
Trumpa musu kelione per šia žeme. 
Tartum mažyčiai laiveliai iriamės per 
vandenyna, ituzusiu bangu sen bei ten 
mėtomi, kol pagaliau pasiekiame Am
žinybes uosta. Peržengiame gyvenimo 
rubikoną — dar valandėlė musu seselis 
tuno artimųjų sirdyse — ir pagaliau sis 
pasaulis pamiršta keleivi — Žmogų, laikas 
palengva užlygina išmintąsias jo pėdas, 
gyvenimo kova tęsia toliau naujos gyvybes, 
nauja žmonių karta. Nesuskaitomi mili
jonai pri£a_jnus gyveno, — šiandien jie 
visi Atlapus, — greit, oi, ne nepajusime, 
kaip greit ir mes prie ju prisijungsime; 
ateities žmonijos kartu toks pat likimas.

Savo gyvenimo trumputėje kelionėje 
retkarčiais mes tartum staptelime, prisi
mename pries mus gyvenusiųjų kartu li
kimą, o kartu ir savo, giliau susimastome, 
dvasioje pabendraujame su Amžinybėn 
Iškeliavusiais savo artimaisiais, gimdy
tojais, bičiuliais ir visa mirusiųjų karalija. 
Tai Vėlinės, kurios minimos kiekvienu 
metu lapkričio antraja. x

Puiki krikščioniškojo pasaulio mintis 
Velinese: pirsimink mirti — dulke esi, 
1 dulke ir pavirsi... O, kad kiekviena 
diena, kiekviena valanda ir minute visa 
žmonija širdyje nešiotu šia minti, tai pa
saulis nebotu šiandien nuslakstytas ne
kaltu kūdikiu krauju, milijonai motinu 
nelaužytu sau ranku, aukodamos savo sū
nūs karo demonui, badas, skurdas ir įvai
riausi žemiški trukumai netemdytu žmoni
jai tokiu trumpu keliones dienu per si pa
sauli!

Mes, lietuviai, jau antras Vėlinės is 
eiles minime be gimtųjų namu, išpiešti is 
seimos židiniu, išstumti is gimtosios žemes. 
Nesusirinksime šiemet 1 gimtojo kaimo ka
pinaites aplankyti savo pirmtaku kapu, 
našlaičiai neiziebs Vėliniu žvakutes ant 
savo gimdytoju kapo, kažin, ar užžibins 
kuri nors sese lietuvaite kuklia Vėliniu 
žvakute ir ant musu Nežinomojo Kareivio 
kapo Kaune ir Vilniuje? Užtat siose Ve
linese prisimindami mirti, mes kartu prisi
mename ir gyvenimą. Šios žemes keliones 
mes nebaigsime svetimoje salyje, mes ne
galime peržengti gyvenimo slenksti, kol 
nejaučiame po savo kojomis gimtosios 
žemes. Zuvusiuju uz Lietuvos laisve krau
jas, Nežinomojo Kareivio vele mus iparei- 
goja gyventi ir kovoti uz musu protėviu 
žeme, uz musu Lietuva.

Likusysis kelias per šia žeme mums ir 
taip jau nemielas, daugeliui gal atrodo 
net beprasmis, tad nors tarpusavio sugy
venimu lengvinkime ji vienas kitam. Dau
giau širdies parodykime brolis broliui, ma-/ 
zlau' kreipkime dėmėsi i save, mažiau 
sielokimes žemiškomis gėrybėmis. Jos yra 
lygiai tokios pat dulkes, kaip ir mes. Jos 
dar greičiau zuva, kaip žmogus. Tikrasis 
Žmogus is viso nemiršta. Tik žmogiškojo 
pavidalo rėmai, is dulkiu susidedanti,

Del Belin stovyklos lietuviu 
kariu likimo

Šiemet rugsėjo 11 d. is Belin belaisviu 
stovyklos (Schleswig-Holstein krašto) neži
noma kryptimi buvo išvežta apie 1.100 
lietuviu kariu. Bėlin stovykloje musu ka
riai gyveno labai sunkioje būklėje. Lue- 
becko Liet. Raudonasis Kryžius ir apy
linkių lietuviu komitetai, remiami visu 
lietuviu, padėdavo kariams maisto produk
tais, rūkalais ir drabužiais. Staigus ju iš
vežime ir paaiškinimas, kad jie išvežami 
kaip karo belaisviai, lietuviu tarpe šukele 
didelio susirūpinimo.

Dabar mus pasiekė tikra žinia, kad 
musu kariai šiuo metu yra Belgijoje ir 
dirba žemes ūkyje. Jie laikomi ne kaip 
karo belaisviai, bet kaip internuoti kariai. 
Yra žinių, jie netrukus bus paleisti, gi pir
moje eileje tie, kurie Vokietijoje turi savo 
giminiu.

Gen. Plechavičius rūpinasi ju palei
dimu ir tuo reikalu yra susižinojęs su gen. 
Elsenhoveriu.

Vėliniu mintys
medžiaga. subyra, issisklaido. Busimo
sioms kartoms mes amžiais liksime 
šviečiančiu pavyzdžiu, jei savo uždavinį 
šioje zemeje tinkamai atliksime. Tiesa, 
sunku šiandien būti Žmogumi, tačiau tik 
gyvenimo sunkumai ir nuolatine kova su
daro ir viso gyvenimo prasme. Musu
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.Dirbkime musu kenčiančiu broliu gerovei' 
Amerikoje prasidėjo rubu rinkimo rudens vajus

Bendrasis Amerikos Lietuviu Fondas 
(BALF), veikias National War Fund šei
moje, nuo savo isikurimo dienos (1944 m. 
kovo men."25 d.) pinigais įvairiomis sumo
mis suselpe lietuvius, esančius siose nuo 
karo nukentėjusiose salyse: Pietų Ameri
koje — 10.000 doleriu, Italijoje — 11.000, 
Prancūzijoje — 35.000, Ispanijoje ir Portu
galijoje — 6.800, Švedijoje — 52.000, Švei
carijoje — 24.200 doleriu. Pašalpa siun
čiama kas menesi.

Daiktais BALF pašalpa issiusta i tris 
vielas: Lietuvon — 80.000 svaru drabužiu 
ir batu; vaistu bei medicinos įrankiu uz 
19.869.24 dolerius per Russian War Relief. 
Dar negauta žinių, ar šie daiktai Lietuva 
pasiekė. Italijon pasiusta — JJ5.000 svaru 
drabužiu ir balu per American Relief for 
Italy. Gauta pranešimas, kad siuntinys 
lietuvius pasiekęs. Prancuzijon — 25.000 
svaru drabužiu ir batu per American Re
lief for France. Taip pat rūpinamasi is-

proteviai savo uždavinį tinkamai atliko, 
musu laiku laisves kovu karžygiai paliko 
kraujo testamenta mums, pradėtąja kova 
mes tęsdami iki galo, užbaigė sios žemes 
kelione, is Anapus dvasiniai stiprinsime 
ateities lietuviu karta išlikti gyvai Lietuvai.
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siusti panašius siuntinius Švedijoje ir 
Šveicarijoje esantiems lietuviams.

Šiemet spalio menesio viduryje Ameri
koje prasidėjo National War Fund rudens 
vajus, kuriame gausiai talkininkaus ir 
BALF. BALF pirmininkas kun. dr. J. B. 
Končius savo pranešime Amerikos lietu
viams ragina visus prisidėti prie šio va
jaus, pabrėždamas, jog visu Amerikos lie
tuviu pareiga yra pasidarbuoti, kad kiek
viename mieste ar miestelyje, kur tik yra 
bent vienas organizuotas lietuviu viene
tas, Lietuvos draugai įsitrauktu i Vajaus 
Komitetus ir inestu savo pagalbos indeli.

Baigdamas pranešima, pirmininkas sako: 
„Noriu is visos širdies kreiptis i amerikie
čius lietuvius: Jauskime ta nepaprasta at
sakomybe. I mus atkreiptos tukstanciu 
lietuviu suvargusios rankos, ašarom ir 
krauju pasruvusios akys ir iškankintos šir
dys. Suglauskime savo gretas ir dirbkime 
musu kenčiančiu, broliu-sesuciu gerovei,”

Saugokimės 
tautiniu pereįunu
Vienas aktualiausiu musu organizuoto 

gyvenimo uždaviniu yra sujungti vienoje 
organizuotoje tautinėje bendruomeneje 
visus musu tautiečius, nepaliekant ne 
vieno ju be globos ir moralines bei medžia
gines paramos. Sis Uždavinys įvairioms 
Vokietijoje gyvenančiu lietuviu organi
zacijoms šiuo melu lengvėja, nes jos visos, 
kaip patiriama, yra paverčiamos Lietuviu 
Sąjungos skyriais, veikiančiais pagal tuos 
pačius, bendrus visai sąjungai, įstatus. 
Šitoks visu musu lietuviskuju organizacijų 
susijungimas ir ju veiklos koordinavimas 
be abejones teigiamai atsilieps visu organi
zaciniam darbui, visam musu buviui ir, 
žinoma, reprezentacijai tiek vokiečiu savi
valdos organu, tiek ir sąjungininku karines 
valdžios ištaigu atžvilgiu. Tačiau musu 
ligšiolinėje organizacijų veiklos praktikoje 
yra reiškiniu, kurie kaip tik šuo metu rei
kalingi greitos ir griežtos inlervencjos bei 
Įsakmiu nurodymu is musu gyvenimui 
vadovaujančiųjų organizacijų puses. Viena 
tokiu reiškiniu čia trumpai paminėsiu.

