
JAV išrado „matančią bombąDelsimo taktika Saugumo Taryboje

JAV vis agniau remia Ispaniją

H
laikui, norint palūkuriuoti, kaip iš- 
posėdžio pirmininkas. Kitą posėdį,

kuriam
sireiškė
patinkamu laiku sukvies pirmininkas.

Byla nesuinteresuotų ST narių valstybių

Karas dėl Berlyno gali kilti
Durhamas (Dena/Reuteris). Užsienio rei

kalų ministerio Marshallio tarėjas Ch. 
Saltzmanas ketvirtadienį įspėjo Amerikos 
gyventojus, kad karas su Sovietų Sąjunga 
dėl Berlyno gali vis dėl to kilti.

„Mes kaip įmanydami stengiamės karo 
išvengti ir tikimės konfliktą likviduoti kan
trybe, ramybe ir dvasine stiprybe. Bet, gal 
būt, tai gali nepasisekti.”

t
Ginhln paliaubos Berlynui

Londonas (Dena/Afp). JT pilnaties pir
mininkas Dr. Evattas siūlo Berlynui trijų 
mėnesių „ginklų paliaubas”.

šį planą ruošiančios Berlyno bylą nesu
interesuotos Saugumo Tarybos valstybės. 
Pagal tą projektą bus pasiūlyta Sovietų 
Sąjungai trims mėnesiams panaikinti bloka
dą, o trims Vakarų valstybėms neatsisakyti 
dalyvauti užsienio reikalų ministeriu dery
bose dėl Vokietijos klausimų viseto svars
tymo.

Sovietai laive negrgzina
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

vyriausybės sluogsniai įsitikinę, kad sovie
tai begrąžins iš D. Britanijos ir'Amerikos 
1944 metais gautų karo laivų, kol jie nebus 
gavę jiems priklausančios Italijos karo lai
vyno dalies.

Sovietų rankose yra 11 D. Britanijos karo 
laivų.

Pagal laivyno protokolą prie taikos su
tarties su Italija sovietai turi teisę tol laiky
ti ir naudotis šiais laivais, kol jie gaus ati
tinkamą Italijos laivyno dalį.

Brih’ lėktuvai Švedijai
Washingtonas (Dena/Reuteris). D. Brita

nija ir JAV valstybės susitarė Švedijai 
duoti Vampire tipo.de Havilando sprausmi- 

, . nių naikintuvų.
Amerikiečiai, nelabai tenorėjo sutikti, kad 

Švedijai būtų duodami britų gamybos 
tuvai. Tačiau nusileido argumentui 
Skandinavijos blokas gali prisidėti 
Vakarų Europos gynybos pakto.

Politiniai stebėtojai pabrėžia, kad pirmą 
kartą iš atitinkamų sluogsnių patvirtinama, 
jog D. Britanija pagal Atlanto paktą savo 
Europos kaimynus aprūpins moderniausiais 
lėktuvais.

lėk- 
jog 

prie

Ruošia okupacini statulą
Londonas (Dena/Afp). Britų užsienio rei

kalų ministerijos informatorius pareiškė, 
kad šiuo metu Frankfurte tariasi trijų Va
karų valstybių žinovai dėl okupacinio sta
tuto gairių paruošimo. Jis dementavo ži
nias, kad tie pasitarimai pasiekę „mirties 
tašką”, pabrėždamas, jog jie plėtojasi vi
sai patenkinamai.

Višinskį parems Gromyka
Paryžius (Dena/Afp). Paryžiuje Palais de 

Chaillot . pasklido gandai, kad netrukus į 
Paryžių atvyks buv. JT sovietų delegatas, 
dabartinis užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas A. Gromyka. Gerai informuo
tuose sluogsniuose pareiškiama, kad Gro
myka dalyvaus JT darbuose. Plačiai kalba
ma, kad Saugumo Tarybos Berlyno klausi
mo svarstyme jis dalyvaus tik kaip „tylus 
stebėtojas”.

| sovietu uoto ncbeatsaliys
Londonas (Dena/Afp). Oficialūs britų 

sluogsniai painformavo, kad per paskutinį 
Marshallio, Bevino ir Schumano susitikimą 
Paryžiuje buvo nusistatyta į paskutinę so
vietų notą nieko neatsakyti.

Pripažins Palestinos vyriausybę
Damaskas (Dena/Afp). Arabų valstybės 

vienu kartu ir tučtuojau pripažins Gazoje 
paskelbtą Palestinos vyriausybę, spaudos 
atstovams pareiškė Sirijos užsienio reikalų 
ministeris Barzis. Prieš tą pareiškimą Bar
ais konferavo su Sirijos respublikos prezi
dentu.

Gavo pasitikėjimu be komnnislr
Helsinkis (Dena/Afp). Suomijos parlamen

tas 147 balsais prieš 33 komunistų ir jų ša
lininkų balsus išreiškė Suomijos vyriausy- 

_ bei pasitikėjimą. Pasitikėjimo klausimą vy
riausybė iškėlė per debatus užsienio politi
kes klausimais.
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Paryžius (Dena). Kas gi bus, sovietams 
su Ukraina atsisakius dalyvauti Saugumo 
Tarybos debatuose? Visas antradienio po
sėdis sukosi apjink tą kompetencijos klausi
mą — ar ST turi teisę gvildenti Berlyno , atstovai savo tarpe svarstė, ar nebūtų būdų 

i klausimą. Višinskis surinko visus paragra- ■ kaip nors sutaikyti 4 didžiųjų valstybių 
fus, įrodinėdamas, jog tik 4 užsienio reika- i nuomonių skirtumus. Tuo tarpu tokio būdo 
lų ministeriu institucija tėra kompetentin
ga tą klausimą spręsti. Sovietų S-gai visa
da rūpėjusi Vokietijos taikos sutartis. O 
Vakarų valstybės tenorinčios tik okupaci
nio statuto. Aiškiai ironizuojamu tonu Vi
šinskis pagaliau kreipėsi į Sirijos atstovą 
El Khoury (kuris, atrodo, buvo užsnūdęs) 
ir palinkėjo jam geresnės sveikatos... Bal
savimo rezultatus (9:2) tuo klausimu jau 
pranešėme praėjusiame numeryje).

Saugumo Taryba dabar atsidūrė tokioje 
padėtyje, kaip anuomet, kada Gromyka at
sisakė dalyvauti debatuose dėl sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš Irano, ir dėl to, 
taryba negalėjo daryti sprendimo. Mat, 
pagai JT chartą visus svarbiuosius klausi
mus sprendžiant turi pritarti visi 5 nuo
latiniai nariai. Tad los sąlygos negalima 
beišpildyti, atsisakant Sovietų S-gai. Jei 
likusieji 9 tarybos nariai konstatuos pavo
jų taikai, tai tas konstatavimas teturės tik 
Sovietų S-gos moralinio pasmerkimo reikš
mę.

Trečiadienį buvo sukirstos ne vienos la
žybos, ar Višinskis ir Manuilskis beda’y- 
vaus tolesniuose ST posėdžiuose Berlyno 
klausimu. Ir vis dėlto abu atvyko į priešpie
tinį posėdį, dalyvavo ir popietiniame. Prieš 
prasidedant popietiniam posėdžiui, Višins
kis turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su Trygve 
Lie.

Amerikos atstovas Jessupas sausai išdės
tė priekaištus, kurie paskelbti baltojoje 
knygoje. Taryboje prasidėjo bruzdėjimas, 
kai Jessupas pareiškė, jog Amerika pritar
tų 4 užsienio reikalų ministeriu deryboms, 
jei būtų atšaukta Berlyno blokada. Višins
kis per Jessupo kalbą nekrutėdamas skaitė 
laikraštį. Tik sutirštėjus pastarojo prie
kaištams, Višinskis prirašė kplis lapelius ir 
padavė užpakalyje sėdimiesiems. Pastabų 
darėsi ir per Cadogeno ir Parodžio kalbas. 

Baigus paskutiniam kalbėtojui, Prancūzi
jos atstovui Parodžiui, valandėlę truko ty
la. Pirmininkas lukterėjo kelias akimirkas, 
visų žvilgsniai nukrypo į sovietų delegatą. 
Bet Višinskis sėdėjo nekrutėdamas, kol pir
mininkas paskelbė, kad posėdis atidedamas,

nerasta. Kalbamieji atstovai nuotaikos ne
praradę ketina dar kelis kartus susirinkti 
pasitarti.

„Mes viri bijome Rusijos”
Paryžius (Dena/Reuteris). Britų valstybės 

ministeris Mcbfeilas per debatus atominės 
energijas kontrolės klausimu JT politinėje 
komisijoje pareiškė, kad

D. Britanija ir JAV nesutiks teikti in
formacijų apie atomines bombas arba 
sunaikinti jau esamų bombų atsargas, 
„kadangi mes visi bijome Rusijos”.

Florida (Dena/Reuteris). JAV aviacijos 
ginklų bandymo stotis Elgin Fielde, Flori
doje, paskelbė, kad

Amerika turi „matančią bombą”, kuri 
savo kritimo kelią { priešo laivus, fab
rikus, naftos rafinerijas ir kitus tiks
lus pati gali reguliuoti. Ta vairuojamo
ji bomba yra dar bandymų stadijoje.
Ta bomba yra atžymėta ženklu VB—6 ar

ba „karščio ieškančioji bomba”. Technikai 
paaiškino, kad ji gali pataikyti į kiekvieną 
taikinį, kur spinduliuoja didesnę temperatū
rą, negu kuri yra jo aplinkoje. Bombos 
smailagalyje yra įtaisyta kiklopo akis. Ta 
akis pradeda judėti, kai tiktai jos matymo 
laukas pasiekia šilimos šaltinį. Akies judėji
mas yra sujungtas su vairavimo įtaisais, ku
rie pasuka bombą taikinio link.

Vienas stebėtojas, kuris savo rankose lai
kė degančią cigaretę, galėjo konstatuoti, 
kaip ta akis judėjo, sekdama cigaretės ju-

Sovietų darbo stovyklos braunasi gilyn i Europą \ «
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

žinių agentūra Ceteka pranešė, kad pagal 
priimtą įstatymą Čekoslovakijoje bus įsteig
tos „privalomojo darbo stovyklos”. Tas įs
tatymas buvo paruoštas vidaus reikalų mi
nisterio Noseko (komunisto).

Toje stovykloje turės būti „auklėjami tie, 
kurie savo gyvenimo būdu, savo veikla ir 
savo nusistatymu yra pasireiškę prieš liau
dies demokratinę valstybę. Tuo pačiu jie 
nenori paklusti Čekoslovakijos konstituci
jos pagrindiniams principams, pagal ku
riuos kiekvienas pilietis ne tik turi teisę, 
bet svarbiausia turi pareigą dirbti visuo
menei naudingą darbą”.

„Čerka” repatriantus

Regensburgas (Dena). Patirta, kad sovie
tų vyriausybė sutinka nepasiturinčioms iš
virintųjų asmenų šeimoms, kurios nori 
grįžti J Rytų Europos kraštus suteikti pa
ramą iki 200 DM. Dabar paskelbiame ap
linkraštyje, kuris buvo atsiųstas Regens- 
burgo Ambergo IRO repatriacijos pareigū
nams sakoma, kad nuolatinės sovietų misi
jos viršininkas tą patikinimą davęs rug
sėjo 1 d. Jo vyriausybė, pastebėjo tas vir
šininkas, prašo, kad tai nebūtų paskelbta 
viešai, idant nesusidarytų įspūdis, kad jie 
repatriantus „perka”.

Reikalauja remti Europą visomis priemonėmis
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

senato karinės komisijos pirmininkas
senatorius Gurneys pasisakė už Vakarų 
Europos rėmimą karinėmis medžiagomis 
prieš komunizmą. Tas rėmimas turi 
būti kiek galint didesnis, kiek tik iš

neša Amerikos ūkio pajėgumas.
Be to, senatorius Gurneys reikalavo, kad 

ir Ispanija gautų tokių pačių tiekimų ir kad 
ji būtų priimta į Europos atkūrimo pro
gramą. Jeigu reikalinga būtų, aprūpinant 
Europą karinėmis medžiagomis ir tiekimais 
iš atsargų arba ir naujosios produkcijos, 
tai turėtų būti sumažintas ir Marshallio 
planas.

Senatorius Gurneys ta/ pareiškė spaudos 
konferencijoje, grįžęs iš kelionės po Euro
pą, kurioje aplankė 17 valstybių. Tose ke
lionėse senatorių lydėjo aukšti Amerikos 
armijos, laivyno ir aviacijos karininkai.

Gurneyo nuomonės reikšmę didina tas 
faktas, kad komisija, kurios pirmininku jis 
yra, nagrinėja programą, kuria turi būti 
suteikta Europai karinė pagalba. Ta pro
grama bus pateikta ateinančiai kongreso 
sesijai.

Senatorius reikalavo: „Bendrų pastangų 
visų tų, kurie mūsų pusėje kovoja su ko
munizmu".

JAV Vakarų Europos kariniams sąjun
gininkams turėtų viską siųsti, ką tik jie 
galėtų sunaudoti ir kas nesilpnintų 
Jungtinių Vlatybių apsigynimo galios' 

ir jos ūkio.
Dėl savo apsilankymo pas generalisimą 

Francą Gurneys pareiškė, kad Francas ne
prašė jo nei ūkinės, nei karinės JAV para
mos. Tačiau jis susidarė įspūdį, kad Ispa
nijos valstybės šefas tokią pagalbą svei
kintų.

