
$ LIETUVYBĖS SARGYBOJE■
(Iš baigiamos spausdinti knygutės ”PLB Keliu’’)

Atskira plyta yra nereiksėmingas daiktas.Tašiau tam tikra tvar
ka surikiuotos ir tvirtai cementu sujungtos plytos sudaro patvarų 
nastatą. Tą oatį galima pasakyti ir apie pasaulyje pasklidusius lie
tuvius. Kiekvienas lietuvis yra lietuviškoji plyta.Tačiau.kol 
lietuvio su lietuviu nejungia lietuvių bendruomenės organai,tol tokie 
lietuviai tėra tarsi palaidu plytų kr~va,iš kurios kiekvienas praša
laitis gali naudotis.Tik tada,kai visų kraštų visi, lietuviai bus su- ■ 
rikiuoti atitinkama tvarka i savosios bendruomenės patvarų pastatą, 
iš -alaidų liecuviškų plytų krūvos turėsime pasistatė savajai lietu
vybei tvirtovę.

VLIKas.kovodamas dėl Lietuvos išlaisvinimo.kovodamas su bolševi
ku okupuotoje Lietuvoje sistemingai masiniu* būdu vykdomu lietuvių 
naikinimu,negalė jo ne susirūpinti ir tais lietuviais .kurie šiapus ’’ge
ležinės uždangos’* įvairiuose kraštuose įsikūrę. Retas tėra pasaulyje 
kraštas.kuriame nerastume lietuvių.Vieni jų yra senai Lietuvą palikę, 
antri,jau svetur gimė ir augę.dažnu atveju Lietuvos nė nematę,treti 
dėl boišetikinės okupacijos 2-ojo pasaulinio karo eigoje iš Lietuvos 
pasitraukę.Jie visi y'-a lietuviškosios plytos.Kad jų nepačiuptų sveti
mų kraštų mūrininkai saviems reikalams,bet kad jos būtų išlaikytos 
naudingos lietuvių tautai,, teko imtis apsaugos priemonių.Jos ilgai 
svarstytos,diskutuotos,pagaliau 1949 m.birželio 14 d. priimtos.Jas 
sudaro Lietuvių Charta ir Laikinieji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
santvarkos nuostatai. \

Lietuvių Charta - tai lyg Įpareigojimai kiekvieno lietuvio 
sąžinei,lyg kelio rodyklė plačiuos psaulio keliuos ištlaškytiems 
broliams.rodanti vieninteliai teisingą kryptį į savo senoliu,! savo 
tėvu,į savo pačių tautinį židinį.

Laikinieji Pasaulio Lietuviu Bendruomenės santvarkos nuostatai 
- tai lyg pamatas kiekvieno krašto lietuviams pasistatyti savosios 
bendruomenės pastatui,savosios bendruomęnės organams sudaryti. % 

Metams nraėjus džiugų, konstatuoti,kad pasaulio lietuviu ben - 
druomenės organizacinėje statyboje padaryta didelė pažanga.Jau daugiur 
vietoj nalaidu lietuviškų nlytų turime išbaigtą lietuvių bendruomenės 
organizaciją.Tiesa,nevi suos kraštuos lietuviai per tuos metus yra 
spėję sudaryti savajai bendruomenei organus.Kai kur tam kliudė įpras
tinis žmonių konservatyvumas.naujovės baimė ir pasitenkinimas tuo, 
kas yra. Tačiau tai,kas pasiekta, yra tikra garantija, kad ir tų 
kraštų lietuvi ai.kurie iki šiol daugiau stebėtojai.pasivys tuos.kurie 
yra lietuviu bendruomenės organizavimo pionieriai.

Pionierių priešakyje yra Vokietijos lietuviai .kuriuos DP sąly
gos įgalino jau nuo 1946 m.pradžios savosios bendruomenės organus su-- 
daryti ir jiems reikštis. Įvairiuos pasaulio kraštuos įsikūrusieji 
DP turi tapti tuo lietuviškuoju veiksniu,kuris nebūtų tik vienkarti
nė injekcija senosios mūsų išeivijos tautinei dvasiai sustiprinti, 
bet kuris,kaip patyręs tautinės bendruomenės pastato architektas, vi
sas lietuviškąsias plytas visuose pasaulio kampuose išbarstytas, 
rikiuotų į tautinės bendruomenės organizacinį pastatą. ________

tozoraičių
' biblioteka,
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Kiekvienas lietuvis,kur jis bebūtų, savo kraujuje, savo sąmonėje 
nešiojasi .lietuvybės židinį.Kad jis neužgestų, reikia tam tikro "kuro" 
ir atsidėjusių ‘■kūrento jų". "Kuru" gali būti lietuviško ji spauda,lie
tuviško ji mokykla, lietuviškoji šeima, lietuviškos pamaldos bažnyčio
je. 0 to kuro organizatoriais ir nuolatiniais lietuvybės židinių sau
gotojais - kriviais ir vaidilutėmis - yra ne kas kita, kaip to ar kito 
krašto lietuvių bendruomenės organai: susirinkimai, valdybos, seniu - 
nai 
nūs 
lui

-'h A

ir kt. Juo veikiau visų kraštų lietuviai šiuos bendruomai inius orga- 
sudarys, juo daugiau bus oasitarnauta bendram mūsų tautos reika - 
ir mošų tėvynei Lietuvai. ,

o-0-o

SURUSINTI MAŽOSIOS LIETUVOS VIETOVARDŽIAI
į«KĮ 
*A

Labai skaudžius kelius paskutinių keliolikos metų bėgyje turėjo 
praeiti didingosios Lietuvos praeities ir tikriausi lietuviškumo liu
dytojai Mažojoje Lietuvoje - lietuviškieji vietovardžiai. Dar netaip 
senai, pereito amžiaus pabaigoje ir net šio pradžioje, etnografai jų 
priskaitė keliokiką tūkstančių.Galima buvo tvirtinti, kad beveik visas 
rytinės Rytprūsių dalies žemės vardynas buvo perdėm lietuviškas.Per 
ištisus šimtus metų Prūsijos imperalistai nei stengė, o gal ir nedrįso, 
panaikinti lietuviškosios žemės vardo.

