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AMERIKOS NSRRIKJAUSO&IIBŠS ŠVENTĖS 2R0GA 

v 1776'Vae.-liapea>4 dą akta minint)

įĮ| .migracijos istorija rodo, kad su senąja tėvynė, nu—'
^=T* traukti ryšius ir ieškoti laimes kitur, rizikuoti
M ir pakelti vargą išdrįsta tik labiausiai aktyvus";.Į
j{| _ .. '..tautos elementas’, tik energingiausi ir drąsiausi

žmonės. Tokiais emigrantais buvo kolonizuotfes ijr 
■tr=-“naujasis, pasaulis - ^merika. šiaurines Amerikos -ko—1, 
'lonistai, daugiausia anglu kilmės, sudarė daugybą pusiau naVaraa 
kiškų valstybėlių ir ilgai' priklausė -Anglijai. Kad ir daug ture— ' 
jo teisiu ir šavistovumo, bet jausdamiesi galį geriau ir gražiau 
tvarkytis patys ir trokšdami pirmoj eilėj įgyvendinti plaeiausiflĮ' 
prasme suprnatamą asmens laisve, kurios ieškodami ir vyko į neži
nomas šaldEi, ryžosi nutraukti ryšius ir priklausomybe su senom.’;; 
tradicijom gyvenančia Europa. ■ ’>3 . '

17?6 m/liepos 4 d; 56 delegatai iš 15 S. Amerikos valsty-į 
tiu paskelbė savo atsiskyrimą nuo Anglijos. Tačiau šia, krtip ii!) 
kiekvieną laisve, reikėjo dar’išpirkti kraujo kaina. Po keliu me
tų karo Anglija buvo priversta atsisakyti nuo savo teisių ir prl- . 
pažinti buvusių kolonijų nepriklausomybę. Siu kovu vadas’gen. 
Jurgis Vašingtonas buvo’išrinktas pirmuoju Jungtinių Amerikos Vals 
tykiu prezidentu{ o jo vardu pavadintas vyriausiasis' krašto mies
tas - ccatine. Iškovotos laisv.es simboliu nedidelėj Atlanto sale
lėj prie Ile-ęj York? stovi didžiausias pasaulyje paminkiau. Prie 
šių 15 valstybių sąjungos vėliau prisijungė kilos tokios pat vals
tybės, ir tokiu būdu šiandien. JAV sudaro^ 48 Valstybių sąjunga . (Ame
rikos vėliavoj- 46 žvaigždės}. ' ' > .

Esr 17C laisto gyvenimo metų Amerika sugebėjo iškilti ir pa
sidaryti pirmoji valstybė pasaulyje. Tačiau, kad ir būdama galin
giausia, ji niekad nesiekė ir dabar nepretenduoja į pasaulio val
dymą, neięško sau atpildo, nesikėsina į kitų žemes'ir niekam ne—•. 
grasina. Si nuolatinei pažangos &nlia išliko 'net , sakytumėm^ skru
pulingai ištikima savo seniesiems laisves ir demokratijos princi
pam^.. ne tik ffau., bet tai ir kitiem taikydama ir kovodama už skriąu 
džiamas tautas, iik dėl- šitokįcs prigimtinės žmogaus teises pažei— 
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les siekdama padare ir d’a- 
$ar. Jef ta taisė ateity;d*kienovėl bus negerbiame, Amerika 
vėl bus pirmoji šalis, kuri pratils savo svoriu. Tas išvadas pašau 
lis sau leidžia daryti remdamasis Amerikos ištikimu laikymusi savo

isa to:' diiso ,'^'i&į-r£kW
-ie.-SlBtojė)1!- pirmąjį1 Eafešulini Žara; *n pat

duotiems pažadams..
JAV šiandien yra nepasiekiamu pavj'zdziu visam pasauliui ne 

tik" demokratijos ir laisves., bet ir ekonominės geroves. Šioji ge
rove atsirado ne dėl žemes turtų, kuriu ten irgi yra, bet ja at - 
sieke žmonių darbštumas ir pasirinktoji goriausioji valdymo'siste
ma, paremta'laisve ir lygybe. Yra daug kitų valstybių, turinčiu 
nemažiau žemėš turtų ištekliu, bet Jų gyvenimo sąlygos yr© elgetiš
kos ir jes niekam nėra pavyzdžiu* ' •

1 Atskirai tenka paminėti Lietuvos ryšius su JAV. Ltlaimingos 
istorijos dėka didelė mūsų tautos dalis,- negalėdama pakelti caro 
Rusijos, toli atsilikusios nuo kultūringo pasaulio, mums- daromų 
priespaudu,varžymų ne tik žodzid, bet ir tikėjimo laisves, turej’o 
ieškotis kitos šalies, kur tas dvasinis ir medžiaginis skurdas ne* 
buvo žinomas. Tokiu būdu iki pirmojo Didžiojo karo iš Idntuvos iš
vyko arti;milijono žmonių. Veik visi jie susispietė JAV. Ten jie 
rado gera dirva įsikurti'ir parodyti save ^iniciaty va ir energija., 
Nors iš bendro skaičiaus jie tik apie s/2 £ tesudaro, bet kitų tau
tybių tarpe, proporcingai užima pirmesnes vietes. Dar prieš ši ka
rs girdėjome, kad lietuviai dainos ir tautinio meno srity stovai 
ta'rp pirmųjų, Lietuviai sportininkai tampa Amerikos ir, net pasau
liniai meisteriai golfo, bokso, krepšinio ir kitose šakose, Lietu
viai kaip darbininkai dėl jų darbštumo ir sąžiningumo taip pat 
aukštai vertinami, ' / n-t

• . •BeslKųria^t jiti-^.ųaį^urus^/Lietuvos r-V-šĄst^bei \JĄy,)j.uyo.
wa.Vqdlrls' m\isJ 'jie/.^iX^poįiįd^:kal^rOe'fe<’YPaOr '4iš 'V’ienintė'liš, ’'kuris'’‘'ir 

~1 ėfiklhiai3•įšmS';’/'jie’n‘te’i'kd£imi 'mums paskolas nestatė klausimo ir ne
ieškojo garantijų, ar mes ištesėsime jas gražinti. Mūsų tautiečiai 
kad ir gerai įsikūrė naujoj tėvynė-j, bet Lietuvos reikalais buvo- 
visuomet labai jautrūs, ir. jų pagalbos retus kas nėra patyręs*. To
dėl dar gyvendami laisvoj Jdstuvoj Amerikoj ypatingai daug jautėm 
'simpatijų ir dėkingumo, Ir ne todėl, kad ten gyvena trečdalis mu
su tautos', bet kad mes į JAV žiūrėjom kaip i demokratijos ir lais-' 
ves idealų ir ja sau statėm pavyzdžiu^ ju nepriklauso.mybės šventė 
pas mus būdavo ypatingai atžymima. 0 šio kero metu, kasdien klau
sydami uždraustas Anglijos radijo stotis, džiūgavom kiekvienu ame
rikiečiu kariniu laimėjimu, arba dalindavome s ju tamsesnėmis die
nomis. Tad nenuostabu, kad šiam karui baigiantis' vėl didelė lietu
vių tautos daliSjbūdama iš anksto painformuota, kaip bus Vokietija 
kariškai okupuota, susispietė daugiausia tose vietose; kurios turb* 
j© tekti amerikiečiams. Taigi, Amerika šiandien vėl dideliai da - 
liai mūsų tautiečiu tapo globėja, Keistas likimas, kad vienos tau- 
t>s mūsų'taikiam kraštui per visa Istorija tik kančias, skarda ir 
nelaimes nsšaj. Amerika gi, priešingai, tai šalis, kurioje nes'nuo
lat randame išsigelbėjimu. lyg Apvaizdos siustas laivoc skęsė-n *•' 
tiems gelbėti,. r{o

Šiandien., kada neuje?r/s visiška Amerikos globa, ju laisvės' 
švente yra ir mūsų bi-.-•?•;ėi:: tu jais kartu džiaugiamas^ nuoširdžiau
siai sveiki nu:;&- garbinau tauta,, ju narsiuosius’ karins ir
savo brolius, ten gyvenančius lietuvius’,

Baigdami norime pažymėti., kad. tolimesnis mūsų valstybės liki
mas daugiausia priklauso nuo Amerikos , ir todėl de'l jos galutinos- 
ateities neturima pagrindo, būti.pe.slMlsfežąs.f <; !-.t .
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Kaironis

VASAROS * NAKTl'S

Barnios malonios vasaros naktys;
Medžio užmigęs nejuda lapas;
Viskas nutilo,viskas nurimo
Vienos tik žvaigždes mirkčioja,dega;.

Viskas užnligo,viskas nurimo;
Žeme apsupo meiles svajones;
Neša jos siela,neša,liūliuoja, 
Ilgasio pilnos ir įkvėpimo.

Vasaros naktys ramios,malonios, 
Atilsiu liūdną girdi viliojat I 
Tiek tų ant.žemes šie Įvirtų,vargo! 
Jūs tiktai vienos ramios,vienodos,

ramios,vį-nodes !'’'agibka jėga
Migdote gamtą saldžia svajone!
Kam gi nemigdot meno troškimų?
Ko man taip ilgu,ko man taip liūdna?

