų ateitimi susirūpinusi. 
Lietuviškos kaimo šeimo, principus yra ap- 
sprendusi religija. Todėl ir moters motin.« 
charakteryje buvo ryškus religingumas, iš to . 
pareigos supratimas ir joms nesipriešinimas.

Lietuvė motina yra prisidėjusi ir prie in
telektualinio gyvenimo sukūrimo. Gausus ir 
staigus lietuvių inteligentų atsiradimas, verži
masis į intelektualinį pasaulį/neatsirado be 
priežasties. Lietuvė motina ne tik ką d nesi
priešino, bet visada stengėsi ,kad vaikai no
rėtų mokytis ir siektų mokslo. Gal būt, nie

kas mūsų taip nestebina, kaip moters kaimie

limą tokį žavų pasaulį. Gaudyte gaudydavau kiekvieną knygą, kur 
buvo rašoma apie tolimųjų Rytų -gyvenimą. Gal tik dėl to mane 
masino ir ši restoraninė aplinkuma. Patiko man nerūpestinga,
išlaidi publika, patiko visokį netikėtumai; patiko šokti ir dainuoti. 
Visa buvo man malonu ir miela, bet tik liįli viešosios programos 
užbaigimo. Po to dažniausiąi prasidėdavo mano kančios valandos 
ir bergždžia kova su prievarta. Retai aš pati, pasirinkdavau ma
lonų sau svečią. Tą teisę turėjo tik jie. Kiekvienas svečių ne tik 
galėjo mane kviestis prie savo staliuko ar j uždarą skyrių, bet ir 
reikalauti. Pareikalauta turėjau būti linksma, meili, kad svečias 
kuo dauginusia pelno duotų mano šefui. , ,

... J ' £ ; . r. .
Artėjo ruduo. Į siautulingą šokančiųjų būrį krito vienas kitas 

pageltęs drebantis medžio lapas. Krito nenoromis, ilgai ore virpė
damas. Aš jaučiau, tarytum tie lapai gyvi būtų ir skausmingai 
pergyventų žaliosios savo vasaros artėjančią mirtį. Atrodė man, 
kad jie valingai ilgai planiruoja, kad (ik ne taip staiga atsigultų 
žemėje ir,patektų po besilinksminančiųjų kojomis.

Šitie nugeltą krintą lapai ir tasai ilgesingas vergo skausmo 
tango, kur surdinkų prislopinti smuikai, kur staigą prasiveržia 
akordeono rauda, kur reti nejaukūs būgno bumbterėjimal, — vi
sada sopamai sukrečia mano būtybę. Aš pasijuntu, kaip sunkiam 
ilgam hypnoze. Mano sieloje kažkas, pakirsdamas visas jėgas, 
čiulpia ir maudžia be atvangos.

Tą vakarą panašioj būsenoj sėdėjau už mūsų vadinamojo tarny
binio stalo, Jis stovi netoli estrados, beveik aikštės kampe. Labai 
patogus observavimo punktas. Laukiama buvo programos pradžios. 
Tuo metų per aikštę, pro tankiai sustatytus staliukus, pro šokan
čiųjų aikštelę praėjo solidus ponas ir atsisėdo už laisvojo stalelio, 
kur buvo užrašas „rezervuota“, "~

Zvalios, gerai prišaudytos mano akys tuojau pastebėjo, kad tai 
visai naujas žmogus mūsų aplinkoj. Porą kartų vogčiomis žvilgte
rėjo jis į mane ir pasišaukė kelnerį."^Ant jojo stalelio netrukus 
atsirado kava ir benediktino pusbonkė. Iš specialaus odinio dėklo 
išsiėmė jis drūtą Havanos cigarą. Ramiam ore lengvai sklaistėsi 
pilkšvi dūmai ir pradėjo dirginti mano uoslę. Aš kvėptelėjau ke
letą kartų ir atsikvošėjau iš savo šuštingimo.

Keista, bet faktas. Notoms kvėpuodavau gerų cigarų dūmą- Su 
juo bematant man siedavosi tikras vyriškumas, prabanga, nerū- 
ReatiBjįuinas ir agaffšžta sayaiaafeišfeufflp galimumai,

>

tės dvasinis pažangumas ir platumas. Ji nori 
išmokyti sūnų, bet stengiasi mokyti ir duk
terį kai tik mergaitėms mokslas darosi įma
nomas. Nesąmoningai, instiktyviai lietuvė 
motina jautė esą reikią civilizacijai ir ger
būviui priaugti, dvasinėje kultūroje ji. ieško 
savo vaikams laimės ir prasmės?. Dėl to ji 
uoliai dirba ir vargsta, norėdama geresnio 
gyvenimo vaikams, gal gerbūvio siekiant,bet 
siekiant jo teisingiausiu keliu i per mokslą. Ir 
daugeliu atvejų mes ieškome to pagrindo, ko
dėl lietuvė motina, kaimietė' įnoteris taip 
teisingai suprato kultūros reikalingumą, iš 
kur tie dvasiniai plonumai, ar tai ne pa
likimas didžiai kultūringo, senovės, didžiai 
kultūringos visuomenės, kurios nesunaikino 
nei svetimųjų okupacijos, nei bauūžiava, nei 
kitos negerovės.

