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LIETUVA
TU buvai išdidi ir galinga 
Kunigaikščių plati Lietuva, 
Ir drebėjo totoriai .Maskva 
Ir kiti mūsų priešai gausingi.

RUGSĖJO AŠTUNTOJI—VYTAUTO DIDŽIOJO KARŪ- 
NAVTM0SI DIENA, TAI DIENA VAINIKUOJANTI LIE
TUVOS GALYBĘ IR GARBĘ. IR LIETUVOS RESPUB
LIKA PASIRINKDAMA ŠIĄ DIENĄ TAUTOS ŠVENTE, 
SĄMONINGAI NORĖJO, KAD TOSIOS DIRTOS PRASMĖ 
BYLOTU KIEKVIENAM LIETUVIUI APIE JO TĖVYNĖS 
SKAISČIĄSIAS DIENAS, ŽYGIUS, GARBĘ IR LAIMĖ JI 
MUS .KAD KARŽYGIŠKA DVASIA, TIEK AMŽIŲ SPIN

LIETUVOS KARALIUS VYTAUTAS DIDYSIS DĖJUSI LIETUVOS ŽYGIUOSE, GAIVINTŲ LIETUVIO 
JĖGAS IR SKATINTŲ NAUJIEMS ŽYGIAMS, ĮKVĖPTŲ 
RYŽTO IR JĖGŲ. ŠIANDIEN, KOVOJANTIS KRAŠTAS 
IR VISAME PASAULYJE IŠSISKLAIDĘ LIETUVIAI, 
SU SUSIKAUPIMU MINI ŠIĄ BRANGIĄ TAUTOS ŠVE
NTĘ.AMŽIŲ GLŪDTALA KALBA į MUS, ĮPAREIGOJA 
MUS BŪTI VERTAIS DIDŽIŲJŲ LIETUVOS VYRŲ 
AINIAIS,KAD MUSŲ DARBAI VĖL PRIKELTŲ LIE
TUVĄ .MŪSŲ TĖVYNĘ,NAUJiaiS ŽYGIAMS !
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Mūsų Didžiosios Vilties Švente
RAŠO PROF. S.ŽAKEVIČIUS

Taip tu eisi gyvenimo vingiais 
Vis laisva,išdidi ir galinga 
Amžių amžina Lietuva.

J.Aistis.
Rugsėjo aštuntąją lietuvių tauta pasi

rinko Lietuvos valstybės šventės diena,di
dingai Lietuvos valstybinei praeičiai pa
minėti.Tą dieną,prieš penkis šimtus metų 
Lietuvos Valdovas Vyrautas,kuris istori
jos ir tautos dėl savo didžių nuopelnų bu
vo post mortem pripažintas Didžiuoju,turė
jo vainikuotis karaliaus karūna. Šitas Vy
tauto Didžiojo vainikavimas karaliaus vai
niku, krikščioniško jo imperatoriaus Sigis
mundo pasiūlytu,tebūtų reiškęs formalų,ju
ridinį pripažinimą nė kieno neginčijamo ti
tulo. Kronikoms Vytautas Didysis jau buvo 
žinomas kaip "Coning Witant eder Alexander 
van Littowin", "Witholdus rex Lituanie".

Dėja,sukliūdytas ir nespėjęs savo suma
nymo įvykdyti,Vytautas Didysis mirė 194o 
metų spalių 27 d.Visa Europa liūdėjo dėl 
jo mirties. Bendralaikiai - Francis de Com- 
itibus ir Aeneas Silvius di Piccolomini 
( vėliau popiežius Pijus II ) Lietuvos val
dovą Vytautą Aleksandrą prilygino Aleksan
drui Makedoniečiui,skelbdami mirusį valdo
vą ir karalių didžiausia to laiko asmenybe, 
vienintėle Europos viltimi,turkų ir toto
rių pavojaus akivaizdoje.

Lietuvių tauta pasirinko tą dieną pri
minti lietuviams ir visam pasauliui didž
ią ir garbingą Lietuvos valstybinę praei
tį.Toji diena byloja apie lietuvių tautos 
valstybingumą, kuris siekia beveik 750 me
tų,apie gilias šimtmetines lietuvių vals
tybines tradicijas,Spie Lietuvos valstybės 
reikšmę ir vaidmenį Europos istorijoje.

Galinga ir nepriklausoma Lietuvos vals
tybė per kelis šimtus metų atlaikė germa
nų veržimasį į rytus,ir 
gojo Europą nuo mongolų 

ų tauta tą dieną pagrįstai didž- 
jasi sukūrusi savo valstybę 13 šimtmety, 
didžiuojasi savo didžios valstybinės ir 

s išminties valdovais - karaliumi 
ugu, Gediminu, savo didikais- Lietu- 

Kancleriais ir Didžiaisiais Etmonais, 
iais Radvilų, Sapiegų, Pacų, vardais tų, 
e visad gynė Lietuvos valstybinę indi- 

idualybę. Lietuvių tauta didžiuojasi ano 
eto valstybiniais laimėjimais,savo teisy- 
u,paruoštu Lietuvos mokslininkų,vadovau- 
ant Kancleriui Albertui Goštautui ir pa- 
kelbtu Lietuvos Statuto vardu 1529 met. 
ausio 21 d..pirmu tikru įstatymų kodeksu 
uropoje nuo Justinjono laikų; savo aukš- 
ęja mokykla,įkurta 1579 metais - Vilniaus 
hi versitetų,savo Vyriausiu Lietuvos Tri- 
ttnolu, įkurtu 1581 m. Lietuvių tauta nie- 
o iš savo valstybės istorijos niekam ne- 
tiduoda ir nieko neatsisako,nes tai yra 
as - lietuvių tautos istorija, liūdi nin-

kas jos seno ir gilaus valsty
bingumo .

Rugsėjo aštuntąją lietuvių 
tauta prisimena savo valstybi
nes tradicijas,kurių viena rei 
kšmingiausių ir brangiausių 
yra jos valstybinis toleran- 
tingurnas.

Lietuviai buvo rasės ir re
ligijos tolerancijos gynėjai. 
Lietuvos valstybės globoje ry
tų tautos buvo patyrusios sau
gumą, taiką ir laisvų ir tauti
nę bei tikybinę toleranciją, 
kuri buvo nežinoma to laiko 
Europai.

Lietuviai,patys žiauriai 
kryžiuoSių persekioti už sa
vo senovinę bočių tikybą,nie
kad nenaudojo priespaudos ki-

ji taip pat apsau- 
ir to to ritį.

Valdovai pagonys - re ges 
pagani, statė krikščioniškas 
bažnyčias,jie kvietė katali
kus, pravoslavus, mahometonus 
pirklius ir amatininkus įsi
kurti Lietuvoje, savo dvaruo-

TAUTOS ŠVENTĖ
B.K. B alutis, 

Lietuvos Mlnisteris
: Šešiolikto Vasario,Aštun-
" to Rugsėjo - dvi dienos skir- 
■ tingos be abejo yra.Skirtin- 
; gos laiku,vienodos prasme 
; jos tikslą tą patį siekia.
5 Gyvenimo scenoj Sešiolik- 
; tas Vasaris - tai aktas yr' 
I pirmas^valstybės jaunos,lai- 
; svos Lietuvos,gimtadienio 
; šventė.Rugsėjis Aštuntas - 
; tai aktas jau antrasidėkin- 
; ga tauta,bujojanti laisvėj, 
; ji Dievui maldas,o sau džiaug 
; smą karto ja...Aštuntas Rug- 
3 sėjis tad yra padėkos ir

-E džiaugsmo už.laisvę įgytą
TAUTOS ŠVENTĖ didi.

se jie laikė katalikus,pravoslavus ir ma
hometonus raštininkais ir traktavo juos 
lygiateisiais valdiniais. 1427 metais Vy
tautas Didysis su pagrindu galėjo pasi
didžiuoti Didžiajam Ordino Magistrui,kad 
"didelis skaičius karo nuvargintų toto
rių dabar atvyko į mūsų kraštą,su savo 
arkliais,pasidavė mūsų mokesčių įstatyma
ms,mūsų šalyje ieškoti taikaus ir ramaus 
gyvenimo..”( Codex Epist.VitoIdi,doc.nr. 
1270 p.759). Lietuvos valstybinio valdy
mo išplėtimas nešė kaimyninėms tautoms 
geresnį valdymą,geresnį teisingumą ir tt. 
ir jis buvo jų gera valia ir laisvu noru 
priimamas. Lietuvos valdytojų obalsis 
buvo - "nesunaikink nieko seno.neprimesk 
nieko naujo". Ukrainų ir gudų tautos,Lie
tuvos valstybės ribose,patyrė didžiausią 
laisvės laikotarpį.

Lietuviai buvo kariai. Jie nužygiuoda
vo per Estiją ligi Suomių įlankos,jie pa
siekdavo Rusijos plotuose aukštupį Volgos 
ir Dono,jie girdė savo žirgus Juodojoje 
jūroje, ir vėl grįždavo ginti Nemuno kran
tų nuo kryžiuočių puolimų. Lietuviai per- 
žygiavę per Lenki ją,pasiekdavo Bohemiją, 
jie buvo ir prie Elbės krantų. Ir nežiū
rint to,lietuviuose negimė karo kultas 
ir neatsirado kraujo troškimas. Gražiose 
lietuvių dainose negarbinama tuščia gar
bė, nėra jokio karo herojaus mito.

