
ISTORINIS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

Į lietuvią tautos istorikę; jos kovo i e"už laisvę3 bus*'atžymėta 
didžiulės Amerikos lietusią vieKv’gos pastangos atsasatyti I’epr.'Jcxau- 
šonų* Lietuvę* ir gelbėti ištremtus tautiečius Į, kibirą ir į kitus 
kraštus® Visu t-ai apsvarstyti^, 1945 m® lapkričio 29f 30 ir gruodžio 
i a0 GhioagojUf įvykoj sutraukęs 808 atstovus? Amerikos Lietuviu 
Kongresas o Kongresas prasidėjo pamalto tais £v® Jurgio lietuviai para.- 
pi jos"hažnyčiio je.^ Per pamaldas jaudinantį pamokslą"pašakė kun® Jo 
Balk&nasc. Gale pamokslo jis kvietė akis pakelti dangun ir kreiptis 
| JDLev^ę *Tė~e m^są-, Kurs esi danguje* os Pažvelk i mčsą brangią ša
lį, stiprink ir guosk išblaškytus ir pavergtus jos val'kusr globok 
juos savo budinčia akimi® Mš.są Sky's žvelgia"}. kiekvieną sodybąE kai
mą ir miestej.iį ir musą dvasia Nenurims ir ^epasilsės; kolei tt.uSą 
broliai bus žudomi ir blaškUmir, ir kolei priespaudos varžtai nenft., 
kris nuo mile v; krašto ir Žaso^iyio Bėk mčsą vadės i;ii tėiasE ir suniek 
visus"mči,są tėvynės aitrus ir dukteris iš tyrlaukiu salą?*‘iš tremties 
ir kentėjimu ir parvesk juos po išvaduotos tėvynės sparnu® Viešpcki 
tiep "fe'lGisk mums užmiršti tuoa5 kurie buvo sušaudyti? kalėjimuose 
numarinti ar žuvo ištrėmimą®®® Tegul j ii narsasę mintys ir dejonės 
sutvirtinamo s r tegul ją kančios pavirsta muau žemės giesme ir garbe® 
Tai buvo visos lietuviu tautos? malda® JUsvaa anksčiau- ar vėliau iš
klausys lie tuvią tautos maldą ir lietuve vėl bus*'laisva ir nepriklau
soma valstybės Pakilioje n^oįeį^^ pradėtame kongreso, reikšmingas 
ir užjaučiančias- pave.vgtoa Lietuvos Vardu kttlbas pasakėt Jo Eo Ohi-> 
oagoS arkivysktipas Samuel Strich5 Kongnesmanas Alvin Ec o-Koneki- 
Illinois gubernatorius Dwight H, Groen, Lietuvos ministras P.? 2adoi« 
kiSj Lietuvos konsulas Po DeužvardlSj te.Į^ėfjha 21šrisf ugningą kai— 
ti9 pasakė prof o "Ko Pakštas ® Priimtas svekkiniths, prezidentui Trumą- 
nulo Jo ekšoolonoi^a ark® Srioh pareiškė] kad Lietuve yra simbolis 
šio moder-nižko ir nQ-ra^aug pasaulio 3 Jis į tvirtino s kad LiotuVu yra 
aukC tos sistemos ir t^i žmonių, ku„?ie yrą pasiryžę naikinti krikš^ 
bionišką bivilizaoijęi pasaulyje® Lietuva perodė3 jb'g ji go<-»
Ii savarankiškai ir t ink amai*'savo r&'ikal’ie’tvarkyti® Priminė Aueri-> 
koa kataliku, vyskupą konferencijos nutarimą reikalfriitl laisvės Li9“» 
tuvai ir kitiems pavergtiems Ic’uštemso JeVo KongrGamanaa OaKon^kt 
pareiškė? jeigu laisvės nctus Lietuvoj^ tai jo8 nebus ir*‘kituose 
kraštuoso® Jis tvirtinop kad bolševikai šiandien pavergė ne tik Ame. 
rikojs gyvenančią, lietuviu bet panašiai pasielgė su 13 milijoną
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Pusi© 2 Lietuviu žinios Kr» 9

gyventoją tdvibkda© lietuviai- ostui, latviai, lenkai, bulgarais uk-» 
rainiebial, jugoslavai ir kt© tautos taip pat yra Boy.*’Busijoa paverg
tos# Ministras P© Zadsikis pareiškus — Lietuva, siaubingą vilką“už-» 
pulte, bet kaipo kraštas, kaipo valstybe yra gyva© Lietuvos žmondsą 
nepasidavh“naciamss "epasiduos ir maskoliams© Bolševikai taip“elgia- 
si su gyventojais, kad daugeli savo kriminalais įtikino, jo'g naaie 
pavergėjas netgi maliau buvo žiaurus, kaip rusas*’"išlaisvintojus*. 
Kors bolševiką pasėjo daugiau &agu 150 mil© gyventoją, bot efesą pu-? 
sėjo teisybė, .ją gi nedarna baudžiava — sutarsią la užimąs ©‘’Ministras 
baigė šūkiu — ^kovokime iki sulauksima laisvos, domokratinėB Llottbros.80 
Savo žodyje konsulus dr©.?© SaužvardAa pareiškė! Bmūsią tauta kankina^ 
ma prispaudėją© *;ora pasaulyje tautoaa daugiau mylinčios taikę negu 
LietttVBo Šiandie” visos tautos akys atkreiptos j. mus© J„, laukKr’ge- 
lež£n&a vienybės, pasižadėjimo dirbti© Jei *»t!buB Lietuvos, ilgainiui 
bus išnaikinta iv lietuviu tauta'’© Pulk© Grinius pradeda kalbą eituo- 
darnas Karo Kuzis jautr’Kauns įrašęa ^Amžicim kovo jom, ■ laisvę laimėjom 
per aukas ir pasišventimą© ?i <- Dabartinės slaptos lietuviu kovos pta-» 
džia siekia 1940 metą - pirmos sovietą okupaoijos.“Kovotopastangos 
prasiveržė 1941 m© sukilimu© Kiekviena save gerbianti tauta tokiu at* 
veju turėjo sikilti.

Amerikos'lietuvi y. Kongreso. sveikino’ laiškais ii telegramomis 
iš įvairią kraštą lietuviai, Amerikos Senatoriai, Kongrb’suanai, Gu-> 
bernatorial, Mayorai ir“kiti žymūs asmenys© Taip pat Kongresą sveiki
no buvęs JoAoVa prezidentas H© HooveriS© Gautos sveikinimą telegramos 
iš jūgnijoDs Britanijos; Škotijos, ŠveToarijos ir kt© lietuviu© Pažy-V 
motina* kSd ir Vyr» Lietuvai išlaisvinti Komiteto Pirmininkas*’priBiun- 
tė sveikinimu, kuriame tarp kitko pareiškiąs “mūsą padėtis sunki. 
Neišskirta galimybė atiduoti mus visus "rytą saulei*- kuri baigia ko- 
pinti mūsą žemelę ir £iūsą vargšę tautę© Jeigu tai įvyktą, paliktumėt 
Jūs vieni Ei&su laisvintojai bei mūsą laisvės kovotojai. Jumis pasiti
kimo. Jūs savo’ tėvą. žeUds naSpleisit© .Dieve Jums pačdk. Ir tokičVso 
sęlygO’se gyva^daiai, rankv, "gnulai dalaus © Ib.rbamSp kas mūsę tdvyn^s“ 
laimingai ateiviai reikalinga©" LietuvoB tromtiniy. vardu sveikino*’no- 
seniai. iš Švedijos atvykus stud© Vladas Vaitkus ir tik šiomis*’dieno
mis atvykęs iŠ Panijod Edvardas Seibuti^- kuris papasakojo kongrosul 
apie tragišku LiotUvcs ir pahogeliy. padėtį ir kvietė visus Į k*yvą už 
laisvę Lietuvę.© Kongresus pridmd padūkęs rezoliuoiję Jo Šventenybei 
Popiežiui Pijui XII, Švedijos Karaliui ir kitiems padėjusioms kovoja 
del tremtiniu apsaugo jIno nuo išvežimo i Sov© Susiję©

A”trą Lietuvię Kongreso dien^ gautas tragiškas iš Europos lietu— 
viįt partizanę balsas© "Štai žodinis lietuviu partizanę radio šauks
mas spaliu 2 dionęl - dion<,o baigiasi© Žukovt* armijos su spe.-t 
Gialiuin bum; batalijonais'vale kraštą nuo paitizam*. Lietuviai, esan
tieji toliauę,“paddkitp gelbėkiti“Atvažiavę Lietuvon, rasit tik dykmtu®

5- Pažymėtina, kad ir Lenky. Kongreso Pirm© tJhas© Bozmarek atvyko ir 
pasuke “kalbą, kurioj pažymėjo 3 kad tuos kriminalus, kuriuos karo natų, 
vykdd naciui, dabar taikos motu tebetęsia bolševikai© Am© Listuvi$ 
Kongresas ifc±i'"kc tę patį veikiantį komitetą; būtent-, pirę© lį© Simu
tis, sukr© dr. P© Grigaitis- ižd© M© Valdyla© Vioo-Pirm. m adv© V© 
Laukaitis, Stlsonę.a ir Pivoriūnas© ALT nariais iŠ kataliką 16jo bi<-7ž 
kurt© PcM© Jurus© adv©J©<”oGrige.Lus’.?“S3.zd PavUaziend, adv.^ollilaris, 
kun.IoAlbavibius, J.Bolauška ir“kun©JoBa?Jrūnc3o iš sandariehię ir SO’- 
oialistą taip pat iŠjo po soptynius©
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1 ©Darbo setai^gurnas Lietuvos“!šiaišvijimui reikalauja3 kad visi 
Amerikos lietuviai veiktu ifcvien0 Toddl AIK užgirio me riko s 2jietu- 
vią Tarybos pastangai suvienyti visas patriotines lietuvią sroves 
sudarant vien$ organizaciją;,' kuri kalbėdama visą Amerikos lietusią 
vardu išvystytą dar stipresnę aktiij,ą Lietuvos išlaisvinimui© Ko«gre^ 
sas kvie-MS į b£ndrą“dEh tautininką. srovę; apimančią Lietuva! va- 
duoti“Sąjungąf tauti^i^ku centrą^ Amerikos Seimo “Vykdomąjį Komitetą, 
įeinant ketvirta Salio“(atstovą) santykiu© Galutinas susitarimas pave- 
danas vykdyti visuotino Kongreso išrinktai Amerikos Lietuviu Tarybaio 

2©Amorikos lietuviai p©r“VLX£ siunčia kSrštua sveikinimo žodžius 
broliams lietuviamss kovojantiems del tdyynds Lietuvos Laisvda<> .Aqqm 
rikos lietuviai^ btidanl visa save širdimi su jumis šioje laistos ko
vo j e £ pasižada visofiis savo jdgtais kelti Lietuvos laisvda tylą/'kol 
iš misą,tavą žemes nebus pabalinti agresoriai rusai ir Lietuvai ne- 
bus suteiktos sąlygos tvarkytis savo bepriklausomą demokratinu vals^ybęa 

J .Kongresas išreiškiu karštą padėką National War Pundui, kurio Xd-> 
Šcmis bendras /.morikoB lietuviu fondus galėjo išplėsti tok.tą*'setain— 
gą paramos veiklą© Kongresas prašo Amerikos“visuomenę padidintomis 
j(5gomie*'tGliau*‘teikti visokeriopą paramą fondui^ kad jia gaLdtvTsavo 
gelbstinfcią rankoj ištiesti kiekvienam lietuviui; nukertėjusiam. nUo karo o 

; • Hongi-G’sas ragina iį tclidu Amerikos lietuvius pirkti pergales 
paskoląs bonus ir aukoti Raudinėjah Kryžiui ir“-atioUal War Pundui; *’ 
kad tuo bildu padėti ^iierikos Vyriausybe! dar neužbaigtas karo pastan- 
gas sėkminga?, baigti©

5aLietuviv tremtiniu padėtis Sibire tebėra toje pažioje tragingoj® 
btikld^Gj kaip buvo pMeh ketverius au viršum metąo Padėtis pasiekite 
tik tu p*asmej*'kad anksbiau ištremtieji baigiami išmarinti^ o ją vie
ton gabenamos naujos aukosQ Kongresas žmoniškumo vardan šaukiasi sa.=> 
vo vyriausybes paveikti SoVoHUsijort vyriausybę ta prasmes 1) kad b’V» 
tą leista į Sibiru vykti rūpintis lietuviais tremtiniai#' Baudot jo 
Kryžiaus ir UiuSIU atstcvem.s0 ir 2) kad bCitv. daromi zygie* lietuviara’ 
tremtiniams iš Sibiro iširi*-! ir pergabenti Į jiems saugiu teritoriją©

6„Taikai atėjus kiekvieno Amerikos liotuvio pirmuoju rdpesšiu buvo 
gauti žinią iš savąją ir suteikti jiems pagalbą^ Bet Raudonasis Kr,y-* 
žiuri buvo priverstas sustabdyti Savo darbą Lietuvoje kaip tik tada 
kada jia buvo Labiausiai reikalingas0 Tofldl prašom© Us8ca« Vyriausy- 
bd# imtis žygią? kad Raudonasis Kryžius praplėstą savo veiklą ir i 
sovietą okupuotą Lietuvęa

Visos rezoliucijos priimtos Vienbalsiai?*’« ir Naujoji taerlkos 
Lietuvią Taryba buvo išrinkta vienbalsiai,. Kongresas ne tik vienbal
siai; bet su nuoširdžiu, entuziazmu, išreiškė savo pritarimą tam sro
vią kooperavimo pagrindui? kuriuo .»merikos*'Lietuviu Taryba buvo įsteig
ta ir veiko iki šidl» taerikos Lietuviu Kongroa® susidard Labai paki
li ir patriotinga nuotaika© Visose sesijlse buvo matyti visą vienas 
pasiž-yžimaa gelbėti pavergtą Lietuvy a Kongrese paskelbtas bhkis« 
Visi kovon d d 1 Lietuvos 1 a i s v <5 s »
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Kada ima per Mššrota spinduliai švaistytis^ 
Ir sušydi-kal"ai kruvi"i j
Tu Mo"b'la"u įj B91do"ds”gra"dimi dantyta*
Pas ma"e kas vakaras ei"in

Tu ei"i grašiai ir pl’l"atj. paėmus rankose -
Sėmę šiaurde vėsumę "eši.
Sudreba skliautai ir, švaigšdds lygsvaros "ete"ka, 
Bode, susverdi visatos ašis,,*.

