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Rugsėjo 8
Niekam nekildavo jokių abejonių, kai vasario 16 d. papuošdavome savo namus ir 

gatves tautinėmis vėliavomis ir švęsdavome Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Visi di
džiai jautėme, ką toji šventė reiškia ir visi suprantame, kad tol, kol kur nors bus lietu
vių, tol bus švenčiama toji diena, kaip reikšmingas mūsų tautos kovos ir kančių vaini
kavimas pergale.

Kitaip yra su Rugsėjo 8 diena. Kaip žinia toji diena, imta švęsti tik 1930 — Vy
tauto Didžiojo — metais, kaip taip pat tautinė mūsų Šventė. Ji buvo pasirinkta dėl 
dviejų priežasčių. Svarbiausia, kaip Vytauto Didžiojo vainikavimosi Lietuvos karaliaus 
karūna, antra kaip taip garbinamos,ir mėgiamos Lietuvoje Marijos gimimo šventė. Kaip 
bažnytinė šventė toji diena buvo visą laiką Lietuvoje švenčiama. Vytautas neatsitik
tinai pasirinko tą dieną savo vainikavimusi. Jau tada, matyt, naujai apsikrikštijusi lie
tuvių tauta rodė didelės pagarbos Marijai.ir rugsėjo 8 nebuvo eilinė bažnytinė šventė.

Bet yra daug bažnytini • brangių švenčių. Jas visas švenčiame Bet nei viena jų 
nėra vadinama tautine švente. Abejonės, kurios atsiranda dėl rugsėjo 8 d. kaip tautinės 
šventės, kyla dėl to, kad pačiam Vytauto vainikavimosi įvykiui nevisi mes norime 
skirti tos didelės reikšmės, kurią jam skyrė tie, kurie 1930 m. tą dieną paskelbė tautine 
Lietuvos švente.

Be abejo, kad tokių abejonių būtų mažiau, jeigu tada iš tikrųjų Vytautas Di
dysis būtų užsidėjęs karaliaus vainiką. Šiandien sunku pasakyti kokios reikšmės tas lak 
tas būtų turėjęs tolimesnei Lietuvos istorijai. Bėf jau pats faktas, kad kai kas dėjo vi
sas pastangas, kad tas būtų sutrukdyta, liudija, kad to meto akimis tam Įvykiui buvo 
skiriama labai daug reikšmės. Iš to, kaip buvo ruošiamasi tam Įvykiui, iš to, kaip J tą 
klausimą žiūrėjo pats Vytautas ir kiti to laiko valdovai, iš fakto, kad dėl Vytauto 
vainikavimosi vos nekilo karas tarp dviejų sąjungininkių valstybių Lietuvos ir Lenki
jos ir abi buvo paskelbusios mobilizaciją, iš to, kad tuo klausimu buvo susidomėję ir 
daugelis kitų to laiko valstybių, pirmoje vietoje imperija ir imperatorius Zigmantas, 
galima lengvai padaryti išvadą, kad tai buvo neeilinis Įvykis. Į jį buvo skiriama, kaip 
Į didžiojo Lietuvos valdovo kovos ir pastangų apvainikavimą, kaip Į pergalę, po kurios 
Lietuvos valstybė būtų atsistojusi lygiomis su kitomis galingomis to laiko valstybėmis, 
pirmoj? eilėje su Lenkija, ne tik savo fizine jėga, bet ir orumu.

Vengrijos komunistai suklastojo rinkimus
KOMUNISTAI STIPRIAUSIA PARTIJA * NORS SOCIALDEMOKRATAI DABAR YRA VYRIAUSYBES KOALICIJOJE, BET 
PROTESTUOJA PRIES RINKIMŲ KLASTOJIMUS * DIDELIS SMULKIŲJŲ ŪKININKŲ PARTIJOS PRALAIMĖJIMAS

Budapeštas (Dena/Reuter) Sekmadieni 
įvykusiuose rinkimuose komunistų partija 
gavo daugiau kaip milijoną balsų. Už ko
munistus balsavo 22% visų turėjusių teisę 
balsuoti. Antrą vietą laimėjo demokratinė 
liaudies partija, surinkusi 800.000 balsų, ar 
ba 18% visų balsų. Šios partijos sustiprėji
mas yra didelė staigmena. Neoficialiai ši 
partija yra Vengrijos katalikų organizacija, 
ir yra dabartinės vyriausybės opozicijoje.

Britų ir amerikiečių stebėtojai apie rin
kimus štai ką praneša: rinkimų slaptumas 
buvo užtikrintas, rinkikų įbauginimų bal
savimų patalpose nepastebėta, tik dauge
lyje rinkimų apylinkių buvo konstatuota, 
jog komunistai atidavė savo balsus po dau 
gelį kartų.

Socialdemokratai pirmadienį nutarė for
maliai paduoti pareiškimą dėl rinkimų pa
naikinimo, nes jie esą neteisėti dėl „siste
mingo rinkimų pažeidimo” iš komunistų 
pusės. Socialdemokratai atšaukė saw par
tijos narius — ministerius iš koalicinio ka
bineto ir užmezgė ryšį su smulkiųjų ūki
ninkų partija. Pastaroji taip pat protestuo
ja prie .rinkimų suklastojimą.

Budapeštas (Dėna/Reuter) ' Pagal dabar 
paaiškėjusius r'nkimų duomenis vyriausy

bės koalicija yra laimėjusi didelę persvarą. 
Vyriausybę palaikančios kąalicinės partijos 
turės atstovų: komunistai 93, smulkieji ūki
ninkai 65, socialdemokratai 62 ir tautiniai 
ūkininkai 38; viso — 258 atstovus.

Opozicijai numatoma parlamente'' šitiek 
vietų: demokratinė liaudies partija 65, ne
priklausoma partija 57, nepriklausoma de
mokratų partija 19, radikalų partija 6, 
krikščioniškoji moterų partija 4, demokrat. 
piliečių partija 3; viso 154 vietos.

Pagal naująją Vengrijos konstitutiją nau
josios vyriausybės ministerial ’turi būti iš 
„didžiauios partijos” tarpo. Kadangi ko
munistų partija yra pati stipriausia, tai 
manoma, kad dabar ministeris pirmininkas 
bus -komunistas,

Budapeštas (AP). Visame krašte didėja 
nepasitenkinimas rinkimų išdavomis, nes 
yra pasireiškusios klastingos machinacijos. 
Kai kurios partijos yra pareiškusios griež. 
tą protestą. Du dabartinio kabineto minis
terial, socialdemokratas I. Ries (teisingu
mo ministeris) ir J. Eross, sniulk. ūkininkų 
partijos narys (maitinimo ministeris), pro
testuodami prieš rinkimų klastojimą, atsi
statydino.

Naujoji) Vengrijos koalicinė vyriausybė, 

kurj bus komunistų diriguojama, turės ne
mažai sunkumų iš socialdemokratų pusės, 
nes kaip iš patikimų šaltinių pranešama, 
pastarieji reikalaus 30% vietų vyriausybėje. 

Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad 
rinkimuose dalyvavo 90% turėjusių teisę 
balsuoti. Smulkiųjų ūkininkų partija, kuri 
per rinkimus 1945 metais buvo gavusi 57% 
visų balsų, dabar atsidūrė trečioje vietoje 
ir surinko tiktai 15,2% balsų.

Stebėtojai nustatė, kad komunistai buvo 
aprūpinti mėlynomis balsavimo kortelėmis, 
kurios suteikė teisę balsuoti' ir už gyvena
mosios vietos ribų. Specialiais traukiniai! 
ir kitomis susisiekimo priemonėmis jie bu
vo gabenami Į provincijos miestus ir tokiu 
būdu galėjo balsuoti keliose balsavimų būs
tinėse.

Ligšiolinis teisingumo ministeris Ries iš
kėlė sunkių apkaltinmų už tai, kad policija 
sukliudė vykdymą jo parėdymo, kuriame 
buvo pavesta ištirti komunistų partijos or
ganizuotą „skrajojančių rinkikų” reikalą. 
Ryšium su tuo vyriausybė oficialiai paskel
bė: „kad rinkimų metu pasitaikė nesąžinin
gumų, bet jų skaičius yra toks mažas, kad 
tai neturi įtakos į bendruosius duomenis”.

Dėl to 1430 m. rugsėjo 8 d. visos di
džiosios Lietuvos akys buvo nukrypusios Į 
Vilnių, kur turėjo įvykti Vytauto vainikavi
mas. Viskas buvo parengta iškilmėm. O Vy
tautas mokėjo ruošti iškilmes neblogiau, 
kaip jis mokėjo' vadovauti kariuomenei ir 
mėgsti painius diplomatinius rebusus. Tai 
liudija 1429 m. Lucko susivažiavim-> iškil
mės, su kuriomis gali lygintis tik 1815 m. 
Vienos kongreso iškilmės. Laukė ir pats 
Vytautas karališkos karūnos, kuri turėjo pa 
puošti jo seną aštuoniasdešimt metų galvą. 
Karūną buvo pasiuntęs imperatorius Zig
mantas.

Deja, lenkų valstybės vyrai, gerai Įver 
tindami šio vainikavimo reikšmę ir nega
lėdami kitokiu būdu jo sutrukdyti, griebėsi 
smurto. Imperatoriaus pasiuntiniai buvo su
laikyti Lenkijoje. Galima Įsivaizduoti tas 
skaudus pergyvenimas, kuris pačioje senat
vėje krito ant Vytauto galvos. Daug sunkių 
likimo smūgių teko pakelti tam Lietuvos vai 
dovui nuo pat savo jaunystės dienų, bet ši
tas smūgis buvo bene pats sunkiausias. Kaip 
nei karto savo gyvenime Vytautas galutinai 
nekapituliavo prieš jokias politines ir liki
mo jėgas, taip ir šį kartą, jis ryžosi atsira
dusias kliūtis nugalėti ir žūt būt pasiekti 
savo. Jeigu iki šiol jis dėjo visas pastangas, 
kad jo karūnacijai pritartų ir Lietuvos są
jungininkė — Lenkija, tai dabar jis ryžosi 
tai padaryti net ir prieš Lenkijos valią. De
ja, šį kartą jam kelią pastojo ne kokia nors 
politinė jėga, bet galingesnis už visokią že
mišką jėgą likimas. Antros karūnacijos Vy
tautui jau nepavyko sulaukti. 1430 m. spalio 
mėn. 27 d. jis mirė.

Štai trumpais bruožais tie istoriniai 
Įvykiai, kurie sukasi apie rugsėjo 8 d. Ko
kia jų prasmė? Ar verta juos minėti po tiek 
šimtų metų? Ar verta tą dieną švęsti kaip 
tautinę šventę?

Tie Įvykiai labai charakteringi visai mūsų tautos istorijai. Jie slepia savyje kar7 
tu lietuvių tautos didybę, bet kartu ir jos tragizmą. Nevieną kartą toks, galima sakyti, 
likimo smūgis ištiko lietuvių tautą, ne vieną kartą jos didvyriškos pastangos buvo su
trukdytos galingesnių už jos jėgas veiksnių. Lietuvos istorijoje slepiasi audros ir ramy
bės, triukšmingos didybės ir kapų tylos, plačių užsimojimų ir kančios, akinančios 
šviesos ir amžių tamsos prieštaravimai. Jos išgyvenimų amplitudė tokia plati, kaip re
tai kurios kitos tautos pasaulyje. Jos- istoriją galima pavadinti triumfališkai tragiška. 
Kaip gerai tai simbolizuoja rugsėjo 8 diena! Diena, kuri sujungė savyje karališką di
dybę ir tą gilų skausmą, kuris tiek amžių slėgė lietuvių tautą. Žinoma, dėl to ir tas 
skausmas yra didingas. Kai šią prasmę suteiki Rugsėjo Aštuntajai, darosi supranta
ma, kodėl ją tinka švęsti.

