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ANTROSIOS KONFERENCIJOS KOMUNIKATAS

Prieš aštuonerius metus ir šiandien
ne žmogaus moralėje. Atominių 
ginklų padedamas, žmogus gali pats 
save sunaikinti. Kiti mėgsta saky
ti, kad mūsų civilizacija viską sėk
mingai įveiks, tačiau pamirštama, 
kad jau per 20 civilizacijų sugriu
vo ir jų griuvėsiai bei pėdsakai ga
lima užtikti po smiltimis Vidurio 
Rytuose ir Viduržemio jūros pa
krantėmis. Mūsų civilizacija gali 
eiti ta pačia vaga... V

Lietuvos laisvinimo veiksnių, 
esančių Europoje ir užjūryje, įvyku
si II-oji konferencija apsvarstė Lie
tuvos bei lietuvių tremtinių padėtį 
ir sutarė išvadas tolimesnei veiklai.

I. Konferencija vieningai priėjo 
išvadą, kad tarptautinė politinė pa
dėtis yra žymiai pasikeitusi Lietu
vos interesų naudai, palyginti su 
pereitais metais. Vakarų Demokra
tijų palinkimu! daryti nuolaidas So
vietams mažėjant — pramatoma 
Lietuvos interesams vis daugiau 
palankumo.

Kintančios politinės sąlygos su
stiprina viltis, o taip pat įpareigoja 
suintensyvinti veiklą, stiprinant vie
ningumą savo tarpe ir jungiantis 
bendrai veiklai su visais tais, kurie 
siekia laisvės, o politiniam pasauliui 
skylant į Rytus ir Vakarus visomis 
išgalėmis jungiant savo likimą su 
Vakarais bei su kylančiu Jungtinių 
Europos Valstybių sąjūdžiu ligi 
pagaliau bus realiai įmanoma susi
jungti su herojiškai kovojančia tau
ta pačioje tėvynėje.

II. Sąlygos daugiau įgalina stip
rinti informaciją apie Lietuvą ir 
lietuvius, ypatingai tuose kraštuose, 
kurie- teigimai gali lemti pasaulio, 
taigi ir mūsų tėvynės, likimą tiek 
atitinkama spauda, tiek meniniais, 
sportiniais pasirodymais.

Atitinkami veiksniai įsipareigojo 
pastaruosius imti specialion savo 
globon, o visuomeninės organizaci
jos, tiek tremtinių, tiek ir išeivių, 
skatinamos mėgsti ar intensyvinti 
ryšius su kitų tautų draugiškomis 
organizacijomis.

III. Buvo pareikšta pasigėrėjimo 
ligšioline tremtinių laikysena, kuri 
kad ir sunkiomis sąlygomis leido iš
laikyti, palyginti, gerą lietuvių var
dą. Pareikšta pasitenkinimo trem
tinių kultūrine veikla, kovojančia
su tremties stagnacija ir demorali
zacijos įtaka; o taip pat pritarta 
švietimo krypčiai specializacijos ir 
svetimųjų kalbų mokymo linkmė, 
naudinga” nė cik tremtiniam asme
niškai, bet ir atsikursimai tėvynei.

Tebeliekantieji Vokietijęje kvie
čiami ta pačia kryptimi nesumažin
ti pastangų, ieškoti visų galimų bū
dų sugyventi su kitom tautybėm. O 
iš kitos pusės atitinkami veiksniai 
įsipareigojo ginti tremtinius nuo ne
nupelnytos moralinės skriaudos', ky
lančios iš nedraugingos ir piktos 
svetimųjų propagandos, ginti be 
teisingo pagrindo išskirtuosius iš 
tremtinių bendruomenės, kelti trem
tinių maitinimo ir patalpų gerinimo 
reikalą.

Užjūrio lietuvių, ypatingai 
BALF’o materialinė parama tremti
niams rado visuotinio pripažinimo 
ir dėkingumo, sykiu ir vilties, kad 
jų pastangos nesusilpnės, nes para
mos reikalingi gausėja. Tokis pat 
dėkingumas priklauso Amerikos 
Lietuvių Tarybai ir kitom organiza
cijoms, gynusioms ir beginančioms 
Lietuvos ir tremtinių reikalus.

IV. Konferencija konstatavo, kad 
tremtinių bendruomenė jau žymia 
dalim yra atlikusi savo politinę mi
siją — atkreipti pasaulio likimą 
sprendžiančių veiksnių dėmesį į tai, 
kad DP problema negali būti pa
tenkinamai ir pastoviai, išspręsta 
kitaip, kaip tik sudarant sąlygas 
tiems šimtams tūkstančių grįžti į 
jų laisvus nepriklausomus kraštus, 
pašalinus iš jų svetimą okupaciją: 
visi kiti sprendimai tegali būti tik 
laikinio pobūdžio.

Dabartinės sąlygos tremtinių pa
silikimą Vokietijoje daro vis labiau 
nebeįmanomą, ir dėl to jų laikinis 
įkurdinimas kituose aukštos kultū
ros kraštuose — JV, Kanadoj Brita
nijoj, tam tikrom sąlygom Prancū
zijoj ir Belgijoj randamas aktualus, 
bet vykdytinas planingai, be pani
kos ir neapdairumo. Tam reikalui 
visos lietuvių išeivių org-jos, ypa
tingai Amerikoje, prašomos remti 
visomis išgalėmis pastangas, kad 
būtų atvertos durys gausesnei trem
tinių imigracijai, o taip pat paimti

TRUMPOS ŽINIOS
— Kopenhaga. Danijos vyriausy

bė pasiuntė Sov. Rusijai griežtą 
protesto notą dėl pavojingų karo 
medžiagų ir iperitinių bombų skan
dinimo jūroje prie Bornholmo salos.

— Stockholm. Švedijos vyriau
sybė pareikalavo tris Sovietų atsto
vybės narius išvykti iš Švedijos 
dėl to, kad du jų savavališkai ap
žiūrėjo Švedijos—Suomijos įtvirtini
mus, o tretysis lankėsi švedų gyny
bos įtvirtinimų srityje prie Stock- 
holmo.

— Roma, DPD. Popiežius numa
to panaikinti Vatikano valstybės 
sekretoriaus vietą, atatinkančią mi- 
nisterio pirmininko vietai.

materialinėn ir moralinėn globon 
besirengiančius emigracijai ar jau 
nuvykusius. Iš kitos pusės atitinka
mi veiksniai įsipareigojo ieškoti 
tremtinių įkurdinimui paramos per 
vyriausybes ir per tam reikalui su-

Sandar Vallathai Patel, Kongreso 
partijos, dešiniųjų lyderis, pravar
džiuojamas senu velniu, dabar yra 
neprikl. Indijos vidaus reikalų, in
formacijos ir radio bei santykiams 
su Indijos kunigaikštijoms palaikyti 

ministeris

sidariusias prof, ar konfesines orga
nizacijas.

Jau išsikėlusieji tremtiniai skati
nami laikyti savo pareiga tiesiogiai 
ir netiesiogiai remti Lietuvos laisvi
nimą ir naujose buveinėse būti pa
siruošus grįžti į tėvynę, kai tik bus 
tam sąlygos — kai tėvynė bus laisva.

Vokietijos problemos sprendžiamos be Sovietų Sąjungos
Anglai ir amerikiečiai susitarė 
Prieš savaitę laiko Vašingtone prancūzų atstovai padarys reikalin- 

prasidėję Jsritu-amerikiečiu Pasija- . .. _ _
Del sovietų įteiktojo protesto 

kas nesijaudina. Sakoma, kad D. 
Britanijos ir Amerikos vyriausybės 
ruošiančios atsakymo notas sovie
tams. Amerikiečiai pabrėžia, kad 
Sov. S-gos protestas neturės jokios 
įtakos į jų užsibrėžtus tikslus.

rimai Ruhro anglies produkcijos pa
kėlimo klausimais sėkmingai tęsiami 
toliau. Paskutiniai radijo pranešimai 
skelbia, kad anglo-saksai susitarė 
visais principiniais klausimais. Ma
noma, kad po keletos dienų bus 
paskelbtas šių pasitarimų baigminis 
komunikatas.

Amerikiečiai norėtų atgabenti mo- 
derniškesnių anglims iškasti mašinų 
į šias kasyklas. Tuo tarpu anglai 
stengėsi, kad amerikiečiai pasižadėtų 
užtikrinti angliakasių aprūpinimą 
maistu. Anglai anksčiau norėjo, kad 
šios konferencijos metu būtų paliesti 
ir platesni Vokietijos klausimai. Ta
čiau amerikiečiams atsisakius ir 
prancūzams protestuojant, buvo ap
siribota tik Ruhro anglies iškasimo 
klausimais.

DPD praneša, kad rugpiūčio 22 d. 
Ruhro anglies kasyklų produkcija 
siekė 242.600 tonų; tai yra rekordi
nis kiekis. Dėl šios pažangos yra 
pažadėta visoms elektros jėgainėms 
išduoti pilnus anglies kontingentus.

DERYBOS DĖL PRAMONĖS 
ATSTATYMO

Rugpiūčio 23 d. 17 vai. Lancaster 
rūmuose Londone prasidėjo britų- 
amerikiečių ir prancūzų atstovų pa
sitarimai dėl Vokietijos pramonės 
koeficiento pakėlimo ir Ruhro srities 
ateities.

Dėl šių pasitarimų Sov. S-ga įteikė 
protestus čia dalyvaujančioms val
stybėms. Sov. Rusijos vyriausybė 
nurodo, kad Vokietijos problemų 
sprendimas, nedalyvaujant Sovietų 
S-gai, esąs aiškus Potsdamo susita
rimo pažeidimas.

Nors konferencija tęsiasi jau ke
letas dienų, tačiau nebuvo paskelbta 
jokio oficialaus pranešimo. Sakoma, 
kad visi pasitarimai vyksta už už
darų durų.

Iš anglų ir amerikiečių sluogsnių 
nurodoma, kad svarbiausias klau
simas yra Vokietijos plieno produk
cijos pakėlimas ligi 11—12 mil. 
tonų per metus. Sitam priešinasi 
prancūzai. Jų atstovai nurodo, kad 
toks plieno koeficientas prašoktų 
prancūziškąjį ir leistų Vokietijai vėl 
dominuoti Europoje. Prancūzai rei
kalauja, kad ligi 1951 m. jiems būtų 
sudarytos sąlygos pagaminti per me
tus po 15 mil. tonų plieno. Tam pa
siekti . iš Ruhro srities turėtų būti 
eksportuojamas koksas į Prancūziją. 
BBC VIII. 25 pranešė, kad šitam 
Prancūzijos reikalavimui yra prie
šinga Amerika. Amerikiečių dele
gatai pabrėžia, kad tik tuomet ga
lima kalbėti apie sėkmingą Mar- 
shallio plano įgyvendinimą, jeigu 
bus pastatyta ant kojų Vokietijos 
pramonė.

Diplomatiniai korespondentai iš 
Londono praneša, kad ten viešpa
tauja įspūdis, jog susitarimas bus

V. O svarbiam tremtinių būties ir 
taip pat rezistencijos laikotarpiui 
dokumentuoti konferencija pritarė 
minčiai steigti tos rūšies archyvą. 
Jo surinkta tremtinių gyvenimo ir 
rezistencijos medžiaga turės patar
nauti ir kovai už tremtinių teises ir 
tėvynės laisvę.

Lietuviai išeiviai, išsiblaškę po vi
są pasaiūi, skatinami organizuotis, 
centralizuotis, jungtis į viso pasau
lio lietuvių bendruomenę, kuri 
energingai ir vieningai talkintų Lie
tuvos laisvinimo veiklai vadovau
jantiems veiksniams ginti Lietuvos 
ir tautiečių reikalus, tautiečių trem
tyje, tėvynėje ir prievarta deportuo
tų į Rytų gilumas.

VI. Akcijai reikalingų lėšų reika
lu Konferencija pritarė iniciatyvai 
savanoriškai apsidėti ne tik tremti
niams Vokietijoje, bet ir ‘išeiviams 
kituose kraštuose, apskritai viso 
pasaulio lietuviams pastovia tauti
nio solidarumo ir laisvės rinkliava. 
Ligšiol politinei akcijai reikalingos 
lėšos buvo laisvos atsitiktinės au
kos. Konferencija pareiškė už jas 
nuoširdžios padėkos visiems auko
tojams, ypatingai Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuviams, kurie per 
ALT’o surengtą rinkliavą sudėjo 
tam reikalui didžiausias sumas, o 
taip pat tremtiniams, kūrie iš savo 
skurdžių Išteklių gausiai parėmė 
Tautos Fondą.

VII. Numatę artimiausios ateities 
darbų planą, Lietuvos išlaisvinimo 
akcijai vadovaujantieji veiksniai iš 
pagrindų išsiaiškino tarpusavio ben
dradarbiavimo galimybes ir sutarė, 
laikantis I-sios konferencijos spren
dimų, bendradarbiavimą dar labiau 
suglaudinti ir patobulinti. (ELTA).

greitai pasiektas. Neabejojama, kad painiausias jos gyvavimo istorijoje Rugpiūčio 23 d. JAV užs. reikalų

GRAIKIJOS KLAUSIMAS REIKA
LINGAS GREITO SPRENDIMO 
Gromyko ST posėdžiuose taip įsi

siūbavo, kad savo veto pareiškė jau 
18-tąjį kartą. Kaip žinoma, Sau
gumo Taryba dabar sprendžia

Naujo tipo sportinis automobilis. Jį sukonstruavo E. Neumann-Naender 
Roeldorfe prie Duereno. Tai dvivietis ir vienvietis blogiems keliams 
pritaikintas triratis automobils. Jis specaliais įtaisais yra pritaikintas 
važiuoti ir žmonėms su amputuotomis kojomis. (dpd)

Ūkiniai suvaržymai Anglijoje
Transporter ministeris Mr. Barnes 

pranešė parlamente, kad nuo spalio 
1 d. geležinkelių kainos bus pakeltos 
16%%.

Parlamente ministeris pirm. Mr. 
Attlee išdėstė vyriausybės planą. 
Siame plane numatoma:

Maisto importas iš pastovios valiu
tos kraštų (JAV, Pietų Amerikos, 
Kanados ir kitų kraštų) bus suma
žintas 12 milijonų svarų mėnesiui. 
Vyriausybė prižadėjo išlaikyti pa
grindines maisto normas.

Suvaržomas filmų įvežimas iš už
sienio paskelbus naują 75% muito 
mokestį nuo gautų pajamų. Žinovų 
nuomone tai gali sustabdyti ameri
koniškų filmų importą Anglijon.

Nuo spalio 1d. benzino norma 
privatiems automobiliams bus suma
žinta vienu trečdaliu. Prekybos rei
kalams papildomos normos bus su
mažintos 10%.

Išvykstant užsienin nuo spalio 1 d. 
kelionės reikalams vietoj 75 svarų 
sterlingų (12 mėnesių) bus leidžiama 
pasiimti tik 35 svarus (14 mėnesių).

Jei nori taikos, ruoškis karui, — 
tai žinoma romėnų patarlė. Ji 
„N. Y. H.' Tribūne“ nuomone, lyg 
slogutis vėl kankina žmoniją, kuri 
prieš 8 metus, kaip ir šiemet, bai
liai žvelgė į gilų rugpiūčio mėnesio 
pabaigos dangų.

„Harper's Magazine“ teigimu, jei 
Marso gyventojas pažvelgtų j pa
dėti žemėje, neabejojamai prieitų 
išvadą: žmogui gresia taifūnai, že-
mės drebėjimai, sausros, potvyniai 
ir ligos. Atrodo, tokiose sąlygose 
protinga būtybė visą savo energiją 
turėtų sunaudoti gyvenimui paleng
vinti ir patobulinti. Bet tikrovė 
rodo ką kita. Jei tik žmogus įveiks 
kurią nors ligą ar kliūtį, jau galvo
ja, kaip savo ar kaimynų gyvenimą 
iš naujo sudergti. Po penicilino, 
kaip naktis po dienos, atėjo lekio- 
jančios bombos. Po naujo žaizdų 
gydymo metodo — naujas metodas 
dar pavojingiau užgauti ir sužeisti. 
Žmogus sukūrė teisingumo ir gai
lestingumo idealus, ir su savo arti
muoju elgiasi taip nežmoniškai, kad 
net normalus tigras susigėstų. Žmo
gus stato pagerintus namus, aprū
pintus visokiu ištaigingumu, po to 
bombarduoja juos iš pamatų ir iš
veja pats save į tyrus, kur skursta, 
stigdamas pačių elementariųjų reik
menų.

Yorko arkivyskupas, „Tablet" 
pranešimu, pareiškė:

Padarėme pažangą moksle, bet

Ateities omnibusas. Liepos 20 dieną viename Londono aerodrome buvo 
demonstruojamas naujo*tipo lėktuvas, pavadintas ateities omnibusu. 
Dvimotoris lėktuvas gali paimti 12 žmonių. Paveikslas rodo eilę kelei
vių, kuriems mašinos konduktorė sustojimo stotyje parduoda bilietus.

