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Rusija nėra nesuvaldoma
Kaip laimėti „šaltąjį karą", išgelbėti Pabaltijį ir kitas sritis?

Sia tema rašo gener. Įeit. Sir Gif- 
fard Martel laikraštyje Daily Mail 
Ir gana įdomiai bei konkrečiai nu
rodo, kas reikia daryti, kad Sovietai 
būtų išstumti iš užimtųjų sričių, nu
ginkluoti ir priversti bendradarbiau
ti. Straipsnį dėl jo įdomumo patei
kiame „M. K.“ skaitytojams. Red.

Dabar yra priimta, kad Vakarų 
tautos privalo pasijudinti ir pasi
ruošti savo žodžius paremti darbais. 
Tam padaryti reikalinga paruošti 
apie 20 normalių, pilnai apginkluotų 
divizijų, kurios būtų pavartotos Vo
kietijoje, jeigu iškiltų reikalas.

Tokių pajėgų paruošimas nėra nei 
sunkus nei išlaidus, bet nereikia 
gaišti nė vienos dienos.

Jeigu tai nebus padaryta, Rusija 
sustiprins ir išplės savo galią visoje 
Europoje, o tas vėliau rimtai atsi
lieps mums patiems. Jeigu tai bus 
padaryta, dabartiniai sunkumai su 
Berlynu gali būti labai lengvai nu
galėti ir Vakarų Vokietija konsoli
duota.

Visiškai negalimas dalykas, kad 
šie veiksniai dabar iššauktų karą. 
Tačiau nėra visai negalima, kad Ru
sija savo planų neruoštų dideliam ka
rui, kuris įvyks penkerių metų bū
vyje, kada ji jau turės atominę bom
bą ir kitus baisius moderniojo laiko 
ginklus.

Sekantis klausimas yra toks: ar 
mes vartosime atminę bombą, žino
dami jos pirmumą, ir ar vykdysime 
lemiantį Rusijos sunaikinimą?

Atsakymas yra pabrėžtinas: ne! 
Kaip kontrpuolimui, jeigu Rusija 
mus užpultų dabar, kol mes dar ne
pasiruošę, atominė bomba yra ver
tingas ginklas. Jei tačiau mes pa-

gyventojų yra mūsų pusėje, bet yra 
laikomos mažo Rusijos policinių da
linių skaičiaus ir jų prisiplakėlių. 
Siam tikslui mums vėl reikalinga 20 
reguliarių divizijų, nes, jeigu jos bū
tų turimos, mes galėtume lengvai 
įžigiuoti ir išvaduoti šiuos kraštus;

Antrasis etapas būtų daug sun
kesnis — išvaduoti Vokietiją ir Len
kiją, kurios yra laikomos rusų jėgų.

užsienio politikos stiliumi ir papra
šytume, kad jie sustabdytų visą savo 
pasiruošimą būsimam karui. Tai 
apimtų, žinoma, Rusijos pajėgų de
mobilizavimą ir tarptautinės inspek
cijos priėmimą toms pajėgoms, ato
minėms bomboms ir kitiems pana
šiems ginklams. Jeigu Rusija atsi
sakytų, mes tada apgailestaudami 
panaudotume savo „šaltąjį karą“.

joje ir tada būtų galima gyventi dau
gumai su likusiu pasauliu.

Yra tokių, kurie argumentuoja, 
kad, jeigu mes kietai veiktume prieš 
Rusiją, jie visus savo gyventojus 
kviestų prie ginklų savo kraštų ginti. 
Ir štai čia mes vėl matome, kad mes 
turime skubėti.

AVdėlioti ir nepanaudoti šaltojo 
I karo technikos yra pavojinga, nes

DP spaudos konferencijoje p. Ugo Carusi (antrasis iš dešinės) informuoja apie DP emigraciją. Pirmasis 
iš kairės IRO amerikiečių zonos viršininkas p. Ryau. Konfer. įvyko Bad Kissingene. Foto Ed. Simson

naudotume šį ginklą Rusijai priversti,
kad ji liautųsi ruošius būsimam ka
rui, tai rezultatai tikrai būtų tokie, 
kurie priverstų Rusiją pagreitinti 
pradėti baisų karą.

Ar mes todėl neturime iš viso nie
ko neveikti? Atsakymas vėl tas pats 
— ne! Nes, laimei, yra paprasta ir 
sveika alternatyva — užpulti Rusija 
dabar atominėmis bombomis.

Veikiant į Rusiją tai būtų tikslus 
pakartojimas to paties, ką ji yra per 
keletą metų padariusi likusiam pa
sauliui. Bet mes padarytume tai 
efektyviau. Tai yra tas, ką dabar 
plačiai vadina „šaltuoju karu“. Tai 
daugiausia politinis darbas ir suges
tijos, dažnai esančios padaromos, kad 
mes turėtume ketvirtą štabo šefą šiai 
karo formai vykdyti.

Sis karo vedimas paskirstomas 
trimis etapais. Pirmuoju mes turė
tume paruošti efektyvų planą išlais
vinti tokiems kraštams, kaip pvz. 
Čekoslovakija ir Austrija, kur 95 °/o

Tokiu atveju mes turėtume paruošti 
planą, kaip suorganizuoti rezistenci
jos sąjūdį tuose kraštuose. Mes esa
me turėję daug patyrimo šiame dar
be per paskutinį karą. Tuose kraš
tuose, kurie jau oficialiai inkorpo
ruoti į Sovietų Sąjungą (tikriau pa
sakius ne inkorporuoti, bet jėga už
grobti ir prievartaujami tokia pat jė
ga, tarsi būtų inkorporuoti, red.), 
kaip Ukraina, Pabaltijo valstybės, 
uždavinys nebūtų sunkesnis, nes na
cionalinis jausmas tuose kraštuose 
yra antirusiškas.

Trečiasis etapas — mes turime 
suvaržyti susisiekimą jūromis rusų 
prekybiniam laivynui taip, kaip Ru
sija tiksliai suvaržė mūsų susisieki
mo linijas sausumoje.

Siame visame darbe mes, žinoma, 
pasiruoštume daugiau panaudoti ra
dijo propagandą. Tada, ir net iki ta
da, mes paimtume Rusiją geriausiu

Net vienas kuris iš čia suminėtų 
trijų metodų būtų labai rimtas Ru
sijai, gi visi trys ėjimai būtų tikrai 
lemtingi. Jie iš tikrųjų įtrauktų la
bai narsius žmones, kurie jau bran
gia kaina dėl diktatorių ambicijų iš
šauktų nesantaiką tarp komunistų 
vadų. Niekas negalėtų pranašauti 
tolimesnės įvykių eigos, bet galima 
laukti, kad pasikeistų režimas Rusi-

Rusija turės laiko ištobulinti savo 
ginklus, ir kitas didysis pasaulinis 
karas bus greičiau priartintas. Bet 
jeigu mes dabar spausime, Rusiją 
gali būti priversta kalbėti ir taikin
tis, nes pasilieka jai tik viena alter
natyva — kova dar prieš jos pasi
ruošimą, ir tada ji būtų tikrai su
mušta. (m)

Pasaulinė opinija apie Trumaną

Prošvaistė Prancūzijoje
GEN. DE GAULLE LAIMI AUKSTIJJŲ RŪMŲ RINKIMUS

Suprantama, kad labai tiksliai 
nusakyti pasaulinę opiniją po Tru- 
mano išrinkimo prezidentu yra sun
ku, nes spaudoje viešai paskelbti pa
reiškimai dažnai būna kurtuazijos 
žestas. Gal teisingiau toji opinija bu
vo reiškiama rinkimų metu, nes tada 
simpatijos ar antipatijos buvo reiš
kiamos ne vienam asmeniui, bet ma
žiausia dviems kandidatams, turėju
siems apylyges galimybes tapti išrink
tais. Tačiau vis dėlto iš vieno kito 
pareiškimo galima susidaryti apy
tikslį vaizdą, kur dabar links Ameri
ka ir kiek ji veiks užsienio politiką

rikos politikos tęsimą pagal Marshal- 
lio paglabos planą, o Prancūzija iš 
to teturinti tik naudos. Višinskis Pa
ryžiuje išsireiškė: „Nuostabu. Žmo
nės patys pasirinko. Man nėra rei
kalo komentuoti jų vidaus reikalų.“ 
Indijos ir Australijos atstovai pasi
sakė, kad su Trumano laimėjimu 
pradidėję taikos saugumo galimumai.

Britų spauda Trumano laimėjimą 
sieja su jo vidaus politikos programa, 
nes jis aiškiai pasisakęs už 75 et mi
nimalų darbo atlyginimą valandai, 
tuo tarpu kai jis dabar yra vos 40 et. 
Toliau lėmęs Tautos sveikatos pla-

Paskolinės aktualijos
— Vokiečių prof, sąjungos vado

vybė veda derybas su karine ir civi
line valdžia dėl kainų Ir uždarbių 
sunormavimo. Tuo tikslu vyriausy-
bei įteikta 10 punktų reikalavimai, 
kurių nepatenkinus prof, sąjungos 
planuoja visuotinį streiką jungtinėje 
zonoje. Streikas turėtų (vykti š| 
penktadienį, lapkričio 12 d.

— „Kinija turi būti pasiruošusi 
karą tęsti dar aštuoneris metus,“ pa
reiškė Ciangkaišekas savo lapkričio 
8 d. atsišaukime į kinų tautą.

— Sovietinėje Vokietijos zonoje, 
Johanngeorgenstadt uranijo rūdos 
kasyklose, demonstravo per 1000 dar
bininkų, protestuodami prieš algų 
neišmokėjimą. Demonstrantai, atžy
giavę prie administracijos būstinės, 
šūkavo: „Mes nesame nusikaltėliai. 
Leiskite mums išeiti arba užmokėki
te!“ (Algos neišmokėtos už 2 mėn.) 

• — Vienas Milano laikraštis nese
niai buvo paskelbęs, kad tarp Tito 
Jugoslavijos ir JAV esąs pasirašytas 
slaptas paktas, pagal kurį jugoslavai 
turį atitraukti savo pajėgas iš Istri- 
jos ir Triesto, o karo su Sovietais at
veju JAV turėtų gauti Jugoslavijoje 
karines bazes ir transporto linijas. 
Valdiniai JAV sluogsniai šiuos išve
džiojimus laiko „fantastiniais ir ne
atsakingais prasimanymais.“

— Pagal Londone kursuojančius 
gandus, prez. Trumanas iš naujo pla
nuojąs vyr. teis. Vinson siųsti pas 
Staliną painformuoti, kad jis prita
riąs keturių konferencijos sušauki
mui.

Amerikinės 
nuotaikos DP atžvilgiu

The New York Herald Tribune 
vedamojo vietoje įsidėjo straipsnelį 
apie DP, atvykusius pagal DP aktą
pirmuoju transportu, ir nurodo, kad 
galutinis įstatymo rezultatas, liečiąs 
tiek jų skaičių, tiek įsileidžiamųjų 
kategorijas, neatitinkąs J.A.Valsty- 
bių, nes jos galėjusios daug daugiau 
padaryti. Bet šiuo metu mažiau nau
dinga kalbėti apie tai, kas buvo pa
daryta, negu aptarti tuos 813 atvyku
sius. Jie esą atvykę iš tų kraštų, kur 
jie pažinę dvigubą tironiją — tiek 
nacizmo, tiek komunizmo. Jie su
darą įvairias tautybes, esą įvairių 
tikybų ir įvairiausių profesijų. „Mes 
tikime“, rašo laikraštis, „jog jie bus 
geri piliečiai. Jie galės rasti po me
tų kitų, kad pasitvirtinusi jų geriau
sia viltis ir patenkintas giliausias jų 
ilgesys.“ Taip baigia laikraštis savo 
pastabas apie pirmuosius atvykusius 
DP, kurie uoste buvę iškilmingai su
tikti.

Respublikininkai savo aiškios vi
daus politikos neturėję ir nieko ge
resnio negalėję pasiūlyti. Anot Daily 
Mail spec, korespondento, Trumanas 
vykdysiąs Roosevelto politiką. Užsie
nio politikoje kol kas nenumatoma 
keisti kurso, nebent po kabineto išsi- 
jojlmo pasirodytų reikalas ją pasukti

Pro ūkanas kartais prasiskverbia 
ir saulės spindulėlis ir tada jis būna 
malonesnis, negu saulei kepinant iš
tisą dieną. Prancūzijoje praėjusi sek
madienį įvykę rinkimai į Aukštuo
sius Rūmus, arba Respublikos Tary
bą, kurios bendra sudėtis 320 atstovų, 
parodė tokį nedidutį spindulėlį. Įgri- 
susios komunistų riaušės, sabotažai, 
kurie griauna krašto ūkį, tautos 
žvilgsnį nukreipia nuo jų prie gen. 
de Gaulle sąjūdžio ir prie socialistų, 
atsiribojant nuo komunistų. Pagal 
paskutinius duomenis rinkimų re
zultatai į Aukštuosius Rūmus metro
polijoje yra tokie:
Gen. de Gaulle sąjūdis — 107 vietos,
Radikalsocialistai — 50 „
Socialistai — 48 „
Nepriklausomieji — 21 „
Komunistai (turėjo 84) — 16 „
Katalikai — 15 „

Kaip matome, degolininkai yra 
gavę apie 40% visų Taryboje vietų. 
De Gaulle sąjūdžio šalininkai pabrė
žia, kad jie surinksią dar daugiau,

nes juos palaikysiančios dešiniosios 
grupės.

Kartu komentatoriai pabrėžia, 
kad šis de Gaulle laimėjimas nerei
kia sieti su nusigrįžimu nuo komu
nistų. Komunistų pralaimėjimas iš 
dalies parėjęs ir nuo rinkiminės pro
cedūros. Tačiau faktas lieka faktu, 
kad de Gaulle Aukštuosiuose Rū
muose pakeis komunistus. Galuti
niai rezultatai paaiškės vėliau, kai 
bus išrinkti atstovai užjūryje, kur 
tenka 51 vieta. O tatai įvyks gruo
džio 19 d.

Koks gi Aukštųjų Rūmų vaid
muo? Britai pabrėžia, kad šie Rū
mai galėsią spausti vyriausybę dėl 
naujų Parlamento rinkimų. Tai svar
biausias reikalas. Antra, jie bus vy
riausybei nemaža kliūtis priimant 
įstatymus, kurie gali būti nukreipti 
prieš de Gaulle sąjūdžio veikimą. 
Apskritai, šie rinkimai turės įtakos 
į tolimesnę vyriausybės veiklą ir į 
busimąją politinę konsteliaciją pa
čioje Prancūzijoje, (ja)

bei kuria linkme.
Prancūzijos komunistų partijos 

kalbėtojas Florimond Boute pareiškė, 
kad Trumano laimėjimą lėmęs jo no
ras pasiųsti į Maskvą specialų pa
siuntinį Winson. Tarp demokratų ir 
respublikininkų politikoje didelių 
skirtumų nėra ir todėl- jis didelio 
džiaugsmo nereiškia. Prancūzų ko
munistams artimesnis yra Wallace, 
nes, anot ju, jis atidaręs duris tre
čiajai partijai.

Pagal Jugoslavijos pažiūras, Tru- 
mano laimėjimas esąs „Morganų rū
mų“ laimėjimas. Jeigu gi būtų lai
mėjęs Dewey, tai būtų tuo pačiu lai
mėjusi „Rockefellerio kampanija“. 
Jugoslavų spauda pareiškia, kad esą 
visiškai nesvarbu, katras būtų pre
zidentu, — Trumanas ar Dewey, — 
užsienių politika pasiliksianti „Wall 
Streete“, Amerikos kapitalo vyr. 
būstinėje.

Artimi Prancūzijos vyriausybei 
sluogsniai pareiškia, kad Trumano 
išrinkimas prezidentu reiškia Ama

nas, piliečių teisės, mokesčių suma
žinimas, namų statybos programa ir 
Taft-Hartley įstatymas, kuriuo Kon
gresas buvo suvaržęs darbininkų ju
dėjimą ir profesinių sąjungų veiklą 
prieš vyriausybės nurodymus. Tai 
svarbiausi Trumano kozyrial.

nauja linkme. Jeigu vietoj Forrestąl 
sėstų Ickes, Roosevelto politikos šali
ninkas, gerų santykių su Rusija vyk
dytojas, tada gali užstoti naujas pa
taikavimo perijodas. Tačiau vargu 
prie to būtų grįžta, nors Trumanas ir 
mėgsta gerų santykių kursą. —am—

Pasikeitimai Trumano kabinete?
MARSHALLIO VIETOJE VANDENBERGA8 AR HARRIMANAS

AP, pasiremdama informuotais 
šaltiniais, iš Washingtono praneša, 
kad jei G. Marshallis, dabartinis JAV 
užsienių reikalų ministeris, pasi
trauktų, jo įpėdiniu minima Dean 
Acheson ir Will Clayton. Tačiau 
prez. Trumanas mano įtikinsiąs p. 
Marshall} dar ir toliau pasilikti pa
reigose. P. Acheson ir Clayton yra 
anksčiau buvę užsienių reikalų mi- 
nisterio pavaduotojai.

