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Graikija ir Turkija gaus parama.
t Aršu* debatai atstovi} rūmuose. Laukiama, kad prezidentas dar šią savaitę pasirašys {statymą.

Vašingtonas. (AP NZ) Po keturių dieni}, ir 
iš* dalies aršių, debatų š. m. gegužės 9 d. 
atstovų rūmai 287 balsais prieš 107 balsus 
priėmė Įstatymo projektą dėl teikimo para
mos Graikijai ir Turkijai. Laike debatų buvo 
jaudinančių scenų, nes opozicijoje buvusieji 
rūmų nariai dėjo pastangas Įrodyti, kad 
(statymo priėmimas galįs iššaukti karą su 
Sovietų s-ga. Įstatymas, kuri senatas jau ba
landžio 22 d. yra priėmęs didele balsų dau
guma, dabar grjžta vėl l senatą, nes atstovų 
rūmai padarė jame nežymių pakeitimų. Abiejų 
rūmų komisija padarys galutinus pataisymus. 
Yra manoma, kad, nors ir pusantro mėnesio 
vėliau kaip buvo iš karto numatyta, prezi
dentas Trumanas dar šią savaitę pasirašys 
šį įstatymą. Abiems kraštams paremti tuojau 
bus išmokėtas 100 mil. dolerių avansas.

Vašingtonas. (DPD) -Atstovų rūmų užsienio 
politikos komisijos pirmininkas, respublikonų 
atstovas Charles Eaton, kalbėjo, kad šios 
priemonės yra „neišvengiamos”, jei norima 
Sovietų s-gai sukliudyti paglemžti Artimuo-
sius ir Tolimuosius Rytus. Respublikonų at
stovas Clarence Brown, Ohio valstijos res
publikonų lyderis tvirtino priešingai, kad tik 
Jungtinės Tautos „yra vienintelis kelias pa
siekti visų siekiamam tikslui.” i

Eaton, kuris pradėjo debatus, pažymėjo, 
jog niekas negali tą rimtą tikrovę nuslėpti, 
kad komunistai siekia užviešpatauti visą pa
sauli. Po Graikijos ir Turkijos sektų Iranas, 
Afganistanas, Indija bei Kinija ir būtų jų 
pirmosios aukos. „Tai principai, kodėl Jung
inės Amerikos Valstybės, pilnai suprasda
mos pavojų ir būdamos užinteresuotos savo 
saugumu bei pasaulio taikos išlaikymu, turi 
padėti Graikijai ir Turkijai.”

Eaton perskaitė užsienio reikalų ministerio 
Marshallio raštą, kuriame sakoma, kad 
parama Graikijai ir Turkijai yra skubiai 
reikalingas JAV užsienio politikos papildy
mas.

•Vašingtonas. (AP) Laike debatų demokra
tų atstovas Cox pareiškė: „Mes parodome 
pasauliui, kad dėl laisvės mės esame linkę 
net kariauti. Atėjo laikas mūsų vadovauja
me: rolei pasaulyje pasireikšti ir mes ne- 
tur.ine trauktis atgal.” z

Renault fabrikai vėl dirba
Ramadier’as kovą laimėjo. Naujoji vyriausybė pradeda darbą

Paryžius. Renault fabrikų darbininkai nu
balsavo (12.075 valsais prieš 686p bais.) pra
dėti darbą. Atitinkamai pakėlus darbo pro- 
duktingumą uždarbio premija jiems pašėlta 
iki 3 frankų, bet tas pakėlimas neveikia at
gal ir taip pat jiems nieko neapmokama už 
streikų dienas. Darbo miuisier.s D. Meyer 
išreiškė savo pasitenkinimą dėl dūroinink.jos 
susipratimo. s

Maiisterių Tarybos (tosėdyje m.nisteris pir
mininkas Ramadier padarė praneš.mą ir nu- 
rcaė> kad jo politikos linija lieka ta patį 
nieko nežiūrint įvykusių pasikeitiųtų kaoine.e. 
Ir. ypač jis pabrėžė tą; kad užsienio politika 
ne s.ek nepasikeis. Užsienio reikalų m.nisie- 
ris Bidaultas padarė pranešimą apie Masitvos 
konferenciją ir pareiškė vilčių dėl numatomo 
anglių tiekimo pagerėjimo ryšyje su susita
rimu dėl Ruhro o anglies. Respublikos 
prezidentas padėkojo Bidaultui už pastangas. 
Posėdyje dalyvavo ir naujai paskirtieji mi- 
n.stenai. į

Londonas. Britų laikraštis „Times”, ko
mentuodamas prancūzų kabineto krizę tarp 
ko kito rašo:

„Prancūzijos viltis, būti valdomai koalici
nės vyriausybės, gali būti' palaidota. Gen. de 
Uaullės ir jo partijos šešėlis krinta virš po
litinės scenos. Daugelis sutinka su generolo 
pianais, vienok jo tezė, kad komunistai pa
lankiu momentu galėtų griebtis pileš konsti
tucinių veiksmų, randa ir prieštaravimo. 
Tačiau kiekvienu atveju yra tikra: kad jei 
nebus kuriuo nors būdu rasta, parlamenta- 
nnio ir įstatyminio krizės išsprendimo prie
monių — generolas de Gaulle išeis laimė
toju.”

Ta pat tema amerikiečių laikraštis „New 
York Times” irgi pasisakė: „Per netikėtą 
kabineto krizės sudarymą Prancūzijos komu
nistų partija beabejo norėjo pademonstruoti 
komunizmo jėgą ne tik Prancūzijoje, bet ir 
visoje Vakaru Europoje. Komun štai suner
vinti Bidault palankiu laikymosi vakarų de
mokratijų atžvilgiu Maskvos konferencijos 
metu, o taip pat prieškomunistinės Trumano 
linijos ir stąig'ai bekylančiu de Gau’tės ju
dėjimu, beabejo sudarė neginčytinai rimtą

Demokratų atstovas James P. Richards pa
sisakė prieš tą nuomonę, kad paramos tei
kimo programos (vykdymas turi būti paves
tas Jungtinėms Tautoms.

Demokratų atstovas Leroy Johson pasakė, 
kad Rusija sulaužė „iškilmingąjį susitarimą” 
ir kad Sovietų s-ga mėgina „(vesti chaosą, 
nesantaiką ir pakrikimą, o taip pat sunai
kinti Graikijos vyriausybę.” Jis reikalavo 
atstovų rūmu$ „didele balsų persvara (ti
kinti pasaulį, jog mes tikime sutarčių šven
tumu ir jog mes esame pasiruošę rizikuoti 
savo likimu ir galybe, kad iškovojus sutar
tims lojalumą”.

Nors respublikonų atstovas Bender Tru- 
mano planą pavadino pirmuoju ženklu naujo 
karo, demokratas Lyndon Johnson pareiškė 
nuomonę, kad tas planas esąs „apskaičiuota 
rizika” taikai užtikrinti. (Stuttg. Zt.)

Demokratijos jėga
Vašingtonas. Meksikos prezidentas Alema-

nas, kalbėdamas jungtiniame kongreso posė
dyje, pareiškė: „Jei demokratija nebus remia
ma jėgos, jį skatina diktatorių apetitus.” To
liau pabrėžė: „Galingiausia jėga demokrati
jai remti glūdi ne tankuose ir pabūkluose, 
bet Įsitikinimuose tų vyrų, kurie valdys tan
kus ir šaudys iš pabūklų, kai konfliktas pa
galiau prasidėsi’.

Prezidentas Alemanas yra pirmas užsie
nietis valstybę vyras, kalbėjęs bendrame 
senato ir atstovų rūmų posėdyje po Attlle 
kalbos 1945 m. lapkričio 13 d.

(Daily Teleįraph)

Elektrifikuos Meksiką
Naujorkas. Sužavėtas matytu pavyzdžiu 

JA Valstybėse Meksikos prezidentas Ale
manas pasiryžo skirti 300 mil. dolerių elek
tros jėgainėms savo krašte steigti. (NT.)

Naujas darbo Įstatymas*'
Naujorkas. (DPD) Atstovų rūmai dviem 

trešda'.iais balsų priėmė naują darbo Įstaty
mą. Tokios daugumos pakanka, kad tą Įstaty
mą padaryti galiojančiu, nežiūrint prezidento 

padėtį. Komunistų partija yra stipriausia 
Prancūzijoje ir jeigu ji nebedalyvauja vy
riausybėje, tai jos šaliriinkai gali nesivaržy
dami sabotuoti valdžios veiksmus. Jie, tur
būt, nesibaidytų ir generalinio streiko kata
strofiškų padarinių, jei tiktai iššauktas val
džios nuveri.mas sukurtų jiems palankesnę 
situaciją. Tačiau iki šiol nesimato, kad 
komunistai turėtų panašių ketinimų, mato
mai ir čia gen. de Gaulle šešėlis atbaido.”

Vatikanas1 remia de Gaulle
Rymas. MRP (Katalikų liaudies partija) 

atstovas pasikalbėjime su popiežiumi pa
vaizdavo politines sąlygas, sukėlusias de 
Gaullės veiklą. Nurodęs, kokią žalą turėtų 
Bažnyčia, jei remtų de Gaullę, norėjo gauti 
Sosto pritarimą savo partijai. Tačiau pastan
gos nuėjusios veltui, nes iš popiežiaus 
Pijaus XII pažiūrų paaiškėję, jog Vatikanas 
kaip ir buvęs liekąs palankus de Gaullės 
judėjimui. (N.d.F.)

Londonas. (BBC) Winston Churchill po 
penkių dienų viešnagės Prancūzijoje sugrįžo 
Londonan. Prancūzijoje jam buvo įteiktas 
aukščiausias Prancūzijos atsižymėjimo ženk
las „Medaile Militaire”. Jį įteikė pagal tra
diciją, šį ordiną turįs puskarininkis, kuriuo 
laimingu supuolimu pasirodė besąs pats Ra
madier,. kariuomenėje tarnavęs puskarininkiu 
ir turįs šį ordiną.

IRO uždaviniai
Lozanna (UP) Praėjusį ketvirtadienį Jung

tinių Tautų Tarptautinė Pabėgėlių Organi
zacija (IRO) paskelbė skaičius apie tuos as
menis, kuriais jai teks rūpintis. Maisto pro
duktais paramos yra reikalingi 879.500 žmo
nių, iš jų 657.500 randasi Vokietijoje, 128.500 
Austrijoje, 36.000 Italijoje, 30.000 Prancūzi
joje, 12.000 Kinijoje, 3000 Viduriniuose Ry
tuose, o likusioji dalis Olandijoje, Belgijoje, 
Ispanijoje ir Portugalijoje. Be to, IRO perims 
1.748.000 pabėgėlių teisinę ir politinę apsau
gą. Tokių pabėgėlių yra Vokietijoje 883.000, 
Austrijoje 138.000, Italijoje 146.000, Prancū
zijoje 340.000. Iš esinčių Prancūzijoje pabė
gėlių 200.000 yra iš Ispanijos.

Vašingtonas. (AP/NZ) Užsienio reikalų 
ministeris George C Marshallis paskelbė, kad 
JAV vyriausybė neužilgo patieks kongresui 
pasiūlymą suteikti finansinę paramą Korėjos 
atstatymui. Ministerijos valdininkai išsireiškė, 
kad tas planas numato be 135 mil. dolerių, 
kurie sudaro bėgamąsias Korėjos okupacines 
išlaidas, paprašyti dar 75 mil. dolerių. Ma
noma, kad dar šios vasaros būvyje bus 
priimtas ir šis planas.

Achesonas pasitraukė
Londonas. (BBC) Atsistatydino JAV užsie

nio reikalų viceministeris Acheson. Jo vieton 
paskirtas buvęs laivyno ministerijos pasekre- 
torius. Prezidentas Trumanas apgailėdamas 
jo atsistatydinimą pareiškė, jog jo asmenyje 
Amerika nustoja pačio geriausio savo tar
nautojo.

yra įsitikinimuose
veto, jei jis, profesinių sąjungų veikiamas,
mėgintų tą savo' teise pasinaudoti.