Kaip ir dabartinėse dainose,kuriose 
apraudami laisvės kovoto jai , kri tę kovoje 
už tėvynės laisvą ir kurių nė kapų nebus 
galima rasti ir tik guodžiamos seselės 
ir motulės,taip ir ano meto dainose liū
dėjo dėl bernelio svetimoje žemelėje pa
dėjusį galvelę ir guodė nelaimingą merge
lę, vien žirgą tesutinkančią..

Heroiškose kovose per ilgus savo vals
tybinio gyvenimo šimtmečius,nuolat ir nuo
lat lietuvių tauta buvo priversta ginti 
savo valstybės nepriklausomybę. Mūšiai 
prie Saulės 1236 m.,prie Durbės 1260 m., 
šiaurės Lietuvoje 1267 m. .mūšiai prie 
Tannenbergo (Žalgirio) 1410 m.,prie Šven
tosios 1435 m..Maskvos kąra i,maskoliams 
kryžiuočius pakeitus. 0 vėliau jiems ir

Bet laisvę praradom ir džiaugsmo netekom,štai metas devin- E 
tas jau šiandien suėjo!..Bet kas drįs sakyti.kad esam palūžę, t 
kad nulenkėm galvas,rankas kad nuleidom.. i

Suklupti suklupom jau kartą ne vieną,bet "Molio Motiejum" į 
lietuvis nebuvo;’ nebuvo juo amžių ilgoj praeity je, nėra juo į 
dabar ir nebus niekados...Tylus ir kantrus,bet kai plienas jis | 
kietas.Jis lėtas,nedaug ką išrodo būt vertas...Bet sykį užgau- t 
tas - ir mirs neatleidęs,kol savo atgaus,kas jam buvo išplėš- E 
ta. E

Savybių tokių kol nebūsim praradę,šventoji teisybė kol yr’ t 
mūsų pusėj — laimėsim šią kovą už laisvę Tėvynės! .aštuntas Aug-1 
sėjis vėl džiaugsmo bus Šventė... t

Bet,Broli ir Sese "1 - greičiau kad tas būtų,ir savo piršte- E 
lį prie bendro dėk darbo! Nes grūdas prie grūdo aruodą pripil- E 
do,o lašas prie lašo ir akmenį skelia... E

.rtyn ir artyn - diena ta ne už kalnų,kai grįšim į Vilnių, E 
ąr Kauną,ar tėviškes savo...0,Broli jaunas! O.Sese mieloji! E 
Žiūrėk, kad galėtum jiems tarti sugrįžęs! "Ir aš prisidėjau,kuo E 
aš tik galėjau,Išlaisvinimo didžią Jums Dieną pagreitint"...

Lietuvą pa vergus,sukilimai 1794 m.,1831 
ir 1864 m. Krauju aplaistyta kiekviena 
Lietuvos žemės pėda.

Vykdydama savo šimtmetines valstybin
io gyvenimo tradici jas, lietuvių tauta, 
knygnešių ir savanorių aukomis ir krau
ju, pati pirmoji pasiskelbė nepriklausoma 
remdamosi tautų apsisprendimo teise,1918 
metais Vasario 16 dieną,atstatė " demo
kratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę,su sostine Vilniuje".

Bet štai šiandien jos žemėje ir vėl 
liejasi kraujas laisvės kovotojų.

Lietuvių tauta nieko nenori svetimo, 
jo niekad ir nenorėjo net būdama galin
giausia valstybė Europoje,bet ji kovojo 
ir kovos už savo teisę gyventi laisvų, 
nepriklausomu,valstybiniu gyvenimu. Ši 
teisė jos buvo iškovota prieš 750 metų 
ir ji jos niekad neatsižadėjo ir neatsi
žadės.
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Gal kam gali atrodyti ir la
bai keista,jog neradau kito dau
giau įdomesnio klausimo,kaip 
kad rašyti apie VILNIŲ.Ką čia 
galima dar pasakyti naujo.Vil
niaus klausimu prirašyta ne tik 
straipsniai,bet knygos)Tautų 
Sąjungos apdulkėjusios lentynos 
nukrautos Vilniaus byla)Vilniaus 
praeitis,dabartis ir ateitis 
bujoja ir bręsta lietuvio šir
dies gelmėse.VILNIUS YRA LIETU
VAI.

Jau aštunti metai kaip lie
tuvis kovoja dėl savo tautos" 
"žūt ar būt”.Aišku savaime,kad 
Lietuva dėl šios kovos metai 
'už metų ne stiprėja,bet silpnė- 
ja-

Vilnius yra vienas gražiau
sių rytų miestų.Jo grožis yra 
patrauklus,o ypač Lietuvos di
desnių kaimynų akiai.Stebėdami 
lietuvių tautą paskendusią sun
kiuose kovos varguose,Lietuvos 
kaimynai vėl atgyja,kutenami 
vilties šį miestą vėl pasigrob
ti sau.Šiuo meyu jau ne vien 
tik lenkai,bet ir baltgudžiai, 
kur tik gali,pradėjo veržtis 
šia linkme.

Baltgudžių siekimai yra,pa
sakyčiau, tiek vaikiški,kad su 
jais netenka rimtai skaitytis. 
Jie paneigia visą Lietuvos is
toriją,nes girdi tai yra balt
gudžių istorija ir lietuviai 
ją yra pasivogę.Jų dabartiniai 
žemėlapiai neranda vietos Lie
tuvai bendrai-viskas yra perdėm 
Baltgudija ir t.t.

Bet rimtų rūpesčių vėl pra- 
i deda sudaryti Lenki ja.Užsieny 
I gyvenantieji lenkai pastaruoju 
/ alku pradeda atgaivinti savo 
' kciją Vilniaus linkui.Užsieniui 

ie net leidžia atskirą žurna- 
ą pavadintą'”7ilno i LwOft".

Apie 20 metų išlaikius Vil- 
lįių savo rankose,atrodo lenkams 
nereikėtų tiek daug jaudintis 
dėl šio reikalo.Žinoma nereikė
tų) ir lenkai tikrai nesijaudin
tų, jeigu jie patys jaustų,kad 
Vilnius yra tikrai jų,jeigu ir 
"istorija ir teisė bylotų jų nau
dai .

20 metų brendusi nesantaika 
tarp Lietuvos ir įenkijos dėl 
Vilniaus,šiuo metu pribrendo 
/ar pradeda bręsti/ lenkų ne
naudai .Neaplenkiant kad ir da
barties faktino stovio.Nereikia 

p-i pamiršti,kad Vilnius yra Lietu
vos sostinė,kad ir sovietinės) 
ir jau penkti metai.Tai labai 
svarbu.

Toliau.Miręs JAV Prezidentas 
Roozveltas,pas jį atsilankiusiai 
lietuvių delegacijai,pasikalbė
jime įvairiais Lietuvą liečian
čiais reikalais yra irgi pareiš
kęs, jog jo nuomone,Vilnius tu
ri būti Lietuvos miestas.

Pasiskaitykime atydžiai ne- 
persenai buv.JAV Užsienių Rei
kalų Ministerio knygą "Frankly

Speaking" /Atvirai kalbant/.Šio 
je knygoje jis aprašo visas svar
besnes konferencijas su Rusija- 
Teherane, Jaltoje iki Potsdamo 
konferencijos,karui jau pasibai
gus.Svarstant Lenkijos ryi-ų ru- 
bežius,visur matome iš naujo 
atgyjant Curzono liniją,kuri, 
pirmajam Pasaulio karui pasi
baigus, buvo Lietuvos priimta, 
o Lenkijos išprievartauta, pa- 
gruobiant Vilnią,Švenčionis iki 
už Daugėliškiu.Curzono linija 
buvo priimta,kaipo tinkamiausi 
Lenkijos rubežiams nustatyti, 
visų trijų pasaulio didžiausią 
valstybių-JAV,Didž.Britani jos 
ir Rusijos.

Curzono linija /nors kitokia 
prasme,nes kitam reikalui/ kai
po gyvas teisės veiksnys,net 
minima JAV dabar išleistame į- 
statyme.DP įsileidimo reikalu.

Neabejoju,kad Curzono Lini
ją rasime ir buv.Did.Britanijos 
Ministerio Pirmininko Churchi- 
lio atsiminimuose,kurie artim- 
miausiu laiku turės pasirodyti 
spaudoje.

Trumpai,Curzono linija tam
pa vėl gyva veikiančios tarptau
tinės teisės sąvoka.Ji pripažį
sta Vilnių ir Vilniaus kraštą 
Lietuvai.

Iš viso ką esu pasakąs, daro
si aišku-štai kodėl lenkai pra
deda jaudintis ir visur,kur tik 
gali ir yra proga,savintis Vil
nių sau.

LIETUVA YRA GYVA IR JI BUS GYVA
ČIA...
įsisteigęs kultūrinio darbo 

ratelis su vaidybos,literatūros 
dainos,šachmatų sekcijomis...

Gastroliavę mūsų menininkai 
turėjo didelį pasisekimą...

Pastebėtas didelis abejingu
mas mūsų spaudai ir lietuviškai 
knygai...

Stovyklose pastebimas keis
tas nesugyvenimąs.Gandų ir ple
palų daugiau kaip darbo.Skyriaus 
susirinkimas praėjo gan audrin
gai. Po trijų valandų diskusijų 
buvo atstatyta senoji vadovybė 
ir išrinkti nauji žmonės.

ŠIANDIEN’
(Vaizdelis)

r. spali:

mas,užtraukęs tik 
kišo sargybiniui.