Pagal kitus šaltinius esąs galimas 
daiktas, kad Europos atstatymo pro
gramos vykdytojas-ambasadorius. W. 
Averell Harriman ar sen. Arthur

Vandenberg būsią Marshallio vie
toje. Be to, į kabinetą numatomas 
pakviesti Harald Ickes, Roosevelto 
New Deal politikas, kurį Trumanas 
prieš dvejis metus atstatė iš vidaus 
reikalų ministerio pareigų, bet dabar 
jis dalyvavo rinkiminėje Trumano 
kampanijoje. Yra kalbama, kad Ickes 
užimsiąs gynybos ministerio V. For- 
restalio vietą. Tuo būdu Ickes ran
kose atsidurtų sausumos ir laivyno 
pajėgos. Šiaip jau Trumanas nenu- 
matąs imtis prievartos prieš tuos 
savo kabineto narius, kurie tiesio
giai nedalyvavo rinkimų akcijoje.

a
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Tautinių korporacijų suvažiavimui 
besiartinant "

SKAUTIŠKUOJU TAKU '
- Redaguoja vyr. sktn. A. Krausas —————

Tautinės korporacijos: Neo-Li- 
thųania, Filiae-Lithuania, ir „Jau
noji Lietuva“ išaugo Nepriklausomy
bės laikais iš tos sėklos, kuri buvo 
daug anksčiau pasėta „Aušros“, „Vil
ties“, „Vairo“, vėliau savanorių kū
rėjų ir tautinės minties veteranų. Jas 
pašaukė veikti ir kurti »ets gyveni
mas. Iš Rytų besiveržiąs komunisti
nis intėmacionaližmas ne kartą grėsė 
Lietuvai pavojumi. Tautiškai ir val
stybiškai Nepriklausomybės kovose 
subrendęs jaunimas, puikiai suprato 
Šiuos pavojus ir atsidūręs aukštesnio- 
se mokyklose ėmė organizuotai veikti, 
kad budėtų tautos ir valstybės sar
gyboje. Aušrininkų, viltininkų me
sta sėkla išdygo tautinių organiza
cijų'vaisiais. Taip 1922 m. lapkričio 
11 d. gimė Neo-Lithuania, kuri savo 
ideologijos pagrindan padėjo tauti
nės ir valstybinės sąmonės ugdymą, 
asmenybių brandinimą, tautinės kul
tūros puoselėjimą. Vėliau iš jos at
siskyrė ir išaugo „Filiae Lithuaniae“, 
Dotnuvos akademinė „Jaunoji Lie
tuva“, Klaipėdoje „Herkus Montė“, 
Vilniuje „Geležinis Vilkas“, gausybė 
lietuviškų korporacijų, kurios buvo 
artimos savo tautine dvasia.

Tautinių korporacijų vaidmuo 
Nepriklausomybės laikais buvo dide
lis ne tik akademiniam gyvenime, 
bet ir visuomeniniam. Iš čia išaugo 
1926 m. moksleivių „Jaunoji Lietu
va", taip pat to vardo jaunimo orga
nizacija. Iš čia tautinė ir valstybinė 
mintis sklido plačiai po Lietuvą. Juo 
toliau, juo daugiau brendo šių kor- 
poracijų nariai kultūriškai, politiškai 
ir užėmė stiprias pozicijas spaudos, 
valstybės darbo bare. Tautinių kor
poracijų įtaka jautėsi visam šakotam 
va’stybiniam gyvenime.

Ir šiandien šių korporacijų dvasia 
jaučiama tremties gyvenime. Gausi 
tremties spauda, kultūros veikla, or
ganizacijos yra daugelio šių korpo
racijų darbo ir kūrybos vaisius. Gau
sybė šių korporacijų intelektinių jė
gų užima svarbias vietas mokslo sri
tyje. Taigi, Nepriklausomybės laikų 
tautinė sėkla ir šiandien augina nau
jus vaisius.

Kai žvelgiame į praeitį, negalime 
pamiršti, kad šios korporacijos daug 
Jėgų paaukojo kovoje su Lietuvos 
okupantais dėl Nepriklausomybės. 
Daugelis šių korporacijų narių žuvo 
bolševikų kalėjimuose, nacių stovy
klose, kovose dėl valstybės laisvės su 
ginklu. Tai ne tam, kaip dabar kai 
kas šmeižia, kad studentai mokėjo 
tilt špagomis veikti. Jie mokėjo ir 
moka su ginklu, su didžiausia rizika 
dirbti ir mirti dėl Lietuvos. Prisi
minkim tik col. J. B., didvyriškai žu
vusį partizaną. Būtų galima nurodyti 
daugiau vardų pasiaukojusiųjų dėl 
Tėvynės. Tautinės korporacijos ati
davė, anot poeto, didelę kraujo auką, 
tik ne dėl internacionalų, bet dėl 
Lietuvos.

— Emigracijos Centre buvo įvyk
dytas bandomasis emigracijos proce
sas į „Australiją“, kurio malonumus 
patyrė paskirti 12 vietos lietuviai 
„emigrantai“. Komisiją visi „laimin
gai praėjo“ ir buvo apdovanoti „Ca
mel“ cigaretėmis.

— Likusiųjų Prof. S-gos Schwein
furto akyr. narių visuotiname susi
rinkime išrinkta nauja skyr. V-ba: 
pirm. — inž. K. Krulikas, sekret. — 
P. Smaižys ir ižd. — S. Zabarauskas. 
Taip pat išrinkta ir revizijos komisi
ja. Skyr. paliko 65 nariai (iš jų 11 
Wurzburgo). Susirinkimo metu j 
skyr. įstojo 4 nauji nariai, gyv. Wūrz- 
burgo, vis dar duodami pareiškimai 
įstoti į Prof. S-gą nariais.

— Pradėjo plaukti nauji DP emi
grantai, kurių emigracinius formalu
mus atliko arba atlieka 1.280 asmenų. 
X. 28 d. stovykloje buvo emigrantų: į 
Belgiją — 33, į Prancūziją — 3 ir į 
Australija — 571. X. 29 d. vėl atvy
ko 114 emigrantų į USA.

— Vietos lietuvių bendruomenę 
aplankė ir džiaugsmingai prablaivė 
Augsburgo literarinis kabaretas 
„Klumpė“.

— X. 25 d. mūsų bendruomenę 
aplankė BALF atstovė Europoje p. 
Rovaitė, kuri apžiūrėjo Emigracinę 
stovyklą ir priiminėjo emigracija be
sirūpinančius tautiečius.

— Lietuvių verslininkų iniciatyva,

Tačiau mūsų žvilgsnis šiandien 
yra labiau nukrypęs į ateitį, negu į 
praeitį. Mūsų tautos ir valstybės nū
dienė tragedija iš mus reikalauja ne- 
sididžiuoti praeitimi ir nesiknaisioti 
po praeities klaidas, bet su dar di
desniu atsidavimu, pasiaukojimu ir 
pozityviu darbu dirbti ir kovoti dėl 
Lietuvos valstybės atstatymo. Šian
dien tautinėms korporacijoms iškyla 
naujų uždavinių, kurių neatlikimas 
busimųjų kartų gali būti laikomas 
nusikaltimu. Tautinėms korporaci
joms tenka dar labiau sustiprinti ko
vą dėl Lietuvos Nepriklausomybės, 
nes to reikalauja ne tik veteranų te
stamentas, savanorių ir partizanų 
kraujas, bet svarbiausia, gyvybiniai 
tautos išlikimo ir valstybės kontinui- 
teto pradai.

Šiems pagrindiniams ir ištisai 
eilei šalutinių uždavinių apsvarstyti 
yra kviečiamas tautinių korporacijų 
suvažiavimas. Tai nebus nauja or
ganizacija, bet senųjų tautinių kor-’ 
poracijų veiklos tąsa. Tai nebus 
tremties jėgų skaldymas, o atvirkš
čiai, bus siekiama tautinės vienybės. 
Tautinės korporacijos savo ideologi
ja ir savo dvasia visuomet siekė kiek 
galint platesnės lietuvių vienybės.

Ne mūsų kaltė, kad Lietuvos vi
suomeninis gyvenimas vis labiau j

skaldėsi. Tai svetimųjų pastangos 
lietuvių tautą suskaldyti, kad jos jė
gos, energija būtų nukreipta tarpu
savio piautynėms, o ne bendrai ko
vai dėl Lietuvos valstybinės laisvės. 
Tačiau tautinės korporacijos padarys 
viską, kad mūsų tauta būtų vieninga 
kovoje dėl savo valstybinių interesų.

Gyvenamasis momentas mums iš
kelia daugybę tautinių, valstybinių, 
kultūrinių, ekonominių, ateičiai pa
siruošimo problemų, kurios suvažia
vime bus su akademiniu rimtumu 
apsvarstytos. Nors Šių dienų pinigi
nės sąlygos labai varžys atvykti tau
tinių korporacijų narius į suvažiavi
mą, tačiau turint galvoje mūsų tau
tinę idėjinę dvasią, mūsų discipli
nuotumą praeityje, reikia tikėtis, 
kad kiekvienas tautinių korp. narys 
darys viską, kad galėtų atvykti. 
O tie, kurie dėl nenugalimų kliūčių 
negalės atvykti, tegul neužmiršta, 
kad mus veda į ateitį ne tik gražus 
šūkis: „Pro Patria“, bet ir romėniš
kas įsakymas: Salus patriae — su- 
prema lex.

Taigi, dėl salus patriae aukoki
me viską, kad mūsų valstybė.Lietu
va iš naujo keltųsi ir kad naujosios 
kartos laisvoje žemėje ateitų žygiuoti 
mūsų pėdomis. Stp. Vykintas 

Iš emigracinės Schweinfurto stovyklos
emigruojančijų * laisvalaikiui paįvai
rinti, įsteigta klubas-kantinė. Jame 
numatoma skaitykla, šachmatai, bi
liardas, užkandžiai ir gėrimai.

— X. 26 d. Į Kanadą išvyko ilgą 
laiką buv. Schwelnfurto lietuvių sto
vyklos vadovas, o paskutiniu metu 
Emigracinio Centro — Camp Execu
tive p. J. Smaižys. Išvykusiojo vie
ton, t y. Cams Executive pareigoms 
paskirtas lietuvis p. E. Cižinauskas.

— LTB Suaugusių Švietimo In
stituto Schweinfurto paskutinę laidą 
baigė 7 nauji specialistai — šveisuo- 
tojai, šveisavimo praktikos darbus 
atlikę Area 3 automechaninėse d- 
vėse lyūrzburge. Iš viso šią amatų 
mokymo įstaigą baigė ir spec, baigi
mo pažymėjimus gavo 132 asmenys, 
t. y.r 15 automechanikų, 20 sodininkų- 
daržininkų, 20 elektromonterių, 59 
moteriškų rūbų siuvėjos, 4 vyriškų 
rūbų siuvėjai, 7 dailės meno mėgė
jai ir 7 šveisuotojai. Institutas veikė 
lygiai dvejis metus, jį suorganizavo 
ir jam vadovavo dipl. inž. K. Kru
likas.

— Spalių mėn. pradžioje LTB 
Apylinkės Komiteto pastangomis su
organizuotas ir pradėjo veikti lietu
vių vaikų darželis.

— Dėl stovyklos perorganizavimo 
nutraukusi darbą, vėl pradėjo veikti 
įvairių bulkučių ir riestainių ke
pykla, lietuvių aptarnaujama, -kk-

1918 m. lapkričio 1 d., lygiai prieš 
30 metų, mūsų sostinėje Vilniuje bu
vo sktn. Petro Jurgėlos (steigta pir
moji lietuvių skautų skiltis. Vos ka
rui praūžus, mūsų valstybei besiku- 
riant ir besiginant nuo įvairių prie
šų, suplėvesuoja pirmą kartą lietu
vių skautų gairelė prie Gedimino pi
lies. Bet lietuviškos skautybės sąjū
dis prasidėjo Rusijoje, kur mūsų 
tautiečiai, ■ kaip ir mes šiandien, gy
veno tremtinio dienas. Petras Jur- 
gėla su Kriaunaičiu Voroneže buvo 
įsteigę net lietuvių skautų vienetą. 
Dr. Jurgis Alekna ir sktn. V. Šen- 
bergas jau Rusijoje buvo išėjęs skau- 
tavimo mokyklą, įgijęs skautininko 
laipsnį ir stovyklavęs 1917 metų va
sarą Ukrainoje. Jis yra seniausias, 
ilgiausiai skautavęs lietuvių skautų 
šeimos narys tremtyje. Susižavėjęs 
rusų inteligentijos pamėgtu skautų 
sąjūdžiu, grįžęs Lietuvon, Vilniun, 
suredaguoja 1918 m. rugpiūčio mėn. 
Skautų Paspirties (rėmėjų) Draugi
jos įstatų projektą, kuris galutinai 
buvo priimtas Kaune 1919 mt. pava
sarį. Tuos įstatus pasirašė mūsų tau
tos garbingieji darbuotojai, k. a. Vi
leišis, Kairys, Sleževičius, Senber- 
gas, Dr. Alekna, kun. prof. Morkelis, 
B. Grigaitytė-Novickienė ir P. Jur- 
gėla.

Dr. J. Alekna buvo išrinktas tos 
draugijos pirmininku, kartu eiti ir 
skautų Šefo pareigas. Prof. M. Bir
žiška, anų laikų gim.direktorius, bu
vo pirmuoju skautų globėju, o. a. a. 
karininkas A. Juozapavičius pirmuo
ju rėmėju. Ypač išsiskiria savo dar
bu, savo skautiška kūryba lietuvių 
skautybės įkūrėjas vyr. sktn. Petras 
Jurgėlą. Jis su didžiausiu užsidegi
mu parašo visą eilę veikalų apie 
skautybę. Jo suminėtini veikalai: 
1) Pirmieji skauto žingsneliai, 2) Pi
liečių auklėjimo mokykla — skauty- 
bė, 3) Lietuvos ateitis, 4) Skautystė, 
5) Skautų tarnavimas Tėvynei, 5) 
Skautų vadovas ir kt. Šiandien jis 
gyvena Amerikoje ir reiškia didžiau
sių simpatijų atsikūrusiam skautų 
sąjūdžiui tremty. Greit galėsime 
spausdinti jo atsiminimus iš skauty
bės pirmojo dešimtmečio nepriklau
somoje Lietuvoje.

Mūsų laisvoje Tėvynėje per skau
tiškas eiles buvo perėję apie 60.000 
jaunimo. Turėjome 22.000 aktyvių 
LSS narių. Užpuolus priešams mūsų 
kraštą, daug mūsų garbingų sąjun
gos narių išžudyta, nukankinta arba 
ištremta į Sibirą. Su giliu, pagarbiu 
liūdesiu prisimename abiejų pirmųjų 
mūsų valstybės prezidentų, komu
nizmo aukų: A. Smetonos ir A. Stul
ginskio, kuriuodu savo laiku ėjo LSS 
Šefo pareigas. Su nuoširdžiu liūdesiu 
prisimename mylimo Brolijos Vado 
pulk. J. Sarausko, sušaudyto bolše
vikų ant Červenės plento, ir daugelį

80-iieji sukaktuviniai metai
kitų, žuvusių partizanais, nukankin
tų Rainių miškely arba mirusių toli
mame Sibire.

Tremty skautų sąjūdis, vos karui pa
sibaigus, ėmė gyvai plėstis. Po skau
tiška lelija susibūrė apie 6000 lietuvių 
jaunimo. Jis ir sunkiausiose sąly
gose nepalūžo, bet siekdamas kilnių 
idealų auklėjasi, lavinasi ir kiek ga
lint produktingai leidžia laiką bei 
ruošiasi laisvės kovai. Visi baisūs 
mūsų brolių ir seserų išgyvenimai 
Tėvynėje atsiaidi skautiško jaunimo 
širdyse. Pirmoji skautų skiltis žengė 
per griuvėsius į mūsų tautos gyveni
mą. Tremties skautai ir skautės ruo
šiasi Tėvynės atkūrimo darbui. A.K.

Tau, skiliininkel
Jau išėjo iš spaudos labai nau

dinga visų šakų skautams ir skau
tėms sktn. E. Reikenio ir vyr. sktn. 
A. Krauso knyga „Tau, Skiltininke!“ 
Knyga gausiai ilustruota, 220 pusi., 
su Alg. Kaulėno viršeliu, kaina 3 
DM, knygos „Skautybė Berniukams“ 
prenumeratoriams tik 2,10 DM. Kiek
vieno skauto ir skautės pareiga įsi
gyti tą knygą. Ypač išvykstantieji 
■neturėtų pamiršti įsigyti. Jos turi
nys labai įvairus. Čia duodama ži
nių iš Lietuvos geografijos, istorijos, 
nusakoma skautybės plitimo istorija 
pasauly ir mūsuose, kalbama apie 
vadų ruošimą ir stovyklavimą, įvai
rius sąskrydžius bei stovyklas Lie
tuvoje ir tremty, skaučių istoriją, 
apie skiltininką vadą, auklėtoją. Čia 
rasite vilkiukų bei jaun. skaučių įs
tatus, patyrimo laipsnių bei specia
lybių programas, skautų bei skaučių 
įstatus, įsakymus, patyrimo laipsnių 
bei specialybių bei ypatingų ženklų 
programas. Nepamirštos ir vyčių, oro 
ir jūros skautų programos, skautų 
maldos. Ypač patraukli praktiškoji 
knygos dalis: skautų ir skaučių uni
forma, siluetai, mazgai ir surišimai, 
morzės ABC, semaforai, pirštų kalba, 
pirmoji pagalba, dešimt higienos pa
tarimų.

