
Norėtų ginčą išspręsti be triukšmo Sunaikino trečdali imperijos
Landudno (Valija). (Dena). Buv. britų už-

Laisvas oro pašto, susisiekimai
Frankfurtas (Dena). Nuo spalio mėn. 20 d. 

įvedamas nevaržomas oro pašto susisieki
mas iš Vokietijas su užsieniu. Oro pašto 
tarifai iš trijų vakarinių zonų yra i Euro
pos kraštus nustatyti už laiškus iki 20 g 
25 Dpi., o į užeuropio kraštus — 50 Dpi. 
už kiekvienus 10 g, prie to pridedant pa
prastą užsieniui nustatytą laiškams tarifą. 
Laiškus bus galima siųsti lig 100 g.

Tuo tarpu vokiečiai turi pakentėti
Berlynas (Dena). Vienas britų kontrolinės 

tarybos narys pareiškė, kad prieš taikps su
tarties pasirašymą su Vokietija įvažiuoti 
vokiečiams ( Australiją nebus galima. Pra
nešimai apie tų sąlygų sušvelninimą neati
tinka tikrovės. Australijos vyriausybė yra 
sutikusi tiktai su tuo, kad australai gali pa
duoti pareiškimus dėj savo giminių Vokie
tijoje (važiavimo j Australiją. Bet tie pa- 
reišikmai gali būti įteikti tiktai ■ Australijoje.

i
Ludwigshaieno nelaimės r 

nuostoliai
Mannhelmas (Dena). Prieš kiek laiko įvy

kęs Ludwigshafene sprogimas galutiniais 
duomenimis padarė šių nuostuolių: žuvo 
206 žmonės; 3800 asmenų buvo sužeista; 
sugriauta ir sugadinta Ludwigshatene ir 
Mannheime trobesių už 7—8 mil. DM. Vi
sokių kitokių nuostolių padaryta už 1 mil. 
650.000 DM.

Iš viso surinkta aukų nukentėjusiųjų pa
galbai teikti 1.415.133 DM.

Austrija laukia Pauliaus
Ziiricbas (Sfldena). Sveicariškis „Die Tat” 

informuoja apie (slaptus komunistų planus 
padaryti Austrijoje „rudens kampąpiją”.

Pastarajame kominformo posėdyje Buda
pešte Fiirnbergas, vienas iš vadovaujančiųjų 
Austrijos KP narių, gavo nurodymą spalio 
pradžioje organizuoti plataus masto strei
kus, j kuriuos pirmiausia turėtų būti įtrauk
tos sovietų jmonės. Be to, Austrijoje turi 
atsirasti „Austriškasis Paulius”, kuris bus 
neseniai iš sovietų nelaisvės grįžęs gener. 
Fricas Franekaš.

Sunkiai sprendžiamas 
latvi; klausimas

Frankfurtas (Dena). Amerikos radijas 
praneša, kad klausimas dėl 33 Italijos karo 
laivų atidavimo Sovietų Sąjungai, kaip tai 
numatyta taikos sutartyje su Italija, bus 
perduotas 4 valstybių laivininkystės komi
sijai Ryme.

Sovietų Sąjunga Italijos ambasadoriui 
Maskvoje įteiktoje notoje pareikalavo, kad 
tuojau tie laivai būtų perduoti Sovietų Są
jungai. Italijos užsienio reikalų ministeris 
savo atsakyme Sovietų Sąjungai pažymėjo, 
kad Italija nuo birželio mėnesio stengiasi 
su Sovietais susitarti. Tačiau Sovietų Są
junga tuo reikalu atmetė 4 Italijos siūlymus.

Ir JAV Jautė ekspliozljas
Washingtonas (Dena/Afp). JAV meteoro

logijos stotis užregistravo žemės smūgius, 
kurių kilmės vieta dar nėra nustatyta. Su
interesuotuose Amerikos sluogsniuose lai
koma galima, kad tuos žemės smūgius su
kėlė atominių bombų sprogimas.

Šveicarijos metereologijos stotis Ziiriche 
parmadienj irgi užregistravo stiprias eks- 
pliozijas, kurių centras galėjo būti Sovietų 
Sąjungoje.

Prasižiojo ir Vokietijos KP
Frankfurtas (Dena). Vakarų Vokie

tijos komunistų partijos vadovybė praėju
sią savaitę savo posėdyje visais balsais pa
sveikino kominformo kritiką smerkiančią, 
Jugoslavijos KP elgesį, ir pritarė Rytų 
bloko sankcijoms prieš Jugoslaviją.

KP pirmininkas Reimannas išdėstė ko ga
lima pasimokyti iš „Jugoslavijos įvykių”. 
Jugoslavijos „ypatingo tautinio kelio į so
cializmą” tezę jis pavadino klaidinga. To
liau jis pareiškė, kad Vakarų Vokietijos 
darbininkų klasė turi tapti vadovaujančia 
jėga kovoje dėl naujos demokratinės san
tvarkas. Bet darbininkija gali tik tada 
įvykdyti savo uždavinius, sakė Reimannas, 
kada darbininkų klasės vienybė bus pa
grįsta marksizmu ir leninizmu.

Paryžius (Cena/Reuteris). JT vadovaują 
asmenys spalio 8 d. pranešė, kad šiuo 
metu kaip beįmanant stengiamasi, kad 
Berlyno krizės klausime būtų rastas 

kompromisinis sprenaimas.
Tuo tikslu Argentinos delegatas Bramug- 

lia, kuris yra prisiėmęs svarbiausiojo tar
pininko vaidmenį tarp Vakarų valstybių ir 
Sovietų Sąjungos, spalio 8 d. turėjo valan
dą trukusį pasitarimą su Višinskiu,

Salia Bramuglios, to pat nori JT genera
linis sekretorius Trygvė Lie, JT pilnaties 
pirmininkas Dr. Evattas ir Belgijos užsie
nio reikalų ministeris Spaakas bei kiti ma
žesnių valstybių atstovai. Visuotinai nori
ma rasti „garbingą kompromisini sprendi
mą”.

Jeigu Sovietų Sąjunga sutiktų su ame
rikiečių sąlyga padaryti keturių užsie
nio reikalų minisferių konferenciją tuoj 
po to, kai bu? panaikinta Berlyno blo
kada, tada Saugumo Tarybos sprendi

mo nereikėtų.
JAV pritarė šešių neutralių Saugumo Ta

rybos narių iniciatyvai dėl formulavimo re
zoliucijos, kurioje iš sovietų būtų pareika
lauta, kad jie duotų laisvą susisiekimą su 
Berlynu.

Vakarų valstybių sluogsniuose energingai 
buvo dementuoti pranešimai, kuriuose kal
bama apie „ginklų paliaubas tam tikratp 
laikui”, kol bus tariamasi bendruoju Vokie
tijos klausimu.

Kalbėdamasis su Višinskiu Bramuglia jį 
paklausė: 1. Ar sovietų vyriausybė, nepai
sant Saugumo Tarybos „boikoto”, sutiks 
priimti tos tarybos nutarimą Berlyno klau
simu ir jį vykdyti; 2. Kokiomis sąlygomis 
sovietų delegacija sutinka Berlyno blokadą 
panaikinti. Višinskis atsakęs, kad tais klau
simais jis turi susižinoti su Maskva.

I lsina ir Gjidljij varys iŠ JT?
Paryžius (Dena). Radikalsocialistų „Au- 

rore”, remdamasi savo biuro Londone ži
niomis, teigia, kad

Amerika Ir D. Britanija, galimas daly
kas, Jungtinėse Tautose užkvestijonuos 

Ukrainos ir Gudijos atstovavimą.
Londonas ir Washingtonas kelia tą klausi
mą dėj to, kadangi Maskvos vyriausybė už
sienio diplomatams Sovietų Sąjungoje yra 
uždraudusi įvažiuoti į tam tikras Sovietų Są
jungos sritis. Toks pat draudimas įžengti

yra į Kijevą, Ukrainos sostinę, ir Minską, 
Qudijos sostinę.

Jeigu tokg sprendimas, draudžiąs | tuos 
nuėstus įžengti, buvo padarytas Maskvoje, 
ta; . Ukrainos ir Gudijos nepriklausomybė 
yra tiktai fikcija ir dėl to nėra jokio teisi
nio pagrindo tas dvi sritis atstovauti Jung
tinėse Tautose.

Paskyrė Monfgomerio vietininką
Londonas (Dena). Britų krašto apsaugos 

ministerija praneša, kad britų imperijos 
generalinio štabo viršininko, Montgomerio 
vietininku, yra paskirtas gener. Williamas 
Slimas. Montgomerys yra paskirtas Vakarų 
Europos Unijos gynybos komisijos vadu.

sienio reikalų ministeris Edenas konserva
torių partijos kongrese prasitarė, kad tarp
tautinė būklė yra labai tvanki. Partija, pa
sveikino 5 Vakarų Europos kraštų bendro
sios apsigynimo komisijos sudarymą.

Toliau Edenas pareiškė, kad britų užsie
nio reikalų politika turi siekti trijų tikslų: 
britų imperijos vienybės, Vakarų Europos 
valstybių vienybės ir Atlanto valstybių vie
nybės. Tie trys vienetai vienas kitam ne
prieštaraus, greičiau vienas kitą papildys.

Kongresas priėmė tris rezoliucijas: 1. 
Prieš fašistinę ir komunistinę veiklą; 2, re
zoliucijoje pasisakė už pripažinimą jau įgy- 
vendyto dalies pramonės suvalsrtybinimo su 
sąlyga, kad suvalstybintos pramonės admi
nistracija bus decentralizuota ir 3. sutiko,

Vyriausybė neranda streikui sprendimo
Paryžius (Dena). Streikuojančiųjų skai

čius Paryžiuje pakilo iki 500.000. Be kalna
kasių ir metalo pramonės darbininkų šiau
rinėje Prancūzijoje nutraukė darbą ir apie 
80% visų geležinkeliečių.

Vyriausybė posėdžiauja, bet iki šiol ne
pastebima jokių konkrečių jos priemonių. 
Darbininkai raginami savo noru grįžti į 
darbą. Jei tas raginimas neduos vaisių, ke
tinama griebtis civilinio Įpareigojimo. La
biausiai susirūpinta kokso baterijomis ir 
aukštosiomis krosnimis, kurioms atšalus, sa
vaites trunka darbo pradėjimas.

Ir antikomunistinė Force' Ouvriere profe
sinė sąjunga paprašė darbininkus imti^ to
kio darbo, kuris reikalingas kasyklų saugu
mui išlaikyti.’Tokį pat atsišaukimą ( darbi
ninkus išleido ir krikščioniškoji profesinė 
sąjunga.

Streikų banga pasiekė ir prancūzų Siau
rės Afriką. Grane sustreikavo vandentiekio 
darbininkai. >

I streiką stoja vis naujos darbininkų masės

Vyriausybė savo priežiūron paėmė 14 kok
so krosnių ir streikuojančius darbininkus; 
pareikalavo grįžti į darbą. Nepaklausiusieji 
bus baudžiami piniginėmis 
areštu iki 
darbininkų 
to dekreto 
ramumų.

Teisingumo ministeris Marie tarėsi su 
kariuomenės generalinio štabo viršininku ir

baudomis ir
14 parų. Komunistinė kasyklų 
profesinė sąjunga pranešė, kad 
nebus klausoma. Laukiama ne-

Ispanijos izoliacija pradeda irti
Washingtonas (Dena/Reuteris). Diploma

tiniai atstovai Washingtone informuoja, kad 
įvairios pažiūros dėl eventualios JAV po
litikos Ispanijos atžvilgiu greičiausia ne
trukus bus svarstomos JAV tautinėje apsi
gynimo taryboje, kur galutinai tas klausi
mas bus išaiškintas.

JAV apsigynimo taryba yra „karo kabi
netas” taikos metu, kurį sudaro užsienio 
reikalų ministeris ir krašto apsaugos minis
teris su tos ministerijos valstybės sekreto
riais.

Amerikos karinės įstaigos atkreipė de
mes} į strateginę naudą, kurią gali su
teikti santykių su Ispanija sunormavi- 
mas ir jos pritraukimas į Vakarų Euro

pos valstybių apsigynimo sutari].
„News Week” rašo, kad Amerikos vado

vaują kariai remia tokią pažiūrą, nes mano,

esąs

Ispanijos užsienio reikalų ministerija pa
vedė savo atstovybei Londone britų Užsie
nio reikalų ministerijai pareikšti protestą 
dėl to, kad ji paskelbė Ispanijos monar- 
chihinkų ir socialistų susitarimą. Tai
aplamai gryniausias prasimanymas, ir to
kio susitarimo negalėję būti.

Ispanijos užsienio reikalų ministerio Ar- 
tajos vizitui į Argentiną po Peraus pasi
ryžimo pasiųsti į Madridą savo ambasa
dorių teikiama didelę reikšmę. Manoma, 
kad jo vizitas turės gilesnę pramę, negu 
atsakymas j Peronienės apsilankymą Ispa
nijoje. Ypatinga reikšmė skiriama tam fak
tui, kad tas vizitas (vyksta tokiu metu, kada 
visoje ispaniškai kalbančioje Amerikoje bus 
švenčiama Kolumbo diena, o JAV pagei
dauja užbaigti nesutikimus su gener. Francu.

su policijos atstovais. Vyriausybė nori an
glių kasyklas konfiskuoti.

Dėl anglių trūkumo vyriausybė 'įsakė 
drastiškai taupyti srovę. Vyriausybė, pasak 
BBC, pranešė, kad ji prievartos būdu telks 
darbo jėgą, kad būtų dirbama gyvybiškai 
pramonei svarbiose įmonėse. CGT visur 
padvigubino sargybas ir (važiavimuose į 
kasyklas pastatė barikadas.

Įvairiuose uostuose spalio 8 d. jūrininkai 
padarė 24 vai. streiką. Taksio šoferių strei
kas iš Paryžiaus persimetė į kitus miestus.

Vyriausybė griežčiausioje kontrolėje no
ri dar kartą padaryti kasyklų darbininkų 
balsavimus dėl streiko. Per tokius balsavi
mus geležinkeliečiai pasisakė už streiką.

Vyriausybė yra pastatyta prieš bandy
mą, kuris jos priešininkų seniai buvo 
skelbtas, bet nuolat atidėliojamas. Aiš
kiai matyti, kad komunistų įtakoje esan
ti CGT yra perėjusi į generalinį puoli
mą. Į pirmąją kovą btr,p pasiųsti ka.-t 
sykių darbininkai; geležinkeliečiai Ir 
metalo darbininkai (dar tik ruošiasi Į tą 
konfliktą stoti. Uostų darbininkai vis 
labiau mobilizuojasi. Elektrinėse ir du
jų įmonėse būklė taip pat yra įtempta.
Socialistų „Populaire” reikalauja imtis 

griežtų priemonių, nes tas streikas padary
tas dėl politinių priežasčių.

. De Gaullė grasina jėga
Prancūzijos vyriausybė pasaulio opinijai 

ir prancūzų tautai nori įrodyti, kad savo 
namuose ji yra^viešpats.

