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linkime visiems mJisą tautiečiams Amerikoje, įvairiuose ?Į
Europos kraštuose ir Danijoje* t

1 J*Lietuviu Komitetas Danijoje Ji

Linksmą Kalėdą Svenbiu ir laimingu taująjy. Metą linkime | 
visiems studentams;, nešantiems priespaudos naštą pavergto je ;■ 
Tėvynėje, išblaškytiems po Europos Ir Sibiro kraštus ir gy-lį 
venantiems laisvą gyvenimą užjūryje*

ji
  Lietuviai Studentai Danijoje i

S V* K A L E D 77 E V A IT G E L I J A (Sv,Luko 2, 1-14)
Anuo metu išėjo ciesoriaus Augusto paliepimas surašyti visą pa

sauli. o Tas pirmasis surašymas buvo padarytas Sirijos valdovo Kirino# 
Ir visi ėjo įsirašydinti,, kiekvienas į savo miestą* Tai ir Juozapas, 
kadangi jis buvo iš Dovydo namą ir gimines, ėjo iš Galilėjos, iš la
zareto miesto, į. Judėją, į. Dovydo miestą^kurs vadinasi Betliejus,įsi
rašydinti drauga su pažadėta moterimi,, Marija, kuri buvo nešbia# At
sitiko gi, kad jiedviem tenai esant atėjo metas gimdyti, ir jį pagim
dė pirmgimį savo sCmtų suvystė ji vystyklais ir paguldė jį prakartė— 
je? nes jiems nebuvo vietos užeigoje* Toje pačioje šalyje buvo pieme- 

' n£? kurie budėjo ir sergėjo per naktį savo bandą* Štai Viešpaties an
gelas atsistojo prie ju, ir Dievo skaistumas apšvietė juos# Jie labai 
nusigando, bet angelas jiems tarė: tebijokite 1 Nes štai aš-skelbiu 
jums dideli džiaugsmą, kuris bus visai tautai, kad šiandien jums gimė 
Dovydo mieste išganytojas, jis yra Kristus Viešpats# Ir tas bus jums 
ženklas? rasite kšdykį suvystyta vystyklais ir paguldyta prakartėje. 
Ūmai atsirado prie angėlp daugybė dangiškosios kariuomenės, kuiie gar
bino Dievą-ir sakė? Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėms |
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Bei viena iš 
ma ir miela kaip 
kelyje*visus mus

©veik prieš du tbkstanbius metijk malame 
Betliejaus miestelyie*gimė pasaulio Kara

lius ir Išganytojas. Angelę. chorai prane- 
ė apie jo atėjimas ‘’Garbe Dievui Aukštybė— 
„o.“ Ir skelbia ramybę geros valios žmo- 

prėms-s Betliejaus žvaigždė rode keliat pas gimu-
* sį kūdikėlį; ir džiaugsmas apėmė visą, žmoniją.

Kilu to Laiko visame pasaulyje iškilmingai šven— 
Mamos Kalėdų* Šventė s.

religini^.- svenbią nėra savo esme ir forma* taip arti— 
Kalėdos,, nes Praamžiaus įsikūnijimas silpname kbdi— 
traukte tLeukim prie savęs » Jis savo silpnomis ranku

tėmis niekam nogręsina, bet visas laimina, TTepaprastai gražiai praleis— 
davom Kalė dę* šventes Tėvynėje —Lietuvoje. Kalėdų išvakarėse prie Kii— 
eiit stalo renkasi kiekvieno ūkininko, miestaebio, turtuolio ir vargšo 
beimyrėlėo lies pabėgėliai kai susėsime šiais metais prie Kbbiiy stalo, 
Pamatysime^ kiek daug mielą veidu- nėra kartu sumumis. ITe vienam ilgė— 
sys snspams širdį, ir karti ašara nuriedės skruostu. 0 kur bus tuo Lai
ku mtcsą namiškiai, ir artimieji? Ar tik re Sibiro taigai vėjas giedos 
jiems “Tyliąją naktį“? Ee viena žmona ilgėsis savo mylimo vyro ir pa
sakos vaikužiams apie ją tėvelį..Q ramins verkia.nbius vaikužius vilti
mi, kad tėvelis vėl* sugrįš... *■

Šventoji Šeimynėlė gelbėdamosi ruo žiauraus Erodo, kuris r0rėjo 
Kūdikėlį nužudyti,, turėjo bėgti į Egiptąrir jau tuomet-gyventi sunką 
pabėgėlio gyvenimą. Pajuto tada Si Šeimynėlė, kokia sunki dalia žmogaus 
benemio-tremtinio .* Todėl bukime tikri, kad $1 mus užjaubiaį Ji mato mb- 
są vargus ir musą neapleis„ Tik daugiau širdies! Daugiau meiles ir tar
pusavio sugyvenimo.

Per Kalėdas-pajuskime mes pabėgėliai,ta'malonu žvilgsnį, kuriuo gi
męs Jėzus apdovanojo žmoniją. Susijunkime mintimis su musą nelaimingai
siais broliais, kurie liko pavergtoj Lietuvoj ir su tais ,‘kurie po vi
są pasaulį'iššklaidyti be tėvynės, be gimtosios pastogės, neša sunkia 
tremtinio naštą kaip ir mes.

Skubėkime visi kartu su piemenimis ir karaliais sveikinti gimusį 
Pasaulio Mesiją. Melskime jo palaimos musą kraštui ir tautai. Tvirtai 
tikėkime, kad jis musą maldas b tiler ai išklausys.

Kaip po tylaus ir liūdno Advento laiko - ateina linksmos ir džiaugs 
mingos Kalėdų šventės, taip po sunkios ir nuožmios vergijos — išauš 
mb.su Tėvynei Laisvės pytas!
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iJiekur-r.eišeisi, niekur is lauką tą? 
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai; 
"crs svetur ir .auksu grįsti miestai būtą. 
Be Tėvynės dūmą trokši tu tenai.

Iš nakties bažnybior moterys būriais eis. 
Prie miestelio koją apsiaut susės, 
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvaisiais, 
Kės gimtoji heme lūpoms ją šnekės.

Kai mergaitė leisis ežeran-su regbiais 
Kai ji juoksis, saulei dainą kai. niūniuos 
Tavo širdį, meile ims dalintis plėšys 
Tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.

Vakarui atėjus brolis eis pro varčią 
Armonikos aidas skris laukais lygiais .

, ženks medinis Lie- <-<i v S S *mus laukus.
2erks ruo kryžiaus Kristus 
Aplankys sodybas, laimins

Kerpėjęs nUO liūbią, skeldėjęs -no vėją;
Ant pebią neš kryžią, po naštą linguos;
Tais pačiais keliais eis knygnešiai, kur ėjo 
Ir paguldė kaulus Sibiro snieguos.

Aplankys ant kalno kartuvią kalnelį, 
Kur mėnulis supas debesy, laive.
Guli jie sukilę prieš valdovyZ valią 
Ją veiduos žemėtuos žydi Lietuva.

Eis-dar į sodybą motina prie lingės, 
Vienatūrį rėksnį lopšine linguosi • 
"Bylia, varguolei!, auk, būsi petingas, 
Josi ir atneši saulę mūs"8 namuos4."

Rūkas slinks papieviu, mėnuo kris už girią, 
Kaime tretį kartą sugiedos gaidys, 
Grįž klajūnės vėlės, grįž karstan numirę. 
Vėl Rūpintojėlis savo kryžiun grįž...

Veltui tavo mintys į svetur keliauja, 
Saulė, nOrs šviesiausia bus svetur tamsi. 
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja, 
Kės kiekvienoj dulkėj šia tu pats esi.

K. I r b i ū r a
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LIETUVIAI VYSKUPAI KBEIPIAS J PASAULIO VYSKUPUS

"Vardan katalikiškosios Lietuvos, kuri šio karo metu turėjo pakel
ti neišpasakytus sunkumus ir nelaimes.. mes, jos dvasios vadai., drįstame 
Jčsą Esscelercijos gailestingumui., o per jus ir jusą krašto vadovaujan
tiems asmenims išdėstyti mus-ą tautos vargus ir atskleisti neišpasakytus 
rūpesčius," — tokiais žodžiais pabėgėliai vyskupai kreipiasi savo atsi
šaukimo pradžioje į. viso pasaulio vyskupus.

Toliau nupasakoję garbingą Lietuvos praeiti^ jie pareiškia, kad lie
tuvią tauta visai skirtinga nuo slavą ir vokiečiui kad Lietuva-yra pasku
tine kataliku tvirtovė šiaurinėje Europoje5 primena laimingus nepriklau
somybės metus ir nupasakoja pirmos* .'.ė?’ Sovietu okupacijos neteisybes,, kai 
Busija sulaužiusi sutartis, užėmė Lietuvą,.

Svarbesnes laiško vietas savo skaitytojams, patiekiame ištisai. 
Pirmojo bolše-vikmeči-o padariniai.

Eilsą tautos egzistencija, nežiūrint pirmosios bolševiką okupacijos 
trumpumo (Birželio-15 » 1940 — Birželio-22P-1941) s buvo visai sudrumstas 
religinis, kultūrinis,, socialinis, ekonominis ir politinis tautos gyve
nimas buvo iš pagrindą sugriautas. labiau- iškalbingiausią tą nelemtąją 
metą teroro liudymą visą pirmą sudaro žmonią nuostoliais tūkstančiais 
lietuviai buvo žudomi. metami į'kalėjimus ir vežamo. į tolimas Sovietą 
Sąjungos sritis. Vien tik per tris dienas 5-nuo. 14 iki 1? birželio, 1941nu 
buvo deportuota apie 40.000 žraorią,, visai neatsižvelgiant Į amžią, užsi
ėmimu ar sveikatos-stovį. Jie visi, vaikai ar seniai, vyrai ar moterys, 
be maisto- ir be vandens- buvo sugrusti i gyvulinius vagonus iv uždaryti. 
Ir re vienas tą nelaimingąją sutik) mirtį dar Lietuvos geležinkeliu sto
tyse, kuriose tie žmonią prigrūsti vagonai kartais- išstovėdavo po kelias 
dienas. Gi tą kurie tuo metu išliko gyvi, likimas nežinomas« Pripuolamai 
i Lietuvę, atklydę labai-negausus tą išvežtąją laiškai rodo, kad vyrai 
buvo uždaryti priverstiniems darbams Į koncentracijos stovyklas,-moterys 
išsiąstoe j. fabrikus ar į kolektyvius škius, o vaikai, atskirti nuo tė
vą ir atiduoti į sovietiškas prieglaudaso

Visa tai-buvo ne kas kita kaip Sovietą Sąjungos nuspręsto Baltijos 
tautą išnaikinimo pradžia,. Lr tikrai, sovietą režimui Lietuvoje sugriu
vus, buvo rasti nepaliesti slapti dokumentai, kurie parodop-kad Maskva 
jau buvo išleidus dekretą deportuoti i tolimas Sovietą sąjungos sritis 
apie 700.000 lietuvią.
Vokiečią okupacija.

Trejus metus (1941-1944) trukus vokiečią okupacija nebuvo tokia 
žiauri' kaip sovietą, bet ir ji Lietuvią tautai buvo tikras kryžiaus karas. 
Kietas lietuvią pasipriešinimas nacizmui ir jo doktrinai,-atsisakymas 
stoti j. karą ir politiniai berdradarbiauiti su Vokietija, nežišrirt jos 
pakartotiną reikalavimą, iššaukė žiaurią represiją iš vokiečią pusėse 
Pažiro lietuviai nacią kalėjimus ir koncentracijos stovyklas, ir daugiau 
kaip 100.000 ją buvo-deportuota i Vokietiją priverčiamiems darbams 1 
Tačiau visi šitie bandymai nei kiek nesumažino musą pasyvaus pasiprieši
nimo «. Didžiąją vakarą demokratiją mažoms valstybėms ir mažoras tautams
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daug karint suteikti laisves pažadant stiprina-lietuviu tautos pasiryžimą 
tęsti iki gal® nelygiu kovą sava laisvai, ir nepriklausomybei atgauti.
Lietuviai ištrėmimą

Eauja tragedija užklupo rausvi žali 1944 metu liepas mėnesio vidury
je, kai Lietuvos žemėje susidūrė sovietą ir naciu jėgos ir kai raudonoji 
banga,, smarkiai įsisiūbavus^ išnaajti užplūdo lietuvių sodybas.-Vokiebią 
kariuomenė, pasitraukdama, degino viską kas tik pakliuvo po ranką, ir 
daugybė miestu miestelių buvo-visai sugriauta. Du sykiu buvo nusistojus 
frontas Lietuvoje, ir kiekvieną kartą, tiek vokiebiai, tiek sovietai eva
kuodavo gyventojus iš tą vietinį , i karias ateidavo priešas o Tokiu bildu, 
daug tukstanbią lietuviu buvo vokiebią prievarta iškraustyti į- vakarus. 
Sykiu su karo belaisviais jie buvo veršiam! dirbti kautynių zonose, ku
riose gyvenimo sąlygos buvo nepaprastai sunkios. Tą pat ką vokieb±aia 
darė ir sovietai su į. ją rankas pakliuvusiais lietuviais.