(dpd).

problemas: Graikijos pilietinį karą ministerijos Artimųjų Rytų depar- 
ir Indonezijos kovas. tamento šefas Henderson pareiškė,
~Dėl Sov. S-gos priešiško nusišta- Jcad-Amerika. su visu rimtumu

įvykius Graikijoje. Ji neleisianti, kad 
ten įsiviešpatautų komunistinis dik
tatūrinis režimas. Jeigu ligi rugsė
jo 16 d., kada turi prasidėti JT pil
naties sesija, įvykiai Graikijoje pa
žengsią dar nepalankesne prasme, 
tada Amerika pati viena imsiantis 
drastiškiausių priemonių. Busima
jame JT pilnaties suvažiavime Ame
rika šį klausimą iškelsianti pirmuose 
posėdžiuose. Jo nuomone, jeigu Ame
rika būtų pati viena priversta įsi
kišti Graikijoje, tai nepažeistų JT 
autoriteto.

Tuo tarpu Graikijoje prasidėjo vi
daus krizė. Rugpiūčio 22 d. atsista
tydinus Maksimos vyriausybei, ka
ralius Povilas naująją pavedė suda
ryti dabartiniam užs. reikalų mini
strui Tsaldariui. Ligi VIII. 26 Tsal- 
dario pastangos nedavė teigiamų re
zultatų. Liberalų vadai Sofulis ir 
Venizelos atsisako įeiti į naująją vy
riausybę. 86 metų amžiaus Sofulis 
reikalauja, kad jis būtų paskirtas 
min. pirmininku ir be sąlygų būtų 
vykdoma jo nustatyta linija.

Viena aišku, kad dabartiniai įvy
kiai Graikijoje turės lemiamos reik
šmės busimųjų tarptautinių santy
kių ir galimo bendradarbiavimo 
gyvenime.

VENGRIJA NUOSIASI RINKI
MAMS

Iš Vengrijos pranešama, kad vie
nas po kito bėga į Austriją buvusių 
opozicijos partijų vadai. VIII. 25' 
pabėgo laisvės partijos gen. sekreto
rius ir partijos vado pavaduotojas.

Tuo tarpu Vengrija ruošiasi busi
miesiems parlamento rinkimams,

tymo sprendžiant Graikijos pasienio 
incidentus, Saugumo Taryba nega
lėjo padaryti esminio sprendimo. 
Šis jos elgesys paskatino Graikijos 
šiaurės kaimynus padidinti akciją 
Graikijos pasieniuose. Iš to kilo ir 
sukilėlių vado gen. Markos atsišau
kimas į graikų tautą, kuriai buvo 
pažadėta visos „laisvės“. Šiandien 
jau neabejojama, kad Sov. S-ga 
nori įsistiprinti Graikijoje. Iš kitos 
pusės visomis išgalėmis priešinasi 
Amerika.

Prabangos dalykų importas suma
žintas 5 milj. svarų. Sumažinus 
medžio importą 10 mil. svarų, ata
tinkamai sumažės ir namų statyba, 
Bus stengiamasi, kad šie suvaržymai 
nepaliestų namų statybos ž. ū. dar
bininkams.

Garantuoti Būtino reikalingumo 
prekių pristatymą bus atatinkamai 
suvaržytas keleivių judėjimas.

Iki 1951—1952 metų numatyta pa
kelti vietinę ž. ū. produktų gamybą 
bent 20%. Tam bus reikalinga 
100.000 darbininkų ir papildomų ž. 
ū. įrankių. Netrukus, bus paskelbtos 
naujos ž. ū. produktų kainos.

Bus stengiaifiasi padidinti ekspor
tą iki 160 procentų palyginus su 1938 
metais. Tam pasiekti bus įvesti dar
bo pasirinkimo suvaržymai, kad tuo 
būdu būtų galima gauti daugiau 
darbininkų būtino reikalingumo fa
brikams. Tiek anglies kasyklose, 
tiek kituose fabrikuose darbininkai 
bus kviečiami pailginti darbo laiką.

Iki 1948 m. kovo mėn. numatyta 
sumažinti dabartinį kariuomenės 
skaičių 200.000 žmonių.

kurie turi įvykti rugpiūčio 31 d. Už
sienio korespondentai spėja, kad 
rinkimai nebūsią laisvi ir juos turės 
laimėti komunistinis blokas.

Rumunija ir Bulgarija ratifikavo 
taikos sutartis. Tuo būdu dabar be
lieka laukti, kada Sov. S-ga šias su
tartis pripažins, nes JAV, D. Bri
tanija ir Prancūzija jau seniai jas 
ratifikavo.

Sov. S-ga taip pat neskuba rati
fikuoti Italijos taikos sutarties, nors 
Italijos parlamentas jau prieš 3 sa
vaites šią taikos sutartį ratifikavo.

A. B.

— Praha, DPD. Prahoje pasibai
gė Europos sionistų kongresas, kuris 
savo priimtose rezoliucijose pasmer
kė Palestinos žydų teroristinius 
veiksmus, pagyrė Sov. Sąjungą ir 
griežtai pasmerkė Did. Britaniją už 
jų laikyseną Palestinos klausimu.

— Kanbera, DPD. Australijos 
ministeris pirmininkas paskelbė 
Australijos planą antarktinei sričiai 
tyrinėti. Pagal šį planą per 5 me
tus Australija numato įrengti Ma- 
kari' saloje meteorologijos stotį ir 
surengti ekspediciją.

tišką fazę. Amerikoje nuolat tobu
linamos ligšiolinės atominės bom-. 
bos. Yra kalbų, kad N. Zelandijoje 
gaminami dar baisesni ginklai. Visa 
tai pasaulyje sukelia netikrumą, ne
rimk 'ir ko 'blogiausias nuotaikas. 
Žmonių žudymo technikos srityje 
esame linkę tikėti fantastiškiausio- 
mis pasakomis. Žmogus įprato ne
besistebėti vis naujesniais išradi
mais. Nebematyti pasipriešinimo

Filosofas B. Russel, „Gazette de 
Lausanne“ pranešimu, pastebėjo:

Dar niekad iki šiol žmonija nebu
vo taip baisios problemos akyvaiz- 
doj. Arba kelių ateinančių 'metų 
būvyje pašalinsime senuosius prie
tarus ir priimsime naują politinę ir 
karinę pasaulio organizaciją, arba 
pasaulį ištiks toks kataklizmas, ko
kio istorija dar nežino. Blogiausia 
yra tai, kad nelaimei užbėgti už 
akių maža bėra laiko. Per 5 metus 
kelios tautos turės atomines bom
bas ir uranijaus atsargas. Tatai 
Europai, ypač Vakarų, yra gyvybės 
ir mirties klausimas. Žinovų teigi
mu, tai sutrukdys Amerikai bet ko
kį preventyvų karą, nes Europa bus 
Rusijos rankose kaip įkaitas. Vie
nintelis išsigelbėjimas tėra pasaulio 
vyriausybėje, kuri turėtų atominių 
ginklų monopolį ir sprendimo galia, 
atstatant tarp tautų teisę ir susi
klausymą.

„Figaro“ spėlioja, kad Rusijoje 
atominiai bandymai jau įėjo į prak-

pačiai karo idėjai ir nebėra iliuzijų, 
kaip po 1918 m. Prieš 1939 m. ka
rą žmonės tiksliai žinojo, kaip at
rodys ateinantis karas, žaibo karas. 
Bet anąkart tautoms negrėsė totali
nis sunaikinimas kelių valandų bū
vyje. O šiandie prie to priėjome, 
kad didžiausios imperijos sunaiki
nimas gali įvykti-dėl mažiausio ne
apsižiūrėjimo. Iki šiol mokslas bu
vo pramonės tarnyboje, o armija — 
politikos tarnyboje. Šiandien poli
tika tarnauja strategijai. Ir pačios 
didžiosios tautos rūpinasi gynyba 
arba preventyviąja akcija. Taika 
tėra lošimas tarp besilenktyniuo- 
jančių strategijų, kurių tikslas už
imti bazes sau apsisaugoti, o prie
šui užšachuoti. Palei Bosforą, Me- 
zopotamijoje, palei Suecą, Špicber
geną, Islandiją ir Arktikos ledynuo
se vyksta kovos, kurių smulkmenų 
daugumas nežino, o kurių tikslas 
užsiimti ko pranašesnes pozicijas 
lemiamajam mūšiui dėl valdžios pa
saulyje. Šiuo metu ypatingos svar
bos sudaro žvalgyba. Nuo žvalgy
bos ir kontržvalgybos gali priklau
syti imperijų egzistencija. Tautų 
ateitis sprendžiasi už dirbtinės mig
los sienos ir ši dirbtinė migla yra 
mūsų laikų simbolis.

New Yorko „Times“ rašo, kad Ru
sija nėra pajėgi kariauti prieš Ame
riką. Galės kariauti, jei sunki ir 
ilga ūkinė krizė nuvargins Ameri
ką, arba jei • komunizmas apžios 
460 milij. Kiniją ir 360 milij. Indiją, 
o tai tegali įvykti 30 metų būvyje, 
arba jei komunizmas įsigalės visoje 
Europoje. Pastaruoju atveju už
teks ir 5 ateinančių metų, nes 500 
milijonų europiečių su technikų, 
specialistų darbininkų ir apmokytų 
karių prityrimu duos persvarą prieš 
Ameriką. Todėl JAV ko skubiau
siai griebiąsi priemonių prieš ko
munizmą. Laikraštis teigia: jei 
Rusija ir komunizmas būsią sulai
kyti Eur.opoj, Vakarų kultūra ir ci
vilizacija būsiančios išgelbėtos.

IP pranešimu žinomiausias Ame
rikoje karo reikalų komentatorius 
H. Baldwin rašo:

Karas, panaudojant transatlanti
nes ir transarktines raketas, reika
lingas dar 3—5 metų pasiruošimo. 
Šiuo metu jau vyksta gigantiškos 
ginklų pranašumo lenktynės, bet 
abu milžinai dar nepasiruošę žy
giui. Amerika su savo bombarduo
jamąja aviacija j ra piaieiikus. D, 
Britaniją ir Rusiją. Bombonešis 
B—29 jau patobulintas ir gamina
mas kaip B—50. Bet B—36 tegami- 
namas mažomis serijomis ir turi 
trūkumų. Sovietai turi bombonešį, 
panašų į B—29. Amerikos naikin
tuvai P—47 ir P—51 yra pranašesni 
už rusiškuosius. Bet nežinia, 'kas 
nauja Rusijoje po 1945 m. Vokie
čiai technikai tobulina raketinius 
ginklus ir Amerikai, ir Britanijai, ir 
Rusijai. Šiandien iš viso abu riva- 
liai yra to paties lygio. Be to, Ame
rika karo reikalams daro atsargas, 
visame pasaulyje supirkinėdama 83 
retai užtinkamas medžiagas. Daro 
tai neskubėdama ir bodama kainų. 
Amerikoje bandomas lėktuvas be 
piloto, kuris gali skraidyti 150 km 
spinduliu.

„N. Y. Times“ praneša, kad Alias
koje baigta specialaus aerodromo 
statyba. Galės pakilti supertvirto- 
vės su atominėmis bombomis ir at
likti 5.000 mylių skridimą. Pakili
mo takas yra iš betono 5 km ilgio. 
BBC pranešimu, Amerikos kariai 
apmokomi su atominiais ginklais. 
Mokslininkai, kurie organizavo ban
dymus Bikini atole, nežinomiems 
tikslams pervežti į vieną salą Ra
miajame vandenyne.

Amerikos savaitraštis „Look" 
įspėja, kad kiekvieną minutę Ame
rikai gresia tuzinas Pearl Harbou- 
rų, gaisrai, masinė isterija ir ne
tvarka. Radijo aktyvios dujos neš 
tylią mirtį. Mirtis birs iš lėktuvų, 
mirtis išnirs iš vandens. Amerikos 
miestai gali būti sunaikinti per se
kundę. Texas City katastrofa tė
ra menkutis prieskonis.

Sitų faktų akivaizdoje eilinis 
žmogus lyg maldą troškimą kartoja
V. Hugo prieš 100 metų tartus žo
džius:

„Ateis gi kada nors. diena, kai 
dvi didelės sąjungos: Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Jungtinės 
Europos Valstybės žvelgs viena į 
antrą per Atlantą be neapykantos 
ir pavydo, mainysis savo vertybė
mis, savo meno ir genijaus kūri
niais, civilizuos mūsų planetą ir ko
lonizuos dykumas. Jos, Apveizdos 
globojamos, visos žmonijos labui 
kurs gėrybes,’ kurios pastovios ir 
žmoniškos...“

„New Leader“, piešdamas šian
dieninę painiavą pasaulyje, rašo:

„Dirbti privalo kiekvienas sąmo
ningas demokratas, dirbti ateičiai ir 
krikščioniškajai civilizacijai. Teisė 
ir teisingumas iš daugelio šalių bu
vo išvyti per apkasų griovius, gais
rų pašvaistes ir totalinių režimų 
spjaudalus, o sugrįš? Sugrįžti, tėra 
kelias per begalines aukas, pasi
šventimą ir darnų geros valios tau
tų bendradarbiavimą“. J. C.
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Baltų Centr.Tarybos pranešimai Trumanas vėl priminė Kongre-
IRO globa. S. m. rugsėjo mėn. 

1 d. Tarptautinės Pabėgėlių Organi
zacijos (IRO) Parengiamosios Komi
sijos Zoninė įstaiga pradės anglų 
zonoje patikrinimą DP ir už stovyk
los ribų esančių tremtinių, kad ga
lėtų nustatyti, kas iš anglų zonoje 
esančių DP ir pabėgėlių turi teisių 
į šios organizacijos globą bei paramą 

-pagal jos statutą. Patikrinimas bus 
pravedamas tuo būdu, kad kiekvie
nas tremtinys, ar DP, ar išskrynin- 
guotas, ar ligšiol iš viso į tarptau
tines globos organizacijas nesikrei
pęs asmuo, turės surašyti specialią 
ankietą, pavadintą: „Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos Pareng. 
Komisijai prašymo lapas“ (Applica
tion Form PCIRO).

, Turintieji DP teises gaus šias an- 
kietas savo stovyklose per savo 
DPACS'us. Neturintieji DP teisiu, 
surašymo reikalu turės kreiptis į 
atitinkamus punktus, kur surašo
mieji prašymo lapai bus išdalinami. 
Šitų punktų adresai bus netrukus 
paskelbei.

„Linked" persons. Anglų Darbo 
M-jos atstovo pranešimu, t. v. .Jin
ked“ asmens, t. y. darbingi vienos 
šeimos nariai (vyras, žmona ir su
augę vaikai, broliai, sesers ir pan). 
jei jie jau yra apygardinėse surin
kimo stovyklose (Collection Cen
tre) gali išvykti į Angliją tik kaip 
pavieniai asmens, arba turi šitose 
stovyklose laukti tol, kol jie atski
rais Darbo m-jos pareigūnų sąra
šais bus iškviesti išvykti į Angliją 
kaip „linked“ persons. Be to, iki 
atskiro Darbo m-jos parėdymo .Jin
ked“ asmens iš stovyklų tuo tarpu 
iš viso nebus vežami, nes dėl da
bartinės sunkios padėties Anglijoje, 
nesą įmanoma patenkinti šios kate
gorijos žmonių reikalavimų. Todėl 
šitie „linked“ asmens jau stovyklo
se turi užsirašyti kaip pavieniai as
mens, jei nori dabar vykti dirbti į 
Angliją.

Paštas. į BCT raštą susirašinėji
mo su J Angliją išvykusiais artimai
siais reikalu, Kontrolinės Komisijos 
britų skyrius BCT-ai praneša:

Laiškai. Visa korespondencija 
yra cenzūruojama, tačiau laiškai 
cenzūroje neišguli ilgiau kaip 24 
valandas. Šita procedūra taikoma 
visiems laiškams ar jie būtų siun
čiami stovyklų ar vokišku paštu. 
Prašoma pristatyti įrodomąją me
džiagą, jei laiškai ilgokai užsigulėtų.

Siuntinėliai. Daugumas dar
bininkų, kurie nuvyko į Angliją, 
gyvena dar stovyklose, kur maitina
mas! kolektyviai. Todėl darbinin
kams nepatenka į rankas jokie ku
ponai, pagal kuriuos jie galėtų nu
sipirkti maisto už stovyklų ribų. Ši
ta padėtis, tačiau nesanti nuolatinė, 
nes kai tik darbininkai bus apgy
vendinti privačiuose butuose ar na
muose, jie turės galimybių nusi
pirkti kai kuriuos normuotus mais
to produktus ir juos pasiųsti savo 
šeimoms.