Iš kur lietuvė motina suprato, ieškodama 
savo vaikui laimės, kad ta laimė glūdi žmo
gaus didžioje dvasioje, kad proto pažinimas, 
užgrūdinta valia, neišlepinti jausmai, kad tu
rėtas gyvenimo kelias, nuolatinę darbas ve
da į tikslą, į siekimą kąž ko 'didesnio, pasto
vesnio, puikesnio, kad pilnam žmogui reikia,- 
mokslo ir šviesos. Irt pati vės temokyta ji 
sėda prie ratelio ir moka savo vaiką skaityti.

Lietuvė motina yra neatskiriama nuo lietu
vių tautos. Tas neatskiriamumas glūdi jos 
patriotizme, jos kietume, nenutautėjime. Jokios 
civilizącijos nelepinta,- užgrūdinusi valią že
mės ūkio darbe, ji visada liko nepalaužiamos 
lietuviškos dvasios. Tis sugebėjimas išlaikyti 
lietuvišką dvasią, nepasidavimas svetimoms 
įtakoms, tas pamėgimas lietuviško kasdieni
nio. gyvenimo, tas neieškojimas lengvesnio , 
rytojaus, o suaugimas su savo ūkiu, lietuviš
kų kampu, visa tai, ypač dabar, atrodo mums 
nepaprasta, puiku, herojiška. Ir dabar minė
dami kažkur toli nuo savo žemės motinos 
dieną tikime, kad lietuvės motinos tvirtumas) 
pagelbės išlaikyti visa tai, kas mums yra 
brangu ir šventų, mes tikime, kad lietuviškasis ■ 
motinos individualizmas visada mokėjęs taip 
stipriai pasireikšti Lietuvos vargo dienose bus 
nepalaužiamas ir dabar.

Mes vis kalbėjome apie lietuvę kaimietę 
moterį, lyg kad nebūtume turėję lietuvės inte
ligentės, ar miestietės. Bet visų lietuviškąjį 
individualizmą yra įgijusi kaimietė motina ir 
sukūrusi savo tipą. Lietuvė miestietė visą tu
rinį ir lietuvišką dvasią yra gavusi iš kaimie
tės motinos ir tėra pakeitusi tik savo išorinę 
formą. Lietuvė miestietė motina dar nėra su
kūrusi savo tipo, ji arba nutolo nuo kaimietės 
dvasinio individualizmo ir tapo nebelietuviška, 
ar likusi jam ištikima ir pakeitusi tik savo 
formą, liko esmėje tokia pati lietuviško kaimo 
motina.

Ir išeivijoje lietuvė motina negaliu išsižadėti 
lietuviškojo individualizmo. - Ji privalo turėti 
tas pačias lietuvės motinos ypatybes, kurios 
buvo tipiškos anais laikais ir kurios taip rei
kalingos šiandien. Juk ir vėl keičiasi tik lai
kas, tik aplinka, o esmė, turinys nuolat kar
tojasi. Juk lietuvių tautos kelia3 yra.toks pa
našus: mums visada reikia per vargus ir ko
va* siekti laisvės, Iaimės ir gražesnės ateities.

LIETUVEI MOTINAI
Ir vėl švenčiame tremtyje Motinos dien^ 

Mūsų namų žiburys,' lyg ta žaltvykslė vėjo 
blaškoma, tai sužiba, tai rūke paslepia aavo 
liepsnelę. Vargas mums, jeigu nustosime to 
namų židinio — žibuiėlio. - Kur tada pailsė
sime, kur susišildysime? Be jo nepajusime, 
kad esame namie. Be jo nebus kas mus riša: 
blaškysimės, iširsime, žūsime.

Motin — liejuve, Tavo uždavinys ir trem
tyje, kad ir sunkiausiose sąlygose, tą lieps
nelę išsaugoti, o kaitų su ją Jt lietuviškos 
šeimos židinį. Ištiesk savo ranką visiems tos 
šeimos vaikams, o ypač tiem*, kurie sveti
moje žemėje neturi motinos. Tegul ir jie pa
jus, kad motinos meilė jų neapleido.