Noris apimti visą pasauli;
noris mylėti Dievą aukščiausi;
'Noris pasiekti amžino grožį!
Ko gi taip liūdna?Ko gi taip ilgu?

Ii v

Ne pranašas,aš ne kovot, 
Aš ne žmonių mokinti,- 
Aš Dievo įkvėptas giedot, 
Su lyra giesmes pinti z

kinu sau Viešpaties taku, 
Šiauriuos! mslagyte;
I širdi giesmėmis šneku, 
Joj žadinu dievybe*
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AMH RTKQS LIETUVIU PASINGOS LIETUVOS REIKALU

Kovo men. 21 diena^ sukako dveji metai-, kaip Amerikos lietu
viai veikėjai - adv. Olys, Kumskis ir Ziurys - Amerikos Lietuviu 
Kiši jos vardu padare pirmoji vizitą Illinois senatoriui Scott W. 
Luces ir Kongreso atstovui A. J. Saboth, šiltai juos prie raus iens 
ir parodžiusiens daug simpatijos. Eo Šio vizito, A. J. $abath ly- 
flir.ii, Amerikos lietuviai nuvyko audiencijai i Baltuosius Hunus . . 
pas tuometini vice paridentų Harry s; Trumana. Atstovas A. T. Sa- 
bath šiltais žodžiais pristatė lietuvius. Nuoširdi rekomendacija 
iššaukė ir nuoširdų atsiliepimą. Hcrry S. Trumo no s- kalbėdamas pa
brėžė, kad Amerikos- lietuvių iškelti sūkiai.yra kaip tik tie, uz 
kuriuos kovoja JAV.

Viceprezidentas buvo paprašytas, kad pasikalbėtu su Roosevel- 
tu, Stettinium ir pasokritoriu Green dėl Amerikos Lietuviu Llisijos 
atstovu, dalyvavimo* San Froncisko konferencijoje.

Tų pačią diena, didelis ir nuoširdus lietuvių draugas Edward 
Kelly pasakė Kongrese kalbą, plačiai nušviesdamas Amerikos lietu-.' 
viuveiklų, apibudindamas Lietuvos praeiti, ir jai gresiančius pa
vojus; .Si kalba buvo išspausdinta tos pačios dienos "Congressio— 
nuly Record.”-

Porai dienų praslinkus, vėl tuo pačiu reikalu ten pat kalbė
jo atstovas Martin Gorki, trumpais bruožais charakterizuodamas j 
Lietuvos nepriklausomybės metu padarytą pažanga.. Tos dienos vakn-- 
re Amerikos lietuviai padarė svarbu vizitą Statė Departement. 
Juos priėmė sekretoriaus vardu L. E. Thompson ir kiti du aukšti 
valdininkai. A. L. M. nuodugniai nušvietė Lietuvos, status ryšium 
su Atlanto Charts ir pokartoinai.pairože dabartines Lietuvos pa
dėties anomalija^ Thompson parodė diclslj, susidomėjimą.

Prieš pat A.LJH; suvažiavina V. singtonė kovo 24 d. 100 lietu
viu karių motinų, lydimos atstovu P. Kelly, D ’Ale sandro ir Ameri
kos’ lietuviu Ižisijos pirmininko, nuvyko U Baltuosius Rūmus pas 
ponia Eleonora Roose velt iane., su savi.; vcžde.nosi PJilijono parašų 

.peticijų, prašančia, Lietuvai laisvės. Jos buvo maloniai priimtos 
ir pavaišintos« Vakare Ja V Kongreso a.tstovų gerbei buvo suruoštas 
priėmimus; Greta keliasdešimt Kongreso atstovu, ir s^n'-torių auko
tųjų valdininkų, žurnalistų ir radijo žmonių dalyvavo k? Ii's imtai 
lietuviu. 3usirinkusiuosius'pasveikino A.L.M. sekretorius ir pa
kvietė kalbėti ministari 2o.de iki. Ministeris išdėstė Lietuvos rei
kalą ir bulba baigė viltimi, kad' teisė, o ne jdga bus žmonijos 
ateities lėmėja. Si kalba atstovo D’x-losandro rūpesčiu Įdedama 
kovo 24 d. "C. Record” (Kongreso Motrastin). Tas \a ts D’Ale sandro 
Beituosiuose Rūmuose- ’kitame. Kongreso posėdy vai iškelia Lietuvos 
vz rdų;

Po ministerio Zodeikio kalbos buvo d: monstru, o j mmos f i Irios: 
viena — apskritai apie mažąsias tautas, kita - apie Lietuvą,. Pas
taroji visiems padare didelio Įspūdžio. Sulesti-ji svečiai pamate 
tikrąją Lietuva, visų šių kalbu objektų. Olys dar lobiau paryški
no cs'cria, Lietuvos- padėti.' J?.n baigus, senatorius Charles U.Tobey 
padėkojo už kalba ir paprašė leidimo savo vardu pateikti ja, aus- . 
rikos visuomenei, gi savo ruožtu po poros dienu iškėlė Lietuvos 
klausima.senate .

Sekančioji, kovo 25 d, di-nr buvo skirta vidiniams reikalams; 
Bet ir ta. dieno i susirinkimą, atsliankė mums jau pažįstoms atst. 
Kelly , pasakos gražia, drc-.nin.’.nčio, kalba,* Si.kalba buvo trans
liuojama per didžiule Vašingtono stoti WDC. •

( bus dauginu)
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Robert Barrat

PfVflr.7.TTJO ILTSTOS. TEISĘ ■ • GYVENTI
C Vertines is kryžiaus laikraščio ‘’Tėmolgnaęe Ciirėtien" 

1946 birž. 21 d i ) ’

Ar Paryžiaus konferencija mano palaidot musų viltis sulaukti 
taikos? Jau dabar mažiausiai pesimistiškai nusiteikę oficialus 
sluogsniai nuseko, kad daugiausia ko galina sulaukti ‘’pagal šių® • • 
metu vyraujančių tarptautinę teisef'yra tai, kad klausimas bus iš
keltas nenustatant termino, kada Ji išspręsti. Švelnus posakis I 
Žinant gerai Europos gyvenimo sąlygai tučtuojau gali vaizduotis, 
kas juo norima pasakyti. Pastangos išlaikyti status Quo (padėtį,- 
Jtokia dabar yra] daly ja Europa pusiau kur abi puses iioroms nenorom 
'atsidurs Įtakoje dvieju didžiųjų galybių, kurios šiandien valdo 
pasauli,. Tokia dalyku, padėtis negali but- pakenčiama krikscioniskOS 
sožine's. lygiai negalime. pakušti žmogaus sužinos paveizimo:nesvar
bu] ar tai būtu paslėptu,ar viešai.

Vienoj Europos.daly šiuo metu.vyksta įvykiaipažeudzių ns 
tik visus moralės dėsnius, bet dar ir’ ugdantieji naujo konflikto, 
daigus* Kaip pavyzdi aš paimsiu liūdna pddėtį trįjų tautu,,niekuo 
nenusikaltusių, Jų visa nelaime buvo ta, kad ture jo galingus kai-• . 
raynufli ir istveriaingai siekė būti laisvomis ir nepriklausomomis. 
£s čia noriu kalbėti apie Pabaltijo valstybes, apie kurias jau 
dveji metai pasaulis nutyli. Tokia tyla turėtų sugėdinti ir pri
versti .raudonuoti kiekviena^ civilizuotų Smogę 

. +
Lietuve, Latvija ir Estija savo etn^pe kilme, savo kalba bei 

dvasia nepriklauso nei slavu, nei ger?ianųxpasauliui J Lietuva.pazan 
gi krikščioniškos civilizacijos tvirtovė siaurės rytų Europoje, ' 
tuorejo nuo- 14 iki 17 šimtmečio garbingą istorija. Jos valstybei, 
tesėsi nuo'Baltijos kranto ligi Juodosios juros. Bot po sujungi
mo 1569 meteis savo likimo su Lenkija* ji buvo, kaip ir šioji ne- 

’ laimingoji taute ,1772 ir 1795 metais padalinta ir ijungta į .Rusi
jos imperijų, .

Gi Latvija ir Estija, būdamos nuo XII š« noretgų, anglo-sak- 
. su, vokiečiu bei rusiu kovos laukai, greitai pateko i Petro Didzio- 
. j<£ rankas. ' • ' .