Patyrimo laipsnių programoms 
ruošti labai naudinga: sutartiniai 
pėdsakos ženklai, pėdsakai, pasaulio 
šalių suradimas, upės pločio ir sro
vės greičio matavimas, aukščio ma
tavimas, nuotolio spėjimas, unifor
mos priežiūra bei medžių pažinimas. 
Pačiam skilties vadovavimui duoda
ma žinių apie rikiuotę, kai kuriuos 
sutartinius švilpesius, raportų pa
vyzdžius bei mankštos pratimėlius ir 
žaidimus. Nepamirštos būdingesnės 
skautiškos dainos, tarptautinė skau
tų bei skaučių vadovybė, Lietuvos 
Skautų Sąjungos schema ir ryšių 
schema bei adresai.

Knyga gaunama: LSB Spaudos 
Skyrius, (21a) Augustdorf-Lippe, DP 
Camp, BĮ. 33.

A VILKAS (16)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

Pakartoju vokietėms ir patariu duoti, jei tik turi.
— Neturime.
Suprantu: vakar mes užkasėme su drabužiais daržinėje. 

Nenoriu, kad Marija išsitartų. Rusas gali liepti atkasinėti.
Ateina Marija.
— Ar jie turėjo laikrodžių? <>
— Turėjo, visi po vieną turėjo.
— Ur, — šaukia jis mojuodamas kardu.
— Mes juos atidavėme laikrodininkui taisyti į Stolp, — 

teisinasi vokietės.
— Eikite, rinkitės viską; apsirenkite geriausiais drabu

žiais, prisidėkite lagaminus, o jei ne — nudėsiu, — sako 
^didvyris“, atsukęs automatą.

Marija nudžiunga.
— Dvejis metu tarnavau ir nieko neuždirbau. Dabar 

bent ■•'.tsumsiu.
J an nesmagu plėšti bet atgręžtas automatas priverčia 

persi, rientuoti. Aš ir Marija klusniai sekame j kambarius. 
Čia i eimininko sesers iš Stolp daiktai. Jis griebia maišus, 
iškrato. Žiūri — dujokaukė: kad trenks į žemę...

— ... mat, dar ką tie vokiečiai, brodegos, išsigalvojo.
Pilnas neapykantos žvilgsnis nukrypsta į didelį sieninį 

laikrodį.
Sunaikinti! — be žodžių kalba visa „didvyrio“ iš

vaizda.
Pora smūgių muziejiniu kardu, ir šukių krūva pabyra 

žemėn.
— Rinkitės daiktus, vilkitės, kraukltės į lagaminus! — 

žiauriai paragina mane ir Mariją.
Velkuosi kostiumu. Jis siūtas storam žmogui. Kelnės 

įmunka, mane pančiodamos: šiaip taip susegu sagas.
— Nelaimės visos iš karto puola žmogų, — galvoju.
Marija kraunasi i lagaminą sukneles, kojines, baltinius...

Aš apsvaigęs ypač nuo vaikų klyksmo ir moterų rau
dojimo.

Reikia imti batus apsiauti. Stolpiškė sako:
— Tie ne tokie geri, imk rudus.
Jos tuoj supranta, kad aš nenoriu apiplėšti.
— Ar mus šaudys?
— Dabar tikrai ne: jis tik gąsdina. Vėliau — nežinau, — 

sakau joms, kai „Sovietų Sąjungos herojus“ truputį atitolsta, 
— jūs nemanykite, kad aš noriu jūsų daiktų. Aš turiu imti, 
nes mane pavadins jūsų draugu ir nušaus. Nors ir šiaip man 
irgi dabar ne gyvenimas...

— Suprantame, suprantame... nesakyk, kad užkasėme 
daržinėje.

— Ne, aš nesakysiu.
Pasikuitęs kažkur kartėse, „didvyris“ vėl grįžta.
— Kur žibalas?
— O, Dieve, ką jis darys?
— Duokite žibalo; aš jus, prakeikti vokiečiai, padegsiu. 

Pasakyk jiems. Pasakyk dar jiems, kad vokiečiai Rusijoje 
dar blogiau elgėsi.

Pakartoju vokiškai. Moterys ir vaikai, ypač šeimininkės 
mažas berniukas, klykia, spiegia:

— Mami, mami, mus padegs...
„O kai visos Europos tautos verkė, vokiečiai, tie 99% 

naciai, džiaugėsi būsima pergale ir tikėjo Hitleriu,“ galvoju.
Many sustingsta tas naikinamų vokiečių klyksmo vaizdas. 

Bet už jo aš pirmoje vietoje matau vokiečių sunaikintą 
Europą.

Išeiname lauk. Didelis šeimininkų šuo, prisiklausęs 
riksmo, puola ir loja, net grandinė čerška.

— Ir tu, ... mat, tarnauji vokiečiams! — nusiima auto
matą, — šūvis. Sužeistas šuva cypdamas, kaukdamas pasisle
pia ląstoje.

— Kinkykite arklį ir važiuokite.
Rusas vienas gerai valandėlei nuėjo į triobą; nežinia, ką 

jis ten darė...
Ieškau pakinktų ir nematau, kas aplink darosi; nesiseka, 

nepakinkau. Mano mintyse:
— Kad taip nors pasiekti Vytą, patekti pas lietuvius! Kad 

tik jie neišvažiuotų!

Marija atsineša vyno, obuolių krepšį. Išgeriame. Rusas 
toks mums, ypač Marijai, geras, nors už anties kišk. Žibalo 
butelis pavirtęs ir išsiliejęs į bebaigianti tirpti sniegą. Diena 
jau pragiedrėjus!. Pavasaris sparčiu tempu artėja.

Su Marija sėdame į ratus ir važiuojame. Vokietės ir jų 
vaikai nesirodo. „Didvyris“ pasikeičia adresais su Marija.

— Taigi nepamiršk, kad aš tave išvadavau. Sudie.
Arklys neina. Botago nėra. Marija liepia, o aš klausau, 

nes dabar pavojinga pasirodyti kultūringu ir priešintis. Gali 
paskųsti, jog pataikauju vokiečiams. Aš nulaužiu pakely 
sodintą uosiuką ir suplaku juo arklį. Dabar negalima rodyti 
prieš tą neišprususią rusę savo jausmų ir įpročių. Ji dabar 
padėties karalaitė.

Sutinkame šeimininką, kuris, sukrovęs iš vežimo pakink
tus ir kt. ant dviračio, traukia namų link.

„Va, jau dviratį kur nors „nudžiovė“; persiorientuos ir 
vokiečiai: išmoks plėšti,“ pagalvoju.

Haase tik palinguoja galvą, pažiūrėjęs į geruosius ratu
kus, kuriais mes važiuojame.

Sutinkame du girtus karininkus.
— Kur važiuojate?
— Į tėvynę.
— Jus traukiniais nuveš. Čia jau yra darbininkų surin

kimo punktas. Atiduokite mums vežimą.
Aš skubiai iššoku. Marija dar niurna, lyg nepatenkinta 

karalaitė soste.
— Greičiau! O tą lagaminą palik, palik!
— Čia lašiniai, maistas kelionei!
— Tai ir palik!
Ji šiaip taip išsideri pasiimti vieną su drabužiais: antra

sis lieka Vežime. Krepšio su obuoliais ir vynu irgi neati
duoda.

Gauname arklį. Užsikraujame viską ir vedamės. Už 
kelių dešimčių metrų kitas rusas sumaino mums tą arklį į 
šlubą, o dar kiek toliau — atima ir šlubąjį.

Skubame pas latvį Fricą. Jis, stovėdamas tarpdury, 
derasi su rusais, kurie tik plėšia, zuja įraudę. Nežinąs jokio 
surinkimo punkto. Einame į vieną namą. Ten nieko nėra — 
nei darbininkų, nei rusų: vokiečiai ramiausia beverdą piettui

Marija sako eisianti pas savo pažįstamą, aš — pas Vytį
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Lietuvos partizanai priešinasi
Šio straipsnio, 1948. 10. 11 d. atspausdinto „Stockholms Tidningen“, 

autorius CHRISTER JADERLUND buvo suėjęs | kontaktą su Lietuvos 
partizanais ir žemiau rašo apie jų organizaciją, veiklą ir siekimus. Par
tizanai daro ką tik išmano Lietuvos politiniam nugarkauliui išsaugoti ir 
apginti gyventojams nuo pavojų, kurie gresia jų tautiniam būviui. Par
tizanų policija sėkmingai kovoja prieš rusų neteisėtumus bei gaudo Iš
davikus savo tautiečių tarpe.

Ką sovietų okupacija įstengia nu-1 
veikti ūkininkų šalyje, parodo tragiš
kas mažutės Lietuvos pavyzdys.

Prieš karą daug švedų nuvykdavo 
į Lietuvą vasaroti bei šiaip krašto 
pažinti, kur per 82 nuošimčių gyven
tojų vertėsi žemės ūkiu. Tiesa, po 
rusmečio lietuviai gyveno gana pri
mityviai, bet vis gyveno gerai ir so
čiai valgė. Nepriklausomybę atga
vus, Lietuvoje paplito audimo, cu
kraus bei geležies pramonė. Švedų 
kapitalas dalyvavo degtukų pramo
nėje. Kauną lietuviai gražiai atstatė 
ir sumodernino ir iš viso pakėlė gy
venimo lygį.

Dabar visa Lietuvos pramonė te
dirba Rusijos reikalams, o žemės ūkis 
dar nepasiekė ir 60‘A prieškarinės 
gamybos. Tam yra keletas priežas
čių. Pirmiausia Lietuvą nualino du 
galingu priešu. Be to, daugeli žmo
nių išvežus ir daugeliui žmonių pa
bėgus į užsienį, stinga darbo rankų. 
Pagaliau, žemės ūkį pražūtin veda 
sovietų taip vad. „kulakizavimas“. 
Šioji priemonė, kuria žemės savinin
kus norima paversti valstybinių ūkių 
vergais, čia buvo pravedama trimis 
etapais: 1) išdalinus didesnius ūkius 
bežemiams, 2) apdėjus dar likusius 
privatinėse rankose ūkius nebepake
liamais mokesčiais, 3) bendra kolek-
tyvizacija, sudarant kolchozus. Apie 
tai ir daug ką kita rašo vienas lie
tuvis ūkininkas žemiau spausdina
mame laiške:

„Pirmiau šiame 3.000 gyvento
jų miestelyje buvo valsčiaus vir
šaitis, sekretorius, raštininkas bei 
du policininkai, tai ir viskas. Da
bar turime keturis rusų policinin
kus, tris MVD ir keturis MGB 
valdininkus, 43 MVD kareivius ir 
24 tarnautojus. Šiuos sovietų biu
rokratus turime ne vien maitinti, 
bet ir aprengti. Viską iš mūsų 
atėmė rusai, taip pat geriausius 
triobesius, o patys juose gyvena 
kaip kiaulės, o dėvi mūsų kaili
niais, gerai juos atpažinti galime. 
Savo laiku jie juos iš mūsų atė
mė neva kolchozų reikalams. Yra 
žinoma, kad kaimyniniame mies
telyje prostitutės tarnauja įstai
gose. Daug ūkininkų, nebeišgalin- 
čių mokėti mokesčius ir bijančių, 
kad neišvežtų, pakeičia gyvena
mas vietas. Neseniai septynios 
šeimos (nurodomos pavardės) ap
leido miestelį, bijodami kad neiš
vežtų. Kartkartėmis iš kalėjimo 
sugrįžta vienas kitas ūkininkas. 
Bet tie vyrai, bado numarinti, 
darbui nebetinka. Visvien rusąi 
juos dažniausia ^ėl painią dąrbąn, 

- išsiųsdami i Uralą ar toįiąų,

Rusai ima iš mūsų viską, kaip 
jie sako, kolchozų reikalams. Bet 
jie apiplėšia ne vien stambesnius 
ūkininkus. Pvz. Kudliauskas te
turėjo 7 ha žemės, jo duktė kai
mo mokytoja ir ją bus kas įskun
dęs kaipo partizanę, tikra gi prie
žastis jų apiplėšimo bus tai, kad 
ji turėjo siuv. mašiną ... Tame 
pat kaime vienas ūkininkas buvo 
sumokėjęs visus mokesčius, taip 
kad jam nieko negalėjo prikišti. 
Tad MVD kareiviai suruošė „par
tizanų gaudymą“ ir ta proga jam 
kliuvo. Nubaustas pusantrus me
tus kalėti, o šeima liko kaip be 
rankų, nes išvedė ir galvijus ir 
arklius bei išgrobė padargus. Ti
kėti nesinori, kad taip gali būti, 
atėmė ir audeklą, avių kailius 
laikrodžius.“.
Panašių laiškų gauta daugelis 
Matyti, Lietuvoje pirmiausia su

kiršino bežemius prieš stambesniuo
sius ūkininkus. Bet veikiai išmušė 
ir smulk. ūkininkams valanda. Net 
ir mažiausias ūkininkėlis vargin
giausioje trobelėje laikomas nepatai

KAZYS VERŽIKAS / Kaip
Chicago (Illinois, USA). — Lie

tuvis tremtinys, išlipęs New Yorke, 
lengviau atsidūsta. Tokių vargų ir 
tnCtios baimės, kokias jis iki šiol iš-' 
kentėjo, nebebus. Bet jį čia pasitin
ka taip pat nemaži vargai, bent pra
džioje. O be to, dabar labai įėjo į 
madą čionai atvykusį tremtinį pa
kritikuoti, jam kailį „pavanoti“. Ži
noma, šis dalykas nėra labai tragiš
kas. Kai kada, visuomeniškai imant, 
net naudingas. Betgi kartais dėl to 
nukenčia Europoje likusieji tremti
niai, būtent: viena kita garantija ne- 
benusiunčiama, vienas kitas siunti
nėlis nebeplaukia į Europą. O ka
dangi daugelis lietuvių iš Europos, 
gali greit čia atsidurti, tai tas klau
simas pasidaro kiek aktualesni®, 
tremtiniams žinotinas.

Kas gi yra tie kritikuotojai? Lie
tuviška spauda Amerikoje. Vieni 
daugiau, zkiti mažiau. Bet daugiau
sia iš lūpų į ausis. Tas truputį net 
blogiau kaip spaudoje. Mat, sunku 
susekti, kas ir kaip. „Taip sakė, taip 
girdėjau, tikrai žinau“, — ir baigtą.

Kuo gi kaltina? Apie bolšeyįkų 
skleidžiamus kaltinimus, kad tremti
niai fašistai, kraugeriai, nusikaltė
liai ir t.t., nekalbėsiu. Tema pase
nusi. Visi žino, už kieno pinigus taip 
šnekama. Blogiau esti, kai bolševikų 
paleistus gandelius per neapdairumą 
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somu buržujų, „paskendusiu buržua
zinėje psichologijoje,“ kaip sakoma 
komunistinėje spaudoje.

Lietuviško kaimo ligšiolinį pajė
gumą gana vaizdžiai apibūdina 
skaitmenys apie visa, kas iš jo iš
vežta per pačią pirmąją kolektyvi
zaciją. Vienas ūkininkas rašo, kad 
iš jo kaimo per pirmąją kolektyvi
zaciją išvežta: 48 darbo arkliai, 23 
veisliniai arkliai, 49 karvės, 24 ku
melės, 187 kiaulės ir 290 žąsų, 128 
antys, 490 vištų, 28 kuliamų mašinų, 
ūkininkas baigia: „Jau neskaitysiu, 
kiek rusai valgė ir gėrė bei sumušė 
žmonių per tąją kolektyvizaciją.“

Sovietų valdžia pavedė ūkinin
kams kuo veikiausia atstatyti tuos 
nuostolius, kurie padaryti ryšium su 
kolektyvizacijos vykdymu. Tuo bū
du likusieji dar ūkių valdytojai, be 
sunkių mokesčių ir griežtai mokėti
nų normų, turi dar prievolę padi
dinti gyvulių skaičių iki tam tikros 
normos, kuri dažniausia irgi būna 
nepakeliama.

Nebesant slamb. ūkininkų, jau ir 
smulk. ūkiriokai gauna pajusti, kad 
nėra kaip iš bėdos išbristi. Jei ne
gali sumokėti mokesčių — sabotažas. 
Jei negali pristatyti normos — sabo
tažas. Jei paslepia kiek grūdų pa
sėliams — tai sukilimas prieš sovie
tų valstybę. Ar pirmu, ar antru, ar 
trečiu atsitikimu, — vistiek ūkiui 

pakartoja ir geri žmonės. Taip ir 
atsitinka. Tada reikia išaiškinti, nors 
ne visados lengva.

Dabar apie du pagrindinius kal
tinimus, kurie turi šiek tiek, gal 
kartais ir gerokai, pagrindo. Pirma
sis — tai nenoras ar nesiskubinimas 
imtis darbo. Atrodo neįtikėtina, bet 
tokių faktų yra. Jie labai greit gar
sėja ir tuojau labai nepalankiai ko
mentuojami. Žinoma, tai labai plati 
tema. Daug argumentų yra už ir 
prieš. Daug rimtų pasiteisinimų. Bet 
trumpai. Amerikoje buvimas be 
darbo 2—3 dienas jau nebe visai 
normalus reiškinys. Ir dar vienas, 
ypatingai . svarbus, dalykas. Namų 
ruošos ir valymo darbai. Jokių tar
nų ir niekas čia neturi. Viską patys 
dirba grįžę iš fabriko, nuvargę. Tai
gi tremtinys ir jo šeima turi neatį- 
dėllodamas į tuos darbus įsijungti 
ten, kur jis yra nors ir laikinai ap
sistojęs. Kitaip bus blogas įspūdis 
ir visiems tremtiniams nepalankūs 
komentarai.