Kas Tavo ištiestą lanką priims dėkingai, 
tas atgis, įgaus jėgos ir drąsos. Kas Tavo 
ranką priim3 lyg alkanas duoną, tą apleis ne
viltis, sužibės jo akys ir lūpog ištars: „Aš jau 
nebe vargšas, jau ne benamis.” O kas Tavo 
ištiestą lanką paspaus, tas pasižade3 Tave 
amžinai mylėti, gerbti, už Tave kovoti, Kartu 
su Tavim jis neapleis ir. visų mūsų Motinos 
Lietuvos.

Ir grįši tada, Motin — lietuve, į savąjį 
kraštą jau nebe tuščiomis rankomis, nes tavo 
vaikai broliais ir seserimis vadiną vienas 
kitą; jie suras, nors ir sugriautų namų židinį 
nį. o pripuolę prie žemės ištars: „Motin — 
Lietuva- Tave mylių, dėl Tavęs dirbsiu, Tau 
gyvybę paaukosiu,” •

Dr. Marija Žilinskienė
Baltijos Moterų Tarybos Pirmininkė.

Lietuvos istorija mums pasakoja apie nenu
ilstamas žemaičių kovas, Lietuvės padalinimą, 
spaudos draudimą, knygnešių gadynį, moky
klas prie ratelio. Kur gi tada buvo lietuvė 
motina? Ji gi buvo didžioji vargo ir skurdžių 
dienų dalininkė, šeimos rūpesčiuose pasken
dusi, ištikima padėjėja vyrams ir vaikam* 
kovose. ] . a

. Tat ar nenuklysta kartais jaunoji lietuvė 
motinų nuo to lietuviškojo motinos individua
lizmo, galvodama, kad kažkodėl ji tik ramiu* 
laikus gyventi turėtų ir tik gyvenimu džiaug
tis norėtų. Sakoma vargas ir džiaugsmas — 
viskas priklauso šiam gyvenimui. Tik var
gingąsias dienas reikia pakreipti savo valio* 
grūdinimui, savo asmenybės tobulinimui. D*-”" 
bartinių laikų lietuvė motina lenepamiišt*, 
kad nuo Jos pačios ir nuo tos aplinko*, ku
rią ji sugebės sudaryti jaunąja! kartai, di
dele dalimi priklausys ir mūsų tautos likimas. 
Kokie lietuviai ir,kokie žmonės išaugs iš tų 
visų pabėgėlių šeimų? Kokia bus jų verty
bė, jų įnašas būsimam tauto* gyvenimui? 
Koks yra dabartinis jaunosios kartos- verži? 
masis i intelektualinį pausaulį? Kas dedasi 
jauno žmogaus ir vaiko sieloje toje Vertybių 
nuvertinimo epochoje, tame z demoralizuotame 
laike?

Tai vis klausimai ir uždaviniai lietuvei 
tremtinei motinai, tai pačiai, išaugintai dva
sinės'lietuvių kultūros. Daugiau negu bet 
kada ji privalo jausti lietuvišką dvasinę kul
tūrą ir ją didžiuotis. Puiki savo orume ir 
principų žmogus ji privalo auginti lietuvišką 
asmenybę. (

Artėjant motinos dienai, mes prisimename 
visas lietuves motinas. Mūsų minčių neriboja 
nei erdvė, nei laikas. Mes žinome jas išblaš
kytas visuose pasaulio kraštuose vargstančia* 
ir liūdinčias. Jos visos mums lieka lietuviško* 
dvasios tvirtumo siniboliais. A. N,

Balys A*i g u s t i n a v i č i u s - A u g i n a »

KENČIANČIAI MOTIN“
Tą gūdžią nąktį kaukė vėjas
Ir krito dargana stambiais lašai*. ■ 
Gaisruose Tėvišką regėjau
Mačiau, Mamyt, kaip Tu rankas grąžai...

Regiu Tave, Močiut, didžia našta palinkus 
Vienplaukę — vėjo taršomais plaukais... 
Ir budelių minias žiauriais veidais aplinklrt?
Pėsčiom į Sibirą bevarančią laukai* — — —

Tu pakeli akis — jose liepsnų liežuviai — 
Tai degančios Tėvynės atšvaistai — — — 
Jose matau likimą kenčiančio* lietuvė*, 
Tavųjų pėdų gniūžtėse randu širdie* žaizda*,

i
O buvo ten kadaise girios tankios, žalios,
Kvepėjo duona žydinti tenai — v ,
Nūnai griuvėsiai prie sodybo* kelio ■—
Iš giiyito mūsų lizdo likę pelenai — —