Pastebėta, kad kai kurie Lietuvos 
„volksdeulsch’ai’’, matydami UNRRA or
ganizacijos svetimsaliams Vokietijoje globa, 
suskato registruotis lietuviu komitetuose 
lietuviais ir, savaime aišku, naudotis visu 
tuo, ka teikia musu tautiečiams ju organi
zacijos. Mums yra gerai žinoma, kad nere
tas šitokiu „volksdeutsch’u” yra buvęs 
naciu civilines valdžios atrama ir net ge
stapo agentu Lietuvoje. Tačiau registruo
jant lietuviu komitetuose, šitokie asmenys 
lengvai, be jokio akiu kaitinimo, patenka 
i sarasus ir gauna nario liudijimus. Ši
toks tautiniu perejunu, tikru vokiečiu ar 
suvokietejusiu lietuviu, skverbimasis i 
musu gretas yra ne kas kita, kaip ruduju 
ziurkiu bėgimas is skęstančio naciu laivo. 
Bukime tikri, kad ju tarpe gali būti ir eile 
buvusiu „memellenderiu", Generalkomisa- 
riato ar Įvairiu gebietskomisariatu bendra
darbiu ir valdipinku, • kurie, mokėdami 
lietuviu kalba, buvo naciu civilinei val
džiai ypač naudingi (pvz., toks švietimo 
reikalams referentas Waitschies ir pan.) 
Jie, prisiglaudė kuriame užkampio komi
tete, gali visiškai saugiai ir ramiai jaus
tis. Tokiu „šiaudiniu lietuviu” tarpe rasis 
vienas — kitas buv/treuhenderis, „vokiš
kos Įmones”, naujai iškeptos 1941—1944 
metu laikotarpyje, savininkas ir panašus 
tipai.

Si klausima neatidėliojant reiktu Įs
kelti visuose Lietuviu Sąjungos skyriuose 
ir paderyti mažiausiai tai, kas neatidėlio
jamai reikalinga, būtent: 1) perziureti lig
šiolines registracijos sarasus ir patikrinti 
vigais galimais ir bendruomeniniame gyve
nime prieinamais budais, ar nėra jos 
nariu tarpe minėtos rusies prisiplakėliu 
ir 2) daug atsargiau vykdyti tolimesne 
registracija čia paminėta prasme. Tai yra 
musu gyvybinis reikalas, jeigu norime, 
kad musu erskeciuoto, kartais net beviltiš
kai atrodančio, kelio i tėvynė nesunkintu 
įvairus prisiplakėliai, musu tautinio kūno 
erkes. Busimoje treciojoje Lietuvos valsty
bėje tokiems asmenims jokios prieglaudos 
neturi būti.

V. C— nas.

Popiczi us pašalpa Pran
cūzijoje esantiems lietuviams

Londono radio žiniomis Popiežius pas
kyrė 200.000 lirų pašalpa Prancūzijoje 
esantiems lietuviams pabėgėliams.

Vokiečiai sasaude 
kpt. R. Marcinkų

D. Britanijos lietuviu savaitrastis „Išei
viu Draugas” Nr. 22 rašo, kad Lietuvos 
Pasiuntinybe Londone s/m. gegužes 19 d. 
gavo oficialu pranešima apie lakūno kpt. 
Romualdo Marcinkaus susaudyina. Ro
mualdas Marcinkus vokiečiu nelaisvėje 
sušaudytas kovo men. kartu su kitais 47 
britu karininkais. «r
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Tik demokratiniai rinkimai rodo tautos valia
Šio karo kailininkai laukia teismo

Neseniai kai kuriose Europos valsty
bėse ivyko rinkimai, kitose valstybėse 
jiems ruošiamasi. Per tikrus demokratiš
kus rinkimus ryškėja tautos veidas, kaip 
tai matyti vakaru Europoje: Norvegijoje 
laimdjo socialistu partija ir Prancuzijoe 
per rinkimus i departamentus rugsėjo 
men. 23 d. irgi laimėjo socialistai. * Spalio 
men. 21 d. Prancūzijoje per rinkimus i 
tautos atstovybe is 522 vietų laimėjo: ko
munistu partija 151, liberalu kataliku po
puliarioji partija 142, socialistu partija 139 
vietas. Kitos partijos uzeme nežymias 
vietas* Kataliku ir socialistu partijos, pa
laikančios de Gaule, susijungė i viena 
bloką ir tuo budu komunistai, nors gave 
ir daugiau vietų, lieka mažumoje. Be to, 
ta pačia diena prancūzai pasisakė uz jiems 
pasiūlyta naujove: išrinktoji tautos atsto
vybe turės paruosti nauja konstitucija. 
Naujojoje konstitucijoje bus pakeičiama ša
lies valdymo forma vienu rumu sistemos 
prasme (dabar Prancūzijoje veikia senatas 
ir parlamentas) ir bus numatyti nuostatai, 
suvarza taip dažna kabineto keitimąsi 
Prancūzu tautu pasisakė uz šia naujove. 
Bustinuose kitu vakaru ir siaurės Europos 
valstybių rinkimuose galima laukti taipogi 
tautu valios pareiškimo.

Kitaip dalykai atrodo rytu Europoje, 
kur teigiama negalint pravesti rinkimus 
vakaru Europos išmėgintais principais ir, 
kur pats žodis demokratija kitaip supran
tamas. Tariau ir čia ima reikštis tautos 
demokratiniai siekimai. Tai aiškiai rodo 
Vengrijos rinkimu rezultatai, kur laimėjo 
opozicijoje esanti mažažemiu nepriklauso
moji partija. Bet TSRS karines misijos 
Vengrijoje pirmininkas mars. Vorosilovas 
rado reiks'.. protestuoti ir nepripažinti 
rinkimu rezultatus. Jo nuomone, salyje 
esftnt kelioms partijoms, jos turėtu susi
jungti i „vienybes frontą" ir tokia forma 
išeiti i rinkimus.

Bulgarijoje ir Rumunijoje rinkimai ry
šium su D. Britanijos ir JAV demarsais 
atidėti. Graikijoje del neramumu ir del 
vis dar neissprestos vyriausybes krizes 
taipogi atidėti kitu metu sausio men. Jugo
slavijoje rinkimai vyksta lapkričio men. 
11 d. Lenkijoje rinkimai busią tik po N. 
Metu, nes, esą, norima duoti galimybes bal
suoti ir tiems lenkams, kurie gris is TSRS 
perleistu ^sričių ir is Vokietijos. Tuo tarpu 
tik menka dalis esančiu Vokietijoje lenku 
dabar pareiškė norą grizti savo tėvynėn ir 
taipogi tik 36% esančios vakaru Europoje 
lenku kariuomenes tepasisake uz grizima 
dabartinėmis sąlygomis.

Vakaru valstybes deda pastangas, kad 
rinkimai rytu Europoje butu pravesti de
mokratiškais principais ir jau pasieks tei
giamu rezultatu. Kaip ivykiai rutuliosis 
toliau, parodys ateitis, bet yra pagrindo 
manyti, kad demokratija gali ir turi lai
mėti.

IR SOV. SĄJUNGOJE RINKIMAI
TSRS vyriausybe paskelbė rinkimus i 

TSRS auksciausiaja taryba 1946 m. vasario 
men. 10 dienai. Rinkimai busią pravesti 
pagal Stalino konstitucijos nuostatus, taigi 
tu rinkimu principai ir eiga mums lietu
viams gerai žinoma dar is 1941 m. Pries?

Auksiniu klevu fone- iškyla kaip gyva 
gimtine. Ir žmones ir vietoves kaip fil- 
tnoie praslenka vaizduotėje. As vartau 
penus paztetamuju ir mano draugu laiškus 
Ir džiaugiuosi jais lyg brangiausiu daiktu, 
kuri man dar pavyko isgelbeti. Štai, vienas 
latakas dar neatplestas. Jis priklauso ne 
man, tačiau jo savininkas, mano vaikystes 
draugas, jau seniai po žeme, o ji rases 
eiandiena yra toli nuo manes ir as negaliu 
jam to laiško gražinti. Man dingteri mintis, 
es atpleehi ne man adresuota laiške ir 
skaitau:

„Ar prisimeni, drauge, kai pries dau
geli metu, ankstyvais rudenio rytais ei
dami i mokykla, salia knygų krepšelio 
nesdavomee ilgus gabalus vielos, 6 paskui 
namo sugrįždavome apsivynioję auksiniu 
klevo lapu virtinėmis? As manau, tau 
relketu šitai prisiminti, nes tu buvai vienas 
vikriausiųjų, tu, kurie daugiausiai prirink
davo lapu. As vakar eidamas parko takeliu 
kažko buvau susimastęs, o man i glebi 
nukritęs klevo lapas primine rudeni, tave 
Ir tolimus, bet taip malonius vaikystes 
laikus, kai mes eidavome rinkti klevo lapu.

Ak, tame klebono sode, pakraščiu, pačiu 
Eatvoriu, buvo tokie dideli klevai 0 tapai, 

ai juos truputi pakaedavo šalna, krisdavo 
dideli ir gražus. Šviečiant saulei mes 
gaudydavome juos, kai tu įsilipdavai i 
medi ir supurtydavai. As prisipažinsiu, 
tau mes, visi berniukai, pavydedavome, 
kad tik tu vienintelis musu Įstengdavai 
priversti medi teves klausyti, tačiau vis- 
vlen as labiau džiaugdavausi būdamas že
moje, kai man 1 glebi krisdavo dideli 

rinkimine kampanija jau prasidėjo. Bu
dinga, kad Rytprūsiai su Karaliaučiumi ir 
Tilže dalyvaus rinkimuose kaip 176 rin
kimu apgarda.

TOLIMESNE JAV POLITIKA
JAV nutarė suteikti TSRS paskola 400 

milijonu doleriu sumai 30 metu is 2 ir 
3/8%. Si paskola išplaukianti is paskolos- 
nuomos sutarties vykdymo. Karas su Ja
ponija paskolos vykdymą buvo sutrukdęs.

Per pasikalbejima su spaudos atstovais, 
JAV prezidentas Truman pareiškė, kad 
del nepasisekusios Londono konferencijos 
Stalinas JAV-bems dar nepareiskee Savo 
nuomones. Todėl JAV laikosi savo lig
šiolines politikos. Trijų Didžiųjų susiti
kimas artimiausiojoje ateityje nenuma
tomas.

Is to aiškėja, kad JAV, kaip ir TSRS, 
laiko naudinga dabartiniu metu laikytis 
delsimo politikos.

