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ATVIRIAUSIAI IŠDĖSTYTOS NEPASITIKĖJIMO PRIEŽASTYS
Sovietai atidengtų kortas, jei Vakarai darytu nuolaidas ... Showcrossas atsako storžieviui suprantamu tonu. - Praverkite savo hermetiškai uždarytą katHą. - 

Sovietu priemonės griauna tarptautini pasitikėjimą. -

Povandeninis su radaro akimi
Was’iingtonas (AP). Ateinantį mėnesį 

pradės veikti naujas Amerikos gynybos vie
netas, būtent, povandeninis laivas su radaro 
akimis, kurių pagalba jis galės justi lėktu
vų artinimąsų iš didelių atstumų.

Pats povandeninis yra įrengtas vokiečių 
Schnoerkelio pavyzdžiu ir turi kvėpuojamą
jį prietaisą, kuris įgalina ilgai išbūti pasi
nėrus vandenyje.

Vyr. būstinė bus Prancūzijoje
Londonas (DR). Britų krašto apsau

gos ministerijoje, pirmininkaujant feld
maršalui Montgomeriui, įvyko pasitari
mai Europos gynimosi klausimais. Tuose 
pasitarimuose dalyvavo 3 vyriausieji Va
karų Unijos karo vadai: sausumos kariuo
menės — gener. de Lattre de Tassignys, 
aviacijos maršalas Robbas ir laivyno 
•ias — viceadmirolas Jaujard.

va-

Mrs. Rooseveltienė 
lankys Vokietiją

Stuttgartas (NZ). JAV Wurttembergo 
karinė valdžia painformavo, kad spalio 
23 d., gydytojų moterų lygos pakviesta, į 
Vokietiją atvyks ponia Rooseveltienė ir 
viešame moterų susirinkime pasakys 
kalbą.

UP praneša, kad spalio 17 d. taip pat 
| Stuttgartą atvyks respublikininkų parti
jos užsienio politikos klausimų tarėjas 
Dullesas. Ponia Rooseveltienė ir Dullesas 
šiuo metu dalyvauja JT pilnatyje Pary
žiuje.

Paryžius (Dena/Reuteris). JT politinėje 
komisijoje sovietų atstovas Višinskis de
batuose dėl sovietų siūlymo sumažinti gin
klavimąsi pareiškė, jog

Sovietų Sąjunga sutinka atidengti savo 
kortas ir pareikšt) savo biudžeto duo
menis apie sovietų kariuomenės garni
zonus ir efektyvų pajėgumą, jeigu Va
karų valstybės sutiks ęriinui sovietų 
siūlymą vienu trečdaliu sumažinti gin
klavimąsi ir uždrausti atominius gint* 

klus.
Toliau Višinskis pasakė nuomonę, kad 

įvairių ideologinių pažiūrų valstybės gali, 
bendrauti, jeigu yra tikras noras sutarimui 
išlaikyti. Tačiau Sovetų Šąjunga nenori jo
kio bendradarbiavimo, kuris būtų „super 
ginklų” šeš’ėlyje. Ideologijos skirtumai ne
trukdė Sovietų Sąjungai ir Vakarų valsty
bėms vesti karo.

Sovietų Sąjunga yra prieš ginklavimosi 
lenktynes ir prieš karą, nors ji ir ž?ho, kad 
karas yra kapitalistinių kraštų „neišvengia
mas dėsnis”.

Sovietų delegatas Višinskis kaltino Vaka
rų valstybes Hitlerio Vokietiją užsiundžius 
prieš Sovietų Sąjungą ir bandžius su 
leriu sudaryti slaptą sutartį, kada jos 
tarėsi su Sovietų Sąjungą.

Višinskis apkaltino Vakarų valstybes,
abi komisijos, kurios nagrinėja atominės 
bombos ir tradicinių ginklų klausimus, at
sidūrė mirties taške.

tik vienintelė valstybė, 
atominės 
nusigin- 
trūkumo 
Sąjunga

penktąsias kolonas, kurios nori ūkį dauge
lio kraštų pakirsti”, tęsė Shawcrossas.

Viena valstybė, 
stovi skersai kelto tarptautinei 
energijos kontrolei ir visuotiniam 
klavimui. Kaltė dėl pąsitikėjimo 
kyla iš spėliojimų, kad Sovietų
šiuo metu laiko daug dengiau kariuomenės, 
negu jai .taikos metu yra reikalinga.

Shawcrossas ‘pareikalavo sovietus nedel
siant imtis šių priemonių; 1. duoti laisvę 
Sovietų Sąjungoje spaudos korespondentams; 
2. duoti judėjimo laisvę diplomatams, kaip 
civilizuotuose kraštuose yra įprasta; 3. su
teikti laisvę civiliniam susisiekimui oru; 4. 
leisti įsteigti Kijeve Ir Minske diplomatines 
britų misijas ir konsulatus; 5. leisti laisvai 
platinti Sovietų Sąjungoje užsienio laikraš
čius; 6. pasikeisti radijo transliacijomis; 7. 
leisti laisvą turistų susisiekimą; 8. keistis 
studentais.

. Nors Viišnskis avo kalboje ir teigė norįs 
I sukurti pasitikėjimo atmosferą, tačiau dvi 
valandas jis darė asmeniškus puolimus ir 
savo priešininkams priskyrė tokius argu
mentus, kurių niekada jie nėra pareiškę.

Labiausiai apgailėtinas reišiknys pilnaty
je yra tas, kad žmonės su didele inteligen
cija ir didele asmenine elegancija yra pri
versti vartoti argumentus ir žodžius, kurie 

; jiems yra visai svetimi. Ir tačiau tie žmo- 
; nės nėra laisvi.

Daugumas mūsų, sakė Shawcrossas, ga
lėtu reikalauti pasitikėjimo. Bet nė viena 
valstybė prie to pasitikėjimo sudarymo ne
galėtų veiksmingiau prisidėti, negu Sovie
tų Sąjunga. Po to Shawcrossas- paminėjo 
šias priežastis, kurios, jo nuomone, trukdo 
tarptautinį pasitikėjimą: sovietų propagan
da, geležinė uždanga, ir nežinomos Sovietų 
Sąjungos karinės pajėgos.

Alyvii šakele ar vėzdas
Hit— 
dar

kad

Kinijos raudone^ 
rudens puolimas

Nanklnas (AP). Pranešama, kad Kinijos 
komunistai pradėjo didelėmis jėgomis ru
dens puolimą, grasindami 
-i- Siaho ir Taiyuano — 
nėms.

Kovose, kurios vyksta
Mandžūrijos koridoriaus 
vauja daugiau kaip 100.000 reguliarios rau
donųjų kariuomenės.

dviem centrinėms 
provincijų sosti?

nuo Shensio iki 
pajūryje, daly-

Shawcrossas vanoja Višinskį

JT politinėje komisijoje britų atstovas 
Shawcrossas, atsakydamas į Višinskio kal
bą, apeliavo J Sovietų Sąjungą, kad ji at
keltų savo vartus, praskleistų geležinę už
dangą ir leistų Vakarų tautoms sueiti į 
kontaktą su rusų tauta. Iki šiol joks už
sienietis negalėjo įžengti į sritį, esančią 
į Rytus nuo Baltijos Juodosios jūros.

Komunistų partijos penktosios kolonos 
visame pasaulyje, Svietų Sąjungai vadovau
jant, vykdo sabotažo aktus. „Jeigu Sovietų 
Sąjunga vėl nori atkurti tarptautinį pasiti
kėjimą, ji taip pat turėtų sutikti atšaukti tas

Višinskis kalbėjo apie alyvų šakelę, bet 
taip padūkusiai ir smarkiai mosuodamas, 
kad buvo sunku atskirti, ar tai buvo aly
vų šakelė ar koks vėzdas. Geležinė uždan
ga iš pasaulio nebus pašalinta Višinskio 
teigimu, kad jos nėra. Sovietų Sąjunga pa
darė tai, ko dar niekad nėra buvę — su
varžė diplomatų susisiekimo laisvę.

Po to Shawcrossas priminė spaudos pra
nešimus, pagal kuriuos neseniai mijęs kom
informo steigėjas Ždanovas prieš savo mir
tį Prancūzijos komunistė partijai įsakė vi
sa daryti, kad būtų sabotuojamas Marshal- 
lio planas. „Jeigu tai yra tiesa”, paklausė 
delegatas, „tai kiek prisideda sovietai prie 
tarptautinio pasitikėjimo ir susipratimo? 
Arba gal Sovetų Sąjunga, keldama ūkinį ne
saugumą ir politinį sąmyšį, dėl to- paga
liau tikisi nepanaudodama ginklų įsivieš
patauti pasaulyje?”.

Shawcrossas dar paklausė, ar Sovietų 
Sąjunga, pageidaudama, kad būtų pritarta 
jos nusiginklvimo siūlymui, pritartų ir kon-

Sprendžia Grazianio HMmę
Rymas (Dena). Nepaprastas teismas pra

dėjo nagrinėti buv. Italijos maršalo, Abisi
nijos nukariautojo, Rudolfo Grazianio bylą. 
Byloje bus apklausta apie 100 liudininkų. 
Grazianis Mussolinio laikais buvo vyriau
sias Italijos kariuomenės vadas, o dabar 
kaltinamas bendradarbiavimu su priešu vo
kiečių okupuotoje italų fašistinėje respubli
koje.

Perskaičius kaltinamąjį aktąj žodį tarė 
maršalas Grazianis, kuris pareiškė, kad jis 
visada jautėsi esąs tiktai „bepartyvinis ka- 

.rėivis” ir visada buvo tvarkos šalininkas. 
„Aš esu kareivis”, pareiškė Grazianis, „ir 
tarnauju savo tėvynei, neatsižvelgdamas J 
viešpataujantį režimą, ar jis būtų fašistinis 
ar demokratinis”.

Bylos metu Italijoje buvo organizuojami 
Grazianiui simpatijos mitingai.

Didieji nepripažįsta
arabių vyriausybės

Beirutas (Dena/Afp). Libano ir Sirijos 
vyriausybės oficialiai pripažino Gazoje su
darytą arabų Palestinos vyriausybę.

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, jog britų vyriausybė ne
ketina pripažinti Gazoje sudarytos arabų 
vyriausybės. Taip pat ir einąs JAV užsienio 
reikalų ministerio pareigas Lovettas spau
dos konferencijoje pareiškė, kad JAV negali 
pripažinti arabų Palestinos vyriausybės, 
kuri neatitinka visų sąlygų, kad ją galima 
būtų pripažinti.

Paskutinę valandą:
Tokiją, Japonų konservatorių politikui 

Jošidai parlamentas pavedė sudaryti nau
ją vyriausybę. (D/Afp).

Londonas. Ar turėsime šimto metų ‘ taiką, 
priklauso nuo problemų Indijos vandeny
no erdvėje. — Art. Rytuose, Pakistane, 
Indijoje ir Ceilone — ketvirtadienį pa
reiškė Bevinas profesinėms sąjungoms.

Caracasas. Ketvirtadienio vakare pasitraukė 
Venecuelos vyriausybė. (D/Afp).

Paryžius. Saugumo Taryba šiandien popiet 
susirenka svarstyti Berlyno kfatrsimo-

S.

Ispanai stotų ginti Europą

užsienio

reikiant 
kartu su

savo kalboje iš- 
politikos pagrin-

atsisakyti nuo 
kitomis Vakarų

'Sevilija (UP). Kastilijos laivyno 700 metų 
įsteigimo sukakties šventės proga spalio 11 
d. generalisimas Francas 
dėstė Ispanijos 
dus.

Jis pareiškė
neutralumo ir
Europos valstybėmis stoti į kovą su ko
munizmu, nes Ispanija yra Europos ir 
busimojo antikomunistinio fronto dalis.
„Jeigu komunistinės ordos užplūstų Ber

lyną, vienas milijonas ispanų vyrų sutinka 
šokti į kovą”, atkartojo Francas savo pareiš
kimą, kurį jis buvo padaręs jau šio karo 
metu. Ispanija, nepaisydama visų ideologi
nių skirtumų, kovos su kiekvienu priešu, 
kuris norėtų pulti jos kaimypus. „Mes esa
me europiečiai, ir jeigu ugnis plėnimis ver
čia mūsų kaimyną, turime skubėti į pagal
bą, kad gelbėtumėm savo namą”.

Francas apkaltino Vakarų valstybių at
sakingus vyrus, o ypač britų generalinį 
štabą, kad jie neįvertinę kiek reikiant 

komunistinio pavojaus.
Paskutinis karas įrodė, kad karinės grum
tynės gali būti laimėtos tik didelių jėgų su
būrimu ir milžiniška medžiagos persvara. 
Jis pastebėjo, kad Ispanijos pramonės pon- 
tencialas yra atsilikęs nuo kitų kraštų, tačiau 
pabrėžė, jog ispanų tautoje glūdi didelė mo
ralinė jėga, lydima pasipriešinimo nuotai
kos, kuri vienintelė apsaugojo Ispaniją nuo 
to, kad ji būtų paversta komunistų grum
tynių lauku ir būtų nublokšta į anarchiją.

Ispanija nesiinteresuoja dialektiniais gin
čais, bet ji ryžtingai stvertųsi ginklų, 
jeigu būtų reikalinga atmušti priešą.

Ispanijos užsienio reikalų ministeris Ar
tąją, kuris šiuo metu vieši Argentinoje, spau
dos konferencijoje Buenbs Airėse pareiškė, 
kad Ispanija yra monarchija ir kad Don 
Juanas yra neabejotinas sosto pretendentas, 
kuris atitinka visas sąlygas, kad Franco 
mirties atveju perimtų valdžią.

Salemoniškas sprendimas
Paryžius (AP). Spalio 12 d. sukako 456 m., 

kai Kolumbas atrado Naująjį Pasaulį. Tą 
dieną kai kurios JT delegacijos Paryžiuje 
susidūrė su sunkiai sprendžiama dilema.

Ispanijos ambasada Paryžiuje ir egzilinė 
Ispanijos vyriausybė Paryžiuje tą pačią die
ną ir tuo pat metu, 18—20 vai., kėlė vaišes.

Argentinos JT delegacijos pirmininkas 
užsienio reikalų ministeris Bramuglia ned
vejodamas nuėjo į Franco ambasadą. Juo 
pasekė Brazilijos, Ci'.ėsį Bolivijos, Peraus, 
Dominikonų respublikos,. Kolumbijos ir 
Nikaraguos delegatai. . . .

Egzilinės vyriausybės suruoštose vaišė
se dalyvavo Meksikos, Panamos, Kubos, 
Venecuelos, Guatemalos atstovai, prancūzų 
ministerial Ramadier ir Mochas, o. taip pat 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos atstovai.