Pagal esamus Anglijos potvarkius, 
iš Anglijos j britų zoną ir Berlyno 
britų sektorių gali būti siunčiami 
tik siuntinėliai iki 22 angliškų sva-' 
rų svorio, t. y. apie 10 kg. Siunti
nėlių turinys: normuotas maistas, 
drabužiai, vaistai ir reikmens, būti
ni žmogaus buities palengvinimui. 
Šitie potvarkiai toliau nustato:

a) Maisto siuntinėliai ga
li būti siunčiami tik vieną kartą per 
mėnesį vienam adresatui. Gali būti 
siunčiami tik normuoti maisto pro-

dūktai, arba maistu produktai, gau
nami tik pagal kuponus. Tokių 
maisto siuntinėlių svoris negali vir
šyti 7 angliškų svarų (apie 3 kg).

b) Maksimalinis dėvėtų -tūbų 
siuntinėlių svoris nustatytas 22 angį, 
svarai. Šios rūšies siuntinėliai gali 
būti siunčiami tik po vieną kas sa
vaitę. Tačiau tik trys šios rūšies 
siuntinėliai gali būti siunčiami 4-rių 
savaičių bėgyje, jei tame laikotar
pyje išsiunčiamas vienas maisto 
siuntinėlis.

sui DP
Prezidentas Trumanas vėl kreipė

si į Kongresą ir prašė įsileisti į šį 
kraštą „apčiuopiamą skaičių“ trem
tinių, kilusių iš tų rytų Europos 
kraštų, kuriuos yra okupavę sovie
tai.

Pranešime, liepos 7 d. pasiųstame 
Kongresui, prezidentas Trumanas 
nurodo, kad šis kraštas buvo sukur
tas tremtinių, pabėgusių iš savo tė
vynių dėl persekiojimo.

reikalą
Tokiais žodžiais prezidentas Tru

manas ragina JAV Kongresą, kaip 
galima greičiau, priimti tremtinių 
įsileidimo įstatymą. (Tėv.).

JAV BANDO 21 TONOS BOMBĄ
Amerika pagaminusi 21.000 kilo

gramų bombą, kuri yra didžiausia 
ligi šiol bomba. Bomba pritaikyta 
B-36 bombonešiui, kuris pakelia 36 
tonas sprogimų.
12.500 DP JAU DIRBA ANGLIJOJE

Panerių paslaptis
Matydami, kad via tiek reikės 

trauktis iš Lietuvos, ir norėdami 
sunaikinti savo nusikaltimų pėdsa
kus, kad ir jiems nepasikartotų iš
garsėjusi Katyno šiurpiojo radinio 
istorija, vokiečiai susigriebė atkasi
nėti savo nužudytų aukų kapinynus 
ir deginti lavonus. Nevienoje Lietu
vos vietoje rūko tada dvokią dūmai. 
Smilko jie ir netoli Vilniaus gražia
me Panerių pušyne, kurį gaubė nu
jaučiama .niūri paslaptis. Ją pras
kleidžia šių eilučių autoriui atsitik-

6) nežinomos pavardės sturmfūhrer‘ 
is.

Tekdavo ne tik iškasinėti senus 
lavonus. Nuolat buvo atgabenami 
nauji suimtųjų būriai. Suvarius dar
bininkus degintojus į bunkerius, pa
sigirsdavo smarkus šaudymas. , Po 
vienos tokios egzekucijos darbinin
kai radę keliasdešimt lietuvių poli
cininkų ir valdininkų lavonų. „Bet 
tai nebuvo pirmieji Paneriuose pa
šaudyti lietuviai. Ištraukdami Iš 
duobių lavonus darbininkai surado

Pastaba. BCT prašo prisiųs
ti jai tokius laiškus, kurie kelio
nėje yra ' užsigulėję. Tuo tikslu

Prezidentas pastebi, kad šiuo spe
cialiu aktu nieku būdu nepakeičia
mas imigracijos įstatymas iš esrtiės.

„Evening Standard“ rugp. 8 d. ra
šo, kad Darbo ministerijos parla
mento sekretorius Mr. Ness Ed-

tinai patekusios į rankas 1944. IX. 
19—22 d. „Tiesos" numerių iškarpos 
su S. Kačerginskio straipsniu „Pane-

ant voko prašoma pažymėti datą, Būdinga, kad prezidentas Trumą- wards pranešęs, kad nuo pr. m. 
kada laiškas gautas stovykloje. nas akcentuoja faktą, jog visi tie spalio m. iš 20.500 atvykusių į An- 
Anglų svaro kursas. Nesusiprati- tremtiniai, kurie atsisako grįžti į gliją tremtinių, 12.500 jau turį darbą, 

mams išvengti informuojame, kad savo tėvynes, yra antikomunistai. — Bukareštas, DPD. Rumunijos 
Kontrolinės Komisijos britų sky- Be to> ”j’e yra buvę mūsų pavieniai vyriausybė įveda naują valiutą — 
riaus finansų departamento nusta- sąjungininkai kare“. leją, kuri santykiaus su senąja le-
tytas keitimo kursas: vienas svaras Prezidentas sako, kad mūsų parei- ja, kaip 1:20.000. Kiekvienas atly- 
sterlingų lygus 40 reichsmarkių, ga- ga padėti tiems, kuriems yra išplėš- ginimą gaunantis asmuo turės teisę 
lioja tik angliškajam personalui Vo- ta rytojaus viltis. Jų likimas esąs iškeisti po 3, ūkininko šeima — po 
kietijoje, bet jokioms kitoms trans- mūsų rankose ir dabar atėjęs spren- 5 ir visi kiti po 1,5 milijono senųjų 
akcijoms. BCT dimo metas. . lejų.

X

Pabėgėliai iš Jugoslavijos. DPD po šiuo paveikslu deda tokį parašą: „Iš visų Rytų ir Pietryčių Europos 
kraštų, kaip tai Rusijos, Jugoslavijos, Čekoslovakijos, Lenkijos užimtų sričių, Vengrijos, Rumunijos ir 
Lietuvos atvyksta į Bavariją pabėgėlių, dažniausiai visiškai nieko su savimi neturinčių. Per pusę metų 
tokių pabėgėlių prisirinko 5.431. Didžiausias pabėgėlių skaičius iš Jugoslavijos, kur jie dvejus metus 
suvaryti į stovyklas turėjo labai sunkiai dirbti. Dabar jie, parduodami paskutinį savo turtą, mėgina prasi
mušti į "Vokietiją. Agentai už pervedimą per sieną reikalauja iki 1.000 denarų. Paveikslas rodo dvi sene- < 
les iš Jugoslavijos, kurios beviltiškai sėdi Dachau stovyklos barakuose ir laukia laukia... Dešinėje šeima 
iš Jugoslavijos, kuri nepaprastai džiaugiasi patekusi į stovyklą Vokietijoje“, (dpd)

PARLAMENTARAS NEPREKIAUS SU RUSIJA

BAYREUTHE RENGIAMA DIDELE 
KREPŠINIO ŠVENTĖ

Bayreutho lietuvių YMCA sporto 
klubas, norėdamas paminėti Lietu
vos krepšinio rinktinės laimėjimą 
1937 m. Rygoje, iškovojant Lietuvai 
Europos krepšinio meisterio vardą, 
rengia Bayreuthe, amerikiečių spor
to salėje, plataus masto krepšinio 
turnyrą. Turnyras prasideda rug
pjūčio 29 dieną ir tęsis iki 31 dienos 
Imamai (tris dienas). Turnyre da
lyvauti yra pakviestos geriausios 
amerikiečių zonos lietuvių, latvių ir 
USA armijos komandos. Visais tur
nyro reikalais prašoma kreiptis šiuo 
adresu: YMCA lietuvių sporto klu
bas, D. P. camp Mack, 13a Bay
reuth. Atvykstančias komandas bei 
ekskursijas Bayreutho geležinkelio 
stotyje pasitiks uniformuoti lietuvių 
skautai.

LATVIŲ CHORO KONCERTAS
Rugpiūčio 23 d. Augustdorfo sto

vyklos teatre latvių choras, diriguo
jamas K. Lietinš, davė koncertą. Tai 
mišrus 70 asmenų choras, sakoma, 
iš Meerbecko. Choro medžiaga pui
ki: balsai skambūs, išlyginti, pajė
gūs. Choro lankstumas bei jautru
mas dirigento valiai labai aukštai 
išvystytas. Tiktai intonacija dažno
kai šlubuoja; bet kur ji išlaikoma, 
gaunamas labai darnus skambesys.

Šis choras pildo gana sudėtingus 
originalius latvių kompozitorių kū
rinius. Iš išpildytųjų dalykų ypač 
gražiai praskambėjo E. Daržinio 
Siono vaikai, A. Jerumo Eik, saulu
te, tu pas Dievą, Vitolio Karaliaus 
duktė. įdomiai padarytos kompozi
cijos E. Melngaillo Našlaitė, kontra- 
punktiškas dalykėlis; J. Graubinšo 
Drebanti pušis, linkęs į polifoniją; 
J. Poruko Pavasario daina, fugos 
formos.

Jeigu ne žjrmus detonavimas, 
choro koncertas reiktų laikyti labai 
gerai pasisekusiu. Bet labai gali 
būti, kad chorą sunervino ir nelem
tas šviesos „žaismas“, kuris erzino 
net ir auditoriją. j. k.

„Sunday Dispatch" rugp. 10 d. ra
šo, kad Žemųjų Rūmų Darbo parti
jos atstovas ir didžiausios pasauly
je, išskyrus JAV, žemkasių firmos 
Ransomes a. Rapier, Ltd, savinin
kas, Mr. R. Stokes pareiškęs, kad 
jis neparduosiąs Sov. Sąjungai nei 
vienos mašinos, „kol Pabaltijo vals
tybės ir 17 milijonų žmonių, laiko
mų vergų darbo stovyklose tik dėl 
to, kad jie yra vadinami buržujai, 
bus išlaisvinti“.
RUSAS KALTINA SOVIETŲ PA

REIGŪNUS JAV-ĖSE
„Daily Telegraph“ š. m. liepos 

23 d. praneša, kad Viktor Kravčen- 
ko, buvęs Sovietų užpirkimų komi
sijos narys Vašingtone ir vėliau pa
rašęs knygą „Aš pasirinkau laisvę“, 
kalbėdamas apie Sovietų politiką 
Atštovų rūmų priešamerikinei veik
lai tirti komitete, pareiškė, kad 
kiekvienas atsakingas Sov. Sąjungos 
pareigūnas JAV gali būti traktuo
jamas kaip ekonominis ar politinis 
šnipas.

Jis patvirtino, kad nei vienas So
vietų ekonominis pareigūnas neat
vyksta į JAV be specialaus uždavi
nio rinkti slaptus dokumentus. < 
GOMULKA PRANAŠAUJA AME

RIKAI PRALAIMĖJIMĄ
Lenkijoje lankėsi „The 

New Statesman and Nation“ redakto
rius Kingsley Martin. Į Lenkiją jis 
nukeliavo kartu su savo žmona ir ma
no ten pabūti keletą savaičių, kad su
sipažintą su nauja 
kratija“.

Kingsley Martin 
karštas apeasemento 
jos atžvilgiu šalininkas ir D- Britani
jos tautų šeimoje gynė Miuncheno po
litiką. Karo metu jis tokiu pačiu 
karščiu gynė sovietų politiką, pripa
žindamas tarp kitko visus sovietų troš
kimus Lenkijos atžvilgių. Visuomet 
jis nedraugiškai respektavo egzilinę 
Lenkijos vyriausybę Londone ir ne 
kartą pasisakė už Europos padalinimą 
į įtakos sferas.

Pirmasis 
Krokuvos 
slovakijos 
Įdomiausią 
Kingsley Martino dviejų valandų pasi
kalbėjimas su PPR „vadu“ Gomulka. 
Jo tvirtinimu, Gomulka buvo „labai 
kritiškai nusiteikęs dėl britų sociali
nio judėjimo.“

„Amerika — tvirtina Gomulka — 
rengiasi karui su Rusija; tačiau, jei 
bus prieita prie karo, būtų klaidinga 
galvoti, kad sovietai gali būti sumušti“.

Dar aiškiau Gomulka pasisakė laik
raščio „Glos Ludu“ straipsnyje, at
spausdintame liepos 22 dieną. Jis 
patvirtino, kad dabartinė Lenkija ko- 
.vos prieš visa tai, kas nukreipta prieš' stengiasi 
Sovietų Sąjungą.

„liaudies denio-

prieš karą huvo 
politikos Vokieti-

rių žudynių liudininkai pasakoja“.
Jau 1943 spalio mėn. Vilniaus ge

stapo sekretorius Paulhaber ir ypa
tingojo būrio viršininkas Fiedler at
gabenę į Panerius 27 jaunus vyrus. 
1944 sausio mėn. buvę atvaryta dar 
50 belaisvių. "Visi jie, grandiniais 
sukaustyti ir stropiai saugomi, tu
rėjo atkasinėti ir deginti lavonus, 
arba, kaip jiems buvę įsakyta va
dinti, „figūras“. Darbininkai buvo 
paskirstyti grupėmis, kurios gavo 
tam tikrą darbo dalį. Vieni turėię 
nukasti smėlį nuo duobių, kiti 
•smeigdavo į lavonus kablius, lavonus 
ištraukdavo ir-sudėdavo vienon vie-' 
ton. Dantų gydytojas turėdavo „ti
krinti lavonų dantis, kiekvieną rastą 
auksinį dantį ištraukti ir atiduoti vo
kiečiams“. Nešikai „dėdavo lavonus 
ant neštuvų ir nugabendavo į laužą“. 
Kita grupė lavonus susėdavusi nu
rodyta tvarka, o degintojai, „kai 
laužas su lavonais (jų skaičius bū
davo 3.500) jau būdavo paruoštas, 
apipildavo jį benzinu, padėdavo de
gamąsias bombas, padegdavo ir pri
žiūrėdavo, kad viskas pilnai su
degtų“. Vėl viena grupė, laužui bai
gus degti, „turėjo surinkti visas ne
degamas liekanas — pelenus. Juos 
praleidę per sietus, sumaišydavo su 
smėliu, kad neliktų žymių, o siete 
pasilikusį auksą atiduodavo sturm- 
fūhrer'iui.

Įdomu, kad vokiečiai savo žiau
rius darbus norėdavo lietuviams 
priskirti. Antai, 1944. H. 2 vidur
naktį girtas sturmfūhrer'is prižadinęs 
darbininkus ir išdrožęs pamokslą: 
„Turiu žinių, kad kai kas iš jūsų, 
ypač arijai, nori pabėgti. Tegul jie 
apie tai negalvoja. Keliai čia už- 
mihuoti, visur stovi sargybiniai, be 
to, mano revolveris — jis ištraukė 
jį ir iššovė, — taipogi veikia . . . 
Žinokite, kad Panerių žudynėse da
lyvavo tik lietuviai — mes, vokie
čiai, to nedarėme. Kad išsklaidy- 
tume bet kokius abejojimus, mes tu
rime visa tai sunaikinti. Todėl mes 
sudeginam „figūras“, kad jų nė 
pėdsako neliktų. Ir jei čia atvyktų 
komisija, tegul ji Įsitikina, kad čia 
nieko neįvyko“.

Kaip svarbiausieji Panerių žudy-

daug lietuvių inteligentų, valdininkų 
ir darbininkų dokumentų. Taip pat 
buvo didelis ir’ nužudytųjų lenkų
skaičius. Paskutinių laiku buvo ra
sta kelios dešimtys geležinkeliečių 
lavonų.

Iš duobių buvo ištraukti šin tai 
nužudytųjų kunigu ir moterų ve-, 
nuolių. Ant jų krūtinių gulėjo k y- 
žiai, o ant kūnų—sutanos. Kiti b vo 
visai nuogi, tik su kryžium ir mal
daknyge rankoje.

Darbininkai lavonų degintojai ne
galėjo prašytis atleidžiami. Vi< nas 
lietuvis iš deginimo komandos 'š- 
driso kreiptis tuo reikalu i Vllni us 
miesto komendantūrą. Kitą di tą 
jam buvo pasakyta, jei Šis daibas 
jam nepatinka, tai jis bus nusiųstas 
dirbti kiton vieton. Jis tuojau buvo 
sušaudytas“. Taip pat buvę šaudo
mi ir nesveiki darbininkai. N^ntu- 
lankiai žiūrėjo ir j inteligentus. An
tai, sušaudė vieną inžinierių iš 
Maskvos ir lietuvių valdininką Ven
ckų.' Todėl inteligentai nesisaky- 
davo kas esą.

Atkasamos buvo ištisos krūvos 
lavonų. Daug jų, ypač moterų, bu
vo nuogi. „Lavonai ištraukiant su
byra ir dažnai tenka surinkti įvairiiį 
lavonų dalis ir sudaryti iš jų viėną 
žmogų. Mat, skaičius turi atitikti. 
Ištuštinus duobę, Weiss teiraujasi, 
kiek būta „figūrų“. Jis tada pasi
žiūri J savo bloknotą ir patenkin
tas sako: „Teisingai“. ' >

„Vaikų galvos — suskaldytos, be 
kulkų žymių. Tai patvirtina daugelio 
liudytojų pasakojimus, kad bude
liai vaikus mesdavo gyvus i duob^ 
arba pirma griebdavo už kojyčių Ir 
suduodavo galvomis į medį, o pas
kui mesdavo duobėn.“

„Atskiroje duobėje radom vien 
lietuvių, iš dalies kariškoj unifor
moj su šalmais, lavonų. Paguldę 
juos ant neštuvų, šalmus uždėjom 
ant jų kūnų ir, lyg demonstruodami, 
praėjome pro sargybinius. Tai buvo 
1944 metų vasario mėn čia sušau
dytų 38 lietuvių policininkų lavo
nai“.