PRIPAŽINTA LAI K. AUSTRIJOS 
VYRIAUSIBE

Neseniai Vienoje susirinkę visu Austri
jos provincijų atstovai pasisakė uz dr. Ren
ner vyriausybe. Dabar gi JAV pripažino 
dr. Renner laikinąja Austrijos vyriausybe, 
statydamos jai uždavinį demokratišku rin
kimu budu leisti tautai išsirinkti pastovia 
Austrijos vyriausybe, kuri savo ruožtu pa
ruostu Austrijai kelia i visiška nepri
klausomybe. Tuoj po to ir TSRS pripažino 
dr. Renner vyriausybe; ta pati darysianti 
ir D. Britanija.

LA V ALIUI ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSME

Prancūzijos teismas nuteisė vokiečiu 
okupacijos laikais buv. Prancūzijos mi
nister! pirmininką Pierre Lavai mirti. By
los eiga teisme praėjo triukšmingai ir su 
incidentais. Prancūzijos spauda šia teismo 
procedūra vadina „teismo parodija”, nors 
ir prileidžia, kad Lavai užsitarnavęs mir
ties bausmes. De Gaule atsisakius leisti 
byla svarstyti is naujo, spalio men. 15 d. 
Lavaliui buvo Įvykdyta mirties busme su
šaudant.

VOKIEČIAI KALTINAMI IR DEL 
ZUDYNIU LIETUVOJE

Spalio men. 18 d. Berlyne ivyko pir
masis D. Britanijos, JAV, TSRS ir Pran
cūzijos karino tribunolo posėdis 24 svar
biausiems karo kaltininkams teisti, tarp 
kuriu yra Goering, Hess, Ribbentrop, Ro
senberg ir kt. Teismas susipažino su jam 
Įteiktu kaltinamuoju aktu ir nutarė byla 
pradėti svarstyti Nuernberge s. m. lap
kričio men. 20 d. Kaltinamojo akto nuo
rašai Įteikti visiems kalinamiesiems (be 
Max Bormann, kuris dar nesugautas) ir 
duota jiems teise patiems gintis arba pra
syti valdiniu gynėju.

Akte ‘kaltinimai sugrupuoti keturiuose 
skyriuose: 1) nusikaltimai vedant agresine 
politika, 2) nusikaltimai prlee taika, 3) 
nusikaltimai prieš karo vedima, nesilai
kant tarptautiniu konvencijų ir 4) nusi
kaltimai pries žmoniškumą. Be 24 svarb. 
karo kaltininku, dar kaltinami: Vokietijos 

auksiniai klevo lapai ir as vikriai rink
damas juos verdavau i virtine.

Ak, me® ir iedyke tada buvome! Kle
bonas mus įsileisdavo i soda lapu rinkti, 
bet jis nežinojo, kad mes jam ir obuoliu 
nurinkdavome, ypačiai nuo tu obelų, ku
rios arčiau tvoros būdavo. Tada ir krep
šeliai, kuriuose mums triukšmaujant, ra
miai ilsėdavosi musu knygos, vėl issipus- 
davo lygiai, kaip ir mums ateinant, kai 
nesdavomee motinu paruostus priešpiečius. 
0 ar prisimeni, kai musu mazaji Vytuką 
viena kart klebonas užtiko prie obels ir 
paglostęs ji, vietoje barės, poteriu paklausė 
ir, kai tu ji turėjai pavaduoti, nes sis, nut
vertas, visa proteli buvo pamėtės. Man 
aitas i vykis ilgai pasiliks atmintyje, 
lygiai, kaip ir anie, kai mee, išdy
kėliai, vienas per kita mušdamiesi 
tarnauti Mišioms, susirinkę zokristi- 
joje ragaudavome skanu vyną, o kle
bonas stebėdavosi, kad kunigai per daug 
išgeria vyno ir ragino zokrlstijona bud
resniu būti. As prisimenu, kaip klebonas 
kalėdodamas glostė mane ir gvre tėvams, 
kad esu labai paslaugus berniukas, o mano 
mažasis brolis vos nepleptereto, kodėl as 
ir kiti musu kaimo berniukai rungiamės 
su miestelenais, nepasidalindami tarnauti 
Mišioms.

Kai aprinkdavome lapus klebono sode, 
mes triukšmaudavome pakapinio alėjoje, 
miestelio gyventojams nuvyniodami nuo 
tvorų viela ir namo grįždami visi apsisukę 
ilgomis lapu virtinėmis. Čia ne taip mes 
būdavome drąsus, o ypačiai rinkdami 
lapus nuo ano klevo, kur tiee pačiais ka
piniu vartais stovėjo. Tu gi mums pri

Reicho vyriausybe, NSDAP, SS, S A, Ge
stapo, vokiečiu generalinis stabas ir vyriau
sioji kariuomenes vadovybe (0KW). Jei 
tos organizacijos bus teismo pripažintos 
kaltos, taigos narius bus galima patraukti 
atsakomybėn vietiniuose teismo organuose. 
Akte smulkiai surašyti visi naciu nusikal
timai, nurodant datas ir vietas, kaip pvz.: 
užpuolimas taikingu tautu, totalinio karo 
vedimas, oro ir juru teroras, karo belaisviu 
naikinimas, užimtu kraštu intelektualiniu 
jegu sistemingas naikinimas ir tu kraštu 
žmonių masių išvežimas darbo vergijon, 
stovyklos su ju duju kameromis, eksperi
mentais žmonėmis 'medicinos ir karo rei
kalams ir kt. žudymo priemonėmis. Tarp 
nusikaltimu paminėta 70.000 žmonių nužu
dymas Kaune, nužudymai Praveniskiuose 
ir kitose Lietuvos vietose, Katyno, Lvovo 
ir kt. žudynes.

CIVILINE VALDŽIA AMERIKIEČIU 
SRITYJE

Vykdant Vokietijos valdymo decentrali
zacija amerik. Vokietijos srityje be Bava
rijos, dabar įsteigtos dar dvi provincialines 
valstybes — Wuerttemberg-Baden ir Gross- 
Heseen. Tos valstybes tarp save® net su
darinėja prekybos sutaris, kaip pvz. amer. 
srityje esanti Bavarija ir sovietu srityje 
esanti Turingija.

Nuo lapkričio men. 15 d. JAV pakeičia 
savo Vokietijos sričiai karine valdžia ci
viline, kuri susidės is amerikiečiu ir vo
kiečiu civiliniu valdininku.

Saj. kontroline komisija Berlyne, norė
dama pinigu infliacijos Vokietijoje iš
vengti, padidino mokesčius vokiečiams iki 
6% ir 25% ir imsis griežtesniu priemonių 
kainu kontrolei sekti.

MONGOLIJA-NEPRIKLAUSOMA 
VALSTYBE

Japonijos ’kariuomenes ’demobilizacija 
pasibaigė: 7 milijonai japonu kariu pa
leista.

Raudonoji armija pradėjo trauktis is 
Mandziurijos. Iki s. m. lapkričio men. pa
baigos ji mananti Mandziurija visiškai ap
leisti.

Pagal sudaryta tarp TSRS ir Kinijos 
sutarti, Išorinėje Mongolijos respublikoje, 
ligi šiol buvusioje TSRS protektorate, pra
vestas plebescitas pasisakyti tautai uz 
priklausomumą TSRS, Kinijai, ar uz* vi
siška nepriklausomybe. Mongolu tauta 
pasisakė uz nepriklausomybe.

Auksins lietuvis 
pareigūnas Persijoje

„Išeiviu Draugas” Nr. 25 rašo, kad 
lietuvis Dr. M. J. Krumskas-Aram yra vie
šojo sveikatingumo direktorius Tafreche, 
Irane-Peraijoje. Jis lietttviskoms organi
zacijoms Anglijoje paraše patriotini laiš
ką, ragindamas darbuotis, kad Lietuva vėl 
taptų laisva ir nepriklausoma. Persijon 
jis yra isvykes pries 34 metus ir laisvos 
Lietuvos jis. dar nėra mates. Pries si kara 
jis palaike artimus santykius su veikusia 

pasakodavai visokiu istorijų apie vaidok- 
lius, kurie išeidavę is kapiniu ne tik nak
timis, bet ir dienos metu, ne tik pavieniui 
praeiviams einant, bet ir būriais. Tiesa, 
tie lapai būdavo daug gražesni, nei pačioje 
alėjoje, nes ju neapmindydavo karves, 
kurias čia šiuo taku pravarydavo i lauka. 
Jie buvo švieži, net su nenupurtytai® saules 
nutildytos ryte buvusios salnos lašeliais. 
Jie buvo sukritę vienas ant kito, ne® retai 
kas juos prarinkdavo ir jie mums atrodė, 
nelygiant tas kapinynas, kuris čia uzeme 
daugiau negu 4 ha, kur zmone® nuo neme
namu laiku buvo laidojami, kasamos duo
bes vienam salia kito, vienam ant kito. 
Tie lapai primine man motinos pasako
jimus, kad, jei kada nors tie žmones visi 
atsistotu, ju karėtai butu viena® ant kito. 
Ir as bijojau tuos lapus verti 1 virtine. 
Tie dideli lapai atrodė maitinėsi tu numi
rėliu syvais ir as bijojau, kad ju n esum ai
žyčiau ir nepriliesciau prie tu virtiniu, 
kurias nešiau motinai

Mes ne taip drąsiai, kaip klebono sode, 
jausdavomės ir čia, to didžiulio dvaro 
alėjoje, kurioje klevai priberdavo tokiu 
didieliu ir sveiku lapu, kad tu juokdavaisi, 
jog ant vieno lapo esą galima visa duonos 
kepala iškepti. Dvaro rūmai stovėjo labai 
išdidžiai, lygiai, kaip Ir tie ponaičiai, ku
riuos mee, rinkdami lapus, sutikdavome 
dvaro alėjoje. Mums ir tėvai sakydavo:

— Neikite jus i ta dvara. Užteks jums 
lapu klebono sode ir pakapiny, kai mes 
sugrize pasakodavome, jog tie ponaičiai is 
musu juokėsi.

