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Poryt įvyksta užsieniu reikalu ministeriu 
konferencija

Londonas, Rytoj išvyksta j Paryžių JAV 
užsienių reikalų ministeris Byrnes dalyvauti 
užsienių reikalų ministeriu konferencijoje. 
Manoma, kad šioje konferencijoje dalyvaus 
taip pat ir Molotovas su Višinskiu. Svar
biausias šių pasitarimų tikslas yra nugalėti 
sunkumus, kurie kilo sąryšyje su taikos su
tarčių projektų sudarymu ir ypač kiek 
‘ai liečia Italiją ir Suomiją.

Belgų užsienių reikalų ministeris Spaakas 
pareiškė, kad jeigu Paryžiuje bus svarsto
mas Vokietijos ateities klausimas, tai ir Bel
gijos nuomonės turėtų būti atsiklausta.

HOOVERIS VYKSTA Į TOLIMUOSIUS 
RYTUS

Londonas. Trumano . specialus įgaliotinis 
Hooveris iš Kairo išvyko į Indiją. Iš ten jis 
numato vykti į Kiniją ir Japoniją tirti maiti
nimo būklę.

VOKIEČIU KARININKŲ SĄMOKSLAS
Londonas. Vakar buvo pranešta, kad yra 

suimta 18 vokiečių aukštesnių karininkų, 
kurie dalyvavo sąmoksle nužudyti Bavari
jos ministerį pirmininką dr. Hoegnerį ir kai 
kuriuos kitus aukštesnius valdininkus. Jie 
turėjo tikslą numatytas masines žudynes 
pradėti vykdyti tuo pačiu metu.

BALSAVIMAS DEL NAUJOS PRANCŪZŲ 
KONSTITUCIJOS

Londonas. Iš Paryžiaus pranešama, kad 
-ancūzų tautos balsavimas dėl vyriausybės 

‘^įruošto naujo konstitucijos projekto įvyks 
gegužės 5 dieną.

DOMINIJŲ ATSTOVŲ PASITARIMAI
Londonas. Šiandien Londone susirenka 

konferencijon dominijų atstovai tartis su 
britų vyriausybe. Šiuose pasitarimuose daly
vaus britų, min. pirm. Atlee, o taip pat ir 
Australijos bei Naujosios Zelandijos mini
sterial pirmininkai.

JAV KVIEČIAI DIDŽ. BRITANIJAI
Londonas. Iš Vašingtono pranešama, kad 

JAV ūkio ministeris vakar pareiškė, jog JAV 
persiųs 300 tūkst. tonų kviečių- į Didž. Bri
taniją, kaip kompensaciją už tiekimus ba
daujantiems kraštams. Didž. Britanijos vy
riausybė pareiškė, kad ji ir toliau teiks 
maisto produktus badaujantiems kraštams,
jeigu liepos menesį iš naujo derliaus Didž. 
Britanija gaus kompensaciją.

Atlee pareiškė, kad britų vyriausybė tirs 
pasaulio maitinimo būklę. Vienoje spaudos 
konferencijoje buvo aptartas klausimas, kad 
britų vyriausybė darys pasiūlijimą kiek ga
lima sumažinti javų suvartojimą ir tuo rei
kalu nustatyti didesnį javu išmalimo 
nuošimtį, įvesti duonos standartizavimą, 
aprėžti miežių pristatymą alaus varykloms 
ir suvaržyti pyragaičių ir tortų suvartojimą.

Iš Amerikos pranešama, kad JAV vyriau
sybė yra numačiusi sutaupyti daug kviečių.

PASITARIMAI TARP AZARBEIDŽANO 
IR PERSIJOS

Londonas. Iš Teherano pranešama, kad 
tarp ceniįralinės vyriausybės ir Azarbeidžano 
provincijos atstovų bus vedami pasitarimai 
sudaryti Azarbeidžano valdžios organus. 
Azarbeidžano provincija turi 6 mil. gyven
tojų ir yra turtingiausia Persijos ūkio sritis.

PRANCŪZIJOS REIKALAVIMAI 
VOKIETIJOS ATŽVILGIU

Londonas. Prancūzų vyriausybė paskelbė 
Vokietijos atžvilgiu tokius reikalavimus: 
pirma - ūkio ir muitų unija su Prancūzija, 
tantra - Ruhro krašto sutarptautinimas ir 
trečia - nuolatinė Reino krašto okupacija. 
Be to, Prancūzija reikalauja ’/s Italijos 
laivyno.