Tikrai salemonišką sprendimą padarė 
mažiausios Lotynų Amerikos valstybės 
Costarikos, delegatai. Jie dalyvavo abiejose 
vaišėse.

vencijai dėl penktųjų kolonų veiklos nu
traukimo? Toliau jis paklausė, kur sovie
tai deda tuos 4 milijardus rublių, kurie jų 
biudžete įrašyti „neapibrėžtiems tikslams”. 
Gali būti jie naudojami yra viešoms arba 
slaptoms sovietų armijoms arba atomo ty
rinėjimams? Kokio stiprumo yra sovietų 
rezervai, kiek kariuomenės turi sovietai po 
ginklu, palyginus su 1938 metais?

Politinė komisija įvairioms su 
lavimu susijusioms pasiūlytoms 
joms svarstyti išrinko pakomisę, 
darbą pradėjo. Tuo pačiu buvo 
šuoliniai debatai sovietų pasiūlytu nusigin
klavimo klausimu.

Debatų metu Malikas pasmerkė tai, kad 
Vakarų valstybės citavo marksistinį moks
lą iš knygų, kurios, pasak jo, paimtos iš 
Trockio, Hitlerio ir Ribbentropo arsenalo.

Ir britų delegatas Shawcrossas buvo labai 
aštrus. Jis apkaltino sovietų režimą tirafli- 
zuojant 100 milijonų Rytų Europos žmonių. 
Jis apkaltino sovietus 
propagandą Prancūzijoje, Italijoje, 
juose, 
„Tikrai 
sovietų 
istorija 
karo”-

nusigink- 
rezoliuci- 
kuri savo 
baigti vi-

vedant griaunamą 
Mala- 

Indonezijoje ir kituose kraštuose, 
sovietai nenori karo, pasisukąs i 

delegaciją sušuko Shawcrossas. Bet 
parodė, kad ir Hitleris nenorėjo

Paryžius (Dena). JT Saugumo Ta? 
rybos pirmininkas Bramuglia dėl Ber
lyno klausimo eventualaus suregu
liavimo sovietų atstovui Višinskiul 
buvo pateikęs keletą klausimų. Vi
šinskis atsiklausė Maskvos nuomo
nės ir Į tuos* klausimus atsakė. Ta
čiau jo atsakymas buvo „nepatenkina

mas.“
Tas atsakymas suvedamas į dvie tezės: 
1. Sovietų Sąjunga pageidauja, kad Ber
lyno klausimas būtų išimtas iš Saugumo 
Tarybos darbų tvarkos; 2.’ ji sutinka už- 
mėgsti derybas ir vėl ten, kur, davus ką? i 
riniams gubernatoriams „direktyvas“, rug- 
piūčio 3Q d. jos nutrūko.

Baigiant šešių „neutralių“ ST narių po-i 
sėdį, buvo pareikšta, kad kituose S. Ta
rybos posėdžiuose Berlyno klausimu jos 
nepateiks jokios rezoliucijos. Bramuglia 
pareiškė, kad daugiau nebeįvyks jokių 
privačių tų šešių delegatų posėdžių ir vi
sas Berlyno ginčas bus atvirai iškeltas 
ST. . •

Kitame ST posėdyje visi nariai galės * 
atskirai tuo klausimu pasisakyti. Pagrin
dą tam duoda privačių posėdžių metu su
rinktos informacijos. „Mes studijavome tą 
problemą, pareiškė Bramuglia, ir dėl to 
ramiai galime tuo reikalu padaryti savo 
sprendimą“.

Trys Vakarų valstybių delegatai pa
prašė, kad S. Taryba nebedelstų aiš
kiai pasisakyti tuo opiu klausima. 
Manoma, kad tuo reikalu kitam ST 
posėdžiui jos įteiks ir. atitinkamą re

zoliuciją.
ST pirmininkas Bramuglia sušaukė po
sėdį Berlyno kladsimo svarstyti penkta
dienį 15 vai. Tuo pačiu manoma, kad jis 
yra atsisakęs nuo tarpininkavimo abiem 
šalims sutaikyti.

Paryžiaus diplomatiniuose sluogsniuose 
bijoma, jog Maskvos atsakymas bus dar 
labiau pagilinęs skilimą tarp Rytų, ir Va
karų.

Informuotuose sluogsniuose1 tikima, kad •
Vakarų, valstybės pasitenkins tokiu 
sprendimu, kuris už susidariusią būklę 
Berlyne nustatytų tik kaltę. Nenorima 
užtrenkti visų durų, kad ateityje ne
begalėtų daryti jokio susitarimo, todėl 
ir kokios nors sankcijos nesančio? 

planuojamos.
Jeigu sovietai nesutiktų su ST sprendimu 
ir pavartotų veto, tada tas klausimas būtų 
perduotas JT pilnačiai.

Prancūzijos streikas kominformo lėšomis
Paryžius (UP). Prancūzijos streikas 

kiek atlyžo l jj neįsijungus geležinkeliečių 
profesinei sąjungai, nors ji pareiškė esanti 
ne visai patenkinta susisiekimo ministerio 
padarytomis nuolaidomis. Didelis skaičius 
darbininkų ir kitų pramonės sryčių nutarė 
grįžti l darbą.

Vyriausybė įspėjo streikininkus, kad ji 
imšiantis griežtų priemonių, jeigu bus 
trukdoma į darbą grįžtantiems darbinin
kams. Tiktai 10 dienų jau trunkąs 335.000 
kasyklų darbininkų streikas tebevyksta 
toliau. Prancūzijoj drastiškai suvaržytas 
elektros srovės vartojimas. Dėl streiko

Mrs. Rooseveltienė kalbasi su žurnalistais.

Apie žmogaus teisių deklaracija
(Rašo MINTIES korespondentas prie JT).

. Užrašas kreida ant juodos lentos praneša, 
Kad Mrs. Rooseveltienė spalio ffiėn. 7 d. at
sakinės į žurnalistų paklausimus. Valanda 
ir diena patogi; Saugumo Taryba atosto
gauja, Trečioji Komisija snūduriuoja, ilges
niam laikui apsistojusi prie žmogaus Teisių 
Deklaracijos pirmojo paragrafo.

Mrs. Rooseveltienė punktuali. Žurnalistai 
kiek vėliuojasi, užsiplepėję, greičiausiai prie 
popietinės kavos. Salė pamažu prisipildo. 
Prieš mus už stalo sėdi vyresnio amžiaus, 
bet dar labai tvirta moteriškė, savo nuo
širdžia šypsena bandanti išsklaidyti pirmuo
sius, oficialumo ir nepasitikėjimo garus.

— Kaip vyksta Žmogaus Teisių Deklara
cijos svarstymas? — užklausia Reuterio ko
respondentas, ieškodamas išeities iš susida
riusios truputį nejaukios tylos.

— Komisija dirba iš visų jėgų, tačiau 
darbas neina taip greitai, kaip Amerikos 
delegatai to norėtų. Mes manėme, kad pro
jektą kartą paruošus — o jis paruoštas jau 
seniai — galima bus jį svarstyti ir balsuoti. 
Mes net atsisakėme įnešti savo naujų pa-

siūlymų, kad tik greičiau judėtume. Tačiau 
daug galvų, daug nuomonių. Ir baisu daro
si, kad visi geri norai nepaskęstų dide
lėj žodžių srovėj.

Ar Mrs. Rooseveltienė mano, kad Žmo
gaus Teisių Deklaracija vis dėlto bus kada 
nors priimta? — įsiterpia kažkoks Tamo
šius Nevierninkas.

— Žmonės gal kartais ir kaltina mane dėl 
to, bet aš esu optimistė. Sunkumų atsiran
da, nes kai kurie delegatai (suprask: Sovie
tų Sąjunga). mėgina visai iš kitos pusės 
prieiti ir savaip aiškinti visus klausimus. 
Tačiau nusiminti nereikia.

— Ką reiškia tas segtukas, vaizduojąs tris 
lelijas, kurį Mrs. Rooseveltienė nešioja pri
sisegusi prie savo krūtinės? Lelijos, kaip 
žinoma, yra prancūzų monarchistų simbolis. 
Ar iš to fakto galima daryti kokias nors iš
vadas? — pasiteirauja žingeidus korespon
dentas iš kito salės kampo.

— Prisipažinsiu, kad ir aš .pati nežinau,
ką tas segtukas reiškia. Tai yra mano bo
butės palikimas, — šypsosi Mrs. Roosevel- 
fienė. (Nukelta J 4 psl.J.

Prancūzija kasdien netenka 170.000 tonų 
anglies.

Susisiekimo ministeris Pineau patvir
tino neseniai - paskelbtą netikėtą vidaus 
reikalų ministerio Mocfto pareiškimą, 

vyriausybė savo rankose turi komin
formo nurodymus, jog prancūzų ko
munistai turi sabotuoti Prancūzijos 
gamybą ir ERP, idant tuo būdu viso
mis priemonėmis būtų sutrukdytas 
galimas karas su Sovietų Sąjunga. 
Kominformas sutikęs net streiko iš
laidas apmokėti. Konservatyvus Pary
žiaus laikraštis „France Soir“ dar pri
duria, kad komunistai esą jau gavę 

120'mil. frankų subvencijos.
Ryšium su tuo įdomus yra faktas, kad 
komunistų KP streikuojantiems kasyklų 
darbininkams remti yra įmokėję 0,5 mil. 
frankų. Komunistų įtakoje esanti CGT 
profesinė sąjunga stengiasi streikuojan
čiųjų šeimoms paremti padaryti solidaru
mo rinkliavas. O patys streikuojantieji 
kasdien gauna po 400 frankų ir po 1 po- 
kelį cigarečių.

Prancūzų komunistų vadas Thorezas 
patikino, kad " }

karo atveju komunistai jokiu būdu 
nekariautų su Sovietų Sąjunga, bet su
darytų prieš „karo kurstytojus vidaus 
frontą“. Tuo pačiu pagrasino ir Bel
gijos KP generalinis sekretorius Lal- 
mand, kuris dar aiškiau pabrėžė, jog 
Belgijos komunistai reikale kariautų 

Sovietų Sąjungos pusėje.
Nėra negalima, kad JAV pateikti ginklai 
vieną dieną būtų atgręžti prieš jas pačias.

Prancūzijos vyriausybė pradėjo rimtą 
akciją prieš spekuliantus maisto dalykais. 
Tų priemonių stvėrėsi vyriausybė neko
munistinei profesinei sąjungai įsakmiai 
paraeiškus, kad jos negalėsiančios savo 
narių sulaikyti nuo streiko, jeigu nebus 
stvertas! drastinių priemonių kainų srityje.

♦ Amerikos žemės ūkio ministerija pa
siuntė į D. Britaniją savo atstovą tartis, dėl 
apelsinų, citrinų ir greifų eksporto. Dėl1 
dolerių trūkumo Etrropoje tų vaisių eks
portas iš JAV yra labai sumažėjęs. (D/R).

1
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Londono /The Times” teisingai pirma
dieni rašė, kad, jei Churchillis kalba — jo 
klauso visas pasaulis. Savo paskutinėje kal
boje Llandudne Churchillis, gj>rs| kalbėjo 
konservatorių partijos kongrese, palietė vi
sam pasauliui opią Vakarų Rytų santykių 
problemą ir jai išspręsti pasiūlė tokį re
ceptą, kurio iki šiol dar niekas viešai ištar
ti nedrįso.

Ta paskutinė Churchillio kalba buvo lo- 
gingas Fultone (JAV), Zūriche ir Haagoje 
pasakytų kalbų tęsinys. Tik šį kartą jis jau 
aiškiau padarė savo išvadas iš susidariusios 
būklės, negu anksčiau. Kaip ir anksčiau, 
Churchillis ir dabar konstatuoja, kad tik 
atominės bombos baimė sovietus sulaiko 
nuo tolesnio veržimosi ir kartu pastato pa
grindinį klausimą:

„Jei sovietai, pasitikėdami, kad mūsų 
krikščioniška pasaulėžiūra ir pasiauko
jimas neleis juos bombarduoti atominė
mis bombomis, dr|sta visą laiką neri
mą kelti pasaulį, ką jie pradės tada, kai 
patys turės dideli atominių bombų skai

čių?”
Iš to visiems ■aiškaus klausimo Churchillis 
padaro logingas išvadas:

Su sovietai® reikia susitarti, kol jie dar 
neturi atominių bombų. Susitarimas tu
ri būti toks, kad priverstų juos grįžti 
| savo teritoriją ir atidaryti savo sienas.

Savaime aišku, kad toks drąsus pasisakymas 
negalėjo palikti be plataus atgarsio visame 
pasaulyje. Apskritai manoma, kad Churchil
lio žodžiai buvo visų pirma skirti ameri
kiečiams. Jie ją sutiko, aplamai imant, pa- 

■ lankiai, tačiau šį kartą mes pasitenkinsime 
nupasakodami pačių britų reakcijas, nes jų 
įvairių krypčių’laikraščiai, tą kalbą^ vienaip 
ar kitaip aiškindami, pasakė beveik viską, 

u kas apie ją dabar galima pasakyti. Savaime 
aišku, kad pačių konservatorių laikrayiai 
Churchillio kalbą sveikina. Ta proga para
šytą vedamąjį jų oficiozas „Daily Tele
graph” įvardijo „Raginimas veikti”: Dar- 
biečių ir liberalų spauda kalbą sutiko kri
tiškai, nors ir nenuginčija, kad būklės ana-, 
ližė tikra. Tų krypčių laikraščiai tačiau 
abejoja dėl recepto tikslingumo.