Tu ir pats vengdavai dvaro, bevelk gin
čijaisi su tais, kurie tave vede i dvara 
lapauti, o man dvaras visuomerft pagadin
davo nuotaika. Kažkoks liūdnumas apim
davo mane, lygiai, kaip Ir dabar, kai tau

JAV uzs. reik min. Byrnes (kairėj) ir 
D. Britanijos uzs. reik. min. Bevin 

(desinej) pasikalbėjimo metu

Draugija Užsieniu Lietuviams Remti. 
Savo laiške Anglijos lietuviams Dr. M. J. 
Krumskas — Aram, tarp kitko, rašo: 
„Dabar, kai musu kraštas nuteriotas dvieju 
okupantu ir geriausieji tėvynės sūnūs iš
vežti saltan Sibiran, ar Vokietijos gilumon, 
ar susaudyti išdaviku, išgamų, arba gy
vena i st remi me po visa pasauli, o pasili
kusieji tevyneje po sunkiu okupanto — 
barbaro jungu negali išreikšti savo nuo
mones, juos kurie gyvenate Anglijoje ir 
turite savo bažnyčia ir kolonija, šiame 
sunkiame laike su energija kovokite kaip 
savo spaudoje, taip organizuodami Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete Europpoje. Vie
nykite® ir viešame susirinkime reikalau
kite Lietuvai nepriklausomybes ... Gelbė
kite tauta ir krašte nuo pražūties. Stiprin
kite dvasioje musu brolius emigrantus 
Prancūzijoje.”

Lietuviai Pietų Amerikoje
Lietuvis Juozas Stankūnas Sao Paulo 

mieste baigė Valstybine Brazilijos Konser
vatorija, fortepijono ir kompozicijos skyrių, 
gaudamas maestro laipsni. Jis yra kilęs 
nuo Griškabūdžio, 39 m. amžiaus ir dau
giau kaip 10 m. yra chorvedžiu ir vargo
nininku. Juozas Stankūnas jau yra parases 
36 kompozicijas.

— Sao Paulo universitete, medicinos 
fakultete, jau ketveri metai studijuoja 
lietuvis Vyt. Vėjelis.

Lietuvos verslininkas Vaitkevičius 
sėkmingai dirba Brazilijos miško pramo
nėje. Jis turi 10 traktorių, keliolika arkliu. 
Jo Įmonėje dirba 50 darbininku.

— Sao Paulo mieste, Brazilijoje, šiemet 
veikia 4 mokyklos; trijose dirba lietuves 
seserys pranciskidtes, o ketvirta išlaiko 
Lietuviu Sąjungą Brazilijoje.

— Brazilijos miško pramonėje darbuo
jasi ir inz. pik. Jurgutis, taip pat susilaukė® 
gero pasisekimo.

noriu pranešti, kad seniai jau išvaikė 
dvaro ponaičius, senius ponus kažkur i Ka
zachstano isveze, o dvara beveik plytomis 
ištampė kumečiai.

Ir pradingo ju visas blizgėjimas. Ar 
nebuvo jie tais gražiais klevo lapais? 
Pirma jie išdidžiai paradavo medžio vir
šūnėje, o'- paskui nukrito ir praeinantieji 
juos su purvu sumaige. Dabar didžiojoje 
dvaro salėje pasilikęs sena® rojalis, kurio 
kažkodėl niekas nepaeme ir neissinese 
taip, kaip buvo padaryta su dvaro baldais, 
net su knygomis. As anądien buvau tame 
nykiame dvare ir mane nugąsdino senas 
rojalis. Tu nežinai. As prisiliečiau jo-jis 
paleido baisa, kuris .praskambėjo tuščiais 
kambariais, o paskui uzluzo kažkur erd- 
veje, lygiai taip, kaip ir pat® ponu vardas 
ir ju garbe.

Šiandien tu esi toli i® čia. Tu valgai 
ne ant klevo lapu kepta duona, bet as 
žinau, kad tu ilgiesi jos ir tu smagiu dienu, 
kai mes verzdavomea lapauti.

A® ir dabar matydamas, kai švelniam 
vejelių! puste r e jus, krenta lapai, kai a® 
vaikščioju parko takeliu, mindau juos, tuos 
auksinius tapus, man visuomet -prisimena 
tie gražus rudenys teviskeje, tarp namiš
kiu ir jusu, isdykusiu berniuku. Ak, tie 
auksiniai klevo lapai ir tie rytai su šal
noms pačioje jaunystėje!"

As sulankstau laiska )r įsidedu kiseneu. 
Po mano kojomis šiuža auksiniai klevo 
lapai. Tokie patys kaip gimtinėje. Ir man 
pakvimpa šviežia duona, tokia, kur motina 
iškepdavo ant klevo lapu. Liko gimtines 
klevai, liko duona ir motina. O as sveti, 
mąme krašte valgau svetima'duona. O man 
kvepia ant klevo lapu kepta duona ir nuo 
to kvapo as negaliu pabėgti

Salomėja Narkeliunaile.
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1945 m. lapkričio 1 d.3 psi. Nr. 5

Juozas Mikuckis

Nuo 1939 m. spalio 10 d. Vilniui grizus 
Lietuvai, lietuviams atsidarė turtingi Vil
niaus archyvai, kurie pirma, rusams ir 
lenkams Vilnių belaidant, sunkiai tebuvo 
mums prieinami. Prieiti prieidavom, bet 
negalėjome sistemingai ju tirti svetimie
siems savai p-ne musu naudai-juos tvar
kant. Gave ju tvarkymą i savo rankas, 
surandame vis nauju, negirdėtų, nelauktu 
reikšmingu musu kultūros istorijai radiniu. 
Žinios apie Sirvydą, Strazdeli, mokyk? 
liniai duomenys apie Pabrėža, Valiūne, 
Daukanto, Stanevičių, Valančiu, Nezabi-. 
tauški, Juoevioiu, Ivinski, Juzumus ir kitus 
mušu rašytojus ir veikėjus, Ivinskio 
laiškai Zavadskiui ir daugybe kitokios 
mums svarbios korespondencijos, bylos 
del 1833 m., del lietuviu spaudos ir 
t. t., kiek ju 1939 ar 1944—45 m. 
nėra pagriebė ir issiveze is Vilniaus gudai 
i Minską, o rusai i Maskva (1939 m. prof. 

' Step. Kolupaila pateikė Kauno spaudoje 
žinių apie išvežtuosius is Vilniaus rankraš
čius ir knygas ir kt. istorine medzMga) 
vis tai kultūrinis musu turtas. Toji med- 
dziaga ne tik papildo musu žinias apie 
Sskirus rašytojus, teikdama nežinomu 
ji šiolei duomenų, bet ir nekarta naujai 

apšviečia kita musu istorijos puslapi.
Is savo atžymėtosios per kelerius metus 

sios rusies medžiagos (nuorašai, deja, liko 
Vilniuje spaudai dar neparengti) 1934— 

'1944 m. Vilniaus, Kauno ir Teisiu spau
doje esu pateikęs kiek žinių apie Pabrezoą 
ir Daukanto mokslo metus, čia gi noriu 
is jos priminti musu visuomenei poetą 
J u re vi ei u, apie kuri nebuvome ligi 
šiolei nei girdeje. Zinia apie ji bene pir
mas .bus, aptikės žinomas musu biblio — 
grafas, Kauno, paskiau Vilniaus univer
siteto bibliotekos darbuotojas Izidorius 
Kisinas. Jas nusitvėrė dar didesnis uz ji 
bibliografas prof. Vaclovas Biržiška, 
kuriam ir as mėginau padėti Jureviciu 
issiaiskinti. Deja, ligi šiolei ne ka mes 
eia laimėjome.

Žinia apie Jureviciu, kiek prisimenu, 
Vokietijoje neturėdamas savo užrašu, pa
siekė mus - is XIX a. pradžios Vilniaus 
vyskupo Jono Kasakauskio, kuris, būda
mas liuo,' pateikia kaip senus lietuviškus 
kurinius eilerasti „Vanda buvo graži pana 
lenku karalaite” ir keliolika eiluciu iš
versta is Vergilijaus ir Ovidijaus. Jei šie 
vertimai nebus Poskos darbas (Petras 
Kriaučiūnas XIX amžiaus pabaigoje turėjo 
Poskos isversta-nezinia kiek-Eneida, tik ja 
kažkur prapuldė), kaip ligslol kad kariais 
praleisdavome, galima butu juos Jure
vičiui priskirti kaip tikrai „lotynišku budu” 
(metru) parašytus. Gal ir eilerastis apie 
Vanda lenku (kitur: lanku) karalaite 
(ivmruose užrašuose vietoj „pana” ran
dame ir „merga”), XIX a. pradžioje tebe
aptinkamas dar ir gyvoje tautosakoje, butu 
galima su Jurevičiumi sieti.

Taip pat XIX — jo amžiaus pradžioje 
yra žinoma, žmonose daugelyje atmainų 
užrašyta, ilga, ligi 40 posmu, daina „Isaust 
pavaaris' tai linksmos dienos, is beržo tek 
sula kaip krikštais vienas”. Musu žmones 
ja labai ilgai mėgo ir ilgai dainavo. Tatai 
nelyginant duonelaitiska kūryba, ne tik

kalbos turtingumu ir Įvairumu gamtos gar
sams reikšti. Jėzuitui toks kūrinys ypa
tingai tiktu.

Kitas, mažiau populiarus eilerastis is 
XIX — jo amžiaus pradžios ateymejimu 
žinomas — „Po tavo nuo musu atsitolinimo, 
kad tavęs nebmatau, nėra man buvimo" 
ne tik del savo romansinio turinio ir tono 
lyg ir svetimokas butu jėzuitui, tad kunigui, 
bet ir labiau yra susijęs su XVIII a. pa
baiga ir XIX a. pradžia, tad ir tuo azvilgiu

lyg nesietinas su jėzuitu. Tačiau prisiminė 
lengva Strazdelio kūryba ne taip jau turė
tumėm stebėtis, jei Jurevičius bent kaip 
eksjezuitas (nuo 1778 m.) romanse!! butu 
aukurea, ai karta Jau nebe „lotynišku 
budu”.