Šiandien, kada lietuvių tauta kenčia gal būt daugiau negu kada nors savo isto- 
tijoje, šiandien Rugsėjo Aštuotoji mums darosi dar artimesnė, artimesnė negu 1430 m., 
artimesnė negu 1930 m. Nes šį kartą lietuvių tauta suklupo prieš galingesnes likimo 
jėgas, suklupo pačiame savo kūrybos grožyje, suklupo pačiuose tauriausiuose savo šie 
kiniuose, pačiame savo žydėjime. Šiandien jos kančios, šiandien jos skausmas yra tik
rai didingas. Kas išdrįs ramiai žiūrėti į tą jos skausmą, kas galės nesijaudinti maty
damas jos kančias? Niekados puikus karališkas vainikas ir sunkus likimo kryžius dar 
nestovėjo taip arti greta vienas kito.

Tačiau kaip tiek kartų per savo ilgą istoriją, ir ŠĮ kartą lietuvių tauta išeis nu
galėtoja. Neseniai susirinkę vadovaują mūsų tautos veiksniai konstatavo labai džiu
ginanti faktą, kad „tarptautinė politinė padėtis yra žymiai pasikeitusi Lietuvos inte
resų naudai... Kintančios politinės sąlygos sustiprina viltis, o taip pat Įpareigoja su
intensyvinti veiklą stiprinant vieningumą savo tarpe ir jungiantis bendrai veiklai su vi
sais tais, kurie siekia laisvės, o politiniam pasauliui skylant į Rytus ir Vakarus, viso
mis išgalėmis jungiant savo likimą su Vakarais bei su kylančiu Jungtinių Europos 
Valstybių sąjūdžiu, ligi pagaliau bus realiai įmanoma susijungti su herojiškai kovojan
čia tauta pačioje tėvynėje”. V. T.

KARO MUZIEJAUS FRAGMENTAS KAUNE

Niekas nesakė griausmingų kalbų, nežadėjo aukso kalnų 

ir nespausdino ryškių plakatų. Tik kažkas pakėlė 

geltoną — žalią — raudoną trispalvę.

Į vieną tamprią grandinę nesvyruojančios meilės varž

tais sujungti ten buvo visi, kurių širdyse buvo Įrašyta: 

„Nepriklausoma Tėvynė”.

Siautėjo audros, griaudė perkūnai ir blykčiojo žaibai. 

Pasiryžėlių gretos dar labiau susispaudę nužingsniavo 

J šventovę, pastatė vėliavą prieš šventąjį altorių ir iš 

siliejo galinga malda. Tada šventikas aukštai pakėlė kry

žių — nulinko susirinkusiųjų galvos ir ijj visų lūpų 

galingai išsiveržė:

„Pasižadu šventai tarnauti savo 

Tėvynei Lietuvai, dėl jos aukotis, 

jai dirbti, o jei . ji pareikalaus, 

jai ir savo gyvybę atiduoti”.

Paspaudę vienas kitam rankas, vėl tyliai išsiskirstė į sa

vo dienas. Priešais nuolatos švietė geltona — žalia — 

raudona, o iš praeities ateitin galingai veržėsi baltoji vytis.

Pasirašė apsigynimo paktą
Rio de Janeiro (Dena/INS). Antradienio 

vakare buvo pasirašytas Amerikos valstyb'ų 
apsigynimo paktas. Iškilmingoji ceremonija 
įvyko Brazilijos užsienio reikalų ministeri
jos rūmuose. Ceremoniją užbaigt JAV už
sienio reikalų ministeris George C. Mar- 
shallis,’kuris devynioliktas padėjo savo pa. 
rašą.

Sovietų zonoje dingo Thueringijos min. pirmininkas
Berlynas (Dena). Thueringijos ininisteris 

pirmininkas prof. Dr. Rudolfas Paul, kuris 
buvo komunistinės SĖD partijos narys, ir 
jo žmona nuo rugsėjo 1 d. yra dingę. Mi
nėtą dieną jie abu išvažiavo automobiliu iš 
Weimaro. Kur jie važiavo yra nežinoma. 
Jų automobilis paskutinį kartą buvo maty
tas netoli Beelitz važiuojant Berlyno krypti
mi.

Berlyno laikraštis „Abend” rašo, kad rug 
sėjo 4 d. policija buvo apsupusi Veimaro 
miestą. Visos ministerijos buvo ypatingai 
stipriai saugojamos. Ir ministerijų tarnau
tojai galėjo Į ministerijas tiktai tie patekti, 
kurie turėjo specialius pažymėjimus. -

UP praneša, kad paskutiniuoju laiku Dr. 
Paul buvo nustojęs sovietų karinės valdžios 
pasitikėjimo. Tos pat agentūros žiniomis 
pasienio kontrolė tarp soviet^ — amerikie
čių zonų yra žymiai sustiprinta.

' Graikų opozicija veikia
Atėnai (Dena). Graikų liberalų partijos 

lyderis Sophokles Venizelos lankėsi pas ka
ralių Povilą reikalaudamas panaudoti savo

„karališkąją iniciatyvą”, kad būtų sudary
tas koalicinis kabinetas, vietoj dabar suda
rytojo vienos partijos kabineto.

Tsaldaris pakartotinai pareiškė, jog jo 
vyriausybė visuomet yra pasiruošusi pra
plėsti kabinetą koalicinių partijų naudai.

JAV užsienio reikalų ministerijos Arti
mųjų Rytų skyriaus vedėjas Loy W. Hen
derson, kuris čion yra atsiųstas ištirti pa
dėtį vietoje, turėjo pasitarimą su ministe- 
riu pirmininku Tsaldariu ir užsienio reika
lų viceministeriu P. Pipinellisu.

Vašingtonas (Dena). Jungtinės Amerikos 
Valstybės kreipėsi į D. Britaniją su pagei
davimu, kad britų pajėgų atitraukimas iš 
Graikijos būtų atidėtas neribotam laikui.

Commonwealth konferencija 
baigiasi

Londonas (Dena). Britų šeimos (common 
wealth) konferencija dėl taikos sąlygų su 
Japonija, baigė bendrojo pobūdžio pasita
rimus. Visų delegacijų vedėjai paskutinia
me posėdyje padarys pranešimus apie pasi
tarimų rezultatus. " •

Arabai nenusileis
Londonas (Dena) Vienas oficialus arabų 

atstovas pareiškė, kad kiekvienas mėgini
mas vykdyti JT Palestinos komisijos pa
ruoštąjį planą dėl Palestinos padalinimo Į 
dvi valstybes privestų prie kraujo pralieji
mo.

Ženeva (AP). JT Palestinos komisija vi
suotinam susirinkimui rekomenduoja Palės 
finoje sudaryti ūkinę uniją, kuri apimtų 
arabų valstybę, žydų valstybę ir autonomi
nį Jeruzalės miestą. Ūkiniai tas valstybes 
turi1 jungti bendra valiuta ir muitų unija.

Bad Nauheim (Dena/Reuter). Iš Lahore 
pranešama, kad vienas milijonas indų bė
ga iš Pandžabo. Armijos komunikate sako
ma, kad laike paskutiniųjų 36 vai. 100.000 
pabėgėlių perėjo Sutlej upę ir traukia Į ry 
tus. Rytų ir Vakarų Pandžabo pabėgėliai 
yra užpuldinėjami.

Laike riaušių Kalkutoje 20/ žmonių buvo 
užmušta ir 292 sužeista.

Ginkluoti pabėgėliai
Viena (Dena/INS). Pirmieji taip vadinami 

ji „Benderovici”, iš grupės buvusiųjų vo
kiečių kareivių, rusų dezertyrų ir antiko
munistinių lenkų, trečiadienį peržengė Aus
trijos — Čekoslovakijos sieną. Austrų pa
sienio policija pradėjo į juos šaudyti; keli 
policininkai buvo sužeisti. Austrų oficialios 
įstaigos praneša, kad Čekoslovakijos valdžia 
nesiėmė priemonių sukliudyti jiems perženg 
ti sieną.
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Apie Roosevelto ir Stalino santykius
amerikiečių žurnalas „Look”, su Rusija. „Tvirtos rankos politika” ne

buvo Trumano, Byrneso, Marshallio arba 
senatoriaus Wandenbergo išradimas bet 
paties Roosevelto pažiūra.

Ypatingai nemalonų atsitikimą preziden
tas pergyveno 1945 m. kovo 11 d., kada 
Wašingtone sąjungininkų vyriausiąjį štabą 
pasiekė maršalo Alexanderio pranešimas iš 

Sovietų s-gos būtų buvęs ir tuo atveju, jei . Italijos fronto, jog vokiečių armijos vadas 
dar gyventų prezidentas Rooseveltas. Ne- Kesselringas pasiūlęs kapituliaciją, bet iš 
gausūs šaltiniai rodo, kad savo gyvenimo ' anksto siūlant pasitarimą Berne. Roosevel-

Žinomas 
kurio tiražas siekia virš 2 mil. egz. 
atspausdino Richardo Willsono straips
ni apie santykius tarp Roosevelto ir 
Stalino. Willsonas yra vienas iš žy
miausiųjų amerikiečių publicistų. Jis 
yra minėto žurnalo vyr. redaktorium.

Straipsnio pradžioje autorius bando išaiš
kinti klausimą ar įtempimas tarp. JAV ir

paskutiniaisiais mėnesiais Rooseveltas vis 
daugiau nusivylė dėl Maskvos elgesio. To
dėl -gana pagrįsta yra ta nuomonė, kuri 
reiškiama, kad prezidentas Rooseveltas 
anksčiau ar vėliau būtų buvęs priverstas 
.reviduoti savo nuomonę apie Staliną.

Nors visi slaptieji dokumentai, kurie ga
lėtų nušviesti ši įdomų klausimą, viešumai 
dar nėra prieinami, bet žymūs amerikie
čių kariškiai jau dabar paskelbtuose atsi
minimuose pritaria, Willsono nuomonei.' 
Vienas iš jų yra buvęs gen. Eisenhowerio 
adjutantas, Harijas Becheris, ir antras — 
gen. Georgas Dinas, kuris savo metu va
dovavo amerikiečių misijai Maskvoje. 
Atrodo, kad abu autoriai turėjo pakankamai 
informacijų apie nesutarimus tarp Roose
velto ir Stalinio, ką jie aprašo savo kny
gose. Tai daryta ir todėl, kad sugriovus H. 
Wallace ir Elioto Roosevelto tvirtinimus, 
jog abiejų valstybių vyrų tarpe viešpatavo 
visiškas sutarimas ir, jei Rooseveltas gy
ventų, sugyvenimas būtų dar geresnis.

Nusivilti dėl Sovietų S-gos laikysenos 
' prezidentas pradėjo lygiai du mėnesius 
prieš mirtį. Pagal Willsono žinias, jau tuo
met buvo daugiau kaip šeši aštrūs inci
dentai. Todėl Baltuosiuose Rūmuose buvo 
pradėta kelti klausimas dėl taikos ar karo

tas tam pasitariihui tuoj pritarė, nes matė, 
kad vokiečių karo mašinerija pradėjusį 
irti. Maršalas Alexanderis gavo plačius 
įgaliojimus veikti, bet JAV pasiuntinys 
Maskvoje Harimanas pranešimo nuorašą 
įteikė Molotovui.