Pagal naująjį Įstatymą sudarinėti tarifines 
sutartis vjsai JAV pramonei neleidžiama. 
Darbdaviai turi šauktis teismo, jei nori (ro
dyti neteisėtą profesinių sąjungų veikią. JAV 
vyriausybė gali uždrausti streikus jei jie ken
kia viešiesiems krašto interesams. Profesinės 
sąjungos, kurių vadovybės nariai priklauso 
komunistų partijai, neturi būti leidžiamos 
dalyvauti pasitarimuose dėl atlyginimo.

' TRUMPAI
* JAV senato užsienio reikalų komisija 

vienbalsiai nutarė ratifikuoti taikos sutartis 
su Italija, Bulgarija, Vengrija ir Rumunija. 
Dabar tas klausimas bus svarstomas senate.

* Socialdemokratų lyderiui Tetsu Kataaja- 
nia pavesta sudaryti Saują Japonijos vy
riausybę.

* Poniai Eleonorai Rooseveltienei vėl grą
žintas šoferio liudijimas. Ji buvo pripažinta 
kalta dėl vienos katastrofos, kurioje 5 žmo
nės buvo sužeisti, o ji pati neteko 2 dantų.

* Sovietų s-ga patiekė Vengrijai naujus 
reikalavimus sumokėti 50 milijonų svarų ster
lingų, kaipo atlyginimą už vokiečių kilmės
turtus.

* Britų laivyno vadovybėje yra svarstomas 
klausimas dėl įvedimo automatiškai vairuo
jamų laivų.

* Praėjusią savaitę Tass pranėšė, kad Suo
mijos prezidentas Passikivi agrarų partijos 
vadams pasiūlė, kad dabartinis kabinetas 
liktų valdžioje iki naujų reguliarių rinkimų.
* Vienuolika vengrų laivų, kurie buvo lai

komi Linze, kol bus išaiškintos vieno britų 
banko pretenzijos į „Vengrų upių laiviftin- 
kystės bendravę”, praėjusiąja savaitę anksti 
sekmadienio rytą išplaukė į rusų zoną. (Dena)

Varšuva trokšta konkordato
Varšuvos kardinolas arkivyskupas išvyko 

į Rymą, kaip spėjama, konkordato su šv. 
Sostu sudarymo reikalu. Konkordato itin 
trokštanti Lenkijos vyriausybė... Prieš me
tus laiko-kaip tik ji pati buvo ir nutraukusi 
jį, pakaltinusi Vatikaną smerktinu palanku-* 
mu naciams. (N.d.F.)

Wallaceo įspėjimas
Clevelandas. Iš kelionės po Europą Wallace, 

grįžo į Ameriką, kur pradeda kalbėti „apie 
taiką ir humanišką brolybę”.

Prieš kalbėdamas Cievelande, vienos spau
dos konferencijos metu, Wallace pareiškė žur
nalistams, kad Rusija norinti taikos daugiau, 
kaip bet kuri kita šalis. Ji esanti nuo praė
jusio karo labai nukentėjusi ir kadangi ji 
negalinti gauti iš vokiečių pramonės reika
lingos jai paramos, tai Amerika turinti jai 
padėti.

„Aš žinau, kad Amerikos finansinė pa
galba, kuri reikalinga Rusijos atstatymui, po
litiškai yra neįmanoma ir taip pat iš kitos 
pusės yra neįmanomą, kad Pasaulinis Ban
kas sutiktų duoti Rusijai kreditą. Bet nežiū
rint viso to, aš manau, kad ekonomiškai būtų 
teisinga, jeigu Amerika padėtų Rusijai.”

Wallace Toliau pareiškė, kad JAV laivyno 
apsilankymas Dardaneluose yra pavojingas, 
nes „jugoslavai gali kartais padėti miną ir 
susprogdinti vieną iš mūsų laivyno vienetų 
su tikslu įuelti mus i karą su Sovietais”

(NF)

Bendradarbiavimo temomis
Kalbos apie Baltijos tautų bendradarbiavi

mą siekia tolimą praeitį. . ''
Tol bendradarbiavimo reikalingumas, atro

do, yęa tiek aiškus, būtinas ir visiems su
prantamas, kad bet koks įrodinėjimas bei 
istorinių argumentų kėlimas yra nereikalin
gas. Čia mes galėtume pravesti paralėlę, kąl 
bant pas save- apie vienybės reikalingumą. 
Juk, rodos, niekas tuo neabejoja, visiems su
prantama ir aišku, o vis dėlto,, apie tai visą 
laiką sielojamasi, kalbama, rašoma. Ar to
dėl, kad tos vienybės mums trūktų? Ne. 
Todėl, jog ji nėra tokia, kokia turėtų būti. 
Lygiai tas pats yra ir su Baltijos tautų 
bendradarbiavimu. ■ -

Nuo pat Nepriklausomybės atgavimo lai
kų buvo rūpintasi bendradarbiavimu, ieško
ta tvirto pagrindo nutiesimui pastovių kelių, 
paremtų geopolitiniais, istoriniais ir ne
išvengiamo likimo bendrumo sumetimais, ta
čiau ir dabar šis klausimas lygiai toks pat 
yra aktualus ir jį nagrinėjant iškyla tie pa
tys rūpesčiai, kuriuos nepavyko pilnumoje 
nugalėti praeityje ir visą šio klausimo apim
tį pastatyti visiškai aiškioje šviesoje ir nuo
širdaus bendradarbiavimo dvasioje. ’ , 

Tremtyje vėl tas klausimas iškyla. Tiesą, ■ 
gal pavėluotai,' gal truputį keistu rezonansu, 
nes gi dabar jau pats gyvenimas yra tiek to
li pastūmėjęs Baltijos tautas bendro likimo 
keliais, jog atrodytų šio klausimo kėlimas 
būtų lyg bandymas pasukti istorijos ratą at
gal.

Skaitėme savo spaudoje teigiamus šio 
bendradarbiavimo vertinimus. Toks pats ą'S- 
garsys buvo ir latvių spaudoje. Visi pripa
žįstam, kad mes privalome sujungtomis jė
gomis siekti bendrų tikslų.

Mums rūpėjo šioje vietoje šį klausimą kel
ti ne tiek istoriniu požvilgiu bei žinomus 
visiems motyvus dėl šio bendrądarbiavimo 
reikalingumo, kiek pažymėti praktiškąją šio 
klausimo sprendimo pusę.

Pasiekti abipusį, pasitikėjimu bei tikru 
nuoširdumu, paremtą Baltijos tautų bendra
darbiavimą ir galvoti apie galimas ar neiš
vengiamas federacijas bei konfederacijas, ne
galima tai išspręsti vien plunksnos pabrau
kimu — reikalinga sutariama ir taškas. Bū
tų labai džiugu, jeigu tik to užtektų, tačiau 
praktiškasis gyvenimas patiekdavo kitokių 
vaizdų. Bent iki šiol visą laiką jautėsi, kad 
tas bendradarbiavimas yra tempiamas per 
jėgą atskirų asmenų ar organizacijų. Gi tik
rumoje jis turėtų būti gyvas estų, latvių ir 
lietuvių tautose, plačiose masėse, ne primes
tas, bet išplaukiąs iš apačios, be jokių už
kulisių, ambicijų, priekaištų, pilname savi
tarpio susipratime vykdomas.

Jei šių pagrindinių sąlygų nebus — visad 
teks iš naujo prie šio klausimo grįžti ir vi
suomet gražiosios pastangos ir darbai eis 
skirtingais keliais. \ f

Per visą nepriklausomo gyvenimo laifco-> 
tarpi buvo bendradarbiavimo kryptimi drag 
dirbama, tačiau visa tai turėjo daugiau k»- *
malu pobūdį. Buvo vienybės D-jos, pasikei
timas kultūrinėmis vertybėmis ir atsiekhnais, 
studentijos bendradarbiavimas, svečiavitria- 
sis, ruošimas parodų, minėjimų ir Lt Bet 
nežiūrint tų pastangų, vis dėlto ožktdMri 
ką kitą parodydavo 'ir retkarčiais „broHij" 
vardas būdavo tik popieryje. Užtat ir nenuos 
tabu, jeigu sąmoningtenioji visuomenės da
lis statydavo klausimą — kodėl? Jeigu ban
dytume į šį klausimą atsakyti ir ieškoti prie
žasčių, vargu ar- pasiektume tikslą, neg bend
roje sumoje tektų girdėti tik vieni kitiems 
daromus priekaištus, kurie niekuomet nepa
sitarnautų siekiamam mūsų tikslui Kad jie 
buvo ir dabar girdimi, mes gi negalime nu
tylėti. Būtų tai sąmoningas nuslėpimą* tų iš 
šalies atrodančių nereikšmingų smulkmenų, 
tačiau tikrumoje nuolatos trukdančių bendra 
darbiavimo darbą. Nuo čia turėtų prasidėti 
toji bendra kalboj ir pralenkimas atskirų, kar

Tais nereikšmingų savų interesų, bendram 
sugyvenimui ir pašalinimui visų tų veiksnių, 
kurie sieja neapykantą, dirgina ambicijas ir 
kelia beprasmes varžybas. -,

Mūsų supratimu, einant prie šio klausimo 
sprendimo, kaip tik turime visi, tiek lietu-

(Nukelta į 4 pusi.)

Didžiausia JAV bombonešiu, baze
Amerika planuoja plačią aviacijos bazę 

didžiausiems karo lėktuvams Maine, 6 km 
nuo Kanados sienos." Naujieji B. 36 bom
bonešiai iš ten galės pasiekti tokias vietas, 
kaip Berlyną (5.400 km). Maskvą (6.300 km) 
ir Dardanelus (6.600 km) (DT n. MP) ■

* Gegužės 8 d. Trumanas šventė tavo 63 
metų sukaktį. Die/.ą jis praleido Baltuosiuose 
Rūmuose su savo kabineto nariais.
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Dabar sprendžiamas Palestinos klausimas 
aeturtinga* kraštai, atkreipęs viso pasaulio dėmesįMažas ir

Palestinos teritorija apima 10.159 kv. my
lių (1 tnyiė—160933 m) plotą ir turi 1.800.000 
gyventojų, ii kurių — 1.200.000 arabų ir 
600.000 žydų. Kraštas, iš vienos pusės pri
sišliejęs prie Viduržemio jūros iš kitos prie 
Arabijos dykumos, yra, palyginamai, netur
tingas ir su įvairiu žemės paviršiumi. Vaka
ruose palei Viduržemio jūrą derlinga lygu
ma driekiasi palengva į krašto vidurio aukš
tumas. I rytus yra gilus Jordano slėnis ir 
tyrlaukiai, prisiglaudę prie Mirties juros. Pie 
tuose sausas ir nederlingas Nagebas, reika
laujantis irigacijos (drėkinimo). Pagrindinė 
Okio šaka — žemdirbystė. Pajūrio lygumose 
auginamos citrinos. Pramonė gamina varto
jimo prekes, daugiausia savai rinkai. Žydai 
daugiausia užsiima vaisių auginimu, ir pra
mone bei amatais. Nuo 1943 m. žydų žemės 
ūkio kolonijos pradeda sparčiau augti, ypa
tingai Nagebe.

Palestinos prekybos balansas paprastai pa
syvus: 1945 m. eksportuota įvairių prekių už 
443 mil., o importuota už 1123 mil. dolerių. 
Sionistai planuoja panaudoti galingą vandens 
jėgą |vair. naudingiems tikslams bei iriga- 
cijai.

Ilgame ir kruviname konflikte dėl Švento
sios Žemės tenka suminėti tris svarbiausius 
lektorius:

1) Theodoro Herzlio 1897 m. suorganizuo
tas sionistų judėjimą*, tikslu įkurti tautinę 
žydų valstybę Palestinoje.