Vis tad, žinoma, spėliojimai Ir epelio- 
jimeliad, kuriu kai kas gal ir pasitvirtins. 
Šiuo tarpu stovi pries mus didysis X-savo 
tautos pamirštasis, kadaise garsus poetes.

M. Biržiška.
1945. 10. 5. Vokietijoje.

515 m. nuo Vytauto Didžiojo mirties
Šiemet spalio men. 27 d. suėjo 515 

metu nuo Vytauto Didžiojo mirties. Siu 
sukaktuviu neturetumem praleisti, neprisi
minė šio didžiojo lietuvio, kurte Lietuvos 
varda ir garbe iškėlė visoje Europoje. 
Vytautas-musu didybes simbolis. Vytau- 
tas-per amžius mums svieciantla pavyzdys, 
ka reiškia valia ir pasiryžimas.

Pakartotinai netekes teviskes, užda
romas i Krėvos, Vilniaus pilies kalėjimą, 
stropiai saugomas Marienburge gudriu ir 
klastingu kryziuochi, viską praradęs, di
džiules Lietuvos-nuo Baltijos iki Juoduju 
juru-plotus, netekes kariuomenes, draugu 
ir turtu, sumustes ties Vorskla-jis niekad 
nepraranda vilties, jis visad gyvas, is dul
kiu, is paniekinimo prisikelia. Jis, turė
damas kanda rankoje ir genialia galva, po 
kiekviena pralaimėjimo, naujai stoja i kova. 
Vienas pries visa pasauli, vienas pries 
savo likimą. Ir laimi. Atstato Lietuva nuo 
juru iki juru. Sulaužo vidaus priešus. Pa
lenkia savo valiai kaimynus. Sulaužo lenku 
pasikėsinimus pries Lietuva. Sutriuškina 
kryžiuočius ties Žalgiriu 1410 m. Atstato 
Lietuvos galybe. Siekia Maskva pavergti. 
Valdo ja per savo dukteri Sofija, paskel
biamas Maskvds globėju. Kviečiamas lenku 
karaliaus mažametes dukters globėju. 
Vyksta paimti jam siūlomo čeku vainiko. 
Sukviečia visos Europas valdovus i pasa
kiškas puotas Lucke. Pagarsėja Europoje 
kaip žymiausias savo epochos vyras. Ruo-

alas! vainikuotis Lietuvos karaliumi. Vo
kiečiu imperatorius lenkiasi pries ji. Ir 
tik negailestinga mirtis neduoda jam ap
vainikuoti savo gyvenimo žygiu, neleidžia 
jam uždėti ant galvos Lietuvos karaliaus 
vainiko. Jis miršta.

Bet ir po mirties jis lieka gyvas lietu
viu tautai. Jis šviečia jai savo pavydžiu, 
jis palaiko mumyse viltis geresnei 
ateičiai.

Kad as galėčiau, kad as mokėčiau 
Tave priglausti, tave paguosti — 
Nuimčiau vargo as tau erskeclus, 
Kelius nutieeciau daugspalvem juostom ..
Gėlėm kaišyčiau as tavo guoli, 
Neramia naktį daina migdyčiau, 
Kad nebetekus gimtųjų toliu, 
Tave neslėgtu dalia skaudi čia.
Kad tu sapnuotum grizimo kelia, 
Beržai linguotu tau svyrūnėliai, 
Kad tau sypsuotus beržuos-Smuikeliai 
Uz ta vargeli, ka tu pakelei.
Kad laisve keltu sparnais Karingais 
tave kur rytas slaptingai plečias, 
Kad ten matyčiau tave laiminga ... 
Kad as mokėčiau, kad as galėčiau!..,

1944 m.

musu

Karaliau Vytaute
Dangaus vardu palaimink tu mane, 
Kad as galėčiau eit keliu tavuoju, 
Pakelt galėčiau tavo našta. 
Tu del Tėvynės musu nemarios 
Kaip milžinas vargai, kaip viešpats koveis.

Prisiekiu tau, laisva Tėvynė tavo 
Galinga ir didi per amžius bus! 
Kol nors viena plastės sirdis lietuvio, 
Tu busi amžinas Lietuvos karalius.

Neleisk suklysti man ir nusilpnėti. 
Žodžius tetikrins man šita žeme, 
Bučiuodamas ja, Tavęs šaukiuos, karaliau, 
Jei tavo valios pildyt neįstengsiu — 
Tegu geriau manes ji nenešios! ,

(Is Švitrigailos priesaikos prie Vytauto 
karsto is „Milano paunksmej

Gyva lietuviu veikta Lerteįe

Aukštieji britu karininkai 
klausosi musu koncerto
Blombėrg. Spalio men. 21. d. lietuviu 

stovykloje ivyko didžiulis lietuviu dainos 
ir tautiniu šokiu vakaras. Koncerto pro
grama atliko vietines lietuviu menines 
pajėgos ir specialiai tam vakarui kviesta 
Vilniaus Operos soliste Juze Augaityte. 
Stovyklos vyru, moterų ir misrus choras 
pasirodė su daugeliu musu kompozitorių, 
ypač St. Šimkaus, harmonizuotu .liaudies 
datnu. Tautiniu šokiu grupe, ved. L Sllln- 
gienes, pašoko tautiniu, šokiu. Kaip solistai 
koncerto programoje daiyvo Vilniaus op. 
sol. Juze Augaityte, danininke Antanina 
Binkeviciute ir šokėja EI. Ciurlyte. Daini
ninkėms akompanavo A. Valciulenas.

Choras pasigėrėtinai atliko savo pro
grama. Malonu pastebėti, kad choro vado
vas A Vaiciulenas yra baigės St. Šimkaus 
dirigavimo klase ir šioje srityje savo moky
tojui tikrai nepadare gėdos. Choras pa
ruostas labai rūpestingai ir ji tenka pris
kirti prie geriausiu musu stovykliniu 
choru.

Ant. Binkeviciute ir EI. Ciurlyte pro
grama atlieka šiltai, ypač E. Ciurlyte. Juze 
Augaityte sutinkama nepaprastu susi rin
kusiųjų nuosirdumu, ji pakartotinai kvie
čiama pasirodyti ir dainuoti.

Koncerto pasisekimas buvo labai di
delis, o tai is dalies priklausė ir nuo gero 
pranesejo. Koncerto pasiklausyti buvo 
pakviesta Ir atsilankė labai daug aukštu 
britu karininku, dalyvavo musu vadovau
jantieji asmens ir gausus Blombergo lietu
viu kolonijos būrys.

Po koncerto suruoštas pobūvis, kurio 
metu arčiau susipažinta. Aukštieji britu 
karininkai daugeliu atveju to pobūvio metu 
lietuviams menininkams ir is viso lietuviu 
tautai reiske daug simpatijų ir Įvertinimo. |

Rugsėjo 7 d. Čerčilio vardo stovyklon 
atkelti lietuviai, gyvenusieji Ruzvelto 
vardo stovykloje. Tuo budu stovyklos lie
tuviu skaičius padidėjo iki 414. Latviu čia 
yra per 200 ir labai nedaug estu. Stovy
klos vadovybe sudaro lietuviai. Stov. virši
ninkas J. Švėgžda. Lietuviu Komiteto pir
mininkas kun. J. Kuzmickis.

Veikia pr. mokykla, vaiku darželis, 
organizuojamas liaudies universitetas. Gra
žiai dirba choras ir tauL šokiu grupe. Gy
ventoju informacijai leidžiamas kasdien 
sieninis laikr. „Naujienos" ir karta per 
savaite išeina vaiku zurn. „Vieverselis”, 
uoliai kun. J. Kuzmickiui ir Narkevičiui 
dirbant.

Yra įsisteigusi gausi skautu draugove, 
vad. skltn. Andrikio. Sportininkai neat
silieka. įvykusias orinio varžybas su lat
viais laimėjo 2:1.

Stovyklos patalpos vidutines, be to, dar 
statoma nauju, skardiniu baraku. Gyven
toju skaičius numatytas padidinti iki 1.700 
žmonių. Stov. gyventojams gauta nedidelis 
kiekis dėvėti dar tinkamu rubu ir avalynes.

Artimiausioj ateityj norima įsteigti 
L. Raud. Kryžiaus skyrių ir Garbes Teisina.

VIENERIU METU RE TĖVYNĖS 
MINĖJIMAS

Lohrte. Spalio men. 14 d. Čerčilio

vardo stovykloje lietuviai minėjo vleneriu 
metu be tėvynės sukakti.

Ryte buvo pakelta vėliava ir sugiedotas 
Tautos Himnas. Atitinkama kalba pasakė 
lietuviu k-to pirm. kun. J. Kuzmickis. 
Vėliavos pakėlimo iškilmėse dalyvavo p r, 
mokykla, skautai ir tautiniu šokiu šokėjai 
organizuotai.

10 vai buvo pamaldos uz Tėvynė ir uz 
likusiuosius okupacijoje lietuvius.

17 vai. buvo nuleista vėliava. Kalba 
pasakė stovyklos direktorius J. Švėgžda. 
18 vai. dekoruotoje saleje ivyko iškilmin
gas posėdis. Atsistojimu ir minutes susi
kaupimu pagerbti šio karo metu žuvusieji 
lietuviai. Sveikinimo kalbas pasakė sto
vyklos komendantas ir latviu bei estu k-tu 
pirmininkai. Po to A. Latvenas skaitė pas
kaita apie lietuviu nūdiene padėti ir ateiti. 
Po paskaitos priimta atitinkama rezoliu
cija, Įteikta anglu komendantui.