Kitas, visuomeniškai imant, gal 
net svaresnis kaltinimas: tremtiniai 
nesideda, ar per mažai, ar per lėtai 
dedasi į visuomeninį darbą. Kitaip 
sakant, t tų pečių tremtinių šelpimo, 
įkurdinimo, Lietuvos vadavimo, ko
vos su bolševikais ir panašų darbą.

galas, o pačiam ūkininkui kitur ne
vykti kaip į Sibirą.

Lietuvos žemės ūkio kolektyviza
cija jau būtų buvusi daug anksčiau 
ir lengviau įvykdyta, jei nebūtų Lie
tuvoje partizanų. Jie sumaniai vei
kia šiai kolektyvizacijai sutrukdyti 
ar jos vykdymui lėtinti.

Kovoje tarp partizanų ir sovietų 
valdžios lietuviui ūkininkui tenka 
nelengva užduotis. Įnašą pinigais bei 
natūra partizanų naudai jis tikriau
sia moka (tam tikra nevaržoma for
ma) lengvesne širdimi, kaip kad mo
kesčius sovietų valdžiai. Bet kaip 
pakliūva į „susišaudymo liniją“ so
vietų su partizanais, tai beveik tik 
telieka — paimti sūnelį iš mokyklos 
ir drožt į mišką, pačiam pasidarius 
partizanu. Daugeliui taip tenka gy
venti tarpkelėje tarp šių galimumų: 
ar nuoširdžiai prisidėti prie sovietų 
sistemos, rizikuojant būti su likvi-l 
duotam partizanų ar laukti, kol iš
veš. Tik šių metų gegužės mėn. iš 
Lietuvos vėl išvežta per 30.000 žmo
nių. Išvežtiesiems lietuviams — ku
rie daugiausia vežami į Uralą, Bai
kalą, Sverdlovską, Karagandą, Ma
gnitogorsk? ir Krasnojarską — so
vietų valdžia leidžia rašyti į Lietu
vą. Laiškus šiurpu skaityti. 1934 
metais įrengtose anglių kasyklose 
Varkutos srityje Urale gyvena per 
2 milijonus darbo vergų. Čia itin

„vanojami" DP?
Žinoma, kaltintojai gali kitą kartą 
ir suklysti. Nelengva greit susekti, 
kas koki visuomeninį darbą dirba. 
Ne visi gi gali tame darbe plačiai 
pagarsėti. Bent pradžioje įsijungti į 
visuomeninį darbą kliudo buto su
radimo, darbo, lėšų ir kitokį sunkiai 
įkandami klausimai. Tas teisybė. 
Atrodo, kad ir kritikuotojai tą žino, 
galgi kartais Ir pamiršta. Taigi tas 
dalykas opus, svarbus ir įsidėmėti
nas. Kritikuotojai atlieka gerą dar
bą, nors jis reikalingas tik gana ma
žam tremtinių procentui, nes kiti, 
dauguma, kad ir kitiems nežinant, 
negarsiai, bet daug dirba.

Dabar dar mažas dalykėlis dėl 
per aukštų titulų, kuriuos tremtiniai 
(kai kurie) čia atsiveža ir, žinoma, 
jeigu tie titulai klek padidinti To
kių pasitaiko. Bet tai nėra aliarmuo
jantis dalykas. Kam tas svarbu, vis
tiek čia titulams netiki. Patikrina, 
netgi labai griežtai ir smulkmeniš
kai pakrato. Gi šiaip sau Amerikoje 
titulai ne madoje. Tik kartais iš
girsti: „Daktarai, Inžinieriai, profe
soriai, — kurgi paprasti žmonės?“ 
Kai kas tatai panaudoja ir propa
gandai prieš tremtinius, va, girdi, 
buržujai atvažiuoja. Betgi jei atva
žiavę gauna darbo pagal savo titulą 
— tai sudaro gerą įspūdį ir netgi 
pačių lietuvių pasigėrėjimą.

daug lietuvių, daugiausia irlteligentų 
ir ūkininkų. Gyvena mediniuose ba
rakuose. Klimatas nepalankus. Pa
razitai. Higienos stoka. Miškų dar-
bams siunčiamos ir moterys bei vai
kai kurių darbas dažniausia bai
giasi širdies liga. Vandens tegauna 
pusantro litro dienai — tai ir mais
tui, ir nusiprausti, ir skalbti. Visi 
dėvi vatinuotais rusų drabužiais, ne
turėdami kuo pakeisti.

Lietuvos piliečio vienintelė legali 
užsienio korespondęncija dabar tėra 
į Uralą ir Sibirą. Galima siųsti ir 
daiktus išvežtiesiems. • . Išvežtosios 
moters laiško tipingas turinys: duktė 
bemirštanti, sūnus dieną iš dienos 
silpnėjąs, nes nieko nebeturį valgyti. 
„Bet jei siųsite mum ką nors, tai 
vien vištų lesalo ar kiaulių ėdalo, 
nes čia Urale tas jau be galo puiku."’

O ypač pavasarį, tai laiškai krū
vomis ateina pilni ilgesio. Laiško' 
rašytoja ar rašytojas ilgisi Lietuvos,- 
imasi svajot vaizduotis, kaip dabar' 
tėviškėje medžiai sprogsta... Šių 
laiškų tarpe būna taip gražių ir to
kios žavios literatūrinės formos, kad 
prašosi pasaugomi, reik juk tikėtis, 
laimingesnei pasaulio kartai.

Vertė
Klara Mrongowius-Enbergaitė

Užkasti talentai
Amerikiečių laikraštis „Time“ ra

šydamas apie „užkastus talentus“, 
jų randa mums labai artimoje aplin
koje. Ir štai kokiu būdu: „Tarp 434 
emigrantų iš Europos, kurie praėju
sią vasarą išlipo Čilės krantuose, bu
vo vienas vyras svajotojo akimis, 
švelniomis menininko rankomis, il
gais plaukais ė la Liszt’as, visą laiką 
nenorėjęs skirtis su savo čello. Jis 
atvyko į Čilę kaip žvejybos specia
listas.

Kai jis jau valdžios pareigūnų bu
vo siunčiamas į krašto žvejybos rajo
ną, prašėsi labai nuolankiai — leisti 
vieną vienintelį kartą pagroti sosti
nės meninkams girdint. Pareigūnai 
pasiklausė, nusišypsojo ir tęsė savo 
kalbas apie geras uždarbio galimy
bes žvejyboje. „Žvejyba man reiškė 
tik laiko praleidimą“, gynėsi žmogus 
ilgais plaukais, „aš gi esu meninin
kas, sūnėnas garsiojo Sienkievičiaus 
(„Quo vadis“ autoriaus), buvęs Var
šuvos simfoninio orkestro dirigentas, 
pripažintas čello virtuozas, — noriu 
tik parodyti, ką aš moku“.

Pagaliau pasirodė būrelis, Čilės 
sostinės muzikų, iš smalsumo pa
žvelgti į komišką ir užsispyrusį žvejį. 
Mažo ūgio žmogutis iš Lenkijos gro
jo trumpą momentą. Tos pačios die
nos vakarą čellistas Sienkievičius bu
vo Santiago dienos sensacija ir kalbų 
objektu. Čilės simfoninis orkestras, 
Santiago radijas ir Universitetas 
varžosi dėl jo bendradarbiavimo.

Jis turėjo laimės, bet kiek pana
šių talentų dar slypi Europoje, ir vien 
todėl, kad talentingi žmonės stovy
klose ir už stovyklų ribų neturi pro
gos ir galimybių — žvejoti ar akme
nis skaldyti?“ —mšk.—

Balys Gaidžiunąs (6)

Per Alpių kalnus
(IŠ dienrascjo)

— Kur grįžti? — paklausiau.
— Atgal iš kur išvažiavot, — buvo trumpas atsakymas. 

Atsakymas oficialus, be širdies.
— Bet jūs matot, — ėmiau yęl ąišjkiąfį, -x- kad aš tūrių 

leidimą ieškoti savo šeimos ir vėl grįžti j Wūrzburgą.
— Taip, — vpl šąltai atsaku, — bet tas leidimas jau 

pasenęs.
Pamačiau, kad tuo keliu nieko nęląimčęįu ip pradėjau 

prašyti, kad suprastų mūsų padėtį. Mes keliaujam ne pra
mogaudami, bet vargo vejami. Mes jau išyargę įr kįękvięną 
sutrukdyta diena mums kelia šimtus tolimesnių kelionę? rū
pesčių. Bet mano prašymas nebuyo išgirstas. Dų įęąręįviaį 
mus palydėję per tiltą, apsuko vežimus Ir liepė važiuoti ątgąl 
Mes atsidūrėm tarsi niekeno žemėj, ,‘jgrp anglų ir ąnięrikiččįų 
sargybų. Tai buvo visiškai nelaukta ir bąisįąį nervinantį 
padėtis.

Kelias minutes negalėjau susigąudyįi, kokiomis priernor 
nėmis reikia vėl kelią pjąsįskinti. Atsįpeįjęėjęs nuėjau pa? 
vokiečius. Jie pradžioj buvo nekalbūs, bet kai pavaišinau 
cigaretėmis, pasakė, kad vienos sargybos tų pačių kejeiyių 
nepraleidžia, o kitos juos jau praleidžią, Iš jų patyriau, ir tąį, 
kad jei nieko nelairųėsįm, tądą reikia grįžti apie 10 km ątgąl 
ir kreiptis į anglų karinį komendantą.

Nieko kito nelikę, kąip tįk ląukti sargybų pasikeitime. 
Per tą laiką reprezentacinėmis priemonėmis susiradau ir ųįr 
tarėją. Bet kai sargybos pasikeitė ir meS vėl su vežimais 
užvažiavom ant tilto, tuoj vėl buvom grąžinti atgal įr paly
dėti grasinimais. Nieko lęito neliko, kąįp laukti naujo ryto 
ir anglų komendanto pągaįbos.

Sekantį rytą, palikę vežimus ir keįeivįųs yėjų šeiminin
kaujamuose laukuose, dviese įšąkųbėjpm ięškotį pagalbos ir 
ją suradom. Mus greit įškįąųsė ir išdavė pąpildomus doku
mentus. Kai su jais grįžom pa? Įajikiąpčiųpąiųą ir pasakėm, 
kad viskas gerai, visi kartu atsiduso. Mes visi jautėm, kad 

dar vieną kalnų akmenį nuo kelio nuvertėm ir jis dardėda
mas nusirito į slėnius. Po poros valandų mes j'| buvome 
už amerikiečių sargybų.
1945. g. 2--10 d.

Rugsėjo 2d.’— sekmadienis. Mes pasiekiam Salcburgo 
priemiesčius. Čia taikos metais teko būti įr lankyti įžymią, 
sias. Sąlzburgas užsieniečiui keleiviui tada turėjo daug ką 
parodyti ir mokėjo mielai priimti. Bet tokių, kaip mes kad 
dabar esam, niekas Salzburge nelaukė tada, o dąr labiau 
nelaukia dabar- Austrai, kaip iy kitų turistinių kraštų žmo
nės, ypač malonūs tiems, kurių kišenėse skamba auksas. Jo 
neturintiem? daug širdie? neparodo.

Salzbųrgo gatvėse pilna amerikietiškų kareivių mašinų. 
Sekmadienio saulė į gatves iškvietė ir buriu? vaikų. Mūsų 
pravažiuojantieji vežimai jiem? pramogą. Aš girdžiu, kai iš 
Skersgatvio išbėgęs vaikąs šąųkią savo likusiems kieme drau
gams, kad Šie skubėtų, ne? atvažiuoją dąr du čigonų veži
mai ... Nepąsakyčįaų, kad tokios kalbos, nors ir vaikų laido
mos, būtų malonios. Bet ko mes per tuos velniavų metus 
nesam girdėję? Kaip kas norėjo, taip mus ir vadino, vie
niems mes buvome kęlįo akmuo į Vakarus, kitiems i Rytus. 
Ir vįsį stengėsi pęr mus taip pervažiuoti, kad mažiausiai 
žymių liktų.

Už kelių kilometru nuo miesto mes vėl pamatome ame
rikiečiu sargybas, įsikūrusias ant Sąlzach upės naujai atsta
tyto tilto. „Volkssturmas“ ir čįą atliko sąvp paminklinį dar
bą. Ęąi sąjungininkų kariuomenė jau buvo pasiekusi ir pali
kusį Bavarijos sostinę BJūncheną, „volkssturmas“ sprogdino 
tiltų? toliąu, kaip sprogdinęs. Jįs elgėsi lyg piktos dvasios 
diktuojamas, kąq ateity vokiečių tautai "būtų sunkiau atsi, 
kelti iš pralaimėto karo.

JąųČiu, kad mano širdie vėį daužosi padvigubintu greičiu, 
nes jau nsąitikiu, kad sų sargybiniais lengvai susitarsim per
važiuoti Austrijųs-Vokietijos sieną. Nors dabar mums kur 
kas lengviau, nes jąų turim leidimą ir iš anglų karinės val
džios. Pąspąudžiąm arklius, ir mes vežimas po vežimo sto
vime prigš sargybas. Sargybiniai, austrų patariami, varto 
mųsų dokumentus. Pagaliau austras pasako, kad visas rei
kalą? tvarkoj, tik trūksta vieno antspaudo, o be to antspaudo 
jie neturi teisės praleistu Teiraujuos, kas gali duoti ta ant

spaudą. Man atsako, kad tik karinė valdžia, tarpininkaujant 
vienam kelionė? biurui. Imu aiškintis, kad jei visas reikalas 
tvarkoj, tai argi tokia smulkmena, antspaudo nebuvimas, kad 
ištisų dienų laukti nereikės, o bus galima susitvarkyti ryt 
per kelias valandas. Nieko kito nelieka, kaip tik sukti arkliu* 
atgal. Taip ir padarom. Paplentėje sustatom vežimus ir lau
kiam rytdienos, kol vėl galėsim kur nors surasti teisybę. 
Jaučiam, kad beteisiams žmonėms ji lengvai nesiduoda.

Nuo pirmadienio prasidėjo mūsų vaikščiojimas į kelionės 
biurą antspaudo, i Žemės Ūkio Rūmus patvirtinti, kad arkliai 
tikrai mums priklauso ir kt. Diena vijo dienas, o to ant
spaudo vis nėra, Buvom priversti prieglaudos ieškotis kur 
nors pastoviau, nes nei patys nei arkliai jau neturėjom 
maisto. G_ęrų tautiečių padedami, pagaliau prieglaudą radom 
prie Salzbųrgo esančioje lietuvių stovykloje. Čia ir teko pra
būti iki rugsėjo 1Q d„ kasdien einant į kelionių biurą, ieš
kant atspaudo ir kasdien girdint vis tuos pačius žodžius:

— Ateikit rytoj, gal jau antspaudas bus.
Kai mums atsibodo to antspaudo ieškoti ir kantrybė 

pasibaigė, nutarėm jo ieškoti dovanomis. Neapsirikom. 
Austrai to tik ir telaukė. Jei būtume susipratę taip pasielgti 
pirmą dieną, mums nebūtų tekę vežimuose nakvoti, nuolat 
nervintis dėl rytdienos neaiškumų. Išsiaiškinus kas reikia, 
jau tos pačios dienos pavakaryje mes keliavome sienos link. 
Sargybiniai pakėlė sienos užtvaras ir mes įvažiavome 1 Ba
variją. Čia mes jau galėjome kiek laisviau atsidusti Mums 
prieš akis jau tebuvo tik vienas nedidelis... rūpestis — kur 
gausim pastogę ir kur pradėsim gyventi naujas rūpesčių 
dienas?

Kai mūsų vežimai tolo nuo Salzacho upės, aš dar kartą 
atsisukau į užpakalyje paliekančius Alpių kalnus. Jie buvo 
jau toli, bet sunkioj kelionėj patirti išgyvenimai dar taip 
arti. Aš tebemačiau uolas ir gilius tarpeklius, siaurus ir ak
menuotus kelius, su mūsų vežimais keliaujantį mūsų vargą. 
Jis buvo ne mažesnis už Alpių kalnus, nes jis smaugė visą 
tautą.

