
TIESIOGINIAI SESIŲ DIDŽIŲJŲ PASITARIMAI
Penktadien’ | 

/
darusis Bremene

Bremenas (Dena). DP komisijas pirmi
ninkas Ugo Carusis prmadienl atvyko į 
Bremeną. Iš čia jis vadovaus emigracijai iš 
Vokietijos.! J.A. Valstybes.

Višinskis pas Bramuglty
Paryžius (Dena/Afp). Dabartinis Saugu

mo Tarybos pirmininkas Dr. Juanas Bra- 
muglia antradieni po tarybos posėdžio Ber
lyno klausimu priėmė sovietų delegatą Vi
šinskį.

Iš artimų sluogsnių pranešama, kad pa
sikalbėjimas vyko draugiškai.

JT sutartis sn IRO
Paryžius (Dena/Afp). Ūkio ir socialinės 

komisijos bendroji komisija antradienj 28 
balsais* prieš 6 (Sovietų S-gos, Čekoslova
kijos, Gudijos, Ukrainos, Jugoslavijos ir 
Lenkijos) balsus ir 8 susilaikius priėmė 
ūkio ir socialinės tarybos paruoštą projektą 
sudaryti sutarčiai tarp JT ir tarptautinės, 
pabėgėliu organizacijos (IRO).

Berlyno bylos sprendimo svarstymas
Paryžius (Dena). Politinėje komisijoje 
pirmadieni JAV ir Prancūzija pasiūlė 
atidėti atominės energijos komisijos po
sėdžius ir pradėt! šešioms didžiosioms 

valstybėms tartis tiesiogiai.
Pirmiausia atidėjo Palestinos klausimą ,ir 

svarstė pakomisės pranešimą. Warrenas 
Austinas, kaip JAV delegatas, ilgesnėje kal
boje pasisakė prieš sovietų siūlymą, kuris 
jau buvo atmestas pakomisėje. „JAV neke
tina atsisakyti nuo atominio ginklo, kalbė
jo’*', Austinas, jei nebus kontr.olės sis
temos, kuri sukliudytų kitoms valstybėms 
atominius ginklus turėti ir vartoti.

Prancūzijos atstovas P. Ramadier buvo 
nuomonės, kad atominių klausimu suintere
suotos valstybės turėtų jį svarstyti' priva
čiuose diplomatiniuose pasitarimuose, 
užuot dalyvavusios, konferencijos debatuose, 
kur labai dideff\jaidmenį vaidina- propa
gandas motyvas.

Sovietų delegatas Malikas savo kalboje 
panaudojo jau ■ žinomus argumentus, kodėl 
Sovietų S-ga negalinti sutikti su daugumos 
'siūlymu. Jis apkaltino pakomisę, kad ji ty
čiomis aplenkusi sovietų rezoliuciją, kuri

mus. Pirmasis kalbėjo Britanijos atstovas 
Cadoganas. Kaip anksčiau buvo susitarta, 
Cadoganas atvaizdavo, kaip buvo prieita prie 
susisiekimo su Berlynu suvaržymų. Cado
ganas pareikalavo, kad Sovietų Sąjunga, 
kaip JT chartos signataras, už smurto prie
monių pavartojimą turi būti pasmerkta.

Antras kalbėtojas buvo Amerikos atsto
vas Jessupas. Palietęs Įvairius sovietų iš
leistus z suvaržymus, Jessupas pareiškė, kad 
Berlyno gyventojų blokada sovietai siekia 
politinių tikslų. Jėgos naudojimu Sovietų 
S-ga pažeidžia pagrindinius JT dėsnius. 
JAV negalėsiančios eiti į derybas, kol so
vietai neatšauks spaudimo. z

Po jo kalbėjęs Prancūzijoą atstovas Pa- 
rodis irgi ’pareiškė, kad jo atstovaujamasis 
kraštas sutiks eiti į derybas su sovietais, tik 
atšaukus Berlyno blokadą.

Į posėdi buvo atvykę Višinskis ir Ma- 
nuilskis.

Kitas ST posėdis bus penktadienį Jame 
svarstys, kdkį sprendimą padaryti Berlyno 
klausimu.

Sovietai liūlys evakuoti

Staiga mirė ministeris Dr. J. Šaulys

Žydai nutrauks kovas
Telavivas (Dena/Afp). Laikinė Izraelio 

vyriausybė tučtuojau sutiko su vienu balsu 
priimtu Saugumo Tarybos nutarimu nu
traukti karo veiksmus Negebo srityje.

Tenai esantiems daliniams vyriausybė 
duos atitinkamus nurodymus, pranešama iš 
patikimų sluogsnių.

Clayus J Slew York*?
Berlynas (Dena). Amerikos karinis Vokie

tijas gubernatorius gen. Clayus antradięnĮ 
po pietų išskrido iš Berlyno į New Yorką.

JAV kongreso nariai Madride
Madridas (Dena/ReuteHs). 5 Amerikos 

demokratų partijos kongreso nariai padarė 
trumpą vizitą Ispanijos sostinėje. Iš čia jie 
lėktuvu išskrido | Briuseli.

Vienas iš jų, atstovas J. F. Wilsonas, pa
reiškė:

„Aš pats žiūriu | Ispaniją palankiai 
Tokiais laikais, kaip dabartiniai, turė
tume pasinaudoti pagalba kiekvieno, ku

ris eina prieš komunizmą.”
5 kongreso nariai iš Briuselio vyksta l 

*. laagą, o iš ten | Frankfurtą ir Heidelbergą.

Komunistai užėmė Cangcnn^
Nankingas (Dena/Afp). Komunistų radi- 

is praneša, kad Cangčune, Mandžurijoje 
kapituliavo Kinijos vyriausybės "60. armija.

Bandymas pralaužti komunistų apsupimo 
žiedą ir susijungti su kitais daliniais nepa
sisekė.

Pranešime sakoma, kad kapituliavo 7. na
cionalinės Kinijos armija ir 1. armijos da
lys. Nuo sekmadienio j komunistų pusę per
bėgo daugiau kaip 4.000 vyriausybės karei
vių.

Dėl pablogėjusios padėties generalisimas 
Cangkaišekas lėktuvu atskrido į Mukdeną, 
kad vietoje ištirtų sąlygas, kaip galima pa
sitraukti iš Mandžurijos ir ten esančius da
linius panaudoti šiaurės provincijose, ku
rios yra atsidūrusios pavojuje po Cinčavo 
kritimo.

Mirė feldmaršalas Brauchitschas
Hamburgas (Dena). Pirmadienio vakarą 

britų karinėje ligoninėje nuo trombozo mi
rė buvęs vokiečių kariuomenės vadas feld
maršalas Walteris von Brauschitschas.

Ispanų plrmybės Argentinoje
Buenos Aires (Deną/Reuteris). Ispanijos 

užsienio reikalų ministeris Artąją, išbuvęs 
Argentinos sostinėje visą savaitę, pasirašė 
4 sutartis, iš kurių viena numato, kad Į Ar
gentiną atvykę ispanai gaus visas piliečių 
teises.

Pagal kitas sutartis ispanai ir argenti- 
niečiai galės tarnauti kitos valstybės ka
riuomenėje, o universitetų laipsniai ir pro
fesinės kvalifikacijos, įgytos viename iš tų 
dviejų kraštų, pripažįstamos kitame.

Unrros istorija
VTasbingtonaš (AP). 1949 m. kovo mėnesį 

bus baigta rašyti Unrros istorija, kaip ji 
išleido 4 milijardus dolerių nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpti.

Istorijos parašymas kaštuos apie 119.000 
dolerių.

būtų buvusi didelis žingsnis į susitarimą. 
Jei tok| pat žingsni būtų žengusios JAV, 
susitarimas būtų įvykęs. Sovietų požiūri 
karštai parėmė Lenkijos ir Ukrainos dele
gatai.

Paruošė paaiškinimus
Trijų Vakarų valstybių atstovai sekma- 

diehį ir pirmadieni derino ąavo atsakymus 
I Bramuglios klausimus, kad būtų išvengta 
jau duotų paaiškinimų atkartojimo.

Priešistorę ir dabartinę blokadą gvildens 
Britanijos atstovas Cadoganas, o antrąjį 
klausimą apie keturių karinių gubernatorių 
tiesioginių derybų nutrūkimą atsakys Jes
supas ir Parodis.

Bramuglia prašęs sovietų delegatą atsa
kymą paruošti raštu ir įteikti. Bet Višins
kis jau anksčiau atsisakė nuo informacijų 
teikimo Berlyno klausimu.

Saugumo Tarybos antradienio popietinia
me posėdyje darbotvarkėje buvo Vakarų 
valstybių atsakymai | Bramuglios klausi-

x Vokletilę?
Londonas (Dena/Reuteris)ų „Daily Herald” 

Berlytio korespondentas praneša, kad
sovietai netrukus pasiūlysią Vakarų 
sąjungininkams iš Vokietijos atitraukti 

visus okupacinius daliniais.
Taip elgtis sovietus verčia sėkmingas' Ber
lyno blokados {veikimas, mažėjanti komu
nistų |taka Berlyne ir visoje Vokietijoje, sa
koma korespondento pranešime.

Pagal sovietų ' planą, ūkinė ir politinė 
kontrolė sovietų zonoje būsianti pavesta 
patikimiems ir diktatoriškus įgaliojimus ga
vusiems vokiečiams. Didelį vaidmenį 'Vai
dinsianti „liaudies policija”.

Sovietų baltoji kliyga apie Berlyną
Paryžius (Dena/Afp). Sovietų JT delega

cija antradienį kitoms delegacijoms išdalijo 
sovietų užsienio reikalų ministerijos baltąją 
knygą, kuri vadinasi „Sovietų S-ga ir Ber
lyno klausimas”.

Beromiinsterio radijo pranešima š. m. 
spalio 18 d. Šveicarijoje, Luganoje stai
ga mirė ilgametis Lietuvos pasiuntinys 
(vairiose valstybėse ir Nepriklausomy
bės akto dalyvis Dr. Jurgis Šaulys.

A. a. Dr. J. Šaulys gimė 1879 m. ba
landžio 23 d., Balsėnuose, Švėkšnos vL, 
Tauragės apskr. susipratusių lietuvių 
šeimoje. Nuo pat jaunystės dienų ve
lionis aktyviai įsijungė l lietuvišką vei
klą, dalyvaudamas anometinėse lietu
vių organizacijose, spaudoje ir visuo
meniniuose sambūriuose. Kur) laiką 
redagavo „Varpą”. Be to bendradarbia
vo „Okifiinke”, „Tėvynės Sarge”, „Vil
niaus Žiniose”, „Lietuvos Žiniose”, 
„Aušrinėje” ir kt. Vrą išvertės Sofok
lio „Antigeną”.

Žymiausią savo amžiaus dalĮ velionies 
paskyrė kovai dėl Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo, aktyviai dalyvauda
mas Lietuvos Tarybos darbuose, įvai
riose komisijose, posėdžiuose ir paga
liau padėdamas parašą ant žymiausio 
mūsų valstybės dokumento — Nepri
klausomybės akto.

Po1 nepriklausomybės atgavimo, ve
lionis -kuri laiką ėjo valstybines parei
gas įvairiose vadybose, o vėliau perė
jo diplomatinėn tarnybon, kurioje iš

buvo iki savo mirties. Kilus 2. D. ka
rui, iki veikė pasiuntinybė Šveicarijoje, 
a. a. Dr. J. Šaulys ėjo ten Lietuvos pa
siuntinio pareigas, o,po to pasiliko gy
venti Luganoje.

Netekus Lietuvai nepriklausomybės, 
a. a. Dr. J. Šaulys, kartu su kitais mo
šų diplomatais, su nenuilstama energija 
ir pasiaukojimu dalyvavo visoje diplo
matinėje veikloje dėl,Lietuvos laisvini
mo. Jis, kaip gyvas nepriklausomybės 
kovų liudininkas, savo šviesiu protu, 
nuosaikumu ir didžiu patriotizmu ak
tyviai (sijungė | laisvinimo akciją ir 
dalyvavo visgge vadovaujančių veiks
nių konferencijose. Velioniui buvo sve
tima visa tai, kas mus skiria, priešin
gumus kelia — jis visą savo sveikatą, 
energiją ir darbą paaukoja Lietuvai ir 
jos laisvei.

Su a. a. Dr. J. Saulio mirtimi lietu
vių tauta neteko žymaus visuomeninin
ko, gabaus diplomato ir didžio kovoto-, 
jo dėl Lietuvos laisvės. Tiek kovojąs 
Ir kenčiąs kraštas, tiek'išsiblašką po vi
są pasauli lietuviai įvertins šių .trarans 
lietuvio darbus, -kurie vfsifbmef/lika 
mums visiems geriausiu kelrodžiu | 
laisvę.

Delegatu rinkimai Prancūzijoje
Paryžius (Dena/Afp). Sekmadieni Prancū

zijoje {vyko delegatų rinkimai, kurių iš vi
so susidaro apie 100.000 ir kurie lapkričio 
7 d. rinks respublikos tarybos narius. Pa
gal Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos 
paskelbtus duomenis rezultatai atskiromis 
partijomis ir grupėmis yra šie: nepriklau
somieji radikalai ir nepriklausomieji res- 
publikininkai — 21.178; socialistai JSFIO) 
— 17590; gaullistai — 12.998; radikalai ir 
radikalsocialistai — 12.324; komunistai ir 
jų satelitai — 10.249; respublikinis liaudies 
sąjūdis (MRP) — 8890; nepriklausomieji 
socialistai ir nepriklausomieji dešinieji — 
8.424; laisvės partija (PRL) — 3293; Deši
nioji sąjunga (UDSR) — 809; įvairios gru
pės — 3203 delegatus.

Delegatų rinkimo rezultatus galima lai
kyti nuosaikiosios liftkmės laimėjimu. Atro
do, kad respublikos taryboje vyraus vidurio 
partijos. Nepriklausomieji sudaro apie 21% 
ir jie rinkimuose nulems, ar daugumą gaus 
gaullistai ar socialistai.

Daugiausia delegatų neteko krikščionys 
demokratai (MRP) ir komunistai; Prieš dve
jus metus gaullistai teturėjo 1000 delegatų, 
o dabar jų skaičius iškilo iki 12.000.

vienodinimu”, nekaip nuvertinimu. Mat, lig 
šiol prekybos reikalams buvo nevienodi 
franko dolerio kursai.