JAV turėtų pasisakyti prieš JT priim
tąją rezoliuciją ir su Ispanija užmegsti, vėl 
normalius diplomatinius santykius. Be to, 
reiktų paskatinti kitas Europos valstybes,

kad Ispanija būtų priimta į Marsliallio 
planą ir regionalinį gynimosi paktą.

Amerikos karinę paramą Gurneys pava
dino „geru apsidraudimu mums patiems”.

Santykiai yra labai blogi.
New Yorkas (Dena/Reuteris). JAV dele

gatas Jungtinėse Tautose Fosteris Dullesas 
atvykęs į JAV turėjo pasitarimą su res- 
publikininkų kandidatu į prezidentus De- 
weyu. Dullesas, kuris, eventualiai respubli- 
kininkams laimės, būtų užsienio reikalų 
ministeriu, Deweyui pareiškė, kad, jo nuo
mone, santykiai tarp JAV ir Sovietų Są
jungos yra tokie blogi, kaip dar po karo 
niekad nėra buvę.

Sovietai veržiasi šeimininkauti oro korido
riuose

Berlynas (Dena). Britų įstaigos atkartoti- 
nai pareiškė protestą dėl sovietų priešlėk
tuvinės artilerijos ir sovietų aviacijos šau
dymų oro koridoriuose tarp Berlyno ir va
karinių zonų.

Tas faktas, kad orinio saugumo centrinė 
sovietų kontrolės karininkų buvo painfro- 
muota apie tuos šaudymus tiktai tada, kada 
jie buvo prasidėję, sukėlė nusiskundimus 
žodžiu. 1

Washingfonas (Dena/Reuteris). Einąs 
Amerikos užsienio reikalų ministerio pa
reigus Lovettas spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad klausimas dėl Ispanijos priėmi
mo bendradarbiauti su Vakarų Europos 
valstybėmis, kaip spėjama, bus iškeltas šiuo 
metu Paryžiuje posėdžiaujančiose Jungtinė
se Tautose. Dėl Marshallio iniciatyvos pa
lenkti Ispanijos naudai Prancūziją ir D. 
Britaniją Lovettas atsisakė ką nors pareikš
ti. Jis pastebėjo, kad JT rezoliucija yra. 
Ameriką įpareigojusį, o dėl Ispanijos įtrau
kimo į Marshallio planą arba į Vakarų ap
sigynimo organizaciją 
pačios turi spręsti.

Londono politiniuose 
rauja nuomonė, kad
sluogsniai vis didėjančiu susiinteresavi- 
mu pasisako už normalių santykių at

kūrimą su Ispanija.
Paskutinis to įrodymas yra JAV senato 

karinės komisijos pirmininko Gurneyo lan
kymasis Ispanijoje. Tariama, kad jeigu dėl

Europos valstybės

sluoksniuose vy- 
jtakingi Amerikos

desius. Ta bomba buvo numesta J vieną 
laivą, nuo kurio, buvo manoma, reūeksuoja 
saulės spinduliai. Bet ta bomba krito ne į 
laivą, bet smėlėtą krantą, kurio tempera
tūra, kaip vėliau nustatyta, buvo žymiai 
aukštesnė už laivo temperatūrą.

JAV pagalba Turkijai ir Graikijai pasitei
sino

Washingtonas (Dena/Afp). Prezidentas 
Trumanas savo rašte, kuriame jis sutelkia 
ketvirtą pranešimą Amerikos kongresui 
apie pagalbos programą Turkijai ir Graiki
jai, sako: „Pagalbos programos Graikijai 
ir Turkijai turėjo žymų pasisekimą, kadan
gi įgalino graikų tautą įveikti karinę ir > 
ūkinę krizę, kuri jai gresia, ir parėmė Tur
kijos troškimą, nepaisant spaudimo iš išo
rės, likti nepriklausoma, tai daro pažymė
tiną įnašą, stabilizuojant vieną pasaulio 
strateginę zoną visuotinės taikos labui”.

To pranešimo svarbiausia dalis yra skir
ta Graikijos pagalbos programai, kurios 
tikslas, pasak Trumano, yra tas, kad būtų 
paremta vienos tautos teisė turėti laisvai 
rinktą vyriausybę ir sudaryti pagrindus 
ūkiniam atsistatymui.

Abu tikslai, nepaisant sustiprintos prie
vartos, sabotažo ir dergimo iš komunistų 
pusės, buvo pasiekti. Be to, prezidentas 
pranešė, kad JAV paskutiniaisiais biudžeto 
metais, kurie’pasibaigė 1948 m. birželio 
mėn., sušelpė Graikiją karo medžiagomis 
už 159 mil. dolerių ir Turkiją karp me
džiagomis — už 75 mil. dolerių.

Ateinantiems metams Graikijai remti pa
skirta 73 mil. dolerių kariniams tikslams ir 
55 mil. dolerių maistui,

už- 
Lo- 
kad

santykių sunormavimo su Ispanija klausi
mo neiškeis bet kuri Pietų Amerikos vals
tybė, tai po prezidento rinkimų jį iškels 
pačios JAV.

Spėjama, kad D. Britanija savo elgsenos 
Ispanijos atžvilgiu tuo tarpu ‘ nekeis.

Amerika renta aiškų planą
Washingtonas (Dena/Reuteris). Einąs 

sienio reikalų ministerio pareigas R. 
wettas spaudos konferencijoje pareiškė,
Amerikos vyriausybė, pirm darydama savo 
nutarimą dėl Vakarų Europos karinio rėmi
mo, laukia Vakarų Europos unijos valsty
bių vyriausybių galutinio sprendimo. Ka
dangi tokiam JAV žygiui reikia gauti kon
greso sutikimą, tai tat dar „kiek užtruktų”, 
kol tokia programa bus paruošta. Amerikos 
parama būtų tiktai papildymas, bet ne pa
keitimas Vakarų Europos valstybių pastan
gų gynimuisi.

♦ Čekoslovakijos kariuomenės pulkams • 
priskirti rusų karininkai, kurie eis instruk
torių pareigas. (RM).

Padalijimas sukeltų,kruviną ir amžiną konfliktą'
Ireninę Palestinos valstybę. Krašto pa

dalijimas, sakoma pareiškime, Artimuo
sius Rytus gali nustumti „į pasigailėti

ną kruviną ir amžiną konfliktą”.
Išmintis reikalauja nuo padalijimo planų 
atsisakyti. JT negali iš vienos pusės kalbė
ti apie apsisprendimo teisę, o iš kitos pu
sės sąmoningai remti „naują MUncheną”.
Sovietai manevruoja nukopijuotais lėktuvais

Berlynas (Dena). Sovietų aviacijos mo
dernūs keturmotoriai bombonešiai ketvirta
dienį pirmą kartą buvo panaudoti Thūrin- 
gijos srityje vykstančiuose oro manevruo
se, kur buvo vykdoma Erfurto 
komasis puolimas. Liudininkų 
lėktuvai, matyti, yra pagaminti 
rikiečių B 29 supertvirtves.

Iš to fakto, kad per tą mokomąjį Erfurto 
puolimą lėkusios masės lėktuvų buvo vos 
tiktai girdimas ūžesys, stebėtojai spėja, kad 
tie lėktuvai turėjo sprausminius variklius.

Vakarų valstybių kariniai gubernatoriai 
gener. Clayus, gener. Robertsonas ir ge
ner. Konigas, ketvirtadienį prieš pietus su
sirinko amerikiečių karinės valdžios būsti
nėje ilgesnio pasitarimo. Tame pasitarime 
aptarti klausimai neskelbiami.

Amerikiečių Berlyno komendantas pulk. 
Howleys sutiko su Berlyno magistrato pra- / 
šymu lapkričio 14 d. arba apie tą laiką pa
daryti Berlyne rinkimus. Tokį pat sutikimą 
davusios britų ir prancūzų karinės valdžios. 
' ♦ Italija yra svarbiausias perėjimo 
kraštas medžiagų ir žmonių transportui į 
Palestiną. Policijai įsakyta uostus ir iūros 
pakrantes labiau saugoti. (RM).

Paryžius (Dena/Reuteris). Visos arabų 
kraštų delegacijos kurios šiuo metu daly
vauja JT pilnatyje, įteikė kitų kraštų dele
gacijoms paskutinę apeliaciją dėl išmintimi 
ir teise pagrįsto ir taika besibazuojančio 
Palestinos problemos sprendimo. Tame 

pareiškime sakoma, kad vienintelė gali
ma išeitis yra sudaryti vienalytę suve-

Savaip aiškina komunizmo evangelijas
Belgradas (Dena / Reuteris). Jugoslavijos 

KP savo organe „Borba” paskelbtame 
straipsnyje ėmė gintis nuo kominformo kal
tinimų dėl „nacionalizmo”, pirmą kartą 
atvirai padėjusi svarstyti marksistinio 
mokslo sovietiškąją interpretaciją. Straips
nyje sakoma, kad marksistiniai kritikai, kri
tikuodami Jugoslaviją, nesilaiko Lenino 
principo dėl lygių teisių tarp tautų. Tas 
principas reikalauja, kad tautos, kurios ko
voja dėj pažangos, neturėtų būti puolamos.

Atkartotas iškeltasis sovietų teigimas, 
kad tiktai raudonoji armija viena išvadavo 
Jugoslaviją, neatitinka istorijos faktų. Tau
tos kovą ignoruoti ir meluoti nieko bendro 
neturi su Markso ir Lenino mokytu 
nacionalizmu.

inter-

Lėktuvu per geležinę uždangą
Miinchcnas (Dena). Mūncheno 

aerodrome nusileido Čekoslovakijos 
vas, kuriame buvo 15 keleivių, o jų tarpe
Čekoslovakijos ministerio pirmininko Siro- 
kio žmona su 13 metų sūnumi. Tas lėktu-

Riemo 
lėktu-

vas iš Bratislavos skrido į Prahą. Bet skri
dimo metu keleiviai privertė pilotą pakeisti 
skridimo kryptį. Sirokio žmona su Vaiku, 
pilotas ir pats lėktuvas per Čekoslovakijos 
konsulatą netrukus bus grąžinti Čekoslova
kijai.

Keleiviai pareiškė, kad jau prieš mėnesį 
jie ruošė pabėgimą, bet du kartus turėjo 
atidėti. Jie nori būti traktuojami kaip poli
tiniai pabėgėliai ir išvykti į JAV arba pri
sijungti prie Čekoslovakijos tautinio komi
teto Paryžiuje.

Sovietai skaldys ir Berlyną
Paryžius (Dena). Paryžiaus laikraštis 

„France Soir” informuoja, jog sovietai ke
tina savo sektoriuje Berlyne įsteigti atskirą 
miesto valdybą. Esą, gener. Malekinas SĖD 
miesto atstovams tuo reikalu padaręs siū
lymą, kuris buvęs priimtas visais balsais. 
Burmistras Ackeris turįs būti vyr. bur
mistru. Po kelių dienų Jaukiama oficialaus 
pareiškino tuo reikalu.

miesto mo- 
teigimu, tie 
pagal ame-

1

tipo.de
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Bernadottes žudikų ieškant
Žydu teroristu organizacijos

Nors Izraelio vyriausybė, norėdama nu- principu, o kieno naudai dirba vadai, eili- 
raminti pasipiktinusį pasaulį, ir paskelbė, į niams nariams kartais gali būti neaišku, 
jog grafo Bernadottes žudikai yra suimtų Kad ir kaip būtų, komunistai po naciona- 
200 Sterno bandos narių tarpe, tačiau po lizmo skraiste dirba visuose Rytuose. Tam 
kiek laiko jos paskirta 20.000 dolerių pre- yra pakankamai įrodymų iš arabų kraštų, 
mija už žudikų išdavimą įrodė, kad anksty- 1 Indokinijos, Indonezijos, Malajų ir tt. 
vesnis skelbimas neatitinka tikrovės. Tiek1 Irgun Zwei Leumi (karinis liaudies sam- 
tėra žinoma, kad Beffiadottą ir jo štabo Į buria) yra revizionistų sąjūdžio nelegali 

' karinė organizacija. Jos pirmasis vadas 
buvo ingi Lenkijoje gimęs Žabotinskis, L D. 
kare buvęs britų suorganizuoto žydų le
giono karininkas. Įdomu, kad tos organiza
cijos nariai didžiuojasi rudus marškinius 
pradėję anksčiau nešioti už nacius! Musso- 

; liniui dar nesusidėjus su Hitleriu, irgunie-

Užburta Prancūzijos klampyne

viršininką, irgi švedą, pulk. Lūndstromą jau 
prieš kiek laiko Sterno gauja buvo pa
smerkusi mirti. Pasikėsinimo metu žudikai 
apsiriko, ir skirti Lilndstromui guviai kliu
dė prancūzų pulkininką Cerot.