Aš matau, kaip tu še"gi viršum visų viršš"iy, 
Ir*'viršUm pasaulio, šio plataus,
Me"eeie"a, švaigšdds,,. tartum pieva ir ramu"ds,-. 
Ir tavo ja bre"da"šia matau.

Iš miglvi, iš pasaką, iš De"y seny. lege"dy, 
Tavo laimds poringę, pinu,
Tau, ši"au, "š"ai varge ir škanoj paskendau* 
Laukt pabosta giedres"iy. die" y.,,.

Ha" iš tolo matos, o kaip tu graši iš tolo 
•Tee, tokios neteko dar matyti l,..
Ašara ištrykšta,,, juokias vakarus, upeliai, uolos,.,.. 
Tau iš ra"ky. spršsta pilnatis*

Ir aš lieku vienas..e o tavęs "ei aido,.. 
0 tave juk skriaudšia, skriaudšia te" visi»’-» 
Vakaras "ue^o uŠBide"gęs veidę - 
Likomt aš, "aktis ir ilgesys6

Jo"ad Kuosa Aleksa"driškia.
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LIETUVI? kauoios stutthopo kc^ob^tbaoijos lageryje

(Proftj Bj Sruogps duotas pasikalbėjimas, Komunistą dien- 
raibio “Tiesos" bendradarbiui Vilniuje#)

“Stutthofo koncentracineje stovykloje išbuvau dvejus metus 
bes penktą dienasf pradėjo pasakoti- profesbrius# “iš pradžią Vii-* 
ni£je areštavęP mane išvežė į KauY,ą ir ten laikė dvi paras Gestapo 
r&mą požemyje3 MUsą grupėje buvo 47 žmonės, daugiausia inteligen- 
tai. Jau pirmąją'dieną buvo mums aiški miksą artimiausioji ateitis*^

!5Jh.są tauta turi tris milijonus žmonių,” pasakė mums gestapo 
tardytojas, Įėjęs pas mus Į požemį “mbsą gi tauta -4 šimtą, Lietu-* 
Viyt tautos trys milijonai turi išnykti, Nacionalsocialistą partija 
yra konsekventiška - lietuviu intelįgontija turi bilti išnaikinta^ 
Laisvė jums atimta iki karo pabaigos.* eventualiai -k iki gyveninio 
pabaigos*8

“'Paskui mes po sunkią ir ilgą kelionių atsidarėme Stutthofo 
konosntraoindja stovykloje, Iš viso“kaltinamu lietuviu ten buvo 
apie'keturi šimtai, bet miked 47 žmonių grupė, kaip sakiau - inte
ligentą grupė buvo specialiai kankinama, n<jS> pasak to gestapinin
ko? naoionalsooialistyvpartija yra konsekventiška - lietuviu into-, 
ligontija turi bbti išnaikinta; Mšsą prižiūrėtoju buvo paskirtas 
žmogui n3-į 17-kartu, baustad už vaiką kankinimą ir sadizmu,, Žino
ma, gestapininku nUOXOTig) kaip tik toks ir tiko'vykdytl noGįo^ai_ 
socialistu partijos planą naikinti lietuviu inteligentiją,,

“Taip, tas prižiūrėto jar gerai vykdė savo uždavinį# jau per 
pirmąsias tris savaites ib musą tarpo devyni žmoneėsi doo# V0 Tu- 
menas ir prekybininkas Tumėnus, Marijampolės gimnazijos direktoriai 
Janu.devibius*-i.r Ifceaitis? -* bis mirė nuo mušimo, n0B vi^i buvo mu
šami kiekvieną proga ir be jokios progos-. Su mumis buvęs prof. V, 
Jurgutis nuo mušimo apkurtojo Letvią prof, Konst, Oakste nUQ mu_ 
bimo išėjo iš proto- ir mirėdo Ir=paskui8 nepraiedavd savaitės,“kad 
iš mCisą nG31irtu bent 2—3 žmo'nėsne, Jjmė siausti šiltinės ir dezin.-, 
tari jos epidemijos, Aišku? niokos miksa negydė ir ligoniais neHirjl_ 
pinoo Suimtąją tarpo buvęs dra Starkus“slaptai. ki’ek pajėgdamas, 
stengėsi ligoniams padėti, bato,, juk noi vaistu nei maisto nebuvo!rt 

“Buvo skiriama 250 gra duonos į; savaitę ir kartą per dieną iš 
arklienos virta "Wasoersuppe",“Siuntiniu, kuriuod artimieji mums 
skirdavo ib Lietuvos-, pirmiau neduodavo. Tik 1943 a, pabaigoje? 
kai'raudonoji armija ėmė vokiečius varyti atgal jie pasidarė hvol- 
nosnip bot kai.užmonės mirdavo nuo bado ir ligą jie sakydavo ramiai 
šypsodamies8 '♦fią gi, jei mirė, tai mirėc,. Mažiau mums rtipesbio, 
kaip su gyvais,“ Paskui mos juos palaidodcvom ten put,“prie stovyklos#

"Mos ištisom dienom neįf0davom smėlį apsiavę medinėęiis klumpė
mis- kurios iki kraujo nutrindavo kojas. Jei kuris mttsą nUsilpdavo 
irf betemdamas smėlio vagonetę- sugrib.davo, prižiiirėtojai mušdavo 
sakydami s t!J)irbk{ Burbas gyvenimą daro maloniu*“ “

1943 metą pabaigėje“mus padarė"garbės katorgininkais,“ Tadu 
šiek tiek darbą palengvino ir aš buvau paskirtas į stovyklos raš-
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tinę raštvedžio padėjėjo pagOlbi^i^ku.,
• HSiais-metais kai raudonoji armija paėmė Elbingą? Stutthofo 

kor,cer,tracir’ę stovyklą vokiečiai ovakuavoo Joj'e tuo motu buvo 
3o500 žmonius mes. lietuviai. svetimtaučiai Inteligentai ir vokia-, 
bial-kriminalistaią-Varė mus pėsčiom per kalnus, per sniegą po 40- 
-50 kilome try. į dieną6 Visas kolias liko nubotas lavonais, Apgy«- 
vendine mus Ganaep prie Leonburgo0 Čia jea. kertėm visišku badą, 
Atidavę prižiūrėtojams likusius dar drabužius; laikrodžius ar kitką 
gavome malonu leidimu - elgetauti apylinkėse, Mčsą laimei;, toje 
apylinkėje atsirado vokiečiu išvežtas lietuvis darbininkas5 kuria 
dirbo škyjo, Jis nUVogdavo nuo arkliu avižas ir miltus ir tokiu 
bildu mus slapčiomis muitindavo <'

Staiga už trlją kilome try. nuo mžsą. stovyklos pasirodė raudo-, 
nosies armijos tankai. Vokiečiai prie pat stovyklos iškasė apkasus^ 
rengėsi gintiSp bot**/'gintis*-no toko, Pavakary, kilus ją tarpe ra— 
nikai, mus išvarė tolyn, Man nueiti toli nebe reikė jo < kelis kartus 
apalpau, taip mane ir paliko kiemo patvoryje/ sniego gulintį3 nQB 
manėį’ kad jau"-nebegyvas0 >, Prišliaužė prie mun^s dar'keli tokie 
pat nusilpę, nušalusiom kojom vokiečiu kankiniais danas9 latvio ir 
vokietis-komunistas. Po dviejy. valandą raudonarmiečiai mus atrado 
tame patvoryje ir nuvežė į lauko ligoninę, kuri buvo vokiečiu gra
fo paliktuose rbmuose* Čia mus gydė, slaugė, o grafo ritmuose buvo 
tiek maisto9 kad galima buvo už visą, pereitą laiką atsivalgyti j . 
Kaip pagijau, karišku sunkvežimiu raudonarmiečiai atvežė mano ib 
Leunburgo į, Toruos tarybiniu piliehiy. surinkimo punktą, kad iŠ 
ter parūpinus man dokumentui -> nGg jc'kiu netarė jau*'-, grąžintą Lie-+ 
tuvonft Belaukdamas dokumentą, išgyvenau Torunėj penkias savaites 
ir dirbau lauko pašto įstaiga je a*'Toliau - jau žinote t vioną-gražięų 
tikrai*’gražią dieną, iš dangaus naBiiGido lėktuvas su pulkininku 
Krastinu,»* I*‘r štai - aš vėl Lietuvoj| Vėla laisvas savo laisva-, 
me krašto S Man atrodo; lyg kas į"kitą planetą mano bhtą staiga per
kė ląSo Koks begalinis, žodžiais neapsakomas skirtumas tarp tenykb- 
feio gyvenimo ir šiai Aš taip dėkingus savo išvaduotojumsc

J pastatytą klausimą ką manąa da.tyti dabar? B, Sruoga atsakąd, 
kad pirmiausiai manąs surasti ir*‘pa r si vežti savo šeimą5 kurią per-, 
nai vokiečiai ihgabon0 Vokietijon o Jau žinau, kur ji yra* Tikiuosi; 
kad greit susitiksiu su ja, 0 paskui, kiek pailsėjas rašysiu, 
Žinote, prie Stutthofo konoontreoijos stovyklos didelis miškas va
dinamas "Dievą miškus” Tai aš *’o^iu parašyti eskizinius portretus 
apie stovyklą ir apie tą "Dievą mišką", su užkankintą, žmonių lavo
nais* 0 paskui - dramą/’ Profesorius parodo pluoštą smulkiai prira
šytu popieriaus lakšteliu,— "stovykloje uš, gaudamas popieriaus,ra-* 
biau,*, Žinoma.f viskas*’buvo griežčiausiai oenzuruojamaa Boto,® tai 
buvo vienintėlė priemenė neišeiti iš proto,” - baigia jia,

(Kiok straipsnis yra Sruogos ir kick Kiev!), arba-pastarojo i»s-» 
piruetas; bent vie'tomid(pv<įpadėkcs išvaduoto jams )-sunkupasakyti,Taip 
pat atrodo-įtartinaj ar"‘su ar prieš BoSruogos norą,jc vardu bus de
dama pastangą poSrucgienę su boima pargabenti į Lietuvą? Tasysupran- 
tuma,anaiptol nereiškia?kad jeigu poSruogienė grįžtą Libtuvonpkadjal 
bčtu leista su vyru pasimatyti ir ramiai Lietuvoje gyventioBet koks 
užtikrinimas padarytas su $KVD žinia., yra be jokios reikšmės; kaip 
praeities pavyzdžiai yra pakankamai įj^dą,
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( Ib Augsburge leidžiame savuitrašbio •’Žiburiui’’ )
— . *■ *•

Augsburgas. L*<?chf eldas. Si kolonija dar vadinama “a*1** 
treji lietuviu kolonija Augsburge, kadangi, kita -• pirmoji yra ”e^ 
toli, Hau^stette^e, taip pat'Augsburgo priemesty.