Minineje dalyje gražiai pasirodė J. Be- 
sonio vedamas choras, sudainhves „Gau
džia trimitai”, „I kova”, ir „Važiavau 
dienas”. Tautiniu šokiu grupe, ved. Vinks- 
naitienes posoko keletą taut, šokiu. Pr. mo
kyklos mokiniai padeklamavo ir insceni
zavo viena daina.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

Lietuviai svetur
LIETUVIAI ROMOJE

S/m. liepos 1 d. Romoje, S. Andrea ai 
Quirinale bažnyčioje, vyko iškilmingos 
pamaldos, kuriose paminėtas Pirmasis 
Lietuvos Tautinis Eucharistinis Kongresas, 
ivykes 1934 m. liepos 1 d. Kaune. Šitose 
pamaldose dalyvavo yisa Romos lietuviu 
kolonija, kurios pagrindą sudąro pabėgėliu 
grupe,-prisiglaudusi Cinecitta stovykloje. 
Sv. Misiąs laike J. E. Mons. Arate, buvęs 
Apastaliskas Nuncijus Lietuvai. Susirin
kusiem^ i pamaldas jis pasakė jaudinanti 
pamoksta, primindamas ana, dar gyva visu 
lietuviu širdyse, ivyki ir aiškindamas, 
šiandieninio atnaujinimo ir iškilmingo 
pasižadėjimo reikšme. Savo pamoksle, 
tarp kitko, Mons. Arata pareiškė, kad nužu
dyti tauta yra nusikaltimas lygiai baisus 
ir dar baisenls, kaip nužudyti žmogų, o šiuo 
atveju yra dar kitas baisus nusikaltimas — 
nutylėjimas tarptautinėje plotmėje apie 
Lietuvos įvykius.

Iškilmingose pamaldose dalyvavo J. E. 
Mons. Arate, J. E-Stasys Lozoraitis, buvęs 
Lietuvos Užsieniu Reikalu Ministerie, Sta
sys Girdvainis, Lietuvos Minsiterie prie 
sv. Sosto kartu su pasiuntinybes perso
nalu, c taip pat J. E. Centoz, tituMarinii 
Edessos arkivyskupas, buvęs Apastalis- 
kasis Nuncijus Lietuvai bolševiku invazijos 
metu.

(Italu Laikraštis „H Quoti diano”)

PARYŽIUJE YRA APIE 300 LIETUVIU
S/m birželio 5 d. kun. V. Rejciunas is 

Paryžiaus priemiesčio paraše taiska Angli
jos lietuviu savaitraščiui „Išeiviu Drau
gui”, kuriame jis pažymi, kad Paryžiuje ir 
apylinkėse gyvena apie 300 lietuviu. Musu 
tautiečiu skaičius ten nuolat didėjąs, nes 
atvyksta vis nauju seimu is Elzaso, is Vo
kietijos. Seniau lietuviškos pamaldos bu
vusios organizuojamos pripuolamai, o da
bar du kartu menesyje susirenka 1 jas 
80—100 lietuviu.

Kun. V. Reiciunas buvo vikaru Šan
čiuose, paskui kuri laika sv. Trejybes para
pijoje Kaune, o 1938 m. gavo vyskupo lei
dimą važiuoti Prancuzijon studijuoti socio
logija. Is karto dirbo Lilio universitete, 
paskui Paryžiuje. Yra parases teze — 
knyga „Teisine baudžiavos kilme ir jos 
ūkiški santykiai Baltijos kraštuose" ir ant
ra is Bažnytines teises srities „Teisine Baz* 
nycios padėtis Lietuvoje”.

MeninisansdmblislViesbacfene
Dar Berlyne susiformavęs tautinis an

samblis, vadovaujant Vilniaus Filharmo
nijos režisieriui G. Veličkai ir muz. Stepui 
Sodeikai, naujai sustiprintas Lichtenfeta 
mieste, kuri laika dirbės Bamberge, nuo 
rugpiuoio 1 d. galutinai sustojo Wies- 
bademe. Be jau minėtu G. Veličkos ir 
Stp. Sodeikos, ansamblio vadovyben teina 
Aid. Lickunaite-tautiniu šokiu grupes vad. 
ir baletmeisteris Ambrazas. Ansambli su
daro vyru, mlerus choras ir tautiniai šo
kiai. Is tu pačiu choru yra dar atskirai 
sudarytas bažnytinis choras, kuris koncer
tus ruošia atskirai. Ansamblis yra davės 
dideli skaičių koncertu, specialiai ameri
kiečiams kariams ir stovyklų lietuviams. 
Visur ansamblio pasirodymai buvo labai 
karstai sutinkami. Chorai, salia lietuviu 
liaudies dainų, turi gausu musu kompo
zitorių, ypač paties dirigento Stp. Sodei
kos, ir pasauliniu kompozitorių kuriniu. 
Yra duetu, kvartetu ir 11, taip pat koncer
tuose pasirodė ir solo dainininkai (Kli
mai te, Adomavičiūte, Morkūnas ir kt).

Lietuviai Wafenstedte
20-tles km. nuotoly nuo Braunsvelgo, 

tarp dideliu aukštu fabriko kaminu ir 
daugybes baraku netoli plento, salia kt. 
Pabaltijo tautu vėliavų, plevėsuoja ir musu

sportininkas K. Markevičius. Komitete su
daro: K. Markevičius, maj. Vismantas, Po- 
zingis, Juskenas ir Žilionis.

Stov. vadovybes pastangomis pradėtas 
leisti savaitinis informaciniu žinių biule
tenis. Kasdiena išeina svarbesniu radijo 
žinių santrauka. Nuo rugsėjo 8 d. pasirodo 
literatūros laikrastelte'„Svetur”, redaguo
jamas stud. Sodaites.

Veikia pr. mokykla, vaiku darželis, 
anghi'k. kursai. Ypač gyvas sporto gyve
nimas. Lietuviai šachmatininkai nugalėjo 
ukrainiečius, rumunus ię kt. Pabaltijo 
šachmatininku rungtynėse lietuviai lai
mėjo antra vieta.

Daugelis lietuviu stokoja drabužiu ir 
avalynes. UNRRA pažadėjo remti.

-v. j,-

Jaunu vyru kolonija Amsberge
Jau trys savaites, kai Arnsberge apsi

gyveno 170 lietuviu. Tai nėra naujai susi
organizavusi bendruomene, jos pradžia 
buvo užmegzta jau gegužes menesi. Pirma 
gyvenome Menden’e, paskui Schwarte’Je ir 
tik dabar Arnsberge. Gyvename buv. KAD 
barakuose. Gyventoju dauguma sudaro 
jauni vyrai is ivariu Lietuvos vietų.

Maitinimo atžvilgiu gyventojai dalijami 
i dvi grupes: vieni gauna karo belaisvio

LIETUVIU STUDENTU KORPORACIJA 
ŠVEICARIJOJE

S/m birželio 17 Ciuriche, Šveicarijoje, 
pašventinta lietuviu studentu korporacijos 
„Lithuania" vėliava. Tuo metu sis studentu 
susivienijimas buvo vienintele lietuviu 
akademines jaunuomenes organizacija vi
same Europos žemyne. Dabar jau pradeda 
Lietuviai studentai organizuotis ir Vokie
tijoje. Is Amerikos lietuviu buvo gauta 
lesu, kurios 15 Jaunu vyru ir 2 lietuvai
tėms suteikė galimybe tetoti 1 Šveicarijos 
aukstasias mokyklas. Dauguma ju lanko 
Ciuricho Aukotąją Technikos Mokykla, o 
keli Įstojo i to paties miesto universitete. 
Ju pastangomis ir Įsteigta studentu korpo
racija, pavadinta „Lithuania”. Birželio 17 
surengtos korporacijos įkūrimo iškilmes 
ir pašventinta vėliava. Iškilmėse dalyvavo 
visi lietuviai studentai, vietos lietuviu 
kolonija bu mušu diplomatais Šveicarijoje 
Srlesaky, Ankstosios Technikos Mokyklos 

aktorius prof. Tank, kuris nuosirdziais 
žodžiais pasveikino lietuvius studentus ir 
palinkėjo jiems greit sulaukti savo ievynas 
laisves ir nepriklausomybes, o taip pat ir 
kitu tautu atstovai.

trispalve. Watenstedto stovykloje gyvena i davinį, kiti-civilio davinį. Karo belaisvio 
apie 200 lietuviu. Stovyklai vadovauja I davinys yra žymiai geresnis. Apie pas

kyrima sprendžia pate stovyklos komen
dantas.

Stovykloje yra Įrengta koplyčia; gražiai 
dirba vyru -choras. Viena syki pasirodė 
satyrinis laikraštėlis „Kablys". Kultūrinis 
gyvenimas dar nėra gražiai išvystytas, kuo 
gali pasidžiaugti kitos stovyklos.

V. Montvilas.

\ ■
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Bad Segeberg
Žlungant naciu galybei ir rytu fronto 

pakulniui vejami liehiviai spruko kas per 
Elbe, o kiti ramesnio Siaurės — Vakaru 
Vokietijos kampan i Slezvigo-Holsteino 

■krasta. Pačiame Bad Segeberge is pradžių 
I lietuviu nedaug butą. Bet 1945 m. gegužes 
Į men. ju skaičius eme gausėti. Atsirado 
reikalas burtis 'vienon bendruomenen. 
Lietuviams atstovauti ir rūpintis ju reika
lais paskubomis susitvėrė provizorinis lyg 
ir steigiamasis komitetas. Birželio men. 
11 d. jau buvo sušauktas pirmasis visuo
tinis lietuviu susirinkimas, kuris išrinko 
eastovu komitetą. Komitetą sudarė: Lem- 

ertas-Lemberys — pirm., inz. A. Staus
kas — pirm. pav. P. Romaneika — sekr. 
Br. Gaudinskas — izd. ir nariai — J. 
Vasiliauskas, M. Pakstys, S. Velbasis ir 

i K. Matutis. Komitetas isikure Bad Sege- 
jberge, Kurhausstrasse 8, vienos buv. par- 
■duotuves patalpose. Tuo pat laiku eme 
į gausiau plaukti lietuviai pabėgėliai Sege- 
Įbergo apskritin. Naujai atvykstantiems 
į buvo ypač opus butu klausimas. Komitetas 

, tampriai uzmegstu rysiu su anglu karine 
valdžia ir vietine vokiečiu adminisrtacija 
dėka, išsprendė si klausima. Visi lietu
viai yra apyvendinti pakenčiamuose kam
bariuose — dalis pačiame Bad Segeberge, 
o dauguma kaimuose. Ištaigingu kambariu 
negauta, tačiau gautuose visi pakenčiamai 
isitaiee. Liepos men. pradžioje komiteto 
šariatas pasikeitė — Lembertas-Lemberys 
pasitraukė is pirmininko pareigu. Jo vieta 
pereme inz. A. Staukas, o pirmininko 
pavaduotoju tapo M. Pakstys.