Kas yra Sterno gauja? Jokūbas Sternas,
kurio vardu vadinasi ta .garbinga” kom- --------- — ----------- — ............. , -----
panija, buvo Lenkijos žydas, 1939 m. kritęs ’ čiai važiuodavo į Italijos fašistų kursus. 
__  i—-r-: i.—u..,;.;.. • K’.,;., ą nonnuo britų policijos šūvių. Tai kraštutinių 
teroristų organizacija, turinti apie 2.000 
narių, atskilusi nuo kitos senos organiza
cijos — Irgun Zwei Leumi. Jos tikslas esąs 
Dovydo imperijos steigimas, kurios terito
rija mažiausiai turėtų būti visa Palestina. 
Ta, sprendžiant iš tikslo, fašistinė organi
zacija turi glaudžių ryšių su komunistais. 
Vos prieš keletą, dienų ji išsiuntinėjo Iz
raelio vyriausybės nariams grasinamus 
laiškus, įspėdama per daug nesibroliauti su 
Vakarais*. Girdi, sovietai yra geresni drau
gai. Aišku, kad kiekviena-teroristų organi
zacija remiasi visiško paklusnumo vadams

Narių turi apie 5.000.
Pagaliau keletą žodžių tenka skirti ir 

Haganai (savisauga), kuriai tenka ne tik 
kovoti su arabais, bet ir maldyti nekan
trius abiejų aukščiau minėtų organizacijų 
narius. Toji organizacija, sudariusi bran
duolį Izraelio kariuomenei, kilo iš žydų 
naujokynų (kolonijų) savisaugos dalinių. 
Vėliau daug žmonių jai suteikė irgi savi
saugos reikalams žydų profesinės sąjun
gos, Skaičiuojama, kad ji, prasidedant 
karui sų arabais, turėjo apie 120.000 na
rių, iš kurių 50.000 gerai mokytų ir gin
kluotų. (m)

Pasirašė patys sau kaltinimą
Budapeštas (Dena / Reuteris). Vengrijos 

vyriausybė paskelbė „pilkąją knygą”, ku
rioje dėstomos smulkmenos apie tariamus 
sabotažo aktus Vengrijos naftos gamyboje, 
kuriuos darę didžiausios naftos bendrovės 
valdininkai amerikiečiai. Toje knygoje yra 
išspausdinti tariamo kaltės prisipažinimo 
dokumentai su kaltinamųjų bendrovės pir
mininko Ruedemanno ir vicepirmininko 
Bannatttinės parašais.

Kaip žinoma, čia paminėti amerikiečiai 
buvo suimti, kalinti ir tardyti, o vėliau pa
leisti ir atsidūrė Vienoje. Jie pareiškė, kad 
Vengrijos policija 4 dienas ir naktis „ge
stapo metodais” juos tardė ir spardė, kol 
pagaliau jie pasirašė dokumentą, kur buvo 
tariamieji įrodymai, jog jie amerikiečių 
atstovybės Budapešte patvarkymu naftos 
produkciją kriminaliniu būdu sabotavę. O 
Ruedemannas nurodė, kad naftos toje ben
drovėje buvo gaunama žymiai daugiau, ne
gu Vengrijos vyriausybės buvo nustatyta.

Pasak Reuterio, Budapešte suimtas ir 
vienas anglų * bendrovės' narys.

Liaudies demokratai gadina santykius

Helsinkis (Dena/Reuteris). Suomijos mi- 
nisteris pirmininkas socialdemokratas K. 
Fagerholmas apkaltino liaudies demokratus 
(komunistų ir kairiųjų socialistų sambūrį)

sąmoningu naru gadinti Suomijos ir sovie
tų santykius.

Fagerholmas, parlamento debatuose kal
bėdamas dėl biudžeto, pareiškė, kad liau
dies demokratai jau po 3 dienų sudarius 
socialdemokratų vyriausybę, pradėjo su ja 
kovą, skelbdami, kad nauja vyriausybė ve
danti sovietų atžvilgiu priešišką politiką.

Teigimus, kad jis turėjo „plataus masto 
pasitarimus” su Amerikos pasiuntiniu Hel
sinkyje Warrenu, jis pavadino nuo pradžios 
iki galo melagiškais.

Pašaukė Marshall! painformuoti

Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden
tas Trumanas pasišaukė užsienio reikalų 
ministerį Marshall! atvykti į Washingtoną 
ir painformuoti apie tarptautinę padėtį.

Baltuosiuose rūmuose pareikšta, kad už
sienio reikalų ministeris Marshallis atskris 
iš Paryžiaus Į Mashingtoną šeštadienį. Tai 
nesanti „kokia ypatinga krizė”, kuri pri
vertė atšaukti Marshallį. Tai yra tik dėl to, 
kad prezidentas Trumanas nori patirti iš 
Marshallio lūpų, kas iš tikrųjų vyksta 
Jungtinėse Tautose. Dėl tos priežasties, kad 
atvyks Marshallis, prezidentas Trumanas 
sutrumpino viena diena savo rinkiminės 
kampanijos kelionęu

Smaugia streikai
Nėra beveik tos dienos, kad žinių agen

tūros nepraneštų apie streikus Prancūzijoje 
ar kitas to krašto negeroves. Atrodo, kad 
tie streikai yra pasidarę būtinu Prancūzijos 
socialinio gyvenimo požymiu.

Dabar streikuoja Prancūzijos angliakasiai. 
Jie protestuoja prieš Queuilles vyriausybės 
algų ir atlyginimų politiką. Savo interesus 
gindamos, yra vieningos visos profesinės 
sąjungos, neišskiriant ir krikščioniškosios. 
Tai leistų tarti, kad tas streikas turi nepo
litinį, bet grynai socialinį charakterį, nors 
negalima neigti, kad politinių tikslų kai 
kas vis dėlto turi.

Angliakasių streikas jau į antrą dieną 
atsiliepė į visą Prancūzijos ūkį: sušlubavo 
dujų tiekimas, elektrinių veikimas, susiau
rėjo geležinkelių susisiekimas, sustojo daug 
aukštųjų krosnių, plieno įmonių ir tt.

Ar Queuilles vyriausybė pajėgs nugalėti 
susidariusius sunkumus, ar ji grius, sunku 
dar pasakyti. Gal bus dar rastas kompro
misas. Bet tas kompromisas labai suredu- 
kuotų ir taip jau menkas vyriausybės ga
limybes kovoti su užgulusiais ūkio sunku
mais. Netrukus tie sunkumai ir vėl turės 
pasireikštų gaj nauja forma, ir vyriausybė 
nebepajėgs jų įveikti, nes jie kyla ne dėl 
atlyginimų, bet dėl viso Prancūzijos ūkinio, 
politinio ir net moralinio negalavimo.

Kraštas turtėja, iždas bankrutuoja
Pasak stebėtojų, Prancūzija šiandien gy

vena paradoksinį dvigubą, žydėjimo ir 
skurdo, gyvenimą. Jos pramonė yra per
žengusi prieškarinį lygį, o liuksusinė pra
monė dar niekad nėra turėjusi tokios geros 
konjunktūros. Užsienio lankytojų yra pilna. 
Rivieroje ar Paryžiuje rasti pastogę yra 
beveik neįmanoma.

Šiemet bus gauta 74 mil. centnerių javų 
(pernai 32 mil. centn.). Paryžiaus „Samedi 
Soir” savaitraštis įsitikinęs rašė, kad pa
čiame Paryžiuje ir provincijoje kasdien 
nuperkama už maždaug vieną milijardą 
frankų devizų, o valstybės iždas ... tuštutė
lis.

„Die Weltwoche” rašo: „Kas šiandien 
pakalbės su Prancūzijos pasiturinčioj kla
sės atstovu dėl menko socialinio ir politi
nio pasiaukojimo valstybės labui, beveik 
tikrai gaus tokį atsakymą: Taip, jeigu

„trečiosios jėgos” dabartiniame parlamente 
kombinacija dar gali išvesti Prancūziją į 
kietą kelią. Prancūzijos viešoji nuomonė 
neteko parlamentu pasitikėjimo ir vis la
biau krypsta į de Gaullę, o „trečioji jėga” 
tame įžiūri Respublikos žlugimą Ir stengiasi 
tam pasipriešinti visomis galiomis.

„Die Tat" rašo, kad prieš kelias dienas 
prancūzų spauda ėmė rimtai svarstyti koa
licinės vyriausybės šu komunistais galimy
bes. Ta proga spaudoje pasirodė teigimų, 
esą, prezidentas Auriolis ir tautinio susirin
kimo pirmininkas Heriotas susitarę, jeigu 
grius Queuilles vyriausybė, tai gelbstint nuo 
de Gaullės respubliką, Auriolis pasitrauktų 
iš respublikos prezidento pareigų ir pats 
sudarytų „respublikai ginti vyriausybę”, 
įtraukiant į ją ir komunistus, o Heriotas, 
kaip numatyta konstitucijoje, užimtų prezi
dento vietą.

Kiek tai atitinka tiesą, sunku pasakyti, 
bet tuo kritišku momentu, kada Prancūzijos 
vyriausybės sudarymas buvo atsidūręs kri
tiškiausioje stadijoje, galėjo tokių kalbų 
būti, kad būtų prilaikyti į de Gaullę palin
kę radikalai ir dešinieji. Tačiau kaip tik 

t nuo to laiko padaugėjo ir kalbų apie naują 
liaudies frontą.

Komunistai ilgai tam ruošėsi, išmaningai 
pakišdami tezę, kad tik komunistams daly
vaujant vyriausybėje galima išgelbėti res
publiką, grąžinti socialinę drausmę ir baig
ti streikus. Ir ta tezė visuomenėje yra ra
dusi nemaža pritarimo.

Be to, komunistai šį kartą taip pat labai 
kuklūs: jie nebereikalauja, kaip seniau, vi
daus ar užsienio reikalų ministerijų. Tuo 
būdu jiems pasisekė komunistų dalyvavimą 
vyriausybėje iškelti visuomenėje kaip rim
tą politinę alternatyvą.

Sunku yra tikėti, kad dabar sukeltieji 
streikai ir pasklidę gandai dėl komunistų 
grįžimo į valdžią būtų atsitiktiniai ir, bū
tent, kaip tik tuo metu, kada Europos po
litinis gyvenimas yra atsistojęs prieš liki- 
minį posūkį: sudarytas Vakarų Europos 
apsigynimo aliansas, sudaryta vyriausia ka
rinė vadovybė ir artėja galimybės realios 
JAV karinės pagalbos Europai.

„Trečiosios jėgos kai kurios partijos, no
rėdamos nuo de Gaullės gelbėti respubliką-Į 
gal naiviai ir tiki, kad iš dabartinės kfam- j

pynės jie gali išbristi tik komunistų pagal
ba, kuri padėtų streikus įveikti ir vėl grą
žintų pusiausvyrą. Tuo tarpu komunistų 
tikslas yra įsiveržti į Vakarų frontą ir su
duoti smūgį Amerikos pasinešimui suteikti 
Europai karinę pagalbą. Tuo pačiu komu
nistai sumaišytų Vakarų valstybių gynybos 
kortas ir žymiai susilpnintų prieš sovietus 
nukreiptą frontą. Tuos jų tikslus išduoda 
dabartinė jų iniciatyva susirinkus Jungti
nėms tautoms.

Amerikiečių diplomatiniai slupgsniai at
rodo tokiomis Prancūzijos užkulisiuose pa
sklidusiomis kalbomis yra labai susirūpinę.

JAV delegatas JT Dullesas, kuris, laimė
jus respublikininkams rinkimus, spėjama, 
būtų Amerikos užsienio reikalų ministeriu, 
turėjo Paryžiuje pasikalbėjimą su vado
vaujančiais Prancūzijos politikais, kuriuos 
įspėjo nuo tokio pavojingo žygio įsileisti 
j valdžią kmunistus.

De Gaullė stos į mirtiną kovę

De Gaullė paskutinėje savo kalboje tam 
režimui, „kurį norima dar vadinti parla
mentu ir laikyti vyriausybe”, paskelbė mir
tiną kovą.

Jo nuomone, ketvirtoji respublika jau ne
teko legalumo, kadangi daugiau ji nebeat- 
stovaujanti tautos valios. O atidėdama sa
vivaldybių rinkimus ji dar labiau nusmuku
si į nelegalumą ir uzurpaciją. Jeigu.nebus 
rasta legali išeitis, tai jis pasilaikysiąs tei
sę padaryti galutines išvadas.

Galimybę komunistams grįžti į valdžią 
de Gaullė pastatė paraleliškai valstybės 
perversmui Čekoslovakijoje, pareikšdamas: 
„tada mes visiškai pasitraukfumėm nuo le
galumo pagrindo.”

Nesunku tuose de Gaullės pareiškimuose 
išskaityti grasinimą. Jis yra karys ir gali 
ryžtis viskam. Kariuomenė ir didelė dalis 
visuomenės jam pritaria, nes jie nemato ki
tos išeities Prancūzijai gelbėti.

Dėl de Gaullės baimės atidėti rinkimai 
„trečiosios jėgos” pozicijų nepataisys. Pran
cūzijos klampynė pasiekė tokią stadiją, jog 
sprendžiamieji Įvykiai artinasi didele spar
ta. Su Queuillės ' vyriausybės egzistavimu 
galima sieti ir ketvirtosios respublikos eg
zistavimą, kuri baigia nuklimpti.

G. Noreika

- : ~ TRUMPOS ŽIMOS--------—

Prancūzija dar yra išgelbėta, tai tik dėl ,0> 
kad mūsų sluogsniuose mokesčių nusuki- 
mu buvo išgelbėta nuo vyriausybės rankos 
dalis tautos turto, kurį ji lengvapėdiškai 
išeikvotų.”

Kas belieka vyriausybei? Ji iždo nuosto
lius turti dengti naujų notų emisija. Tai di
dina infliaciją, nuo kurios kyla kainos. Dar
bininkai streikuoja ir reikalauja padidinti 
algas. O tai vėl rezonuoja į kainas, ir po to 
vėl streikai ... Ir taip Prancūzijos ūkis ir 
visa valstybė klimpsta vis giliau į neišbren
damą klampynę.

Komunistai gelbės respubliką?

