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Gerbkime savo kalba
Labai nemalonu, kai reikia pri

minti pagarbos stoką savo gimtajai 
kalbai tiems žmonėms, kurie tiek 
daug nukentėjo ir tebekenčla dėl pri
sirišimo prie savo tautos, savos kul
tūros, savo tėvų žemės. Čia turiu 
galvoje tremtinius, ypač tremtinius 
mokytinius (Inteligentus). Daugumas 
branginame ir labai gerbiame lietu
višką knygą, lietuvišką laikrašti, 
raštą, savo gimtąją kalbą. Bet vis dar 
atsiranda mūsų tarpe lietuvių, kurie 
ar tai (lėl nenusimanymo ar dėl išdi
dumo nenori pasakyti ar kitam pa
rodyti, kad nemoka mūsų'bendrlnės 
rašomosios kalbos. Jos nemokėti — 

- nėra nuodėmė ar nusikaltimas net 
mokytinio (inteligento) akyse. Nesi
stebime, jei muzikas, inžinierius ar 
agronomas yra neišmokę ar pamir
šęs lietuvių bendrinės rašomosios 
kalbos rašybą ar skyrybą. Bet stebi
mės, kad toks agronomas, inžinierius, 
gydytojas ar kito verslo žmogus — 
lietuvis turi pakankamai drąsos vie
šai rodyti (skelbimų lentose, įstai
goms siunčiamuose raštuose) savo ne
mokėjimą, savo klaidas. Tai tikrai, 
nesiderina su lietuvio mokytinio var
du, tai kvepia pasityčiojimu iš savo 
kalbos kultūros, dėl kurios kovojo 
Basanavičius, Vaižgantas, Jakštas, 
Jablonskis, Būga ir daug kitų mūšų 
garbingų lietuvių veikėjų. Tai rodo, 
kad mes, tiek daug kentėję dėl Lie
tuvos ir lietuviškumo, ne visi išmo
kome gerbti savo rašto kalbą.

Nekalbu vėjams. Pažvelkime t 
skelbimų lentas mūsų stovyklose. 
Daugumas raštų, rašytų stovyklų ko
mitetų. Ko tuose raštuose nėra! Kar
tais gėdą skaityti. Sakysite, kad ko
mitetai renkami stovyklų ūkio ir kul
tūros reikalams tvarkyti. Taigi, kad 
jie renkami ir kultūros reikalams 
tvarkyti Ir komiteto raštų kalbos 
taisyklingumas rodo, Įdek tuos kul
tūros reikalus komitetas supranta ir 
kiek jais rūpinasi. Kultūra apima ir

Atlanto sutartį pasirašius
Politinė ruletė. Netrukus sueina 

ketveri metai, kai be atvangos su
kasi politinė ruletė. Tuo metu daug 
kalbėta apie taiką ir dar daugiau 
ginkluotas! pasaulio „taikai išlaikyti“. 
Rytų pasaulis sujungia visus „globo
jamus“, kurie išpažįsta tą pačią poli
tinę dogmą: pasaulio proletariato pir
mavimą, visuotinę revoliuciją, kuriai 
vadovauja Maskva. Anglosaksiškasis 
pasaulis sukuria naujas karines san
tarvės, kurių tikslas išlaikyti taiką 
nūdienėje suirutėje. Kai nuolat de
klamuojama apie „taiką“, užtinkame 
pasaulyje neregėtą įvykį: valstybės 
— organiški vienetai dirbtinai pada
lyti, išdraskyti, sostinės sklypais iš
dalintos. Kiekvienas savaip supran
ta demokratijos, laisvės, tautų apsi
sprendimo ir žmogaus laisvės sąvo
kas. Abu pasauliai siekia kitokios 
visuomeninės santvarkos žinodami, 
kad vienam šalia kito neužtenka erd
vės.

Toji nesutarimo ruletė sukasi. Pa
vergtieji laukia laisvės. Ją turin
tieji nori saugumo. Karinės sąjungos 
sudarytos. Pasaulinio masto ruletės 
žaidimo tvarkytojas skelbia. „Le 
jeux ėst fait. Rien ne vas plūs“ — 
žaidimas pradėtas, daugiau nede
dama.

Pastaruoju spėtu užmesta ant po
litinės ruletės Atlanto pakto santarvė. 
Kitą kartą prieš žaidimą pradedant 
dar bus užmetama kitos santarvės: 
Artimųjų Rytų, Tolimųjų Rytų ar 
kuriais vardais jos besivadintų. Va
karinis pasaulis organizuojamas. Nei 
vienos žemės pėdos, atrodo, neliks 
neorganizuotos. Toji organizacija sie
kia net dar toliau. 1949. IV. 16 Stutt-

garto radijas paskelbė: „Pabaltijo 
partizanai puikiai organizuoti. Jų 
centras Lietuvoje. Jie yra atkirtę kai 
kurias vietoves nuo bolševikinės kon
trolės. Santykiai palaikomi su ryti
nės Lenkijos kovojančiais partiza
nais. Jie turi radijo siųstuvus. Uk
rainoje vyksta didelės apimties mū
šiai ..Sovietai duoda įsakymus 
penktajai kolonai, kurios rankos sie
kia net vakarietiškas santarvės. Ru
letė sukasi. Generolai ir diplomatai 
nervuotai juda. Ir kai garsiakalbiai 
nuolat kalba apie taiką, ruošiamasi 
karui.

Ginkluota taika. Atlanto paktas 
yra sudarytas. Jame iš tiesų daug 
žodžių užtinkame, o jų jūroje visur 
plūduriuoja „taika“. Tas paktas yra 
geras ar blogas — nesvarbu. Jis su
darytas ir dar neratifikavus apsi
ginklavimo mašina užsukta. Ta žo
džių apstybė turi tikslą tikrąją mintį 
paslėpti. Paul Valery iš tiesų teisus, 
kai jis nurodo, kad sutarties vertę 
lemia ne tiek, kas joje parašyta, bet 
tai, kas turėta galvoje ją sudarant. 
Tebūnie leista spėti, kad ją sudarant 
turėta užkulisinių minčių. Kai sa
koma: „taika“ — suprasti anglosaksų 
vadovaujamas pasaulis. Penktame 
str. nurodytas santarvės automatiš
kas įsipareigojimas užpultajam pa
dėti rodo, kad bet kuri agresija bus 
nepakenčiama. Ar Graikijos užpuo
limas bus pakenčiamas?

Ginkluotos taikos sąvoka jau se
noka. Ji žinoma prieš pirmą pasau
linį karą. Dabartiniu metu ji reiškia, 
kad JAV duos ginklų vakarinei Eu
ropai, kuriai vadovaus vienas gene
ralini? štabas. Visi tenyksčiar kraš

tai priklausys priešbolševikinei už
tvankai. Švedija, nepriklausydama 
prie Atlanto pakto, sudaro muitų 
uniją su Norvegija ir Danija. Franko 
gaus amerikoniško muilo falangiš- 
koms spalvoms nuplauti. Europos 
laikrodininkai — Šveicarija pagal 
chronometrą apsispręs pasirinkti tin
kamą metą įsirikiuoti vakariečių 
tafpah.

Diplomatinė aptartis — „status 
quo“ — dabartinės būsenos išlaiky
mas taip pat svarbus. Suskaldyta 
Vokietija vakaruose suliedinama. Čia 
dabar daroma viskas paskubomis. 
Žadama net suverenumo reiškėjus — 
vyriausybę ir diplomatinius ryšinin
kus leisti atkurti. Tuo metu vakari
nė Vokietija suras sau vietos Atlanto 
pakte. Berlyno tiltas yra karinės 
propagandos ir taktikinio laimėjimo 
reikalas. Vakariečiai čia negalėjo ki
taip elgtis, nes užleidę Berlyną pa
skubomis turėtų trauktis iš Vokieti
jos ir net vakarinės Europos likučio.

„Taikos gelbėjimas“. Atlanto pak
tu norima taika išgelbėti. Jei Europa 
būsianti silpna, ją užgrobs naujasis 
Džingis kanas. Tai logika veda į ne
sąmonę: „Jei neužrakinsi savo kam
bario, esi nusikaltėlis, nes dorovin
gasis vagis įžengs į tavo būstinę.“ 
Abu pasauliai budi iš makštų iš
trauktais ginklais. Mes žinome, kad 
tokiais atvejais įsakinėja ne diploma
tai, bet generolai. Ginklai pradeda 
kalbėti savo kalba.

Vakarietiškas pasaulis padarė ap
stybę klaidų pradėjęs žaisti su so
vietais diplomatinį žaidimą. Tos klai
dos prašosi atitaisomos, o jų pašali
nimas reikalauja atitinkamo mokes-

kalbos kultūrą.' Ir jei komitetas ne
sugeba ugdyti bendrinės mūsų kalbos 
kultūros (to net nelaukiama), tai jam 
neleistina jas griauti ar negražiai ty
čiotis iš jos, nesilaikant mūsų ben
drinės rašomosios kalbos rašybos ar 
skyrybos.

Pasiūlau pažvelgti į savo stovyk
los skelbimų lentas. Tačiau neišken
čiu neĮrašęs kelių sakinių iš X sto
vykloje einančių dienos žinių 90 nr. 
(š. m. balandžio mėn. 20 d.):

„Stiprinimas karinių pajėgų dar 
nereiškia karą ( karo), o priešingai 

amžinai taiką.
„Sovietų susisiekimo departamen

tas Berlyne, sovietų zonos geležinke
lio direkcijai pavedė. 1949 m. susi
siekimo plane paskirti vietą ir Ber- 
lyno-Koelno geležinkelio ruožui, šie 
susisiekimo įstaigos skyriai, šitame 
potvarkyje mato sovietų susidomėji
mą tarpzoniniu bendradarbiavimu."

Palieku tuos sakinius netaisytus. 
Daugumas skaitytojų pastebės tų sa
kinių nesklandumą (kartojami tie pa 
tys žodžiai), nelogišką minties eigą 
(paskutinis sakinys), netinkamą kab
lelių vartojimą.

Minimų dienos žinių spausdinama 
rotatoriumi keli šimtai egzempliorių.

Jų kalba anksčiau buvo žymiai 
geresnė.

Gerbkime save, savo vardą, savo 
tautą, savo kalbą ir savo raštą, jei 
norime, kad svetimieji mus vertintų 
Ir gerbtų. Jei drovimės rodyti savo 
nemokėjimą šokti, dainuoti, tenisą 
žaisti minios akivaizdoje, dar labiau 
drevėkimės rodyti kitiems S"vo ben
drinės kalbos rašybos ar skyryboj 
nemokėjimą.

Raštingas žmogus rašo, bet savo 
rašto klaidų viešai nerodo.

M. Stonys

Taikos kongresai ir tikrovė
SOVIETŲ SĄJUNGOS PASTANGOS PASAULIUI APGAUTI

Juo labiau Vakarų demokratiniai 
kraštai sutarta dėl politinės linijos 
krypties ir juo labiau tampa apsi
sprendę pasipriešinti komunistinio 
imperializmo agresoriui, tuo daugiau 
Sovietų Sąjungos diktatoriai išvelka 
ant talkos kelio- įvairiausių kliūčių, 
nevengiant didžiausio melo, apgaulės 
ir pereinant iki maksimalaus ciniz
mo. Bolševikinio melo cinizmas la
bai išryškėja organizuojamuose va
dinamuose „Taikos kongresuose“, 
J.Tautose bei Sovietų spaudoje.

Kas dalyvavo New Yorke suorga
nizuotame taikos kongrese ir ką ten 
komunistiniai „delegatai“ kalbėjo, 
buvo jau rašyta. Panašus taikos 
kongresas vyko Paryžiuje, kur su
organizavo Kremliaus agentai — ko
munistai. Jame Sovietų Sąjungas so
vietų rašytojų sąjungos pirmininkas 
A. Fadejev pareiškė, kad Amerikos 
jaunimo kriminalinės grupės, pana
šios į nacių, kurios buvo nuėjusios 
prieš žmoniškumą per praėjusį karą, 
dabar yra ruošiamos naujam karui. 
Šitaip ciniškai tegali kalbėti tik 
Kremliaus akli vergai. Sovietų Są-

tušuoti Sovietų pasiruošimą karui, 
kad, atėjus momentui, nepajėgtų Va
karai pasipriešinti jiems, kaip dabar 
nacionalistinė Kinijos vyriausybė ne
pajėgia atsilaikyti prieš komunistų 
spaudimą. Šito siekia ir Maskva, 
rengdama taikos kongresus, norėda
ma užliuliuoti demokratinio pasaulio 
budrumą, atitraukti masių dėmesį 
nuo komunistinio teroro, įvelkant į 
taikos idėjos maskę.