(iš rMioie i Išvirs”)

i
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(MINTIS)
Dr. Kazio Griniaus veikla Amerikoje

prezidento dr. Oriniaus atvykimu įBuv. 1 ’" ' - - • - - - -
'JV susidomėjo didžioji amerikiečių spauda ir 
radijas. Tik spėjo dr. K. Orinius su šeima 
New Yorke išlipti iš laivo, tuojau jį apspito 
amerikiečiai žurnalistai, ir jiems jį turėjo 
papasikot apie Lietuvą ir jos kančias sovieti
nėj okupacijoj. Kitą dieną visa tai skaitė 
milijonai amerikiečių. Didžiausias New Yor- 
ko dienraštis „New York Times” pirmajame 
puslapy įsidėjo didžiulę dr. K. Griniaus 
nuotrauką ir pasikalbėjimą su juo. Nuvykus 
jam Į Philadelphiją pas brolį Joną, po pus
valandžio ten atvyko žurnalistai, ir dr. K. 
Orinius davė platesnį interviu. Tą pačią die
ną apie jo atvykimą į Philadelphiją buvo pa
skelbta per radiją, o laikraščiai įsidėjo jo 
nuotraukas ir pasikalbėjimus. Kovo 18 d. dr. 

. -K. Orinius su šeima persikėlė gyventi pas 
kitą savo brolį Antaną j Chacigą. Ten tuo
jau prie jo prisistatė didžiųjų Chicagos laik
raščių atstovai. Vėl dr. K. Griniaus ir šei
moj didelės nuotraukos ir pareiškimai apie 
Lietuvą buvo daugelyje Chicagos ir apylin
kės laikraščių: „Chicago Daily News”, „Chi- 

. cago Daily Tribune”, „Southwest News He
rald”, „Chicago Herald American” ir kituose, 
nebekalbant apie, Amerikos lietuvių, lenkų ir 
kitų Centro ir Rytų Europos pavergtųjų tau- 

' tų išeivių spaudą, kuri dr. K. Oriniaus at
vykimą į JV plačiai paminėjo.

Visuose pareiškimuose amerikiečių spau- 
V dai dr. K. Grinius pabrėžia nepaprastą' oku

pacijos Lietuvoje brutalumą, planingą oku
pantų siekimą visiškai sunajkinti lietuvių 
tautą, lietuvius masiškai išvežant iš Lietu
vos į konclageriug ir tolimu^ rajonus, o į jų 
vietą gabenant kolonistus... Jis taip pat iškė
lė platų pasipriešinimą, kuris tebesitęsia iki 
šiolei ir iš lietuvių reikalauja daug - aukų. 
Visur dr. K. Orinius pabrėžia lietuvių tau
tos teisę į nepriklausomybę ir savo tvirtą 
tikėjimą, kad nežiūrint visų priešo pastangų 

■ ir baisių jo metodų, Lietuva vėl prisikels.
Reikia atsiminti, kad tokius pareiškimus da
ro ne koks eilinis emgrantas, bet ilgose ko
vose' už tautos laisvę visą gyvenimą pralei
dęs 80 metų amžiaus Lietuvos valstybės vy
ras, buvęs prezidentas ir rpinisteris pirminin
kas, žinomas demokratas, ir milijonams ame
rikiečių tai daro įspūdį.

Be kontaktų su amerikiečių spauda, dr. K. 
Orinius aktyviai dalyvauja JV lietuvių visuo
menėje, minėjimuose sakydamas kalbas. Pav., 
Vasario 16 d. jis dalyvavo net dviejuose ma
siniuose minėjimuose: Philadelphijoj ir New 
Yorke. Jo dalyvavimas tokiose iškilmėse su
telkia daugiau lietuvių, padidina orumą, stip 
rina vieningumą. ,* >

Tokia dr. K. Griniaus veikla yra rakštis 
- Lietuvos priešams. Jie neriasi ii kailio, kad 

Mjūo kova su Vokiečiu laikr^.lo redakcija „Bis zur Entscheidung“
Laikraščio linija DP atžvilgiu

Lygiagrečiai su lietuviškąja spauda, sekant 
ir vokiškąją — buvo pastebėta, kad Bam
berge leidžiamas vokiečių laikraštis „Franki- 
scher Tag”? kuris išeina du kartu savaitėje, 
turi tam tikrų tendencijų Dr atžvilgiu. Pav. 
pr. metų pavasarį, tas laikraštis su „pasi- 

• r gardžiavimu” frontiniame puslapyje, riebiais 
brūkšniais įrėmuotą, įsidėjo . žinutę „Ver? 
schleppte, die nicht heimkehren wollen” .....