+
1919 m. sutartis gražino šioms trims tautoms nepriklausomybę, 2Q metų laikotarpy jos galėjo pasauliui įrodyti, kad jų kūryba’ 

nepriklauso nuo Versalio diplomatu fantazijos, bet jos pačios sa
vo darbais pateisino savo buvimų. 'Tokie valstybes galvos, kaip. - 
Smetona Lietuvoje, Pdts Estijoje ir. Ulmanis Latvijoje, sugebėjo 
vesti savo tautas taip, kad jos nuolat tobulėjo ir sieke sociali
nes taikos, suteikdami joms tikrai demokratines voldymo formas. 
Per kelerius nepriklausomo gyvenimo metus šios tautos padare daug 
didesne pažanga, negu kad pries' pirmąjį pasaulini karų.. Jų pasie
kimai auklėjimo, sveikatos, darbo įstatymų bei socialiai0 saugumą 
srityse sukeldavo pasibėrė j imu apsilankiusiu Vck.-irų Europos svečių. 
Trumpai kalbant, neturėdamos galingų kaimynų, šios trd.s tautos bu
tu^ tęsusias laimingų ir be įvykių gyvenimą.;
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fBet 1959 -Ja~. audra b uVo-7pradz į t ją skausmingos kalvą, rij^u.^' ' 
■-kur i g" pagal visas mūsą turimas žinias,* dax* toli grąžinėtą, baig-/.'*’^ 
ta*. ' .„■' •" - ' - 7

' . • ' i232- K '' •’ v • //••■.•■

Ir ištikrųjų ,po 1939 m; sovietą- vokiečiu paktoįĮ simtatf.So- ;
rietu divizijų užėmė tris Pabaltijo respublikas. Rinkimai, būva' ■ ’ 
įvykdyti pagal rytą Europos tvarką: išstatomas tik viųnintGlįd / . • 
sąrašas su komunistą kandidetais, atimamas asmens dokumentas ne
balsuojantiems 'ir duodama balsuoti sovietą kariams. Esant tokioms 
aplinkybėms, visiškai nebuvo reikalo kreiptis į didele, piliečiu, ' 
daugumą, norint ivykdyti prijungimą prie SSSR. Tučtuojau po to 
orasidėjo persekiojimai visą tų^ kurie buvo priešingi naujam re
žimui: proto, darbininkai, tarnautoj ai, kariai iv dvasininkai bu
vo masiškai vežami \ Sibirą. 1941 m, birželio 13 - 1? d; 40.000 
žmonių buvo suvaryta i gyvuliu, vagonus be maisto ir,vandens ir -. ' 
išvežta rytų link, iš vėliau atrastu, dokumentą paaiškėjo, kad .. . . 
Maskva buvo ^.sakiusi išvežti apie 700*000 lietuvių,t 7

Visiškai suprantama, Sodai, artinantis nacių kariuomenei',/ . 
1941 m. birželio*22 - 25 dfą pabalt iečiai paėmė ginklą ą rankast 
aries' sovietus.* Bet nelaimė,- tik pavergėjai šią tautų pasikeitė, / 
ir visos viltys atgauti laisve, nuėjo niekais, Vokiečių okupacija. ■ / 
yra pradžia nauju kryžaius kelių: 100.000 zmonią naciai išvežė ' 
kalėjimus, »er, trejus teroro metus vokiečiams nepavko, kaip ir ? • 
visoje okupuotoje .Europoje ,sugniuždyti gaivalingo r,rzimosi prie _ 
laisvės, kurĄypcJ palaikė 7 pabalt is oią part i žarai j

... ’ ^uj ajį.kaigcinys }' . .
1944 m.. liepos^ msna vėl-prasidėjo tragedija*. Pirmieji Vsovį'ė- A . 

tą kariuomenės veiksmai, ,bc abejones, rode ją pasiryžimąųzgniaūz . .
ti visus tą tęutą laisves troškimus.'Liepos 12 ir rugpiucio 6;d, -g ’ 
sovietai įvjkde gyventojų skerdynes Latvijoje Kalsanava .ir laud.*?/' , 
na apylinkėse. Klega’oje nrie Tsjino daug tūkstančiu as meną buvo/ 
suimta, is' kuriu 700 intelektualų, buvusiu vokiečių suimtu ir. e-stūx ė 
patriotu, išlaisvinti, buvo gyvi sudeginti’ ant milžinišką laužu. 
40$ gyventoją bandė bėgti i, Vakarus, bet buvo pavyti prie Danzigd, 
Eresdcno ir Berlyno; 250.000 žmonių, pavyko pabėgti ą’prancūzų „ir 
anglosaksu užimtas sritis; Kiti buvo išvežti i Sovietų Sąjunga^ ■

..Dvieju metą laikotarpyje šią trijų mažą.tautą kančios .nesi-- 
liovė„ Okupantai laikosi taktikos jas nutautinti joga, NKVD teno
ras viešpatautja miestuose ir kaimuose. Laisvas minties pareiški
mas žiauriai suvarpytas. Tik komunistiniai leidiniai yra galima 
išleisti. Kultūrines draugijos, kunigą seminarijos užde ryt or? j. re
ligines organizacijos uždraustos. L* kunigą buvo rastu,pareikalau 
ta prižadėti nedėstyti katekizmo nei privačiai, nei bažnyčiose,.

Ti^- ocr vienerius 1^45 m. daugiau kaip 501000 asmenąbuvo 
išvezta link Uralo. Praeitą metu pavasarį 60.000 lietuviu^ jaunuo/ • 
lią 12 - 18 metu, amžiaus buvo išgabenti į ©cvietu^Sajunga, aiškį-- „• / 
nant, kad jie vež'ami i. sovietą technikos mokyklas mokytis. h

Eriska.itykim dar. 800-000 žmoxiią_okupaąines armijos, kuriuo^ • 
reikia išlaikyti ir išmaitintif ir. jūs turėsi ue aiską,vaizdų ziau, . ■ 
raus skurdo, esančio šiuose trijuose nelaiminguose mažuose kras— ,.v 
tuose -z

Tačiau, nepaisant visą persekiojimų, išvežimu ir sušaudymų, '• 
estai, latviai ir lietuviai neaptsisake ūuo stipraus pasiryžime į ■ >
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atgauti savo tautinu ir politinę ltd n vą ix\ atstatyti nepriklausė, 
mas valstybes, Yra sudaryta nauja’pasipriešinime grupe,susideian 
tiėje.OOO partizanų, kurie dienos metų slapstosi miškuose ir pel', 
kėse, o naktų puola raudonarmie ė'ivs.cių partizanų siekimai 1b- 
rgiamt senes latvių dainos žodžiais:

° Aų nenoriu, kad mane garbintų, 
As-nenoriu. kad mane pažemintu,..

’> Aš tik norių gyventi lygus
Kitų lygių zmpnlu tarpo.”

x • ■ ■ . +
Zin*ma, mes niekados ne galvoj ana, kad pasaulis galėtų perei- 

.ti be kliūčių ir be sukrėtimų is visuotinio karo padėties. į visu* 
tinev taikų, bet drįstama pareikšti musu viltis, kad vienų leartų, 
griuvus Hitlerio valstybei, atsiras* pasaulyje užtenkamai ger*s 
valios žmonių, nprinc'ių sutrikdyti nesveikų susižavėjimu nacių 
nugalėtojų ęĮalyčė. Taip, mes manoms, kad tautų vadai, turėdami- 
galvoje visuotini, pavyzdi,-mokės suprasti, jog^tokie valksmai, 
kurie remiasi žiaurumais ir melagyste,neturi būti pateisinami. 
Jokie tarptautinė santvarka negali ilgai trukti, jei ji pajuokia 
visus pagrindinius žmogaus teisės dėsnius.

Atlanto* chartos ii’ Krįmo. konferencijos pareiškimai, kuriais 
Trys didieji* vieningai pareiškė savo valia a.tstatyti suverenumą 
*ir autonomijos teises tautų.jėga xu±rEkžy±i suardytų,yra tikrasis 
taikos kelias. ' s

Betsicndięn tenka.,pasakyti, kad projektas palikti Kuršių 
dabartinėje padėtyj»2, būtent padalinta ų dvi didelus sritis - 
viena karinė ja sovietų okupacijoje, kitų ekonomiškai .priklausan
čių nuo anglo—saksų, mums atrodo užtvara, \ kuriax vienų gražių 
Alenų taika. sudus. Tokia išeitis yra iėkilmin^as prisipažinimas*, 
žmonių bejėgiškumo Įgyvendinti daugiau teisybes ir tvarkęs. Tai 
yra blogiauainsbūdas atitaisyti neteisius ir nežmoniškus veiksmus

Tegul keturi .Didieji* supranta jų at sakinguma^ prie s* istorija;

MIKE LinETYUaS ' JANKUS •
•

Gegužes 24 d. šiaurinėje Vokietijoje mirė- paskutinis aušri
ninkas- ir Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus. Mirė ■ 
bebaigdamas 88 rietus. Per visa gyvenimo, skleidė lietuvybe Klaipė, 
dos? krašto ir tikėjo, kad ne tik Klaipėda yra natskiriama. Lie
tuvos dalis, bet kada nors prie Lietuvos griš ir Tilžės sritis. 
Palaidotas Klensburge. ‘o garbei Karo Kuzis j u je ■ buvo pastatytas 
paminklas, kuri vokiečiai buvo, pašaline •

+ -
Mes privalome sukurti naujų pasauli - daug geresni pasaulį- 

kuriame amžiais bus gerbiama žmogaus, vertė.;.
•Lai Aukščiausias veda mūsų žingsnius savo teisingais kelinis 

i taika.• '
Trumanas
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APIE- PABEGEIKUU LAIS Vą Ui TAIKA...