TEN...
Tirštos,drėgnos rudens ūka

nos supo visą apylinkę.Aštriau
sios akys negalėjo prasiskverp- 
ti ir įžvelgti tolėliau kelių 
metrų.Liko tik klausa.Bet aplink 
vos brėkštančiam ryte,atrodė 
slėgiančiai tylu,kaip šuliny, 
tartum aplink nebūtų nė gyvos 
dvasios.Tik pažeme iš rusenan
čių samanų krūvos kylą dūmai 
bylojo ką kita.Ir istikra,neai
škios spalvos purvina miline 
apsisupęs, pasistatęs kalnierių, 
ant ausų,ir veido giliai užtrau
kęs kepurę,stovėjo nejudąs vy
ras vidury aitrių dūmų.Pradžio
je jis buvo mėginęs ieškoti ši
limos) šokinėjo, trypė,trynė ran
kas, bet nuvargintas špšių valan
dų stovėjimo ir drėgmės, pagaliau 
nurimo,sustingo.Rankos,kojos ta
po švininės,protas atbuko,susi
gūžė prie nešildančių drėgnų 
dūmų,ir tik stiprus drebulys 
rodė dar gyvą būtybę.Minutės 
Letai slinko,ūkanos kiek pras
kydo, bet šilčiau nesidarė,prie
šinga i -drėgme įsisunkė iki pat 
kaulų ir vyras pradėjo garsiai 
kalenti dantimis.Staiga netolie
se kažkur sutratėjo užminta ša
ka ir stovintis,užmiršęs šaltį, 
staigiu judesiu kaire pakėlė 
kepurę,parodydamas dar vaikiš
ką beūsį veidą,o dešine stipr- 
riau suspaudė šautuvą ir su pla
kančia širdimi įtemptai klausės, 
žingsniai darėsi kas kart ryš- 
kesni-artėta nuo savųjų.
- Slaptažodis,-Suktelėjo jau

nuolis.
- Vilnius.
- Klaipėda.

Iš ūkanų išnėrė aukštas,barz
da apžėlęs,trumpu odiniu švar
ku vyras.Jaunuolis kariškai iš
sitempė. Ateivis, rankas įsikišęs 
į kišenes,koja išspardė rūkstan
čias samanas.
- Eatai.ūkanos-patogiausias 

laikas puolimui,iš kvapo supras, 
kur sargybinis,numaus,necyptel- 
si.Jau savaitė įtartinai mies
telyje įšalojų dalinys,būk tai 
keliaujantis atostogų.

Jaunuolis nieko neatsakė.Tuo 
tarpu vyresnysis išėmė iš kiše
nės kapšiuką,susisuko bantkrut- 
kę ir,godžiai iš šalies stebi-

kartoti,bet 
nebepajėgė

VILNIUS
RAŠO- ST

1948. IX.8.

buvo nepaprastai išreklamuota 
tiek per radią,tiek spaudoje. 
Atrodė nepaprastos reikšmės da
lybas. 0 kas šiandien kalba apif 
ją.Nė anglai,nė amerikiečiai, 
nė patys Lenkai,nė čekoslovakal 
Vos karui pasibaigus,kalbamos 
sutarties reikšmė buvo lygi mi

Turiu davinių manyti,kad ši
toji mintis pas kai kuriuos / 
/pabrėžiu,tik pas kai kuriuos/ 
vadovaujančius mūsų politikus 
pradedu vis stipriau įsitvir
tinti.Štai kas ir paskatina ma
ne rašyti šias eilutes.Aš matau 
labai didelį pavojų.

Visų pirma trumpai dėl pačios 
tokio draugingumo susitarimo 
vertės.Žinoma,kaip jau minėjau, 
toks susitarimas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos būtų neblogas da
lykas, dar geriau,-jis mums ne
pakenktų.Bet iškart pasisakyt 
čiau.jis nevertas bet kurių au- 
kų, o ypač iš mūsų pusės .Juk tiekkai kurių mūsų politikų-nuomo- 
nes.tiek lenkai tremtyje netu
ri teisinės vyriausybes,taigi 
ir bet kuris susitarimas nega
lės turėti bet kurių teisinių 
įsipareigojimų /o ypač jų ne
bus stipresniajam/.Taigi šitok- 
.sai susitarimas teisiniai netu
rėtų jokios reikšmės,atseit,tu
rėtų tik propogandinės reikšmes, 
užsieniui.Tuo būtų gal sudary
ta tik progą pademonstruoti

'Lietuvos ir Lenkijos esimą va
karų pasauliui./Bet ir tai,pri
sipažinkime, tokia proga daugiau 
reikalinga mums, negu kaimynui/.! 

Priminsiu-rodos 1943 metais 
!Londone žymiai didesnės reikš- ' 
mės ir apimties buvo sudaryta 
sutartis tarp Čekoslovakijos 

’ir Lenkijos tremties vyriausy
bių, tuomet pripažintų tiek D. 

-- ■ - ’’".Sutartis

Tai tiek dėl pačios tokio 
evantualaus tarp Lietuvos ir 
Lenkijos susitarimo vertės.

Dabar vėl prie Vilniaus kla 
simo.Aš jau minėjau,kad tokių 
pasitarimą eigoje lenkai iškel 
tą Vilniaus klausimą)mes, šią

Kokia turėtų būti mūsų lai
kysena šiuo metu tokios lenkų 
akcijos atžvilgiu.

Mūsų kai kurių politinių vei 
kėjų tarpe bręsta šiai kokia 
mintis.Tam tikrais politiniais 
sumetimais šio kovos periodo 
metu būtų Labai svarbu.su trem
tyje esančiais vadovaujančiais 
lenkais pasiekti draugingumo 
susi tarimo.Bet kaip čia pasiek
si, kad ant tokio draugingumo 
kryžkelio stovi Vilnius.Sunku 
jį aplenkti.Neabejotina, kad tin 
karnas draugingumo susitarimas 
su Lenki ja,kaipo dideliu kaimy
nu, būtų labai pageidautinas.Bet 
kuris nesugyvenimas su kaimynu 
yra abiem nenaudingas,o ypač 
mažesniam ir slipnesniam.Kai 
kurie iš mūsų tarpo šitokį kai
myniško draugiškumo susitarimą 
tiek aukštai vertina,kad randa 
galimu dėl lenkų Vilniaus rei
kalavimo sau pasitenkinti parei 
škus iš savo pusės rezervus)aiš 
kiau kalbant-jeigu lenkai pasi
tarimų mejru iškeltų Vilniaus 
klausimą savo naudai,mes lietu
viai turėtume atsakyti-mes tuo 
tarpu Vilniaus klausimą nenorim Briįšnijoš, tiek JAV 
Liesti ir paliekame ateičiai.

ne, turėtumėm atsakyti,kad mes 
lietuviai Vilniaus klausimą ne
norime dabar liesti ir palieka
me ateičiai.

Ką reiškia toks atsakymas 
iš mūsą pusės.Ogi labai papras
tai.Štai prilyginimas; Į mano 
butą apsilanko kaimynas.Jam pra 
deda labai patikti mano buto 
balda i.Jis pasikviečia sunkve
žimi, ir pradeda išnešti mano 
baldus.Žinoma šis "kaimynas"yra 
labai "nemandagus”.Kiekvienas 

‘iš mūsą turbūt pasielgtą vienai 
I ši toki "kaimyną',' švelniai tariant 
[paprašytų išeiti.Bet mažai tur
būt atsirastą tokią,kurie tiek 
brangintų ateities kaimyninius 
ryšius,kad pasakytą;"tai bran
gus kaimynėli, jeigu jau pa tin-* 
ka, tai ir neškis...ką padarysi. 
Tik jau žinok ir nepamiršk,kad 
baldai tai visgi lieka mano".,.

Tai labai švelnus prilygini
mas.Tą pati, reikštą ir mūsą tok 
pasisakymas dėl Vilniaus.Vilnia 
tektą kaimynui) o mums.Mūsų pa
čių pasisakymas, kad jis yra mū
sų.

Tokiu pasisakymu lenkų rei
kalavimo akivaizdoje,mes kaip 
ir patys pripažintumėm,kad Vil
niaus klausimas yra svarstyti
nas.Tuo tarpu gi Vilnius yra 
Lietuvos sostinė)Vilnius yra 
Lietuvos dvasios centras,Vil
nius yra Lietuvos širdis.Jos 
nė vienas lietuvis neturi tei
sės nė paskolinti,nors ir savo 
geriausiam kaimynui,nė dėl jos 
sudvejoti/nė vienai sekundei/, 
nors kaimynui ir kaž kaip norė
tųsi pasidžiaugti jos skambiu 
plakimu.Taigi,Vilnius nėra svar 
stytinas nė dabar nė ateity,nes 
jį sukūre lietuvių tauta ir jis 
jai priklauso. t

Joks susitarimas Vilniaus 
vertės negali atsverti,© juo 
labiau tokia,apie kurią čia bu
vo kaIbama.

Laikykimės rimtai ir tvirtai 
neišleikime iš rankų tą,ką jau 
turime.Visuomet žinokime ko no
rime. Jeigu JAV ir D.Britanija 
atgaivina vėl Curzono liniją, 
kuri grąžina mums Vilniaus kraš 
tą,tai akliai dabokime ją,giliu 
kime jos vagą,neduokime užaug- ti ....... .