Maskvos veikla buvo staigi: Molotovas 
tuoj pasikvietė pasiuntinį Harimaną ir pra
nešė jam, kad Sovietų s-ga Berno pasita
rimus akceptuos tik tuo atveju, jei juose 
dalyvaus ir Sovietų s-gos generolai. Są
jungininkų štabe visiems buvo aišku, kad 
Kesselringas tokiems siūlymams nepritars. 
Taip pat galvojo ir generalinio štabo še
fas Marshallis. /

Susitarė taip, kad Berne susitiks 
Alexanderio dr Kesselringo atstovai, 
sąjungininkai galėtų įsitikinti, kiek rimtas 
yra vokiečių pasiūlymas. Tikroji konferen
cija su Alexanderiu, prileista, įvyks vėliau 
ir i ją tuomet kvies ir rusų generolus. Kai 
Kremlius gavo šią žinią, Molotovas dar 
kartą kvietė Harimaną ir labai aštriais 
žodžiais prikišo jam Amerikos laikyseną, 
mėginant lyg tai ruošti seperatinę taiką. 
Buvo prikaišiojama veidmainystė prieš So
vietų s-gą. , j

Stalinas telegrafavo tiesiog prezidentui 
Rooseveltui ir išreiškė nepasitenkinimą dėl

tik 
kad

SENAMIESČIO
BAŽNYČIOS
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rusų generolų nepriėmimo Berno pasitari
muose, nors pradžioje tai buvo pažadėta. 
Prezidento patarėjai nurodė, kad Stalinas 
nuėjęs truputį per toli. Ryšium su tuo 
Rooseveltas atsakęs, kad jis nemanąs pasi- 
rašyti separatinės taikos.

Po kelių valandų prezidentas Roosevel
tas gavo naują Stalino telegramą. Sovietų 
s-gos galva prikišo JAV, kad jos prisiun
čia rusams netikrą informaciją apie vokiečių 
kariuomenės dislokaciją ir tuo pačiu metu 
ruošiasi pasirašyti separatinę taiką. Roo
seveltas dar kartą atsakė. Sį kartą telegra
mos turinys buvo labai vėsus, jei nepasa
kius aštrus. Pagal prezidento tvirtinimą, 
Jungtinės Valstybės bet kuriose aplinky
bėse priims vokiečių pasidavimą, kur tik 
pamatys iškeltą baltą vėliavą.
Nors maršalas Alexanderis stengėsi susi

tikti su Kesselringo atstovais, bet karo eiga 
ir Vokietijos kariuomenės pakrikimas ne
leido šiam tikslui realizuotis. Sąjunginin
kų štabas aptarė planus, ką daryti tuo at
veju, jei vokiečių vienetai norėtų pasi
duoti tik amerikiečiams arba britams. Nu
tarė, kad apie tai nedelsiant painformuos 
Sovietų S-gą, bet visais kitais atvejais 
veiks savarankiškai.

Nuo šio momento bendradarbiavimas su 
Maskva tapo vis santūresnis. Įtartini buvo 
ir rusai, nes jiems atrodė, kad vakarų de
mokratijos nori sunaikinti Sovietų s-gą.

Karo metu bendradarbiavimas su Sovietų 
s-ga vis tik šiaip taip funkcionavo ir ru
sai, savo Įsipareigojimus tesėjo. Bet po 
kapituliacijos, kaip žinbma, viskas tapo 
kitaip. Todėl gal būt prezidentas Roose
veltas trumpai prieš savo mirtį,, kongrese 
sakė, kad greit baigsis vienpusišku susi
tarimu, įtakos sferų ir jėgų pusiausvyros 
laikotarpis, nes visi šie dalykai niekuomet 
gerai nėra vystęsi. Straipsnio' pabaigoje 
Willsonas mano, kad anksčiau ar vėliau 
draugystė tarp Roosevelto ir Stalino būtų 
pasibaigusį ir tik dabar būtų prasidėjusi 
tikra Jaltos susitarimų interpretacija, kuri 
ir Rooseveltui būtų buvusi kietas riešutas.

Aukštos kokybės kiaušiniai
Vienos Amerikos vištų farmos didžiau

siu pasididžiavimu yra višta, susirūpinusi 
daugiau savo gaminių kokybe negu kieky
be. Ji į savaitę deda tiktai vieną kiaušinį, 
kuris yra 20 centimetrų pločio, 23 cm. ilgio 
ir sveria apie 115 gramų.

Oklahama mieste (JAV) vienas fionas gavo 
siuntini — didelę dėžę. Norėdamas ją ati
daryti, jis ramiausiai atsisėdo ant jos ir 
pradėjo traukti replėmis vinis. Tik staiga 
išlėkė j orą, o nukrintęs 
gabentas ligoninėn. Dėžė 
suspaustų spyruoklių.

žemyn buvo nu
buvo pripildyta

Karalius-eilinis
Britanijos karaliaus 
leidimo be eilės gauti cementą ir 
Buckinghamo rūmų apšildymo įr.en- 
persiatymui. Šitas prašymas buvo

pilietis
iždininkas pa-D.

prašė 
smėlj 
gimo 
atmestas, pažymint, kad turimas mažas ce
mento ir smėlio kiekis turįs būti rezervuo
tas butų statybai. Y’rieš britų darbo mi
nisteriją, kurios žinioje yra statybos me
džiagų paskirstymas, karalius Jurgis VI, 
yra lygus kiekvienam eiliniam piliečiui.

Seniausias žmogus pasaulyje
Seniausiu žmogumi pasaulyje yra laiko

mas 142 metų amžiaus ūkininkas Vasilijus 
Sergejevičius, gyvenąs, Maskvos radijo pra
nešimu, Kirgizų sovietų respublikoje. Ser
gejevičius pasižymi savo gera sveikata ir 
atmintimi. Jis yra gimęs 1805 metais rusų 
caro Aleksandro II-ojo valdymo laikais. 
Būdamas 7-nų metų amžiaus jis pergy-

Nauji karo technikos metodai
Sujungus laivyną, aviaciją ir sausumos 

kariuomenę vienos ministerijos vadovybėn, 
JAV ginklavimosi politikoje prasidėjo nau
ja technikos ir ūkio fazė. Iš karo pramonei 
skirtų sumų matėsi, kad JAV yra nusista- 
,čiusios išlaikyti tvirtas gynimosi pajėgas. 
Sudarytas 300 milijonų dolerių vertės fon
das karo pramonei būtinai reikalingų ža
liavų, kaip pav.: vario, nikelio, cinko, volf
ramo ir chromo įsigyjimui, o kongresui 
jau pateiktas projektas šią sumą padidinti, 
kad būtų galima sudaryti didesnes atsar
gas šių žaliavų.

Viename karo ministerijos pranešime nu
rodyta, kad didžiausias pavojus būsima- 
jame kare būtų, jei priešui pavyktų sunai
kinti pramonės pajėgumą. Karo aviacijos 
didelio progreso ir tolio nugalėjimo dėliai 
JAV nebegali jaustis kaip atskiras konti
nentas, kuriam negrėstų pavojus. Todėl jau 
dabar pradėta paruošiamieji darbai, kad 
būtų galima pačioje pradžioje sėkmingai 
apsiginti prieš užpuolėją, ir taip pat karo 
atveju taikos meto pramonę vienu momen
tu paversti karo pramone. JAV-se pilnoje 
tvarkoje palikta 60 didesnių ginklavimosi 
įmonių komplektai 2 tfiilijardų dolerių ver
tės. Be to, atiduodant taikos meto pramonės 
reikalams privačiam naudojimui 71 buvusi 
karo reikmenų fabriką, vyriausybė iš anksto 
pasirūpino, kad jie netsukdomai ir greit, 
esant reikalui, vėl 
karo reikalams.

JAV valstybinės 
atominės energijos 
lo sąlygose ir sustabdė visus bandymus ir 
paruošiamuosius darbus šioje srityje. Šitokį 
nutarimą dalinai pateisina fuomi, kad taip 
lengviau apsaugoti atomo tyrinėjimo pa
slaptį nuo šnipų, bet kartu neslepia, kad 
taip elgiantis, atlieka daugiau atomo 
gijos strateginiams tikslams.

Labai didelį kapitalą amerikiečiai 
tuoja naujo tipo ginklų paruošimui 
bandymui. Tęsia gamybą, kitiems dar ne
žinomų, ginklų, kuriuos nesuspėjo panau
doti kare, stato požeminius fabrikus ir san
dėliams patalpas, pritaikant juos būsimo 
karo apsaugos reikalavimams. Ginklavimo
si fabrikų statyboje ir (rengime pasireiškia 
didelė pažanga, palyginus su buvusiojo

galėtų būti panaudoti

įstaigos nutarė atidėti 
išnaudojimą taikos me-

ener-

inves- 
ir iš-

karo praktika. Tuomet papratai ruošė ma
žesnes papildomas įmones prie jau esamų 
taikos meto pramofiės įrengimų, ir panau
dojo šiuos fabrikus karo produkcijai. Da
bar šitoks principas nebetinka, nes moder
niąsias karo reikmenis pagamina pagal to
kius chemijos ir technikos principus, kurie 
taikos meto pramonėje dar visai nežinomi.

Statant ir įruošiant naujo tipo fabrikus, 
vis tik reikia skaitytis su milžiniška rizika, 
nes šiuo metu negalima šitokį fabriką iš
naudoti taikos meto aplinkybėse, todėl jie 
finansiniai neapsimoka. Praktiškai išban
dant techniškuosius išradimus, kurie reika
lauja naujų gamybos metodų ir visuomet 
naujų mašinų, gali po trumpo laiko su di
delėmis išlaidomis pastatyti įrengimai pa
sirodyti jau pasenę ir nepritaikomi. Todėl 
amerikiečiai surado būdą apsisaugoti nuo 
šitokių milijoninių nuostolių. Dabar JAV 
stato taip vadinamus prototipų fabrikus. 
Tai yra išbandymuo įrengimai, kuriuose 
vyksta pilnas produkcijos procesas, bet la
bai mažu mastu. Ten praktiškai įvykdo 
karo latoratorijų naujausias idėjas. Šiuo 
būdu numatoma išspręsti daug techniškų ir 
organizacinių problemų, lengvai įvykdant 
eventualiai reikalingiausius patobulinimus.

Šių bandymų fabrikų kvalifikuotas tech
niškasis personalas vėliau galės užimti at
sakingas vietas didžiosiose įmonėse, jei jų 
statyba būtų reikalinga. Tose įmonėse nu
matoma išbandyti taip pat revoliucinius 
patobulinimus gamybos technikoje, prak
tiškai išnaudojant atomo skaldymo energi
ją, pav.: su paprastu vienos rankenos pa
sukimu automatiškai suvirinti visas tanko 
arba automobilio dalis, kas paprastai rei
kalauja daug darbo ir didesnio darbininkų 
skaičiaus.

Prototipų fabrikų skaičius smarkiai di
dėja. Ginklavimasis vyksta miniatiūroje, 
t. y. ginklavimosi reikalams dirbančiosios 
jėgos išskirstytos po laboratorijas ir ma
žąsias praktiškų bandymų įmones. O valsty
bės apsaugos uždavinys yra, kad bet ku
riuo metu tauta būtų pasiruošusi su vienu 
mostelėjimu pavirsti karo arsenalu, kuris 
apimtų visas pajėgias darbo jėgas ir ištek
lius. Tada, JAV kariuomenės pajėgumas bus 
tokiame laipsnyje, kokį bus pasiekusios karo 
laboratorijos ir prototipų fabrikai. (LZ)

veno Napoleono pralaimėjimą ir didįjį 
Maskvos gaisrą. Jo tėvas mirė turėdamas 
173 metus, o jo motina „tik” 117 metų.

Draudimai, papročiai, (statymai.
New-Yorke dar ir dabar yra (statymas, 

kuriuo draudžiama netoli arklio išskleisti 
lietsargi. Nebraskoje kirpėjams nuo 7 va- 
landos ryto iki 7 vai. vakaro draudžiama 
valgyti svogūnus. Vyras, pabučiavęs 10 
kartų moterį Massa - Hussette, turfs ją 
vesti. — Oklahomoje moteris gali atsisėsti 
vyrui ant kelių tik prieš tai padėjus pa- 
duškaitę. — Vienoje JAV pietų valstybėje 
griežtai draudžiama eiti f bažnyčią su re
volveriu. Pietų Caroling vedusiųjų lovos 
turi stovėti viena nuo kitos mažiausiai 60 
centimetrų atstume.