Memaža lietuviu, vengdami- išnaikinimo, kalinimo ir deportavimo į 
Sovietą Sąjungos gilumą, raudonojo teroro grąsomi, savo noru bėgo į Vo
kietiją. Keli tžkstanbiai iš ją tarpe jau 1940-1'941 m. buvo bolševiką 
tąsomi po kalėjimus vien už-t oi kad. jie nebuvo įr -nenorėjo bžti komunis-« 
tais. Jie bėgo į Vokietiją n5 jlc'p kito kaip dėl to kad kitur nebuvo 
kur bėgti ir kad Vokietijoje ji i x išėjo si surasti prieglaudą.

Tuo bilda, turbut nebus klaidos pasakyti, kad deportavimu, evakua— 
vimą ir bėgimą rezultate Vokietijon suplaukė apie 200.000 lietuvių, dau
giausia inteligentą. Ją tarpe yra trys vyskupai ir apie 250 kunigąo Vi
si lietuviai pabėgėliai, kokios jie bebiltą profesijos ar padėties, jau
ni ar seni, yra katalikai.

Tiek lietuviai, tiek latviai ir estai, jei tik galėjo bėgo kuoto— 
liausią nuo bolševiką į Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britanijos ir 
Pranchzijos kariuomenių Vokietijoje užimtas sritis. Kaip bendra taisyklė, 
nei vienas ją nenori grįžti į savo šalis, kol jos tebėra komunistą val
domos.
Mes žinome kas yra bolševizmas.

Mes pažįstame bolševizmą iš musą pabią patyrimo, ir mb.su nuomonė 
apie jį visai skiriasi nuo tos nuomonės, kuri daugeliui buvo įkvėpta 
bolševikiškosios propagandos-.

Mums atrodo, kad Jungtinės Vakarų Tautos nebuvo numabiusios atvejo, 
kad Vokietijoje atsiras svetimtaubių, kurie negalės grįžti į savo tėvy
nes,- kadangi jas bus užėmę bolševikai. Sis faktas žymiai pablogina tą, 
tėvynę nustojusią nelaimingąją buitį, ir mes, ją dvasios ganytojai, ne
galime neišreikšti Jums, Severendissimi Ekscelencijos, lygiai kaip ir 
visam. Katalikiškajam Pasauliui mbsą paikių ir visos musą tautos gilaus 
susiriipirimo. Mes-, kurie esame mb.są ištremtąją ištiktą vargo ir sielvarto 
nuolatiniai liudininkai, lygiai taip pat atjaubiame ir Lietuvoje liku
sią mbsą brolią kanbias.

Jei mes nežinome kas dabar dedasi musą užimtoje tėvynėje, kuri pa--* 
nėši į rusą valstybinės policijos vlKTD) tvirtai saugomą didžiulį kalė
jimą, mes mažą mažiausia žinome, kad bedieviškas komunizmas šiandien
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nėra--geresnis negu jis,buvo 194-1 m.-. Šiandien, kaip ir vakar j, išskyrus 
komunistinę literatžrą, yra uždraustos visos knyg-s iv visi kiti perio
diniai leidiniais Susisiekimus su užsieniu yra visai nutrauktas..

Religinė laisvė pirmosios bolševiką okupacijos metu pasireiškė-tauc 
kad buvo uždarytas ne tik visos kultbrj nė s draugijos, bet ir religinės 
brolijos. Ib kunigų-buvo reikoluu; > u?. pasižadėjimo nemokyti katekizmo 
ne tik privaliuose namuose, bet net ir bežnyžiose. J mokyklas^ kuriose 
ankščiau tikybos dėstymas buvo privalomus9 kunigams Įeiti nebuvo leista... 
Katalikiškų laikraščių^ katekizmų ir maldaknygių- spausdinimas buvo už
draustas«» Visos knygų parduotuvėse iv suvalstybintose bibliotekose rastos 
religinės knygos, netgi pačios geriausios ir rečiausios, buvo be išim
ties sunaikintos. Kunigai buvo verčiami stoti Į NKVD, ir būti šnipais-, 
jie buvo sodinami Į kalėjimus, kankinami ir kitokiomis teroro priemonė
mis kamuojami. Visos seminarijos buvo uždarytos, visi vyskupai ir daug 
kunigų išvaryti iš savo būstinių iv gyvenamų vietų be galimybės paduria! 
Įsikirti kur kitur. Tokia, trumpai ina-t., buvo 1940-1941 metų sovietinio 
režimo "religinė laisvė c.*1 Jų mes patys' išgyvenome ir savo..akimis matėme.
P a v o j ums bžti pripažintiem k-o m u n-i s t a m s.

Neatsižvelgiant Į visas mžsų teises ir priešingai žmoniškumo Įsta
tymams ir teisingumui, pavojus, kad mb.sų tėvynė, katalikiška Lietuva-,- 
teisiniu ir politiniu požiūriu bus pripažinta Sovietų Sąjungai., dar nėra 
praėjęs.. Bet mes Visagalio Dievo ir Jo Sivaas Atpirkėjo akivaizdoje iš
kilmingai pareiškiame,-kad lietuvių tauta yra tvirtai pasiryžus atgauti 
savo tautinę ir politinę laisvę ir atstatyti savo- nepriklausomų valstybę. 
Ir užtat jau pati mintis pakliūti bedieviško komunizmo jungai Lietuvių 
tautai yra nepakeliama.. -

Ekscelencijos Reverendissimi, pasaulinis karas atrodo pasibaigem, 
nugalėtojai ir nugalėtieji Laukia taikus, valstybių atstovų konfere-nbi
jos susirenka ir svarsto sąlygas kurio.-is galėtų būti patikrinta taika.o 
Politiniuose pasitarimuose ir s-arstymu- se minimos valstybės, kurios 
šio karo metu turėjo pakloti -girciją ir kurioms priklausteisingas at
lyginimas. Tašiau net po karo jų laisvei gresia didžiausias pavojus ir 
jos yra reikalingos naujo išlaisvinimo-. Taip pat yra valstybių apie ku
rias nepasakyta nei žodžio, ir čia pirmoje vietoje minėtinos trys Balti
jos respublikos, kurių tarpe yra musų brangi Lietuva* Si tyla mums atrodo 
kaip-mbsų laisvės kapai. Lies nenorime prileisti, kad San Francisko-kc/n- 
ferencijos pilnateisiai dalyviai net^tų turėję galvoje aukščiam minėtų 
valstybių* Juk jie yra iškilmingai pažadėję, kad kai tik karas bus pasi
baigęs, visoms tautoms be jokios išimties bus sugrąžinta laisvė*

Lietuvai šiandien užčiaupta burna*
Lietuva šiandien yra tokiose sąlygose, kad ji neturi galimybės vie

šai ir laisvai par eikšti-savo valią« -
Štai dėlko, Ekscelencijos Reverendissimi, mes kreipiamės Į jus ir 

prašome jtisų pagalbos musų broliams katalikams* išdėstę musų tautos bau
gus, šiuo pat laišku mes jūsų karštai prašome bš.ti misų aiškintojais 
jčisų. tikinčiųjų tarpe t ganytojišku žodžiu malonėkite jiems nušviesti 
musų skausmingą likimą,. Kės taip pat jb.su prašome teiktis užtarti mb.su
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tautos teises jūsų valstybių vyriausybių akyse. Sitai reikalinga, kad 
taikos konferencijoje jčsu vyriausybių delegatai galėtų būti miisų tautos 
teisių gynejai-ir jos nepriklausomybės siekimų užtarėjai ir kad jie ne-, 
pripažintų ir nepatvirtintų priverstino Lietuvos inkorporavimo Į Sovie
tų Sąjungą.

Lietuva išnaikinimo angoje.
JOi Lietuva ir kitos jos- likir.v? draugės taikos konferencijos nuta

rimu btitų paliktos totalitarinio ir despotiško sovietų režimo žinioje, 
tai toks sprendimas bžtų dangamz? keršto šaukianti neteisybė; tai bčtų 
melo ir brutalios jėgos triumfas ir visiškas žmogaus teisių atmetimasn 
Sitai- bžtų tolygu mčisų tautos mirties sprendimui ir jos galutiniams iš— 
naikinimuit deportavimai ir kiti krūvini metodai, kuriuos mes gerai pa
žįstame, trumpu laiku galutinai pakirstų misų tautos gyvybęo

Lies jisų prašome, Ekscelencijos Reverendissimi., tuojau užtarti mi
sų tautų ir padaryti žygių, kad-galiami greičiau bitų sustabdytas soviet 
tų okupacijos varomas jos n-ikinikaso

Jau penkerius metus Lietuva kenčia svetimųjų junga ir mato drasky
mą savo tautos gyvybę. Šimtai tūkstančių jos nekaltų piliečių skursta 
sovietiškame ir vokiškame ištrėmime ir jie nieko labiau netrokšta kaip-*- 
kuogreičiausia grĮžti į gimtąjĮ kraštą- ir nebiti niekam našta, bet gyven
ti ir dirbti savo tėvynės ir visos žmonijos labui.
Padėkite lietuviams.

Taigi mes kreipiamės į Garbinguosius-katalikiškojo Pasaulio Vysku
pus ir maldaujame jų mums padėti Įgyvendinti ši šventą, teisingų ir tei
sėtą musų tautos troškimą. Vokietijoje išblaškytų lietuvių vargas, gre
ta to, dar mus verčia, Jčsų Ekscelencijoms-tarpininkaujant, prašyti ki
tų, šalių katalikių padėti tiems, kurie gyveno, didžiausiant skurde. ir ku
riems trūksta drabužių, maisto ir mediciniškos priežiūros..
Lietuva busi A 1st a«.

Tvirtai pasitikėdami Dieviškąja Apvaizda ir teisingumą feylinkiais 
žmonėmis, mes turime vilties, kad jau neužilgo Lietuvos katalikai galės 
dėkoti Dievui ir tiems per kuriuos-mpveizda bus Įvykdžius Lietuves iš
laisvinimą., kad jų grĮžimas Į tėvynę buvo padarytas galimu. lies tik tuo 
atveju ir ateityje jie galės visomis pajėgomis kovoti už žmonišką tei
singumą ir Kristaus Karalystę žemėje šiaurės rytų Europos kraštuose 
atitinkami Jo Šventenybės Pijaus KI1 žodžiui, kuriuo jis atsakė i Lie
tuvos ISinistro prie Šventojo Sosto kalbą, pabrėžerčią, kad Europos šiau
rėje Lietuva sudarė toliausiai pasistūmėjusią priekinę katalikybės saugą«
C* O

Siųsdami ŠĮ laišką Katalikiško jo.-Pasaulio Vyskupams. mes išanksto? 
reiškiame savo dėkingumą už tą moraline ir materialinę pagalbą, kurią, 
jie malonės suteikti lietuvių tautai.

Mes mielai naudojamės šia proga pareikšti Jūsų Ekscelenaijoms mi
sų gilios pagarbos ir atsidavimu jausmus.

Jūsų ištikimi tarnai JJžsn. Viešpatyje Jėzuje Kristuje
(pas.) JUOZAS’ SKVIRECKAS, Kauno Arkivysk.UetropcloPrisk.prie Apašt.Sostoe 

VTEtCAS 3RIZGYS* Kauno- Vyskupas Koadjutorius
VT3TCAS PADOLSKIS- Vilkaviškio Vyskupas Koadjutorius

3 ' A-' •
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DIDELE LIETUVOS VYSKUPU LAIŠKO REIKŠME..
Lietuvos vyskupu laiškas yra vienas iš reikšmingiausiu, doku-* 

menty tragingame paskutinių keleriu mėty Lietuvos gyvenimo laikotar- 
pyje^ Tuo metu kai Lietuva yra sukaustyta bolševikinio teroro^ .kai 
Lietuvos pabėgėliams vakarų Europoje nepripažįstama teisines padėt, 
ties, kuri tam tikrose ribose leistu kalbėti Lietuvos vardu, Lietu
vos vyskupu balsas, nukreiptas į. visą pasaulį? įgauna nepaprastosm 
reikšmės. ITe tik dėlto, kad Lietuvos vyskupu laiške drąsiai ir pa-* 
trintiškai nupiešta Lietuvos padėtis, bet dar ir dėlto, kad jame 
aiškiai parodo kas ištikryjy yra bolševizmas*

Nors vyskupų laiške nėra paduota faktų, kurie mums vienu ar ki4; 
tu keliu iki šiol nebūty, buvę žinomio Tašiau pati aplinkybė, kad 
tie faktai yra išnaujo pašių vyskupų paduodami ir jįj parašais pa
tvirtinami, tiems faktams suteikia naujo autoriteto» l?et ir-akiplė
šiškiems bolševikų agentams šiandien jau bus sunkiau tvirtinti, kad 
tiesa apie Stalino kruvinu siautėjimą Lietuvoje esąs melaa0

Visiems gi lietuviams mūsų garbingu vyskupą laiškas tu? labiau 
yra autoritetas ir, kartu, patrijotiškumo pavyzdys* Su kokia didele 
meile jie kalba apie Lietuvos praeitį ir kaip nuoširdžiai, ba jr.-ki? 
j.šskaišiavima jie yra susirūpinę Lietuv/.s ateitimi’

Jie neperša Lietuvai vienokios ar kitokios valdymosi formos, o 
tik drąsiai ir tvirtai reikalauja, kad Lietuva būtą laisva 5

S.m, GEGUŽES 30 d. LURE ARK, PRO KAREVlOlUS
Gautomis iš Amerikos žiniomis patyrėme? kad š.m* gegužės mena 

30 d. Lietuvoje mirė 84~*tus metus eidamas arkivyskupas Pranciškus 
Karevišius.