IR BRITAI PRITARIA PARTIJŲ 
SUSIJUNGIMUI

Londonas. Vakar britų karinės valdžios 
atstovas sutiko su tuo, kad 7 komunistų ir 
7 socialdemokratų partijų atstovai išstotų iš 
vykdomųjų komitetų. Šiems 14-kai vokiečių 
iš britų zonos buvo duotas leidimas daly
vauti konferencijoje, kurioje bus sprendžia
mas abiejų partijų susijungimo klausimas. 
Numatoma sudaryti nauja socialistų vienybės 
partija.

Vienoje spaudos konferencijoje social
demokratų vadas pasisakė prieš šiuo metu 
Vokietijoje vedamą politiką. Jis pareiškė: 
‘‘Negalima sukurti naujos Vokietijos, kol 
junkeriai (militaristai) nebus pašalinti“.

KATALIKYBĖ SSSR
Prancūzų kardinolas Eug. Tisserant’as tvir

tina, kad į rytus nuo Curzono linijos sovietų 
politika siekia išnaikinti katalikybę, aiškiai 
paneigdama vieną iš keturių laisvių. Dvasi
ninkai sistemingai išvežami iš graikų-kata- 
likų (unitų) diecezijos — toliau kalba kardi
nolas — komunistų valdžia teikia veiklią 
pagalbą schizmatikui, Maskvos patriarchui 
Aleksiejui, kuris po savo nominacijos pas
kelbė ganytojišką laišką, raginantį graikų 
katalikus nutraukti ryšius su Vatikanu.

(“Polska“ Nr. 11.)

Saugumo tarybos posėdis tęsiamas
SAUGUMO TARYBOS POSĖDIS TĘSIAMAS

Londonas. Šiandien Saugumo Taryba vėl 
susirenka posėdžio Naujorke. Pirmasis die
notvarkės punktas yra Persijos klausimas, 
kuris yra reikalaujama iš darbų tvarkos 
išimti. Antruoju punktu eina Lenkijos reika
lavimas nutraukti diplomatinius santykius su 
Franco Ispanija.

LEHMANAS KRITIKUOJA MAITINIMO 
POLITIKĄ

Londonas. Buvęs UNRRA’os direktorius 
Lehmannas aštriai puolė Jungtinių Ameri
kos Valstybių politiką pasaulio maitinimo 
reikalu. JAV vyriausybės nuomonė, kad 
maitinimo krizė pasaulyje praeisanti po trijų 
mėnesių, yra labai klaidinga.

Prisidėdama prie pasaulio paramos badau
jantiems kraštams, Šveicarija nuo gegužės 1 
dienos sumažina duonos normas.

SUŠAUDYTI LGSF KREPŠININKAI
“Mūsų Žinios“ (Watenstadt, anglų zona) 

praneša, kad 1945 m. kovo mėn. ties Grąžo 
miestu Austrijoje SS-ininkai sušaudė LGSF 
krepšininkus: brolius Žemaičius, Proscevičių, 
Pimenovą ir kitus, viso 11 vyrų. Jie, esą 
buvo sugauti bebėgant iš tarnybos Flieger- 
horste.

SUDRAUSKIME LIETUVIŲ VARDO 
NIEKINTOJUS!

Ties Oldenburgu buvo suimtas pilietis už 
degtinės varymą (pirkėjai apsinuodijo). Jo, 
surakinto grandimis, fotografija praėjo per 
daugelį vokiškų laikraščių su prierašu — 
“Litauer“. Koks skaudus smūgis suduotas 
lietuvių tremtiniams. ‘.‘Dėl vieno razbainiko 
kenčia šimtas nekaltų“ sako lietuvių pa
tarlė. Ar gi galima švelniai elgtis su tais, 
kurie spekuliuoja visos tautos vardu?!

(“Mūsų Žinios“ Nr. 20.)

STOVYKLOS POLICIJA - KARO VALDŽIOS 
PAREIGŪNAI

Watenstadto stovykloje per muštynes buvo 
sužaloti lietuvių policininkai Mačiulis ir 
Petronaltis. Dabar teismas nutarė perduoti 
bylą spręsti Karo lauko teismui, nes pasikė
sinimas buvo, kaip teismas įžiūri, prieš karo 
valdžios pareigūnus.

(“Mūsų Žinios“ ‘Nr. 14.)