Dabartiniam režimui tai yra gyvybės ar 
pirties klausimas. Masė žmonių, kurie 
šiandien dar vyriausybę nori kredituoti, ry
toj pereis pas gaullistus, jeigu vyriausybė 
pasirodys esanti silpna ir nepajėgi. •

Generolo de Gaullės grasinimas, jog jis 
valdžią paims nelegaliu būdu, jeigu komu
nistai pasidarys per stiprūs, tam tikrus 
sluogsnius atšaldė nuo gaullistų. (NZ). <

kad būtų sudaryta valstybinė sveikatos glo-
ba.

Didžiausią pritarimą, pasak Reuterio, 
gavo atstovas Fountainė, kada jis dabarti
nę vyriausybę pavadino pasišalinusiais nuo 
karo tarnybos išdavikais ir komunistų drau
gų grupe. Per dvejus metus jie spėjo su
naikinti trečdalį britų imperijos.

Korupcija D. Britanijos vyriausybėje?

Londonas (Dena/Reuteris). Ministeris pir
mininkas Attlee penktadienio vakare davė 
įsakymą, kad teismo organai padarytų kvo
tą dėl tariamų neteisėtumų, I kuriuos, esą, 
įtraukti D. Britanijos vyriausybės nariai.

Laikraščiai rašė, kad dideli kiekiai eks
portinių prekių pasklido vidaus rinkoje, iš
davus neteisėtas licencijas. Su ta afera sie
jamas ?ra parlamento sekretoriaus prekybos
ministerijoje Belcherio vardas. Prekyba* 
ministeris H. Wilsonas patvarkė, kad poli
cijai darant kvotą, būtų teikiama visokerio
pa parama.

Geriausias laikas sutaikyti 
arabus su žydais

Telavivas (Dena). Reuteris praneša, kad 
Pietų Palestinoje Negevo srityje egiptie
čių daliniai, remiami šarvuočių ir lėktuvui 
pradėjo pulti žydų pozicijas.

Ammane posėdžiaująs. Palestinos kongre
sas pasiuntė JT generaliniam sekretoriui 
savo nutarimus, kur reikalaujama, kad JT 
pilnatyje būtų išklausoma visų arabų vals
tybių, kol Palestinos klausimu bus padary
tas sprendimas. Laikinė arabų Palestinos 
vyriausybė Gazoje paskelbta nelegalia, ka
dangi ji sudaryta ne laisvais rinkimais. 
Transjordanijos karalius Abdula turi būti 
vertinamas kaip autorizuotas Palestinos 
arpbų balso reiškėjas.

Tewfikas Husseinas, kuris 1946 m. nu
žudė Egipto finansų ministerį Osmaną Pa
šą, atvykęs iš Saudžio Arabijos buvo areš
tuotas Ammane. Tačiau vėliau jį priėmė 
karalius Abdula ir grąžino jam laisvę. 
Jis, kaip politinis pabėgėlis, lieka tik poli
cijos priežiūroje.

Laivas su V-2 
šaudymo platforma

Washingtonas (Dena). Bandymo 
tikslais.} jūrą išplaukė pirmas ameri
kiečių karo laivas su įranga V-2 
ginklams leisti. Tas laivas yra buvęs 
didelis lėktuvnešis, kurio denis ypa
tingai sustiprintas 14 tonų sunkumo 
raketiniams šoviniams iššauti.

Iš laivo taip pat bus leidžiami stra- 
tosferiniai balonai, norint ištirti aukš
tųjų oro sluogsnįų sąlygas Atlanto 
vandenyne nuo šiaurės ašigalio ligi 
pusiaujo,

Palengva pasaulis susipažįsta su NKV© priemonėmis
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

užsienio reikalų ministerija padarė spau
dai pareiškimą, kuriame sakoma, kad ne
seniai ištremti iš Vengrijos vienos naftos 
bendrovės amerikiečiai ‘direktoriai po jų 
arešto turėjo pakelti visas tortūras, ku
rios yra „charakteringos tiems metodams”, 
kurie taikomi policinėse valstybėse, kur in-

divido garbė ir teisė praktiškai yra igno
ruojama. . .

Abu amerikiečiai grįžo į JAV ir painfor
mavo, kad jie tol buvo kankinami, kol pa
sirašė policijos pateiktą „prisipažinimą” 
darius sabotažą. Jie buvo verčiami atsisu
kę į sieną stovėti su iškeltomis rankomis 
tol, kol neišlaikę sukniubdavo. Jie buvo-lai
komi požeminėse vienutėse ir gaudavo ma
žai maisto. (

kad Iberų pusiasalis karo atveju, gali būti, 
bus tik vienintelė atramos pozicija, kuri 
Europos kontinente galės būti išlaikyta. Bet 
JAV užsienio reikalų ministerija turi neiš
leisti iš dėmesio galimų nuostolių, kurie 
gali susidaryti dėl Vakarų sąjungininkų 
nepritarimo ryšium su vienybės sušluba- 
vimu.

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, kad Perus painformavo 
britų vyriausybę, jog jis vėl pasiųs į Ma
dridą savo ambasadorių. Pagal gerai infor
muotų sluogsnių žibias Argentinos am
basadorius jau yra atvykęs į Ispanijos sos
tinę. \

Tų dviejų kraštų nutarimu apeiti JT 
1946 m. rezoliuciją leidžia tarti, kad 

Lotynų Amerikos valstybės šioje JT 
sesijoje pasiūlys 1946 m. rezoliuciją 

atšaukti. t
Pagal tremtyje gyvenančių Ispanijos mo- 

narchininkų ir socialistų pasirašytą sutartį 
abi grupės stengsis, kad po Franco režimo 
nušalinimo Ispanijoje būtų įvesta konstitu
cinė monarchiją.

H
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos mi

nisteris pirmininkas Zapptockis Čekoslova
kijos tautiniame susirinkime pareiškė, kad 
dėl Berlyno nekils karas. „Čekoslovakijos 
respublika”, sakė Zapotockis, „nebus įtrauk
ta į bet kokį karą dė] Berlyno, kadangi dėl 
Berlyno nebus kariaujama. Karo kurstytojų 
ir spekuliantų viltis sukelti karo psichozę, 
paniką ir neramumus, kad būtų neįmanoma 
sukurti ramų ir taikingą pasaulį, — bus 
buvusi be rezultatų.”

Nauji Saugumo Tarybos nariai
Paryžius (Dena). JT pilnaties pirminin

kas Australijos delegatas Dr. Evattas penk
tadienį vėl sukvietė ansamblėjo posėdį. 
Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo trijų 
nenuolatinių Saugumo Tarybos narių rin
kimas, kurių^kadencija prasidės 1949 m. 
sausio mėn. lie to, reikia išrinkti 6 narius 
ūkio ir socialinių reikalų tarybai.

Pati pirmoji į ST buvo išrinkta Kuba, 
gavusi 53 balsus, toliau išrinkta Norvegija,

Dėl Berlyno karo nebus"
gavusi 44 balsus. Trečiąjį narį renkant ne
buvo gauta už kandidatus reikalingos balsų 
kvalifikacijos. Pagal nuostatus turi būti 
gauta % arba 36 balsai. Egiptas gavo 30, 
o Turkija 23 balsus. Antrame balsavime 
balsai pasiskirstė 34 ir 20. Per trečią bal
savimą Egiptas surinko 38 balsus ir tuo 
būdu buvo išrinktas J ST. Kuba užims Ko
lumbijos vietą, Norvegija — Belgijos ir 
Egiptas — Sirijos vfetą.

Iš ūkio ir socialinių reikalų tarybos pa
sitraukė Kanada, Kinija, Čilė, Prancūzija, 
Olandija ir Perus. Naujais nariais išrink
tas: Kinija (50 balsų), Prancūzija (50 b.), 
Indija (50 b.), Perus (49 b.), Belgija (43 b.), 
Čilė (41 b.). Tuo būdu Kinija, Čilė, Pran
cūzija ir Perus buvo atkartotinai išrinktos 
taryboje atstovauti.

♦ Jugoslavijos pasiuntinys Egipte Pa- 
šičas oficialiai pranešė Egipto užsienio rei
kalų ministeriui, kad jis dėl politinių su
metimų iš savo postovio pasitraukia Ir iš
vyksta į Sovietų Sąjungą. (D/Afp).

Leninizmas vokiečių nevilioja
Berlynas (Dena). Į Brandenburgą atvyko 

per 400 naujų policininkų, kurie Sovietų 
Sąjungos karo belaisvių stovykloje buvo 
specialiai paruošti-policijos tarnybai sovie
tų okupuotoje zonoje. Tie policininkai jau 
Fiirstenwaldes stovykloje buvo perrengti. 
Naujieji policijos daliniai pagal SMV nu
rodymą Brandenburgo administracijai kiek
vienu atveju turi pirmenybę prieš ' iki šiol 
tarnyboje esančius policijos valdininkus.

Kaip pranešama, daugelis tų naujai mo
kytųjų policininkų kelione iš Fūrstenw*ldės 
į Brandenburgą pasinaudojo pabėgti. Ftira- 
tenwaldes stovyklas vadovybė sustiprino 
sargybas aplink stovyklą. Tačiau nepaisant 
to vokiečių „karo belaisviai”, kurie įpa
reigoti policijos tarnybai, ir toliau stengiasi 
bėgti.

♦ Paskutinieji Amerikos laivyno manev
rai Atjante buvo nufilmuoti su tolimo regė
jimo aparatu ir pademonstruoti vadovau
jančio admirolo laive drobės ekrane. (RM).
* JAV karo gubernatorius Vokietijoje 

gener. Clayus spalio mėnesio gale vyksta 
pasitarimų į JAV. (D).
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Čekų priešinimasis komunistams

i už- 
etni- 
nele-

Si kartą čekams nebus galima prikišti, 
kad aktyvioje ir pasyvioje kovoje su savo 
prispaudėjil. jie afsilieką' nuo kitų Rytų tau
tų.

Nepraeina nė dienos, kurią uniformuo
toji spauda nebūtų priversta informuoti 
apie nelegalių proklamacijų platinimą, 
„sabotažininkų” arba nelegalių laiškų 
rašytojų suėmimą, padėjimą bėgti 
sienĮ, santykių palaikymą su čekų 
grantais arba apie panašius gyvos 

galios veikslos Įrodymus.
Vos tik susekus savotišką centrinę šiau

rinėje Bohemijoje proklamacijoms platinti, 
tokių pat įstaigų tuojau pat pasirodė ir 
pietinėje Bohemijoje bei Moravijoje. Sau
gumo policija (SNB) turėjo subrusti, ta
čiau vieną kartą turėjo sutikti su tuo, kad 
jai nepasisekė ir turėjo tenkintis įspėjimu 
nežinomam proklamacijos autoriui, jog 
„vienas kartas nemeluos” ir 'jis, vadinasi, 
arento neišvengs.

Kad galėtų pačiupti veikėjus, komunistai 
sualarmavo valsčių ir apskričių komitetus ir 
Įpareigojo dalyvauti medžioklėse.

„Rude Pravo” apeliuoja į visus komu
nistus aktyviai dalyvauti kovoje su re
akcininkais ir tuojau pranešti atitinka
miems organams kiekvieną mažiausią 
atsitikimą, iš kurio 
vadą apie reakcines 

šiškumą liaudies
Kad komunistai su 

nekrečia, labai aiškiai
tis. Praslinkus šešioms aštuonioms dienoms 
po suėmimo kaltinamuosius nuteisė vyriau
sias teismas pagal sovietų teismų praktiką. 
Publikos neįsileido į teismo salę stebėto

galima daryti iš- 
nuotaikas ir prie- 
demokratijoms. 
savo aukomis juokų 
Įrodė nesena praei-

jais. Aišku, kad tokia reta bausme komu
nistai norėjo pagąsdinti mases ir iš reak
cijos rankų išmušti pavojingą nelegalaus 
spaudimo ginklą. Tačiau atrodo, kad ligi 
šiol tat' nepavyko.

Bet ne mažiau pavojingu - ir jų reikalui 
žalingu dalyku komunistai laiko šnibžda
mąją propagandą.

Reikia pasakyti, kad gandų skleidimas, 
kuris, gal būt, yra diriguojamas pogrindžio 
štabo, yra tiesiog orgijinio pobūdžio.

Naujai pasirodęs gandas taip paplinta 
per keletą valandų, jog pasidaro niekam 
nebe naujiena. Be abejo, šie gandai tuojau 
pasiekia ir komunistų ausis, bet jie savo 
spaudoje nesuspėja jų paneigti ir smerkti. 
Nors iš prigimimo čekai yra kritiški ir 
skeptikai, bet gandais tiki nors tiek, jog 
taria juose esant bent kruopelę tiekos. Ypač 
taip vertinami gandai apie Gottwaldo ir 
Zapotockio nesutarimą, apie Gottwaldo ke
tinimą atsistatydinti ir apie Gottwaldo mi
siją Krime. Pasak šitų gandų, Gottwaldas 
pasisakęs už Čekoslovakijos įjungimą Į So
vietų S-gą. Pagal kitą versiją buvęs pasiū
lytas plebiscitas, kurį ketinama suruošti 
pirm prijungimo. Kad pagrindinį šnibžda
mosios propagandos šaltinį sudaro užsie
nio radijas, kurį klausyti iki šio] dar neuž
drausta, tai yra aišku, bet, kita vertus, jo 
negalima laikyti vieninteliu gandų kėlėju.

Ligi šiol komunistai buvo bejėgiai kovo
ti su šnibždamąja propaganda. Tačiau pa
staruoju metu jų spaudoje prasitarta, kad 
išteisimajame „liaudies demokratijos apsau
gos” Įstatyme būsianti apimama ir ši sri
tis, ir neketinama varžytis šluoti geležine 
šluota. (DT).

„Elbė yra Azijos siena“
Croydenas (Piet. Anglija) (Dena/Reuteris). 

RAF naujosios vyr. būstinės atidarymo 
proga buv. Britanijos ministeris pirminin
kas W. Churchillis pasakė kalbą, kurioje 
Įspėjo, kad yra galima, jog karo atveju nuo 
Reino Į pietinę Angliją būtų paleistas 
„spiečius naujų V bombų. Šiuo metu, tę
sė Churchillis, Elbė yra Azijos siena”.

Tos kalbos klausėsi per 3.000 žmonių. 
Kalbos metu kijo vienas incidentas, kai vie
nai moteriškei buvo atimtas ryšulys su ko
munistinėmis proklamacijomis.

Londono vidurmiestyje demonstrantai, 
šūkaudami šūkius už taiką, norėjo išvaikyti 
susirinkimą, kuriame kalbėjo A. Edenas. 
Tuo metu, kai Edenas ragino remti vyriau
sybę sudaryti kariuomenės rezervus, iš 65 m 
aukščio paminklo buvo pažerta komunisti
nių atsišaukimų,. nukreiptų prieš karą. Po
licija atėmė iš vieno demonstranto 
su Įrašu „nekariausime už jenkius".

Tų incidentų metu Edenas, gyvai 
pritariant, nerūpestingai pareiškė; 
reikalu komunistų nėra ko klausyti. 1940 m., 
kada mes buvome vieni, komunistai mums 
nepadėjo. Tačiau jeigu 1940 m. tas kraštas 
būtų neatlaikęs, kur šiandien būtų patys 
komunistai?”