Komunistų įtakoje esanti CGT profesinė 
sąjunga jau nuo rugsėjo vidurio ruošėsi 
angliakasių streikui. Dabar mes jį turime. 
Tas streikas negali būti vertinamas kaip 
darbo konfliktas, bet kaip maištas prieš 
vyriausybės užsibręžtus ūkio reorganiza
vimo planus. Tai labai paranku komunis
tams, ir dėl to kuo tai baigsis, nežinia.

ūkio sunkumus būtų galima lengviau nu
galėti, jeigu būtų didesnis vidaus politinis 
stabilumas, jeigu nebūtų tokio didelio vi
daus susiskaldymo. Šiandien Prancūzijos 
laivelis plaukia pro Schilę ir Charibdę, 
Thorezą ir de Gaullę. Po Marie Reynaud 
vyriausybės griuvimo, šiandien niekas 
Prancūzijoje neturi iliuzijų, kad bet kokia

Jūrininkai ruošė perversmą
Pavojus visam Prancūzijos ūkiui

Paryžius (Dena). AFP informuoja, kad 
Prancūzijos anglies -kasyklose Bethunės ir 
Lenso apskrityse visi angliakasiai pradėjo 
streiką. Net ir vidurinėje Prancūzijoje daug 
cechų nutraukė savo darbą.

Pirmąsias 48 valandas komunistų įtakoje 
esančios CGT sukeltą streiką rems ir krikš
čionių profesinė sąjunga. Pasyviai streiką 
rems ir nekomunistinė Force Ouvriere.

Antrąją streiko dieną Prancūzijoje jau 
streikavo 320.000 angliakasių. Tas streikas 
gresia visos valstybės transporto sistemai 
ir pramonei.

Reuteris praneša, kad Paryžiuje ir kai 
kuriuose provincijos miestuose buvo sukel
ti vienos dienos simpatijos streikai. An
tradienį Paryžiuje streikavo miesto įmonių 
tarnautojai. Profesinės sąjungos ragina 
vykdyti demonstracijas, nukreiptas prieš 
vyriausybės algų ir atlyginimų programą.

Kai kuriuose uostuose streikuoja dokų 
darbininkai. Iškrauti greit gendančioms 
prekėms ir paštui panaudota kariuomenė.

Komunistų įtakoje esanti CGT stengiasi 
sukelti visoje Lotaringijoje visuotinį gele
žinkeliečių streiką.

New Yorkas (Dena). Peraus Callao uoste, 
netoli krašto sostinės Limos, karo laivyno 
daliniai norėjo padaryti pučą, kurio tikslas 
sukurstyti visą karo laivyną ir nuversti 
krašto vyriausybę. Tačiau tą pučą Įveikė 
vyriausybės sausumos kariuomenė.

Žiniomis iš Buenos Airės, Peruje įvesta 
apsiausties būklė. Limoje įvyko susidūrimų, 
per kuriuos buvo nemaža užmuštų ir su
žeistų. Tačiau tvarka sostinėje ir vėl buvo 
visai grąžinta. Į Callao uostą sukilimo mal
šinti nusiųstos kariuomenės dalys.

Peruje maištas likviduotas

Lima (Dena/Afp). Belikviduojant Peraus 
Callaos uoste kilusį maištą, žuvo 100 asme
nų, sužeista 300 asmenų ir 1200 asmenų 
buvo suimta. Tarp suimtųjų yra kairiųjų 
revoliucionierių „Apros” partijos pirminin
kas Sarbosa.

„Apros” partija yra didžiausia Peraus 
partija. Vyriausybės nutarimu ji buvo už
daryta, nes yra laikoma atsakinga už Cal
laos įvykius. Suimta nemaža profesinių są
jungų vadų. Sukilimo vadas „Enrique Agui
la”, fregatos kapitonas, nusižudė.

CEKOSLOVAKIJA nas, kuris lankėsi Maskvoje ir turėjo pasi- 
.—- ------- - -------- ---- kalbėjimų su sovietų politikais filmų klausi-

pasiuntinys Ryme Dr. 
savo postovio ir išvy-

* Čekoslovakijos 
Tothas pasitraukė iš___  . .
ko į Londoną. Pasiuntinybės informatorius 
pareiškė, kad smulkmenų jis nežinąs. To
thas maždaug prieš mėnesi buvo atšauktai i 
Prahą ir nuo to laiko atostogavo. D/R).

DANIJA

mais, turėjo progą pasikalbėti su Titu.
JUNGT. TAUTOS

ERP administratorius Hottmanas pra- 

numatytos frankų sumos, kas sudaro

♦ Danija priėmė iš britų zonos trijų 
mėnesių poilsio 45 vaikus, kurių šeimy
nykščiai buvo išžudytį koncentracinėse sto
vyklose. (D).

ISPANIJA
♦ Ispanijos užsienio reikalų ministerijos 

informatorius dementavo Londono laikraš
čių paskleistas žinias, pagal kurias, esą, 
tarp JAV ir Ispanijos vykstančios derybos 
dėl aviacijos atramos taškų steigimo. (D).

IS VISUR
♦ Spalio 5 d. Londone susirinko Vaka

rų Unijos valstybių štabų viršininkai posė
džio, kuriam vadovavo D. Britanijos oro 
maršalas lordas Tenderis ir kuris įvyko 
britų krašto apsaugos ministerijoje. (D/R).

♦ Persijos delegatas JT dementavo pa
sklidusius gandus, kad, esą, Persija įsijung
sianti į Artimųjų ir Viduriniųjų Rytų blo
ką. Delegatas pareiškė, kad aplamai Persi
ja nedalyvaus jokiame bloke. (D/R).

♦ Skandinavijos aviacijos bendrovės, ku
rių lėktuvai skraido tarp Frankfurto ir 
Hamburgo, priima vokiečių keleivius, kurie 
moka vokiečių markėmis. į vieną galą tas 
skridimas kaštuoja 137 DM, gi į abu galu 
— 246 DM. (D).

♦ Ryšium su naujausiuoju sąmokslu Sia
me policija areštavo dar 70 politikų ir ka
rininkų. (D/R).

* ___ _____________
nešė, kad pagal Marshallio plano tiekimus 
pusę t------ --------- ------- , _ .T""-
45 milijardus frankų, bus duota Prancūzijai. 
Tais pinigais turi būti atnaujinti sunkiosios 
pramonės įrengimai, o taip pat atstatytas 
Prancūzijos prekybos laivynas. Likusi suma 
bus tada duota, kai tik ūkinis ir finansinis 
Prancūzijos gerėjimo procesas pasieks tam 
tikrą lalspnį. (D).

VOKIETIJA

JAPONIJA

♦ Iš Bad Nauheimo liaudies banko rū
mų Olandijos vyriausybės įgaliotiniams 
amerikiečių valdininkai perdavė keletą šim
tų deimantų, kurių svoris buvo 421 karatas 
ir vertė apie 300.000 dolerių. Vokiečių oku
pacijos metu tie deimantai tš Olandijos bu
vo atgabenti Į Vokietiją. 1945 m. amerikie
čių kontrolės karininkai juos atrado Fried- 
berge. (D).

♦ Berlyne laukiama atvykstant trijų 
Amerikos kongreso narių. Jie pasimatys su 
generolu Clayum ir informuosis JAV Vo
kietijos zonos ūkio ir administracijos klau
simais. (D).

♦ Amerikiečių Įstaigos išaiškino, kad 
praėjusį ketvirtadienį bombą Bremene nu
metė vienas britų keturmotoris RAP lėk
tuvas, kuris dalyvavo buv. povandeninių 
laivų „Fargės” bunkerio bombardavime. Ta 
bomba buvo mokomojo tipo ir iškrito per 
klaidą. (D). ,

♦ Bavarijos ūkio ministerijos eksporto 
skyriaus viršininkas Tichaueris rengiasi 
vykti į Telavivą, kur išaiškins, ar galima 
su Izraelio valstybe sudaryti prekybos su
tartį. (D).

NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKUTINĖS DIENOS

♦ Japonijos mikada Hlrochita su žmona 
sutiko atlaikyti spaudos konferenciją su vie-T 
tos ir užsienio žurnalistais. Žurnalistų su
sirinko didelė daugybė. Siaurame praėjime 
jie sveikinosi su karališkąja pora ir taip 
susigrūdo, jog karalienė buvo perversta 
ant grindų. Tik amerikiečių karininkas pa
dėjo karališkai porai išsivaduoti ir pasiša
linti. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ Amerikos delegatas JT ir politinis 

respublikininkų partijos kandidato į prezi
dentus tarėjas Dullesas grįžo į New Yorką, 
kur jis informuos Dewey apie debatus 
Jungtinėse Tautose. (D/Afpk

♦ Amerikos filmų bendrovės „Motion 
Pictures Association” pirmininkas Johnsto-

♦ Leipzigo šiaurinėje dalyje tvoromis ir 
barjerais atitvėrė dalį miesto, kur gali 
įžengti tik sovietų kariai ir ypatingus leidi
mus turį vokiečiai. Manoma, kad toje mies
to dalyje įsikursiančios SMV įstaigos. (D).

♦ Buv. Dresdeno vyr. paštų direktorius 
Rothardas neseniai buvo išmestas iš SĖD 
ir pabėgo į Vakarų Vokietiją. (D).

♦ Hesseno provincijoje, vyr. paštų di
rekcijos turimais duomenimis, kiekvienas 
dešimtas gyventojas turi radijo imtOvą. (D)

♦ Generolo Clayaus tarėjas žydu klausi
mais Dr. Haberis išskrido į Izraelį. Tenai 
su atsakingomis įstaigomis tarsis dėl žydų 
DP priėmimo iš Vokietijas ir Austrijos.

♦ Nuo spalio 16 d. britu civilinė avia
cija nebevežios vokiečių keleivių. (D).

- RAŠO KAZYS ŠKIRPA

15. tęsinys
Ponas „Y“ aiškino, jog esą negerai, kad šitaip Lietuvos pa

siuntiniai elgiasi. Tai, esą, padėties nepakeis. Ji dar nesanti 
tokia bloga, kaip skelbia priešLka Sovietų Rusijai propagan
da, arba kas mano iš likusių užsieniuose. Jokių masinių suė
mimų nesą buvę.

Tebuvę tik griebtasi kai kurių policinių priemonių 
ryšium su rinkimais į liaudies seimą. Ponas Urbšys su žmona 
nelaikomi deportuotais, bet tik išvežtais į Sovietų Rusiją pa
sigydyti, po to, esą, numatyta suteikti jiems darbo. Didina
mas ministerijų skaičius, išvystoma visose strityse didelė 
kūryba ir tt.

Į šias tos komunistinės lakštingalos giesmes tegalėjau at
sakyti, jog gal dar būčiau turėjęs pagalvoti, kaip būtų geriau 
pasielgti, jei liaudies seimas nebūtų pasirašęs Maskvos dik
tato apie Lietuvos nepriklausomybės nužudymą. Dabar gi, 
sakiau, situacija pasidarė visiškai aiški. Valstybinės nepri
klausomybės išsižadėjimas, kad ir svetimos valstybės padik
tuotas, yra tokios rūšies aktas, kuris visados paliks istorijoje, 
kaip kokia juoda dėmė. Tai ne garbės, bet gėdos aktas. Kas 
prie jo Įvykdymo pridėjo savo pirštus, to rankos yra nešva
rios, ' tas nebevertas lietuvio-patrioto vardo. Istorija tokius 
traktuos, kaip tautos ir jos laisvės išdavikus. Komunistų par
tija, nepareikšdama prieš tai jokio pasipriešinimo ir talki
ninkaudama rusams Lietuvos nepriklausomybės nužudyme,

tuo save pastatė Į mūsų krašto ir mūsų tautos laisvės išda
vikų padėtį. Kaip savo krašto patriotas ir nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntinys, sakiau, aš negalėjau sakytam gėdos 
aktui nepasipriešinti. Atvirai pareiškiau, jog toliau elgsiuos 
šiaip: stosiu prieš krašto išdavikus ir už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, ir mano įsitikinimu, joks kitas lietuvis, 
kurio krūtinėje plaka lietuviška širdis, kitaip pasielgti negali, 
kaip tik šitaip, kokių politinių pažiūrų ar pasaulėžiūros 
jis laikytųsi...

Ponas „Y“ man prasitarė, jog šitaip apsispręsdamas ga
liu užsitraukti ant savęs sovietų kerštą, nes GPU ranka pa
siekianti visur. Priminė man rusų generolo Kutepovo pagro
bimo istoriją Paryžiuje. Tai supratau, kaip pagrasinimą man, 
jei nesiliausiu priešinęsis. Todėl atsakiau „Y‘‘-kui, jog Ber
lynas, tai ne Paryžius, o nacinė Vokietija, tai ne ištižusio)! 
Prancūzija. Be to, priminiau, jog, kaip buvęs karininkas, dar 
nesu pamiršęs, kaip naudotis ginklu, o kaip diplomatas - ži
nosiu, kur laikytis prideramo atsargumo. Paprašiau „Y“, kad 
liautųsi intriguoti ir kurstyti prieš mane pasiuntinybės tar
nautojus, kitaip, sakiau, imsiuos efektingesnių priemonių.

Tokiems, kurie ateina ne su reikalais, bet daryti netvar
kos, tiems gali būti uždarytos pasiuntinybės durys. Ponas 
„Y“ paraudęs, kaip burokas, mano kabinetą paliko ir, rodos, 
kojos į pasiuntinybę nebekėlė.