Šalia Maskvos vergo atsistojo prie 
tribūnos Britų parlamento atstovas 
p. Zilliacus (darbiėtis, komunistuo
jantis), kuris per dvi valandas puolė 
Atlanto paktą, atominę bombą kapi
talizmą ir imperializmą, p. Churchil- 
lį, generolą Clay, JAV gynybos mi
nister! Forrestal. Daily Mail repor
teris pažymi, kad į tuos jo puolimus 
auditorija nelabai reagavusi, bet kai 
pasakė, kad britų darbininkai niekad 
nekariausianti prieš Sovietų Sąjungą, 
tai susilaukusi nepaprasto pritarimo. 
Ypač puolė Churchillį, nes šis siekiąs 
taikos su atominėmis bombomis.

Ponui Zilliacui turėtų būti žino
ma, kad taikos, kurios pasaulis nori

ir siekia, nesukursi tol, kol Sovietų 
Sąjunga neatsisakys savo imperia
listinių siekimų, kol ji nepasitrauks 
iš Pabaltijos kraštų, kol ji nesugrą
žins iš Sibiro taigų nekaltų svetimų 
tautų, kol nepasitrauks iš Kaukazo, 
kol gruzinai, armėnai, Ukrainai, kal
mukai, čuvašai, sartai ir visos kitos 
nerusų tautos nebus paleistos iš rusų 
vergovės, tol nebus taikos, tol nei 
Sovietų Sąjunga nei jos agentai ne
turi teisės kalbėti apie taiką.

JAV valstybės departamentas pa
reiškė, kad vadinamas „Taikos par
tizanų pasaulio kongresas“ vykstąs 
diktato formoje ir siekia visuomenę 
įtikinti, jog tik Sovietų Sąjunga vie
na dirbanti taikingam pasauliui. Tai 
vis naujos kominformo pastangos įti
kinti visuomenę, kad Vakarai yra 
kurstytojai, o Sovietų Sąjunga yra 
taikos apaštalas.

Suprantama, kad šį Sovietų su
organizuota konferencija — kongresų 
serija tarnauja vienam ir tam pačiam 
tikslui, užliuoliuoti pasaulio budru
mą, nukreipti dėmesį nuo sovietų 
ruošiamo pavojaus. Ir lapė ežiui

jungos rašytojų pirmininkui turėtų 
būti gerai žinoma, kad Sovietų jau
nimas, pradedant pionieriais, komso- 
molcais, paruošiamas karui iš pat 
jaunų dienų. Kai dviejų šimtų mili
jonų jaunimas (net ir moterys) Ru
sijoje ruošiamas ir auklėjamas kari
nėje dvasioje, tai kodėl demokratinis 
pasaulis turi vaidinti nekaltą avinėlį 
ir laukti, kol ateis Sibiro lokys ir 
suės.

Dabartiniai Taikos kongresai, su
organizuoti komunistų, siekia kaip 
tik nuteikti pasaulį, kad galėtų už-

Mine nemalonėje
Iš Varšuvos ateina gandai, kad 

dabartinis Lenkijos ūkio diktatorius 
Hilary Mine paseksiąs Gomulkos pė
domis — pateksiąs nemalonėn. Spė
jama, kad saugumo policija nebepasi- 
ftklnti juo, kaip ir daugeliu jo pro
teguotų diplomatų užsienyje, kurie 
faslrinkę laisvę. Ortodoksų partijos

ratelyje jis yra kaltinamas nukrypi
mu nuo generalinės partijos linijos 
savo ūkinėje politikoje. Mine jau ne- 
bepasirodąs viešumoje. Jo vieton mi
nimas jo padėjėjas min. Gede ar 
planavimo komisijos šefas Dietrich.

Kalbama, kad Sovietų plano šefas 
Voznesensky rėmęs1 Mincą.

čio. Reikalaujama kaina turės būti 
somokėta tų, kurie vakar nayviai že- 
mėsna užkasė talentą, būtiną pasau
liui valdyti.
_ Atsitiktinumas kai kada daug pa
sako. 1941 m. balandžio mėn. Kauno- 
Šiaulių ruože, greitojo vagone resto
rane, nepažįstamas vokietis, vėliau 
paaiškėjo esąs ambasados sekretorius 
Maskvoje, taria: „Die Bestie soil nle- 
dergeschlagen werden“. Kitas atsi
tiktinumas neseniai lėmė išgirsti iš 
žinomo europinio politiko: „Ils se- 
ront ecrasės“ — jie bus sutraiškinti. 
Jo kolega prancūzas pridūrė: „Mais 
Paris ėst plein de Mūnichois“ — Pa
ryžius pilnas nuolankiųjų susitarti. 
O tuomet ir aš pridūriau: „Pasaulio 
gėda turės būti išpirkta bet kuria 
kaina.“ Ged. Galvanauskai

Naujas JAV 
ambasadorius Maskvai

AP praneša iš Washington©, kad 
vietoje pasitraukusio Maskvoje am
basadoriaus gen. W. Bedell Smith 
prezidentas Trumanas paskyrė Vice- 
admirolą Alan G. Kirk, kuris dabar 
buvo ambasadoriumi Belgijoje. Nau
jam ambasadoriui jau esą 60 metų. 
Jis yra baigęs JAV jūrų akademiją 
1909 metais ir iki 1946 metų tarnavo 
laivyne. Karo metu jis dalyvavo ka
ro operacijose išsikeliant į Siciliją, 
kaip amfibinių pajėgų vadas.

SOVIETŲ PLANAS „ŠALTAJAM 
KARUI" BAIGTI

AP iš Berlyno praneša, kad ru
sai jau pasiruošę pasiūlyti užbaigti 
„šaltąjį karą“, i jei Vakarai sutiktų 
neprileisti Vokietijos prie Atlanto 
pakto. Informuoti šaltiniai nurodo
tokį planą:

1. Rusai nuimtų Berlyno blokadą,
2. Rusai savo armijas atitrauktų 

už Oderio upės, o Vakarai — už 
Reino. \

3. Po to būtų sudaroma centrinė 
Vokietijos vyriausybė, susitarus vi
siems keturiems užsienių reikalų mi- 
nisteriams.,

Vokiečių šaltiniai nurodo, kad ru
sai siekią sudaryti Vokietijoje „va
kuumą“ tarp Oderio ir Reino ir pa
sitraukti iš susidariusios nemalonios 
padėties. Kariuomenių atitraukimas 
būtų nenaudingas Vakarams ir pa
čiai Vokietijai, nes sovietai yra su
darę vokišką policiją, kuri apginkluo
ta kariškai. Rytų komunistai taip pat 
reikalauja atstatyti prekybinius ry
šius su Vakarų Vokietija, nes rytai 
negauna iš Rusijos to, ko reikia.

brauko Su uodega tol, kol jis savo 
spyglius atskleidžia, o tada lapė grie
bia už smukučio ir sudiev su gyvybe. 
Reikia tikėtis, kad kultūringasis pa
saulis pakankamai gerai supranta 
Sovietų ir jų agentų pinkles, apgaub
tas melu, ir kad jis pajėgs jų apsi
saugoti. J. Aras

Raudonoji lava slenka per geltonąja rase
400.000 GELTONŲJŲ MOKYSIS MARKSIZMO

Kol kas nė vienas žymus politikas 
nedrįsta konkrečiai pareikšti savo 
nuomonės apie politinę konsteliaciją 
raudonojoj Kinijoje. Komunistų mi
lijoninė armija persikėlė per Jangtsės 
upę, užėmė Kinijos sostinę Nankingą 
ir slenka prie didžiausio Kinijos uo
sto ir miesto, turinčio 6.000.000 gy
ventojų, Šanchajaus, kuri naciona-

šiol demokratinis pasaulis vis rami
nasi, kad Kinijos komunistas ar pap
rastas „culi“ nepasiduosiąs svetimų
jų valdžiai.. Jis esąs palankus tik 
tol, kol jis jaučiąs kokią nors naudą. 
Kai naudos periodas pasibaigiąs, jis 
nebeiinguojąs galvos, bet jau pra
dedąs ją papurtyti, sako Londono 
komentatorius.

Londone ir Paryžiuje. Buvęs pran
cūzų premjeras p. Paul Reynaud 
spaudos konferencijoje Washingtone 
pareiškė, kad komunistų laimėjimas 
Kinijoje sudarąs pavojingą padėtį 
prancūzams Indokinijoj ir kituose 
Tolimuose Rytų kraštuose. .Ypač pa
vojinga grėsmė Indokinijai, nes Ki
nijos komunistai pereina į Indokiniją

Ilsta! vis dar mano ginti, nors daug 
vilčių nededama, nes gynybos štabas 
įsikūrė toli už miesto ribų į pietus.

Akivaizdoje silpno vyriausybinin
kų pasipriešinimo, laukiama, jog be 
mažų išimčių kai kurių provincijų, 
visa Kinija bus užlieta raudonosios 
lavos, atskiestos marksistiniu stali- 
nistiniu raugu. Ar kietasprandžius ir 
fanatiškus kiniečius Maskvos raugas 
paveiks ar ne, yra vienas svarbiau
sių pasaulio politikų klausimų. Iki

Kinijos komunistai, nežiūrint, kad 
jie yra geltonos spalvos, atlieka tą 
patį darbą, ką ir Maskvos. Geras 
pavyzdys yra su Britų laivų apšau
dymu ant Yangtsės upės. Esą 44 jū
rininkai užmušti ir 82 sužeisti. Ko
munistai neprileido britų lėktuvų, 
kurie, nors ir turėjo baltas vėliavas, 
norėjo privežti į laivą vaistų ir ki
tokią pagalbą.

Londono žiniomis Kinijoj įvykiai 
labai neigiamai veikią Washingtone,

ir talkininkauja sukilėliams.
Kai kurie Londono politikai sako, 

kad Maskva nesanti per daug paten
kinta dėl komunistų greitos pergalės 
ir slinkimo į pietus. Manoma, kad 
juo lengviau komunistams pasiseksią 
užimti Kiniją, juo labiau galį jie ne
klausyti Maskvos ir tuo būdu pasi
darytų naciniai komunistai 4 la Tito. 
Ar šioji versija, kuri vis dar vaka
riečius ramina, pasitvirtins, teks pa? 
laukti tolimesnės eigos, (am)

1
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Trys baigiamieji koncertai
GASTROLIŲ KELIU TADCASTER-BE ADFORD-SLEAFORD

Išvykstantiems broliams

išsiveržus

nepaprastą pasi-

Ekskursija į Konnersreuihą

ir labai moderniškai

Kanados teisinas gina Estijos tarta

prityrusių 
vadovėms

KOLONIJOJE 
įsisteigė skautų

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

Pasilsėję keturias dienas po di
džiosios išvykos iki Siaurės Škotijos, 
Vėl išvykstame šiaurės kryptimi, tik 
šį kartą ne taip toli. Iš jau puikiai 
pažįstamos „Karaliaus Kryžiaus“ 
(King’s Cross) stoties perkame grįž
tamąjį bilietą (tai teikia didelę nuo
laidą) iki tolimo Bradfordo, gulinčio 
„Midlande“, centrinės Anglijos pra- 
monės*srityje. Čia dideli miestai be
veik liečia vienas kitą; tarpai užpil
dyti jei ne fabrikais, tai bent nuobo
džiais darbininkų namų kvartalais; 
čia pat gretimais yra ir grynai žemės 
ūkio sričių. Pirmutinis koncertas — 
jau iš pernykščių gastrolių pažįsta
mame Tadąasteryje, visoje Anglijoje 
žinomame alaus bravarų mieste. Per
nai čia teko praleisti keletą malonių 
dienų šioje vien lietuvių apgyvento
je žemės ūkio darbininkų stovyklė
lėje. Iš traukinio išlipame pusmili- 
joniniame Leeds mieste, iš kur to
liau važiuojama*autobusu. Šį kartą 
tačiau mus pasitikę Tadcasterio vy
rukai išsyk mus sodina į pasamdy
tus taksius; paaiškėjo, kad važiuo
jame, kol kas ne į Tadcasterį. Nuo 
pernai Čia daug kas esą pakitėją. 
Stovyklos „menedžerio“ padėjėjas — 
energingasis „Mr. Tony" (stud. Ant. 
Klimas) jau seniai Amerikoje; pati 
stovykla viduje ir be jo taip pat ge
rai tvarkosi, tačiau gražus -sugyveni
mas su „menedžeriu“ anglu pasibai
gęs: jo „puskarininkiškos“ ypatybės 
pasireiškė gan nemalonia kryptimi 
pavaldinių tramdymo ir terorizavi
mo link; kas svarbiausia — maisto 
reikalus jis perėmė pats ir maitini
mas katastrofingai pablogėjo. Mūsų 
vyrukai nenusileido; reikalas priėjo 
iki administracijos teismo; anglas 
bylą pralaimėjo, prašė leisti jam 
„pasitaisyti ir... buvo paliktas tar
nyboje. Maistas pagerėjo, bet san
tykiai pasiliko šalti ir įtempti. Kaž
kaip artistams stovykloje vietos ne- 
besusiftido, nebuvo kambarių ir vie
ninteliam padoriam miestelio vieš
butyje; užtat menininkai buvo pa
talpinti už 12 kilometrų, kurortėlyje 
„Boston Spa“. Tuo būdu teko susi
pažinti su nauju anglų provincijos 
šmotuku. Jaukaus ir mažo „Boston 
Spa“ nereikia maišyti su šiek tiek 
didesniu „Boston Lincolnshire“, ir 
jau visai nemaišytina su to paties 
vardo Amerikos didmieščiu.