( Ištrauka iš straipsnio, išspausdinto "Voralbcrger Nc.bb.-
*•• ’• rirfrten" Nr<141 1945 birzt 22 d;;parasybo vieno austto)

v
Karas baigtas, ir as vėl namie • Bet mane mintys yra bu 

tais, kuris negali grįžti į narius, neš jie j u. nebeturi. Aš palies 
siu. klausimą, kuris nėra populiarus; su kuriuo esu gerai susipaži 

. nąs. Bet aš taip pat žinau, kad neturėsiu ramybes, kol prabilsiu , 
kad' ir silpnu halsu, kol užstosiu už tuos apleistuosius, kurie is 
laisvintąja! Europai teikia ypatingų bruožu. Kalbu apie vadinamuo 
sius BP^išvietintuosius” t .y į žnone's, kurie gyvena nu ten, kur 
Jie turėtą gyventi. .

Tiesa, kad taika dar nėra užtikrinta, kad musų gyveni
mas/ nesutvarkytas, griuvėsiai dar nepašalinti. Bet nes neturima • 
užmiršti, kad šiandien Europoj yra tūkstančiai žmonių, kurie netu 
ri nei tėvynes, į kurią sugristu, nei griuvėsių, kuriuos Jie gale 
tą atstatyti, ir kuriems geresnis' gyvenimas ir taika yra tik atita? 
trauktinė sąvoka. Šis karas- ypatingai išsiskiria tuo, kad vienoje 
aruijoje petys i petį kovojo vokiečiai, austrai drauge su prancū
zais ir. rusais, 'ispanais bei italais prieš koaliciją, kurios eile 
se’ taip-■ pat. buvo ispanų bei italą, prancūzą ir rusą,’ austrų ir vb 
kiečiu^ Iš to turine pasidaryti išvadą, kad visi esnm broliai ir 
kad taika, dabar bepradedcnČia yicšpat'auti pasaulyje, turine Įgy
vendinti 'mūsų širdyse.Visus keršto ir neapykaitos pėdsakus paša
linkime is' savo ėii’džią ir visa širdimi užjauskime apleistuosius, 
kurio pasitaiko nūsą kelyje. ,

Kalbama apie 26 nil. buvusiu politiškai ir rusiškai pai' 
sekiojamų, is' kurią 9 nil. zuvoį "15-20 nil. is įvairią kraštų bu
vo atgabentą" į Vokietiją; 25 nil. rusu, yra be pastogės. Kinija pa 
sieke didžiausių rekordą, nes Ji turi 50 nil. pabėgėliu, ir 2 mil* 
Vaiku našlaičiu, kurie, neturi kur prisiglausti.

Audra' praūžė, bet skausmai ir liūdesys paliko. Ir dir
ties pavojus dar nepašalintas. įgyvendinant vėl nacistini imperia 
lizmą, naujos žmonių" masės lieka be tėvynes; vokiečiai išvejami iš 
Čekoslovakijos ir Lenkijos už vokiškame platinimą. Pri skaitykime 
dabai' prie, to skaičiaus visus kitus nelaiminguosius; žmones be pi 
lictybės, ispanių respublikonus, vokiečių emigrantus, linkus, kusi 
Tie nenori grįžti i-savo nauja., tėvyne, beitus, vengrus... Nesvar
bu, kad kai kurie j'u yra buvę ‘’priešai”.

Austrija yra maža šalis, apgriauta, suvargusi, okupaei
ni tų karinome nią i, dalis suskaldyta, sunkia našta apkrauta, 'fe 3 no 
same nei finansiškai pajėgūs, ne. i neturime sunkiosios pramones, 
bet nes galine būti garbingi. At.gaivi Jkimc savo senas tradicijas 
ir pirmieji Ištieskime apleistiesiems žmonėms pagalbos ranką.

Užsienio žinių agentūros pranešinu, užsienio reikalą ni 
nlstras Drj Gruber is pareiškęs, kad Austrijoj ase .300|[000 H?; ku
riu,. buvimas musu krašte sudaro pavoją goriems santykiams su kaimjr 
nlnčnis valstybėmis ir todėl reikia juos išvyti. As asmeniškai _ 
tuo netikiu, kad Dr. Gruberis galėtą šitai pasakyti, nes tai butų 
didžiausia netiesa ir ne žmoniška♦ Be galo neteisinga yra galvoti, 
kad visi DP yra spekuliantai, kad visi rusai yra prasikaltėliai 
ir visi žydai lupikautojai, Taip, yra spekuliantų* prasikaltėlių 
ir. lupikautojų,ir Juos reikia bausti. Taip pat yra neteisingas 
tvirtinimas, kad pabėgėlių buvimas grasia Austrijos taikai. Atvir 
kščiai, neapykanta yra taikos ardytojas, Dr.Grubcris negalėjo
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tu žodžių pasakyki, T'-s jis yrc tfkras -austrių domokm.-iiįas-. Dar ir 
del te jis pagalėjo u<...ix. &aroiksji, nes jis yre krikščionie.

T.gS: pačios : problemos rnpdp ccgarsį ir kilniam-? VE.-ti.icąna gy
ventojuje, kuris savo kalboje, pasakytoje birželio Į d«, ragina 
visus geros volios žmones įgyvendinti taika ir ptasė visus, kas 
tik geli* priimti pabėgėlius ir Lepiliecius.’As pažįstu dr. Gru
be rį į.-kita karta, jis arba pasakys panašiai.arba bus visiškai pa
keistas, ' . , '

Tik. prisikaikajudJani krikščionišku pareigių įgalime laukti pa
tvarios. taikos ir tikros,laisvėsJei mes patys kiekvienam - ar 
jis bus austras ar pabėgėlis ištiesime taikingą rankų ir su
teiksime laisve> galėsime ir iš kitu reikalauti taikos ir lais
vės, ' '• '

•AT ŪMINE BOMBĄ SrBOGU < <
• 1946 nį birželio JO d,- jrc.ncšimai-par radija^ •

' 22.,20‘vai, (vidurinės Nuropos. laiku) Admirolas Blnndy duo
da įsakymų: "Skraidančios tvirtovės ” Davę s ‘■Dream" starte, vima 
atidėti pusvalandžiui. • ■ ' - '

22,50 vai . Majorui VJoodrow Swancutt vadovaujant."Daves 
Drcan” startavo ir jau yru. ore. Orus tyra>, bet akirati s-apsuptas, 
rijikui Maždaug po 100 minučių Įvyks baisus sprogimas. Tiek laiko 
praris, kol "Daves Dream" ir jį lydintieji lėktuvai pasieks 
įC.OUO metru aukščio. Gavus į sakymų per radiją, ji nustos daryti 
ratus, nuskris ’ tiesiog- virs Bikini ir numes atbiainą bombą į kovos® 
laivai "Nevada.", kuris stovi 96 laivų junginio centre.

-Prisiminti:eplrmoj i ą-tprainė bomba • sprogo .dykumoj, Na.uj osios 
Meksikos ’ valstybė jantroji Birošimoj , trečioji Nagasaki.

"Nors vėjai nelabai pageidaujami", pasakė admirolas Blandy, 
“tačiau laivai, skirti stebėjimui gali būti taip pastatyti, kad 
rediof'Htyviis, vėjo, varomi debesys nebus jiems pavojingi.

• "Šiandien-virš Bikini Atoll nedaug debesų ir plonas rūke _ 
šydas, kuris nesutrukdys majors, Wooda, numesti bombą. į skirttai 
k-’niųi raudonai ir baltai nudažyta "Nevarios“ —

Admirolas Blandy pasakė dar, L...1 Į_‘1_1 
atominių bombų veikimui išbandyti Riekia 70 . .
ta suma neįeina pagaminimo kaina. Ji laikoma griczeiousioj pas
lapty . ' s . . . \

Visu ivykiu, centras, atominę bomba, guli tuo tarpu krepšy, 
padarvtam'is smaluotos papkės pačiom salos vidury. Vie ta yra 

■■ šni>liuota viela‘aptverta ir kareiviu, smarkiausiai saugojama. 
Jie turi įsakymų kiekviena isibrovėlą nušauti. Vacxio kilometro 
rajone draudžiama rūkyti. 

Į Artėja sprogimo meta 
2p ,46 
23,50 
25,59 

' o,01

i” lai va,.
kad išlaidos, padarytos dviejų 
siekiai 70 milijonų dolcriųilrj

Toliau per radija pranešama: 
am” 10 kylių nuo Bikini, 
bikinio perskridimas, 

bomba išmetama, x v
Bombą sprogsta. Laivynas dingsta, uz sauleų svie 
Bešnek licnsnoj, Spalva oranžiniai geltona, 
ro to'kyla" durnai ii- siekia 17,000 m. aukštį. 

+ \ 
■a srvo likimu sudėjo ir rankas, galvas ir sir- 

aiB-niUlonu sevo noterą, o tiMjltiM K,.laisve. yro Moto
vnaovs1»«d«. M*"’ 3U?ranioaa kox, aukščiausia. znonijos taiso pa 
ST*. 11 T V’i F • KIŪ.SU' 1 6 Ei/V 2? 3. J*xVlSU Sč<j.lĄlxįX1^0 J 71 Dc:j < • • .