Trečiasis ir paskutinis Kauno marionečių emisaras buvo 
„X“, tas pats, kurį prieš porą savaičių pavaišinau pietumis. 
Šį kartą jis buvo pasiųstas pažiūrėti, ar neeikvojamas pa
siuntinybės turtas. Nuraminau jį, jog man visai nerūpi pra
turtėti mūsų tėvynę ištikusios nelaimės proga, bet kad man 
terūpi tik Lietuvos nepriklausomybės gynimas. Po šitokio 
diplomatinio laimėjimo „X“ išvyko į Šveicariją likviduoti 
Lietuvos pasiuntinybę Berne. Tai buvo irgi svarbus posto
vis, nes Šveicarija liko neutrali. Iš ten dar šiaip taip buvo 
galima palaikyti ryšius karo metu su kitomis Lietuvos pa
siuntinybėmis, vienoje ir kitoje kariaujančiųjų valstybių pu
sėje. Be to, Berno postovis dar ir tuo krito sovietiškajam
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Mūsų kalba amžių. būvyje

1. INDOEUROPIEČIU KALBOS / RAŠO DR. J. KANTRIMAS
Kalba yra vienas didžiausių ir nuosta

biausių žmogaus kultūrinių turtų. Daugiau
sia kalbos dėka žmogus yra pasiekęs šian
dieninį kultūros laipsnį.

Kieik kalba yra svarbus ir nuostabus kū
rinys, tiek daugis žmonių pro ją praeina 
jos nepastebėję, į ją nekreipdami dėmesio, 
kaip nekreipiame dėmesio į mus supantį 
orą, kuriuo kas sekundę kvėpuojame ir be 
kurio nei valandos mūsų gyvenimas nebū
tų įmanomas.

Tačiau atkreipę dėmesį į savo kalbą, mes 
kiekvienas tuojau susidursime su daugybe 
klausimų. Ypač tokių klausimų tūlam iš
kyla gyvenant svetimųjų tarpe. Neretai sve
timtautis, išgirdęs jam nesuprantamos kal
bos garsus, klausia, kas tai per kalba, kam 
ji giminė, ar tai nesanti tam tikra slavų 
kalba. Štai daugiui tokiomis ir panašiomis 
progomis iškyla tokių ir kitokių klausimų, 
į kuriuos jis nesugeba duoti atsakymo. Tų 
klausimų dar labiau padidėja, kai žmogus 
pradeda mąstyti, ar mūsų kalba visada yra 
buvusi tokia pat; kodėl Lietuvoje ne visur 
lietuviai kalba vienaip, bet įvairiuose jos 
kampeliuose vis daugiau ar mažiau sa
vaip, tarmiškai; kada ir kaip tos tarmės 
atsirado; kodėl mūsų' kalba kai kurioms 
kalboms yra artimesnė, o kitoms tolimesnė; 
kaip pagaliau mūsų kalba yra susidariusi ir 
tt. Sakoma, kad kalba yra viena ryškiau
sių ir svarbiausių tautybės žymių. Tad de
ra ir mums su ja arčiau pasipažinti. Į vi
sus tokius ir panašius klausimus nesigilin
dami, čia nors bendrais bruožais pavaiz
duosime mūsų kalbos raidą.

♦
Jei kas moka dar ir kitų kalbų, ir ne- 

kalbininkas galės pastebėti mūsų kalbos 
panašumo į kitas kalbas. Be abejo, kiekvie
nam lengvai pastebimas lietuvių kalbos pa
našumas į latvių kalbą. Tiesa, dažnas žino, 

’ kad latviai artima mūsų giminė, kraujo 
broliai, tad jų kalbos panašumas ir nenuo
stabus. Kai kam latvių kalba atrodo tik 
sugadinta lietuvių; čia kai kurie lietuviški

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIUS DAILI
NINKUS

Akivaizdoje galimo mūsų išsiblaškymo po 
platųjį pasaulį ir galimo nutraukimo bet ko
kių kultūrinių ir profesinių ryšių tarp sa
vęs Ir savo tautiečių, kviečiame visus lie
tuvius dailininkus jungtis į Pasaulio Lietu
vių Dailininkų Sąjungą. Mūsų darbas ir iš 
jo išplaukiu vaisiai turi būti efektyvus ben- 
drojė tautos kovoje dėl mūsų tėvynės lais
vės.

Pasaulio Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
steigiamasis susirinkimas įvyks š. m. spa
lių mėn. 23 d. 16 vai. Schwabisch-Gmund 
lietuvių stovykloje. Visus dailininkus kvie
čiame dalyvauti. Negalintieji atvykti, savo 
balsą raštiškai gali atiduoti atvykstančiam 
kolegai.

Vienas atvykstąs dailininkas gali atsivež
ti tris balsus. Apie savo atvykimą ir įgalio
jimus prašomi iki š. m. spalių mėn. 20 d. 
pranešti dail. Česlovui Janušui, Schwabisch 
Gmtind, Bismarck Kaserne, Block IX.

Pakvietimas ir dienotvarkė kiekvienam 
dailininkui bus pasiųsti paštu.

P. L. D. Sąjungos Organizacinis Komite
tas

Česlovas Janūšas, Antanas Rukšlelė, 
Kazys Varnelis,. Kazys Žilinskas. 

mūsų krašto okupantui į akį, kad tas postovis Maskvos na
gams buvo visiškai nepasiekiamas. Mat, tarp Šveicarijos ir 
Sovietų Rusijos tada dar nebuvo jokių diplomatinių santy
kių. Maskvai buvo aišku, jog sakyto mūsų postovio ji kitaip 
negalėtų sulikviduoti, kaip tik Kauno marionečių rankomis. 
Tačiau savo kolegą Dr. J. Šaulį, galėjau įspėti iš anksto apie 
tai, kas jam gresia. Todėl „X" Berne turėjo tiek pat pa
sisekimo, kaip ir pas mane: pasiuntinys Dr. J. Šaulys užpylė 
„J£" ant’galvos šalto vandens, o šveicarų užsienio reikalų 
d-to duris rado jau iš anksto uždarytas. Ponas „X“ dar turėjo 
pavedimą pasivažinėti iki Rymo, kur buvo net dvi Lietuvos 
pasiuntinybės: viena prie Šventojo Sosto, kita prie Italijos 
vyriausybės. Tačiau nebeišdrįso to daryti, suprasdamas, kad 
tai būtų buvę visai bergždžias dalykas. Po šių visų pasise
kimų, „X“ galėjo grįžti į Kauną pasiimti paskutinę politl- 
tikos departamento direktoriaus algą. Girdėjau, kad jis ilgo
kai svyravo, ar jam pačiam nepasilikti užsieniuose ir nuo 
sakytos algos atsisakyti.

Tuo kova su Kauno marionetėmis dėl Lietuvos pasiunti
nybės rūmų Berlyne buvo baigta ir laimėta. Ši nepriklauso
mybės vėliava kol kas liko Išsaugota.

Diplomatiniai antausiai sovietams
Rugpiūčio 3 d. Maskva oficialiai uždėjo savo plėšikišką 

antspaudą ant Lietuvos pavergimo. Tą dieną, kaip žinoma, 
Aukščiausioji Sovietų Sąjungos Taryba patvirtino Lietuvos 
aneksiją. Lietuva tapo pakrikštyta 14-ja Sovietų Respublika. 
Nuo tos dienos pasikeitė ir kovos lapas dėl Lietuvos pa
siuntinybės rūmų Berlyne. Kauno marionečių rolė buvo baig
ta. Tolesnį puolimą perėmė pats sakytųjų marionečių darb
davys - Sovietų Rusija. Tačiau rugpiūčio 8 d. dar buvo gauta 
iš Kauno viena telegrama, kuria suminėtos marionetės reika
lavo sustabdyti Lietuvos pasiuntinybės ir konsulatų veikimą 
Vokietijoje, šias visas įstaigas likviduoti, turtą ir archyvus 
perduoti sovietų ambasadai, o tarnautojus tuojau grąžinti į

žodžiai tesą perkreipti, o garsai savaip tar 
riami. Kalbų giminystės pastebėjimas čia 
yra tikras, tik aiškinimas, kaip pamatysi
me, nepakankamas. Savo kalbos panašumo, 
kad ir mažiau, aptiksime ir į kitas kalbas. 
Kas moka alavų kalbų -r sakysime, rusiš
kai, lenkiškai, — tam tikro panašumo atras 
ir tarp mūsų kalbos bei šių kalbų. Pvz. mes 
sakome galva, ranka, duoti, bė
gu, o rusai — golova, ruka, dat, 
begu ir tt. Kas yra mokęsis daugiau kal
bų ir kiek susipažinęs su senovinėmis kal
bomis, net ir pats galės rasti bendrumo 
tarp mūsų kalbos ir kai kurių kitų Euro
pos arba net ir Azijos kalbų. Štai, lietuviš
kai mot ė, latviškai mate „motina”, ru
siškai mat, vokiškai Mutter, angliškai 
mother, lotnyniškai mAter, graikiškai 
(dorėniškai) mater, sjn. indų (sanskrito) 
kalba mat A ir tt. Toks panašumas jau se
niai krito į akį kalbininkams, kalbų tyrė
jams. XIX a. pradžioje ir dar XVIII a. pa
baigoje ėmę taip nuogaliai šias įvairias 
kalbas tyrinėti, jie pamatė, kad toks pana
šumas negali būti atsitiktinis. Jie gavo nu
spręsti, kad visos tos kalbos turi būti arti-

2. Baltų k
štai čia mes prieiname ir prie savo kal

bos giminės šaknų, būtent, prie baltų kalbų 
šakos. Iš šios šakos, amžiams slenkant, ir iš
sirutuliojo prūsų, lietuvių, latvių, taip pat 
kuršių, žiemgalių ir sėlių kalbos. Taigi ši
tų tautų bei kilčių protėviai žiloje senovė
je yra dar buvę vienos tautos — baltų (ar
ba, kaip K. Jaunius su K. Būga vadino, ais
čių) — nariai ir yra' kalbėję viena kalba, 
baltų kalba, geriau sakant — baltų prokal
be, iš kurios vėliau išaugo pačios šių kil
čių kalbos. Šie baltų protėviai dar bus te
bekalbėję viena bendra kalba maždaug apie 
1500—500 m. prieš Kristų. Apie jų kalbą 
mes tiesiogiai nieko nežinome, bet galime 
spėti jau iš šių atskirųjų kilčių kalbų, jų 
lyginimo tarp savęs ir su kitomis indoeu
ropiečių kalbomis.

Nuo pat žilos senovės (maždaug 1800 m. 
prieš Kr.) baltų žemė yra Baltijos pajūris 
tarp Dauguvos vidurupio šiaurėje, Vyslos, 
net už jos iki Persantės upės vakaruose ir 
Tvėrės (Kalinino) — Kalugos apylinkių ry
tuose. Tik vėlesniais laikais baltai šiaurėje 
yra persikėlę per Dauguvą. Taigi baltų so

3.Vakariniu, ir rytiniu baltų kalbos
Pirmiausia išsiskyrė dvi grupės: vakari

nė ir rytinė. Vakarinę baltų grupę sudarė 
prūsai. Jie gyveno baltų sodybų vakarinėje 
pusėje. XIII a. jų sienos ėjo Baltijos pa
jūriu tarp Nemuno ir Vyslos; pietuose tu
rėta svyruojančios ribos su lenkais (Dlugo- 
šius prūsų ir lenkų siena laiko Osos upę).

Prūsai nuo kitų baltų savo kalba dau
giausia atsiskyrė tuo, kad jie pasiliko prie 
senųjų kalbos lyčių, o rytiniai baltai susi
darė naujų, ėmė ilgainiui naujaip tarti gar
sus. Prūsai tarė kaip ir tarę d e i v a s, o 
kiti baltai čia senąjį dvibalsį ei išvertė 
i e, ir ėmė tarti dievas; pr. deivans 
(dg. .galininkas), o kiti baltai — dievus, 
ir tt. Tų skirtumų pamažėl atsirado vis 
daugiau įvairiose kalbos srityse. Tuo būdu

Lietuvą. Tai buvo - paskutinis Kauno marionečių patarnavi
mas Maskvai nužudyti Lietuvos nepriklausomybės likučiams 
3. Reiche. Jis parodė, jog buvo prieitas laiptų galas, kad 
tuojau gali prasidėti puolimai iš pačių sovietų ir kad todėl 
padėtį tenka skaityti labai rimta...

Ta padėtis buvo apsunkinta dar ir tuo, kad mano Pa
baltijo kolegos, Latvijos ir Estijos pasiuntiniai, neparodė jo
kio užsispyrimo, nors buvome kalbėję, kad reikėtų laikytis 
iki galo bei lengvai nepasiduoti. Kaip tik įvyko jų kraštų 
liaudies seimų kapituliacijos prieš sovietiškąjį okupantą, jie 
ir vienas ir antras, pradėjo pasuoti: protestus prieš Sovietų 
Rusijos agresiją įteikė Reicho vyriausybei tik tada, kai 
įsitikino, jog naciai manęs už tai nepakorė. Kada kilo pavo
jus jų pasiuntinybėms, jie, man nepasakę nė žodžio, abu kaž
kur pranyko iš Berlyno. Pasiuntinybių prižiūrėjimą paliko sek
retoriams, kurie be mažiausio pasipriešinimo jas su visu 
turtu ir visu kuo užleido sovietų ambasadai. Tad likau vie
nas. Aišku, jog mano vieno užsispyrimas sovietų ambasadą 
be galo nervino ir kad todėl teko numatyti, jog kaip įmany
dama stengsis, žūt būt, nužudyti ir Lietuvos pasiuntinybę, jei 
ne tiesiai, tai iš pasalų ar net nacių pagalba.