„Kai darbininkai — lavonu degin
tojai atvyko į Panerius, tai jie manė, 
kad neišturės dėl baisaus dvokimo. 
Tačiau netrukus priprato ir net rie- 
jautė, kad yra galimas kitoks 
oras.

Multimilijonieriui Howard Hughei 
yra nemažiau įdomi asmenybė, kaip 
pik. Roosevelt. Už milijonus, uždirb
tus tiekiant karinius dalykus,pradėjo 
produkuoti filnjaa. Jo nuopelnu visa 
me pasaulyje yra išreklamuota silpna 
filmą „Outlaw“, nuodijanti pornogra
fija, su Jane Russel pagrindinėje ro
lėje. Hughes išnaudojo filmos už
draudimą Amerikoje, kad patrauktų 
ko daugiausia Europos žiūrovų.

SPRENDIMAS UŽ „GANDUS"
Karinis Tribunolai nubaudė 3 me

tais kalėjimo hūimistra Wyszkową „už 
skleidimą netikrų gandų, kad sovietų 
armija eksportuoja javus iš Lenkijos“.

Panašaus apkaltinimo pagrindu 2 
metams kalėjimo nuteisti kiti du Len 
kijos valdininkai.

TRUMPOS ŽINIOS
—Beromiunster, VIII. 27. Čeko

slovakijos vyriausybė išsiuntė 
20.000 karių padėti Lenkijos vyriau
sybės kariuomenei, kovojančiai su 
partizanais prie Lenkijos Slovaki
jos sienų.

— Beromiunster, VIII. 27. Pran
cūzijos vyriausybė nuo š. m. rugsė
jo 1 d. nutarusi atidaryti prancūzų- . 

Į juos buvo kviečia-rispanų sieną tranzitiniam susisieki
mui. Kiti suvaržymai lieka galioje.

— BBC, VIII. 26. Manoma, kad 
Graikijos užs. reikalų ministras 
Tsaldaris sudarys vyriausybę vėl iš 

išlaidas, savo partijos narių.
— Teheranas, DPD. Sov. Sąjun

ga ' pareikalavo Persiją ratifikuoti 
1946. IV. 4 sudarytą tarp Persijos ir 
Sovietų S-gos naftos gamybos su-

Kingsley Martin palankiai vertina 
Varšuvos vyriausybę, bet atrodo, kad 
nevisai buvo patenkinta* pasikalbėji
mu su Gomulka,' kuris atakavo britų 
socialistinę vyriausybę ir neaiškiai at
sakinėjo 
mus.

ELLIOT

į kai kuriuos jautrius klauii-

ROOSEVELT IR... KOM
PROMITACIJA

Roosevelt, žymus prosovieti-Elliot 
nis propagandistas JAValstybėse, buvo 
gerokai sukompromituotas tvirtinimą, 
kurie paaiškėjo Senato Tardymo Ko
misijai, tyrinėjanėiaii pasitarimus apie 
karinių lėktuvų tiekimą. x

Pasirodo, kad 
metinio aviacijos 
žmogaus, buvusio 
naus — raportas 
Howard Hughes pripažinimą.

Savo raportą pik. Roosevelt parašė 
po prabangaus pokylio, kuris buvo su1 
rengtas jo garbei John W. Meyer’io, 
Huges’o įmonių reklamavimo šefo. 
Hughes Eilioto Roosevelto ir jo žmo
nos Faey Emerson, buvusios filmų ar
tistės reikalams išleido apie 5.000 do
lerių. Hughes’o pokyliai, j kuriuos 
buvo kviečiami žmonės, turį įtakos 
vyriausybės sferose, buvo plačiai žino1 
mi Amerikoje, 
mos jaunos ir gražios mergaitės, ku
rios, gaudamos nuo 25 iki 100 dolerių 
už vakarą, turėjo svečius linksminti.

Senato Komisija labai rūpestingai 
ėmėsi tirti Hughes’o firmos 
vaišinant įtakingus svečius. Michiga- 
no valstybės respublikonų senatorius 
Homer Ferguson patiekė buhalterinių 
duomenų patvirtinančių, kad Hughes 
Tool Company davė p. Meyeriui be- tartį, 
veik 170.000 dolerių „reprezentacijos“ — Lake 
išlaidoms.

Paskutinio apklausimo metu paaiš
kėjo, kad Hughes laimėjo sutartį pri
statyti 100 lėktuvų, tinkamų žvalgybai 
ir fotografavimui, už 48 ir pusę mili
jono dolerių, pasiūlius E. Rooseveltui, 
kuris organizavo šios tarnybos skyrių 
Europoje. Pik. Roosevelto nuomonė 
nusvėrė užpirkimą, nors likę eksper
tai parinko lėktuvo tipą, gamintą ki
tos firmos.

P. Meyer pripažino, kad tą dieną, 
kada pik. Roosevelt parašė savo re-

Roosevelto — anuo- 
pulkininko, įtakingo 
JAV prezidento sū
nų lėmė sutarties su

jo straipsnis atsiųstas iš 
ir sprendžia daugiau Čeko- 

nei Lenkijos problemas.
straispnio dalį sudaro komendaciją, kad būtų užsakyti Hu- 

gheso lėktuvai, firma išleido jo garbei 
surengtam pokyliui 106 dolerius- 
Meyerio advokatas užginčija, kad 
Elliot Roosevelt firmai kainavęs virš 
5.000 dolerių. Meyeris prisipažįsta tik
tai prie 3.000 dol., iš kurių 2.300 buvę 
išleisti 1944 m-, o 700 dol. 1945 m.

Visa byla įgauna sensacingumo 
prieskonio ryšium su Roosevelto 
„draugiškumo“ vaidmeniu Stalino 
žvilgiu. Jis aplankė su . savo žmona 
Staliną, be to, parašė knygą apie mi
rusio prezidento politiką, kurioje 

tėvo autoritetą _ panaudoti 
prosovietinės propagandos tikslams.

nių organizatoriai nurodomi šie vo
kiečiai: 1) Martin Weiss, vad. „Pa
nerių karalius“, iš profesijos buv. 
skardininkas. Turėjęs Darmstadte 
žmoną su 3 vaikais ir šeimai siunti
nėjęs iš.aukų išplėštą auksą, 
smulkiai žinojo, kur 
tųjų grupė guli, koks 
da buvo nužudyti“, 
bėti apie meną. 2)
profesiją kirpėjas; išgalvodavęs viso
kiausių žiaurybių. 3) Kittel-dauge- 
lio žydų getų (Rygoj ir kt.) likvida
torius. Buvęs filmų aktorius. 4) Vil
niaus miesto komisaras Hingst. 5) 
Vilniaus krašto komisaras Wulff ir

,Jis 
kokia nužudy- 
skaičius ir ka- 
Mėgdavęs kal- 
Murrer, pagal

Lavonų degintojus saugoję vokie
čiai nuolat plovėsi kvėpalais, tiesiog 
pylė juos ant savęs. Norėdami dar
bininkų lavonų degintojui ką pa
duoti (imti jie iš darbininkų niekad 
nieko neimdavo), jie mesdavo savo 
dovaną į kepurę, kurią darbininkas 
turėdavo ištiestoje rankoje.

Apsauga buvo labai stipri ir su
sidėjo vien fš rinktinių vokiečių. Ir 
jie neturėjo teisės apleisti kapinių, 
— būdavo jie čia dieną ir naktį. 
Jiemš atveždavo geriausių valgių ir 
gėralų, bet ne kartą vienas kitas iš 
jų pasakydavo lavonų degintojai: — 
kažin, ar tik ir mus čia nepaliks ...“

Apie Vilnių ir Kauną

Success. JT Saugumo 
Taryba vienbalsiai priėmė Jemeną 
ir Pakistaną į JT organizaciją. Pra
šymai bus pateikti JT pilnačiai.

— Belgradas. Jugoslavijos vy
riausybė pareiškė protestą Turkijai 
ir Sirijai Už suteikimą asylio teisės 
grupei pabėgėlių ir tremtinių.

— Frankfurt a. M.. DPD. Japo
nijoje buvę vokiečių diplomatai, mi
sionieriai ir moterys š. m. rugpiūčio 
m. vidury grįžta i Vokietiją.

— Londonas. DPD. „Observer“ 
Ir „Sunday-Times" korespondentų 
pranešimu JT Palestinos komisija 
nusprendusi, kad Palestina turinti 
būti nepriklausoma ir kad pereina
mam laikotarpiui ji turinti pasilikti 
D. Britanijos valdžioje ir apsaugoje.

— Hamburg, DPD. Profesinių są
jungų reikalams valdininkas prie 
okupacinių JAV pajėgų štabo Vo
kietijoje Mr. Kyner pareiškė grįžęs 
j Vašingtoną pareikalausiąs, kad

ai- Vokietijoje būtų pagerintas maistas 
ir po trijų metų būtų panaikintas 
maisto racionavimas, nes tik šiomis 
sąlygomis galis būti pakeltas Vokie
tijos gyventoju darbingumas ir Vo
kietijos ūkio lygis,

„Amerikos Lietuvis“ nr. 25 paduoda 
autentiškų žinių apie Vilniaus ir šiek 
tiek apie . Kauno sunaikinimą karo 
veiksmų metu, vokiečiams iš Lietuvos 
besitraukiant.

Liepos 13 
jome išlįsti 
šeimininkavo 
Miesto centre sudegė 60—70% namų. 
Dauguma tik išdegė, nebuvo sugriauti. 
Sudeginta Basanavičiaus gatvė, pusė 
Vilniaus gatvės; Gedimino gatvėje 
daug namų, ypač nuo Žvėryno pusės, 
didieji viešbučiai. Labiausia išdegusi 
Vokiečių gatvė. Joje išlikęs tiktai vie
nas namas. Getho gatvelės visai sunai
kintos. Jos išsprogdintos ir sudegintos 
dar prieš kautynes. Bažnyčios veik vi
sos liko. Aušros vartai sveiki, juose 
lietuviškas pamaldos. Šv. Teresės, prie 
Aušros vartų bokštas nugriautas, šv- 
Kazimiero stogas įlaužtas, šv. Kotry
nos taip pat bokštas. Sveiki ir univer
siteto rūmai, išskyrus vienus namus, 
buvusius skyrium. 1945 metais vasa
rio mėnesį, susidūrus amunicijos trau
kiniams,' visiškai nušluota prekių sto

Ten tarp kitko rašoma: 
aptilo kautynės, ir gale* 
ii slėptuvių. Mieste jau 
bolševikai. Rūko gaisrai.

tis. Susidūrimo metu trenksmas buvo 
toks, kad visi langai išbiro ne tiktai 
Vilniuję, bet ir artimesnėse apylinkėse 
(Verkiuose, Paberžėje). Išvirto durys, 
viduje spintos sugriuvo,, apie pusantro 
tūkstančio žmonių užmušta. Šitas 
sprogimas padarė Vilniui daugiau žalos 
negu kautynės.

Kai pask’au keliavau Į Kauną, ne
radau visiškai Rumšiškių miestelio, — 
nei vieno namo. Tik sena bažnytėlė.' 
vienintelė stūksojo. £ia buvo ėjusios 
kautynės pakeliui į Kauną. Bet jau 
Pažaislis, Petrašiūnai sveiki. Ir pats 
Kaunas apysveikis, jei neskaitysim ge
ležinkelių itoti< 3, tunelio (jau atsta
tytas), eilės fabr'kų, tiltų, miesto elek
tros stoties, ptėa Vailokaičio namo. 
Vakarinė pusė visai nugriuvus, o kita 
pusė amiai sau stovi, rodydama pro 
galą . tą savo vidaus įrengimą. Tarp 
Mar. ?•- o — Mickevičiaus gatvių nuo 
Nem.’ to pusės išdegintas vitcc kvar
talas. Linksmakalnyje išgria-itas Fizi*> 
kos institutas. Smarkiai nekentėjus 
Žemoji Freda.

— Berlynas, DPD. KeT šimtai 
norvegių, ištekėjusių už buv. vokie
čių karių ir dėl vedybų gavusių Vo
kietijos pilietybę, vėl grįžo į Norve-

— Maskva, DPD. Paryžiaus Tas
so agentūros korespondentas kaltina 
JAV, kad ji iš amerikiečių zonos į 
Belgiją išvykusių tremtinių tarpe 
verbuojanti savanorius karinei tar- giją ir pareikalavo skyrybų, 
nybai Graikijoje.

— Stockholmas, DPD. Lenkijos 
vyriausybė numato nupirkti Švedi
joje Hitlerio užsakytus granito blo
kus pergalės paminklui statyti ir 
juos panaudoti Varšuvoje žuvusiųjų 
žydų atminimui pagerbti paminklo 
statybai.

— Maskva, DPD. Sovietų Sąjun
ga baigė įrengti 1944 m. pradėtą 
beveik 1000 km ilgio dujų vamzdį, 
jungiantį Saratovą su Maskva 
aprūpinantį Maskvos pramonę 
jomis.

— Diusseldorf. Čekoslovakijos 
riausybė, atsakydama į Evangelikų 
Bažnyčios kreipimąsi dėl vokiečių 
karo belaisvių paleidimo, pranešė, 
kad ji belaisvių negalinti paleisti, 
nes jie esą reikalingi Vokietijos ar-

— Atėnai, DPD. Bulgarijoje da
bar yra 7.022.206 gyventojai. Nuo 
1881 m. jos gyv. skaičius pakilo 4 
milijonais.

— Vašingtonas, JT ūkio ir socia
li! ė taryba nutarė tarptautinę spau
dos 'r informaei''.i konferenciją 
sušaukti 1948 m. kovo 23 d. Žene
voje.

— Oslo. Norvegija yra pripažin
ta tinkamu kraštu okupacinių JAV 
pajėgų nariams atostogauti. Tam 
tikslui tarp Frankfurto a. M. ir Os
lo įsteigta oro susisiekimo Unija.

Praha. Čekoslovakijos susisiekimo 
ministeris Prahoje pasakytoje kal
boje paminėjo, kad numatomą Rytų 
Europos valstybių ūkio uniją Čeko
slovakija galėtų paremti savo fabri
kais ir techniškais įrengimais, Len- 

mijos padarytiems Čekoslovakijoje kiia — anglimis ir Bulgarija — ža- 
sunaikinimams pašalinti. llavomit \

ir 
du-

vy-
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Sis straipsnis jau yra kartą lš- 
spausdintas “rotatoriniam Flensburgo 
„Žingsnių“ žurnale (1948 m. nr. 2—3) 
Autorius.

Le Bonas kadaise yra pasakęs, 
kad pakankamai vispusiškai subren
dusi sutelktinė siela tautai' yra jos 
didybės viršūnė. Apie kokią su- 
telkinę tautos sielą iš viso gali būti 
kalbama?

Tautinės bendruomenės raida
mio lūpomis skelbė „Prabočių“ šeš- 
liuose“ (antroje trilogijos da
lyje „Ne sau žmonės“). Kai tautos 
pirminis pagrindas, rasinė materija, 
paskiruose individuose bunda ir iš 
vidaus auga dvasiniam gyvenimui, 

Be abejonės galime tvirtinti, kad kad būtų „sau žmonėmis“, tuomet ir 
kiekvienas, net ir menkiausiai iš
prusęs, žmogus tam tikromis progo
mis gauna pajausti tautinio bendru
mo ryšius, nors gal ir nesuprasda
mas to jausmo reikšmės nei vertės. 
Kas artina ir jungia vienos tautos 
žmones, svetur iš tėvynės išklydu
sius, kas verčia ilgai svetimųjų tar
pe gyvenusius tautiečius su ašaromis 
akyse sveikinti karo žygyie sutin
kamus mūsų karius, jų lietuviškąlį 
žodį ir dainą, kas jaudina grižus} į 
tėvų žemę tautietį, kai jis pirmą 
kartą po daugelio mėtų paliečia ją 
savo kolų pėdomis? Kalbos ir ben
dros kilmės jausmas, savųjų žmonių 
ir tėvvnės meilė? Norėtųsi atsakyti, 
kad ir viena, ir kita, ir trečia, o 
kartais ir visa kartu Išreiškia vie
nos tautos žmonių bendrumą, pa
vaizduoja ir patvirtina įų priklauso- 

. mybę vienai tautinei bendruomenei.
Tačiau priklausymas tautinei ben

druomenei to fakto ir iš jo kvlančios 
pasekmės sąmoningam individui ke
lia daug aukštesniu reikalavimų, ne
gu tik vienos ar kitos rūšies jaus
minių aoraiškų. Reikia, kad są- 
monimas tautos narvs jaustų save 
milijoninio tautos kūno dalimi; dar 
svarbiau, kad. jis visa savo siela 
jaustųsi atstovauiąs sutelktinei 
visos tautos dvasiai. Ar vra tokia 
tautos sutelktinė dvasia? Kairi ji at
siranda? Vydūnas „Mūsų Uždaviny
je“ tuo klausimu šitaip pasisako:

„Vienok šlšon norima nauią da- 
Ivką paaiškinti. Koks yra atskiras 
žmogus, toks gyvas dalykas yra ir 
tauta. ■ Jos ypatybės ąnsireiškia, 
kaip sakyta, krauju ir kalba. Vie
nok tai tėra prigimtis. Nėra čia nej 
didybės, nei galybės. Bet kad tau- 

' tos vaikų vjenas ir antras pradeda 
gyventi savo sieloje, ir kad vis- dau
giau žmonių pasiduoda linkimui 
aukštvbėn, tad veiklai visoj tautoj 
randasi naujas reiškinys. Pradeda 
tarsi veikti akstinai iš aukštojo są
monės laipsnio. Ir išlengvo visa 
tauta to reiškinio prisunkiama ir 
apsiaučiama. Tautoj aušta Ivg nau
ja aukštesnė sąmonė. Gimsta tautos 
siela. Tauta pabunda. Žmonės tos 

' pačios tautos pagaunami augštesnių 
• jausmu, kilnesnių linkimų. Kad bū

tų tie ir kaži-kaip suvelti, vis tik jie 
spindėtų iš žmogaus prigimties gy
venimo. Ir kiek žmonės tiems lin
kimams pasišvenčia, tiek tie tvirtes
ni pasidaro, ir vis daugiau traukia 
žmones aukštyn“. („Mūsų Uždavi
nys“ antras leidimas, 1921, psl. 88).