2) Arabų nacionalizmas, griežtai priešman 
tis žydų valstybės kūrimui Šventojoje Žemėje 
(iš dalies ir dėl sionistų baimės).

3) Britų politika — 1917 m. lapkričio mėn. 
2 d. Balfour deklaracija, padrąsinusi sionistų 
aspiracijas.

Šitas britų užsienių reikalų ministerio A. 
t Balfour dokumentas, ginče dėl Palestinos 

torijoje vaidina sprendžiamąjį vaidmenį. Ja 
nesakoma: „Jo Didenybės vyriausybė numato

Reparacijų skola buvo nustatyta US dole
riais. ’ Bet nebuvo nurodyta, koks doleri* 
turima* omenyje. Suomiai galvojo, kad paim
tu dolerio kursas, buvęs paliaubų įsigalė
jimo dieną. Paskiau jie sužinojo iš rusų, kad 
pagrindu imtina* 1938 m. dolerio kursas. Tuo 
būdu jų skola padidėjo beveik 6O’/«. Suo
mių apskaičiavimu jie turės tuo būdu ati
duoti prekių už 480.000.000 dolerių dabar
tine jo verte.

Be viso to, JAV ir D. Britanijo* vyriausy
bė* užkrovė Suomijai dar kitą sunkią naštą 
tuo būdu, kad Potsdamo sutartimi sovietams 
perleido visu Vokietija* teise* ir interesus 

. Suomijoje. Tuo remdamiesi rusai pareikalavo 
atiduoti visą klyringo perteklių iš Vokieti- 
ios — Suomijos prekybos apyvartos, kurio 
luhalterija rodė 17.000.000.000 dol. Vokietijos 

naudai. Be to, rusai teigė, kad 30.000.000.000 
dolerių, kuriuos suomiai skolingi Vokietijai už 
karo medžiagą, taip pat esanti Vokietijos 
sąskaita, kurią dabar inkasuoti gali sovietai.

Suomijos ekonomistai buvo nuomonės, kad 
sovietai turi intenciją Suomijos finansinę 
naštą padaryti tokią sunkią, jog krašta* no
romis nenoromis finansiškai sušnektų, ir 
stumti į tokia pat infliaciją, kuri Vengrijai 
gręsia pražūtimi. Bet šiandien yra ženklų^ 
kad rusai tokių ketinimų neturi/ bent per 
ateinančius šešerius metus, kurių būvyje suo
mių dedeklė turi dėti auksinius kiaušinius, 
kurių jiems gyvai reikia savo ūkiniam atsta
tymui. Kad palaikytų Suomijo* ūkio gyvybę, 
jie su Suomija sudarė 3 prekybos sutartis 
kompensacijos pagrindu, pagal kuria* suo
miai gauna iš Rusijos įsivežti kviečių ir 
anglies, kurių būtinai privalo.

Praėjusių metų balandžio mėnesį, pats Sta
linas liepė nubraukti 10.000.000.000 dolerių, 
kuriuos suomiai būtų turėję mokėti už suo
mių turtą, kurį jie „išvilkę” iš Rusijai' per
leistų sričių. Bet už šitą nuolaidą suomiai tu
rėjo įsipareigoti teikti elektros srovę Petsa- 
mo nikelio kasykloms, kurios kadaise buvo 
Suomijo* ūkio branduolys.

Be abejo, yra nepaprastai opu žinoti, ar 
rusai kišasi ir kaip kišasi į Suomijos vidau* 
re kalus. Iš suomių gaunami atsakymai yra 
vienodi ir, būtent kad rusų asmeninė elgsena 
yra be priekaišto ir kad jie veikiau daro, 
šaltų, bet korektingų verslininkų įspūdį. Re
tai tekonstatuota rusų bandymų daryti (taką 
suomių spaudai ir švietimui. Vienas suomis 
prei’kė Amerikos stebėtojui: „Savo skolas 
rusai išreikalauja be atodairos. Kai kuriuos 
paliaubų sutarties nuostatu* jie išinterpre- 
tavo tokiu būdu, kuris mum* rodosi neįma
nomas. Bet lig šiol jie leidžia mum* va'dyti 
savo kraštą, kaip norime, o už tai mes te- 
g.:"me būti jiem tik dėkingi.”

Tačiau rusų nugalėjimą* Suomijai atnešė 
toli siekiančių politinių permainų. Suomijos 
komunistų partija, buvusi kadaise uždrausit, 
dabar veikia, kaip kiekviena kita part'ja 
anksčiau. Daug komunistų yra min’šteriai. 
Vidau* reikalų ministeris YrjčJ Leino yra 
komunistas. Kituose kraštuose komunistai 
beveik v'sur domisi vidau* reikalų inimster - 
jomis dėl to, kad J savo rankas paimj poli
ciją. Suomijo* užsienio reikalu min ■ ~r':a 
tuo atžvilgiu nėra taip svarbi, '-•mn'ja ■ '- 
kada nebuvo policinė valstybė ir euerg.ilgai
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sukurti žydų tautinę tėvynę Palestinoje ir da 
ro žygių tam tikslui atsiekti. Čia suprantama, 
kad nieko negali būti daroma kas siaurintų 
pilietines ir religines teises ne žydų bendruo
menių Palestinoje ir taip pat žydų teises bei 
politinį statusą, kuriomis jie naudojasi bet ku 
riame kitame krašte”.

Balfour pasižadėjimas buvo Tautų Sąjun
gos įrašytas 1923 m. į perduodamą Britanijai 
mandatą.

Britų parama sionizmui 1917 m., praskynė 
kelią įkurdinimui 400.000 žydų imigrantų Sv. 
Žemėje laikotarpyje tarp I-jo ir II-jo Pasau
linių Karų. >

Nors imigracija vyriausybėj buvo aprėžta 
ratomis pagal ekonominį krašto pajėgumą, 
visgi ji smarkiai pakeitė krašto gyventojų su 
dėtį ir ūkinę struktūra. 1919 m. čia buvo tik 
65.000 žydų iš bendro 648.000 gyventojų skai
čiaus. 1939'm. žydų skaičius pakilo iki 446000 
iš 1.502.000 gyventojų.

Nors naujai dygstančio* Įmonės ir inten- 
syvėjanti žemdirbystė buvo naudinga ara
bams, tačiau primityviškai gyvenantiems ara
bams nepatiko. Sionistų imigrantų gyvenimo 
standartas buvo aukštesnis. Nuo to prasidėjo 
arabų neapykanta žydams, kuri vėliau reiškė
si ir pavartojimu jėgos prieš jiems nemalo
nius svečius.

Dabar Palestinoje yra faktiškai karo padė
tis. Didelę žydų (Palestinoje ir net visame pa 
šaulyje) reakciją iššaukė britų politika:

1) Atmetimas sionistų reikalavimo įsileisti 
100.000 žydų pabėgėlių,

2) draudimas išsikelti nelegaliems imigran
tams, daugumoje pabėgėliams (pr. metų rug
pjūčio mėn.).

Dėl to Palestina pavirto į ginkluotą stovyk
lą, kur partizaninis karas pasidarė ♦kasdieni
nis reiškinys. Žydų ekstremistai nesiskaito su 
jokiomis priemonėmis — šaudo, sprogdina, 
vagia britų vaiku* ir pan. Britai kovoja už- 

NARSIOJI SUOMIJA •
priešintųsi visiems bandymams valdyti kraštą 
policiniai* metodais. Iš tikrųjų Suomijos 
parlamentas neseniai atmetė įstatymo pro
jektą, pagal kurį turėjo būti steigiama cen
trinė policijos vadyba visam kraštui vieno 
policijos ministerio žinioje.

Socialė* globos ministeris, komunistas, ma
no, kad nuomonių skirtumai tarp koalicijos 
partijų tepasireiškia tik ne taip svarbiais 
klausimais, nes visi Suomijoje sutinka, kad 
reparacijų klausima* svarbiausias, f Socialės 
reformos irgi turi būti atidėtos. Nemanoma, 
kad pramonės socializavimas, kuri dirba vien 
reparacijų reikalams, šiomis aplinkybėmis 
galėtų kelti nerimą. Tam ^teisią* laikas vė
liau. z

Bendrai pripažįstama, kad Suomijos rin
kimai praėjusiais metais įvykę visiškai lais
vai ir todėl dabartinis parlamenta* gali būti 
laikomas tikru tautos valios reiškėju. Nuo
saikieji socialistai turi 48 vietas, nuosaikiųjų 
agrarų parffja 48 vietas, konservatorių smul

Man labai keista ir nuostabu pasHarė.
— Tu turi!?
— Taip. Visada. Ypačiai kelionėj.
Jis paspaudė prie durų įtvaros mygtuką. Netrukus iš restora- 

nintio vagono prisistatė jaunas žvalus kelneris. Tonia paprašė stik
linė vandens, vyno bonką; šokolado ir vaisių.

Neprastas vyto rūpestingumas, šilta globa, kelionės įspūdžiai 
pdmažu lengvino gilią kruviną mano širdies žaizdą. Visiškai jos 
nepagydė. Likosi stambi rakštis. Toji nuolat sopamai nudiegdavo.

Net Riviferoj, kur tokie kontrastai, nepadarė manęs visiškai 
laimingos. Kartais pasirody davo, kad apsimoka visos mano aukos 
ir kentėjimai, o kartais taip nyku ir tuščia pasidarydavo, jog? ro
dos, pėsčia pargrįžčiau tep, kur dabar speigai, rūsti, šiurptflinga 
žiema. Bet yra meilė, yra tikroji jauki šilima, yra laimės ir sva
jonių svaiguliai.

Taigi, kad čia būtų dabar Pėtia! Geresnio rojaus jokia fanta
zija neišmanytų. Čia tikrosios dabartinių piniguočių dausos. Ir 
kokių čia jų nėra! Štai juodieji vadai, vadukai, rudieji princai, 
baltieji lordai, baronai, kunigaikščiai. Čia vėl anglų, amerikie
čių lady, miss, italų, prancūzų kurtizanės. Daugelio kraštų,i be
veik viso pasaulio garsenybės, žvaigždės, stebukladariai. Visokios 
ir visokį nuotykių ir laimės ieškotojai. -

Visur prabanga, ištaigingumas. Kasdien po pietų frakai, smo
kingai, balinės suknios ir brilijantų brilijantai. Visur muzika ir 
linksmybės. Visur nerūpestingi, patenkinti veidai. Dažnai aš jiems 
pavydžiu ir drauge neapkenčiu. v 1

Tik prisiminusi paliktąjį kraštą ir šalčių siautulį dabar ten, 
maloniai pajuntu, kokia čia šilta, gaivi vasara. Amžinoji vasara. 
Amžinas žydėjimas, grakščiųjų palmių pavėsiai ir vešli žaluma.

Nuo pusryčių ligi pietų pajūryJe.Pulkus malonus paplūdymis. 
Jūra’arba tyli, rami, ka;p opalas žvilga saulėj, arba Icn-vai š’-m- 
šiasi smaragdo gabalais ir švelniai ošia, prisiplakusi prie krauto.

drausdami vaikščioti (tam tikru laiku), madi
nėmis kratomis, areštais ir kartuvėmis.

Savo interesams apsaugoti Britanija laiko 
Palestinoje 100.000 vyrų armiją. Jai yra svar
bu turėti Palestinoje bazes, kurios reikalingos 
dėl Sueso kanalo kontrolės.

Sionistai žydų gyventojų tarpe sudaro dau
gumą. Politiškai jie yra atstovaujami „Žydų 
Egzekutyvinės Agentūros”. Tai yra tarptauti
nė organizacija, 1929 m. įkurta, ji yra pasau
lio sionistų organizacijos ruporas. Sionistų 
karinė jėga remiasi Haganna; tai nelegali ka
rinė organizacija susikūrusi iš buv. tėvynės 
apsaugos karinių jėgų, dabar turinti apie 
60.000 narių. Dabartiniame konflikte jie lai
kosi pasyviai ir daugelis sionistų net smerkia 
extremistu teroro veiksmus.