„Taįp“, atsidusau, „kalnai gražūs tik pramogų ieškan
čiam keleiviui, bet ne arkliais jų viršūnėmis keliaujančiam, 
tremtiniui. Keliaujančiam iš vargo į nežinią, kelaujančiam- 
karo žarijų prižarstytais keliais.“ (Pabaiga),
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Vyrai, pajudinkime žeme!
Rašo Dr. Pr. Skardžius

Paullus Stelingis
★ * ♦ < '■

Pakeliu akis: naktis.
Aukštai virš Alpių žiba žvaigždės.
O sieloje ramu, ramu ... Širdis A
Kažko tik ilgis, gailisi... Y
Gal būt tavęs, gražuole mano žeme, J
Ir tavo pasakų šventų tyliaisias vakarais. L
Gal būt... Ir akys kažko klaidžioja aptemę,
O vieškeliuos — jau purvinas ruduo. §

Ruduo. Ir aš girdžiu virš Alpių jo dainas j
Ir šiaurės vėtras į pietus ateinančias. • Į
Ir prošvaistes regiu. Regiu senas dienas. S
Aplink naktis, plačius sparnus išskleidusi. \

Yra visiems aišku, kad lietuvių 
kalba užsienyje turi negeriausias 
aplinkybes klestėti. Kasdien svetimų 
aplinkybių veikiama, ji daug, daug 
kur yra pasmerkta nuolat menkėti, 
o vietomis net skursti ir nykti. Ypač 
jai didelis pavojus gresia ten, kur 
mūsų piliečiams tenka gyventi pa
vieniui tarp svetimųjų. Bet neleng
vas kelias jai yra ir tose vietose, kur 
šiek tiek daugiau yra lietuvių, su
sispietę: čia jai dažnai trūksta nuo
latinio gyvojo peno iš savo gimtojo 
krašto, trūksta šaltinių, kurie galėtų 
ją sustiprinti, atgaivinti. Jau dabar, 
po kelerių tremties metų, galime aiš
kiai pastebėti, tam tikrų mūsų bend-
ninės kalbos smukimo reiškinių. Pvz. 
kaikurie žodynų autoriai, jusdami 
reikalo svarbumą, bet neturėdami 
reikiamų šaltinių, imasi darbo, kad 
ir iš anksto žinodami, jog jų darbas 
nebus visai tobulas. Kiti vėl, siek
dami daugiau asmeninių tikslų, ima
si rašyti žodynus beveik visai nesirū
pindami arba negalėdami rūpintis 
mūsų kalbos kultūra. O kiek dabar 
pasipelnymo tikslais yra leidžiama 
visokių knygpalaikių, kurių dėl kal
bos menkumo kartais nesinori net ir 
skaityti. Visai geros kalbos lektūros 
turime nedaug — ją galime pirštais 
suskaityti, pvz. V. Krėvės „Daina
vos šalies senų žmonių -padavimai“ 
(Tėviškės leidinys, 1948), St. Zo- 
barsko „Savame krašte“ (Patrijos 
leidinys, 1946). A. Vaičiulaičio „Kur 
bakūžė samanota“ ((Lietuvių Kultū
ros Instituto leidinys) ir kt. Bet tos 
gerosios knygos tėra tik lašas jūroje: 
iš jų daug kas gali nemaža pasimo
kyti gražios gyvosios kalbos, jos tai
syklingumo ir kt., bet jos negali 

■duoti atsakymo į praktinius kasdien 
gyvenimo iškeliamus klausimus. To
dėl mūsų spaudos žmonės, dažnai ne
turėdami šaltinių, yra priversti va
dovautis vienu savo paprastu nusi
manymu. Ne vienas mūsų specia
listas, nesugebėdamas rasti tinkamos 
išeities, kartais jučiomis ar nejučio
mis nuklysta visai nepageidaujamais 
keliais; pvz. vienas inžinierius, ne
rasdamas tinkamo termino, savo bro
šiūroje vartoja baisų hibridą „dūsen- 
variklis“, o kitas, jau žodyninkas, 
vok. Rundschrif t verčia į r o n- 
do šriftą, Stanzer įtštan- 
c u o t o j ą . Stange į štangą ir 
t. t. Visų šitokių specifiškų nuokrypų 
čia ir norėdamas neišskaičiuosi — jų 
begalės yra visose srityse. Jų pasi
laiko net mokykliniuose darbuose, 
rašytojų veikaluose ir kt. Štai vienas 
rašytojas man raštu nusiskundė, kad 
jam trūksta nemaža sinoniminių po
sakių, daugelio jų nebegalįs gyvai 
prisiminti, o pasiteirauti apie juos 
nesą kur, ir todėl rašydamas nebe- 
visados galįs juos tinkamai vartoti. 
Kitas rašytojas, išvykęs iš Europos 
žemyno ir dabar fizinį darbą dirbda
mas, bet neužmiršdamas ir literatū
rinių dalykų, dar pesimistiškiau nu
siskundė. Tad ko benorėti iš tų, ku
rie yra iš Lietuvos anksčiau išvykę 
ir nėra turėję progos kiek daugiau 
pasimokyti lietuvių literatūrinės kal
bos?

Visi tokie reiškiniai yra be galo 
rimtas dalykas. Jie visi tiesiog sa
kyte sako, kad toliau yra visai ne
įmanoma juos visus palikti vien liki
mo valiai: ko greičiausiai reikia bent

Kalbos kampelis
81. Ka reiškia žodis radaras ir 

kaip jį kirčiuoti?
Tai yra visai naujas žodis, pra

dėtas vartoti tik 1940 m., paskutinio
jo karo metu. Jį sudaro anglų kal
bos sakinio pradinės raidės: Radio 
Detection and Ranging. Į 
prancūzų kalbą išverstas šis sakinys 
yra: dėteetion et repėrage 
par radio. Lietuviškai galima 
maždaug šiaip nusakyti: atradi
mas ir atsekimas radijo 
bangomis. Tai yra tam tikras 
radijo prietaisas daiktams (povande
niniams laivams ir kt.) surasti, vo
kiečiai jį vadina F u n k m a s.

Kirčiuoti, atrodo, šį žodį reikėtų 
antrame skiemenyje su tvirtagąle 
priegaide, visai panašiai kaip prie
kalas, žem. r a t ė n a s arba sveti
mybė vasžlas, korėlas, ra
išiai ir kt.

kartą daugiau pasirūpinti užkirsti 
kelią šitokioms negerovėms. Galbūt, 
visai jau nebepasiseks sulaikyti šito 
smukimo, .bet nemaža ką vis dėlto 
dar galima padaryti. Viena iš pozi
tyviausių priemonių, tam reikalui, be 
abejonės, yra gerų kalbinių šaltinių 
parūpinimas tiems, kurie, nuoširdžiai 
rūpindamiesi mūsų tautinės kultūros 
reikalais ir pripažindami jų vertę 
mūsų tautybei palaikyti bei tautinei 
sąmonei žadinti, yra pasiryžę dirvo
nais neužleisti savo tėvų kalbos, to 
didžiausio turto, kurio, kartą nete
kus, jau niekas mums nebegalės 
duoti. Šitokiems pasiryžėliams bū
tinai reikia suteikti kiek galint ko
daugiau kondensuotų visai patikimų 
ir pačių reikalingiausių kalbinių ži
nių, kad jie, jomis vadovaudamiesi, 
galėtų toliau tęsti mūsų kalbos kul
tūros darbą visokiose aplinkybėse ir 
visuose pasaulio kampuose.

Šitą reikalą gyvai suprasdama, 
Lietuvių Kalbos Draugija yra savo 
laiku nutarusi suorganizuoti lietuvių 
kalbos vadovo paruošimą. Jos suda
rytoji bendradarbių grupė nieko ne
laukdama tuojau pradėjo darbą ir, 
ilgoką laiką gana intensyviai dirbusi, 
dabar jau yra visai prie galo. Nors 
darbo aplinkybės yra buvusios labai 
nepalankios (trūko pačių svabiausių 
šaltinių, kliudė kelionių suvaržymai, 
pinigų stoka bei šiaip visiems gerai 
žinoma kasdienybė ir kt.) vis dėlto 
daugelį sunkenybių jie nugalėjo ir 
dabar gali pasidžiaugti savo pasiek
tais darbo vaisiais. Tačiau to dar 
neužtenka: šitą darba reikia 
dar išspausdinti. Bet kas tai 
dabar gali padaryti? Po valiutos re
formos daug kieno ištekliai yra labai 
susiaurėję. Vienas kitas iš leidėjų 
yra pakėlę sparnus skristi į tolybes 
ir todėl didesnio darbo jau nebenori

Pabaltijo krikščionių studentų 
suvažiavimas

Spalių 13—19 d. Imbshauseno pi
lyje, prie Northeim, įvyko Pabaltijo 
krikščionių studentų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo estų, latvių ir lie
tuvių studentai, viso apie 70 asmenų. 
Daug studentų dėl finansinių sunku
mų negalėjo į suvažiavimą atvykti, 
ypač tai palietė studentus iš ameri
kiečių ir prancūzų zonos, kur jokios 
paramos jie iš IRO negauna.

Suvažiavimo programa buvo labai 
gausi ir įvairi, dalyviai buvo užimti 
nuo ryto iki vakaro su, palyginti, 
trumpomis pertraukomis valgiui ir 
poilsiui. Tautybių mišrios studentų 
grupės paruošė plačius referatus apie 
emigraciją, savitarpinę pagalbą, jau
nimo krikščionišką auklėjimą, spau
dos tobulinimą ir platinimą, ryšių 
užmezgimą su studentais, jaunimu ir 
krikščioniškomis organizacijomis emi
graciniuose kraštuose ir visame pa
saulyje. Buvo aptarti S-gos organi
zaciniai reikalai, priimtas įstatų pa
keitimas, pagal kurį renkami arba 
skiriami S-gos atstovai emigraci
niuose kraštuose bei atskirose Vokie
tijos zonose.

Referatuose iškelta tiek daug 
klausimų, kad nespėta visų išdisku
tuoti ir jie perduoti S-gos Prezidiu
mui galutinai suredaguoti ir išleisti 
atskiru S-gos leidiniu estų, latvių ir 
lietuvių kalbomis. Be to, nutarta iš
leisti S-gos veiklos biuletenį anglų ir 
vokiečių kalba ir išsiuntinėti visiems 
Pasaulinės Krikšč. Studentų S-gos 
nariams. Kaip žinoma. Pas. Krikšč. 
Stud. S-gai priklauso apie 40 tautų 
studentai. Tuo būdu išleistas biule
tenis plačiai supažindins pasaulio 
studentus su mūsų veikla.

Suvažiavimo dalyviai turėjo pro
gos išklausyti mūsų gyvenamam 
laikotarpiui labai aktualias paskai
tas, kurias skaitė Gottingeno U-to 
profesoriai: Celms, Weber, Trillhas, 
Schumilin, Pabaltio U-to prof. Šmits, 
prof. Kurnatauskas ir kt. Buvo nu
šviesta šių dienų žmogaus, visos žmo
nijos ir viso pasaulio tragizmas ir 
krikščionybės uždaviniai — gelbėti 
pasaulį nuo artėjančios katastrofos.

Nors Pabaltijo K.S.S-ga įsteigta 
tiktai prieš metus, bet savo veikla 
jau atsiekė gana daug. Per Pasaulinę 
K.S.S-gą Išrūpinta penkios stipendi-

imtis. Kiti vėl dėl kitokių priežasčių 
nedrįsta ar negali pradėti tokio atsa
kingesnio žygio. Todėl nieko kito 
nebelieka daryti, kaip patiems imtis 
iniciatyvos ir kreiptis pagalbos į tuos 
geruosius piliečius, kurie visą šį da
lyką gerai supranta, atjaučia ir laiko 
dabar didžiai aktualiu ir reikalingu. 
Mes manome, kad bendra talka čia 
dar nemaža ką gali padaryti. Kon
krečiai tariant, yra pasiryžta mėginti 
palengvinti ir paskubinti šio vadovo 
leidimą prenumeratos keliu ir atskirų 
asmenų parama. Kaip visa tai bus 
praktikoje daroma, netrukus bus 
pranešta spaudoje.

O dabar, kad šis užsimojimas aiš-
kiau atrodytų, noriu trumpai pasa
kyti, koks kalbamasis vadovas turės 
būti. Iš pat pradžios yra nagrinė
jama mūsų bendrinės kalbos esmė 
bei jos pagrindai, toliau dėstoma liet, 
kalbos garsų daryba bei tartis, rašy
bos rūšys, garsų rašyba (balsių ir 
priebalsių žymėjimas, didžiųjų ir 
mažųjų raidžių vartojimas, svetimy
bių rašymas, santrumpos, kalbos da
lykai, skyryba, kirtis ir priegaidė) ir 
pagaliau duodamas gana platus žo
dynas, kuriame jau yra iš eilės tel
kiami atskiri rašybos svarbiausi 
žodžių darybos ir kalbos dalykai. Vi
si antraštiniai žodžiai kirčiuojami. 
Apsčiai duodama terminų iš įvairių 
sričių, pradedant nuo pačių bendrų
jų bei aktualiųjų ir baigiant precizi
niais, specialesnės reikšmės dari
niais. Ypač gausiai yra nurodoma, 
kurios dažnesnės svetimybės nevar
totinos Ir kuo jos pakeistinos. Paga
liau, kad mūsų rašytojai, spaudos 
darbininkai, mokytojai, vadovėlių 
bei žodynų autoriai ir kt. daugiau 
galėtų prisiminti gyvąją žmonių kal
bą, duodame nemaža būdingesnių 
natūralinių (gyvosios kalbos) dari

jos į Šveicariją. Sials metais daly
vavo Šveicarijoje jaunimo kursuose 
keli studentai ir jaunimo vadovai. 
Silpnasvelkačlai studentai dovanai 
gali pasinaudoti poilsiu ir gydymu 
Schwarzvald'Q sanatorijose, keletas 
studentų šią vasarą jau pasinaudojo 
tokiu poilsiu Seeshaupt’e, prie Sta- 
renbergo ežero. Iš Šveicarijos gauta 
daug vertingų knygų, kurios dabar 
kataloguojamos, netrukus bus pa
skelbtas jų sąrašas. Be to, iš Šveica
rijos gauta rūbų ir avalynės, ii Nor
vegijos — maisto siuntinėlių vai
kams ir sergantiems studentams. 
Taigi pasaulinė K.S.8-ga pabaltie- 
čius studentus remia dvasiškai ir 
medžiagiškai, o mes atsidėkodami 
turime dar daugiau dirbti dvasinio 
bendradarbiavimo ir krikščioniško 
auklėjimo srityje. Šių dienų demo
kratizuota aplinkuma kiekvieną ver
čia susirūpinti. Todėl Pabaltijo K.S. 
S-ga sveikins kiekvieną krikščioniš
ko nusistatymo studentą ar jaunuolį. 

Vlenas reikšmingiausių mokslo, 
literatūros ir visuomeninio gyvenimo 
įvykių kiekvieną rudenį yra Nobelio 
premijų paskirstymas. Jos, kaip ži
noma, teikiamos už žymiausius moks
lininkų darbus medicinos-psichologi- 
jos, fizikos ir chemijos srityse, ge
riausius literatūros kūrinius ir paga
liau už didžiausius nuopelnus orga
nizuojant pasaulinę taiką. Premijas 
skirsto Švedijos Mokslo Akademija. 
Šiais metais toji Akademija savo 
darbą beveik baigė ir pripažintieji 
naujieji laureatai jau žinomi.

Medicinos - psichologijos premija 
(159.772 švedų kronų) pripažinta 
šveicarui chemikui Dr. Paul MU1- 
1 e r už jo Išrastą dezinfekcijos pre
paratą — DDT miltelius, kurie, kaip 
dezinfekcijos priemonė kovoti prieš 
parazitus ir tuo pačiu prieš epidemi
jas, puikiai pažįstami ir tremtinių 
stovyklose. Šios premijos paskyrimas 
Dr. Mūller buvo keliais atžvilgiais 
netikėtas ir nelauktas. Viena, tai 
pirmasis kartas per 47 metus, Trad 
medicinos premija atitenka ne me
dikui, bet chemikui. Antra 'vertus,

nių, ypač sinonimų. Kad tai būtų 
plačiau suprantama, nepaprastesnius 
žodžius, tiek lietuviškuosius, tiek 
svetimuosius, stengiamės trumpai 
paaiškinti ir daug kur net sakiniais 
pavaizduoti, o svetimybių net ir 
trumpas etimologijas nurodyti. Visa 
duodamoji medžiaga, jos tarpe ir žy
mesni tikriniai vardai, parinkta to
kia, kuri yra neabejojamai mūsų 
bendrinės kalbos vartosenos paliu
dyta arba gali būti gyvosios kalbos 
duomenimis pateisinta. Rašyboje 
stengiamasi eiti daugiausia kodefi- 
kacijos keliu; kur didžiai įvairuoja
ma ir šiuo metu nėra galutinai nu- 
sispręsta, nurodomas net dvejopas 
rašymas. Panašiai vietomis yra da
roma ir kaityboje; pvz. šalia p e 1 ū s 
duodami ir p e 1 a i ir t. tų

Tad šitokį vadovą esame paruošę 
Ir tokį dabar norime bendromis jė
gomis paleisti į pasaulį. Manome, 
kad, kol dar nesame visai išsiskirstę, 
bus galima šį užsimojimą įvykdyti. 
Tad į talką visi, kam šis dalykas 
atrodo vertingas ir aktualus I Vyrai, 
pajudinkime žemąl 

kuris pareikš norą dirbti ir geru pa
vyzdžiu teigiamai patarnaus tai ap
linkai, kurioje jis gyvena.

Suvažiavimas, išklausęs gen. se
kretoriaus ir tautinių prezidiumų 
pranešimus apie nuveiktus darbus, 
padėkojo už gerų ryšių su užsienių 
studentų organizacijomis sudarymą 
bei našius darbo rezultatus.