Hoohfeldo lietuviu kolonija įsikorė b.nu Liepos 1 d. Pradžią 
sudarė ib Thtiringi jos evakuotieji lietuviui, kuriai, pradžioj e buvo 
tik apie 200, o dabar yra apie 1.200. *’ ’

iš bviotimo'įstaigu pažymėtinai pradinė mokykla, gimnazija su 
keturiomis žemesnėmis klasėmis; o tie mokiniai, kurie turi lankyti 
aukštesnes klases, tie' vyksta į Haunstetton^.-Ten veikia gimnazija 
su keturiomis aukštesnėmis klasėmis ir priešingai — Haunstottono' 
žemesnįŲj'Ų. klusi^rmokiniai lanko mšeu gimnaziją, Yra vaikiu darželis, 
veikia anglių, prancūzu kalbi^'ir šoferi ^"kursui;'

'■ Xra Švietimo Taryba (bendra su HuunstStteno kolonija), kuri'^rti.-* 
pinasi vadovėliu paruošimu, programą suvienodinimu ir liaudies unl-» 
versiteto įsteigimo reikalu."Tuo reikalu Tarybos pirmininkas Lankė-* 
si tolimesnėse lietuviu kolonijose.

*' Be to, yra Mono Taryba (bendra*’su Haunstettenu), meno vadovu 
žinomus muzikus Jer. Kučinskus. Bažnytinis chorus ved. muz. fiimkauri 
ir šokėju trupė, vadovaujamu Kauno D. Teatro baletmeisterio Modzo-, 
liausko, gražiai užsirekomendavę vietos amorikiebiiji įguloj ir pas su 
savuosius. Taip pat solibhi^t pP Soštakuuakienės ir p-lės"MUst!loui^ 
tėB"konoortais gėrisi lietuviai ir umorikiebiai. Šios dainininkės 
dažnai giedu ir bažnybieje laike Lietuviu pamaldų. Sesutės B. ir 0. 
Potrusevibihtės taip pat dažnai pasirodo scenoje su savo skambiais 
balsais.

Turimo tris liotuviue"kunigus, kurio rūpinasi mšoŲ. dvasiniais 
reikalais. 5.m. rugsėjo men. 16-22 d.d, turėjome Misijas, kurias 
vedė Tėvas BruŽikas S.J."

Paminėtu Tautos Diena rugsėjo mėn<. 8 d,
Yra dšd^. orkestras.'
Kiekvieną sekmadienį rytais 9 vai. vyksta mšeę. tautinės vėlia-* 

vos pakėlimo ir vakare nuioidimo iškilmės. Sies iškilmės atliekamos 
šia tvarkai pradinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai, c taip pat 
kolonijos gyventojai „rg.nizuotai, grojant orkestrui, vyksta į vd-» 
liavcs pakėlime vietęj. Ola giedamu ’’Marija, Marija”, p: to, lydint 
iškilmių maršui, pakeliama arba nuieidbiama vėliava. Pakėlus vėlia-* 
va, giedamas Tautos Himnas. Suleidžiant vėliavą pirma giedama Taur» 
tos Himnas, o gale ’’Marija;- Marijų”.

VdLiavcs*'pakėlim: ir nuleidimo iškilmės įneį,^ daug nailjo | mb.-> 
s\t pilkp kolonijos gyvenimu

Bendrai tenka pastebėti, kad Hoohfeldo lietuviu kolonija pro-*
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džii?je "ors ir bu silpnomis inteligentinėmis pajėgomis,, mokėjo labai 
gražiai susitvarkyti ir | tai atkreipti, ”et kitą čia kartu gyvenau-, 
šią tautą dėmesį, Nieko negalima prikibti ir tarpusaviam lietuvią 
sugyvenimui o’■

Pragyvenimo-ir butą sąlygos yra geros už ką tenka pareikšti gi-* 
lią padėką vietos USfiBoe vadovybei ir kolonijos komendantui i st, 
Ltn0 Jaok“M» Sauter. kuri e“ mums rodo daug nuohirdumo Ir paramos. 
Visą kaleni jos vidaus gyvenimą tvarko komitetas ib penkių nariąp ku
riam. nuo pat kolonijos iBistoigimo ir iki šiam laikui vadovauja ener
gingas ats9mjr©“Šeštakauskas,

Šioje kolonijaje-kurtu gyvena latviai ir estai, kuria yra už 
mus skaitlingesnio Santykiai draugiški5

H a u n 3 t y t t e n , Dar prieš karo pabaigą“lietuviai gyve
no privačiai, tik vėliauvekaičiui padaugėja^, apgyvendinti Messer- 
sobmidto fabriko darbininku ir tarnautoji’ namuoee!> gįuo metu gyvena 
apie 700 LietUvią© Gia ng-st(,vykia, bet kolonija ir miesto vaizdas, 
gatvėmis išraižytas, Gyvena ge.nQ gerai ir maistus pakenčiamas ..‘'Skus
tis negaiinja,, Lietuviu reikalus tvarkyti ėmėsi pirmasis energingas 
komitetas, sudarytas ib dr« Br3 Kalvaičio, dipl, teis, J, Skorabsko, 
Si o Po toko- ir kitu, Siuc motu S-*gai vadovauja darbštus pirmininkas 
adVo BaloniJinafjj-Q-kclcnijai-diplt, ekc.n,t palbiauskas, Tenka nu
sidžiaugti ir menine veikla, kuri didelį“vaidmenį suvaidino, neį įr 
kitur,“tai dramos trupė, vadovaujama Vilbiatts dramos aktoriaus Jo 
Palubinsko ir režisieriaus Škėmoj, kurion įeina Kauno Didžiojo 
Teatro dramoo aktoriais Vasiliauskas, Žukauskas, Brinką, Šimkus, 
Veseiauskas ir Kuuneokaitė, Davė daug spektakliu, surengi įvairią, 
švankią, pramogą,Neseniai dar prisidėjo Kauno muzikinio teatro so
listes Dauguvietytės ir Kevolaitytėa Ika ir ohoras, vedamas muziko 
Ijebkio, kuris dalyvavo ir koncertuose, Muziko Ple Valeikos iniciaty
va, suorganizuotas Pabaigėm tautą orkestras,'o suvažiavus lietuviams 
muzikanfamsj Ambrazaičiui, Paukščiui 1, ir B, Jakavibiama, 
L, Kuprevičiui, Jjenikams, St, Liuksui; Skeirittij' J, Pažemiui, Bultra
mioj b.nulr Br« Valeikai ir A, Sapauskui •-> Salonais ir“dzazo orkest
rai, kuris gražiai pasirodė o “Pamaldos dažnai puįvairi'np.mos'solistiti 
Vyt6 Bukb.no ir Talat-Kelpšienės giedejimsiao Yru pilna gimnazija, 
vedama drc A0“Vasiliausko« Dar yra pradinį mokykla ir vaiką, darže
lis* Veikia anglių -prancūzą ir vokiečiu kalbą šoferią Ir buhalterijos 
kursai. Tenka paminėti anglą kalbos mokytoją Eaulaitienę, kuri už 
kursus ir pamokas n^įn^ jokio atlyginime ir paaukoja visas jėgas,“ 
Didelė paSėka, Suorganizucti“skautai, vedami žinomo skautą veterano 
A, gamlaibioę Leidžiamas sien«nį0 savaitinis laikraštis wViltis“ ir 
dieninį inftrmaci'ja biuletenis,, vedami dipl, teis, A, Saulatčio, 
rašyt. J* Bal5ib.nCj žurn0<j0 Vaidelio, B? Medelio ir Pr0 Gagič.n0<, 
Veikia tautiniu, šokią grupė, vedama Kauno Didžiojo Teatro baletmeis
terio Sto Modzeliausk;-:o''xra sporto ratelis, vedamas TročiokOji davęs 
gražią laimėjimu, Klobo-nu yra kun, j., Grinavičiuso Visur dirbama, 
judama, veikiam^*
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^Urhbergaao fliirnbergc piety kareivinėse gyvena 570 
lietuvi#* lageris buvo ir yra pereinama pobodžio* Šiuo metu bie. gy-* 
vena? lietuviais istviaip estai-, lenkai ir kt& Lietuviai prieš 2 
mėn0? btdami gausinglausi iš Pabaltijo tauty5 suorganizavo Pabaltijo 
biur^-4 Biuro pirmininku yra kpt* Šukys* Iš viso šiame lageryje yru 
3 biurai* amorikiobi# karinio komendanto^ pabaltijo ir lenką* Pabalk 
tijo biuras globoja prancūzus, italus, belgui olandus,įvedus ir danus*

Lagery veikia pradinė mokykla ir progimnatija# Trūksta vadovėli# 
ir programų* Lietuviu klebonu yra kun3 Aleksiejus* Kiekvieną sekma-* 
dienį pamaldų motu gieda Macijausko vedamas choras*

Tautos švente rugsėjo 8 d* praėjo iškilmingai ir*’bauniaj#,
Minėjimas buvo pradėtas 9,30 vai* pamaldomis bažnybioje* Pama'L*-* 

du metu giedojo Macijausko vedamas choras* Į pamaldas buvo atsilanko 
prano^zy., latvike sty'ir lonty atstovai.

Iškilmingasis minėjimo aktas buvo atlikta^ lietuviškomis spal-» 
vemia ir*vytim papuoštoje saloje* J prezidiumu pakviesti* latvty, 
esty, lenkiu, pranobzyr ir kt* atstovai. Be to, dalyvavo viso lagerio 
adm.3 direktorius (Pranohzijos pilietis) PO'zuchof* Minėjimą atidarė 
lagerio komendantas kpt, Violos nd”,, atsistojimu pagerbti žu
vę dėl Lietuvos laisvė kovotojai, Kpto Šukys pasakė gražią kalbą*,’ 
Visi atsilankę visą. tauty atstovąipasakė sveikinimu kalbas ir linkėk 
jo grįžti į laisvą} demokratišką Lietuvą, Lenku šefus p. Soja pasakė 
vis# l'e^ku vardu sveikinimo žodį* pabrėždamas, jog lietuviams ir*’len-. 
karna nQrQįkėtii kartoti praeities klaidą. Gale užakcentavo* ”Mes no_ 
rime su lietuviais bendrauti, kaip lygus su lygiu ir laisvas su lais-» 
YU># Ovacijos palydėjo Šiuos žodžius, Estą atstovas lietuviškai ta-» 
rė kelius žodžiu^ paminėdamas, jog tokia tauta, kaip lietuvi#? kuri 
istorijos eigoj garbe spindėjo, turėjo tokią vadą, kaip Vytautas 
dysis^ negalintį žūti* Palinkėjo lietuviams grįžti į laisvą, listu-> 
vibkąją žemą,. Visus nus-tebinoj kad estas žodį tarė lietuviškai* 
Audra plojimu ir bfrkiu ’’Valio? ~ Estija*5 -» palydėjo p, Univer kalbą* 
Buvo priimta atitinkamą rezoliucija, “ “

Vakare Įvyko didelėj griūvėsią, salėj - meninio-ktilektyvo pasi- 
rodymas, į koncertą atsilankė daug amorikiobi# karininką, kareivią 
irį be lietuvi# įvairiu svetimą tautą svebią. - apie 1500 žmontyo 

■programoje dalyvavo mišrus choras ie Kauno P» Teatro baloto ba- 
letininkėB..Kališkionė ir Oreptionė, Pasirodė ir Dargytės šokėją gru-

Po koncerto lagerio tarnautoją valgyklos salėje įvyko pobūvis? 
kuriame dalyvavo apie 200 kviestinty svobią, Pobbvio metu grojo 15 
asmeną džazas0

Svetimtau&iai"'stebėjosi lietuvi# sugebėjimu kultūringai suorga— 
nįzuoti savo*'tautini# bvonbią minėjimus* Prunobzą atstovas p5 Renaud 
pabrėžė, “Man tos lietuviškos žavingos tie ledijo s“ vi s dar noiįcįna 
iš klauhos, Aš veik visa s‘gražesne s dainas mintinai atsimenu, — ir 
jis vieną kitą bia pat paniūniavo, -< gaila tik, kad n<jmo’ku lietuvi# 
kalbos o” Atvykus į*'lagorį keliems Studentams“--* sportininkams (V7Wr- 
gis, Kiukya k-organizuojami krepšininkai, tinklinįnkaij futbolinįn-* 
kai, stalo tenisininkai*
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*’ W U r z b u r g u s, Lietuviu, siovykla telpa dviejuose karei- 
Viniy blokuose a Dar gyvena estai ir ^‘didelis skaičius rūsy, (nange-t 
r’isty.), .Apie 1500_'lictuviy šiomis dienomis turėjo dar labiau susi- 
spausti ir taip anketose patalpose, kad gaiety, sutalpinti iki šiol 
gyvenusius garažuose, Palyginus su kity sttvyklu padėtimi, šios sto
vyklos aprūpinimas maistu, butais ir reikmenimis, yra vidutinis.