Komunistų demonstrantai ir proklamaci
jų platintojai buvo nutraukę britų krašto 
apsaugos ministerio Alexanderio ir aviaci
jos maršalo Tedderio kalbas, kada jie viešai 
ragino stoti savanoriais Į britų rezervus.

plakatą

miniai 
„Šituo

York

K. Singerls / 2. D. karo šnipai ir išdavi,kai

De Gaullės agentai Afrikoje_ _ I

bet tebebu-

tebesi toks 
naujojo pa-

ką tu- 
išstoti

Protestai sovietu nejaudina
Berlynas <Dena). Amerikos atstovas Ber

lyno orinio saugumo komisijoje 
protestavo dėl sunkių orinio 
saugumo nuostatų pažeidimų 
aviacijos pusės. Tame proteste 
prieš sovietų bombonešių formacijų skrai
dymus ir šaudymo pratimus Į oro ir žemės 
taikinius, kurie buvo vykdomi oro korido
riuje prie Būckeburgo. Be to, buvo pra
nešta apie tai, kad ir vėl sovietų parašiu
tininkai nusileidinėjo ir sovietų aviacijos 
pajėgos mėtė Į taikinius bombas virš Ber
lyno — Frohnau.

atkartotinai 
susisiekimo 
iš sovietų 
pasisakyta

Sovietai atkakliai daro savo
Berlynas (Dena). Penktadienį Berlyno 
orinio susisiekimo centrinėje visi trys 
Vakarų valstybių atstovai atkartotinai 
protestavo dėl sovietų vykdomų aviaci

jos manevrų ir koridorių srityje.
''Sovietų kontrolės karininkas penktadienio 

rytą orinio susisiekimo centrinės Vakarų 
valstybių atstovus painformavo, kad sovietų 
lėktuvai prie koridorių vykdys lėktuvų nai
kintuvų pratimus, šaudymus Į žemės ir oro 
taikinius, parašiutininkų šokimus ir bombų 
mėtymus.

Siūlo galingu 
antikomunistinį bloką

Washingtonas (Dena). Pasak „New 
Times”,

įtakingi JAV kariai, javo siūlymą su
su dauguma antikomunistinių 
neišskiriant nė Ispanijos, karinį 

aliansą.
esąs pasiūlęs senato karinės ko-

daryfi 
karštų,

turėjo

TRUMPOS ŽINIOS
ČEKOSLOVAKIJA

pasiuntinybė Ryme 
kad ikšiolinis pasiun- 

pasitraukė iš savo pa-

♦ Čekoslovakijos
oficialiai patvirtino, 
tinys Ryme Tothas r------- _ _ .
reigų ir išvyko į šyeicariją, nepalikdamas 
jokio atsistatydinimo rašto. (D/R).

♦ Bratislavos teismas Čekoslovakijoje 
nuo gegužės pradžios iki rugsėjo galo nu
teisė darbo stovyklos bausme 784 asmenis 
764 metais. Nuteistieji buvo apkaltinti spe
kuliacija, sabotažais ir pučų ruošimu. (D/R).

♦ Čekoslovakijoje nutarta visiems res
toranų padavėjams Įvesti naują uniformą, 
kadangi iki šiol jų dėvimas frakas laikomas 
„kapitalistine apranga”, kuris turi pradingti 
ir užleisti vietą „liaudies demokratiniam

m d. Britanija

skraidys, bet gabens gėrybes-'iš JAV per 
Atlantą Į Vokietiją. Kiekvieno lėktuvo kė
limo galia yra 20 to. (D/Oans).

* JAV pasirašė su Argentina sutarti, 
pagal kurią Amerika siųs Į Argentiną ka
rinę misiją, kuri patars Argentinos kariuo
menei. (D).

KANADA
♦ šiaurės Manitoboje, Kanadoje, kilo 

keliasdešimt miškų gaisrų. Dėl tų gaisrų 
daugelis naujakurių turėjo bėgti iš savo 
namų. Tie gaisrai sunaikino daugybę Šar
mų ir graso miestams. (D).

LENKIJA

♦ Montgomery^, kuris neseniai paskir
tas Vakarų Europos Unijos ginkluotųjų 
pajėgų vyriausiuoju vadu, savanorių telki
mo vajaus proga pasakė kalbą, kurioje įs
pėjo, kad karo pavojaus negalima kiek rei
kiant neįvertinti. Neišleidžiant iš dėmesio 
paskiausiuosius tokių kalbų metu Įvykusiuo- 
sius incidentus, buvo laikoma paruoštyje 
policija ir detektyvai. (D/R).

IS VISUR

* Lenkijos ambasada Londone išleido 
„Baltąją knygą”, kurioje dokumentuotai iš
dėsto savo pažiūrą Vokietijos klausimu. 
(D/R).

♦ Lenkijos vyriausybė nutarė atšaukti iš 
Jugoslavijos visus lenkų studentus, kurie 
pagal sudarytą tarp Lenkijos ir Jugoslavi
jos pasikeitimo studentais sutartį mokėsi 
Jugoslavijoje. Tas sprendimas padarytas 
tuo tikslu, kad tie lenkų studentai nebūtų 
panaudoti įrankiu Jugoslavijos politinėse 
intrigose prieš Lenkiją ir broliškus jos są
jungininkus. (D/R).

PORTUGALIJA

Tų planą 
misijos pirmininkas Gurneys vienoje reikš
mingoje konferencijoje, kurioje dalyvavo 
krašto apsaugos ministeris Forrestalis, 3 jo 
valstybės sekretoriai Royallis, Sullivanas ir 
Symingtonas bei štabų viršininkai.

„New York Times” dar priduria, kad toje 
konferencijoje Gurneys papildomai pasiūlė 
reviduoti abejingą vyriausybės elgseną su 
Ispanija. Kaip buvo reaguota į tuos siūly
mus, dar nežinoma.

Informuoti Washingtono sluogshiai K so
vietų ginkluotas pajėgas taria esant iš' 5,2 
mil. vyrų. Rusija viena* gali sutelkti 4 mil', 
reguliarios kariuomenės, o nekomunistiniai 
kraštai, kartu su Ispanija, Graikija ir JAV, 
šiuo metu gali sutelkti tiktai apie 4,4 mil. 
vyrų reguliarios kariuomenės.

Ir ... Rytų Europos unija
Praha (Dena/Reuteris). Iš Čekoslovakijos 

sostinės atėjusios žinios teigia, kad
Rytų Europos komunistų partijos šiuo 
metu ruošiančios glaudesnį formalų ryšį 
liaudies demokratijoms su Sovietų 

Sąjunga.
Vis labiau Įsigali pažiūra, kad Maskva, 

atsakydama į Vakarų Europos unijos suda
rymą, ketina sudaryti rytų Europos uniją, 
kuri, galimas dalykas, netrukus realizuosis. 
W. Churchillis: \
* Vienas kalinys Indianopolyje, kuris po 

33 m. išėjo Į laisvę, tarė, kad gyvenimo iš
laidos yra labai padidėjusios ir nutarė 
grįžti Į kalėjimą. Jo prašymas buvo paten- 
rintas, ir jis grĮžo Į kalėjimą, Į kuri buvo 
uždarytas už žmogžudystę 1915 m. (D/Afp).

♦ Pabėgėliai iš Bulgarijos viename Tur
kijos teisme nušvietė baisias gyvenimo są
lygas savo tėvynėje. Dimitrovo Justiciją”

e pavaizdavo įvykiu, kur vienas liaudies 
eismas nuteisė 112 kaltinamųjų mirti, bet 

per neapsižiūrėjimą mirties bausmė buvo 
Įvykdyta 126 asmenims. (RM).

Vokiečiai sumišo. Pasiruošę ilgai tardyti, 
dėl tokio atviro prisipažinimo jie buvo iš
mušti iš vėžių.' Gal tai buvo ne tikrasis 
asmuo? Dėl kaltinamojo tokio keisto elge
sio pulkininkas nebežinojo, ką daryti. Ne
bekėlė priekaišto, kad Anris sėdėjo.

i— Na gi, — tarė jis kažin kaip netikrai, 
— papasakok, kaip atlikai.

Anris sėdėjo ir šypsojosi angeliškai.
— Galiu papasakoti. Tai buvo lengva. Aš 

turėjau štai šitą peilį ... — Anris išsitraukė 
peilĮ iš savo kišenės. — Gestapininkui pa
sirodė Įtartina, ir jis išsitraukė revolveri, 
o aš tuo peiliu paploviau ...

Nukreipęs jų dėmėsi sąsajos neturinčiu 
pasakojrmu, žaibo greitumu Anris trukte
lėjo peiliu per rankos lenkmenį. Ištryško 
kraujo čiurkšlė. Vežant J Dijono ligoninę, 
Anriui kraujas tekėjo pavojingai stipriai.

Nors jo sveikatos būklė tebebuvo kritiš
ka, bet Anris po keleto dienų galėjo pabėg
ti. Jam padėjo viena ligoninės gailestingoji 
sesutė. Anris pasislėpė. Slaugomas patriotų 
jis sirgo tris mėnesius. Jo draugui Žanui 
Peroux pranešė, kur yra Anris. Pastarasis, 
vykdydamas vieną savo parašiutinio kurje
rio uždavinį, aplankė Anrj, kai tas jau bu
vo pasveikęs prieš mėnesį. Nors Anris jau 
tarėsi esąs visiškai pasveikęs, 
vo išblyškęs ir silpnas.

— Jei būčiau žinojęs, kad 
silpnas, nebūčiau tau vežęs to 
skyrimo, — teisinosi Žanas.

— Et, aš visai sveikas. Pasakyk, 
riu veikti. Jau maždaug metas man 
iš invalidų eilių ir imti veikti.

AnrĮ perkėlė Į Afriką. Ten jis 
veikti vien savo iniciatyva. Bet pradėti
veikti buvo nelengva. Jam reikėjo pasirū
pinti dokumentus kita pavarde. Jis turėjo 
Įsirašyti Į fašistų grupes ir vaidinti kvis- 
lingą. Kad tuo paskyrimu būtų džiaugęsis, 
Anris negalėjo pasakyti. Jis jautėsi esąs 
"per jaunas tokiam uždaviniui. Tačiau jam 
pranešė, kad' generolas de Gaullė laikė ji 
esant vertą to atsakingumo.

Žanas paaiškino busimąjį darbą. Afrikos 
atmosfera buvo pilna intrigų ir dviveidės 
politikos. Agento darbas Afrikoje buvo bū
tinai vienišas ir pavojingas. Maža tebuvo 
tokių, kuriais buvo galima pasikliauti, o 
lavonų nebūdavo galima rasti dykumų pla
tybėse. Gavo kelis draugiškų asmenų adre
sus Casablankoje ir Dakare, bet naudotis 
jais teleido tik paskutinės bėdos atveju.

Anriui pavedė vienam kovoti su Canario 
mašina šiaurinėje Afrikoje. Vokiečiai buvo 
gerai įsitvirtinę šiame žemyne. Buvo pa
statyti slapti aerodromai, o prancūzai buvo 
priversti paskubomis baigti geležinkelį per 
Saharą. Mat, vokiečiai turėjo' specialių 
motyvų, kad geležinkelis būtų baigtas tarp 
Orano, Colomb Becharo, Segou ir Dakaro. 
Naciai tebesvajojo naudotis V. Afrikos oro 
ir laivyno bazėmis invazijai Į Vakarų pus- 
rutulj.

Dešimtis tūkstančių darbo vergų, taip pat 
ir kadaise išdidaus svetimšalių legiono ka
riai, buvo pristatyti baigti geležinkelio. Bu
vo užsimota Europoje sutelkti dar 10.000 
darbininkų Prancūzijoje. Darbo sąlygos 
buvo neapsakomai baisios. Pagal geležin
kelio liniją paskirstytos įvairios grupės tu
rėjo dirbti po 14 ir 18 valandų paroje. 
Žmonių gyvybės terūpėjo mažiau, kaip plie
nas, kuriuo klojo kelią. Prievaizdai dažnai 
pliekė darbininkus botagais. Geležinkelio 
pašonėje turėjo būti pastatyta aerodromų 
jam ginti. Dakare turėjo būti rengiama po
vandeninių laivų bazė. Turėjo būti nuties
tos sunkvežfmių autostrados su benzino

sandėliais tam tikruose nuotoliuose. An
ris turėjo pranešinėti, kaip vyksta planai.

Anris klausėsi apstulbęs. Kaip jam veikti 
ten, kur viešpatavo naciai. Jis net nežinojo, 
kaip patekti į Afriką. De Gaullė nedavė jo
kių nurodymų daugiau, nors ir pažadėjo 
atitinkamą paramą pinigais.

Palankių aplinkybių dėka Anriui pasisekė 
įsirašyti savanoriu į darbo batalionus. Ta
čiau jis'sužinojo iš Vichyo vyriausybės, kad 
registruotis savanoriu tegalima tik savo 
nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, pride
dant savivaldybės pažymėjimą. Anriui bu
vo- per rizikinga vykti Į Arbois, kur jį ga
lėjo čiupti vokiečiai. Bet kito kelio nebuvo. 
Anris manė, kad pažįstamų padedamas ga
lės gauti netikrus pažymėjimus. Pačią pir
mą dieną, grįžęs į buvusiąją buveinę, pasi
davęs nostalgijai išėjo vaikščioti miestelio 
gatvėmis. Jį pamatė ir atpažino vienas na
cių pareigūnas, kuris negaišdamas paleido 
į jį šūvius. Trys šoviniai pataikė Į liemenį, 
o du — į galvą. Jaunuolis mirė vietoje. 
Ant jo kapo sudėjo kalną vainikų, tarp ku
rių buvo vienas nuleistas parašiutu, atsiųs
tas generolo de Gaullės. Be visos tos gėlės 
negalėjo grąžinti jaunuoliui gyvybės.

Taįiau karo metu nebuvo kada gedėti. 
Tam uždaviniui pasisiūlė Anrio draugas 
Žanas. Po dviejų mėnesių Morisas Mercier, 
arba Žanas Peroux, pasirodė Colomb Be- 
chare, karščiausioje Alžiro 'vietovėje.

Darbas buvo pragariškas. Temperatūros 
vidurkis — 72 laipsniai C. Darbininkams 
nedavė jokių palapinių, ir jie turėjo miego
ti ant dykumos smėlio arba geležinkelio py
limo žvyro. Sanitarinė padėtis buvo ap
verktina. Vanduo buvo negrynas ir negali
mas gerti, atmieštas kalcio chloridu. Darbi
ninkus kamavo dezinterija, šiltine ir tropi
niu drugiu. Net sergančiuosius varė dirb
ti. Grupes kilnojo iš vienos Vietos Į kitę 
Žygiuoti tekdavo ištisą dieną. Daug mirda
vo pakeliui. Jų draugai neturėjo laiko pa
laidoti. Atkapsčius smėlį apie 40 cm, dė
davo Į išrausimą lavoną ir apžerdąvo.