. .. v Franklin Di Roosevelt

••unvc
Pirma

vai
v 
n

1
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IS AMR NIK OS LIETUVIU SPAUDOS

Ar gresia komunizmas Vokietijai?
• "Naujienos**; gruodžio mc'n. 3’d. - "Saul K. Podover,. žinomas is

torikas* kuris nesenai grizo is' Vokietijoj (Armijoje jis c jo specia 
lies pareigas), rašo apie Vokietijos d arbininkų tragedijų. Karo rietu 
jų rekordas buvo labai blogas. Jokio pasipriešinimo naciams jie ne
parodė’. Kadangi j Ui atlyginimas buvo* palygint, neblogas, t.-.i jie 
jautėsi visai patenkinti. . '' •

Bet kas pasidarė su tais milijonais, kurie pri-s keliolika meA 
tų balsavo už komunistus?

Visur Vokietijoje, sako Padęvor, mus ųspcjo apie komunizmo pa
voju,. Vienok patyrinėjus pasirodė, jog tai tuščias baubas. Tiesa 
yra tokia: Vokietijoje visai mažai tėra komunistų. Iki 1936 er 1937 \ 
netų naciams pasiseko išgaudyti ir sunaikinti partijos vedus. O.kai 
dėl eilinių narių ir komunistams simpatizavusių tai tenk?pažymėti 
nešvankus faktas, kad nemažas ju skaičius pasidarė naciais. Plačiai 
kartojamas juokas, kad nacis yra kaip bifštcka ’s - rudas is viršaus 
ir raudonas viduryje - turi nemaža ir tiesos. Be inlą.ndo anglie s ka
syklų srityse apie vienas trečdalis komunistu, kuji, ir piautuvel is— 
maine11 svastikų. Kitais žodžiais'sakant, jie virto naciais.

Vokietijos komunistai, savo Pedover, neturi jokio moralinio' 
pagrindo, ant kurio jie galėtų atsistoti ir viešei pasirodyti. Jų 
rekordas yra tikrai blogas." ’ . •

Milijardiniai karo nuostoliai Lietuvoje
“Naujienos" IIr.283 - "New York - Vleshinętono Sovietų pasiunti

nybes biuletenis paskelbė nepaprasto valstybes komiteto pranešimų 
apie nacių,padarytus nuostolius. Pagal tų pranešima, Latvijai vokie ' 
ciai radare nuostolių už 20 milijardų rublių, Lietuvai už 17 nuli-, 
jardų rubliu, Estijai - 16 milijardų rublių.’ "Visose tose re publiko
se esančios 'sunaikintos visos rašinių ir traktorių stoty s. Nuo lie
tuvių vokiečiai atėne 620.000 galvijų, 220.000 arklių, 770.000 kiau 
liu, 270.000 avių ii' ožkų, 760.000 tonų grūdų ir 485,000 tonų kito- 
kio maisto produktų. I pirmąjį biuleteniu puslapiu Įdėtas karo sunai 
kintas Vilniaus vaizdas. , .

Pagal Potsdamo susitarimų Rusija apsiėmė rūpintis karo nuosto
liu atlyginimu Lenkijai. 0 kafl atlygins nuostolius Lietuvai?"

i _
Žuvo Paleckio sūnus

Lmciikiccių komunistų dienrašti* "laisve" gruodžio 12 d» numery 
jc praneša iš sovietų šaltinių žinių, kad skraidymo i užfronte, metu 
žuvo 19 metų LTSR Aik’š ei ausies Tarybos Prezidiumo’Pirmininko Justo 
Paleckio sūnus Vilnius Paleckis.

Cent. Europos Klubo Memorandumas UK
Ipndone.s. (ILIC) - Susiorganizavęs Cdntrinės Europos Tautų. 

Eederslinis klubas įtaikė memorandumų UN. uemorendume reika.lauja- 
nuj kad Sidžiosios valstybes iš pagrindų persvarstytų suteiktą pri
pažinimų Maskvos spaudimu sudarytoms Centr. Europoj vyriausybėms, 
kad pavergtoms tautoms būtų grąžintos demokratinės laisvės, kad 
būtų ištraukta okupacinė kariuomenė ir policija, kad butų pravesti 
laisvi, demokratiniai rinkimai, tarptautinės komisijos priežiūroje. 
Memorandume išvardintieji reikalavimai liečia ir Lietuvą.
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MŪSŲ. -.MOKYKLAI

V. Krėvė ’ .

PERKŪNAS,VAIVA IR STRAUBLYS

(Tęsinys i's 35nr.)

Išsirinko Dundulis Juostą, kur grasiausiojpripilė Vaivai vi
sa prijuostą aukso ir sidabro,pažadėjo dainai atlankyti,sėdo žir — 
gan,subraškino,sutrbkino ir išnyko.Niekas nė nemato,kurion šalin 

nujojo,nes čia buvo,bia stovėjo,© čia jau nebėr.
‘ Džiaugiasi dabar Dundulis juosta ir atsidžiaugt negali;Inks
to,tarškina,net girios skamba,net žemė dreba,lyg drignių,, apsiėdęs. 
Nugąsdino paukščius ir žvėris,o žmonės,kur kas būvąs,pabėgo namo.

Bet vienas yra miške labai senas dievaitis.Ją Miškiniu va — 
> dina. Jis nieko nebijo,nes toks senas, jog net samanomis apaugėta. Jau 
Net mirti norėtą,bet negali.Gal ir melavą seni žmonės,bet taip pa
sakojo. 0 gal ir tikrai taip buvo.

Išgirdęs,kaip Dundulis išdykauja,iškišo senis galvą is sa
maną kupsto,kur jis buvo guoli pasidarąs,ir juokiasi,kvatoja.

- Ko juokies,senuk? - Klausia ji. Dundulis.
— Juokiuos,kad tu pasiutai,gavęs is Vaivos menkiausią juos

tą,kurios niekas nebeėmė.0 kaip tu siustum,kad būtum gavęs tokią , 
kaip Straublio?

.i

11

Gyveno girioje,pajuryj kitas dievaitis,© gal ir taip Sau vy 
ras,kuri, visi vadino Straubliu.Sako,jis būvąs taip Sau,nei gražus, 
nei puikus,tik mokėjo gražiai dainuoti ir švilpti.Ko tik panorėsi, 
ima ir išdainuoja taip,jog net širdą veria.Sumano parodyti,kai p gi 
ria verkia,audrai pakilus, - verkia,stena, ūžia jo vamzdelis:užmerk 
akis,rodos,viduje ūžiančios girios sėdi.Nori padainuoti,kaip liūdi 
mergelė svetimoj šaly, — dūsauja,rauda švirkštelia,lyg gyva dvasia 
jame kenčia.Kitas girdėdamas net apsiverkia.Užsimano padūduoti kaip 
vargonai,-- ir kiti beklausydami net žegnojasi,mano,kad jie bažny
čioje esą.

Mėgo Vaiva jo dainą ir švilpimą klausyti.Visada juk moterys 
myli tuos,kas moka gražiai dainuoti.Jau visada taip buvo,taip yra 
ir taip bus.Ir Vaiva ne tik dainas mėgo,bet ir patą Straublį pami-

11
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Juos t kojeles dar- rtek&hmelniv^jha-—
•t’i *■'•'■‘.7’iž visa tul rjerad-. since ir suprato. Senas zmogvi visa 

rta aauto-iau išmanę- iv n .’tixa?jjį -^tJifrpvotėtd neatsiprotės,o sęhas Ja 
viską ai ste-? mato. • '

Kaip tik išgirdo tai Dunduliš,nuleido sparnus,ir gpą)?i Juos 
ta Jam Jau nebegraži.Tuoj Jis ų Straubl4*Rado Ji pajūryj 'švirkšte- 
liu bešvirkštaujant į.Pamatąs Jo Juostų,Perkūnas visiškai ųąliūdo , 
lyg vista sulyta. ' • r •

- Mainyki®,brol,Juostom, ~ sako.
- Kad tu man ir savo šautuvą, atiduotuuųheinainypiau.
Kaip Šia atiduos 'bautuvajišjuoktų visi,kaip tų čigonų,kurs . 

kumelę į pypkų išmainė. . ’ . . •
- Kad tu toks puikus, as gausiu Juostą dar gražesnę'u z tavo.
- Gerai,gauk pirma,o paskui pasikalbėsim.,nusijuokė Strau¥. 

lys.
Nujojo vėl Dundulis i Vaiva ir klausia Jų:

. - Ar negalėtum man nuausti tokios Juostos,kuri būtą grazes- j w i • ■ ’ . ■ ■
ne,nekaip Straublio? •

— Ne,negaliu, — sako Vaiva. —Jei tu nori,kai as nuausbiau to 
kią kaip toji arnet gražesnę,nueik už septynių-marią.Ten yra sep
tyni kalnai, už tą kalnu, slėny s, o slėny septyni piemenys viena. avi, 
gano.Tos avies vilna tokia balta,Jog,padėjus Ją ant sniego,sniegas 
Juodas atrodo. ' .

Nulėkė Dundulis viesulu.-Kiek laivą paskendo,kiek žmonių pvi 
gėrė,vienas Dievas težino.Bet nepraslinko para,ir Dundulis gr^žo i* ■ 
parnešė vilnų tos avukės,kurios Jam liepė Vaiva.