Patalpos baigiama parengti žiemai^ Visi vyrai įtraukiami į mal-t 
ky gaminimo darby.

Kultūrinė veikla, Stovykloje gausu intelektualiniu, pajėgy, to
dėl veikla gana gyva.

Veikia pradinį mokykla (vodVBliumag), gimnazija "(dir• Serapinas) ? 
liaudies universitetas (ved^Kačanauskas)f pranočizy, angly kalby ir 
šoferiu kursai, ■’Pastari e ji vieny laidą jau išleido.

Liaudies universiteto paskaitos vyksto*‘du kartoti per Savaitę, 
Prelegentais dainai kviečiami Lietuviy Sąjungoj, Komiteto nariai 
ir visuomenes veikėjai, *’ ”

Kasdienę išleidžiamas sieninis lietuviškos informacijos laik
raštis ”Li’etuviy žinios” (red.V, Kasnifrnag ) ,*•

•’Menininkai susispietę daugumoje įMSietyno” kolektyvą (ved, JA, 
Kačanausko),

Trejetas menesiy. veiklos šį kolektyvą Subšrė į vieny tampriu 
šeimai. Kolektyvas turėjo išvyky į,Puidą, Manheimą, Heidelbergą, Bam» 
bergą, kur koncertavo lietuviams ir amerikiešiy kariama,

"Sietyno” programą sudaro dvi dalys? pirmoji - lietuviška ir 
antroji - mišri. Pirmoje dalyje visi dalyviai vilki tautiniais dra
bužinis <s

Kolektyvu sudaro* tautinįy. šokiu grupė (ved,V.Dargytė), choras 
(vadoVoJanfcys), orkestras, solistai? deklamatoriai, vyry oktetas? 
mišrus oktetas. Dekoratorius - daij, Vl<> Vijeikisv ”

Daug gražiy vilčiy teikia mažyjy teatras, intensyviai ruošiąs 
savo pirmąjį pasirodymą (vadqV, Janušienė),

Veikia taip pat dramos mėgėju trupė (vad0 Zinkevičius)? Šiuo 
motu repetuoja P. Vaičiūno "Sudrumstąją ramybę,”

Meninįnky šeimą gražiai papildė pianistas*’A. Mro’zinskas, "eso-t 
nįai atvykęs į stovyklą ir dalyvaudamas "Sietyno” koncertuose^ Šiuo 
metu ruošiasi savo rečitaliui u

Vaizdinis menas taip pat turi savą dirvą, Neperseniai uždary
tą dail G, Janušo“parodą, pakeitė daile V, Vijoikio paroda, Duil, 
p4 Osmolskis dnton0yViai dirba karikatčros srityje,

.Atskirai noriSi priminti rugsėjo 14 da, įvykusį kamerinį kon
certą, M&suose beveik įsivyravusi nuomon^F kad šiuo metu timto^"’mu- 
zikos koncertai n0gali turėti tinkamo pasisekimo. Tačiau "Sietyno” 
kolektyvus ryžosi išmėginti koncertu lankytojus ir surengi rimtes
nes muzikos Koncertą, kuriame buvo išpildomi pasaulines ir lietuviy 
muzikos*'kšrinialfJ

■’ Kor o erto*’ dalyvavo« solistai - Ms Kairytė, JL, Paulionis, V.žmul— 
džinas, B, J^čys, Smulky duetas;: A, KačanaUSkus ir V. Jančys? pia
nistas Aa Mrozinskus, deklamatorė Gužaiskaitė,
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Koncertas priešingai visą. pesimistą. nuotaigai, susilaukė Ieh 
bai gražaus pasisekimo* “ *’ " *’ “

*' “Sokiy. vakarai praeiga kultJdsingo je rctctaikomo? praturtinant 
menine programa, kurią išpildo ’’Sietyno" nariai* Groja ’’Sietyno” 
šokią kapela*

Paskutinio~tokio vakaro metu bttvo išpildytos dvi dainos , Su
komponuotos jas.no muzika Vytauto JanbiOo Orkestrui palydintj sola 
partija atliko D^.Sypienė* ..

Konstanca* Kur ibis žiaurusis pasaulinis karas nėra 
rubloškąs lietuviai Net ir tolimiausiame Vokietijos piety, pasie
nyje} prie didžiulio Bodėjo ežero, šveioarą dULpią papėdėjqf prisi
glaudė lietuviu bhrolis*"

Neskaitlinga yra Konstanca l'iotuvi'ą kolonijas Dar*iki pereitą 
moty vasaros ją sudarė tik vienįntdle nao 1939 m* gyvenanti lie
tuviu Žeimį* Perlai pasipylusi karo pabėgėliu banga atbloškė į čia 
ir daugiau lietuviu*

•’ Bet ir šis visai mažas lietuviu, bumelis nepamiršo gražiui pe- 
minėti Tautos Tautos šventę* Eugsėjo 8 d* vakaro ”Vik±orijos” sve
tainėje; prie rūpestingai9*-kad ir kukliais ponią paruosto stalo; 
papuošto gėlėmis bei tautinėmis lietuviškomis vėliavėlėmis,“įvyko 
minėjimas* Minėjimą atidarė 8* Grigelišnaar trumpai apibudindamas 
tos dienos reikšmę5 garbingu lietuviu tautos praoitį, reikšdamas 
vilti į gražesnį, skaistesnį Lietuvos rytoją* Po*'to, BSuno'Didžio— 
jo Teatro dramos aktorė p* VosyLlš.tė-»Dauguvietienė iškilmingai pa
deklamavo patriotinį inšigiros eilėraštį, o Dauguvietytė sužavėjo 
svečius, padainuodama' keletą“dainelių lietuviškai ir itališkai} 
bei paskambinusi pianįnus linksmu rimtesniu dalykėliu, ją tarpe, 
ypač, visit pageidautą lietuvišką potparį©

Neatsiliko ir jaukiausios Konstanco lietuvaitės t Mbždji Žilio-* 
niy dukrelė padainavd svečiams ’'Saulute raudona, vakaras netoli,h 
o jaunutė Grėblišnienėm dukrelė padeklamavo“ellėraštį1,

Besišnėkučiuojant ir kukliai beaivaišinant, vakaras praėjo lo— 
bai jaukiojo nuotaikoje* Baigiant/, mok8 Burnoika savo gražioje? 
jausmingoje kalboje, padėkojo ponioms, prisidėjusioms prie minėji
mo bei stalo paruobimas ypaoP kviesdamas vi^us lietuvius svetur lai
kytis vienybės** Minėjimas buvo baigtas visiems dalyviams sugiedo
jus Tautos Himnąc

Mittelwaldas* Mittolwaldo stovykloje yra apie 200 
lietuviu* Dirba vyrai ir moterys* Maistas ir butai gėrio Stovyklai 
vadovauja Krasauskas o

Augsburgo-Haunstotten© dramos teatras aplankė Mittelwoldo lie- 
tuviai*’stovyklą ir suvaidino prologą Ib^VaKudirkos** Be to, dramai 
talkininkavo baleto solistais Kalomingkicnė, Knitaitis, Modzoliaus— 
kas, mum* Lebkys? klarnetistas ^mbrozaitis ir tautiniu šokėju grupė* 

Mittelv/alde buvo duoti du spektakliai ir koncertas, kariuose, 
be lietuviu, dar dalyvavo amarikijEČial, latviai, estai, lenkai ir 
Italui* Dramos teatras“šiojc kolonijoje buvo pirmieji svočiai - me- 
nininkui? todėl susirinkusieji jautriai sekė dainą, šokį ir muziką 
ir taurioje tyloje gaudė kiekvieną lietuvišką žodį, 3Š pirmo padi- 

'rodymo artistas juto? kad jis čia reikalingos, kad jis negreit buą
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ir taurioje tyloje gaudė kiekvieną lietuvišką žodįo Iš pirmo pasiro
dyme artistas juto, kad jis šia reikalingas, kad jis negreit bug už
mirštas# MIttelwaldo lietuviai, atsidėkodami svečiams už atsilankymu, 
surengė ekskursiją į kalaus,

M U n c 11 e n a s# lb Mittclwaldo Augsburgo dramos ir baleto 
artistai aplankė'ir JffilT'ahor’o lietuviu stovyklą Lohengrino g_y^joa 
Oia buvo suvaidinta prologas ii ”Y. Kudirkos” ir suruoštas koncertas. 
Programos žiurėjo lietuviai, latviai ir estai. Spektaklį suruošti 
rš.pestingai*'padė jo dipl# inž. Baublys# - - *■

Munohono lietuviai yra- matę daug kartę. įvairiu menininkę pasi- 
rodymę.? bet Augsburgo*meni»niniCv1>pQGirodymai"tFa5 bene geriausią pull-, 
ką įspūdį# Juokas ir nepertraukiami aplodism^tai lydėjo visus artis
tu pasirodymus.

Stovykloje yra apie 800 lietuviu. Butai pakenčiami, valgoma kuk
liai® Pažymėtina, kad šioje kolonijoje kasdieneleidžiamaa anglę, vo- 
kiešię, lietuvię?latvię ir estę kalbomis, mašinėle rąžytas laikraš
tėlis ,! Vieny bes Balsas, #, • kuriame talpinama naujausios politinėj ir 
iš*’stoVyklę gyvenimo žinios. Sig laikraštėlis siun?jiamas‘-ir kitoms 
Mancheno stovykloms. Laikrodžio redakcijoje dirba 8 asmens*.' vyr. re
daktorius Ppuperas, liotuvię skyriaus vedėjas Vyliaudės, anglę sky
riaus - Minkimud ir viena mašininkė. Estę skyriaus red. yru Puulbort, 
latvię-Elv# Buda.

Artimiausiu laiku "V.Bo* manoma spausdint! rotatoriumi ir iš
leisti apie 3Q0 egg. .. ..

'Eogenaburgas. Vietos kolonijos gyvenimo grąžę kul— 
tžrinj. darbą atlieka, vos prieš koletą suvaižię įsisteigę vyrę ir 
mišrusis chorai, ved. muziko Br. Sudribo. Tfors darbo sąlygos yra 
labai sunkios, trūksta repeticijoms patalpą ir galdę, bet turint gė
rę nOrę, šios klintys yra naga]_įmos įr chorai diena iš dien0B bręs
ta ir stiprėja. Tai neriuilstamo chorvedžio ir jo choristę nUOpexnaQa 

Midrusis’choras turėjo tris uždarus koncertus amerikiešiaiaH ka
riams® Się konoortę.proga V. Kazalovičius klausytojus supažindino 
su Lietuvos geografine padėtimi, istorija ir vargais, o taip pat ir 
išpildomos programos charakteriu. Koncertai praėjo su dideliu pasi
šokimu® Kęseliai Regensburgo įsisteigė ir oktetas, kuriam vadovauja 
gimnazijos muzikos mokytojas A. Piešine, Oktetai su savu programa 
žadu pasirodyti ir tolimesnėse lietuviai kolonijose.