Kitaip reikalai virto,kai M.Lietuvoje įsigalėjo hitieriniai oku- 
oantai.Vienas didžiausių "Fuehrerio" ir Rytprūsių prezidento Dr.Kocho 
patvarkymu buvo lietuviškąją šio krašto praeitį primenančių vietovar

džių likvidavimas. Hitlerio valdymo laikais beveik visos gyvenamosios 
vietovės, turinčios lietuviškus vardus, specialiais valdžios dekretais, 
buvo perkrikštytos. Lietuviškieji vietovardžiai buvo suvokietinti netik 
suteikiant vokiškas galūnes, bet neretais atvejais pakeičiant ir jų 
šaknis. Policijos išleistais potvarkiais buvo baudžiami visi tie gyven- 

• tojai, kurie šnekamoje kalboje ar raštuose vartojo senuosius lietuviš
kuosius pavadinimus.

Einant Posdamo susitarimu, lietuviškoji Rytprūsių dalis buvo ati
duota Sovietų Sąjungai administruoti.Atiduota besąlygiškai,kaip ir 
visi kiti kraštai anapus geležinės uždangos. Minėtos srities rusinimą 
sovietai oradėjo deportuodami senuosius gyventojus, vis vien lietuviš
kos ar vokiškos kilmės jie b“tu, Kiek vėliau sekė krašto kolonizacija 
slavišku elementu, na, ir vietovardžių surusinimas. Surusinti visi, 
be jokios išimties, vietovardžiai, npskaitant ar jie lietuviškus, ar 
vokiškus vardus turėjo: visiems buvo duoti grynai rusiški, ir dažniau
sia specialiai bolševikiški, vardai. Šia proga mes patiekiame mūsų 
skaitytojams keliasdešimts tokio rusinimo pavyzdžių "Kaliningrado" sri
tyje (dabar taip vadinama lietuviškoji Rytprūsių dalis), kaip juos yra 
paskelbusi Sovietu zonos Pašto ir Telegrafo Komisija savo 'specialiame 
leidinyje, prieš tai, orientacijos dėlei , pridėdami senuosius - lietu
viškus pavadinimus ir pažymėdami vokiškuosius
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RusiškaiLietuviškai Vokiškai

Angarapė 
Beržkalniai 
Krantas 
Damnava 
Eitkūnai 
Gerdava 
Gefviakiemiai

• Gilija

■ Ozersk 
Kalinovskaja 
Zelenogorodsk 
Domnovo. 
Čkalov

Angerapp
Aulenbach 
Cranz/Ostpr, 
Domnau /Ostor 
Eydkau 
Gerdauen 
&erwen ueber Gumbinnen Priozerskoje 
Gilgenfeld Svoboda
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3. Lietuviškai Vokiškai RusiškaiD.Bubainiai Gr. Bubainen BerežkovskojeDidžgaudžiai Grossgauden KrasnopolianskojeGumbinė G,_”nbinnen GussevLazdėnai Haselberg/Os.tpr. Krasnoznamensk. Gastai Heinrichswalde . ■ SlavakĮsrūtė Insterburg ČernjachovskKaraliaučius Koenigsberg KaliningradKraupiškė Kreuzingen B oš ako voKaukiemis ( Kaukėnai 1 Kuckernee.se . JasnojeLabgava Labiau PolieskLaukininkai Lauck ilb.Mue-hl. GurjevskLaukiškis LaūkistfhVėn SaranskojeMalkiemiai (?) Maldeuten ZalesjeMalviškiai Malwen Maj sko je?Timerzatė Nemmersdorf MajakovskojeNaukuriai (?) Neukuhren Pionierski tNorkitai Norkitten MežduretšjiePiliava Piliau Baltijsk 'Prūsų Y lava Preussisch Eylau Bagrationovsk,Pranyčiai Pronitten SlavjanskojeRagainė Ragnit Neman .Raušiai (?) Rauschen ZetlogorskRasytė Rossitten Riubatšigentainiai Sandkirchen/Tilsit TimofejevoŽiliai Schillen /Ostpr. ŠilinoSodėnai Sodehnen SoodenenTapiava Tapiau GvardejskTilžė Tilsit Sovjesk■ Trumpiai (?) Trempen NovostrojevoUgėnai Ugehnen ub. • Ma-hT'nflnvoKoenigsbergVėliava . Wehlau ZnamenskGintai Zinten KornevoSkaistgirė Zweilinden , FurmanovoPanašiu bv.du pasielgta ir su daugeliu kitų vietovardžių,kurių dėl vietos stokos čia nepatiekiame. Dalis vietovardžių .rodosi, nė nebuvo "perkrikštyti”, nes buv.gyvenvietės yra visiškai sunaikintos ir išartos ar visiškai apleistos.Pietinę Rytor-'sių dalis,kaip žinome, atiteko lenkams. Šioje dalyje iš viso lietuviškų vietovardžiu buvo žymiai mažiau.Tačiau ir sovietiniai lenkai nekuo teatsiliko nuo savo mokytojų bolševikų : lenkino viską, kas tik buvo galima. Ir lietuviškiems vietovardžiams čia buvo suteikti lenkiški vardai. Vis dėlto lenkai, "krikštydami" ir lenkindami vokiškuosius ir lietuviškuosius vietovardžius, nesielgė visiškai be atodairos,kaip tai darė sovietai Rytinėje Rytprūsių dalyje. Tam tikram lietuviškų^vietovardžių skaičiui čia buvo paliktos bent jau lietuviškos šaknys. Štai keletas "pavyzdžių iš vietovardžių lenkinimo darbo;Lietuviškai VokiškaiŠventainiai Schwentainen Ub.TreuburgŠventė Schwente ub.FlatowEglėkalnis (?) TannenbergŽlobyčiai Schlobitten01ava Ohlau
LenkiškaiSwietajny Swieta StebarkZlobičeOlawa
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Lietuviškai
Mikolaikiai
Lokiai
Lankiai
Kruglankis
Karšiai
Kalbudė
Gubiai
Geldapė
Gilgė
Drygaliai
Vok.Ylava 
Dubninkai 
Bartai