Moriso likimas nesiskyrė nuo kitų dar
bininkų. SupraTo, kad negalės ilgai iaip iš
tverti. Legiono, karininkai, kurie čia buvo 
prievaizdai, buvo brutalūs, kaip aprašomie
ji romanuose. Bandymą pabėgti bausdavo 
mirtimi. Mercier grupės karininkas buvo 
toks kapitonas Linakas, vokiečių kilmės. 
Svetimšalių legione buvo praleidęs dvide
šimt metų. Jo nežmoniškumas prašoko kitų 
karininkų žiaurumą.

Morisas atidžiai stebėjo savo kapitoną. 
Su tuo vokiečių kapitonu buvo kažin kas 
ne taip. Prancūziškai kalbėjo biauriai dar
kytai. Linakas dažnai dingdavo, ir Morisas 
sužinojo, kad anas skrisdavo savo privačiu 
lėktuvu į didžiuosius Šiaurės Afrikos mies
tus — Casablancą, Oraną, EI Hajebą.

Vyrai nekentė Linako. Karininkai nu- 
vargdavo nuo ilgų eitynių, nuo sunkaus . 
darbo. O Linakas leisdavo laiką girkšno- 
damas likerį. Bet juo labiau jis gėrė, juo 
pasiutesnis darėsi vyrams.

Niekam iš vyrų nebuvo tekę būti Linako 
palapinėje. Morisas suko galvą, kas galėjo 
joje slypėti.

Monotoni, nesibaigianti ir pražūtinga sta
tyba ėjo toliau. Morisas, būdamas darbo 
vergas kaip ir visi kiti, neturėjo pragos at
likti savo misijos ir nyko sunkiose sąlygo
se. Negi jis turėjo gauti galą prie šio trans- 
saharinio traukinio? (B. d.)
* Konservatorių partijos organizacinio 

skyriaus pirmininkas lordas Wooltonas na- 
reiškė, kad nuo 1947 m. pabaigos iki 1948 
m. birželio mėnesio konservatorių partijos 
narių skaičius padidėjo 1 mil. (D/R).

♦ Lotynų Amerikos valstybės viename 
savo posėdyje nutarė JT pilnačiai pasiū
lyti, kad ispanų kalba būtų pripažinta JT 
posėdžiuose kaip darbo kalba ir, kad.Pan- 
amerikOB Unijos generalinis sekretorius ga
lėtų dalyvauti JT posėdžiuose. (D/R).

♦ Nuo lapkričio mėn. 1 d. amerikie
čiams, vykstantiems 4 Italiją, nebereikės 
Italijos vizų. Taip pat ir italai be sunkumų 
gaus iki 2 metų vizas įvažiuoti Į JAV, jei
gu jie pasižadės nepasilikti nuolat gyventi 
Amerikoje. (D/Afp).

JAPONIJA
♦ Japonijos koalicinis ministerių kabi

netas dėl Įvykusios aferos tu trasomis, ku
rios suma sudaro 2,7 miliardų jenų, nuta
rė pasitraukti. (D/R).

J. A. VALSTYBES
♦ Amerikos kasyklų darbininkų profesi

nių sąjungų vadas Lewisas viename susi
rinkime pareiškė, kad prezidentas Truma- 
nas yra asmenybė, pilna neapykantos, ku
rios pasilikimas ilgiau užimamame posto
vyje užtrauks karą. (D).

♦ JAV krašto apsaugos ministerijos lai
vyno skyrius, pasak „New York Times”, 
pranešė, kad š. m. gale arba kitų metų 
pradžioje JAV nuteis Į vandenį 65.000 tonų 
lėktuvnešį. Tai būsiąs didžiausias pasau
lio karo laivas. (D).

♦ Floridoje į krantą išplaukė 44 ban
giniai. Tik didesnieji iš jų liko gyvi, kiti 
padvėsė. Buvo bandoma juos suvaryti į 
vandenį, kurį pasiekę, jie tuoj pat veržėsi 
atgal į sausumą. Žinovai pareiškė, kad 
praeityje jau kelius kartus tie gyvūnai dėl 
nežinomų priežasčių buvo išplaukę į kran
tą. (D/R).-

♦ Amerikos aviacija sustiprins Berlyno 
oro tiltą,, panaudodama Globmasterio tipo 
oro laivyną, kuris tiesiog į Berlyną ne-

♦ Portugalijos generalfnio štabo vir
šininkas gener. Rodriguesas atvyko Į D. 
Britaniją. Jo viziris truks visą savaitę. 
Tarp kitko įj priims ir Vakarų Europos 
Unijos kom.isijos«pirmininkas lordas Mont
gomerys. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Paryžiuje Įsdeigta „demokratinių ser

bų partijų unija” tremtyje. Vienas vadovau
jančiųjų asmenų pareiškė, kad tos unijos 
tikslas yra sudaryti laisvą Jugoslavijos ko
mitetą, kuriame būtų atstovaujama serbams, 
kroatams ir slovėnams. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų Sąjunga pasjsiūlė Ceilonui nu

pirkti visą jos 1949 m. produkcijos gumos 
žaliavą. Vyriausybė tą siūlymą svarsto. 
Aplamai pažymima, kad Sovietų pasiūlyto
sios sąlygos esančios gana viliojančios. 
Iki šiol svarbiausi Ceilono gumos pirkėjai 
buvo JAV ir D. Britanija. Pastebima, kad 
laisvoje rinkoje gumos nusipirkti sovietams 
ne labai tesisekė. (D/R).

VENGRIJA
♦ Vengrijos teisingumo ministerija, ko

vodama su nepatikimu elementu, atleido iš 
pareigų 101 teisėją ir prokurorą. Laukiama 
ir daugiau atleidimų kitose vadybose. (D/R).

♦ Vieno Vengrijos laivo vilkiko įgula ir 
kapitonas, pasak Turkijos spaudos, pa
prašė Istanbulo Įstaigų juos Įsileisti kaip 
politinius pabėgėlius į savo kraštą (D/R).

VOKIETIJA
♦ Eucomas pranešė, kad iš Zeilsheimo 

stovyklos 300 žydų DP, kaip pirmoji tos 
stovyklos grupė, išvyko į Izraelį ieškotis 
naujos tėvynės. Tą grupę emigrantų su
daro nemobilizuojamo amžiaus vyrai, mo
terys ir vaikai, ir jų Įvažiavimas neprieš
tarauja JT ginklų paliaubų nuostatams Pa
lestinoje. (D)

NEPRIKLA USOMYBES

PASKUTINES DIENOS
RAŠO KAZYS ŠKIRPA

15. tęsinys
Dėl pasiuntinybės kilnojamojo turto, t. y. vėrtin- 

gesnių baldų, patiesalų, indų, ir tt., tai jie buvo iš 
pasiuntinybės' iškraustyti ir atiduoti vienai baldų transporto 
firmai palaikyti. Mintis buVo tokia: jei nepasisektų pasiun
tinybės rūmų apginti nuo svetimųjų užgrobimo, tai kad nors 
visą tą turtą būtų galima Išsiųsti Į Lietuvą, nors ir subolše- 
vikintą, kad sovietinis užgrobikas rastų tik plikas sienas, jei 
prisieitų pasiuntinybės rūmus palikti. Kitos išeities nesi
matė, kaip tik ši, nes sakyto turto, kuris buvo nemažas, 
niekur paslėpti nebuvo įmanoma. Naciai, sovietams to parei
kalavus, vis tiek jį būtų jiems perdavę.

Norėdamas išsiaiškinti padėtį, rugplūčio 6 d. atsilankiau 
į Vokietijos užsienio reikalų m-ją pas protokolo šefą pa
siuntinį von Doernbergą. Pastačiau jam tiesų klausimą, ar 
sovietų ambasada nėra kreipusis į Vokietijos užsienio rei
kalų m-ją su pretenzija į man pavestą pasiuntinybę ir koks 

'būtų tuo klausimu ministerijos nusistatymas, t‘. y. ar Reicho 
vyriausybė pripažįsta Lietuvos priverstinį inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą. Pasiuntinys von Doernbergas atsakė, jog 
Vokietijos užsienio reikalų min-ja nėra tokiu'klausimu ga
vusi iš sovietų ambasados jokio rašto. Dėstydamas savo 
nuomonę von Doernbergas pasakė, jog Reicho vyriausybė 

■ Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą nepripažintų ir 
tuo atveju, jei sovietų ambasada išdrįstų tokį klausimą 
kelti. Tai esąs reikalas vien tarp Lietuvos ir Sovietų Rusi-

jos. Ar von Doernbergas tada buvo orientuotas apie von 
Ribbentropo slaptus protokolus su Molotovu Lietuvos klau
simu, kurie išėjo viešumon po karo Niirnberge, to nežinau. 
Spėju, kad jis to galėjo ir nežinoti, bet gal juos vokiečiai 
interpretavo sau visai kitaip, negu apie juos galvojo Mask
va ir juos išnaudojo galutiniam Lietuvos suėdimui, pasiim
dami ją iš Sovietų Rusijos „interesų sferos“ stačiai sau į 
pilvą. Kaip ten būtų buvę, minėtasis von Doernbergo pa
sakymas man anuomet teikė kiek vilties, kad gal kaip nors 
vis dėlto pavyktų išgelbėti pasiuntinybės rūmus nuo sovie
tinio užgroblko...

Iš pradžios sovietų ambasada tiesė savo nagus į man pa
vestą pasiuntinybę, taip sakant, diplomatiškai. Rugplūčio . 
9 d. du sakytos ambasados pareigūnai - ambasados tarėjas Ti- 
chomirovas ir konsularlnlo skyriaus vedėjas Zuravlevas - 
pareiškė norį atsilankyti pas man pavestos pasiuntinybės 
prekybos tarėją St. KuzminskĮ, kuriam buvau pavedęs pa- , 
globoti pasiuntinybės turtą. Mat, pats anomis karštomis 
dienomis buvau perdaug apkrautas politiniais rūpesčiais. 
Nurodžiau Kuzminsklui minėtuosius sovietų interesantus 
vis dėlto priimti: išklausyti, k<j jie nori, bet jei keltų pa
siuntinybės perdavimo klausimą, tai nukreipti juos i mane. 
Man buvo aišku, jog į mane jie negalės kreiptis, kadangi, 
sovietų reikalavimu, pačios, Kauno marionetės mane buvo 
atleidusios iš pasiuntinio pareigų. Atvykę paskttą valandą 
į pasiuntinybę sovietų diplomatai atskleidė Kuzminsklui 
naujieną, jog jiems esą žinoma, kad pasiuntinybė turėję 
gauti iš Kauno nurodymą perduoti pasiuntinybę sovietų am- 
basadal. Jie, esą, atėję aptarti, kaip tą reikalą būtų galimi 
geriau atlikti. I

Kuzminskas atsakė jiems, jog dar nesuspėjęs su Kauni j 
telegrama susipažinti. Sovietų diplomatai pasisiūlė ateiti dar J 
kartą, nesuprasdami, jog Kuzminskis juos vedžięja už nosiai I 
Jie, žinoma, buvo labai suinteresuoti, kad pasiuntinybę pe- 1 
rimtų tyliu būdu ir'kad nekiltų dėl to niekur jokio triukšme f

Kada jie prisistatė Kuzminsklui antrą kartą, šis pasta x 
rasis jiems paaiškino, jog nelaiko savęs kompetetlngu duot \
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IŠVYKSTANČIŲJŲ ATRANKA / A. MERKELIS
6. m. rugsėjo 22—23 d. Fellbache įvyku

sioje emigracijos reikalu konferencijoje, be 
kitko, ■ buvo svarstomas ir išvykstančiųjų 
atrankos klausimas.

— Ar žiūrėti, kad kuo daugiausia lietu
vių išvažiuotų, ar daryti griežtą atranką, 
kad blogo elgesio asmenys nepakenktų ki
tiems išvažiuoti, — šiais žodžiais referento 
buvo formuluotas išvykstančiųjų atrankos 
klausimas ir drauge nurodyti motyvai, pa
skatinę jį iškeltu

Išvykstančiųjų atrankos klausimas svar
bus, bet taip pat labai opus ir jis pravartu 
ir mūsų spaudoje pasvarstyti.

Pirmiausia tenka sustoti ties motyvu, ska
tinančiu daryti išvykstančiųjų atranką. Ar 
šis motyvas jau vra tiek rimtas ir pakan
kamas, jog juo remiantis būtų galima da
ryti tokią jautri ir pavojinga operacija, 
kaip išvykstančiųjų atranka?

— Ar turime jau pakankama1 duomenų, 
kad išvykę blogo elgesio žmonės būtų pa
kenkę kitiems išvykti? — keldamas čia tą 
klausimą, norėčiau, kad kas nors tuo rei
kalu kompetentingas į ji atsakytų.

Man. rodos, jei jau kas galėtų pakenkti 
kitiems išvykti, tai nebent tie (dėl kurių 
gero elgesio niekas neabejoja), kurie, žūt 
būt norėdami išemigruoti, užsirašę dar
bams, kurių jie niekad nedirbo, o kiti iš 
jų, gal būt, ir nepajėgia dirbti, ir savo 
darbo sutarčių nesilaikymu, darbo vengimu 
ar tinginiavimu apie savo likusius DP sto
vyklose tautiečius negali geros nuomonės 
sudaryti. Kad taip iš tikrųjų esama, turime 
ir duomenų, daugiausia nusiskundimų, kad

Lietuvišku požiūriu ir tik mūsų tautos, o 
kai kuriais kitais interesais vadovaujantis yra 
viena aišku, kad visi lietuviai tremtiniai turi 
teisę emigruoti. Daryti emigracinę atranką, 
skirstyti norinčius emigruoti lietuvius trem
tinius į sūnus ir posūnius, būtų ir netei
singa ir nedemokratiška.

Visi gerai žinome, kad išemigruoti, ypač 
į Jungtines Amerikos Valstybes yra ne taip 
jau lengva, ir hiperboliškai galėtume pasa
kyti, kad lengviau drambliui pralįsti pro 
adatos skylutę, negu DP išvykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Tad visų mūsų veiks
nių ir visokių komisijų, kurios yra ir ku
rios dar bus, svarbiausias uždavinys turėtų 
būti visais galimais būdais padėti norin
tiems išemigruoti. \

Nesiimkime tų pareigų, kurios ne mūsų 
kompetencijoje. Norinčių išemigruoti kuo 
griežčiausią atranką daro pareigūnai tų 
kraštų, kurie imigrantus renkasi. Jie renkasi 
tokius, kurie jiems reikalingi.

šiandien emigracijos klausimas DP sto
vyklose yra pats svarbiausias klausimas, 
nustelbiąs visus kitus klausimus. Kuo grei
čiau iš DP stovyklų išvykti į kurį nors už
jūrio kraštą — šiandien yra daugumos lie
tuvių tremtinių didžiausias rūpestis. Emi
gracija svarbiausia pokalbių tema. Apie ją 
visur ir visuomet kalbama. Emigraciniai 
rūpesčiai tiek plačiai ir giliai yra apėmę 
daugumą lietuvių tremtinių, tiek daug emi
gracija sielojamasi, jog rodos lyg kitų rei
kalų visai nebebūtų. ’ \

Ir tai visiškai suprantama. Gyvenimas DP 
stovyklose jau tiek įkyrėjo, jog ribrima iš

jų kuo greičiausiai ištrūkti ir pradėti pas
tovų savarankišką gyvenimą. Pagaliau, vi
siems gerai žinoma, kad DP gyvenimas yra 
laikinis, ir ne tik DP skurdas, bet ir tas 
laikinumas, neaiški ateitis pasidarė per 
daug jau įkyri.