K a*u f b e u r e n. Liotuvię skaičius padidėjo iki*'2OD# Kol 
kas gyvena viešbuty*.' o kiti - krimuose/'Mokyklos neturi, nora bžtę 
reikalingu3 KUlthrinio^'voikimo nėra. Lengvesnę pramogą kartais su
ruošia® Klebonu yra kun. Kardauskus® Gana energingas ir veiklus® 
UJCRBA yra*'aumabiusi*'įStoigti didesnę stovyklą, į kurią sutelks vi
sus apylinkėje gyvenančius lietuvius#

-i-’M- Spalię mėn. 29 d. Hoahfeldo Baltijos tautę stovyklos vado
vu (Camp Leader) išrinktas lietuvis p# Ceičys.
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Kempt e-n* Lietuviu gyvana apie 1500, mokyklą,patalpose* 
Vadovauja energivigas pirmininkas dr<> J* Kaškelis* Yra gimnazija^ ku
rios direktorium.! prof, dr* A* Pamūšis* Baug veikimui padeda prof# 
inž* Stp-j Kolupaila, suruobięs dažnai -populiariu paskaitą ciklus. 
Kult tiri ni s gyvenimas taip pat gyvas, nors menines-jėgos sumažėjo® 
persikeliamos i Augsburgą* Bet likusieji ranką-nenuleidžia* Yra Li
teratą - žurnalistą birelis*,' kuris daro susirinkimus ,-paįvairinda
mas kūryba0 Daug padeda žumQ A* Klimes-’Kelmutis, žum, 0o Surdokas, 
rašyt. Alf* Sebplaukis ir A* Kairys*- rotatorium yra spausdinamas 
”Alguvos-BarasB? kurio jau išėjo du numeriai, redaguoti Alf o*'Sebplau» 
kiov Sieninį laikraštėlį redaguoja 0, Surdokas* Be to, yra ungląp 
prano&są-kalbą, buhalterijos ir stenografijos kursai* Yra stiprus 
sportininku birelis* Vigor veikimas gyvas, j.udrusž*

Oberhausen, Oia yra apsigyvenu apie 200 lietuviu 
Kapellengehule patalpose, kuri laikoma pereinamo ji stovykla, Maitine.--, 
si iš bendro katilo, Kulthrinis gyvenimas nebuvo pasireiškus, bot 
apsigyvenus daugiau" judresniems, imusi'-organituotiSo įsteigti angly, 
kalbos kursai,- mentnink^ trupei sportininką, barelis 5 kurie darbą 
prade j o c- Iš meninį nką pamin^ftįnį g-dramos aktorė A* Zalinkavibištė-* 
« Petrauskienė ir meno JOB* Rudzįnskaš* Gyvena ir kitos tautos* Lie
tuviams vadovauja koko Mažeika*

M a r*’k t 0 b e r d o r Iki šiol šia gyveno apie 100 lie- 
tuvią. Vienį j u buvo susispietę miestelio mokykloj, o*kiti turėjo 
kambariugmieste ar apylinkės kaimuose!’ labiau paskutiniu matu, iš 
mokyklom lietuviui buvo išvežti j. vieną kaimą ir apgyvendinti*

Murkt Obendorfs maitinimo atžvilgiu lietuviams gerais Jokioj 
kultbrdmės veiklos nebuvo ir dabar "era0 Lietuviai buvo atidarę dru-> 
bužią siuvyklą® kuri dirbo išimtinai amerikiečiams□ Taip pat veikė 
ir batą dirbtuvė*

S o t h a s, Schwabacho ir Hilporsteino apylinkėse gyvenu apie 
70 lietusią* Lietuviu reikalams tvarkyti buvo sudarytas komitetas-, 
kuris vėliuu'ibiry ir todėl dabar niekas lietuviu reikalais ne3ir^pi„, 
ra* Spaudos "ogaima ir tenkinasi tik pravažiuojančią informacija* 
Daugumas dirba pas amorikiediusr kurie suteikia lietuviams daug pu-> 
ramoso"Totho ligoninės chirurginio skyriaus vedėju yra lietuvis gyd* 
Pautienių3

Išeinu 1 i e t u v i ą r a b y t o j y.“ a 1 m*’U r a 
o h a e “Metui** Lietuviai rašytojai, gyveną Tiibingeng? iž-» 
leidžia visu rašytoju! gyvenančią Vokietijoje, almanachą metraš
tį. "Matą" vardu* Turinyje eina nuaįauQį dar nįekur nespausdinti, lie-* 
tuvią rašytoją kariniai, jm*’atvaizdai ir be te, atsišaukimas į pa-> 
šaulio rašytojus, kurįL’surodaguos ir pasirašys visi suvažiavę lis-* 
tuviai rašytojui* Almanachą redaguoja rašytojais StsSantvare3r P* 
Andriušis, B* Gražulis ir *<yka’Aylib.nas**

Unterthingau* Oia gyvena apie 20 lietuviu kurie bu-* 
vo ibvežti”iš Marki Oberdorfo mokyklos* Gyv&'na viešbuty* Gyvenimo 
sąlygos sunkio^* Jąubiasi lyg gyvena švaElenoa saloje* Reikalus sek-, 
mingai tvarko A* Damauskas *

14



pusi o 14________ ____ Lietuvią Zi^ioa____ A*r» 9 „

AUGSBURGO LIETUVIAI PASTATĖ GRAŽU PiiMI^KLI^Į..KBYZlV..
Visus eiles pasišve»-tėlią dėka. Augsburge, Kaunstettena ir 

Schertlin gatvią sankryžoje, prie judraus kelio buvo pastatytas grą
žą.^ lietuviškas kryčius, kuris ilgus laikus vietos gyventojams ir 
praeiviums-turistams liudys apie kadaise šia gyvenusius benamius- 
-tremtinius lietuviui, kuriu ilgesingos dainos šia skambėjo ir kulia 
pelike savo prisiminimui simbolingą paminklu - blogio pergalės ženkn 
lą - kryžių? *’

8ib paminklinio kryžiaus statyi.? pirmieji iniciatoriai buvo 
diple inž* J, Molokas, K.*'Budrys? K> Trečiokas, moka Gasihnas ir 
tuometinis*’liotuvi^ klebonas kuna BartuškUo kryžiaus projektu paruo
šė diple>“inža J, Molokas, o padirbo Cikininko Jn Augaibio vadovauja-? 
mf'ilkininkai ir darbininkui $ St? Vazgelevibiu.E, Al» DLbibras, Va Ut-» 
manas, V„ Izgelevibius, “A, Jakutis ir kt», patys ib“savo laiko suko-* 
darni apie 200 darbo disną^-prie kryžiaus darby organizavimo daug 
prisidėjo dipl, inh» Jurkilnatj> dipl. inža MikalauskaSj A“BUtas ir 
kto Kryžiaus figūras projektavo dail? Ratas-Pieta ir menininkas 
Rudzinskas^ 0’ jas skaptavo dievdirbys Buranas 0 Kryžiaus šventinimo 
didžiulę šventą' ruošė specialus komitetas, keletoe komisiją padedamas* 
Komiteto pirmininkas buvo i'nžo MulokaUj, L»S, Augsburgo skyriaus 
pirmo advo B. Bulenitinagy r>arįaįBj kuna Vė Zakarauskas, kpt* Ko 
Budrys, dipl, inž, Jurkūnas, muz. J* Kaminskas, K. Palbiauskasy A'« 
Saulaitis, dra’Sapoka, p. Šeštakauskas, K* Trečiokas ir A« Vaznonis* 

Triją dien0^ iškilmės betvo pradėtos spalią 26 d<% J»E* Vilkaviš
kio vyskupo Padolskio gedulingomis pamaldomis už šiame kare“žuvu- 
sius lietuvius a Po pamaldy įvyko dailės darbiu parodos atidengimusr 
kuriuje buvo ibtutytu C<> Jonušo 56? VI Vijcikio 34 ir Rakšteles 10*' 
kšriniy-p parodą aplanke virš 1000 žmonių,* Ta pačia proga buvo surong- 
tas bažnyčios koncertas* Koncerto programoju“dalyvavo muz, St* Sodei
kos mišrusis ir vyry, chorai, p-a Seštakauskionė', iz. Va e i lianas 
(smuikas), St0 Baranauskas, M? Saulius (violanbelė)f A> .Dambraus
kaitėj P7,' Morkūnas, vargonais grb^c muzikas j0 Gaubus o Buvo išpil
dyta Sasnausko, Mozarto,“Bethovene, Sodeikos. Gaubo, Bacho, Sohu- 
berto, Verdi ir kt» kariniai*

Spalią“28“d. po atlaikytu. J»E, vysk, Padolskio mišią ir pamoks
lo buvo šventinamas kryžiusa t iškilmes atvyko uKRRos Atstovai, 
«ugsburgo miesto burmistro atstovas, latviu ir“ostą komitetą pir
mininkai ir daugybė lietuvius Perskaičius paminklinio kryžiaus aktą, 
kurio anglišką tekstą įteikė ūKRRos, <:> vokišką - «ugsburgo m» burrn* 
utstcvui3 kryžiaus šventinimo apeigas atliko vyykupas PadoIškišQ 
Muziko Sodeikos mišrusis choras, pritariant dšdą orkestrui, pagie
dojo ^Marija, Marija” ir Tautos Himną*

Tenka pastebėti, kad šios iškilmės praėjo labai pakilioje nuo^ 
taikoje^ Dalyvavo ne tik vietos lietuviai, bet taip pat daug atsto
vą ir svočią iš tolimąją koloniją,,

A A Z) // A A 
A AA

A
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TUOMET

Tu tuomet ibčjai t&tte gi"ti
Jos liti/J1? baj.są Saukiart-ibgirdai.
Tik rėkimai?‘kajp ilgu man bėgliuos 
Ir kaip tie nykhs liko vakarai,..

0 daug praslinko vakarą gračiausią9
Hir daug dainą skambėjo po lankaa. 
Bet kas ma" be tuvfls? tyriausio džiaugsmo^ 
Kas b o tavgs pralinksmins man dienas...

0 daug jau laiko "uo tada praslieko> 
Keltoje tžvt&kd kraują klane... 
Paliktines "amus liūdni keliavom? 
J-nežinią su Sirdžia "eramiaQ

Naktim sapnuodavau tėvynę savo, 
Mačiau maldaujančius ab jos akis, 
0 laidotuvių himnai ma" skambdjoj 
0 taip tamsi paliko ateitis.

Tu tuomet ič^jai t^vyn^s ginti}' 
Bet negjjj^į ^uu rįekad pus manoc,,,. 
Tik*svetimoj padangėj tavo vaizdas 
Aiznai man rodosi tyliam sapnėj

Bažnai mintim nuklystu į tėvynęf
Ir vis tikiuos, "kad graibi tu kada*..
Ir vis tikiu — "u'ėvis mums laisves sau!6>
Ir yel tdvyn^ mčsyi bus laisvai

M, Šarkytė.
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MIGRACIJOS GALIMYBES BOLIVIJOJE,

Atitinkamos mūsą įstaigos Bueno’s Airėse oficialiai kreipėsi į 
Bolivijos vyriausybę tikslu išaiškinti,"ar ji negUtiktv, Įsileisti 
masinas lietuviu kolonizacijos Bolivija ir kokiomis sąlygomis Ii o— 
tuviai ten galėtu įsikirti4 Taip pat buvo kreiptasi tuo pat reiks-* 
lu Į kai kurias kitas Pietą Amerikos vyriausybes0 Bolivijos Vyriau
sybė pažadėjo klausinę, apsvarstyti, ir galutino "atsakymo dar nedavoa 

Tuo tarp'u atsipierė iš Bolivijos p* Laurinavičius, kuris jau 
3 metus gyvena Bolivijoj ir gerai tą kraštą pažįsta, Užinterosuotio-i 
ji ir nokintieji gauti"smulkosr’iy. ir,f o’rmaoi ją gali tiesia.! kreiptis 
Į po Laurinaviciy, šokančiu adresus Sonor Jua" Laurinavičius?, Gasilla 
de Oorreo 494; Oochabamba^ Bolivia,,

"Prisiy,štame laiške p, Laurinavičius mini? kad jau"8 metai kaip 
gyvenąs Bolivijoj* Toliau jis rašo j 1938 m* vasario mėn9"gavau aur> 
dienoijęr'pas žemės'ūkic ministrę., kuris mano paskyrė vienos lietu
viu kolonijos, administratorium^ kurioje valdžia davė laksi dideliu, 
privilegijų visiems nori-n tiems įsikirti ūkiuose* Ta kolonija vadi— 
rasi “Ichillo“* Santa Oruž dojo if 150 kilo nLl0 SiOrus* Adminįstrer 
vau ją 3 motus ir, kadangi n0Qtvy]-,? daugiau mūsų tautiečiu; aploi— 
daus nęs kaipo amatininkas gavau gūra vietą alaus bravoro ? techniko* 
—mechaniko pareigose su "tūkstanhž, holivia*ną alga ir kitokiais 
patogumais.., Savo laiku būnant kolonijos administratorium daug rabinu 
apie galimybę Įsikirti žemos ūkyje Bolivijoj, neB ištiktąją daug 
plotą valdiškos"žemės yra laisvos* Via71 lohillo kolonijoj randasi 
pusantro kili jono hao žemės* Visas plotas miškas 0 As ttJn turiu iš
kirtęs 15’ ha o ir 4 ha?? apsodin^s'vaismadbiais* Keliai nuo S, Orus 
iki kolonijos blogi, laike"lietingą mėn, savaites reik laukti kol 
pradžius4 Žemė labai derlinga, Mibkąt su daugybe Įvairią geros rū-» 
šios medžią* Valdžia rėmė visus kolr-njatus sekančiai! Metus laiko 
maistas visai šeimai nGnlt,karnas;’ Įrankius? sėklasmedicinos pagalbą 
visa tai vultuio Taipogi kelionė per Bolivijos teritoriją iki kolo
nijos voltui* Babar"toj kolonijoj seimu randasi tik apie 10