vokiškai
Nikolaiken 
Locken
Lanken
Kruglanken 
Korschen /Ostpr. 
Kahlbude
Guben.
Goidap
Gilgenburg
Drygalien 
Deutsch-Eylau 
Dubeningen 
Barten

lenkiškAai
Mikolajki
Lukta
Laki
Kruklanki
Korszyn
Kalbudy
Gubin
Goldap
Dabrowo
Dry galy
Dabrowka
Dubinienki
Barciany

Kas liečia Klaipėdos krašto vietovardžius, tai čia sovietai iki 
šiam laikui nęjbajistengė jų surusinti. Atvirkščiai, oficialiai buvo 
visur panaikinti vokiški vietovardžiai,į jų vietą grąžinant tikruosius 
lietuviškuosius. ČiaVlaikosi kitos politikos ir plano : pirmiausia 
reikia likviduoti senuosius gyventojus, deportuoti, juos, kolonizuoti 
maskoliais ar kitomis slaviškomis bei mongoliškomis tautomis, ir tik 
oo surusinti vietų pavadinimus.

- o - 0 - .o -

PA V E R G T. O J E LIET U V O J E

J.ŠIMKUS VĖL PUOLA bolševikinius kritikus

’’Literatūros ir Meno:’ 10(176) Nr. rašytojas J. Šimkus, vykdydama s 
Maskvos direktyvas, perkrato daugelio lietuvių rašytojų darbus ir vi- 
suą juos užpuola smarkiais žodžiais. Ypatingai šia. prga daug tenka ’’tary 
biržei^kritikai^’,kurie , Šimkaus žodžiais esą žymia dalimi nukrypę nuo 
stalininės linijos,kaip ją yra nurodęs TSRS rašytojų sąjungos ge.'sekre- 
torius drg. A.Fadiejavas, susišaukęs'į Maskvą vis1’ tarybinių tautų rašy 
tojų atstovus.Tame suvažiavime dalyvavo ir J.Šimkus su K.Korsaku bei 
V.Valsiūniene.Deja, kaip prisipažįsta J. Šimkus, lietuviškieji bolše- 
vikėliai turėję raudonuoti prieš ruselius,kurie su bolševikine kritika 
daug toliau nuėję. Esą todėl ir "drg.Fadie javo prnaešime kritikos pa
dėtis Tarybų Lietuvoje buvo paliesta toli gražu ne teigiama prasme?'

. Kepasi sekę. .. sųbolš e.yikinimąi..... .
Eilė lietuvių rašytojų ir kritikų bandę subolševikinti kai kuriuos 

"buržuazinius " rašytojus. Taip kritikas B.’Pranskus ėmęs nagrinėti 
V.Kudirką ir mėginti perdirbti ant bolševikinio kurpalio.Deja,Kudir
kos oasirodyta nemažiau kieto,kaip ir caro laikais: B.Pranskaus darbas 
nuėjęs niekais. Mums tai perdaug jau ai^šku: išmesk iš Kudirkos raštų 
jo neigiamą nusistatymą maskolių.. atžvilgiu,kas gi beliks?..Po to ei
lė rašytojų šokę padėti Pranskui. Deja,ir. tie nieko nepadarę.Šimkus 
čia nurodo’kad visa tai Įvykę dėlto.girdį^rašytojai vis dar neišmokę 
"politgramatosį Nepavykę subolševikinti ir kiek dėkingesnį Binkį. 
Šį darbą dirbęs Vengrys,redagave J. Šimkus,T.Tilvytis,A.Žukauskas,, 
Redakcijos kolektyve dalyvavęs net pats LTSR rašytojų .karaliukas' J. 
Šimkus.Nežiūrint to,čia pasireiškusi žalinga i buv. leidyklos
vyr.redaktoriaus Drazdausko Įtaka,kuris,kaip jau žinome.pereitaisomė
tais buvo iškeiktas drauge su A.Miškiniu,nušalintas ir gal but sušau
dytas. Toliau J.Šimkus prisipažįsta: "Mums dar. nepavyko atsistoti 
ant kojų taip,kad teisingai išspręstumėm tokius svarbius klausimus, 
kaip Valančiaus kūryba,išsivaduojamojo nacionalinio sąjūdžio pradžios
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litera"ura , Vai č ai č i ąVaiž ganto,Kudirkos ir eilės kitu praeities ra - 
šytoją literą’'Tini s palikimas.