1 Joje buvo išskaičiuoti nusikaltimai, kuriuos, 
esą, vis „Verschleppte” padarė ... Ir toliau, 
jau kitais atvejais, apie išvietintuosius vis 

' kalbėjo jungdamas savotiškus komentarus.
Mano pastangos padėti sušvelninti

Stebėdamas atšiaurią laikraščio laikyseną 
pP atžvilgiu, nutariau užmegsti kokius nors 
„diplomatinius” santykius su minėta redakci
ja. Pradėjau rašyti tam laikraščiui žinias iš 
mūsų gyvenimo. ,

Vengdamas, kad nesudaryti redakcijai ko
kių nors nemalonumų dėl dabartinės politi
nės konjunktūros, visai 'ųeliesdamas politi
nių klausimų, parašiau visai nekalto turinio 
rašinį apie Bambergo lietuvių religinį gyve
nimą. Tuo, žinoma, kartu norėjau parodyti ir 
tai, kad DP ne tik nusikaltimus daryti moka, 
bet ir kultūrinėje — religinėje srityje gražiai 
pasireikšti sugeba.

Su labai mandagiu lydaščiu, redakcija 
straipsnį man grąžino, pranešdama, kad dėl 
„Platzmangel’io” straipsnio atspausdinti ne
galinti ; . ,

Tą patį . straipsnį pasiunčiau kitam lai
kraščiui — Bambergo Vyskupijos oficiozui, 
kuris jį atspausdino.

, Vėliau, po kovo 10 d. bado streiko, vėl pa
rašiau redakcija rašinėlį apie Bamberge gy- / 
venančių baltų DP bado streiką. Redakcija 
straipsnelio neatspausdino ir nieko neatsakė. 

_ To paties rašinėlio nuorašą pasiunčiau 
„Die neue Zeitung’ui”, — pastarasis, nors su
trumpintai, bambregiečių streiką paminėjo.
„FrHnkischer Tag’-’ redakcijos „objektyvumas”

Pagaliau, po keleto dienų, t y. kovo mėn. 
18 d. Nr. 22, laikraštį atspausdina savo 
korespondento, interwiew su gen. Mc Naj-ney. 
Rašinys užvardinamas „Mc Narney im Kreuz-

suniekintų dr. K. Griniaus autoritetą. „Lais
vė” ir „Vilnis” — prądėjo jo šmeižimų kam
paniją: esą dr. K. Orinius buvęs Hitlerio 
šalininkas ir net sąjungininkas, didžiausias 
reakcionierius, liaudies priešas ir panašiai. 
Prabilo ir Lietuvos kvislingai: per radiją 
labai piktai apie dr. K. Grinių prabilo pats 
Paleckis, prisidengęs Paleriūno vardu (III.18) 
Paleckis puola Grinių ypač už tai, kad šis 
„Lietuvių Žiniose” (1946. 12 nr.), pasisakė 
prieš Lietuvos režimą, kur priešas- rengiasi 
ištremti visus lietuvius. Oponuodamas šiam 
tvirtinimui Paleckis teisinas: girdi, net nor
vegai ir danai šalina hitlerizmo liekanas, o 
Orinius palaikąs Hitlerio bendradarbius. Ori
nius iškėlęs, kad priešai išvežę 160.000 ne
pilnamečių 12—14 metų jaunuolių. Ir Pa
leckis oponuodamas betgi tik aiškinasi, kad 
tie jaunuoliai vežamj Į amatų ir geležinkelio 
mokyklas. Puldamas fašistus, kurie agituoją 
prieš tariamą grįžimą į Lietuvą, Paleckis aiš- 
na, kad ir Orinius, atsidūręs tarp fašistų, 
kiną, kad ir Orinius, atsidūręs tarp fašistų, 
virtęs... doebelso papūga.

Nępaisydamas šmeižtų, dr. K. Orinius ren
gia platesnį kreipimąsi į demokratinių vals
tybių galvas, kuriame atvaizduoja okupantų 
priemones lietuvių tautai išnaikinti ir prašo 
pagalbos lietuvių tautai.

Red. prierašas. Buv. Lietuvos - Prezidentas 
Dr. K. Orinius vokiečių okupacijos metu 
buvo tardomas, suimtas ir nacių ištremtas.

Jūrininkų žiniai
Prekybinių laivų kapitonai, šturmanai ir 

mechanikai praradę karo metu savo specia
lybės dokuntentus gali juos atnaujinti Jūrų 
Mokykloje Flensburge, kuri yra atatinkamų 
įstaigų tam įgaliota.