Koncertą Tadcasteryje prlskaity- 
tume prie kiek pilkesnių: bent pu
blikos buvo ne daugiau, kaip pernai 
(šiaip per antrą atsilankymą visur 
jos žymiai priaugdavo). Visa organi
zacija buvo pagirtina; vietiniai ren
gėjai irgi reiškė pasitenkinimo tiek 
materialiniais tiek ir moraliniais re
zultatais. Buvo pora įdomių ir aU, 
mintinu atsitikimų. Po koncerto vie
tinis „Žemės Ūkio Vykdomojo Ko
miteto“ vadovas, .didelis lietuvių 
draugaą tarė iš scenos porą žodžių, 
pasižyminčių anglams neįprastu at
virumu ir padėties supratimu; jis 
pasakė, kad šitie visi lietuviai darbi
ninkai praeityje yra buvę mokyto
jais, policininkais, studentais, valdi
ninkais; kad dabartinis jų darbas 
jiems neįprastas, dažnai net neap
kenčiamas, tačiau jis ypatingai ger
bia lietuvius už. tai, kad jie nesi
skundžia, bet pavyzdingai savo pa
reigas atlieka; šis gi jau antras pir
maeilio lygio koncertas" teikia dar

Naujos knygos ir leidiniai
Landsbergis — A. ir J. Mekai — 

Lėtas PROZA, „Žvilgsnių“ leidyklosi 
Kasselyje rotatorinis leidinys, 7 spau
dos lankai, lanke 16576 spaudos ženk
lai. Tiražas 80 egz. Dailininkas V. L. 
Adamkevičius.

TĖVYNĖS SARGAS, kultūros, vi
suomenės, politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas, 1949 m. (II tomo) 
1 nr., vadovėlinio formato 124 psl. 
Kaina 3,50 DM. Redaguoja Redak
cinė Kolegija, adr.: (14b) Reutlingen, 
Jahnstr. 3.

LIETUVOS VALSTYBĖS 1922 m. 
KONSTITUCIJA, „Tėvynės Sargo“ 
biblioteka Nr. 3. 1949 -m. Teksto 23 
psl., kišeninis formatas. Tiražas 1080 
egz., kaina 0,50 DM. Lauktina, kad 
„Tėvynės Sargas“, pradėjęs tos rū
šies leidinius, pasistengs išleisti ir 
paskutinę Lietuvos, valstybės konsti
tuciją, pagal kurią buvo sudaryta 
paskutinė koalicinė vyriausybė, pa
skirti dar šiandien tebepripažįstami 
užsienio diplomatai ir apskritai tvar- 
komas valstybinis gyvenimas, kurį 
nutraukė bolševikinė okupacija, ta
čiau kurį juridiškai tebepripažįsta 
Vakarų sąjungininkai. 

papildomą šios tautos aukšto kultū
ringumo įrodymą. Per koncerto per
trauką senas, keistos išvaizdos kuni
gas lėta, „svetimšaliams pritaikinta" 
anglų kalba kreipėsi į menininkus, 
aiškindamas, kad jis norėtų įrodyti, 
kaip džiugu buvo juos matyti šioje 
apylinkėje ir jis juos prašo nors 15 
minučių užvažiuoti į jo kleboniją. Jis 
žinąs, kad menininkų Boston Spa 
viešbutyje laukia vakarienė, tačiau 
juos nugabensiąs laiku savo mašina; 
jo būstinė esanti pusiaukelyje. Ko
kios tikybos šis kunigas: mūsiškiai 
tadkasteriečiai išaiškinti negalėjo; 
R. Katalikų ir anglikonų kunigų rū
bai Anglijoje vienodi. Viešnagei įvy
kus, paaiškėjo, kad būta anglikono. 
400 metų senumo klebonijoje, niū
rioje šaltoje bibliotekoje praleidome 
20 minučių, gurkšnodami kunigo šei
mos suneštus trankus. Senelis rodė 
nepaprasto nuoširdumo; kitiems me
tams žadėjo pranešti iš sakyklos apie 
koncertą ir garantavo už išparduota 
salę. Boston Spa „Royal“ viešbučio 
šeimininkai buvo labai nustebę, kai 
lietuvius artistus iš koncerto atvežė 
vietinio „reverendo* mašina, o jis 
pats padėjo net ponioms nešti čemo
danėlius. Visas šis vizitas paliko kiek 
juokingp, bet jaudinančiai nuošir
daus įspūdžio.

Kitą rytą, punktualiai 11 vaL, iš 
Bradfordo atvyko du taksiai ir pri
statė menininkus tiesiog į-šio netoli
mo miesto katalikų bažnyčią; gausiai 
susirinkusi lietuvių kolonija klausė 
mišių, laikytų kun. Kuzmickio; reli
ginių numerių pagiedojo solistai.

Nemaža Bradfordo lietuvių kolo
nija vis tvirčiau šiame mieste įsigy
vena; čia stovyklos niekuomet ne
buvo — visi gyvena privačiai. Šiuo 
metu jau nemažai lietuvių (taip pat 
ir kitų užsieniečių) įsigijo nuosavius

Naktis. Visur tylu ir ramu. Pa
čiame, įmigyje vienas po kito pra
deda skambėti žadintuvai ir viena
me bei kitame barako lange užsižie
bia šviesa. Žmonės keliasi, skuba ir 
bėga į rajoną. Punktualiai 3 vai. 
įrieda 2 raudoni autobusai. Ekskur
sijos vadovui paaiškinus, kaip eks
kursijos metu laikytis ir kas daryti, 
o dalyviams susėdus į vietas, auto
busai palengva pradeda gražiai mė
nulio apšviestu keliu judėti pirmyn. 
Kaimas po kaimo, miestelis po mies
telio lieka užpakalyje mūsų.

Dar tamsoje pasiekiame Bamber
gą. Čia esame kurį laiką policijos 
sulaikyti, nes miesto gatvė, kuria tu
rime važiuoti, yra užtvenkta didžiau
sios maldininkų procesijos. Tai bam- 
bergišklai meldžiasi iš pat ryto di
džiosios penktadienio šventės proga. 
Bayreuthą pasiekiame jau gerokai 
prašvitus. Čia sustojame ir apžiūri
me labai gražų ir garsų Vagnerio 
operos teatrą. Sis teatras yra staty
tas 1872 met.
įrengtas. Salė žiūrovams atrodo ne
per didžiausia, berods, joje su viso
mis karališkomis ložėmis gali tilpti 
1.800 žmonių, bet jau scena tai scena. 
Kaip sako, joje telpa ir gali vaidinti 
500—800 ir daugiau artistų. Be to, 
labai puikiai ir moderniškai yra 
įrengta vieta orkestrai.

Konnersreuthą pasiekiame 10,45 
vai. Tai Lietuvos mastu nedidelis 
bažnytkaimis. Apylinkė raižyta, ir 
žemė iš pažiūros atrodo neper ge
riausia. Pelkės, slėniai ir nedideli 
kalneliai. Žmonės gyvena daugiau
sia vienkiemiais. Bažnytkaimio vi
duryje stovi bažnyčia, nuo kurios 
maždaug apie 50 mtr. yra Neumano 
namas, kuriame gyvena, dirba ir 
Kristaus kančias perkenčia Teresėlė 
Neumanaitė. Namas mūrinis, vieno 
aukšto su saikute viršuje.

Atvykę prie jos namo jau radome 
apie 5.000 žmonių minią susirinkusią. 
Minioje, be civilių, daug buvo ma
tyti ir uniformuotų Amerikos karių. 
Vietos kunigas pro atidarytą langą 
aiškina susirinkusiai miniai apie Te
resėlę Neumanaitę ir jos pergyvena
mas kančias. Kunigo pasakymu, Te
resėlė aplankyti ir kaip ji kenčia di
dįjį penktadienį pamatyti galima 
bus 11—12 ir 13—15 vai.

Bažnyčios bokšto laikrodžiui iš
mušus vienoliktą, žmones pradedama 
leisti į vidų. Minioje spūstis didėja. 
Iš kairės pusės leidžiami uniformuoti 
Amerikos kariai ir jų šeimos, o iš 
dešinės — civiliai žmonės. Prie na
melio kieme spūstis ir triukšmas. 
Tvarką palaiko MP ir vok. policija.

namus. Kolonijos vidaus gyvenimo 
paskutiniuoju laiku būta nesklandu
mo — kaip pasitaiko ir Vokietijoje 
stovyklose čia įvyko keletas greitų 
valdybų pasikeitimų. Malonu pripa
žinti, kad tai nei kiek neatsiliepė į 
koncerto organizaciją, kuris priskai- 
tytinas prie daugiausiai pavykusių iš 
visų antrųjų Anglijos gastrolių. Kon
certą ruošė speciali komisija, vado
vaujama buv. pirmininko p. Jokub- 
kos. Salė buvo pasamdyta apie 1000 
vietų; jų buvo likę tik keletas neiš- 
parduotų. Koncerto pradžią teko kiek 
atkelti, nes paskutiniuoju momento iš 
netolimo Manchesterio buvo atvykę 
5 autobusai su lietuviais. Bradfordo 
koncertas buvo gal vienintelis, kur 
lietuviai bei kiti užsieniečiai sudarė 
gal kokių 75’/» publikos. Koncertas 
ėjo su išimtinu pasisekimu; progra
ma užsitęsė žymiai ilgiau dėl pa
kartojimų.

Po koncerto vakarienė buvo su
ruošta viename iš nuosavių „lietu
viškų“ namų ir«praėjo nuoširdžioje 
ir pakilusioje atmosferoje. Atrodo, 
kad Bradfordo kolonija yra ir viena 
„laimingiausių“ Anglijoje; žinoma, ir 
čia toli, gražu ne visi patenkinti: 
daug kas svajoja iš Anglijos išvykti; 
ypač keikia likimą kai kurie vyrai, 
kurie tekstilėje gauna tik antraei
lius, neakordinius darbus ir uždirba 
tuo būdu mažiau už savo žmonas, 
dirbančias akordinį darbą. Tačiau 
vis dėlto čia nėra stovyklinės at
mosferos, visi dirba fabrikuose, o ne 
žemės ūkyje ar namų ruošoje; o dar
bas fabrike kol kas sudaro vieną iš 
aukščiausių mūšų „EVW“ idealų.