Streikas Prancūzijoje nesibaigia
Paryžius (Dena). Nekomunistinė' Prancū

zijos profesinė sąjunga „Force Ouvriere” 
išleido l streikuojančius Prancūzijos darbi
ninkus atsišaukimą, kviesdama grįžti į dar
bą. O komunistų kasyklų profesinė sąjunga 
graso tol streikuosianti, ko[ bus patenkinti 
jos reikalavimai. t

Lotaringijos anglių kasyklose streikas jau 
šeštadienį buvo pradėjęs atslūgti, ketvirta
daliui angliakasių pradėjus darbą. Tenykšr 
tėse geležies kasyklose dirbantieji darbinin
kai šeštadienį grįžo į darbą, nors terminas 
buvo nustatytas pirmadienis.

Prancūzijoą angliakasių streikas, pasak 
Afp pranešimų, pirmadieni paaštrėjo. Pom- 
pavimo ir ventiliacijos stočių darbininkai, 
kurie iki šol nebuvo nutraukę darbo, visą 
parą nepasirodė darbovietėse. Vidaus rei
kalų ministeris paskelbė pasirūpinsiąs sau
gumu tų kasyklų, kurias darbininkai paliko 
COT įsakymu.

Mikolalčiko memorandumas JT pilnačiai
Paryžius (Dena/Afp). Buvęs Lenkijos mi

nisteris pirmininkas St. Miko'.aičikas ir Dr. 
G. Dimitrovas, kaip pirmininkas ir genera
linis sekretorius tarptautinio ūkininkų są
jūdžio, kuriam priklauso visos Rytų Euro
pos ūkininkų partijos, pirmadieni

JT pilnačiai pasiuntė memorandumą, 
kuriuo Sovietų Sąjunga daugiau kai 100 
milijonų gyventojų vardu kaltinama Ry
tų Europos valstybėse daranti veiksmus, 

,kurie atvirai pažeidžia JT chartą, taikos 
Sutartis ir kitas tarptautines sutartis. 
Stalino politbiūras esąs pasaulinio komu

nistų sąmokslo centras, kurio klauso visos 
kitos komunistinės organizacijos ir kuris 
tiesiogiai kontroliuoja ūkini, politini ir "so
cialini gyvenimą tų kraštų, kur dominuoja 
komunistai.

Memorandumas prašo Jungtines Tauta* 
kad jos pasmerktų Sovietų Sąjungos 
tarptautinių sutarčių laužymus, kad pri

verstų ją pasitraukti iš kraštų, esan
čių už geležinės uždangos, ir ten (vyk
dytų laisvus rinkimus Jungtinių Tautų 

priežiūroje.
Pilnaties susirinkimui memorandumą 

įteiks Kubos delegatas Beitas.

Marshallis suka aplink Viduržemi
Atėnai (Dena/Reuteris). Prieš išvykdamas 

iš Atėnų, Amerikos užsienio reikalų minis
teris G. C, Marshallis pasakė, jog džiaugią-' 
sis atvykęs į Atėnus, kur pats nedaug te
matęs, bet pernelyg daug girdėjęs. Dėl da
bartinės kritiškos padėties atsisakė daugiau 
ką pareikšti. ' \

Graikijos vyriausybės sluogsniai Mar- 
sliallio vizitą laiko „demonstracija prieš 
tuos„ kurie graso Graikijos nepriklauso
mybei. Jo vizitas Graikijai bus padrą
sinimas vesti kovą iki sėkmingos pa

baigos”.
Pirmadienį popiet Marshallis atvyko | 

Rymą. Aerodrome jį pasitiko Amerikos am-
Nuo respublikos tarybos sudėties gana 

daug priklauso tautinio susirinkimo ir vy
riausybės likings. Dabar kyla klausimas, ar 
vyriausybė realia politika galės valstybės 
taryboj surinkti reikalingus balsus, be kurių 
nėra įmanomas sklandus abiejų rūmų ben
dradarbiavimas.

Naujas franko kursas
Paryžius (Dena/Reuteris). Prancūzijos vy

riausybė šeštadienio vakare paskelbė naują 
franko keitimo kursą. Ir toliau paliekama 
laisva devizų prekyba doleriais, šveicarų 
frankais ir Portugalijos eskudomis.

1 dolerio kursas dabar nustatytas 264 
(pirmiau 214) frankų, 1, svaras sterlingų — 
1.061 frankas perkant ir 1.063 fr. parduo
dant.

Importo ir eksporto atsiskaitymams bus 
ateityje imamas atitinkamas valiutų vidur
kis tarp oficialaus ir laisvos rinkos kurso.

Sis naujas franko kurso nustatymas gali 
būti labiau laikomas „suprastinimu” ar „su-

Kariuomenės rezervų ruošimas
Clarksburgas (V. Virginija). (Dena/Reu

teris). Prezidentas Trumanas pranešė davęs 
nurodymą krašto apsaugos ministerijai 
tuojau pradėti organizuoti visus kariuo
menės atsargos dalinius, kurie reikalin
gi valstybės saugumui, ir nedelsiant su
daryti energingą ir pažangią atsarginių 

ruošimo programą.
Prezidentas pasidžiaugė pažanga, kųįją 

šiuo atžvilgiu padaręs laivynas, ir padarė 
priekaištų armijos ir aviacijos pastangoms 
šioje srityje. i

JAV gynybos biudžetas
Washingtonas (D/R). Prezidento Trųma- 

no pranešimu, JAV gynybos biudžetas atei
nantiems ūkio metams sudarys 14.400.000.000 
dolerių. ,

Tame pranešime Trumanas sako, kad pa

saulyje pastebimas nedidelis įtampos atslū
gimas. Taikos perspektyvos pasidariusios 
gerėlesnės ir iš sovietų elgesio esą galima 
šio to tikėtis. Jis tvirtai manąs, kad pasau
lio taika pagaliau pasiseks išlaikyti. Dėl sa
vo perrinkimo | prezidentus esąs optimistas. 
Jis manąs, kad lapkričio mėnesį bus dau
gybė rinkikų, kurie nustebs.

Padėtis truputį atslūgusi, nes sovietai pa
matę, kad esą geriau gvildenti nuomonių 
skirtumus. Optimistu būti įgalina tas fak
tas, kad svarstymas tebevyksta J. Tautose.

Krašto apsaugos ministerija, pasakė Tru
manas, iš pradžių buvusi sudariusi 23 mili
jardų dolerių sąmatą. Tačiau jis sumažinęs 
ją iki 14.400.000.000. Einamaisiais finansi
niais metais šios išlaidos sudaro 12 mili
jardų dolerių. I

basadoriųp Ryme ir Italijos užsienio reika
lų ministeris grafas Sforza.

Pasak BBC, būdamas Ryme . Marshallis 
tarsis su ministeriu pirmininku de Osspe-
riu ir užsienio reikalų ministeriu.

Gali išeiti Viduržemio jūros aliansas?
Rymo spauda pirmadienio vakarą skyrė 

daug vietos Marshallio vizitui. Tačiau su
silaikė nuo nuomonės reiškimo. Komunis
tų „Unitą” paskelbė teiginį, kad

Marshaiiis ketinąs Italiją įtraukt* | Vi
duržemio jūros aliansą.

Antradieni priešpiet užsienio reikalų mi
nister! Marshall; priėmė Popiežius Pijus 
XII Castel Gandolfe. Audiencija truko pusę 
||ąlandos. Buvo gvildenami bendrieji žmo
niškumo ir taikos klausimai.

Paskiau Marshallis nuvyko Į Anzią, kur 
yra jo sūnaus ir svainio kapai, kurie Itali
joje žuvo 1944 m.

♦ Jugoslavijos vyriausybė pašalino 
lengvosios pramonės minister! S. Zlatieą ir 
jo vieton paskyrė J. Caspj. (D/R).

e
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Tūzas Višinskio rankovėje Savaitinė 'politikos apžvalga

Vaikštynės po svetinius daržusmis pasiūlys evakuoti,’ o paskum, su dar 
didesnėmis fanfaromis, paskelbs, kad sovie
tų įgulos drastiškai sumažintos. Sovietų 
kontroliuojama vokiečių milicija tada galės 
visai patogiai šokti į kiekvieno pasitrau
kiančio raudonarmiečio batus.

Netenka abejoti, kad toks manevras būtų 
labai efektyvus. Tai išlygintų jų prestižą, 
kurio labai daug neteko sovietai ir jų są
jungininkai vokiečių, komunistai dėl Berly
no blokados. O kadangi okupacinė kariuo
menė Vokietijoje yra nepopuliariausia, tai 
menevras turėtų geroką pasisekimą.

Šiam sovietų tūzui nukirsti yra vienas 
aiškus kelias. Vakarų valstybės turėtų . pa
čios pirmosios pasiūlyti tam tikromis sąly
gomis evakuoti Vokietiją.

Viena sąlyga būtų laisvi rinkimai JT 
priežiūroje ir sovietų paruoštos milicijos 
nuginklavimas. Kita sąlyga būtų 
tijos atsiginklavimo suvaržymo. 
JAV galėtų pasiūlyti Prancūzijai 
ropai skolinimą nuomojimą ir 
nuo agresijos iš bet kurios pusės.

Tačiau reikia manyti, kad sovietai telk; 
vakariečių siūlymą priimtų „iš principo”, 
bet iškeltų eibes kontrreikalavimų ir tuo 
padarytų susitarimą neįmanomą.

Vakarų politikoje Vokietijos klausimu ko
kia nors dramatinė raida nėra neįmanoma. 
Mat, vis labiau aiškėja vienas fakiaį; dėl 
Marshallio plano Sovietų S-ga atsidūrė de- 
fenzyvoje. Berlyno blokada parodė priešin- 

naudosiantis Korėjos Iga. O koks nors būdas turi būti^rastis. kad 
didžiausiomis fanfaro- I Vakarai ir vėl paimtų iniciatyvą. (NHT).

Paryžiuje sovietai ne kartą išdaigaudami 
prasitarė, kad reikia laukti didelės staigme
nos. Nors tai ir gaubiama paslaptingumo 
skraiste, bet be didelio galvosūkio galima 
suvokti, k^ Višinskis turi savo rankovėje. 
Atėjus metui jis pasiūlys visiškai atitraukti 
okupacines kariuomenes iš Vokietijos.

Yra pakankamai Įrodymų, kad Kremlius 
ruošiasi tekštelti ant stalo šį tūzą. Tai rodo 
kominformo deklaracija, reikalaujanti ati
traukti visas Įgulas, Korėjos precedentas, 
aiškiai inspiruoti straipsniai sovietų kontro
liuojamoje vokiečių spaudoje. Dar Įtikina
mesnių argumentų pateikia vakariečių ste
bėtojų pranešimai, kad rytinėje Vokietijoje 
sovietai paskubomis organizuoja patikimą, 
prosovietinę policiją.

Per pastarąsias savaites sovietų zoną tie
siog plūste užplūdo vokiečių karo belais
viai. Iš Rusijos grįžusių karo belaisvių dau
gumas būdavo apšepusios, išbadėjusios bū
tybės. O šie yra sveiki, gerai maitinti ber- 

: nai. Visi jie yra baigę sovietinį „antifasą” 
— Ipmunistinio paruošimo stovyklas — ir 
daugumas jų yra tarnavę von Seydlitzo vo
kiečių belaisvių armijoje.

šie vyrai yra įjungiami į rytinės zonos 
vokiečių policiją, kuriai yra skirta pasida
ryti visiškai patikima prosovietine milicija, 
ši milicija, be abejo, tuojau perims valdžią, 
jei tektų Vokietiją, evakuoti be sąlygų. Bet 
netenka manyti, jog Vakarų valstybės būtų 
tokios idlotės, kad sutiktų su sovietų besą
lyginės evakuacijos siūlymu.

Manoma Kremlių 
trafaretu. Pirma su

!

TRUMPOS ŽINIOS
AUSTRALIJA

garlaivio dūmtraukyje

' R

♦ Viename britų „ ,.
rasta 350 svarų opiumo. Tai didžiausia šios 
rūšies kontrabanda Australijos uoste. (AZ).

AUSTRIJA
♦ Sąjungininkai Vienoje uždarė „Alpen- 

ISndischer Heimatruf” laikraštį, kuris skel-
‘ ■ .............................. (D/R).

F. Dulle- 
_________ ____ ... __  ___ , ... su ameri
kiečių vyriausiuoju kariuomenės vadu ir

bė nacionalsocialistinę ideologiją.
♦ JAV atstovas J. Tautose J. 

sas lankėsi Vienoje, kur kalbėjosi

kitais pareigūnais. (D/Afp).
BELGIJA

♦ Belgijos karalius Leopoldas ir jo žmo
na atvyko į Florenciją, kur išbus keletą 
dienų, lankydami muziejus ir miesto meno 
rinkinius. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Nauju ambasadoriumi Čekoslovakijai 

JAV paskyrė J. E. Jacobsą, Amerikos de
legacijos tarėją J, Tautose. (D/Afp).

♦ Buvusio sudėtų vokiečių vado Hen- 
leino artimas bendradarbis Neuburgas Če
koslovakijos liaudies teismo nuteistas kalėti 
25 m. (D).

♦ Komunistinis „Rude Pravo” laikraštis 
Įspėjo Čekoslovakijos dvasininkus savo pro-
fesijos neišnaudoti akcijai prieš liaudies de
mokratiją. Jei dvasininkai nesiliautų, tai 
pagal naująjį valstybės saugumo Įstatymą 
bus baudžiami kalėjimu! iki vienerių metų. 
(D/R).

D. BRITANIJA
♦ JAV užsienio reikalų ministeris Mar- 

shallis spalio 18. d. gavo Londono univer
siteto garbės daktaro laipsnĮ. Ta pačia pro- 
ęfa tokius pat laipsnius gavo Winstonas 
Churchillis, poetas W. de lą Mare, penici
lino išradėjas x Flemingas Ir Canterburyo 
arkivyskupas Dr. Fisheris. (D/Afp).

♦ Dabar vykstančioje commonwealth? 
konferencijoje Australija ir Naujoji Zelan
dija pageidavusios, kad būtų sudaryta tai
kos sutartis su Jajxmija. (D/Afp).
- * Didesni oro manevrai, kuriuose daly
vaus britų ir amerikiečių aviacija ir kurie 
vyks virš Britanijos salų, prasidės spalio 
25. d. (D/Afp).