Tada Vaiva suprato,koks tai bernelis.
Pagalvojo Vaiva ir sako Dunduliui:
- Už septynių, girių yra septynios upės,už tų upių gražus so

tas;tame sode auga aukso obelis.Po ta obelim sėdi trye senelės ir 
verpia gijas.0 tos gijos - žmonių laimė.Ilga gija - ilgas žmogaus 
gyvenimąg•trumpa gija - trumpas Gyvenimas.Jei gražiai lekia per pis 
vasjper šlaitus - linksma tam žmogui gyventi;J ei užkliūva kur už 
krūmo ar nendrės^ten pūva ir žmonės. Jų mindžioja,tai Jau tam var
gas ir nelaimės...Paprašyk tu tas seneles,kad Jos suverptų šių vii' 
nų kuo ploniausiai. e

Nulėke,nutraškėjo Dundulis,net dangus su žeme sulipo. Praėję 
viena diena,antra,trebia - nėra Dundulio.Tik-ketvirtąją parlėkė Jis, 
medžius is džiaugsmo raudamas,namus vožiamas,žmones ir 'žvėris gąs
dini. •.u'-.ir parnešė gijas.0 gijos buvo plonos,kaip tos,kur giedrų 
dienų Uu.-a.^-Jcr.tn-Juk tų pačių verpėjų gijos.
i .
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Liepė paskui Vaiva Bunduliux surinkti rasą nuo septynių^ 

pievų J y—-išplovė jjojet.-s. gluas.Nųbarė jas sulty septynių spalvotu^ 
^odių,kurios augo vidury didžiųjĮ£_juru saTošTTos Juros ten,kur sau* 
lė teka. ' ’ •

Toj saloj auga žolės visų, ’spalvų,kokias tik žmogaus akys 
yra maniusios.Kad pieva gražiau žydėtu,laksto ten kasmet paukšte —' 
liai ir ant savo sparn\ parneša iš ten visokią gėlėliu^ sėklą.0 kadi 
Ii žmonės ir to nežinoį ir dėl to nėra paukščiams per juos gyvenimo. 
Vai,verks kada nors žmonės,besigailėdami paukbšią neteke.

1 Nudažiusi gijas,Vaiva sumėtė ir atsisėdo austi.Audė septy
nias savaites ir septynias dienas,tik-be vienos.Nežinau,kodėl taip 
skaitė seni žmones,:taip ir as skaitau.Kol Vaiva audė,Perkūnas nė 
miego nemiegojo.Kur būvąs,kur nebuvąs,vis \ Vaivos kiemą,kad pama
tytą,’^ daug j du išaušta, ar daug dar liko austi.

Tėvai,kai sužinojo,kas Jis toks, nusigando j nustebo. Visą die
ną abu verkė,numirėliškai raudojo,© mergina net verkti negalėjo.Bet 
kas,kad verksi?Verkimas nelaimėje nepadės.Vėl Perkūnui nepasiprie— - 
sinsi:užpykes trinktels,ir kaulų nesurinksi,ir pelenus vėjas išpus
tys,kur žmogus buvo.

III ' . . -

• ■ Nutekėjo Vaiva už Dundulio.Ar geros buvo, vestuves,nežinau t 
ten aš nebuvau,o tėvai nieko nepasakojo.

Nuvežė ją. Dundulis savo aukstan dvaran;© tas dvaras buvo 
gint aro j. toks gražus,kokio nė Vienas ponas,o gal nė vienas karalius 
neturėjo ir neturės.Kad Jis ir karalius,ėet vis dėlto-ne dievaitis, 
ne Perkūnas,tik žmogus.Buvo tas Perkūno dvaras paęią giliausiąJŪ- 
-X dugne. ■_ . • ' '.■■■ -•

Vaikšbioja Vaiva ir stebisi viskuo,ką tik mato.Tik 'vienas 
dalykas Jai nepatiko:kai žemės paviršiuje diena,saulė kaitina,tada 
ten’,-jūrose,tamsi naktis.Nuvargo vargšė,kol priprato.

Po kiek laiko Dundulis ėmė kažkur lakstyti,dažnai palikda 
mus Vaivą kelias dienas vieną.Vaiva ėmė nuobodžiauti,liūdėti.Atsi
minė tėvelius,Straublį,koks jis Jai buvo geras,kaip mokėdavo links 
minti.

Kartą atkėlė ji aukso vartus ir išbėgo \ jūrų kraštą, kur 
Jos tėvai gyveno-Eina ji pamiške ir pamato Straublį.Sraublys sėdi 
pakrūmėj ir švilpia taip graudžiui,taip glaudžiai,Jog kas Jo švilpį, 
n”k girdėjo,manė,kad motina rauda, ant savo vaiku, kapo.

Vaiva ‘ėmė ir atidavė Straubliui Juostą, kuriąbuvo nūaudusi
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Perkūnui.Tokios Juostos dar niekus nebuvo matąstir Straublys neis—, 
kentė nepasigyrąs. .

Sužinojo viskn^ ir Dundulis. Jam vėjai išpasakojo.."
Pasiuto Dundulis;pusą girių, išvartė,šimtus-kaimu, išdegino , 

daugel laivu nuskandino;jau visi manė,kad pasaulio galas atėjo.Kad 
trenkė savo gintaro rūmuosna,kur Vaiva gyveno,tik skiedros nu tiško. 
Žuvo gintaro dvarai,žuvo Vaiva,kur ten gyveno.Nudėjus Vaivų, ilgai 
dar siuto Perkūnas,ieškojo Straublio,kad Jį, nužudytų,bet nerado.

Praėjo savaitė,antra.Perkūnas nurimo.0 Straublys atsisėdo 
ant Juru kramto,ištiesė debesyse savo Juostu.ir verkia,o aš^rosjzM 
byra ir .byra,kaip skaudus lietus iyja.lr taip gailiai verkia, jog 

• \ net vėtra,ir ta nutilo,bernelio pasigailėjo.
Pe'rkunas tuoj pamatė ištiestu Juostu,sugriaudė',sudundėjo ir 

būtu Sal nu žudąs Straubly,,kad ne viesulas, vėtrų, tėvas,kuris pusi - 
gailėjo Straublio.

- Sėsk,sr-.ko, - berneli,ant mano sprando,nunešiu tave 
kad Perkūnas nepavytu,nes gali nukauti. . '

Atsisėdo Straublys ir nulėkė,0 Dundulis nusivijo Ji. ir vai
kosi ligi šios dienos;Ligi šios dienos dar nenukovė Jo Perkūnas,to 
dėl Jis toks rūstus,piktas.

Daug laiko praėjo,daugel Amoniu Vaivos juosta, yra mutąjvie- 
ni jų vadina Straubliu — ir klystajkiti Vaivos rykšte — ir. dar la
biau klysta;bet niekas arti jos nėra buveg.Matai-žmogus,bet nenuei 
si,nenutversi. .

Kai Perkūnas nuilsta bevydamas,atsisėda kur pasilsėti, tuoj 
sėdas ir Straublys,ištiesia savo juosta debesyse ir gailiai verkia, 
Vaivų minėdamas,savo nelaimą bekeikdamas,o ašaros jam byra,kaipdeu 
dus lietutis lyja.

Liaudies daina ' . . .
’ TYLUS VAKARAS

Tylus vakars be vėjo,be vėjo,
lakstingelė čiulbėjo,čiulbėjo. ' ’ , •
Mergužėlė daržely,daržely 
žalias rūtas ravijo,ravėjo.

Labas vakars,mergele,mergele, 
ar nematei žirgelio,žirgelio? , 
Matyt mačiau žirgelį., žirgelį 
savo tėvo dvarely,dvarely.

Vaiva ėmė ir atidavė Straubliui Juostų,kurių* buvo nūauduai
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i'lK.T.ČG ,13 “ULOTOS •
% 

• \ "*
Kauno Miesto sodne prie valstybes Teatro palaidoti zy mesniGji 

roudonarmicčiai, o Salomėja Neris Karo muziejaus sodely;

K *Skelbiama, kad . auno kunigu seminarijai vadovauja rektoriui 
jėzuitas T, Gruodis/ o vicerektoriusm yra kun. Rauda. Veikia ir 1 
Vilniaus ssminarija, kurijoje yru apie 400 auklėtinių.

. Karome tu galutinai sunaikintais laikomi šlytus, Biržai, Ma
žeikiai, Sakiai, Utena, Vilkaviškis ir Sakių- Vilkaviškio apskritys 
Smarkiai nukentėjų Šiauliai, Rastiniai, Marijampolės apskrities 
Kalvarijos rajonas, Maždikių, Tauragės ir Raseinių apskritys.

Kaune architektų grupe, vadovaujama miesto vyr. architekto 
Belinskio, paruošė bendra^ ^auno atstatymo planų. Dabartinio uosto 
vietoje ir artimuose plotuose numatoma Įsteigti kultūrinių parkai 
Pramone, uostas ir ■ prekių stotis bu s i av koncentruojami naujuose ęlo 
tuose, ir tie punktai būsiu Įjungti U geleži akalio linijų; 9usigies 
kimu!.numatomi tramvajai or autobusai. Set, kaip "Izvestija" praneša^ 
tai busiu tik -po 15 - 20 metu; .