JU

porą dūmų, at-

- Vežimai iš naujo prasideda. 
Kalėjimai paskubom tuštinami, 
bet ar gyvieji ar jau nužudy
ti gabenami,nežinia.Viskas vyk
sta naktį, gausioms sargyboms 
ir net tankams lydint.Be to,gy
ventojams įsakyta nakvoti tik 
savo butuose.

— Viskas.
- Tuštinami ūkiai ir atvežami 

ginkluoti rusai.Medžiai vis la
biau puošiasi partizanais.
- Dar.

Barzdotas vėl įsirėmė žvilg
sniu į jaunuolį.
- Nufotografuotas naujas raš

tas .’Esant įtemptai Europoje 
padėčiai visi partizanai ir jų 
šeimos turi būti greičiausiai 
sunaikintos.Likvidacinės pajė
gos jau pakeliui.Na,kaip tau 
tas patinka.
- Laikysimės.
- Be šovinių.
- Tu vadas,kam mane gąsdini.

Pavadintas vadu kuriam lai
kui nutilo,pagaliau,žengęs vie
ną žingsnį,padėjo ranką jaunuo
liui ant peties ir minkščiau 
tarė;
- Jurgi,šiuo metu tu nesi.ma

no žmonos brolis,bet tik šešiic 
likos metų jaunuolis.Jūs,jauniJ 
mums reikalingi ateičiai-tu tu-

’ rėsi palikti būrį.Jau yra vie
ta pas ūkininką.Pradžioje gany
si -Dokumentai irgi tvarko je, ryt 
keliausi.

Jurgis nustebęs žvilgterėjo 
’ į kalbantį.Įvairios mintys vie

na kitai priešingos draskėsi 
galvoje,kol tamsus šešėlis ap
gulė veidą.
- Ir Petrui tą sakei.
- Taip.
- Sutiko.

Nerūpi jūsų sutikimas.Įsa
kymą s ir baigta.
- Pabėgsim į kitą būrį pabėg- 

sim.
Vadas vėl nekantriai susiki

šo rankas.
- Vaikas esi.Aš nemoku įtiki

nėti, bet pats turėtum pajusti.
- Tu nori paversti mus pieme

nimis.Tuo tarpu mes norim būti 
didvyriai sunkiausiuose momen
tuose puolant ar ginantis,šą
lant ar degant,man atrodo,kad 
mane stebi visi lietuviai.Čia 
ir ten,Vokieti joj,man atrodo 
tūkstančiai rankų mane laimina. 
Man atrodo,nė vienas krustelė
jimas nepraeina veltui,nemato
mas) kaip kino ekrane.Ir aš lik
siu, jei ne čia,tai kitur.Vadas 
piktai šyptelėjo.
-Mat kino didvyris,suprantu 

tave.Gimnazisto fantazija.Seka 
tave,džiaugiasi.Taip,bet tik 
tie,kurie kenčia)šiaip ar čia 
ar ten 
didelė 
drasko 
tokius 
mi,ech

Du kart neteko 
sušalusios rankos _
suimti lengvučio popieriūkp,ir 1 
šis išslydo žemėn.
- Nemėtyk,šį kartą gryna nami

nė, bet deja paskutinė,rytoj me
džių nukritusius lapus mėginsim 
sukti.

Kol jaunuolis džiaugėsi ta
baku, barzdočius,atsirėmęs kamė- 
no,susimąstė.Tyloje praėjo ko
kia dešimts minučių,kol jis pra> 
bilo ;
- Vakar gavom naują "Partiza- 

no"numerį.
Jaunuolis net šoktelėjo,vei

das pražydo.
- Turi čia.
- Ne,bunkery gausi pamatyti.
- Laras įreit.
- Niaukiasi vis labiau.Graiki

joj,Kinijoj karas vyksta pilnu 
tempu.Berlyne kas minutė gali 
sprogti audra.Ginkluojamasi ir 
vis labiau skubama.Didžiausi 
kiekiai amunicijos siunčiami
iš Amerikos Europon.Laikraščiuo
se didžiausia kompanija prieš 
bolševikus.

Jaunuolis,visas nušvitęs,ne
alsuodamas gaudė džiaugsmingą 
žinią.Nerviškas drebulys kratė 
išvargusį kūną ir jis neberim- 
damas pradėjo šokinėti.
- Dėkui Dievui,dėkui Dievui.

Kas daugiau.
- Prancūzijoj,Italijoj komu

nistai pastebimai silpnėja.Va
karų Vokietijos ekonominis sti
prėjimas gali paskatinti bolše
vikus veikti,kitaip po metų ki
tų vėl turės reikalo su stipria 
valstybe.Lenki joj,Čekijoje tik 
Laukiama ženklo.
- Dėkui Dievui,dėkui Dievuli

0 pas mus kas nauja.
©arzdotis nuleido galvą,bet 

staiga oakėląs kietai įrėmė žvil
gsnį.
- Blogai.

Jaunuolio veidas apsiniaukė, 
bey akys liko rimtos,nenuleis
tos.Jis buvo pripratęs prie pa
skutinių mėnesių sunkumų.
- Neturim šovinių.įsakyta tau

pyti. _‘ik apsuptos,suprask-pas- 
merktos turi teisę šaūdyti.,Čiain 
šaltas ginklas.

Vokieti joje,ar jau kitur 
dalis,išsprogdinai akis, 
nagais i, savo kišenę,apie 
didvyrius nė nesapnuoda- 
tu kūdikiJ
nukelta į 3 pusi.)

piktžolėmis,o ypač nesėkime 
patys

2

svarbu.su
lydint.Be


GMUE3JI(I)O
jadfordo suvažiavimo apra
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COVENTRY KRONIKA

l.Lietuvių Sąjungos skyriaus 
trinkimas, įvykęs rugpiūčio 
,22 d. apsvarstė ateities 
jus ir nusistatė visiems 
ims veikimo planą.

’.Pabaltijo tautų /Estų,Lat- 
ir Lietuvių/ Komitetas nu- 
tatęs prieš Kalėdas sureng- 
’bazarą" .Daug kartų per į- 
rias parodas pastebėta, kad 
Lai norėtų daug ką įsigyti 
rankdarbių. Ta d tokia proga 
bus suteikta.Dabar kaip 
ir eina registrai!ja kas 
talės ir,norės išstatyti 
iavimui.Čia bus proga tiek 
>ns,o daugiausiai moterims 
jiyti savo darbus, o kartu 
įsigyti vieną kitą svarą, 
j kurios ponios jau yra pa

Lithuanian Social Club 
ADRESAS

MANCHESTERIO LIETUVIŲ 
KLUBAS

53, Rochdale Road, 
Manchester -9

įėjimas iš Norton St.)Iš 
lesto,nuo Cannon St.,pa
lekiamas autobusais 17, 
7x ar 63 (bilietas kaštuo- 
s1 peną).

žadėjusios tokių rankdarbių 
išstatyti po porą desėtkų.

3. Eina registravimas senųse 
sportininkų.Norima įsteigti 
lietuvių sporto klūbą su įvai
riomis sekei jomis.Iš pat pir
mų dienų stipresnė pramatomos 
šios sekeijos;krepšinio,stalo 
teniso,šachmatų.Organizuoja
L.S. klūbą L.S-gos skyriaus 
valdybos narys p.Januška.

4. Du lietuviai,pereitais 
'meteis atvažiavę Anglijon,per
ka namus.Coventry mieste labai 
trūksta gyvenamų patalpų ir 
gagti išsinuomoti butas yra 
labai sunku.Tikriausias kelias 
namus pirktis.Ir vienas ir ki
tas neapsigina nuo kandidatų
į kambarių nuomininkus.Pasek

tinas pavyzdys ir visiems ki
tiems,

5. Choras ir tautinių šokių 
grupė dirba išsijuosę.Chorui 
dabar vadovauja p.Mašanauskas. 
Rudens sezonui ir vieni ir ki
ti yra daug kur kviečiami su 
programa.Kviečia įvairios ang
lų organizacijos.

6. Rugsėjo 8 dienos minėji
mas ruošiamas rugsėjo 12 die
ną 4 vai.po pietų Brooklands 
Hostelio salėje.Be savų jėgų 
numatoma,kad dalyvaus ir sve
čiai rašytojai.

7.3iuo metu Coventry mies
te yra;lenkų apie 600,ukrainie- 
čių apie 400,1atvių-250,lietu
vių apie 120,estų-5o,jugosla- 
vų-20,vengrų,rumunų po kelio- 
likę.