EGIPTAS
♦ „Achbar ei Yom” laikraštis šeštadienį 

rašo, kad į Egiptą neseniai atgabenta tam 
tikras skaičius atominių bombų, kadangi 
busimajame kare šis kraštas 
bios bazės vaidmenį. Keliolika 
rikos karininkų neoficialiai 
okupuotą Sueso kanalo zoną.

vaidins svar- 
aukštų Ame- 
lankė britų 
(D/Afp).

GRAIKIJA
♦ Graikijos užsienio reikalu ministeris

Caldaris pareiškė paryžiškio „Figaro” ko
respondentui, jog pranešimai apie „Viduri
nių Rytų bloko” organizavimą neturi jokio 
pagrindo. Tačiau jis prisipažino, kad daręs 
žygių dėl glaudesnių santykių su Vidurinių 
Rytų valstybėmis. (D/R). •"

♦ Amerikos ambasadorius Graikijoje 
pareiškė „Neto York Times” koresponden
tui, kad padėtis Orakijoje nesanti patenki
nama. Teksią smarkiai kovoti, norint su
mušti komunistų vadovaujamus sukilėlius. 
(D).

.INDIJA
♦ Naujasis Pakistano generalinis guber

natorius Nazzimuddinas pasakė BBC kores
pondentui, kad kraštas yra nusisatęs anti- 
komunistiškai. Didžiausioji kliūtis Indijai 
susitarti su Pakistanu yra Kašmiro konflik
tas. Tačiau karas esąs neįsivaizduojamas ir 
turėtų baisių padarinių. Dabartinė common- 
wealtno konferencija, gal būt, padėsianti iš
spręsti Kašmiro klausimą. (D/R).

■ ' IS VI^JR
♦ \ Slovakijos komunistų partija, kuri ne

seniai susijungė su Čekoslovakijos komu
nistų partija, vadinsis senuoju vardu, nors 
abi Komunistų partijos turi Vieną vadovybę. 
(D).

♦ Penktadieni Hondūre kilo revoliucija. 
Sukilėlių armijai šiaurėje vadovauja gene
rolas Rufina. (AFX

dėl Vokie- 
Pagaliau 

ir V. Eu- 
garantijas

„Jei negalime susitarti su kaimy- 
. nais, tai jie bent neturėtų vaikš

čioti po svetimus daržus”
—tokĮ kuklų norą pareiškė pereitą savai

tę E. Bevinas, aiškindamas politinę būklę Į 
metinę konferenciją suvažiavusiems britų 
įmonininkams. Deja, tie kaimynai apie to
kią elementarią mandagumo taisyklę, grei
čiausiai, nieko nėra girdėję ir sau vaikšti
nėja toliau. Todėl Bevinas, išvadinęs sovie-

prezidentas Trumanas šeštadienį pa- 
potvarkį sustiprintam JAV karinių

printi
sirašė
rezervų paruošimui.

IZRAELIS
♦ Per pirmuosius šių metų 9 mėnesius

j Izraelį imigravo apie 73.000 asmenų. Da
bar' kas mėnesį atvyksta po 10.000 asmenų. 
(D/R). .

♦ Palestinos arabų ir žydų komunistų
partijos ateinantį 
vieną-------organizaciją.

Amerikiečių 
mokslininkas

penktadieni susijungs Į 
(D/R).

j. a; valstybės 
atominės 'Įmonės Oak- 
D. Poo’.ė pareiškė, kadridge __________ . , ___

atomine energija varomo lėktuvo teorijos 
99% esą įgyvendyta. (AP).

♦ JAV užsienio reikalų ministerija de- 
mentavo Tasso pranešimą, kad. girdi, Grai
kijos valstybės aparatą Į visišką kontrolę 
paėmė 5.000 Amerikos kareivių ir 5.000 kitų 
amerikiečių, dirbančių ūkio ir politinėse 
organizacijose. (D/R).

♦ Amerikos kontržvalgybos viršininkas
‘ ‘ ...............   " metu yrakontradmirolas Hillekoteris šiuo 

Madride. (AZ).
♦ Tautinis serbų centrinis 

Washingtone, kuris yra sudėtas 
emigrantų, pasiuntė raštą Australijos užsie
nio reihajų niinisteriui ir dabartiniam JT 
pirmininkui D'r. Evattui, kuriuo atkreipia
mas dėmesys Į Jugoslavijos problemą ir pa
tariama pasisaugoti demokratiniams »kraš- 
tams nepasiduoti pavojingai iliuzijai, kad 
Tito režims persitvarko tautine ir demokra
tine linkme. (D/Afp).

♦ Kandidatas į prezidentus Deweys vie
noje rinkiminėje kalboje pareiškė, kad JAV 
sutinka derėtis su Sovietų Sąjunga drau
giškumo ir nuoširdumo pagrindu, bet nieku 
gyvu nesiduos įgąsdinamos. (Afn). s

♦ 12 vadovaujamų kornunistų, tarp jų 
JAV komunistų partijos' pirmininkas W. 
Fosteris patraukti tieson už ruošimąsi nu
versti Amerikos vyriausybę. (D/Afp).

♦ Amerikos atominės energijos komisi
ja praneša, kad sudarytas planas dviem 
įmonėms Colorade ir Utoje, kurios tiektų 
uraną. (D).

komitetas
Iš serbų

JUGOSLAVIJA
♦ Teisiamas tariamasis Jugoslavijos ka

raliaus Petro pasiuntinys A. Loncharicas už 
sienos peržengimą šnipinėjimo tikslu. (D/R)

♦ Jugoslavijoj vyriausybė pasiuntė notą 
Albanijai, kuria kaltina pastarąją, kad truk
danti Jugoslavijos piliečiams grįžti ir ver
čianti priimti Albanijos pilietybę. (D/R).

JUNGT. TAUTOS
♦ Paragvajaus vyriausybė nusprendė 

vėl užm'egsti normalius santykius su Ispa-» 
nija — Trygvei Lie pranešė Paragvajaus 
ambasadorius Washingtone. (D/Afp).

• KINIJA
♦ Komunistų daliniai užėmė Cinčavo 

miestą. Mieste tebevyksta kovos su Įgulos 
daliniais. (D/Afp).

♦ Nauju ambasadoriumi 
paskyrė Waldemarą Johną 
ris jau įteikė skiriamuosius 
prezidentui. (D/R).

LENKIJA
Lenkijai JAV 

Gallmaną, ku- 
faštus Lenkijos

PRANCŪZIJA
* Vonios kambaryje negyvas rastas bu

vęs Jugoslavijos pasiuntinys Danijai 'Todo- 
ras, kuris po karo gyveno Cambery, piet. 
Prancūzijoje. Policija konstatavo, kad jis 
buvo pasmaugtas prieš 10 dienų. (D/R).

* Prancūzijos vyriausybė 1948 na biud
žete sutaupys 8 milijardus frankų iš kariuo
menės išlaidų ir dar 6 milijardus frankų iš 
bendrosios administracijos išlaidų. (D/Afp).

* Streikuojantiems Prancūzijos darbi
ninkams remti Lenkijoje surinkta 2.740.000 
zlotų. (D). • A .

VOKIETIJA
♦ W. von Seydlitzas, kuris nuo pateki

mo sovietų nelaisvėn vadovauja „laisvosios 
Vokietijos tautiniam komitetui”, atvykęs Į 
Berlyną turėjo eilę pasikalbėjimų su sovie
tų okupacijos ir vokiečių civilinių Įstaigų 
pareigūnais, kaip spėjama, dėl policijos or
ganizavimo sovietų zonoje. (DL

Komunistai vėl Į salonus?
Tuo tarpu komunistai tebevaikštinėja po 

svetimus daržus, tačiau kartu pradeda justi, 
kad padai svyla. Iš Prancūzijos ir Italijos 
vis dažnėja gandai apie naują jų taktiką. 
Tiek viename, tiek ir kitame krašte, komu.- 

tus ekspansininkais ir „paskutine imperia- ■ nistus pašalinus iš vyriausybės, jie žadėjo 
fstų rase”, turi ieškoti atsakymo j seka n- - 
čius klausimus, kuriuos pavadino degančia jėgą, 
dabarties problema:

„Ar galime vieni šalia kitų gyventi? 
Kuriose srityse sovietai nori gyventi? 
Kaip toli siekia jų užmačios? Kokius 

jie turi tikslus?”
Lyg atsakydamas į tuos klausimus, Višins

kis. kalbėdamas JT politinės komisijos pa
komisėje, pareiškė sovietų sutikimą padėti 
kortas ant stalo, tačiau su sąlyga, kad pir
miau bus sunaikintos atominės bombos ir 
nusiginkluota. Netenka stebėtis, kad ame
rikiečių delegatas F. C. Osbornė tokį siū
lymą pavadino „absurdu” ir paklausė:

„Ar Sovietų Sąjunga yra pasiryžusi pa
tvirtinti savo atsisakymą nuo ekspansijos, 
atitraukdama savo „penktąją koloną” iš 
draugiškų kraštų?” Bet tas klausimas buvo 
retorinio pobūdžio, t. y. toks, kuriam lemta 
likti be atsakymo. Visi ir taip žino, kad so
vietai tol vaikštinės po 
juos kas nors išvarys.

*

svetimus daržus, iki

Iš tuščio į kiaurą 
trečią savaitę ieškojau 

neįsileisti į amerikiečių, 
daržus Berlyne. O jos

Saugumo Taryba 
būdo, kaip sovietų 
britų ir prancūzų 
„neutralūs nariai pasišovė tarpininkauti. Jų 
vadas Argentinos užsienio reikalų ministe
ris Bralnuglia, kuriam pirmininkavimą Ber
lyno byloje perdavė amerikietis W. Austi- 
nas (argi pirmininkausi savo paties byloje!), 
pasišovė žūt būt šalis sutaikyti. Jis tarėsi 
su šalių atstovais, tarėsi ir su 
traliaisiais. ,

Kalbėjo šiaip, kalbėjo kitaip, 
iš to galo ir iš ano. Ir vėl 
iki ... užmiršo, apie ką kalbėjo. Todėl pa
prašė šalis atsakyti į šiuos klausimus: 1. 
kaip sutriko jarekyba ir susisiekimas tarp 
Berlyno ir Vakarų Vokietijos? ir 2. kodėl 
4 didžiųjų valstybių susitarimas dėl Berly
no krizės sprendimą negalėjo būti įgyven- 
dytas?

Višinskis, kuris iš pradžių pasisakė ne
dalyvausiąs Tarybos posėdžiuos?, bet vėliau 
į juos atvyko, nors ir nekalbėjo, dabar jau 
neiškentė ir prasižiojo:'

„Perdaug naivu tikėti, kad mes čia 
prisiklijuosime”, sušuko jis ir sykį pra
dėjęs kalbėti vėl atkartojo, seną giesmelę, 
kad ST šioje byloje yra nekompetentinga. 
Savaime suprantama, kad jis dar porą 
kartų kumščiu trinktelėjo į stalą ir visas 
Bramuglios pastangas pavadino nevykusiu 
triuku. Bramuglia prieš tokį „negarbingą 
mūsų pastangų pavadinimą” pareiškė pro
testą.’, Na, bet atvirai kalbant, toks pilsti- 
jiėjimas iš tuščio į kiaurą geresnio pava
dinimo ir nevertas.
Todėl nenuostabu, kad; 

mes” šeštadienį reikalavo 
tarpininkavimo bandymus 
smerkti. Kadangi Taryba 
galiojančio sprendimo, tai visas reikalas 
pereis visuotiniam susirinkimui. Laikraštis 
neslepia, kad visi tie nutarimai turės tik 
moralinės reikšmės. Tačiau jėgą visados 
reikia pagrįsti morale. Tai moralei susti-

kitais neu-

Svarstė ir 
iš pradžios

„Neto York Ti- 
pagaliau baigti 
ir sovietus pa- 
negalės priimti

eiti į gatves kelti riaušių ir versti valdžią 
„ .• Ipratusio salonuose suktis Palmiro 

Togliačio balsą vis daugiau ir jaugiau 
j nustelbė žiaurus Z. Longo, Mussolinio žu
diko, balsas, o Prancūzijoje vis rečiau pa
sirodydavo tariamai sugyvenamas M. Tho- 
rezas. Ir čia buvo žadama griežčiau'elgtis. 
Bet paskutinėmis savaitėmis buvo pasisukta 
atgal.

Togliattis staiga pradėjo tyčiotis iš jo 
paties partijos mestų ginkluoto sukilimo ir 
partizaninių kovų šūkių, o Prancūzijoje ko
munistai staiga, visu aštrumu pasisuko prieš 
de Gaulę, užmiršdami vadinamąją „trečiąją 
jėgą". M. Thorezas pasiūlė sudaryti naują 
„liaudies fronto” vyriausybę, žadėdamas už 
tai tuojau grąžinti į darbą streikuojančius 
darbininkus.

Maža to, jis siūlo ne tik socialinę, bet ir 
išorinę taiką jos taip išsiilgusiems prancū
zams. Taikos troškimą gajj įvykdyti tik ru
sų prancūzų karinė salftarvė! Savaime su
prantama, kad už tai prancūzai turės atsi
sakyti nuo Marshallio plano. Bet — aiškina 
toliau Thorezas — tai nebus skaudu, nes 
per streikus, kurių nebus, Prancūzija nusto
jo tiek pat, kiek gauna iš dėdės Šamo. Ko
munistų nuomone, tokios vilionės vadina
majai „trečiajai jėgai” turėtų atrodyti labai 
patrauklios. Ir ne tik komunistams.