Ark.Pr. Karevišius buvo paskutinis Zemaišių vyskupas* Be to, 
velionis nepriklausomybes pradžioje priėmė mb.su kariuomenės pirmą 
priesaiką* Visais laikais ark, Pr* Kareiišius labai domėjosi mūsą 
valstybiniu gyvenimu* Bar Caro priespaudos laikais ark.Pro Karevi-* 
šius eidamas vyskupijos valdytojo pareigas žiūrėjo, kad visi kuni
gai mokėtą Lietuvių kalbą ir skelbtą Dievo-žodį gimtąja parapijis- 
šiy. kalba* Žinant to meto lenkišką kunigą nusistatymą, jo pareigos 
tikrai nebuvo lengvos. Šioje srityje jo nuopelnai mūsų tautai yra 
nepaprastai didelį* Prieš kurį laiką arka-Pro Karevišius atsisakė 
vyskupijos sosto ir įstojo į Marijoną, vienuolyną, kur-vedė kontan— 
pliatyvinį gyvenimą, bet ir tuomet nepamiršo valstybinių mūsiį tau
tos reikalą. Okupavus Lietuvą bolševikams ark, Pr, Karevišius gavo 
iš bolševiką įsakymą, jog per dvi valandas savo gyvenamą patalpą 
turi užleisti raudonajai armijai, Velionis to meto įvykių buvo la
bai sukrėstas. Neapsiriksime pasaką, kad su didele širdgėla velio
nis nuėjo į kapą, matydamas Lietuvą vėl tų pašiy-bolševiką, okupuotą. 
Su ark.Pr.Karevičiaus mirtimi mūsų tauta neteko nepaprastai taurias, 
kilnios ir kuklios asmenybės*

10
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WuWOS SVBTUB

Šventąją Kalėdų naktį 
Skrenda angelas tyliai 
Pasaką vaikučiams sekti 
Ir ramybę ž«mej- skleisti#

Mat ) jis ir mano žalį, 
3esapnuojančius mižkus 
Kur eglaitės ant Sakeliu 
Kelia snaigių vainikus.

Tu gali toli keliauti 
Per -nušvitusias-gatves- 
Jokios žilumos nejausi,' 
Siekui? kelias nenuves

Ir minioje neieškosi 
Siekor nieko sau brangaus, 
Sei prie vieno nesustosiu 
Kieks kaip draugo nepriglaus,

Tim per tylię šventę naktį 
Taikos angelas nuskris-* 
Žvaigždžiai deimantines sagtys 
ITur, kartinos jojm^ -nukris.

Ir pavirtę beitu sniegu 
Tyliai žemėn nusileis— 
Kur- akis n e n or i • mi ego 
Sapno ramumu paskleis.

£<, Ver>oi8rte
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AMERIKOS LIETUVIŲ V E I K Ij A

ARK 4 STRITGH DaLYVAVC LIETUVIŲ KONGRESE GHIdAGOJE
arkivyskupas Samus?. A* Stritch maloniai sutiko atvykti į visuo

tinę Amerikos-Lietuviu Kongresu ir pasakyti kalba Lietuvos Laisves 
reikalais* Kongresas, kaip žinoma-, įvyko Chicagoje, Garbingąjį svebia 
į korgresę pakvietė specialiai susidariusi ALT lietuviu kunigu dele
gacija.

J.E, Ark. Stritch yra didis kovotojas už mažoji; tautę teises į 
laisvę ir n ©priklaus om-Ų gyvenimą* Jau ne viena kartę ir už Lietuvos 
žmonię teises arkivyskupas yra taręs savo įtakingu žodi o Ekscelencijos 
dalyvavimas Lietuviu Kongrese yra Laba.! svarbus dalykas.

DVI SUKAKTYS
Amerikos lietuviu katalikę, savaitraštis "Kristaus Karaliaus Lai

vas” spalię men. 28 d, atšventė savo 25 matę, gyvavimo sukaktį, "Kris
taus Karaliaus Laivę* leidžia Tėvu Marijonu. Bendradarbiu Draugija, 
Laikrašbio viso yra išėję 1300 numeriu, Laikraštis per 25 gyvavimo 
metus yra nuvaręs didžiulį religinį Karkę ir kultilrinį barę. Dabarti
niu laikrašbid redaktorių • yra kuna A. J. Micišrag- MIC,

3o metę, sukaktį minėjo du kart į savaitę išeinantis lietuviu ka
talikę. laikraštis "Darbininkas", kurį leidžia Amerikos Lietuviu R.K. 
Darbininkę Sęjunga. Šiuo metu "Darbininko" vyriausiuoju redaktorių 
yra žymus Am.liet, rašytojas kirų K* Urbanavibius-J. Kmitas,

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS TREMTINIAMS GELBSTI KOMISIJOS PRATESIMAS
Pastaruoju laiku, tiek Tremtiniams Gelbėti Komisija, tiek Social 

Service Bureau gauna daug laihkę su prašymais suteikti "Affidavit of 
Support" (raštiškas giminię pasibadėjimas, kad svetimšalis Amerikoje 
visiškai bue išlaikomas ligos ir nedarbo atvejuose) įvažiavimui į Ame
riką.

Nesusipratimams išvengti, pranešama-, kad nei Tremtiniams Gelbėti 
Komisija, nei Social Service Bureau'"sponsoriais" bbti negal, nes pa
gal U.S, Emigracinius patvarkymus, organizacijos, draugijos ar įstai
gos' ”Af£idavitus" išdavinėti negali,

"SponsoriaiB* tegali balti giminės ar pažystami.
Artimi giminės pageidaujami pirmon eilėn, nes juo tolesnė giminystė, 
juo didesnį apsunkinimai ir formalumai,

"Affidavit of Support" formas Social Service Bureau siunbia pa
gal pareikalavimu.

Tremtiniams Gelbėti Komisijos Pirmininką s — J.V.Grinius?
Sekretorius -r Alena V, Devenienė
Social Service Buraau Vedėja - M,M, Kižytė,
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REZOLIUCIJA DĖL LIETUVOS LAISVES Je>A*Vo SENATE
Lapkričio 1 dd Atstovą Ramuose kongreso njirye Edward Kelly pa-* 

siblė rezoliucija Lietuves laisves reikalus Bet tai buvo tik pusė to? 
ką Amerikos lietuvią misija yra laimėjusi Vašingtone© Lygiai po sa~> 
vaitas laiko* lapkričio 6 d* buvo padarytas dar vienas istorinis ty-» 
gis Rietuves Nepriklausomybės bylai ginti?, tuo pačiu reikalu pasič~ 
lyta priimti antra rezoliucijaQ Senatorius Willis, respublikonas iš 
Indiana-pasiūlė priimti rezoliucija? kurioje jis kreipiasi į J,AOV© 
prezidentą ir Valstybės departamentą dėti pastangas ir panaudoti sa
vo įtaką3 kad lietuvai3 jos gyventojams? būtu garantuotas neprikiš u— 
somas gyvenimas ir demokratiniu, rinkimą taisė*

Senatorius Willie? prieb forma Iv. tos rezoliucijos pasičlymą pa— 
sake-atitinkamą kalbą? kurioje pakartojo prezidento Truman o žodžius 
nesenai pasakytus laivyno dienos pr0gao Toliau, senatorius Willis? 
kreipdamasis į savo kolegas senater pastabi? kad ®Jungtinės Valstybės 
niekados nėra pripažinusios Lietuvos pavergimo? kartu su mažaissiais 
jos kaimynais Raitijos pajūryje -> Estija ir Latvija*’-5 Be to? senato-? 
rius Willis pastebėjo? kad rusai, antru kart sugrįžę i Į-ie-tuvą? gaLĮ. 
joje pasilikti, jeigu Jungtiniu Tautu Organizacija negarantuos Lia^ 
vai laisvės? kurios ji taip trokšta ir kuriai ji yra pilnai pribre-rw 
dusi* Senatorius Willis sičio Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo rei
kalą įtraukti į bčsimos užsienią reikalu ministeriu k-.-nferekcijos die— 
netvarką ^ondone. Lapkričio 1b ir 17, Statler viešbutyje? VabingtonaP 
įvyko kongresine vakarienė? kurioje-, be mčsu. delegatą? dalyvavo apie 
150 kongreso narią ir senatoriua žodžiu? Amerikos lietuviu. Misija 
Vašingtone pradėjo realą Lietuvon Nepriklausomybės atstatyt darbą©

BENDRI REIKALAI - BEhDRAI GI1UMI
Paskutinėmis dienomis Jungtiniu Amerikos Valstybių spauda pra-> 

neša? kad organizuojama draugija "World Bill of Rights Association®-, 
kurios priešakyje stovi kongreso narys Alvin E, Konski, Organizacijos 
tikslai yra šie: "Visomis teisėtomis ir taikingomis priemonėmis įgy-» 
venflinti visuose pasaulio kraštuose Bill of Right principasp Atlanto 
Oharterį ir Keturias laisves©® Lietuvius organizacijos oeriralinėja 
valdyboje atstovauja kun3 Jonas Balkonas,

LIETUVIAI DALYVAVO KARO RONDO PARODOJ
hew Yorko iiational War Eu^d spaliu 15-27 d? surengė milžinišką 

'parodą iš šalpos organizaciją veiklos* Parodoje dalyvavo ir Bendra
sis Amerikos Lietuviu Šalpos Bondas* Spalią 23 d* buvo specialiai 
skirta lietuviams*

4**? Brocklyro vyskupijos laikraštis "The Tablet" paskelbė? kad 
Brooklyno. vyskupija savo krašto ginkluotoms pajėgoms? iš triją’para
piją? tarp kitu amerikiebią daye ir 1783 lietuvius3 iš kurią 46 ati
davė gyvybes*
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taitytė—VaibiknierėJ. Augus

obels šaka sausa;
naujo, išleis ilgius naujus 
vėjo kvėpavimą. pajus.

Daina nutilo sesės, kaip saulė leisdamos 
Ant žalio vario vartę. liiidėdama rymos... 
Saša sidabrips plaukus ir ašaros — akis. 
Juodai pridengs jai veidą atėjus naktis.

Dabar ten- žalios riitos po kruvina, rasa 
Ir dreba nuožaiba
Jinai išsprogs iš
kai tik šiltesnio

Pro baltus terš-' stuobrius, pro mėlynas giri 
Aklais žirgais patėvis jai pamotę parvež; 
Ganys ji palšus jaukius, pilkuose pildymuos 
Ir lauks ji karalaibio, kuris ją išvaduos.

kome Tėvynę su rūtom ir gėlėm
Čia ašaros šermukšniy pabiro pakelėm 
Ir -eša baisy, skundą banga iš Lietuvos:
Gal nėr jau gyvo brolio, močiutės rėr gyvos

14
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MASKVA NESILIAUJA MANEVRAVUSI APLINK BALTIJOS KRAUTUS
■New 'York Times korespcndent, O.Eo Egan pranešima, spaliu, mėr^j 

Londone įvyko Tarptautine' Kooperatyvini-i Judėjimo Konferenoija,
įskaitant Rusiją, konferencijoje dalyvavo net 16 valstybių ata— 

tovaid
Su įprastu akiplėšiškumu, šią tarptautinu konferenciją (kaip ir 

kitas) Rusija landė išnaudoti savo imperialistiniams tikslams atsiek-* 
ti Pasitarimu eigoje sovietu delegacija staigiai patiekė rezoliucijąf 
kad "Sovietą Latvija, Sovietu Lietuva ir Sovietu Estija" tiltu pripa— 
tintos nepriklausomos respublikos su teise paskiro Tarptaitinės koo
peracijos Sąjungos nario teisėmis.,

Girdi, einant Sovietą Konstitucija, totf respublikos yra nspri-n 
klausomos ir turi suverenes teises sudarin&ki-' diplomatinius santykius 
su svetimomis valstybėmis

Rezoliuciją patiekė žinomas latvią kilmės kvislingas, J» Eo Rene* 
kurį rusai su savim atsivežė iš Maskvos.

NYT korespondento pranešimu, ši netikėta rezoliucija delegatą 
tarpe- Įšaukė "milžinišku-brūzdė j imą" ir nusiskundimu, kad sovietai 
nori naudoti kooperatyvinį judėjimu savo politiniams tikslams vykdyti,

Iš laikraškio komentarą, ■ aiškėja, kad dar prieš konferenoiją San 
Francisco (matomaif Jaltos konferencijos metu?) rusai įkandin bandė 
išgauti vakaru demokratiją sutikimu atsivežti "Nepriklausomas Lietuvą* 
Latviją ir Estiją*”

Kaip atsimename,- tas pats manievras buvo bandyta pakartoti ir 
San Franciskc konferencijos metu, vienok be pasisekimon-

Tą sovietu sumanymą, savo Laiku, dešifravo San Francisco ALT pa
siusta deLega<.i-jao

Panašus manievras ir vėl buvo bandomas per neseniai laikytą 
UJffiRA konferenciją*.. ir vėl be pasisekimto

-Šiuos faktus sugretinę, galime btlt tikri, kad ir ateityje sovie
tai naudos kiekvieną progą 1940 metais ją Baltijos kraštuose papildy
tai agresijai legalizuotis

Bet ir šį kartą iš ją pastangą nieko neišėjo*

NEŠALIŠKA INFORMACIJA APIE PADĖTį LIETUVOJE
Lietuvos žydas, dantą gydytojas, vckiebią okupacijos metu buvo 

uždarytas viename Lietuvos ghetto ir šią metą-vasario men, pabėgąs 
iš bolševiką okupuotosios Lietuvos-į anglą zoną Vokietijoje, pasakoja 
štai ką« Bolševiką kariuomenės įžengimas į Lietuvą 1944 metą vasarą 
buvo pažymėtas pirmiausia negirdėtai žvėrišku raudonarmieeią elgėsiu 
su moterimis. Kaime grobė iš škinirką ne tik arklius bei galvijus--
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"bet ir šiaip viską kas patiko, Pageltos šauktis nebuvo iš kur? karo 
vadovybė nekreipė Į tai jokio dėmesio*

Kaunas pasidarė lyg išmiręs miestas — visiškai ■nesimato civili— 
nią gyventoju® Vilniuje civili.”. kiek daugi au, bet ir tenai 
dominuoja raudonarmiečiai ir civiliai rusai atvykę iŠ Sov,sąjungos 
su šeimom.