PADĖKA
Kunigui Klebonui A. Grigaičiui — suorga

nizavusiam mieste gražias rekolekcijas, kun. 
Petrelevičiui — nuskaidrinusiam turiningais 
pamokslais apie realiąją krikščionybę trem
tiniu gavėnios nuotaiką, aerodromo stovyklos 
chorui-prisidėjusiam įspūdingomis giesmėmis 
prie pamaldų didingumo, ir visiems kitiems- 
padėjusiems tinkamai pravesti šias dvasinio 
susikaupimo valandas, — Memmingeno lie
tuvių vardu nuoširdžiai dėkoja.

L. T. B. Memmingeno m. ir apskr. 
Apylinkės Komitetas.

Popiežius priėmė amerikiečių atstovus
Vatikanas. Popiežius Pijus XII priėmė 60 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbuotojų, 
kurie karo metu dirbo Italijoje ir dabar 
grįžta į Ameriką. Popiežius kreipėsi į ats
tovus anglų kalba ir nurodė, kad visuotiną 
taiką galima garantuoti tik visame pasaulyje.
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Susirūpinkime gimtąją kalbaGyvendami Lietuvoje džiaugėmės mūsų gimtosios kalbos pažanga. Mūsų bendrinė kalba galėjo laisvai tarpti. Svetimųjų kalbų įtakos lietuvių kalbai nebuvo pavojingos. Tos įtakos labiau veikė tiktai Lietuvos pasienių gyventojų kalbą. Sunkiau buvo išvengti svetimųjų kalbų priemaišų tiktai lietuviams, gyvenusiems užsienyje. Bet, prasidėjus karui ir įsigalint Lietuvoje vieniems bei kitiems okupantams, aiškus dalykas, lietuvių kalba pateko į didelį pavojų.Suprantamas dalykas, kad dabar, mums gyvenant išsisklaldžiusiems salomis ir salelėmis po įvairius svetimus kraštus, ir mūsų kalba lengviau pasiduoda žalojama. Turime tuo susirūpinti. Turime būti atsparūs ir griežtai kovoti su besiskverbiančiomis mūsų kalbon žalingomis svetimybėmis. Jeigu čia, Vokietijoje, mums yra sunku savąją kalbą tobulinti, tai bent raukime lauk vis dažniau ir dažniau pasirodančias mūsų kalboje visokias svetimas “piktžoles“.Tauta be vienos bendros kalbos nėra tauta.Per penketą metų — nuo 1940. metų — žymi mūsų tautos dalis dėl karo ir kitų su juo susijusių priežasčių žuvo, antra, taip pat žymi, dalis yra naikinama arba nutautinama, trečia dalis-išblaškyta po platųjį pasaulį. Bet tiktai ši trečioji dalis, būdama sąmoninga ir atspari, gali per kančias ir pasiaukojimą žengti į savo šviesų, laisvą ir savarankišką gyvenimą ateityje. Todėl ši lietuvių tautos dalis yra ypačiai atsakinga už geriausią pasirengimą ateities gyvenimui ir, tartum, likimo įpareigota brandinti savyje sveikiausias fizines ir dvasines jėgas, ne merdėti, bet tobulėti, nuoširdžiai ir ištikimai branginti savo tautinį būdą ir puoselėti bei saugoti su didžiausiu atsparumu savo dvasios turtus ir vieną jš brangiausių tos dvasios turtų — gimtąją kalbą.Praeityje ne kartą lietuvių tauta yra įrodžiusi savo vertingų būdo ypatybių pastovumą ir atkaklų atsparumą. Juoba dabar lietuviai nesusvyruos kaip nendrė dėl įvairių svetimųjų įtakų vėjų, jeigu visi vieningai nuolatos rūpinsis saugoti visa tai, kas šventa, kas sava, kas lietuviška.Jeigu plačiosioms lietuvių masėms yra sunku dabar svetur savo gimtąją kalbą tobulinti, valyti, gyvinti ar turtinti, tai reikalinga stengtis nors išlaikyti savo kalbos grynumą, jos ypatybes ir nepasiduoti per lengvai visokioms svetimoms kalbinėms įtakoms. Tatai turi rūpėti kiekvienam tikram lietuviui kasdien ir visur. Ir svarbiausia, — apsaugoti kalbą nuo sužalojimų.Tuo tarpu liūdna ir skaudu prisipažinti, kad mes juo tuoliau, juo labiau apsileidžiame, pasidarome ne tik nerūpestingi, bet net ir nevalyvi savo gimtosios kalbos srityje. Kad ir labai nemalonu, bet reikia konstatuoti, kad mūsų kultūringoji visuomenė irgi per mažai uolumo terodo, gindama savo kalbą ir perdaug lengvapėdiškai pasiduoda svetimųjų kalbų įtakoms. Dėlto ir pasitaiko, kad kalbos “piktšašiai“ laisvai sklinda net viešumoje, susirinkimuose, raštuose ir spaudoje. Juk jeigu bemokslis imasi laikraštininko darbo, tai kartais sunku tokį “žurnalistą“ ar “publicistą“ sudrausti. Bet jeigu, pavyzdžiui, kai kurių stovyklų vadovybėse pasitaiko aukštojo mokslo žmonių, o stovyklų sienose ir skelbimų lentose tų vadovybių oflcijalūs skel