. . • ’+

Lietuvoje kelių trestas teatstaįe' tik viena betono fabrikų,x 
kuris yra Vilniuje ir gamina šaligatviams plytas; krantinėms madzia- 
gąs, kanalizacijos vamzdžius ir kt. Darbas pradėtos tik pries du 
mėnesius; . . .

+ ■ ' ■ t ■
užšalo gruodžio 15 d; ir ledus.išlaužė balandžio pra

džioje, bet didelio potvynio nebuvo. Prasidėjus navigacijai, Nemu
nu plaukioja gairliiviai "Maksim Gorkij", Spurtuk", Puškin" (anksčiau 
buvo lietuviškais vardais) ir "lautas". Daugiau garlaivių nėra. 
Kriukiuose prie Seredžiaus imta dirbti baidokai. Metus dirbą |Vic— 
na 500 tonų tajlpbs bcidbka, neseniai brige.

j. -

Kaip "Izvestija" rašo, Lietuvoje pravesta nauja žemės reforma, 
ir* 79 tūkstančiams mažažemiu ir bežemių duotų žemes, 50 mil. rubliu 
paskola, 1;200;000 kub. metrų statybinės mędzingos, 8.000 arklių, 
15 <.000 karvių ir 5;000 to sėklų. Tad dešimčiai naujakurių tenka 
vienas arklys; penkioms šeimoms''viena karve ir vienam naujakuriui 
150 svaru sėklų. . ■ ' ’

Gelcžinkelių viršininku yra paskirtas IlI-ojo rango Susisie
kimo gencraldircktorius Koku cho?/skis. .

* '•
Uždrausta turėti ir klausytis radijo. Esą Įrengti vieši, 

lektyviniai radijo priimtuvai; ^ien irzų mieste esu Įrengta 510 
vadinamųjų radijo taškų.

•»
Lietuvos ūkininkai apkrauti didėlėmis duoklėmis, Kurių n”atida 

vus baudžiasi išutžimu, o ūkipi konfiskuojami.
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. Vilniuje j.vyko režisierių konferencija. Kor.farcncijr^ atida
ro meno reikalu, valdybos virsihink~*' J. Bannris. Sveikino konfe
rencijos dalyvius rašytoju, verdu J.- Esįtusis, kompozitorių- J. 
Benderius, dailinihkų- '• Vilniaus bailes Instituto direktorius 
V. Jurkūnas, Kauno teatrų kolektyvo vardu A j Sutkus,.

’ . - ■ . 4
Vaidininkų ir deųbininkų gaunamos algos nėra dideles ir,be 

to, apdėtos 50% mokesčiais i . •

Paskutiniu -laiku areštuoti yra Skardupių parapijoj gyveno 
■ kun. Ylius ir kun* Adomaitis, abu vienuoliai marijonai.

+ ■
Buvę sporto klubo LGSi?_sportįni3Tkai priklauso Spartakui , UTIS 

ir Tauro \lubo - Kovui, Perkūno - Žalgiriui. Visi sportininkai at
leisti nuo karines prie volės, bet įjungti vidaus reikalų konisa- 
i’iatan milicininkais .bei VRIK tarnautojais* Vries' kiek laiko^vy- 
ka krepšinio rungtynes,' dalyvavo: Kulakauskas, Bukauskas, Sčekus, 
*-Lesęinskas (pastarieji du sėdi kalėjime, bet rungtynėms 8 dienoms 
buvo paleisti už uzstata) ir kitįl

Dailininku sąjungos fondo valdybos pirmininku yra daili 14 
MergosiIškiš. Kauno daili sąjungos skyriaus pirmininku yra dali; 
St p. Žukas i

Kauno apskri is veikliausių'mok^tojų minimi: Veliuonos vaisa 
Adomaitis, Raudondvario - Degclyte^ruonio'progimnazijos direk
torius Ulevičius, Jonavos - Strazdas,. ir Koslovas. Be to, vals
čiuose yra sudaryti agitatorių kolektyvai: Vilkijoj iki 7 agita
torių kolektyvas, Jonavoj — iki 17, kitur kiek mažiau, ir, apskri
tai, Kauno apskrl -propaganda labai silpnu.

+
Miškų pramonės liaudies komisaru yra i‘onomarova, kuris nese

nio i davė pranešimų apie, medžio apdirbimo prar-ųnų, pareikšdamas,- 
kad pramones- apdirbimas įaugs dvigubai. Tuo naciu ir miškų kirti
mas yra padvigubėjus ►

+
s Daugumoj Lietuvos miestų Įsteigtos komisijos raudonarmiečiu 
šeimoms šelpti. Ke dainiškomis i ja gavo papeikimą, kad nebuvo lai
ku sus'elpta raudon. armijos kareivio Grigorov i cinus seimą'.

Siauliu berniukų ir mergaičių grimnazijų pamokos vyksta mo
kytojų seminarijos patalposeIs^buvusiu mokytojų Čirba: M. Gru- 
bys, A. Petrauskaite, Adomaitiene , ifckonisi. Prekybos mokykla dir 
ba senose patalpose -Dariaus ir Gįrjno g-veje. Mokytojas Jocas 
karo pradžioje buvo išvykę s ir neseniai grizo.-. Muzikos moky kla 
įdirba Vilniaus gątvc^e ^Kakiinsko namuose). xBc dieniau suimtųjų ' 
šiauliečių ddv* Šerkšnio, adv. Urbcicio ir amatų mokyklos mokyto 
jo Sakeyicraus, neseniai suimtas maisto odų fabriko buhalteris 
R. Tamošaitis., už tai, kad dalyvavus vokiečių organizuot o j Lietu
vos pramonės atstovų ekskursijoj po'Vokieti ją. Amatininkai orga
nizuoti Įvairiose artelėse, Kirpėjų artelės pirmininku yra Lazaūs 
kas. kiaulių miestas numato atsistotyi per 5 m. tųs. ^au atrenon—•
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Maironis
SJiTKI J 03 KAUL-L

I Žarbnus miškais nuo Šiaulių ' 
Jei pro Luokų kada bekeliausi, 
Nepamiršk sus.tabdgti arklių 
Ir ten Iculr-ą, užlipti r.uksaicusį.

Piktos raganos,kei p kitados, 
Šatrijos nebe lanko'bent dienų;
Bet jos,aūkšt\ pasiekt be maldos 
Pakeleivi baugina ne vieno.

Ltsikvėpųs Giliai krūtine*
Kai nuo kalno pažvelgsi aplinkui, 
Tai tik plunksna rašyt auksine, 
Pavesta Lietuvos dailininkui »•

Kaip į atlaidus eina būriai, 
Šlama girios aplinkui dievotai;
Už jų dunksno kiti pagiriai, 
Ir melsvų ežerų tviski platai.
u

Štai, tenai iš Tyrulių Venta;
Pasisukus kairėn nuo Kersenų, 
Nebemato Dubysos grota
Ir per Kuršų banguoja ant I$ųų.

Bet Dubysai Žemaičių kalnai 
Meilesni, ne c u rmižes? raudonos; 
Jai svajojęs tėvai - milžinai, 
KIg j a p at alcv smilty s : c lt on os.

Kad vidurdieni saule aukštai
Is pietų prasijuoks i Žemaičius, 
Nuo viršaus Šatrijos išmatai
Nesuskaitomus kryžkelių skaičius.

UŽ tų kryžkelių,sodžių,laukų,
Kiek akis tik apimti ..bugeli., 
Užmatai ikiPlungcs miškų 
Vis ZoMaicių žaliujencių šalį.
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btri antai r.<’:lynoj tolurv-.j
Is pu zcniu bckyša,s skronlynos
Tai Varniai, ixisic lepų lo;:;oj 1 
Pasistiepki. įir Teisiai, jų kainynus!

Bet tuščia bc^velvji-is Paloiutos, 
Pasistiepęs,kick gtlit,«r.t pirštų! 
Neišgirsi nė narių bangos, 
Bors bcdukūana liautis vanirstų.

Nematyti ne bonių naujų
Lūkėto Sidluvo^KcLjės ,Skcudvylių,
Nei Žcnygalos nedalų trijų,
Nors jie vaizdus už keleto, ny Ii u. S

Bet vidudienį cic ncrsr.iu:
Tarturj dvasios po senių vaitoja; 
Giries krūpčioja slaptin^umi, 
Trinksi kairios,lyg raiteliai joja..

Gal tai raganos verkiu dievų, 
Dėl kuriu-šventų ugnį kūreno, 
Ir nuo kalnu,kulnelių,kalvų 
Oia seu realaus iA įpročio seno.

Gal ^'c-iiaicių salias nilsinai, 
Fasic-ūs. senovės Gadynes, 
Laukio, žeukliojkal vcl kruvinai 
Stot i kovų ir ginti tėvynes.

Šntriji,tu,senute neili, 
Per tiek anžiių is aukšto žiurėjus!
Daut'fjOi daug s ps ūky t i coli
Apie, r.usų didžius pranokė jus.

į iarenus niekais nuo Šiaulių, 
,Jci pro Luokcį dienų bekeliausi, 
D’cpa.nirsk ra-;anyti arklių 
Ir t;n kalnų užlipti auk^oiausi.

ląt-ViVkGi dvaras.