Pašalinis stebėtojas Johnas Fosteris Dul- 
lesas prieš savaitę išskubėjo pas Th. De
wey paaiškinti būsimam prezidentui, kad 
prieš de Gaulių amerikiečiams gal ir nerei
kėtą šiauštis. Aplamai imant, J. F. Dullesas, 
kuris dabar tyrinėja nuotaikas Vokietijoje,

yra laikomas prancūzų pažiūrų į Vokietiją 
didesniu šalininku leaip kiti amerikiečiai. 
Tokiu būdu Dullesas būtų tinkamas asmuo 
sueiti į glaudesnį ryšį su tariamai vienin- 
teliti galimu Prancūzijos išgelbėtoju de 
Gaulle. - a

Aišku, tos žinios yra spekuliatyvinio po
būdžio, 
keičia 
Italijos 
stogine 
savo šalininkams Įsako grįžti į salonus. 
Tas reiškinys parodo, kad buvusi taktika į 
tikslą neveda, kad ji Kremliaus siekimams 
daugiau pakenkė, negu padėjo. Ar tas grį
žimas į salonus reiškia, kad tylomis bus 
atsisakyta ir nuo kitų toli siekiančių planų 
Europoje? Šiaip ar taip vis daugiau aiš
kėja, kad Kremlius Europoje yra defenzy- 
voje, kad ne čia jis ieškos problemos:

„Ar galime vieni šalia kitų gyventi?” 
sprendimo.

tačiau kad ir kaip būtų,1 Ktemlius 
savo vaikštinėjimo Prancūzijos ir 
daržuose taktiką. Pamatęs, kad tie— 
prievarta čia nieko nelaimės, jis

*
Viskas Rytuose?! \ 
raktas Į pastovią 
Indijos vandenyno.

Bevinas aiškino, kad 
taiką slypi milžiniškose 
Artimųjų Rytų, Pakistano, Indijos ir Cei- 
lono problemose. Atrodo, jog, jo nuomone, 
Kremlius daugiau dėmesio atkreips į Rytų 
problemas, kur jis tikisi daugiau pasiseki
mo, negu Vakaruose. Savaitgalyje Įvykęs 
Marshallio vizitas Atėnuose todo, kad ir 
Valstybės D-tą pasiekė nerimą keliančios 
žinios iš Artimųjų Rytų, iš ten ir Krem
lius turi jausti didelį pavojų.

Graikijos armija yra amerikiečių aprūpi
nama. Dabar amerikiečiai nori turėti le
miamą įtaką ir jos vadovavimui. Turkijos 
armija irgi atsidūrė amerikiečių žinioje. Ir 
Persijoje amerikiečiai yra pakviesti pertvar
kyti aviaciją ... Iš visų tų kraštų galima 
ranka pasiekti sovietų gyvybinius nervus. 
Kaukazo ir Rumunijos naftos ' šaltinius, 
Ukrainos pramonės ir kasyklų sritis. Svar
biausia, kad tų kraštų daržuose 
vaikštinėti negalima. Nuo šitų 
savo akių niekados nenukreips.

Žydų teroristų veikla Anglijoje

sovietams 
kraštų jie 

VM.

Praslinkus kelioms dienoms po to, kai Į doito rytinėje dalyje gaminto: bombos ati- 
Jeruzalėje nuteisė jauną anglą kalėti »7 me- tiko tą tipą, kurias Papeno agentai naudojo
tus, viename Londono teisme buvo paskelb
tas sprendimas vienam žydų teroristui. Jis 
nusteistas taip pat laisvės atėmimu 7 me
tams. Bylos metu iškilo aikštėn keletas įsi
dėmėtinų smulkmenų apie žydų teroristų 
organizacijos veiklą Anglijoje.

Konstatuota, kad ta organizacija turi 
glaudžius santykius su tokia pat organiza-

Anglijoje 19(6 ir 1917 m.
Kaip Scotland Yardas dabar praneša, Taip 

pat tariama, jog irgi nuo bombos bus žu
vęs „Star Tiger” lėktuvas, kuris prieš kelis 
mėnesius dingo virš Atlanto. Lėktuvu skri
do oro maršalas sir Cuninghamas.

Be to, spėjama, kad žydų atentatininkai 
per pastaruosius ^/mėnesius padegė 2 britų

cija J. A. Valstybėse. Pasmerktasis jau tu- ' transportinius laivus, tiems laivams išplau- 
rėjo vizą Į JAV, bet ji suėmė prieš kelias kus iš Southamptono. Ir laiškinė bomba, 
dienas prieš išvykstant.

Jis buvo vadinamojo „Hebrajų legiono” 
vadovaujamas narys. Ši organizacija yra 
giminiška Irgunai Zwai Leumi.

Konfiskuotosios bombos buvo skirtos iš 
apyvartos išimtiems britų karo laivams su
naikinti, kuriuoį viena Londono firma tu
rėjo nugabenti į Iraką, kad iš ten būtų nau
dojami Palestinos kare.

„Hebrajų legiono” vicepirmininkas panei
gė, £ad teroristai neturi nieko bendro su jų 
organizacija. Bet vis dėlto faktas, kad pir-

sportinius laivus, tiems laivams išplau- 
iš Southamptono. Ir laiškinė bomba, 

kurią savo laiku gavo buvęs anglų Palesti
nos komendantas gen. sir Evelynas 
ris, buvo iš to paties- žydų atentatininko 
dirbtuvės.

■■ Pranešama, kad apie 20 bendradarbių 
paspruko. Labai galimas dalykas, kad jų

1 tarpe buvo patys didieji kaltininkai. Bet 
britų slaptoji policija žino jų pavardes. Ne
manoma, kad jie ateityje nurims, nes spė
jama esant planą, pagal kurį norima britų 
eksportą sutrukdyti teroristiniais, antpuo- 

ui g dili tail ja. „c, vis uexiu id.xida, sau yn- . liais.
mininkas, majoras Weiseris, jau pabėgo į I Londone laikoma tikru dalyku, kad žydų 
JAV. Pasak vicepirmininko pareiškimo, teroristo nuteisimas tokia bausme, kaip x 
„Hebrajų legiono veikla Anglijoje esanti anglo nuteisimas Jeruzalėje, nėra joks at
baigta”. I sitiktinumas. Tuo norima atvirai pademon-

Įdomu pažymėti, kad Scotland Yardo spe- strųoti, kad Anglija pasiryžusi reaguoti pa
salusis skyrius susekė, jog teroristų Lon-jgal dėsnį: „Akis už akį, dantis už dantį”.

Parke-

NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKUTINES DIENOS
—^įRASO KAZYS ŠKIRPA

Tęsinys 20.
Kai rugplūčio 19. d. grĮžau iš tos kelionės, nudžiugau 

dėl žinios, kad 
A. Smetoną iš 
šeima yra atsiradęs Berlyne. Buvo vokiečių numatyta ji 
perkelti kur nors Į Vakarų ar Pietų Vokietiją. Berlyne jam 
buvo leista apsistoti tik kelias dienas ryšium su reikalu pre
zidento marčiai pasinaudoti klinika. Iš tikrųjų prezidentas 
užsibuvo Berlyne daug ilgiau, ir tai suteikė man progos su 
juo apie viską plačiai išsikalbėti.

Kai kas seniau buvo linkęs daryti Lietuvos diplomati
niam postoviui Berlyne priekaištų, kodėl šis postovis ne
pasistengė pasimatyti su prezidentu tuojau pat, kai patyrė 
apie jo atsiradimą Eitkūnuose ir gauti iš prezidento visų 
reikalingų nurodymų. Tikiuosi, jog tas, kas susipažino su 
šio mano rašinio skiltimis, jau gavo Įsitikinti, jog tai buvo 
mali neįmanoma. Mano išvykimas iš Berlyno birželio 15-16. 
kritiškomis dienomis būtų ne tik buvęs lengvapėdiškumas iš 
mano pusės, bet gal net būtų pakenkęs pačiam prezidentui, 
būtent ta prasme, kad nebūčiau galėjęs laiku.susirūpinti, kad 
jo negrąžintų atgal per sieną. Be to, iki jo internavimo neį
manoma buvo suspėti nuvykti iš Berlyno Į Eitkūnus, o kai 
jau buvo internuotas, tai be vokiečių Įstaigų leidimo vargu 
ar būčiau galėjęs su prezidentu pasimatyti. Prašytis gi lei
dimo pas vokiečius man, atrodo, politiškai nederėjo, kad su-

vokiečiai pagaliau paleido prezidentą 
internavimo ir kad jis su visa savo

silaukus neigiamo atsakymo. Žinojau, jog sovietų ambasada 
atstatė į mane ir Į prezidentą savo akis, o vokiečiai buvo 
susirūpinę savo santykių išlaikymu su Maskva. Tačiau ne-

• palikau prezidento nepainformuoto apie tai, ką tuo metu 
veikė ir planavo mūsų diplomatinis postovis Berlyne. Tai 
buvo padaryta liepos mėn. antroje pusėje per vieną prezi
dentui artimą asmenį, ponią Tubelienę, kuriai parūpinau 
leidimą pasimatyti su prezidentu be pašalinių liudininkų. 
Grįžusi ji pranešė, jog prezidentas visam tam pritaria. Man 
buvo be galo sunku ant sąžinės, kad nepavyko-išsaugoti 
pasiuntinybės rūmų iki prezidento atvykimo į Berlyną ir 
kad todėl negalėjau suteikti jam ir jo artimiesiems geresnės 
pastogės. Jos nebeturėjau ir buvau pats/priverstas su savo 
šeima laikinai prisiglausti pas svetimuosius, kol suradau ir 

įsirengiau nuosavą privatinį butą. Taupydamas lėšas neži
nomam rytojui, prezidentas jautėsi priverstas su visa savo 
šeima ir artimaisiais apsistoti viename kukliame pensionate. - 
Susitikimas su a. a. A. Smetona, kaip Lietuvos i-espublikos 
prezidentu, kukliame kambaryje ir svetimame krašte, buvo 
graudus atsitikimas. Sunku jį'aprašyti, neatžadinus skausmo, 
kurį abu tada išgyvenom®. Pati aplinka, kurioje tas susiti
kimas Įvyko, be atskiro žodžio pasako, kokion padėtin pat?

, Lietuvos respublikos prezidentas ir jo diplomatinis atstovas 
Vokietijoje tada buvome atsidūrę.

Nors nuo Lietuvai tragiškų birželio vidurio dienų jau 
buvo praėję ištisi du mėnesiai laiko, bet A. Smetona vis 'dar 
atrodė perblokštas ir prikankintas. Žmoniškai tai buvo visai 
suprantama, kodėl. Juk ne kam kitam, kaip jam, A. Smeto
nai, teko tada stovėti tų siaubingų Įvykių centre. Todėl jis 
skaudžiau, kaip kuris kitas lietuvis, išgyveno Lifetuvos ne
laimės pasekmes. Tačiau, kaip gyvas to pasikalbėjimo liudi
ninkas, laikau reikalinga čia pažymėti, jog A. Smetona tada 
buvo ne tiek susikrimtęs dėl to; kad jo ilgametĮ režimą 
ištiko tokia didelė katastrofa, kuri ir jį patį taip skaudžiai 
nalietė, kiek buvo nusiminęs dėl bendros krašto nelaimės
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Paskutinės žinios iš krašto: • • . ‘ ' V 5 « v .

Pasakoja atvykusi iš Eietuvos.
I
 Didesnių militarinių pasiruošimų nei Lie
tuvoje, nei Rytprūsiuose nesimato. Šiaip jau 
kariuomenės kaip Klaipėdoje, Tilžėje, Ra
seiniuose kareivinės yra perpildytos. Kara-

Viena ponia, kilusi iš Panemunės, nesus
pėjo /tuo boševikų pabėgti ir 1945 m. Ryt
prūsiuose pateko rusams. Pradžioje dirbo 
kaip ir visi pasilikusieji vokiečiai žemės 
ūkyje įvairiose Rytprūsių vietose, bet gy
venimui taip pasunkėjus, jog negalėdama 
išsimaitinti, 1946 m. persikėlė į Lietuvą. 
Lietuvoje gyveno Viduklėje, Kubiliškiuose, 
Raseiniuose ir kt. Žemaitijos vietovėse iki 
1947 m. lapkričio mėn. galo. Po to vėl per
sikėlė gyventi į Rytprūsius — Tilžę, nes 
bolševikai pradėjo Lietuvoje esančius vokie
čius persekioti. Tilžėje išgyveno iki 1948 
metų rugpiūčio mėn. galo', ir kaip vokietė 
su vienu transportu iš Tilžės atvyko i so
vietų zoną, o iš čia š. m. s p a 1 i o mėn. 
pradžioje atsirado amerikiečių zonoje. 
Šios ponios pasakojimai, kaip ilgai Lietu
voje gyvenusios, ir iki paskutinio laiko su 
lietuviais susitikdavusios, manau, bus įdo
mūs ir daugeliui iš mūsų čia Vokietijoje.

Kai kur tik tuščios sodybos
Žmonių skaičius krašte yra gerokai su

mažėjęs, nes rusai daug yra susodinę 1 ka
lėjimus, išvežę ir dar tebeveža į Sibirą. Yra 
vietovių, kur pasilikę tuščios sodybos, arba 
jose palikti tik nedarbingi seneliai, o sveiki 
žmonės išvežti. Į išvežtųjų vietą vėliau at-

klių, o duoklių- neišsimokėjimas buvo pa
kankama priežastimi išvežti į Sibirą. Taigi 
kas tik žemės panorėjo visą laiką galėjo 
jos gauti ir taip daug'kur ūkiai yra suskal
dyti į |6—10 ha gabalus, ant kurių žmogus 
nepajėgia išlaidyti arklį ir karvę. Bendrai 
visame krašte retas kuris ūkininkas turi 
daugiau kaip vieną arklį ir karvę, nors 
žemės būtų ir didesnis sklypas, nes nuo 
gyvulių skaičiaus reikia taip pat atlikti įsi
pareigojimus (miško vežimas, pieno prista
tymas ir tt.). Taigi- Lietuvos tarybinė- val
džia ūkį privedė prie vieno arklio ir kar
vės sistemos.

Nuo pat bolševikų grįžimo varoma krašte 
nežmoniška propaganda už ūkio kolektyvi
zaciją — žmonių suvarymą į kolchozus. 
Krašte jaučiamas didžiausias pasipriešini
mas ir nenoras į kolchozus eiti. Šiuo metu 
kolchozų dar yra labai maža.

. Darbininkų uždarbis yra gana įvairus. 
Paprastas darbininkas mieste uždirba 300— 
400 rublių mėnesiui. Kai kurių produktų 
kainos yra maždaug tokios; 1 kg sviesto — 
70 rbl., lašinių — 60, mėsos — 25, bulvių 
centnr. — 25, kiaušinis — 1 rbl. ir tt. Tur
gai yra visur leisti, tik apylinkės, kurios

nėra pilnai savo normų išpildžiusios, tur
guose draudžiama tuos produktus pardavi
nėti, kurių norma yra nepakankamai atlikta. 
Kaime žmonės yra pavalgę pakankamai, kai 
miestą, žinoma, yra sunkiau.