Didžiausias sionistų troškimas — padaryti 
Palestiną viso pasaulio žydų tėvyne. Tą savo 
pretenziją jie grindžia Balfour deklaracija ir 
1923 m. mandato sąlygomis. Jie taip pat rei
kalauja, kad neatidėliojant būtų priimta 
100.000 pabėgėlių. Kas liečia Palestino* pa
dalinimą, tai sionistų nuomonės žymiai skir 
tingos: vieni mano, kad sionizmas turėtų su
tikti su Palestinos padalinimu, nes tik tokiu 
būdu pavyksią žydam* nor* Palestinos dalyje 
įsikurti savo valstybę.

Kiti nors iš esmė* ir sutinka su padalini
mu, bet stato tam tikra* sąlygas. Treti visiš
kai atmeta padalinimą ir nori, kad žydų vals 
tybė apimtų visą Palstiną.

Extremists! yra daugumoje jaunuoliai, ku
rie mano, kad tik tiesiogine akcija galima 
atsiekti sionistų tikslus. Daugumas iš jų yra 
„Irgun Zvai Leumi” nariai. Si yra pogrindžio 
organizacija, susikūrusi iš Haganna atska
lūnų 1935 m. ir Stern grupės. Irgun turi apy 
tikriai apie 10.000 narių. Extremists! nori at
gaivinti žydų imigraciją ir sukurti nepriklau
somą žydų kontroliuojamą Palestiną.

kiosios partijos 44 vieta* ir naujai įsteigtoji 
komunistų partija 49 vietas.

Sis, palyginti, mažas komunistų blokas yra 
vadovaujamas labai iškalbingo* suomės, Ber
tos Kuusinenienės. Jos vyra* yra vidaus rei
kalų ministeris. Komunizmas jai yra religija, 
kuriai yra atsidavusi visa siela. Ji tolydžio 
važinėja kraštą ir pasakoja suomiams, ko
kia didelė laimė Suomijai, kad Rusija esanti 
kaimynas. Kai tik Suomija atmokėsianti Rusi
jai reparacijas, tada Rusija parodysianti suo
miams kelią į geresnę ateitį.

Suomiai tokių kalbų klausosi ramiai, susi- 
mąstydami, bet toli gražu netiki tai* argu
mentais. Visi jie sutinka, kad su rusai* rei
kia kaip nor* gyventi, bet daugumas suomių 
nė iš atsto netiki, kad komunizmas, kuris 
gali derėti Rusijai, turi būti geras ir Suo
mijai.

Ilgomis poliarinės žiemo* naktimis suomiai 
nepavargdami skaito ir permąsto tai, ką 
skaito. Daug jų mokosi svetimų kalbų. Ang
lų kalba yra mėgstamiausia. Į anglų kalbos

Arabai nors ir yra skaitlingiausi, bet silp
nai organizuoti ir tevaidina tik žiūrovų ro
lę partizaniniame žydų kare su britais. Už 
juo* kalba Aukšč, Arabų Komitetą* Palesti
nai. Jo politinis svoris daugiau jaučiamas 
per Arabų Lygą, kurią sudaro 7-nios ar»bų 
valstybės Artimuosiuose Rytuose. Laikydami 
Sv. Žemę integraline arabiškojo pasaulio da
limi, Palestinos arabai reikalauja palikti žydų 
imigracijos suvaržymus ir suteikti Palestinai 
nepriklausomybę, kad tuo būdu kraštas liktų 
jų, kaip skaitljngiausių, kontrolėje.

D. Britanija, valdydama Palestiną pagal 
Tautų Sąjungos mandatą, jau 24 metai turi 
didelių rūpesčių su Sv. Žeme. Per šį laiką 
buvo sušauktos 25-kios tarptautinės konleren- 
cijo* ir sudaryta 12 įvairių komisijų, kurioms 
deja, nepavyko Palestino* klausimo išspręs
ti. Si problema pasidarė laike II-jo Pasauli
nio Karo ir po jo dar painesnė, nes Europos 
žydai bėgdami nuo antisemitinio teroro ver
žėsi į šį kraštą. Britai nepanoro lengvinti imi 
gracijas suvaržymų — įtempimą* Palestinoje 
tarp britų ir žydų labai padidėjo. Pagaliau 
visas tas komplikuotas dalykas, kaip žinome, 
jau sprendžiamas specialios JT sesijo* Nau- 
jorke. D. Britanija nebenori būti viena at
sakinga, ji perduoda spręsti 55-kių valstybių 
delegatams. Iš vykstančių debatų sprendžiant, 
iškyla didelių abejonių ar JT ture* geresnį 
pasisekimą, beieškant patenkinamo sprendimo 
negu D. Britanija.

Kaip laikraščiai praneša, kad vienas to su 
važiavimo JT atstovą* tvirtino, jog D. Bri
tanija nepriimsianti JT nutarimų, jei ji skai
tys juo* pažeidžiančiais jos pozicijas.

Nereikia pamiršti, kad Palestina yra ant 
gyvybinių Britų Imperijos kelių. Už 200 km 
Sueso kanalas, tik apie 1.000 km. nuo Darda
nelų, netoli turtingi Art. Rytų naftos šalti
niai, guriais interesuojasi ne tik Britanja, 
bet ir JAV. Tai va kodėl tuo mažyčiu kraš
tu taip rūpinamasi, tiep apie jį kalbama ir 
rašoma. Du trečdaliai pasaulio pasiuntė sa
vo atstovus nuo daugiau kaip pusai.ro mill- 

t jardo gyventojų, kad išspręstų Sv rėmės 
klausimą. Vėtra 

kursus veržiasi tiek daug klausytojų, jog mo
kytojai neaprėpia. Mokoma ir rusų kalbos, 
bet rusų kalba toli gražu nėra tokia popu
liari,' kaip anglų. Dėl to reiškinio paklaustas 
vienas suomi* paaiškino: „Mes suomiai, vi* 
tebesistengiame ištrūkti iš kietos tikrovės 
Nuo geografinių faktų negalime pabėgti.- Gy
vename rusų įtakos sferoje. Bet me* vis dėlto 
esame vakariečiai. Tad mokomės anglų kalbą, 
kad knygose galėtume pasinerti į pasaulį, 
kuris oruju atžvilgiu mūsiškiam yra labai 
tolimas.”

Kad ir kaip rutulotųsi krašto ateitis, nega
lima nuneigti, kad šiuo metu Suomiją valdo 
suomiai, ir svarbiasiai tokie suomiai, kurie 
nėra komunistai. Čia nėra geležinė* uždan
gos. Bet šią akimirką sovietai leidžia suo
miams savo reikalus tvarkyti savo nuožiūra. 
Bet tesėju* reparacijų skolą, ar rusai dar 
leis suomiams savo gyvenimą tvarkyti savo 
stiliumi? Ir nors ta* stilius yra visai kitoks, 
nekaip Rusijoje pripažįstamasis? Tai yra 
Suomijo* viltis, o suomiai yra jo* tiek kupini, 
jog sutinka su visomis aukomis, kad tik .ga
lėtų tesėti skolą Rusijai. (Pabaiga)

(Ištrauka iš „Saturday Evening Post" 
straipsnio, kurį įdėjo „Stuttgarter Rund
schau”)

Dangus žydras, žydras, tirštas ir gilus. Vandenyje klyksmas ir teš- 
kenimasjs. Visų kūnai bronziniai, įdegę, sveiki. Malonu pasi
džiaugti.

Vyras, prieš išvykdamas dar, kruopščiai pasirūpino visais savo 
reikalais. Jokia staigi telegrama ar nelauktas laiškas nesudrums
tė mudviejų ramybės. O vis dėlto, kai stėjo laikas išvykti, nieko 
negaila buvo čia palikti. Savosios padangės ir savųjų namų ilge
sys džiugia banga patvino sieloj. Daug meiliau padvelkė šiaurės 
rytų vėjelis.

Grįžome. Ilgam sustingo ir apmirė mūsų gyvenimas. Tiksliau 
sakant, mano. Vyrui — kas kita. Jis vos tik spėdavo atsikvėpti 
ir tinkamiau pailsėti. Ligi pietų advokatūra, „Maisto“ reikalai, 
po pietų — darbas „Kuro“ kontoroj. „O man?“ Net siaubas apim
davo, kai pagalvodavau, kur dėti tiek laiko?

Verutė pati viena viską apeidavo ir sutvarkydavo namuose. Gy
va ir apsukri buvo mergina. Gera virėja, sumani šeimininkė Ir 
darbšti kambarinė. Darbas jai sekėsi ir, matyti, kad ji mėgo savo 
darbą. Su pavydu ir pasigėrėjimu stebėdavau ją. Ypačiai man pa
tiko, kad ji dirbdama nuolat dainuodavo arba niūniuodavo. Lygiai 
taip pat, kaip vieniškoj kino operetėj. Tik lengvos, žmalsmingos 
muzikos trūko.

Mudviejų santykiai su Verute iš karto tapo kaip ir draugiški. 
Nebuvo to tarpo, kuris paprastai esti tarp ponios ir tarnaitės. Abi 
mes priklausėm vieno pono: ji — kaip samdinė, aš — kaip gyvas 
meilus žaisliukas. Tiesa, ji mane vadindavo „ponia“, aš ją papra
stai — „Verute“. Tik jokiu autoritetu sau ji manęs nelaikė. Prie
šingai, namų ūkio reikaluose aš turėdavau nusilenkti jai, kaip 
aukščiausiam autoritetui. Tuo atžvilgiu tik ji buvo tikroji ponia. Ji 
tiesiogia tardavosi Su šeimininku. Iš jo gaudavo nurodymus Ir 
įsakymus. Taigi, tik Tonia buvo jai atoritetas namuose. Aš, tur 
būt, atrodžiau jai, kaip koks nesusipratimas arba nesąmonė. Bet, 
kiek nujaučiau, buvau pakenčiama. Vis dėlto gyvas ir dar žmo
giškas daiktas namų tuštumoj. Mielai pajuokaudavom, paplepi- 
davom. Aš iš nuobodumo, ji — dėl kompanijos. Dažniausiai užtek
davo mudviem vieno virtuvės kambario. Čia jaukiausia būdavo.

v-li* kartus Verutė buvo pas’ūliusi, kad aš įšigyčtau kokį 
gražų šuniuką ar kačiuką. Nežinau, ar čia juokais, ar rimtai bu- ■
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Prašvitus pavasariui, Hanau lietuvių stovy
klos nuoboduj gyvenimas pasikeitė. Monoto
niškai slenkančias dienas ryžosi paįvairinti 
savos ir i* kitur viešnagėn atvykusios meno 
pajėgos.

Štai dar visai nesenai Hanau lietuvių vai
dintojų sambūris „ATŽALYNAS”, minėdamas 
savo vienerių metų darbo sukaktį, buvo su
rengęs meno savaitę, ją pradėjo nauja St. 
Santvara 4 veiksmų „Žvejai” dramos prem
jera. Šį naujas bandymas hanaviečių „At- 
ialyno” buvo išlaikytas neperblogiausiai/nors 
silpnų vietų vaidyboje buvo gan apstoka. 
Tačiau, peikia pripažinti, atžalyniečiai po 
premjeros stengiasi vaidybinius trūkumus 
išlyginti ir šiame veikale pasiekti gerų rezul
tatų. Meno savaitės bėgyje buvo pakartota K. 
Binkio „ATŽALYNAS”, Ant. Gustaičio 
„Sekminių Vainikas” A. Škėmos „Vieną Va
karą” ir šillerio — Goži „Turandot-Kinijos, 
Princesė”. Šių' penkių veikalų grandis žiūro
vui suteikė t daug įvairumo ir hanaviečiai šią 
meno savaitę palydėjo su dėkingumu.