( Atkelta iš 2 pusi )
"uo laiku pasigirdo švilpe- 
ir,jau ūkanai skleidžiantis 

iro naujas plačiapetis,susi
es tokia pat purvina miline, 
linąs pamainon,vyras, 
Atkentėjai savo ir drošk po 
Mais, -kreipėsi i, jaunuoli,. 
Palauk,-sustabdė vadas-turim 
i uždavinį.
Paliktum,matai lavonas.Gal 
i užsirūkyti.
Paskutinę išbaigiau.
Velniai griebtų,pusę gyveni- 
atiduočiau už popirosą,nors 
ą duok.
Bunkeryje, atsiųsiu.
Dėkoju.Gavai laikraštėlį,gir- 
au. .
Turiu.
Yra kokių žinių iš Vokieti-

Skubina išvežti.20.000 lie
tų tikisi į Ameriką pabėgti. 
Gaila,sekasi velniams,jie 
ar šildosi prie pečiaus,© 
čia stimpam šaltyje ir ne- 

tyje.
0 aš priešingai,džiaugiuosi; 
šį tą padarys ir mūsų labui 
;yvi liūdininkai mūsų nelai

Padarys, padarys,lauk.Zinai, 
matau visus pakartus,sudra- 
tus lavonus,kai pagalvoji 
e nuolatini, persekiojimą,ne
švelniai mane griebia,’man 
odo.kad grįžę jie daugiau 
6s papasakoti negu mes;mūsų 
ją mes neparodysim, o jie at- 
ens krūvas popierių ir mes 
tsim galvas prieš bylų kar-

"an rodos,klysti;vertingi 
afes ir ten liks toki,o pri- 
Lakėliai dar labiau išryškės 
ormaliose sąlygose.Tu paste- 
aoie pabėgusius mes dažnai 
bam!vieni keikiam,kiti džiau- 
aės.o as pavydžiu,po visų 
kiųjų žygių, po nuovargių,kaT 
kūnas kaip kaladė, aš tik vie- 
trokštu-bent savaitę ramiai 
alėti,kad naktis būtų rami, 
pavojaus.be NKVD.Tai mano 
di svajonė.Tik man įdonu.ar 
ten tą junta,ar įvertina 

aus miego laimę.Jei būčiau 
aai" pusbadis, šalčiau, vis 
galėčiau šypsotis ir dirb- 
tėvynei.Matai kokios kvailos 
tys mane aplanko._______________

J.M.G

Vadas atsikvėpė ir, naudoda
masis proga,Jurgis paklausė;
- Galiu grįšti bunkerin.
- Teisybė,prie reikalo.Vakar 

su laikraščiu gavau slaptą pra
nešimą.Yra žinių.įrad mūsų apy
linkės naujienos patenka kažko
kiu keliu rūsams.Bronius buvo - 
pasitraukęs iš būrio,netikėtas 2 
jo sugrįžimas mane neįtikina.
Ir štai sužinoma,kad jo šeima 
nejudinama gyvena Kaune.Jis apie 
tai tyli.Baisu įtarinėti,bet 
čia svarbesni dalykai sprendžia
mi.Žiūrėk, Jurgi, gal tai tavo 
paskutinis uždavinys.Šiaip ar 
taip skirsim tave mažiau pavo- 
jingon vieton.Bronius dabar prie 
Kerimos sargyboje.Nueik pas jį, 
tarp kitko pradėk klausinėti 
apie miestą,gimnaziją, ar daug 
gimnazisčių,ar dažni vakarėliai. 
Duok suprasti,kad nusibodo miš
ko pavojai ir norėtum kito gy
venimo .Supranti.
- Suprantu.
- Matysi ką Bronius pasakys. 

Jis,rodos,nežino,kad mes gimi
nės.
- Ne.
- Na eik,penktam punkte prie 

Kerimos.Šautuvą palik,te revol- 
verį-lengviau ir neįtartina.Na, 
viso gero!.

Džiaugdamasis pasibaigusia 
sargyba,Jurgis susikišo rankas 
į milinę ir dingo tarp medžių.

Žvilgsnis jau toli nešė,ir 
Jurgis tolumoje pro medžius ma
tė kelią,o iš kairės rūko vien
kiemio trobos.Norėdamas sutrum
pinti kelią,pasuko,gilyn į miš
ką ir,šokinėdamas per rudienį 
susidariusias balas,per tankius

Olavas beveik krūptelėjo,nes vyras buvo tyliai 
ąs ir staiga,lyg koks vaiduoklis,atsistojęs.Ir 
tau jis stovėjo kaip šmėkla,nejudėdamas ir nuos- 
iis.Jis buvo plačiakojis,kairę ranką turėjo įkiš- 
į kelnių kišenę,dešinioji pavargusi buvo nukarus 
yn, skrybėlė buvo nusmaukta ant pakaušio,o arūtas 
antis cigaras tarp lūpų.Šiaip-jau jis buvo gerai 
Įrengęs,kieta apikakle,raudonu kaklaraiščiu ir 
ra sidabrine grandinėle virš liemenės.Jo akys 
ksojo į Olavą niūriu spindesiu.
Aš norėčiau jaunajam porą žodžių pasakyti,jeigu 
norėtų paklausyti,- tarė vyras sunkiu balsu,vis 
cigarą laikydamas tarp dantų.

Kodėl ne...laiko aš turiu, bet aš tamstos nepažįs- 
.-atsakė Olavas.
Lies juk esame kaip ir pažįstami, - atsakė pro ci- 
ą,ir jo balse buvo kažkas nuodinga ir paslaptin- 
- daugiau negu pažįstami,nors mes nebuvome su 
aas kitu supažindinti -Vyras žengtelėjo į Olavą. 
?u šį vakarą šventi vestuves,ir aš atvykau tavęs 
veikinti.Tavęs,kuris daugeliui mergaičių širdis 
itižei ir daugeliui vyrų gyvenimą padarei tokį juo-’ 
kaip suodžius.Tau, gal būt, būtų visai gera žinoti.. 
Ją taip..- sušuko Olavas įtūždamas,ir jo balsas 
Galavo apyskaitos.

1948.IX.8

"Aš jau nebevadinu jūsų 
tarnais,nes tarnas nežino, 
ką jo viešpats daro.Jus 
pavadinau prieteliais..." 

Jono 15,15.

Pasak B.Pascal' į,Kristus kru
vins i s savo agonijoje iki pasau
lio pabaigos.Ta agonija tebesi
tęsia ir šiandien-pasaulis grę
žiasi nuo Dievo,Kristus nuolat 
gyvena savo Tiesoje,savo Meilė- 

kime-Bažnyčioje,kuri dažnai už
sispyrusių ir apakusių stumiama 
į šešėlį.

Tikrasis kunigas - alter Chri-

Kad bažnyčia stiprėtų ir tarpoje ir savo Gailestingumo pali-
tų,Kristus paliko kunigus,duoda
mas jiems savo paties valdžią! 
"Kam nuodėmes atleisite,tam jos 
atleistos,ir kam sulaikysite,jos

ŠILUTĖS (Svč.P.Marijos gimi
mo) šventėj su didele iškilme 
švenčiama Šiluvoje,per 8 die
nas, pradedant rugsėjo 8 d

susiraizgiusius krūmus,sparčiai 
žengė pirmyn,nesidairydamas,nes 
vietos buvo pažįstamos.

Pradėjo įkyriai lynoti.Patai
sęs kalnierių ir dar labiau su-: 
sigūžęs,pagreitino žingsnius. 
Štai,perkūno įskeltas medis,dar 
keletas šimtų metrų ir postas, i 
Tyliai švilptelėjo,bet niekas 
jam neatsakė.Dar pažengė kelio- 
liką metrų ir sustojęs apsidai- 1 
rė.Sutartoje vietoje Broniaus ; 
nebuvo,kaip tai atsitiko.Pirmą 
kartą postas be sargybinio.Nus
tebęs vėl paklaidžiojo akimis, i 
Gal paklydo.Ne.Štai toli stebi
ma lyguma,kairėj tiltelis.Jur- , 
gis pabėgėjo į vieną, į kitą pu-i 
sę.bet visur tylu,sargybinio 
nė ženklo.Kas čia galėjo atsi
tikti .Vėl grįžo į įprastą sar
gybiniui vietą ir atidžiai ap
sižvalgė.Naujas vaizdas patrau
kė dėmesįižemėje gulėjo kelios 
popirosų nuorūkos.Iš kuT.Seniai 
jau vyrai nečiupinėjo šių bran
genybių. Jurgis atsiklaupęs ty
rinėjo pėdas.Minkštoje peršla
pusioje žemėje ryškiai matėsi 
batų užkulnių žymės,bet tai ga
lėjo būti ir vaikščiojančio sar 
gybinio.Viešpatie,o kas čia.To
lėliau pilkavo rusiška apkaba, 
pilna šovinių.Kaip gi čia galė
jo atsirasti-Nerviško drebulio 
krečiamas,Jurgis nubraukė kepu-

sulaikytos"./Jon.,20,23/.Šitokiojstus-veikmingu širdies kilnumu 
galips neturi nė angelai, kurie ’ ’ ”* .
Viešpatį garbina per amžius.

jlepaprastos yra kunigo parei- 
gos/.Kaip G.Papini,Popiežiaus Ce- 
leętino VI vardu rašydamas laiš
ką /kunigams, sako, "kunigas yra 
tarpininkas tarp Dievo ir žmo
gaus, tarp žmogaus atitolstančio 
irjDievo jį sekančio,tarp maiš
taujančio žmogaus ir visagalio 
Dievo,tarp atgalios pasitraukian 
čib1 žmogaus,susigūžusio savo be
jėgiškume ir Dievo,Kuris neper
maldaujamoje ir begalinėje savo 
meilėje laukia iš jo visko"A

pianaien, kana nat.Bažnyčia 
daugelyje Europos kraštų įnir- 
tuslai puolama, kada žmon ems 
siūlpma į religiją 
į taiįtos opiumą,-ki

žiūrėti,kaip 
■kunigo parei

gos ir uždaviniai dar atsakinge
sni, o kryžius dar sunkesnis.Jis 
turi būti šviečiančio žiburio 
nakties tamsybėse,stiprinančia 
druska laikų chaotiškume.