Televizijos telefoną*
Sovietų Sąjungoje esąs išrastas telefono 

aparatas, kurio pagalba kalbantieji gali 
vienas 
ekrane, 
vas.

kitą matyti tam tikrame mažame 
Išradėjas yra inžinierius Zacharo-

Nosinė muziejuje
Muensterio muziejuje, Vestfalijoje, da

bar galima matyti išstatytą nosinę. Ji tuo 
ypatinga, kad yra vienintelė, kuri per pas
kutinį dalinimo kontingentą buvo paskiria 
„Wirtschaftsamtui” išdalinti visiems gyven
tojams. Lygiaverte retenybe yra vienas 
vyras iš Paderborno, kuris buvo vieninte
lis žmogus, savanoriškai užsiregistravęs 
griuvėsių valymo darbams.

RAUDONAS LAISVĖS SAULĖLYDIS
Šio straipsnio autorius yra Daily Te

legraph specialus korespondentas Vie
noje Erikas Downtonas, kuriam teko 
stebėti Rytų Europos (vykius iš arčiau. 
Čia dedame straipsnio vertimą. Red.

Nuo Baltijos iki Juodųjų marių, nors ir 
su prigesintomis šviesomis, yra vaidinama 
tragedija. Tai sena revoliucijos tragedija, 
kuri praryja ir savo vaikus. Tos tragedijos 
procesas vyksta su šlykščių panašumu dau
gelyje valstybių. Keliavimo sunkumai ir įvai 
rios cenzūros formos varžo britų ir ameri
kiečių korespondentus, kad galėtų duoti iš
samius pranešimus apie reiškinius. Labai 
dažnai korespondentai už reportažus būna 
apkaltinami „naujų demokratijų” šmeižimu.

VIENINTELIS JŲ NUSIKALTIMAS
Iš įmetamų į šiukšlių vežimą ir nuveža

mų prie kartuvių vos keli yra kalti. Bet dau 
geŲs iš jų visą gyvenimą tarnavo revoliu
cijai ir svajojo apie socializmą. Šiandien jų 
nusikaltimas tas, kad jie buvo per dideli li
beralai ir nenorėjo tarnauti naujam totalita
rizmui. Daugumoje yra vyrai, bet kartais ir 
moterys, kurie padarė daugiau seno repre- 
syvaus režimo pašalinimui, negu geležiniais 
veidais fanatikai, kurie juos teisia. Kada 
šios aukos atvedamos iš žiauraus politinio 
kalėjimo išklausyti iškreipto teisingumo, ku 
ris yra jų teismas, jos turi pasiduoti sa
dizmui, kuris vadinamas „liaudies tribuno
lu”. Tokiu vardu tribunolai, su baisiais pa
vyzdžiais, kieta grandine apjuosia visą_ Ry
tų Europą.

Ar teismas vyktų Varšuvoje, Berlyne, So
fijoje, Budapešte ar Bukarešte, forma yra 
ta pati. Tie patys kaltinimai ir frazės: „liau 
dies priešai”, „konspiracija prieš demokra
tinę valdžią”! „špionažas žinomų užsienio 
valstybių naudai”, „fašizmo simpatikai”.

Paklusni partijos spauda pradeda šaukti. 
Aplamai komunistų spauda yra vienodai 
nuobodi. Dažnai net formatas ir typografi- 
nis paruošimas viename krašte turi įsidė
mėtino panašumo su kitu.

PROTESTAI IGNORUOJAMI

Kaip aš, taip ir kiekvienas komunistų 
spaudoje galėjo pastebėti, nežiūrint nepa
prasto atstumo tarp Albanijos ir Kinijos, ir 
susidaryti tvirtą nuomonę, kad kur nors čia 
yra didelis centralinis planuotojas. Bruta- 
liškiausia tragedija vyksta dabar Rumuni
joje. Masiniai opozicijos partijų narių areš
tai, šlykštūs kalėjimai, kankinimai, sureži
suoti teismai. Grozos vyriausybė yra tokia 
ciniška, kad ji 
paneigti, kada 
bės įrodo jog 
žmoniškumą.

Matomai ši
dėl to jaudintis, nes ir sovietų atstovas

visai nesivaržo šabloniškai 
svetimų valstybių vyriausy- 
tai yra nusikaltimas prieš

vyriausybė nemato reikalo

(pirmininkas) Kontrolės Komisijoj meta 
britų ir amerikiečių griežtas protesto notas 
į krepšį.

1945 m. kovo mėn. dr. Groza, komunis
tas, Vyšinskio buvo pasodintas t ministe- 
rio pirmininko kėdę.

Rusijos remiama, nors ir nelabai ttakama 
vyriausybė, nežiūrint „Foreign Office” ir 
„State Departament” notų, šeimininkavo. 
Notose buvo nurodyta, kad praėjusių me
tų rinkimai nebuvo nei laisvi, nei teisingi.

Nauja persekiojimų banga užliejo kraštą, 
kurios tikslas nušluoti J. Maniu — ūkinin
kų ir M. Brataniu '— liberalų partijas. Ta
čiau represijos neatnešė pagerėjimo, kurio 
tikėjosi komunistai. Dideli ūkiniai sunku
mai, infliacijos pavojus gresia, badas Mol
davijoje ir antisemitizmas toks didelis, kad 
po 250 Rumunijos žydų kasdien atvyksta 
gydytis i vieną žydų ligoninę Vienoje.

Rumunijos pietų kaimynas Bulgarija taip 
pat sistemingai žlugdo opoziciją. Čia šei
mininkauja komunistiškas Tėvynės Frontas 
vadovaujamas M. G. Dimitrovo, buv. Ko- 
miterno vykdomojo komiteto generalinio 
sekretoriaus, kuris tuojau po karo grįžo į 
Bulgariją.

Protestai prieš nuteisimą mirties bausme 
Nikolo Petkovo, liberaliųjų ūkininkų ir 
opozicijos vado, pasipylė iš viso pasaulio, 
nekalbant jau apie Londoną ir Vašingtoną.

SLAPTOSIOS POLICIJOS AKTYVUMAS
Kitos kairiojo sparno, bet antikomunistinės, 

figūros turi pakelti Įvairius sunkumus, 
ypatingai agrarai, socialdemokratai ir de
mokratai.

Net gen. Kyrilas Stanchevas, kuris už 
bendradarbiavimą su Raud. Armija buvo 
apdovanotas net sovietų ordenais, pasidarė 
„nepatikimas”. Jis uždarytas taip pat laukia 
fprast i kaltinimų.

Tas pats ir Jugoslavijoje, kur viešpatauja 
Dimitrovo artimas draugas maršalas Tito. 
Tarp žymiausių vyriausybės organizacijų 
čia yra Osna( slaptoji policija, kuri areš
tavo dešimtis tūkstančių žmonių, nes jie, 
žinoma ar spėjama, nepritaria dabartiniam 
režimui.

Vėliausias žygis prieš disidentus yra nu
teisimas sušaudyti eilę slovėnų intelektualų. 
Jų tarpe ir prof. Boriso Furlau, socialdemo
krato, kuris buvo laike karo Jugoslavijos 
vyriausybės Londone švietimo ministeris. 
Dabar jo bausmė pakeista 20 metų kalė
jimo. '

ATSPARUS KRAŠTAS
Vengrijoje kova prieš komunistų kontrolę 

yra stipri nežiūrint Raud. Ąrmijos para
mos komunistams, kurie jau seniai valdžią 
galėjo Į savo rankas paimti (Rugs. 2 d. pa
ėmė. Red.) Vengrijos komunistų partija 
skaičiumi silpna, nes per pirmuosius rin-

kimus tegavo 17 °/o balsų. Be sovietų da
linių buvimo turi dar viena pliusą, kad jie 
turi pajėgų vadą ir politiką Matyas Ra- 
kosi.

Slaptoji ir karinė policija komunistų 
kontroliuojama. Keletas didžiai gerbiamų ir 
gerai žinomų demokratų laukia teismo ir, 
žinoma, už „išdavystę”, bandymą „vyriau
sybę nuversti”.

Palyginamai ramus laiko periodas nunio
kotoje Lenkijoje vėl sudrumstas naujais 
areštais ir teismais — Mykolaičiko ūkininkų 
partijos narių, socialistų ir kelių kunigų.

NEGAILESTINGA MAŽUMA
Taip visoj rytinėj Europoj mes matome 

fazę, kurioje komunistų mažumos sten
giasi konsoliduoti savo pozicijas, be pasi
gailėjimo šluodamos savo politinius opo
nentus, (skaitant — o gal kai kas pasakytų 
ypatingai — kairiojo sparno partijas, ku
rios atmeta komunizmą.

Visuose šiuose kraštuose komunistai žino 
ir prisipažista esą mažumoje, ūkininkų in
dividualizmas, plius kartūs prisiminimai 
raudonarmiečių ekscesų, daro satelitinių 
valstybių gyventojus sunkiai Maskvos pro
pagandai palenkiamus.

Komunistai būdami po geležine partijos 
disciplina, žinodami ko jie nori ir remiami 
begalinės Sov. S-gos jėgos, tvirtai sėdi 
balne. Palaipsniui jie kuria savo sistemą.

Reikia pripažinti taip pat, kad jie pro
jektavo sveiką industrijos planavimą ir re
konstrukciją. Tačiau jų gyvenimo standar
to ir kultūros pakęlimo schemos būtų pa
tikimesnės, jei politinio spaudimo priemo
nės pasikeistų. Simfonija, piešinys ar poe
ma — viskas turi paklusti diktuojamai po
litikai.

NEAPYKANTA VAKARAMS
Kontra — revoliucijos baimė, kad seni 

neprogresyvūs elementai nepatektų vėl i 
valdžią, yra apėmusi visą Ryt. Europą. Ta 
baimė pavirto į ginklą, kuris nukreipiamas 
ne tik prieš visus aiitikomunistus, bet ir 
prieš tubs kurie visą gyvenimą praleido su 
kairiojo sparno politikomis.

Šitie režimai nori palaikyti prekybinius 
santykius su mumis (anglais) ir su Ameri
ka. Tas sutinka su jų dabartiniais tikslais. 
Bet jie su geležiniu šaltupiu neapkenčia mū
sų gyvenimo būdo ir idealų. Jie tikrai tiki 
marksistų mokymo dialektika, kad Vakarų 
Europos ir Siaur. Amerikos socialinė 
struktūra artinasi prie žlugimo. Marksizmo 
— Stalinizmo dialektika vakariečiams gali 
atrodyti politiškai juokinga, bet valdovams 
ypatingai stipraus bloko, kuris supa Šven
tas Rusijos žemes, yra šventa dogma. Tos 
dogmos dėstytojai tiki, kad šiūkslių vežimai 
vieną gražią dieną dundės Londono Va
šingtono ir Paryžiaus gatvėmis. —

Zi
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VYT. ALANTAS

Nuo galybės viršūnių iki bedugnių
Vytauto Didžiojo pastangos sukurti lietuviškų Commonwealth^ ★ Ar tikslu minėti nejvykusios karūnacijos 

sukaktuves? ★ Rugsėjo 8-ji ateities perspektyvoje
Lietuvos kelias nuo 1430 m. rugsėjo 8 d. 

iki 1947 m. rugsėjo 8 d. eina nuo galybės 
viršūnių iki despiratiškų bedugnių. Toje 
viršūnėje spindi karališkas vainikas, o be
dugnėje siautėja pamėklės, tykojančios mus 
praryti.

Kai Vytautas Didysis nusprendė vaini
kuotis Lietuvos karaliumi ir net paskyrė 
savo vainikavimosi dieną, rugsėjo. 8 d., jis 
norėjo duoti Lietuvos valstybei tvirtą pa
grindą, nepriklausanti nuo jokių pašalinių 
politinių veiksnių, norėjo sukurti lietuvišką 
commonwealthą, kuriame karūna jungtų 
visas Lietuvos Didžiajai Kunigaikštijai 
priklausančias įvairias tautas. Jei tai jam 
būtų pavykę, Lietuvos valstybės raida būtų 
pakrypusi | kitą, reikia manyti, daug mums 
palankesnę pusę. Labai galimas dalykas, 
kad karūnos idėja būtų apjungusi anuo 
metu Lietuvos valstybėj priklausiusių tautų 
mozaiką j vieną lietuvių valstybės minties 
persunktą vienetą. Kita vertus, Vytauto 
Didžiojo įpėdiniams karūna būtų davusi Į 
rankas labai tvirtą ginklą tolesnėje kovoje 
dėl Lietuvos valstybės savarankiškumo iš
laikymo.