Nors kraštas yra smarkiai nuo karo 
veiksmų nukentėjęs, tačiau atstatymo beveik 
nesimato. Žmonės neturi jokio noro imtis 
atstatymo, nes viešpatauja didelis netikru
mas ir išsivadavimo laukimas. Siek tiek 
naujų pastatų matosi Raseiniuose, Pagė
giuose ir Klaipėdoje, kur statyba daugiau
sia atliekama rusų tikslams. Pvz. atstatytas 
Pagėgių-Panemunės-Tilžės tiltas (medi
nis), nes jis reikalingas raudonajai armijai.

Partizanų veikla k

Krašto miškuose laikosi įsitvirtinę parti
zanai. Jie turi visų gyventojų didžiausią 
paramą. Rusų daromos „partizanų medžio
klės” dažniausiai baigiasi be jokių pasek
mių. Partizanai be reikalo nei gyventojų, 
nei rusų neužpuldinėja, tačiau kur reika
linga ginti platesnius gyventojų interesus, 
partizanai daug padeda žmonėms. Pasako
toja teigia, kad partizanų tarpe be lietuvių 
yr’s ir kitų tautybių.

Haučiuje yra labai' daug jūrininkų. Viena 
ka^ visame krašte yra žinoma, tai, kad ru
sai visu pajūriu daro didelius sustiprini
mus. Pajūryje nuo Klaipėdos iki pat Latvi
jos yra įvesta draudžiama zona, Į kurią nie
kas neturi teisės įeiti ir kurioje vyksta 
kažkokia statyba.

Klaipėdos kraštas ir Rytprūsiai
Klaipėdos kraštas jau yra pilnai apgyven- 

dytas ir pasakotojos teigimu tik lietuviais, 
žinoma miestuose esą ir rusų. Kas charak
teringa, kad Klaipėdos krašte nėra parti
zanų. Pats Klaipėdos miestas yra labai iš
griautas ir pilnas rusų kariuomenės. Kiti 
miestai ir miesteliai mažiau nuo karo nu
kentėję ir jau nuo griuvėsių susitvarkę.

Žemaitijos ūkininkai senu Įpročiu Į Klai
pėdos krašto miestus ir net į Rytprūsius 
veža Į turgus savo produktus, kurie čia yra 
daug brangesni, ūkininkams į Rytprūsių 
turgus vykti rusai netrukdo, nes jie patys 
viską tuoj išperka.

Patys Rytprūsiai kolonizuoti rusais, nors 
dar nemaža gyventojų ypač miestuose yra 
pasilikę ir ^vokiečių. Pvz. Tilžėje dabar vo
kiečiai sudaro apie pusę to skaičiaus, kurį 
jie turėjo 1939 m.

Karui pasibaigus Rytprūsiuose pasiliku- 
siems vokiečiams gyvenimą sąlygos buvo 
stačiai nežmoniškos, nes žmonės badavo. 
Tada Visa banga vokiečiai išsiliejo į Že
maitiją ir dirbo už valgį pas ūkininkus, 
ūkininkai buvo irgi labai patenkinti,( nes 
turėjo gerus darbininkus. Pradžioje bolše
vikai už vokiečių laikymą ūkininkams ne
taikė jokių sankcijų. 'Tačiau tuo pačiu laiku 
iš Rytų atplūdo nuskurusiu ir išalkusių ka
ro invalidų ir kitokio plauko rusų banga, 
ūkininkai rusų nenorėjo nei į kiemą įsi
leisti. Tada komunistų partija griežtai įsakė 
ir vokiečių nepriimti, o kas jau turėjo- 
įsakė atleisti iš darbo jr taip vokiečiai bu
vo vėl priversti iš Lietuvos grįžti J Ryt
prūsius ir Klaipėdos kraštą.

Šios vasaros pabaigoje rusai paskelbė, 
kad visi vokiečiai iš'Rytprūsių bus išvežti, 
nors vokiečiai jau seniai to prašė, bet iki 
šiol tie jų prašymai likdavo be pasekmių. 
Taigi, šių eilučių pasakotoja, nors ir bū
dama kilmės lietuvaitė, bet mokėdama 
gerai- vokiečių kalbą užsirašė ir šių metų 
rugpiūčio mėn. gale,' išvyko iš Tilžės l 
Vakarų Vokietiją. J. P. Kedys.

kelia kitus, jų tarpe esti ir rusų, bet kad 
daug rusų būtų Žemaitijos kaimuose pasa
kyti negalima. Masinį vežimą tekę matyti 
pačiai pasakotojai 1947 m. gegužės mėn. 
Tada į palyginti nedidelę Viduklės gelež. 
stotį buvo atsiųsta 40 tuščių vagonų į ku
riuos pagal planą rusai sugaudę sukimšo 
„antitarybinį” elementą. Suėmimo metu bol
ševikai įtikinėjo, kad jie nori dėl tam tikrų 
priežasčių gyventojus tik perkelti į kitas 
respublikas, bet jierps neįvyks nieko blogo, 
todėl išvežamieji galį pasiimti su savim vi
są judomą turtą ir net karves ir arklius. 
Kai kurie žmonės patikėjo tiems bolševikų 
teigimams ir į Viduklę stfvažiavo su ve
žimais, baldais ir gyvuliais, tačiau čia tuoj 
pat paaiškėjo bolševikų klasta, nes jie atė
mę iš žmonių geresnius daiktus ėmė parda
vinėti, arba sau pasiimti, o žmones uždarė 
į vagonus išvežė nežinoma kryptimi.

Laukia ir laukia ...
Visų krašto gyventojų rytinė ir vakarinė 

malda yra troškimas išsivaduoti iš 
kinės vergijos. Žmonės laukia ir 
kada prasidės karas. Nustatomos 
datos, kada turi kilti- karas, joms
nustatomos vėl naujos, kad tik sumažinus 
savo kančias lūkesčio viltimis.

Visame krašte viešpatauja didžiausias ne
tikrumas savimi, nes niekas negali garan
tuoti, kad pavyks išsaugoti laisvę ir gyvybę.

Kraštas ir ūkis
Grįžus bolševikams, kaip jau mums žino

ma, buvo įvykdyta žemės ’reforma, kuri 
vyksta be pertraukas visą laiką. Pradžioje 
daug kam buvo palikta 20—30 ha žemės, 
tačįau vėliau visi tos žemės pradėjo kraty
tis, nes negalėjo apdirbti ir išsimokėti duo-

bolševi- 
laukia,

„tikros” 
praėjus,

Jeigu Į Pietį), Ameriką
tuojau pat įsigyk!!

„ISPANŲ KALBOS - UZ
AKIŲ DĖSTYMO KURSŲ”

50-ties pamokų konspektą. Jai" keletas 
šimtų pasinaudojo šia vienintele pro- - 
ga ir daugybė gautų padėkos laiškų 
iš už jūrų įrodo, jog mano už akių 
dėstymo metodas tikrai įgalina kiek
vieną greitu

Rašykit:
C.

laiku ir gerai ispaniškai 
išmokti.

JOVAIŠAS, 
14a Schwab. Gmūnd, Postfach 49.

Vokiečiu Lietuvai padaryti nuostoliai / A. Vaidotas
Dz. Budrys savo straipsnyje rašo: „Res-■ Jau devyneri metai, kai prasidėjo antra

sis pasaulinis karas, kurio antraisiais me-1 pub’.ikinės Komisijos apskaičiavimu okupa- 
tais ir mūsų tėvynė Lietuva neteko laisvės. 
Antrasis pasaulinis karas palietė, daug tau
tų, daug milijonų žmonių ' išžudė, daug 
miestų sugriovė, daug neįkainojamų verty
bių sunaikino. Lietuva yra vienas iš tų 
kraštų, kurie per šį karą daugiausia nuken
tėjo. Lietuva neteko laisvės, per jos žemę 
du kartus praūžė karo audra ir ji gyvena 
jau trečiąją okupaciją, 
okupacijos iš Lietuvos 
žmonių aukų ir medžiaginių nuostolių.

Kiek iš 
džiaginių 
bolševikų 
26), mes 
jau gan daug buvo rašyta ir dokumentinės 
medžiagos paskelbta. .

Kas mūsų tautai teko išgyventi per trejus 
vokiečių okupacijos' metus (1941—1944), 
mes taip pat žinome. Tačiau kiek toji oku
pacija iš Lietuvos paėmė žmonių atikų ir, 
padarė medžiaginių nuostolių, mes net apy
tikrių duomenų neturime. Lietuva ypač' 
smarkiai nukentėjo 1944 m. vasarą vokie
čiams iš Lietuvos traukiantis ir raudonajai 
armijai antrą kart ją okupuojant. Vokiečių 
kariuomenė, traukdamos iš Lietuvos, be
prasmingai sunaikino- daug brangaus turto.

Bolševikams antrą kartą okujaavus Lietuvą, 
jų buvo sudaryta speciali respublikinė ko
misija apskaičiuoti vokiečių Lietuvai pada
rytiems nuostoliams. Toji komisija nuosto
lius apskaičiavo ir pamėgino juos dargi 
įvertinti pinigais, kurių suma sudaro de
šimtis milijardų rublių.

Kiek tie respublikinės komisijos vokiečių 
Lietuvai padarytų nuostolių apskaičiavimai 
yra teisingi- ir objektyvūs, šiandien mums 
neįmanoma spręsti. Tačiau tie jos paskelbti 
duomenys mums žinotini; Apie juos kalba 
LTSR Mokslų Akademijos tikrasis narys 
Dz. Budrys Javo straipsnyje „Lietuvos ūkio 
karo metu sugriovimas ir jo atstatymo per
spektyvos”, išspausdintame knygoje „Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos Visuotinio su
sirinkimo pirmoji sesija 1946. II. 20—23”, 
Kaunas, 1947 m.

Karo veiksmai ir 
pareikalavo daug

mūsų tautos žmonių aukų ir me- 
nuostolių pareikalavo pirmoji 

okupacija (1940—VI—15-4941.VI. 
bent apytikriai žinome. Apie tai

cijos metu buvo išžudyti 436.535' gyventojai 
(neskaiant karo belaisvių, kurių žuvusių čia 
priskaitoma 229.738) ir 36.540 žmonių iš
vežta į Vokietiją, kurių tik dalis tėra grį
žusi į Lietuvą. Mes prisimename, kad dau
giausia nukentėjo darbingojo amžiaus žmo
nės ir jaunimas ir šiuo atžvilgiu kraštui pa
daryti nepaprastai dideli nuostoliai. Statis
tikas pasakytų, kad buvo sugriauta vad. 
„gyventojų sudėties piramidė”, nuo kurios 
normalinės padėties pareina ir ateities gy
ventojų sudėtis bei prieauglis.”'

Toliau.iš minimo straipsnio sužinome, kad 
Lietuvoje, neskaitant £aimo pastatų, sunai
kinta arba labai sunkiai sužalota 36.000 
įvairios paskirties pastatų, iš kurių 11 tūks
tančių gyvenamųjų trobesių bendros kuba
tūros 8,4 mil. kub. m, 1,7 tūkst. pramonės 
gamybos pastatų, 56 elektros stotys, 682 
mokyklos, 30 teatrų ir klubų, 72 ligoninių, 
poliklinikų ir ambulatorijų pastatai, 5 bi
bliotekos, 2 muziejai, 249 įvairūs kulto pa
statai (bažnyčios, sinagogos ir kt.), 386 ma
gazinai, 18.538 sandėliai, 69 garažai, 170 
daržovių sandėlių, 156 grūdų sandėliai ir 
kt.

Iš didesniųjų pastatų susprogdinta 2emės 
Ūkio Akademijos rūmai Dotnuvoje, Fizikos 
-Chemijos Institutas Kaune ir kt.

. Be to, daugiausia kaimuose ir miesteliuo
se sunaikinta daugiau kaip 15.000 gyvena
mųjų ir daugiau kaip 29.000 kitokių pasta
tų, 18 mil. kub. m.

Iš stambesnės pramonės įmonių sunaikin
tos šios: metalo Išbrinkai „Pergalė” ir 
„Metalas”, gumos dirbinių fabrikas. „Gu
ma”, odų fabrikas „Furs”, popieriaus fabri
kas Petrašiūnuose, popieriaus kombinatas 
Orikiškėse, cukraus fabrikai Marijampolėje 
ir Pavenčiuose, likerių ir vaisvynių fabri
kas „Anykščių Vynas”; muilo fabrikas 
„Raudonoji Žvaigždė”, alaus darykla „Rau
donoji Pašvaistė”, tabako fabrikas „Zefir”, 
saldainių fabrikas „Rūta”, mėsos pramonės 
kombinatai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir 
Tauragėje, plytų fabrikas „Daugeliai”, la
kų ir dažų fabrikas Kaune, kalkinės „Ak

menė” ir „Pakruojus”, stiklo fabrikas Kau
ne; visiškai sunaikinta Kauno Petrašiūnų 
elektrinės, Panevėžio dizelinė elektros sto
tis, Vilniaus šiluminė elektros stotis, su
sprogdintas Vilniaus dujų fabrikas ir kt.

Vokiečių iš Lietuvos išgabentas šis tur
tas: 113 garo katilų, 17 garo turbinų, 77 
garo niašinos, 102 lokomobiliai, 8 garvežiai, 
162 dizeliai, 39 gazo generatoriniai varik
liai, 28 hidroturbinos, 129 elektro generato
riai, 10 judamųjų elektros stočių, 3924 elek
tros motorai, 1170 metalo piaustymo, 1227 
medžio apdirbimo ir 443 audžiamųjų stak
lių, 1660 auto mašinų, 2339 specialių siu
vamųjų mašinų, 480 traktorių, 2 kombainai, 
2416 traktorinių plūgų, 3426 traktorinės 
akėčios, 1443 kultivatoriai, 985 sėjamosios, 
894 plaunamosios, 260 kuliamosios mašinos.