Užbaigęs visus darbus, suvažiavi
mas išrinko naują Pabaltijo K.S.S- 
gos ir tautinius (estų, latvių ir lietu
vių) prezidiumus. į bendrąjį (Pabal
tijo) prezidiumą išrinkti: pirm. Dr. 
Janis Klavlns (latvis) Iš Klello, 1-sls 
vlcepirm. Albinas Klemas (lietuvis) 
iš Bonn'oa, 2-sis vlcepirm. Hary Must 
(estas) iš Hamburgo, 1-sis sekret. 
Sergejs Drelmanis (latvis) iš GOttin- 
geno, 2-sls sekret. Tilna Porlln (estė) 
iš Hamburgo ir ižd. Martynas Zvl- 
lius (lietuvis) iš Pinnebergo.

Į lietuvių krlkšč. Stud. S-gos pre
zidiumą išrinkti: pirm. Alb. Klemas, 

1948 metų Nobelio premijų laureatai
šia premija paprastai būdavo atžy
mimi paskutinių metų medicinos lai
mėjimai, tuo tarpu gi DDT milteliai 
išrasti prieš keletą metų, dar prieš 
paskutinį karą, sėkmingai vartoti šio 
karo metu ir ypatingai išplitę po 
1944 m. pergalės, klaidingai galvo
jant, jog šie tiek Europoje, tiek pla
čiai kitur pasaulyje vartojami dezin
fekciniai milteliai yra amerikiečių 
išradimas. Tikrasis jų išradėjas Dr. 
Paul Mūller, šveicaras, kad ir pa
vėluotai, gruodžio 10 d. bus atitin
kamai įvertintas.

Literatūros premija šiemet pas
kirta anglo-amerikiečių rašytojui 
Thomas Stearns Eliot, gim. 1888 
m. St. Louis mieste, JAV. Per ke
letą paskutinių metų prieš tai šią 
premiją yra gavę prancūzų rašyto
jas Andrė Gide, vokietis emigrantas 
Hermann Hesse, čilietė poetė Ga
briela Mistral.

Fizikos premija pripažinta Man- 
chesterio universiteto fizikos profe
soriui Patrick Maynard S. Blac
kett už jo nuopelnus ir mokslinius 
laimėjimus kosminių spindulių sri

Kulturininky emigracijos 
j JAV reikalu

Spalių 29 d. Augsburge įvyko LTB 
Kultūros Tarybos posėdis, į kurį bu
vo atvykęs ir LTB CK pirmininkas 
p. Gaučys. Vienu iš svarbiausiųjų 
punktų buvo kultūrininkų emigraci
jos klausimas. Anketos, kurios buvo 
kultūrininkų užpildytos, yra įteiktos 
įkurdinimo ir Kultūros Tarnyboms. 
Kadangi dabar vietoje affidavitų rei
kalaujama darbo ir buto garantijų, 
tai nutarta paraginti tuos kultūrinin
kus, kurie neturi jokios galimybės 
gauti šias garantijas, bet nori emi
gruoti į JAV, kad jie paduotų LTB 
Kultūros Tarybai atitinkamus pa
reiškimus. Bus bandoma jiems išrū
pinti reikalingas garantijas.

Išvykus prof. A Šapokai Į Kana
dą, į LTB Kultūros Tarybos prezi
diumą vicepirmininku išrinktas Dr. 
A. Vasiliauskas.

Pranešimas
Kreipiamės į šių korporacijų: 

„Fratemitas Baltiensis“, „Herkus 
Montė“ (Klaipėdoj), „Geležinis Vil
kas“ (Vilniuj), „Jūros“, „Patrios“, 
„Romuvos“, „Samogitios“, „Sudavios“ 
ir „Tėviškės“ (Dotnuvoj) buv. pirmi
ninkus ar valdybų narius ir prašo
me atsiųsti po vieną korporacijos 
atstovą į NL, FL ir JL filisterių ir 
korporantų suvažiavimą, kuris įvyks 
š. m. lapkričio 13—14 d.d. Augsbur
ge. Pradžia lapkričio 13 d. 11 vaL 
ryto punktualiai. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti šiuo adre
su: inž. J. Butkus, (13b) Augsburg- 
Haunstetten, Flachstr. 48/1.

Kitos draugiškos korporacijos, ku
rių valdybų nariai ir adresai buvo 
žinomi, yra pakviesta tiesiogiai.

NL, FL ir JL Vykdomoji Taryba

sekret. Marytė Dumpytė ir ižd. Mar
tynas Zvilius.

Sąjungos Centro būstinė numato
ma greitu laiku perkelti į Bonn’ą. 
Visus lietuvius Krikšč. Studentų S- 
gos veikla sudomintus studentus pra
šoma kreiptis šiuo adresu: A. Kle
mas, (22c), Bonn a. Rh., Moltkestr. 3.

Be to, išrinkti S-gos atstovai: 
Australijai — V. Gelžinis, USA — 
Dr. P. Švarcas, USA zonai — P. Pa
mataitis (Heidelberg) ir prancūzų zo
nai — V. Pitkunigis (Tubingen).

tyje. Pernai metais' šia premija bu
vo apdovanotas taip pat anglų fizi
kas ir atomo mokslininkas Sir Ed
ward Appleton.

Naujasis Nobelio chemijos premi
jos laureatas prof. Ame Tiselius 
yra švedas, Upsalos universiteto bio
chemijos skyriaus vedėjas. Tai penk- 
tasiš švedas, gaunąs Nobelio chemi
jos premiją.

Tenka pastebėti, kad Švedijos 
Mokslo Akademija nėra įpareigota 
būtinai visas premijas tais ar kitais 
metais išdalytu Kai nėra atitinkamų 
kandidatų, ji gali premijų ir neskirti. 
Per 47 metus tokių nepaskirta 34, iš 
jų 13 talkos premijų. Abejotina, ar 
talkos premija ir šiais metais galės 
būti paskirta ir tai ne dėl to, kad 
nebūtų kandidatų, bet kad kai kieno 
pradedama ši premija profanuoti. 
Kaip kitaip besuprasime tai, kad 
šiais metais taikos premijai kandi
datų tarpe greta Popiežiaus Pijaus 
XII, prez. Trumano, nužudytųjų Ma
hatma Gandhi ir grafo Bernadottes, 
visai „rimtai“ pasiūlomi ir... Stali
nas su Molotovu, (z)
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Maskvos kova prieš iauiiskumq
Teisybė prabyla. — „Le Monde“, 

Prancūzijos užsienio reikalų ministe
rijos dienraštis, įtakingas tarptauti
nės politikos klausimais, daiktus va
dina savo vardais. Andrė Pierre, to 
dienraščio bendradarbis ir rusų klau
simų specialistas, po Maskvos kon
ferencijos paskelbė eilę straipsnių, 
kuriuose tikromis spalvomis pieštas 
sovietinis gyvenimas. Pernai gi tas 
autorius buvo bebandąs falsifikuoti 
istoriją ir savotiškai aiškinti Lietu
vos įjungimą sovietuosna. Laikas 
geriausias mokytojas. Minėtame 
dienraštyje A. Pierre įdėtas straips
nis „Maskvos kova prieš tautiškumą 
literatūroje sovietų užimtuose kraš
tuose“ neabejotinai yra užsipelnęs 
dėmesio. Čia jis dedamas ištisai.

Stalino įkvėptoji tautiškumo poli
tika TSRS revoliucijos pradžioje da
vė puikių rezultatų. Kiekviena tauta 
turi teisę ir laisvę į tautinę kultūrą, 
bet ir tautų surusinimas yra pada
ręs pažangą, palyginti su buvusia 
earistine rusifikacija. Kultūrinei lais
vei yra nustatytos aiškios ribos. Ko
munistų partija iš arti stebi tautas, 
kad jos perdaug nepareikštų tautinės 
veiklos. Sovietuose yra paskelbtas 
aiškus karas prieš „buržuazini tau
tiškumą“.

Tautos, bandžiusios išvengti so
vietizacijos, visomis priemonėmis ko
voja prieš rusifikaciją. Prie jų pri
skirtini ukrainiečiai, Kaukazo tautos 
ir eilė kitų TSRS „nenuoramų“. Šių 
metų lapkričio mėnesy sueina 31 me
tai nuo įvykusios revoliucijos, bet 
iki šiol nepavyko užgniaužti tautos ir 
intelektualų-viesuomenininkų tauti
nio jausmo.

Ukrainiečių šviesuomenės pasi
priešinimas. — Ukrainoje yra ypač 
gyvas pasipriešinimas sovietams. 
Praėjusiais metais Kijeve įvykusia
me rašytojų suvažiavime pasmerk
tas patriotinis nusiteikimas. Kai ku
rie Ukrainos mokslo akademijos na
riai, tam tikras skaičius poetų, rašy
tojų ir kritikų sulaukė to paties pas
merkimo. Partija reikalavo, kad šie 
„persiorientuotų“ ir vadovautųsi 
Ždanovo generaline linija, o rašyto
jų sąjunga įspėta neiti kreivu keliu. 
Valymo grėsmė davė gerų vaisių. 
Ukrainiečių rašytojų sąjungos pir
mininkas, A. Korneičuk, viename 
„Pravdos" numeryje sveikina jau
nuosius rašytojus, jiems supratus, 
ko laukiama iš jų. šiė rašytojai pa
teikė vaizdus iš praėjusio karo ir 
dabarties gyvenimo pagal partijos 
reikalavimą. A Korneičukas su pa
sididžiavimu pareiškia: „Sovietinėje 
santvarkoje, tikriausioje demokrati
joje, humanizmu yra ne kas kitas, 
kaip masių herolškumas, bolševiki
nis sugebėjimas nugalėti esančias 
kliūtis, sovietinio žmogaus išorinė 
gaila ir kilnumas, tautų stallniškoji 
draugystė, pasitikėjimas ateitimi, — 
temos naujajai mūsų rašytojų kūry
bai. Tačiau „buržuaziškojo tautiš
kumo“ bacila iki šio meto nenugalė
ta, todėl kova prieš šią negarbingą 
ideologiją sovietinės Ukrainos litera
tūrai uždeda didelę pareigą.“

Korneičukas neginčyja, kad kiek
viena literatūra turi tautinį koloritą. 
Kai kurie rašytojai yra linkę per
daug idealizuoti praeitį. Jie mielai 
aprašinėja ukrainietišką chatą — 
trobelę šiaudiniu stogu, klaidingai pa
naudoja tautos papročius, istorijoje 
buvusius reakcionieriškus prisimini
mus ir archaiškas smulkmenas. „Uk
rainos sovietiškas, pramoninis — kol- 
choziškas peisažas (sic!) estetiniu po
žiūriu toli pralenkiąs istorinius vaiz
dus, nes primieji įkūnyja pažangiąją 
kultūrą ir sovietinį žmogų skatina 
siekti aukštesnio materialinio ir mo
ralinio lygmens. Naujam žmogui bū
tina kurti naują buitį Ukrainoje ir 
atsisakyti „netikrojo romantizmo“, 
o ypač stiprinti nepažeidžiamą uk
rainiečių ir rusų draugystę vieton 
posūkio „toliau nuo Maskvos“ ir 
nukrypimo į buržuazinę vakarų Eu
ropą.

A. Korneičukas, jausdamasis tik
ruoju literatūros srities diktatoriumi, 
straipsnį baigia suvereniškai peik
damas ir aštriais žodžiais įspėdamas 
rašytojus, kurie ir toliau lieka prisi- 
rišė prie tautinės praeities. Jis įspė
ja taip pat Kijevo teatrą, kuris ne
pasirūpina, jog jo repertuare būtų 
pakankamas skaičius veikalų, kurie 
atitiktų oficialinę ideologiją.

Orientališkų tautų praeities idea
lizavimas. — Tadžikai ir uzbekai ra
šytojai kaltinami ieškojimu priebė- 
gos istorijoje ir praeities idealizavi
mu. Tadžikų bolševikinis cenzorius 
■u širdgėla agpailestauja: „Tadžikai

rašytojai ypatingą dėmesį kreipia į 
istorinius siužetus, praeities apibrė
žąs, kurios pagal istorinę perspek
tyvą klaidingai nušviečiamos, nes 
idealizuojami šeichai ir chanai, užuot 
iškėlus tautos kovą dėl laisvės. Ra
šytojų suvažiavime Taškente, pirmi
ninkaujant Uzbekistano bolševikų 
partijas generaliniam sekretoriui, vie
šai analizuotos rašytojų klaidos. Jos 
vis tos pačios: perdaug didelis nukly
dimas istorijon, folkloram Uzbekų 
teatre užtinkami veikalai, kuriuose 
pirmauja chanai, carai, feodalai, bo- 
gatiriai turtuoliai ar epinės poemos su 
panašiais veikėjais. Žinoma, dauge
lis istorinių veikalų patam avo tautų 
patriotiniam auklėjimui, bet tik jau 
ne tie, kur scenos veikaluose, pa
vaizduojančiuose dabarties buitį, „so
vietinis žmogus piešiamas: grubus ir 
neišauklėtas“.

Panašūs vaizdai užtinkami baš
kirų literatūroje. Kažkuris autorius 
Burungulovas, veikale Idukaj ir Mu- 
radim, komunistų nuomone, Ufoje 
visai prastai užsirekomendavo. Idu
kaj, esminis veikėjas, savo metu ko
vojo dėl feodališkųjų tikslų ir Auk
sinės ordos galybės. O šie veiksmai 
autoriaus laikyti tautiniu sąjūdžiu. 
Tai esąs neabejotinas istorinės tik
rovės iškreipimas. Tas pats autorius 
vienoje epopėjoje rodo baškirų ir ru
sų nesutarimus. Jaunas rašytojas ta
riamą tautinį veikėją Idukaj įvesdina 

• Irano vyriausybė įteikė protesto 
notą Sovietams dėl Irano teritorijos 
užgrobimo. Vyriausybės kalbėtojas 
pareiškė, kad 200 rusų, ginkluotų tan
kais, spalių 28 d. iš Sovietų Azerbei- 
beidžano peržengė Irano krašto sie
ną ir kovoje su Irano pasienio sargy
biniais vieną užmušė ir kelis sužeidė.
• Paskutinieji Amerikos prezidento 
rinkimų duomens: už Trumaną pa
sisakė 22.288.519, už Dewey — 20.425. 
035, arba 1.863.485 balsais mažiau ne
gu už Trumaną, už Wallace — 1.030. 
880 ir už Thurmond — 887.616. (DM)
• Maršalas Titas pasiuntė sveikini
mo telegramą Stalinui 31 metų spa
lių revoliucijos metinių proga, nors 
rusų vadovaujamas kominformas jo 
vyriausybę ir paneigė.*
• Buvo pasklidę gandų, kad DM 
būsiančios keičiamos ir vėl nuverti
namos. Jungtinių zonų vokiečių fi
nansų direktorius pareiškė, kad ne
bus jokios antrosios pinigų reformos.
• JAV kariuomenės pranešimu, jie 
esą pasigaminę sensacingą naują 
tanką M-46. Naujasis tankas esąs už 
buvusį modelį N-26 galingesnis 5O’/« 
ir važiuojąs 30 mylių greičiu per va
landą. Naujojo tanko valdymas esąs 
toks pat kaip ir lėktuvo.

j • Prez. Trumano paveikslas kašta
vęs 1,98 dol., bet dabar vitrinose jo 
kaina esanti žymima 10 dol. (AP)
• Paskutinėmis dienomis vokiečių 
DM kursas Šveicarijoje vėl pakilo ir 
dabar už 1Q0 DM jau mokama 22— 
22,5 šveic. frankų, arba 5,5 dol. (UP)
• Prokomunistiniai angliakasiai ap
mėtė Prancūzijos šiaurės kasyklose 
rankinėmis granatomis ir degančiais 
benzino indais kariuomenę, norėjusią 
užimti kasyklas. Kad ir taip prieši
nantis, kasyklos vistiek buvo užim
tos, pavartojus ginklą ir paleidus se
riją šūvių į žemę. (NYHT)
« Mfinchene „tylos byla“ pasibaigė. 
Joje buvo nuteisti 24 asmenys už pa
dirbinėjimą maisto kortelių Jų tarpe 
20 asm. buvo kurti nebyliai ir todėl 
teismo procedūra smarkiai užtruko, 
nes reikėjo specialių vertėjų susikal
bėti. Kaltinamieji gavo po trejis me
tus kalėjimo.
• AP iš Albany (New York st.) In
formuoja, kad New Yorko darbdaviai 
galį pasiūlyti ne žemės ūky darbo 
apie 11.000 DP. Gubernatoriaus įstai
gos pareigūnai pareiškė, jog pusė to 
skaičiaus gali būti moters, kurios 
gausiančios darbo manufaktūros pra
monės srityje.

į baškirų tautos revoliucionierių 
eiles.