Dabar toj kolonijaj"ib 120 šeimą randasi tik apie 10* Kam nsM 
pa tiko "apleido, valdžia nOv.Oika].avo nGj vieno cento* Tokią kolonijų 
čia randasi apie penkias* Aš"rabau šį laišką kailangi pirmiausiai 
per radiją La l'az pagavau, žinutę opia nOxin$.iua atvykti mūsą tau-) 
tiebiu^ i Boliviją, Taipogi Įvairūs laikraščiai paskelbė tą pati 
tokstą*"A,b esu"pasiryžos padėti mūsą tautiečiams su patarimais ir 
steigiant koloniją prisidėsiu* AŠ tik patarčiau atgabenu kolonistus 
savo lėbomis9"nes daug is atvykusią apleia’paskirtą vietą susiras— 
damas patogesnę ir tuo atveju bus laisvas nu0 suteiktos valdiškos 
pagalbos*"

ištrauka ib antro laiške- rašyto 1945aK<»21 d* "Bolivija yra 
labai didelė ir mažai apgyventa su Įvairiais klimatais* J3samas"Bo-» 
livijoj plokbtikalniff tūri, maždaug, 4 tūkstančius m<»"aukbbio nuo 
jūros paviršiaus o Ta*1 sąlygos netinku žemės ūkiui* Ton randa ui mi
neralą kasyklos ir apgyvendinta indijcnaie9 pusiau civilizuotais

17



•‘too S' Lietuvių ftinios pusi, 17
tir .ri Į r~"i_<i i rm t.'r m r ~~~ f-’—j—.1—.—r — — • ■ »* •M5nrw.t^‘, i n —»i»»ie ■*•*»•>* w »«■««••«• ■■■ — ■■ n o .»■■< —*■* ♦ • — - -- -mi   - mm - iibih ■[

tribu “aymarart0 Cochabamba guli slėny? bis path geriausias klimatas 
ir "’patogiausios sąlygos žemdirbystei, bet jau "dra laisvų ploty, ko-* 
lo^izaolįuisj Siame mieste gyvena 76*500 gyvento.jų9

,Santa Orus depo randasi daug valdiškos žemes kur m&hų tautiečiai 
galėtų, įleisti šaknis Ir tapti stambiais žemės valdytojaisa SaOruz 
gyventojai sudaro mišinį ik ispanų ir guareM* žmonės yra gero bčde 
ir labai gerbia atoiyiuS, A’š“nosutikėta Bolivijoj nei vieno eUropie-. 
čio dirbant paprastu, darbininkų (poonu)"’kokio3 tautybės"’ji4 ngbiituo 
Medikams yra gera perspektyva norQ gyvenimas nuobodus, n0Q valdžia 
Slavia į užkampius kur mažai apgyventa ir kur trūksta gydytojų, 
inžinierių taip pat jaučiamas trukumas, Advokatams bhtų. kiek prasčiau 
iš pradžių? neg turėtų rivaliduoti titulą, Profesoriams irgi iš pra~> 
tižių, panašiaiu Technika aš labai gero s "’perspektyvos kokios’ srities jie 
nebžtų.5 Bot organįzuojant masinį kolonizavimų daug ih ton specialia- 
tų biitų naudfngi lietuvių kolonijaie Kolonizacija jeigu vyktų masi
nė, tai turėtų atnešti ir industrialin« šaką? nos kitaip bč.tų be di
delių rezultatus Kolonijoj labilia labai gerui auga cukraus nendrės. 
Tai pirmiausiai turėtu biXti omenyje cukraus"!abrikasr nes Bolivija 
visę"’eukrų iaportuoja, Antra perspektyva maniokoS išdirbimas".’ tos 
mažinės nėra taip brangios ir produktai turi labai geras kainas. 
Trečiu - aliejaus išdirbimas ir*’odų išdirbimas, taipogi medžio iš-? 
dirbiniai -T’popioris arba kartonas<> Be to? alkoholio išdirbimagj 
Visas tas industrijos darbas turėtų b&.ti*’varomas kolektyviais Reikia 
turėti*’omenyje vienų kurių "ars iš žiu industrijos čc$kų, neg kitaip 
bus sunku keletu metų vien pasėliais*’ir gyvulių auginimu verstis, 
Joigu*’vyktų mžsų tautiečiai Bolivijon, patariu vykti savo lėšomis. 
Vieninteliai, reikalauti voltui pravažiavimų per Bolivijos teritorijų 
iki paskirtos vietos,“

.. %<»O BET LIETUVA M LAISVA’1
Eahų dienraštis liationaltidonde įsidėjo “The’ American“ vedamo-* 

ji ištrauką? kurioje amerikonų laiktabtis gvildena J0A,Vo prievoles 
ir patikinimus lietuvei,, kuriuos yra davęs prez, Rooaeveltas9 
Lnikrabtis ražo a "kuomet Sov-sųjunga 1940 m, uždmd Pabaltijo valsty
bes? J,AoVi pasmerkė šia "’okupacijų? kaipo priespaudų ir panaikinimą 
trijų mažųjų respublikų nepriklausomybę varžantį faktorių^“ Pres* 
Ecoseveltas yra pasakęs s ^lictuvos ITepriklausomybė neprarasta, o 
tikXadhin?Sl atiddtao*’Mas rhpinamėh? kad visos prispaustosios ma’žoM 
si>s tautos atgautų neprįr padarysime viską? kad nepri~> 
klausomybes joms grąžinti kuomet karo.9 bus baigtas,w

’’Karas baigtas? bet Lietuva dar ne laisva” — ražo laikražtia 
ir klausia?
f'kada JoAoVą’valdžia išpildys savo pažadą ir kodėl Amerikos valdžia 
sayo žodžio Belaiko»tt

^^Argentinoje gyvenąs žurnoiis’tas Kazys Čibiras parašė ispanų 
kalba kalias didokas apie Lietuvą knygasį jo straipsniai pasirodo 
Argentinos dienraščiuose? savaitraščiuose ir žurnaluose^ Paskutiniu 
laiku išleidoknygelę apie Lietuvos kryžius ir Čiurlionio kūrybą 
Knygelė pavadinta “SI pais de las OaucsSa”
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S n B a BERGO.. TEISMAS (tęsinys)
iš prokuratūros milžiniškos apkaltinimo medžiagos kai kas ypa— 

tingai išryškėjo^ Taip prokurathro's atstovas Volleas iškėlė taij 
kaip hitlerininkai organizavę velnišką vokiašią vaikę, ir jaunimo 
apnuodijimo taktiką* Jau 1933 Hitlerius pasakęs e wJhsę vaikui 
priklauso man,*1 Svarbiausias Siamo reikalo jo padėjėjas buvęs Hit— 
ler—Jugend vadovas Balduran fcn Siraohs.)

Prokurorus Doddes teikė faktus apie Vokietijoj ginklavimąsįf 
kuris prasidėjo taip pat 1933 Uo/tei Gustavai Kruppao išdirbęs 
planą; dėl Vokietijos pramonės įjungimo i karo medžiagos gamybą* 
Su Krappu tampriai bendradarbiavo vadovui KOitoliusp Jodls Ir kt. 
Kaltinamasis Šachtas iš savo posto karštai pasisakė dėl Reino plo- 
to atgavime' ir Austrijojr’okupavimo 0 KruppCT’fIrmos agentūra užsienyje 
plabiai*’ųžHiiminė jo špionažu, 1939 m0 Geringas tiesiogiai perėmęs 
savo žinion Saohto ir kitumparuoštę darbą.

*• Hitleriui ir Oo buvę išdirbti, aptarti ir priimti užpuolimo 
planai^ kurie paruosti nedaugely ekzompliorią.

1941 ruVIIll, vokiehię radijas papasakojo savo klausytojams 
pasakėlę apie Rudolfą Husą* kuris a lyg kad proto aptemimo įtakoje 
Vienumo Mossersohmitto lėktuvo startavo nežinoaa'kryptiraio Kelies 
Valandas vėliau sekė pranešimas -» Hitlerio vietininkas su parašiutu 
nusileidęs Škotijoje* Dar tą pašią metu, gegužės 4 do'-Hosas buvo ak
tyviai dalyvavęs reichstago posėdžiuose ir padaręs? neilgai prieš 
išvyksiaiat, Hitleriui vieną kitę gėrę patarnavimą* *’

" Of ioialiam apie Heso išskridimą, vienas antras ei
linis žmogus patikę jo, "‘bet kiti priešingai, nujautėf kad tai yru 
tiktai paprastosmelagingos žibios* Dabar ^urnbergo bylos eigoja jau 
paaiškėjo ši afera ir parodė šitokią minėtos pasakėlės eigąg

1941 m.*'gegužės 11 d* Hitlerio privatinis sekretorius atliko 
save"paskatiną politinę misiją^ Hitleris jam buvo pavedęs pasiekti 
su Angliju ” susitarimo taikos keliu®55 Todėl Hcaas tuojaUs po nu,si- 
leidimo*'ingiijojo pateikė angių, vyriausybės užsoreik<, ministerijos 
valdininkui Kirkputrikbi šitokius 4 punktus S"palikti Hitleriui laiS' 
vufl rankas .Europoje o A.ngli ja"’pa si laike savo nuosavybes c bet atiduo
da Vokietijai atgal jos kolonijas* Hitlerio tam tikri"’reikalavimai 
prieš Rusiją,, kurie pasiekiami susitarimo bb.hu ar ginklu pagalba. 
Hitleris pradės taikos pasiturimus tiktai sft naujai sudaryta ang~> 
lą vyriausybe, be“to5 pasitarimu, dalyviais nepriieidžiami Oerbilis, 
arba jo kabineto nariaie

Bosas kalbos pabaigoje net pavartojęs grąsinimuaa -» jeigu Ang
lija dels priiūti šitas sąlygas'5 tai Hitleris laikys savo pareiga 
Didžiąją Britaniją visiškai išnaikinti?

Angięt vyriausybė liepė Husu.*, pranešti, kad ji su Hitleriu ar 
jo vyriausybe- išvis į jokias kalbas neįsileis^ Tuomi ir pasibaigė 
Heso paskutinioji misija
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RADIO PRATESIMAI IR KITOS ŽIBIOS IS LIETUVOS

, KAUO OPERA ATŠVĘST?' j,n GYVAVIMO SUKAKTUVES
1945 Ma gruodžio mė^ą 19 d, suėjo 25 ©.etai nuo lietuviškos opa— 

ros ir balandžio me^4 4 d® 20 metų nuo baleto įsteigimo* Pirmoji 
pastatyta opera Kau^o teatre buvo Verdi ”Travija±a,« kuri buvo pa
sirinkta ir 25 metų gyvavimo sukaktuvėms paminėti® Jubiliejinėje - 
”Travijato jaci dalyvavęs Kipras Petrauskas, Mielešytė? Kalasavibienį? 
Ac Sodeikai Sleivya? S. Sodeika, p. Oleku? Pa Visockis, Jo Staniu-, 
lia- Ac Sabaniausj£Gs į- -chormeisteris Dambrauskas, baletmeis
teris Br® Kelbauskas, dirigentas J« Talat-Kelpša.