Ypač smarkiai nukentėjo Lietuvos gyvu
lių ūkis. Tatai ryškiai matyti iš palygini
mo, kiek gyvulių Liteuvoje buvo 1945 m. 
sausio 1 d. ir kiek jų buvo prieš penkerius
metus laisvojoje Lietuvoje:

1945.1.1. 1940. LT.
arklių 223.589 568.480
bulių 5.521 13.917
karvių 386.418 ’ 814.590
kiaulių 776.387 1.272^060
veršiukų 231.383 411.383
avių 276.533 6381140

paimta daug 
nes į šiuos

Gyvulių iš Lietuvos buvo 
daugiau, negu čia pažymėta, 
statistinius duomenis nėra įtrauktas vokie
čių okupacijos meto Lietuvos gyvulių prie
auglis, kurio daug vokiečiai paėmė duok
lėms. Be to, reikia pažymėti, kad iš Lietu
vos ūkininkų gyvulius grobė ne tik. besi
traukianti vokiečių kariuomenė, bet taip 
pat ir per Lietuvą į Vakarus žygiuojanti iš
badėjusi raudonoji armija, kuri, gyventojus 
plėšdama, apsirūpindavo maistu. Pažymėti
na dar ir tai, kad daugiausia nukentėjo tos 
Lietuvos apskritys, kur žemės ūkis buvo 
pažangiausias, būtent: Marijampolės, Vil
kaviškio, šakių, •Raseinių, Šiaulių ir Ma
žeikių.

Tad matome, kad antrojo pasaulinio ka
ro metu Lietuvai pridaryta labai daug nuo
stolių. Bolševikų okupacijoje Lietuvos že
mės 
liau

ūkiui atsigauti neįmanoma. Jis ir to- 
tebežlugdoma.

• , . . . : ■ . ....... vi
Latvių informacijos centras JAV

JAV įsteigtas latvių informacijos centras, 
kuris bendradarbiaus su Amerikos politikos 
ir visuomenės veikėjais. Medžiaga centro 
reikalams siunčiama Latvių Centrinio komi
teto informacijos skyriui, LLV/SB

Mūs?; kalba amzlv, būvyje

, 8. Mūsų pavardės ir vietovardžiai

ir susisielojęs pirmiausia tuo, koks likimas laukia mūsų tau
tą, jėi atsidūrus po bolševizmo letena. Šiame sielvarte at
sispindėjo visa a. a. A. Smetonos moralinė stiprybė, kaip 
vieno iš didžiųjų mūsų tautos vyrų, visą savo gyvenimą pa
siaukojusio tautiniam darbūi ir kovai dėl Lietuvos politinės 
laisvės ir valstybinės nepriklausomybės. Ypač jis buvo su
sirūpinęs, koks laukia likimas lietuvių inteligentiją ir mūsų 
karininkiją. Jis su pagrindu prisibijojo, kad sovietiniai įsi
brovėliai nesigriebtų azijatiškų priemonių mūsų tautos elitui 
fiziškai išnaikinti, kuris negali išsižadėti savo lietuviškojo 
patriotizmo.

Per eilę pasikalbėjimų--išdėsčiau, ką esu nuveikęs ir kaip 
elgiausi, kada turėjau veikti savo iniciatyva, pasiremdamas 
vien duotais man, kaip Lietuvos pasiuntiniui, diplomatiniais 
įgaliojimais Lietuvos interesams ir jos nepriklausomybei 
Vokietijoje ginti. Artimos praeities įvykių užsiminimas bu
vo nemalonus dalykas, nes galėjo būti prezidento suprastas 
kaip priekaištavimai. Juo labiau, kad nebuvau tautiftinkas 
ir joks paskutiniojo Lietuvos režimo šalininkas, priešingai, 
buvau laikomas opozicijos žmoguijii. Tačiau neseniai išgy
ventų įvykių apibūdinimas bei padarytų klaidų analizė buvo 
neišvengiamos, norint geriau suprasti, kodėl viskas ne taip 
išėjo, kaip norėtume, kad būtų buvę, ir nustatyti teisingą 
diagnozę artimiausiai ateičiai. Bet prezidentas visa tai, ką 
jam pasakojau, kartais gal net pasikarščiuodamas, išklausė 
su dideliu pakantrumu, ir dėmesiu. Tuo jis tik dar kartą 
parodė savo didelį patyrimą politiniuose reikaluose. Nors 
praeityje su A. Semtona turėjau diferencijų, jaučiau, jog 
po įvykusios su Lietuva nelaimės niekas mudviejų ne
beskyrė, o tik viskas mus jungė. Prezidentas pritarė mano 
parodytai iniciatyvai bei padarytiems žygiams ir dėkojo už 
ryžtingą elgesį, ginant Lietuvos pasiuntinybės, rūmus nuo so
vietų pasikėsinimo. Be to, prezidentas labai apgailestavo, 
kad buvo vokiečių sukliudytas ir negalėjo ankščiau atvykti 
j Berlyną, kad savo aktyviu dalyvavimu prisidėtų prie Lie-

akcijos prieš w Sovietų Rusijos 
A. Smetona man taip ir pa-

dar susigriebėte protestuoti, aš

tuvos pasiuntinių išvystytos 
agresiją sustiprinimo. A. a. 
reiškė:

— Jūs, Lietuvos atstovai, 
gi ir to negalėjau padaryti.

— Ar nebuvo galima pareikšti kokį nors protestą, pasi
traukiant iš Kauno? — paklausiau.

— Maniau, bet negalėjau prieiti prie radiofono; opozicija 
savo nepaprastu triukšmu dėl mano apsisprendimo pasi
traukti į užsienį buvo A. Merkį stačiai apglušiijUsi — paaiš
kino prezidentas.

— Ar nebuvo įmanoma protestą kaip nors improvizuoti, 
kai jau buvote Kybartuose? — dar pasiteiravau.

— Nebesusigriebiau — kukliai atsakė prezidentas.
Tai tiesa, sunku jam buvo Kybartuose tai padaryti, kada 

Kaunas, užuot prezidentui kuo pageibėjęs, buvo įsakęs pa- 
. sienio apsaugos organams ir vietiniams šauliams A. Sme

toną sulaikyti jėga. Jo laimė, kad jis dar susigriebė pasku
tinėje minutėje ir ryžosi kelti koją per sieną. Jam tai, kaip 
Lietuvos valstybės galvai, be abejonės, buvo be galo sunku 
padaryti. Bet jis tai padarė ir, kaip dabar visi pripažįsta, 
tai buvo vienintelis kelias Lietuvos nepriklausomybės vė
liavai ginti, kada pirmiau nebuvo pasipriešinta ginklu so
vietiniams užpuolikams ir kada paskutinioji Lietuvos vy
riausybė net nesusigriebė pareikšti protesto prieš tą piktą 
svetimą agresiją.

Ta proga prezidentas A. Smetona papasakojo man, jog 
buvd davęs įsakymą krašto apsaugos ministeriui gener. 
Musteikiui suorganizuoti pasitraukimo į pasienį ginkluotą 
apsaugą. Generolas Musteikis, kaip žinoma, buvo prezidento 
nuomonės, kad reikia sovietų agresijai pasipriešinti. Vyk
dymas prezidento pavedimą, jis buvo davęs atitinkamus 

■įsakymus keliems mūsų kariuomenės pulkams, kurie buvo 
arčiau tos vietos, būtent 9. pėst. pulkui, 7. pėst. pulkui ir 
3. kavai, pulkui. - (B. d.)

Lietuvių kalbos turtas yra susidaręs ne^ 
tik - iš vadinamųjų bendrinių žodžių, bet ir 
iš tikrinių vardų. Tikriniai vardai tai pir
miausia mūsų asmenvardžiai (asmenų var
dai, pavardės) ir vietovardžiai. Juose esti 
išlikusių retų žodžių, lyčių; jie nemaža ką 
gali pasakyti ir apie žiląją mūsų senovę. Ir 
tikriniai vardai turi savo praeitį, savo rai
dos kelią. ,

Mūsų tikriniai vardai, kurių esama įvai
rių įvairiausių, labai maža dar tetyrinėti. 
Čia pasitenkinsime iškėlę vieną kitą jų rū
šį. Tikrinių vardų kilmės aiškinimas nėra 
lengvas, nes jų atsiradimo aplinkybės ir pa
ti raida dažniausiai nėra žinoma, ištirta. 
Todėl kai kurie tokie aiškinimai yra galimi, 
bet ne visada būtini.

Šiandien kiekvienas lietuvis vadinasi var
du ir pavarde (kartais ir keliais vardais ar 
pavardėmis). Seniau būta kitaip. Buvo lai
kai, kada žmonės ir visai nei vardų, nei 
pavardžių nenešioję. Ilgainiui, stiprėjant at
skiro žmogaus nusimanymui, sąmonei, atsi
randa ir asmenų vardai, t. y. asmenų pa
vadinimai, kuriais vienas žmogus skiriamas 
nuo kito. Seniapsi lietuvių asmens vardai 
(pavadinimai) randami XIII—XIV a. raštuo
se, dokumentuose.

Iš pradžių žmogus teturėjo vieną pavadi
nimą, nelyginant kaip vieną medį nuo kito 
skiriame vienu vardu; ąžuolą nuo liepos, 
beržą nuo alksnio ir pan. Todėl pvz. XIV a. 
dokumentuose randame lietuvius pasiraši
nėjant vienais asmens vardais: Dirkstelis, 
Eitutis, Daukšas, Ragelis, Pamplys ir tt. 
(1390 m.).

Kai gyventojų padaugėjo ir tuo pačiu 
vardu atsirado daugiau žmonių, vienu var
du jau nebegalima buvo išsiversti. Ypač 
kai' teko tiksliau užrašyti gyventoją kokiuose 
kariuomenės, teismo sąrašuose ar kitokiuo
se dokumentuose. Tada prie turimojo as
mens pavadinimo teko pridurti dar vieną ar 
daugiau pavadinimų, vardų, paaiškinimų. 
Todėl XV a. randame užrašyta: Minigau- 
das Vangsčio brolis, Minigaila Gaudručio 
sūnus nuo Vidiklės ir tt. (1406 m.L

o jei

Kai lietuviai pasikrikštijo, netrukus ir at
sirado šiandieninė asmens pavadinimo tvar
ka: krikšto vardas ir pavardė. Iš pradžių 
dar lyg gretaverčiais eina krikšto vardas ir 
senasis asmens pavadinimas, pvz. Mikolojus 
kitaip Minigaila (Michael alias Minigailo; 
čia pirmasis vardas yra krikštavardis, an
trasis — senovinis lietuvių asmens pavadi
nimas). Vėliau abu pavadiflimai greta ima
mi rašyti be paaiškinamojo žodžio „kitaip” 
ir pan. Todėl- jau XV a. pradžioje matome 
lietuvius rašantis šiandieniškai: Mikolojus 
Byliminas, Jonas Goštautas, Vaisymas Do- 
neikavičius ir lt. (1413 m.). Tačiau viena- 
vardžių (vienu asmens pavadinimu) lietuvių 
pasitaiko dar ir XVII a. dokumentuose, o 
šiaip privačiame gyvenime, žinoma, ir dar 
vėliau. Apskritai lietuvių pavardės nusisto
jo XVII-XVIII a. Bet moterys dar XVII a. 
vienais krikštavardžiais" terašomos;
rašomos su pavardėmis, tai ir be šių dienų 
moteriškų priesagų (Katerina Skreivė, Ma
rijona Raudė).

Pavardė, antrasis asmens pavadinimas, 
atsirado įvairiais keliais. Neretai sūnus bu
vo vadinamas savo vardu, tam tikru būdu 
pridedant dar tėvo vardą. Kaip pvz. pono 
vaikas vadinasi ponaitis, taip tėvo Ge
dimino vaikas Gediminaitis, o jei tas vai
kas buvo pakrikštytas Jonu, tai visas jo as
mens pavadinimas buvo dabar Jonas Oedi- 
minaitis; jei sūnus Gailius, o tėvas Jotvi- 
las, tai sūnaus pavardė buvo Jotvilaitis 
(vardu ir jaavarde jis vadinosi Gailius Jot
vilaitis) ir tt. Tokių pavardžių randame 
pvz. XVI a. dokumentuose. Tam tikslui var
totos ir priesagos -o n i s (Šimkus Jakobo-t 
nis), -ū n a s (Povilas Maciūnas), -ė n a s, 
-i n a s, u 1 i s, -e 1 i s ir kt. (Jonėnas, Jony
nas, Matulis, Kalvelis...). Neretai buvo pa
togu žmogui pavardę praminti iš jo kilimo, 
gyvenamosios vietos. Kas gyveno kaine, liko 
pramintas Kalniškiu, kas pakalnėje — Pa
kalniškiu, Pakalniu; kas miške — Miškiniu, 
o kas lauko gale — Laugaliu (iš Laukgalys) 
ir tt. Vietą arba gentinę kilmę gali reikšti 
pavardės: Žemaitis, Kuršas, Latvys (Latvė-

(Nukelta į 4 psL)
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Europos Federalistų Unijos nusistatymas 
Baltijos valstybių atžvilgiu
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Freiburgas. š. m. spalių mėn. 10 d. Frei-Įkiai nusistačiusi dėl tų tautų tremtinių at-| Reikia manyti, kad po šitokių pareiškimų 
.......... - “ “ ; stovų priėmimo, bet dar gi jau esanti iš ir mūsų visuomenėje pasireikš didesnis šu

to savo nusistatymo padariusi praktiškas iš- . sidomėjimas šiomis pastangomis suderinti 
vadas. laisvės ir taikos idealus. Ta proga pravar-

Miss Josephy nurodė reikšmingą atsitiki- 1 tu prisiminti ir Paneuropos minties tėvo 
mą su tremtyje esančiais rumunų atstovais, Coudenhove-Kalergi, dabartinio Europos 
kurių vardu buvęs Rumunijos užsienio rei
kalų ministras Gafencu esąs bandęs įsijung
ti į Europos federalizmo sąjūdį ir kad tas 
bandymas turėjęs sėkmės. Dėl to ir baltų 
tautų dalyvavimas, pasak Miss-Josephy, jau , .—------ ------------ r___ , -------------------  —
šiandien būtų priimtas palankiai ir dėl to, • tybėms žymė esanti ne. jų geografinė padė
tos anglų politikės ztvirtinimu, ji tai minčiai j tis’, bet jų laisvė, jų apsisprendimas gy- 
jsteigti tokį baltišką ar lietuvišką padalinį: Venti laisvomis demokratiškomis valdymosi 
visiškai pritarianti. Miss Josephy ne tiktai . formomis ir atsisakymas nuo vienos politi- 
parodė tokiam sumanymui daug simpatijos, i nės pakraipos absoliutizmo. Prisimintinas 
bet ir nurodė konkrečius kelius tam uždavi- j Coudenhove-Kalergi nurodymas, kad Va- 
niui įvykdyti. Be to, ji pareiškė sutinkanti ■ karams pasivadinus „laisva Europa", tame 
visais atvejais padėti tiek lietuviams, tiek 1 pavadinime glūdėtų dinamiškas momentas, 
kitoms baltų tautoms įsijungti į Europos 
susivienijimo sąjūdį. Dėl lietuvių akademi
nio tremties jaunimo įsijungimo Į tą fron
tą, ji nurodė .Jeunesse Europėnne — Ju
ventus” organizaciją. AJS „šviesa” atstovui 
pažymėjus, kad tas sambūris jau daugiau 
kaip prieš pusę metų esąs savo suvažiavi
me pasisakęs už Jungtinių Europos Valsty
bių idėjos rėmimą ir eventualų prięidėjimą

burgė įvyko iškilmingas Europos Unijos 
susirinkimas — kongresas, kuriame pirmą 
kartą pasireiškė ir neseniai susikūrusi vo
kiškoji pietų Badeno Europos Unija. To 
susirinkimo proga čia atvyko žymūs Euro
pos federalizmo atstovai: buvęs Prancūzi
jos abmasadorius Andrė Franęois-Poncet, 
žinoma filantrope, prancūzų rezistencijoj 
pasižymėjusi, o paskui dar labiau vokiečių 
belaisvių šelpimu pagarsėjusi, grafienė Su- 
zannet, įžymi anglų liberalų politikė ir EFU 
vykdomojo biuro bei Churchillio sukurtojo 
Jungtinės Europos Komiteto- narys Miss 
Josephy ir šveicarų tautos tarybos narys 
Schnyder.