Bet, kaip žinoma, lenkai imperatoriaus 
siunčiamą karūną „konfiskavo”, o antrosios 
karūnos — ši kartą ji buvo siunčiama nebe 

v
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Balys Augustinavičius
v . v .

Žeme Pažadėta 
t

Dar mes tvirti ir nepalūžę,
Linksmi tėvynės žemėn grįšim. ■
Ir akyse spindės gegužiai, 
Baltai žydės mūs soduos vyšnios — 
Ir braidžios pievomis saulužė.

Gimtais laukais žygiuosim drąsūs — 
Mums linkčios ąžuolai, berželiai...
Ir pakelėse sveikins sesės 
Gėlių glėbiais užtvindę kelią, 
O rausvą žiedą vilgys rasos ...

Skardžiom dainom sodybas kelsim — 
Aidės ir kelio akmenėliai — — 
Darbščia ranka javus nuo skalsių, 
Usnis nuo tako pamažėliai — 
Mes derlių tėviškei išmelsim.

Ant pliko lauko; ant degėsių 
Snkursim žydinčias sodybas, 
Žalių rūtelių vėl prisėsim — 
Keleivis tolimas, paklydęs f 
Atras sau poilsiui pavėsi ...

Arimuose |minsim pėdas
Ir prakaitas lašės j vagą.
Ant pelenų vėl rugio žiedą 
Išvysim saulėj skaisčiai degant — — 
Ten, mūsų žemėj pažadėtoj-------

(Iš paruošto spaudai eilėraščių rinkinio 

„Širdim l tėviškę”)

Emilė Pas a 1 a n t ė ;

„Žeme,Wist
(Vaikystės

Išpraususi, pavalgydinusi ir suguldžiusi 
vaikus, senoji geraširdė Teklė dar papasa
kojo jiems keletą pasakų. Vėliau dar ilgai 
jį triūsė ■ virtuvėje, barškino indus. Aštuon
metė Birutė tingiai vartaliojosi savo lovu
tėje. Miegas jokiu būdu nelipdė jos Įspū
dingų ir blaivių blakstienų; jos siela vis 
dar negalėjo suvirškinti tų, Teklės pasakų 
sukeltų, skaitlingų ir margų vaizdų. Ji dar 
matė tą šykštųjĮ išdidų pirkit, kuriam lau
mės išpranašavo, jog skurdžios trobelės 
savininko naujagimis sūhus ves jo gražuolę 
dukterj. Birutė keliavo su juo tą tamsią 
ir vėjuotą naktį tamsia ir aukšta giria ir 
matė, kaip atsargus pirklys su savo tar
tais įkėlė erelio lizdan skarose suvyniotą 
cūdikėlĮ. Vėl jos laki vaizduotė sutiko nuo 
ligonio grįžtančią senojo klebono karietą. 
Bekalbėdamas savo poterius, jis girdi 
graudų vaiko verksmą. Birutė aiškiai mato 
žilo senelio susikaupus} veidą, kada jis, 
ranką pakėlęs, liepė vežėjui sustoti. Jos 
mažoji širdelė plaka džiaugsmu, kada tar
nas Išlipo iš medžio rankose laikydamas 
dar nespėtą erelio sudraskyti kūdiki. Ji 
naujai pergyvena tas laimingas dienas, ku
rias vaikas praleidžia beaugdamas pas ge
rąjį kunigą. Tik staiga vėl mergaitės blak
stienos susitraukia, — blogasis pirklys gera
jam berniukui kasa duobę. „Kad tik jis tą 
rytą pirmas neateitų — kenčia jinai. Bet čia 
jos mieguista galvelė pina jau kitą vaizdą. 
Tai gelžinsnapis skrenda, o štai irbaronko-

per Lenkiją — Vytautas nebesulaukė: jis 
mirė su širdgėla, kad negalėjo apvaini
kuoti viso savo gyvenimo darbo. Ištiesta 
ranka i vainiką bejėgiškai nusviro. Tai, 
tur būt, tragiškiausias likimas didvyrio, 
kuris turi mirti, stovėdamas savo didžiojo 
tikslo angoje. '

Po Vytauto Didžiojo mirties Lietuvos 
galybės neapvainikuota viršūnė ėmė 
blankti ir grimsti i užmiršti. Ilgainiui žlu
go ir pati Lietuvos valstybė, ir mūsų kai
mynai ėmė varyti vinis ir l lietuvių tautos 
grabą. Žinome, kaip lietuvių tauta vėl pri
sikėlė, atkūrė savo valstybę ir vėl ją pra
rado. Apie tai nėra reikalo kalbėti. Šian
dien mes žiūrime į Žalgirio mūšio laimė
tojo gadydę iš gilios bedugnės, kurioje mes 
dustame ir iš kurios tiesiame rankas l 
laisvę. 1

Vadinasi, rugsėjo 8-ji yra paskirtos, bet 
nejvykusios karūtaacijds data. Jei taip, tai 
kokia tada prasmė ją švęsti? švenčiamos 
laimingų {vykių dienos, bet kam švęsti lie
tuvių tautos neįvykusios svajonės dieną? 
Vytautas Didysis tą dieną savo asmenyje 
turėjo apvainikuoti lietuvių tautos politinį 
ir valstybinį genijų, kuris*būtų Įamžinęs 
mūsų valstybės tęstinumą, o iš tikrųjų, ga
lima sakyti, įvyko priešingai: nuo tos vie
tos mūsų valstybės vežimas ėmė riedėti j
pakalnę. Tai kokia prasmė tą tragišką kryž
kelę atžymėti iškilmėmis ir rašyti apie ją 
straipsnius įr ruošti paskaitas?

Tokių balsų buvo galima išgirsti Ne
priklausomoje LieĮuvoje, panašių sampro
tavimų girdime ir tremtyje. Ir labai rimti 
žmonės tvirtina, kad tos datos' parinkimas 
tautinei šventei nebuvęs vykęs. Kaip žino
me, ta šventė buvo Įvesta Nepriklausomy
bės metais. Bet ar šventės sumanytojai iš 
tikrųjų būtų.,.padąrę tokią klaidą, kaip kad 
vienas kitas nęrėtų mus įtikinti?

Taip aiškindami, atrodo, būsime per ma
ža jsigilinę į rugsėjo 8 d. prasmę. Tautos 
mini ne tik savo laimėjimų datas, bet 
susikaupia ir ties savo nelaimėmis, kurių 
prisiminimai auklėja tautinį solidarumą bei

Ina Wians'
įrišimi nimai)

mis užsnigo... Tai gražu ir juokinga. Bet vėl 
ji mato, kaip tamsioje ir paslaptingoje jau
joje prie berno kepamų bulvių prisėlina 
žvalus vokietukas. Jo nosyje tik viena sky
lutė, o kojos baigiasi jaučio letenom ... 
Jis ima derėtis; kad bernas jam parduotų 
savo sielą. JI žegnodamas bernas vis la
biau slenka prie durų. O tam vokietukui 
vis labiau didėja ragai, jo galva pavirsta 
į baisią jaučio galvą ir vis dar auga, 
auga ... Birutėlei išrodo, jog dabar ji vis 
labiau artėja prie jos,, jau jau ją pagriebs... 
Ji baisiai surinka. Atbėgusi iš virtuvės 
Teklė negali jos nuraminti, ji dabar bijo 
viena miegoti. ,

Tada iš virtuvės ateina ir senoji piemenė 
Uršė ir kiaulašerė Petronė. Visos jos čia 
įsitaiso su savo mezginiais — vilnonėm 
kojinėm. Tik susuktomis rankomis Uršulė 
sėdi be darbo. Ji užsimąsčiusi žiūri j kertę, 
tartum ten ką žingeidaus matydama. Bi
rutėlė baimingai seka ją savo išplėstomis 
akutėmis ir jai darosi vėl nejauku.

— Niekas nežino, kiek mudviem su a. a. 
broliene Useliene tą naktį teko išgyventi — 
kalbėjo Uršė, nebegalėdama sulaikyti įsi
bėgėjusių minčių. Ji net nepastebėjo reikš
mingo Teklės žvilgio, norėjusio ją sulai
kyti.

— Jau pradėjo temti, kada mes įėjome l 
mišką. Iki šiūbelienės trobelės dar buvo 
keletas varstų. Miško medžiai išrodė lyg 
kokie siaubingi šešėliai. Mums po kojomis

Vienybę. Kas gi yra vieno ar kito istorinio 
Įvykio viešas minėjimas? Tai yra bendras 
tautos susikaupimas, atsidavimas vienai min 
čiai ir jausmui, viešas savo džiaugsmo ar 
nusiminimo pademonstravimas.

Visi dar gerai atsimename, kaip visa 
mūsų laisvos Lietuvos spauda išeidavo ge
dulo rėmais Vilniaus pagrobimo sukaktuvių 
dieną, kaip tada būdavo ruošiamos pąskai- , 
tos ir šaukiami susirinkimai. Visa lietuvių 
tauta tą JvykĮ minėdavo su liūdesiu, bet 
kartu ir su įsitikinimu, kad teisybė laimės, I 
kad sostinė mums bus grąžinta. Tai bū- į 
davo ne tik liūdesio, bet ir pasiryžimo 
diena, pasiryžimo vis su didesne energija' 
kovoti dėl teisybės atstatymo. Laimingų. 
Įvykių minėjimas sukelia tautos džiaugsmą 
bej pasididžiavimą, tautinių nelaimių pri
siminimai stiprina tautinį solidarumą bet 
pasiryžimą taip vairuoti savo likimą, kad . 
tų nelaimių būtų ko mažiausiai.

Arba, sakysime, Dariaus ir Girėno ne
pavykęs transatlantinis žygis. Kaip Vytau
tas Didysis savo karūną, taip tie didvyriai 
beveik ranką ištiesę galėjo pasiekti savo 
tikslą, bet jo nepasiekę žuvo. Jų tragedija, 
imant psichologiškai, panaši į Vytauto 
Didžiojo istorinę tragediją. Bet Dariaus 
ir Girėno nepavykusio žygio sukaktuves 
mes minime kasmet, ir niekas nekelia balso,
kad tai būtų netikslu ar neprasminga. Mi
nėdami tų dviejų narsių lakūnų žuvimą, 
mes ne tik liūdime, bet didžiuojamės bei 
džiaugiamės jų, kaip lietuvių tautos Sūnų, 
sugebėjimais, pasiryžimu ir valia. Ir savo 
žuvimu jie. pasitarnavo lietuvių tautai.

Todėl ir rugsėjo 8-sios minėjimas nėra 
tik nuogo nejvykusios karūnacijos fakto 
prisiminimas. Mes tą dieną minime, be 
abejo, apgailestaudami, kad Vytautui Di
džiajam nepavyko užsidėti karaliaus vai
niko ant galvos, bet kartu mes vis dėlto juo 
ir didžiuojamės, nes jis mums yra artimas 
ir brangus laimėje ir nelaimėje. Galvodami 
apie Vytautą Didįjį, Darių ir Girėną, ar 
pagaliau apie Radvilą, kuris su švedų pa
rama svajojo atkurti Lietuvos valstybę, mes 

vėlėsi ir traškėjo' sausos šakos, bet reikėjo 
eiti pirmyn, nes ir kelias atgal buvo taip 
pat ilgas.