Gruofižib’ 28 da iškilmingame ..-posėdyje kalbėjo meno roika valdy
bos virbą Banaitis ir Kauno miesto vykdomojo komiteto pirminįnkag 
Kankinas c 37"teatro darbuotojai apdovanoti garbes raštais ir pini
ginėmis dovanomis® Pa to, kalbose buvo apgailestauta, kad '’ibiais- 
vinud” Lietuvą nao vokiečių, didele dalis aktorių pakliuvo Į vokie
čių nagus o Dalis jų esą jau yra grįžę, bet dar daug ir trūksta 3 
Sukaktuvių proga, buvo dar pastatyta baleto spektaklis Pakalnio 
11 Sužadėtinįw ir Petrulio pjese ”Prieb srovę”. Dabar dramos teatrui 
vadovauja Sutkus® Režisbiiaia' yra Dineika, Kutkus ir kt0

Tenka paminėti, kad Kauno vaiste teatro kšrėjo vardas atitek, 
ka Juozui Vašiu!įkuria 1920 mt«, Petrapilyje, sudarė pirmųjų teat
ro užuomazgų c Jaunojo teatro kolektyvų sudari vos 18_,žmtf”iųi Gi^ng— 
kis, Kipras Petrauskas, Sutkus, Kubertavišius, Galaunienį, Oleka? 
Olekienį f-jeurmytė, Adomavibius, Dineika ir kt. Režisieriaus-Glina- 
kio pastangomis pastatyta toki didesnį veikalai t '’Aušros sš.nbar’5 
‘‘Paskendę varpai” ir kt® Toliau vadovavimų perėmė Dauguvietis0 
Per sezonų buvo pastatoma iki 12 premjerų® 1926 nu Kauno dramos 
teatrui vadovauja Sutkus0 1'929-35 m0 režisuoja Žilinskas0 įsteigia
mi teatrai Šiauliuose, Vilniuje. Telšiuose, Marijampolėje ir ktt> 
Paskutiniu laiku didžiulė aktorių dalis iš buvusių Lietuvos teat&ų 
neša bedalio-tremtinįo natą įvairiose Vakarų Europos valstybėse? ir 
m5.su džiaugsmui, pasiekia mus žinios? kad kur tik’jle randasi visur 
įsisteigia-įvairbs-mena kolektyvai, kurie Savo meninį^ dygiu ir veik
lumu stebinu užsieniefciugj, paikiai reprezentuoja lietuviškų menų- ir 
užkariauja sau daug simpatijų aukštuosiuose svetimtaučių sluokaniucoo0

KOLONIZUOJAMAS KLAIPĖDOS KRAŠTAS
"Amerikos lietuvių spauda rašo, kad Lietuvoje prasidėjo masinis 

gyventojų per kraus tyma s, tašiau šį*'kartą n0 į rytus, bet į vakarus^ 
Vokietijai pralaimėjus karų, daug nacių iš Klaipėdos krašto pasitrau
kė Į Vokietijos gilumą*,' o daugeliui vokiečių bkinį^kų rusai nusavi
no škius, mašinas, įmnneao Klaipė do s*‘krab tas po karo ištuštėjo, tad 
Lietuvos vyriausybė sugalvojo' apgyvendinti Klaipėdos kraštų lietu
viais, tik šį kartų n0 darbininkais ir valdininkais f fcaip buV0 
padaryta po 1923 metų sukilimo, bet škinįnkais, duodant buvusiems 
kariamo ar mažažemiams pabėgusių vokiečių • l.š ? bkiuso
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Pagėgl’ą apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas Vasiliauskas 
padarė pranešimą? kad šį rudenį jo apskrity buvo išdalinta lietuviai 
38,000 hektaru Genies, Naujai atvykusieji lietuvia±“bkininkai gavo 
galviją. ir grš.dą sakioms o Ateinančiais metais esą Numatyta dvigubai 
didesnis plotas išdalinti "aujai atvykstantiems* iš viso priskaitoma 
naujai atvykusią Klaipėdos kraštan virš dešimt zbkstančią bkininką, 
Klaipėdos fabrikai irgi reikalingi darbininką, Ruošiamasi paleisti 
darban ooliliozės fabriką, kuriame prieš karą dirbo keli tbkstanbiai 
darbininkuQ

Šilutės apskrity irgi daug yra“atvykusią lietuvią# Taip pat isi- 
taisė šia ir amatininką bei "pramoninką.* Klaipėdos mieste išeina lis- 
tuvihkas laikraštis '’Tarybinė Klaipeda-," Bet pasirodo-, kad Lietuvoje 
ne visi turi darbo, Nusiskundžiama, kad daugelis žuvusią.ją kareiviai 
šeimą skurdžiai ir vos vos gali pramisti iš gaunamą pašalpą# Ne visi 
fabrikai aprūpina buvusiąją darbininką karią šeimas, taip pat pasi- 
liuosavę iš kariuomenės irgi negauna greitai darbo* Pereitą, vasarą* 
šią šeimą vaikai, kurią skaičius sieke apie thkstantį, praleido sto
vykloje., bet dabar žiemą"yra nutarta pravesti surašymą, visą našiai— 
šią ir įsteigti jiems bendrabutį *

NAUJŲJŲ MW PROGA BUVO PATIEKTA ŠIE MEČIAI PASIRODYMAIS
Kaimo’ k a p e 1,a* Vadovauja g Survila# .Dainuo ja« A* Rep

šytė ir A= Konsevišihtė#
Literatures valandėlei# ‘'Ateitis”- monta

žas 0 Parašė J* Guoga# Režisavo t iii* P e de r avižius# Išpildo i McMir onaitė P 
AaKėrnagiSp M.Pederavibius# Skaitomas Ao Grioiaus-PivO’šos straipsnis,

Kon bartas# Dainuoja t Kaupelytė-Kaveokienėp ZoPaulaus— 
kaao Akompanuoja $ N,j?uksuskaitė ir K.,Kaveckas0 Violenšolo groja prof# 
Lovas Zeidelis#"

Vai d*i n į m a s, "Į Sujuosiąs Metus,” Rež# J«Budzinskus# 
Išpildo s OoKnupkytė,*'JakavibiUte, Jukna. Čepulis, Nakas 5 Kol^šibru, 
K.?Pr aikštes* J*Rudzinakas#

LIETUVA "IŠSTATĖ” KANDIDATUS J AUKSO# TAB# DEPUTATUS
Į, susirinkimus, vykstančius Vilnių ja, Kauno"ir provincijoje 

prievarta suvaryti Lietuvos tarnautojai ir darbininkai į dĖkbbiauSią 
tarybą "‘pasišld" sekančius "lietuvius" kandidatais* Staliną^ Kalini-, 
nąf Molotovo, Miohailovą, Guslovaj Vorobilovą ir kt# Tarp kitko iš
statyti ir šie kan didu tai g*’Snieškus? Paleckis, M# Lukaševibienėp Po 
Kareokau* KePetrauskas, gen, Macijauskas, gen„ Vitkauskas, MoŠumaua- 
kas ir ktc Visokiais badais bolš# stengiasi į agitacinį darbą įtrauk^ 
ti studentiją Sausio 5 do Vilniaus Universiteto salėje buvo*sušauk
tas apie‘500 studentą ir Pedofnstituto klausytoją, kuriems "politi
nės išminties* stengėsi pripilti univ* rėkt, Bieliukad ir Komj#0entro 
sekra Mieželaitis,
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ŽEMAIČIŲ TEATRAS TELŠIUOSE MI^JO POKARIUS VEIKLOS METISES

Teatras pradėjo darbai 1945 m. sausio mė». Buvo pastatytai BĮ*-* 
kio “Atžalynas”, Žemaites - •’Petras Kurmelis % ’’Trys mylimos” ir kt. 
Ruošiama pastatyti s Arbuzovc “Ta^ę“, Žemaites -""Mčisų gerasis,” 
udomėno - “Plunksnos’’ ir kt. Prio teatro veikiančiam muąikos a-nBamb- 
liui vadovauja Visockis s Viso suruošta 40 spektakliu ir 40 koncertą.. 
Aktoriais yra j Poška;- Poškytė, Paplauskas, Kavaliauskas, Lobo^aitd 
ir kt. aktoriai vaidila žemaitiška tarme. Režisorius Bernotas, 
Direktorius Gerulaitis.

LIETUVOJE GESLiU8I.il «GSVEXa« MIRUSIEJI

Amerikos lietuvis adomas Bertiadišius, gyvenąs Oieero, gavo 
laišku iš Panevėžio. kuriame rašomai- “Mes gyvename neblogai.•’Esame 
išlaisvinti. Kuo karo fronto r'er’ukevitčjonu Tavo tėvelis tai nepap
rastai gorai gyvata ir visko turi? gal ir mes panašiai prasigyvensiu, 
kaip ir tavo "tėvelis ir tada "visko turėsim..*”

Paaiškinama. kad a. Bernc.dišiaud tėvas jau prieš devynis metus 
miręs. Todėl ir sakoma, kad jis Kvisko turi ir gerai gyvena...»

—• — » ••

“ 4+4- Per Vilnių paskutiniu laiku pravažiuoja daug žmonią, grĮž-* 
tankiu iš Rusijos. Visi"pravažiuoją ar į. važiuoju Lietuvon turi pe
reiti sveikatos patikrinimo punktu, įsteigtu sveikatos liaudies ko
misariato^ Tai day omą todėl, kad tur bht kur "010 netoli Lietuvos 
yra pastebėta užkrečiamos ligos ir bijoma, kad grįžtu kareiviai nB- 
įvežtą ligos ir.ne užkrėstu sveikoj ą.o

+V4* PravieniškiuoS'e tarp kityl 420 lietuviu, bolševikai savo 
laiku sušaudė buv,> Vienybės Lietuvininku red. Pijęt Ko r ką, “Drobėe“ 
direktorius Garšvą, Žostautu, Simaitį ir Vuitiekš»ą. Jie bolšebi— 
kams nusikalto tuo kad.kaip patriotai lietuviai',’ įkšrė Lietuvai 
Btiprią"audimo pramonę, kuri teikė darbo tūkstančiams darbininką 
ir gamino Lietuvai..pramoninio turtoe

4-+-. Sesilankančiams Lietuvoje ..merikos liet, komunistui A» Bim
bai, rašytoju ir moninką namuose, Vilniuje, buvo suruoštas priėmimas 
Priėmime dalyvavo? Paleckis, Plunkei ? Rotomskis, Žiugžda, Korsakas. 
Grisius, Vaičiūnas, Sruoga,. Maželaitis, Boruta, Mikėnus, Vienožins-* 
kis ir'Šuraitiso

++•»•• atsitraukdami vokiečiai iš Gelgaudiškio- išsprogdino vietos 
plytą fabriko kaminą;- Minimas fabrikas buvo vienas iš didžiausiu 
Lietuvoje tpo Palemono) ir pagamindavo 4 mil. plytą per metus. Pat
rikas dalinai atstatytas ir jau veikia.

•»>++ Pagal sovietinės Lietuvon penkmečio planą, ruošiamasi at
statyti keletą elektros stočią? Ančihną, petraši^ną, Vilniaus, Klaiį? 
pėdofl. 1949 pradės veikti Turniškių elektros stotis.

-• Maskvos spauda praneša, kad Lietuvos garlaivis ’’Birutė* 
randasi Ventpilės uostei
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Mes ’■'orime vėl h ii t i skaniais

Toli r,uo tėvynės, po svetimo kražto dangumi susihtirp. mus, 
pabėgėliai, pamala susitaikom su savo dalia ir"leidžiame die^asj 
taip palakias viena kitai. Lietuviukas spausdintas Jodi's, apart 
laikražtėllęP*'yra pas mus labai retas svebias. prisiminimai irgi 
ne visada vienoda aiškumu nušviebia mums tas dienasy kurias pralei
dome savo tėvynėje. Mes norėtume tilto, kuris bb.tę"nutiestas i miigę 
laisvės dienas ir i miu^ žalį, kuris pakeitę mbsę nupuolusiu dvasiu 
ir sugražintu ankstyvesnius troškimus ir viltis gyvenimui.

Daugelis ib m&sę mokyklose priklausė'skaurę organizacijai, tu
rėjusiai tiek pasisekimo ir pritarimo jaunimo tarpe.*-e tik"mfeisę 
tėvynė je9"be t ir visame pasaulyje' ibi organizacija junge jaunus įma
nęs, n02.i-n&ius auklėti save humuni^i5VUao dvasioje."Kežitirėdami jokię 
klibbię užsidegę entuziastai skautai ėjo per gyvenimu nox^dami tar
nauti Dievui, Tėvynei, artimui. Ję nQri&0 v»ieicus daugiau, išskyrus 
ję gerą valia, ję žodi ir meilę visam tam, kas gyvena ir trokšta 
gyventi. -

Kažin kas ib mbsę atsiminė skautus. 5fc;n^ jaunimas n0£įojo tts 
pabias uniformas, kurias mes kadaise devėjom, žygiuodami saulės nu
kviesta keliu aukotojo Lietuvos mibko link. Pasitikėjimas ateitimi, 
viltys"ir džiaugsimas kvietė visę veifluo.ee, dainos virpindavo orą"ir, 
patys nenujausdami savo laimės, mes buvome laimingi, Mes prisiminė
me. kad vėl galėtume bbti"skautuis ir Įsijungti 1 didelę pasaulio 
skautę broliją,. Ir vėl žingsniuoti lordo Baden povėlio pėdomis* lies 
panorome vėl pajusti tv> pabię bbkiu ir užsimojimu galią, Įžiebti 
neilstunt.j. kratinėje meilės žiburėli visam tam, ką gero ir kilnaus 
Kbrėjae 1 pasauli leido* 
Vedbaeke Įsikčirė sk utę vybiu'ir vyr, skautę draugovėj 1946 me1.7« 
Honrikshol'me* įvyko pirmas j.^imo, nOXinbįO biiti skautais, susirin
kimas. Tuntinįnkas skaut. J. Vanagas atidarė sueigą ir apibudino 
pasaulinę skautę padėtį, kviesdamas buvusius skautus aktyviai daly
vauti skuuti&kamo darbe į tarnaujant DLotrui, Tėvynei, Artimui* 
Toliau kalbėjo dr .uginjnkas C. Slebinsk .s0 Primenami skautę Įstatui# 
Draugovę netarta pavadinti ’’Vytėnę" draugove*

Sudainuota keletas skautibkę dainelių, Gorima užmegzti santy
kius su danę skautais, Tam tikslui 10.1*46* važiuoja koletas skau
tę vybię 1 Kopenhagą, Draugovės sueiga užbaigiama skautę bJikiuj 
» D - T - A -« - « Bbdėki” - « Vis budžiui”