Fadejevas ir dviejų Rusijų teorija. 
— A. Fadejevas, S.S.P. (sovietinių ra
šytojų sąjungos) pirmininkas, prane
šime „Pravdoje“ galop sukūrė pag
rindus rusiškajam patriotizmui lite
ratūroje. Tas patriotizmas turi vy
rauti ir nustelbti kitas nerusiškas 
tautas. Nizami, „azerbeidžaniečių di
delio genijaus“, šventės proga Fade
jevas paskelbia naują linkmę: „Ni
zami veikalai atstovauja azerbeidža
niečių literatūros žydėjimą, mūsų 
tautinės kultūros auksinę erą, buvu
sią XII a.“ Apie kurį auksinį amžių 
čia kalbama? „Persai pavergė azer- 
beidžaniečius, o Nizami su kartėliu 
paskelbė, jog jis negalėjo rašyti tau
tine kalba.“

Vienoje sovietinės literatūros kny
goje Kazakstane idealizuojamas feo
dalinis laikotarpis: chanai didvyriai 
sukūrė kazokų valstybę. Kazaksta- 
nui patekus rusams, literatūros isto
rijoje rašoma, jų literatūra „išgyve
nusi sutemas“. Ir štai Fadejevas čia 
ateina į pagalbą labai jautraus klau
simo išspręsti: „Daugelis pamiršta, 
kad esama dviejų Rusijų — caristi- 
nės ir dekabristinės. Bielinskio, re- 
voliucionierių-demokratų, marksistų- 
leninistų Rusija - Puškino, Tolstojaus, 
Čechovo ir Gorki. Antra kolonizacinė 
Rusija, kaip ir kitos grobuoniškos 
valstybės, grasi mažoms tautoms.

Įvairios žinios _
• Buv. Prancūzijos užs. reikalų mi- 
nisteris G. Bldault paskirtas vyr. de
legacijos šefu į UNESCO. Iki šiol 
tą vietą buvęs užėmęs socialistų va
das Leon Blum.
• New Yorko gubern. Th. E. Dewey 
ir gen. D. Eisenhoweris, dabartinis 
Columbijos universiteto rektorius, 
įskaityti į 10 gražiausiai 1948 m. ap
sirengusių vyrų skaičių Amerikoje, 
skelbia Amerikos madų fundacija.
• Amerikoje jau veikia 612.000 te
levizijos aparatų. Rugsėjo mėn. jų 
buvo įrengta 72.000. (AP)
• Italijos spauda labai džiūgauja, 
kad JAV prezidentu neišrinktas H. 
Wallace. „II Tempo“ rašo: „P. Wal
lace, Kremliaus gatvės dainininkas, 
aiškiai nugalėtas.“ Kitas laikraštis 
nurodo, kad Wallace partija pasiro
džiusi, jog ji žaidžianti rusų žaidimą.
• Pienininkystės organizacijos Ame
rikoje veda kovą Amerikoje prieš 
margarino pardavinėjimą. Jie prie-

770. Sajauskas Jonas, Juozas bei 
Vincas — kilę iš S. Kalvarijos; Pi- 
linka Juozas, Jono — kilės iš II Va
rėnos; Čepaitis Alfonsas (1917) — ki
lęs iš Šeduvos.

771. Med. Dr. Kiziliušas Alfon
sas; Skučas Jeronimas, Kazio — iš 
Pagirių; Venckus Stasys (1922) — iš 
Baiandiškių; Visocklenė-Sakaitė Lu- 
cė, gyvenusi Žemalės par.

772. Mllkūnienė-Brilingaitė Euge
nija; Ramašauskienė Stefanija, jos 
duktė Ona ir supūs Jonas — gyve
nusieji Vilkaviškyje.

773. Mrs. Kotryna Klimaitis-Šid- 
lauskaitė, 716 Kirkland St., UTICA, 
N.Y./USA — prašo atsiliepti gimines, 
kilusius iš Cirelių, Pagirių parapijos.

774. Mr. Motiejus Dilis, 933 York 
St., UTIKA, N.Y./USA — prašo at
siliepti savo gimines, kilusius iš Ku
lių, Jūžintų parapijos.

775. Mr. Andrius Šumskis, 26 
New Hartford St., MILIS, N.Y./USA 
— prašo atsiliepti savo gimines, ki
lusius iš Kietaviškių parap., Trakų 
apskr.

776. Mr. Martynas Sabonis, 707 
N. Cooper St, UTICA, N.Y./USA — 
prašo atsiliepti savo gimines, kilusius 
iš Kietaviškių parapijos, Trakų apskr.

Skelbimas Nr. 58
Žemiau išvardinti ieškomieji arba 

jų likimą žinantieji yra prašomi at
siliepti C/Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numerį 
ir įdedant reikiamą kiekį pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

Mes negalime pakęsti tų, kurie idea
lizuoja kolonizacinę Rusiją. Bet mes 
norėtume, kad suprastų istorinę bū-
tinybę ir visos eilės tautų įjungimą 
Rusijon, kaip pažangos veiksnį. Tos 
tautos išėjo į platų kelią tik Rusijos 
demokratinės revoliucijos, aukštos 
kultūros Rusijos motinėlės, bolševi
kinės Rusijos, spalių mėnesio revo
liucijos, palaužusios ankstesnį Rusi
jos imperialistinį frontą, dėka. Kal
bant apie Rusijos praeitį, nevalia vien 
stabtelti ties vakarų kolonizaciniu 
veiksniu. Būtina nurodyti, kad pra
eityje pavergtos tautos ir atskiri as
mens suprato, jog jos turi įsijungti 
rusų kultūron, kaip suprasta, kad Ka- 
zakstano išlaisvinimas tegalėjo ateiti 
tik iš demokratinės, revoliucinės Ru
sijos“.

Tokie yra Fadejevo samprotavi
mai. Bet jis nepaaiškina, kodėl bol
ševikinė Rusija idealizuoja rusų 
praeitį ir vėl atkuria Joną Žiaurųjį 
ir Petrą I, autokratinės imperijos kū
rėjus, kai jų užgniaužtoms tautoms 
neleidžia net prisiminti savos praei
ties. Istorinis ir literatūrinis naciona
lizmas yra leidžiamas vien rusams, 
nors jie tariasi buvę kitų išlaisvin
tojais.

Maskvoje mėgstama pasakoti nu
rodant, jog TSRS susideda iš lygia
teisių tautų, o rusai esą tik primuš 
inter pares. Dabar visas dėmesys nu
kreiptas į primus, todėl lygybė yra 
tik tariama, nes jie naudojasi viso
mis pirmenybėmis sovietuose.

Vertė G. Kymantas.

šinasi, kad pieno produktų vietoje 
pardavinėjami Jų surogatai. Buvęs 
kongresas nieko nepadaręs pieninin
kų interesams apsaugoti. Ką šis pa
darysiąs, esą nežinoma. (AP)
• Kai Sovietai įteikė Italijos vy
riausybei notą, reikalaudami atiduoti 
taikos sutartyje nurodytus 33 laivus, 
tai D. Britanija pareikalavo Sovietus 
grąžinti jiems karo metu paskolintą 
karo laivą. Britų žem. rūmuose iš
sireikšta, kad jeigu Sovietai užsispirs, 
reikalaudami iš Italijos karo laivo 
Giulio Cesare, tai britai irgi reika
laus savo laivo. Nors britai ir palai
ko Sovietų pretenzijas, bet jie šį klau
simą derina su savo pretenzijomis į 
Sovietus. Kaip žinoma, Sovietai ne
grąžino visų laivų ir Amerikai, kuri 
juos karu metu buvo paskolinusi 
Rusijai. Atseit, Sovietai nori visa 
gauti, bet skolą grąžinti — ne. Iš 
kitų jie reikalauja sutarčių vykdy
mo, bet patys nevykdo ir delsia.

777. Mrs. Agnes Yamalavich, 180 
Myrtle Street, LYNN, Mass./USA — 
prašo atsiliepti Krugelius iš Tryškių, 
Karaveckus iš Raudėnų ir Barboros 
Rendokienės vaikus, kilusius iš Vai
nuto.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

I.R.O. PAIEŠKOJIMU 
IŠTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
95. Biržinskis Valys, 15 mt., iš

vežtas Vokietijon. Bloch Chaja, 20 
mt, g. Telšiuose, pask. žinia iš Bu- 
chenwaldo.. Bloch Noami, 22 mt., g. 
Telšiuose, pask. žinia iš Buchenwal- 
doi Bloch Miriam, 15 mt, g. Tel
šiuose, pask. žinia iš Buchenwaldo. 
Block Mere Giale, g. 1926 m. Sudar
ge, buv. KZ stovykloje Buchenwald. 
Bliacherovič Zuzana, g. Oraz, pask. 
žinia iš Vokietijos. Blom Albertas, 
45—50 mt., pask. žinia iš Hohenberg, 
Kr. Schriettersburg. Cheim Boris, g. 
1887 m. Gadtod, pask. žinia iš Vil
niaus. Brim Berta, pask. žinoma 
gyv. vieta Vištytis, Vilkaviškio apskr. 
Brošat Lena, g. 1914. 8. 8 Kriceviš- 
kėse, pask. žinomas adr. Rūgen sala, 
Pomeranijoje. Bružas Jurgis, g. 1915 
m. Panevėžyje, pask. žinia iš Vokie
tijos. Bružas Kazys, g. 1919 m. Pa
nevėžyje, pask. žinia iš Vokietijos. 
Bujokienė Kazimiera, g. 1917. 11. 4 
Panevėžyje, buv. Rytų Prūsijoje. 
Borcdkav Vita, g. 1896. 5. 22 Kaune, 
pask. žinomas adresas: Mūnchen, 
Kaiser-Wilhelm-Str. 25. Berelovič 
Chaim Aaron, g. 1914 m. Kražiuose,

Sportinis gyvenimas- 
Kasselyje

— Lituanicos futbolininkai ir tin- 
klininkai susitiko su vietos jugoslavų 
Sumadijos sportininkais. Tinklinyje 
Lituanica buvo aiškiai stipresnė už 
savo priešininką ir įtikinančiai lai
mėjo 2:0 (15:1, 15:3).

Futbolo susitikimas davė įtemptą 
kovą, kurioje pergalė teko energin- 
gesniems jugoslavams. Jie laimėjo 
3:2 (2:1), nors nedaug trūko, kad pa
našia pasekme rungtynės būtų bai
gusios Lituanicos naudai. Abu įvar
čius įkirto St. Norvilaitis.

— X. 19 Kasselyje prasidėjo di
delis tarptautinis profesionalų imty
nininkų turnyras, kuriame dalyvau
ja ir mūsų tautietis, Lietuvos ir Pa- 
baltijos meisteris Juozas Vinča. Jis 
jau turėjo keturis susitikimus grai
kų-romėnų stiliaus imtynėse, iš ku
rių tris baigė lygiomis su Europos 
eksmeisteriu Mosig (Breslau), Vokie
tijos graik.-romėnų st. meisteriu Gu
ste! Kaiser ir estu Zeisig, nors visuo
se trijuose susitikimuose Vinčos per
svara buvo .aiški. Su šiais visais tri
mis savo priešininkais Vinča dar tu
rės persirungti iki laimėjimo. Vo
kietį Vogei tam pačiam stiliuje Vin
ča partiesė ant menčių per 6 minu
tes. X. 25 laisvo stiliaus (catch as 
catch-can) imtynėse, sekant dideliam 
būriui lietuvių žiūrovų. Vinča įdo
miame susitikime nesunkiai nugalėjo 
7 min. kovoje priversdamas pasiduoti 
savo pavojingą priešininką Gustel 
Kaiser. km.

LIETUVIAI FUTBOLININKAI 
KANADOJE

Iki šiol apie emigravusius mūsų 
sportininkus girdėdavome daugiausia 
iš jų veiklos krepširiyje, kur jie jau 
per trumpą laiką yra pasiekę gražių 
pergalių prieš kitataučius, tų kraštų 
šeimininkus. Šiomis dienomis gau
tos žinios iš Kanados sako, kad jau 
ir mūsų futbolininkai ten susiorgani
zavo. East Malastic, Quebecko pro
vincijoje, susiorganizavusi lietuvių 
futbolo vienuolikė sukirto tenykščius 
ukrainiečius 6:2 (2:1). Iš žaidusių lie
tuvių pažymėtinas buvęs mūsų trem
tinių futbolo rinktinės nuolatinis da
lyvis A. Tėvelis. Rungtynes plačiai 
aprašė vietinis laikraštukas, buvo re
klamuota net ir per radiją. Po šių 
rungtynių su mūsiškiais nori susi
tikti ir vietinių kanadiečių futbolo 
pajėgos. km.

• Mr. Anthony Eden, buv. britų, 
užsienių reikalų ministeris, neseniai 
pareiškė, kad rusai savo zonoje, Vo
kietijoje, organizuoją užmaskuotas 
karines pajėgas. Jis įspėjo pareikš
damas: „Mes tikrai būtume kvaili, 
jei nesuprastume jų tikslų.“ Šie gau
sūs ginkluoti milicijos ar policijos 
būriai, aprūpinti buv. vokiečių kari
ninkais, nekėlią jokių abejonių dėl 
bolševikinių siekimų. (DM) 

pask. žinia: Repatriacijos stovykla 
Feldafing, Obb. Cerniakov Judel, 37 
mt., g. Kaime, pask. žinia iš Miin- 
chene, Freimann Siedlung. Chasman 
Šolem. 18 mt. g. Kurkliuose. Chas
man Rachel, 40 mt., g. Kurkliuose. 
Chasman Josef Ch., 12 mt., g. Kurk
liuose.

Buv. Kauno Maisto Fabriko tar
nautojai, dirbę fabrike 1943—44 m. 
ir žinantieji likimą RAKšNIO, iš
vežto į Vokietiją 1943—44 m. būvyje, 
maloniai prašomi atsiliepti Stasiui 
Rakšniir, (13b), Dillingen/D., Ludwig 
DP Center. -

Ieškau Komaro Mykolo, gyvenu
sio Celės ar Wolterdingen stovykloje. 
Atsiliepkite arba žinantieji praneš
kite: Saulėnas Jonas, (22a) M-Glad- 
bach, Lūrripersch. R.E.M.E.

Skelbimas
Norintieji įsigyti vadovėlį: II-ros 

laidos inž. V. Miniuko „Automobi
lis“, kaina 6,- DM (pašto išlaidos ap
mokamos atskirai), rašykite: V. Mi
niukas, (13b) Rosenheim b. Mūnchen, 
Schillingsweg 1.

KULTŪRININKU DOMESIUI
Visi tie asmens, kurie užpildė ir 

atsiuntė „kultūrininko anketą“, o da
bar neturi vilties gauti darbo bei bu
to užtikrinimus, bet nori emigruoti 
į JAV, yra prašomi kaip galint grei
čiau LTB Kultūros Tarybos vardu 
paduoti atitinkamą pareiškimą.

LTB Kultūros Taryba

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai ui surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 °/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini, o 
Prenumeratos mokestis sn pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Veriagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

g MUSU KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16 -

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY", Semi
Weekly. Authorized by EUCOM^HQ, Civil Af
fairs Division. Authorization No. UNDP 205.

Circulation 4000.
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Brockione Lietuvių Bakūžės paroda

BALFo Seimas aiškiai pasisakė 
tremtiniu emigracijos reikalu

Brocktono Lietuvių Bakūžės pa
roda jau įvyko š. m. spalių 12—17 d. 
Sials metais ji buvo žymiai turtin
gesnė ir įvairesnė negu anksčiau. 
Mat, buvo pritraukta daugiau naujų 
eksponatų tiesiog iš tremtinių Euro
poje, o taip pat ir iš vietos Amerikos 
lietuvių, kurie yra gavę iš tremtinių 
ivairių dalykėlių, primenančių lietu
višką tautodailę.

Parodą aplankė apie 20 tūkst. 
žmonių, tiek lietuvių, tiek kitatau
čių. Didžiausią pasisekimą turėjo 
įvairūs rankdarbiai ir prof. Ign. Kon
čiaus medžio drožiniai, taip pat lie
tuviškos lėlės ir parodos lankyto
jams pademonstruotasis audimas 
staklėmis.

Jaunimas labai domėjosi lietuviš
ku žemėlapiu ir foto nuotraukomis iš 
Lietuvos ir tremtinių gyvenimo sto-
vykiose. Ypatingai patiko jaunimui 
p. Augustino foto nuotraukos, savo 
formatu primenančios Amerikos 
nuotraukas.

Prof. Končiaus ir p. Musteikienės 
eksponatai pripažinti vertingiausiais 
ir jiems paskirtos premijos — vieno 
pakietuko sudėtis. Tiesa, premijos 
nedidelės, bet didesnių nebuvo iš ko 
ir skirti, nes iš parodos lankytojų 
nedaryta jokios rinkliavos, turint 
tikslą tik pagarsinti Lietuvos ir lie
tuvių vardą.

Bakūžės valdybos vardu nuo
širdžiai dėkoju visiems, kurie savo 
eksponatais prisidėjo prie parodos 
surengimo. Taip pat nuoširdžiai dė
kojama „Mūsų Kelio“ ir „Minties“ 
laikraščių redaktoriams, kurie at
spausdino žinutę apie šios parodos 
rengimą. Tie laikraščiai pasitarnavo 
ne tik L. B., bet ir tremtiniams, nes 
pastarieji, susirašinėdami parodos 
reikalu, turėjo progos labiau susiar
tinti su lietuviais amerikiečiais ir tuo 
būdu vienas kitas liko sušelptas ma
terialiai arba jiems parūpinta darbo 
ir buto garantija.