Iš Bradfordo grįžtame gerą šmotą 
atgal link Londono; persėdę jau pa
žįstamoje Grantham stotyje pasiekia
me per pusę valandos jaukų Slea- 

(Nukelta į 4 pusi)

Stoju su kitais seligenstadtiečiais 
i eilės galą ir laukiu, kada galėsiu 
pasiekti ir pamatyti Teresėlę. Spūs
tis vis didėja ir didėja, nes žmonės 
stumiasi j prieki be jokios tvarkos ir 
tokiu būdu eilės galas nė kiek ne- 
trumpėja. Trys žingsniai pirmyn, du 
atgal. Trys žingsniai pirmyn du at
gal. Taip žmonės trypia ir trypia vie
toje. Bažnyčios laikrodis jau rodo 
dvylika, o mes kaip atsistojome eilės 
gale taip ir tebestovime. Skirtumas 
tik toks, kad jau esame arčiau Te
resėlės Neumanaitės namo durų.
' Nors kunigas ir prašo žmones per

traukos metu pasitraukti nuo name
lio ir tik 13 vai. vėl ateiti, bet žmo
nės, nenorėdami prarasti turimų vie
tų, lieka savo vietose ir laukia 13 vai.

Laikrodžiui rodant 13 vai. žmonės 
pradedami vėl leisti į vidų ir tokiu 
būdu spūstis lauke dar labiau padi
dėja. ' Visi skverbiasi kiek įmanyda
mi pirmyn, kad aplankius ir pama
čius Teresėlę, nes, kaip teko girdėti, 
pernai ne visi atvykusieji galėjo ją 
aplankyti. Viena moteris pasistato 
ant žemės savo „reizetašę" ir žmonių 
miniai subangavus jos „tašė" atsidu
ria už kelių žingsnių nuo jos. „Poli- 
zei, Polizei, meine Tasche gestohlen!“, 
šaukia visa gerkle moteris. Polici
ninkas suranda tarp žmonių jos „ta
šę“ ir supykęs meta jai ant galvos. 
Moteris patenkinta ir pradeda gar
siai kalbėti rožančių.

Vargais negalais, įsikibęs į sieną, 
apie 14 -vai. pasiekiu namo duris ir 
įsmunku į vidų. Laiptais užlipame 
į viršų ir patenkame į saikutėje 
esantį Teresėlės kambarį. Tai nedi
delis kambarėlis. Kairėje lova, deši-

Pranešama iš Švedijos, kad Ka
nados aukščiausias I teismas Ottavoje 
atmetė žemesniojo teismo sprendimą, 
kuriuo buvo priteista Sovietų Sąjun
gos naudai parduoto Estijos firmos 
S/S „Elise“ laivo pinigai. Aukšč. 
teismas atsisakė pripažinti Sovietų 
įstaigų nacionalizavimą laivo ir su
teikė teisę teisėtam savininkui gauti 
pinigus už parduotą laivą.

„Elise“ buvo Estijos Leane ir Balt- 
ser firmos nuosavybė. Jis plaukiojo 
tarp Kanados ir Anglijos. 1940 m., 
kai Sovietų Sąjunga okupavo Estiją, 
Maskvos firma nacionalizavo šį lai
vą, kaip priklausantį Estijos respu-

Emigracijai gy vėjau t jau didelė 
mūsų brolių ir sesių dalis pakėlė 
sparnus į užjūrius. Gražiai veikę per 
tuos ketveris metus tremty turime 
likti ir toliau ištikimi savo duotam 
įžodžiui. Todėl nuvykę į kitus kraš
tus nenustokime skautauti, nepaskęs- 
kime kasdienių rūpesčių tvane. Nu
vykę įsijunkime į ten jau veikiančius 
lietuvių vienetus. Kur tokių vienetų 
dar neįsteigta, darykime; žygius juos 
įsteigti, žodžiu palaikykime glaudžius 
ryšius su savo skautiškos šeimos na
riais. Tegu lietuvio skauto dvasia 
lieka gyva ir atspari ir toliausiai nuo 
Tėvynės esančiame krašte. Mūsų jė
gos, mūsų šlr-^vf kraujuojančiai mūsų 
Lietuvai!

SKAUTAI VYČIAI KRUTA

Neseniai „Džiugo" Vietininkijos 
Dr. Vydūno būrelio vyčiai, suskridę 
Augustdorfan, turėjo įdomią sueigą, 
kurios metu sk. vytis Gudelis skaitė 
referatą „Lietuvių tautos tvirtėjimo 
ir silpnėjimo veiksniai“. Koreferavo 
sk. vytis Simas Razmus ir visi kiti 
dalyvavo diskusijose. Paskaityta są
mojingas feljetonas iš ką tik pasiro
džiusio sktn. V. Bražėno feljetono 
rinkinio „Posėdis pas degtindarį Die
gą“, padainuota ir pasimokyta naujų 
partizanų dainų. Prieš tai august- 
dorfiškiai aplankė savo brolius Blom- 
berge ir nustatė ateities veikimo 
planą.

50 LIETUVIŲ SKAUTININKŲ

Tarptautinio Biuro atstovas DP 
skautams sktn. J. Monnet pranešė 
lietuviams skautams, kad JAV skau
tų organizacijos vadovybė sutikusi 

nėję so£a, keletas kėdžių, vidury ma
žas altorėlis. Dešinėje sienoje įruoš
tas didokas narvelis ir jame apgy
vendinta pora kanarėlių, kurios 
linksmai čiulba, nors Teresėlė per
gyvena didžiausias kančias. Salia 
narvelio kaba Sv. Pranciškaus Asy
žiečio, paukštelius belesinančio, pa
veikslas, kuris taip vaizdingai prime
na, kad tarp jo ir kambario gyven
tojos yra tiek bendro. Lovoje sėdi 
Teresėlė. Jos akys užmerktos. Gal
vos skarelė, bliuzelė sutepta šviežio 
kraujo dėmėmis plaštafco dydžio. Iš 
delno žaizdų teka kraujas. Žaizdos 
visai šviežios, lyg ką tik pradurtos. 
Bliuzelės rankogaliai permirkę krau
ju. Iš akių, lyg iš gyvų žaizdų, 
skruostais bėga kraujas ir kaklu nu
teka ant krūtinės. Ji pati pamažu 
kalba nesuprantamus žodžius ir ran
komis, lyg melsdamasi ar ką laimin
dama, daro tam tikrus ženklus. Vi
sas tas vaizdas daro nepaprastai gilų 
ir graudų įspūdį. Kiekvienas, kuris 
tik išeina iš Teresėlės kambario, yra 
labai nusiminęs ir kažko prislėgtas.

Aplankę Teresėlę ir vykdami na
mų link, pakelyje dar apžiūrėjome 
puikią ir labai meniškai įrengtą 
Waldsasseno bažnyčią ir puikią vie
nuolyno biblioteką. Iš čia nuvykome 
į Flossenburgą. Aplankėme ir ap
žiūrėjome buvusią Flossenburgo kon
centracijos stovyklą, naujai pastatytą 
koplyčią, paminklus ir tą baisųjį 
krematorių, kuriame sudeginta 2.480 
lietuvių.

Ekskursijoje dalyvavo 75 žmonės. 
Ją suruošė, rūpinosi ir kelionės metu 
vadovavo stovyklos pašto viršininkas 
Jonas Tijūnas. Ekskursantas 

buvo parduota, kad galėtų apmokėti 
įgulos nariams. Po to liko dar 44.177 
doleriai. Sovietų firma pareiškė pre
tenzijas į šią sumą, kaip į jos nuo
savybę, ir N. Brunswick teismas jai 
priteisė.

Laivo savininkai kreipėsi į aukš
čiausią teismą, kuris išaiškino, jog 
Sovietų nacionalizavimas laivo yra 
traktuojamas kaip konfiskavimas. 
Toks aktas esąs priešingas tiek Ka
nados, tiek Estijos įstatymams; N. 
Brunswick teismo sprendimas atšau
kiamas ir teisės laivo savininkui at
statomos.

Ta pačia proga pastebima, kad ir 
blikai, nors laivas niekad nepriklausė]britų teismas panašią bylą išsprendė 
valstybei. j taip pat estų naudai. (Newsletter

1940 m. rugplBėlo mėn. „Elise“ i from Behind the Iron Curtain.)

pakviesti tam tikrą skaičių DP skau
tų vadų, jų tarpe apie 50 lietuvių. 
DP skautininkai turėtų įsipareigoti 
dirbti Amerikos skautų organizaci
joje, kuri jiems parūpinsianti darbo 
ir buto garantijas. Tačiau to įgyven
dinimas užtruksiąs ilgesni laiką.

30 SKAUTININKIŲ INSTRUKTO
RIŲ ATVYKSTA

Pasaulio Skaučių Biuras greitu 
laiku atsiųs 30 skaučių, 
vadovių, vokiečių skaučių 
paruošti 

NICARAGUA
Nepaprastai smarkiai

ugnikalniui Zerro Negro, skautai tu
rėjo gerą progą savo paslaugumui 
įrodyti. Jie aprūpino 8.000 likusių be 
pastogės. Respublikos prezidentas 
padėkojo jiems už 
tarnavimą.

RAUPSUOTŲJŲ
Prie Singapūro 

draugovė. Jaunuoliai nepagydomos li
gos užkrėsti davė jžod|. Šie „gyvieji 
nabašninkai“ šūkį „budėk!“ supranta 
kaip reikalavimą paslaugai senesnle- 
siems raupsuotiems ligoniams. Toks 
raupsuotųjų jaunuolių pasielgimas 
priverčia kiekvieną sveiką skautą 
susimąstyti ir šviečia kaip gražus pa
siaukojimo pavyzdys.

DANIJA
Prieš kelias savaites laivas „Ko- 

benhavn“ netoli kranto ties Aalborg 
apvirto. Keleiviai ir įgula išsigel
bėjo plaukdami ar laiveliais prisiir- 
dami prie kranto. Skautai iš Aal- 
borgo suteikė pirmąją pagalbą ir pa
sirūpino jų tolimesniu paslaugymu 
bei aptarnavimu.

, VOKIETIJA
Penkiolikos metų skautas Diede- 

rich Sawitzky iš Nordenham, Olden- 
burgo provincijos savo pastabumo 
dėka susekė seniai ieškomą pašto 
ženklų klastotoją. Jaunas skautukas 
tarnavo pašte pasiuntiniu ir antspau
duodamas laiškus staiga pastebėjo, 
kad laiškas buvo su padirbtu netikru 
pašto ženklu. Tuojau pranešė ir jam 
pavyko klastotoją susekti dar jam 
nepasprukus. Suimant paaiškėjo, kad 
klastotojas ne tik pašto ženklus, bet 
ir netikras pinigus gamino, Diedrich 
Sawitzky už akylą pastabumą gavo 
Išimtinas atostogas, kurias jis pra
leido žiemos stovykloje.

ANGLIJA
Prieš vieną šventnamį Londone 

rinkosi vilkiukų būrys išvykai. Stai
ga jie išgirdo stiklus dūžtant ir pa
matė vyrą smarkiai bėgantį. Tuojau 
visas būrys ėmė vytis ir greit baisus 
ir seniai policijos ieškomas nusikal
tėlis buvo 40 vilkiukų apsuptas. Kri
minale policija praneša, kad vilkiukų 
pagalbą^ pasisekė vyrą suimti. Tik
rai nuostabu!

KANADA
Kanados skautų sąjunga norėda

ma padėti DP skautams Australijoje 
ir Vokietijoje, padovanojo 1.000 egzpL 
knygos „Tenderfoot to Kings Scout", 
Jie tikisi, kad ši knyga padės pasi
savinti naujus metodus ir techniką. 
Tuo pačiu norima pareikšti broliš
kumą DP stovyklose esantiems skau
tams.

SUSIJUNGĖ VOKIEČIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS

S. m. vasario 4 d. suvažiavę j 
Hamm, Westfalljoje, visų trijų di
džiųjų vokiečių skautų sąjungų at
stovai nutarė susijungti į Vokiečių 
Skautų sąjungų bendriją. Į ją da
bar įeina krikščioniškieji skautai 
(evangelikai), Sv. Jurgio skautai (ka
talikai) ir vokiečių skautai (laisvieji, 
nekonfesiniai). Tuo vokiečių skauti- 
jos pasiekta vienybės viršūnė.