Kas gi yra tie „kilnesni linkimai", 
kurie „traukia žmones aukštyn“ ir 
virsta „aukštojo sąmonės laipsnio

visa tauta tampa gyvu organizmu, 
turinčiu tarsi kokią savitai besi
reiškiančią sutelktinę individualybę.

Bet argi būtų galima kalbėti apie 
tautos būdą lygiai taip, kaip kalba
ma apie paskiro žmogaus būdą, jei 
nebūtų galima laikyti tautinės ben
druomenės kažkuo daugiau, r)egu tik 
visų jos fizinių narių suma? Mes 
jaučiame, kad tas „kažkas“ tautoje 
iškyla iš tautinės bendruomenės vi
sumos. Kas gi tatai būtų? Ar „tau
tos siela“, kaip yra išsireiškęs Vydū
nas, tikrai egzistuoja? Daug anks-t 
čiau prieš Vydūną liudijo jos bu
vimą Le Bonas, tvirtindamas, kad 
„savo esmėje neregima, ji labai ryš
kiai matoma savo apraiškose, nes ji 
tikrovėje valdo tautos evoliuciją.“.

Labai dažnai esame linkę idėjos, 
juo labiau tautinio būdo, vaizdą per
sonifikuoti (iasmeninti) tam tikru fi
ziniu būdu. Mūsų sąmonėje formuo
jasi tarsi sudėtinė fotografija, vaiz
duojanti ištisą masė tipų, sutirpu
sių viename pavidale. Šitoks pavi
dalas atstovauja visiems duotosios 
tautvbės tipams, tačiau nevalžduoja 
nė vieno jų paskirai. Taip istorijos Amžių slinktyje milijonai širdžių 
bėgyje susidarė Džono Bulio tipas, 
atstovaująs anglams, „dėdės Šamo“ 
pavidalas, atstovaująs Jungtipių 
Amerikos Valstybių jankiams, ir 
kiti panašios personifikacijos sukur- ’ 
tieji tipąl.

Tačiau tai,, ką sukuria tautinis 
jausmingumas, kartais, greta jo, pa
šaipa ir neapykanta svetimiesiems, 
atsispindi ir žymiai aukštesnėje plot
mėje. Tendenciją ieškoti tautoje 
kažkokios sutelktinės asmenybės 
randame ir intelektualinėse srovėse. 
Devynioliktojb amžiaus pradžioje, 
kai romantizmo įtakoje budo vokie
čių tautinė sąmonė, vpkiečių minty- 
tojal skyrė tautai ypatingą transcen
dentinį (užtikrovinį) būvį ir net ku
riamąją jėgą (br. Grimm'ai, Her- 
deris, .Savigny, Hėgelis ir kt ). Ta 
pati tautinės asmenybės tebrija i?u- 
vo savo laiku labai populiari ir 
Prancūzijoje (Le Bonas, Durkbeim“ 
as).

E. Barkeris (Ernst Barker, anglų 
pedagogas, istorikas ir sociologas. 
Čia jis cituojamas iš jo veikalo 
„Tautinis charakteris“, iš lenkų ver
timo), nagrinėdamas čia aptaria
mąją problemą, tvirtina, kad žmo
nių santykių tyrimo plotmėje nėra 
viętos bendrinės dvasios ’ ar sielos 
postulatui; Pasak Barkerio, minties 
sėja labai didelius plotus siekianti; 
jos grūdai galį kristi kas kartą ki- 
tur,'ten dygti ir kurti naujas kom- -
binacijas, tačiau kiekvienas jų pas- 

akstinais", budinančiais tautą nau- kirai esąs kilęs iš paskiro augalo, 
jam, sąmoningam gyvenimui? Vy
dūnas, be abejonės, čia tais kilnes- _______ , . ..... ...... ......... ...........
niais linkimais vadiną tuos pačius linę ir teisinę. Moralinė asmenybė 
žmogiškosios vertybės ir savitarpio - — - 
solidarumo jausmus, kuriuos Visuo-

Esminė asmenybės žymė, Barkerio 
nuomone, turinti dvi reikšmi: mora-

išreiškiama moraline valia ir mora
line atsakomybe, priskirtina tiktai

Senas ir susiraukšlėjęs jis buvb 
ir žilas, kaip ramunėmis pražydusi 
pieva. į.

Sėdinėjo ištisas dienas sodelyje po 
išsišakojusia obelimi ir kalbėjo po
terius.

Su žmonėmis bevelk nesikalbėjo. 
Niekas ir nekalbino jo, nes buvo 
priekurtis ir ne ką tepasakydavo. 
Atrodė, kad jau senasis Budreika 
nugyveno savo amžių ir per kažin 
kokį apsirikimą žėmėje užsiliko.

Mirtis iš tikrųjų pamiršo senelį 
Budreiką. Kas savaitė į dausų pa
saulį ji pasišaukdavo tai senelį, tai 
žaliūką vyrą, tai jauną moterį ar 
vaiką, o Budreikos vis dar nekal
bino. '

Persenęs, susitraukęs J kamuolį, 
įdubusiais skruostais ir išdžiūvusio
mis rankomis diena po dienos krop
davo į varpinę ir, tartum mirties 
šauklys, įjudindavo .varpą, kad šis 
gausmu praneštų, jog vėl vienas iš
keliavo į vėlių pasaulį.

(Tada jo akys žibėdavo, veidas 
parausdavo, o sudžiūvę pirštai mėš
lungiškai prilipdavo prie virvės. 
Plačiai pravėręs akis, žiūrėdavo 
pro pravirą langą į kapines ir ka
žin ką murmėdavo.

Senas, susiraukšlėjęs jis buvo ir 
žilas, kaip ramunėmis pražydusi 
pieva... x

Sėdį senelis Budreika po išsikėt- 
rojusia obelimi ir čiulpia pypkę. 
Jau' seniai ji užgesus ir nė šešėlio 
dūmo joje, o jis papsi ir stiklinė
mis akimis žiūri į vieną tašką.

Iš po senos, sudėvėtos kepurės 
kyšo pluoštai pražilusių plaukų. 
Barzda prieš kokią savaitę skusta, 
ir plaukai išsimėtę, kaip lauko ru
gienos.

Švarkas ant krūtinės prasegtas, 
gerokai lopytas, alkūnės aptrintos. 

. Liemenės kišenėje, matyt, laikrodis 
tiksi, bet viršuie žvilga tiktai pasi
dabruota grandinė.

Kojas įsispyręs į medines klum
pes, nuslidlnėtas, nuvaikščiotas.

Žiūri senelis į javų lauką, ir lin
guoja galva, tartum pritardamas 
nokstančių rugių siūravimui.

Gal jo pavargusios akys išskiria 
gelstančias varpas arba mėlynų ru
giagėlių žiedus, nes jo veidas prade
da gaidrintis, ir, nė nedirstelėjęs į 
atšalusią pypkę, įsideda ją į kišenę.

Viršum rugių lauko čirvirena vie
versėlis. Skambi jo giesmė, kaip 
upelio čiurlenimas, plaukia javų vir-

at- 
iš- 

tei- 
at-

Trumpai mintimi sustoję ties čia 
išdėstytais samprotavimais apie tau
tos dvasią, išreiškiamą tik visų tau
tos narių maždaug tapatingu gyve
nimo turinio ir formos supratimu,

Vaclovas Cižunas
i

individualiems asmenims. „Negali- ganizuotų teisinių sambūrių, arba 
ma kelti kaltinimų tautai, tiktai iš- valstybių pavidalu, nėsą jokio tau- 
imtinai asmeniui ar tam tikram as- tinio „ašmens“ virš asmenų, suda- 
menų skaičiui, kurs sprendė ir vei- rančių tautą, 
kė tautos vardu ir savo veiksmais 
bei poelgiais ėmė sau moralinę 
sakomybę“. Teisinė asmenybė, 
reiškiama teisiniu veiksnumu ir 
sinlu atsakingumu, galinti būti
stovaujama ne tik paskirų esmenų, klausiame patys save: ar lietuvių 
bet ir asmenų grupių, kurios spe
cialiu įstatymu arba visuotinai pri
pažintu papročiu įgalinamos veikti 
ir atsakyti už savo veiksmus. Tauta, 
suorganįzuota teisiniu valstybės pa
vidalu, esanti teisinė asmenybė, 
vykdanti įstatymus ir paklūstanti 
tarptautinių teisių bei papročių rei
kalavimams. Tačiau t'auta • neturinti 
moralinės asmenybės, neturinti savos 
moralinės valios, skirtingos nuo 
paskirų savo narių valios. Šalia įsta
tymo ir teisinės padėties tautų, nr-

tauta sudaro tokią dvasinę bendruo
menę, kuriai jokie vidinio irimo pa
vojai nebegresia, kurios tautinis 
charakteris pakankamai ryškus savo 
teigiamomis savybėmis ir kuri gali 
tikėtis priartėsianti siekiamą idealą?

Kad lietuviai sudaro savitą ir šiuo 
metu gana ryškią tautinę bendruo
menę, mums nekyla abejonių. Jau 
patys vieni pagrindiniai mūsų tau
tos gyvenimo raidos etapai tatai pa
kankamai ' liudija. Prisiminkime 
juos:

Kultūros Fondo atsišaukimas
BROLIAI, SESERYS LIETUVIAI!
Kūrybos valia mes išsilaikėme 

gyvenimo kovoje, pabudinom save 
tautiniams siekimams ir suartėjome 
su žmonijos dvasios laimėjimais.

Ateities tėvynės laisvės dienose, su
grįšime J savo tėvų žemę ugdyti kū
rybos, mokslo laimėjimų lietuvių 
žmonijos šviesai ir gerovei.

Steigiamasis Lietuvių Kultūros 
Fondo Komitetas: 
Liudas Dovydėnas 

pirmininkas, 
Stasys Leskaitis 

sekretorius,
Prof. Vytautas Žemkalnis 

iždininkas,
Kun. Prof. Stasys Yla 

vice-plrmlninkas 
Vytautas Alantas 

narys.

padariniais daug . pranašesnis . už 
1905-jų metų seimą, .politino tautos 
subrendimo egzaminas įvyko pirmo
jo Pasaulinio karo metu. 1918 metų 
vasario 16-sios dienos aktas, skelb
damas atstatytąją nepriklausomą 
Lietuvos valstybę if nutrauktus jos 
politinius ryšius su Rusija, paskelbė 
ne tik atstatytąjį tautos suverenumą, 
bet ir nusigręžimą nuo anarchiškai 
— despotinių Rytų ir atnaujinimą 
senų, savarankiškai palaikomų, ry
šių su Vakarais ir jų kultūras

f. Nepriklausomoji Lietuva per 22 
metus (iki bolševikų okupacijos 1940 
metais) suskubo išauklėti vieną lie
tuvių tautos kartą, visiškai nepaty
rusią jokios svetimos valdžios savo
je tėvynėje. Si karta galėjo būti žy
miai laisvesnė nuo būdingų nelais
vėje gimusiems žmonėms silpnybių 
ir ydų. Tokia būdama, ji šiandien 
įsijungia į kūrybinę visuomeninę 
veiklą. Gal nebūtų per drąsu tvir
tinti, kad bolševiku okupacijos metu 
(1940—41 m.) ši lietuvių tautos kar
ta buvo mažiausiai ardančios komu
nizmo įtakos paliesta, nors turėjo 
atlaikyti stipriausią ir labiausiai 
koncentruotą agitacijos puolimą. Ir 
vokiečių pastangoms įsigalėti Lietu
voje lietuvių tauta taip pat atsispyrė, 
kaip ir rytiečių propagandai griežtai 
nusigręždama nuo bolševikinių Ry
tų ir nuo naciškosios Vokietijds ir

a. Lietuvių tauta, išaugusi iš gi
minių ir kilčių, sugebėjo pareikšti 
savo dvasinę ir fizinę galią politi
nėje kūryboje (sprendžiamasis vaid
muo toje kūryboje priklausė va
dams ir kariams — bajorams).

b. Tragiškas lietuvių tautos likimo 
momentas — jos Vidinis skilimas — 
labai pakenkė lietuvių tautai: val
stybingumo idėja, p: remta dinasti
niais, vėliau luominiais interesais, 
neišugdė tautinės kultūros, bet pa
tarnavo svetimos kultūros ekspansi
jai; bajorų luomas nutauto, tik viena 
pati liaudis išlaikė savyje etnines 
savybes ir tautinę dvasią. Tautos 
kultūros ir civilizacijos raidoje įvyko 
sutrikimas: tauta neteko vadų,, kurie 
būtų teikę tautinės kultūros kūrybai 
idėjinį turinį. ».

c. Praradusi 'XVIII a. pabaigoje 
politinę nepriklausomybę, lietuvių 
tauta prarado ir savo sukurtąją tei
sinę santvarką, išreikštą origina
liais krašto įstatymais (Lietuvos sta
tutu). Tauta buvo priversta paklusti 
svetimiems įstatymams ir jų Įtakoje 
degeneruotis teisinio veiksnumo ir 
atsakingumo srityje.

d. Lietuvių liaudies kultūrinis lo
bis — kalba, papročiai, tautosaka,' savo individiniu bei savarankišku 
šokiai ir muzika, apdaras, namų gyvenimu orientuodamaąi į Vakarų 
apyvokos ir ūkio darbų padarynė, Europos demokratiškąjį pasaulį, 
trobesių statyba ir puošyba — tau
todailė — taigi visas tūkstantmečių 
kurtas liaūdies kultūros turinys iš
silaikė pačiose nepalankiausiose. ap
linkybėse visiškai originalus ir ma
žai bet kurių svetimybių tepaliestas.
Liaudis pati viena buvo pasilikusi ________ ____ =______ _
tautos kultūros lobių sargyboje, tai- žudytųjų lietuvių skaičius ir koks 
gi tuo pačiu faktu ji pati viena teat- proporcingas tuo pačiu atžvilgiu su- 
stovavo tautai. Natūralioje tautos 
kultūrinėje raidoje liaudis atstovauja 
tautos' pasąmonei, gimtosios žemės 
balsui, o šviesuomenė — tautos są
monei. XV — XIX amžių bėgyje 
lietuvių tautoje bebuvo išlikusios tik 
pasąmonės jėgos.

e. Nepraprastai sparčiai subren
dusi mūsų tautos politinė mintis^' 
išryškėjusi dviem trumpėjančiais 
etapais 35-rių metų laikotarpyje, 
įrodė mums patiems ir pasauliui di
delę dvasinę galią, amžiais glūdėju
sią liaudyje, ir jos sveiką tikrovės jos "vardu, 
nuovoką, skatinusią telktis į sutar- • 
tinius žygius savai šviesuomenei va
dovaujant. Iš tos pačios liaudies ki
lusi šviesuomenė, kad ir labai ’ dide- 
lių kliūčių sutikdama kovos dėl tau-

K' tos gyvybės ir teisių kelyje, išvedė 
tautą — liaudį nuo „Aušros“ roman
tiškųjų svajų iki realaus politinio 
žygio — Didžiojo Seimo Vilniuje 
1905 metais. Didysis Vilniaus Sei
mas buvo vienintelis 1905 — jų me
tų Rusijos suirutėje rimtas politinis 
aktas, mažos ' tautos, iškentėjusios 
110 metų svetimo jos dvasiai cari
nės despotijos režimo ir 40 metų 
spaudos draudimo padarinius, 'įvyk
dytas su visiškai blaiviu gyvenamojo 
momento supratimu ir nuosekliai 
realia tautinės autonomijos progra
ma. Šitokiam politiniam žygiui tau
tą — liaudį subrandino pirmoji iš 
jos išėjusios šviesuomenės karta per

ir

ir protų mums patikėjo neįkaino
jamas kultūros vertybes, kurių 
ugdymui ir apsaugai esame įparei
goti kiečiausiai ištvermei ir sun
kiausiam bandymui.