bimai, pranešimai ir instrukcijos turi daugiau klaidų negu žodžių, tai jau nedovanotina. Blogiausia tai, kad “verba movent, exempla trahunt“, — vadinasi, tūlas ima manyti, tokia kalba yra taisyklinga, ir tokie žodžiai ar posakiai yra vartotini ar bent leistini. Tuo bu- du dėl tokio baustino vadovybių apsileidimo ir plinta toji piktoji sėkla.Iš kitos pusės kartais pasitaiko tose pačiose vietose besantieji įvairūs raštai, gyventojams žinotini, surašyti arba išspaudinti svetimomis kalbomis visiškai be klaidų. Nemanyčiau, kad tai atsitinka dėl didesnio svetimųjų kalbų gerbimo . . .Negalima užmiršti, kad ir mūsų kasdienio gyvenimo smulkmenose jau priviso labai daug kalbinio šlamšto. Paimkime keletą tokių, ypatingai skaudžiai ausį rėžiančių, pavyzdžių.1. Įvairių mums stovyklose bepasitaikančių bendruomeninių .pareigų tarpe turime “de- žuravimą“ raštinėje, koridoriuje, virtuvėje ar kur kitur. Vieni sako “dežuruoti“, kiti- “dižuruoti“, o treti — net “dižiuruoti“. Maža to. Tenka kartais išgirsti net ir asmens titulą — “dežurnas“ arba “dižiurnas“. Kam to reikia? Lietuvoje prieš pirmąjį bolševikmetį tie žodžiai jau buvo beveik išnykę. Jų vietą tvirtai buvo užėmę tikrai lietuviškieji žodžiai— budėti, budėtojas. Tiktai atsiminkime tuos lietuviškuosius žodžius ir nevartokime visai nereikalingų svetimųjų žodžių.2. Dažnai ir daugelyje stovyklų pastebime prie įeinamųjų namo ar buto durų pakabintus ar prilipdytus raštelius su dviem žodžiais— “valykime kojas“. Kaip tai reikia suprasti? Kieno kojas valyti? Ar įėjus i namą — to namo gyventojams? Ar sustojus prie tų durų — praeiviams? Ar mažiems vaikams, kurie patys to nemoka atlikti? Tad tenka spėlioti, kad tai yra raginimas visiems, einantiems pro tas duris, nusivalyti kojas sau patiems. Na, o jeigu taip, tai turi būti lietuviškiau ir suprantamiau parašyta. Juk, pavyždžiui, iš ryto. mes turime nu —r si — prausti, ap — si — valyti, pa- si -gaminti arba at- si -nešti pusryčius, kitaip tariant, visa tai darome sau. Kitas dalykas. Jeigu ką darome ne sau, bet kam nors kitam, tai sakome, pa v.: nuprausk vaiką, išvalyk indus, iššluok kambarį ir tt. Vadinasi, jeigu siūloma valyti kojas sau, tai turi būti tuose rašteliuose prie durų lietuviškai rašoma “valy- kimės kojas“.3. Kartais koncertų programose rašoma arba pranešėjai skelbia, ką kuris artistas arba ansamblis “išpildys“. Ką reiškia žodis “išpildys“? Lietuviškai kalbant, yra suprantama šitaip: pvz., pripilti vandens į kibirą (tada būtų suprantamas ir žodis išpilti), pripildyti maišą, papildyti raštą, perpildyti vagoną ir tt. Bet kaip galima “iš -pildyti“? Nelietuviška. Nelietuviška net ir atsietine prasme. Rusų kalbos įtaka seniau buvo vartojamas tas žodis prasme lietuviškojo atlikti (darbą), vykdyti (programą), eiti (pareigas) ir panašiai. Bet pastaruoju metu jam visur buvo surasta tinkamų lietuviškų pakaitalų. Tuo būdu ir dabar nekelkime iš numirusiųjų to žodžio, o vartokime lietuviškuosius. Juo labiau, kad tam tikslui net nėra reikalingas ypatingas įsigilinimas i semasiologiją (žodžių reikšmių mokslą). Tai lygiai ir koncertuose derėtų sakyti ar skelbti “atlieka“.