Tremtyje kunigo vaidmuo įgau
na vieną aspektą;jis turi būti 
Geruoju Ganytoju ir ne kartą ieš 
koti vienos paklydusios sielos; 
jis turi palaikyti religinę ug
nį tautiečių sielose ir kartu 
kurstyti viltį,kad nepavargtų;

ir nepalaužiamu meilės pasireiš
kimu rodo kelią į amžiną Tėvynę; 
tikintieji - gyvosios Bažnyčios 
nariai - sudaro vieną sielų kai
menę ir dalyvauja mistinėje Kri
staus agonijoje.
Jis turi tęsti religinės mūsų 
tautos tradicijas,pats ieškoda
mas stiprybės Viešpatyje.

Kunigas yra šauklys,kelio ly
gintojas ir tiesėjas Viešpačiui 
į žmonių sielas.Jis negali pai
syti, ar tai kam patinka,ar nepa
tinka, nes pats Kristus įspėjo 
nelaukti dėkingumo;
- Jei pasaulis jūsų nekenčia, 

žinokite,kad manęs pirma jūsų 
nekentė...Tarnas ne didesnis už 
savo valdovą.Jei jie mane perse
kiojo, persekios ir jus;jei jie 
laikė mano žodžių,laikys ir jū
sų" /Jon.15,18-20/.

Visi katalikai turi gerai ąp- 
mąstyti B.Pascal'io žodžius /Mis 
terium Christi"/,pasakytus Vieš
paties vardu;"Esu tau artimas 
savo žodyje,užrašytame šv.Rašte. 
Esu tau artimas savo dvasia Baž
nyčioje ir gerais įkvėpimais.Esu 
tau prieinamas savo galia kuni
guose, o savo malda-tikinčiųjų 
bendroje maldoje”.

Kun.Br.B.Markaitis S.J-, 
š.m.rugsėjo 12d.Londono Lie
tuvių bažnyčioje laiko pir
mąsias iškilmingas šv.Mišias.

Jėzuitas Bruno B.Markaitis, 
gimus 1922 m. 1931 m.stoja i, 
Jėzuitų Gimnaziją Kaune.1941 
pradėjęs Filosofijos studijas.

jas baigia 1944m.Berchmansko- 
lleg,Pullach b/lianchen.l945ni. 
Teologijai persikelia į Pon- 
tificia Universita Gregoria- 
na,Romoje.1948 birželio 19d. 
pabaigia savo studijas Heyt- 
hrop College,Oxford,o rugsė
jo 8 pašventinamas Kunigu.

rę nuo ausų ir įsiklausė,ar tai 
tik jam pasigirdo ar iš tikrų
jų iš kairės suskambėjo metalas, 
gal ūkininkas mišką kerta.Bet 
vėl tylu.Firmas impulsas buvo 
tuoj grįšti ir pranešti vadui, 
bet pabijojo apsijuokti.Gal,pa
stebėjęs ką įtartino Bronius 
nuėjo pasitikrinti.Bet ta apka
bant Jurgis,atsargiai lenkda
mas šakas,beveik keturiomis pra
dėjo slinkti į kairę,kur pasi
girdo plieno dūžis.Nenurėplio
jo nė Šimtą žingsnių,kai vėl 
pasikartojo tas pats garsas. 
Suspaudęs kietai revolverį,su 
plakančia širdimi,slinko vis 
pirmyn ir pirmyn.Kas tai.Lyg 
ba1s a i L Sve timi-rusiški.Tanki o s 
eglaitės trugdė matyti,gal grį
žti .Ne.Pirmyn.Pilvu šliauždamas 
pasiekė tankumyną ir jam« pama
žu pasinėrė.Atsivėręs vaizdas 
buvo baisus;aikštelė buvo pil
na lig dantų ginkluotų priešų. 
Už medžių matėsi net tanketės, 
o šone,netoliese,stovėjo,matyt 
karininkai ir badydami žemėla
pį, kažką tarėsi.Abejonės nebu
vo ;ruoštasi puolimui.

Jurgis jau pakankamai matė. 
Reikėjo kuo greičiausiai grįž-r 
ti.Jau tyliai patraukė vieną

koją atgal,kai užpakaly, tuoj 
už savęs išgirdo šuns lojimą 
ir pajuto blauzdoje skausmą. 
Slėptis nebuvo prasmės ir lai
ko. Negaiš dama s šovė į šunį ir 
pakilus,kiek kojos leido,pasi
leido atgal genamas šauksmų ir 
šūvių.Kol kas laimingai,pro ša- 
lį.Metėsi į šoną,gal nesivys. 
Bet ne.Tuoj pasijuto persekio
jimas.Plačiai išplėstom akim, 
su šalčiu nugaroje šokdavo karts 
nuo karto į salis,vengdamas kul- 
kų.Gyvent,tik gyvent,bet kokia 
kaina gyvent!Viešpatie,Viešpa
tie, Viešpatie gelbėklBūvis.Ir 
nepajėgdamas patraukti dešinės 
kojos,Jurgis griuvo į samanas. 
Suprato- jau viskas baigta.Le
dinis šaltis,beveik paralyiuo- 
damas sąmonę,perliejo kūną.
- Tik gyvo,kad nepaimtų,-su

spėjo gimti mintis.Aplink vėl 
sutratėjo šūviai,bet šį kartą 
nepataikė.Pašliaužęs dar metrą, 
ištraukė granatą ir,dantimis 
nuplėšęs virvutę,iškėlė mesti, 
bet šūvis,pataikęs į galvą,už
migdė amžiams.Sprogusi rankoje 
granata nukirto eglės šaką,ir 
ši, krisdama, tartum vainikas,pri
dengė veidą

 JOHANNES LINNANKOSKI -------------- :----------
Žinomas suomių rašyto jas.Čia spaus- 

diname fragmentą iš jo romano "Daina apie raudo-
nąją gėlą".

Vertė- ANTONIJA ŽAGRAKALIENĖ
(2)

Stiklines vyro akys atrodė išsipūtusios ir iš vi
durio lėlyčių veržėsi lyg du deganti adatų smaigaliai
- Tau,kuris visą pasaulį užvaldė! ir kuris vis dėl

to uaugeliui vargšų paskutinį ėriuką atėmei,tau šį 
vakarą,galbūt,gerai bus sužinoti...kad...ar tu manai, 
kad tu pats gauni nekaltą avinėlį...

Vyras matė,kaip Olavo žvilgsnys pa tamsėjo,kaip 
jo šnervės išsiplėtė ir virpėjo.Jis peržvelgė jauną
jį nuo viršugalvio iki padų,lyg pakirstą medį,kuris 
dabar laukia paskutinio kirvio kirčio.vyras tad ir 
nusprendė šitą paskutinįjį smūgį tuojau smogti;
- Na,kaip veikia šitai. Daug laimės; - jis ironiš

kai nusilenkė. -Aš vis dėlto turiu didžiausią na

grindą šitai pasakyti,kadangi mes esame dalininkai 
to paties...
- BailysI Prakeiktas šėtonas! - pagaliau prasiver

žė Olavas įtūžimu.Jis šoko ant vyro.Pyktis padvigu
bino jo jėgas,abiem rankom jis griebėsi už apikak- 
lės ir aukštai jį iškėlė į orą.
- Mano palaiminimą tu pajusi! - sušvokštė Olavas 

pro dantis.Jis vis dar jį laikė aukštai iškėlęs ir 
purtė taip,kad kietai sulaidyta maršinių krūtinė 
braškėjo.Vyras porą kartų sumaskatavo kojomis,bet 
po to jis nejudriai pakibo.Veidas išblyško,cigaras 
iškrito iš burnos ir Olavas juto,kaip kūnas pasikei
čia į sudribusią susmukusią mėsos masę.
- Pasigėręs aš esu...ir..ne..ne..nežinau nieko ką 

aš kalbu,nieko nežinau,ką...- mikčiojo vyras pabalu
siomis lūpomis,ir tai skambėjo kaip paskutirffeji 
lašai iš ištuštintos statinės...
- Tavo laimė,kad taip yra,kitaip... - Olavas smar

kiai paleido vyrą ant žemės. - Laukan!
Išblyškęs žmogus vos galėjo tiesiai laikytis.Jis 

pasvyravo,lyg sąmonės netekęs,ir po to iššliaužė 
laukan nepasakęs nė vieno žodžio.

Olavas stovėjo vidury kambario.Jo ausyse ūžė ir 
šviesos akyse šokinėjo.