Aplamai imant, Churchillio kritikai jo 
kalba nepatenkinti dviem sumetimais. Visų 

r pirma jie prikiša, kad Churchillis išsireiškė 
nepakankamai aiškiai. ’ Jie stato klausimą, 
kaip gi Churchillis įsivaizduoja derybas su 
Sovietų Sąjunga? O kas bus, jei ji su jai 

pastatytomis sąlygomis nesutiks? Jei ji gra
sinimui nenusileis? „Manchester Guardian” 

, tiesiog rašė, kad tuo atveju Churchillis siū
lo preventyvmį karą. Kitos išvados iš kal- 

. bos pasidaryti negalima. Ilgai nesiginčyda
mas, ar ta priemonė yra gera, ar ne, laik
raštis pasitenkina konstatavimu, kad demo
kratijoms šiuo metu ryžtis į karą yra ne

įmanoma. Tačiau jei demokratijos Į karą 
nesiryžta, tai kam apie tai kalbėti? Štai an
trasis priekaištas. Nepriklausomas „The Ti
mes” samprotauja: . <■

„Nė viena didelė ir narsi tauta neside- 
rės spaudžiant. D. Britanija ir Prancū
zija tai įrodė Berlyno byloje. Nepro
tinga tikėtis, kad Rusija sutiks, jai gra
sant atomine bomba, derėtis dėl pa

saulio padalijimo”.
Laikraštis mano, kad sprendimas nėra toks 
paprastas. Esą, teisingiau, apsišarvojus 
kantrybe ir ryžtingumu, šalinti komunizmą 
skatinančias priežastis. Tai ir yra dabarti
nis nusistatymas Vakaruose bijoma, kad plati 
apsiginklavimo programa gali būti nepake
liama našta nusilpusiam ūkiui.'Tos nuomo
nės šalininkas yra ir pats britų gynimo mi- 
nisteris Alexanderis, kuris pirmadienį pa
reiškė, kad britams, vietoje eksporto visą 
energiją sudėjus į apsiginklavimą, Rusijos 
vyriausybė pasieks savo tikslą, nepaleidu- 
si nė vieno šūvio. Na, iki šiol dar negavo
me progos įsitikinti tos pažiūros teisingu
mu, britų ūkinė pažanga sovietų elgesio 
nepataisė! Tačiau britų darbiečiai su so
cialistiniu^ tikėjimu į savo doktrinos teisin
gumą mano esą teisingi, o gal tik reikia 
ginti vedamą politiką? Jų sveikatos minis- 
teris, su kuriuo Churchillis dažnai pasikei
čia ypatingai aštriomis pastabomis, Aneuri- 
nas Bevanas Churchillio paskutinę kalbą 
pavadino tarptautine ir tautine nelaime”, o 
sausumos kariuomenės ministeris Shinwel- 
lis kitą dieną po Churchllio kalbos, ‘ kalbė
damas Oxfordo studentams, sušuko.- „Chur
chillis yra didelis karo vadas, todėl nori 
karo!” Auditorija tai jo pažiūrai nepritarė, 
oratorius Shinwellis buvo sutiktas anglų 
pasipiktinimo šūkiais: „guh, gult, pfui, 
pfui!” Prie jų, tur būt, prisidėsime ir mes.

• VM

Smerkia vokiečiu deportacijas
Kasselis (Dena). JAV šiuo metu steigiasi 

komitetai, kurie aštria forma pasisako prieš 
tarptautinę teisę pažeminančias masines 
vokiečių deportacijas iš dabar Lenkijos ad
ministruojamų buv. Vokietijos rytinių sri
čių. Vokiškai kalbą žmonės, sakoma nese
niai JAV paskelbtoje rezoliucijoje, tarp iš
keldintųjų asmenų sudaro daugumą. Tų vo
kiečių masė Rytuose nebuvo mažuma, gy
venanti užsienyje, jie nebuvo naujakuriai, 
Hitlerio įkurdinti. Jie buvo vietiniai senų 
Vokietijos provincijų Silezijos, Pomerani
jos, Brandenburgo ir Rytų Prūsijos gyven
tojai. Jų teisė pasilikti savo gyvenamose 
vietose per amžius nebuvo ginčijama. Kol 
jiems ta teisė grįžti į savo kraštus nebus 
grąžinta, tol Rytuose negalės būti jokios 
tikros taikos.

UBUS TRUMPOS ZIMOS
• , AUSTRIJA

♦ Sovietų okupacinėje Austrijos zonoje 
neseniai buvo' išaiškinti 3 radijo siųstuvai, 
kurie tariamai buvo Čekoslovakijos vąlsty- 
bės priešiškų elementų rankose. (D/R).

' D. BRITANIJA

♦ Britų kolonijų ministerija pranešė, kad 
BaĮtamos salos gubernatorius Murpltys su
darė komisiją karo tarnybos prievolės są
lygoms ištirti. Ta komisija savo pranešimą

■ padarys gruodžio mėnesį. (D).
' IS VISUR

* Netoli Bogotos, Kolumbijoje, įvyko 
sunki geležinkelio nelaimė, kurioje 35 žmo
nės buvo užmušta ir 100 žmonių sužeista.

* Sovietų Sąjungos Persijos pasienyje 
įvykęs žemės drebėjimas, pasak Maskvos 
radijo, pareikalavo didelių žmonių aukų. 
Persijos Degreso mieste žuvusiųjų padidė
jo dar ,200 asmenų. Pagal ankstyvesnius 
Teherano spaudos duomenis Mešedo mieste 
200 asmenų užmušta ir tūkstančiai sužeis
ta. Žuvusiųjų skaičius Asahabados- mieste, 
sovietų Turkmėnijos respublikės sostinėje, 
neskelbiamas. Maskvos radijas praneša, kad 
jame žuvo 2 ministerial ir 3 aukšti valsty
bės tarnautojai. (D/R).

* ERP administracija sutiko pagal Mar- 
shallio planą Prancūzijai ir Olandijai su
teikti 6,05 milijonų dolerių. Tuo būdu iki 
šiol išnaudota suma pasieks 2,07 milijardų 
dolerių. (D/R).

J. A. VALSTYBES
* Amerikos aviacija; pasak BBC, Wa

shingtone paskelbė, kad Berlyno oro susi
siekimui paremti yra sudaryti ir bus pa
siųsti 3 nauji junginiai. (D).

* Amerikos laivynas viename Kaliforni
jos aerodrome pradėjo naujausiųjų spraus- 
minių naikintuvų bandymą. Tuos naikintu
vus manoma panaudoti lėktuvnešiams. Jie 
yra pagaminti Douglaso įmonių ir yra. pa
tys judrieji lėktuvai. (D/R).

' KINIJA
* Genenalisjmas ČangkaišeKas, pasak, 

„New York Times”, pasiaiškino Kinijos 
parlamente dėl savo pranašavimo, kurį 
padarė prieš pusę metų, kad komunistai per 
6 mėn. iš Siaurės Kinijos bus išvaryti. Jis 
pastebėjo, kad komunistų armijos vis dar 
tebėra strategiškai svarbiose srityse į pie
tus nuo Geltonosios upės ir užėmė Santun- 
go provincijos sostinę Teinaną. (D).

* Pagal ’ spaudos pranešimus komunistų 
kariuomenė grasjna dabar Faiuano miestui, 
šansio provincijos sostinei, šioje komunis
tų ofezyvoje dalyvauja 15.000 kareivių, ir 
jų avangardai yra jau pasieks miesto sri-

NORVEGIJA
♦ Norvegijos komunistų vadas Jorgenas 

Vogtas dementavo spaudos pranešimus iš 
Stockholmo, kad Skandinavijos komunistų 
partijų vadai Osle turėjo konferenciją, ku
rioje svarstė streikų politikos klausimą.

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzų žvejų laivas „Saphir” susi

dūrė su vienu britų garlaiviu ir tuojau pa
skendo. 5 įgulos nariai nuskendo, 1 išgel
bėjo britų garlaivis. (D/R).

SOVIETŲ S-GA
♦ Sovietų radijas paskelbė Šiaurės Ko

rėjos • užsienio reikalų ministerio Pak Hen 
Yeno atsišaukimą ,į visus „demokratinius 
kraštus”, kad užmegstų su Šiaurės Korėja 
diplomatinius santykius. (D/Afp.

♦ Maskvos radijas pranešė, kad iš Ode
sos išplaukė 12 sovietų laivų į Antarktikos 
sritį banginių gaudyti. (D/R).

♦ Sovietų Sąjunga pasirašė su Vengri
ja prekybos sutartį, kuria numatyta tarp 
abiejų kraštų pasikeisti prekėmis 150 mil. 
dolerių vertės. (D/R).

*
♦ Sovietų radijo žiniomis Šiaurės Ko- 

rėja sudarė nepaprastą komisiją, kuri tu
rėsianti dalyvauti JT pilnatyje svarstant 
Korėjos klausimą. Vyriausybė apie tai pa
informavo JT generalinį sekretorių Trygvę 
Lie, kad ji turinti teisę Korėjos klausimu 
pareikšti savo nuomonę. (D/Afp).

VOKIETIJA
♦ Bavarijoje vaikų paraižius nustojo 

siausti. Tik aukštutinėje Bavarijoje paste
bėta dar keletas susirgimų. Iš 1452 susirgu- 
siųjų 96 mirė. (D).

♦ JAV karinė valdžia Vokietijoje suda
rė programą, pagal kurią grupė Hesscno 
policijos karininkų išvyks į JAV studijuoti 
policijos mokslo. (D).

♦ Žemutinės Saksonijos pabėgėlių mi
nisteris pastorius Albertzas pareiškė, kad 
kiekvieną mėnesį į tą kraštą atvyksta 20.000 
asmenų. Jiems apgyvendyti turi būt! panau
doti sjxirto rūmai ir panašfs pastatai. (D)

♦ Britų karinis teisinas VoJcietiioje nu
teisė 27 metų amžiaus Stanislovą Kiezumą 
12 metų kalėjimo. Kiezumas šnipinėjo bri.- 
tų okupacinės kariuomenės dislokaciją ir 
sudėtį, dirbdamas vienos svetimos valstybės 
naudai. (D).

♦ Berlyne susirado didesnis skaičius
žmonių, norinčių tapti pasaulio piliečiais. 
Tuo tikslu jie buvo susirinkę pirmųjų dis
kusijų, kuriose dalyvavo vokiečių ir ame
rikiečių žurnalistai. Žinoma vokiečių artis
te Schhteterė pasveikino Davisa, pasaulio 
pilietį „Nr. 1”. ir paaukojo 2000 DM į pa
saulio piliečių fondą. (D). <

De Gaullės agentai Afrikoje_ _ _ _ _ _ _ J
Ne visi vyrai esti prieinami šnipėms. Ne 

vieną iš jų tegali sudoroti tik tos pačios 
lyties atstovai. Morisas susekė kapitoną tu
rint lytinį iškrypimą, kas ne retai pasitai
kydavo vokiečių karininkų tarpe. Nors gė
dydamasis ir šlykštėdamasis, bet įsiteikė 
savo viršininkui. Kapitonas turėjo galią pa
lengvinti savo vaikino likimą. Jam neberei
kėjo dirbti sunkaus darbo. Jį pasiuntė j 
virtuvę, o be to, turėjo atlikti“ kapitono pa
siuntinio ir tarno vaidmenį. Paskum jį per
kėlė J darbų prievaizdo vietą.

Linakas buvo atsargus kalboje Ir ne tuč
tuojau ėmė pasitikėti savo draugu. Tačiau 
pasidarė išvadą, kad Morisas buvo malo
nus ir pasikliaunamas. Jo jxaskutinis rezer
vuotumas dingo, sužinojus, kad Morisas 
buvo kilimo iš Elzaso, kalbėjo vokiškai ir 
jautėsi esąs didesnis vokietis, nekaip pran
cūzas. ,

Morisas buvo savaitę išbuvęs dykumoje 
su būriu darbininkų. Sugrįžus kapitonas jį 
bičiuliškai pasveikino. ■.

— Mes pasižįstame taip'gerai, jog galiu 
pasiūlyti tau šį naują darbą”, pradėjo Li
nakas, kviesdamas Morisą jaasidaryti tik
ruoju Canario žvalgybos nariu.

Morisas atsikalbinėjo nuo tų pareigų. bet 
ragino jį ir nenorėjo girdėti jokių atsisa- 
kinėjimų. Jaunuolis turėsiąs vykti į Casa- 
blancą, kur susitiksiąs vieoą iš Vokietijos 
šnipinėjimo viršininkų Afrikoje, tokį poną 
SchuMzę, su kuriuo aptarsią tolesnę veiklą. 
Schultzė išmokėdavo atpildus ir naudojo sla
pyvardį. Daugumas žymių figūrų Canario 
mašinoje buvo žinomos arba numeriais ar
ba slapyvardžiais.

*
' Moriso Schultzė laukė Alfos 'viešbutyje 

Casablancoje. Jie siurbčiojo aperityvus te
rasoje, iš kurios buvo matyti žmonių knib
ždančios egzotiškos gatvės. Schultzė nieko 
neprasitarė apie reikalą, dėl kurio susitiko. 
Pagaliau paprašė Morisą eiti kartu į jo 
kambarį. Čia, kur jų niekas negalėjo girdė
ti, Schultzė buvo visai atviras. Pasakė, kad 
Linakas labai entutiastingai rekomendavęs 
jį, bet jis pats abejojąs, ar jaunuolis tiks 
tam darbui arba ar galima juo pasitikėti.

MoriSas gynėsi.
— Aš negaliu reikalauti, kad tamsta tikė

tum kieno norą sakymu. Gali bijoti, kad 
tamstos įsakymus išduosiu de GauHei arba 
prakeiktiems britams. Tamstom atsargumą 
suprantu. Bet aš~turiu būdą pasitikėjimui 
laiduoti. *

Schultzė klausėsi, jau j?er jntsę laimėtas 
tokiu biznierišku būdu, kuriuo jaunuolis 
kalbėjo apie dalyką.

— Mano mintis šiokia, — toliau kalbėjo 
Morisas. z— Jei būčiau de Gaullės žvalgy
bininkas, ką gi aš veikčiau? Aš iš pasiuti
mo šnipinėčiau vokiečių aerodromus Afri
koje, transsaharinj traukinį, uostų įrengi
mus ir slaptąjį susižinojimą radijo pagal
ba tarp Afrikos ir kitų kraštų. Aš taip bent 
vaizduojuos tokio vyruko veikimą, jei bū
čiau jo vietoje. Bet aš 'nesu proncūzų agen
tas, o vokiečių šnipas. Negaliu sugalvoti 
nieko geresnio, kaip sutelkti dėmesį į kontr
žvalgybą — sukinėtis aplink vokiečių bazes, 
eiti į pažintis su įtariamais asmenimis. Gal 
būt, galėčiau išaiškinti kai ką iš de Gaullės 
agentų. Aš galėčau eiti net tiek toli, jog 
dėčiausi vienu iš jų, įstočiau į prancūzų 
pogrindį Afrikoje ir pateikčiau tamstai pla- 1 
čių kontržvalgybinių pranešimų.

— Tuo būdu galėsite naudotis mano pa
slaugomis, neišduodami , nė vieno iš savo 
planų. Matote, kad negalėsiu sukompromi
tuoti tamstos arba tamstos paslapčių. Pra
nešimus duosiu kartą mėnesyje.

Sugrįžęs išdėstė aavo susitarimą Ltrtakui. 
Pastarasis buvo labai patenkintas -draugo 
pasisekimu. Bet čia reikia tuojau pažymėti, 
kad šis draugiškumas reiškėsi iš pinigo go
dumo.

— Na, dabar galiu būti atviras tau,’ — 
tarė Linakas; negudriai šypsodamasis, — aš 
irgi dirbu Schultzei. Man tai savotiškas an
traeilis darbas. Bet neturiu pakankamai lai
ko žinioms lasyti. Tas prakeiktas geležin
kelis atima laiką. Man moka už kiekvieną 
įteikiamą pranešimą. Jei man perleistumei 
ką ,i* savo medžiagos ir pastebėjimų, gau
čiau daugiau pinigo, kurį, žinoma, pasida
lytume.!