Po trumpos pertraukėlės hanaviečius pra
džipgina /

„DAINAVOS” koncertai. ' 
šį kartą scenoje nuaidėjo mūsų skambi, 

gryna lietuviška daina. Programoje jų kelio
lika ir viso* lietuvių kompozitorių arba har
monizuotos liaudies dainos. Mišrus ir vyrų 
chorai, vadovaujami muz. Br. Jonušo, šią lie
tuviškų dainu pynę puikiai supynė ir mielą 
klausytoją privertė pamiršti tremtį ir su 
spalvingomis lietuvių dainų meliodijomi* 
nuklysti į mielą tėviškę, kur banguoja Ne
munėlis, kur šiltas gražus rudenėlis, kur ty
lūs vakarėliai, kur putoja lietuviškas alutis 
ir Lt Sį koncertą hanaviečiai palydėjo gražių 
tėvynės dienų prisiminimo ženkle. Dar tebe- 
aidint lietuviškų dainų garsams į mūsų sto
vyklą užsuka

Kaselio Lietuvių Dramos Studija.
Svečiai atsiveža Petro Vaičiūno 4 veiksmų 

komediją „Tuščios Pastangos”. O kas gi iš 
mūsų nenorėtų pasijuokti. luk taip nusibodo 
rimti* ir rūškanos. Todėl hanaviečiai nedve
jodami skubėjo į erdvią salę pasižiūrėti jau
no* dramos studijoj vaisių. Ir neapsirikta! 
Jau uždangai pakilus, salėje padvelkia juoko 
vėjelis. O kaip visiems artimas veikalo turi
nys! Tokį lietuviškas ir gal ne vienam iš 
mūsų tekę tokią komediją patiems asmeniškai 

, gyvenime suvaidinti, kai tapome „ponais”. Juk 
atsitikdavo, kad sermėguoto tėvo ar motinos 
nebenorėdavome susitikti. kur nors Laisvės 
Alėjoje. O kai parvažiuodavome namo, tai ir 
orą* buvo blogas troboje ir su tėvais nebe
mokėjome kalbėti ir valgi* neskanus ir net 
lietuvišką žodį nebeištardavome savo tikrąja 
tarme. O štai čia Petras Vaičiūnas pasigavo 
tokiu* ponaičius ir nepasigailėjo rykštės ir 
tuo atkūrė gražų realios buities vaizdą, ku
riame randame daug pamokymų, gi ši tikrovė, 
apgaubta komizmo skraiste, dar daugiau 
paryškina šio veikalo turinio prasmę. \

Jaunoji dramos studija šį veikalą kruopš
čiai išstudijavo, jam suteikė /vaidybiniai 
gražų ir gyvą foną ir pilnoje scenos meno 
šviesoje patiekė mielam žiūrovui. Šią kome
diją jaunieji aktoriai suvaidino su pilnu įsi
jautimu, kas žiūrovą apipylė nuoširdaus juoko 

vo daroma. Net parūpinti ji žadėjo. Tik aš griežtai atsisakiau. 
Kažkodėl jau iš prigimties šlykščiuosi šitais padarais.

Kartais, nusižiūrėjusi į Verutę, galvodavau imtis kokio darbo. 
„Bet ko?“ Visa nelaimė, kad aš nieko nedirbusi ir nemoku. Antra 
vertus, nė nereikia. Užtenka tik man panorėti — ir viskas parū
pinta. Tada vėl pagalvodavau: „Kam atimti pelną iš tų, kurie tuo 
verčiasi ir gyvena?“ Net kojinių adyti nebereikėdavo.

Kurį laiką buvau įsitraukusi į knygų skaitymą. Griebiau, kas 
tik pirmiausia pakliūva. Veikiai persisotinau. Graži turtinga buvo 
vyro biblioteka. Dvi puošnios didžiulės spintos ir dar kelios len
tynos. Viskas pedantiškai surikiuota. Dauguma lietuviškų knygų 
nė nesupiauptyta. Snobiškai pirko jis . k 'kvieną tos rūšies knygą 
ar naują leidinį. Bet retai perskaitydavo. Nemėgo. Paklaustas ati
sakydavo: „Naivu ir vaikiška. Nė vieno gero rašytojo, tikra to 
žodžio prasme, mes neturime dar. Ir vargu ar sulauksime.“

Mielai skaitydavo Tonia rusų, prancūzų, anglų autorius. La
biausiai sužavėtas buvo Kiplingu. „Tai autorius, tai rašytojas!“ — 
dažnai pasigirdavo. „Žiūrėk, kokie jo gyvuliai ir visi žvėrys. Juo
se daugiau sielos ir veiklumo, negu mūsų rašytojų žmonėse.“ 
Deja, angliškai aš nemokėjau, tad negalėjau tuo reikalu nei pri
tarti nei neigti. Artimiausia, be abejo, man buvo rusų literatūra, 
be.t ir lietuvių knygose rasdavau vertingų dalykų. Dėl to mud
viejų nuomonės nesutikdavo. Dažnai pasiginčydavom, ir kiekvie
nas pasilikdavom prie savo įsitikinimų. Mat, intelektualiniu at
žvilgiu jis mane laikė prastuole, neišmanėle, — kitaip sakant, to
kia, su kuria neverta daug eikvoti nei laiko nei žodžių. Visada 
įpratęs buvo kategoriškai pareikšti man ar savo nuomonę ar nu
sistatymą. Aš turėjau kaip imperatyvą ar kaip dogmą priimti. Nei 
prieštaravimų nei mano kontr-pasiūlymų nemėgo. Be galo pasiti- . 
kėjo jis savo neklystamumu, todėl despotiškas pasirodydavo kitų 
atžvilgiu. Siepnuosius, tiesa, Jis labiau mėgdavo ir daugiau už
jausdavo. Bet sunkiai pakęsdavo sau lygius, ypač pranašesnius. 
Man niekad neteko pastebėti, kad kas nors kitas nusvertų jo nuo
monę. Visada stengdavusi, kad jojo viršus būtų.

Kambarių nuobodulio marinama, vis dažniau pažvelgdavau į 
ratvę. Siek tiek įvairiau ir įdomiau buvo pasibastyti po miestą, 
akis paganyti krautuvių vitrinose. Ir žmonės maloniai nuteikdavo.

banga, kuri nurimo tik uždangai nusileidus.
Dar tebegyvenome „Tuščių pastangų” 

nuotaikomis, o stovykloje jau kursavo gan
das, kad atskrenda

Detmoldo „AITVARAS”
Apie aitvarus esame gildėje daug gražių 

legendų, todėl visai nenuostabu, kad ir da
bar Hanau DP susidomėjo skrajojančiu „Ait
varu”. O gal ką nore ir naujo aitvariečiai 
hanaviečiams žada! Pasirodo, kad čia turima 
reikalą su senais scenos „vilkais”, kaip H. 
Kačinsku, Vyt. Valiuku, Kubertavičiūte ir 
daugeliu kitų profesionalų aktorių, kuriuos 
esame matę Vilniaus, Kauno ar provincijos 
kuriame teatre. Susidomėjimas aitvariečiais 
didėjo, o kuris tik suabejojo, nebespėjo pa
tekti į pirmąjį spektaklį. Pasirodo, kad ir 
šie atsivežė su savimi linksmą A. Rūko 3 
veiksmų nutikimą „Bubulis ir Dundulis”.

Jau veikalo pradžioje užsimezga graži in- 
tryga ir du geri kaimynai susipyksta veik 
dėl niekų, dėl kažkur išlėkusio Bubulio bičių 
spiečiaus. Tik Bubulio duktė ir Dundulio sū

Sesi koncertai siaurės Vokietijoje 
Retos prošvaistės stovyklos gyvenime Mūsų keliaujančio korespondento

Yra momentai, kada, pamiršęs medines ba
rako sienas ir kukurūzinę duoną, nelyginant, 
ištrūksti iš stovyklinio gyvenimo, atsidurda- 
ma8- gaivinančioje aplinkoje. Tie momentai 
esti tada, kai mūsų menininkai atvyksta sto
vyklon ir įžengia scenon; nors ir patys būda
mi tremtiniai, su mumis, pasidalija tai* bran
giais prisiminimais iš mūsų normalaus gyve
nimo anuomet tėvynėje. Tai reto8 prošvaistės, 
bet pilnos džiaugsmo ir sunkiai užmirštamos, 
lygiai, kaip nepamirštami ir tie asmens, tą 
džiaugsmą sukėlę.

Nedidelė Detmoldo menininkų grupė, ket
veriukė: dainininkai Juzė Augaitytė ir Ipo
litas Nauragis, baleto šokėja Olga Nauragie- 
nė ir pianistas Valys Dvarionas, išsirengė 
poros savaičių gastrolėms po šiaurinę britų 
valdomosios Vokietijos dalį, pasiryžę savo 
koncertais aplankyti daugiau tas lietuvių gy
venamąsias vietas, kur retai teužklysta arba 
ir visai neužklysta lietuvis menininkas. Mūsų 
didesnieji meniniai vienetai ar tai dėl atitin
kamų patalpų trūkumo tose vietovėse, ar tai 
dėl nepatogaus susisiekimo ar tai pagaliau 
dėl to, kad neapsimoka koncertas, pravažiuo
ja pro šalį, palikdami lietuvio menininko be
siilginčius savo tautiečius. Ši detmoldiškių 
(dabar jau, tiesa, augustdorfiečių) menininkų 
grupė(Dvarionas, beje, „pasiskolintas” iš See 
dorio) pirmąjį koncertą davė Glueckstadto lie 
tuviams. Tai buvo balandžio mėn. 23 d. Gar
laiviu nuo Hamburgo atplaukę menininkai dar 
tą pačią dieną stovyklos lietuvių vadovybės 
rūpesčiu parūpintoje miesto salėje davė pro
gos pasigėrėti savo menu. Koncerto klausėsi 
ne tik šio miesto lietuvių kolonija, bet ir jų 
svečiai latviai, vietiniai vokiečiai. Pirmosios 
pražydusios gėlės Glueckstadte atiteko lietu
viams menininkams už jų gražų koncertą. 
Džiaugiasi visi. Ir publika ir menininkai. 
Ypač gražu čionykščiams lietuviams: jiems 
dviguba šio koncerto nauda — jie ne tik tu
rėjo progos pasiklausyti puikaus koncerto, 
bet kaip lietuviai gražiai pasirodė ir savo

nus nepaiso senių ginčo ir pamilsta vienas 
antrą. Per visą veikalą vyksta ginčai ir tik 
pačioje pabaigoje, išsiaiškinus nesusipratimą, 
abu kaimynai susitaiko ir pasiryžta daugiau 
dėl nieko nebesipykti, gi jaunieji susituok
dami galutinai panaikina senių nesantaiką. 
Taip dažnai pasitaikydavo mūsų kaimuose, 
bet tokie maži nesusipratimai lydi mus dažnai 
ir tremtyje ir gal ne vienam iš mūsų tiktų 
Bubulio ir Dundulio charakteriai. Visas nuti
kimas apgaubtas komizmo skraiste, o senieji 
scenos meisteriai stipria vaidyba ir tipųori- 
ginalumų šiame nutikime įkūnijo meninį 
grožį. Pati nutikimo mintis ir originalumas 
žiūrovą privertė juoktis iki ašarų, gi baigia
moji mintis pamokinančiai pažvelgė i kiek
vieną žiūrovą. Šalia tikrųjų scenos specų 
gražiai užsirekomendavo ir „naujokė” Dan. 
Josiukaitė, sukurdama malonią Radastą.

Kai po linksmo \ nutikimo leidosi sunki 
scenos uždanga, iš salės pasipylė audringa 
aplodisimentų banga. Kiekvienas išeidamas 
kartojo: daugiau tokių pastatymų, daugiau.