A. Kr. ~

SKAITYK „MOŠŲ KELIĄ“ — BUSI 

GERIAUSIAI INFORMUOTAS

» Pranešimas
Kultūros Tarnybos Istorinės Me

džiagos Rinkimo Komisija praneša, 
kad ji dėl emigracijos savo darbo nuo 
š. m. gegužės 1 d. Rebdorfo stovykloje 
tęsti nebegalės. Visą likusią istorinę 
medžiagą prašome siųsti Kultūros 
Tarnybai į Schwfibisch Gmūnd (ItaK 
Bismarck-Kaserne. KT IMRK
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Prof. Skardžiaus mokslo darbai
Mūsų gimtosios kalbos tyrinėtojui 

prof. Dr. phil. Pranui Skardžiui 1949 
m. kovo mėn. 26 d. sukako 50 metų. 
Tai reikšmingas įvykis lietuviškosios 
Kultūros gyvenime: kalbininkas li
tuanistas yra pirmaeilis mūsosios 
kultūros darbininkas, nes pati svar
biausia tautybės žymė yra gimtoji 
kalba; antra vertus,kalbininkų moks
lininkų niekada neturėjome per daug. 
Čia šia proga nors trumpai paminėsi
me Pr. Skardžiau mokslinius dar
bus; specialus kalbotyrinis vertini
mas, žinoma, priklausytų jau Ir spe- 
cialinei spaudai.

Čia nekartosime sukaktuvininko 
biografinių duomenų, kurie 'trumpai 
jau buvo mūsų spaudoje priminti. 
Kita grįžus, mokslininko biografija 
jUk tėra jo mokslinių darbų išskai
čiavimas.

Pr. Skardžius yra amžiumi vyriau
sias pobūginės kartos kalbininkų at
stovas. Jis yra didžiausio mūsų kal
bininko Kazimiero Būgos, tam tikra 
prasme ir Jono Jablonskio mokinys, 
studijas baigęs pas baltologą-prof. J. 
Gerulį Leipzigo universitete, kur stu
dijavo baltų kalbotyrą ypatingai ry
šium su slavų kalbomis.

Atsidėjęs dirbdamas, jis, be eilės 
atskirų straipsnių, yra spėjęs išleisti 
tris vertingus veikalus. Pirmasis jo 
mokslinis darbas tai disertacija apie 
slaviškuosius skolinius senovinėje 
lietuvių kalboje (Die slavischen Lehn- 
wdrter im Altlitauischen, išsp. 1931 
m. 7. „Tautos ir Žodžio“ knygoje), už 
kurį Leipzigo universitetas jam yra 
suteikęs filosofijos daktaro laipsnį. 
Tai yra pirmoji jo studijos dalis, skir
ta žodyniniams skoliniams, randa
miems lietuvių kalboje senoviniu pa
minkliniu laikotarpiu, t. y. apskritai 
16.—17. a. mūsų raštuose. (Antrąją 
dalį, kurioje turėtų būti nagrinėjami 
kultūriniai istoriniai slavų lietuvių 
santykiai, gramatinės srities skoli
niai ir jų chronologija, autorius ati
dedąs vėlesniam laikui.) Tai skolinių 
žodynas, kur surinkta apie 3.000 ly
čių, kiekvienai trumpai nurodant 
skolinimo šaltinį (gudų ir lenkų kal
bas) ir prireikus priduriant pastabas 
dėl skolinio garsų ir formos. Dauge
lis šių skolinių, randamų senoviniuo
se raštuose, šiandien iš gyvosios kal
bos, žinoma, jau išnykę, apie bendri
nę kalbą jąu nekalbant. Sis darbas 
lig šiol yra naujausias slav. skolinių 
tyrimas. Savo laiku buvęs geras dar 
1877 m. A. Brūcknerio išleistas tos 
rūšies veikalas dabar jau daug kur

Skelbimas Nr. 67
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime išvardinti asmens. 
Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
malonėkite atsiliepti C/Kartotekai 
per artimiausius LTB skyrius, kartu 
nurodant skelbimo eiles Nr. ir įde
dant reikiamą kiekį pašto ženklų at
sakymui , apmokėti.

96. Mr. Frank Sedbaras, kil. iš Ba
takių vi. Tauragės aps. gyv. JAV 
ieško brolio Petro Sedbaro, se
sers Marijonos Sedbariutės-Bam- 
balienės ir kitų giminių.

97. Mr. Edward S. Anderson, s. Sta- 
nislovo-Teodoro Žako ar Za- 
kausko iš Ylakių ir Anna Rušai- 
tės iš Klišių, Skuodo vi., gyv. 
JAV, norėtų surasti savo gimines 
ir padėti jienąs atvykti į JAV.

98. Mrs. Agota Arisevičienė-Seiliutė, 
kil. iš Sprindiškių km. Klebiškiu 
vi. Marijampolės aps., gyv. JAV, 
ieško brolio Jono Seiliaus, pus
brolio Antano Seškausko ir An
tano Capkausko.

99. Ignatz Mottl, gyv. Argentinoje, 
ieško Malle (Meila) Jasinskaitės, 
25 m. amž. mokytojos. 1945 pa
vasarį dar dirbusios Messer- 
schmittwerke prie Regensburgo.

100. Mrs. Ona Vasiliauskienė-Žaltau- 
skaitė, gyv. Sao Paulo, Brazili
joj, ieško sesers Elzės Kalvynie- 
nės iš Kauno, paskutiniu laiku 
gyvenusios Danijoj.

101. Mrs. Agota Mikoliutė-Anusevi- 
čienė, gyv. JAV, ieško sesers 
Stasės Sasnauskienės-Mykoliu- 
tės, gyvenusios Prazariškio km. 
Pažaislio valse.

102. Mr. Antanas' Bolkus, gyv. JAV, 
ieško brolių ar jų vaikų: Juozo 
ir Felikso Bolkų, gyvenusių Ge

nomų km. Dusmenų par. Onuškio vi.,
ir sesers sūnų iš Rudnios km.

103. Mrs. Natalija Beisevičienė-Jan
kevičiūtė, gyv. JAV, ieško bro
lių: Vincento ir Viktoro Janke-

, vičių; Juozapo ir Valerijos Ei- 
montų ir jų dukters; Bronės 
Jankevičiūtės ir Kazimiero Bel
monto.

104. Viktoras ir Antanas Pratašiai- 
Pratt, gyv. JAV, ieško Agotos 
Pratašiutės-Mureikienės Ir jos 
šeimos iš Mureikių km. Griška
būdžio vi. Šakių aps.

JOB. Mrs. Marija Putis-Baubliutė, 
gyv. JAV, ieško seserų: Vincen
tos Baublienės-Baubliutės ir 

yra pasenęs ir, žinoma, negalėjo būti 
toks pilnas rinkinys.

Antras Pr. Skardžiaus mokslinis 
veikalas, „Daukšos akcentologija“ 
(1935), yra skirtas jau tiesiai lietuvių 
kalbos problemai — senojo paminkli
nio lietuvių kalbos laikotarpio kirčio 
bei priegaidės klausimams. Tam Pr. 
Skardžius pasirinko pirmojo (16 a.) 
žinomo Didžiosios Lieįūvos rašytojo 
Mikalojaus Daukšos kalbą, nes 
Daukša ir pirmas pasirodo lietuvių 
kalbos istorijoje su dideliu ištisai 
kirčiuotu tekstu. Nors jau J. Endze
lynas, K. Būga ir kai kurie kiti kal
bininkai Daukšos kirčiavimu buvo 
domėjęsi ir vienu ar kitu atveju jį 
tyrę, Pr. Skardžius šiuo savo darbu 
imasi nagrinėti visą Daukšos kirčia
vimo problemą ištisai. Tuo būdu 
prieš mūsų akis iškyla vieningesnis 
kirčiavimo vaizdas bent vieno mūsų 
16 a. laikotarpio rašytojų atstovo. 
Pasirodo, jog tuo metu nevienur mū
sų kalbos kirčiavimo skirtasi nuo 
šiandieninio: nevienoje tarmėje šian
dien kirčio esama iš savo senosios 
vietos nukilusio arba jo kilnojimo 
bepriklausoma kitų dėsnių. Jei im
sime pavyzdį, toks miestelis, 
vyresnis tada buvo kirčiuojamas 
žodžio pradžioje; buvo būdvardžių su 
pastoviu šakniniu kirčiu (pvz. aiš
kus), o veiksmažodžio būta kirčiuo
jamo galūnėje tose lytyse, kur šian
dien retoje šnektoje berandame to
kio kirčiavimo liekanų (pvz, sėdos, 
kėlės su galūniniu kirčiu).

Trečias ir didžiausias Pr. Skar
džiaus darbas, kuriam viena paruo
šiamąja pakopa (etapu) eina ką tik 
minėtas akcentologinis senesniojo lie
tuvių kalbos laikotarpio tyrinėjimas, 
yra skirtas mūsų kalbos žodžių dary
bos dėsniams nagrinėti (Lietuvių kal
bos žodžių daryba, Vilnius 1943). Šį 
veikalą, rašytą keletą metų, su vargu 
pavyko išspausdinti Lietuvos Mokslo 
Akademijos leidiniu jau karo audroms 
siaučiant. Darbas apskritai pakei
čia jau nevienur senstelėjusį vokie
čių kalbininko A. Leskieno veikalą 
(Bildung der Nomina im Litauischen, 
1891), o nevienur ir pralenkia ne tik 
dėl to, kad to ištiso pusšimčio metų 
tyrinėjimas yra gerokai pažengęs į 
priekį, bet ir tuo, kad Skardžius tiria 
ir veiksmažodinę darybą, kai Leskie- 
nas buvo pasitenkinęs tik vardažo- 
dine. Tiesa, Leskieno veikalas dar 
atsiskiria ir labiau pabrėžtu lygina
muoju požiūriu (čia vis gretinamos 
ir latvių bei prūsų kalbų lytys). Bet

Marcelės Stoškienės-Baubliutės 
iš Perlojos mst.; Petronės Ces- 
nulevičienės-Baubliutės ir jos 
vaikų.

106. John Babkauskas, gyv. JAV, 
ieško giminių ir asmenų, kilu
sių iš Rumšiškės vi. Kauno aps.

107. Mrs. Marcelė Bučinskienė-Kurk- 
lietytė, gyv. JAV, ieško brolio 
Benedikto Kurkliečio vaikų: Be
nedikto, Vlado, Konstancijos ir 
Genovaitės Kurkliečių, ir sesers 
Domicėlės Vedeikienės-Kurklie- 
tytės vaikų, kil. iš Strepeikių 
km. Obelių vi. Rokiškio aps.

108. Mrs. Sheshkus, gyv. JAV, ieško 
Petro Šeškevičiaus, Lietuvoje 
gyvenusio Simne, Alytaus aps., 
ir Adomo Šeškevičiaus, gyv. Ru
denų km. Gudelių v. Marijam-

■ polės aps.
109. Juozas Andrukaitis, gyv. JAV, 

ieško Armono Naujoko ir jo 
žmonos Leonoros Vaičiulytės iš 
Gelnės km. ir jų vaikų: Aduko 
ir Angelikos, Lietuvoje gyv. 
Naumiesty.

110. Marijos Sumpaitės-Cesnauskie- 
nės, Lietuvoje gyv. Mažeikiuose, 
ir Cecilijos Sumpaitės-Sedalie- 
nės, gyv. Tirkšliuose, ieško se
suo, gyvenanti JAV.

111. Alfonsas Valentą, s. Marceliaus 
ir Katrės Dabulevičiūtės-Valen- 
tų, gim. 1923. ,4. 3 d. Šventaragio 
km. Igliškėlių vi. Marijampolės 
aps.

112. Maria Bibert ieško vaikų Mari
jonos Ignatoff-Bibebt, gim. Leo- 
polio dv. Šakių aps.

113. Gauti adresai: Natalija Ado- 
mienė-Damicick, Anna Anskai- 
tis, Bronius Jurkevičius, Leonas 
Mažeika, Petras Pliskevičius.
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svarbiausia, kad šiame darbe- Skar
džius, pats būdamas lietuvis, suaugęs 
su savo gimtąja kalba, duoda labai 
daug ir patikimesnės medžiagos. Jis 
jos pririnko ne tik iš senovinių ir 
kai kurių dabartinių raštų, bet la
biausiai iš gyvosios kalbos, tarmių, 
to didžiojo mūsų kalbos šaltinio; ypač 
didelė paspirtis jam buvo Lietuvių 
Kalbos Žodyno rinkiniai. Šiame vei
kale, po kai kurių bendrų įvadinių 
žodžių daryba, gale peržvelgiama 
naujadarų raida paminkliniu mūsų 
kalbos laikotarpiu, o geresnei apdai- 
rai (orientacijai) duodamas visų kny-. 
goję nagrinėjamų žodžių lyčių sąra
šas. Šis veikalas kalbininkų buvo 
sutiktas su pasitenkinimu; vokiečių 
kalbininkas Pr. Spechtas trumpoje 
knygos recenzijoje pageidavo, kad 
darbas būtų išleistas ir vokiečių kal
ba ir taip liktų plačiau prieinamas 
užsienio kalbininkams. Dabar jau 
kelinti metai, nors ir sunkiomis mūsų 
sąlygomis, Pr. Skardžius kaip tik to
kiai laidai savo veikalą ir ruošia, -ži
noma, dabar dar labiau j klausimus 
įsigilindamas ir vietomis jį perdirbi
nėdamas.