Kad neįvyktų kokių nors netikėtumų, prisiėjo griebtis 
atitinkamų saugumo priemonių, nes turint reikalą su užpuo
liku - tenka skaitytis su visu kuo. Todėl sustabdžiau publi
kos priiminėjimą ir vizų išdavinėjimą, sugriežtinau kontrolę 
pasiuntinybės viduje, įsakiau be mano specialaus leidimo į 
pasiuntinybę, aplamai, nieko nebeįleištl ir paprašiau vokie
čių policijos nuovadą, kad pastatytų prie pasiuntinybės išo
rinę apsaugą, nes prisibijojau, kad sovietai nebandytų į ją 
įsiveržti jėga. Iš kitos vėl pusės, kadangi nebuvo garantijos, 
kad kovą pavyks laimėti, tai jau pirmiau buvau pasirūpinęs 
aptvarkyti pasiuntinybės archyvus, dalį jų sudeginti, o 
svarbesnius dokumentus, turinčius istorinę reikšmę, padėti 
saugesnėje vietoje. (B. d.)

„Jeigu Milašiui esant gyvam, jo poezija 
būtų turėjusi nors trečdalį to pasisekimo, 
kurį ji turi šiandien, gal but, jos kūrėjas 
dar būtų mūsų tarpe”, rašė savo knygoje 
apie Milašių Armand Godoy. Ir tikrai, kad 
ir vis dar neprieinamas plačiosioms skaity
tojų masėms, Milašiaus vardas jau yra ge
rai žinomas intelektualų sluogsniuose, ir jo 
kūrybos takai — sekami ne vieno jauno 
poeto.

Šiuo metu atvykęs į Paryžių Theatre du 
Chateau de Lausanne, prisiėmė sau malonią, 
bet ir atsakingą pareigą: pastatyti Mila
šiaus „Miguel Manara”, veikalą, kurio, dėl 
jo perdėm mistinio charakterio, iki šiol ne
drįso statyti nei vienas didesnis Paryžiaus 
teatras. Yra žinoma, kad šio žanro veika
lai nepakenčia vidutinumo, ir dėl to į 
fantastiką ar į mistiką linkusių dramaturgų 
atatinkamoje aukštumoje tėra išsilaikę tik 
patys didieji, kaip Giraudoux ar Claudel, 
nors ir jų mokykla, nežiūrint gausių ger
bėjų, yra gana siaura.

Reikia pripažinti, kad Theatre du Chateau 
de Lausanne savo uždavinį atliko neblogai. 
Veikalo idėja, reikalinga labai stiprių akto
rių, pilnai pasiteisino tų šveicarų idealistų 
asmenyse. Paul Pasquier, su neginčijamu 
talentu išpildydamas sunkią Manaros lolę, 
ryškiai pavaizdavo šio istorinio asmens 
sielos tragediją, ir jo donjuanizmo, kaip 
meilės sąvokos, evoliuciją. Jo partnerė Ve- 
ronique Deschamps, irgi nemažiau sugeban

mos giminės. Ir’štai tokiu keliu buvo pri
eitas nusistatymas, jog daugis Europos kal
bų ir kai kurios Azijos kalbos bus dygu- 
sios iš vieno bendro kelmo. Tą kelmą, tų 
kalbų motiną, jie pavadino indoeuropiečių 
prokalbe. Šia kalba, kurios dabar nėra iš
likusių jokių paminklų (raštų ar įrašų), 
ligi 2000—3000 metų prieš Kristaus gimi
mą (o gal ir dar anksčiau) bus kalbėję dau
gelio Europos ir kai kurių Azijos tautų 
protėviai, gyvenę kur nors tarp Prancūzi
jos ir Azijos gilumos. Kai žmonių padau
gėjo, jie pasklido didesniame plote, ėmė 
keltis J naujas sodybas, Taip indoeuropie
čių prokalbė ėmė skilti, iš jos ėmė augti 
atskiros kalbų šakos: indų iraniečių, armė- 
nų, graikų, italikų, keltų, germanų, slavų, 
baltų ir kitos. O iš tų šakų per ilgesnį lai
ką išdygo ir susiformavo jau įvairios šių- 
dienės indoeuropiečių kalbos. Sakysime, iš 
italikų šakos išaugo romanų kalbos (iš liau
dinės lotynų kalbos): italų, prancūzų, ispa
nų ir kt.; Iš germanų atsirado vokiečių, 
anglų, danų, švedų, norvegų ir kt.; iš sla
vų šakos susidarė šių dienų rusų (didžia
rusių, gudų, ukrainiečių), lenkų, čekų, slo
vakų, bulgarų, ir kitos. >!

albų šaka
dybų ploto tada būta gana didelio. Am
žiams slenkant, jis ypač sumažėjo rytuose, 
kur, matyt, ne taip tirštai gyventi baltų 
plotai buvo užlieti ir asimiliuoti gausingų 
Slavų masių. Dar XI iki XII a. prie Prot- 
vos upės, netoli Maskvos, yra gyvenusi ne
didelė baltų tautelės atplaiša, galįndai (rus. 
Goljad’).

Šitie mūsų protėviai, ilgus amžius kalbė
ję viena kalba, pagaliau ėmė skilti atskiro
mis kiltimis. Būgos nuomone, tai atsitiko 
IV-III a. prieš Kristų. Jų bendroji kalba 
ėmė skirtis atskiromis tarmėmis, kurios il
gainiui išvirto jau atskiromis, kad ir arti
momis, kalbomis. O iš bendrosios . baltų 
protautės, žinoma, taip pat amžių būvyje, 
atsirado atskiros baltų kiltys bei tautos. Tas 
skilimas buvo neišvengiamas dėl /to, kad 
baltų protėviai, amžiams slenkant, paplito 
po didesnius plotus, tolimesnių vietų žmo
nės nebegalėjo glaudžiau bendrauti. Be to, 
įvairiose vietose jie asimiliavo kitų tautų 
atstovų, patyrė ir kitų kalbų įtakos. Tas ir 
vedė į skirtingų tarmių bei kalbų susidary
mą.

prūsai nuo likusiųjų baltų pagaliau ėmė skirtis 
ne tik kitokiu (senovišku) kai kurių garsų tar 
rimu, bet ir tam tikromis savotiškomis ly
timis (pvz. sebei „sau”, nevints „de
vintas”, v a i d i m a i „žinome”), bei at
skirais žodžiais (k e 1 a n „ratas”, plg. slav. 
kol p, asanis „ruduo” ir kt.). Kai ku
rių prūsiškų posakių šiandien mes jau ne
besuprantame, nors kiti sakiniai dar visai 
aiškūs, pvz. Tu n e t u r kitan s dei- 
vens turėtvei (=?= tu neturi kitus die
vus turėti). Bet jau neaiškumų kelia: T u 
netur galintvei (= tu neturi galinti, 
t. y. galą daryti, latv. galinat, žudyti); 
Nūson deininan geitin dais nūmans šan dei- 
nan (= mūsų kasdieninę duoną duok mums 
šią dieną), ir tt. (B. d.)

G. I. Ziclonyte '
G. V. Milašiaus „Miguel Manara“ Paryžiuje

Antanas Rūkas

Trys eilėraščiai
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Nukris didieji debesys prie žemės 
ir vaikštinės plačiais keliais • . . 
Kai bus visai sutemę, 
ruduo ateis, /
pasiramsčiuodamas šaka, nulaužta vėjo, 
barstydamas lapus, ramiai gulėjusius.
L
Ir vieną naktį nenumaldomą stovėsiu, 
aplinkui jausdamas laukus skardžius.
O vėjas kauks ir plėšys 
sulytus drabpžins, 
ir plakamas skaudės ir šals rasotas veidas, 
sugrubusius pirštus bus sielon neviltis įleidus.

Degtuko paskutinio kišenes išversit!, 
ir sužibės tamsoj ugnis . . . 
Laukų kvatojimas triukšmingai veršis, 
išplėsdamas akis, — 
ugnis liepsnos, ir kibirkštys skraidys pašėlę, 
o šalta bus ir sąnariuos, ir širdyje, ir sieloj.

ŽIBINTAS

Aš nežinau, ar eina moteris tarpukalnėj, 
Ar skubina šią godžią naktį kalnan vyras: 
atsimuša maža šviesa žibinto upėje 
ir maudosi drauge su medžiais girios.

• » - i
Aš nežinau, ar tolsta ji, ar supdamos atplaukia: 
vidurnakty vien upės vingiai švyti, 
aplink juodi kalnai ir medžiai juodaplaukiai, 
o upėje— žibinto atspindys mažytis., 
Aš nežinau, gal bot, niekuomet nežinosiu, 
kas klaidžioja šiąnakt žibintu rankose, 
bet man širdis, lyg paukštė, dreba ir smilkiniuose 
iš begalinės baimės kraujas trankosi.

O jei staiga žibintas upėje sušvysteli, 
sudūžta tokstantin skaisčių žvaigždžių ir dingsta? ... 
Vadinasi, Žmogus paslydo kalno klystkeliuos 
ir niekad nebegrįš tamsos pralinksminti.

NEPASAKYTI ŽODŽIAI
Išsiskiria žmonės ir lieka nepasakyti žodžiai — 
kažkur, ar kambariuos, 
ar gatvėse, — lyg nuojautos dvelkimas.
Klaustytumeis, gal bot, su virpančia širdim jų godžiai, 
kaip nuostabiai brangios 
širdies švelnaus ir niylimo plakimo, 
O jie — nepasakyti liko.

Važiuoju (raukiniais — vagono lange liūdnas veidas 
ir akys, klausiančios kažko, 
kankinamai švelnaus ir niekad nesužinomo . . .
Nepasakyti žodžiai nakties tamsoj klajokliais braido 
toli pamėlusiuos laukuos 
ir šokauja pro traukinio ūžimą 
graudžiai ir naispėjamai ir gailiai.
Eini mietelio gatvėmis, kai pilkos sutemos atklydo 
ir šviesos praveria akis languos, — .
nepasakyti žodžiai, kaip našlaičiai, vaikščioja 
ir kelio klausiasi tave ir prašosi palydimi, 
o tau — lyg koks sunkus akmuo 
užgriuvęs širdį, nebylę ir baikščią, 

, paleidusią klajot žodžius nepasakytus.

Sugrįžti kambarin, o su tavim ir jie ateina čia, 
if nedegi šviesos, 
o lyg stebi, kaip mėnesienoj lankstos krūmai. 
Bet kas apgaus neramią širdį vystančią? — 
užmigusiuos garsuos 
nepasakyti žodžiai lig skaudaus baisumo 
suskamba prie tavęs ir aiškiai.

čiai pavaizdavo grakščią jaunutę Girolatną. 
Don Fernandą vaidino Andrien Nicati, Ca- 
ridado vienuolyno kapelioną — Rogert Bur- 
cart, paraližuotą valkatą — vėl Andrien Ni
cati. Didelio įspūdžio suteikė nepaprastai 
stipri Sachos Pitoeff — purmosios žemės 
dvasios — vaidyba (ypač Vl-tame paveiks
le). Antrąją ir trečiąją žemės dvasias vai
dino Eleonore Ridolfi ir Marcel Genest, 
kurie jau kiek silpniau, bet irgi be priekaiš
tų atliko savo roles.

Tam tikro iškilmingumo ir religinės nuo
taikos veikalo pastatymui suteikė ir ypatin
go stiliaus dekoracijos (Andre-Paul Zeller), 
bei tarpsceninių pertraukų metu transliuo
jama veikalo dvasiai pritaikyta muzika.

Publikos, kaip ir buvo galima tikėtis, 
rinkosi daugiau literatūrinio elito atstovai 
ir asmeniniai Milašiaus gerbėjai. Paryžiaus 
spauda, nors ir pabrėždama, kad dėl poe
tinio savo pobūdžio „Miguel Manara" tin
kamas labiau skaityti, nei vaidinti, veikalą 
įvertino palankiai.

Paryžiaus lietuviams šis naujas Milašiaus 
pagerbimas, (pastatyta Theatre Charles de 
Rochelotr patalpose), ąuprantama, buvo 
brangus jų Paryžiaus gyvenime įvykis.

Red. pastaba: P. G. I. Zidoryt* yra jau
na kultūrininkė, šiuo metu baigianti ruoėti 
doktoratą apie Milašių Sorbonoje. Prista
tydami Šią naują mūsų bendradarbę skaity
tojams, džiaugiamės jos pažadu ir ateityje 
talkininkauti MINČIAI.
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JAV žurnalistai Ingolstadto stovykloje AKIMIRKSNIU KRONIKA
fngolstadtas. Spalio 4 d. Ingolstadto sto

vyklose gyvenantieji įvairių tautybių trem
tiniai suruošė dailės ir rankdarbių parodų, 
kurių aplankė 12 JAV žurnalistė Tarp jų 
buvo dienraščio „New York Times”, „Chris
tian Science Monitor”, • „Overseas News 
Agency” ir kitų laikraščių bendradarbiai.

Parodoje išstatė rankdarbių ir dailės dir
binių 6 tautybės: estai, latviai, lietuviai, 
lenkai, ukrainiečiai ir kalmukai. Kiekviena 
tautybė parodoje išstatytais dirbiniais sten
gės išryškinti savo tautos charakterį ir su
gebėjimus, kuriant sunkiose darbo sąlygo
se tremtyje.