Kariuomenes išvaižda? aprengimas labai blogi, Tuo tarpu kai Ber
lyne ar Vienoj bolševiku karininkai-rodomi, su auksiniaisf kaip caro 
laikais, antpečiais, Lietuvoje jie neišsiskiria iš kateivi\i masės, 
Lietuviai? kalbėdami apie okupantą kariumenę nevadina ją tįo± bolše
vikais, nei rusais, bet driskiais. Šitas žodi.s yra tcvpęs technišku 
t ar minuc

Oeka (dabar vadinasi LKVB) atėjo- į Lietuvą su antros Linijos-ka
riuomene ir organizavosi labai metodingai ir nuodugniai, Tuo organi
zacijos laikotarpyje ji nesiėmė masiniu represiją,

Per kelias sąvaites čeką užėmė visas pozicijas ir tada prasidė
jo masiniai areštai bei deportavimai., Sužinoti ką apie -’uimtąją liki
mą neįmanoma, nes suėmime faktas laikomas paslaptyje, o teirautis 
reiškia išduoti save į bolševiku rankas.

Žmonas yra verčiami nuolat užpildyti nesuskaitomas- ankietas® Ma
giausiam. dalykui reikia gauti valdžios leidimas, taip, pav,?. išvažiuo
ti iš savo gyvenamos vietos, persikelti į kitą butą„ liet jei kas n;:— 
ri pasiskolinti, pav,5 baldu,, tad baldui išnešti iš namą reikia lei
dimo®

Lietuvos komunistai grįžo iš Sov.sąjungos suvargę^išbadė ją, api
plyšę, nusivylę ir apkartę,, Visuotinis skurdas, kurį jie matė sovie
tuose, padarė jiems didelį įspūdį, Lygiu bildu į juos veikia brutalu- 
mas su kuriuo sovietai traktuoja Lietuvą,

■ Daugelis grįžusią komunistę, serga maliarija, liga-? kurios nie-s 
kad nebuvo Lietuvoj ir kurią jie gavo gyvendami Vidurinėj Azijoje

Vienas aukštas Lietuvos Eomisarijatc tarnautojas, hadams Rusi
joj, buvo suimtas traukiny ir įtartas šnipinėjimu.;, nes čekistai pama^ 
tė jo lietuviškus batus bei drabužius? kurie nors senį, vis dėlto Ru
sijoj atrodė kaip negirdėtu liuksuso dalykai? negalėjo patikėti? kad 
taip apsivilkęs žmogus gali bit.t ne užsienio šnipas*

Bolševikai reklamos tikslams sugrąžint kelias dešimtis vaiką iš 
tw.j kurie 1941 metais buvo-išvežti, Tie vaikai yra daugiau sunykę 
kaip žydu, vaikai, buvę-Kauno ghetioc

įsitikinusiu, komunistą Lietuvoje nė.ra, Jie veikia tol,, kol Lie
tuva bolševiką-ckupuot30 Pažymėtina yra, kad vokiečiu okupacijos me
tu vietos komunistą veikla buvo-minimali ir todėl? bčtent? kad nebu
vo žmonią.* kurie tą darbą b&tą norėję dirbti®

Lietuvos komunistams padarė įspūdžiu taip pat ir politinis pries
paudos Režimas Sov. sąjungoj* Vienas ją paklaustas apie Sov*sąjungos 
gyventoją nuotaiką, atsakei ’’Sovietu žmonės laukia stab&klo ar gamtos 
įvykio, kurs paliucsuotii juos nU0 sovietą diktatbros**5 Paklaustas? 
kodėl pabūgo? dantų gydyto jas atsakė i '-Gyvenimas bolševikę. okupuoto j 
Lietuvoj yra beviltiškas* Perspektyva visiems yra viena? deportavimas 
į Aziją, Žydm atžvilgiu bolševikai irgi turi originališką nusistatyta
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kiekvienas žydas* kuris išliko gyvas po vckiebiy okupacijos* del to 
vieno, fakto yra bolševikams įtartinasoe?

Tas pats danty, gydytojas praneša, kad vokieciy-okupacijos metu 
400-žydą-vaiky buvo išgelbėti nuo mirties? paslepiant juos Lietuvos 
vienuolynuose o Daug žydą. buvo paslėpę musu fekininkilą

Į anglvi-amerikiebiy okupuotąja Vokietiją atvyko didesne grupė 
Lietuvos žydu.., pabėgusiu is bolševiku okupuotosios Lietuvea©

LIETUVOS MIESTAI 15 MIESTELIAI ŽYMIAI NUKELTO
Dalis Lietuvos miestu ir miesteliu labai nukentėjo rup vokie— 

čiy-rusy kovy© Ypatingai nukentėjo Biržai? kuriuos rusai užėmė ptai. 
rugpitičio mėno 2 d© Biržai keletą karty keitė okupantus© Kova už 
Biržus tąsėsi apie 10 dienų? ir liko sugriauta apie 70$ pastatą©

Tokio pat likimo susilaukė ir Alytus, o Zarasą apskrityje Laksi 
nukentėjo Salako, Dukšty Degučiy ir Smalvos miesteliai©

Vilniaus miestas daugiau nukentėjo negu Kaunas, nes jame buvo 
įsistipriną vokiečiai, kurie nežiūrint tai, kad buvo apsupti, visgi 
ilgokai laikėsi.

Ličdaai atrodo ir Panevėžys? nes ir jame sugriauto virš 200 paaLa 
taty, jy tarpe malinai, gelžkelio ir elektros stotys ir šiaip daug 
namy© .

Labai nukentėjo ir Joniškis, nes iš daugelio namą beliku tik 
krovos peleny? Tas pats atsitiko ir su Šiauliais? kv.riy beliko tik 
pakraščiai. Muštojo sargybą ėjęs ir Sv© Petro ir Povilo bažnyčios 
bokštas, nes kaip pastarasis, taip ir bažnyčia tapo sugriauti iki 
pamatą© S^kiy apskrityje daugiausiai nukentėjo Griškabhdis, Barzdai 
ir Lekėčiai. Švenčionys beveik visai sunaikinti. Liko tik keletas 
mčririy nameliy.- Tokio pat likimo susilaukė ir Vilkaviškis bei Mari
jampolė. Tačiau nekurie miestai ir miesteliai J.aimingesni buvo? nes 
nežiūrint tai, kad karo audra j|.. ir neaplenkė,-bet jie visgi sveiki 
išliko,-pavyzdžiui* Radviliškis, beveik nieko nenukentėjo©- Ukmergė - 
taipgi nedaug paliesta karo audros-. Krekenavą irgi išliko nesunaikin
ta, nors okupacijos metai labai sunkus buvo©

- Jurbarkas nedaug paliestas liko, kaip ir Tauragė taip pat mažai 
nukentėjo. Rokiškis-kiek daugiau nukentėjo, bet jo valščiy miesteliai 
beveik nieko nenukentėjo.

VOKIEČIAI LABAI HIALIJO LIETUVOS ŪKĮ

Okupacijai besitęsiant, vokiečiai be gailesčio varė iš savo čkiy 
lietuvius ir grobstė turtą. Taip 1542 m. rudenį Marijampolės, Tauragės? 
Kėdainįy ir Vilkaviškio apskr© žemės neteko 2,057 šeimos. Kartu su 
žeme iš jy paėmė ir visą judomą turtą? 2.475 arklius, 2,267 karves? 
2.973 kiaules, 2.386 avis, 1.426 pleugus, 1.318 akėčiy, 859 vežimus, 
Visos šios šeimos be jokio atlyginimo turėjo atiduoti vokiečiams 
22.166 cnt* rugiy, 16^307 cnt© kviečią, 22.914 cnt. avižą ir 57*052 
cnt. bulviy.
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Vokiebią okupacijos metu, nepilnais duomenimis, vien tik iš 14 
Lietuvos apskričiu gyvuliu, ir paukšbią skaičius, palyginti su 1940-1 
m* sumažėjoj arklią 136,140,. raguobiii - 565n9953 kiaulią - 463*340? 
avią - 594.492, vištą -* 996.000, anbią ir žąsų - 424.178*

Prie Šią nuostoliu, būtina pridėti antros karo audros pasėkas ir 
antro bolševikmebio alinimus *

LIAUDIES ANSAMBLIO KONCERTAS
Vilniaus radio pranešimu, gruodžio 1.1 d*, įvyko Liaudies Ansamblio 
Koncertas, kuriame padainavo šias dainas s "Mobiute širdele"J "Tamsia 
naktelą". "Oi pasakyki", "Oželis"! "Plovė j aliai", "Tu mano motinais",. 
"Ant kalno gluosnis",, "Saulutė tekėjo”* "Šiltas gražus rudenėlis". 
"Vai žydėk, žydėk", "Bijūnėlis žalias"0 "Žalia žolelė žydėjo"* Bugs 
padainuota soloi "Vai nekukuok", ir "Mano sieloj šiandienšven tė" „ 
Be te, per radią dainavo Eo Petrauskas* Jis padainavo? "Prapuoliau 
motule", (1) "Tris dienas, tris naktis"? "Pu broliukai kunigai"*

LIETUVA VM RIEKS GERIAUSIUS iŠ GERIAUSIU1’
Izvestijos speciali laida praneša* kad bolševikai leis savo 

okupuotoms valstybėms 1946 m. vasario 10 d., rinkti atstovus į. aukš— 
blausiąją tarybą ir tautybių taryba* Rinkimuose dalyvaus s Rytu Prū
sija, Kurilai ir Sachalino salos? Estija, Latvija,-Lietuva, Rumunija* 
Lloldavija, Suomijos Karelija, Bielorusija ir Ukrainos dal$a*

Vilniaus radio praneša, kad visame krašte eina nepaprastai di-» 
dėlė rinkiminė kompanija, kad į. tarybas bbtą išrinkti "geriausi iš 
geriausią." .

KAUliAS BE ELEKTROS
Kaunas nuo maro veiksmą mažiau nukentėjo, negu sostinė Vilnius? 

kur keletas kvartalą tapo gerokai apgriauta* Kai'kuriuos pastatus 
Kaune vokiebiai traukdamiesi išsprogdino* Rimtesnią kautynią, ragams 
paimant miestu neįvyko. Tačiau smarkiai nukentėjo radio stotis ir 
elektros stotis* Kaunas ir dabar tebėra be radio stoties ir na visuo-» 
se kvartaluose teikiama šviesa* Praėjusi žiema buvo labai tamsiai*, 
baltai ir niūriai praleista.?

MIRS JDAILI-’TlAXas PETRAS KALPOKAS
Vilniaus radijo gruodžio 9 d> pranešė * kad mirė dailininkas 

Petras Kalpokas* Velionis pirmą kartą viešimo jo su. savo kuriniais 
pasirodė 1905 ni» Vilniaus parodoje* P. Kalpokas daugeli metą 
dirbo Lietuvos Dailės mokykloje kaipo pedagogaso Velionis savo kbry-» 
boję buvo gausus ir savitas* P, Kalpoko mirtis negausą mižsą. daili-* 
ninką skaibią dar labiau praretino*
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LIETUVOJE PADARYTA BILIJONINIAI NUOSTOLIAI
Wabingtono sovietą pasiuntinybes biuletenis paskelbė nepaprasto 

valstybės komiteto pranešimą apie raoiu padarytus ^uo s tolius <, Pagal 
tą pranešimą, Latvijai vokiečiai padarė nuostoliu už 20 bilijoną rub— 
Lią# Lietuvai -> L" bilijoną rubliu Estijai « 16 bilo rubliu Visofee 
šiose dalyse esančios sunaikintos visos masinos ir kt4 įrengimaio

LIETUVIŠKI BATAI RAUDONAJAI ARMIJAI
- Vilniaus ir Siaulivi batu fabrikuose darbininkai buvo suvaryti į 

mitirg^ft kur jie be kitą dalyką., kaip praneša "Pravda", pasižadėjo 
raud„ arm. pagaminti daugiau batu, ir odą. Vargiai ar šį pasibadė jima 
Lietuvos darbininkai galės tesėti- nes karu nualintoje Lietuvoje kar— 
vią veik neliko♦

PLESlA H3TJVOS MOKSLO TURTUS
Maskvos laikraštis "Izvestija" lTrP16Q praneša, kad Liaudies 

Komisaru patvarkymu iš Vilniaus į Minską išvežta 8.000 muziejiniu 
eksponatu ir 36,000 knygių. Tuo Lietuvos moksliniam turtui daroma di
džiuliai nuostoliai,

VOKIEČIAI BLOGI DARBININKAI
Vilniaus radio praneša, kad Vilniaus miesto atstatyme dirba vo~* 

kiekiai labai silpnai kelia darbo našumą. Kartu dirba stachanoviebiai 
savo darbo dienos normas prašoka 2-3 kartusa

ROKIŠKIO BAŽNYČIA IŠLIKO NESUGRIAUTA
Amerikoje gautame iš Lietuvos Laiške rašoma, kad Rokiškio~bažny-* 

šia per karą nedaug tenukentėjo<» Rokiškio bažnyčia laikomą viera iš 
gražiąją Lietuvos bažnyčią.