Įvairios lining
• UP iš Vienos praneša, kad pirmą 
kartą iš Saizburgo išvyko 845 DP j 
Australiją. Imigrantus pasirinko Au
stralijos įkurdinimo misija. Pirmiau
sia jie gabenami traukiniais į Nea
polį, o iš ten jau laivais į Penktąjį 
žemyną.
• Maskvos radijas pranešė, kad 
Amerikos ūkininkai pusiau badaują 
ir kad jie esą kapitalistinių monopo
lių išnaudojami. Sovietų laikraštis 
„Bolševik“ rašo, kad tai esanti ame
rikiečių ūkininkų tragedija (geriau 
būtų buvę pasakyta, kad ši tragedija 
tikrai vyksta Sovietų Sąjungoje ir jos 
okupuotuose kraštuose, kur valsty
binis monopolis absoliučiai apiplėšia 
ūkininkus, red.).
• Amerikiečių karinės vadovybės 
pareigūnas pareiškė, kad vokiečiai 
vis dar mėgsta ginklą ir karinę garbę.
• Šveicarijos vyriausybė atpalaida
vo 205.000.000 šveicarų frankų vokie
čiams, gyvenantiems ne Vokietijoj ir 
ne vokiečiams — Vokietijoje. (AP)
• Zilricho bankas balandžio mėn. 
už 100 DM mokėjo 60 sv. frankų, 
arba 15 dolerių. (UP)
• Naujieji JAV lėktuvai gali nu
nešti keturias milžiniškas V 2 tipo 
raketas ir jų paleidimui (gulas iki 
2.000 ' mylių atstumo bazes. Douglas 
C 124 lėktuvas gali gabenti vidutinio 
didumo tankus, lauko patrankas, bul- 
dokus ir didelius sunkvežimius. (HB)
• Madrido radijo pranešė, kad ko- 
minformas atsiuntęs į Ispaniją in
strukcijas, pagal kurias jie turi nai
kinti pramonės įmones, nuleisti trau
kinius nuo bėgių, ir apiplėšti ban
kus. Vasario 13 d. įvykusi traukinio 
katastrofa kaip tik yra susieta su ko
munistų kriminaliniu veikimu. (R)
• Trečiadienį Londone susirinko 
Europos sąjūdžio konferencija, ku
rioje kalbėjo W. Churchlllis, nes jis 
yra to sąjūdžio garbės pirmininkas. 
Konferencijoje dalyvaus 20 valstybių 
atstovai. (R)
• Airija per Velykas atšventė savo 
nepriklausomybės pirmą šventę, nes 
nuo 17 balandžio vidurnakčio Airija 
Visai atsipalaiduoja nuo britų ir nuo 
karalijos saitų. Ji tampa nepriklau
soma valstybė.
• Bulgarijos komunistų šefas ir 
ministeris pirmininkas Georgi Dimi
trov, kuris Reichstago rūmus buvo 
padegęs, yra „gydomas“ Maskvoje. 
Spėjama, jog jis būsiąs paleistas ato
stogų neribotam laikui, o jo vietą 
paves kitam, bet dar nebuvo iki šiol 
nežinoma, kam. Kiek prisimenama, 
Dimitrov vieną kartą buvo pasišovęs 
sukurti Balkanų federaciją. Pravda 
tuojau jį įspėjo, jog tai ne jo reika
las ir nuo to momento jis turėjo nu
traukti santykius su Tito.
• JAV yra pasiimtosios į Vokietiją 
33.333.333 siuntinius dovanų, pranešė 
JAV karinė vadovybė Vokietijoj.
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Sle Pr. Skardžiaus veikalai, kaip 
ir kiti jo straipsniai, labiausiai pasi
žymi medžiagos, duodamųjų pavyz
džių gausumu. Nevienu požiūriu tai 
yra svarbi kalbininko ypatybė.. Iš
vadoms jis yra atsargus, pirmiausia 
žiūrėdamas, kad visur jos atsiremtų 
į kuo plačiausią kalbos duomenų pa
grindą. Jam rūpi pirmiau argumen
tuoti, o ne ankstintis su apibendri
nimu.

Be šių veikalų rašymo, Pr. Skar
džiaus -mokslinė veikla reiškėsi pro
fesoriavimu universitete ir darbu 
Lietuvos Mokslų Akademijos Lietu
vių Kalbos Institute. Žinoma, dėsty
mas univers^ete daugiau tėra aksti
nas^ moksliniam darbui, šiaip jis ne
retai atima nemaža laiko, kuris ga
lėtų būti sunaudotas mokslinei kū
rybai. Mat, universitete daug dėme
sio tenka skirti mokymo darbui; ki
ta vertus, Pr. Skardžius buvo labai 
apkrautas dėstomaisiais dalykais: 
skaitė, ypač iš pradžių, kuone visus 
lietuvių-kalbotyros ir dar gretimų 
mokslų dalykus. Kartu su kitais kal
bininkais dalyvavo Pr. Skardžius ir 
Lietuvos Mokslų Akademijos, dau
giausia „Lietuvių kalbos žodyno“ re
dakcijos darbe. Dr. J. Kantrimas

Tai sudaro daugiau negu 235.000 to
nų maisto, drabužių ar kitų dalykų. 
Visa tai vertinama 300.000.000 dole
rių. (UP)
• JAV senatas priėmė įstatymą, 
kuriuo nustatoma 6 metų statybos 
programą. Per tą laiką turi būti pa
statyta 810.00# viešųjų namų vienetų 
IrTianaikinta „brasilka“ (slum). Įsta
tyme numatoma žemės ūky namų 
statyba ir tyrimai, kuriais norima 
išaiškinti statybos brangumą.
• Prezidentas Trumanas paskelbė, 
kad ^Amerikos ambasadorium į Pran
cūziją paskirtas David K. Bruce, ku
ris buvo Prancūzijoj ekonominio ben
dradarbiavimo administracijos vedė
ju. Iki šiol buvo Jefferson Caffrey.

Kartu Trumanas pranešė, jog pa
sitraukė kariuomenės ministeris K. 
C. Royall.
• Maskvos , radijo paskelbė, kad 
normalių prekybinių ryšių atstaty
mas visame Berlyne esąs vienintelis 
kelias miesto ūkiui. Taigi, ir Sovie
tai pamatė, kad savo blokada tik sau 
pakenkė, neskaitant visiško politinio 
pralaimėjimo. (UP)

Skelbimas
1949 metų balandžio 14 d. padaręs 

stambią vagystę, iš Wehnen stovyk
los, (23) Oldenburg i. Old., pasišalino 
Stasys ADAŠKEVICIUS. Į stovyklą 
jis buvo priimtas 1948 m.-lapkričio 
23 d. kaip atbėgėlis iš rusų zonos.

Spėjama, kad jo turimas laikinis 
asmens Rūdijimas, išduotas 1942 m. 
Vilniuje, yra suklastotas. Jis yra gi
męs 1923 .m. sausio 23 d. Identity 
Card Nr. 324012.

Asmens žymės: ūgis apie 180 cm, 
laibas, ^pilgo veido, akys mėlynos, 
plaukai šviesūs, ant kaklo užpakalyje 
žirnio didumo karpa. Kalba Utenos 
tarme.

Pastebėjus šį asmenį — pranešti 
artimiausios stovyklos policijai.

Wehnen, 1949. 4. 19.
Stovyklos Komendantas

Presse-Foto Paulaltis, Wangen/Allg., 
Herfaz 6

Foto ir Optikos reikmenų 
prekyba siūlo

Padidinimo Aparatus: 
„Veigel-Amoexact“ su ryšku
mo indikatorium, padobulintu 
objektyvu 1:4,5 f = 10,5 ir dvi
gubu kondensatorium 120 mm 
S3, filrrioms iki 6X9, padidina 
iki 7 kartus . . . 485.- DM. 
„Oberland“ pilnas automatas 
su objektyvu 1:4,5 f = 10,5 cm 
ir dvigubu kondensatorium 130 
mm 13, tinka filmoms ir stik
lams iki 6X9 bei iškarpoms iš 
9X12, padidina iki 7,5 karto 

570.- DM.
Abu aparatai tiekiami tuojau.

Rekordinis DPgabenimas 
36 LAIVAI VEŠ TREMTINIUS Į UŽ

JŪRIUS
Daily Mail specialus koresponden

tas p. Ch. James iš Ženevos praneša, 
kad prasidedąs didžiausias pasaulio 
istorijoje civilių žmonių judėjimas, 
vykdomas IRO, kuriam naudoja net 
36 laivus. 20 laivų priklauso JAV 
kariuomenei, o kiti privačioms bend
rovėms.

Kovo mėnesį IRO išgabenusi 
13.592 asmenis. Per balandį mėnesį 
išvežimas padidėsiąs 6.000 ir tuo bū
du bus išvežta 19.810. Gegužės mėn. 
numatyta išvežti 20.000 tremtinių. 
Per balandį bus išgabenta 8471 as
muo į Ameriką, 7.688 į Australiją, 
2.840 į Kanadą ir 1.811 J Braziliją. Iš 
Italijos į Australiją išeis 8 laivai..

Iš vyriausios būstinės pranešama, 
kad nežiūrint tokio didelio judėjimo, 
didelis tremtinių skaičius pasiliks be
globes, jei IRO nepratęstų savo veik
los po 1950 metų liepos 1 d. (DM/m)

• Kai D. Britanijos princese Mar
garita pasisakė važiuosianti į'ltaliją 
keturioms savaitėms ir aplankysianti 
Šv. Tėvą, tai protestantų vadai pap
rašė karalių Jurgį Vl-jį, kad jis už
draustų matytis su Popiežium Pijum 
XII. Margarita trečiadienį išskrenda 
specialiu lėktuvu į Italiją.
• Ant Elbės upės padarytoji karo 
metu sala, kuri tarnavo priešlėktu
vinei apsaugai, bus išsprogdinta, kaip 
tai numato demilitarizacijos progra
ma. (AP)
• Prezidentas Trumanas pareiškė 
spaudos konferencijoje, jog jis dar 
nejaučiąs iš Rusijos taikos. Jis taip 
pat atsisako nuo komentarų dėl Ki
nijos komunistų laimėjimo.
• Italijos vyriausybė suspendavo 
Grosseto miesto administraciją, nes 
miesto halės archyvuose rasta ginklų. 
Miestą komunistai valdę nuo 1946 m. 
po savivaldybinių rinkimų. (AP)
» JAV vyriausybė praneša, kad 
pragyvenimas išlengva brangsta po 
5-kių mėnesių kritimo. Vartotojų 
prekių kainų indeksas pakilęs pusę 
punkto, lyginant su prieš mėnesį bu
vusiomis kainomis ir pasiekė 169,51*/s 
kainų, buvusių 1935—39 metų pe
riode. (AP)
• Austrijos socialistų partija* vienu 
balsu priėmė rezoliuciją, kurioje rei
kalauja visas okupacines pajėgas su
mažinti iki simbolinio skaičiaus ir 
visas suverenines teises perduoti 
Austrijos vyriausybei, panaikinant 
Sąjungininkų tarybas.

Švietimo ištaigų dėmesiui
Žemės Ūkio Darbuotojų Sųjungos 

C. Valdyba praneša, kad Švietimo 
įstaigoms, atsiuntusioms patvirtintus 
mokyklų' direktorių ar vedėjų už
sisakiusių sąrašus ir iš anksto įmo
kėjus pinigus, „Lietuvos Žemės Ūkis 
ir Statistika“ atpiginama taip: Kie
tais viršeliais po 8 DM ir minkštais 
— po 7 DM egz.