Malonesnio projekto Morisas negalėjo ir 
svajoti išgirstu Tokio talkininko pagalba 
naudodamasis jis galės geriausiai atlikti sa
vo slaptą misiją. Dėdamasis nė kiek nesido
mįs jis abejingai atsil^lbinėjo nuo Siūlymo. 
Pagaliau sutiko, bet draugas Linakas turė
jo pasisakyti, kokia medžiaga rūpi jam.

! Linakas iądrožė, kad jie medžioję prancū- 
I zų šnipuš. kur'e trumposiomis bangomis 
siunčia pranešimus į Europą. Jie naudoję
si kilnojamuoju- siųstuvu ir esą susimetę 
kažin kame netoli Dakaro.

— Bet aš mažai teišmanau apie radiją,— 
teisinosi Morisas. — Turėtum suvesti mane 
su vokiečių tos srities darbininkais, kurie 
mane paruoštų tam uždaviniui.,

Norėdamas gauti pažadėtą atpildą ir pa
kėlimą už prancūzų šnipų susekimą, skubi
nosi patikinti savo draugą, kad tai galės 
būti padarytą.

Tokiu būdu Morisas gavo vokiečių slap
tų siuntėjų adresą ir rekomenduojamąjį 
laišką.

Nuvyko į Dakarą. Pagal susitarimą su 
Schultze jis dėjosi gaullininku. Suėjo j są
lyti su de Gaullės agentais; kuriais pasiti
kėjo, o paskum užmezgė santykius -su vo
kiečių šnipų tinklu Dakare. Jų pasitikėjimą 
laimėjo suteikdamas vertingos medžiagos 
apie Prancūzijos pogrindį, kuri, žinoma, 
paties {Jogrindžio būdavo paruošta vokie

čiams klaidinti. Tiek Linakas, tiek Schultzė 
buvo labai patenkinti ir sudarė keletą labai 
įspūdingų raportų admirolui Canariui.

Neilgai trukus Morisas jaasidarė gabus 
radijo šnipas. Jam'buvo pavesta siųsti pra
nešimus P. Amerikai. Pačiame pirmajame 
pranešė: Ištirti JAV oro bazes Kolumbijo
je ir Venezueloje, skridimus per tas vietas į \ 
Vakarų Afriką, lėktuvų tipus, skridimo datas.

Per Moriso draugus tą patį pranešimą 
gavo FBI (Amerikos) ir Prancūzijos kontr
žvalgyba.

Sąjungininkams jis perdavė ir kitą Cana- ; 
rio įsakymą;

„Surasti tinkamų asmenų tarp Čilės stu
dentų, vykstančių lankyti aviacijos kursus 
Amerikoje”.

Morisas f>as id arė sąjungininkams svar
bus agentas. Pastangoms ilgą laiką nevykus 
šidm pasisekė susitvarkyti Dakare per ke
lias savaites homoseksualisto draugo dėka. 
Radijo kontržvalgyba pasidarė dviejų link
mių. Mat, Dakaras buvo centras, kur na-' 
ciai gaudavo pranešimus iš abiejų Amerikų.

Bet staiga DJoriso veikla nutrūko. Ne dėl 
to,, kad kas nors būtų jį susekęs, bet vien 
dėl to, kad Linakąs pasiilgo jo. Reikalavo, 
kad draugas grįžtų. Oficialioji priežastis 
buvo užsidelsę geležinkelio darbai. Daug 
darbo vergų pabėgę, o masės jų išmirė. 
Morisas turėjo padėti reorganizuoti gele
žinkelio tiesimą.

Bet jis ir vėl apmovė Linaką.
— Mums reikia darbininkų. Jei duofute 

įgaliojimus, nuvykęs į Prancūziją sumobi
lizuočiau bent dešimtį tūkstančių. Afrikoje 
nebegalima rasti.”

Linakas žinojp, kad dešimties tūkstančių 
nesumobilizuos.

— Jei atgabensi 'nors 3.000, sakysiu, kad 
uždavinį būsi gerai atlikęs.

• Morisui leido vykti į Marsąillę, iš kur jo 
niekas. Afrikoje nebematė. Britų ambasadai 
Lisabonoje davė smulkų pranešimą apie na
cių veiklą Dakare. Atvadavus Afriką Linaką 
ir Schutzę sąjungininkai sušaudė. (Pabaiga)

Ispanijos orumas kyla
Washingtonas (Dena.'Afp). Gerai infor

muoti sluogsniai teigia, kad užsienio rei
kalų ministeris

Marshallis, pasikalbėjęs su savo kole
gomis Schuinanu ir Bevinu, nutarė,’ kad 
JAV nesiims iniciatyvos Vakarų valsty
bių santykiams pakeisti su Ispanija.

Britų vyriausybė savo notoje paneigė tu
pėjusi bet kurį ryšį su tariamu paktu tarp 
Ispanijos socialistų ir monarchininkų, kurį 
britų užsienio reikalų ministerijos informa
torius neseniai paskelbė. Tą oficialų britų 
dementi įteikė užsienio reikėjų ministerijos 
sekretorius Ispanijos Charge d’Affajres 
Londone. Sekretorius ta pačia proga pa
reiškė, kad britų vyriausybė nepritaria to-

Paliaubos parako durnuose
Telavivas (Dena/Reuteris). Egiptiečių ant

puolis pietiniame fronte Izraelio kariuome
nės informatoriaus laikomas didžiausiu 
ginklų paliaubų pažeidimu nuo pat tų pa
liaubų pradžios. Kovos įsiliepsnojo abie
jose pusėse,. kole energingai neįsi^išo JT 
ginklų paliaubų komisijos’ stebėtojai.

JT stebėtojų korpo viršininkas Palestino
je gener. Rileys sukvietė JT stebėtojų ne
paprastą posėdį, kuriame apsvarstys ginklų 
paliaubų pažeidimus ir ryšium su tuo susi
dariusią' būklę. Vienas nežinomos kilmės 
lėktuvas pietinėje Jeruzalės dalyje numetė 
bombą.

kios informacijos paskelbimui ir apgailės- Iš Jaffos kalėjimo išsiveržė ir pabėgo per 
tauja, kad ji parėmė žurnalistinę klaidą, 100 Sterno gaujos narių, 
kuri rėmėsi tam tikra iš Paryžiaus kilusia _ . , ,, ... .
propaganda. u ^kIė ’aba\ W*- JT.

_ . _ . t ................... , bėtojų štabo viršininkas paskelbė 14 ginklų
Sovietų Sąjunga.labai atidžiai seka gali- pajiaubų pažeidimų, kurie įvyko paskutinė- 

mą JAV ir Ispanijos suartėjimą. Maskvos m!s savaitėmis tarp-žydų ir arabų. 10 kartų 
radijas pareiškė, jog esą aišku, kad „tas buvo apšaudytas jT personalas. 
fašistinis bastionas 7rą gavęs agresyvų i
vaidmenį. Kad įgyvendytų savo ekšpansi-Į Arabų lyga spalio mėnesio gale susirinks 
nius tikslus, amerikiečiai sutinka bet kurį, konferencijos, kurioje svarstys Palestinos 
JT principą paminti po kojomis”. Komen- , klausimą.
tatorius teigia, kad Ispanijos biudžeto 7O’/o | JT tarpininkai Palestinoje Dr. Bunchė 
skiriama kariuomenei ir policijai^ Ispanijos pareiškė, jog Bernadottė prieš pat mirtį
kariuomenės skaičius esąs 800.000 ar priėjo išvadą, kad Jeruzalės miestas turįs 
900.000 vyrų. I būti sutarptautintas.

NEPRIKLA USOMYBĖS
PASKUTINES DIENOS

_ RAS O KAZYS ŠKIRPA '■ 'Į

Tęsinys 18. ’
Ponas von Doernbergas į tai man nieko nebeatsakė. Suta

rėme su juo, jog pasitrauksiu iš pasiuntinybės rūmų su visais 
savo bendradarbiais rugpiūčio 14 d. 13 vai., kaip von Doem- 
bergas pageidavo. Kada šį jo reikalavimą patenkinau, jis 
mane paklausė, kaip numatau atlikti patį perdavimą.

— Kam, ar sovietams? — spontaniškai paklausiau.
— Taip, sovietų ambasadai — atsakė v. Doernbergas.

■ — Ne, to padaryti negaliu. Tai reikštų sovietų smurto 
prieš Lietuvą pripažinimą. — Susilaukė iš mano pusės griež
tos replikos.

— Gal 'kas kitas iš tamstos1 bendradarbių galėtų tai pa
daryti? — kvotė mane v. Doernbergas.

— Manau, kad mano bendradarbių tarpe neatsiras nė 
vieno, kuris imtųsi išduoti pasiuntinybę Lietuvos nepriklau
somybės pavergėjui - paaiškinau nuo savęs.

— Tai kaip manai tamsta pasielgti? - kvotė mane von 
Doernbergas toliau.

— Paprastai - atsakiau iš savo pusės, paaiškindamas, jog 
sutartą valandą palikęs pasiuntinybės rūmus, raktus atiduo
siu stovinčiam prie jos vokiečių, policijos pareigūnui, kurį 
buvau paprašęs pastatyti prie pasiuntinybės, kad į ją kas 
neįsilaužtų.

— Gal bus geriau, kad raktus pasiųstumėt man, - kažin 
kaip nenoromis pasakė von Doernbergas, matydamas jog

yra bejėgis priversti mane ar ką iš mano bendradarbių im
tis išdaviko rolės pasiuntinybės rūmus reguliariai perleisti 
sovietains. '

Su tokiu jo siūlymu sutikau, nes tuo būdu Reicho vy
riausybė prisiėmė ant savęs visą atsakingumą už tai, ką ji 
toliau darys su pasiuntinybės rūmais, kurie buvo Lietuvos 
valstybės nuosavybė.

Kada reikalas dėl pasiuntinybės rūmų palikimo buvo 
šitaip sureguliuotas, pasiteiravau pas von Doernbergą, kaip 
atsakingą vokiečių užsienio reikalų m-jos protokolo šefą, 
nurodymų, ar, atsižvelgiant, kad pasiuntinybės veikimą vo
kiečiai nutraukė, neturėčiau paprašyti audiencijos pas Rei
cho užsienio reikalų ministerį von Ribbentropą su juo atsis
veikinti, o taip pat ar neturėčiau padarytį protokolinius 
aFsisveikinimo vizitus .aukštiems vokiečių užsienio reikalų 
m-jos pareigūnams. Ponas von Doernbergas į tai atsakė, 
jog, esą, nėra reikalo tai daryti, nes santykiai nesą nu
traukiami, juo labiau, kad aš nesiruošiąs su savo Selina 
niekur iš Berlyno išvykti. Tai kiek nustebino mane Diplo
matinėje kalboje tai galėjo reikšti, jog vokiečių užsienio 
reikalų ministerija tada dar nemanė, jog mano rolė, kaip. 
Lietuvos pasiuntinio Berlyne, baigta, o tik laikinai suspen
duota dėl susidėjusios padėties, t. y. kad 3. Reichas jautėsi 
priverstas skaitytis su Sovietų Rusijos reikalavimais. Man 
buvo paliktos diplomatinės privilegijos, taip pat ir mano 
šeimai, galėjome laisvai gyventi savo privačiame bute, ne
buvau verčiamas mokėti jokių mokesnių, ir- vokiečiai dar 
ilgą laiką skaitėsi su mano ir žmonos turimais Lietuvos 
diplomatiniais pasais. Vokiečių įstaigos skaitėsi su jais net 
ir tada, kai 1941 metais jau patys vokiečiai buvo okupavę 
mūsų kraštą Ir pavertę Lietuvą Ostlando dalimi.

Kuo visa tai paaiškinti? Atrodo, l:ad tai gali būti paaiš
kinama tik šitaip: 3. Reichas skaitėsi tik su Lietuvos okupa- 

/ vimo faktu, bet nepripažino jos inkorporavimo į Sovietų 
Rusiją. Skaitydamas! su tuo faktu, Vokietijos užsienio rei
kalų ministerija neišdrįso leisti Lietuvos pasiuntinybei Ber-
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KANČIŲ METAI/rašoa.rūkas Damininkės monografija
Didžio rašytojo ir lietuvio Balič Sruogos mirties mėtinėms paminėti Pulgis Andriušis

1943 metų pačioje kovo mėnesio -pabai
goje Balys Sruoga, kaip didžiausias nusi
kaltėlis, už tai, jog troško savo tautai ir 
valstybei laisvės ir kovojo dėl jos, atsidu
ria Stutthofo koncentracijos stovykloje. Ir 
plaukė kančių valandos, dienos, mėnesiai 
metai ... Kalinio gyvenimas ir kalinio dar
bas nuo ryto ligi vakaro.

Šios stovyklos kaliniai kirto miškus, ly
gino kalnui, ant savo sulysusių pečių ne
šiodami sienojus ir savo išsekusiomis ran
komis vežiodami smėlį. Be poilsio, be at
sikvėpimo. Tempo! Tempo! Pagal nutiestus 
bėgius protarpiais išrikiuoti ir lazdomis 
apginkluoti prievaizdos, kai tik privažiuoji 
su smėliu prie jų, kiekvieną kartą palei
džia į darbą savo įnagius — per pečius, 
per galvą, kur pakliuvo ... Tempas Tem
pas! Muša vežant smėlį, muša jį išpilant, 
muša pripilant. Muša rikiuojant į darbą, 
muša grįžtant iš jo, muša stovig eilėje nie
kingo maisto. Totalinis mušimas, spardy
mas, daužymas ... Balys Sruoga vežiojo 
smėlį ir k-entė smūgius, dažnai suklupdamas 
ligi sąmonės netekimo.

Ilgą laiką pradžioje Balys Sruoga' buvo 
• visiškai užsidaręs savyje ir tylėjo, kaip 

tyli milžinas, didžios nelaimės užgriūtas, 
tik viską sekė akimis. Tai buvo susipaži- 

. nimo ir pirmųjų kančių periodas. Balys 
Sruoga, pažino ne tą Vokietiją, kurioje 
jis mokėsi, ne tą, kurią jis išskaitė jos me
no kūrėjų darbuose ir jos filosofų raštuose, 
o Vokietiją — pasiruošusią nužudyti kiek
vieną žmogų, jei jis kitos tautos, kuri taip 
pat nori gyventi šiame pasaulyje.