K Jurgis Janušaitis.

kaimynam* latviams bei vokiečiams.
Trejeto šimtų asmenų lietuviškoji Glueck- 

stadto bendruomenė gražiai susitvarkiusi gy 
vena buv. vokiečių jūrininkų butuose. Jų pa
togios gyvenamosios patalpos daugeliui bri
tų zonos stovyklų gyventojų gali sukelti--pa
vydo. Koncerto dieną ir rytojaus dieną sto
vykloje buvo baigiamos pildyti anketos emi- ■ Tai puikus stovyklos įkurtuvių koncertas 
gracijos reikalams. Ryšium su emigravimu į 
Angliją čionai nemažas sujudimas. Ruošia
masi išvykti. • .

Menininkai šią stovyklą palieka audringą 
dieną. Smarkus vėjas pučia nuo Elbės ir vos 
leidžia eiti, kai anksti rytą rūpestingai glo
boję glueckstadiečiai menininkus palydi į 
geležinkelių stotį. „Ligi pasimatymo!” „Li
gi pasimatymo gal jau Anglijoje” — ir jau , darbo vienetų, 
audra, kylanti nuo pat Vokietijos šiaurės, nuo 
pat Glueckstadto, apima visą anglų srities 
lietuviškąją bendruomenę. Pasiruošimas iš
vykimui Anglijon jaučiamas visose kitose lie 
tuvių stovyklose, kurias vėliau teko aplan
kyti.

Bux(ehudėje pabaltiečių amatų mokykloje 
koncertas įvyksta balandžio mėn. 25 d. Gra 
žioje mokyklos salėje prisirenka daug pabal
tiečių amatų mokyklos mokomojo personalo, 
mokinių, jų svečių.. Puikiai skamba dainos 
mokyklos salėje. Jau koncertui pasibaigus iš
siskirsčius publikai, menininkų laukia britų 
kariuomenės ir Unrros karininkai. Jie dėko
ja menininkams už koncertą.

Stadėje. koncertas įvyksta balandžio 27 d. 
Naujai atsikėlusi ir dar bebaigianti tvarky
tis stovykla net salės koncertui nebuvo spė
jusi parengti. Bet ji atsirado. Net-ir scena 
stojosi jper vieną naktį, kai darbą į rankas 
paėmė stovyklos inžinierius ir keletas menui 
prijaučiančiųjų vyrų.

Sekmadienio vakare nuo scenos aidėjo dai 
ynininkų dainos, o ir baleto šokėja, nesivar
žydama dėl vietos, turėjo progos atlikti savo 
programą. Rodos, maža- ir žema sa’ė, tačiau 
rezonansas puikus. Kur taįr palubyje Naura-

Visada mėgau judrių nuoširdžių savų žmonių splinką. Ypačiai 
dabar pasiilgdavau 'tokios aplinkumos. Niekada nesitikėjau, kad 
po vedybų liksiu tokia vieniša ir izoliuota. Besirengdama naujaum 
gyvenimui, visada puoselėjau viltį, kad po vedybų tuojau užsi
megs naujos pažintys, suartėsiu su kitomis šeimomis ir susidarys 
savų, artimų žmonių būrelis. Tuo tarpu buvo tik Vilksiččiai. Bet 
su jais mano santykiai neprašoko įprastinių mandagumo rėmų. 
Ką jie gera buvo padarę man, tai tik pasitarnaudami mano vy
rui ir už tai gausiai atlyginti. Nejučiomis dažnai prisimindavau 
gyvą buvusią restoraninę aplinkumą. Koks palyginus skirtumas!

Besibastydama gatvėmis, pąmėginau kinuose karpyti laiką. Pa
tiko ir prasminga pasidarė. Po kiek laiko tiek įsitraukiau, jog 
tiesiog ligonis tapau. Išties apisrgau kinomanija. Nebuvo to kino 
ar filmos, kurįą būčiau praleidusi. Kai kada net po du <• - a-
sėdavau dienoje, tik, žinoma, įvairiuose kinuose.

X.
Grįžtu kartą iš kino ir girdžiu triukšmingą muziką Susidomė

jau ir pasukau ta kryptimi. Sustojau — čiuožykla. Groja ugniage
sių komandos dūdų orkestras. Žvilga ir džirzgia ledas. Lyg oru le
kioja, sukaliojasi laimingos porelės, judrios klykiančios grupės 
ir daugelis paskirai. Visur juokas, jaunatvyškas užsedegimas, vi
krumas. Lengvai krinta minkštos snaigės. Krisdamos žvilgčioja 
lempų šviesoje ir sūkuriais plakasi čiuožiančiųjų masėj. Be galo 
malonu, patrauklu. Susigundžiau ir aš. Išsinuomojau čia pat pa
čiūžas ir įsiliejau į vieną bendrą džiaugsmo ir pasitenkinimo ma
sę.

Vakare, vos tik grįžo vyras, tuojau prišokau ir tuo pat užsi
degimu prašnekinau.

— Tonia! Ar tu žinai, kokia' puiki čiuožykla įrengtai!? Kaip 
malonu čiuožti!'

Jis visai šaltai atsiliepe:
— Žinau. Kas čia ypatinga. Visada žiemą įrengiamos čiuožyk

los, ir visada atsiranda ten dykinėjančių žmonių.
— Bet kodėl gi mudviem nepačiuožti šeštadieniais po pietų 

ar sekmadieniais? Argi jau tu toks senas ir nerangus?
(B. d.)

Visą trumpą savo-amžių aš prarymosiu prie 
vartų —

Eis visi pro šalį'jie, nueis.
Kad nors vėjas, nors žvaigždė, mane pagirtų 

ir užtartų, 
kad nors paukščiai nesityčiotų drauge su jais.

Dievas nedavė akių man mėlynų, ilgų blakstienų 
nei veidelio baįjai ružavo) dailaus —
Kas priglaus mane su meile, mano širdį vieną, 
kas be turto, mėlynų akių, priglaus?

Neturiu lakštingalos balselio, rankų dailės, 
lankstaus liemenio, nei gražių kojų neturiu. 
Tik bemiegės mano naktys manęs gailis, 
tik svajonėm niekada man neįvyksilnčiom

> 1 . į save keriu.
Vien tik motinai graži buvau, gera. Tik ji 

mane užtartų —

O nukrito lapai, o nukrito motina su jais — 
Visą trumpą savo amžių aš prarymosiu prie 

vartų, 
eis visi pro šalį jie, nueis.

gis traukia Mefistofelio serenadą ir Augaity- 
tė mėto P. Mascagni „Myli nemyli” ramu
nės lapelius. Neprapuola i nė vienas garsas, 
nuo žemiausio ligi aukščiausio. Kad beužtek 
tų programoje nurodytų dalykų! Kur ten! 
Dar po kelis kartus įkaitusi publika šaukia 
ir prašo menininkus pasirodyti ir bisuoti.

Prieš Velykas kaip iš debesies išmesti see 
doefiečiai atsidūrę Stadėje, buvusios lenkų 
stovyklos „Pulverweg” patalpose jau baigią 
įsikurti. Čia gyv. patalpos neblogos, bet pa
talpų plofas vienam asmeniui išeina labai 
mažas. Teko pernelyg susikimšti, neg neno
rėta išardyti gimnazijos, Mokytojų' Kursų 
bei kitų dar Seedorfe veikusiųjų kultūr.n.o

Iš Stadės menininkus lietuvė Unrros tar
nautoja palydi net iki Wolterdingen lietuvių 
stovyklos, kurioje koncertas numatytas atei
nančią dieną. Po nepilnos poilsio dienos me
nininkai pasirodo beveik tūkstantinei woiter 
dingeniečių publikai didelėje, bet nelabai ge
rai rezonuojančioje salėje.- Nors lietuvių čia 
gyvena nepilni keturi šimtai, bet koncertan 
atėjo ir daug kitataučių bei Unrros svečių. 
Koncertas praeina pakilia nuotaika. Duetas 
iš op. „Don Juan” — Mozarto, dainuojamas 
J. Augaitytės ir Ip. Nauragio ir čia. kaip 
taisyklė, reikalaujamas kartoti ir, publikos 
džiaugsmui — kartojamas. Publika skirstosi 
niūniuodama dueto męliodiją. Ir čia linkėji
mai „Iki pasimatymo Anglijoje”! Viengun
giai jau visi susirašę ir laukia" komisijos. Di - 
džioji dalis vyrų dirba britų kariams netoli, - 
stovyklos ribų.

Spakenbergo stovykloje koncertas gegužė* 
pirmosios vakare. Bet prieš tai menininkus 
„pavilioja” čia netoliese esančios Britų Rau
donojo Kryžiaus sanatorijos „ligonys” ir va 
dovybė. Jie sako, kad lietuviai menininkai 
būtinai turį šioje sanatorijoje padainuoti li
goniams, nes per tą laiką jie yra jau daug 
kartų girdėję latvių bei estų menininkus, bet 
nė sykio lietuvių. J. Augaitytė ir Ipolitas 
Nauragis, akomponuojant V. Dvarionui čia 
koncertuoja visą pusvalandį. Nor* trumpa* 
bet' gražus koncertas. Sanatorijos vadovybė 
(jos direktorius lietuvis daktaras — žinomas' 
plaučių specialistas) ir ligony* labai paten
kinti. Ir čia, šiame nelaimingų žmonių — li
gonių kampelyje gyvai praskambėjo lietuvių 
menininkų dainos, kaip pavasario balsas, be 
siveržiąs čia per kiekvieną jaų» sprogstančio 
medžio pumpurėlį.

Vakare didžiulėje Spakenbergo stovyklos 
salėje spietėsi gausi įvairiai tąutybių publika. 
Kultūrinių pramogų čia, tiesa, netrūksta, bet 
stovyklos vadovybė niekados nepraleidžia 
progų pasikviesti menininkus, jei jie keliauja 
po šalį. Mūsų menininkai visuomet pas mus 
laukiami svečiai — girdėti iš šeimininkų. 
Stovykla kaip tik švenčia 
kaktį. Užvakar gimnazija 
turientų laidą. Ta .proga 
tyje skaitome stovyklos 
Šios gimanzijai brangios 
reiškia visos lietuviškosios bendruomenės pa
sitenkinimą gimnazijos darbu. Stovykloje tas 
pats sujudimas, kaip ir visur, tik čia jau 
ryt poryt penkiasdešimt asmenų išvyksta Į 
Angliją. Ryšium su tuo daug darbo komen
dantui ir pasirengimo patiems išvykstantie- 
siems. O jau pirmosios kregždė* i* šios sto
vyklos Angliją pasiekė prieš trejetą mėnesių.

Menininkai atsisveikina ir su Spakenbergo 
lietuviais, čia baigdami savo poros savaičių 
koncertus šiaurinėje britų zono* dalyje. Ne
trukus iširs stovyklos; dauguma pirmoj* 
eilėje pateks Anglijon, o kiti sukelti kurion 
nors vienon stovyklon lauks su šeimomis sa
vo eilės. Dar pačiu laiku menininkai pa
taikė čionai, kai kuriose stovyklose atsilan
kydami pirmą sykį, savo stipriu meniniu 
pasirodymu suteikę gražių valandų ir palik
dami malonių prisiminimų- ne tik lietuviams 
tremtiniąįfis, bet ix svetįgjtaučiągj*.

savo metinių su- 
išleido antrą abi- . 
stovyklos dienraš- 
komendanto žodį.
šventės dieną jif

t
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AMERIKOS LIETUVIAI TREMTINIO AKIMIS
Mus* spedalans korespondento pirmieji Įspūdžiai

Beveik kiekviename didesniame mieste, 
šiaurės - rytų ar šiaurės vidurio U.S.A. da
lyje galima rasti lietuvių. Mažiau, tikriau pa
sakius, visai nėra pietinėje U.S.A, dalyje. 
Paskutiniu metu via daugėja lietuvių skai
čius Floridoje it ypač Calilornijoje (Los 
Angeles), kur daugiausiai važiuoja senesnio 
amžiaus, praturtėję lietuviai. Likvidavę savo 
biznius, sugalvoję praleisti senatvės dieneles 
bene gražiausioje savo gamta "TISĄ dalyje. 
Daugelio svajonė toji' Californija: gražios 
mergytės važiuoja ten su vilįimi pakliūti 1 
filmų žvaigždes, vyrukai — pradėti kokį pel
ningą biznį ...