"PASKOLA" RUSIJAI
Nežiūrint, kad Lietuva karo baisiai sunaikinta, žmonės veržiami 

pirkai Rusijos paskolos bonus., "Izvestija” lTr<>105 praneša, kad Vil
niaus apskr, per vieną dieną išpirko už L mil. rublią paskolos lakštą*

VOKIEČIAI, KUR TIK SUSPĖJO VISUR NAIKIiiO LIETUVOS PRAMONĘ
Tąsąs praneša, kad-vckiebiai išvežė i Vokietiją "Inkaras" fabri

ko visas mašinas ir įrengimus, o fabriką "Guma" išsprogdino. Dabar - 
mėginama pagal galimybes, iš likubiu "Gumos" fabriko mašinas atremon— 
tuoti ir paleisti į darbą..
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y A D > TI8. E S !g I J 0 J. S
Time and Tide paskelbė dviejų-anglų žurnalistų polemiką dėl-Es

tijos. Po vokiečiu išvarymo© užsienių žumaiist“ .ekskursija aplankė 
Estiją© Anglų korespondentas Paulas Vintertonas remdamasis savo įgy— 
tais stebėjimais rasėj kad ostija nėra savanoriškai prisijungusi prie 
Sovietų sąjungos© Tokios- pat nuomones buvo ir kiti užsienio korespon
dentai,, kurie matė Tallino nelaiminguosius ir sueirhpinusiu.e gyvento-“ 
jus, 
-= Į Vintertono raštą atsiliepė žurnalistė Tris Morley© Ji- tvirti— 
na, kad nėra maniusi Tallimd nelaimingu j.n susirūpinusių žmonių, įtars 
tiesa, ir ji yra sutikusi žmonos, kurie nebuvę patenkint,! rusų reži-i 
mu, bet tai buvę vidutinysis luomas* Sis luomas laukia sugrįžtant die
nos, kada vėl galės daryti bizni su anglais© Žemdirbiai gi ir darbi
ninkai buvę kitos nuomonės ir su pakilusia nuotaika jie žvalgė į atei
tu bolševikams valdant© . -

Atsakydamas į tai Vintertonay bur'odo. kad Iris Morley-niekuomet 
nėra slėpusi savo susižavėjimo komunistais ir toilėl bus sunkas surašy
ti bendru kalba dėl dabartinės sovietų politikos,. Vinter tonas-nurodo- 
kad vaikšbiodamas vienas ar su kitais užs© žurnalistais Tallino gat
vėmis jis kalbėjosi su daugeliu vyrų moterų,- ir nei vienas nepasa
kęs gero žodžio dėl rusų okupacijos.-., Vįs-i- kaltina rusus.-, kad jie 1940 
m© deportavo tūkstantius šeimų j. Musiją ir bijosi dėl naujų deporta
vimu Viena moteris, kurios vardo žurnalistas nenori minėti™ kad jos 
nesuimtu. Misd Morley draugai;, sakiusi3 kad rusai 1940 a» deportavo 
jos šeimos narius ir iki šio.L apie juos neturi jokių. žinių© Kita mo
teris, persirengusi™ vogčiomis pateko į viešbutį pas žurnalistą ir 
papasakojo taip pat panagius atsitikimus©

Kai Vintert-onas sugrįžęs i Maskvą, Metropolio viešbuty jį aplen
kė vienas estas, kuris savo pasakojimais sukėlė didelę užuojautą© 
•Jis pranešė, kad padėtis Tallino (Estijoje) nepagerėjusiu suėmimai 
tebesitęsia ir kad kaikurie žmonės,- su kuriais žurnalistai turėjo-pa— 
sikalbėjimus, deportuoti© Tokių žmonių liudijimai, rašo toliau Vi??- 
tertonas, yra geresni įrodymai, negu kaikurių išrinktų estų fubsirarUj— 
kimai, kurie rusų pakviesti laisvai kalbėti, atiduoda savo liudijimus 
rusų karininkų ir cenzorių draugystėje© Baigdamas žurnalistas sakc3 
kad laisvos tautos nubalsavimae galėtų duoti aiškų parodymą dėl tau
tos valios© bet jis abejoja ar Sov<,Rusi ja, kuri nors ir labai susi— 
rūpinusi tautų apsisprendimo teise kitose valstybėse, vargu ar duos 
galimybę tokius rinkimus sudaryti Estijoje©

ESTŲ PROCESORIAI IR STUTE3TAI’
Studentų žurnalas ’’Gaudeamus” apie Tartų universitetą Estijoje 

teikia sekančias davinius g 1939 m© gruodžio mėn, 1 d© Tartų universi* 
tete buvo 125 profesoriai, 80 docentų ir lektorių, 211 pagalbinių 
mokslo jėgų ir asistentų. 2698 studentai ir 8 fakultetai© Kaip dabar 
žinoma iš senesniųjų mokslo pajėgų Estijoje pasiliko tiktai 42 (ma
žiau 22%), į Švediją pateko 333, į Vokietiją - 52, Danija - 2« Anglie 
ją - 2, išvežti - 9, mirę ir nužudyti - 28, 22 nežirie kur dingo©
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+4--K Estijoje, Kaip praneša "Izvestija", rusai numatę plačiu 
įkastu panaudoti degamojo akmens sluoksnius* Tarp kitko, iš Estijos 
aprūpinsią gazu visą Leningradą, karna apšišildysią bžtusy mokyklas*, 
ligonines, vienąsias virtuves ir įvairius kitus komunalinius pasta-. 
tUB*

P .v ? S T I S LATVIJOJ.?.
_ :-iri ■» "Trr i—r- • i— i r - -—" ------ :——  .— ---.  - . į——

Latvijos pasiunt*ny*b4 Vašingtone paskelbė savo viename leidž* 
biuletenyje labai reikšmingu ir įdomią, faktą apie Sov*Latviją su 
antrakte 11Anapus geležinės uždangos dengiančios Latviją”e. Autorius 
yra latvią inteligentasf kuriam nesenai pavyko pabėgti iš bolševiką 
valdomos Latvijos ir patekti į vieną neutralią valstybe* Jo prane
šimas liudija,-kad padėtis, kokia viešpatauja šiuo metu Latvijoje 
yra dar blogesne neįjįt 1940/41 m.> Paminėsim svarbiausius faktus* 
Visi asmenys, kirie pabėgę nuo bolševikinio teroro, apkaltinti de— 
zertiravimu — piktu veiksmu prieš Sov. valdžią, ir ją nuosavybe, 
konfiskuota. Maždaug 1400 nuteisti už akiu minties bausma, o ją bei-* 
mos išvežtos* 2monėmš, kurie negali parodyti čeką išduoto paso? už
drausta ieškoti. darbo, tokiu badu jiems priseina mirti badu arba tap
ti banditais o

Lygą bolševikai- padare deportacijos centru* Po Kur žemi-y kapitu
liacijos, gegužės men, 8 d-, Rygoje bu^o surinkta Šimtai vagoną, su 
geležiniais grotais? kad išgabenus tūkstančius Kuršėmis gyventoją 
Sibiran„ Visus Kuržemio gyventojus tiek vyrus tiek moteris laiko pa
vojingiausiais Sovietą sąjungos priešaisŠią pažemintąją latviu ei
les, kurias vare per gatves ,-paliko rygiečiams baisą įspūdį* Iš 1939 
m, 385*000 gyventoju dabartiniu metu Rygoje pasilikę tiktai apie 
100*000 gyventoją* ITuo 1944 m* spalią mėn* 13 d* — '"’Rygos išlaisvi
nimo”, daugiau negu 3000 gyventoją sulikviduoti, bet apie 800Q iš
vežti- Sibiran, kaipo-"tautos priešai"* Apis 38*000 darbininką išvežti 
"savanoriais" Rusijon atstatymo darbams e Žymią-dalį žemės-čkio garni-- 
nią siunčia į Rusiją, kaipo latvią tautos dėkingumo "dovaną” už jos 
"išlaisvinimą"Latvijos miškus kerta ir naikina dar nematytu bčdu* 
Tarp savanoriu mišką darbuose yra didelig skaičius mokyklinio am-» 
žiaus vaiką* Vidutiniu bkią savininkai išvežti Sibiran, paskaityti 

”kulokais"0 14.000 taikstančią Vidžemio ūkininką (kartu su šeimomis 
’50.000) išsiųsti iš Latvijos, o tas pat vykdoma šiuo metu Kuržemy^, 
Po 15 ha žemes išdalyta "ištikimajam elementui" - atsargos raudonar
miečiams ir rusą kolonistams, kurie įvežti iš Rusijos sunaikintą pl^— 
tą (daugiau-negu 55*000 šeimą)* Bolševiką naujausią žemdirbystes id&— 
ja yra - panaudoti karvę vietoj arklio, ir Maduonos-apskr* šiam tiks
lui naudojama jau 4000 raguočiu-* Kaikurie komunistiniai žemės tekią 
vedėjai nusiskundžia, kad didesnioji-"patikimojo elemento" dalis yra 
tinginiai, girtuokliai, ne-usimanėliai žemės čkyja, neparodo entuzi
azmo* Karves jie neleidžia į ganyklas, bet šeria sėkliniu pašaru*

Rašto pabaigoje įdėtai "Kaikuriose kolonijose vietinią gyvento— 
ją btiklė yra daug geresnė regu baltiečią,kuriuos valdo bolševikai*”
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VAKARO 17 E R I M A S
Klausiaus, kaip tyliai ežia jčira, 
Klausiaus te tolimo ošimo...
O vakaras dangum vis ėjo.
O vis širdis kažko nerimo J

Tyliai rymojo žalios pušys* 
Ir -Gyliai baltos kuopos spauda, 
Ir nežinia-ką paslaptingai.
Kokias šventas svajones audė...

Viena tarp k^topu aš stovėjau? 
Klausiaus v a' tyliai bangos kalba.»• 
Ir ’'•olir.įr, jos įaį.JjOp
J?er tylią, paslaptingą maldę...

Tiktai sieloj kažkas dejavo, 
Tik- tyliai baltos kuopos snaudė* 
Ir nežinia- ką paslaptingai 
Kokias šventas svajones audė l

U. Šarkytė

tikėkime r Y T 0 J U M
Senai jau nužydėjo vasara, 
ITuejo skubinu žingsniu.
Paliko ilgesys ir vienuma 
Be tėviškėles, be narni;...
Ruduo nusiavė, sutrypė kojomis 
Mielosios vasarėlės pėdsakus... 
Motut, kiek daug tikėjomės, 
Kiek vilui? lai svei dėjome-

Kas beliko?— pageltą lapai ant taku.* 
Sumindžioti praeivi? koj?.
Begėdiškai visai apnuoginti 
.Pakluonės jovarai ir... vėjas.

0 vėjas — neramus palangėje 
Smarkaus, likimą keiks ir plėšysis- 
Kaip mes, kad nebeišturėsime
Be laisvės, o tėviškė, mžs žemei

Laisva, didžiai graži,be melo, 
Sava, mums taip brangi, žemelė... 
Kada tu šyptels! pavasariu, 
Kada prašysi vasara?
Tikrai suduš, netrukus subyrės 
belaisvės geležiniai pančiaiI 
Išlaisvinta tėvynė kelsis.
Ir neš laimingos ateities rytoj?o

Ir vėl artojas imsis arklo?
Vėl pempes-šauks? "Gyvi, gyvil" 
Sesutės pins dainas, rūteles 
Subatvakarėli atjos mylimas«

Kryžkelės pasipuoš smuikeliais, 
Lakštutei daug tenai dainą sudės«.o 
Šeimini? varpas nuaidės galingai? 
Laisvė, laisve’ Kelkitės? kelkitės|?