Trūkstą bolševikišką kritiką

Šia uroga Šimkus nuola V’clovą, MikutaitįVengrį,Mykolaitį-Puti
ną, Jouaitį ir kitus "kurie pasireiškė kritikos darbais, bet pastaruo
ju laiku vengia įsijungti į kritikos talką’’. Menkai prie kritikos prisi
dėjusi spauda ir Lietuviu literatūros institutas.Rašytoju kūryba svars
toma tik'tada,kai rriartėjąs kurio nors rašytojo jubiliejus.Viskas da
roma paskubomis ir' nevykusiai.

Toliau J.Šimkus orisipažįsta,kad mūsą ktitikai nesugebėję subolše- 
vikinti mirusiu rašytoją kūriniu ir tai esanti ją didelė gėda.

Nežino ką daryti su buvusiais "buržuaziniais" rašytojais 
•"* ■  ..... ......... — ...... .......... -..........   ............ ..... ..........a^.........     ........   .. -. .......

Negeriau esą ir su gyvaisiais rašytojais.kurie iki bolševiką oku
pacijos niekė' ii'arašė. Taip dabar jau bolševikams beveik pakankamai pri
sitaikę ir į ją dūdą pūšią V.Mykolaitis-.t■•■tinas,J.Grušas,I.Paukštelis, 
P.Vaičiūnas, K.Ineiūra,St.Angįickis-praeityje pasireiškę vis dėlto 
"toli gražu ne Revoliucinės literatūros kryptimi"... Jaunimui kyla klau
simas : rašytojas tai tarybinis, o kokie jo kūriniai.kaip jis pats dabar 
vertina tuos savo praeities veikalus ?Kaip su jais pasielgti, neišmano 
ir pats Šimkus.

Vargas .’ . su tremtiniu rašytoją kūryba

ŠiTTiku-i ir visiems bolševiku vadams labai nemalonūs lietuviai trem- 
niai rašytojai. Ir šiame rašinyje Šimkus paskiria jiems daug karčią 
žodžiu. Štai keli nosmeliai:

"Visi žinome,kad buržuazinės Lietuvos laikais reakcingasis klerika
lizmas .nacionalizmas ir kosmopolitizmas bujote hujojOv.Lankstymasis prieš 
supuvusius buržuazinius Vakarus buvo oficialaus "patriotizmo" mada. 
Tiesa, daug tu batlaižią,garbinusią buržuazinius vakarus^pabėgo nuo 
savo tautos ras tuos,kuriu batus jau Lietuvoje būdami laižė. Bet ją 
darbeliai ir visokios "teorijėlės" liko ne tik knygose.žurnalą komplek
tuose,bet blogiausia - žmonių sąmonėse"( mn są pabraukta.Elta).

Toliau J.Šimkus giriasVkad komunistą partija čia daug padariusi, 
likviduodama tokią rašytoją likučius.kurie dar. nespėjo pasprukti užsie
nin: "Daug šitos rūšies usnią išravėjo partinė kritika.ir daug nušlavė 
naujo, socialistinio gyvenimo statyba.Bet .žinoma,p^aities palikimo 
drumzlės dar tebeniurkso tam_tikros visuomenės oalie-s sąmonėje".

__  _____ . .ąL.."l'recl ^ed-Fr-ontns—■' jmebe—nuodėmė s

Drg. Šimkus įsismaginęs ima kritikuoti netgi tuos rašytojus, 
kurie Near.Lietuvos laikais putę į maskolišką dūdą pagal bolševiką 
partijos tonus. Kai kurie ją jau tada nukrypę nuo komunistu partijos 
linijos. Ypač įtūžęs Šimkus ant šiaip jau bolševikams artimesnio "Tre
čiojo Fronto" :

"Treč/iojo Fronto" rašytoją kolektyvo tarpe kai kurie nariai, 
vadovaujami'’komunistą partijos,semdami įkvėpimą iš darbo liaudies kovą 
su reakcija,anuo metu pasiekė vertingi literatutinią laimėjimu. Bet 
negalima nepripažinti, kad tame rašytoju kolektyve nedaryta klaidą.Juk 
kolektyvo nariu tarpe atsirado net_išgamą ir judošią.Musą kritika 'turėtą 
įvertinti ir šio kolektyvo literatutinį palikimą".

5



... Naųj os _ pl.uhk.sii.os. ..s en.ą„.dva.si.a

Iškoneveikęs gyvus bei mirusius kritikus su rašytojais,drg.Šim
kus kiek ilgėliau sustoja prie tarybinių rašytojų be jėgiškumo.Esą 
nemaža jų dalis nieko daugiau neįstengia,kaip tik perdirbinėti ant 
bolševikiško kur-alio savo N. Lietuvos laikais parašytus kūrinius. 
Ypač čia daug karčių žodžiu tenka J.Marcinkevičiui :

’’Jau minėjome J.Marcinkevičiaus romaną "Nemunas patvino".Ką 
autorius su juo ęadarė ? Paėmė praeityje parašytą beidėjinį.krimina
lini veikalą ir lengva ranka ėmė jį”perdirbinėti”. Rezultate išėjo 
knyga,kuri suprofanavo, suklastojo'eilę lietuvių liaudies revoliucinės 
kovos momentų (jeigu nekalbėti daugiau), o mūsų'kritikai tokį-"kūrinį? 
sutiko kaip teigiamą reiškinį. Be partijos CK kritikos mes nesugebėjo
me tų klaidii pamatyti." Panašiu būdu buvusi perdirbta ir K.Jankausko 
knyga - "Beržėnų stoties kūrikas’, kuri pagaminta"iš nepažangios 
knygutės”, oarašytos buržuazines Lietuvos jaunimui".