( Bus daugiau )
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♦ LONDONAS. į Angliją atvyKo 
pabėgąs iš Cekoslovakijos,bū
vąs min.pirm.pavaduotojas Dr. 
Peto Ženki.Jis pareiškė;"Mano 
gyvybė buvo nuolat pavojuje, 
kol aš su savo žmona pabėgau. 
Prie manąs nuolat buvo trys 
ginkluoti sargybiniai".Nuo va
sario mėnesio iš Čekoslovaki
jos pabėgo 52 Parlamento ats
tovai,? būvą ministerial,13 
generolų ir apie 80 lakūnų.
* STOKHOIMAS. Tapptautinio 

Raudonojo Kryžiaus konferenci
ja priėmė konvenciją civilių 
apsaugai karo metu.Konvencija 
draudžia imti įkaitus,be teis
mo bausti mirtimi,draudžia vi
sų rūšių smurtą ir kitais bū
dais siekia apsaugoti žmones, 
kurie pakliūtų į svetimos val
stybės tankas.Konferencija taip 
pat priėmė rezoliuciją,kuria 
visos tautos yra prašomos už
drausti naudoti atominą ener
giją karui.
<b 1ISKVA. Raudonoje aikštėje 
prie Lenino mauzolėjaus buvo 
palaidotas Andrei Zdanov,52 
metų amžiaus,kuris buvo Sovie
tų Politbiuro narys,Kominfor- 
mo steigėjas ir buvo skaitomas 
pirmuoju kandidatu į Sovietų 
diktatorius po Stalino.Zdano- 
vas mirė.kaip oficialiai pra
nešama, nuo arterijų sklerozo. 
Apie jo ligą nieko nebuvo ži
noma .
ę BELGRADAS. Marš. Tito per
tvarkė Jugoslavijos ministerių 
kabinetą.Vice-premjeras Karde- 
lij paskirtas užs.reik.minis- 
teriu.o vid.reik.min.Rankovič 
tapo vice-premjeru.Abu šiuos 
ministerius Kominformas apkal
tino esant Maskvos lini jos prie•

» PARYŽIUS. Pažangiųjų Kata- 
likų partijos lyderis Robert 
Schuman,kuris gavo Prancūzijos 
Parlamento pasitikėjimą,suda
rė naują koalicinį ministerių 
kabinetą.Schumanas be ministe— 
rių pirmininko portfelio,pasi
ėmė ir Užs. reik.ministerio 
portfelį.Socialistai,kurie pa
skutiniu momentu sutiko įeiti į Schumano vyriausybą,pasiėmė 
finansų,vidaus reikalų ir dar
bo ministerija s.Būvąs min. pir. 
radikalas Marie tapo vice-prem-

jeru ir vadovaus Prancūzijos 
delegacijai JTO suvažiavime.
ft LONDONAS. 17 DI’ jugodlavų,
kurie dirbo rexhati anglių ka
syklose, sustreikavo, reikalau
dami šiltų valgių 3 kart į die
ną.Jie gaudavo tokį pat mais
tą ir atlyginimą,kaip ir kiti 
darbininkai,bet buvo nepaten
kinti, todėl buvo iškelti iš 
kostelio,deportaci jai.
< LONDONAS. Foreign Office 
pranešė,kad Sovietų armijos 
pulkininkui Tokajev leista ap
sigyventi Britanijo je.New York 
Times rašė, kad pulk Toka jev yra 
lėktuvų ir raketų inžinierius 
ir pabėgo iš oovietų Zonos Vo
kietijoje.
® FARYZIUS. Europos Ikonom!- 

nio Bendradarbiavimo Taryba, 
kuri turėjo paskirstyti 17-kai 
valstybių gautąją I.laršalio pa- 
gelbą,negali pasiekti susita
rimo. Komi te ta s iš 4 valstybių 
/Britanija,Prancūzija,Italija 
ir Olandija/ buvo sudarąs pa- 
gelbos paskirstymo planą,bet 
kitos valstybės užprotestavo, 
nes joms buvo mažai paskirta. 
Tas nesusitarimas gali pakenk
ti Europos Atstatymo Plano pre
stižui Amerikoje ir užtraukti 
pagelbps siuntimą.
0 CYPRUS. Cypro policija su- 

rado paslėptą dinamitą,kuris 
būvąs paruoštas susprogdinti 
baigiamą įrengti amerikonų ka
rišką radio stotį.Manoma.kad 
tai komunistų darbas.
• .AIMAN. Arabai ir žydai, pet 

JT reprezentantus,susitarė dėl 
paliaubų Jeruzalėje .Abi pusės 
atitraukia savo kariuomeną iš 
Raudonojo Kryžiaus ra jono.Ame
rikos Valstybės Departamentas 
paprašė Čekoslovakiją sustab
dyti oro susisiekimą naikintu
vais ir ginklų pristatymą Iz
raeliui, kas buvo Saugumo Tary
bos uždrausta.

® VAŠINGTONAS. Amerika siun
čia į Viduržemio jūrą lėktuv
nešį Franklin D.Roosevelt /su 
72 naikintuvais ir 48 bombone
šiais/ ir 15 kitų karo laivų, 
vieton ten esančių 14 karo lai
vų.
• MADRIDAS. Gen.Franko suti

ko pravesti š. m. lapkričio 
mėnesį savivaldybių rinkimus 
Ispanijoje.
• PRAHA. Rugsėjo 3 dieną sa

vo provincijos namuose mirė 
būvąs Čekoslovakijos Prezi
dentas Dr.Edvard Beneš.Jis bu
vo 64 metų amžiaus ir,kaip pa- 
skutiniomis dienomis buvo pra- 
nešinėjama,sirgo arterijų skle
roze.Dr. Benešąs laidojamas vai-

]stybės lėšomis trečiadienį Fra- 
-hoje.D.Britanijos karalius pa
siuntė vielionės našlei užuo
jautos rtelegramą.
< VARŠAVA. Lenkijos saugumo 
policija paleido kun.Z.Koczyn- 
skį, ''Tygodnik "arszawski" re
daktore ų, kuris buvo suimtas
už "priešvalstybiną veiklą". 
Jis dabar bus policijos prie
žiūroje,© jo laikraštis sustab-i 
dytas.
S TIRANA. Albanija pasiuntė 

JT gen.sekretoriui protesto 
notą,kurioje nusiskundžia,kad 
Graikijos kariuomenė perėjo 
Albanijos sieną ir kovojo su 
Albanijos pasienio sargyba.Gra 
kų "provokacijos" esą buvo Bri: 
tų ir Amerikos dalinių remia
mos.
• .SANTIAGO. Čilės Prezidentas 

pasirašė "Demokratėjoę apsau
gos įstatymą",kuriuo Čilėje 
komunistai nustoja balsavimo 
teisių.
• AMSTERDAMAS. Olandijos ka- 
ralienė Vilhelmina atsisakė 
nuo sosto savo dukters Julia
nos naudai.į princesės Julia
nos karūnavimo iškilmes,rugsė
jo 6 dieną,atvyko Europos val
stybių monarchai.D.Britanijos 
karalių atstovavo Irincese Mar
garet.Kaip žinome,naujoji Olan
dijos karalienė Juliana yra 
ištekėjusi už Princo Bernhar- 
do ir turi tris dukteris.
• BERNAS. 13 Vakarų Europos 
valstybių delegatai buvo susi
rinką Šveicarijoje į _uropos 
Parlamentarinį ..ongresą, kurį

LIETUVOS KARIUOMENĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKAIS (Iš br. Matuzu-Belecku filmų)

Aktualijoj
ROCHDALE’je St.Patrick’s te 
nyčioje,rugsėjo 11 d. 11 va] 
apylinkės lietuviams pamali 
Šv.Mišių metu bus palaimiu- 
Juraičio Albino ir Gineity: 
Virginijos moterystė.
MANCHESTER’io ir apylinkės 
tuviams Šv-Mišios rugsėjo 1 
10,3o vai.Sisters of Notre 
me bažnyčioje (Cheethamhii] 
Rd.Manchester 8).Prieš Mlši 
išpažintis.

Pereitą savai tą atvykc 
Vokietijos 1 vyras,4 r 
rys ir 9 šeimos.

paručšė Nuropos jungtinių val
stybių Konstituciją.į Europos 
jungtines valstybes laikinai 
įeis tik Vakarų . uropos vals
tybės ir sudarys šių valstybių 
federaciją su centro vyriausy
be, kuri turės valdžią virš pa
skirų kraštų vyriausybių.į 
Eurppos parlamentą kiekviena 
valstybė siųs po du atstovu 
nuo milijono gyventojų.

MASKVA. Aukščiausioji Tary
ba paskrlbė dekretą,kuriuo kiek 
vienam Sovietų Sąjungos pilie
čiui suteikiama teisė nusipirk
ti, arba pasistatyti nuosavą 
namą.Miestai ar apskričių vyk
domieji komitetai skiria skly
pus statybai /miestuose-6COkv. 
metrų,kaimuose 1200 kv. m./ir 
tvirtina mamų projektus.Namai 
gali būti vieno arba dviejų 
aukštų,nuo vieno iki penkių 
kambarių.
• BELGRADAS♦ Pagal naują Ju- 
goslavijos įstatymą,angliaka- 
siaus bus mokamas,panašiai kaip 
Rusijoje.akordinis atlyginimas.
• FAR YLIUS, Prancūzijos min. 
pirm.R.Schuman įteikė aukso 
raktą JTO gen.sekretoriui Try
gve Lie,tuo būdu laikinai at
sisakydamas Palais de Chaillot 
suverenumo.Šiuose rūmuose nuo 
rugsėjo 21 dienos posėdžiaus 
Jungtinių Tautų suvažiavimas.
• PRETORIA. Pietų Afrikos prem 
jeras Dr.Malan pasakė,kad jis 
negalėsiąs dalyvauti Britų Co
mmonwealth' o ministerių pirmi
ninkų Konferencijoje Londone 
spalių 11 dieną.
• VAŠINGTONAS. JAV vyriausy

bė pasiūlė D.Britanijai ir Pran. 
cūzijai persvarstyti reparaci
jų iš Vokietijos klausimą.No
rima sustabdyti Vokietijos pra
monės įmonių ardymą ir išveži
mą.kad Vokietija galėtų efek
tyviai prisidėti prie Europos 
atstatymo.