18



DIDKlĖ SKYSTĖ \ '
(Birželio 2p ai konccria prisiminus') ■ • * ’ „• -f.

- . ' ' ■&' •••’

Čia nebandoma rašyti nei kritikos, nei recenzijos, kurim tavo 
vertas paskutinysis koncertas, bet tik kelis sakinius tiems, kurūa 
turi jausti didėlį nuostolį, šios lietuviškos meno švsntčs nematė|

. Jau prieš keletą savaičių buvo pradėta reklamuoti’ ir kalbėti 
apie būsimą didelį lietuviška/ koncertą per šv. Petrą. Tat nenuos— 
tcB-nr, kad ir karštą dieną ir kad įvairūs koncci’t&liaikinai ir 
kitos pramogos Glasenbache esti veik kas antrą dieną,.. į kuriuos 
vis mažiau lankomasi, bįi'želio 29 d. suvažiavo tautiečiai ne-tik 
iš visos apygardos, bet buvo svečiu ir iš Linzo, Riedo, Graco ir 
Insbrucko.

Prieš prasidedant koncertui, klausytojai buvo maloniai nustebin
ti atsidarius uždangai. Scena taip teatrališkai,^lietuvišku stilium 
ir estetiškai dar nebuvo dekeruotaį'Lanko formos išpiovime, toli - 
mesniam plane .lietuviškas Rūpintojėlis po bev#u ir trečiame nlanc 
lietuviškas gamtovaizdis, Visa tai buvo nušviesta mėlyna prožekto
riaus šviesą ir dare ne užmiršt amą įspūdi, - primine Lietuvos kairia^ 
pavakare j i. niaK dekoratyvine dalį atliko kun, P. Brazauskas kaip 
dailininkas, V. Liačas nadžio darbus ir K.. Sapočkinas apšvietimui

Koncerto, programoje girdėjome mūsų instrumentalistus smuikinin
kus I, Motiekaitiene ir ?ov. Matiuką, oelistą Alg. Motickaitį, ku-. 
rįe grojo solo ir trio (Motickaiciai’ ir A.. Nakas).Sis malonus; kvar
tetai^ kuris niekad neatsisako jokiam koncerte groti, kiekviena, 
karua klausytojams skamba naujai, žengia. į priekį ir su malonumu 
klausomas lyg pirmą kartą. Maloni staigmena buvo pirma. kartą, pasi
rodęs-mūsų scenoj Akauno didžiojo teatro operetės solis'taš Bronius. 
Marįjošiušl Gražus-bals j tembras, puikus laikymasis scenoj, negd- ’’ 
Įėjo nežavėti klausytojui Tik dėl tvankaus sales pro \nc galis jo, 
publikos prašomas, pakartoti Planquctte Kornevilio varpų. Marquiso.- 
arijos. Jam akompanavo taip pat pirma kai'tą pas mus girdėta pia
niste Aldona -Rrapūolenytč. ' "

Jau antrą, kai'tą pasirodė viešai vyrų chėr.as, vedinas jaun6, 
bet darbštaus muziko Jurgio Pctkaicioi Choras, palygintiper trum
pa laika'padide jo ir padarė daug pažangos. Repertuaras - žygio dai- ■ 
hos i . ; ■

Tautiniai šokiai pas- mus visada susilaukdavo didžiausio pasi
sekimo, tačiau šį kartą tuo, ką parode, atrodo,, viršijo ankstyves
nius pasirodymus, Yra t'autieėių, kurie apvažinėjo kitas lietuviu . 
kolonijas, mate tautinius šokius, bet tokio vį*»lvingumo šokų ir. ' 
šokančių. su tokiu ontuzijazmu net ii' karštai varginančią dieną) ne-.j ! 
teko matyti; Tai didelis nuopelnas. I,. Landsbergytes ir ypač J. . 
Akstino pasišventimo. Matėm 6 šokius, kurių viena. (Jonkelį) pirmą, 
karta, Neužmirštamas įspūdis tai -Lenciūgėlio interpretavimas ir 
su vyru choru ’’Aušrelė”,

.Apskritai reikia pasakyti, kad šitokioj men-S šventėj pasitaiko 
retai kada būti, Tai didelis lietuvių menininkų laimė j. imas atsime
nant, kad tiek .šokėjai, tiek choristai repetuoti galėdavo tik vaka
rais. pavargę, pasibaigus visiems. stovyklos darbams. • • ■ .

• ?-•.....................+ ... -.....................................................................  . ‘ '• Yc

Teise yra vertingesne, negu taikai Mes kovosime už reikalą / ku-;' 
rį mos visuomet arti širdies laikome - už demokratiją. Už teisęs tų, 
kurie turėtu’laisvą balsą nusistatąnt savo vyriausybą, už mažu tau-' . 
tu laisve ir teises, už visuotini® teisės viešpatavimą laisvu tautu.
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' LIETUVX8KASLS KAIJiiw’UnlUS

. Liepa

P 1 Julijus, Liepa, Gcndrutįs 
A £ Marijos aplankŽilvine 
T 5 Anatolijus, Bijotė,Vaidilis 
K 4 Teodoras, Surteikė ,Vaiidulis 
p 5 Ęilonena,Lakštutė,Budginas 
S 6 Liucija^ Pitone, Voverė_____
S”~7 Kirilas, Skinuft^" kungailiff 
P 8 Elžbieta, Danga, Tauregis 
A. 9 Veronika, Aušrė", Lengvenis 
T ItO 7 brol.mieg.,Švitra,Mantrim. 
K 11 Pijus, Šarūnu, Vilimantas 
P.12’Jonas, Skaidra, “argėris 
Š 13 Margarita,! Aus tina, Kindis _
S M Bonaventūra, Kimtila,'Vidutis 
P 15 Henrikas,. žvingilė,Lsnturis 
A. 16. MjUarijps. 'škap..,Dudutis. , . ,
======3==x=5»«»c«3=s»=sx=s^=5S===3

T 17 Aleksandras,Utene ,Vytenis, • 
K 18 Kamilas, Errundb, Tautvilas 
P 19 Vincentas,Sluksney
S _?9 s l°vas > Tautginč tAlvidaB 
S* 2T Praks e d’iyl&'us argi , Rimvydas 
P 22 ^.Magdalena, Aukse?”'..
A 23 Apolinarus, Ilge, Tarvylas
T 24 Kristina, Živile ,Pa.rgvilas
K 25 Jokūbus, Aušra, Dauginas, 
P 26 Ona, Greitutė, Gluosnis 
S 27. Natalija, Gintautas
S~2 8’Tn o och t as , Vikfora s, Agarė" 
P 29 Morta., Patirga, Mantvydas 
S 30 Judita, Ulelė, Bijūnas
T 31 Ignotas, Lictutė/ Vainibutas
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LIETUVIU. HEGISTRACIJA WIGJUCIJAJ. - ’ .

Salzburgo mieste ir apskrityje gyvenantieji lietuviai ejaigraci- 
jos reikalu turi pirmadieni, liepos 8 di 9 vai, atvykti įęhimscenof 
IMiriscestri) ir užsiregistruoti. Kitu apskričiu lietuviais vieta ir 
laikė, prance apskričiu įgaliotiniai.

■ ; ’ ■ VIEŠA PADĖKA

^Kad paskutinysis lietuvių menininkų koncertus turėjo dideli pa- 
sisekima visuomenėje ir prisidėjo ‘prie Lietuvos vardo iškėlimo, pa— ■ 
gurbą tenka mūsų nenuilstamiems menininkams. Negalėdami kitaip atsi
dėkoti tiems. nuo kurių priklausė koncerto pasisekimas, tariaus vie
šos padėkos žodį pianistei p. Aid. Prapuol-nytei,K.D.T. operetes soA 
listiii p. Br» Marijošiui, muzikams instrumentalistams p .p. lįMotie-. 
kaitimai, Algi Motickeidiui, Pov. Mat i ukui, pianistui p. Ant.Nakui, 
šokiu, vadovams p .p. I.Landsbergyte i, aktoriui J, Akstinui ir šokėjams, 
choro* vadovui .p, J. Pctkaišiui ir choristams, scenps ir sales dekora
toriams kuni P. Brazauskui, pip. V. Liudui ir K. Supobkinui.; Dėkoja
me Glascnbaoho stovyklos lietuviams, apnakyyuinusiems svečius, ir vi
siems be’t kuo prie koncerto surengimo prisidėjus iena.

Sclzburgo Lietuviu Komitetas

Sr-vo bendradarbius -p.p.nldonų ir Vytautų Dumblavus,susilaukus
sūnaus, sveikina

Spaudos Darbuotoju Kolektyvas

+ -i-4-++4- ++ •l*’b

Laikrašti laidžia Spaudos Darbuotoju Ko.1 aktyvas; redaguoja redakcinė 
kolegija’ f Vi Dambrava, Č. Grinčcvicius, A. Markelis-, J. Senkus ),

• Atsakingas redaktorius o. Grinocvibius. 
Adresas: Glascnbachas, 2 bar. 14 karib,

Kaina I šil.
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