Birutėlė dar labiau susirietė savo patalė
lyje ir godžiai klausėsi taip keistu patapu
sio Uršės balso. Ne, tai nebebuvo pasaka, 
tai virto šiurpiai mergaitės išgyvenama 
tikrove. Dabar jai išrodė, jog ne Uršelė, 
bet ji pati keliaujanti tą niūrią naktĮ pas 
paslaptingą senę, kuri nuo įvairių ligų mo
ka pagaminti visokiausių vaistų.

Kelio galo vis nesimatė,' Ėmė lengvai 
lašnotiA Stipriai įsikabinusi j Uršės ran
kovę, uselienė vis labiau prie jos glau
džiasi. Jos abi slydinėja, užkliūdamos už 
krūmų. Taip pamažu išsikasa į laisvesnę 
aikštelę. Debesys prasiblaivo, net pusė mė
nulio joms nusišypso iš po dangaus skliau
to. Čia Uršė staiga sustoja ir trina akis.

„Man rodosi, jog mudvi būsime paklydu
sios”.

Vėl eina jos atgal į kitą pusę. Ir vėl 
išeina,, j tą pačią aikštelę, o Siūbel'ienėi 
trobelės kaip nėra, taip nėra.

„Čia jau nebe su geru, — sako Uselienė 
— matomai jau mus vedžioja klaidutis.”

Jodvi atsisėdo ant griovio kranto ir ėmė 
pbteriauti. Pasimeldusios, vėl pakilo. Vis 
tiek reikia eiti. Dabar Uršė lyg ėmė atpa
žinti vietą. Taip. Dar čia paeis keletą 
žingsnių i kairę ir tada jau bus lygus ke
lias. O ten, pamiškėje, jau turi būti ir tro
belė Eina jodvi ir atmintinai kalba Panelės 
Švenčiausios Litaniją. Staiga pro jų šalt, 
kriū-kriū bekriūkdamas ir joms po kojo
mis besimaišydamas, prabėga paršelis.

— Toks deglas, mituliukas. — aiškina 
kalbėtoja, Ji tik pamosikavusi savo rožan
čiaus kryželiu ir jis, kaip žebenkštis nunėrė

Benys Rutkūnas

Partizanu kraujas
Saulėtekio rasa žilvičiai plaujas 
ir kalas metūgės, šakytės — 
o kloniuos žydi sukrekėjęs kraujas 
ir šąla brolis iš namų išvytas.

Nuo kalno šoka upės sraujos; 
pavasaris kvapniuos arimuos — 
o žemėn sunkiasi artojų kraujas 
ir keikiasi žmogus žmogum užgimęs.

Žieduos pasaulis pinas naujas, 
atolai kelias, rudenio raškyti —' 
o toliuos — raudos, žaizdos, kraujas 
jtnogaus, pakilusio į laisvės rytą------

(Iš knygos „Sparnus man meta 
paukštės”).

GRAŽIOJI LIETUVA - 
KETONŲ APYLINKĖJE 

(Sėdos valsč)
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visų pirma vertiname ir branginame jų 
pastangas bej užsimojimus patarnauti Lie
tuvos gerovei. Ne kiekvienam didvyriui 
pavyksta pasiekti savo tikslą, bet pačiame 
jų siekime glūdi skatinamoji galia bei už- 
krečiąs pavyzdys jų palikuoniams. Energi
ja, veržlumas, pasiaukojimas bendram la
bui jau savaime yra didelės vertybės, bū
dingos rinktiesiems tautos sūnums. Didvy
riai kartais sukniumba po savo naštos sun
kumu, bet nuo to jų didvyriškumas nė kiek 
nenukenčia ir jų pavyzdys ateinančioms 
kartoms nė kiek neaptemsta.

Šio rašinio pradžioje pastebėjau, kad 
šiemet mes minime rugsėjo 8-ją, išgyven
dami baisiausią savo tautos tregediją. To
dėl ta šventė mums darosi juo reikšmin
gesnė jr brangesnė. Lietuvių tauta šiandien 
išgyvena didvyrišką gadynę, todėl jos dva
siniai ryšiai su praeities didžiaisiais lai
kotarpiais ir su jų vadais savaime tampa 
tampresniais. Kad mes iš praeities stiprybę 
semiame, mums yra pasidariusi sena tiesa, 
kurią mums paliko aušrininkai ir varpinin- 

miškan. Taip dažnai piktoji dvasia mėg
stanti, jei ne jaunu vokietuku, pasiversti 
įvairiais gyvuliais ...

t i šiaip taip jodvi prieina miško galą ir 
jau prieblandoje mato tokią susikūprinusią 
palinkusią pamiškės trobelę. Iš priploto 
kamino vos vos kilo tingus dūmelis. Reiš
kia jos turinčios laimę — paslaptingoji 
Šiūbelienė yra namuose.

Niekas nežino kas ji per viena ir iš kur 
atkeliavusi. Gyvena ji čia nuo sena su se
serim ir niekur iš savo trobelės neišeina, 
su niekuo nebendrauja. Tik dienos ar kitos 
bėdos prispausti žmonės ateina pas jas pa
galbos šauktis. Tada jos suvirina iš įvai
rių, tik joms težinomų žolelių ir šaknų ar
batą ar pagamina kitokių vaistų. Geriau
siai jos mokančios užkalbėti rožę, kur tik 
ji žmogui Įsimestų. Tik tada reikia pas jas 
eiti prieš saulės nusileidimą arba jos užte
kėjimą, ir jai nuoširdžiai tikėti. Jeigu tik 
Šiūbelienė pastebės, kad netiki, tai pasakys: 
„Kam pas mane atėjai?” ir daugiau jos 
nebeprakalbinsi. Ne, negali būti, kad ji 
veiktų drauge su piktąja dvasia, nes ji, at
likdama savo užkalbėjimus, liepianti kalbėti 
poterius. Kartais ji pati kalbanti maldelę, o 
ligonis tunįj kartoti. Tik niekas niekados 
nejstengęs atsiminti jos žodžių ...

Pagaliau jodvi priėjo trobelę. Durys ne
buvo užsklęstos, jų stumteltos tuoj atsivėrė, 
o keistas dundesys nuaidėjo tamsiame prie
angyje, o dusliai iš gilumos atsiliepė mo
ters balsas:

„Kas ten? Ko reikia?...”
Jodvi bailiai pasakė savo vardus. Kam

bario durys atsidarė ir iš prie židinio 
'stovinčios balanos šviesos lengvai nušvies
ta pasimatė mažo ūgio, balta pasipūtusia

kai. Apie tai mes giedame savo himne. Bet 
giedodami šį savo himno posmą, mes 
ypatingai pajuntame jo gilią prasmę rug- 
rėjo 8 d. šviesoje.

Romantiškai mes Į savo praeitį nebežiū
rime: mes vertiname ją realiai. Bet irskep-i 
tiškiausias protas mūsų praeities didybės 
negali nei sumažinti nei nuvertinti. Jej ma
ža, vos pusės milijono gyventojų tauta pa
jėgė sukurti milžinišką milijonais kvadrai 
tinių kilopietrų skaičiuojančią .imperiją^ 
vadinasi, turėjo pakankamai energijos, ka
rinių bei diplomatinių sugebėjimų tam 
didžiam tikslui pasiekti ir ne tik pasiekti, 
bet ir tą milžinišką mozaikinę, valstybę Ui 
laikyti. Tai yra nenuginčijamas faktas.

Man rodos, skaitytojas supranta, ką tuo 
aš noriu pasakyti. Mes esame anų didžių 
laikų paveldėtojai. Mūsų gyslomis teka: 
mūsų prosenolių kraujas. Lietuvos valstybė 
antra kartą žlugo, bet tauta pasilieka. Aš 
noriu pasakyti, kad jei mūsų prosenoliai 
sugebėjo sukurti milžinišką imperiją ir 
šimtmečius ją išlaikyti, tai ar mes, jų ai
niai, nerasime savyje pakankamai ištver
mės išgyventi dabartinei tragedijai, išgel
bėti tautai ir atstatyti valstybei? Jei mes 
šiandien sugniūžtume, mes nebūtume verti 
savo istorijos.

Kad Vytautui Didžiajam nepavyko užsi
dėtu karališko vainiko ant savo žilos gal
vos, mums skaudu, bet jo pastangos, jo il
gas ir audringas gyvenimas, paskirtas Lie
tuvos tarnybai negali mums nesukelti teisė
to pasididžiavimo jausmo ir negali nejk- 
vėpti mūsų, jo palikuonių, sekti jo pavyz
džiu ir toliau atkakliai kovoti dėl tų pačių 
idealų, dėl kurių kovojo Žalgirio nugalėto
jas. Juk mes esame teisėti jo testamerfto 
vykdytojai.

Rugsėjo 8-ji yra labai prasminga mūsų 
istorijos data. Nuo jos praėjo daugiau kaip 
500 metų. Lietuvių tautai gal dar teks iš
gyventi daug ir ilgų tragiškų momentų, bet 
ir sunkiaisiais bei laimingaisiais laikais 
rugsėjo 8 d. visada mums pasiliks kaip 
aukščiausios Lietuvos galybės simbolis.

galva, vidutinio amžiaus’ ir pusėtinai pa
trauklaus veido moteris.

Uršė, rodydama jai ištinusias raudonas 
rankas, pasakė savo reikalą. Kambaryje 
buvo tamsoka, bet šilta ir jauku. Moteris 
išvirė joms šiltos arbatos, tik jos skonis 
buvo neįprastas, toks savotiškas. Uselienė 
išvyniojo atneštą ryšulėli, išėmė iš jo sū
rio su kmynais, medinį lauknešėli su svies
tu, keletą virtų kiaušinių. Tai joms vaka
rienei. Kitą ryšulėlį padavė Siūbelienei, ku
ri jo neatrišus! padėjo ant stalo. Pakelei
vėms sušilus ir maloniai besišnekučiuojant, 
jos pajautė tingų nuovargi. Šeimipinkė pa
rodė platų suolą, kur jos galinčios pernak
voti. Pati išėjo j kitą kambarĮ. Greit visa 
nutilo. Jaukiai susiglaudusios moterys grei
tai užmigo.

Vidurnakt; mes pašokome keisto triukšmo 
prižadintos. — kiek palaukusi, stipresniu 
balsu tęsė Uršulė — Išrodė lyg kokia pa
slaptinga ranka neramiai braukytų krū
voje ant stalo sudėtų stiklų: jie šokinėjo 
vienas kitą paliesdami ir skambėjo liūdnai 
plonais, niekados mūsų ausimis negirdėtais 
varpeliais. Tai vėl lyg skundėsi, tarsi ne
ramiosios dūšelės nej čyščiuje nebeturėda- 
mos vietos, verkė, dejavo. O neramioji ran
ka vis labiau blaškėsi, lyg visos pragaro dva
sios kažin kuo negalėtų pasidalinti. Mud- 
viems ant galvos plaukai atsistojo. Tik iš vien 
drebėjome, viena prie kitos prisiglaudusios. 
Ant stalo barškėjimas vis labiau didėjo, 
dabar jis mums išrodė lyg viena pragaro 
muzika. Staiga lyg kaž kas labai sunkaus 
nukrito, o stiklai nuskambėjo t visas pu
ses ...

— „Sveika Karaliene, Juozapai Šventas”.
(Nukelta l 4 pusi.) *
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Ministeris Povilas Zadeikis aplankė tremtinius
Svarbiais tarnybos reikalais iŠ Vašing

tono atvykęs į Europą Lietuvos nepapras
tas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Po
vilas Zadeikis aplankė ir keletą tremtinių 
stovyklų. Rugpiūčio 21 d. SchwJbisch 
Gmtlnde, 22 d. — Seligenstadte ir 23 d. — 
Hanau.

jog esąs malonus reiškinys, kad lietuvių 
tremtinių vardas pasaulyje esąs labai auk
štai vertinamas. Pasaulyje įvykęs persilau
žimas. Spauda, kino ir, bendrai, viešoji 
opinija jau esanti tremtinių pusėje. Jis pa
minėjo, kad US lietuviai irgi esą labai daug 
nuveikę krašto išlaisvinimo ir tremtinių

reikalais. Pamažu artinasi metas, ka; tos 
problemos būsiančios išspręstos.