Žmogus ir, bais;ausiose sąlygose, kol dar 
kvėpuoja, gyvena. Ir lietuviai, patekę į tą 
lėtos mirties pragarą,, gyveno, laiks nuo lai
ko netekdami tai- vieno, tai kito nužudyto 
draugo. O gyvenimas — siekimas prošvais
tės kad ir pačioje tamsiausioje naktyje. To
kių prošvaisčių Stutthofo lietuviai atrasdavo 
kultūriniai tarpusavy bendradarbiaudami — 
paskaitos, diskusijos, kūryba. Ir į šį darbą 
Balys Sruoga įsitraukia, kaip ir visuomet, 
aistringai. Jis skaito pirmąją būrelio pa
skaitą apie teatrą (istorija, žanrai, Lietuvos 
teatro problemos), jis autoritetingą ir griež
tą žodį taria diskusijose, jis globoja jau
nus rašytojus, taip pat Į šią pragaištį pa
tekusius, jis randa ir būrelio pavadinimą 
„Aitvarą”, pats nuo to laiko savo auklėti
nių vadinamas Didžiuoju Aitvarų. Prie jo 
lovos, kambaryje, susirinkdadb ' būrelis,

Atsiųsta paminėti
Prasilenkimo valanda. Novelės. Autorius 

Vbinąs Marius KatilišVs. Išleido Liudas 
'ismaiitas, Schweinfurtas, 1948 m. Tiražas 
.500 egz. Kaina nepažymėta.

Žmogaus kūnas ir jo higiena. Anatomijos 
/adovėūis gimnazijai. Paruošė Jonas Miški- 
is. Šviet. Vald. Knygų Leid. K-jos pripa- 
nta tinkamu vadovėliu IV-jai gimn. kl. 

/adovėlis iliustruotas. 88 psl. Išleido „Ais- 
a” Kassel-Mattenberg, 1948 m. Kaina 3 DM 
Krikščioniškieji Valstybinio gyvenimo 

'ėsniai. Autorius žinomas Lenkijos kardi
nolas Aug. Hlondas. Vertė' G. Taučius. Iš- 
■ido „Venta” Schweinfurte, 1948 m. 46 psl. 
(aina nepažymėta.

Hearkenthe Judge. Autorius Juozas Paši- 
litis. Leidinyje gražių iš DP gyvenimo 
austracijų ir diagramų. 48 psl. Išleido 
.Patria” tūbingene. Kaina nepažymėta.

Per šaltį ir vėją. Autorius Stepas Zobars- 
’:as. Gražus leidinėlis mūsų mažiesiems. 
Tekste yra dari. P. Osmolskio iliustracijų. 
14 puslapiai. Antroji laida. Kaina nepažy
mėta.

lyne toliau vystyti savo veiklą, nes . brangino santykius su 
Sovietų Rusija, iš kurios gaudavo maisto produktų, karo 
industrijai reikalingų žaliavų, ypač benzino, kuris buvo rei
kalingas pirmoje eilėje karo aviacijai, kadangi vokiečių 
karo vadovybė ruošėsi išvystyti didelį oro jėgų puolimą prieš 
anglus. Tačiau Vokietijos užsienio reikalų m-ja tada 
nesulikvidavo Lietuvos diplomatinio postovio visiškai, 
numatė, kad dar gali ateiti laikas, kad Lietuva galėtų 
gauti savo valstybinę neprįjclausomybę. Ji jo nepribaigė
ir tada, kai vieton rusų raudonosios armijos užėmė mūsų 
kraštą vokiečiai. Matyti, kalbamoji ministerija nesijautė 
tikra, kad Hitlerio žygis į Rytus nepasibaigs katastrofa pa
čiam 3. Reichui. Lietuvos diplomatinis postovis šį Vokietijos 
užsienio reikalų m-jos netikrumą per visą laiką nuo pa
siuntinybės durų uždarymo gerai nujautė ir todėl ir po šio 
smūgio neliko neaktyvus.

Atsisveikinimas su pasiuntinybe
Rugpiūčio 14 d. buvo paskutinis momentas nelegvos ko

vos, kurią prisiėjo vesti Lietuvos diplomatiniam postoviui 
Vokietijoje nuo pat .birželio 15 d., norint apginti’Lietuvos ne
priklausomybę Berlyne. Ant įeinamųjų į pasiuntinybės rū
mus ąžuolinių durų iškeltoji mūsų trispalvė, perrišta gedulo 
kaspinu, ženklino kiekvienam praeiviui, ką ji šiems Lietuvos 
garbingiems rūmams, reiškė. Kad šis skaudus mums, būreliui 
lietuvių, kurie tada buvome susispietę aplink tą vėliavą, ne
liktų viešosios opinijos nepastebėtas, rugpiūčio 14 d. rytąx 
suteikiau keliems vokiečių ir užsienio žurnalistams inter
view. Be to, leidau vienos JAV iliustruotų leidinių agentūros 
atstovams mūsų atsisveikinimą su pasiuntinybės rūmais nu
filmuoti, kad mūsų lietuviškoji išeivija už okeano patirtų, jog 
atlikome savo pareigą iki galo ir kad šis istorinės reikšmės 
įvykis neliktų neužfiksuotas, kaip retas atsitikimas.

skaitydavo savo darbus, ir laukdavo moky- Į visi juo rūpinosi, visi jį gerbė, brangino, 
tojo žodžio. O tas žodis visuomet būdavo ' mylėjo. Oi jis kiekvieną draugiškumo spin- 
paskutinis, atviras, griežtas, bet skatinąs ' du’.ėlį subtiliu jautrumu įvertindavo, net 
dirbti, tobulėti, nurodąs darbo metodą. Į ligi ašarų akyse susijaudindamas dėl kiėk- 

„ . , „ , _ ,.. vieno nuoširdumo, pagarbos ir meilė?”Pamažu ir pats Balys Sruoga pradėjo r
čia rašyti. Po darbo, vakarais, naktimis, I Jau seniai braškėjo vokiečių garbė, dide- 
kamšatyje, susigūžus savo lovoje, nuo sar-1 bais šuoliais artėjo frontas. Patrankų 
gybinių akių slepiant įšmugeliuotą popierį, j griausmui lydint Stutthofo kaliniai pėsčio- 
gimė „Pavasarinė , giesmė”, „Penkialapis m's 1945 m. sausio mėn. 25 d. įvairiais ke- 
dobilėlis”, „Uošvė” ir straipsniai „Teatro.; Iiais išvaromi į nežinią. Badas, dėmėtoji 
romantika”, „Teisybė vaidybos mene”. Tai j šiltinė ir vokiečių žandarai — Jų palydovai, 
pavyzdys, jog didelis kūrėjas nekarti negali ; P° *'go varinėjimo^ atsiduriama ^baisioje 
— ir baisiausiose apystovose jis gimdo me- * ’ '
no kūrinius, L 7 ■'

Štai kokiais žodžiais Balį Sruogą Stutt- 
hofe apibūdina jo kančių bendras ir, gal, arba pribaigs žandaro kulka 
artimiausias prietelius .Mečislovas Macke-1 
vičius, su kuriuo Didysis Aitvaras dalinda-' atsjdū 
vosi širdies skausmu dėl be galo mylimos prj^a 

■ ir atskirtos’ šeimos, su kuriuo ilguose pasi- Į 
kalbėjimuose nuoširdžiai sutardavo tauti- Į 
niais, kultūriniais, ideologiniais, politiniais 
klausimais; ,,Balys Sruoga buvo šventai 
įsitikinęs, jog Lietuva bus nepriklausoma. 
Tas tikėjimas darė jį dvasios galiūnu ir, 
kasdien tvirtėdamas, skaidrino jo nuotaiką. 
,Jis nepakentė defetizmo ir visu savo tem
peramentu puldavo pesimistus. Jo skaidrus1 
patriotizmas, tikėjimas Lietuvos laisve . ir 
jo kūrybinis entuziazmas stiprino visą mūsų 
grupę. Jo autoritetas, jo didi asmenybė pa
traukdavo mus visus, ir kažkaip savaime

Mūši; kalba amsiu būvyje

6. SKOLINIAI ✓ RAŠO Dr. J. KANTRIMAS
Lietuviai, kaip ir daugis kitų tautų, nuo 

senovės negyveno taip nuokampiai, kad ne
būtų turėję jokių santykių su kitomis tau
tomis. Mūstį senolių kaimynai žiloje seno
vėje buvo suomiai, vėliau slavai ir germa
nai. Su jais mūsų protėviams teko šiokiu bei 
tokiu būdu susidurti, į daugiau ar mažiau 
santykiauti. Per kovas ir kaimynų ekspan
siją lietuviai ilgaii. ui savo sodybų pakraš
čiais buvo atstumti iš ryt^, pietų bei piet
vakarių pusės, savo gyvenamųjų vietų pa
ribiais liko nutautinti. Šitie santykiai ir sve
timoji įtaka yra palikusi savo pėdsakų ir 
mūsų kalboje, ilgainiui lietuviai yra gavę 
slavų ir germanų kalbip skolinių (daugiausia 
atskirų žodžių, jų lyčių, kartais ir posakių 
ar net tarties įtakos).

Nr. 2—3, 1948 m. Ku’tū- 
politikos ir socialinių 

Redaguoja redakcinė ko-

Tėvynės sargas 
ros, visuomenės, 
mokslų žurnalas, 
misija. Adresas? 14b Reutlingen, Jahnstr. 3. 
Psl. 97—224. Kaina 3,50 DM.

Aidai Nr. 18, 1948 m. Skirtas Mažajai 
Lietuvai. Tą numerį redagavo prof. Dr. A. 
Šapoka. Tai puikus įnašas Mažosios Lietu
vos problemoms aiškinti, Tdrinyje daug 
mūsų istorikų i^jrcheologų straipsnių, 
piešinių, braižinių ir'foto nuotraukų.

Gimtoji šalis. Belgijos lietuviu rotatorium 
spausdinamas dvisavaitinis leidinys. Leidžia 
„Siejos” draugija. Atsakingas leidėjas Ju
lius Danauskas. »

Siuvėjų Mokykla. Vyriškų, moteriškų ir 
vaikiškų rūbų kirpimo kursas, 1-ji dalis. 
Kazimieras Krasankevičius. Išleista rank
raščio teisėmis, spausdinta rotatoriumi, 62- 
jų pusi. Kaina 3 DM. Gaunama „Siuvėjų 
Mokyklos” redakcijoje, (13a) Scheinfeldo 
lietuvių stovykloje.
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Kada sukviečiau savo bendradarbius į pasiuntinybės halę, 
Iš kur durys vedė į visas reprezentacines sales,. o puikūs 
ąžuoliniai laiptai į mano gyvenamąsias patalpas, kurios, kaip 
ir sakytos salės, tą dieną jau atrodė kaip tuščias laukas, kaip 
tyruma, trūko mano bendradarbių tarpe pagrindinio — pa
siuntinybės tarėjo. Jis išvyko dar liepos 26 d.,-Skubėdamas į, 
saugiąją Ameriką ir tuo būdu palikdamas man vienam lšte-i 
sėti kovą iki galo. Nelengva buvo man, pratarti susirinku
siems paskutini žodį. Jaučiau, lyg būtų man kas užgniaužęs 
gerklę: taip tada buvo skaudu ir graudu. Tą išgyveno ir ma
no visi bendradarbei, kovą ištesėję drauge su savo šefu, jo ne- 
apleisdami, nepaisydami visų, tos kovos rizikų kiekvienam iš 
jų atskirai, ar jis buvo aukštesnis pareigūnas, ar eilinis tar
nautojas, ar paprastas pasiuntinybės patarnautojas — tar
nas

Tačiau prabilti turėjau. To reikalavo iš manęs mano pa
reiga, kaip pasiuntinybės šefo. Pirmiausia tam, kad nulenk
tume galvas mūsų tautos kraujo aukoms, kurių dėka Lietuva 
buvo atgavusi savo valstybinę nepriklausomybę, davusią pa
grindą Lietuvos pasiuntinybės egzistencijai Berlyne. Taip 
pat jaučiau pareigą prisiminti pasiuntinybės įkūrėją ir visus 
mano, kaip paskutiniojo Lietuvos pasiuntinio Vokietijoje, 
pradininkus, gynusius Lietuvos nepriklausomybę ir jos in
teresus iš tos vietos, kur mes, paskutinieji jos gynėjai, stovė
jome, ir daug kuo prisidėjusius savo pastangomis prie su
darymo pasiuntinybei gero vardo Vokietijos sostinėje. Kai 
nors ir pro ašarotas akis mečiau žvilgsnį į ateitį, ieškodamas 
kelio Lietuvai .pro ano meto sutemas į naują nepriklausomy
bę, jėgos kažkaip atsigavo. Galėjau kreiptis vėl tvirtesniu 
balsu į savo tuos bendradarbius, kviesdamas juos nepasi
duoti nusiminimui ir nevilčiai, bet sukaupti visas savo jė
gas ir tapti naujos nepriklausomos Lietuvos atstatymo pio
nieriais. Baigdamas pagerbiau juos lietuvio aktyvisto šūkiu 
„Kovok!“ , , . (B. d.)

šiltinė ir vokiečių žandarai — jų palydovai.

į vietovėje prie Lauenburgo. Čia Baly? Sruo- 
Į ga jau’ visai fiziškai išsekęs ir paliegęs. Jo 
‘ sutinusios kojos atsisako toliau keliauti.
Laukia mirtis — arba reikės lėtai užmigti

Bet žandarai ir šauti nebesuspėjo, — jie 
' lūrė katile: sovietų tankai atvažiuoja iš 

priešakio! ...
J Taip Balys Sruoga patenka į raudonosios
1 armijos rankas, o vėliau sugrįžta į Lietuvą, 
lyg sau „Kazimiere Sapiegoje” parašęs 
šiuos žodžius:

„Į Lietuvą žiemojančią einu.
Prie kryžkelių stovėsiu smuikeliu,
Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu,

i Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis”. 
Balys Sruoga mirė 1947 metų spalio mėn.

16 dieną ir palaidotas Vilniuje, Rasų ka
pinėse. v

Su slavais mūsų protėviai tebus susidū
rę nuo VI a. po Kr. Pirmiausia jie susidū
rė su gudais. Vakarinių rusų bei gudų kal
ba buvo vartojama ir raštinėje senosios 
Didž. Lietuvos kunigaikštijos, kuriai pri
klausė didžiausi slavų gyvenami plotai ir 
kurioje ne mažiau kaip pusė gyventojų buvo 
slavų. Mat, toji vad. senovės slavų bažny
tinė kalba tada, viduriniais amžiais, ir Ry
tų Europoje, ypač slavų tautoms buvo vir
tusi bendrine rašto kalba, panašiai kaip 
Vakaru Europoje lotynų kalba. Ją vartojo 
ir kai kurios neslavų kilmės tautos (pvz. 
rumunai). Tačiau toji raštinės kalba buvo 
savotiškai lietuviška, joje nemaža žodžių, 
lyčių buvo įtraukta ir iš lietuvių kalbos. 
Be to, rytiniais bei pietiniajį lietuvių žemių 
pakraščiais ilgainiui dalis lietuvių sugudė- 
jo. Tokiomis aplihkybėmisxyra suprantama, 
jog lietuvių kalboje galėjo įsiveisti ir gudų 
bei rusų kalbos skolinių, pvz. balana, 
čeverykos, lenkas, asilas, stik
las, turgus; knygos, karalius, 
miestas, verba, Velykos ir kt.