DP kuo greičiau iš Europos išvykti ska
tina dar ir kita priežastis — galimas neto
limoje ateityje karas. Kai kuriems ši an
troji priežastis yra daug svarbesnė už pir
mąją, ir šie tiesiog sirgte serga emigra
cine karštlige. Tremtinių emigracijai pa
rinkimo komisijos tą karštligę dar labiau 
didins. Jos į tremtinių tarpą įneš dar dau
giau intrigų, kurių ir taip jau apsčiai tu
rima.

Visi lietuviai dėl įvairių priežasčių išemi
gruoti negalės. Koj mes neturime atrankos 
komisijų, tol laikinai ar ir visai negalį iš
emigruoti pyksta ant pareigūnų tų kraštų, į 
kuriuos jie negali išemigruoti. Jeigu bus 
atrankos komisijos, negalėjusių išemigruoti 
pyktis pirmiausia bus kreipiamas į jas.

Jeigu jau mes nuoširdžiai rūpinamės, kad 
kuo daugiausia lietuvių tremtinių patektų į 
Ameriką ir ieškome priemonių apsisaugoti 
nuo to, kas galėtų tam pakenkti, tai ir šiuo 
atveju mums tremtinių emigracijai parinki
mo komisijos savo patariamuoju balsu nieko 
negalės padėti. BALF pirmininkas kun. Dr. 
J. B. Končius savo atsišaukime Į tremtinius 
Vokietijoje, kalbėdamas apie tai, kas mums 
gali emigracijai pakenkti, rašo: „Brangieji, 
kurie rengiatės vykti į Ameriką, gink Die
ve, nesekite blogųjų tremtinių pavyzdžiu, 
kad neužkirstumėte kelią tūkstančiams kitų

tremtinių į Ameriką atvykti. Nuo jau atvy
kusių į Ameriką tremtinių elgesio pareis 
kiek ir kaip greitai lietuviai tremtiniai ga
lės atvykti”.

Kas gi tie BALF pirmininko kun. Dr. J. 
B. Končiaus minimi blogieji tremtiniai, ku
rie savo elgesiu Amerikoje gali pakenkti 
kitiems ten vykti? Štai jų charekteristika 
paties BALF pirmininko žodžiais nusakyta: 
„Vjienas kitas tremtinių, tik įkėlusių koją į 
Dėdės Šamo žemę, jabai išdidžiai pasireiškė, 
viską kritikuodami ir peikdami. Pav., kai 
kurie jų stebėjosi, kad aukštų profesionalų 
ar aukštų tarnautojų žmonos neturi tarnai
čių ar kitokių patarnautojų, kitas, didžiuo
damasis buvęs Lietuvoje aukštu valdininku, 
atsisakė imtis juodo darbo, bevelydamas ir 
toliau gyventi išmalda ir tt. Ačiū Dievui, 
kad tokių mažai atsirado, bet ir tie jau 
spėjo padaryti daug žalos bendram tremti-, 
nių reikalui. Kai kurie: Amerikos lietuviai, 
matydami tokius pavyzdžius, jau bijo kvies
ti tremtinius ir garantuoti jiems darbą ir 
butą.”

BALFo pirmininkas savo atsišaukime į 
tremtinius Vokietijoje teisingai nurodė 
pfiežastis, kurias jau šiek tiek kenkia ir 
dar labiau gali pakenkti mūsų emigracijai 
į Jungtines Amerikos Valstybes. Bet ar 
tremtinių emigracijai .parinkimo komisijos 
pajėgs bent iš dalies tas priežastis paša
linti? Man rodos ne. Juki negalime sudaryti 
tokios komisijos, kuri pajėgtų teisingai nu
matyti, kaip elgsis jos emigracijai parink
tasis žmogus patekęs į jam svetimą aplin-

nebūtų siunčiami žmonės, kurie nemėgsta
juodo darbo. • i

Nors, ir nėra rimtų motyvų, verčiančių 
mus pačius daryti savo išvykstančiųjų at
ranką, tačiau konferencijos tuo reikalu bu
vo priimta rezoliucija, kurioje rašoma: 
„Pageidaujama sudaryti prie BALFo įstai
gos ir vietose tremtinių emigracijai parinki
mo komisijas patariamuoju balsu; jas su
darant turėtų būti vadovaujamasi BALFo 
organizacijos principais”.

Tą rezoliuciją beskaitant, tuoj kyla klau
simas, kam tos parinkimo komisijos patars, 
kurie žmonės tinka emigracijai, ir, kuriais 
principais vadovaudamies, darys savo pa
tarimus?

JAV konsulatai, parinkdami imigracijai 
Kandidatus, vadovaujasi JAV imigracijos 
Įstatymu, DP į JAV įsileidimo biliumi ir 
įvairiomis jiems iš centro duotomis instruk
cijomis. CIC taip pat turi savas instrukci
jas, pagal kurias sprendžia kandidato tinka
mumą. Klebonai, savo parapijiečius reko
menduodami NCWC, taip pat turi nurody
mus, kurių jie laikosi. Tad dar kartą klau
siame, kuriais principais vadovausis trem
tinių emigracijai parinkimo komisijos, siū
lydamos emigracijai kandidatus?

Gal iš tremtinio elgesio tų komisijų bus 
sprendžiama apie jo tinkamumą emigraci
jai? Tai būtų juk nerimta. Juk apie žmo
gaus elgesį ne visų vienokia nuomonė, Pe
trui Jono elgesys gali atrodyti peiktinas, o 
tuo tarpu Juozas Jono elgesyje nieko peik
tino nemato. Pagaliau, iš kurių žmogaus 
veiksmų bus sprendžiama apie jo elgesį? 
Taip pat įdomu žinoti,'1 ar tos komisijos bus 
renkamos ar skiriamos. Jeigu jos bus ren
kamos, tai kas jas rinks, o jei skiriamos, 
tai kas jas skirs. X

Man rodos, kad tremtinių emigracijai pa
rinkimo komisijos (žinoma, jeigu jos bus) 
daugiau padarys žalos, negu naudos. Ir štai 
kodėl:

Mūšy kalba amsly būvyje (2)

3. Vakariniu ir rytinių baitų kalbos
šiandien tų senųjų prūsų nebėra. Jų so

dybose įsikūrė vokiečiai, jų vardą pasisavi
nę, dabar taip pat vadinami prūsais (at
skirti nuo baltiškų prūsų, vokiečiai pasta
ruosius vadina senaisiais prūsais, Altpreu- 
ssen). Tie senieji, baltų giminės, prūsai iš
nyko apie XVII a. galą. Ypač per žiaurias 
kryžiuočių kovas daugis jų buvo išžudyta; 
kai kur ištisi plotai liko be gyventojų. Ki
ta prūsų dalis, vokiečių ordino pavergta ir 
spaudžiama, ilgainiui išvirto vokiečiais 
(vakaruose), taip pat lietuviais (rytuose) ir 
lenkais (pietuose).

■ Prūsų kalbos paminklų,, raštų nedaug tė
ra išlikę: du nedideli žodynėliai (XV—XVI 
a.) ir trys katekizmo vertimai (du 1545 m., 
vienas 1561 m.). Bet ir iš šių raštų gerai 
prūsų kalbos pažinti negalime, nes jie pa
lyginti trumpučiai, nedidelės apimties, te
liečia beveik tą Vieną religinę sritį, o kate
kizmai tėra tik vertimai. Be to, tai bene 
svarbiausia, jie surašyti svetimtaučių, ku
rie labai maža temokėjo prūsiškai, taigi ne
maža ką bus ir sudarkę, iškreipę. Todėl tie 
paminklai toli gražu gerai neatvaizduoja 
gyvosios prūsų kalbos.

Lietuvių ir latvių protėviai bendrai atsi
skyrė nuo prūsų ir dar ilgus amžius kalbė
jo viena kalba. Bet paskui ir latvių protė
viai ėmė tolti nuo lietuvių. Skyrimasis pra
sidėjo maždaug nuo VII a. po Kr., ėjo iš 
lėto, ir jau XIII a. pradžioje latvių kalba 
pasidaro apskritai tokia, kokia ji yra šian
dien. •' ‘ ( '

Latviai skirtis nuo lietuvių pradėjo irgi 
imdami kitaip, naujoviškai tarti kai kuriuos 
garsus,- kuriuos lietuviai tebetarė senoviš
kai. Vietoje senųjų minkštųjų k, g latviai

jiems atsakymą tokiu klausimu, kaip pasiuntinybės perda
vimas, kandangi tai yra • grynai politinis dalykas. Ponas 
Kuzminskis nurodė jiems kreiptis į mane, kaip pasiuntiny
bės šefą. Sovietų diplomatai išskėtė akis iš nustebimo, kad 
dar tebesu pasiuntinybėje. Vienas iš jų piktai pasakė, jog 
jie manęs Lietuvos pasiuntiniu nepripažįsta ir aš buvęs 
Kauno vyriausybės atšauktas iš tų pareigų. Ponas Kuzmins
kis atsikirto, jog aš tebesu savo vietoje ir toliau einu savo 
pareigas, kaip ir visa pasiuntinybė veikia toliau. Sovietų 
diplomatai ginčijosi, jog pasiuntinybė veikti nebegali, nes. 
Lietuva įsijungusi į Sovietų Rusiją ir sudaro šios pasta
rosios dalį. Susilaukė į tai atsakymo iš Kuzmlnskio, jog tai 
tėra tik jų, sovietų, ntiomonė, ir kad jam apie jokį Lietuvos 
įsijungimą į Sovietų Rusiją nieko nėra žinoma. Sovietų dip
lomatai pagrasino Kuzminskiul, kad jis, šitaip elgdama
sis, nusikalsta Kauno Instrukcijai ir gali nukentėti, bet tai 
nieko nepagelbėjo: Kuzminskis dar kartą patarė jiems kreip
tis į mane, kaip pasiuntinybės šefą. •

į (Žuliai atsakę, jog manęs jokiu šefu nepripažįsta, nepra
šytieji svečiai išsinešdino.

Po šitokio fiasco, Sovietų ambasada griebėsi sovietams 
įprastų GPU metodų. Jos nariai viliojo atskirus mano 
bendradarbius, su kuriais jie pasipažino iš seniau, į inty
mius pasikalbėjimus prie konjako stikliuko restoranuose, 
tik jiems nepavyko nieko suvilioti, nes niekas iš pasiunti
nybės narių tokių kvietimų nepriėmė. Lygiagrečiai sovietai 
man siuntinėjo anoniminius laiškus su raginimais, šanta
žavo telefoniniais skambinimais ir gąsdino jog susilaukusiu 
bombos į pasiuntinybės rūmus. Kada visa tai buvo išban
dyta ir nedavė rezultato, kokio Maskva norėjo, bolševiki
niai agresoriai nepasidrovėjo griebtis net gengsteriškos prie
monės. Rugpjūčio 11 d., anksti rytą, privažiavo prie pa
siuntinybės rūmų vienas automobilis. Tai buvo sovietų amba
sados mašina, kurioje sėdėjo 5 .vyrai, su Tichomirovu prie
šakyje. Jų planas yra buvęs šis:, prasiveržti į pasiuntinybės 
vidų ir ją užimti savavališkai, pastatant Vokietijos užsienio 
reikalų min-ją prieš įvykusį faktą. Netrukus paaiškėjo, jog
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ką, dirbdamas jam neįprastą darbą ir 
ir tt. S

Kai žmogus iš vieno buto keliasi į kitą.
geresnį bei patogesnį, tai kartais kai ku
riuos netikusius arba nebereikalingus daik
tus palieka ar kur juos numeta. Tvarky
dami savo bendruomenės emigracinius rei
kalus, ir mes nesielkime taip, nes žmonės 
ne daiktai, su kurtaią galima elgtis taip, 
kaip jų savininkui patinka.

Tremtinių emigracijai parinkimo komi
sijos būtų jau žalingos ir tuo, kad žmonės, 
kuriuos tos komisijos ras netinkamus emi
gracijai, jau tuo pačiu atžymės blogo elge
sio štampu. Kur tokiems žmonėms dingti? 
Vokietijoje likti? Čia jie taip pat bus nepa
geidaujami. Tad telieka jiems vienintelis ke
lias — grįžti į pavergtą tėvynę, iš kurios 
jie pabėgo ieškodami žmoniškumo, teisin
gumo ir laisvės. Tad, užuot padėję savo 
tautiečiams išemigruoti, kai kuriuos iš jų, 
nors ir netiesioginiu būdu skatinsime prieš 
jų pačių norą repatriuoti.

Jei jau kalbėti apie tai, kas lietuvišku po
žiūriu negalėtų turėti teisės ar bent pirme
nybės emigruoti, tai tokiais tegalėtų būti 
tik kriminaliniai nusikaltėliai, kurių kratosi 
ir visi emigraciniai kraštai. Kaip nėra na
mų be dūmų, tąlp nėra ir bendruomenės, 
kurios tarpe daugiau ar mažiau nebūtų i? 
kriminalinių nusikaltėlių. Esama jų ir mūsų 
tarpe. Vieni iš jų patenka teisingumo orga
nams, kitiems pasiseka jų išvengti. Išemi
gravęs kriminalistas, tegu kitiems išemi
gruoti ir nepakenks, bet jis savo krimina
liniais veiksmais žemins lietuvio vardą. Kas 
kriminalistas, kas ne, sprendžia teisingumo 
organai. Jų sprendimais pasikliauja ir emi
gracinės komisijos.

ėmė tarti c, dz (kitas: cits, gervė: 
dzerve); vietoje dvibalsių an, e n, in, 
un—uo, i e, y, ū (ranka: ruoka, 
penki: pieci, minti: m i t, juntu: 
jūtu); vietoje č, dž, — š, ž (iš tikrųjų vie
toje senesniųjų lietuvių latvių protėvių t j,
d j: vokiečio, seniau vakietja: latv. 
vacieša; briedžio, seniau briedja: 
latv. brieža) ir kt. Taip pat atsirado il
gainiui latvių kalboje ir kitų skirtybių: kir
tis buvo atitrauktas į žodžio pradžią (iš .da
lies dėl suomių kalbos įtakos); iš senojo 
baltų kalbas turto latviai išlaikė kai ku
riuos .kitus, žodžius , arba davė jiems skir
tingą reikšmę; atsidūrę svetimų tautų gy
ventose vietose bei kitų tautų kaimynystė
je, gavo nemaža kitokių skolinių iš sveti
mų kalbų; kai kurias lytis ėmė kitaip link
sniuoti bei asmenuoti, ir tt. Po visų tokių 
bei panašių pakitėjinfų šiandien latvių kal
ba lietuviui nors nėra svetima (ypač kai ku
riais žodžiais bei jų lytimis), bet ištisai jos 
jis nebesupras, jei nėra kalbiškai lavintas. 
Žinoma, truputį pasimokę, jau lengvai ją 
supras ir gales skaityti latvių spaudą.