Mūsų šviesos, tiesos meilė neat
skiriamai susieta su pagarba žmogui 
ir laisvei. Žmoniškumo, teisės sunie- 
kinimo įvykiuose mes gynėm kultū
rines vertybes, kaip pagrindą’ žmo
gaus, valstybės bendradarbiavimui. 
Daug'kartų kardas ir klasta grūmo- Augsburgas, 1947 metai, 
jo sunaikinti kultūrą, gyvenimą, ir < 
mes praradome daug kūrybos dienų TREMTINIŲ BALETO GAST- 
ir plotų, tačiau jokia jėga mums 
nesunaikino kultūrinių laimėjimų, 
tėvlą žodžio, vaidilos giesmės.

Šiandieninės piktos jėgos išsiver
žimas temdo žmonijos protą, varžo 
žmogų būti žmogumi, ir mes nūn iš- 
blaškyti pasaulio platumoje, tačiau 
tik mes atliksime mūsų kultūras, 
tikėjimo ir laisvės mums uždėtą pa- ' Nobelio premijos laureatų, akade- 
reigą. Ir kur mes gyvensim savo mikų, garsiųjų rašytojų novelės, 
vargų dienas, mes nebūsim niekur 
svetimi, kur bus nors viena krūtinė, 
mums artima kultūros meile.

Lietuvių Rašytojų suvažiavimas 
Vokietijoje, Augsburge, liepos 12 d., 
jausdamas' atsakomingumą, neatide
damą mūsų pareigą, nutarė įsteigti 
Lietuvių Kultūros Fondą.

Keturių Šimtų Metų Lietuviškos

g. Vertinant faktus, kaip, palyginti, 
vieningai lietuvių tauta reiškė savo 
pasipriešinimą Rytų atėjūnams, 
koks menkas lietuvių tautybės žmo
nių procentas nuėjo jiems tarnauti, 
koks margas socialinės padėties ir 
užsiėmimo atžvilgiu išvežtųjų ir nu-

ROLĖS
Lietuvių Tremtinių Baletas dabar 

organizuoja gastroles, kurios užpla
nuotos . Hamburge, Kassely, Det- 
molde ir kt. Dab^r sudaroma gast
rolių eilė ir sutariamas laikas.

GAUTA PAMINĖTI

Lietuvių Kultūros' Fonaas tebus pa
minklu vaidilai, knygnešiui ir neuž- 
gėsinamam tėvų židiniui. Tebus pas
katinimu ir įsipareigojimu ■ lietuviui 
— laisvės ir šviesos skleidėjui.

Lietuvių Kultūros Fondas tesu- 
jungia viso pasaulio lietuvius kultū
ros, mokslo ir gėrio laimėjimams.

apysakos, romanų ištraukos — f~ 
Svetimieji. Redagavo Vytautas K. 
Prutenis. Ventos leidinys Wūrz- 
burge. 1947 m. Kaina 8 RM. Turiny 
autoriai: Ramon Perez de Ayla, G. 
D’Annuzio, Roger M. Du Guard. 
Ethel Vilson, J. Turgeney, Don An
dersson, J. De Lacretelle, L. Piran
dello,’ Andre Gide, A. Cechov, A. 
Bierce, S. Zweig, Thomas Mann, 
Sinklaįr Lewis, G. Flaubert, S, Wa- 
sil.ewski, Pearl Š. Bučk, Julius' Zey- 
er, Jear Hammeris, Francis Jam- 

Hesse
er, Jear Hammeris,
mes, Oskar Loerke, Hermann 
ir Katherine Mansfield.

— Pranas Lembertas Baltija
Antroji lyrikos knyga. 1947 m.
sudaro 18 eilėraščių. Leidinys 48 porą dešimčių su viršum metų nuo 
puslapių. Kaina nepažymėta. . „Aušros“ pasirodymo. Antras, savo

laukia. 
Turinį

plūduriuoja šilkiniai debesėliai, ku
rie tolydžio tirpsta, mažėja, nyksta.

— Tai, Dieve! — šnibžda Budrei
kos lūpos. — Ir sukurk man tokį 
pasaulį! Septyniasdešimt metų žiū
riu, ir neatsižiūriu. Tik kuriam ga
lui mane laikai? Nė kirminui, nė 
žolei nebus naudos...

Sudžiūvusiais pirštais gliaudo pie
nės peržydėjusi žiedą ir, tartum vai
kas, žaidžia lengvučiais pūkeliais. 
Jie supasi apie jį, kaip maži uode- 
lial. nusileidžia ant pečių, krūtinės, 
kelių.

— Va, kad ir pienė, — postrigau- 
ja Budreika. — Koks išmintingas 
jos sutaisymas! Žydėjo, maitino bi
tutes, o nūnai ieško sau kapo, ir 
tiek. Ir f gerai: bent niekam neįky
ri. Tik aš turiu be reikalo kampą 
užimti ir skersai kelicf painiotis. 
Tur būt, užmiršai mane. Dieve, ar 
ką? O gal už kokį grieką neatpa- 
kūtavojau...

Senelio akyse pasirodo ašaros. 
Jos susirenka į du didelius perlus 
ir riedėdamos sutrupa į mažus la - 
šėlius.

Virpančią ranką įsikiša į dešinę 
liemenės kišenę ir išsiima didelį ro
žančių. Sukepusiomis lūnomis pa
bučiuoja kryželį, persižegnoja ir 
pradeda melstis.

Vieversėlis tebečlulba ir žiogeliai 
nė nemano pasidėti savo smuikelių.

Rugių laukas nurimsta ir sustingęs 
klausosi. Nebesvyruoja nė liaunos 
rugiagėlės. Pienės pūkai ilsisi ant 
vešliai sužaliavusios žolės, o keli 
įsikabinę laikosi senelio rankovės.

Pavakarė.
Saulė laipioja medžių viršūnėmis.
Ilgi pušų šešėliai glamonėja pa

juodusias mėlynes, tartum norėdami 
nusigerti įų sultimis.

Bitutės tingiai dūzgia į avilius, 
aplipusios kvepiančiu medumi.

Senutė obelis skėtriojasi plačiai 
Išsišakojusiomis šakomis, glamonė
jasi su laukų vėju. ' >

Budreika stovi kieme, pasirėmęs 
ant palinkusio knipio, ir papsi pyp
kę. Nedidelėmis akimis žiūri į Bal- 
tuškonienės apsiašarojusį veidą, lin
guoja galvą ir klausosi.

— Kas galėjo manyti, kad jums 
dar teks mano Marytei paskambin
ti, — verkšlena moteriškė. — Na, ir 
nesuprantami Aukščiausiojo keliai 
ir mintys... Mokiau, kaštavausi, 
paskum Ilginau, vargau, o, pasiro
do, nieko jai, vargšelei, nereikėjo.

Budreika tyli. Jo lūpų krašteliais 
slankioja kažin kokie keisti šešėliai. 
Sakytum, ar jau jis taip apsiprato 
su mirtimi, ar jau taip suseno, kad 
visai neatjaučia pribuvėlės skaus
mo.

Akyse blyksteli mažutės kibirkš
tėlės, ir jis nusikosti, gal būt, kad 
pertrauktų tylos akimirksnį.

— Taigi, numirė, sakai, — Bud
reika nykščiu pagrumdo titūną pyp
kėje. — Amžiną atilsį duok jai, 
Viešpatie! Gerai ją pamenu... Kai 
maža buvo, kur buvus, kur nebu
vus, vis pas gerąjį dėdę atliuoksė
davo. Bet paskum...

Budreika nutyla. Jis žiūri tiesiai 
Į Baltuškonienės veidą ir, rodos, 
svyruoja: pasakyt ar nepasakyt, 
kas guli ant širdies.

Baltuškonienė taip stipriai pergy
vena mergaitės mirtį, kad nejučiom 
pagalvoja apie Dievo bausmę.

— Dievas baudžia, Budreika! La
bai skaudžiai baudžia. Norėčiau 
atverti savo širdį, — gal skausmas 
sumažėtų ir ne taip apmaudu būtų.

— Nereikia, nejudink šitos ronos, 
— pertraukia ją Budreika. — Aš 
senas, greitai pas Dievą nueisiu, — 
neskaudės širdies. O sūnus... jis 
jau pamiršo tavo Oną. Ką gi: ga
vo biedną, gal būt, ir ne tokią pui
kią, bet, ačiū Dievui, labai gražiai 
gyvena.

Baltuškonienės akys ašarotos. Ji 
snaudžia rankas, trina jas ir kūk
čioja.

— Matot, pats nelabasis buvo 
mane apsėdęs, — pro ašaras sako.— 
Pati mačiau, kaip jiedu mylėjos, 
kaip vieiįas antrą akimis sekiojo, 
bet užsispyriau, ir tiek. Ir reikėjo 
man taip išsimislyti... Dabar ne
ramu, ir kirminas dieną naktį griau
žia.

Budreika Išsitraukia iš kišenės 
pajuodusią K nosinę ir nusišluosto 
akli.

— Protingas nepatikėjo, o su dur
nu — tiek jau tos kalbos, — sako 
ir uždeda dešinę ranką jai ant pe 
ties. — Nusiramink, Baltuškonlene, 
velyk savo vaiko paverki. O aš 
einu už dūšią paskambinti...

Jis, tartum, nemato pinigo Bal- 
tuškonifenės rankoje ir apsisukęs 
eina.

Budreikos žingsniai netvirti ir 
nugara lanku, išsigaubusi. Jis kiūti
na kažin ką , murmėdamas po nosi
mi ir dar kartą nosine nusišluosto 
akis. ■ 1 ’

— Tai, Dieve, — sako, sustojęs 
• atsikvėpti. — Tokias kvietkeles ski
ni, į savo daržus persodini, o ma
nęs nė neatmeni. Ar ilgai dar aš 
už dūšeles pasimelst skambinsiu? ..

Netvirtu žingsniu perkopia varte
lių slenkstį ir nusiima kepurę. Šven
toriuje visuomet jį apima nežemiš
ka nuotaika, ir čia jo širdis kiek 
apsiramina.

Saulė paberia šviesių spindulių 
po jo kojomis ir pasislepia už pu
šyno.

Senais šventoriaus medžiais pe
reina šaltas drebulys ir suskambina 
lapais.

Budreika, tartum vaiduoklis, ko
pia varpinės laiptais ir šnibžda mal
das už mirusius.

Palypėjęs vienais laiptais, susto
ja pasilsėti. Šiandien jam sunkiau 
orą pagauti ir smilkiniuose stipriau 
kala.

Atsirėmęs turėklo, žvilgteri pro 
langą.

Tačiau ilgai negali nustovėti, nes 
skersvėjis lediniais pirštais, kaip 
vinimis, perbraukia per krūtinę.

Kopia stipriai įsikabinęs turėklo 
ir sausais pirštais perbraukia veidą. 
Kažin koks šaltas prakaitas lieka 
ant pirštų.

— Lengviau buvo tave ant rankų 
nešioti, negu šiandien į varpinę 
įkopti, — atsidūsta.

Pagaliau įkopia.
Pasideda kepurę ant uslanėlio, 

lazdą pastato į kertę ir persižegno
ja. Paskum nusitveria virvę ir 
trūkteli.

Varpas pradeda siūbuoti, girgždė
ti ir netrukus plieninė šerdis ima 
plakti: din-dan, din-dan, din-dan...

Visas jėgas įtempęs, skambina 
Budreika, tačiau nebegali poterių 
kalbėti. Jis regi savo sūnų, susi
mąsčiusį ir liūdną, girdi Onos 
verksmą ir piktus Baltuškonienės 
žodžius: „Kol gyva būsiu, neleisiu 
savo dukters už driskiaus vaiko. 
Dievai žino, iš kur tas skarmalius ji 
ir parsinešė. Juk atkeliavo į mus 
vienas, kaip pirštas, o už poros me
tų — šmaukšt, ir užtriūbijo tas 
piemengalis...“

Staiga Budreikos mintyse atsiku
ria paliegusios žmonos skeletas. ir 
jis, kaip šiandien, girdi jos žodžius: 
„Anuprai, sunku tau bus... Atiduok 
Kaziuką mano tetai: lai paaugins. 
Kai bus didesnis, abu'kaip nors iš- 
misite...“

Varpas rauda kartu su Budreikos 
Širdimi. Jo gausmas skrenda pro 
medžius, pasvirusias miestelio tro- 
belkas ir sugniūžta laukų platumo
se.

Ne, ilgiau Budreika nepaiėgia 
skambinti. Krūtinėje kažin ko karš
ta, lyg įkaitinta geležis ją degintų. 
Paleidžia aptriušusią virvę ir atsi- 
sėda'ant uslanp.

Nusišluosto prakaitą, pasitrina 
akis, pasiražo.

O galvoje vis nauji vaizdai: štai 
Ona važiuoja J bažnyčią, o šalia jos 
išsipustęs Kuklierių Stepons. Iš
didžiai švpsos, tartum karys iš per
galės grjždamas, ir, susidūręs su 
Budreikos žvilgsniu, nusikvatoja.

Paskum jis atsimena savo sūnaus 
blaškymąsi, atsisveikinimą ir ilgus 
laukimo mėnesius. Tačiau sūnus 
negrįžo, tik pranešė! kad gerai įsi
taisęs ir jau ne vienas esąs... Ap
lankė juos Budreika ir buvo lai
mingas, nes pajuto, jog laimė veš
liau išbujota^ neturtėlių širdyse, nei 
turtuolių salonuose.

Kitaip Dievas tvarkė Stepono ir 
Onos gyvenimo kelius'. Barniai, 
muštynės, Stepono girtuokliavimas, 
Onos ašaros, — visa tai susipina į 
kažin kokį svaiginantį kartėlį, ir 
Budreika, visas jėgas įtempęs, atsi-. 
kelia nuo suolo.

Bevelk svirduliuodamas nusilei
džia žemyn ir atsiremia koplyčios 
mūro. ‘ .

Tirštose sutemose skraidžioja ka
žin kokie .juodi paukščiai. Senos 
bažnyčios bokštas sutirpęs juodo 
vakaro calūne.

.kilusių tautos partizanų skaičius, — 
galima spręsti, kad lietuvių tauta 
tikrai sudaro jau gana sąmoningą 
savo būties ir reikšmės tautinę ben
druomenę.

Tačiau ir šitokios tautinės . ben
druomenės vienihgumąs yra sąly
gojamas kai kurių aplinkybių: tau
tinės bendruomenės esmėje glūdi jos 
paskirų narių tvirtas priklausomy
bės tai bendruomenei nusimanymas, 
jai atsidavimas ir tarpusavis atsa
kingumas už veiksmus ir poelgius 
. ____. j (B. d )

509 UCHTĖS BIULETENIŲ '
S/m rugpiūčio 13-toss dienos nu

meryje pranešta, kad Uchtės „Vy
ties“ stovykla įsisteigusi. 1945 m. ir 
tų pat metų rugsėjo mėn. 21 d. pra
dėjusi leisti biuletenį, kuriame dau
giausia buvę patiekiama radio ži
nios. Pirmuoju biuletenio redakto
rium buvęs V. Steponaitis. Ligšiol 
biuletenio išėjo 500 nr. Dabar biu
letenį redaguoja V. Druskis. Biu
letenis grynai informacinis.

NAUJA „ATŽALYNIO“ PREMJERA
Hanau lietuvių ‘ „Atžalyno“ kolek

tyvas, art. V. Valiuko vadovaujamas - 
ir dail Jezerskio dekoruojamas, pa
statė naują premjerą A. Gehri „Šeš
tame aukšte“.
V. KRĖVĖS „GILŠE“ ANGLIŠKAI

„Draugas“ praneša, kad V. Krėvėa 
garsusis padavimas „Gilšė“ netrukus 
būsiąs išleistas išverstas į anglų kalbą.

Iš miestelio atplaukia gedulinga' 
giesmė. Vyrų graudus. dangaus 
šaukimasis ir moterų giesmės prita
rimas pažadina Budreiką.

Jis nori pamatyti numirusios Ma
rytės veidą ir dar kartą žvilgterėti 
į Onos akis. Ne, jis nemano juok
tis iš motinos nelaimės, tačiau nori 
būti liudininku šito dangaus lėmi
mo.

Nors aitrūs diegliai pradeda vars
tyti nugarą, nors taip norėtųsi pasi
nerti šiltame patale, bet Budreika 
kiūtina šaligatviu, o jo ausys vis 
geriau išskiria giesmininkų balsus. 
z — Tai, Dieve, — samprotauja se
nis: — kaip iš rašto tvarkai žmonių 
gyvenimą. Vargo mano Kaziukas 
pas gentis, ale išaugo žmogus. O 
čia — turtinsi žmonės, išdidūs, o jų 
vaikas numirė svetimoje pastogėje. 
Kad ir močiutė, o tik neatstoja tik
ros motinos...

Lazda susiranda slenksti. įtraukia 
pro praviras duris besiveržiantį 
tvaiką ir prisimerkia: galvoje pasi
daro tuščia, krūtinėje — trošku ir 
alsu.

Tačiau Budreika nestovi vietoje. 
Peržengia dar vieną, slenkstį, atsi
stoja tarp giesmininkų ir persižeg
noja.

Atvirame karste guli sudžiūvusi 
mergaitė, o jos veidas išbalęs, kaip 
pirmasis sniegas.