Po Lietuvos kriketo (XIV a.) ir ypač po 
Liublino unijos Lietuvoje -tolydžio ėmė stip
ry? lenkų Įtaka. ■ Žymi dalis bajorijos, di
duomenės, inteligentijos ilgainiui sulenkė
jo. Lenkų kalbos Įtaka labiausiai reiškėsi 
per bažnyčią ir mokyklą, kunigus ir dva
rus. Seimo nutarimu, 1697 m. lenkų kalba 
Lietuvoje buvo įvesta oficialine kalba vie
toj ligi tol vyravusios gudų kajbos. Vėles
niais laikais, daugiausia Vilniaus krašte, su
lenkėjo ir dalis valstiečių, ypač turtinges
nių ūkininkų. Sis lenkėjimo vyksmas Vil
niaus krašte labiausiai sustiprėjo tik antro
joje XIX a. pusėje, po baudžiavų panaikini
mo. Siekdami <$vilizacijos, kai kurie vals-

Kai paimi rankon scenos menininko mono
grafiją, tarp kitų jausmų visuomet įsimaišo 
ir tam tikras liūdesys; buvo gyveno, vai
dino dainavo ... O Antanina Dambraus
kaitė, kaip vist gerai žinom, dar gyvena, 
vaidina ir dainuoja. Atseit, liūdėti dar nėra 
ko. Priešingai, reikia visiems sugniaužus 
nykštį linkėti, kad jinai dar tobulėtų ir. 
koptų ’į didesnes aukštumas, nes daininin
kai tuo privilegijuoti, kad ir tremtyje jiems 
nedraudžiama skleisti sparnus. Nors jau 
visas dvidešimtmetis, kai ji nenulipa nuo 
scenos, bet kažkaip norisi tą praeities jrė- 
minimą į klišes dar atidėti bent penkiems 
metams, kuomet sukaktųyininkė ir vakaruo
se, bus susikrovusi pakankamą kapitalą, ir 
tik tuomet ramia sąžine galės atsigręžti į 
atsiminimus. Dar norisi, kad A. Dambraus
kaitė padainuotų ne tiktai Augsburgo ope
roje. *

Bet monografija jau ant stalo, raudonas 
viršelis, aukso raidės. Ar ją vartydamas, 
žiūrėdamas į nuotraukas, skaitydams kon
spektinius straipsnelius, gali pasakyti, kas 
gi ta Antanina Dambrauskaitė? Matai iš 
sandėlio išimtus puošnius kostiumus, foto
grafinės akies paryškintus grimo brūkšnius 
ir parašus: čia yra Mimi, o čia — Mažen- 
ka. Matai V. Jonyno, A. Varno, N. Kovo ir 
T. Zikaro jxirtretus: taip, tai ta pati A. 
Dambrauskaitė! Skaitai Kučiūno, Pilkos, 
Jurkaus, grafo Kalckreutho straipsnius ir 
aiškiai matai, kad čia visi rašo apie A.

trečiai tarėsi atsiribosią nuo niekinamojo 
baudžiauninko valstiečių luomo ir sukultū- 
rėsią pasisavinę lenkų bei sulenkėjusių ba
jorų luomo papračius ir kalbą. Tuo tarpu 
dar XVI a. Vilniaus ir Trakų apskritys te
bebuvo lietuviškos; lietuviškai kalbėjo taip 
pat šiaurinėje Lydos ir vakarinėje Ašmenos 
aps. dalyje. Lenkų įtaka paliko pėdsakų 
lenkiškaisiais lietuvių kalbos skoliniais, ku
rių, kaip ir kitų kalbų skolinių, dalis il
gainiui iš mūsų bendrinės kalbos buyo iš
mesta ir pakeista turimomis savomis lyti
mis. Štai keli lenkų skolinių pavyzdžiai: 
a k r e n t a s „laivas”, dūšia, kralikas, 
rinka, seimas, šaltyšius, Žal
nierius ir kt.

Po Lietuvos Lenkijos valstybės padaliji
mo (paskut. 1795) prisidėjo ir rusų kalbos 
įtaka. Ji daugiausia reiškėsi per kariuome
nę, mokyklą, valdžios įstaigas. Norėdami 
greičiau lietuvius surusinti, rusai 1865 m. 
uždraudė lietuvių spaudą, t. y. spausdinimą 
lietuviškų raštų lotynų raidėmis, teleisdami 
spausdinti rusiškomis (vad. graždanka). Tuo 
tarpu knygas rusiškomis raidėmis bei savo 
literatūrą lietuviams visaip kaišiojo. Lietu
viai šiam draudimui nenusilenkė, nors Įvai
riai persekiojami, savas knygas spausdinosr 
užsienyje, pirmiausia Maž.'Lietuvoje — Til
žėje ir kitur, kol rusai 1904 metais draudi
mą panaikino. Per tą rusų valdymo laiką 
pateko f lietuvių kalbą kiek ir rusiškų sko
linių; bet jų teįsigavo maža, daugis paskui 
iš mūsų kalbos pranyko (pvz. s 1 i e d o va
te I i s „tardytojas”, v o 1 a s t i s „valsčius”, 
r u č k a „kotelis” ir kt.).

Vakariniuose pakarščiuose, Maž. Lietuvo
je, iš dalies ir šiaurėje, lietuvių tautą ir 
kalbą nuo seniau yra veikusi germanų kal
bų įtaką. Apie Kristaus gimimą ir ilgesnį 
laiką po Kr. su germanais tiesiai tesusidū- 
rė prūsai, tai nedidelę dalį' skolinių esame 
gavę per jų tarpininkavimą. Per kuršius ir 
kitas šiauriau gyvenusias baltų kiltis ir 
šiaurės germanai yra turėję lietuvių kalbai 
labai nedidelės įtakos. Tiesiai su vokiečiais 
lietuviai tesusitiko vokiečių ordinui pradė
jus veržtis į Lietuvos žemę (XIII a.). Vėliau 
prie tos įtakos prisidėjo ir kai kurių vo
kiečių amatiijinkų, verslininkų atvykimas į 
Lietuvą, jos miestus.

Ypač į didelę vokiečių bei jų kalbos įta
ką pateko Maž. Lietuva, kuri po 1422 metų 
Melno, ežero taikos atiteko vokiečių ordinui. 
Lietuvių kalbos plotas iš pradžių buvo nu- 
tysęs iki Deimenos ir Alnos upių, o atski
romis salomiį lietuviai gyveno ir gerokai 
toliau į vakarus (pvz. XVI a. Karaliaučiuje 
buvo apie 7.000 lietuvių, arba 17.—24"/o vi
sų to miesto gyventojų). Ilgainiui'tas plotas 
palaipsniui ėmė trauktis į rytus, lietuviai 
buvo suvokietinti bei suvokietėjo. Tačiau 
XVI—XVII a. čia gyveno beveik vieni lietu
viai ir lietuvių kalba su reformacijos įvedi
mu vis tvirtėjo. Pagal 1524 m. vyskupo Po-j 
lenzo Įsakymą lietuvių kalba oficialiai bu
vo liepta vartoti bažnytiniame gyvenime. 
Maž. Lietuvoje ir pirmieji tikybiniai raštai 
lietuviams pasirodė lietuvių kalba, tokiu bū
du padedant pagrindus mūsų rašomajai kal
bai. Tačiau netrukus palaipsniui prasideda 
Maž. Lietuvos vokietinimas ir lietuvių kal
bos slopinimas. 1638 m. Įstatymas Įveda į 

Dambrauskaitę. Bet pats svarbiausias daly
kas — Dambrauskaitės dainavimas lieka už 
šios monografijos ribų. Štai dėl ko liūdesys 
apima bet kokios monografijos vartotoją. 
Tas pats jausmas, kai sv^čiuosna nuėjęs, 
sklaistai šeimos albumą, kuris, nesušildytas 
asmeninių atsiminimų, lieka šaltas, pelėsių 
drėgmės pagautas. Toks graudus likimas 
visų scenos menininkų, kurie būsimoms 
kartoms pertiekiami tiktai albumais.

*
Bent mums, lietuviams (ir tai tik nežy

miai daliai), tos nuotraukos iš dalies sušil
domos Kauno atsiminimų, prabyla gyvesne 
kalba. Tačiau vokiškojo ir angliškojo teksto 
vartotojams tai yra albuminio pobūdžio lei
dinys, kurio vertę pakelia tiktai skoninga 
išorė ir išsamios charakteristikos. Pasak 
Kučiūno, muzikos negalima aprašyti, vadi
nasi, neaprašoma ir daina, ir vaidyba. Tai
gi, tuomet monografijų uždavinį galima bū
tų suredukuoti tiktai į patį leidinio pavi
dalą. Ir tikrai, visais laikais tokius leidi
nius spaudžiant didžiausias dėmesys krei
piamas į meninę jų pusę.

*
Susitarę, kad nei raštu,.nei netobulu foto

grafijos menu mes negalime atvaizduoti to, 
ką išgyvenome klausydami ir žiūrėdami An
taninos Dambrauskaitės Otelio operoje, 
pavadinkime 20. metų sukakties motiografiją 
gėlių'- puokšte dainininkei. Ir iš šito taško 
žvelgdami, turėsime prieiti prie tos pačios 
išvados: gėlės turi būti pačios gražiausios, 
kokių tegalima rasti geriausiose daržinin
kystėse. f

♦
Monografijomis mūsų tremtis daug pa

darė, Įvesdami Į vakarus dar vieną iki tol 
nežinomą narį: Lietuvą. Tai yra mūsų smo
gikai dailininkai. Ar monografija apie An
taniną Dambrauskaitę taip pat iš geros pu
sės atvaizduoja mūsų meninį skonį? Mano 
įsitikinimu, neatvaizduoja. Ne dėl to, kad 
paskiri dailininkų darbai būtų nepakanka
mai kultūringi, kad galėtum rodytis Euro
poje. Yra ir Jonynas, ir Varnas, ir Zikaras, 
ir daugiau. Tačiau bendras knygos apipavi- 
dalinirfcas neturi stiliaus. Jau vien tik vir
šelio šriftas pa'dvelkia primityviškumu ir 
nekompozicingumu. Toks šriftas primena 
ant greitųjų piešiamus plakatus „grandio
ziniams šokių vakarams” arba, gimnazistų 
vakarėliams programas. Taip pat ir grafinis 
Nemuno vaizdas su lietuvišku kryžium yra 
beformis, brūkšniavimas chaotiškas, Jtesu- 
jungtas į vienijančią’ idėją. Be to, daug pri
mityvumo net gi technikos elementoriuje.. 
Panašiai ir užsklandoje „Kauno teatras”, 
kur medžio šakos neorganizuotos, nesuda- 
rydamos nei ornamento nei kitos minties, 
rodos, tik taip sau „kad užimtų tuščią vie
tą”. Ir tų užsklandų ar nebus per daug pri
kaišiota! Puslapyje, virš ir po nuotraukos, 
vaizduojančios sukaktuvininkę prieš mikro
foną, pripaišytos tautinės juostos yra ne
skoningos; nei stilizacija, nei natūralizmas! 
Nesuprantamas toninių nuotraukų ir štri- 
chinių užklandų kombinavimas, atrodo, kad 
rūpėta tiktai užkimšti tuštumas.

*
Spaustuvės darbas geras (to apie rišyklą 

negalima pasakyti), nuotraukos pasigėrėti
nos, taip pat ir tekstinis šriftas gražus, ti
tulinės raidės gerai parinktos, jxrpierius 
puikus. Vadinasi, buvo visos žaliavinės są
lygos Išleisti tikrai skoningai monografijai, 
parodančiai, kad ir mes turime geras dai
nininkes ir mokam jas kultūringai pagerbti 
už jų nuofielnus.

bažnyčias, šalia lietuvių, ir vokiečių kalbą, 
nors parapijoje ir labai maža tegyventų vo
kiečių. Germanizacija ypač sustiprėja XVIII 
a., labiausiai po 1709—11 m. didžiojo maro. 
Tuo metu išmirė apie 128.000—160.000 žmo
nių, arba 42—45<>/o visų Maž. Lietuvos gy
ventojų. Į mirusiųjų vietą buvo atkviesta 
vokiečių, daugiausia iš Salzburgo, Pfalzo, 
Šveicarijos. Daug jų apsigyveno pietinėje 
dalyje, ypač apie Gumbinę. į Klaipėdos 
kraštą jų nebuvo 'atsiųsta, todėl šios vie
tos ilgą laiką išliko beveik visai lietuviškos. 
Toliau vokiečių valdžia^ ypač per mokyklą 
stengėsi įvesti vokiečių kalbą vietoje lietu- 
vių. Pvz., toks buvo 1719 m. Henriko Lysi- 
jaus mokyklų reformos projektas. Taip pat 
1739 m. Vokiečių švietimo ministeris reika
lavo, kad pradedamosiose mokyklose ir ti
kybos mokslas būtų dėstomas vokiškai. Vis 
dėlto tie projektai iki XIX a. pradžios ne
buvo Įvykdyti. Dar 1800 m. daugumoje pra
dedamųjų mokyklų buvo mokoma lietuvių 
kalba. Plačiai lietuvių kalba ypač XVIII a. 
buvo vartojama ir oficiahniuose raštuose, 
teismuose. Lietuvių kalba labiausiai imta 
slopinti ir persekioti XIX a. Si kalba lai
kyta kliūtimi Fyisų valstybės stiprėjimui; 
Todėl, nepaisant lietuvių protestų ir nuola
tinių prašymų, lietuvių kalba buvo išmesta 
iš lietuvių pradedamųjų mokyklų 1872 m.

(Nukelta į 4 psl).
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UGO CARUSIS INFORMUOJA DP SPAUDA
Vienuoliktoji DP spaudos konferencija. Dalyvauja 11 JAV ir Kanados laikraščių atstovų - žurnalistų

(tęsinys iš pereito num.) ,

Atlikus spaudos konferenciją su Ugo Ca- 
rusiu visai vietoje būtų buvusi nors tfumpa 
pertraukėlė. Tačiau ji nebuvo padaryta, mo
tyvuojant laiko stoka. Man atrodė, kad ji 
nebuvo padaryta dėl to, kad DP spaudos at
stovai negautų progos susitikti su JAV ir 
Kanados žurnalistais. Ką gi, šeimininkų 
valia yra tvarkyti savo svečius taip, kaip 
jiems patinka. *

Taigi konferencija buvo tęsiama toliau.
— Kai kur IRO emigracijos valdininkai 

bandė DP atkalbėti nuo vykimo i JAV ir 
Kanadą. Taip 2 eirijos vienas IRO tarnau
tojas dėstė baltų stovyklų gyventojams, kad 
jiems nėra jokių galimybių JAV ir Kana- 

• doje susirasti darbą ir kad jiems daug ge
riau būtų emigruoti į Australiją ar Pietų 
Ameriką. Kaip reikia tai suprasti? Ar tai 
turi ryšį su pirmumu, kuris DP įstatymo 
yra numatytas baltams DP? Atsak.: IRO 
valdininkų pareiga yra tik padėti DP išemi
gruoti, bet ne propaguoti vieną ar kitą 
kraštą. Valdininkas, kuris tai darė, prasi- 
lėnkė su savo pareigomis. Prašome pranešti 
mums jo pavardę ir aplinkybes, kuriose jis 
tai darė.