23

veifluo.ee


Al!r<» 9 Lietuvią žinios pusi# 23
«M»«a i .r~ -|_ i ■■ ■ i m i * ■ ■ ■ i i i » - ■>■■■*■ «* ■* _ m« —at •« >er>w»—■■»■■» w—•••«• •■ i ■ * ■ • *■•' *

**
II Ci 0 ą V e i..k los nuobiros,,^

Tarp karo audros 1 Daniją atblokštą lietuviu yru r,ofilaliae skali 
bias skautą0 Dabar kai Hot aviai tapo suburti į du didesnius Lage# 
riua, atsirado ir geresnės sąlygos skautą veikimui ir organizavi-. 
muisi# Sintis suorganizuo ti lietuvibką skautu vienetą buVo iškelta 
dar vasaros metu, kada Danijoje gyveną lietuviai tebebuvo ižblabkyi 
ti po daugybą stovyklą® Buvo tam padaryta ir pradžia ir buvo pradėk 
ta gražus bendradarbiavimas su daną skautaise Mdži ekautąavienotai 
buVo susikCirę pereitą vasarą Hadorslavo ( Jylland J-ber^iukĮ) iX Kai 
penhagcje - morgaižią®

Tada Hadcrsleve*,gyveT1o ir skauto Vanagaa, kuris dabar vadovauja 
Visiems JUnįj.-.j gyvenantiems Lietuviams „ skautams#

Pereitą vasarą keletas u\są skautą jau dalyvavo daną skautą 
vasaros stovyklose ir te'1 gražiai pasirodė

Vėliavų kai reikėjo visiems ibvykti j. Kymiadegabt lagerį prai 
dėtas darbas Laikinai turėjo bCitl pertrauktas® Graliai pasirodė ir“ 
mbsą skautės pereitą vasarą Kopenhagoje, kai ton lankėsi Mies Badon 
Powel# Miss Baden Povei atkreipė maloną domesį. | liet# skautes ir 
prisiminę Palangos skautą“stovyklą, kur jai labai pūtiką#

Dabar Vedbaak’e gyveną skautai susiorganizavo į Skautą Vybią 
Draugovę ir užmezgi rybius su JXinijog skautais ir jos vadovybe Ko-* 
penhagoje®

( a# V#)

iTymi»degabJe į fl’.i b t ® i g ė skautą
d r a u g o y d " 1 ?, S S w •

Pereitą metą gruodžio men, 7 d«, ttymiodegab’c lietuvią stovyk-* 
Loję įsisteigi lietuviu skautą draugovė ’’Lietuva”® Įsisteigusi draw-* 
govė rado dideli prit .rimą tautiebią tarpe, kame gausiai stojo po 
buklus-'Dievui -* Te\7”ei -» artimui® Draugovėje veikia vyresnieji ir 
jaukesnieji skautai® Draugovei vadovauja vyr» skilt# V# Pcbkusj 
jaunis aiems skautams} - studo'ntd skautd I® Valiubbi‘kion^e Draugovė 
veikia Lietuvos Skautą Sąjungos Įstatymais ir prinoipaig,

Skautą draug vė’'Lietuva* ir skautą Vybią draugovė ’’Vytinai” 
priklauso ’'Nemuno’’ tuntui® /.;■

«y ui & dega b’o skautą draugovė ’’Lietuva” ketina užmegzti santy-* 
kius su“daną skautą drc.ag vėuis esanbiouis Vardėje ir Ezborge#

Daną gkautą Sąjungos ir KoPtUaM# Skautą vardu atsiąsta lieti!# 
viaus skautams sveikinimai ir nuokirahs linkėjimai Naująją Metą 
proga® Taip pat sveikina Lstvią Skautą befas Švedijoje ir estą skarn 
tai Kopenhagoje® <
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BALTISTU SPORTO SVERTE AMERIKIEČIŲ OKUPAOIJ-1® JE ZOJOJE

Kasdieninį Baltijos tautu gyvenimą kolonijoje pa įvairina spor-> 
to šventė. Šioje sporto šventėje lietuviai® tepavyko sutelkti pačias 
geriausias jėgas. Tad mčitfŲ reprezentantu ratelis ”0 tik kokybėj' bet 
ir kiekybe buvo šlubuojantis. Hematein PuziJiausko If Bakčno. Confoldo 
Tamulyno, Kosniko, Penkausko, Adomavičiaus ir kitu? kurio dėl susi
siekimo trhkumą negalėjo atvykti. Vis dėlto bendros lietuviu pasek-? 
mės n^ru biffigos.

Krepšinyje lietuviai laimėjo’ pirmu viotą, nors lokė tik vienas 
buvusios mitelį valstybinės rinktinės žaidėjus Storkus I. Lietuviu. krep
šinio komanda rikiavosi sekančios sudėties 1 *orkus I, Norkus II£ 
Andriulis II, Andriulis III. Grybauskas, Į>ranCevičius ir JB.ulifcnas« 

Pudbole laimėjome prieš estus rezultatu 3«0 (220) ir pralėkėme 
prieš latvius 2fc5 (182), Lietuvius atstovavo t Lazauskas, Bučinskas, 
Pilkauskas, Sabaliauskas- Tėvelis, Kudobu, Kevelaitis, Grybauskasj 
Sobieskis, Joršovus ir Skeivys.

"Lengvosios atletikos varžybose lietuviu pasekmės tebuvo tik*’vi- 
dutinės. Keletas mttsą žymesniu lengvaatlotą (Puzinauskas) TSmulynas) 
bštą galėję pagerinti bendrą tašką sumą. Tašiau tolio pasitenkinti 
tik dviem pirmaeiliais lengvao.tlutais - Karosu ir SupSontu Latviai 
ir estai turėjo*'po kelis pirmaaeiliua longyaatlėtus, kurie ir skynė 
laurus. Mtisą. lengvaatlečiu atskiros pasekmės 8 100 m0 vyry, bėgime 
Karosus bštą galėjęs pasiekti gal not laimėjimo, jeigu pradmė b&ty. 
buvus vykdoma ššviu. Bot delno pliaukštelėjimu, bent keli iš šoši^i . 
dalyviu ‘’nuaivogd5* prudmą jyi laimei. Mus$ Karosas tik truputy ,!pra-> 
miegojo*5 ir rezultato paskutiniuose metruose pralenkęs du bėgiku? 
turėjo pasitenkinti trečia vieta. Be to ilgi karo metai - treningu 
stoka.

Rutulio stūmime estas Mualštoin pasiekė 14,84 nu ir yra geriau* 
sias šiais metais Europoje. Džiugių, kad tai įvyko šios Baltijos tau
tą sporto šventės metrų

110 m. varžybose Karosas, 25 m» prieš baigmę turėdamas vi^ną 
metrą fortų suklupo ir, susižeidus kelį, laimėjo 2-rą vietą su lai
ku 17,4 sek. » Mūsiškis Supron.^s šuolyje į tolį pasiekė 6,30 m. 
ir tuo pučiu pirmą vietą. Supronas laimėjo taip pat ieties metime 
pirmą vietą, rezultatu 50,44 m. vicnin-tėlis peržengdamas kuklią 
50 m. ribą.

Visu sporto’’švontė, o ypatingai krepšinio rungtynės, praėjo ge
roje sportinėje nuotaikoje ir patiekė puikią momentą krepšinio mė
gėjams o

AMERIKOS LIETUVIAI SIU-CIA SIUNTINIUS Į SIBIRU 
Tremti^ią Komis!ja'Amorioan Oounoil, skatina mšsą tautiečius 

Amerikoje Siusti siuntinėlius į Sibirą. Komisijos patikrint,nr,jn ži- 
niomis siuntinėliai tremtinius pasiekią ir turi begalo didelės reikš 
mės. Rav.j už vieną perkelinę paklodę moteris su trimis vaikais iš
sinuomojo but? visai žiemai, o už tris rankšluoščius gavo gerą dar-* 
žą. Svaras kcnoentruotą'žuvies taukp, aspirinas ir kt.daag padeda 
tremtiniams. JokiEt organizacija ją nešolpia. Toki siuntinėliai yru 
vienintelė priemonė gelbėti nuo bado ir mirties likusius dar gyvus 
mšsą tremtinius.
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PASAULIO ĮVYKIŲ 4 P 2 Y a Į Q A

KONFLIKTAI Da*<Ų-VOKIEClŲ PaSIE^YJE
“ Sovietą spaudus biuletenis Kr, 287 pranešu,"kad tarp anglą ir 

daną pasienio daliniu "Įvyko koletas S'uaidhrimąj' T1es anglai f ei oi do 
daną kareiviams tikrinti atsitraukiančiu iš Unijos vO'kiečią karei** 
vią turimo bagažo e Tuttaet dan^-dalinial pradėjo tikrinti vokiečius, 
pastariesiem dar esant toliau. nu0 sienos. Bot pasirodo^ kad voki o** 
šiai jautiesi esą po tam tikrą globą ir norodo noro klausyti daną 
kariuomenes patvarkymus Tas pats biuletenis toliau rato, kad buvęs 
Hitlerio armijos Įeit6 GoMartin, turis prie savos kelis šimtus kg» 
bagažo, kategoriškai atsisakd parodyti buvo turimą bagažu daną kaliams, 
rofidaoasis tub‘« kad jis osąs"ryšio karinin^aU prie anglą kariučmen^Są 
Būną kariuomonž pavarto jo "ginklu, ko pasėkoje Gl'lįlartin buvo sunkiai 
Sužeistas, Tiktai per vieną dieną(19^x11,45)"daną pasienio' kariuose-? 
nd konfiskavo iš vokiošią kareiviu in karinįnką keletą toną danišką 
prekią*

• ATSĖSTAS HITLEUIO TĘSIAMAM
•' Ameriko»ą 3# armijos štabas pranQše'f‘ kad vienoje viloje prie Te 

Tognero*'ežero, maždaug 50 M nuo ^noheno, atrasta *idolfo Hitlerio*’ 
testamentas o iš viso atrasta 4 dokumentui# Testamentą atrado thia 
angią ij> amerikiečią karią grupėj Hitlerio tbstamontas datuotas 1945 m$ 
balandžio 29 d $ su parašais -? Gebelso,"BormanOf Krebso • ir BegdO'rfo^ 
Atrasta taipogi Hitlerio ir lovos Brauns vedyb.ą sutarties originalas,, 
Be pclidinio"testaaentc atrastas ir Hitlerio abmoniris tostUmentas? 
kuriame jis nŲr-cdo& kad jie ir jo žmona sudeginami Valst9kanoeliari>* 
joje? Paskutiniu motu del Hitlerio mirties tikrumo jau neabejojama,

ŽYHuI PAGEIHuUJA ISOEI..UTI Į*’PALESTI^
-• Pagal laikrąššią žinias iš Lenkijoj ankščiau buvusią triją mill* 

joną žydą palikę,gyvi tiktai 250,000, Vokietijoje stovyklose dabar 
randasi upie"60<>000 žydą, Via! jie, tiek pat iš Vokieti jos*,' tiek ir 
iš Lenkijos nepageidauja sugrįžti į savo ankstyvesnes gyvenamąsias 
vietas, bet nOri iškeliauti jt Palestiną, Tuo atveju, jeigu pasisektą 
palankiai išspęsti iškeliavimo sąlygas, tai Vidurinį Europa pasilik-* 
tą visiškai laisva nuo žydą o

++->,|Ossorvatore*‘HcLi£inos‘ atspausdino Siaurines Italijos, Vonoto 
apygardos Vyskupą bendrą laišką# kuris perskaitytas visose šios apy~» 
gaidos bažnyčiose ir deklaruoja, kad katulikai, kurie piipažĮsta ko** 
munizmą# laikomi..tikybos ir kataliką bažnyčios atkr i toliais,

+**•*> amerikoną karo ministerija pranešusi, kad amerikoną pramonė 
jo jau kuris laikas,"kaip dirba vokiečią'armijos mokslininkai ir teoiv* 
nikai, kurie visi ton^.atvyke savu Bortu

-i-H- Turimomis žiniomis, intornuotio ji bal tie šiai Švedijoje bado 
streiką yra nutraukto Tačiau tolimesnis ją likimas vis dar noaiškud 
ir neišspręstas#

4-^.a ^ekuri'os spaudos Huomc/n© sekančiam didžiajam pasaulio kon£-» 
likto Švedija negales išlikti noutrali9

Leidėjas 1 Dans Rtfde Kers' Čontralblbliotek, Amaliegade 18 Kefbenhavn 
Redagoja Redakcinis KolekOyvaa# Ats«Tedakt3rius v.- Soibutis
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