Šiam labai dažnam-"perdirbinėjimo" momentui Šimkus teikia daug 
dėmesio:

"Su tokiais perdirbimais,kai iš praeityje reakcinio veikalo dabar 
bandoma padaryti revoliucinį, esmėje padarant tik schematinius pakei
timus .paliekant senus vardus ir pavardes, vietovardžius bei kitą buta
foriją - literatūros kritika turi girežtai kovoti.Tai ne kūryba, o 
spekuliacija,ir tuo ji šlykštesnė, kad bandoma spekuliuoti idėjomis 
ir tokiu būdu ramiai iš buržuazinės praeities įaugti į.,, socializmą".

Tenka ir Korsakui

Literatūros kritikai velkasi iš pakos (ir tiesiog nepasivelka), 
tenkinasi negausiomis ir plokščiomis recenzijomis, veikalų plačiai 
ir išsamiai nenagrinėja, nedaro apibendrinančių išvadų". Taip apibūdinęs 
LTSR kritikus, Šimkus ypač užsipuola Lietuvių Literatūros institutą 
(direktorius K.Korsakas) .kuris nekreipiąs dėmesio į nūdienės literatūros 
klausimus. Nemalonių žodžių tenka ir pačiam libtnviščko marksizmo 
"klasikui" ■ Korsakui (dabar'jis,kad ir legaliu keliu nebaigęs univer
siteto, -adarytas -rof esoiium"! ) . Korikas "po didžiojo tėvynės ka
ro nesiėmė nagrinėti nė vieno gyvo rašytojo naujo kūrinio, kad ir 
kaip reikšmingas būtu, nedavė nė vieno išsamesnio stiipsnio,kuriame 
būtų apibendrinančiai nagrinėjami nauji mūsų literatūros reiškiniai".

Atgailoja V. Reimeris

Bolševiku, rašeiva V.Reimeris jau kuris laikas redaguoja "Litera
tūros ir Meno laikraštį. Nors šis pataikūnas šiaip jau įtinkąs mas- - 
koliams .tačiau, kaip rašo "Tiesa" Nr.234, savo laikraštyje užmiršę<-s 
--aminė t i drg.Stalino genialiausio veikalo - EKP(b) istorijos trumpo
jo kurso - išleidimo sukaktį. V.Reimeris "Tiesos" 259 Nr. iškilmingai 
prisipažino suklydęs ir pasižadėjo pasitaisyti.

J.Grušas prisitaikė

Ilgesnį laiką bolš.kūryboje dėl ligos nedalyvavęs rašytojas J. 
Grušas jau aktyviai įsitraukė į darbą. Š.m. "Švyturio" 5 Nr. patiekė 
pirmąjį savo pokarinį * kūrinį - apsakymą "Naujame Kelyje".ku
riame vaizduoja dabartinės Lietuvos kolchozo gyvenimą. Autorius čia 
parodo’’valfctiečio Keraičio "persiorientavimą" .prisimena sunkią pra
eiti ir supranta, kad dabar reikia viską naujai tvarkyti, turėti nau
ją oažiūrą į gyvenimą".. (L.ir M. Nr~15).

- aktyviai reiškiasi boševikinėje literatūroje ir
skailčTšavo kurinius bolševiku vakaruose bei mitinguose.

—JRašyt. A.Vienuolis — Žukauskas Paleckio apdovanotas rusų ordinu.
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SKURSTA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS
Nepasėti žiemkenčiiai - trūksta sėklų

Iš bolševikų s^audoy matyti, kad rudens sėja Lietuvoje šiemet 
vyko labai silpnai ir žymia dalimi nuvėlinta.Dar lapkričio pradžioje 
buvo daug neoasėta žiemkenčių, nes truko sėklų. "Tiesos" pranešimais, 
daugelis kolchozininkų '" ’ išsidalinę grūdus, o kai reikėję sė
ti - nebuvę kuo.Kitose vietose sėklai buvę palikti patys blogiausi 
grūdai.

Traktoriai nevažiuoja — reikia arklių
"Tiesa” I95O.XI.I prikaišioja kolchozininkams, kodėl jie nesiima 

iniciatyvos suarti laukus. Daugelyje vietų šiam reikalui trūkstą trau
kiamosios jėgos. Laikršštis jau neberašo, kad iš "broliškų” respublikų 
ateis milžiniški kiekiai traktorių, o siūlo susirasti lietuviškus ark
liukus ir juos įkinkyti į arklus ir vežimus.

Cukriniai runkeliai ir bulvės tebėra lauke
Lietuvos žmonės negauna cukraus, nes visus saldumynus čia nusigraibo 

maskoliai. Taigi nesiskubina ir šu cukrinių runkelių derliaus nuėmimu. 
"Tiesa" 1950-XI-1 ir kitomis progomis skundžiasi. kad jau užėję šalnos, 
o cukriniai runkeliai daug kur nenurauti arba tebėra laukuose net nesu
dėti į krūvas. Laikrą;ištis ragina juos surinkti ir apdėti lapais,šiau
dais bei pynėmis, nes'išvežti vistiek nesą galimybės - komunistams 
trūkstą susisiekimo priemonių.