Iš baltų šiandien gyvi bėra išlikę lietu
viai su latviais. Kitos baltų kiltys — kur
šiai, žemgaliai, sėliai — išnyko, nepalikda
mos savo kalbos paminklų, raštų. Kuršiai 
gyveno Baltijos jūros pakraščiu, žiemgalių 
sodybos istoriniais laikais ėjo nuo Rygos 
įlankos mažne per visą Lielupės — Mūšos 
upyną, o sėlių į rytus nuo žiemgalių, kai
riuoju Dauguvos pakraščiu nuo Sėlpilio iki 
Rygos apylinkių; Lietuvoje sėlių žemės 
traukėsi iki Tauragnų ir Svėdasų. Šios 
baltų kiltys XIII—XVI a. iš dalies sulietu- 
vėjp, iš dalies sulatvėjo. Kuršių kalba buvo

juos turėjo įleisti vienas pasiuntinybės tarnas, pardavęs 
savo lietuvišką sąžinę komunizmui. Tą dieną buvo sekma
dienis. Užpuolikai, matyti tikėjosi, jog užtiks mane ir mano 
sekretorių Dr. J. Jurkūną, kurį buvau priprašęs gyventi pa
siuntinybėje, dar tebemiegančius. Reikia pasakyti, jog be
trūko per plauko galą, ir jiems būtų tai pavykę.

Laimė, kad jau buvau atbudęs, nes anuo metu naktimis 
neėmė miegas nuo didelio dirgsnių įtempimo ir rūpesčių. Kai 
tik nugirdau, jog kažkas privažiavo' prie pasiuntinybės var
tų, tuojau susigriebėme. Tuojau atėmėme raktus iš tarno, 
kuris ruošėsi užpuolikus išdavikiškai įleisti į pasiuntinybę. 
Tačiau pasirodė, jog vartai jau buvo iš anksto atrakinti. Bet 
jie sunkiai atsidarydavo, ir todėl užpuolikai laukė, kad juos 
jiems kas atrakintų. Užuot atrakinus, tarnaitė po pačių tų 
užpuolikų nosimi užrakino. Manydami, kad ji juos jiems 
atrakino, jie jėga paspaudė, kad atsidarytų, bet jau buvo 
per vėlu. Dar kiek tuos vartus pastumdę, padiskutavę tarp 
savęs kelias minutes gatvėje, rusiškai iš pykčio nusikeikę, 
bolševikiniai gengsteriai susėdo atgal į mašiną ir nuvažiavo. 
Visą tą sceną pats stebėjau pro langą. Nors padėtis buvo 
rimta, negalėjau susilaikyti nuo juoko... Visi buvome be 
galo patenkinti, kad pavyko taip elegantiškai nuo tų Stalino 
didvyrių apsiginti. Savaime suprantama, po to buvo tuojau 
pat suvesta sąskaita ir su tarnu. Suprasdamas, kad įkliuvo 
iki ausų, jis parkrito isteriškai į lovą ir bliovė. Gal ne tiek, 
kad neteko dietos pasiuntinybėje, kiek Iš baimės prieš ru
sus - bolševikus, kuriems jis norėjo patarnauti, o iš tikrųjų 
pasidarė didžiausią gėda...

Atsižvelgiant, jog šis sovietų diplomatų pasikėsinimas 
buvo politinės reikšmės įvykis, rodos, dar negirdėtas diplo
matijos istorijoje, tuojam paskambinau į Vokietijos užsienio 
reikalų m-ją budinčiam pareigūnui. Pranešiau, jog ką tik 
įvyko sovietų pasikėsinimas jėga įsibrauti į man pavestos 
pasiuntinybės rūmūs. Papasakojau, jog 5 sovietų ambasados 
nariai, vadovaujami tos ambasados tarėjo Tichomlrovo, 
atwkę ambasados mašina be jokio pranešimo, veržėsi pro 
pasiuntinybės geležinius vartus, norėdami įsilaužti Į pa
čią pasiuntinybę, kad ja užgrobtų. (B. d.)

/ RAŠO DR. J. KANTRIMAS 
pereiginė tarp vakarinių ir rytinių baltų, 
sėlių kalbos turėta bendrybių tiek su lietu
viais, tiek su latviais, o žemgaliai buvo la
bai artimi latviams. Tų kilčių kalbų pėd
sakų tėra išlikę jų buvusiųjų sodybų vieto
vardžiuose, asmenvardžiose ar šiaip jų įpė

dinių (jau sulietuvėjufiių bei sulatvėjusių) 
kalboje. Pvz. Zarasai (iš senesnės lyties 
E z e r a s a i) yra sėlių vardas dėl z (e z e- 
r (a) s: liet, ežeras).

Iš gyvųjų baltų kalbų lietuvių kalba yra 
seniausia. Latvių kalba, galima sakyti, yra 
naujesnis lietuvių kalbos raidos etapas, nes 
beveik visas latvių kalbos lytis galima iš
vesti iš lietuviškųjų. Tik išnykusioji prūsų 
kalba tėra senesnė už lietuvių.

4. Nerašytinis mūsų kalbos laiktotarpis
I Nors mūsų kalba dar ir šiandien tebėra 
išlaikiusi daug žilos senovės, vis dėlto ir ji 
amžių būvyje yra Ritėjusi. Tačiau nuo in
doeuropiečių prokalbės laikų ji toli gražu 
nėra pergyvenusi tokių didelių pervartų 
kaip kai kurios kitos kalbos.

Svarbiausieji mūsų kalbos pakitimai yra 
Įvykę labai seniai, dar tais laikais, kai lie
tuviai nebuvo susikūrę savo kalba rašto pa
minklų, taigi dar prieš XVI a. Tuo pamink
liniu, rašytiniu laikotarpiu, kuris tęsiasi li
gi šių dienų, palyginti nedidelių teatsirado 
lietuvių kalboje atmainų.

Mūsų kalbos kirčiavimas žiloje senovėje 
yra buvęs kitoks negu šiandien; jis apskri
tai yra nusistojęs jau priešpaminkliniu lai
kotarpiu. Nebeatmenamais laikais pvz. dau
gelio daiktavardžių būta linksniuojamų su 
pastoviu kirčiu: vienų su šakniniu visuose 
linksniuose (pvz. vyras, ratas), kitų 
visur su galūniniu (kėlmas, vaikas). 
Šiandien tas kirčiavimas dėl įvairių prie
žasčių, naujų kirčio dėsnių veikimo, yra 
susimaišęs, iš savo vietos nukilęs — arba 
iš galūnės į šaknį, arba iš šaknies į galūnę.

Priešpaminkliniu laikotarpiu yra įvykę 
mūsų kalboje ir didesnių garsinių (foneti
nių) pakitimų. Pvz. maždaug iki XIII a. mū-

ranka, gražy mart y su ilgais ga
lūniniais a ir y; taip pat veiksmažodžiuose: 
aš s u k u o, tu š u k i e — su galūniniais 
dvibalsiais. Visi šie galūniniai balsiai il
gainiui yra sutrumpėję, o dvibalsiai išvirtę 
vienbalsiais. Vienaskaitos galininko galūni
niai —an (v a i k a n), —e n (k a t v e n), 
—in (aki n), —u n (s ū n u n) ir daugiskai
tos kilmininko —u n (v y r u n) tik iš dalies 
tėra sutrumpėję į vienabalsius priešpamink
liniu laikotarpiu: dar ir XVI a. tos galūnės 
neretai ne tik taip dvibalsiškai buvo para
šomos, bet ir tariamos.

Žiloje senovėje mūsų protėviai bus kalbė
ję ir vienoda kalba, nelyginant, kaip dabar 
tame pačiame kaime arba toje pačioje pa
rapijoje kalbama. Bet per amžius atsirado 
skirto tarp tų lietuvių, kurie daugiau buvo 
vieni nuo kitų nutolę, gyveno kur nuokam- 
piau, mažiau tesusisiekė. Taip atsirado tar
mių užuomazgos, iš kurių ilgainiui išaugo 
šiandieninės mūsų kalbos tarmės. Svarbiau
sios tarmių ypatybės irgi yra priešpamink- 
linio laikotarpio padaras. Aukštaičiai nuo 
žemaičių atsiskyrė XIV a. gale ar XV a. 
Ne vėliau atsirado ir rytiečių patarmė su 
savo kietuoju 1 (saulė, s aula) ir ki
tais skirtumais. Maždaug to laiko bus ir 
dzūkavimas (c i k „tik”, D z i e v u 1 i s ,,Die-

sų tėvai yra tarę tokias lytis kaip ilga vulis”, d z v y 1 i k a „dvylika”...). (B. d.).

I_Margame pasaulyje.
Ištikimi sūnūs. Visi 11 .šių metų Stalino 

muzikos premijos laureatai yra virš 60 m. 
amžiaus.

Kalbi apie tai, ko neturi. Berlyne plačiai 
pasakojamas šis anekdotas. Rusas klausia 
berlynietį: „Kodėl jūs, vokiečiai, tiek daug 
kalbat apie maistą? Kodėl nešnekai apie 
meną ir kultūrą kaip mes?” Vokietis->„Aš 
manau, kad žmogus kalba daugiausia apie 
tai, ko jie neturi”.

Nuo 1945 m. nė vienas naujagimis Salz- 
burge nepakrykštytas Adolfo vardu.

Lėktuvu pavpjinga. Keletas JAV moksli
ninkų, tyrinėjančių pavojingiausias radio
aktyvias medžiagas, atsisakė skristi į Ein- 
vetako atolą Ramiajame Vandenyne, moty
vuodami, kad kelionė lėktuvu esanti per
daug nesaugi.

Vokiškas skonis. Berlyno „Horizont”, no
rėjęs ištirti vokiečiu jaunimo nuomonę apie 
geriausias pokario Knygas, susilaukė ir ši
tokių atsakymų: Siaurės Vokietijos Geležin
kelių tvarkaraštis, Hamburgo telefono kny
ga, Bavarijos muilo fabrikų katalogas.

Atgal j 1900 m. Bournemouth, Anglijoje, 
kurorto tarnyba nutarė grąžinti 1900 m. 
Įstatymą reikalaujantį moterims maudantis 
būtinai dėvėti „tuniką ar palaidinę nuo 
kaklo iki keliu, su diržu ir pusblauzdinėmis 
kelnėmis”. Priešingu atveju, 20 sv. bauda.

Vaikų vežimėliai — buržuazinis liuksusas. 
Pagal naują potvarkį, rusų zonos motinos 
vaikų vežimėlius galės įsipvti tik su spe
cialiais leidimais, kurie išduodami prista
čius gydytojo pažymėjimą, kad motina nepa
jėgia nešioti kūdikio ant rankų. Sis- po
tvarkis motyvuojamas tuo, kad „šių liuksu
sinių prekių gamyba per daug apsunkiąs 
reparacijų sąskaiton dirbančią pramonę”.

„Geriau mirtis, negu negarbė”. Newjorkie- 
tis Williatnas Storgovas, daugelį kartų 
baustaš uį vagystes, suklastojimus ir ap
gaudinėjimą, buvo su didelėmis raidėmis 
įsitatuiravęs: „Geriau mirtis, negu negar
bė”.

Diplomatija... Baltieji -ūmai pagaliau 
pripažino tai, kas buvo spėliojama jau išti
sus mėnesius: kai rusai kritikavo Churchil- 
lio kalbą Fultone, raginančią JAV sudaryti 
koaliciją su Vakarų Europos tautomis, pre
zidentas Trumanas pasiuntė kvietimą Sta
linui atvykti į JAV ir pačiam nasakyti kal
bą Fultone. Jis net pasiūlė kelionei karo 
laivą „Missouri”. — Stalinas padėkojo už 
kvietimu, bet atsisakė jį priimti, skųsdama
sis pašlijusia sveikata.

„Raudors velnias!? Veto!” Sovietų kari
nė administracija Potsdame uždraudė pla
katus, raginusius saugotis eismo nelaimių, 
kadangi juose buvo išpieštas raudonas vel
nias.

Berlyno krizės šešėlyje. Kadangi sąjungi
ninkai per metus nepajėgė susitarti dėl 
mokyklų orogramų. ir šiais mokslo metais 
Berlyno mokyklose neitus istorijos pamokų.

Futbolas politika. Kad nesutrukdyti fut
bolo varžybų, Paragvajaus valdžia suteikė 
amnestiją --iriems revoliucijoje dalyvavu
siems futbo'ininkams.

„Bolševizmas atstoja mediciną”. New 
Yorko komunistu „Daily Worker” praneši
mu, „garsusis-” Markoso .banditų daktaras 
Lottkas Hadjidemetriou yra pareiškęs: „Bol
ševizmas praktikoje visiškai atstoja medici
nos mokslą. Sužeistieji, kurie turėtų sirgti 
ištisus mėnesius, pagyja per kelias savaites. 
Tai tikrai dėl ių tikėjimo bolševizmu”.

Sudarė Ar. Zailskas
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Partijas ir sąjūdžius kviečia vienybei!
Schwab. Gmiindas. Šioje stovykloje, ku

rioje gausu intelektualų ir įvairioms srovėms 
vadovaujančių arba arti vadovybės esančių 
asmenų, gal dažniau nei kitose stovyklose 
jaučiamas tam tikras trynimasis tarp vienų 
ir kitų įsitikinimų ar pažiūrų žmonių. Tai 
ypatingai išryškėja stovyklos vadovaujančių 
organų ar organizacijų vadovybių rinki
muose, nors ši iniciatyva, toli gražu'netole- 
rantinga, daugiau tepasireiškia tik iš vienos 
pusės. Stovyklos komitetas, siekdamas di
desnio vieningumo ir susipratirno gyventojų 
tarpe, paskelbė eilę bendruomenės priimtųjų 
rezoliucijų, kurių vienoje, liečiančioje par
tijų bei sąjūdžių vienybės reikalą, sakoma: 

„Susirinkimas, apsvarstęs pasitaikančius 
tarp gyventojų nesutarimus, atsirandančius 
dėl politinio visuomenės pasiskirstymo, 
kviečia visas stovykloje esančias politines 
grupes sueiti J bendrą darbą stovyklos ge
rovei, vaduojantis visuomeninio solidaru
mo dvasia, ir pasmerkia visas insinuacijas 
ir šmeižtus, nukreiptus prieš atskirus as
menis.”

Kita svarbi rezoliucija priimta Stovyklos 
Fondo steigimo reikalu ir joje sakoma: „Su- 

• sirinkimas, apsvarstęs būtiną reikalą kelti 
stovyklos gyventojų kultūrinį lygį, auklėti 
bei mokyti jos jaunimą ir paruošti kuo 
didžiausią skaičių amato žinovų ir sykiu 
žinodamas pasunkėjusią tremtinių finansi
nę padėtį, nutaria steigti komiteto žinioje 
veikiantį Stovyklos. Fondą ir įpareigoja 
įstaigas ir visus asmenis, vienokiu ar kuto- 

, kiu būdu gaunančius reguliarinių ar vien
kartinių pajamų, mokėti šiam Fondui nūs- ; 
tatytą mokestį.”