AKTYVUMAS BERLYNE. Derybos su Rusija buvo perkeltos iš 
Maskvos į Berlyną.1-o ilgų ir sunkių pasitarimų Maskvoje, pri
eita prie dalino susitarimo Berlyno krizės reikalu.Tas susi
tarimas, tačiau, yra tik sąlyginis-priklausantis nuo to,ar Gen. 
Gubernatoriai,kuriems Berlyno klausimai tapo pavesti,prieis 
prie susitarimo ar ne.Kitais žodžiais,-derybos toliau vietoj 
Maskvos bus vedamos Berlyne.Oficialių komunikatų dėlMMaskvos 
derybų nebuvo,tačiau yra manoma,kad per Maskvod derybas buvo 
principiniai susitarta dėl valiutos,transporto ir prekybos. 
Detalės pavestos išdirbti Gubernatoriams Berlyne.Tos detalės 
tačiau yra tiek sunkios ir komplikuotos,kad apie galutiną 
Berlyno krizės išsprendimą būtų dar per anksti galvoti.Dėl 
transporto,t.y.Berlyno blokados nuėmimo,jokių technikinių 
sunkumų nėra;geležinkelių linijos yra geram stovyje ir trau
kiniai stovi pasiruošė važiavimui,kai tik bus duotas įsakymas. 
Bet, ir tai yra labai didelis "bet",tas įsakymas tol nebus duo
tas, kol nebus susitarta dėl valiutos,kame ir glūdi didžiausi 
s unkumai .--------------------------------------------------------------------------------------------------

Būdingą juoką paduoda "ET". Rytų Europoje keliauja vienas 
vakarietis.Kelionės metu išsikalba su bendrakeleiviu, iar klau
sia jį! "Kaip,daug žmonių yra priešingų valdžiai".Užklausta
sis atsakė! "Šeši". "Kaip tai,-tik šeši"-nustebo vakarietis. 
"Taip.Jūs,aš,jis,ji,mes ir jie..." buvo atsakymas.

• LONDONAS. JAV atominės ener
gijos specialistas Johnson ir 
kiti 6 mokslininkai atvyks į
D.Britaniją,slaptai konferen
cijai su D.Britanijos ir Kana
dos atominės energijos speci
alistai s .Posėdis įvyksta Har
well atominėje laboratorijoje, 
kurią saugoja stipri policijos 
sargyba.Johnson pasakė,kad A— 
merikos atominės energijos sto
tyje Oakridge dabar dirba 35 
tūkstančiai žmonių.
*■ LONDONAS. Atsižvelgiant į 

pavojingą tarptautiną padėtį, 
D.Britanijos minister!ų kabi
netas, turėjąs kelis posėdžius 
gynybos klausimams svarstyti, 
nusprendė priimti planą apsi
ginklavimui bei demobilizaci
jos sustabdymui.Apsisaugoti 
nuo incidentų Berlyno krizėje, 
manoma,didesnių priemonių ne
teks imtis, nes šiuo klausimu 
yra šansų susitarti.Bet liks 
dar kita,ilgalaikė problema- 
nedraugiškumas tarp Rytų ir 
Vakarų,su karo perspektyva.To
dėl norima pailginti privalo
mą karo tarnybą nuo 12 iki 18 
me.nėšių.
• LONDONAS. Karo minister!s 

Skinwell kalbėdamas per radi
ją apie reikalą padidinti Bri
tanijos Teritorialą Kariuome- 
ną,pasakė,kad pokarinis kariuo
menės sumažinimas buvo pagrį
stas daleidimu jog pasaulis 
taps labiau taikingas,Bet,ne
laimei, galimybės neramumams 
kai kur iškilti yra dabar žy
miai didesnės,nei buvo prieš
12 ar 18 mėnesių.Ministeris 
kreipėsi į patyrusius karinin
kus ir kareivius grįžti į ka
riuomenė .

NAUJOS KNYGOS
LITHUANIAN FOLK ART. J.Baltru 
šalčio,Fh.D. Leidėjas T.J.Viz 
girda, išleido "Aufbau" .Gražus 
leidinys anglų kalba, daug iii 
stracijų (kryžių, juostų, droži 
nių, indų), brangi knyga kiekvi 
nam lietuviui ir vertinga do
vana liaudies meno mėgėjui.

TECHNIKOS PASAULIS_______
SVAJONĖS APIE DANGŲ IR ŽIMB. 
Redagavo Br.Ke taraus kas, Dedel 
storfo Lietuvių Stovyklos Spa 
do s Mylėtojų Sambūrio leidiny 
PRIE VILTIES KRYŽIAUS. Juozo 
Frunskio.Išleido kun.P.M.Ju
ras, Chicago,1948m.

ANGLIJOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Prieš kurį laiką prasidėju
sios pirmenybės,dėl užėjusio 
blogo oro bangos,turėjo vėl 
kurjam laikui nutrūkti.

Šiuo metu jau yra įvykusios 
3-jos pirm.rungtynėsiManches- 
terio "Kovas"-Todcasteris/lai- 
mėjdb "Kovas”/,Halifax-Todcas- 
teris /laimėjo Halifax/ ir"Ko- 
vas"-Halifax /neužskaitytoš/. 
Nė vienų rungtynių dar neturė
jo Clay Cros ir Sleaford.

Pagerėjus orui numatoma pa
spartinti pirmenybių eigą.

Manchesterio ir Halifax spo 
tininkų tarpe kilo sumanymas 
sudaryti Anglijos lietuvių kre 
šinio rinktiną,kuri po atatin
kamo laiko galėtų dalyvauti _‘Jf 
glijos krepšinio pirmenybėse, 
bei reprezentuoti lietuvišką
jį krepšinį. 1

Frasidenčiose šių metų Ang
lijos krepšinio pirmenybėse 
dalyvauja ir Lanchesterio lie
tuvių krepšinio k-da "Kovas''..

K-da,norėdama kiek galint I 
geriau pasirodyt,paremta Man-J 
chesterio lietuvių klūbo,ieš
ko išsinuomoti salą,kurioje 
galėtų intensyviai treniruotis

Tai yra vienintelis lietu
viškas vienetas,aktyviai reiš
kiantis anglų sportiniame gy
venime ir kurio pasiektus lai
mėjimus ne vieną kartą pažymė
jo anglų spauda.

Vieneto užsimojimas įsigy
ti salą,kurioje galėtų treni
ruotis re tik pats vienetas, 
bet ir numatoma sudaryti rink
tinė, turėtų būti paremta visos 
lietuviškos visuomenės.Savo 
dalį,mano manymu,turėtų įneš
ti ir D.B.L.S-ga,nes tai jau 
yra mUsų tautinės reprezenta
cijos reikalas.

V.S,

i

TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE
Rugsėjo 8-osios Minėjimas bos šį sekmadienį (1948.IX.12) 
5 val.3o min.p.p.Westminster Katedros salėje,Victoria, 
London,S.W.l. (Požeminio traukinio ir autobusų sustojimas- 
Victoria stotis.) Kviečiami visi lietuviai atsilankyti.

Ireliske Skyriaus Nariui
MACŪRUI STASIUI, 

jo mylimam tėveliui Vokie
tijoje mirus,reiškiame 

gilią užuojautą.
. D.B.Lietuvių Sąjungo: 

Treliske Sk.Valdybe 
ir Nariai

Mūsų priešlėktuvinė artileriJa Rugsėjo 8-osios 
di eno s para d e-_ __ ____

Sukūrus lietuvišką Seimą ’ 
p. JUOZUI ZINKEVIČIUI ir ’ 
p. MARIJAI ŠNEIDERAITEI, J 
nuoširdžiai sveikiname lin-’ 
kėdami gražiausio gyvenimo ( 

J.Drąsutis,A.Bugenis»

o ZZ’zzrv
AV.'AV.VlW.VAW.V.S

• AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
■ ir Kontinento siuvėjai tu- ;
■ ri didelį pasirinkimą geriau-; 
Isįos kokybės medžiagą.
■rubai pasiuvami pagal pagei- ;
■ daujamą stilių.Pristatymas už;
! tikrintas 4-6 sav.laikotarpy.;

MAURICE, ;
■9, BURTON St. NOTTINGHAM . ;

(telef.40832 ) arba
J12, NEWLAND , LINCOLN . ]

( telef.Lincoln 10949 ) ;
WVAWAWVAVAWAV.V.WAWAV

MAŽULAITIS Jurgis, gyv.21,Han
ley St.Nottingham, ieško Fe - 
rulį Albiną, kilusi nuo Fager- 
navės km.

- ........ ..... .................
Anglą šeimai reikalinga mote
ris namų ruošai, turinti supra 
timą valgių gaminime.Atlygini 
mas £ 3 į savai tą ir visas 15 
laikymas.Teirautis "BL" Redai

Prašomi atsiliepti Sąjungos 
Centrui-Kostas Ališauskas, 
sūnus Baltro,iš Garliavos ir 
Jonas Žardeckas.

Lietuvis amatininkas 36 m. 
nori susirašinėti su lietuvai- 
te.Rašyti-Mr.Stanaitis Pranas, 
D & W.H.Uoomera, south Australia

Eugenijus Pukinskas.nuo pa- 
kruojaus,ieško giminių ir pa
žįstamų. Atsiliept i-LIr.Eug.Pu- 
kinskas,Algoma Central Rly, 
Ma gpei,Ont.Cana da. __________
Prašomi atsiliepti į Sąjungą- 
Jona s J i et uvninka s, gyvenąs 
Zeedorfe,Vladas Kurtinaitis, 
gyv.Haag. Ričardas Hubertas. 
gyv.Reutlingene.Zygmund Ler- 
hameris(iš Tauragės)gyv.Dres- 
dene.
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