Negeriau ir su bulvėmis. Kolchozai,anot "Tiesos", turį sudaryti 
"grafiką" bulviakasiui užbaigti. Agronomai moko kolchozini likus .kad 
nukastu bulvių nereikią oalikti laukuose be priežiūros - reikią apsau
goti nuo ~alčio oanašiu būdu,kaip ir runkelius. Ta pačia proga nurodo, 
kad šakniavaisius smarkiai apgadinę grybinės ir bakterinės ligos.

Širvintų rajone sunyko gyvulininkystė
I95O.XI.2 d."Tiesa" nurodo, kad nežiūrint visų užplanavimų ir 

gyvuliu"pritvirtinimu", II-osios okupacijos metu 1945 - 1950 čia 
smarkiai sunykusi gyvulininkystė. Iš esančių rajone 111 kolchozų,35 
visiškai nelaiką galvijų; 45 kolchozai neturį kiaulių farmų; 59-iuose 
kolchozuose nesą avių, o 35 kolchozai neturį netgi paukaščių,Daugely
je vietų nesiruošiama statyti tvartus. Kitose-vietose,kur esą šiek 
tiek galvijų, jau dabar jiems trūksta pašaro. Eilėje kolchozų pašarų 
surinkimas įvykdytas vos keliolika procentų, o ir tuos pačius pašarus 
baigią vogti kolchozininkai.

Nenuimtas derlius
LTSR žemės ūkio ministerijos agronomų grupė: A.Aleknavičius,J.Bau- 

sys.A.Čerhova.P.Kolcovas, A.Skirka ir J.Šteigūnas I95O.XI.I d."Tiwso- 
jeikolekty vinių pareiškimu prikaišioja okupuotosios Lietuvos kolcho
zininkams, kodėl šie daugelyje krašto vietų nenuėmę derliaus. Ypač at
silikę Kuršėnų, Linkuvos, Pasvalio, Joniškėlio.Pagėgių, Skaudvilės, 
Vilkaviškio,Panemunės rajonaį; linų nenurovę Daugų,Naumiesčio^KazIų 
Rūdos,ir kiti radonai. Bulvių nenukąsę - Ukmergės.Vilkaviškio.Žiežma
rių .Naumiesčio rajonai. Agronomai nurodo, kad jau lapkričio mėnuo, 
taigi ir su šiais darbais reikią skubėti... Čia pat jie duoda agrono-’ 
miškus pamokymus, kaip šiuo metu reikia javus džiovinti.

- Visa eilė mąskpĮiškjį.kny.gų„kochozų klausimais paskutiniu metu
išversta iš rusų į mūsų kalbą ir pasiųsta į kolchozus.
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Apsivogė maskoliai - išeikvojo 100.000

Utenos rajone .iš kolonistų, ir vietinių invalidų tarpo buvo suda
ryta kooperatinė gamybos artelė "Frontininkas",kuriai vadovavo rusai, 
gi administracijoje buvo ir liktuvių.Deja,kaip ir dauą kur,taip ir Šia, 
artelės veikla baigėsi negražiai.. Apie tai "Tiesa” I95O.XI..I rašo ;

"Ištyrus buvo nustatyta,kad artelės darbuoto jų grupei artelės pirmi
ninkas Koršunovas,vyr.buhalteris K.Bileišis,buhalteri s V, Svidinskas, ga
mybos vedėjas V.Jolkinas,tiekimo agentas A. Gromovas ir kiti sistemingai 
grobstė artelės lėšas, klastojo' dokumentus bei kitaip p;i naudžiavO 
savo tarybine padėtimi ir savo veiksmais padarė artelei nuostolių dau
giau kaip 100.000 rubinų sumai”.

Š-iūo kartu rusai nepasigailėjo savo tautiečių ir -jų bendrininkų 
lietuvių : V.Svidinskas gavo 20 metų kalėjimo,konfiskuojaut-turtą-ir * 
atimant rinkiminę teisę, A. Gromovas ’- 10 metų, V. Jolkinas - 5 mt. ,
K.Bileišis - 3 mt. Didžiausias kaltininkes Koršunovas pasislėpė ir- esąs 
ieškomas.

Darbininkių vargas Pagelažių durpyne

Jau kalinti metai bolševikai visu smarkumu eksploatuoja Pagelažių 
durpyną (Ukemrgės aoskr.). Didžiulis lietuvių darbininkų skaičius čia 
atiduotas maskoliškos administracijos nemalonei.Fati "Tiesa" šaukia' 
ragalbos šiems išnaudojamoms darbininkams,kuriu šeimininkai šiuo metu 
nebėra "buržujai"."!.” nurodo faktus, kad Aklo ežero, Samanynės ir Taba
lų durpynų darbininkai visada valgą tik žalią ir neskanią duoną. -Beto 
čia susirinkę "darbininką išnaudotojai" išgrobsią jiems patikėtą liau
dies turtą.

Žavronkovas ’'šviečia1' Švenčionis

Visos Švenčionių apskrities kultūros ir švietimo įstaigos pavestos 
kultūros namų direktoriui drg.Ždronkovui. Minėtas rusas ir be to dar tu
rįs kelias tarnybas (greičiausia dirba MV'ųRed.), taigi bibliotekose 
nei rinkiminės literatūros atrinkęs, nei knygų sąrašų pagaminęs.Raščiu
ku, Šišniškių, Vidutinių ir kt. kaimuose sieniniai laikraščiai arba 
neišeiną, arba esą nekovingi.Raudonuose kampeliuose,tose bolševiku 
bažnyčiose,nesą šūkių bei plakatų. Užmiršti esą netgi Stalino konsti
tucijos nuolatiniai aiškinimai. - Niekas neskai.tąs paskaitų apie "buržu
azinės santvarkos" pragaištingumą..