Tam tikslui reikia pranešti vardą, pavardę, 
gimimo datą, kokius jūriškus mokslus baigęs, 
kokias pareigas ėjo laive ir patiekti doku- 
mentalinius įrodymus jei turima. Taip pat 
reikalinga dviejų liudininkų. Geriausia jei 
paliudijimą gali suteikti Jūrų Mokykloje lėk- ' 
torais dirbą jūrininkai: Kap. T. Daukantas, 
Inž. J. Dijokas, Kap. A. Jurjonas; Kap. P. « 
Mažeika bei nettukus į mokyklą atsikeliantie- 
ji Inž. V. Nutautas, Kap. B. Krištopaitis ir 
Kap. S. Dagys.

Rašyti P. Mažeikai, Flensburg, Mu’nketof- 
str. I. «

„Romuvos” tunto tuntininką 
puškant. J. Saka’. it 

jo my’inčiam broliui mirus, broliškai 
užjaučia

S. Pranckūnas

po tokios antraštės

feuer der Fragen” (Mc Narney kryžminėje 
klausimų ugnyje).

Pasikalbėjimo aprašymas buvo suskirstytas 
Į poskyrius, tarp kurių 
rinta vieno poskyriaus 
Probl emder DPs”

Na, pažiūrėkime ką 
laikraštis rašė. Cituoju:

„Tam tikra amisemitiška laikysena vyrauja 
dar pas tokius asmenis, pareiškė gen. Mc 
Narney, nes jie naujos dvasios dar nesupranta 
ir neprisideda prie siekimo atstatyti naujų 
laisvą Vokietiją ...”

Toliau poskyrio teksto jau nebekartosiu, 
bet jau ir iš šių eilučių kiekvienas aiškiai 
gali suprasti apie ką generolas yra kalbėjęs, 
o tuo tarpu redakcija, turbūt sąmoningai 
norėdama riukreipti dėmesį skaitytojo nuo 
antisemitiškumo užmetimo jų pačių" „Neubūr- 
geriams”, kurie atbėgę ar atkelti iš kitų 
Vokietijos sričių — antraštėlėje pabrėžė, kad 
tai kalbėta apie DP ...

Po interwiew pasirodymo, aš parašiau lai
kraščio redaktoriui mandagų, stipriais argu
mentais paremtą laišką ir prašiau, jeigu tai 
buvo „Druckfehlerteufel’is”, klaidą laikraštyje 
atitaisyti, o jeigu redaktorius mano, kad 
antraštėlė buvo vietoje — man paaiškinti 
laišku — kodėl? — Kokie redaktoriaus išve
džiojimai galėtų būti tr i reikalu?

Laikraščio redaktorius, jausdamasis „pris
pirtas prie sienos”, vis dėlto nepanoro tai 
atitaisyti laikraštyje, bet man parašė atsaky
mą laišku, kurio tekstą vėliau • paminėsiu ir 
tuojau savo laikraštyje patalpino vedamąjį, 
kuriuo, nors sugriaudamas savo pirmykštį 
nusistatymą DP atžvilgiu, ėmė neva” glosty
ti” tuos pačius DP, kuriuos pirmiau plak
davo ..:

Pirmiau, kaip jau minėjau, įrėmuotuose 
pareiškimuose teikdavo, kad daugiausia nu
sikaltimų padaro DP, o savo vedamajame, 
užvardintam „Displaced Persons” (Frankischer 
Tag” Nr. 25, iš kovo 29) dėl DP nusikaltimų, 
rašė: mes sužinojome, kad 3-čiosios
amerikiečių armijos vyr. būstinė sudarė sta
tistiką, pagal kurią pusė anų nusikaltimų, ku
riais buvo kaltinami DP, padarė vokiečiai.

riebiu šriftu atspaus- 
tokia antraštė: „Das

Nėra Laisvės — nėra nei Tėvynėn; nėra Tėvynės — nebos nei Laisvės. Mylėdamas

Lietuvą — mylių Laisvę. Tumas-Vaižgantaę

Nurodymai Berlyno kontrolinei Tarybai
Užsienių Reikalų Ministerių Taryba Maskvoje sutarė dėl bendrų gairių Berlyno Kout- 

Tarybai - ( .
asmenų turtą ir nuosavybę turi būti tęsiamos 
ir vokiečių įsta >s įpareigojamos (teiktus 
reikalavimus dėl grąžinimo minėtų turtų pil
dyti. Mirusių buv. išvietintų JT asmenų.pa- 
laikų grąžinimas, reikalaujam jų kraštams ir 
toliau tęsiamas ir vokiečių įstaigos įpareigo
jamos šiam tikslui teikti visą reikalingą pa
ramą.