4. — Kur Tamsta gyveni?— Lageryje.— Kas per žodis? Pasirodo, lietuvių kalboje vartojamas lietuvių reikalams svetimas (rodos, vokiečių kilmės) žodis ir vartojamas visiškai be reikalo. ’Jeigu kitų tautybių iškeldintieji piliečiai neturi savo kalboje tinkamo žodžio ir dėl to vartoja vokišką arba panašų i vokiškąjį žodį, tai lietuviams tai višiskai netinka ir nereikalinga, kadangi lietuvių kalboje yra savas, tam tikslui visai tinkamas žodis — stovykla. Net nesuprantama, kodėl kai kuriose mūsų stovyklose žodis “lageris“ yra per dažnai vartojamai ir vartojamas ne tik gyvojoje kalboje, ne tik susirinkimuose, bet ir raštuose.5. Dar vienas naujagimis mūsų kalboje — “tašė“. Tiesa, mes turime veiksmažodį “tašyti“, mes sakome, pavyzdžiui, tašytos lentos, netašytas storžievis ir tt., bet tai yra visai kas kita, tai neturi nieko bendra su naujuoju daiktavardžiu “tašė“. Žmona sako vyrui: “Paimk mano tašę ir nueik i krautuvę“. Vadinasi, žodis paimtas iš vokiečiir kalbos, kurioje yra žodis “die Tasche“ -3 kišenė, rankinukas, piniginė; Geldtasche — piniginė, Aktentasche — portfelis ir tt. Argi jau norime atsisakyti nuo mūsų žodžių, tokių kaip: kišenė, rankinukas, piniginė ir kitų? Baimė ima dėl tokių “netašytų“ mūsų kalbos susintojų, kurie veikiai gali devynias galybes tokių “dailių“ svetimybių mūsų kalbon įvesdinti. Jeigu jie lengvai pripranta prie žodžio “tašė“, tai, matyt, juos pačius kiek seniau tėvai arba mokytojai per mažai yra “tašę“.6. Yra net ir posakių, visai kreivašonių,pavz., “tai manęs neapeina“. Lengva suprasti, kad tai yra vokiškasis “das geht mich nichts an“. Yra panašus posakis ir lenkų kalboje — “to mnie nie obchodzi“. Verskime tai lietuviškuoju posakiu: “tai manęs neliečia“, arba “tai man nerūpi“, ar dar kaip kitaip, tiktai nesakykime “tai manęs neapeina“. Jokių žargonų nesugadintas lietuvis tikrai tokio posakio nesupras. Apeiti aplink ūkį, apeiti su procesija aplink bažnyčią — tai jau visai, kita prasmė. ..Štai, keletas neprašytųjų mūsų, kalbos’ svečių, kuriais lengvai galime nusikratyti, tiktai turękime daugiau noro ir valingumo. Nebūkime tiek silpni, kaip toji moterėlė (viena iš mūsų stovyklos gyventojų), kuri jau pati nebežino, kurių žodžių daugiau ji kasdien vartoja — lietuviškųjų ar svetimųjų, nors savo amžiuje jokių svetimųjų kalbų nesimokė. Ji nesąmoningai įpranta į tai, kas patenka jai į ausį. Štai, vienas iš jos žodyno perlų: “Šiandieną vaikai tiek kojas nu- sišmucino, kad aš visą vakarą negalėjau jų išpurinti“. Sapienti sat!Liūdniausia yra tai, kad galėdami tų negerovių išvengti, mes per mažai tesisten- giame. Šalinkime jas griežtai ir, brangindami savo gimtąją kalbą, įrūdykime savo veiksmais tą pagarbą kalbai.Būdami nors truputį kalbiškai apdairesni ir tikrai nuoširdžiai rūpindamiesi savo gimtąja kalba, tuo būdu ir save daugiau gerbsime.Kas paranda savo tautinę ar kalbinę savigarbą, tas nustoja teisės l.kti tos tautos sūnumi. Kas myli savo tėvų kalbą, tas yra susipratęs savos tautos sūnus. Vj Galiūnas.07 : 91 : 92 “Mintis"
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