Vietinis lietuvių T. B. Komitetas įteikė 
kiekvienam žurnalistui anglų kalba parašy
tą promemoriją. Jame, Ingolstadto lietuvių 
stovyklos vardu, sveikinami iš JAV atvykę 
žurnalistai ir kartu pareiškiamas noras, kad 
išsivežtų iš čia tikrus mūsų stovyklinio gy
venimo įspūdžius. Sveikinamas JAV prezi
dentas Trumanas ir dėkojama už išlaisvini
mų bei globojimą, kad nors ir sunkiose 
tremties sąlygose galime kurti savas mo
kyklas, kursus bei kitas kultūrines vertybes. 
Paminėta' tremtyje mūsų atsiradimo prie
žastis, okupacijos žalos mūsų tėvynei ir 
vykstanti dabartinė tragedija Lietuvoje. Pa
žymimas mūsų troškimas ir tikėjimas, kad 
prezidento Roosevelto paskelbti 4 laisvių ir 
Atlanto Chartos idealai pagaliau bus įgy- 
vendyti visame pasaulyje ir mūsų tėvynėje.

Taip pat paminėti mūsų vargai, pergy
venimai, nesklandumai iš vadovaujančių 
organizacijų pusės, kurie visus suaugusius 
ir vaikus fiziškai ir morališkai išvargino. 
Pabaigoje prašoma laisvos ir demokratinės 
spaudos atstovus šio pareiškimo mintis pa
naudoti pilnam ir teisingam mūsų gyveni
mo ir aspiracijų nušvietimui.

Žurnalistai parodą apžiūrėjo prabėgomis, 
vienur kitur stabtelėdami įmantresnį dir
binį užtikę. Ypač visus suviliojo staliukas 
su originaliu tremtinio dienos maisto davi
niu ir sūkiu: „Ar Jūs galėtumėt išgyventi?”

Ant stalo padėtos trys lėkštės. Pusry
čiams: trys riekutės duonos, cukrus, kava, 
sviesto burbuliukas, miniatiūrinis sūris, ku
rį nupiovė ir sugebėjo pasverti tik ilgame
tę praktikų turįs maistininkas. Pietum: pen
kios bulvės, pusantros morkeiės ir keletas 
gramų mėsos. Vakarienei; duonos gabaliu
kas, keli makaronai ir kiti prieskoniai.

\ Schw&b. GmOndo kronika "
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— Vietinėje gimnazijoje mokytojavęs 
Paulius Stelingis, kuris su savo eilėraščiais 
reiškėsi ir mūsų periodinėje spaudoje, ga
vęs iš Pax Romana stipendijų, išvyksta ne
trukus studijoms į Čilę. P. Stelingis studi
juos Santjago universitete ir bus jame bene 
pirmas studentas lietuvis.

— Vietinių IRO įstaigų uždrauctas toli
mesnis paršelių įvežimas į stovyklą ir jų 
auginimas. Iš seniau auginamoms kiaulėms 
tuo tarpu kliūčių jokių nedaroma.

— Stovyklos emigracijos skyrius pradė
jo registruoti siuvyklų darbams Kanadoje 
siuvėjus ir siuvėjas, kurie galės kartu iš
vežti ir šeimas, jei jose, be tėvų, nebus dau
giau kaip du vaikai. (žlv)

Lietuvių Žemės ūkio Darbuotojų Sąjun
gos centras neseniai gavo iš vieno Tremti
niams įkurdinti Komiteto Amerikoje laišką, 
kuriame to komiteto pirmininkas praneša 
kad, vykdydamas savo užduotį, suėjo į kon
taktą su atitinkamomis Michigano valstijos 
įstaigomis ir paprašė tarpininkauti surasti 
lietuviams ūkininkams darbų Michigano 
valstijos ūkiuose. Darbo įstaiga, į kurią 
buvo kreiptasi šiuo reikalu, pažadėjo tar
pininkauti lietuviams ūkininkams darbų su
rasti su sąlyga, kad atvykusieji pastoviai 
dirbs ūkiuose dvejus metus. Taip pat pati
kino, kad atvykstantiems lietuviams bus 
pasistengta surasti darbą pas kultūringes- 
nius ūkininkus, mokančius kiek vokiškai, 
rusiškai, lenkiškai ar lietuviškai. Taip pat 
gautas užtikrinimas, kad mokslą einančiam 
jaunimui nebus daroma kliūčių mokytis, jei 
to panorės jų tėvai. Atlyginimas dirban
tiems ūkiuose bus mokamas toks, kaip ir 
visiems kitiems žemės ūkio darbininkams. 
Tačiau iš anksto reikia sutikti su faktu, kad 
ūkiuose uždarbis bus mažesnis, negu šiuo 
metu yra miestuose. Bet užtat pragyvenimas 
ūkiuose' yra žymiai pigesnis.

Amerikiečių įstaigos, kurios davė šiuos 
pažadėjimus lietuvių komitetui, savo paža
dėjimus pradėjo vykdyti ir paskelbė spau
doje, kad pradėtas atvykstantiems lietu
viams darbų ieškojimas ūkiuose. Dar
bams bus priimti viengungiai ir šeimos. 
Tuo pačiu papildomai pranešta Lietuvių 
Žemės ūkio Darbuotojų Sąjungai, kad pas
taroji imtųsi skubiai sudarinėti lietuvių 
ūkininkų sąrašus ir juos galimai greičiau 
išsiųstų į JAV. Kaip gautame iš JAV laiške 
pabrėžiama, į sąrašus reikia įtraukti tiktai 
žemės ūkyje dirbusius ir gerai apie žemės 
ūkį nusimanančius asmenis bei šeimas. Su
darantieji sąrašus turi jausti moralinę at
sakomybę ir už įtraukiamų į sąrašus pado
rumą bei sąžiningumą. Priešingu atveju gali 
būti užkirstas kelias ne tik ūkininkų, bet ir 
bendrai lietuvių tolimesnei emigracijai į 
JAV. Jei pritnaisiais didesniu skaičiumi at
vykusiais lietuviais amerikiečiai nusivils 
(ypatingai ūkiuose blogosios pusės greičiau
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TORIAU,
Prašau neatsisakyti įdėti Tamstos reda

guojamame laikrašty šį mano pareiškimą:
„Žiburių” 42/152 Nr. 1948. IX. 11 d. nu

rodyta, esą 1948. IX. 3 d. Kemptene VLIKo 
pirmininkas prof. kun. M. Krupavičius pa
reiškęs, kad atvykus iš Lietuvos BDPS at
stovams, esą pašalinti visi nesklandumai ir 
prieita sutarimo tarp BDPS ir VLAKo iš 
vienos ir VLIKo iš kitos pusės. Nuo š. m. 
rugpjūčio mėn. 1 d. savo veiklą užsienyje 
sustabdė BDPS Delegatūra ir VLAKas. 
Ateityje Lietuvos reikalams užsienyje atsto
vaus tik VLIKas.

Toks prof. kun. Krupavičiaus pareiškimas 
prasilenkia su tiesa ir neatitinka tikrovės.

Ryšium su vis dažnėjančiais VLIKo pa
reiškimais Lietuvos rezistencijos reikalais 
ir jo pastangomis perimti Lietuvos rezisten
cijos atstovavimą ir jos reikalų tvarkymą 
užsieny, esu priverstas pareikšti:

1. Lietuvos rezistencijos vadovybė — Vyr. 
Lietuvos Atstatymo Komitetas (VLAK) 
raštu iš 1946 m. birželio mėn. 19 d. buvo 
pasiuntęs per mane įgaliojimą septyniems 
asmenims, gyvenantiems užsienyje, sudaryti

į VLAKo užsienio Delegatūrą.
2. VLAKo Užsienio Delegatūrai buvo su

teiktos visos teisės veikti Lietuvos rezisten
cijos vardu užsienyje, vadovaujantis VLA
Ko deklaracija iš 1948 m. birželio mėn. 11 
d., glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos 
Diplomatijos Kolegija užsienyje.

3. Kai kuriems asmenims susilaikius pri
imti VLAKo įgaliojimą, VLAKo užsienio 
delegatūra praktiškai neveikė, nors forma

liai ji egzistavo ir tebeegzistuoja įgaliojimą 
besąlygiškai priėmusių asmenų sudėtyje.

4. Iki šiai dienai nėra gauta iš VLAKo 
jokių naujų patvarkymų, keičiančių VLAKo 
nusistatymą ir jo atstovavimą užsieny.

5. Bendras Demokratinis Pasipriešinimo 
Sąjūdis (BDPS) yra viena organizacijų, su
darančių VLAKą krašte, todėl ne tik BDPS 
įgaliotinių, bet ir jo prezidiumo sprendimai 
nesaisto VLAKo ir jo įgaliotų asmenų už
sienyje.

6. VLAKas per savo įgaliotus atstovus 
1947 m. rugpiūčio mėn. 27—30 d. yra pa
reiškęs Lietuvos Diplomatijos Šefui, kad jis 
(VLAK) esamose sąlygose nesiima konstitu
cinių suvereninių funkcijų vykdymo, tar
damas, kad diplomatinė akcija ir jos va-

BDPS Užsienio Delegatūro's Informacijos 
Biuras prašo, paskelbti;

1948 m. rugsėjo mėn. 11 d. „Žiburiai” (42 
nr.) rašo, jog „Vliko pirmininko prof. kun. 
Krupavičiaus pranešimu (Kemptene), atvy
kus BDPS atstovams iš Lietuvos, esą paša
linti visi nesklandumai ir prieita susitarimo 
tarp BDPS delegatūros ir Vlako iš vienos 
pusės, ir Vliko — iš kitos. Nuo rugpiūčio 
mėn. 1 d. savo veiklą užsienyje sustabdė 
BDPS delegatūra ir Vlakas.”

Iš atsakingų BDPS/UD sluogsnių mums 
pranešama: —

šie „Žiburių” ir kun. Krupavičiaus teigi
mai visiškai neatitinka tikrenybę. Paliekant 
nuošaly netikslius tvirtinimus Vlako reika-

Mašinėle atspausdintuose lapeliuose buvo 
pažymėti mūsų neprimaitinimo duomenys. 
Sakysim, dėl blogo maisto stovyklose vai
kams vidutiniškai trūksta . 50—60% svorio. 
Štai Manchingo stovykloje normaliai ne
sveriančių vaikų procentas pakilęs net iki 
71.

Surašytus duomenis ir duodamo maisto 
koloringumų žurnalistai išsigraibstė. Kai 
kam šis išstatytas eksponatas nepatiko.

IRO atstovas pareiškė, kad, esą, žurna
listai neturį laiko ir programoje nu
matyti tautiniai šokiai bei dainos spaudos 
atstovams nebus parodoma. Po to policijai 
įsakė parodoje dalyvavusių tarnautojų bei 
komitetų narių grupelę išprašyti. Liko žur
nalistai, IRO atstovai, atskirų tautybių ko
mitetų pirmininkai ir vertėjai. Tada atskU 
rų tautybių komitetų pirmininkai iškėlė ei
lę klausimų ir pareiškimų IRO atstovams. 
Buvo nusiskųsta, kad mažas maisto davi
nys, produktai blogos kokybės ir neturi to

koloringumo, kuris parodytas lentelėse. 
Ypatingai bloga juoda duona ir mėsa. Ne
užmiršta pasakyti, kad emigruojant atren
kami patys raumeningiausi žmonės.

Lietuvių stovyklos komiteto pirmininkas 
paminėjo apie sunkią materialinę mūsų pa
dėtį. Be to, pabrėžė, kad iš IRO jau gautas 
antras pranešimas, jog IRO biudžeto suma
žinimo proga, didelė dalis tarnautojų bus 
atleista. Prašė dirbančiųjų skaičių palikti 
tą patį, bet sumažinti atlyginimus. Mažinant 
dirbančiųjų skaičių, labai nukentės stovyklų 
švietimo ir kultūros reikalai.

IRO atstovas pareiškė, kad mes turime 
laikytis nustatytų taisyklių, kurios gauna
mos iš aukščiau.

Pusantros valandos trukęs pasikalbėjimas 
baigėsi. JAV žurnalistai padėkos metu, pa
žadėjo tremtinių matytą kietą vargą ir kan
čias objektyviai savo atstovaujamuose laik
raščiuose aprašyti. C. S-kas 

Lietuviai ūkininkai j Michigano valstiją
bus pastebimoji nes ten daugiau individua
lus, ne masinis gyvenimas), kils prieš juos 
reakcija ir duos galimybių pakeisti „DP Act 
of 1948”, kas mums būtų tikrai nuostolinga.

Papildomai galima pastebėti, kad Michi
gano valstijoje daugiausiai darbininkų rei
kalaujama pieno ūkiui ir bendriesiems ūkio 
darbams. Taip pat daliai nuvykusiųjų gali 
tekti dirbti paukščių ir cukrinių runkelių 
auginimo ūkiuose. Pieno ūkiuose karvių 
melžimo darbus atlieka vyrai, tačiau dides
niuose ūkiuose tai atliekama mašinomis.

Pati Michigano valstija daugumoje yra 
pramonės kraštas. Ypatingai čia yra sukon
centruota automobilių pramonė, gi Detroi
tas yra pats didžiausias pasaulyje automo
bilių pramonės centras. Čia yra viena iš 
brangiausiai darbininkams apmokamų vie
tų. Todėl, jei po dvejų metų atvykusieji lie
tuviai toliau nepanorėtų pasilikti ūkiuose, 
jie galėtų čia lengviau negu kur kitur susi-, 
rasti darbą mieste. Tačiau, pabrėžiama pra
nešime iš JAV, amerikiečiams būtų nema
lonu patirti, jei atvykstantieji imigrantai iš 
anksto turėtų nusistatymą tik dvejus metus 
atidirbti ūkiuose, o paskui sprukti {miestus.