Toks fondas jau yra įsteigtas ir iš pir
mųjų jo įnašų, kuriuos sudarė IRO tarny- i

bose esantieji stovyklos gyventojai, buvo iš
mokėti atlyginimai švietimo darbą dirban
tiems asmenims. Fondas numato lėšas pa
pildyti iš stovykloje dirbančių amatininkų, 
prekybininkų, laisvųjų profesijų asmenų ir 
kiaulių augintojų įnašų. Tuo būdu savomis 
pastangomis ir solidariu visų prisidėjimu 
bus išlaikytos švietimo institucijos, kurių 
darbuotojams mūsų globėjai labai sumažino 
arba iš viso nubraukė atlyginimus.

Kitose stovyklos gyventojų priimtose re
zoliucijose pasisakoma prieš pasireiškianti

alkoholio vartojimą ir iš to 
viešosios tvarkos ardymą bei 
vaikų priežiūrą ir auklėjimą, 
stovyklos komitetui ir administracijai su
drausti neklaužadas, gi dėl mažamečių 
vaikų netikusio padaužiško elgesio sto
vyklos rajone ir gyvenamosiose patalpose, 
kylančio dėl per menko dėmesio jų auklė
jimui, dedama pareiga visiems stovyklos 
pareigūnams, o pirmoje eilėje visiems tė
vams, mokytojams susirūpinti didesniu ma
žamečių auklėjimu bei jų priežiūra ne tik 
mokymo, bet ir laisvalaikio valandomis, (jž)

Solistas St. Liepas koncertuoja
Schwab, 

tas Stasys 
po didesniąsias lietuvių stovyklas, spalio 
3d. dainų ir arijų koncertą suruošė Schwab. 
Gmūndo stovyklos salėje. Daugumai, bari
toną St. Liepą girdėjusiai prieš porą metų 
ar dar anksčiau Vilniaus scenoje, tokia so
listo padaryta didelė pažanga tiek daina
vime, tiek bendrai laikymesi scenoje ste
bino ir džiugino, kad senųjų mūsų operos 
žvaigždžių ateina pavaduoti vis stipresnės 
jėgos. Galingas ir kultūringas solisto balsas 
lygiai gražiai ir įspūdingai skambėjo dai
nuojant lietuvių kompozitorių kūrinius, ly
giai jis žavėjo ir pasaulinių kompozicijų 
išpildyme. Schwab. Gmūndo visuomenė, 
kuri turi neretų progų pasigėf'ėti žymesnių
jų meniškųjų pajėgų pasirodymais, solisto' 
St. Liepos koncertu turėjo tikrą dainos 
šventę.

Pirmoje koncerto dalyje solistas padai
navo J. Gruodžio „Visur tyla”, St. Šimkaus

Gmiindas. Vilniaus operos solis- 
Liepas, vykdydamas savo turnė

Paryžiaus lietuviu aktualijos
Paryžius. Rugsėjo 23 d. su Paryžiumi at

sisveikino ir išvyko į Jungtines Amerikos 
'Valstybes Dr. J. Balys ir dail. Dabužinskls 
su šeimomis. Dr. J. Balys, pasauliniu mas
tu žinomas folklorininkas ir tautosakos 
mokslo kūrėjas Lietuvoje, Paryžiuje būda
mas buvo pakviestas nariu į tarptautinę 
Folkloro sąjungą. Reikia džiaugtis, kad jis 
ir toliau galės darbuotis savo srityje; jis 
yra pakviestas dirbti į valstybinį Indijanos 
universitetą Bloomingtone.

Artimiausiu laiku Paryžių palieka ir žy
mus lietuvių žurnalistas, nuoširdus MIN
TIES draugas Bronys Raila su šeima. Ame
rikos lietuvių spauda susilauks jo asmeny
je didelės paramos. Taip pat galvoja išva
žiuoti ir B. T. Dirmeikis.

Vieni išvyksta, kiti atvyksta. Ypatingai 
dailininkų fronte jaučiamas įsidrąsinimas 
patekti į šviesų miestą: neseniai į Paryžių 
atvyko ir jau pradėjo ruoštis1 parodai Vyt 
Kasiulis išblaškydamas Adomo Galdiko vie
natvę. Paryžiuje kuriam laikui užtruko ir 
MINTIES bendradarbis dail.- J. Penčyla.

K. T.

AKIMIRKSNIU KRONIKA
išplaukiant} 
mažamečių 
Pavedama

Po 
arijos: 
„Kuni- 
W. A. 
Lunos

„Lopšinė”, K. V. Banaičio „Aš užjojau ant 
dvarelio”, J. Tallat-Kelpšos „Mano sieloj 
šiandien šventė”, Fr. Schuberto „Buitis”, R. 
Schumanno „Du grenadieriai”, P. Čaikovs
kio „Naktis” ir Don Zuano serenada, 
pertraukos buvo išpildytos operų 
Igorio arija iš A. Barodino operos 
gaikštis Igoris”, Figaro arija iš 
Mozarto operos „Figaro vestuvės”,
ariją iš G. Verdi op. „Trubadūras”, Renato 
arija iš G. Verdi op. „Kaukių balius” ir 
Figaro Cavatina iš O. Rossini operos „Se
vilijos kirpėjas”. Su šia programa solistas 
St. Liepas aplankys ir kitas stovyklas, ir šiam 
dainininkui tenka tik linkėti geriausio pa
sisekimo jo koncertuose ir tolesniuose 
darbuose. Solistui tikrai virtuoziškai akom- 
ponavo muzikas A. Kučiūnas. (žlv)

DU MENININKEI Į KANADĄ
Memmingenas, Iš mūsų bendruomenės pas 

gimines į Kanadą išvyko Kostas Oran- 
t a s, buvęs Lietuvos Operos solistas, ir jo 
žmona Zinaida S m o 1 s k a i t ė, Lietuvos 
baleto balerina. Rugsėjo 30. d. išplaukė iš 
Cuxhaveno.

Ponai Oranfai aktyviai dalyvavo tremties 
meno gyvenime. Koncertuodami yra aplan
kę eilę stovyklų Vokietijoje. 'Z. Orantienė- 
Smolskaitė šoko partiją vieninteliame trem
ties baleto pastatyme „Kopelijoje”.

Neabejojame, kad šie du menininkai bus 
labai naudingi gausėjančiose Kanados lie
tuvių eilėse.

Jeigui Pietų Ameriką 
tuojau pat Įsigyk i t 

„ISPANU KALBOS Už 
AKIŲ DĖSTYMO KURSŲ” 

50-ties pamokų konspektą. Jau keletas 
šimtų pasinaudojo Šia vienintele pro
ga ir daugybė gautų padėkos laiškų 
iš už jūrų (rodo, jog mano už akių 
dėstymo metodas tikrai (galina kiek
vieną greitu laiku ir gerai ispaniškai 

išmokti.
Rašykit:

C. JOVAIŠAS, 
14a Schwab. Gmūnd, Postfach 49,

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Neo-Lithuanios, Filiae 

Lithuaniae ir „Jaunosios Lietuvos” filiste
rių, korporantų ir korporančių suvažiavi
mas įvyks š. m. lapkričio mėn. 13—14 d. 
Augsburge. Atidarymas lapkričio mėn. 13 
d. 10 vai. ryto.

Sis suvažiavimas yra labai svarbus, nes 
jis nustatys šių korporacijų ateities veikimo 
planą Ir gaires. Turint galvoj emigraciją, jis 
bus dar svarbesnis, nes jis padės pagrindus 
ateities veiklai. Taigi, kviečiame gausin
giausiai filisterius ir narius šiame suvažia
vime dalyvauti.

Šių korporacijų ryšininkai ir pavieniai 
nariai yra prašomi skubiai pranešti, kiek ir 
kas suvažiavime dalyvaus šiuo adresu: Inž. 
J. Butkus, (13b) Augsburg — Haunstetten, 
Flachstr. 48/1.

Suvažiavimo dalyviai bus aprūpinti nak
vyne ir daliniu maistu. Atvykusieji bus sto
tyje patikti. Prasilenkusieji su patikėjais 
vyksta aukščiau nurodytu adresu.

/ V Vykdomoji Taryba
13 žodžių karalius. Tirpstant Britų Impe

rijai, trumpėja ir oficialusis Anglijos.kara
lių titulas. Šiuo metu jis visgi dar pakan
kamai ilgas; Jurgis VI, Dievo malone Di
džiosios Britanijos, Airijos ir Britų Domi
nijų už jūrų' Karalius, Teisybės Gynėjas.

PRANEŠIMAS
Visų Vokietijos zonų ir Austrijos 

lietuvių agronomų žiniai.
Agronomų sekcija prie LTŽUD S-gos 

prašo visų agronomų skubiai pranešti jai 
savo adresus. Norį gauti darbo ir buto su
tartį į JAV, apie tai irgi praneša. Norin
tiems, sąlygos ir anketos bus tuoj prisiųs
tos.

Išlaidoms padengti, prašome kartu įdėti 
pašto ženklų už L— DM.

Agronomų Sekcija.
Schw. Gmūnd. Bismarck-Kaserne

Gerb. Kollegai

Teodorui Daukšui
t /

jo mylima! dukrelei mirus, širdingą 
užuojautą reiškia

Gluckstadto T. b. e. Sanatorijos 
lietuviai pacientai-ės

_ Laiškas redakcijai —
DIDŽIAI GERB. PONE REDAKTORIAU

kės komitetas tik š. m. rugsėjo 2 d. perė
męs pareigas ir radęs jau sudarytą šventės 
programą ir atliktus parengiamuosius dar
nus, tegalėjo prisidėti tik prie galutinio ir 
pilno jau anksčiau priimtosios programos 
įvykdymo.

$ia proga skaitome mūsų malonia parei
ga padėkoti Parodos rengimo komisijai, 
„Aušrinės” chorui jr jo dirigentui p. M. 
Liuberskiui, tautinių šokių grupei ir jo? 
vadovei p. S. Cilvinaitei ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie šventės rengimo.

Tiesa, įėjimas į koncertą buvo apmoka
mas. Reikėjo lėšų, padengimui šventei 
rengti padarytų išlaidų. Koncerto klausėsi 
virš 500 asmenų. įėjimas į iškilmingą Rug
sėjo 8 d. aktą buvo laisvas.

Po koncerto įvykę šokiai ir žaidimai tru
ko tik iki 24 vai.

Šventės išvakarėse t. y. rugsėjo 7 d., bet 
ne rugsėjo 8-tąją, buyo atlaikytos gedulin
gos pamaldos už žuvusius.

Taigi šokių metu žvakės stovyklos bažny
čioje tikrai nedegė. Be to, esame tikri, kad 
nei vienas iš to pasilinksminimo dalyvių 
neturėjo tokių piktų intencijų ir nenusipel
nė taip žiauraus pasmerkimo, kaip korės? 
pondencijoje siūloma.

___  ... _ Prašome, pone Redaktoriau, priimti mūsų 
kviestų organizacijų atstovų Ir stovyklos Ąukštos pagarbos pareiškimą.
' *- --------- <-•- Diepholzo Apylinkės Komitetas

Tikimės, leisite atitaisyti Jūsų redaguo
jamo laikraščio Nr. 98 tilpusią p. S. Nar- 
keliūnaitės korespondenciją: „Rugsėjo Aš
tuntoji tautinėje Diepholzo stovykloje”, ku
ri ne visai tiksliai nušvietė minimos šventės 
vaizdą. Ta proga negalima trumpai nepa
minėti surengtos tikrai turtingos tautodailės 
Ir lietuviškos knygos parodos. Si paroda su
traukė daug lankytojų ne tik iš savųjų tar
po, bet ir iš Diepholzo ir jo apylinkės vi
suomenės. Šventės dieną parodą apžiūrėjo 
aukštieji svečiai; D. Britanijos parlamento 
atstovas, IRO Land Niedersachsen direkto
rius brig; gen. Hicks, Mil. Gov. 102 Det. 
viršininkas pulk. Liileywite, 36 DPACS 
direkt. pulk. Clark, stovyklos rezidentas 
pulk. Brady, miesto ir apskrities vokiečių 
administracijos vadovaujantieji asmens ir 
visų vokiečių mokyklų direktoriai. Visi mi
nimi svečiai dalyvavo ir po oficialiosios 

■ šventės dalies surengtose kukliose vaišėse.
Vėliau šventę labai palankiai įvertino 

Hamburge leidžiamas vokiečių laikraštis: 
„Niederdeutsche Zeitung”.

Šventė "buvo rengiama ir pravesta Šven
tei Ruošti Komisijos, sudarytos iš buv. 
Jungtinio LTB Komiteto, į kurį (ėjo Į Diep- 
holzą atkeltų Or. Hesepe ir Dedelstorfo 
stovyklų LTB komitetų, ir visos eilės pa- 

: ”... ’ '
kuitūrinipkų. Dėl to LTB Diepholzo apylin-

L____ — Sportas
DP sporto šventė Mūnchene

Rugsėjo mėn. 15—19 d. d. Mūnchene, 
Funk Kaserneį IRO iniciatyva buvo su
rengta gana plataus masto DP sporto šven
tė. Nedidelis lietuvių, lengvaatlėtų būrelis 
sugebėjo laimėti daugumą pirmų vietų. Iš 
geresnių pasekmių pažymėtina D. Točilaus- 
kaitės 60 m per 8,1 sek. (užbėgime). Tai yra 
geriausia tremtyje pasiekta rekordinė Lietu
vos moterų pasekmė, mergaičių — jaunių 
klasėje. E. Sikšniūtė šioje distancijoje pa
siekė 8,2 sek. (taip pat užbėgime). Finale: 
D. Točilauskaitė 8,3 sek. (I vieta), Sikšniū
tė 8,4 sek. (III v.). 100 m. vyrams: 1 v. V. 
Adamkavičius 11,4 sek. (užb. 11,2 sek.), 2. 
V. Žemaitis 11,6 sek. (užb. 11,4 sek.), 3. R. 
Dagys 11,7 sek. Užbėgime R. Dagys pasie
kė geriausią tremties pasekmę, jaunių kla
sėje, sukoręs per 113 sek. (I). 200 m: V. 
Žemaitis 243 sek. (l.v.), Banys. 25,2 sek. 
(3 v.) jaunis!. 1500 m. J. Raškevičius 4:35,6 
min. į tolį: Adamkavičius 6,00 m (1 v.). I 
aukštį: Adamkavičius 1,65 m (1 v.). Mote
rims: Į tolį: Sikšniūtė 1,28 m (1 v.), A. Bu- 
dininkaitė 4,40 m (2 v.). į aukštį: E. Siki- 
niūtė 1.28 m (1 v). Metimuose pasireiškė 
Budininkaitė: rutulys 9,07 m (2 v.), diskas- 
26,17 m (2 v.) ir ietis 26,81 m (1 v), Silpno
kos pasekmės šuoliuose buvo dėl blogo takų 
paruošimo. (A. B.)