Ž. ū. D. S-gos Įgaliotinis

Med. gyd. ;
MARIJĄ LAURUšONYTĘ j 

ir poną :
VIKTORĄ ŠOCHVASTOVĄ, X 

sukūrusius lietuvišką šeimą, t 
sveikina ir saulėto gyvenimo t 
linki j

ERLANGENO t 
Liet. Stud. Valdyba X 

..."|

Nord-Amerika
■Mafistab 1:5 mil. DM 6,- 

Australien u. Neu-Seeland
MaBstab 1:10 mil. DM 4,- 

Užsakant prašau pinigus siųsti 
kartu.

J. Kunkis, (13a) Bad Kissingen,
Theresienstr. 2
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MUSU KELIAS

BOLŠEVIKŲ PROPAGANDININKAMS NEPASISEKĖ

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Šostakovičiau, šok pro langgl'
Kovo 25 d., kaip jau nekartą skai

tėme laikraščiuose, New Yorke, Wal
dorf-Astoria viešbuty buvo surengta 
„mokslinė ir kultūrinė konferencija 
už pasaulio taiką.“ Konferenciją or
ganizavo komunistai ir kiti bolševi- 
kuojantieji įvairių šalių „intelektua
lai“, kominformui diriguojant. Bet 
toks bolševikų užsimojimas pačioje 
Amerikos širdyje varyti griaunamą 
propagandą „mokslo, kultūros ir tai
kos“ vardu ne ką tegalėjo apgauti. 
Iš amerikiečių visuomenės kilo di
džiausias pasipiktinimas ir protestai. 
Visa ši., bolševikinė komedija dar 
daugiau atskleidė pasauliui raudonų
jų diktatorių kėslus ir tas priemones, 
kurias jie naudoja prieš pavergtąsias 
Rusijos ir pusės Europos tautas.

Konferencijos proga, kaip infor
muoja „Vienybė“, suskato veikti ir 

• New Yorke gyvenantieji Rusijos pa
vergtųjų tautų atstovai, jų tarpe ir 
lietuviai.-Per vieną naktį buvo pri
gaminta keliolika plakatų anglų kal
ba su tokiais įrašais: „NUrnbergas — 
naciams. Kas komunistams?“, „Ame
rikos lietuviai kareiviai mirė už de
mokratiją, bet ne už komunizmo įgy
vendinimą pasaulyje“, „Ar jūs atsi- 
vežėte paveikslus iš .intelektualinių1 
masinių žudynių Lietuvoje?“ ir daug 
kitų. Lietuvių plakatai užėmė savo 
vietą tarp vengrų, rumunų, bulgarų, 
rusų, ukrainiečių, kroatų ir kt. pa
vergtųjų tautų, atstovų, kurie pro
testuodami susirinko jau 10 vai. tieS 
Waldorf-Astoria viešbučiu, kame Vy
ko „taikos konferencija“.

Daugybė laikraštininkų, fotografų 
Ir filmuotojų visą laiką sukinėjosi 
tarp demonstruojančių. Daugiausia 
visiems patiko lietuvių plakatas su

vakaro, kada tenai prasidėjo bolševi
kinės „taikos konferencijos“ vakarie
nė. Net ir lietui lyjant demonstrantai 
nesiskirstė. Lietuviai praeiviams da
lijo specialiai atspausdintus lapelius.

Demonstracija, kurią plačiai už- 
gyrė didžioji Jungtinu Valstybių 
spauda, parodė, kur yra tikroji lai
svė: Sovietų Rusijoje ar Amerikoje. 
LIETUVA UŽ INTELEKTUALINĘ

LAISVĘ
Kaip informuoja LAIC iš New 

Yorko, ryšium su bolševikiniu „tai-

kos kongresu“ ir Amerikos intelek
tualų ruošiama konferencija Free
dom House patalpose kovo 26 d., 
VLIKo pirm-kas prel. M. Krupavi
čius ir Vykd. Tarybos pirm-kas V. 
Sidzikauskas pristatė raštą „Ameri
cans for Intellectual Freėdom“ kon
ferencijai. Tame memorandume pla
čiai ir išsamiai nušviečiama dabar
tinė padėtis bolševikų pavergtoje 
Lietuvoje. „Pasaulis negali pasilikti 
pusiau laisvas ir pusiau vergijoje“, 
baigiamas memorandumas.

VLIKn pareigūnu maršrutas
VLIKo pirm-kas prel. M. Krupa

vičius ir to kom-to Vykd. Tarybos 
pirm-kas" V. Sidzikauskas sėkmingai 
tęsia savo kelionę po JAV.

Atvykę į JAV sausio 27 d., aukš
tieji svečiai pat pradžioje turėjo 
reikšmingą pasitarimą su Lietuvos 
Pasiuntiniu p. P. Žadeikių ir ALT 
pareigūnais. Abudu svečiai buvo 
priimti Valst. Departamente ir įteikė 
motyvuotą memorandumą Lietuvos 
laisvinimo klausimu. Po to svečiai 
išsiskyrė: prel. Krupavičius pasiliko 
Rytuose, p. Sidzikauskas pasuko va
karop.

Vasario-kovo mėn. svečiai aplan
kė eilę kolonijų: Grand Rapids, Chi
cago, Kenosha, Pittsburgh, Philadel
phia, Paterson, Newark, Elizabeth, 
Bayonne, Waterbury, New York,

Lawrence, Cambridge, Worchester, 
New Britain, Hartford ir kt. Kovo 
25 — balandžio 7 d. p. Sidzikauskas 
aplankė Montreal, Toronto, Ottawa 
ir Hamilton, Kanadoje, ir iš ten at
vyko į Massachusetts. Prel. Krupa
vičius lankėsi Naujojoje Anglijoje, 
balandžio 21—30 Wyoming Klony 
Pennsylvanijoje, po to Binghamton, 
N.Y. ir vyks į Chicago. P. Sidzi
kauskas iš N. Anglijos vyks per Am
sterdam, Rochester, Cleveland, Ak
ron, Detroit ir Rockford irgi I Chi
cago, kur gegužės 15 d. Lietuvių Pre
kybos Rūmai rengia abiems svečiams 
pagerbimo bankietą. Iš ten abudu 
atvyks į Brooklyn, N.Y. paskutiniam 
pasirodymui ir grįš Europon per 
Angliją. (LAIC)

Ar jau skaitei „Vilties“ žurnalą?
Neperseniai knygų rinkoje pasi

rodė senokai laukta naujiena, tai 
mokslo, kultūros ir politikos žurna
las „Viltis“. Žurnalo tikslus redak
cija nusako taip: „Viltis“, tęsdama 
viltininkų kultūrines, visuomenines ir 
politines tradicijas, ryžtasi naujam 
darbo barui. Mūsų tikslas — ieškoti 
naujų kūrybinių kelių, brandinti mū
sų tautos dvasines jėgas, ruoštis lais
vam, nepriklausomam gyvenimui. 
Tikimės, kad bendradarbių ir skai
tytojų remiami pasieksime tikslo.“

. Kaip iš Redakcijos pasisakymo 
matyti, „Vilties“ pasirodymas yra ne 
atsitiktinis dalykas, o ano meto vil
tininkų tradicijų tęsėjų užsimojimas 
naujam darbo barui, kurį diktuoja 
jau esamosios politinės, kultūrinės, 
ūkinės-socialinės. gyvenimo sąlygos. 
Jos visos tai plačiau, tai siauriau 
randa atskambio pasirodžiusiame 
„Vilties“ pirmajame Nr. Po A. Mer
kelio įžanginio, susiejančio ano meto 
viltininkus su dabartiniais užsimoji
mais, „Su viltimi į laisvę“, seka įsi
dėmėtinas Dr. J. Saulio prisiminimų 
fragmentas „Po 1918 Vasario 16 die
nos“ ir J. Grigolaičio „Prūsų lietu
vių rezistencija“. Dailiosios literatū
ros ir dailės skyriuje atstovaujami 
Faustas Kirša ir Stasys Santvaras 
(eilėraščiais), Albinas Marius Kati
liškis (novelė „Nerimas brėkštant“) 
ir Aleksis Rannit („Adomas Galdi
kas“). Mokslo skyriuje rašo Prof. 
Dr. J. Puzinas „Ankstyvųjų Lietuvos 
gyventojų kultūros ir tautybės klau
simas“ ir Prof. Dr. J. Eialys „Lietu
vių mitologijos sintezė“. Socialės ir 
ekonomikos skyriuje randame Dr. J. 
Paplėno straipsnį „Socialinė pažan
ga“, K.G. „Darbo problemos būsimo-; 
joje Lietuvoje“ ir Dipl. agr. A. Mu
steikio „Lietuvos žemės ūkio atsta
tymo problema“. Be šių, pasakytu
me, pagrindinės dalies straipsnių, 
pastebėtini knygų, paminėjimų, aka
deminio gyvenimo ir aktualijų 
riai, pirmojoje žurnalo dalyje

demiškai rimtus samprotavimus pa
pildą gyvenamojo meto aktualijomis. 
Na ir pabaigai J. Baltrūno str. ati
duota duoklė ir fiziniam auklėjimui.

Žurnalas didelio formato, gausiai 
iliustruotas, 48 psl. Redaktorius Ba
lys Gaidžlūnas. Visais „Vilties“ rei
kalais nurodyta kreiptis į (14b) Pful- 
lingęp, Goethestr. 22. Paskiro nu
merio kaina 2,50 DM.

Linkėtina ne tik šiam pirmajam 
naujosios „Vilties“ numeriui plačiai 
pasklisti skaitytojų tarpe, bet ir ki
tiems sekantiesiems periodiškai ro
dytis knygų rinkoje. Sprendžiant iš 
pirmojo numerio turimo pasisekimo, 
atrodo, kad ir sekantieji bus rimtos 
lektūros mėgėjų mielai laukiami ir 
net grobstomi.

Perša savo rusu kalba
Rusų laikraštis „Literaturnaja Ga- 

zeta“ rašo, kad amžių būvyje kalbų 
svarba kintanti. Senajame pasaulyje 
svarbiausia kalba buvo lotynų, feo
dalų amžiuje — prancūzų, kapitaliz
mo — anglų, o rusų kalba bus pasau
linė socializmo.

Prancūzų graži kalba esanti kur
tuazijos, anglų žargonas — prekybi
ninkų. Jos buvusios valdančiosios 
klasės ir snobų intelektualų, rašo ru
sų bendradarbis David Zaslavsky. 
Rusų kalba esanti pirmoji pasaulio 
kalba internacionalizmo. Nė vienas 
asmuo negalįs vadintis mokovu, jei 
nemokės rusiškai. Ji pirmą vietą.uži
ma socialinėj srityje, kurią nustatė 
Seninas su Stalinu. Šitaip giriasi 
sato kalba. Ir vištelė kadaise gyrėsi!

Sky- 
aka-

Iš tikrųjų rusai imperialistai

vai neturį teisės kalbėti apie JAV ar 
D. Britanijos imperializmą, kai šios 
naujų kraštų visai neužima, bet grei< 
čiausiai jiems suteikia nepriklauso
mybę. Tik Sovietų Sąjunga yra viena 
didžiausių imperialistinių kraštų. So
vietų Sąjunga ne tik laiko užgrobusi 
Pabaltijo kraštus, Kaukazo tautas ir 
kt., bet jas jau baigia išnaikinti. Tai 
argi čia ne imperializmas?

įrašu — „Šostakovičiau, šok pro 
langą!“ Tą pačią dieną visi laikraš
čiai buvo pilni demonstracijos foto
grafijų ir aprašymų, "kuriuose visur 
ryškiai išsiskyrė lietuviai. „Journal 
American“ ta proga paskelbė specia
lų pasikalbėjimą su kun. Cekavičium, 
lietuviu tremtiniu ir Sovietų okupa
cijos Lietuvoje kankiniu.

Visą dieną demonstrantai laikė 
apsupę didžiulį ir puošniausią New 
Yorko viešbutį. Demonstracija kul
minacinį ' punktą pasiekė apie 7 vai.