Lietuvių Žemės ūkio Darbuotojų Sąjunga 
per savo skyrius Vak.' Vokietijos stovyklose 
neatidėliodama pradėjo ūkininkų ir žemės 
ūkio specialistų sąrašų sudarymą ir tuos 
sąrašus kiek galint greičiau išsiųs į JAV, 
kur pagal gautus pareikalavimus žemės 
ūkio darbams bus pradėtas atvykimo į JAV 
dokumentų tvarkymas. Tuo pačiu ir .visi į 
sąrašus įtrauktieji asmenys turėtų susitvar
kyti savuosius dokumentus vietoje, kad rei
kalui esant nesusidarytų dėl dokumentų ne- 
sutvarkymo kokių nors, kliūčių. J. Žlv.

Ir jie rūpinasi DP
Liepos 30 d. Darbo Departamento perei

namoje stovykloje, St. Paul d’Hermit, per 
kuria paskirstomi siuvėjai ir tarnaitės, at
silankė ir „Liaudies Balso” platintojai Ben- 
džaitienė, Jokubka (abu iš Montrealio) ir 
vienas asmuo iš Toronto. Jie dalinėjo nau
jai atvykusioms lietuvėms „Liaudies Balsą”. 
Pasirodžius anksčiau atvykusiems tremti
niams, kurie tuos ponus gerai pažįsta, 
„Liaudies Balso” platintojai pasijuto nekaip 
ir išsinešdino. (Neprikl. Lietuva, Kanada).

dovavimas priklauso Lietuvos suverenumo 
reprezentantams — Įgaliotiems Lietuvos 
ministeriams užsieny, tuo pačiu pareikšda
mas jiems savo pasitikėjimą ir norą ben
dradarbiauti kovoje dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo.

Iki šios dienos VLAKas nėra pranešęs 
įgaliotiems Lietuvos ministeriams nei savo 
atstovams užsieny apie anksčiau minėto nu
sistatymo pakeitimą.

7. Politinės Lietuvos laisvinimo vadovy
bės vieningumo reikalu susitarimas, pasira
šytas 1948. VII. 9 d. Baden Badene nesaisto 
VLAKo ir jo įgaliotų asmenų užsienyje, nes 
minėtas susitarimas buvo padarytas be 
VLAKo ir jo įgaliotų asmenų užsieny ži
nios ir pritarimo.

Andrius Meškis
VLAK įgaliotinis ir VLAK/UD narys 

1948 m. rugsėjo mėn. 28 d.

BDPS Užsienio Delegatūros pranešimas
lu, BDPS Užsienio Delegatūra (UD) yra 
įgaliota lietuvių visuomenei užsieniuose pa
reikšti, jog —

1. BDPS/UD ligi šiol nėra turėjusi jokių 
oficialių pasitarimų su Vliku ir nėra su 
juo padariusi jokių šusitarimų.

2. BDPS/UD veikė, veikia ir veiks to-, 
liau. Tide šie kun. Krupavičiaus, tiek kiti 
panašūs . tremtinių spaudoje paskleisti gan
dai apie BDPS/UD Veiklos sustabdymą ne
turi jokio pagrindo.

3. BDPS/UD yra įsteigia krašto rezisten
cijos vyriausių organų pageidavimu, yra jų 
patvirtinta ir jai niekas negalėjo nustatyti 
datos, nuo kurios ji turėtų savo veiklą su
stabdyti.

Kažin, kaip ta istorija pakalbės? :
Pavasarį LTB Kultūros Komisija savo atsišaukime į tremtinių bendruomenę ir X 

jos vadovybę, išdėsčiusi kultūrininkų stovyklose nuveiktąjį darbą ir konstatavusi j 
permažą jiems teikiamą iš visuomenės pusės paramą, kukliai prašė stovyklų ko- X 
mitetus atkreipti į tai dėmesį. Tačiau šis kuklus Kultūros komisijos prašymas • 
dar kukliau- pasireiškė gyvenime, retai kur tepataisydamas padėtį. X

Pasižiūrėkime į dabartinę kultūrininko padėlį stovykloje; ko stovykla reika- X 
lauja iš kultūrininko. Dar kuriantis stovykloms, buvo ir vienokių ir kitokių rei- ♦ 
kalų: vienur vietinio komiteto reputaciją pataisyti, kitur reprezentuotis, prieš glo- t 
bėjus ir svetimtaučius, tai stovyklos šaukė: padėkite mums! Tada bėgo kultūrinio- j 
kai nelyginant į gaisrą. Perpildytuose vagonuose, ant laiptelių, sunkvežimiais ir X 
motociklais kultūrininkai bėgo pagalbon: dainininkai su dainomis, muzikai su mu- ; 
zika, dailininkai piešė komendantų ir globėjų portretus, spaudos žmonės rašė, re- X 
klamavo laikraščiuose. Karštieji laikai praėjo. Pamažu gyvenimas stabilizavosi, j 
tačiau kultūrininko darbas stovykloje vistiek reikalingas. Demokratiškai išrinktiejT X 
ir globėjų skirtieji „veiksniai” reikalauja: j

Iš kalbininko: — redaguoti rezoliucijas, atsišaukimas, rašyti profesinių j 
grupių kursų baigimo diplomų tekstus, taisyti žinių biuletenio kalbą, ruošti paskai- J 
tas įvairių minėjimų proga; j

Iš dailininko: piešti koncertų ir minėjimų plakatus, vesti dailės studiją, T 
padaryti altoriaus projektą, dėstyti gimnazijoje piešimą, iš nieko padaryti teatrui x 
dekoracijas, parnešti iš miško medelių, jais papuošti sceną, išvykstančiam stovy- X 
klauti gimnazijos jaunimui paruošti stovyklos lenteles su užrašais: summer camp, ; 
boys latrine ir kt., važiuojančiam užjūrin ar sukaktį švenčiančiam stovyklos vei- t 
kėjui nupiešti adresą, nedrįstant paimti mokesčio už popierių, dažus ar tušą; j

Iš žurnalisto: redaguoti vietos žinių biuletenį, nedrįstant pareikšti sa- Į 
vo nuomonės dėl „tvarkos” stovykloje, visai spausdintinei spaudai Vokietijoje ir x 
Amerikoje rašyti apie stovyklos „veiklą”, išminint visų veikėjų, diplomuotų ir X 
nediplomuotų pavardes ir jų garsumą Lietuvoje; ;

Iš dainininkų: giedoti ir dainuoti visose šventėse, jubiliejuose, minėji- X 
muose, neatsižvelgiant į asmeninius reikalus, finansines išlaidas ar sveikatos stovį; X 
nemokamai dainuoti vykstančiuose pasilinksminimuose, prisidedant prie vakarie- į 
nės pinigais, atsinešant indus, kėdę ir paskolinant staltiesę: prenumeruoti laikraš- X 
čius, kurie kada nors teikėsi paminėti pavardę, bet nedrįsti įsirašyti tuos, kurie X 
arčiau prie širdies (Beje, ar skaitėte, kaip baramas „garsus menininkas”, neužsi- X 
prenumeravęs „Liet. Žodžio”?); visur lygiai su kitais gyventojais mokėti už pa- X 
tarnavimus, dvasininkui už mišią ar metrikas, tuo tarpu, kai tik ką tas pats daininin- X 
kas, dvasininko kviečiamas, be jokio atlyginimo jo bažnyčioje giedojo. X

Visa tai kultūrininkai turi atlikti su šypsena veide, o jei neįvykdys, tai stovyklos X 
vadovybė ir „valdžios sferos”, pačios puikiai apsirūpinusios gerai apmokamomis X 
tarnybomis, apšauks komunistu ir perduos ... istorijos teismui. "

Ką kultūrininkui stovykla duoda: X
butą kiaurame barake (mokslininkui kambarį buv. išvietėje, dailininkui kam- X 

barį su judančiomis grindimis) kaip antros eilės gyventojui, nors tie, kurie istorijos • 
teismui atiduoda ir įvairius reikalavimus valdiškai-stato, gyvena mūriniuose na- X 
muose su šiltu ir šaltu vandeniu arba viloje. Ką daugiau stovykla kultūrininkui ♦ * 
duoda; batsiuvių patarnavimą, imdama aukštas ’spekuliacines kainas (čia ypač už. X 
menininkų scenos batus bei drabužius); kiekvieną kartą pirmenybę ir teisę kiek X 
galinti daugiau aukoti visiems labdaringiems tikslams ir tub rodyti kitiems gyven- X 
tojams pavyzdį, nors kultūrininko piniginė tuščia, o ant jo kuklaus stalo nesimato X 
nei silkės, nei svogūno, atseit, nėra mažiausios garantijos apsaugoti dantis nuo X 
klibėjimo, o vėliau ir iškritimo. O jei taip yra, tai, atrodo, taip ir turi būti. Visi ; 
juk žino, kad gaunamo IRO maisto nepakanka, reikia patiems pasirūpinti taip, X 
kaip pasirūpina visa eilė žmonių, tie, kuriems retkarčiais ir Raudonasis Kryžius j 
prideda, jėi jie į „grafą” įeina. Kultūrininkai gi, deja, dalijant Raudonojo Kryžiaus X 
maistą, neįeina į „grafą” ir visiškai instrukcijoje nenumatyti taip, kaip ir kt ♦ 
„laisvų profesijų” darbininkai; siuvėjai, batsiuviai ir kt. Šiaip gi stovykloje kulta- X 
rininkai retai tegauna papildomąjį maistą ir kt. priedus, o savo darbu verstis yra ♦ 
sunku, nes į stovyklos etatus kai kur susisėdę žmonės, šimtinėmis naujas markes X 
gaudami, nesusigundys koncertan nueiti, liet, laikraštį nusipirkti, ar kitaip kulta- ; 
rininkų paremti. Savo darbą jie visą laiką vertino ir tebevertina, tik kultūrininkai X 
kažkodėl turi-vis „tarnauti” nemokamai, nes juos kažkas atiduos istorijos teismui. ♦

„Apie tai kalbės istorija” — šiuo sakiniu, lyg šlapiu botagu, teškia kai kurie • 
stovyklos veikėjai. Tat gerail Tegul gi istorija pakalbės. Tai bent jos bylos pasi- X 
klausysime. S. NARKELIŪNAITE. X
.............................. ..."... l-i

Naujas Apylinkės komitetas
Seligenstadtas. S. m. rugsėjo mėn. 26 d. I 

išrinktas naujas apylinkės komitetas, kuris 
sekančią dieną pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirm. — P. Jurgaitis, vicepirm. — 
A. Tamošiūnas, sekretorius ir iždininkas J. 
Mulokas (4-tą kartą komitete), kultūros ir 
meno Vadovas — G. Velička ir butų ir 
ūkio vadovas — B. Baranauskas. Linkime 
naujajam komitetui geriausios sėkmės sun
kiame tremties gyvenimo kelyje.

Stovyklos gyventojų dėmesys labiau at
kreiptas į naująjį kultūros ir meno vadovą 
iš kurio tikimasi didesnių reformų stovyk
los kultūros darbe.

Komiteto rinkimuose dalyvavo . 81% tu
rėjusių teisę balsuoti.

— Kino teatro savininkas (vokietis) iš 
Volkach (10 km. nuo stovyklos), nuo š. m. 
rugsėjo mėn. 21 d. visuomet antradieniais, 
stovyklos teatro salėje demonstruos iš fil
mų bendrovių gaunamas filmas. Tai vlėna 
nuolatinė ir labai reikalinga, mūsų meditfei 
stovyklai, pramoga. Jau antri metai kai sto- 
vyklon atvyksta YMCA—YWCA kinas, bet 
jo demonstruojamos filmos yra menkavertės 
ir senos.

— Rugsėjo mėn. 25 d. skautų vyčių bū
relis surengė šokių vakarą, tema: „Mažoji 
Amerika”. Medinės salės ' sienos buvo už
statytos dangoraižiais, dideliais amerikoniš
kais skelbimais, besikeičiančia šviesa ap- 
švestomis reklamomis ir kt. Gyventojai tu
rėjo progos keletą valandų pabūti pirmai
siais DP Amerikoje. Zgm. Jonaitis

IŠRINKTAS NAUJAS KOMITETAS
Memmingenas. — X. 3 išrinktas 

naujas LTB apylinkės komitetas. Rinkimai 
praėjo labai kultūringai ir ramiai; nors ir 
čia reiškėsi partijos, nesusipratimų, ir pik
tos agitacijos nebuvo. Naujasis komitetas 
pareigomis taip pasiskirstė: pirmininkas— 
J. Juknevičius, vice-pirm. — dipt' agr. J. 
Sodys, švitiemo vadovas — gimnazijos di

rektorius inž. J. Mikaija. sekretorius ir iž
dininkas Z. Dailidė, socialinių reikalų ve
dėjas — A. Krakauskas. K

— Vietinė IRO įstaiga pradėjo registruo
ti visus stovyklos gyventojus, turinčius dar
bo ir buto garantijas įvažiavimui į Jung
tines Amerikos valstybes.

— Prasidėjus emigracijai stovykloje su
stingo kultūrinis ir meilinis gyvenimas. 
Laukiama jo pagyvėjimo bent rudens metu.

K. PI.
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