Maisto pagerinimo reikalu Komiteto 
žygiai taip pat buvo sėkmingi. Visi lietu
viai gauna 2000 kalorijų t. y. be normaliųjų 
maisto karteliu gaunamos dar papildomos 
rukalu ir sunkiai dirbančiųjų papildomos 

'korteles. Maisto kortelėms išpirkt, komi
teto rūpesčiu visi lietuviai kas menesi 
gauna po 30 RM is vietos burmistru.

Daugelis lietuviu sunkiose vargingu 
kelionių po Vokietija sąlygose neteko viso 
savo turto ir paliko kaip stovi — be daiktu 
ir rubu. Komitetui drauge su kitu tautu 
komitetais rūpinantis, anglu karine valdžia 
irieige rubu sandeli, kuri vėliau parėmė 
UNRRA. Dabar lietuviai palaipsniui aprū
pinami jiems reikalingais rubais ir apavu.

Liepos men. Segeberge isikure UNRRA 
skyrius, is kurios per Komitetą besikreipia 
lietuviai visuomet gauna reikalinga pa
rama ar paturima. UNNRA atstovai šiuo 
metu baigia lankyti visus kaimus, vietoje 
pasitikrindami kaip lietuviai ir kiti 
užsieniečiai gyvena. Kartu išduodami nota 
pase pažymėjimai. Rūpinamasi, kad lietu
viai gautu Raudonojo Kryžiaus siunti
nėlius.

Santykiai su bendro likimo kaimynais, 
ypač estais yra nuoširdus. Daroma žygiu 
kartu su estais ir latviais steigti vaikams 
mokykla, o gal net progimnazija.

Inz. A. Stauskas anglu komendanto yra 
Įgaliotas dar vadovauti t. v. tarptautiniam 
komitetui, kuris rūpinasi čeku, graiku, 
rumunu, olandu, belgu, neturinčiu pilie - 
tybee ir kt, neturinčiu savo komitetu 
Segeberge, asmenų reikalais.

GIMTOJI DAINA LYDI 
MUS SVETIMAME KRAŠTE

Gausėjant lietuviu seimai Segeberge, 
atsirado joje vienas kitas meno atstovas. 
Apie tai sužinojęs anglu komendantas pa
reiškė pageidavima, kad lietuviu meninin
kai .pasirodytu. Buvo surengtas koncertas, 
kurie susilaukė dadelio pasiekimo. Komen
dantas pažadėjo vtepkiariopai remti ar
tistus ir pageidavo, kad visi apsigyventu 
pačiame Bad Segeberge. J. Vasiliauskui

Vokietijoje gyvenančiu lietuviu laikraštis 
Leista Military Government Nr 106 
Išeina tris kartus per menesi.
Laikraščio leidėjas ir vyr. 
redaktorius- Kazys K e m e z y s 
Spaudžia Kari Sesse, Rotenburg i. Hann. 
Laikraščio leidyklos adresas:
DOrverden, Kr. Verden-Aller (23), 
Montgomery Lager.

JMuJM/wojri'
The Lithuanians Newspaper in Germany. 
Permitted by Military Government Nr 106 
Newspaper publisher and chief editor 
Kazys K e m e z y s. Printed by Karl Sasse, 

Rotenburg t Hann.

Prenumeratos kaina: 8 menesiams, siun
čiant atskirais egzemplioriais, — 6 Rm, 
užsisakant didesniais kiekiais per atstovus 
ar lietuviu komitetus — 5 Rm. Laikrašti 
užsisakyti galima kiekvienu metu. Pinigus 

galima siusti pastų.

vadovaujant, suburtas meninis kolektyvas 
— operos solistai — A. Kalvaityte, Iz. 
Motekaitiene, G r. Matulaityte, J. Vence- 
vicaite-Kutkuviene, A. Kutkus, J. Butėnas, 
P. Kovelis, baletininkai — T. Babuskinaite- 
Vasiliauskiene ir S. Velbasis, dramos art. 
T. Daubaraite-Gaileviciene, solistas instru
mentalistas Ciplys ir muzikai — prof. VI. 
Jakubenas ir komp. St. Gailevicius. Visi 
artistai apsigyveno vienoje is gražiausiu ir 
ramiausiu Bad Segebergo gatvių — Park- 
strasse. Ten pat gyvena ir .latviu artistai, 
kurie irgi sudaro savo kolektyvą. Tasai 
artistu kvartalas jau turi ir savo varda — 
„Holyvudas".

Iki šiol jau duota per 20 koncertu, kurie 
praėjo dideliu pasisekimu. Neapsiribojama 
vien Segebergu, bet daromos gastroles ir 
i kitas vietas, .kur gausiau lietuviu gyve
nama.

Laisvu laiku artistai nuolat kruopščiai 
dirba — repetuoja. Ruošiamasi pastatyti 
operų „Aida” ir „Pajacai” ištraukas su ati
tinkamais kostiumais ir dekoracijomis. 
Dekoracijas pieš dail. Vytautas Kasiiilis, 
o rubus paruoš p. Venslaviciene, Kauno 
Valstybes Teatro kostiumu meistere. Taip 
pat ruošiami ir baleto numeriai.

Bad Segeberge koncertai rengiami 
„Germania” teatro saleje, kurio direk
torius yra kolektyvo vadovas J. Vasiliaus
kas. Koncertai yra gausiai ne vien lietu
viu, bet ir anglu kariškiu, kitu tautu pabė
gėliu ir vietos vokiečiu lankomi.

Lietuviškas kryžius svetimoje zemeįe
Diirverden. Spalio men. 21 d. „Moot-' 

gomery’- vardo stovyklos lietuviai minėjo 
metines musu atsisveikinimo su Tėvynė. 
Sis minėjimas išėjo siek tiek vėliau del 
to, kad buvo numatyta tos sukakties at
minimui stovyklos aikštelėje salia stiebo, 
ant kurio pakeliama tautine musu vėliava, 
pastatyti lietuviška kryžių. Kryžiaus pro
jektą,-paruosta inz. Reisono, jam padedant 
atliko stovykloje gyvenantieji dievdirbiai. 
Kryžius, pagamintas lietuviu tautiniais 
motyvais ir nudažytas gražiai suderin
tomis spalvomis, dar pora dienu pries 
švente atsistojo aikštelėje. Norint išlaikyti 
simetrija, is kitos vėliavos puses bus pasta-. 
tyla lietuviška koplytėlė.

Minėjimo diena, pakėlus tautine vėliava, 
organizuotai dalyvaujant mokykloms ir 
visuomenei, stovyklos kapelionas kun. B. 
Zdanavičius pašventino kryžių, pasaky
damas pamokslą. Sis kryžius turi būti 
musu stiprybes simbolis. Prie kryžiaus 
padėti trys vainikai.

Vakare stovyklos saleje buvo pats minė
jimas. Ji atidarė gimn. mokytojas Samusis, 
tardamas žodi. Po to buvo paskaita, pri
menant aplinkybes, kuriomis mes palikom 
tėvynė ir jau metus išgyvenome svetimame 
krašte.

Toliau deklamacijos ir gyvieji pa
veikslai, kuriuos paruošė dramos būrelio 
nariai, vadovaujant režisieriui J. Petkunui. 
Stovyklos choras, ved. kun. B. Zdana
vičiaus, padainavo visa eile musu liaudies 
dainų. Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

— Teatro grupe, nors ir negausi, dirb
dama su rez. J. Petkumi, stovyklos visuo
menei gražiai užsirekomendavusi savo 
pirmuoju pastatymu „Pabėgės meilužis” 
(Laučiene, Baltakyte, Trumpauskaite, 
Stauskas ir Dagilis turi aktoriaus gabumu),

Liet, raudonojo kryžiaus pranešimas
Lietuvos Raudonasis Kryžius Detmolde, 

globodamas motina ir vaika britu okupuo
toje zonoje, daro žygiu: aprūpinti tinkamu 
maistu busimas ir maitinančias motinas, 
kūdikius ir vaikus; aprūpinti vaikus veži
mėliais, žaislais, buteliukais ir kt.; steigti 
vaiku lopšelius, aikšteles, darželius; ruošti 
vaiku darželiu auklėtojoms kursus; leisti 
vaikams laikraštėli.

Vaiku darželiu, aikštelių ir apskritai 
priešmokyklinio amžiaus lietuviu vaiku, 
gyvenančiu britu okupuotoje srityje, peda
gogine priežiūra yra Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Detmolde žinioje.

Tuo tikslu Lietuvos Raudonasis Kryžius 
prašo:
1. Suregistruoti visus kūdikius iki vieneriu 

metu amžiaus ir vaikus iki 7 metu am
žiaus;

2. Suregistruoti nescias ir maitinančias 
motinas;

3. Pranešti apie veikiančius vaiku lop
šelius, darželius ir aikšteles, pažymint, 
kas yra vedeja, kokio amžiaus ir išsila
vinimo — bendro ir specialaus;

4. Kur vaiku darželiui 
vedejos-specialistes;

5. Pranešti, ar atsirastu 
gaiciu, norinčiu išeiti

Įsteigti trūksta 

moterų ir mer- 
vaiku darželiu

auklėtoju kursus (apie sąlygas Raudo
nasis Kryžius pfanes vėliau);

6. Pranešti, kur yra susidariusios Motinai 
ir Vaikui globoti organizacijos ir kas 
joms vadovauja;

7. Pranešti pavardes ir adresus vaiku ra
šytoju ir pedagogu, dirbančiu tėvu peda
goginio prusinimo srityje, prašant, kad 
jie asmeniškai užmegztu glaudžius ry
šius su Lietuvos Raudonuoju Kryžium 
Detmolde.
Raudonasis Kryžius prašo kuo skubiau

siai praneeineti apie svarbesnius pasikei
timus, naujai Įsteigiamus darzelus, aiks- 
steles bei Motinos ir Vaiko globos organi
zacijas.