— Ar IRO numato dabartinę transporta
vimo laivais būklę pagerinti? Emigrantai 
tvirtina, kad dabar laivai dažnai išvyksta iš 
emigracinių uostų pusiau tušti, o IRO nuo
lat nusiskundžia stoka transporto galimy- 

' bių, kad galėtų pagreitinti įkurdinimo rei
kalą. Atsak.; faktas, kad laivai su DP iš
vyksta pusiau tušti netitinka tikrenybės. Šio 
klausimo referentas įvardijo laivų pavadi- 

. nimus, išplaukimo datas ir nurodė, kiek tie 
laivai asmenų galėjo paimti ir kiek paėmė. 
Iš pateiktų duomenų susidarė vaizdas, kad 
laivai iki šiol buvo pilnai išnaudojami.

— Ar tiesa, kad amerikiečių zonoje dabar 
yra apie, 30.000 DP, kurie jau atliksi visus 
formalumus ir jau daugiau kaip metai lai
ko laukia išgabenimo j imigracijos kraštus? 
Atsak.: yra netiesa, kad toks skaičius asme
nų laukia, turėdami vizas. Jeigu žmogus at
lieka. tokius formalumus, kaip formuliarų 
užpildymas,' registracijos, sveikatos ir kito
kius patikrinimus, tai dar nereiškia, kad 
visi formalumai yra atlikti. Svarbiausias 
formalumas yra gauti vizą, o šito reikalo 
pagreitinimas ne nuo IRO pareina. Dabar 

' IRO išsiunčia kas mėnuo po 5000—7000 DP. 
Tiesa, Argentina yra pažadėjusi, suteikti 
20.000 vizų, bet kol jos konsulatas nepra
dėjo veikti, nėra galimybės jomis '-pasinau-

* doti.
Tas pat reikia pasakyti ir apie 6000 vizų 

latviams ir 5000 vizų estams, kurias Argen
tinos vyriausybė suteikė.

— Vis dar ateina daug nusiskundimu dėl 
tvarkos pereinamojoje Ambergo stovykloje. 
Ar yra kas nors padaryta ,tą reikalą patvar
kyti? Atsak.: jeigu būtų pateikti konkretūs 
faktai, tai būtų galima duoti šiam nusiskun
dimui eigą. — Prašome prileisti DP žur- 
halistūs į tą stovyklą, mes konkrečiai nus
tatysime tuos faktus, kurių nemato ar neno
ri matyti IRO valdininkai. Be to, prašome 
atkreipti dėmesį į DP spaudos straipsnius 
apie Ambergo stovyklą; ten yra išdėstyti 
visi konkretūs faktai. —

Jeigu į Pietų Ameriką 
tuojau pat (sigykif 

„ISPANŲ KALBOS Už 
AKIŲ DĖSTYMO KURSŲ" 

50-fies pamokų konspektą. Jan keletas 
Šimtų pasinaudojo šia vienintele pro- 
f;a ir daugybė gautų padėkos laiškų 
š 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.

— Kada gi pagaliau bus padarytas galas > normos, priimtos JAV., Oi šių normų dar
įsivyravusiai praktikai atskirti vyrus nuo j didesnis mažinimas neišvengiamai sukels 
žmonų ir vaikus nuo tėvų, vykdant įkurdi- I plaučių ir kitas ligas, kurios sutrukdys DP 
nimo programą? Atsak.: kai JAV parodys; emigraciją. Ar gali IRO padidinti stovyk- 
gerą pavyzdį, gal juo paseks ir kitos vals- I lose grindų plotą asmeniui iki 6 kv. m ir 
tybės. Pastaruoju metu Pietų Amerika ir j padaryti didesnėse patalpose pertvėrimus, 
Kanada pažadėjo šeimų nebeskirstyti. Tuoj kad atskiri šeimų nariai turėtų-nors mini- 
reikalu IRO gen. sek. Tuckas daro ir pa-: malini privatų kampelį? Atsak... tai parei- 
darys visus reikalingus žygius. rta ne nuo’ IRO, bet nuo karinės Naldžios.

— Kas yra Padaryta specialistų ir inte- Visi prašymai padidinti gyvenamą plotą yra 
•lektuaių įkurdinimo reikalu ir kas bus da- Į atmesti, nes valdžia neturi galimybės tai 
romą, kad intelektualai imigracijos kr aš-: padaryti. Mes darysime ir toliau žygių tuo 
tuose nebūtų naudojami kaip juodoji darbo . reikalu.
jėga? Atsak.: jūs jau žinot, kuo pasibaigė' 
Ženevoje intelektualu konferencija. Nuo to 
laiko padėtis nepasikeitė, niekas intelektua
lais nesidomi.

eafte1® ’sžssu j—. ,?«• "t;*--išemigruoti, palikti iki gyvos, galvos specia- ' }as VI1 08 r,usie? tre,,..a1’
liuose namuose Vokietijoje. Ar jau nėra vii- ; kurie liečia lenkus, būtų perduoti Lenkijos 
ties Įkurdinti kur nors tuos, kurie, nežiūrint konsulatui. Kadangi lenkų politiniai pabė- 
jų kūno trūkumų: yra įgiję specialybes ir Į ereliai nepripažįsta .Varšuvos vyriausybės 
dirba neblogiau už sveikuosius? Atsak.; konsubarinių atstovų, tai ar negalėtų IRO 
jums jau yra žinoma kad IRO „agresyviai” (j§sirnninti sau įgaliojimų tvirtinti lenkų 
p?S1ūlė kraštams priimti proporęmgai dar- sutuok(uvi a,ktus. Atsak.: IRO tikrai nė- 

E”.
dar lieka opus gal bendrą tvarką tai turi at.ikti tėvynes

— Užuot žmonėm veltui laiką leidus per- konsulatai arba ryšių karininkai,
einamosiose stovyklose, ar negalėtumėte su- I Normaliai imant, nėra įstaigų, kurios šiuo 
organizuoti iiems svetimų kalbų kursus, kad atžvilgiu del DP būtų pasiruošę teikti jun- 
nors šiek tiek pramoktų to krašto kalbą, į, įinę pagalbą Karp išimtis gali būti nuro- 
kurl emigruoja? Atsak.: kalbos mokymasis dyta .Kontrolės Komisuos 160 paragrafo 
yra individualus reikalas. Kolektyvinis mo-1 {’'jostatai. Pagal tai, DP gali kreiptis į 
kymas čia ne daug ką padeda. Be-to, žmo
nės tose stovyklose nuolat keičiasi. _ Todėl 
yra neįmanomas bet koks sistematinis kur
sas. Pereinamosios stovyklos nėra ■ vieta 
kalbų kursams. IRO dabar projektuoja per
einamosiose stovyklose tam tikrą orientaci
jos programą apie imigracijos kraštus.

— Jau senai yra pranešta, kad Australija 
priims neaprėžtą skaičių imigrantų. Ar.yra 
kokių smulkmenų apie tą projektą? Ar tai 
imigracijai yra nustatytas koks nors termi
nas? Ar bus* teikiama pirmenybių kokioms 
nors tautinėms grupėms? Ar bus priimama 
ištisom šeimom? Atsak.: IRO pasiuntė tuo 
reikalu i Australiją delegaciją, kuri ir pa
teiks smulkmenų apie tą imigraciją. Svar
biausia kliūtis tai programai vykdyti yra 
transporto priemonių- stoka. Jokio termino 
nustatyta nėra. Taip pat nėra jokių klau
zulių dėl tautinių grupių- pirmumo nustaty
mo. Šiais metais Australija pasižadėjo įsi
leisti 26.000 DP. — Ar galima važiuoti i 
Australiją savo lėšom? Apie tai pak'austas 
Australijos konsulas Augsburge, pasakė ne
žinąs. Atsak.; į šj klausimą atsakysiu kitą 
kartą, nes ir.'aš nesu kurse.

— Ar IRO negali padėti žmonėms pa
dengti fotografijų darymo išlaidas? Juk šei
moms su didesniu narių skaičium tai yra 
nepakeliamos sumos. Atsak.: dabar eirijoms 
yra skirtos sumos dėl fotografijų darymo, 
prašome ei rijose, reikalauti.

— Atlyginimai1 ir algos yra mokamos su 
dideliais užviilkinimais. Vokiečių burmist
rai šiame reikale kaltina IRO. Ar gali IRO 
šį reikalą tinkamiau patvarkyti? Atsak.: 
blogos valios nėra. Vokiečių įstaigos yra 
perkrautos darbu, dėl to negali išvengti už
delsimo. Visus skundus šiais klausimais 
siųskite i IRO employments, skynus.

— Ar yra nustatytas terminas, iki kurio 
giminės JAV turi paduoti pareiškimus, no
rėdami atsikviesti DP pagal DP imigraci
jos įstatymą? Atsak.: jokios datos dėl tų 
pareiškimų nenustatyta.

— Ar gali DP, dirbantieji IRO Įstaigose, 
sudaryti profesinę sąjungą ir ar IRO su 
tuo sutiks? Atsak.: tokia organizacija gali 
būti sudaryta karo valdžios ir IRO juris
dikcijos ribose. Tuo reika’u turi būti su
darytas statutas ir patvirtintas tiek karo 
valdžios, tiek IRO. Organizacija turi būti 
disciplinuota ir paklusti aukštesnės instan
cijos direktyvoms. Jokiu mokesčių tokiai 
organizacijai mokėti nereikėtų.

— Grindų plotas 4.27 kv. m. asmeniui 
yra nepakankamas tiek higienos, tiek hu
manistiniais atžvilgiais. Numatytoji ki"k- 
vienatn DP 11 kub. m. erdvė yra tik 50%

— IRO vyr. būsi, valdininko Griggo rai
tė 2 eirijos direktoriui sakoma, kad IRO 
yra nekompetentinga patvirtinti, kad lenkų 
piliečių sutuoktuviu aktai nekelia įtarimo.

IRO, o ši j karinę valdžią su prašymu, kad 
ji įsakytų vokiečiu štandesamtui (metrika
cijos ištaigai) registruoti vedybas.

— Ar š. m. rugsėjo 12 d. išleistas IRO 
administracijos Įsakymas Nr. 101, kuriuo DP 
yra pripažįstamos visos savivaldos teisės ir 
kuriuo numatoma, kad kiekvienoje stovyklo
je savivaldos organą sddaro tautiniai komi
tetai, dar tebegalioja? Augsburgo ir kitų 
eirijų šitas įsakymas yra ignoruojamas ir 
tautiniu komitetų nariai yra atleidžiami iš 
administracijos pareigų stovyklose. Vieton 
jų IRO savo nuožiūra stato naujus tarnau
tojus. Atsak.; to įsakymo turi būti laikoma
si, jis yra pilnoje galioje. Daugumo stovy
klų saviva’dos tvarka yra išlaikyta. Kur yra 
kitaip, malonėkite pranešti IRO centrui, iš- 
dėstydami -kokiu būdu yra prasilenkiama su 
šiuo įsakymu. Takiau tenka pabrėžti, kad 
visiškos laisvės IRO negali komitetams su
teikti, nes ii yra atsakinga už visą DP gy
venimo tvarką.

— Visokių tualetiniu prekių, kaip dantų 
šepetukų, šukų ir kitokių niekniekių DP yra 
gavę daugiau, negu reikia. Ar negalėtų IRO 
už tuos pinigus, kuriuos bereikalingai iš
mėto. tiems niekams pirkti, pagerinti maistą- 
stovyklose? Dažnai stovyklose gaunamo 
maisto žmonės negali naudoti dėl to. kad 
jis yra sugedęs. Visai neseniai vokiečių ke
pėjai atsisakinėjo kepti duodą iš miltų, ku
riuos DP gavo iš IRO, nes jie kenimui buvo 
netinkami. Atsak.: visokiu prekių išdavimo 
normas mums nustatė IRO centras Ženevo
je, mes io ir laikomės. Dėl tos pačios prie
žasties mes negalime pakelti ir maisto 
normų.

— Žinių agentūra Associated Press pa
skelbė šmeižiantį straipsnį prieš ankščiau 
buvusius UNRRA. o dabar IRO tarnautojus. 
Tą straipsni persispausdino daugelis vokie
čių laikraščių. Ar IRO imsįs kokių nors 
žygių protestuoti prieš tai? Atsak.: apie tą 
straipsni mes žinome. Jis buvo išspausdin
tas New York Herald Tribune laikraštyje. 
Ženeva duos į ji atsakymą. Kad vokiečių 
spauda jį persispausdino, tai nėra nuostabu, 
bet kad ir kai kurie DP laikraščiai tai pa
darė, tai nesuprantamas dalykas. DP spauda 
turi ne prisidėti prie Savo globėjų šmeižto, 
bet užkirsti jiems kelią. Tačiau gyvenime 
matome kitas tendencijas. Štai besilankant 
JAV ir Kanados žurnalistams Ingolstadto 
stovykloje, komitetas padaugino tą patį 
šmeižtą ir išdalino žurnalistams. Tamstos 
neturite supratimo, koki (snūdi tie žurnabs- 
tai susidarė apie DP moralę. Tokius šmei
žiančius lapelius platinti! Juk IRO dirba
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AKIMIRKSNIUKRONIKA
Tylos sąmokslui pasibaigus

Pereitą trečiadien) D. Britanijos delegatas JT visuotinio susirinkimo politinėje 
komisijoje, valstybės minisferis Mc Neillis, aiškindamas Vakarų nepasitikėjimą 
naujais sovietų nusiginklavimo pasiūlymais, išskaičiavo visą eilę sovietų pa
vergtų kraštų, nepamiršdamas ir Lietuvos. Tai jau antrą kartą vienos savaitės 
būvyje iš JT tribūnos viešai minimas pavergtos Lietuvos vardas. Pirmą kartą ji 
paminėjo įžanginėse diskusijose Belgijos minisferis pirmininkas P. H. Spaakas sa- 

.Vo visuotiną pasigerėjimą ir susidomėjimą sukėlusioje kalboje. Žodžiu, tylos są
mokslas prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją pasibaigė. Tiesa, dar niekas nereikalau
ja tuos kraštus išvaduoti. Visi tik žvalgosi kur rasti sau saugesnę vietelę, laiky
damiesi princiop: kaip pasiklosi — taip išsimiegosi. Tačiau sovietų delegacija 
vo didžiausiam nustebimui turėjo konstantuoti, kad Pabaltijo klausimas 
toli gražu nėra laikomas baigtu. Malikas politinės komisijos posėdyje 
siskutyjno pabrėžti, kad tie visi 
prievarta, bet savo noru, tačiau tie jo žodžiai nepadarė norėto (spūdžio.