Du Freiburgo liejuvių kolonijos nariai 
adv. VI. Požėla, ir dipl. teis. B. Bušackis, 
turėjo progą pasimatyti ir, ilgiau pasikal
bėti su Miss Josephy, kuri, neatvykus 
kongresą prof. dr. Brugmanskiui, EFU pir
mininkui, atstovavo tą Uniją šiame iškilmių 
akte. Pasikalbėjimo tikslas buvo išsiaiškinti 
EFU nusistatymą dėl eventualaus Baltijos 
tautų dalyvavimo Unijoje. Susidomėti tuo 
Europos visuomenės organizavimosi sąjū
džiu pagrindą davė ne tiktai to sąjūdžio di-‘ 

s džiulė reikšmė, bet. ir antrojo atstovo, kaip 
AJS „šviesos” CV vicepirmininko, formalus 
įsiteisinimas. AJS „šviesa” savo š. m. vasa
rio mėn. 29 d. visuotiniame skyrių atstovų 
suvažiavime yra ne tiktai pasisakiusi už 
Paneuropos idėją, bet ir už eventualų sam
būrio įsijungimą į tarptautinį Europos fe
deracijai Įgyvendyti sąjūdį. Jame sambūris 
mato lemtiną reikšmę mūsų ir kitų dar ne
laisvų nelaimingojo Europos kontinento 
tautų laisvės kovoje prieš totalizmą visose 
jo žinomose apraiškose.

Pasikalbėjimo metu Miss Josephy pareiš
kė, kad Europos Federalistų Unija esanti 
atvira organizacija, norinti sujungti visas 
Europos kontinento tautas pastoviais ir 
tampresniais federaliniais ryšiais, tačiau ji 
statanti sąlygą, kad priigiantieji nariai pri
pažintų žmogaus teisių chartą. Miss Jose
phy pareiškusi gerai žinanti, koks yra liki
mas tautų, patekusių totalinėms valstybėms. 
Tačiau Europos federalizmas, kovoje savo 
tikslus nusakąs ne negatyviai, bet pozity
viai. Jis kovojęs ne prieš ką nors, bet už 
konkretų tikslą, už Europos sujungimą, sau
gumą iri laisvę. Savo uždavinį vykdydamas, 
Europos' federalizmas susiduriąs su būtinu
mu vienijimo procesą pradėti nuo Europos 
vakarų. Dėl to dar prieš du metus, kai Šve
dijoje gyveną vienos baltų tautos tjariai 
norėję įsijungti į Europos federalistų sąjū
di, EFU vadovybė tarėsi negalinti paten
kinti to prašymo. Tačiau šiandien jau tuo 
reikalu vadovybėje esanti visai kita pažiū
ra. Dabar vadovybė esanti ne tiktai palan-

Parlamentinės Unijos generalinio sekreto
riaus, 
kimą,

' tybes
' vauti

prieš gerą pusmeti padarytą pareiš- 
kad esą, neteisinga vadinti tas vals- 
Vakarų Europa, kurias sutiko daly- 
Marshallio plane; būdinga toms vals-

skatinantis ir kitas tautas dėtis prie ben
druomenės, siekiančios glaudesnio tautų 
bendradarbiavimo.

Pagaliau kas nebus skaitęs ar girdėjęs 
EFU centrinio egzekutyvo nar'o, garbingo 
vienuolio tėvo Chaillet jo redaguojamame 
„Temoignage Chretien’/ - spausdinamus ug
ningus straipsnius apie dabartinę PabaltijoUž LĮ luujus icmiiiiq ii vvcmuaiu jji lyiucjiiiių . w•• • — - —g--- , -----------------i - --- -j

prie tarptautinio panašių tikslų sąjūdžio, tautų, o ypačiai jam konfesiniai artimos 
Miss Josephy maloniai leido pasinaudoti jo- Lietuvos kančią Sovietų okupacijoje? Tai 
šio; rekomendacija užmezgant ryšius su vis dvasia, 
aukščiau minėtu sąjūdžiu. Europos federalizmo sąjūdyje. B. B-is

besireišikanti rezistenciniame

VLIKo p-kas kun. M. Krupavičius Memmingene

ŠVEDAI NORI PADĖTI
Švedijos vyriausybė pasiūlė 16 DP amatų 

instruktoriams iš Vokietijos britų ir .ame
rikiečių zonų papildyti savo mokslą ir dės
tymo metodus Švedijoje. Šiam reikalui šve
dų vyriausybė jau paskyrė 80.000 kronų. 
Stipendininkų amžius nustatytas nuo 23 iki 
40 metų,. ir jie parenkami iš kvalifikuotų 
darbininkų su tam tikrais gabumais ir dar
bo praktika. Kursai truks 4 mėnesius, o 
juos baigę bus paskirti mokytojais amatų 
mokyklose Vokietijoje ir Palestinoje. Kursai 
prasidėjo jau rugsėjo mėn. 6 d. ir susideda 
iš teorijos ir praktikos skyrių. Pirmame 
bus supažindinamą su naujaisiais amatų 
mokymo metodais,' antrame numatyta ap
lankyti Švedijos amatų mokyklas, fabrikus ir 
ūkius. (LLV/SB).

Spalio 15 d. VLIKO pirmininkas kun. My
kolas Krupavičius, lankydamas savo vien
minčius Memmingene, ir susirinkusiai lie
tuvių visuomenei padarė platų pranešimą 
apie dabartinį gyvenimą Lietuvoje, apie mū
sų krašto ir tremtinių būklę bei emigraciją.

Ponas Pirmininkas perdavė susirinku
siems Visą eilę gražių kovų dėl Lietuvos 
laisvės pavyzdžių, pailiustruodamas juos 
Lietuvos laisvės kovotojų žygiais, kurių tik
rumą paliudiję iš Lietuvos atvykę aktyvio
sios rezistencijos atstovai. Tėvynėje, kurią 
mes palikome, visi likusieji, vyrai, moterys, 
ir net vaikai, esą" įsijungę ( aktyvią ar pa
syvią kovą dėl Lityuvos laisvės. Pažymėti
nas esąs faktas, kad ten mažesni ūkininkai 
ir darbininkai esą daugiau (suraukę į prieš- 
bolševikinę veiklą, kaip kad stambūs ūkinin
kai, kurie esą daugiausia pasyvūs. Ir tai 
esąs žymia dalimi nuopelnas savo laiku pra
vestosios žetpės reformos. Šia proga užak
centavo *aktyvios kovos dėl Lietuvos laisvės 
reikalą, pažymėdamas, kad mūsų tautos is
torijoje būsiąs neigiamai įvertinfas momen
tas, kai mes, nepakėlę ginklo, pasidavėme 
svetimiesiems.

Toliau pranešėjas pažymėjo partijų rei
kalingumą, nes gi, kur nesą partijų, nesą 
ir demokratijos. Vis dėlto šiandien nesąs 
laikas didinti partiškumą ir reikštis politi
nėms rietenoms. Partijos turinčios racijos, 
tačiau tik savo žemėje gyvenant, kai reikią 
duoti toną ir kryptį valstybiniam gyvenimui.
— Dėl ko partijos šiandien gali dar kovoti?
— klausė pats savęs pranešėjas. — Gi dėl 
niekų. O apie save patį pakartojo jo seniau 
paskelbtą posakį; „Aš ir pačiam velniui nu- 
slimčiau kepurę, kad tik tuo būtų galima 
padėti Lietuvoj reikalui.” Vieningos kovos 
dėl Ljetuvos 
vienybę.

Kas liečia 
koje, esą kai 
mos įstaigas jau daugiau šnekančios su mū-

laisvės vardan kvietė visus į

mūsų reikalus užsienio politi- 
kurių palengvėjimų. Atitinka-

sų diplomatiniais atstovais. Neseniai jis ir 
Vykdomosios Tarybos pirmininkas p. Si
dzikauskas gavę vizas kuriam laikui išvykti 
į Jungtines Amerikos Valstybes. Ši jų ke
lionė įvyksianti greičiausia sausio mėnesį.

Antroji pranešimo dalis buvo emigracijos 
klausimai. Čia kun. Krupavičius pareiškė, 
kad arčiausiu ir tiesiausiu keliu, kuriuo at
važiavome iš Lietuvos, greičiausia nebegrį- 
šime. Tačiau vis dėlto mūsų tautiečiams ne
są ko lįsti į kiekvieną pirmą pasitaikiusią 
skylę. Emigracijai reikią pasirinkti geriau
sius kraštus, kuriais esą J. A. V., Kanada ir 
D. Britanija. Svarbu esą visais galimais bū
dais išlaikyti tautos veidą. Ypač tremtiniai 
turį rūpintis gimimų padidėjimu. Prašė sau
goti jaunimą nuo svetimų papročių ir iš
laikyti Hėtiivių kalbos grynumą.

Susirinkusieji patiekė prelegentui kai ku
rių paklausimų. ( klausimą, kiek tikslu da
bar kai kurioms mūsų įstaigoms svarstyti 
Lietuvos valstybės konstituciją, pranešėjas 
atsakė nelaikąs tai aktualiu tremties sąlygo
se reikalu. Dėl kito paklausimo — VLIKO 
santykių su mūsų diplomatais ir diplomati
jos šefu p. ministeriji Lozoraičiu, — atsakė 
kad VLIKAS 'Lietuvos atvadavimo klausi
mais su jais visais bendradarbiaująs. Oi su 
p. Lozoraičiu esą kai kurių neaiškumų dėl 
jo turimų Kybartų aktų.

VLIKO pirmininką sveikino skautų, atei
tininkų ir LTB atstovai. Koresp.

LATVIAI LIKVIDUOJA APYGARDŲ 
KOMITETUS

Centrinių įstaigų nutarimu nuo 1949 m. 
sausio 1. d. sustabdomas visų latvių apy
gardų komitetų ir jiems priklausančių ins
titucijų veikimas, išskyrus apygardų- visuo
meninius teismus.' Jų vietose lieka apygar
dų atstovai, kuriais gali būti paskirti buv. 
komitetų pirmininkai. Atstovai komplektuo
ja reikalingą skaičių techniškų tarnautojų, 
taip pat reikalui esant sukviečia stovyklų ve
dėjų pasitarimus ir tarpininkauja stovyklų 
ir centrinių (staigų santykiuose. LLV/SB

Daugiau apdairumo,
Sekant lietuvių DP ir išeivijos spaudą, dažnai tenka skaityti perspausdintus 

(vairių Europos ir Amerikos korespondentų straipsnius arba jų santraukas apie 
■ rusų militarinę galybę, sąjungininkų menką pasiruošimą ir net tvirtinimą, kad 
trijų mėnesių būvyje rusai gali hžimti visą Europą.

DP laikraščių redaktoriai, pasiteisinimui prieš cenzūrą ar savo skaitytojų „(ti
kinimui” dažnai deda (spėjimus savo bendradarbiams, kad, duodami ištraukas iš 
kitų laikraščių, būtinai pridėtų ir to straipsnio išspausdintą originalą. Ne kartą, 
privačiuose pasikalbėjimuose teko, susidurti su komunistiškai nusiteikusiais pran
cūzais ir nustebti, kad tų straipsnių argumentais jie remia rusų galybę. Taip pat 
teko sutikti lietuvį, kuris neabejotinai yra slaptoje kominformo tarnyboje, ir ne tik 
galvą guldo už Staliną, bet atmintinai yra išmokęs minėtų „strategų” samprotavi
mus.
x Didesnio politinio įtempimo laikotarpiais gaunu visą eilę aliarmuojančių laiškų 
iš bičiulių, gyvenančių DP stovyklose Vokietijoje, kuriuose atsispindi beviltiška pa
dėtis. ’ .

Militarinį klausimą paliekant nuošaliai (mes tuos „nenugalimuosius” esame 
matę iš arčiau) tenka apsistoti ties psichologiniu klausimu ir susimąstyti, kam tais 
straipsniais patarnaujama. Jei sakoma, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo, tai 
spaudą turi daugiau galios, negu lašas. Gdbbelso propagandos mašina taip buvo 
nuteikusi Europos gyventojus, jog be šūvio prieš tą galybę krito valstybės, kaip 
rudenį lapai. Taip pat ne paslaptis, kad 50 % prancūzų tautos priešinimąsi nacių 
okupacijai laikė beviltišku reikalu.

Šiandien visi (sitikino, kad KZ stovyklomis paremta nacių galybė išnyko, kaip 
pernykštis sniegas. Dabar kominformas per( savo pasekėjus dirba toliau Gobbelso 
propagandos metodais ir stengiasi šioje pusėje geležinės uždangos palaužti gyven
tojų moralinį pasipriešinimą, ir neabejotina, kad skerbiasi į antikomunistinę 
spaudą.

Kada teigiama, kad nudegęs lūpas, valgydamas karštus kopūstus, žmogus pu
čia, net eidamas pro kopūstų daržą, tai strategai, neįvertinę kiek reikiant nacinės 
galybės, pervertina komunistinę.