P. Minister) dar sveikino vietos organi
zacijos, įteikė dovanėlių, o choras „Dai
nava” padainavo. P. Ministeris, pažinęs DP 
gyvenimą vietoje, turėsiąs žymiai tvirtes
nės medžiagos mūsų reikalus ginti. (LTB)

Hanau stovykloje per iškilmingą aktą 
LTB Vyr. Komiteto atstovas p. Minister! 
pasveikino visų lietuvių tremtinių vardu. 
Bendrais bruožais nušvietė tremtinių orga
nizacijas, darbo ir maitinimo sąlygas, mūsų 
pasiryžimą švietimo ir kultūros darbuose. 
Paminėjo, kad tremtiniai, daug išgyvenę, 
nepalūžo nei fiziniai nei moraliniai. Jis 
bus ryžtingas faktorius atkuriamai Lietu
vai. Visų tremtinių didžiausias noras grĮžtį 
į Lietuvą. Ndrėtume keliauti 
toną, per Londoną ir kitas 
tik greičiau galėtume apleisti

P. Ministeris savo žodyje

per Vašing- 
sostines, kad 
stovyklas.
pasidžiaugė,

Ponia S. Dovenietw Vyr. Komiteto pasėdyje
S. m. rugpiūčio mėn. 20 d. posėdyje 

Vyr. Komitetas turėjo retą viešnią iš JAV 
— p. S. Devenienę. Vyr. Komiteto Pirmi
ninkas ją pasveikino ir nupasakojo LTB 
struktūrą bei dirbamus darbus.

Viešnia sveikino Vyr. Komitetą Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje vardu. Abi tos organizacijos turi 
emigracijos reikalams komisijas ir Ųondą. 
ALT rūpinasi tremtinių, politiniais reika
lais. Pav., tuoj po karo reikėjo daug pas
tangų dėti, kad jie nebūtų grąžinti j savo

Muencheno Apygardos apylinkių atstovu suvažiavimas

turi dvasinin-
Kai dėl tų 

buvęs lyg ir 
nėra pasinau- 
tremtinių yra

S. m. rugpiijčio mėn. 9 d. įvyko* LTB 
Muencheno Apygardos apylinkių atstovų 
suvažiavimas. J šį suvažiavimą atvyko at
stovai iš visų apylinkių. Po išsamaus Apy
gardos pirmininko pranešimo, 
buvo apibudinti visi 
lūs 
jos dėl emigracijos, 
kių buvo pranešta,

klausimai, kilo

kuriame 
aktua- 

diskusi- 
apylin-

Apygardai 
ilgesnės 

Iš dviejų 
kad IRO pareigū-

Einamuosiuose reikaluose nusistatyta, kad 
apylinkės pranešinėtų tiksliai apygardai ir 
Vyr. .Komitetui apie atvykstančius iš rusų 
zonos ir kitų valstybių lietuvius, o taip 
pat sudaryti apylinkėse nepajėgiančių save 
išlaikyti šeimų ir asmenų tikslią statistiką. 
Viena maža apylinkė paprašė padėti paglo
boti 12 mažamečių išscreeninguotų vaikų. 
Čia pat pajėgesnės apylinkės išsidalino vai-

nai stovyklos gyventojams — darbingiems; kų globa, kitos užtikrino net pilną išlai- 
vyrams (18—40 mt. amžiaus) yra žodžiu! kymą ir mokslą visiems mokslo metams, 
įsakę susiregistruoti iki lapkričio mėn. 1 d. Sektinas pavyzdys kitoms apygardomis! 
vykti darbams Į Belgiją, Prancūziją arvykti darbams Į Belgiją, Prancūziją ar Susirinkimas buvo vedamas darbingoje 
Olandiją. Neužsiregistravę po tos datos nuotaikoje. Posėdžiaujant be ilgesnės per- 
nebus IRO globojami. LTB Vyr. Komiteto traukos 7 valandas, buvo išspręsti visi 
atstovas pranešė, kad visos Bendruomenės! dienotvarkės ir šiaip kilusieji klausimai;
apylinkės turi atkreipti ypatingą dėmesį į | v (LTB)
1fOnnl nmiHllfr. i •• irnblr,, 1 rrvirort ' -

kilimo kraštus. Tos pastangos pavyko. Da
bar ALT reikalauja tremtinius pastoviai 
įkurdinti keturių laisvių kurioje šalyje. Tuo 
tarpu, BALFas tesirūpina tremtinių šalpa.

ALT stengiasi, kad Amerikos lietuviai 
siųstų savo giminėms ir pažįstamiems afi- 
davitus, kad, kai bus priimtas Strattono 
bilius, nebūtų kliūčių įvažiavimui į JAV. 
Iš viešnios pranešimo paaiškėjo, kad pir
menybę be kvotos Įvažiuoti 
kai, profesoriai ir ūkininkai, 
pastarųjų, tai šis nuostatas 
slepiamas, todėl juo lietuviai 
doję, tuo tarpu 8O°/o mūsų 
ūkininkai.
Gerb. viešnia prašė tremtinius, pavaldančius 
plunksną, rašyti straipsnių į JAV anglišką 
periferijos spaudą iš ūkininkų, darbininkų, 
moterų etc. gyvenimo. Tai turėtų labai di
delės reikšmės, ir tie straipsniai pilnumoje 
būtų atspausti, ko negalima pasakyti apie 
mūsų paruošiamus straipsnius didžiajai 
JAV spaudai. Negalint tų straipsnių vietoje 
išversti į anglų kalbą, siųsti juos mūsų 
organizacijoms, kurios pasistengs tai pa
daryti ir nukreips, kur reikia. Taip pat bū
tinai reikia mūsų organizacijoms JAV 
tiksliai pranešti apie JAV zonoje IRO ar 
kitų pareigūnų pasitaikančius sauvaliavimus 
ir tremtiniams daromas skriaudas (pav., 
apie siuntinių iš Amerikos išvogimą ir 
pan.). (L.T.B.)

;■." į .< 
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AUSROS VARTAI VILNIUJE

išscreeninguotus ir vakarų Lietuvos gyven- ' 
tojus, stengiantis jiems padėti materialiai, 
moraliai ir teisiniai. Dėl emigracijos Vyr. 
Komitetas pataria vykti tik ten, kur sąlygos 
tiksliai yra žinomos, pragyvenimo sąlygos 
yra pakenčiamos ir įsileidžiamds šeimos 
plačia prasme. Kur imama tik vienos ly-1 
ties asmenys, skatinant šeimas net išsi-1 
skirti, apie tokią antihumanišką emigraciją 
pranešti atitinkamoms Įstaigoms. Tuo la-1 
biau, patirta, kad IRO centras skatinsiąs ir 
remsiąs emigraciją tik Į tuos kraštus, kur 
bus Įsileidžiami visi šeimos nariai. Baig
damas T. Vyr. Komiteto atstovas prašė 
apylinkių pirmininkus skleisti minti, kad, 
sunkėjant pragyvenimo sąlygoms, tik nusi
skundimais jų nepagerinsime, o savo ener
giją veltui eikvosime. Lietuviai tremtiniai 
privalo likti ir toliau kovojantis veiksnys 
su visa kovojančia Lietuva už pamintą žmo
niškumą ir tautos laisvę. Išvykstant emi- 
gracijon, išvežti bendruomenišką 
dvasią ir pagal 
venimą. Toliau 
reikalai, ir toje 
mai. Sudarytos 
tremtinių ir apygardų suvažiavimus atsto
vams rinkti.

Anglijos gyvenimo sąlygos svetimtau
čiams ne iš karto pažįstamos ir. supranta
mos. Nors Darbo Ministerija sutinka duoti 
darbo svetimtaučiams Įvairiose pramonės ir 

i ūkio srityse, tačiau tuojau susiduriama 
' su Profesinių są-gų specialiais reikalavi
mais. Dėl to nenuostabu, kad pereinamose 
stovyklose žmonės laukia darbo net iki tri
jų mėnesių, o naujų savanorių* įvežimas 
dėl įvairių priežasčių vėluoja.

statuto 
ją tvarkyti lietuvišką gy- 

buvo svarstyta finansiniai 
srityje planuojami pakeiti- 

rinkiminės komisijos į

ANGLIJA IR DARBININKAI
(Mūsų specialaus korespondento Anglijoje)

PROFESINES SĄJUNGOS TRUKDO

Londone leidžiamas lenkų dienraštis 
„Dziennik Polski i ~ .
rugpiūčio 19 d. 196 nr.

Dešimts lenkų, kurie 
prie Portsmouth namų 
nuo darbo, reikalaujant 
sąjungai. Tai yra antrasis iš eilės profesi
nių są-gų žingsnis — po, garsaus me
talurgų (A.E.U.) nutarimo, — nukreiptas 
prieš lenkus, kurie buvo susiradę darbo.

leidžiamas lenkų 
Dziennik Zolnierza” 

rašo: 
dirbo Pauls-Orove 
statyboje, atleista 

Medžio darbininkų

erne, Otlotina Otlano“ (Atkelta iš 3 pusi.)
Paskui moterys pakilo ir išėjo miegoti. 

Tik Teklė paliko su vaikais nakvoti, nes 
šeimininkai žadėjo tik paryčiui tesugrįžti.

Savo lovutėje gulėdama, mergaitė sekė, 
kaip Teklė, atsiklaupusi, ilgai pašnabždo
mis kalbėjo poterius. ’Ji girdėjo kiek daug 
„Sveika Marijų” ir kitų maldų buvo ski
riama „už dūšias čyščiuj kenčiančias”. To
liau, prašant visiems geriausių sveikatų, 
buvo kalbamos įvairios maldelės prie Šilu
vos ir Aušros Vartų Motinėlių, prie šv. 
Antano, Jurgio, Kazimiero ... Paskui mer
gaitė nustebusi matė, kaip Teklė persižeg-

— surikau nesavu balsu. Klegesys nutilo. 
Mudvi greitai sugriebusios savo drabu
žius išslinkome pro pirkios duris ir aprū
kome laukan. Kada mes atvėrėme prieangio 
duris, viduje kaž kas nusikvatojo taip labai 
baisiai, jog mudvi išpylė šaltas prakaitas. 
Mūsų laimei, vos išbėgus laukan, tris kar
tus sugiedojo gaidys. Mes vis bėgome ko
jomis žemės nesiekdamos. Kada priešaušry 
atsiradome prie savo namų, aš pajutau, 
lyg kas mano rankas būtų atėmęs. Norė
jau jas pajudinti — jos buvo sustingusios, 
lyg užmirusios.

Siaubo apimta, didelėmis akimis vis t 
kertę žiūrėjusi, dabar Uršė nukreipė jas t 
ištiestas savo dvi baisias rankas: viena jų 
buvo amžinai sustingusiais ištiestais ir prie 
vienas kito priglaustais pirštais, o kita su
lenkta ir prie delno pritraukta plaštaka. 
Tik didysis smilius stovėjo tiesiai lyg kaž 
ką reikšmingai rodydamas. Uršės veidu 
riedėjo stambios beviltiško skausmo ašaros. 
Ji tyliai Į jas, tas savo nelaimingas rankas 
žiūrėjo, paskui pratarė ramiu, bet labai 
prislėgtu balsu.

—Taip nuo to laiko jos tokios .ir paliko..
— Ai — jei — jei. — lyg jas pirmu kart 

matytų, užjaučiančiai lingavo galva Petro
nėlė — Ir niekas nieko nebegalėjo padėti?

— Kas gi bepadės, jei nei Šiluvos Mo
tinėlė manęs nepasigailėjo ... — skundėsi 
nelaimingoji, o jos veidan išlengva vėl 
grįžo nužeminta ramybė. — Matyt, Die
vas mane nubaudė, kam su piktom dvasiom 
buvau beprasidedanti.