1%ys, 
. »

u. Vingilytė
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LIETUVI? SIJOTOS VEIKLA
Svarbiausioji kino metu lietuviams pabėgėliams problema yra žie

mai bitą trukumas. Beveik visos didžiausios pabėgėliu stovyklos yra 
perpildytos žmonėmis* Viena iš geriausią patalpų atžvilgiu stovyklų 
yra Mannheimo stovykla, kur vienam žmogui tenka maždaug 6 kv,» mtrP- 
grindą ploto. Kitose stovyklose, kaip Hanau, Wrzburge ir kto gyven
tojai negali išsiversti be dviejų aukštą- l-.-vp, o vianan. žmcgui, Įskai
tant gyvenamosiomis patalpomis ir gyventi -netinkančias palėpes3 išei
na nuo 2, iki 3 kv. mtr* grindy, ploto* LKLGAA vadovybė- žiemai-butą 
sutvarkymo reikalu rūpinasi tiktai tiek.-, kiek ją- ragina karinė ameri- 
kiečiu vadovybė iš Frankfurto* Vokiečiai., netgi naoiu šeimos, suborn-- 
bar duo tą. miestą paKrašbiuose gyvena liuksusiniuose butuose, susidedan-* 
šiuose iš kelią kambarią su visais patogumais* Gen. Eisenhower!", 
USJRRA5! duoti Įsakymai visus svetimšalius žiemai apgyvendinti butuo
se, neprastesniuose, negu gyvena vokiečiai. kol kas nesuradę jokio 
dėmesio*

Lietuvią Sąjungos centro valdyba^ norėdama susidaryti tikslesnĮ 
lietuvią, gyvenančią Vokietijoje ir Austrijoje, vaizdu, nutarė Lap~> 
kribio 1 d* pravesti abiejuose šiuose kraštuose lietuvią statistirĮ 
surašymą* Surašymui pravesti — Įpareigoti visi Lietuviu Sąjungos sky
riai ir tautiniai lietuvią kcmitetuti. ■* ■

Šveicarijos lietuviai myvavo Steigias? tautos SveMje
Gverdone, gyveną lietuviai tremtiniai Šveicarijos tautos šventės 

proga — pasirodė plačiajai šveicariečią visuomenėj, su lietuvią liau
dies dairomis ir tautiniais šokiais ir susilaukė didžiausio pasiseki.— 
mo* Siam pasirodymui buvo kruopščiai ruošiamasi, tuo norint padėkoti 
šveicariečią tautai už prieglobąB Tautos šventės proga buvo surengta 
tradicinė eisena miesto gatvėmis. Lietuviai pabėgėliai to ja eisenoje 
irgi dalyvavo. Miesto vadovybė Lietuviams eisenoje paskyrė garbingą 
vietą* Tuojau po kariuomenės bei savivaldybės pareigtmą eisenoj® su 
Lietuvos ir Šveicarijos vėliavomis, žygiavo lietuviai. Bet ypač spal
vingą ir atmintiną grupę -sudarė tautiniais rtibais apsirengusios Lie
tuvaitės. Kur tik tremtiniai pasirodydavo, visur jie buvo sutinkamo, 
ir palydimi plojimais. Lietuvaičią dalyvavimas eisenoje sudarė tikrą 
dienos sensaciją. Miesto savivaldybės pirmininkas savo*prakalbojo 
šventės proga apie lietuvius atsiliepė labai šiltai* Antroja- šventės 
dalyje Lietuvią Židinio salėje, išpuoštoje tremtiniu; dailininką nu- 
tapytais paveikslais, tautinėmis vėliavomis ir Lietuvos valstybės 
ženklais., Įvyko koncertinė dalis, kurios klausėsi Gverdono Įstaigą
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ir visuomenėn atstovai bei Lietuvos pasiuntinybės nariai su min* 
dr* J» Šauliu priešakyje. Programoje graliai pasirodė mišrius chorai.. 
vyrą choras ir mergaišią kvartetas. Taip pat grašiai pasirodė ir 
vaiky, choras* Mergaitės apsirengusios tautiniais ršbais pašoko kėg
lis tautinius šokius, susilaukdamos nusipelnytą ovaciją^, Visa šven
tė buvo gražaus ir darnaus pabėgėliu darbo išdava.

. trrutiklai..ctiasi kitur

Rugsėjo paoaigoje Regensbargo lietuviams buvo pasiūlyta iš 
Regensburgo persikelti į *>mbergą,..esantį netoli lurnbergo. Regens
burg o lietuviu koloniją sudaro apie 1400 žmonią, kurie šia n$ tik 
išsikovoję pakenčiamesnes gyvenimo sąlygas, bet.>taip pat yra išvys* 
tą žymią kultiirinę veikląo Vietos pakeitimas kolonijai gali turėti 
rimty pasėką, Lietuviu iškėlimo iš Regensburgo reikalu labiausiai 
susirbpin^ vietos vokiečiai-. kuriems svarbu atsikratyti mieste ir 
apylinkėse gyvenančią nereikalingi;, valgytoją. - -

Paskiausiu laiku Linze ir kituose Austrijos miestuose gyvenan
tys lietuviai visokiais galimais badais bando persikelti į Vokieti
jos teritoriją. Šio skubėjimo svarbiausia priežastis tai nepaken
čiamas austrą elgesys su svetimšaliais. Si-tauta daugelyje vietą 
(Salzburg..,Linz,Brunau) buvusi hitleriškesnė už patį Hitlerį, gautas 
politines laisves išnaudoja neapykantai prieš svetimšalius, dauge
liu atžvilgiu prilyginti neapykantai,, kurią svetimšaliai matė na
ciškoje VokietijojeBe bado, kuris beveik formalus kai kuriose lie
tuviu pabėgelią kolonijose,* prisideda dar teisią varžymas teatruose, 
geležinkeliuose, o taip pat ir terorizavimas, primenant galimą prie— 
vartagrąbinimą tėvynėn,, Austrijoje šiuo metu gyvena apie pora taiks
tančią lietuvią*

LIETUVI? RAUTOS LINDAU RADIOJONE
Šiomis dienomis prabošzą srityse A» Mikulskio vadovaujamas lie- 

tuvią tautinis ansamblis buvo pakviestas nuolatiniam koncertavimui 
į Lindau radiofoną, Ansamblis per sąvaitę duos 3-4 lietuviškos dai
nos radijo koncertus, a. Mikulskio ansamblis yra stipri mėgėjiška 
lietuviško meno pajėga, savo daina ir šokiu sužavėjusi tiek prancū
zą kareivius, tiek aukštąją prancūzą kariną-vadovybę Vokietijoje ir 
ypač išpopuliarinęs lietuvišką liaudies dainą ir tautinį šokį vokia— 
čią ir pranošzą tarpe.

TREMTI UIS ŽURNALISTAS BARASI KNYGą
Klaipėdietis žurnalistus, Jonus Grigolaitis, šiuo-metu gyve

nantis Hanau stovykloje-, parašė atsiminimą iš naciu koncentracijos 
stovyklos knygą, pavadintą ’’Uacią pragare”. J.Grigolaitis į koncen
tracijos stovyklą buvo persiąstas daugiau, kaip prieš ketverius me-
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tuS, kalėjo Oranienburgo stovykloj e,-iš kurios buvo išlaisvintas tik— 
tai prieš pusę metą amerikiebią karinią pajėgą* Atsiminimą iš naoią 
koncentracijos stovyklą yra parakę taip pat ir eilė kitą-Lietuvią, 
dabar susispietusiu Wurzburg© prie VLIK ir Lietuvią Sąjungos ar gyve
nančią kitose stovyklose.

TREMTIMIįT PEHIODIiiti SPAUDA
Greitu tempu susiorganizavę, vakarę Vokietijoje atsidiirę lietu

viai, tiek pat greitai pradėjo-steigti savo periodinę spaudą* Pagal 
vietos išgales, vienur spausdinama spaustuvėjkitur — rotatoriumi*

Muroheno lietuvią kolonija-leidžia net 4 leidinius-— Inf ormacinj. 
Biuletenį.' (išeina kas antrą dieną) "Vox Unitatis”? ’’Dienos Žinios”, 
"Aidas" ir MMbsą Kelias". - -

Lietuvią Sąjunga Wurzburge leidžia "Lietuviu Žinyną^ (jau išėjo 
6 Mr.)*

Hothenburge 1/4 leidžiama "Lietuvis”.
Selingstadt»e leidžiama "Lietuviškoji Informacija% kuri-jau ar

tinasi prie šimtęjo numerio. Be to? Lietuvią Kat, Kunigą sąjunga pra
dėjo. Leisti religin| savaitraštį. "Maujas gyvenimas"*

LIETUVIAI VOKIETIJOJE GALiSS GAUTI. DABBO
iš Vokietijos autoritetingi baltiniai praneša, kad nebus daroma 

klibbią Baltijos kraštą gyventojams susirasti darbo amerikiebią bei 
britą okupuotose Vokietijos zonose*-Klausimus liebianbius šalpos or
ganizaciją-,- tautinią komitetą ir konBularinią atstovyhią- sudarymąf 
spręs Sąjungininką Kontrolės Komisija* Tuo tarpu sąjungininkai yra 
nusistatę neduoti leidimą tokioms draugijoms bei organizacijoms steig
ti ir viešiems susirinki mame šaukti*

LIETUVOS ŽUBHALISTŲ SUVAŽIAVIMAS
- Spalią 14 d* Hanau lietuvią stovykloje buvo sukviestas lietuvią 

žurnalistą suvažiavimas* Šiuo metu Vokietijoje yra pabėgusią nuo bol
ševiką apie 75$ visą Lietuvos žurnalistą, kurią tabiau dėl susisiekimo 
ir susižinojimo sunkumą suvažiavime tedalyvavo tik nedidelė dalis. 
Suvažiavime aptarti aktualiausieji lietuviškosios spaudos Vokietijoje 
klausimai*

MOBI STEIGTI LIETUVISK2 UiUVEBSITETA
LAIG praneša, kad Wtfrzburge susidarė ištremtą iš Lietuvos profe— 

sorią komisija, kuri planuoja įsteigti lietuvišką universitetą, kuris 
apimsiąs visas mokslo ir meno šakas. Tai svarbus ir didelis užsimo
jimas, kuris turėtą susilaukti paramos visoje mbsą tautoje.
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Oldenburg o lietuvi’,! stovykla ’’Lituanica’* oficialiai 
atidalyta liepos 1 dda proga buv > surengtas, koncertas, kuriame gra
liai pasirodė•soListai,šokėjai,.ohorag* Visą šventę puošė nemažas bū
rys gražiais tautiniais rūbais- pasipuošusią merginą* Stovykloj-* vei’ 
kia pradžios mokykla ir vidurinė m,k.yklao Mokytoją tarime pakankamais 
Daroma žygią Įsteigti gimnaziją? 7168 visame Oldenburge yra apie- 1.000 
lietuvią ir ją skaičius vis didėja* Stovykloje tvarkosi patys liatu>» 
viai> Dirbama tik stovyklos ribose<. Keli lietuviai dirba TJKB2 ojeP 
kuri pageidauja dar daugiau lietuviąb Maistas pakankamas ir- regulia— 
riai gaunamad* Veikia anglą kajb-.s kursai* Leidžiamas sieninis laih> 
ramtis? Santykiai su anglais la'iai geri, nuoširdūs*

G j p p i n g e n mieste ir apylinkėj9 yra apie 90 lietąvią® 
Visi gyvena privačiai* Stovykloje gyvena apie 300 lieta-?- atgabentu 
iš Leipzig;!, ■ Dessau ir Bremen-: pribią. Privaliai gyvenantieji papil
domo maisto negauna* Stovykloje maistas geras, tašiau gyvenime, sąly
gos labai-blogos nėra lovą, čiužinią ir kt»

Aplink Kitzingenęy Maino slėnyje esančiuose miesteliuose ir kai
muose gyvena apie 70 lietuvią iš Žemaitijos, Kauno, Vilniaus ir ktft 
Dauguma lietuviu dirba pas amerikiečius virtuvėse* Visi gauna dvigu
bas maisto korteles.

-J) relingenp Baltijos tautą stovykloje prie- Dunojaus , 
gyvena apie 520 lietuviu kuriems vadovauja Lietuvią Sąjungos skyrius* 
Veikia šešią'skyrių pradžios mokykla ir angly, kalbos kursai* Skaito
mos įvairiomis temomis paskaitos* Veikia skautą būreliai* Suorgani
zuota mitrus choras, tautinįą šokią grupey ir reprezentaciniu- stygą 
kvintetas*-- Sudarytos tinklinio ir krepšinio komandos* Smuikininkas 
I, Vasyliūnas davė vietos bažnyčioje religines muzikos koncertą, ku
ris praėjo labai pasisekusiai*

" S a 1 z b u r g o Lietuvią Kultūrinio Darbo Draugija surengė 
koncertą, kuriame labai gražiai pasirodė choras, tautiniai čekiai, 
kvartetas ir kto

Ke mp t en p 
rengiamos paskaitos* 
kalbos gramatika*

apylinkėse randasi apie 1500' lietuviu.-. Dažnai 
Išleista du anglą kalbos žodynėliai ir anglu

: Augsburge yra apie 1200 lietuviu* Veikia choras* Lei
džiamas sieninis laikraštis* Suorganizuotas simfoninis orkestras2 ku
riam vadovauja E. ValeikaKoncertai rengiami ir bažnyčiose. Įsteig
ta pilna gimnazija ir veikia dvi pradžios mokyklos, o taip pat anglą* 
prancūzą ir vokiežią kalbą kursai*

26



7___Lietuviu Žinios________ putli, 27

^,.!a J_j< b u .%_ —..„Zį__e_ į JLJLją. Vietos Lietuviy. Raudonoji Kry-*
čiaus susirinkime, iškelta mintis, remti apylinkėje karo stovyklose 
esančius lietuvius,. Į tai tuoj atsilieps IT:rd-Kaserne stovyklos gy
ventojai lietuviai, atsisakydami vienos dienos maisto davinio,, kuris 
bus perduotas belaisviu stovyklose esantiems tautiečiams,

L i n k e Į s b ii h. L miesto ir apylinkėse gyvena apie 140 lie
tuviu, Dauguma gyvena privačiai* Kai kuriems lietuviams, atsisakiu
siems grįžti į Lietuvę? buvo nutraukus papildomas maistas,

Muzikas L Strolia išleido Drezdene kelis dainių sąsiuvinius□ 
Viename iš ju yra gana originali kompozicija "Tolimas Kaimas", žo
džiai B. Brazdžini?,* Daina skirta Vilniaus operos solistei Juzei ^u— 
gaitytei,

H-H- Savo laiku Berlyne buvo įsikūręs Tilharmcnijos ansamblis, ku
rį atgaivino G* Velička, Stepas Sodeika ir J, Kržuolaitis*

Vokieti jo je-yra apie 140 muzikos, scenos (dramos, operos, bale
to", orkestro") meninky.* Kauno, Vilniaus ,Siauliy. teatry. atstovę.* Paminė
tina 3 BimD*vtnio orkestro ir operos dirigentai* iš kompozitorių yra 
proft V«K* Banaitis, VI. Jakubėnas, J» Žilevičius ir kt* m dramos me
nininkę. - Std Pilkas B, Zalinkevičaite-Kipriene su vaikais, N. Vosy
liūtėj, J«. Kačinskas ir kt,

++•> "La Libra Belgicįues" praneša, kad Belgijoje ginkluoti rusai 
buvo suėmę vierę lietuvaitę, kuri tik dviejy. amerikiečiy. dėka buvo 
išlaisvinta* Laikraštis klausia,kur dingo Belgijos administracija, 
jeigu svetimieji gali laisvai sauvaliauti?