Atrodo, kad mūsų tautinė spauda, norėdama savo skaitytojus visapusiškai in
formuoti, per savo neapdairumą kaip tik patarnauja kominformo tikslams, 
skaitytojai šaltojo karo žaidime gali susiorientuoti, paniška nuotaika plinta, 
šas džiaugiasi. Prancūzų antikomunistinėje spaudoje pastebimas didelis tuo 
mu santūrumas. Kartais vienas kitas straipsnis pasitaiko, kad eventualus 
karas gali greičiau pasireikšti arčiau naftos versmių, apie Kaukazą, kur 
metus galima dėl oro sąlygų kariauti.

Mūsų spauda turėtų parodyti daugiau akylumo ir skiepyti • savo skaitytojams 
mintį, kad šioje atomo gadynėje lems karą ne pavergtų žmonių masės, bet ryžtin
gas laisvas žmogus ir mokslas. _ K. J.

Nevisi 
o prie
ki ausi- 
tretysis 
ištisus

(Atkelta iš 3 psl.)

nas, Laivynas), Vokietaitis, švabas, Daugu
vietis, Maksvytis, (iš Maksva — Maskva) ir 
tt. Lygiai ir amatas tiko žmonėms skirti 
vienam nuo kito. Taip iš amato yra gavę 
pavardes Kalveliai, Račiai, Račiūnai, Kaš- 
dailiai (k a š d a i 1 i s , yra kaštų dirbėjas), 
Kriaučiūnai (iš lenk, k r a w i ec=k r i a u- 
č i u s „siuvėjas”), Kubiliai, Katiliai, Kur- 
piuvalčiai ir kt. Daug pavardžių yra atsi
radusių iš pravardžiavimų. Dėl tam tikrų 
asmens dvasinių ar fizinių ypatybių vienas 
žmogus buvo7 lengvai atskiriamas nuo kito, 
dėl kai kurių būdingų žymių ir pajuokia
mas. Ilgainiui tas pravardžiavimas pajuoki
mas liko pravarde tam asmeniui prilipo, o 
pagaliau virto pavarde. Ypač taip atsitiko, 
kai pavardės liko paveldimos. Todėl iš pra- 

' džių koks plonų, išdžiūvusių kojų žmogus 
buvo pramintas Sauskoju; bet vėliau šis pa
vadinimas, paveldėtas to žmogaus vaikų ar 
vaikų vaikų, nustojo pajuokiamosios reikš
mės, ir virto to žmogaus įpėdiniams,''vai
kaičiams tikra pavarde. Iš pravardžiavimų 
yra kilusios ir šios pavardės: Didžiulis, 
Trumpa, šleivys, Pilvelis, Variakojis, Rūs- 
teika ir tt. Čia priklauso ir šeimas bei vi
suomenės santvarką žyminčios pavardės! 
Tėvelis, Dėdinas,v Preikšas, Užkuraitis, Ūki
ninkas, Bajoras' (Bajorinas, Bajoriūnas...), 
Vyskupaitis ir kt. Taip pat gyvulinės bei

8. Mūsų pavardės ir vietovardžiai
paukštinės; Katinas, Vilkas, Paršaitis, Sar
ka, Čiurlys, Karvelis ir tt. Gyvas pavardė- 
se ir margasis augalų pasaulis: Ąžuolaitis, 
Liepa, Serbentą, Dobilas, Kvietinskas...

Iš visų lietuvių pavardžių' ypač išsiskiria 
dvikamienės senovinės pavardės, tokios 
kaip: By-tautas, But-rimas, Dau-kantas, Ei- 
noras, Kant-rimas, Mant-vilas, Tar-vydas, 
Maž-vydas, 2os-tautas ir tt. Joms būdinga 
ta ypatybė, kad jų kamienai gali būti su
keičiami vietomis: Mant-vilas: Vil-mantas, 
Gin-tautas: Taut-ginas, Taut-vydas: Vy
tautas (iš Vyd-tautas), Kant-rimas: Rim- 
kantas (vėliau Rin-kantas) ir tt. Tos pavar
dės yra paveldėtos iš žilos senovės. Jos pa
prastai yra turėjusios taurią, kilnią reikš
mę, nors šiandien daug kur ta reikšmė yra 
jau išblėsusi, nebesuvaikoma, šios rūšies 
dvikamienės pavardės mums yra bendros su 
senovės indų, graikų, slavų, germanų bei 
kitų indoeuropiečių tautų pavardėmis.

•Lietuvių pavardės nuo seno kitataučių 
raštuose, svetimuose šaltiniuose dažniaūsiai 
buvo pakeičiamos, prisitaikomos prie sveti
mų kalbų arba šiaip (vairiai kraipomos. Se
naisiais laikais Lietuvos valstybėje oficia
lūs raštai paprastai buvo rašomi svetimo
mis, raštui (prastomis kalbomis (lotyniškai, 
gudiškai, vokiškai, lenkiškai ar kartais ir 
dar kitaip). Juose lietuvių pavardės daugiau

ar mažiau užrašytos perkreiptos, susveti- 
mintos. Taip koks nors Daugšys užrašytas 
vokiečių šaltiniuose Dogssis (XV a.), Mišu- 
tis — Meschutt (1540). Rusų raštuose, do
kumentuose koks Vaidila užrašytas Vojdilo 
(1437), Jaunutis — Eounutii (1350), o len
kų Szczepuc JaiKlaic (1571) — Ščeputis Jo
nelaitis ir tt. Daugiausia slaviškoji Lietu
vos valstybės raštinė yra primetusi lietu
viams, vietoj lietuviškųjų -a i t i s ir kt., ir 
pavardinęs priesagas -avičius, -evi- 
čius, vėliau ir -skis. Suslavintos yra: 
Daukševičius (šalia Daukšaičio, pvz. XVI a.), 
Kariotavičius (Juriį Koriatovič 1375), Vil- 
kolevičius (Woysznar 'Wilkolewycz 1413), 
Birutavičius (iš Birutis), Volončevskis (iš 
Valančius), Dovydavičius (iš Dovydaitis), 
Gelžinskis (iš Gelžinis), Butrimavičius (iš 
Butrimas), Gailevičius (iš Gailius) ir tt. Pa
vardžių lenkinimas ypač sustiprėjo vietoj 
gudų kalbos oficialinę valstybės kalba Lie
tuvoje įvedus (1697) lenkų kalbą ir po Len
kijos Lietuvos valstybės ' padalinimo lenkiš
kąja metrikaciją. Čia ne tik buvo sagstomos 
grynoms lietuviškoms pavardėms slaviškos 
priesagos, bet ir pačios pavardės verčiamos 
į lenkų kalbą. Tuo būdu iš Žvirblio atsira
do tariamai poniškesnis Vrubliauskis, iš 
Kalniaus — GursRis, liš Paukštelio — Pta- 
šinskis ir tt. (B. d.)

I____ Sportas
Tarybų Lietuvos šachmatininkai — zonos 

nugalėtojai
Rygoje pasibaigė Sovietų Sąjungos šach

matų pirmenybių vakarinės zonos dalyvių 
varžybos, kuriose dalyvavo Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Baltgudijos ir Karelijos šach
matų komandos. Lietuvių komanda, kurioje 
žaidė devyni vyrai ir viena moteris, laimė
jo pirmąją Vietą; antroje liko estai (žaidė 
be Kereso, kuris ilsisi po pasaulinių pir
menybių), III — latviai, IV — baltgudž’ši. 
V — karelai. Prieš estus lietuviai laimėjo 
6—4, prieš latvius 6—4, prieš baltgūdžius 
6—4 ir prieš karelus 7,5—2,5. (žlv).

Australai giria DP šachmatininkus
Iš Australijos gautomis žiniomis, emigra- 

.cinė stovykla laimėjo šachmatų rungtynes 
firieš Balhurst šachmatų klubą 16,5—2,5. 
migrantų komandoje žaidė lietuviai, latviai 

ir jugoslavai. Lietuvius atstovavę Kože- 
niauskas ir VI. Šneideris abu susitikimus 
laimėjo. Australų spaudoje iškeliamas nau
jųjų ateivių ■ žaidimas ir raginama vieti
niams pasimokyti iš imigrantų, kol jie ne- 
išvažinėjo iš imigracinės stovyklos, (žlv).

Pasaulio horizontuose
— Paryžiuje įvyko tarpvalstybinės Pran

cūzija — Vengrija rankinio rungtynės, ku
rias aukšta pasekme 13—4 laimėjo vengrai.

— Tarpvalstybines Prancūzija — Italija 
teniso rungtynes. įvykusias Milane, laimėto 
Italija pasekme 8—5.

— Olimpiados nugalėtojas 100 m plauki
me amerikietis Walter Riss perėjo į profe
sionalus ir dirbs viename vandens cirke.

— Tarpvalstybinės futbolo rungtynės Šve
dija — Danija baigėsi 1—0 ašvedų laimėji
mu. s

— Pietų Vokietijos futbolo pirmenybėse 
Kickers Offenbach, po paskutinių rungty
nių prieš Schweinfurt 05, kurias laimėjo 
3—1, iškilo į pirmąją vietą. 1948 m. meis
teris FC. Nūrnbreg eina penktuoju. Šiaurės 
Vokietijos lygoj pirmauja St. Pauli, Vakarų 
Vokietijos — Rotw. Essen, (žly).

LATVIŲ BALETO GASTROLES 
AUSTRIJOJE

Latvių baleto trupė, kuriai vadovauja buy. 
Latvijos Nacionalinės Operos baletmesteris 
O. Lėmanis, jau apkeliavusi visas tris Vo
kietijos zonas. Neperseniai viešėjo ir 
Austrijoje, kur suruošė baleto vakarus Bre- 
gence, Dornbirne, Bludence, fieldkirche ir 
Lindave. Si kelionė turėjo didžiausio pasi
sekimo, ir ji vyko dviejų prancūzų general
gubernatorių protektorate. Prancūzų parei
gūnai labai apgailestavo, kad baletas neva
žiuoja Į Prancūziją, nes ten jis turėtų kuo 
didžiausio pasisekimo. Bet — į Prancūziją 
tuo tarpu veža tiktai laukų darbininkus ir-----
angliakasius ... (LLV/SB)

SKELBIMAS NR. 54
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame skel

bime minimi asmens. Ieškomieji arba jų li
kimą žinantieji prašomi atsiliepti C/Karto- 
totekon per vietos LTB komitetus, kartu nu- • 
rodant šio skelbimo eilės Nr. ir įdedant rei
kiamą kiekį pašto žei........................
kėti. 
754.

755.

756.

757.

Vakarų

stlėą N r. ir įoeaant rei- 
urklų atsakymui apmo- ;

PETRAUSKAS Jurgis, Simas ir Ona 
iš Lapupio; kar. KLYNAVICIUS Sta
sys; MATULIS Antanas (1904) iš Ky
bartų; PETRAUSKAS Jonas (1907) iš . 
Vilniaus. '
ATKOCAITIS Kazys ir Jeronimas; 
SMILGIS Aleksandras (1896) iš Mus
ninkų; REISYS Gintaras iš Kauno; 
SAfAUSKAS Juozas iš S. Kalvarijas; 
MAKNAVICIUS Jonas bei AUŠRO
TIEMS Anelė iš Pajavonio.
SUMBRAUSKAITES Zosė ir Bronė, 
kilusios iš Gruzdžių, arba jų vaikai — 
prašomi rašyti savo' giminei': Joe Zink 
(Zenkevičiūtė), Victoria Rd., Nanaimo, 
BCJCanada.
DAMULIS Balys — prašomas rašyti 
savo broliui: Mr. Stanley Damtllis, R. 
D. 5, Fort Plain, N. Y./USA.
Gauti giminių adresai iš JAV:. Jani- 

pranuj 
.. .. ------Dtavienei-vasnaitei. .

LTB C/Kartotekos Vedėjas

758. < . „ ________
nai Vasiukevičienei, Juliui Rūkui, 
Vitkui ir Onai Bidvienei-Vasnaitei.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Neo-Lithuanios. 

Lithuaniae ir „Jaunosios Lietuvos”
Filiae 

________  __ ____ _ filiste
rių, korporantų "ir korporančių suvažiavi
mas įvyks š. m. lapkričio mėn. 13—14 d. 
Augsburge. Atidarymas lapkričio mėn. 13 
d. 10 vai. ryto.

šis 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
vynė ir daliniu maistu. Atvykusieji bus sto
tyje patikti. Prasilenkusieji su patikėjais 
vyksta aukščiau nurpdyju adresu.

Vykdomoji Taryba

„The Thought" Lithuanian Newspa
per Authorized by US Army European 
Command Headquarters Civil Affairs 
Division * License No UNDP 203 ♦ 
Appears 3 times weekly * Editor in 
Chief and Authorised Licensee J. Vasaitis, 
(13b) Memmingen Postfach 2, US Zone. 
Germany * Population to be served 
20.000 * Circulation 4.000 ♦ Printed 
by Verlags'druckerei Dietrich & Schuster 
GmbH Memmingen Schramienplatz 6.

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. Omiind, Postfach 49."*

C. JOVAIŠAS, *

Leista JAV Kariuomenės Vyr, Būstinės 
Europoje I* Licenzijos Nr. UNDP 203 
* Vyr. red. — leid. J. Vasaitis. Redak
toriai; Henr. Žemelis ir St. Kalvaitis ♦ 
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina 
savo nuožiūra ir nesuuaudotų rankraščių 
nesaugo * Prenumerata Vokietijoje mėn. 
DM 3.—, į užsieni mėn. DM 4.,—, atsk. 
num. 30 pf. * Skelbimai iki 10 petito 
eil. DM 3.—, kiekviena sekanti eil. 25-pf., 
užuojautos, sveikinimai, padėkos DM 5.—, ( 
paieškojimai DM 2.— * Ein. s-tos: 1) z 
Postscheckorito Miinchen 14210 ir 2) 
Volksbank Memmingen 9149 * Adr.: 
„Mintis”. Memmingen, Postfach 2. Te!. 2677

„Minties” atstovas ir platintojas Anglijo
je ir visose jos dominijose yra Falnjonas 
Neveravičius, .40, Fosse Rd. Central, 
Leicester, England. Prenumerata mėnesiui 
3 šilingai, atskiras numeris 3 pensai.
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