Maskdiškas vaidinimas

Šiaulių teatras spalio revoliucijos šventės proga pastatė naują 
premjerą - stal-'iinės premijos laureato A.Korneičuko pjesę. ".Putinų 
Giraitė'lBe to teatro kolektyvas aktyviai dalyvaująs rinkiminėje kcma - 
nijoje.

Radijas žaloja lietuvių kalbą

"I> . ir Meno" 14 Nr. kalbininkas Ed, ■ Viskanta užsipuola Vilniaus 
radiofono nranešėjus, girdi, jie labai blogai taria ir kirčiuoja 
kai kuriuos lietuviškus žodžius ir tuo budu žaloja lietuvių kalbą. 
Ed.’ Viskanta sakosi su noru klaususis rusų radio transliacijų iš 
Maskvos, nes jos patiekiamos gryna rusių kalba. Gi Vilniaus radijo pra
nešėjo žodžiai labai rėžią ausi.

- Jonas_Dovydaitis parašė nauja romaną vardu "Dideli įvykiai Nau
jamiestyje'. Kai'"Sūrios romano ištraukos lapkričio mėnesį buvo skaity
tos per Vilniaus radiją.
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LAISVAME PAŠAU LIJĘ

VLIK c..memorandumas.. rado.. atgar sį..
VIIK6 dokumentuotas memorandumas dėl TSRS vykdomo genocido - mūsų 

tautos naikinimo -rado platų atgarsį pasaulio visuomenėje."Amerikos 
Balsas " savo pranešimuose rusų ir kitomis kalbomis nekartą atkartojo 
jo mintis ir patiekė jgsjysdii -> davinius,Eilė įtakingų laikraščių - 
"New York Herald Tribune", "The New York Time®” ir kiti suglaustai 
paskelbė jo mintis.pažymėdami,kad jį įteikė.drauge pareikšdamas lie
tuvių tautos protestą, lietuves ministeris Vašingtone p.Žadeikis.Ir 
JT memorandumas padaręs įspūdį. x

Č ii į . ir B oi i vi j a už P.abaI t i jo. kraštus....
Jungtinių Tautų plenumo posėdyje Gili valstybes delegacijos pirmi

ninkas ambasadorius p.Herman Santa Cruz pasakė kalbą,kurioje aštriais 
žodžiais puolė Sovieto.; Sąjungą dėl jos vykdomos agresijos Korėjoje,. 
Ambasadorius pareiškė.girdi.nesą davinių, kad toji agresija sustotų. 
Kaip vieną didžiausių agresijos pavyzdžių jis nurodė TSRS padarytą di
džiausią neteisybę - Pabalto’ jo kraštų okupaciją.

Panašų pareisimą pora dienų vėliau padarė ir Bolivijos atstovas 
Mr.Matienzo.

I i etųyos vardas į aįsyė s parade. New Y orkę......
"The Record American" patiekė didžiulio laisvės parado aprašymą, 

be to eilę nuotraukų iš suruoštų priešbolševikinių demonstracijų 
New Yorke .kuriose dalyvavo 30.000 amerikiečių, jų tarpe daug karo vete
ranų ir darbininkų, o kaip pat valstybės vyrų.Nešamuose plakatuose 
buvo įrašytas ir Lietuvos vardas. Visur buvo pažymima, kad Lietuva - 
viena pirmųjų TSRS agresijos aukų.

Argentines I įę .tųy.X.ai..už ...vi gnybę..ir. Ii e. t.ųvP.s. laisvė s..re.ikalu.s_
Nors Argentinoje ir nėra daug lietuvių tremtinių,tačiau ir senieji . 

mūsų tautiečiai - emigrantai čia gana judrūs. Jie deda daug pastangų, 
kad lieruvybė šiame krašte būto; tinkamoje aukštumoje.

Spalio 22 d. Buenos Aires mieste susirinkę Argentinos lietuvių visuo
menės atstovai išreiškė savo visišką solidarumą ir paramą TLIKui.lietu- 
vos pasiuntiniams ir Amerikos Lietuvių Tarybai bendrame lietuvybės iš
laikymo ir tėvynės išlaisvinimo darbe. Specialioje rezdiuci jone ats
tovai nurodė, kad "Lietuvos atstovybė P.Amerikoje yra netik Nepriklau
somos Lietuvos reikšminga pozici-ja kovai už laisvę, bet kartu ir 
mūsų tautos autoritetinga į staiga’, kurią pripažįsta Uragvajaus ir kitų 
P.Amerikos kraštų vyriausybės įstaigos. Toliau atstovai kviečia visus 
geros valios lietuvius minėtai įstaigai nepamatuotai neprieštarauti, 
■bet remti didžiulį darbą ir kovą,

Be to atstovai.įvertindami lietuviškos vienybės reikalą,pritarė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Argentinoje -įsteigimui. Tuo reikalu su
darytas laikinasis organizacinis komitetas.■