Poetas B. Brazdžionis Vytės Nemunėlic slapyvardžiu parašė 
vaikams eiliy. rinkinį Tėvu nameliai-?

4,j,j--prieš kurį laikę mirė buvęs Berlyno-Lietuviy. parapijos kle
bonas kun» dr. Puišys, Jis palaidotas Schweinfurts»

Melskis jaunuoli ištrėmime
TJz savo kraštę, už Tėvynę5
Melskis už tuos, kur širdžiai brangis, 
Kad Viešpats saugot5 juos visus
Nors tu nustojęs savo šeimos 
Ir Tė'viškėe-nepriklausomos, 
Tikėk laimingi vėl grįš laikai 
Sušvis tau laisvės spinduliai!

J a - t ė
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3AP0 STREIKAS PO 14- PIW ĮTRAUKTAS

Pagers Nyheter praneša, kad visa-klausimą eile kaip elgtis t>* 
liau su vokiečią ir pabaltiežią internuotais tvarkoma apsaugos štabo- 
su užs0reik©min0? palaikant kontaktu su rusą. atstovybe Švedijoje© 
Vokiečiai badavimą nutraukė ir greitai atsigauna? tačiau įabaltiečiai 
badavimą tęsia- toliau© Sveikatos Įstaiga Įsake gydytojams griebtis 
dirbtino maitinimo? kain tik pastebės? kad tai yra būtina* Ten pat 
dar rašoma? kad vyriausybe dar nėra davusi pabaltiekiams jokio atsa
kymo? nors ir laikino?-kuris jiems duotą bent laikiną apsaugą© Tai 
labai vargina pačius internuotuosius?-':. taip pat ir ją globėjus©

Pr. Liohfuss paaiškinęs Pagans-Nyheter? kad del kaikurią sume
timą. bado streikas-reikalinga buvo nutraukti© Tai Įvyko ramiai-ir 
disciplinuotai© Manoma, kad ją. padėtis greitai paaiškės? ypatingai 
nepilname čią- likimas©

Su Anglijos v y r- i a u s y b e n e-b u v o kal
bėta© Žemuosiuose Bumuose Anglijos užs oreik5m.ino Bevinas buvo 
užklaustas ar Švedijos vyriausybe tarėsi su Anglijos vyriausybe? 
pirm regu ji- priėmė nutarimą del 2700 vokiečiu karią, išdavimo 
rusams? Bevinas Į tai atsamė neigiamai©

Vokiečiai išvežti, _ tik pabaltiebiai nQ^ x Treleborg atvyko ru
są sanitarinis garlaivis? kuris išsivežė susirgusius internuotuosius 
vokiečius© Internuotieji pabaltiečiai? kurie randasi ligoninėse? šio 
Įvykio buvo sujaudinti© iš vienos ligonines du. ligoniai pabėgo© Pa
lis pabaltiečią bado- streiką tęsia jau 17 dieną,, Bušą garlaiviui iš
plaukus pabaltiečią nuotaiką pagerėjo., daugelis priėmė maistą©

GRIEŽTAIS. NUOSTATAIS APRIBOTOS VOKIEČIŲ TEISES

Berlingske Tidende praneša, kad danų užsareikę,minister! jai pasi
tarus su anglą ginkluoti;, pajėgą vadovybe Danijoje? išleisti griežti 
nuostatai liečiantieji buv*vokiečiu karius paliktus Danijoje Įvairiems 
darbams©-Pagal šiuos nuostatus vokiečiams draudžiama g 1) turėti daną, 
ar užsienią valstybių pinigus? išskirus 10 vokišką markią? 2) išsky
rus nustatytas stovyklą ribas? pirkti? parduoti ar mainyti visą r ti
žią prekes? 3) išeiti iš stovyklos ribą be leidimo. Gavus leidimą ga
lima išeiti tik su vokiečią kariška uniforma arba tam. tikrais darbo 
rūbais apsirengus© 4) lankytis viešbučiuose, restoranuose, pasilinks
minimui skirtose vietose? krautuvėse, privačiuose namuose ir t©to- 
Tik labai išimtinais atsitikimais gali bčti duodami leidimai aplan-« 
kyti tėvus? žmoną arba artimus gimines be apsinakvojimo tdisės© Nu
sižengusieji šiems-nuostatams privalo b&ti tuoj sulaikyti ir laike 
24 vai© perduoti anglą karinfei vadovybei© Tačiau nusižengusioji tei
siami Panijos teismu© Areštavimo teisė suteikiama Danijos policijai? 
kariuomenei bei jšrininkams©
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KtffijJlBžBGO BYLA

Bidžisics bylos pravedimas tęsiasi mėnesiais? pranašaujama* kad 
sprendimas įvyks tiktai vasarą* Birmoje bylos dalyje pasireiškia pr>- 
kuratLra?, prokurorai, pradedant amerikonais; palaiko kaltinimą- .re
miantis dokumentaliriais įrodymais* fotografijom- fUrnomis apie ka
ro žiaurumusa ir t*t& Pereitą sąvaitą kaltinamasis Hessas visus nu
stebini pranešdamas? kad jie-iki šiol visus apgaudinėjęs9 sakydamas 
netekęs atminties3 bet tikrenybėje atsimenąs viską* 7?prokuratūros 

rankas patemo- ir Bozenbergo dienoraštis ir jo sūsirahinėjimag* 7 kai- 
kuriuos kaltinamuosius prokuratbros filmos padarė įspbdi- jie-tuomet 
teisinosij-kad nieko nežinoję apie-koncentracijos stovyklų kankini
mus* Kaltinamieji labai dažnai stengiasi kaltę suversti Himleriui* 
Bendrai paėmus didesnė dalis Niurnbergo kaltinamąją paliekanti poli
tinių avantiūristą kruvinos grupes įspūdį, daugelis ją visiški buka- 
probiai. Ankščiau jie dangstėsi frazėmis, ryškiais mundierais, bet 
visam tam atpuolus sumažėjo ir atsąlo net kadaise buvęs fanatizmas* 
Viešai pasirodė nuoga politinė gangsteriu biaurioji prigimtis* Visi 
prisimena, kaip jie sakėsi reprezentują aukštesniąją rasę,, poną tau
tą ir žadėjo sukurti tbkstartmetinę didelę valstybę (reichą) ir nau
ją erą3 jeigu ne pasaulyje-/ tai mažą-mažiausia EuropojGo Tašiau Hit
lerio reichas neišžilaikė nei žškstanties savaibią* Toks likimas yra 
visiemsr kas remiasi nuoga jėga*

SOV. SĄJUNGOS OTA ANGLIJAI llfeL liBlSBOBMUOTOS OBIUOMBilFS VOKUBTo O
Dagens ITyheter remdamasi Izvestija praneša, kad rusai įteikė 

sąjungininką komisijai Berlyną memorandumą, kuriame nurodo? kad di
delės yokiebią armijos dalys ir toliau tebesiranda anglą okupuotoje 
Vokietijos-zonoje, kas yra priešinga Potsdamo konferencijos nutari
mams* Esą neišformuota apie trys vokiebią armijos/ kurią kiekvienoje 
yra 100.000 tbkstanbiu vyrą* Toliau paminėtas vienas aviacijos štabas; 
hilitarines valdybos centras šešiese vietose ir 25 vietiniu karo apy
gardą štabai ir įvairios pagalbinių grupių formacijos* Bušą protestą 
toliau nurodoma į pabaltiebią ir vengrą pajėgas kaip į atskirą vie
netą* Sovietą sąjungos memorandume nurodoma, kad angiai laiko pilnai 
militariniai organizuota estą rezervinį pulką. 3500 sąstate,, p taip 
pat lietuviu ir latvią pa jėgas? bendrai 21 tūkstantį v,yrąa Šia dar 
reikalinga priskaityti 12.000 vengrą/ kurie organizuoti pulkais ir 
batalijonais su savo štabais ir karininiaais a Šios pajėgos? kurios ko
vojusios vokiebią pusėje, ir toliau tebenešioja savo -tarnybinius ir 
pasižymėjimo ženklus* Be to šie-daliniai užsiima kariniais pratimais^

Pažymėtina tai, kad rusai nereikalauja minėtąją pabaltiebią iš
davimo ; bet apsiriboja su paaiškinimais, kad ją kaipo vokiebią. mili- 
tarinią junginių tolimesnė egzistencija kalba prieš Potsdamo nutari
mą ir iškilmingą deklaraciją dėl Vokietijos nugalėjimo a
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BUŠŲ į.GALIOTISTS KVIBCU PABĖGĖLIUS. GEĮZTI TĖVYaSH
S „nu lapkričio men. 27—28 da į gyvenančiu. lietuviu pabėgėliu 

Nymindegab stovyklą buvo atvykusi aliantą komisija? anglas ?ameriki*3~» 
ties ir 2 rusai? majoras ir jo vertėjas? kuris verte tik Į vokiebiy, 
kalbą© Bušai? kaip pareiškė majoras,, atvykę paklausti visu tu žmonių? 
kurie apkabiau pareiškė noru grįžti į savo gimtoji kraštą? ar jie. da— 
bar nori grįžti ar ne? Bušai sutiko kalbėtis tik asmeniškai su mažo* 
mis grupėmis iš 5—10 asmenų? atskirame kambaryje© Viešam susirinkime 
majoro pareiškimas buvo toks? rtkarui pasibaigus? sutriuškinus vokiško 
jo fašizmo diktat&_rą? yra galimumas visiems grįžti į savo gimtąjį 
kraštą* Pagal man duotus patikinimus aš užtikrinu raudonosios armijos 
vardu? kad visi pabėgėliais bus vežami į. tas vietas iš kur jie yra ki-* 
L'j, nebus vežami- į. Sibiru, koncentraoijos stovyklas ar kalėjimą? kad 
visiems bus dovanota bausmės ir gražinta ją, turėtos nuosavybes? jei 
bus ūkiai ar namai sugriauti? duodama.medžiaga ar pinigai tiems tro-> 
bėsiams atstatyti oPo tokio pareiškimo jam buvo patiekti šie klau
simais 1) ar tamstai'žinoma, kad 1941 nu birželio menu visoj Lietu
voj buvo daromos žmonią medžioklės suimami neteisti? nebausti ir net 
nepareiškus jiems jokio viešo kaltinimo, vyrai©moterys,vaikai ir-ligc— 
niai-vežami į artimiausias- geležinkeliu stotis? grodami i gyvulinius 
vagonus? kuriu mažučiai langai buvo užkalti geležiniais virbais? ne— 
žmoniškiausiose sanitarinėse sąlygose? pora dieniu buvo laikomi stoty
se? po-to išvežti i Susijęs gilumą—Sibirą ir kitas vietas.,* Iki birže
lio mėn» 22odo buvo išvežta iš Lietuvos apie 50.000 tžkstan’oią. žmonių© 
Į šį klausimą bolševikas atsakė? kad jisai šiek tiek apie tai girdė
jęs? bet'nieko tikro nQ^iną3o 2) Tamsta tik ką dabar užtikrinai? kavo 
ir raudonosios armijos vardu? kad tiems asmenims kurie grįž-nieko blo
go neatsitiks?" bet mums įdomu žinoti kas tvarko tarybą. sąjungos vidaus 
gyvenimą. Komunistu partija su 2TKVD ar raudonoji armija? Į. šį klaupi— 
mą-majoras atsisakė atsakyti* 3)-Čia buvo pasakyta, kad bendromis ali— 
jantą jėgomis Vokietijos fašistinė diktatūra buvo likviduota, bet vie-/ 
noje valstybėje dar limo diktatūra?-kuri laiko prispaudus ne tik to 
krašto žmones, bet- tą diktatūrą stengiasi primesti ir kitoms tautoms,?- 
Toji valstybė vadina-save demokratiškiausiu kraštu? bet praktikoje ten 
jokios demokratijos nėra? taip pat nėra asmens? susirinkimu, spaudos 
ir-žodžio laisvės,, Ar tarybą sąjungoj yra demokratinė ar diktatūrinė 
santvarka?-Po šito klausimo majoras perpykęs pareiškėF kad į jokius 
klausimus neatsakysiąs? kad jisai atvyko ne agitacijos vesti? bet at
likti tam tikrą pavestą misiją. Amerikietis ir anglas į pokalbius nia-> 
kur nesikišo? bet gyvai sekė pasikalbėjimą ir įdomesnes vietas? vie-> 
nas mokąs rusiškai atpasakodavo antrajam© Tuo pat laikotarpiu, ta pa
ti repatriacijos komisija lankėsi ir kitose pabėgėliu stovyklose. 
Vienoje iš tokift stovyklų buvo ruso-padarytas toks pat 15 draugiška s15 
kreipimasis? kad suteikiama paskutinė proga grįžti į tėvynę kaip ir 
Eyminegab stovykloje,. Baigės pranešimą rusas jokiu klausimu viešam®
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susirinkime nepriėmėP tik. pareiškė, kad gala, pavieniams- žmonėms, ats
kirame kambaryje,- asmeniškai atsakyti į paklausimus, žinoma viešai 
iri ausi mą priimti nenorėjo," nes alijantą akyse vargiai b&tą rados to
ki atsaku, kuris neprasilonktų su tiesa ir bolševikine propaganda, 