Dauguma iš jų atvyko Į šią šalį prieš D 
karą-ir čia pamažu sukūrė sau antrą tėvynę.. 
Kaip paaiškėjo iš pasikalbėjimų daug lietuvių 
prieš šio karo pradžią buvo galvoję, arba, 
tikriau pasakius, svajojo grįžti į tikrąją tė
vynę — Lietuvą. Tačiau dabar, po šio karo 
baisybių tie jų norai baigia išnykti.

Spauda, radio, grįžę iš karo kareiviai, pa
galiau dabar atvažiuojantieji tremtiniai tiek 
baisybių pripasakojo, kad į tą griuvėsių, var
go ir bado kraštą — Europą, nieko varu neiš
varytum. z

Prie progos, Amerikos lietuviai komunistai 
— buvę lietuviai, labai giria savo spaudoje 
dabartinį „rojų” Lietuvoje. Tikrieji lietuviai 
spaudoje ir šiaip dažnai juokais pasiūlo 
komunistams važiuoti į Lietuvą, pažadė
dami net tikėtą nupirkti (žinoma į viena 
pusę!), bet norinčių neatsiranda ...

Daugelis iš jų nors ir nenorams pradeda 
suprasti ir įsitikinti ten esančia tvarka.

Amerikoje yra labai plačios darbo galimy
bės ir taip pat įvairių darbo rūšių. Lygiai 
taip pat įvairiai rr lietuviai yra pasiskirstę 
savo specialybėmis.

f Daugumoje jie dirba fabrikuose, verčiasi 
įvairiais bizniais yra nemaža ir profesionalų, 
šiek tiek mažiau ūkininkų.
. Skaudu, bet tenka pripažinti, kad lietu
viai profesionalai: daktarai, inžinieriai, ad
vokatai ir stambūs biznieriai šiek tiek atsi
tolinę nuo lietuviško veikimo. Vieni teisinasi, 
kad jų darbas neleidžia jiems pašvęsti dau
giau laiko veikimui, kiti turėdami puikų gy
venimą priėjo nuomonės, kad čia jų tėvynė...

Negalima nepaminėti daugelio profesiona
lų, kurie tikrai pasišventę Lietuvai ir ant 
Savo pečių neša sunkiausią naštą.

Pavienio Amerikos lietuvio veikimas pasi
reiškia tuo, kad jis atpina i susirinkimą, pa
skaitas, skaito lietuvišką laikraštį ir duoda 
aukas Lietuvai gelbėti1. „Amerikos lietuviai 
tai melžiama karvė”' anot jų „tik duok ir 
duok” ... I

i Ir iš tikrųjų organizacijos ir draugijos prie 
kiekvienos progos daro rinkliavas. Seniau po 
pirmojo karo jie buvo duosnesni, bet dabar 
sumažėjo tas jų duosnumas. Pavienis, nesi-

DEL„DEGANČIO REIKALO“
P. Alšėno straipsnis, tilpęs „Minties” 42 

nr. kelia klausimus, kurie virsta priekaištu 
Antinacinės Rezi’stencijos Politinių Kalinių 
Sąjungai. Išeina maž daug taip: jeigu kas 
reikia, turi būt padaryta; jei padaryta, 
turi būt tuo j paskelbta, o jei kas daroma, 
visuomenė turi žinoti ir būti informuojama. 
■ Nieko nėra lengvesnio, kaip reikalauti — 
ar šitai pagalvojo rašantysis? Tarp rei
kalinga ir galima, o taip pat tarp 
dirbti ir reklamuotis didelis skirtu
mas. Daug kas šiandie reikalinga ir atskiram 
asmeniui ir visuomenės vienetams, bet kol 
pasidaro — ir dirbant-išeina daugiau laiko, 
negu straipsnelį sumegzti. Kas dirba, tas 
visą energiją sudeda- į darbą ir negalima iš 
jo reikalauti dviejų’kailių — būtent, kad jis 
dar propagandisto uždavinius atliktų. Paga
liau ar ne perdaug jau apkurto ausys nuo 
visokios propagandos. Tikriems kacetinin- 
kams gal daugiausia svetima iš savo kančių 
ir žaizdų daryti reklamą. Jei visuomenė šito 
nori ir randa reikalinga, tegu ima&i pati ini- 
c ątyvos. Politiniai kaliniai per ilgą laiką iš
moko kitaip žiūrėti į dalykus ir dėlto kas 
tariasi jų vąrdu kalbąs, tepagalvoja ar užtara 
naiLai kalba!

Martirologijos Skyriaus vedėjas P- Rima- 
š uskas yra surinkęs daug ir įdomios me
dingos, bet kol ji tebėra rinkimo tarpsnyje, 
Jrjkų neprotinga ją skelbti; Pagaliau kiek- 
vtną medžiaga, ypač renkama iš gyvų liudi- 
n nkų ir atslmininų, reikalinga patikrinimo, 
žmogus, kurs iš savo plikų rankų studijuoja, 
turi nuolat važinėti po lagerius ir vietoje 
patikrinti medžiagą. Ar, visuomenei rūpi, kad 
jis, du metu išsėdėjęs kacete, ir dabar nuo 
pcršidirbimo vo8 džiovos negavo? Ar kas 
jam visuomenė, reikalų sąžinės vardu pa
siuntė keletą markių? Reikalauti lengva!

Dėl sąrašinės (pavardėmis) kankinių kny
gos, kur os reikalą kelia p. Alšėnas, nieko 
nebūtų galima pasakyti. Bet iš kur tuos są
rašus gauti. Daugiausia mūsų žmonių kalė
jo ne Vakarų Vokietijos kalėjimuose ir karė
tuose. Iš už geležinės šieno, jų neatsigabensi, 
jeigu jie ir būtų išlikę. Tuo tarpu iš likusių 
ir čia atsidūrusių žmonių galima tik nusta
tyti apitikslį kalintų įmonių skaičių. Tačiau 
ir šituo atžvilgiu renkami daviniai dar nėra 

maišąs politikoje lietuvis dažnai nebežino 
kam ir duoti: žiūrėk renka A. L. Taryba, čia 
Baltas, čia vėl L. V. Sąjunga. Paprastas dar
bininkas su šeima perdaug švaistytis ir ne
gali, pagaliau ir ūpas duoti nukrenta stebint 
organizacijų tarpusavio rietenas. Mano nuo
mone, tik Amer. L. organizacijų vadus ir tik 
juos galima kaltinti dėl susmukimo veikime, 
patriotiškume ir lietuviškume.

Dauguma lietuvių priklauso įvairioms or
ganizacijoms bei draugijoms. Tas labai gra
žu ir kultūringa. Yra apie 15 lietuviškų laik
raščių, bet tarpusavio sugyvenimas (politinė
je plotmėje), panaudojant net spaudos skiltis 
ginčams ir užmetinėjimams — tai jau nedo
vanotina. Seniau socialistai su katalikais plie
kėsi, dabar susitaikė ir tautininkus pliekia. 
Tas daugeliui net patinka, bet, mano nuo
mone, ar ne pareiga būtų pašvęsti tą laiką 
tikriesiems tautos reikalams?

Antras dalykas — jaunimas. Turiu galvo
je USA gimusius. Retas iš jų lietuviškai kal
ba, dar rečiau kuris lietuviškai skaityti mo
ka.

Daugelyje lietuviškų kolonijų yra lietuviš
kos bažnyčios kartais su lietuviškom mokyk
lom, bet tose lietuviškose mokyklosę, kurios 
išlaikomos lietuvių aukomis daugumoje lietu
sių kalba dėstoma 2 vai. į savaitę; Kai kur 
net nei vienos valandos lietuvių kalbai ne
duodama, vaikai mokykloje, aišku, kalba tik 
angliškai Teko išgirsti, kad kai kur yra lie
tuvių klebonų nuopelnas, sako vyskupo įsa
kymu... norima Ameriką amerikoniška pada
ryti! ...

Net kai kurie veikėjai prisipažįsta, kad po 
15—20 metų nebus kas skaito lietuviškų laik
raščių — senieji įšmirs, jaunieji — nemokės, 
nebent tik naujai emigruojantieji lietuviai su
darys naują Amerikos lietuvių generaciją.

Kai kuriose ir didelėse kolonijose kaip pav 
Detroite veikimas visai susmukęs. Lietuviai 
net savo salės susirinkimams neturi. Turėjo, 
bet per neapsižiūrėjimą prarado, nors lietu
vių čia skaito apie 20.000. Lietuviškos mo
kyklos nėra. Clevelande lietuvių apie 15.000, 
turi salę, kuri užimta bizniams — lietuviškam 
veikimui ten vietos nėra. Yra parapijos salė, 
bet tik Amer. Lietuvių Tarybai, yra parapi
jos mokykla — bet lietuvių kalbos nedėstol 
Yra ir priešingų pavyzdžių — Grand Rapidz, 
Mich., lietuvių tik apie 3.500, bet turi tris 
sales, turiu galvoje organizacijos būstines, 
patriotiškumas ir veikimas žymiai aukštesnis. 
Chicagoje ištisi kvartalai lietuvių, net poli
cininkai lietuviškai kalba — (lietuvis) llš De
troito iš 20.000 į paskaitas, susirinkimus lan
kosi tik apie 2—3000(1) išsiblaškę ir atsitoli
nę. Panašiai ir kitur.

Bendrai Amerikos lietuviai gyvena pasitu
rinčiai, galima sakyti vidutiniam ar net kar
tais ir aukščiau vidutinio Amerikos gyveni- 

pilni, nes kasdien vis atsiranda naujų. Apie 
vardinius sąrašus kol kas nė galvoti netenka, 
žinoma, apie pilnesnius, nes viskas, kas tu
rima ir kas buvo galima turėti, yra tik nuo
trupos. Kas gali atsiminti šimtų savo draugų 
pavardes, nors su jais kartu ir būtų kalėjęs? 
Tiesa, jei mūsų visos institucijos domėtųsi 
šituo reikalu, pamažu gal susirinktų daugiau 
medžiagos, bet ir čia pabrėžtina pamažu. 
Raudonasis Kryžius atsitiktinai gavo vieną 
sąrašą ir jį teikėsi persiųsti- ARPK S-gai, 
tačiau ir jis gali kelti abejonių ir reikalingas 
tyrinėjimo, nes nepavyko dar rasti nė vieno 
lietuvio, kurs tame kacete būtų buvęs.

Nauja p. Alšėno idėja — tai Politinių Ka
linių Atsiminimų Metraštis. Pasiskaičius, 
atrodo gražus sumanymas. Bet tų atsiminimų 
jau būta nemaža mūsų perijodikoj. Vieniem 
jie geriau pavyko, kitiem blogiau. Kas sėdėjo 
3-t4 metus, tas pats vienas galėtų prirašyti 
tomus. Ką jis duotų tokiam metraščiui? Kas 
sėdėjo savaitę, tas mažiausia tomą (!) pri
rašys, jei turi gerą fantaziją S-gai šiek tiek 
yra patirties šitą nemalonią ir gal vienam 
kitam tetinkančią tiesą pasakyti. Atsimini
mai mėgsta kartais palaukti ir nuo to ne 
visuomet nukenčia. Pagaliau, kai tiek yra 
svarbių dalykų išleistinų, ar vertėtų su nau
jais metraščiais užlįsti už akių.
Pati politinių kalinių registracija, iš šalies 
žiūrint, gali atrodyt pats papraščiausias da
lykas, atliekams jei ne per vieną savaitę, tai 
bent per mėnesį — kitą. Techniška registra
cija, tiesa, paprastesnis reikalas. Bet Politinių 
Kalinių Sąjunga neša atsakomybę už išduo
damus buvusiems kaliniams pažymėjimus, ku
rie rišasi su registracija. Ji negali bet kaip 
ir bet kam jų išduoti, kai ji turi priimtą 
suvažiavimo statutą ir susiduria su tikrove. 
Ji turi būt teisinga visų pirma pačių politi
nių kalinių atžvilgiu, kad jiems nepadarytų 
moralinės skriaudos. Be to, vienas kitas ne
teisingai ar nepagrįtai jos išduotas pažymė
jimas pakirstų jog pasitikėjimą visuomenėje 
ir valdančiuose autoritetuose. Kartą nepaten
kinusi kalinio prašymą, ji gali vėliau dar 
svarstyti, bet kartą nepagrįstai išdavusi do
kumentus, ji ne visuomet beturės priemonių 
juos atšaukti

L Dantine. 

mo lygio. Aplamai USA turi aukštą gyveni
mo standartą ir paprastas fabriko darbinin
kas, jei nori, gali gyventi geriau negu Lie
tuvoje valdininkas. Lietuviai, kas charakte
ringa visiems europiečiams ateiviams, yra 
taupūs. Beveik kiekvienas nuo seniau gyve
nantis turi nuosaVą namą ir automobilį, kas 
čia labai populiaru, kasdieniška ir būtina.