SAKO J.TAUTOSE DELEGATAI RUSAI YRA ANTISOCIALIST AI

Jeigu dar esi „Mūsų Keliiii“ sko
lingas už laikraštį ar už knygas, pra
šome, nelauk, kad ragintume atsi
teisti. Negali apsimokėti visos skolos 
iš karto — siųsk dalimis, dėkui ir už 
tai, nes tuo padedi išsilaikyti laik
raščiui. „Mūsų Kelias“

Sovietų Sąjungos delegatas J.Tau- 
tose p. Gromyko, einąs užsienių rei
kalų ministerio pavaduotojo parei
gas. vėl smarkiai puolė Vakarus dėl 
Franco Ispanijos ir Italijos kolonijų. 
Esą, JAV ir D. Britanija norinčios 
Italijos Imperijos kolonijas išsklai
dyti ir pasisavinti savo kariniams 
reikalams. Jis kritikavo J. F. Dulles, 
kuris pasisakė už perleidimą britams 
valdyti J.T. patikėtinio teisėmis, nes 
britai moką gerai valdyti. Dulles pa
reiškęs, jog tos kolonijos esančios la
bai svarbios kariniu požiūriu.,

'tikimasi, jog politinis komitetas 
užbaigs nagrinėti Italijos kolonijų 
klausimą ir pereis prie Ispanijos pro
blemos, kuri paskutiniu metu vis la
biau spaudoje keliama ir nurodomas 
reikalas Ispaniją įtraukti į tautų ben
dradarbiavimą.

Į Gromyko priekaištus tuojau 
reagavo p. J. Dulles pareikšdamas, 
jog jeigu jie būtų pasekę nugalėtojų 
pavyzdžiu, tai užimtus kraštus laiky
tų grynai jų pačių reikalu, kaip tai 
Sovietų Sąjunga yra padariusi.

Rusija nė vienos srities, kurią 
užėmė, nepatiekė J.Tautoms nagri
nėti. Jei Sovietai pateiktų Kurllių 
salų, Portarturo ir Darien uostų pro

blemą J.Tautoms, tai galima būtų 
suprasti jų-pretensijas ir dėl kitų ko
lonijų skirstymo, bet Šiandien rusai 
apie tai tyli. ■ Sovietų Sąjunga Mar- 
shallio planą sabotuojanti ir todėl 
JAV nenorinčios, kad Sovietai, daly
vautų buvusių Italijos kolonijų ad
ministracijoje.

D. Britanijos atstovas McNeil pa
stebėjo, jog Sovietų Sąjungos atsto-

Prez. įmano sveikatos programa

Iš Belgrado praneša HT, kad Ru
sija kaltinama antisocializmu, nes ji 
siunčianti Jugoslavijai su pavojingais 
trūkumais mechaniškus įrengimus, 
padidina darbininkų susižeidimų ka- 
naudojamus kasyklose. Sovietų Są
junga, siųsdama su trūkumais įrengi* 
mus padidina darbininkų suslžeidlmus, 
kasyklose. Rusų gręžiamos mašinos 
esančios netinkamos. Keliamieji dir
žai taip pat netinkam'. Kasyklų 
apšvietimo įrengimai su dideliais 
trūkumais. Siuntimas senų, nenau
dojamų plieno lynų, rodo nenorą Ju
goslavijai kasyklų supramoninlmą.

Trys baigiamieji koncertai
(Atkelta iš 2 pusi.) 

fordo miesteli, kur pernai pradėję 
koncertines išvykas pirmąkart pa
matėme Anglij s provinciją.

Sleafordo mūsų tautiečiai nuveža 
mus į jau iš pernai pažįstamą vieš
butį. Vakarieniaujame stovykloje; 
menu lietuviškas: košeliena, kumpis, 
rūkštūs kopūstai. Viskas kaip per
nai, bet kartu ir kitaip. Vienas reiš
kinys bendras visur: mūsiškių že
mės ūkyje mažėja. Kad ir kaip ang
lų „arbeitsamtai“ stengiasi prirakinti 
žmones prie žemės ūkio, tačiau ap
sukresnis elementas vis prasiveržia 
p plyšius ir smunka kur geriau: į 
miestus, J tekstilę ar metalo pramo
nę. Ir pernykštis pietinio L. Sąjun
gos skyriaus pirmininkas p. Lūža, 
atvykus jo šeimai, pajėgė išsikelti ir 
garsiajame Shėffieldo mieste nema
žiau garsius peilius gamina. Liku
sieji verčiasi, kaip gali, atrodo svei
ki, raudoni, bet perdaug patenkinti 
nėra. Ką padarysi!

Koncertuojame toje pačioje gim
nazijos salėje, kaip ir pernai; jau pa
žįstami mokytojų veidai mus džiaugs
mingai sveikina. Koncerto rengė
jams yra rūpeščių: salėje tik 250 vie
tų; išparduota jau seniai, o antra tiek 

.yra norinčių. Kitos tinkamos salės 
su fortepijonu miestelyje nėra. So
listams suteikus specialų leidimą, į 
salę įleidžiama dar gerokas skaičius 
stovinčiųjų.

Salė prisikimšus, žema; akustika 
sunki, tik geras fortepijonas; tačiau 
koncertas eina dideliu pakilimu, net

entuziastingai; vienai dainių! rikei 
tenka dėl stiproko peršalimų kiek 
sutrumpinti programą, tačiau' juos 
numerius kompensuoja sveikesni ko
legos. Po koncerto — vakarienė su 
lietuvių kolonijos bei vietinio anglų 
„muzikos klubo“ atstovais, o taip pat 
ir angliška stovyklos vadovybe.

Kitą dieną vidudienį mes ir vėl 
Londone. Čia žinios gan aliarmuo
jančios: amerikonų zonos kolegoms 
reikia būti namie, ruoštis emigraci
jai; jau šaukia į IRO ir anglų zonos 
kolegas. Visa tai uždeda tam tikro 
nerealumo ir laikinumo antspaudą 
mūsų buvimui Anglijoje. Virš visų 
pasisekimų vis skamba ausyse viena 
ir ta pati minorinė gaida: greit ga
las, greit išvažiuosime į visas pasau
lio puses ir nežinia kaip, kada ir ar 
iš viso susirinksime! Šios mintys di
dina ir natūralų nuovargį po taip ak
tingai praleisto laikotarpio: jau artė
jame prie trečios koncertų dešimties.

Viso to akivaizdoje Londone pra
sideda įtempti pasitarimai su D.B.L. 
Sąjungos vadovybe. Jų rezultate, 
pavykus be didelių komplikacijų iš
braukti du jau suruoštus balandžio 
mėn. koncertus ir sustabdyti ruoši
mą dar trijų — nutariama grįžti į 
Vokietiją savaitę anksčiau. Tuo bū
du mūsų laukia dar tik vienas „lie
tuviškas“ koncertas Gloucesteryje ir 
dar trys „angliški“ — su Arts Coun- 
ciliu. O 28 ar 30-to kovo — „namo“, 
į „gimtąją“ Vokietiją!

VJ. Jakubėnas

HT iš Washingtono praneša, kad 
prezidentas Trumanas pasiuntė spe
cialų pareiškimą Kongresui dėl tau
tos sveikatos programos, į kurią 
įtraukiamas priverstinas sveikatos 
draudimas. Savo pranešime prezi
dentas sako: „Tradicinis būdas“ me
dicinai naudojamų išlaidų, paremtų 
individualiu, šeimos ar privatinės 
grupės draudimu, — negali šiandien 
patenkinti sveikatos reikalavimų. 
Esą reikalinga, kad kongresas pa
ruoštų . tokią sistemą, pagal kurią 
pati vyriausybė leistų tautos medi
cinos potvarkius. Prezidentas nuro
dė, kad naująja sveikatos programa 
būtų daugiau sutaupima negu išlei
džiama. Socialinio saugumo pareigū
nai skaičiuoja, jog tai programai 
įvykdyti reikėtų nuo 4,5 iki 6 mili
jardų dolerių.

Šiuo metu jau mokama sveikatos 
reikalams 4"/o nuo bendrų tautos pa
jamų. Naująja tvarka atlyginimai 
būtų sulyginami su įmonių tarnauto
jais ir tuo būdu išlaidos sumažėtų, 
bet nepadidėtų. Amerikos medicinos 
draugija smarkiai priešinasi prezi
dento programai.

karui Šansai vis mažėja,
SAKO SPAATZ

Generolas Spaatz, buvęs JAV 
aviacijos šefas, besilankydamas Eu
ropoje pareiškė, jog jis norėtų, kad 
ir Rusija prisidėtų prie Atlanto pak
to. įtraukiant Viduržemio ir Toli
mųjų Rytų kraštus ir, jei. galima, 
Rusiją, mes turėtume veiklias J.Tau- 
tas, kurių dabar trūksta. J.Tautos 
esančios svarbiausią viltimi kitam 
karui išvengti.

Anot jo, šansai kitam karui vis

esą mažėja ir tai pareina nuo At
lanto pakto ir Marshallio plano.

PASAULIO PILIEČIUI G. DAVIS 
NELEIDO KALBĖTI

Pasaulio pilietis G. Davis norėjo 
nuvykti į suorganizuotą talkos kon
gresą ir ten pakalbėti, bet deja jam 
buvo taip atsakyta: „Yra aišku, kad 
kongresas nenori girdėti Garry Da
vis. Sis kongresas nėra prekyvietė, 
kur kiekvienas galėtų ateiti ir pasiū
lyti savo prekes. Kongresas svarstąs 
tikrą 1949 metų pasaulio būklę ir 
svarsto taip pat, kad tikra karo grės
mė esanti nukreipta prieš Sovietų 
Sąjungą, bet ne prieš J.A.Valstybes.“

Davis irgi eina su komunistiniu 
pasauliu, nes reikalauja, kad leistų 
atvykti atstovams iš Ryty. Taigi, pa
saulio pilietis gina reikalus ne viso 
pasaulio, p tik komunistų-bolševikų.

SOCIALIZMUI GINTI KARAI!
YRA TEISĖTAS

Maskvos garsiakalbis „Pravda" 
įsidėjo Lenino tvirtinimą, kuriame 
jis pareiškęs, jog socializmas negalįs 
iš karto triumfuoti visuose kraštuose 
ir todėl kitų kraštų „buržuazija“ mė
ginusi sunaikinti socialistinės valsty
bės proletariato laimėjimus. Tokiu 
atveju „iš mūsų pusės“, rašo „Prav- 
da“, ,karas būtų teisėtas ir pateisi- 
namas“

„Leninas parodęs savo knygose, 
kad imperialistinėje epochoje revo
liucija praktiškai tampanti neišven
giama. Jis mokė, kad proletariato 
laimėjimas yra galimas tiktai per re
voliucinį perversmą nušalinant bur
žuazinę valdžią.“ Šitaip „Pravda“ 
aiškina Sovietų Sąjungos siekimus. 
Abejonių niekam nelieka.

Naudingi žemėlapiai
> Viena geriausių priemonių nau
jam kraštui pažinti ir jame lengviau 
susiorientuoti yra kaip tik to krašto 
žemėlapis. Tą puikiausiai patyrėmę 
prieš keletą metų atkeliavę Vokie
tijon.

Paskutiniu metu, vis labiau plin
tant tremtinių emigracijai į JAV ir 
Australiją, tenka pastebėti mums 
naudinga Iro leidyklos Mūnchene 
paslauga. Toji leidykla šiomis die
nomis išleido porą naujų žemėlapių 
ir kaip tik tų kraštų, į kuriuos dau
giausia krypsta emigruojančių trem
tinių akys: Šiaurės Amerikos (mašta
bas 1:5 mil., kaina DM 6,-) ir Austra

lijos su N. Zelandija (maštabas 1:10 
mil., kaina DM 4,-). Nors jų kaina, 
palyginti, aukštoka, tačiau žemėlapiai 
išleisti švariai, su kietu kartoniniu 
viršeliu, leidžiančiu suvinlotl į pa
togų kišeninį formatą, š. Amerikos 
žemėlapyje pvz. paduotos vietovės, 
net neturinčios 20.000 gyv. Taigi be
veik kiekvienas į aną kraštą emi
gruojąs tautietis galės susirasti savo 
naująją gyv. vietovę.

Generalinę šių žemėlapių platini
mo atstovybę turi J. Kunkis, (13a) 
Bad Kissingen, Thresienstr. 2. šiuo 
adresu tenka kreipti ir užsakymus 
(žiūr. šio Nr. skelbimų skyriun).

Jau laikas užsisakyti „Mūsų Kelią" gegužės mėn*
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