-■ Po to keletas iš pabėgėlių -nuvykę ‘’pasikalbėti asmeniškai“«
Vienas iš ją per vertėją; girdint anglų->a2?.orikoną atstovams, pa.reiš>- 
kė, kad mes visi mielai grįžtume į. tėvynę, jeigu ten nebotą bolševi
ką? bet dabar negalime grįžti dėl to, kad bijome bolševikinas teroro, 
kurį. 1940/41’ m® esamo matę ir kai kurie net ant savo kailio patyrę* 
Viso to nepaneigdamas rūsy- atstovas pabr&žė, kad dabar bolševikai iš 
pagrindu pasikeitė ir nėra reikalo turėti baimės dėl savo likimo su
grįžus namoo Toliau antras paklausė, koks likimas ištiko 1941 mo iš
tremtuosius į Sibirą jo tėvus, brolius, seserie ir kitus lietuvius* 
1 tai rusas akiplėšiškai meluodamas atsakė? kad jie visi dabar yra 
sugrąžinti Lietuvon $ kiti n«t pasižymėjimo medaliais apdovanoti, nes 
vieni aktyviai, o kiti kitokiu bildu prisidėjo p.ria pergalės prieš. na
cizmą o Paklausus, kaip suderinti j o-teigimus su radio pranešimais, 
gaunama iš Lietuvos spauda- ir pavieniu asmenų parodymais, kurie aiš
kiai sako, kad -bolševikai nepasikeitė, rusą atstovas užpykęs užprotes
tavo, kad jam nebotą duodami politiniai klausimai.

Iš viso pasikalbėjimo su rusą atstovu.-gavosi ta išvada, kad jisai 
savo atsakymuose, girdint anglą ir amerikoną atstovams,pripažino,kad 
1940-1 mo bolševikai lietuvius trėmė, terorizavo, gi dabar bolševikai 

’’pasikeitė11, ištremtuosius apdovanotus medaliais "gražino'1 Lietuvon,
Beikia pažymėti, kad visą lietuvių pabėgėlių yra vienodas pasi

ryžimas — geriau svetur vargą vargti ar mirti, regu kišti galvą į bol
ševikinės vergijos kartuvių kilpa,

LAITUOS LIETOVIAI-AOLEuIOI APGYVEJIMI VIELOJE- STOVYKLOJE
Projektas, kad lietuviai-studentai susiburtą į. vieną vietą buvo 

jau-senai stengiamasi įgyvendinti* Tašiau* kad tai realizuoti^ reikė
jo nugalėti labai daug klib-bią*? Labar šis reikalas jau yra šiek tiek 
susitvarkęsi yra išspręstas tinkamos stovyklos klausimas ir jau susi
rinko į vieną vietą gražus bšrelis studentą moksleivių. Susirinkus di- 
desniams akademiką skaičiui prasidėjo gyvas khl. turinis veikimas su se- 
kančiomis sekaijomis? muzikos ir dainavimo, tautinių šokių, vaidybos, 
literatbros ir sporto, Kol kas judriausia yra pirmoji sekcija?, suda
rytas vyrą choras, kuris visu smarkumu ruošiasi 16-os Vasario minėji
mui, Veikia anglų ir kitą kalbą kursaio Be to dalis studentą speciali
zuojasi įvairiose laboratory josea Kita dalis la^ko muzikos mokyklą? 
baleto studiją, ima pamokas privabiai, ir daroma žygių patalpinti ke
letą į meno mokyklą® Sporto sekcija suruošė stalo teniso ir šachmatą 
turnyrus, kurią pasekmės tokios?, stalo teniso - iš 16 žaidėjų pirmo
ji vieta atiteko G. Seibubiui, finale lamėjusiam prieš S® Kažėmėkaitį, 
1) G.SeibutiSr, 2) S.Kažemėkaitis,. 3) UKlimas ir tot«, Šachmatą turniū
re? kuris užsitęsė virš savaitės taip pat buvo stiprių kovą.
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xvWXWABAS LIETUVIŲ MIESTAS SIAUBĘS PAJŪRYJE
Kai nuo Varde traukinys ima sukti į vakarus? derlingi Danijos 

Laukai? išpuoštos sodybas ir žalitvorėmis aptvert.! sodai ima pamažė-’ 
LĄanykti*-Prieš keliautoje akis išsitiesia skurdi LygumaB apaugusi 
mažomis? nuo vėjo pakrypusiomis pušelėmis* Ir juo toliau veržiasi 
traukinys? tuo nykesnės atrodo pelkėtos- lygumos? kurias kur-ne-kur 
rėžia gilia griviai ir pro traukinio Langę sublizga-yandena paviršius. 
Sodybų vis mažėja* Keleiviui atrodo dabar? kad čia note toji pat Dani
ja? kurią jis pratęs matyti su savo gražiais nameliais ir sodais*

Vienoje iš tų n3do.rlingų? nuobodžiu, pažiūrėti apylinkių? kažkur 
prie Siaurės jftrce? kuri. amžinai nerami, audringa ir laukinėp randa
si mažas Itymindegabo miestelis.-,, Pati lĮym.1 ndegabą sudaro vos keletas 
namukų su pora krautuvių? išeivy kdavusių palei platų plentą* Vienoje 
jo pusėje tęsiasi pušynas j i jį veda keliasp pertvertas ilga pervaža? 
■sulaikančia judėjimą*-Ten pat stovi sargybų postas? ir ištolo šviačla 
raudonojo kryžiaus ženklai* Pervažai pakilusf įeiname į lintuvių->pa-t 
bėgelių jĮto^fciofl zoną.-, Smėlėtame pušyne išneria vienas po kito rau— 
dorais stogais mčro namai4 iš viso matyti net keliolikan Juose gyva--, 
na apie ',700 lietuvių* Mes esame mažame lietuviu '‘’apskrities9* miestu 
Sis”miestasp iš pažiūros nepasižymi nei savo triukšmu.-nei ypatingu 
judrumu? bet vis dėlto jame j aušra tss savotiškas gyvenimą#*o, Norė
dami paįvairinti monotoniškas stovyklos dienas, žmonės ieško įvairių- 
pramogų, o ir pats kasdieninis gyvenimas neleidžia sėdėti sudėjus ran
kas* Prieš pietus tvarkomasi kambariuose ir rajone? po pietų jaunimas 
eina į choro ir tautinių šokių repeticijas? kad šeštadienį ar sekma
dienį šį tą galėtų parodyti stovyklosr-visuomer-ąim,> o dažnai ir danams 
svečiams, Sulaukus šventadienio vakaro, į stovyklą suplaukia daugybė 
svečių įkartais ir iš artimesnių danų miesteliu) pažiūrėti naujai pa-+ 
ruoštos lietuvių,programos*

Toli nuo tėvynės suskamba lietuviška dainelė, kuri savo grožiu 
ir paprastumu visus sužavi* Pasigirsta ilgi plojimai?-o pasirodžius 
lietuviškiems gražiems tautiniams šokiamy — dar didesnės ovacijos. 
Taip slenka viena į kitą panašios dienos lietuvių stovykloje*

Ilgais rudeng ir žiemos vakarai#? mėgstantieji dainą susirenka 
įvairiuose stovyklos blokuose ir pasigirsta lietuviškos dainos garsai t

’’Kur bėga Šešupė? kur Nemunas teka ?
Ten - mi.su Tėvynė graži Lietuva,”
Dainos aidai blaškosi po smėlio kopas ir slėniu# ir tartum ne

rasdami niokur prieglobsčio? dingsta amžinai neramios Siaurės jčros 
bangų ošime-*,c

Si vieniša apylinkė? kur gyvena lietuviai? yra toli nuo didesnių 
centrus iš vienos pusės Šiaurės jčra, iš ki tos - pušynai ir lygumos o 
Iš platesnio pasaulio čia prasiveržia labai mažai žinių, jei jau ir 
pasiekia tai labai pavėluotos*, Kai karas visoje Danijoje jau pradeda
mas pamiršti? ?iai čia jis vis dar prisimenamas j šalia gyvenamų blokų 
tebėra įtvirtinti gelžbetoniniai sustiprinimai? o smilčių kopose ma-+ 
tyti gerai tinklais maskuoti bunkeriai ir apkasai,
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Aplinkuif užminuotuose ?ja akuose girdėti minų sprogimaiP kurios 
dabar valomos?* Si Danijos pakranbė"priklausė prie garsiosios vokiečių 
w.kaeų $•>•• tiprinimo linijos ir šiandien-dar kaikuria pajirio pakrante 
draudžiama vaikščioti nes neatsargus žingsnis a 11 pasitaikiusios minos? 
gali reikšti išlėkime j.-oręs* Panašių įvykių jau yra pasitaikę***

Kai nuo-kalno pušyne pažvelgi aplinkui — po kojomis matai sto
vyklos raudonuojankius stogus3 smėlio kopas ir jšrų* Tamsiu metalu 
blizga pajūrio ežerėliu paviršius ir* I'- > akis užmatot aplinkui te 
siasi plačios* nederlingos lygumos^ kuries kažkur dingsta rbkų tolu
moje*

Kaž kur iš ifymindegab stovyklos pusės pasigirsta pilna ilgėsią 
lietuviška daineles

“Leiskit j. Tšvynę? leiskit pas savus®
Ten pradžiugs krūtinėj atgaivins jausmuso**“

Susimasto tuomet daugelis išgirdę šios dainos žo3žiusP užlūžta- 
jų žvilgsniui dabarties užmarštyje o mintys skrenda i pavergtu tėvyne®.

Ao Vo

ANGLOSAKSĮJ U2S* REIK* MINISTRAI ATVAŽIAVO J MASKVĄ
Gruodžio mėn*-15 d* Lkiskvije susirenka Anglijos® JungtoAauVals- 

tį’bių ir Sovo s^jungoš užs^rsik* ministrę konferencija* Dienotvarkė
je numatyti sekartj^e4ė~Jl^ktalį 1) Atcminėb energijos kontroles per
davimas Su j ung to nffoa oi j o su) 2) didžo" valstybių santykiai Rytų Europo
je ir Viduriniuose^Hytuoee ir 3) bendra kontrolė Japonijoje* Si kon— 
ferenoija-susirenka sąryšyje su Jaltoje pasiektu-susitarimu* Maskvo
je dėl fconferenoijos jaukiamas didelis pasitenkinimai* Diplomatiniuo
se sluoksniuose tai vertina kaip sovietų nuopelnu, nes j. konferenci
ją nėra pakviestos Prahcšzija ir Kinija* Prancūzija jau deklaravusi? 
kad nelaikys konferencijos nutarimus įpareigojankiais Pranc’šzijų7 jei
gu pasitarimu rezultatai jJžežLogial palies jos interesus*

KONSTANTINOPOLYJE VYKSTA DEMONSTRACIJOS PRIES SOW S.£JUNG£
Rusų, spauda praneša® kad Konstantinopolyje vyko-cfašistiškai*’ 

nusiteikusipy studentę demonsiacijos prieš Sov. spjung^* Viskas-rcdo? 
kad ši demonstracija buvo valdžios išanksto paruošta* Demonstrantai 
sudaužė * nedaugelio demokratiniu ir mums-artimę spaustuvių irenginiusf 
laikrašoifc redakcijas^ sov^tinius knygines ir tat* Demonstrantai ne
šė prieš iov* iššaukiančius šškius* Po to p vietos spaudoje-,
policijos vadas tę. demonstracijp aptaręs kaipo "patriotine®*

U- S* 4* SUTIKO-D'JOTI ANGLIJAI PASKOLA
-Ekspressen praneša3 kad Jungtinės Amerikos Valstybės sutiko duo

ti Anglijai 4iilžinišk$ 4<-4OO mil* dolerių paskolą* Paskolą bus amor
tizuojama 60 metų laikotarpyje# Šios paskolos gavimas turės didelės 
reikšmės viso pasaulio itkyje* Rusija taip pat tikisi gauti iš Jung
tinių Amerikos Valstybių 6 milijardu dolerių paskolų*
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