Toliau sutarta karo kaltininkus, kurie ran
dasi išvietintų asmenų stovyklose, patikrinus, 
kad jie ištikrųjų tokie esą, po atitinkamų ka
rinių įstaigų apsauga, yra perduodami rei
kalaujantiems kilmės kraštams. Organizaci
jos, veikiančios prieš aliantų interesus, pri
valo būti paleistos (iš "miniotos). Savanoriš
ka repatriacija yra remiama. (DNZ) (-is)

A. Dambrauskaitė Auqsburgo opaioje
S. m. gegužės 2 d. Augsburge, vokiečių 

operos teatre yra statoma O. Puccini opera 
„La Boheme’^ kurigje vyriausioje rolėje dai
nuoja žinoma Lietuvos valst. operos soliste 

Antanina Dambrauskaitė.
Mūsų daininkės pasirodymu Augsburge yri 

didelis susidomėjunas ir visi bilietai į šį 
spektaklį iš anks.o buvo išparduoti.

rolinei
Užsienių Reikalų ministerial Maskvoje su

tarė dėl bendrų gairių, kuriomis turėtų vado
vautis Berlyno Kontrolinė Taryba, tvarkyda
ma Vokietijos reikalus.

Tarp kitų klausimų, yra paliesta ir tremti
nių problema. Ten sakoma, kad Užsienių 
reikalų ministerial priėjo vienos nuomonės 
visais klausimais. Paskirtieji Jungtinių Tautu 

■ įgaliotiniai, kurių piliečiai randasi išvietin- 
tųjų asmenų stovyklose, turi teisę, lydint oku 
pacinėms karinės valdžios atstovams, lanky
li tas stovyklas ir kalbėtis su išvietintais. 
Propoganda, kuri vedama pries Jungtines 
Tautas ir repatriaciją, stovyklose yra drau
džiama. Laikraščiai, knygos ir brošiūros, 
kurios leidžiamos tų asmenų gimtuose kraš
tuose yra leidžiama platinti stovyklose. Ir 
taip pat yra leidžiamos demonstruoti, su 
Aliantų Kontrolinės Tarybos įstaigų leidimu, 
filmos. Išvirintiems asmenims yra leidžiamas 
laisvas" susižinojimas su giminėmis ir pažįs
tamais gimtinės kraštuose. Ir toliau leidžia
ma veikti išvietintų asmenų ir karo belaisvių 
paieškojimo įstaigoms, kurioms privald vo
kiečių administracija teikti visokeriopą para
mą. Priemonės suregistruoti išvietintų JT

Visuotinis rašytoju suvažiavimas Kircliheime
S. m. birželio 13—14 d. šaukiamas Lietu

viu Rašytojų Tremtinių Draugijos visuotinis 
narių suvažiavimas 'Kirchheime u. . Teck 
(amerikiečių zonoje) Į šį suvažiavimą kvie
čiami atvykti draugijos nariai, laikraščių re
daktoriai ir knygų leidėjai. '

Suvažiavimas vyks lietuviškosios knygos 
400 metų sukakties ženkle ir pirmoji diena 
skiriama šios sukakties iškilmingam minė
jimui. Birželio 13 d. rengiame akademija, ku
rią atliks paskaitininkai ir aktoriai-deklama- 
toriai. Akademijai vykdyti pakviesti kalbos ir 
literatūros autoritetai, o ^meninei daliai- ge
riausi aktoriai. Si akademija bus centrinį 
Mažvydo katekizmo sukakties aktas, apvaini
kuojąs visus tremtinių bendruomenės stovy
klų paskirus minėjimus, kurie plačia banga 
praėjo V. Europoje gyvenančius ■ tremtinių 
telkinius. Tačiau tai nebus baigiamasis aktas, 
nes visi 1947 metai liet, knygos minėjimo 
metai.

Birželio ,14 d. skiriama orgonizaciniams 
L.R.T. Draugijos reikalams. Be grynai tech
nikinių klausimų bus aptarti ir bendruome
ninės reikšmės klausimai, kaip lietuviškų kny
gų leidyba, lietuvių literatūros propogavimas 
svetimomis kalbomis, tarptautiniai literatū
riniai santykiai ir k. Šiomis temomis bus 

Žinoma, nebe to, kad rašydamas neva pa
lankų mums straipsnį redakcijos bendradar
bis, nerastų reikalo dar ir įgelti išvietintie- 
siems.

Tarp įvairių panegyrikų tremtiniams, vis 
dėlto tame straipsnyje taipogi pabrėžta, kad: 
„Juodąja prekyba verčiasi DP, bet su jais 
verčiasi ir vokiečiai. Tremtiniai padaro 
krim. nusikaltimų, kai kurios jų stovyklos yra 
nusikaltėliu bei nusikalstamu darbu įgytų 
daiktų slėpimų vietos (Sic! P. A.), bet mes 
irgi neužmirštame, kad vokiečių tautoje kri
minaliniai nusikaltimai taipogi susirado pa-s ; 
togią vietą” ...