Pastaba. Papildomu maistu busi
moms ir zindincioms motinoms, kūdi
kiams bei vaikams ir kt. Raudonojo 
Kryžiaus skyriai rūpinasi vietoje pagal 
esamus tuo reikalu bendrus nuostatus. 
Raudonojo Kryžiaus Centras darys žy
giu, kad tie nuostatai butu taikomi lietu
viams tremtiniams, kad papildomas 

maistas butu bendrai pagerintas ir racio
nalizuotas, kad motinos ir vaiko apru- 

. pinimas vietoje sklandžiau vyktų.
Lietuvos Raudonasis Kryžius 

. Detmold, Bahnhofstr. 6.

VEIKIA RAUDONASIS KRYŽIUS
Rugsėjo 7 d. segebergtekiu lietuviu 

gydytoju pastangomis įkurtas Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus skyrius. Skyriaus val
dyba sudarė: gyd. Z. Minginas — pirmi
ninkas, vet. gyd. J. Natkevičius — pirmi
ninko pavaduotojas, G. Juskenas — sekre
torius, Ir. RomandTkiene — iždininke, gyd. 
A. Juskeniene — nare ir kand. gyd. J. 
Potyrius ir M. Pakstys.

Skyriaus steigimą iššaukė pačios gyve
nimo aplinkybes. Segebergo apskrityje 
šiuo metu' gyvena arti 400 lietuviu, kurie 
vietomis — kaip Bad Segeberge (apie 70) 
ir Kaltenkirchen e (30) gyvena labiau 
susispietė, o šiaip visi kiti yra issimete 
plačiai po aplinkas kamus.

Lietuviai gydytojai dirba pasiskirstė 
atitinkamomis sritimis.

DIEVO ŽODIS GIMTĄJĄ KALBA
Segebergiskiu lietuviu dvasios vadovas 

yra kun. Antanas Zvinklys, kuris gyvena 
Bad Segeberge, tačiau turi labai didele 
parapija. Segebergiskiams pamaldos lai
komos Bad Segeberge — Euhnstr. koply
čioje. Be to, dar tuna pamaldos Kalten
kirchen ir I.eezen kaimuose. Kun. A. 
Zvinklys is anglu karines valzios yra 
gavės automobili, kuriuo lanko tautiečius 
tokiose tolimose vietoveee kaip Kielis, 01- 
denburgas (Schlezvigo), Eckernfelde ir kt.

Ger. Juskenas.

paruošė Kusleikos „Pavyzdingas vyras” 
ir lapkričio 23 d. šventei pastatys J. Ve- 
degio” 4. v. istorine drama „Kunigaikš
tyte Galinda”.

— Stovyklos gyventojams numatytas 
visas ciklas įvairiomis temomis paskaitų. 
Pirmąją paskaita spalio 9 d. skaitė Vil
niaus Universiteto rektoriui prof. M. Bir
žiška. Jie supažindino klausytojus su Ame
rikos lietuviais, ju gyvenimu ir ju nuopel
nais atkuriant nepriklausoma Lietuva. 
Prof. Dr. Krisciunas skaitė paskaita is 
kosmografijos srities. Buvo viena istorine 
paskaita, tema: „Garsiosios moterys Lie
tuvos. istorijoje.” Paskaitos susilaukė di
delio susidomėjimo.

— Jaunieji literatūros mėgėjai jau kuris 
kartas su savo kūryba rodosi stovyklos gy
ventojam ir susibūrė prie laikraštėlio 
„Austos belaukiant” leidimo. Laikraštėli 
redaguoja Alb. Pocius. Lietuvos kariuo
menes šventes proga ruošiamas specialus 
leidinys.

— Baigiamas statyti gimnazijai didžiulis 
barakas. Čia bus ir berniuku bendrabutis.

— Nuo spalio men. 15 d. veikia vaiku 
darželis, kuri veda P. Banevičiene. Kolei 
kas dar neturima vaiku darželiui tinkamu 
patalpų. Instrukcijų del darželio veiklos 
gauta is Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Det
molde.

— Jau veikia amatininku: batsiuviu ir 
siuvėju grupes, kurios patarnaus stovyklos 
gyventojams.

— Švietimo skyrius atidaro moterims 
mezgimo, nerimo, moters higienos ir auklė
jimo kursus,

— V. Karmazinas organizuoja vyru ok
tetą ir bažnytini chorą, kuris jau gieda per 
pamaldas.

— Z. Ašoklis organizuoja skautus Vy
čius.

Vysk, Bučio MIC sveikinimai 
ii- įanytoįiskas 

palaiminimas lietuviams
Is Aschaffenburgo stovyklos lenku ligo

nines siomis dienomis mums paraše buv» 
karys A. M., kur tarp kitko sako:

„Del sum enk ėjusios sveikatos turėjau 
pagulėti ligoninėje. Patekau i lenku sto
vyklos Aschaffenburge ligonine. Čia, be 
manes, buvo dar vienas lietuvis buvęs 
karys ir treciasis — ligonines direktorius. 
Viena diena ligoninėje gulinčius lenku 
karius lanke ju vyskupas, generolo laips
nyje, Gawlina. Priėjės prie manes pak
lausė, is kurios Lenkijos vietos esu. Man 
atsakius, jog nesu is Lenkijos, jis manimi 
susidomėjo ir pradėjo teirautis. Papasa
kojau jam, jog esu is Vilniaus krašto ir 
devyniolika m. gyvenau jame po lenku 
priespauda, todėl ir lenkiškai moku. Su
žinojęs, kad esu lietuvis, jis man perdavė 
vysk. Bučio sveikinimus ir ganytojiška 
palaiminima lietuviams, esantiems Vokie
tijoje. Jis labai palankiai atsiliepe pie 
vysk. Buci ir apie lietuviu tauta, pabrėž
damas, kad būdamas Romoje vysk. Bučio 
asmenyje rado malonu bendradarbi. JI 
prasės vysk. Bucys perduoti jo sveikinimus 
ir ganytojiška palaiminima visiems lietu* 
viams, kuriuos tik vysk. Gawlina sutiksią* 
išeivijoje.”

Aiškėja policijos daliniu 
likimas

Nemažai lietuviu buvo vokiečiu paimta 
i Dresdeno policijos mokykla, kurioje jie 
buvo paruošiami kalnu Šiauliais užfrontes 
apsaugai ir daugiausia buvo siunčiami i 
Italija, Austrijos pietus prie Jugoslavijos 
sienos ir kt.

2 bataliono 10 kuopos buvęs policijos 
"daliniu karys Antanas Marma is Kauno 
aps., atvykęs is Italijos karo nelaisvės, 
praneša kad daug lietuviu, buv. policijos 
daliniu kariais, šiuo metu yra Italijoje 
karo nelaisvėje. Jis, kaip sergąs, buvo 
atvežtas i Vokietijos ligonine. Jam būnant 
Italijoje teko susidurti su psk. Balniumi, 
kuris yra aktyvioje sąjungininku tarny
boje ir rūpinasi lietuviais karo belais
viais. Per psk. Balniu galima sužinoti 
daugiau apie lietuvius belaisvius Italijoje. 
Jo adresas: H. Gore Rol, London E 9.

Be to, Ant Marma suteikė adresa vys
kupo Bučio M. I. C. Jis yra Tėvu Marijonu 
namuose Via Corsica, Roma.

Pradedamas svetimšaliu pašto 
susisiekimas su užsieniais
Karines valdžios parėdymu nuo s. m. 

spalio men. 20 d. Vokietoje esantiems 
svetimsaliams įvedamas pašto susisiekimas 
su užsieniu. Du kartu per menesi galima 
bus siusti atviruką su atsakymu i bet koki 
krasta. Smulkesnes žinias tuo reikalu 
pranes vietos komitetai ar stovyklų komen
dantai.

LAIKRAŠTI UŽSISAKYTI GALDIA. 
IR ATSKIRAIS EGZEMPLIORIAIS
„Lietuvio” leidykla, norėdama patar

nauti ir tiems, lietuviams, kurie gyvena 
atskiromis šeimomis, toliau nuo stovyklų 
ar didesniu miestu, nuo šiol siuntines lai
krašti ir atskirais egzemplioriais, tačiau 
patiems skaitytojams teks padengti pašto 
išlaidas 12 pf. uz vieno egz. persiuntimą. 
Taigi, dabar užsakant laikrašti ligi siu 
metu pabaigos,, laikraščio leidyklai reikia 
prisiųsti 4 Rm. Pinigus siusti^siuo adresu: 
Litauische Zeitung „Lietuvis”^ Dbrverden, 
Kr. Verden-Aller, Montgomery Lager (23).

JAU GALIMA UŽSISAKYTI LAIKRAŠTI 
1946 METU PIRMAM KETVIRČIUI
Jau galima užsisakyti laikrašti 1946 

metu pirmiesiems trims menesiams. Pre
numeratos kairia atskirais egzemplioriais 
su persiuntimo išlaidomis visiems trims 
menesiams 6 Rm. Taip pat jau priimanil 
užsakymai ir is stovyklų didesniais k^e- - 
kiais per atstovus, ar lietuviu komitetus, 
skaitant prenumeratos kaina 1946 metu 
pirmiems trims menesiams 5 Rm.

Užsakymus ir pinigus prašoma siusti 
pastų šiuo adresu: Litauische Zeitung 
„Lietuvis", DOrverden, Kr. Verden-Aller. 
Montgomery Lager (23). ,

Amerikiečiu ir prancūzu srityse gyve
nantieji lietuviai laikrašti gali užsisakyti 
Hanau lietuviu pašto agentūroje.

PIRMIEJI LAIKRAŠČIO NUMERIAI
dar galima gauti leidykloje. Viso yra iseje 
7 numeriai. Atskiro numerio kaina 50 p!. 
Užsakant, prisiunčiami pastų. Pinigus ga
lima atsiusti pašto perlaida.
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