Lengvaatletai nesnaudžia
Rugsėjo 5 d., Landsberge, V. Adamkavi

čius pasiekė geriausią tremties pasekme 100 
m bėgime, su 11,2 sek. ir geriausią šių me
tų pasekmę šuolyje į aukštį — 1,80 m. Tą 
pačią dieną, A. Grajauskas, Ingolstadto 
miesto pirmenybėse iššoko į aukštį 1,70 m, 
laimėdamas miesto meisterio titulą. V. Že
maitis 100 m prabėgo per 11,6 sek.

Rugsėjo 12 d., penkiolikmetis Baltrušai
tis (Ingolstadtas) dalyvavo vokiečių sporto 
šventėje Neuburge a. d. Donau, laimėdamas 
pirmą vietą rutulio (5 kg) stūmime, jaunių 
B klasėje (1932—33 m. gim), su 12,21 m. 
Tai yra geriausia tremties ir kartu šių me
tų Pietų Bavarijos pasekmė, šioje klasėje.

A. Bielskus
Lietuviai vokiečių pirmenybėse

1947-48 metų Wurttembergo vokiečių 
šachmatų pirmenybėse Schwab. Gmūndo 
liet, šachmatininkai iškovojo Rems-Murr 
srities nugalėtojo vardą. Kiekvienas lietuvių 
susitikimas vokiečių buvo su dideliu dė
mesiu sekamas ir kiekvienas susitikimas lie
tuviams nešė taškus. 1948—49 metų pirme
nybėse, kurios netrukus pradedamos, lietu
viai dalyvauja sričių (Bezirk) meisterių 
klasėje ir čia rungtyniaus su kitomis pen
kiomis ekipomis, būtent; Ulmo srities meis
teriu Schachverein Ulm, Aaleno — Schach- 
verein ’Aalen, Heideųheimo — Schachverein 
Heidenheim ir dar su dviem ekipom, ku
rios tuo tarpu neišaiškintos. Reikia laukti, 
kad ir šiemetinėse pirmenybėse lietuviai 
pakankamai stipriai pasirodys, (žlv).

Dvejose rungtynėse du laimėtojai
Dornstadto (pne Ulmo) lietuvių stovyk

los sporto klubas Margis spalio 2 d. išsi
kvietė rungtynėms Schwab. Gmūndo Neries 
sportininkus. Tinklinyje Margio šešetukas 
buvo pranašesnis ir rungtynes užtikrintai 
laimėjo 2—0 (15—5, 15-6). Užtat krepšiny- 
je atsigriebė gmūndječiai, nugalėdami Mar
gį 44—27. (žlv.).

— Italas Pietro Malętta pasiekė naują 
pasaulinį rekordą, išbuvęs pasinėręs po 
vandeniu 5:03,6 min.

Neaiškumai tęsiasi į
Netenka abejoti, jog nuolat nejaučiant po savo kojomis gimtosios žemės ir ne- X 

būnant tiesiogiai paliestiems kovojančio krašto žaizdų, mūsų veiksniai, galvojimas, X 
darbai ir ateities kūrimas kartais nejučiomis nusidažo kitomis spalvomis, negu . 
diktuoja reali tikrovė. Gal šiandien būtų laikoma nusikaitimu pastebėti musų jaus- X 
mųose tam tikro atšalimo žymių kovojančio krašto atžvilgiu, bet kad kartais X 
mes užsimirštame, paskęstame emigracinio tvaiko, sukūriuose, pavartojame visiems X 
šventus žodžius gražbylystei pabrėžti ar savo patriotizmui pademonstruoti — būtų, X 
manau, per daug nesuklysta tai tvirtinant. ’ j

Ir dar liūdniau, kad šia prasme mūsų vidinio gyvenimo rodyklė krypsta ne- ♦ 
pageidaujama linkme. Visi gražūs žodžiai apie vienybę, toleranciją susiklausymą, ♦ 
artimo meilę, tautinį solidarumą ir kt, visiškai nesiderina su veiksmais, nors, kai ♦ 
tas viskas iškyla viešumon, patenka į spaudos puslapius, vėl įvyksta ne visai gu- • 
driai paslėptas faktų iškraipymas ir vėl aiški gyvenimo negerovė skamba gra- . 
žiauriais vienybės reikalingumo ar tautinio solidarumo papuoštais žodžiais. • 
Plunksnai atlikti šią žurnalistinę žonglerysię nėra jau taip sunku, bet kas jau vie- ♦ 
ną kartą parašyta — nei užginčyti, nei nutrinti negalima. _ »

Stebint šias mūsų vidaus gyvenimo politines grumtynes, eiliniam žiūrovui ir X 
kyla visa eilė neaiškumu, nors jie suinteresuotųjų Įrėminami Į gražiausius rėmus X 
ar bandoma prie jų prisegti autoritetingą neklaidingumo etikėtę. Kiek stengsies X 
drumsti vandenĮ, vienų teigimus užgirti, kitų — su purvais drabstyti, vienus gar- * 
binti, kitus šmeižti — o vis dėlto visiems lietuviams vienodai rūpi Lietuvos yada- I 
vimo darbas, vadovaujančių veiksnių sutarimas ir susitarimas ir visų pozityvių X 
jėgų Įtraukimas Į šį darbą. Kovojąs kraštas, mūsų suverenumo tęsėjai diplomat!- X 
niai atstovai ir plačiausios bazės visuomeniškai politinis principas čia turėtų pa- X 
siekti tikro ir aiškaus darnumo visoje laisvinimo akcijoje. Čia negali likti patenkin- X 
tieji ir nepatenkintieji, nes darbo sritis yra tokia plati ir svarbi, jog negali būti X 

kalbos apie kurių nors grupių ingnoravimą arba vienos dominavimą. Ir taip pat • 
šis faktų konstatavimas negali kitiems tarnauti kaip argumentas, kad, girdi, tup X 
ignoruojami veiksniai, mažinama jų reikšmė ar už tai automatiškai pastatoma X 
„anųjų pusėje”. Tokia naivi argumentacija parodo tik silpnumą. X

O neaiškumams tvyroti duoda pagrindo ne kas kitas, kaip oficialūs ir vieši X 
pareiškimai bei komentarai. Tam įsitikinti pakanka pavartyti spaudos puslapius. j

Kai šią vasarą su krašto atstovais buvo pasiektas bent preliminarinis susitari- • 
mas, daugelis palankiai sutiko šią žinią, nes iš tikrųjų buvo susidariusi keista ♦ 
padėtis, jog iki tai buvo pasiekta, reikėjo krašto vardu vystyti lygiagrečią veiklą. X 
Pabrėžiu — keista padėtis, nes juk krašto vardu Įgaliojimai atsirado ne šiandien X 
ir ne vakar. Po paskelbimo oficialaus ELTOS komunikato apie susitarimą, spaudos X 
puslapiuose pradėjo rodytis prieštaraują tvirtinimai, kurie (čia chronologine tvarka ♦ 
ir pateikiami: ", ■ , j

S. m. liepos 31 d. „Mūsų Kelias” Nr. 35 (147) paskelbė tariamą pasikalbėjimą j 
su krašto atstovais, kurio pabaigoje rašoma: „Aš čia patyriau,'kad kai kurie poli- j 
tikieriai išgalvojo Vlako organizaciją ir jos vardu svetur „veikia” vesdami kirši- » 
nimą. Lietuvoje jokio Vlako nėra, kaip ir visame pasaulyje. Lietuvoje, kaip minė- ♦ 
jau, yra slapta karinė-politinė organizacija BDPS. Jos vardu taip pat kai kas • 
tremtyje pradėjo veikti be Įgaliojimų. Pastaruoju laiku ir šis klausimas tinkamai j 
išspręstas.” 1 •

S. m. rugpiūčio 7. d. „Žiburių” Nr. 31 (141) sir. „Tik Vilkas turi teisę kalbėti » 
tautos vardu” rašoma: „Betgi iš kitos pusės reikia pasakyti, kad ir pas mus kar- • 
tais pasitaiko asmenų, kurie iš nesusipratimo ar piktos valios bando šią lietuvių » 
tautos vienybę skaldyti ir neigti Vliko autoritetą, yienas iš paskutinių tokių ban- • 
dymų buvo taip vad. BDPS užsienio delegatūros veikla ir kai kurių kitų ankstesni ♦ 
išsišokimai. Tačiau, kaip yra pranešama, paskutiniu metu Įvykusiuose pasitari- X 
muose buvo išaiškinti visi neaiškumai dėl šitos BDPS užsienio delegatūros veiklos • 
bei jos įgaliojimų, kurių kaip paaiškėjo ji visai neturėjo, ir visų bendrai sutarta, ♦ 
kad ši delegatūra savo veiklą tuojau nutraukia.” ♦

S. m. rugpiūčio 14 d. „Žiburiai” Nr. 32 (142) str. „Minties veidą ryškinant”, j 
pacitavę „Mūsų Kelyje” Nr. 35 paskelbtą tariamą pasikalbėjimą su krašto atsto- j 
vais, toliau rašo; „Kaip žinia, ši BDPS užsienio delegatūros veikla, Caip pradėta ♦ 
be Įgaliojimų, sutarta nutraukti. Kaip dezorientuojančiai ir destruktyviai veikė • 
mūsų visuomenę šios vad. BDPS delegatūros akcija ir kok) vaidmenį joje turėjo j 
„Mintis”, visiems gerai žinoma ir todėl plačiai rašyti netenka.” j

Š. m. rugpiūčio 27 d. „Minties” Nr. 89 (472) str. „Politika ir moralė” dėl (o J 
pačio paskelbto „Mūsų Kelyje” pasikalbėjimo, cituojama viena vieta iš išsiaiškini- J 
mo' protokolo: „Taip vadinamame, „išsiaiškinimo” protokole, pasirašytame 1948 m. J 
liepos 7—9 d. randame: „P. X. paaiškino... Vlakui formaliai palikta teisė ateityje t 
veikti...”, toliau: „derinant šiuos principinius pareiškimus prieita prie konkretaus ♦ 
susitarimo, kurį p. Y., kiek tai liečia juridiškai — politinę pusę, pasirašė kaip VIa- • 
ko narys”, ir dar toliau „p. Y. pareiškia, kad delegatūrą (suprask; BDPS užsienio J 
delegatūrą) „formaliai uždaryti jis neturįs teisės”... ' J

S. m. rugpiūčio 28 d. „Mūsų Kelias” Nr. 42 (154) . skelbia krašto atstovų A. t 
Hektoro ir Skrajūno atitaisymą dėl tariamo jų pasikalbėjimo, kuriame pabrėžtinai J 
rašoma: „2. p. G. Rym. pareiškimas dėl Vlako tariamo neegzistavimo, yra jo pa- t 
ties išmistas ir turi piktos valios tendencijų. Vlako pozicija mūsų buvo pavaizduo- J 
ta minėtų pasitarimų metu. Pasitarimų protokoluose nušviesta krašto rezistenci- J 
jos organizacijos raida aiškiai rodo, kad Vlako ir BDPS vardu daryti žygiai ir J 
veikla užsienyje buvo teisėti.” , J

S. m. rugsėjo 11 d. „Žiburių” Nr. 42(152) aprašant Vliko p-ko kun. M. Kru- X 
pavičiaus lankymąsi Kemptene ir ten padarytu jo'pranešimą, tarp kitko rašoma: I 
„Vliko pirm. prof. kun. M. Krupavičiaus pareiškimu, atvykus BDPS atstovams iš Z 
Lietuvos, esą pašalinti visi nesklandumai ir prieita sutarimo tarp BDPS delegato- X 
ros ir Vlako iš vienos pusės ir Vliko — iš kitos. Nuo rugpiūčio 1 d. savo velk- J 
lą užsienyje sustabdė BDPS delegatūra ir Vlakas.” t

S. m. rugsėjo 21 d. „Žiburiai” Nr. 46 (156) Įdeda tokį kun. M. Krupavičiaus X 
laišką redakcijai: „Mano kalba Kempteno lietuvių bendruomenei Tamstos laikraščio X 
42 nr. atpasakota keliose vietose ne visai tiksliai, ypač iškreipti mano pareiškimai X 
apie žinomojo susitarimo dalyvius. Šiuo kartu tenkinsiuos pastebėdamas, kad tar- X 
tąsi ir susitarta ne su Vlako ir BDPS užsienio delegatūra, bet su pačiu krašto re- X 
zistenciją atstovaujančiu organu...” X

Ir pagaliau pereitame „Minties” Nr. 107(490) buvo Įdėti du laiškai redakcijai: X 
Vlako Įgaliotinio ir Vlako/UD nario A. Meškių ir BDPS užsienio delegatūros in- X 
formacijos biuro pranešimas. Pirmuoju išryškinama Vlako veiklos . raida bei jo X 
užimta pozicija aukščiau paminėto susitarimo atžvilgiu, o antruoju — pranešama,' X 
kad BDPS užsienio delegatūra veikia ir toliau.

Sulyginus visus aukščiau pacituotus atsakingų 
mus, matyti kokie yra dideli tarp jų prieštaravimai 
esančių laisvinimo veiksnių santykius. Iliustracijai _ „ .
preštaravimą dėl BDPS ir Vlako veiklos užsienyje. Suinteresuotieji tvirtino, jog 
BDPS ir Vlakas užsienyje veikė be Įgaliojimų ir kad jų veikla, pasak „žiburių” 
komentatorių, labai dezorientuojančiai ir destruktyviai veikė mūsų visuomenę, gi 
patys krašto atstovai aiškiai ir viešai pare’iškė: „kad Vlako ir BDPS vardu dary
ti žygiai ir veikla užsienyje buvo teisėti” (m. pabr.) Kam gi tada tikėti? 
Niekas negali abejoti, jog tik krašto atstovai yra kompetentingi šiais visais klausi
mais, todėl ir neaišku pasidaro, kokĮ tikslą turėjo visi tie, kurie, kaip matyti iš pa
teiktu chronologine tvarka citatų, taip iškraipė faktus?
' Aplamai, po viso to belieka arba klimpti dar Į didesnius neaiškumus Ir prieš

taravimus, arba iš pagrindų išsiaiškinti juridiškai tvirtą ir morališkai pateisinamą 
kompetenciją. VYT. GEDRIMAS

PATARIMAS
Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. To^ 
dėl tuojau pat pradėkit mokytis ispa
nų kalbą už akių dėstymo kursuose. 
Pamokos siunčiamos ir už Vokietijos 

ribų gyvenantiems lietuviams.
Rašyti:
14a Schwšb. Gmūnd, Postfach 49.

C. JOVAIŠAS,

IEŠKOJIMAS
VIKTORIJA STANGULIENE gyv. Li

thuanian DP Camp Kempten/Allgau, Ger
many US Zone, ieško Adolfo Simanavičiaus 
iš Šiaulių 23 m. amžiaus.

O

PADĖKA
Visiems, padėjusiems mums slaugyti 
velioni ligos metu, mums skaudžioje 
valandoje užiautusiems ir prisidėju- 
siems prie mūsų brangaus vyro ir tėvo 

a. a. BONAVENTŪRO LAPO 
palydėjimo amžino poilsio vieton, 

reiškiame nuoširdžią padėką.
Liūdinčios žmona ir duktė

arba Įgaliotų asmenų pareiški- 
ir kiek (nešta neaiškumo į visų 
meg galime palyginti tik esminį
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