Kaip matome, išeitų, kad tas straipsnis 
parašytas kaipo „pirmykščių nuodėmių at
pirkimo” atpildas ... 1
' O dabar pažiūrėkime ką man redakcija 
atsakė laišku:

„Didž. Gerbiamas Ponas Alšėnas!
Yra aiškų, pranešime antraštė pateko klai

dingoj vieton. Šitą kiekvienag pastabus skai
tytojas galėjo lengvąi pastebėti. Suprantama, 
pabėgėliai ir ištremtieji nepriklauso prie 
DPs. Bet, atsižvelgiant į tai, kad ištremtieji 
žydai nuo atsigaunančio arba dar nemirusio 
antisemitizmo kenčia, pirmoji pastraipa vie
nok DPs liečia. Su aukšta pagarba. Parašas” *

Taigi, prišipažino, bet ... dar nevisai. Vis 
dėlto: ... „pastraipa DPS liečia ...”

Žinoma, aš tuo dar nepasitenkinau. Para
šiau ir dar vieną laišką, kur nurodžiau, kad 
tuo atveju DP problema man labai gerai su
prantama ir, ne tik aš, bet ir visi kas skai
tys po tos antraštės sekantį turinį, pasakys, 
kad tekste nebuvo kalbama apie tai, kad DP 
antisemitai. Taipogi redaktoriui nurodžiau jo 
paties savame laikrašty puolimą, kuris buvo 
taikintas netgi vokiečių Kultusminįster’iui Dr. 
Hundhamer’iui užtai, kad pastarasis kalbėda
mas dėl vokiečiu laikraščių neobjektyvumo, 
nurodė, jog jie padarytų klaidų neatitaiso 
netgi „im kleinen Druck” ...

Na, ir po antrojo mano laiško — tyla iki 
šiai dienai. Nei laikraštyje neatitaiso, nei 
man atsako. Tylėjimu redaktorius kapituliavo.

Taigi, buvo kova „bis zur Enteche’ditn"”
Pr.Al

išsamesni pranešimai ir atliktų bandymų 
apžvalga. Be to, bus aptarti ir priimti L.R.T. 
Draugijos įstatai ir numatytos konkrečios 
veiklos gairės.

Po organizacinių darbų antrosios suvažia
vimo dienos vakare rengiamas „Sietyno” kon
certas suvažiavimo dalyviams ir vietos lie
tuviams.

Suvažiavimo metu rengiama .lietuviškosios 
knygos apžvalginė paroda. '

Turint galvoje, kad šiame suvažiavime bus 
svarstomi labai reikšmingi L.R.T. Draugijos 
konsolidaciniai klausimai, kviečiami kuo gau
siau dalyvauti visų trijų Vokietijos Okupaci
nių zonų ir kitų valstybių L.R.T. Draugijos 
nariai. Ypatingai kviečiami nariai iš angių 
zonos su kuriais dėl atstūmimų piicžasčių 
nebuvo galima užmegsti glaudesnį ryšis.

Kaip_ ir kur?
Nuo Frankfurto važiuojantiems žinotina: At

vykus i Stuttgartą, reikia sėsti į traukinį 
Stuttgart — Tuebingen ir išlipti Wendlingea 
stotyje iš kur gaunamas traukinys tiesiai, į 
Kirchheim u. Teck. y.

Važiuojantiems nuo Muencheno reikia š'ipt1 
tarp Ulmo ir Stuttgarto, stotyje Plochingen 
ir čia persėsti į traukinį Stuttgart—Tuebingen, 
PavažiavUg Tuebingen kryptimi išlipti Wend- 
lingene, iš kur eina traukiny^ į Kirchheim u. 
Teck Arba'palaukti traukinio Plochingene, ii 
kur važiuojama tifesiog į Kirchheim u. Teck.

Kirchheimo L.T.B. apylinkės komitetas ma
loniai sutiko suvažiavimą globoti ir, kiek są
lygos leis, dalyviai bus apgyvendinami pri
vačiai pa3 tautiečius ir viešbučiuose. Urnos 
apygardinis direktorius šiam suvažiavimui 
pritarė ir pažadėjo jį paremti.

Dar kartą paraginame narins, ypač iš anglų 
ir prancūzų zonų, pasirūpinti leidimais ir 
kuo. gausiau atsilankyti. Suvažiavimo dalyviai 
laukiami Kirchheime birželio 12 d. vakare.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijoi 
Valdyba.

Studiją reikalams skubiai reikalingas 
Lappo — Lietuvos statutas—2d. 
Turintieji šią knygą ir galį parduoti, ar į 
bet ką keisti siūlyti:
Dr. J. PADOCK, Muenchen 27, Ortnitsstr. 17
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