Tuo pačiu tikslu, o ne tuščiai pro
pagandai ir reklamai, paduodu 
Brocktono Lietuvių Bakūžės valdy- 
bos-komiteto sudėtį su adresais ir 
paminėjimu, kuriai organizacijai

Britų profsąjungos 
prieš komunizme

Daily Mail reporteris praneša, kad 
D. Britanijos profesinių sąjungų ta
rybos (P.S.T.) vadai, kurie vadovau
ja 8.000.000 organizuotų darbininkų, 
pareiškę atvirą karą britų komuniz
mui dėl jų „trukdančios veiklos, po
litinės agitacijos ir sabotažo veiks
mų“.

P.S.T. perėjo į atvirą kovą, kuri 
ligi šiol vis dar buvo laikoma pas
lėpta. Jų paskelbtas manifestas buvo 
staigmena ir patiems komunistams. 
Britų komunistų partijoms sekretorius 
p. Harry Pollit pareiškė, "tad „tai yra 
labai rimtas reikalas. Mes turėsime 
jį apsvarstyti detaliai dar prieš mūsų 
atsakymus“. P.S.T. taip pat reko
menduoja, kad Sovietų dominuoja
ma pasaulinė profes. sąjungų fede
racija turi būti suspenduota. Ir jeigu 
tai nebus padaryta, tai britų prof, 
sąjungos pasitrauks iš jos. Apskir
tai, britų darbininkija pradeda su
prasti komunistinės veiklos žalą, ku
ria siekiama nedarbininkams naudos, 
nors tuo šydu prisidengdami, bet 
tautos ir valstybės ūkio gniuždinimo, 
politinio chaoso, kad tuo metu galėtų 
griebtis valdžios vairo ir tautą pa
vergti. am. 

Knygų Leidykla „LUX" praneša, kad Liet. Kat. šeimos, pedagogai 
ir studentai (gyvenantieji stovyklose ar privačiai), negavę J. E. Arkivys
kupo Skvirecko versto „Naujojo Testamento“, prašome iki šių metų 
gruodžio 10 d. užsiregistruoti pas savo kapelionus. Gerb. kapelionai iki 
š. m. gruodžio 20 dienos praneša Leidyklai kiek reikalinga. Minėtus 
asmenis aprūpinus, likusius egzempliorius prašome grąžinti Leidyklai.

„Naujasis Testamentas“ duodamas kaip Amerikos Vyskupų dovana 
— nemokamai.

Be to, pranešame, kad yra išleista Kan. Dr. F. Bartkaus paruošta 
liturginė maldaknygė „Būk Mums Malonus“. Ją galima gauti pas sto
vyklų kapelionus ar spaudos kioskuose. Kaina: kalenkoro apdarais —’ 
2,50 DM, dirbtinės odos apdarais — 3,50 DM.

Kas iš Gerb. platintojų dar iki šiol neatsiskaitė už „Trumpą Pasau
liečių Dogmatiką“ ir „Krikščioniškos Dorovės Mokslą“ prašome nedel
siant atsiskaityti santykiu 1:10. Neišplatintus prašome grąžinti Leidyklai.

Leidykla „LUX“, (14a) Fellbach/Wurtt., Schwabstr. 105/11, Kun. P. 
Juknevičius.

paskiri asmens atstovauja, nes Ba
kūžės komitetą sudaro organizacijų 
rinkti atstovai:

1) Komiteto pirm-kas yra Dr. Al
girdas Waitkus, 649 Main Street, at
stovauja profesionalų klubui.

2. Sekretorius — Tamošaitis Vy
tautas, 86 Webster Street, atst. Sv. 
Roko pašaipinei draugijai ir klubui.

3. Iždininkas — Strumskis Alek
sandras, 109 Ames Street, SLA 17 
kuopai.

Nariai: fcMateušas Kemzūra (125 
Arthur Street), Drušinskas Leonas 
(49 Merton Str.) ir Vincas Večkis (45 
Arthur Str.) — visi atstovauja Ame
rikos piliečių klubui; Jonas Alesevi- 
čius (85 Winter Str.), Sarkis Vaclo
vas (134 Ames Str.) — Skeet klubo 
atstovai; Jazukevičius Adoma# (29 
Merton Str.) — SLA 17 kuopos atsto

Lietuvių tremtinių būrelis Fhiladelfijoje, Amerikoje, kurie gautą iš jų iniciatyva suruoštos gegužinės pelną — 
1.200 doL paskyrė lietuviams tremtiniams Europoje šelpti. Tuos geraširdžius tremtinius su paruoštais siunti
niais prie 9v. Andriejaus parapijos mokyklos salės mes šioje nuotraukoje ir matome. Iš kairės | dešinę pir
moje eileje: P. Januškevičienė, p. Dumsha, kun. Paciukevičius, A. Januškevičius, prof. Salys, E. Steponavičius 
su sūnumi ir J. Gašlūnas. Antroje eilėje iš kairės | dešinę: A. Gustaitis, A. Riškienė, L. Mingilienė, p. Vaiš- 
nienė, M. Valinys ir J. Steponavičienė. Trečioje eilėje: P. Burma, M. Rumbąitis, V. Mhigela, A. Danta ir p.

. Mankutė. , •

Austrija - rakštis kominformui
C. D. Mail bendradarbis H. Har

rison iš Vienos rašo apie Austriją, 
kuri kominformo kraštams esanti 
blogiausia rakštis jų kūne.

Nežiūrint jų pranašysčių, jog 
Marshallio planas paveiksiąs neigia
mai, Austrijos statistikos duomenys 
rodo didėjančią anglies, geležies, 
plieno ir visų rūšių manufaktūros 
gamybą. Austrijos gyventojų svei
kata gerėjanti, ir dienos maisto da
vinio kalorijų kiekis paskutiniais 
mėnesiais pakilo iš 800 iki 1.200, vė
liau iki 1.800, o dabar iki 2.100 ka
lorijų normaliam suvartojul.

Kai Pragoję, Belgrade ir Buda
pešte krautuvės buvo pilnos varto
jamų prekių, o tuo metu Vienoje 
buvo beveik tuščios, tai dabar pasi
keitė: anos krautuvės tuščios, o Vie
nos — vis pilnėja ne tik puikiais, bet 
kartu ir, palyginti, pigiais gaminiais, 
kurie patenkina gyventojų reikalavi
mus. Tas rodo, kad laisvasis ūkis ir 
Marshallio planas yra teisingas ir tai 

vas ir to paties klubo — Baniulis 
Vladas (Batlett Str. 44). Lietuvių 
Tautininkų (Sandaros) klubas: Leo
nas Semeta (109 Arthur Str.), Vincas 
Zinkevičius (15 Arthur Str.) ir Pra
nas Kukauskas (50 Sprague Str.). 
Lietuvos Katal. Jaunimo (Franklin 
Club) atstovai — Eduardas Tautkus 
(46 Merton Str.), Nikodemas Balevi- 
čius (38 Sawtell Str.) ir Juozas Dau- 
gelavičius (57 Vine Str.). Visi gyve
na Brockton, Mass.

Tikiuos, kad tarp tų asmenų lie
tuviai tremtiniai susiras nemaža pa
žįstamų ir giminaičių arba šiaip ge
ros širdies žmonių, todėl drąsiai ir 
kiekvienu reikalu galima į juos at
virai kreiptis. Jie padės kiekvienam, 
kiek tik leis jų išgalės.

. .... Vytautas Tamošaitis, 
<-.,?» B.L.B. Sekretorius

darosi prie kominformo kraštų durų. 
Šitoji rakštis gelia ne tik kominfor
mui, bet ir patiems Austrijos komu
nistams ir todėl jie pradėjo plačią 
kampaniją prieš Austrijos ūkio at
sigavimą.

SOVIETŲ APSAUGA
Si jų kampanija pasiekė viršūnę 

per pasitarimus tarp vyriausybės ir 
profesinių sąjungų darbdavių atsto
vybės dėl algų ir kainų kilimo. Ko
munistai nori organizuoti komunisti
nio jaunimo demonstracijas. Žemu
tinėje Austrijoje jletbuvo įsiskverbę 
į Steyr miesto halę ir iškėlę raudo
nas vėliavas. Parlamento atstovas, 
komunistas, pareiškęs, jog jau atėjęs 
laikas pulti vyriausybės algų ir kai
nų politiką. Laukimo metas jau pa
sibaigęs ir kova dėl tikrosios (komu
nistų) demokratijos Austrijoje prasi
dėsianti ateinančiomis dienomis, pa
reiškė raud. parlamentaras.

Komunistai širsta, kad jiems ne
pasisekė įvykdyti streikas. Tik ke
liuose rusų kontroliuojamuose fabri
kuose ir kai kur sunkiosios pramo
nės įmonėse buvo darbininkai su
streikavę, bet po pusdienio sugrįžo 
į darbą ir visi kiti, kai pastebėjo, 
kad darbininkija komunistų neklau
so. Visi, Išskyrus komunistus, pa
reiškę, kad „visuotinė darbininkų de
monstracija“ visiškai nepasisekė. 
Tačiau vis dar kursuoja gandų, kad 
komunistai vėl ketina organizuoti 
kažin ką panašaus į maištą. Kai ku
rie galvoja, jog tai būsiąs mėgini
mas, talkininkaujant rusams, išgai
nioti dabartinius pareigūnus ir su
statyti savus vyrus anųjų vietoje.

Tačiau šiuo metu apskritai vy
rauja įsitikinimas, kad Austrijos 
vyriausybė esanti pakankamai stipri 
ir komunistai silpni. Net jeigu jie

Chicagoje įvykęs BALFo Seimas 
šiemet tikrai buvo neeilinis. Jame 
buvo peržvelgta ne tik tremtinių šal
pos problematika, bet ypatingas dė
mesys atkreiptas ir į aktualiuosius 
įkurdinimo reikalus.

Nesigilinant j techniškuosius Sei
mo eigos vaizdus, tenka pabrėžti ne- 
palūžtamas Amerikos lietuvių ryžtas 
dar tvirčiau ir dar vieningesnėmis 
gretomis tęsti pradėtąjį neįkainoja
mą darbą. Seimo nutarimas ateinan
čiais metais surinkti 5 milijonus do
lerių aukų skamba gal perdaug opti
mistiškai, bet jis kartu parodo, kad 
nemanoma ilsėtis ant ligšiolinių lau
rų, o tuo nutarimu norima Įpareigoti 
BALFo vadovybę ieškoti vis naujų 
būdų ir priemonių šalpos darbui pra
plėsti.

Gyviausią Seimo dalį sukūrė 
tremtinių įkurdinimo p r o b 1 e - 
m a. Čia savo atspindį turėjo jau 
prieš Seimą pradėjusios reikštis ten
dencijos, vargu atitinkančios BALFo, 
kaip bendros visų lietuvių organiza
cijos, paskirtį ir dvasią. Ne be įta
kos karštoms diskusijoms tarnavo 

mėgintų žygiuoti su ginkluotais fa
brikų sargais į Vieną ir norėtų su
ruošti „liaudies“ demonstracijas, po
licija galėtų su jais susidoroti.

VAKARŲ PARAMA
Tiktai tuo atveju, jei rusai mė

gintų pasielgti taip kaip jie padarė 
Berlyne, paremdami komunistus ar 
pakęsdami jų vykdomus darbus, su
sidarytų pavojus Vienoje. Tačiau 
Austrijos vyriausybė iki gruodžio 
mėn., net kol keturių kontrolės tar
nyboje pirmininkauja rusai, tikisi 
paramos iš Vakarų Sąjungininkų.

Prieš trejis metus Viena buvo vi
siškai rusų kontrolėje. Vidaus rei
kalų ministeris komunistas rūpinosi 
policijos išvalymu ir komunistų 
agentų tinklo sudarymu. Ir atrodė, 
kad Austrija žygiuos „liaudies de
mokratijos“ pavyzdžiu. Bet per lais
vus rinkimus, kurie įvyko naujai 
suformuotos sąjungininkų kontrolės 
tarybos apsaugoje, komunistai pra
laimėjo. Jie neteko vidaus reikalų 
ministerijos, pasitenkindami tik jė
gainių ministerio portfeliu.

Nuo to laiko Austrijos vyriau
sybė nuolat stiprėjo ir tampa viena 
demokratiškiausių vyriausybių Euro
poje. Apsaugota „kontrolės susitari
mų“ ir padedama UNRRA-os, o vė
liau Marshallio plano, ji ne tik išgy
veno badmirio metą, bet Austrijos 
gyventojai pasiekė didelės pažangos 
atstatant Austrijos ūkį. Taip dary
dami jie atkreipė karčią kominformo 
vyriausybių neapykantą. Pagal socia
listų ir liaudies partijų lyderių pa
reiškimus, ji turi būti pasiruošusi su
sitikti su komunistų partijos mėgini
mu nutraukti šią kūrybą ir atnešti 
ekonominiam Austrijos gyvenimui 
chaosą ir netvarką. (CDM/m)

faktai, tremtinių tarpe, jų spaudoje 
ir bendrose nuotaikose sukėlę kar
tumo, abejonių ir nesusipratimų. Kad 
tas kartumas ir nesusipratimai nėra 
be pagrindo. Seimo metu savo kalba 
įrodė prel. J. Balkūnas.

Su tuo {domiu prel. J. Balkūno
pareiškimu įdomu arčiau susipažinti 
iš Seimo aprašymo, tilpusio Amerikos 
lietuvių laikraštyje „D i r v a“:

„Tą tvirtinimą prel. J. Balkūnas 
pamatuoja nesugriaunama logika. 
Sako, mes, katalikai, per parapija* 
per organizacijas surinkome dldeliul 
pinigus — gal 5 milijonus, gal dau
giau, ir surinkome ne BALFui, o sa
vo reikalams ir mes galime su jais 
daryti, ką norime, BALFo delegatai 
čia negali diktuoti. Mes skiriame 
tuos pinigus pritraukti Į Ameriką 
tremtiniams, bet trauksime geriau
sius iš geriausių katalikus, ir mes di
džiuojamės tuo. Mes nepavydlm 
Amerikos niekam, bet kas- nėra ar 
nesijaučia katalikai — tegul nepre
tenduoja pagalbos { katalikų organi
zaciją, l katalikų sudėtus kapitalus. 
Protestantai, liberalai — dirbkite pa
tys, per kitas organizacijas, nereika
laukite, kad katalikai savais pinigais 
visiems patarnautų, sau artimus ir 
brangius žmones skriausdami.“

Yra vienas klausimas, kiek kas 
reiškia pretenzijų į tokia artimo 
meile blokuojamus katalikų (geriau
siųjų iš geriausiųjų) pinigus. Bet 
svarbiausias klausimas tai tas, kad, 
anot „Dirvos", prel. J. Balkūno pa
reiškimas įnešė daug šviesos, tik ne 
tokios, kuri kilusi susirūpinimą nu
ramintų. Jis parodė, kur stovime su 
sava taip dažnai kartojama ir šau
kiama tolerancija.

Kaip ten bebūtų su ligšioline, 
įkurdinimo praktikoje besireiškian
čia „artimo meilės“ tendencija, BAL
Fo Seimas ryžosi tą reikalą pakreipti 
tinkamesne kryptimi, išsirinkdamas 
Imigracijos Komitetą. Taip 
pat ir BALFo pirmininku vienu- bal
su perrinktas kun. d r. J. Končius 
savo (tikinančia ir jautria kalba pa
brėžė, kad jis esąs pirmininkas or
ganizacijos, kurios (štatuose yra pa
rašyta, kad ji yra „strictly n o n - 
political and non-secta- 
r a r i a n“ ir kol jis esąs pirmininkas, 
tolei neįeisiąs šio dėsnio nesilaikyti. 
Jis užtikrino, kad viskas bus daroma 
tremtinių diskriminacijai išvengti.

Kol BALFo pirmininko žodžiai ir 
Imigracijos Komiteto darbai virs kū
nu, tremtiniams lieka tik tikėtis, kad 
BALFo Seime nugalėjusi to
lerancijos dvasia persimes per 
vandenynus ir nublokš esamas abe
jones dėl BALFo ryžto „imigracijos 
reikalų tvarkyme prižiūrėti, kad visi 
tremtiniai būtų remiami lygiai, be 
religinių, politinių ir pasaulėžvalgi- 
nių skirtumų“ nuoširdumo. To (gy
vendinimo tenka iš visos širdies pa
linkėti. J. Pamūšis

DEMONSTRACIJOS LONDONE
Reuteris praneša, kad 1000 komu

nistų, susirinkę prie JAV ambasados 
Londone, šaukė: „Atsiimkite savo 
bombonešiusl“ Tuo pačiu metu ke
turi jų atstovai įėjo į ambasadą pro
testuoti dėl Amerikos komunistų va
dams iškeltų bylų, kurios kol kas ati
dėtos iki lapkričio 15 d.

Poniai Marijai Banaitienei, 
vaikams ir artimiesiems, 

a. a.
agr. JUSTINUI BANAIČIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Simkevičių ir Svipų šeimos

A. "J" A.
Lietuvos Kariuomenės ge

nerolui
Inž.

KLEMENSUI POPELIUCKAI 
mirus, jo žmonai gilią užuo
jautą reiškia

4060 L.S.Co. buv. Lietuvos 
Kariuomenės Karininkai

Poną 
ČESLOVĄ VOLODKĄ, 

jo mylimai žmonai Aldonai mi
rus, didžio liūdesio valandą šir
dingai užjaučiame.

Tauragiškiai:
DRUŽILAUSKAI, RIMAI, 

KAUFMANIENĖ ir 
ALF. MAŽEIKA
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