Visos, paveiktos tos liūdnos pasakos, da
bar susikaupusios tylėjo. Tik į pagalvę 
įsikniaubusi Birutėlė gailiai kukčiojo. Pa
skui ji greitai pašoko iš savo lovutės, pri
bėgusi apsikabino Uršę ir dar pro ašaras 
maldavo:

— Uršele, tu niekados niekados iš mūsų 
neišeisi

Pauls-Grove lenkai gavo darbo, nes ten 
jaučiamas didelis specialistų stalių trūku
mas. Įrankius parūpino Darbo Ministerija. 
Lenkai darbininkai dirbo kartu su anglais.

Manchesterio sąjungos centralėje vakar 
patvirtintas lenkų darbininkų atleidimo fak
tas. Sąjunga aiškina, jog medžio išdirbimo 
šakoje nebuvo susitarta dėl lenkų dar
bininkų darbo; šalia to sąjunga_ 
nuo komentarų, tvirtindama, kad 
lenkų darbininkų reikalas yra 
išspręsti vietos organizacijoms.

Darbo Ministerija mums pranešė, kad 
susiinteresavo šiuo įvykiu ir atliks atitin
kamus tyrimus. Reikia tikėtis jos skubios 
intervencijos.

‘ SVARBIAUSIA PROBLEMA
Nepakankamu svetimtaučių darbo 

panaudojimo klausimu nemaža rašo 
spauda. Rugpiūčio 16 d. „Manchester Guar
dian” vedamasis rašo apie ūkinę krizę ir 
laiko jį svarbiausia problema, kuri lau
kianti energingo vyriausybės išsprendimo.

Kliūtys, kurias anglų visuomenė mato 
realizuojant norą suteikti 1947 m. darbo 
100.000 svetimtaučių, plačiame straipsnyje 
yra aptariamos „Financial Times” laikraš
tyje. Rašydamas tuo klausimu, laikraštis 
pažymi, jog vyriausybė turėjusi tris darbo 
jėgos šaltinius:

1) 100.000 lenkų (PKPR),
2) kontihento išvietintuosius ir
3) italus.

ISVIETINTŲJŲ VERBAVIMO PLANO 
UŽLUŽIMAS

Kiekvieną savaitę gauna darbo 1000 len
kų. Šitą procesą apstabdo, laikraščio nuo-

susilaiko 
atleistųjų 

paliktas

jėgos 
anglų

nojo, lyg pabaigusi savo maldas, ir dar, ųione, TUC vyriausios tarybos sprendimas, 
vis klupuodama, tris kartus lenkėsi prie'kuris, aprobuodamas lenkų darbą, prakti

koje paliko paskutinį žodį atskiroms sąjun-žemės, ją bučiavo ir kalbėjo:
„Žeme, motina mano, iš tavęs išėjau į 

tave ir sugrĮšiu ..
Kada Teklė, ] 

mergaitės priėjo,
— Tekle, kodėl
Tada Teklė 

ir ilgai ilgai, 
dėti, kalbėjo 
gerumą: kaip 

maitina, augina, nešioja; o vė- 
daugelį metų išgyvenęs žmogus 
geroji žemė ir vėl jį į savo 
pasiima ... Viskam viskam pa-

pakilusi, dar kartą prie 
šioji žingeidžiai paklausė: 

i tu žemę bučiavai?
atsisėdo prie jos lovelės 
tik mergaitė galėjo gir-

vėl
kol
apie didelį motinos - žemės
ji mielai priima užgimusi

žmogų, ji 
liau, kada 
pavargsta, 
prieglobsti 
šaulyje žmogus turįs būti dėkingas, juo
labiau savo gimtajai žemelei,£avo rūpinto
jėlei ...

— Šitą maldelę, dar mane mažą, išmokino 
mano močiūtė ir savo gyvenime nei vieno 
vakaro jos nėsu praleidusi nesukalbėjusi. Ir 
neapleisiu niekados tol, kol motina žemė ir 
mane pasiims ... — kalbėjo žilaplaukė 
Telkė.

Birutėlė visa tat dėjosi savo mažojon 
galvelėn ir jautė, jog plati Teklės širdis 
slepia dar daug tokių gilių paslapčių, ku
rių jos jaunas protas negalėjo aprėptu

goms. Ypač didelių kliūčių susilaukiama iš 
angliakasių prof, są-gos.

Paliečiant taip vadinamą „Westward Ho” 
operacijas, 
ris žadėjo 
savanorių, 
iki liepos 
13.000, iš kurių pusei — ūkyje, 
kuri daug tikėjosi iš Europos darbininkų, 
iš tikrųjų nedaug tinkamos 
sirado Europos stovyklose. 
„Westward Ho” planas yra 
butų trūkumo darbininkams.

Pagaliau trečiasis jėgos šaltinis — italai, 
„F. Times” nuomone, visai apvylė. Rudenį, 
buvo pasirašyta sutartis gauti iš Italijos 
2.800 darbininkų, tačiau iš tikrųjų atvyko 
tiktai 300. Likusiems atvažiuoti sutrukdė: 
atgimusį Italijos pramonė ir kliūtys, sutik
tos Anglijoje.

KĄ GALVOJA ANGLIJON ATVYKĘ 
LIETUVIAI

Didžiausia dalis atvykusių lietuvių gavo 
darbo žemės ūkyje. Jie visi gyvena įvai
raus dydžio ir sudėties stovyklose. Įsikū
rimo sąlygos nepavydėtinos: daug kur tu-

rėjo apsigyventi skardiniuose barakuose, be 
to, labai ankštai ir nepatogiai. Grįžus iš 
darbo, nevisur turima ramus kampelis poil
siui ar protiniam darbui.

Pats darbas varginantis ir ne kažin kaip 
apmokamas. Vasarą, kada prasideda beveik 
privalomi antvalandžiai, beveik nelieka 
laiko asmeniškiems reikalams.

Tačiau aktualiausia šių dienų problema 
— paliktų žmonų ir vaikų aprūpinimas ar 
atgabenimas. Iš čia mhterijaliai padėti pa
silikusioms šeimoms beveik neįmanoma: 
pašto funkcionavimas nepaprastai lėtas ir 
nepatikimas. Nemaža dalis siunčiamų siun
tinėlių kažin kur pakeliui prapuola ir nėra 
jokių kelių jų ieškoti. Laiškai eina labai 
ilgai ir tiesiog neįmanoma eventualiu at
veju susitarti. Štai paradoksiškas pavyz
dys: vienas lietuvis tą pačią dieną parašė 
laišką į Lietuvą ir Vokietiją. Po pusantro 
mėnesio atsaką iš Lietuvos gavo, o iš Vo
kietijos ir po dviejų mėnesių nesulaukė ...

Pagaliau neturima jokių konkrečių žinių 
apie šeimų atvežimo galimybes. Daugelio 
vedusių vyrų nuotaika dėl to krinta ir nu
kenčia darbingumas. Žmonos gi kas dieną 
klausia: kas bus, jei reikės vienom su ma
žais vaikais vargti Vokietijoje? ...

Nemažas skaičius lietuvių veržte veržiasi į 
tekstilę, tačiau be jokių vilčių. Tekstilė re
zervuota moterims ir vedusiems vyrams 
(kartu su žmonomis). O ką padarysi, jei 
žmonos negali čia atvažiuoti. ,

Naujos sąlygos, nauji rūpesčiai. Daug, 
įvairių kliūčių ir sunkenybių. Visa tai 
įrodo, kaip sunku be 
visos problemos visai 
džiamos.

Tačiau lietuviai lig 
tiki, kad bent rudenį šeimos bus atvežtos ir 
tada beliks rūpestis, kokiu būdu kartu įsi
kurti.

1947. VIII. 20.

Anglų pramonininkas uz 
Baltijos Tautų laisvą 

„Sunday Dispatch” paskelbė pasikalbėji
mą su darbiečių partijos atstovu Richardu 
Stouku, uždraudusiu savo firmai „Ransomes 
and Rapier Ltd” — didžiausiai mechaniškų 
kasimo įrankių gamyklai — bet kurių pre
kybinių santykių su Sov. Sąjunga. Nors tai 
reikštų praradimą didelio pelno, Stoukas 
lieka nesuviliotas nuo savo aiškaus nusista
tymo, pareikšdamas, kad sovietams nesiųs 
jokių savo firmos gaminių. „Aš nepradėsi! - 
priimti bet kurių Sov. Sąjungos užsakymų, 
kol nebus išlaisvintos Baltijos valstybės ir 
paliųosuoti 17 mil. Įvairių tautybių žmonių, 
laikdmų vergų darbo stovyklose tik todėl, 
kad jie kaltinami esą t. v. buržujais. Sov. 
Sąjungoje yra 3,5 mil. 
laisvių, 300.000 italų ir 
gi mes'turėtume imti iš 
dus, žinodami, kad šie 
dą?”

Stoukas pripažįsta, kad šiuo metu jo fir
mai ir nėra reikalo priimti užsakymų iš 
Sov. Sąjungos, bet „nors mes ir atsidurtu
me prie bankroto, aš nuolat liksiu šio nu
sistatymo. Stouko firma savo laiku atsisa
kė priimti ir Mussolini užsakymus, kada 
italai buvo užpuolę Abisiniją. (Tvz.)

vokiečių karo be- 
50.000 lenkų. Kam 
Sov. Sąjungos grū- 
žmonės kenčia ba-

savos tėvynės, kur 
kitaip būtų spren-

šiol nenusimena. Jie

J. Kuzmickis.

t. y. išvietintųjų verbavimą, ku- 
kiekvieną mėnesĮ duoti 12.000 

tai (aklinai nuo birželio 
pajėgta parūpinti darbo tik 

Tekstilė,

medžiagos su- 
Pagalftu visas 
paraližuojamas

P. C. L R. O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSENE PRIE KASSELIO 
IEŠKO SEKANČIUS ASMENIS:

GIESCH Egon, 22 metų, kilęs iš Klaipėdos; 
MATKEWITSCH Leon, 35 metų iš Vilniaus 
MATULAITIS Kostas, 1944 m. buvo Vo

kietijoje;
RAČIENĘ Elena, 40 metų, kilusi iš Kybartų 
RACYS Juozas, 12 metų, kilęs iš Alvito, 
RACINSKAS Antanas, 42 metų;
RACINSKIENĖ Jadvyga, 43 metų;
STANKUS Stepanija-Pavlovna, 24 metų;
VAITIEKAIT1S Juozas, 65 metų, iš Sintau

tų, 1944 m. buvo Vokietijoje;
VALAITIS Juozas, 34 metų, buvo Dresdene;
VAITKEVIČIUS Karolis, 36 metų, buvo 

Rytprūsiuose;
VAITKEVIČIENĘ - Vaitkutė Salomėja, 34 

metų, iš Kretingos 1944 m. deportuota ne 
žinbmon vieton.

VAITKEVIČIENE Ida, 24 metų, buvo Lauen 
burge, Pommern;

HUBE Martynas, 9 metų kilęs iš Kybartų, 
1946 m. buvo Vokietijoje;

KATZ Nina, 13 metų, kilusi iš Kauno;
LIAUDINSKIENĖ-Grigaitytė, Ona, 46 me

tų, kilusi iš Vilkaviškio apskr., buvo Ryt
prūsiuose, Insterburge;

LIPIANSK1ENĖ Rebeka, 65 metų, iš Uk
mergės, Kęstučio g. 1;

Mirusiu ir zuvusiiiįų reikalu
Mūsų tautiečiams pradedant išsibarstyti 

po pasaulį, labai svarbu dabar, o ateityje 
bus dar svarbiau žinoti, kur yra žuvę, mirą 
mūsų tautiečiai Vokietijoje palaidoti.

Tai bus labai svarbu turto, palikimo ir 
kitais atvejais. Mūsų spauda šiuo prašoma 
paskleisti panašaus turinio paraginimą laik
raščiuose. Visas žinias prašome pranešti 
Apylinkių komitetams, kurie jas pasiųs 
LTB Centrinei Kartotekai'. (LTB)
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