Salią klūpo Ona, Kai Budreika 
žvilgteri į ją, jos ašarotose1 akyse 
įžiūri tylų priekaištą. Ji sumenku
si, pajuodusi, tik mėlynos akys me
na praėjusią jaunystę.

—* Ačiū, kad paskambinote, y 
kužda jam į ausį. — Norėčiau, kad 
ir man taip liūdnai varpas gaustų...

— Tegu būva Dievui ant garbės! 
•— linguoja galva Budreika. — O, 
tau, Ona, jau kitas skambins. Dar 
tavo vargas nepasibaigė . .

— Koks sunkus, dėde, gyvenimas, 
— šluostosi ašaras Ona. — Nuo mą- 
nęs laimė atbula traukiasi. Su Ma
ryte žemiškasis gyvenimas ir rū
pesčiai pasibaigė. ,

— Kažna. Tu dar jauna. Pirma 
aš pas Dievą nueisiu...

Budreika sukalba maldas, pasilsi 
ir išeina.

’ Jis pats nebepažįsta savęs: tar
tum jaunas vyras, pergyvena Ma
rytės mirtį ir narplioja fatališkus 
gyvenimo kelius. (b. d.)
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VI. Bublys-agronomijos daktaras Pirmosios žinios iš Kanados miškų Darbu Anglijos

daktaro

1903 n>.
Svėdasų

Rokiškio apskr., ūkininkų šei-

Š- m. liepos 23 dieną Reino 
Fridricho-Wilhelmo Bonn’oa universi
teto Žemės fakultete, išlaikęs nustaty
tus .egzaminus ir ( vokiškai parašęs 
mokslinį darbą „Die genossensehaftliehe 
Organisation der Erzeugung und dės 
Absatzes milchwirtschaftlicher Pro
dukte in Litauen“ (Kooperatinė pieno 
produktų gamybos ir realizavimo orga
nizacija Lietuvoje), dipl. agr. Vladas 
Bublys gavo agronomijos 
laipsnį.

Naujasis daktaras yra gimęs 
spalio 12 d. Narbučių kaime, 
valse., 
moję.

Svėdasuose baigęs pradžios mokyklą, 
mokėsi Rokiškio gimnazijoje. Ją baigė 
1927 m. Tais pat metais įstojo į Dot
nuvos Žemės Ūkio akademiją. Po 7 
semestrų studijų 1931 m. išlaikė bai
giamuosius egzaminus, apgynė diplo
minį darbą ir gavo diplomuoto agro
nomo vardą. Privalomą vienerių me
tų praktiką atliko Klaipėdos krašte, 
Jakų dvare. Paskui buvo rajono agro
nomu Radviliškyje ir Tauragėje, 
pat buvo Tauragės žiemos žemės 
mokyklos vedėju.

Visą laiką domėjosi ekonominiu 
tuvos gyvenimu ir aktyviai jame 
'vavo. Tarp 1941—44 m. buvo 
Cęntro direktoriumi Kaune.

Karo nublokštas .į Vokietiją,
kapituliacijos dirbo vienoje sėklinin
kystės įmonėje paprastu darbininku.

Nuo 1946 m. kovo mėn. 22 dienos 
įstojo į Bonnos universitetą ruoštis 
daktaratui. Labai intensyviai dirbda-

Taip 
ūkio

Lie- 
daly- 

Pieno

iki

tekstilėje pa
tenkinti

mas, per tris semestrus paruošė gana 
išsamų, su daugybe tabelių ir statisti
kos duomenų, veikalą (apie 140 mas
tas. pusi.) apie Lietuvos pieno ūkį ir lifaxą. Į uostą įplaukėme 9 vai. 
pieno produktų gamybą bei realizavi- Vos laivui sustojus prieplaukoje, at- 
mą vidaus ir užsienio rinkose- vyko keli korespondentai ir keli fil-

Darbą rašė pas prof. Dr. Heinrich’, ™uotojai. Jie visą laiką kalbėjosi 
su DP ir filmavo. Rytojaus dieną' 
visi Kanados laikraščiai apie mus 
plačiai rašė, o taip pat apie mūsų 
atvykimą kelis kartus pranešė per 
radiją.

Halifaxe į krantą pradėjome lip
ti 13 vai. Uoste dar kartą stropiai 
tikrino dokumentus, o mažiau — 
rankinį bagažą. Uoste visi gavome 
po 5 dolerius ir po 2 pūkelius kana- 
dietiško tabako. Tuojau pat sėdome 
į traukinį. Traukinyje 3 klasės va
gonai pritaikinti tolimoms distanci
joms. Juose yra virtuvės, krautuvė, 
prausyklos ir t. t. Iš Halifaxo išva
žiavome tą pačią dieną. Apie 
1000 km Montrealio linkui — kal
nai, ežerai ir miškai. Čia labai re
tai apgyventas kraštas. Prieš Mon- 
trealį vietos labai gražios. Daugiau
sia lygumos. Čia jau kraštas tan
kiai apgyventas. Montreal} pasie
kėme rugpiūčio 2 d. vakarą. Trau
kinys prekių stotyje sustojo apie 
30 min. Tuojau atvyko vietiniai gy
ventojai latviai ir ukrainiečiai, ku
rie mums suteikė įdomių informa
cijų apie gyvenimą Kanadoje. Taip 
pat atvyko kanadiečiai korespon
dentai. Filmuotojų aparatai dirbo 
visą laiką, ir labai daug korespon
dentai su mumis kalbėjosi, duoda
mi įvairius klausimus; Jie ypač 
domėjosi mūsų „išvaduotojais“. Jie 
stebėjosi ir atydžiai žymėjosi savo 
užrašų knygutėse.

Montrealis labai gražus, turįs apie 
1,5 mil. gyventojų. Krautuvės pil
nos įvairiausių prekių ir viskas be 
kortelių, tik cukrus normuotas: 
0,5 kg savaitei. Latviai pasakojo,

Maistas puikiausias, butas blogiausias
Liepos 31 d. 6 vai. pasiekėme Ha-

Niehaus’ąę kcreferentas — proL Dr. 
Theodoras Brinkmar|i’as. ‘ Tai pirma 
lietuvio tremtinio disertacija Bonnos 
universitete (iš viso1 tik vienas lenkas

Dr. VI. Bublys

ekonomistas tame pat universitete dak
taratų yra įsigijęs

Daktarui Vladui 
vo darbo vaisius 
minga! panaudoti 
ir savo asmeninei

anksčiau).
Bubliui linkime sa- 
ir sugebėjimus sėk- 
Lietuvos atstatymąi 
gerovei.

—lis— '

Daromi žygiai Pabaltijo univer 
sitetą perkelti į JAV

vų miegamąjį ir didelę ligoninę. Be 
to, ten yra elektros jėgainė, šeši 
sandėliai (krautuvės), administraci
jos pastatas, privatinis, aerodromas 
ir milžiniška sporto salė.

„Mes pageidautume įkurdinti uni
versitetą Quoddy bent tol, kol Pa
baltijo valstybės taps vėl laisvos ir 
nepriklausomos. Jo studentai ir 
profesoriai negali grįžti į savo gim
tuosius kraštus, kol juos valdo Ru
sija“, pareiškė p. Laučka.

pareiškė šios or- 
jsigyti Quddy, 

4.000 bendrovės 
paaiškino, kad

kad 
gubernatorius Ho- 

pranešęs, kad 
gauti Quoddy 

Universiteto Ham- 
Gubernato- 

kun. dr. J.

remiasi
Praėju- 
su Estų

„The New York Times" š. m. rug
piūčio 8 d. laidoje rašo, kad planas 
perkelti Pabaltijo universiteto pro-- 
fesūrą ir studentus, dabar esančius 
Pinneberge, prie Hamburgo, į JAV 
pasistūmėjo žingsnį pirmyn.

War Assets (Karo nuosavybių) 
administracijos Bostone pranešimu, 
BALFo pirmininkas kun. dr. J. B. 
Končius pranešęs, kad Passama- 
quoddy Bay, Eastport, Mc., parduo
danti adminitracijai atliekamą vie
no milijono dolerių vertės Quoddy 
kaimą.

Fondo vykdomasis direktorius J. 
B. Laučka, vakar 
ganizacijos norą 
anksčiau talpinusį 
darbininkų. Jis
1945 m. gegužės m. įsteigtas Pabal
tijo universitetas dabar turi 1.900 
lietuvių, estų ir latvių studentų ir 
100 narių mokomojo personalo. Vi
si jie yra tremtiniai iš Pabaltijo. 
Profesoriai prieš karą yra dėstę sa
vo kraštų universitetuose.

Universitete veikia ' medicinos, 
miškų, ekonomijos, teisės ir filoso
fijos fakultetai.’ P. Laučka pareiš
kęs, kad šią vasarą turėjo universi- . 
tetą baigti 150 studentų, bet iki šiol 
negauta iš Vokiečių baigiamųjų 
egzaminų patvirtinimo.

Universitetas išimtinai 
pagelbos organizacijomis, 
siais metais BALFas kartu
Pagelbos organizacija ir Latvių Pa
gelbos Draugija suorganizavo spe
cialų komitetą parūpinti universite
tui iš JAV įstaigų aukų knygomis, 
mokslo priemonėmis ir kitais tieki
mais.

Šiuo metu esąs priimtas, nors ir 
neteikiąs daug vilčių, planas uni
versitetą perkelti. Padrąsintas pra
ėjusį pavasarį Maine valstijos legis
latures priimtos rezoliucijos, sutin
kančios Pabaltijo tremtinius priimti 
į valstiją, Fondas pagaliau nuspren
dė įsigyti Quoddy.

Pagelbos’ organizacijos tikisi ap
mokėti transportą, maisto ir pilno 
išlaikymo išlaidas už 2.000 studentų 
ir mokslo personalo narių įkurdini
mą Quoddy. Pasiūlytasis kaimas 
turi 120 modernių namų, du ketu
riasdešimties butų pastatus, 250 lo-

QUODDY KAIMAS NUMATYTAS 
2.000 PABALTIJO UNIVERSITETO 

STUDENTŲ
„The Boston Herald“ š. m. rugpjū

čio 7 d. numeryje praneša, 
Maine valstijos 
race Hildreth 
BALFas norįs 
kaimą Pabaltijo
burge reikalams, 
rlus pareiškė, kad
Končius iš Brooklyno jam pasiūlęs 
planą perkeldinti į Quoddy 2.000 
lietuvių, lartvių ir estų studentų, ku
rie galėtų čia baigti savo studijas. 
Šis kaimas buvo pastatydintas 
1936 m. ir priklauso Karo nuosavy
bių administracijai, kuri nutarusi jį 
kaip nereikalingą parduoti. Dr. 
Končius padaręs tuo reikalu atitin
kamų siūlymų Karo nuosavybių ad
ministracijai.

Gubernatoriui buvo pareikšta, 
kad tremtiniai studentai atvyktų į 
JAV pagal laikinus leidimus ir ne
turėtų laukti tremtiniams taikomų 
įstatyminių nuostatų įsigaliojimo.

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS 
SUKAKTIS GRUODŽIO MENĘSĮ?

LAIC informaciniame biuletenyje 
K. R. Jurgėla įrodinėja, kad Maž
vydo katekizmas išleistas ne sausio, 
bet gruodžio mėnesį, nes tais laikais 
sausio mėnesiu buvęs vadinamas 
dabartinis mūsų gruodžio mėnuo. 
Todėl ir 400 metų sukaktuves jis 
kelia į gruodžio mėnesį.

TREMTINIŲ DRAMOS TEATRAS 
pastatęs tris veikalus („Žmogus, ku
rį užmušiau“, „Žmonės, kaip ir mes“ 
ir „Melagėlis“), sudarė gastrolių 
maršrutą ir dabar organizuotai lan
ko stovyklos Amerikiečių zonoje.

PRANEŠIMAI
LIET. KULTŪROS FONDO STEIG. 

KOMITETAS PRANEŠA
Lietuvių Kultūros Fondo steigia

masis komitetas jau paruošė L. K. 
Fondo jstatus. Visose trijose zonose 
esančios lietuvių stovyklos kviečia
mos steigti L. Kultūros Fondo sky
rius. Visais Lietuvių Kultūros Fon
do reikalais prašoma rašyti: Ingol
stadt (13b) Litauisches Lager, L. 
Kultūros Fondas.

LRK Meerbeck‘o Sk. Pirmininkui, 
Meerbeck 24 b. Stadthagen.

LRK Meerbeck'o Sk. Valdyba

TAUTINIAI ATVIRRUKAI IR 
LAIŠKAMS POPIERIS

Išėjo iš spaudos geros rūšies tau
tiniai atvirlaiškiai ir atvirukai. Už
sakymai priimami tik per komitetus, 
kooperatyvus ir spaudos platintojus. 
Iš vietų, kur šios įstaigos yra sun
kiai pasiekiamos,
priimami pavieniai užsakymai. Pa
vyzdžiai (2 kompl. — 20 št.) 
čiami atsiuntus RM 7,—. ,

išimties keliu,

VISUOMENES DĖMESIUI
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Meerbeck'o Skyrius išleido pašto 
ženklą. Projektą paruošė p. VI. Vai
čaitis. Ženklas išleistas lietuvių 
buvimui Meerbeck’e ir 400 metų 
lietuviškos knygos sukakties mi
nėjimui atžymėti. Ženklas trijų 
spalvų: raudonas 2 RM, mėlynas 
1,5 RM, tamsiai rudas 1 
kaina 5 RM. Viso 
35.000 RM.

Be to, baigiami spausdinti 
niai. laiškams blokai ir vokai, 
pat įvairūs bloknotai.

siun-

tauti- 
o taip

Fma „Aufbau“. Mūnchen 27, 
Herschelstr. 16.

Fr.

RM. Bloko 
išleista už

Pajamos už parduotus 
naudojamos šalpos reikalams, 
jsigys šiuos ženklus, — parems naš
laičių, senelių bei skurdan pateku
sių globą Vokietijoje. .Tikėdamiesi 
sulaukti iš visuomenės pritarimo, 
perkantiems ir ženklus platinan
tiems iš anksto reiškiame nuošir- 

, džią padėką.
Norintieji ženklus įsigyti arba 

juos platinti, kreipiasi šiuo adresu:

ženklus bus
Kas

Rytą keliame 6,30 vai., 7 vai. ei
name į darbą. Kelias, dienas mes 
dabar būsim mokiniai — praktikan- 
tai ir gausime 4,65 dol. per dieną. 
Paskui galėsime dirbti, kas norėsi
me, padieniui už 6,20 dol., o kas no
rės — akordiškai. Darbovietė yra 
apie 3,5 km nuo gyvenvietės. 
Gaila, kad miškas čia yra 
daug blogesnis, kaip Lietuvoje, o 
piūklai mums taip pat neįprasti: su 
lanku.

Čia dirba ir vietinių kanadiečių 
darbininkų, kurie jau yra išdirbę po 
keliolika metų. Visi jie tikri „zima- 
gorai“: 3 mėti, dirba ir 3 mėn. mies
te geria ir t. t. Daugiausiai seni ir 
nevedę ukrainiečiai. Kanadiečiai 
labai mandagūs ir geri žmonės.

Iš Toronto vieną kartą jau klau
sėmės lietuviško koncerto.

Pagyvenęs ir geriau susipažinęs 
su darbo sąlygomis, parašysiu dau
giau. (av)
1947. VIII. 4.

DAR VIENO LAIŠKO IŠTRAUKA
Mūsų stovykla susideda iš keleto 

barakėlių. Barakai įrengti gyventi ' 
tik vasaros laiku. Žada pritaikinti 
žiemai. Kambariai dideli. Gyve
nam 2 kambariuose po 25 žm. ir 
vienam — 12 žm. Stovykloj radom 
tik keletą {varių tautybių žmonelių 
—miškakirčių (3 indėnai, 2 japonai, 
rumunas, suomis, vokietis, rusas, 
austras, žodžiu — tikras babelis). 
Lageriukas ant pat ežero kranto. 
Kitą dieną išdavė įrankius ir išvedė 
į darbą. Kadangi medžiai ne stori — 
tik retas kuris siekia 40 cm., tai 

Mėsos — pjaunam rankiniais siaurais pjūklais 
su lankais. Pradžioje atrodė juo
kinga, tačiau' bedirbdami pastebėjo
me, kad jie turi daug privalumų. 
Įrankiai kaštuoja apie 6 dol. Lage
rio krautuvėj gavom pirkt darbo 
drabužius. Viskas kreditan .

Nepratusiam darbas gana sunkus. 
Dabar vargina stiprus karštis. Išsi
tepus spec, vaistais kūną, uodai ne- 
bekanda. Viskas būtų gerai, kad 
turėtumėm glaudų ryšį su pasauliu. 
Elektrą gamina savas generatorius 
iki 22 vai. Keliam 6 vai. 6,30 pus
ryčiai, 7,00 į darbą. Darbovietė 
apie 3 km. Pietums įsidedam 
maisto dėžutėse. 12—13 v. pietų 
pertrauka. 16 v. darbą baigiam, 
17,30 vakarienė, 20 v. kava ir 22 v. 
gulti. Grįžus iš darbo, reik išsiga- 
lasti įrankius. Jaučiasi nuovargis, 

'tai daugumas išsimaudo ir gula il
sėtis. Firma mumis rūpinosi kelio
nėj; atvykus aprangą duoda avansu. 
Dekius, pagalviukus ir paklodes — 
gavom. Už salbimą mokėsim po 1 
dol mėnesiui. Kai bus šaltesnis 
oras ir geriau priprasim prie darbų 
— bandysim akordiško darbo.