..Lietuvių. kalba grįžta į mokyklas.....  ’
lietuvių tremtinių pastangos lietuvybės išlaikymo reikalh kai 

kur jau ima duoti vaisių. Taip "Amerika" Nr.43 korespondencijoje iš 
CIevelando praneša, kad vietos Šv. Jurgio parapijos tėvų ir mokytojų 
delegacija kreipėsi į CIevelando vyskupo švietimo vadovą,prašydama 
įvesti lietuvių kalbos ir tikybos dėstymą lietuvių kalba tiems vai - 
kams,kurių tėvai to pageidauja. Vyskupijoje konkrečiam delegacijos 
patiektam planui gautas visiškas pritarimas. Konkrečiai jau aptariamos 
dėstymo įvedimo smulkmenos. Šioje akcijoje pakviesti dalyvauti ir se
nieji Amerikos lietuviai.t

Reii.ia manyti, kad' šių mūsų tautiečių pavyzdžiu paseks ir visos 
kitos lietuvių kolonijos, padarydamos žygius grąžinti lietuvių kalbos 
ir tikybos dėstymą tose vietose, kur gyvena daugiau tautiečių." .
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LD 76
1950, Nr.l3(87) ’

Sv. Tėvas Pijus XII savo raiboje, pasakytoje XI. 2 d. kardinolams 
ir vyskupams, pasmerkė bolševizmo ideologiją, nešančią komišką ir aia~ 
žiną^ja, mirtį.Už persekiojamus katalikas, karių SS-gos vergijoje yra 
virš 60 milijonų, XII 2 d. prie Sv. Petro karsto', dalyvaujant Iboo pavergt 
tautų atstovų- jis uždegė žibintą, turintį vardus tų tautų, kuriose 
persekiojama kat. bažnyčia.,

^Anglai prieš bolševikinį tikėjimo persekioj-imą;—

D. Britanijos L?rdų Rūmai svarstė pasiūlymą, kad D. Britanija įneštų 
į JTO bolševikų pavergtuose kraštuose tikėjimo persekiojimo klausimą, 
kalbėjo lo atstovų. L rdas Perthas savo kalboje paminėjo ir Lietuvą, 
pažymėdamas, kad d i dž urną lietuvių' kunigų yra deportuota. laidžios atsto
vas lordas nendersonas pareiškė, kad jis prineąpe sutinkąs su siūlytojo 
intencijomis ir jei pavyktų pašalinti teisimės kliūtis, tai tikėjimų 
persekiojimo klausimą galima būtų įnešti JTO apsvarstyti dar prieš 
1951 m. rudenį,

uj as talkininkas kovoje su bolševizmu.
JAV įsikorė Krikščionių Demokratų Internacionalo- N'SI- padalinys, mūrį 
sudaro ČSR, Vengrijos, Lietuvos, a->enk_jos , Joguslavijos bei Slovėnų 
k.d. partijų atstovai, vadovaujami Dm Jozef Keži Horvath.
Lietuvių atstovai jame yra prof.- K. Pakštas ir Pr. 7a..n austas. Šio one.a- 

u .ija, ;nco-;n,.jm.'a Pr. Vuiiau;.. o, XI.7 d. įtaikė JTO gen.
- s: .rotoriaus p-vadotojui B« C. įsai* atatinkamą me omo randama^, o jo nuora
šus asklrM©- kitų JTO narių oui spaudos atstovų tarpe; NU svarbiausius 
tikslas- kova su bolšo ■ i..mu-.

PL3 organizacijos eiga, • , .

PLB organize h o earoas pasisttL, jo gana toli. Visa eilė valstybių 
jau yra išsirinkusios savo kraštų, tarnybas ir tuo būdu išėjusios šg or
ganizacinės stadijos. Didžiuma turi dar tik laikinuosius Organizacinius & 
rmtetus. Visur rengiamasi prie Tarybų rinkimo,. Vienur dar as varomas skala 
žiau kitur su kliūtimis. Rimčiausias kliūtis sudaro tos as kitos rūšies 
tavpusaviai nesutikimai. Tikimasi, kad jos bus laimingai nigavėtos. LOKų 
dar neturi JaV ir Brazilija. JAV PLB reikalai labai■pagerėjo, beū dar ligi 
šuoliai nepavyko jų įstatyt i, reikiamas vėžes... Kai tik ten reikalam susi? 
tvarkys, bus imamasi inciatyvos suku, ti PLB V„ iausiasis Organizacinis Ko
mitetą., kuris turės sušaukti Pasaulio Lietuvių Seimą. Seimas galima bus 
sušaukti tik tada, kai visur bus išrinktos kraštų taryoos ir sudarytos vai 
dybos. To-iėl prašomi visų krasltų PLB JtDKai greičiau pravesti tarybų rin
kimus.

- Latvijos respublikos šventės -• lapkričio 18 d.- p^-oga, VLIKo ir VT 
pirmininkas ii, mrupavičius pasikeitė sveikinimais su Latvijos Seimo vice- 
pirminiku, pagal latvijos konstituciją tremtyje einančiu Respublikos 
prezidento pareigas, J-B Vyskupu J. Rancanu.
- Sudarytoji VLrKo delegacija šiomis dainomis vyksta Bonow, kur su atatin 

kariais valdžios pa*vigūnais bus aiškinamasi lietuvių bei Lietuvos reikalai
- DP emigracija iš vakarų Vokietijos pastruoju metu bemaž sustojo, 

nes trūksta laivų..
- Didysis:. VLIKo memorandumas ja atspausdintas( prancūzų kalba) ir iš

siuntinėtas.

, 0--------  ■ . . , .
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