Namo vidaus įrengimas modemiškas: elek
trinė ar gazinė plyta virtuvėje, elektr. šaldy
tuvas maistui, elektr. skalbiama mašina, kam
bariai kilimais kloti, švara, niekur dulkelės 
nerasi. Ištikrųjų tik gerai pasiturinčio Lietu
voje butas panašiai atrodydavo... o čia pa
prastas fabriko darbininkas — lietuvis, daž
nai net silpnai raštingas. Tikrumoje čia dole
riai iš dangaus nekrenta ir patvoriais nesi
mėto, jie visa tai savo rankom uždirba, bet 
čia ir uždirbti galima. Sunkūs laikai čia bu
vo 1928—1933 m., kaip j.e vadina depresija, 
kada darbo nebuvo, eilėse stovėdavo sriubos 
lėkštei gauti, daugelis nustojo nekilnojamo 
turto, bet šio karo metu uždarbis smarkiai 
pakilo ir dabar vėl visai „atsigavę”.,

Kiekvienoje valstybėje (USA susideda iš 48 
valstybių, kurios šiek tiek skirtingai valdosi) 
šiek tiek skirtingi įstatymai privalomam moks 
lui. Michigano valst. pav. turi lankyti mo
kyklą iki 15 m. amžiaus Po to jei tėvai pasi
turį, leidžia toliau, .už ką palyginti brangiai 
moka, jei ne — eina dirbti ir...taupo.

Tai šitaip tik trumpai pažvelgus ir tik tru
putį susipažinus atrodo Amerikos lietuviai 
tremtiniai iš šalies žiūrint."

Puikiai gyvena, automobiliais važinėja, 
skaniai ir daug valgo, daug rūko ir pusę ci
garetės ant žemės numeta... bet... patikė
kit, ir j tokį rojų patekusiam tremtiniui, be 
savos šalies, savos tėvynės, tėvų, giminių, 
draugų... vienintelė mintis ir troškimas at
gal į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą!

M. Laurinavičius

Teisybė apie Brazilija^
Buvęs ;,Lietuvių Balso” Italijoje Redakcijos 

kolektyvo nary% rašytojas P. Babickas savo 
laiške iš Brazilijos, taip trumpai, pavaizduo
ja tenykštes gyvenimo sąlygas. Laišką iš
spausdino D. Britanijos savaitraštis „Išeivių 
Draugas”.

„Naktį miegoti neįmanoma: tarakonai, 
kandys, šimtakojai ir nepaprastas tvankumas, 
o ypač, kai labai dažnai palyja—dar tvan
kiau būna. Išėjau miegoti J malūną—žiurkės. 
Nuėjau miegoti ganyklon prie, upelio — 
uodai ir gyvatė. Sakau gyvatą, nes tą vieną 
temačiau, bet ji reguliariai kasdien mane 
skalbykloje aplanko. Nuėjau miegot į kuku- 
zų svirną netoli kiaulydžių, — jau antrą, 
dieną krapščiau su adata bišius — Tai biau- 
rūg aguonos grūdo padarai, kurie įsimeta po 
kojų pirštų nagais ir veisia ten vaikus. Jei 
jų greit neišimsi, tą vietą išėda nepagydo
mai. Man jie pasirodė baisesni už gyvates, 
kadangi mažyčiai ir nežinai kur ir kiek jų 
turi. Švaros palaikyti neįmanoma. Maudaus, 
o' po maudymosi išpila spuogais (skirtumas 
Įkaitusio kūno ir vėso vandens) Vanduo gerti 
neįmanoma, po lietaus Susidrumsčia ir įgauna 
visai nepakenčiamą skontį. Maistas be daržo
vių—blogai veikia į savijautą. Visos šios ne
gerovės tikiu nepatiks ir kiekvienam mūsų 
krašto žmogui. Dar viena bėda—dulkės. Po 
lietaus saulė pakaitina 10 min. ir jaS sukyla 
dulkės. Jos, sakoma, ne kenksmingos, bet vi
sas daraisi nuo jų raudonas. Drabužiai tenka 
mainyti po 3—4 kartus į dieną. Darbininkai, 
žinoma, nemaino, su tais pačiais net gula, 
galit įsivaizduoti kaip atrodo. Po pietų jo
kio poilsio nėra, vakare anksti atsigulus 
vistiek dėl tvankumo sunku užmigti. Jokių 
kaimynų, svečiavimosi nėrą mados, jokių 
dainų ar subuvimų. Mums įpratusiems prie 
talkų, subatvakarių, pabaigtuvių toli sie
kiančių kalbų, vakarojimų—tai grįžimas J 
priešistorinius laikus. Susipažinau su vienu 
vokiečiu, kuris prieš 20 metų čia įkūrė 
Rhorlandijos vok. koloniją. Jis griežtai tei
gia: kur užsieniečiai kompaktinėj masėj gy
vena galima pasiekti gerų rezultatų, kur jų 
po vieną gyvena išblaškyti tai tajai taufai tik 
Blutverlust! Brazilijos valdžia nemano da- 
Bar leisti apsigyventi kompaktįne mase Euro
poje esantiems tremtiniams, tad atrodo, ne
būtų prasmės mūsiškiams čia keliauti. Jei 
bent Į miesto fabrikus. Darbo, aišku, visi _ 
gaus mieste^ bet didelio dvasinio regreso kai-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dipl. Inž. K. Krulikas „AKMENS ANG

LYS — BELGIJOS AUKSAS“ (Tarptauti
nės DP Delegacijos informacinė kelionė į 
Belgiją 1947.1.19—1947.1.26) 48 puslapių -b 
viršeliai.

Išleido „Venta“ Wuerzburge, 1947 m 
2.500 egz: Kaina 2,5 RM:

Turinyje: akmens anglių susidarymas, ra
dimosi vietos, technologinė ir cheminė jų 
sudėtis, rūšys. Antracitas, koksas, briketai. 
Belgija geografiškai.

Ką matė ir patyrė Tarptautinė DP Dele
gacija Belgijoje, Belgijos anglių pramonė
je ir anglių kasyklose. Darbo, pragyvenimo, 
socialinės ir sanitarinės sąlygos Belgijos 
anglių pramonėje. . Pasiūlymai ir sutartys 
norintiems įsikurti Darbo kategorijos ang
lių pramonėje.

Gegužės 17 d. Londone iyyksta 
pabaltieji! koncertas ir paroda

Pabaltiečių koncertas ir paroda Londone,
turėję įvykti š. m. gegužės mėn. 3 d., dabar 
įvyks gegužės 17 d. Koncertas ir, paroda 
įvyks Westminsterio salėje. Siame pasirodyme 
latviai ir estai lenktyniuodami ruošiasi pa
rodyti savo geriausias jėgas. Lietuviams kiek 
blogiau, nes išsiskirstė daug žadėjęs Londono 
lietuvių vyrų choras. Tokiu būdu lietuviai 
galės pasirodyti tik su mišriu Londono choru. 
Be to, atvykusios dirbti į ligonines lietuvaitės 
pasirodys su tautiškais šokiais. Į koncertą 
žadama pakviesti ir nemažai anglų. Dabar 
renkami įvairiausi rankdarbiai koncerto metu 
įvykstančiai parodai. Kiek anksčiau buvo 
manoma suruošti didelę parodą, bet dėl pa
talpų gavimo sunkumų ir stokos lėšų nuo to 
atsisakyta. Ir šį kartą veltui koncertui sale 
leido naudotis Westminsterio arkivyskupas— 
kardinolas Griffin. Sis pabaltiečių pasirody
mas laukiamas su nekantrumu, nes nuo tin
kamo tų tautų pasirodymo ir anglai, sudarys 
apie tas tautas savo nuomonę.

„Pragiedruliu“ Nr. 6
Švedijos lietuvių leidžiamo rotatorini? žnr- 

nalo „Pragiedrulių” Nr. 6 (kovo mė:'..) iš
spausdinta J. Ls. „Triumfo sugrįžimas”, B. 
Brazdžionio „Procesija į Kristų” S.Lagerloef 
„Raudongurklė” (versta J. Lingio), Dr. J 
Saulio „Po Vasario 16 dienos (kova už vyriju 
sybės sudarymą)”, B. Rutkausko „Sird's 
Velykos”, St. Raišučio „PSlitikai pavasarė
jant”, B. Bradžionio „Rytas”, J. Lingio „Ve
lykos ir Margučiai” K. M. „Baltų universi
tetas Hamburge”, D. Šlapoko „Išauš laisvės 
rytas”. Skyrelyje mažiesiems pateiktas "Vyt. 
Nemunėlio eilėraštis „Velykos atėjo”. Lietu
vos gyvenimo apžvalgoje išspausdinta ..Lie
tuvos partizanų kova už tautos laisvę”. Be to, 
žurnale minima T. Bieliackino mirtis, duoda 
žinių iš Švedijos ir kitų kraštų lietuvių gy
venimo. (k. b.) 

na. Kalbu apie mūsų darbininkus ir ūkinin
kus, inteligentams čia (jei jie neapsukrūs 
biznieriai) ateities nėra.

Šiaip žmonės labai meilūs, sveikinasi, už 
jaučia, daug žada, bet nieko nevykdo—turtin
gi bet visai kitoniško negu mes būdo. Ben- 
dros kalbos net su lietuviais gyvenusiais čia 
20 metų sunku rasti. Yra gražių išimčių.”

Bendradarbiavimo . . .
Atkelta iš 1 psl.) 

viai, tek latviai ir estai sutartinai išmesti iš 
savo žodynų ardančius vienybę žodžius bei 
veiksmus ir broliškai padavę rankas stengtis 
vytis neišvengiamai bendro mūsų visų liki
mo. Ir šitas noras turi būti visuotinas, bend
radarbiavimo dvasia turi persiimti visi ir 
jaunimas ir vyresnioji karta. Neužtenka atski
rų asmenų ar vienos Draugijos pastangų, bei 
retkarčiais pasirodančių palankių straipsnių, 
bet J šį didžios svarbos Baltijos tautų susi
artinimo darbą privalo įsijungti kuo pla- 
čiausieji visuomenės sluoksniai, mokyklos, 
kultūrinės ir sporto organizacijos, bažnyčios 
ir kt.

Ypač tai atrodo pasiekiama dabar, tremties 
sąlygose, kada mus jungia ne tik vienodas 
likimas, bet daugumoje ir bendra pastogė ir 
platus asmeninis kontaktas. Jei nežiūrint spe 
cifinių tautinių savitumų, kiekvieno lietuvio, 
latvio ir esto lūpomis šnekės tikras nuošir
dumas ir gera valia ir kiekvienas skyrium 
bus pasiruošęs bent iš dalies pasiaukoti — 
nuo čia ir prasidės tikrasis Baltijos tautų 
bendradarbiavimas. H. 2.

Ponus Ona Jr Petrą,, ŽILINSKUS 
liūdinčius Rimučiui mirus, giliai 
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