Nuolatiniai mūsų svečiai — juo
dosios- meškos. Jos lankosi nakties 
ir dienos metu stovykloje. Nuolat 
trinasi aplink darbovietę. Kai ku
riems jau sulaužė maisto dėžutes. 
Jos visai nebaigščios. Supuolę įve- 
jam j krūmus. Nueinam- dirbt — 
jos ir vėl išlenda. Įsilipa į liekną, 
be šakų, eglę ir žiūri, ką dirba dy- 
pukai. Žodžiu, linksmi, kol kas ne 
pikti, kaimynai. Ginklų niekas 
neduoda. Kaip su leidimu, dar ne
žinau. Vėliau parašysiu daugiau. 
10. 8. 1947.

labai 
dar- 
ku-

kad čia daug gyveną lietuvių — 
apie 6.000, tačiau mes nė vieno ne
sutikome. Paskui sužinojome, kad 
jie mūsų laukė keleivių stotyje or
ganizuoti, su orkestru, bet mūsų 
traukinys ten nesustojo.

Nuo Montrealio neprivažiavome 
jokio didesnio miesto. Važiavome 
Vinepego link. Čia kraštas tankiau 
apgyventas. Žmonės, atrodo, labai 
gerai gyvena. Ties namais stovi li
muzinai. Pas kai kuriuos ūkinin
kus teko matyti net lėktuvų.

Traukinyje maistas taip pat 
geras. Kelionė traukiniu iki 
bovietės kainuos 65 doleriai,
riuos išskaitys 10 mėn. laikotarpyje, 
tačiau, jei miške išdirbsime sutartyje 
pasirašytą 10 mėn. laiką, tuos pini
gus mums grąžins. Sausumos keliu 
iki darbovietės važiavome 2 700 km. 
Darbovietę pasiekėme rugpiūčio 3 d. 
11 vai. Nuo Valora gelež. stoties 
esame 15 mylių (24 km), o nuo arti
miausio miesto — 40 mylių.

Miške vieta labai graži, sausa, 
prie ežero. Jau pirmą dieną mus 
aplankė, „viešnios“ — meškos, ku
rių čia yra labai daug, bet jos la
bai draugiškos: ateina į virtuvę, jei 
ji atidara — viską suėda ir vėl iš
eina. Netrūksta ir kitokių žvėrių, 
tačiau vietiniai darbininkai pasako
ja, kad riaušių su žvėrimis nepasi
taiką. Barakai labai primityvūs: 
paprasta daržinė be lubų. Langai 
maži, didelis pečius, tartum lokomo
tyvas, stovi viduryje. Kėdžių nėra, 
stalas vienas. Viename tokiame 
barake gyvename 25 žmonės. Mais
tas nepaprastai geras.
kiek nori ir kokios nori; vaisių vi
sokiausių; duona balta; pienas, 
sviestas, kompotai, tortai, visokiau
si pyragaičiai — valgyk, kiek nori, 
6 kartus dienoje.

Gross Hesepės Dailės Studijos pagamintos lietuviškos lėlės

Lietuvių politinių kalimų šuva 
žiavimas Flossenburge

Rugpiūčio 21 ir 22 dienomis Floąį- 
senburge įvyko antrasis Lietuvos an- 
tinacinės rezistencijos politinių ka
linių sąjungos narių suvažiavimas, 
kurį atidarė S-gos pirm. kun. prof. 
St. Yla. Jis pabrėžė, kad suvažia
vimas įvyksta .istorinėj vietoj, per 
kurios kalėjimus yra perėję 29.500 
lietuvių. Didelė dalis jų yra žuvę.

Be to, buvo sudaryta rezoliucijų 
redakcinė komisija, į kurią įėjo prof. 
Mackevičius, adv. Biknaitis ir- adv. 
Vaitiekūnas.

Pačioje pradžioje išklausyti svei
kinimai.

Baigus sveikinimus,_ S-gos pirm,
prof. Yla padarė sąjungos veiklos 
pranešimą. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad sąjunga ligi šiol yra priėmusi

• Į garbės prezidiumą buvo pak- 616 narių, 29 asmenų prašymai at- 
vlesti: VLIKo atstovas adv. Vaitie- mesti, 22 pareiškimai dar aiškinami Kapočius, 
kūnas, Tarptautinio Politinių Kalil ir 37 asmenims išduoti pažymėjimai, 
nių Komiteto pirm. prof. Wengielski, konstatuojant jų kalinimo^ faktą, 
ukrainiečių politinių kalinių atsto
vas Dr. Mažuntschak, lenkų vieti
nio politinių kalinių komiteto pirm.' 
Penkowski, Flossehburgo lenkų sto
vyklos komendantas Šymanski, LR 
Kryžiaus atstovas p. Minkūnas ir 
Weideno LTB komiteto pirm. p. Pe
trikas. Į darbo prezidiumą — pik. 
Andriušaitis ir dir. Kulys, sekreto- 
riatan — „Minties“ red. Žemelis ir 
p. Leskauskas.

Narių registracija ir toliau tęsiama.
Po šio pranešimo, davė savo dar

bo ataskaitas Martirologijos skyriaus 
vedėjas Rimašauskas, Sąjungos gar-

123)

m.,
m.,

Vilkenui Liudui (iš Juodžių), 
Hahn i. Old., Lettenlager.

100. Augustė Stilger, gim. 1901 
ieško Martyno Stilger, gim. 1906
Tauragės ap. Žinias siųsti: Pr. Mo- 
zūraitis, (24) Rendsburg, DP Camp 
Wrangel Kaserne.

101. Žeimytė Sabina, duktė Juozo 
ir Uršulės, nuo Virbalio, arba žiną 
jos adresą prašomi rašyti B. Stepo
naičiui, (23) Seedorf-Zeven, DP 
Camp, Suteiksiu tėvų

Pranešimas: Pranešu
artimiesiems, kad Soy. S-goje mirė 
mano motina A. A. Rozalija Kvie- 
cinskienė-Simkutė.

savaitę

anglus, 
baldais

Jokių Di Pi. Mus į fabriką 
kaip ir bandymui. Prieš 
dienas fabriko direktorius 
pasakė: „Aš noriu lietuvių 
tiktai lietuvių“. Atskirame 

butus,

Atrodo, bus dar 
nes pusryčius ir vakarienę 
bus gamintis pagal savo

pasižiūrėti mums rengia-
Jis stovi skyrium,

To-

Rašoma privačiame laiške:
„Aš su žmona gavau darbo teksti

lės fabrike. Ji dirba viename sky
riuje, aš kitame. Darbas nesunkus 
Per savaitę aš uždirbu 4 svarus ir 2 
šilingus, o žmona — 3 sv. ir. 3 šil.,— 
abudu 7 sv. ir 5 šilingus. Šeštadie
ni ir sekmadieni fabrikas neveikia, 
ir mes tas dvi dienas kas 
esame laisvi.

Gyvename privačiai, pas 
Turime neblogą kambarį su
ir prausyklą su vonia. Į fabriką 
tiktai 10 minučių eiti pėsčia. Už 
butą, maistą ir kita per savaitę mo
kame už abudu 3 sv. 5 šil. Maistas 
neblogas, tiktai mums neįprastas. 
Gyvename priemiestyje, o į miesto 
centrą autobusu 10 minučių kelio
nės.

Mieste galima gauti ko tiktai no
ri; krautuvės viso pilnos.

Anglai mums yra labai malonūs 
ir visada visur mums padeda.

Šioje vietoje mes tiktai du lietu
viai,
paėmė 
kelias 
mums 
dar 20,
name darbininkams rengia 
po 2 žmones gyventi ir duos į ran- . 
kas korteles.

Fabriko kantine pietus galima 
gauti už 1 šil. Kantinas maisto kor
telių neiškerpa, 
geriau, 
galima 
skonį.

Buvau
mojo namo, 
mūrinis, su visais patogumais, 
dėl, atrodo, galėsime gyventi ir, jei
gu rasis dar tie laukiamieji 20 lie
tuvių, tai sukursime čia lietuvišką 
koloniją.

Apie mus labai gražios apylinkės, 
bet mes čia dabar dar vieniši. La
bai išsiilgome „Lietuvių Žodžio".

LANKĖSI D. BRITANIJOS LIETU
VIŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS P.

VARKALA
D. Britanijos Lietuvių Sąjungas 

Organizacinio Komiteto pirmininkas 
p. P. Varkala š. m. rugpiūčio mėn. 
20—25 d. Hanoverio eksporto paro
dos proga lankėsi Britų zonoje ir 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą organi
zaciniais reikalais su BCT lietuvių 
atstovais. Susitarta dėl glaudaus D. 
Britanijos zonos Vokietijoje lietu
vių bendradarbiavimo. BCT

Vėliau atvykusieji suvažiaviman 
lietuvius kacetininkus dar sveikino 
ir daug gražių žodžių pasakė: Kan.

, Weideno progimn. dir. 
kun. Spurgys, lenkų kapelionas kun. 
Jankowski, vokiečių laikraščio „Der 
neue Tag“ redaktoriai Dr. Gotomski 
ir Dr. Fischer.

Suvažiavimo oficialioji dalis baigta 
Tautos Himnu. R AL.

ANGLŲ ŽURNALAS APIE GEN. 
J. ČERNIŲ

„The Sphere“ š. m. rugpiūčio 
mėn. 16 d. įdėjo buv. Lietuvos mi- 
nisterio pirmininko gen. J. Černiaus 
atvaizdą pilnoje uniformoje ir po 
juo padėjo šį parašą: „Buvęs Lietu
vos premjeras dabar gyvena varge 
Anglijoje. Brigados generolo Jono 
Černiaus, kuris 1939 m. buvo minis- 
teris pirmininkas, portretas. Jis 
(gen.) dabar gyvena savanorių dar
bininkų barake Hampshire ir gauna 
5 šilingus per savaitę. Gen. Čer
nius, kuris turi 49 metus amžiaus, 
jau mėnuo, kai yra Britanijoje ir 
vis dar ieško darbo. Jis gyvena 
mediniame barake kartu su žmona, 
17-kos metų sūnum ir dar vienu 
tautiečiu. Prieš tapdamas 1939 me
tais ministeriu pirmininku, gen. 
Černius ketverius metus buvo gene
ralinio štabo viršininku. Vokiečių 
okupacijos metu generolas dirbo 
viename malūne ir buvo vienas iš 
pogrindinio judėjimo vadų. Vėliau 

režimą nepakenčia-

Bendras Gross Hesepės lietuvių stovyklos vaizdas

jis rado rusų 
mu'.

„The Sphere“
kus iliustruotas 
rįs didelį tiražą.

AUKOS KULTŪROS FONDUI
Liet. Tremtinių Baleto artistas p. 

Vasiliauskas Kultūros Fondui per 
„Lietuvių Žodžio“ vyr. redaktorių 
paaukojo 1.000 RM.

yra didelis ir pui- 
anglų žurnalas, tu-

ISVYKO Į BRAZILIJĄ
Iš WEHNEN, prie Oldenburgo.
S. m. rugpiūčio mėn. 16 d. rytą iš 

mūsų tarpo vėl atsiskyrė dalis tau
tiečių ir bendro likimo draugų: 22 
lietuviai pakėlė būręs tropinės Bra
zilijos link.

— Mes ten nerasime aukso kal
nų nei mums statytų rūmų ... — 
skambėjo pasiliekančių ausyse 

paskutinieji režisieriaus J< Streito 
žodžiai. — Širdy mes nešiosime 
samanotos bakūžės prisiminimą, 
gilią tėvynės meilę ir nepalaužia
mą vilti vėl sugrjžti prie banguo
jančios Baltijos, prie žydinčio Ne
muno ir Rūpintojėlių pakeliuos. 
Rankų paspaudimai, ašaros akyse, 

mosikavimai ir . . . jie dingo maši
nų sukeltam dulkių debesy. ,

B. Banga

TREMTINIŲ BALETAS RUOŠIASI 
NAUJAI PREMJERAI

Tremtinių baletas, pradėjęs darbą 
Coppelia, jau ruošiasi naujam pa
statymui, kuri planuoja įvykdyti 
Anglų okupacinėje zonoje. Tai bus 
Čaikovskio 
bių ežeras“.

bės teismo atstovas ir revizijos ko
misija. Iš Martirologijos skyriaus 
vedėjo pranešimo paaiškėjo, kad su
rinktas gausus kiekis labai svarbios 
istorinės medžiagos iš mūsų tautie
čių martirologijos srities, daug nuo
traukų, statistinių žinių ir pan. Tą 
visą medžiagą suvažiavimo dalyviai 
turėjo progą ir pamatyti, nes 
suruošta kacetinės medžiagos 

Sūnus St. K.’ dėlė. Ją greitai, kruopščiai ir 
kingai. sutvarkė dail. Rūkštelė.
tinės Martirologijos skyrius iš tos 
medžiagos greitu laiku numato iš
leisti dokumentuotą leidinį.

Į naująją valdybą išrinkti: Kun. 
Pikturna, Alksninis, Žičkus, kun. 
Paransevičius, Kojelis ir' Rimašaus- 
kas. Pastarajam pavestas ir toli
mesnis tautinės martirologijos tvar
kymo darbas.

Į revizijos komisiją įėjo: Dr. Va
lančius, adv. Biknaitis ir p. Saulius; 
į garbės teismą — prof. Yla, 
Vaitiekūnas, prof. Kaminskas, 
Andriušaitis ir p. Ciuberkis.

Rytojaus dieną paminklinėj 
plyčioj kan. F. Kapočius už žuvu
siuosius atlaikė pamaldas ir pa
šventino lietuvių paminklą.

Po pašventinimo, prie lietuvių ir 
prie bendro visų tautybių kankinių 
kapo suvažiavusieji padėjo vainikus.

adresą.
giminėms ir

klasikinis baletas ,ųGul-

SIUNTINYS
Antaninai Švedaitei iš Amerikos 

nuo Budriūno yra atsiųstas siunti
nys. Kreiptis į lietuvių studentų 
valdybą (22c) Bonn, Moltkestr. 3.

til-
ne
iš

.LIETUVIŲ ŽODŽIO“ ĮGALIOTI
NIS ANGLIJOJE

„Lietuvių Žodžio“ administracija

PAIEŠKOJIMAI
Šiuo atitaisome „L. Ž.“ Nr. 32 

pušį paieškojimą: Paieškomas 
Butlovas, bet A. Buturlovas
Kauno ir J. Ivanauskas. Zinan-’ gauna daug laiškų iš Anglijos dėl 
tieji prašome pranešti: (21a) Dėt- „Lietuvių Žodžio' 
mold, Wittjestr. 14, „L. Ž.“ admini
stracijai.

98. Jeronimas Kryžauskas, gyv. 
(20b) Braunschweig, Roselies Ca
serne, Litauisches Lager, ieško To- 
mašiūno Antano iš A. Panemunės 
ir Radzevičiaus Prano iš Ukmergės.

99. Viktoro Gežio iš Šiaulių ieško 
motina. Žinantieji prašomi pranešti

platinimo. In
formacijos dėlei pranešame, kad 
laikinuoju „Lietuvių Žodžio“ įgalio
tiniu Anglijoje yra Juozas Dėdinas, 
Full Sutton Hostel, Stamford Brid
ge, Bridlington Road, Near York.

Visus lietuvius Anglijoje „Lietu
vių žodžio“ ir spaudos reikalais 
prašome kreiptis aukščiau nurodytu 
adresu.

„Lietuvių Žodžio“ Administracija

buvo 
paro- 
tvar- 
Tau-

adv. 
pik.

ku

PADĖKA
į amžinąją poilsio vietąPalydėjus

Zeveno kapinėse a. a. tragiškai mi- 
: rusi 

džią 
klos 
vul 
mių

. Valdybai už suteiktą man materia
linę pašalpą, visų stovyklos tautinių 
grupių atsovams, su vyr. komendan- 

„tu priešakyje, už pasakytus prie 
karsto atsisveikinimo žodžius ir pa- 
dėjusiems ant velionio kapo orga
nizuotai ir atskiriems asmenims vai
nikus. Taip pat dėkoju visai lietu
viškajai stovyklos bendruomenei, 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidė
jusiai prie laidotuvių.

Ypatingai dėkoju p. kunigui Ke
lertui už pasakytus prie karsto ir 
kapo raminančius žodžius.

Velionies motina M. Nopenienė 
ir giminės

mano sūnų Gustavą, nuošir- 
padėką reiškiu Seedorfo stovy- 
lietuvių tautinės grupės vado- 

p. Pleškui už laidotuvių iškil- 
organizavimą, Seedorfo L.R.K.
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Lietuvių savaitraštis Anglų zonoje 
Leidžia Baltų Centrinės Tarybos 
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