Būkime realūs! Lietuvos vardas suskambėjo Paryžiaus de Chaillot rūmuose ne 
dėl to, kad prieš kur| laiką kuri nors tremtinių institucija pasiuntė memorandumą 
JT sekretoriatui. Popiežiui ar Prancūzijos prezidento kanceliarijai. Jis buvo mini
mas todėl, kad prieš sovietus prasidėjo plataus masto diplomatinė ir propagandinė 
ofenzyva, kuri pepraleis progos nepasinaudojusi nė vienu argumentu, argumenfė- 
liu. Tos ofenzyvos būvyje visuotinis susirinkimas svarstys ir attitinkamos komisi
jos prieš sovietų balsus patiektą „Žmogaus teisių Charta”, kurioje yra surašyta 
daug gražių tezių, pav.:

„kiekvienas individas turi teisę Į gyvenimą, lai^ę ir asmens saugumą” (3 sir.) 

„niekas negali būti sauvališkai suimtas ir laikomas” (7 str.)
Ir, svarbiausia, jos 2 str. nustato: '

„kiekvienas asmuo be rasės, spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar pa
žiūrų, turto ar luomo, tautinio ar socialinio skirtumo gali apeliuoti | šiame . 
pareiškime (vardytas teises ir laisves”. į

Tos Chartos svarstymas vėl leis paminėti mūsų vardą, o jos priėmimas eventua
liai duos mūsų klausimo iškėlimui ir formalų pagrindą. Aišku, ir tai priklausys 
nuo bendros ateities politinės būklės. Tačiau šiandieną tylos sąmokslo nebėra. 
Mes ne tik galime, bet ir turime prisidėti prie priešsovietinio sąjūdžio. Mums jau 
nereikės pūsti prieš vėją, bet tik pavėjui. Matome, kad visa eilė Rytų Europos 
politikų ir nepolitikų — patriotų panaudoja susidariusią būklę ir savo pretenzi
jom Į teisybę pareikšti. Deja, tų priešsovietinių kovotojų tarpe nedažnai girdime 
lietuviškas pavardes. Pasaulis susidomėjęs Kravčenkos, Guzenkos knygomis, Ko- 
senkinos šuoliu. Ilgų memorandumų, nukeliavusių ( archyvus jis neskaito. Valsty
bės vyrai, | kuriuos tie mūsų memorandumai buvo nukreipti, jų irgi neskaitė. Jie 
ir taip gerai orientuojasi padėtyje. Todėl mūsų uždavinys yra ne didinti archyvus, 
bet aktyviai prisidėti prie to galingo priešsovietinio vajaus, kuris dar plėsis ir 
augs. Kai kurie Rytų Europos politikai, ir kiti gražiai prisidėjo prie to sąjūdžio 
kaip tik todėl, kad jie nerašė ilgų memorandumų, bet kreipėsi į mases, eilnius 
piliečius, gatvės žmones, kurie dar nežino tikrosios padėties, kurie dar yra so
vietų apakinti, bet su kurių nuomone turi skaitytis ir vyriausybės.

Atėjo metas ir mums garsiau įsijungti | bendrą chorą už laisvę.
I save, l savo bylą,.pasaulio dėmėsi galima atkreipti (vairiais būdais. Juo 

originaliau, tuo geriau. Deja, iki šiol mūsų vadovaujančių veiksnių vartojamu 
būdu pasinaudojo Sirijos delegatas Saugumo Taryboje Faris ei Churis. Jis, būtent, 
ST posėdyje, Višinskiu: kalbant, užimgo. Publika turėjo gardaus juoko. EI Churi- 
so pavardė ‘apibėgo viso pasaulio spaudą. Bet gi miegu | save dėmesį galima 
atkreipti tik vieną kartą. Mūsiškiams derėtų, pareiškus protestą dėl to plagiato, 
pasiieškoti kitokio būdo. K. Ž1UBCIUS.

kraštai įsijungė j „plačiąją . tėvynę'

sa- 
dar 
pa

ne

Apie žmogaus
> (Atkelta iš 1 psl.)

— Ar Mrs. Rooseveltienė negalėtų pasa
kyti, kaip ji vaizduojasi mažųjų tautų rolę 
Jungtinių Tautų Organizacijoj, kur, atrodo, 
tik pasaulio galiūnai turi balsą? — klausia 
simpatinga moteriškaitė, . prisipažindama 
kad ir ji yra mažos tautos — Libano — 
spaudas atstovė.

— Jūsų iškeltas klausimas labai įdomus. 
Yra labai svarbu, kad mažųjų tautų balsas 
nuolat stiprėtų. Šioje srityje daugiausia pa
dėti gali pačios mažosios tautos atsiųsda- 
mos savo delegatais stiprias ir pajėgias as
menybes, tokias kaip, pavyzdžiui, Libanas 
kad atsiuntė p. Maliko asmenyje. Žmonių, 
kurių protingi žodžiai dvelktų nuoširdumu 
labai mums reikia, daugiau negu spindinčių, 
gražbylių diplomatų.

— Jei jAu pradėjome kalbėti apie mažas 
tautas, galime drąsiai nusileisti ir iki DP, — 
galvoja MINTIES korespondentas ir, pasik- 
viettys į pagalbą mikrofoną, užklausia:

— Mrs. Rooseveltienė tikriausiai bus gir
dėjusi apie Chaillot beproty, apie pirmąjį 
pasaulio piliety. Aš norėčiau patirti Mrs. 
Rooseveltienės nuomonę apie j( ir, iš viso, 
apie pasaulio pilietybę. Atstovaudamas DP, 
kurių vargai ir kančios Mrs. Rooseveltienės 
yra gerai žinomi, spaudą, aš norėčiau at
kreipti jos dėmes( ( tai, kad DP, sudėję 
daug vilčių ’ | JT, labiau domisi ne teoriš-

■ ka žmogaus Teisių Deklaracija, o konkre
čiu ir praktišku tų teisiu apgynimu.

— Neabejotina, kad pasaulinės pilietybės 
idėja kabo ore, kad ja visi domisi, — at-' 
sako įlrs. Rooseveltienė. — Galima būti 
tikriems, kad ir ži problema greitu laika

bus svarstoma. Tačiau reikia viską daryti iš 
eilės. Reikia sukaupti' visas jėgas, kad būtų 
pagaliau priimta pfti deklaracija. O po to 
jau eis atskirų paktų, garantuojančių tas 
teises, svarstymas. Tada ir Iškils pasaulinės 
pilietybės klausimas. Tačiau ir čia nereikia 
turėti iliuzijų: galima numatyti, kad kai ku
rios delegacijos (vėl suprask: sovietai) da
rys trukdymų ir šios problemos išsprendi
mui. ,
' DP „delegatai”, NAUJIENŲ ir MINTIES 
korespondentai, pritariamai linkčioja galvo
mis.

Arabai tuo tarpu pasinaudojo proga nu
sukti pasikalbėjimą l savuosius DP, išvytus 
iš Izraelio valstybės. Organizuojasi maža 
kontrataka prieš žydus, kurių užsienio rei
kalų mnisteris p. Moskė Shertokas vakar 
toje pat salėje smarkiai atakavo arabus.

Prieinama prie intymesnių klausimų. Pa
aiškėja, kad Mrs. RobseveMfenė nemano va
žiuoti į Siaurės Afriką, kad ji nemano nie
ko ypatingo ruošti savo gimimo dienai, ku
ri išpuola pirmadieni ir tt. Tiesa, dar vie
nas svarbus klausimas..

— Kokios nuomonės Mrs. Rooseveltienė 
apie naują suknelių madą, prancūzų vadina
mą new look? v

— Tvirtos nuomonės neturiu. Vakare la
biau mėgstu ilgas, sukneles, o dieną — 
trumpas. O sijonų ilgumą iš principo — 
skaityčiau grynai asmeniniu klausimų, pri
klausančiu nuo suinteresuoto asmens kojų 
gražumo.

Pasikalbėjimas baigiasi visai jaukioje 
nuotaikoje. ĮG Gyleni*.

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 Schwab. Gmiind, Postfach 49.

C. JOVAIŠAS,

dėl jūsų! DP spauda turi kovoti su tokiais 
reiškiniais. Aš kiaušiu jus. kokių žygių jūs 
manote imtis prieš šmeižėjus? DP balsas: 
ką mes galime žinoti, ar ten išdėstyti faktai 
yra tikri, ar ne?

— Kaip pareiškė Dr. Auerbachas, vals
tybės komisaras raslškai. religiškai ir poli
tiškai persekiotųjų reikalams, DP, kurie 
gyvena stovyklose, negalės pasinaudoti at
lyginimo (statymu (Wiedergutmachungs- 
gesetz). Ka rfiano daryti IRO, kad apsaugo
tų stovyklose gyvenančių DP teisęs šiuo 
atžvilgiu? Atsak.: stovyklose gyvenantieji 
yra įimti i kalbamąjį įstatymą. Mes darysi
me viską, kad tas įstatymas būtų tiksliai 
vykdomas.

Žodi tarė ir United Service for New 
Americans organizaciją atstovas Handelis. 
Jis pažymėjo, kad ppr savo ilgalaikę prak
tiką emigracijos reikaluose yra patyręs, jog 
to krašto, ( kuri imigruojama, kalbos mo
kėjimas yra pats svarbiausias dalykas. JAV 
darbdaviai daugiausia taip pat stato sąly
gą, kad imigrantas mokėtų anglų kalbą ... 
Jūs, DP spaudos atstovai, padarykite įta
kos savo tautiečiams, kad jie neatidėliodami 
imtų mokytis to krašto kalbos, i kuri numa
to imigruoti” — pareiškė Handelis. < Yra 
svarbu, kad nors pati minimumą pramoktų, 
—kokius 300—400 žodžių, kurie būtų su
rišti su numatomu darbu. Kalba tai yra 
svarbiausias bagažas, kuri kiekvienas DP 
turi su savimi pasiimti. Po kalbos dalykų 
eina psicholdginis krašto pažinimas. Jei 
krašto gyventoju psichologija yra pažįsta
ma, tai daug greičiau galima teiti ( tikrąjį 
to krašto žmonių gyvenimo kursą.

Konferencija buvo daugeliu atvejų filmuo
jama ir fotografuojama. Buvo galima paste
bėti nemaža* IRO tarnautojų pasitempimas, 
ypač aukštojo svečio ir užsienio žurnalistų 
dalyvavimo metu. J. V.

S. m. spalių mėn. 10 d. susisiekimo 
nelaimėje Mannheime-Kaefertalyje žu
vo mūsų bendradarbiai VYTAUTAS 
LEPESKA, gimęs 6. 7. 1923 Samuliš- 
šiuose, Alytaus apskr. ir HENRIKAS 
STAMPURECKAS, gimęs 26.8.1923 

Ząsliuose, Trakų apskr.
8184 L. S. C Inž. Petro Vileišio 

Vardo Kuopa

♦ Ketvirtadieni turėjo pradėti 8 valandų 
streiką maždaug 1 mil. Italijos valstybinių 
ištaigų tarnautojų, protestuodami prieš tąi, 
kad vyriausybė atsisakė patenkinti jų rei
kalavimus padidinti algas. (D/R).

♦ Prancūzijos vyriausybė nutarė Įvesti 
mėsos kainų kontrolę. Tuo būdu norima 
užkirsiu galimybę kilti kainai. (D/Afp).

♦ Lenkų ir čekoslovakų mišri komisija 
nutarė 1950 m. pradėti kasti Dunojaus Ode
rio kanalą, kad tuo būdu būtų galima iš 
Baltijos jūros susisiekti su Juodąja jūra.

6. SKOLINIAI
’ (Atkelta iš 3 psl.)

švietimo ministerio Fąlko įsakymu. Viskas 
turėjo būti dėstoma vokiškai. Tiktai pasku
tiniame skyriuje teleista lietuviškai pamo
kyti skaityti ir rašyti; tačiau kur vokiečių 
vaikų buvo daugumas, lietuvių kalba galė
jo būti ir visai pašalinta iš mokyklos. Prak
tiškai valdininkai ėjo dar toliau, siekdami 
germanizacijos tikslų. 1876 m. vokečių kal
ba paskelbiama vienintele Prūsijos valsty
bine kalba. Su kai kuriomis vietinėmis 
trumpalaikėmis išimtimis ji turėjo būti var
tojama mokyklų, kaimų bei valsčių sueigo
se. Kurj laiką XIX a. lietuvių kalba atskiru 
dalyku buvo dėstoma ir kai kuriose aukš
tesniosiose mokyklose, bet netrukus ji buvo 
iš ten pašalinta.

Kada taip lietuvių kalba buvo varžoma, 
o visa gyvenimo aplinka buvo vokiška, su
prantama, kad ir l pačią lietuvių kalbą pa
teko nemaža vokiškų skolinių, žodžių bei 
posakių; paskutiniu laiku tam tikrų žymių 
Maž. Lietuvos lietuvių kalboje paliko Ir 
vokiškoji tartis.

Vokiečių kalbos skolinių, dėl anksčiau 
minėtų priežasčių, randame ir už Maž. Lie-

tuvos sienų. Žinoma, jų daugiausia Maž. 
Lietuvos pakraščiais. Senesnių vokiečių 
skolinių nedaug tesame gavę (pvz. ama
tas, bakūžė, balkis, kunigas ir 

Hd.). Vėlesnio laiko yra daugiau, pvz. b iš
kiš, bos as, budelis, kambarys, 
rūmas, žiurstas ir kt.

Ne tik svetimosios kalboj yra turėjusios 
Įtakos lietuvių kalbai, bet ta įtaka yra reiš- 
kusis ir atvirkščiai. Žiloje senovėje, maž
daug baltų prokalbės metu, mūsų protėviaj 
gyveno artimoje kaimynystėje su suomių gi
minės tautomis. Tada daugiau kaip pustre
čio šimto mūsų prosenolių žodžių yra pa
tekę l suomių kalbas. Pvz. suomių p i r f t i 
(: liet, pirtis, latv. pi r t s), karelų, estų 
o i n a s (diet, avinas), suom. h e i m o 
(:liet. šeima) ir tt Tuo tarpu suomiškųjų 
skolinių lietuvių kalboje visiškai maža (pvz. 
laivas). Lietuviškų skolinių taip pat ran
dame lietuvių kaimynų gudų ir lenkų tar
mėse. Ne tik atskirų skolinių, bet ir lietuvių 
tarties Įtaką pažymi patys vokiečiai kalbi
ninkai Maž. Lietuvos. Prūsų vokiečių tar
mėse. (B. d.)
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