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TAUTINIO ATSPARUMO BEI TAUTINES SAVIGARBOS KLAUSIMU

Labai nedėkingas yra darbas nurodinėti kieno nors ydas.. 
Žmonės, kuip ir katės, mėgsta būti glostomi tik paplaukiui Ir tuor-'' 
Jau pasišiaušia^ jeigu kas pabando kartais pabraukti jiems prieik 
plaukų. Tokio drąsuolio adresu paprastai pasipila visa eilė prie
kaištų - kas, girdi, Jam davė teisų raustis po kitų sąžinę, gepfau 
susirūpintu pats savimi, nes ir pats nėra ne kiek geresnis už 
tuos, kuriuos smerkia, ir 1.1.

Dar pavojingiau yra liesti platesnės visuomenės arba net - 
Visos tautos ydas. Čia Jau gludi labai rimtas pavojus Įsigyti prie— ‘ 
£u iš jautresniųjų patrijotų tarpo, nes tokiu atveju labai lengvai' 
buna įžiūrimas tautos, įžeminimas bei jos įžeidimas. Toks ’’iėpisokė- ' 

. lis” paprastai-bandomas sugėdinti ir.galptinėi' priblokšti senti mu~ 
’ J su liaudies‘/posakiu ’’Blogas tas pauk-’ tis į Jęurs savo .lizdą teršia” . 
, r - Taip, .tačiau,^^|,;dalykpno;5iuredaBd;;?mėš'stoli:jĮBnuGjsĮmei ; .
į Blogas' būtų patarnavimas- taut'- - reikalams, jeigu mes. vengdami pa

žinti ir ■’A’1- vi viešumon..-s.s;*©;ir savo -tautos, ydas,, ir .poliau te-
. be daryt tas pa cies kla les, kurios prae ityje žaloj o mu^’u taut os M. / 
kiną /i±isidlą'/ir 'Jbuv’6 ^Jųmtingos /žiauriem’‘Jietuvių tauto/ likimui'?’^’ 

u/'"-'Te igiimeb 1 trokš t ame tuūtaidaugiaugyvybiniujėgu,-.-jei/u dori me 
s matyti / ja ga j e šųę /^y^kurybinge s ne ,, j e igu • mes 5 ,pags liątfj-j tikime ’ i I

savo tautos ateiti, tai turime jausti pareigą ir turėti - ganėtinai ,n'f 
^drąsos kelti 'likiten savo -ydas ir ieškoti būdu jomis husikratytiL'R(b'(‘0tg^oj.

^i mūsų teise, o kartu ir mūsų pareiga išplaukia jfe fakto, kad VT~- 
si tauto.” sUnus ir dukros^.ęsame
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•šiame rašinyje noriu paliesti ‘vieną stambią musų tautos ' 
ydą, kuri yra davusi mums nepąprastai daug žalos. Tai yra 3 .j- e- ' ; 
t u 7 i u, t a u. t i n i o atsparumo b e /i ' t a 'tfT~i - ' ■ , -
n V s s s g'"a jr‘F7c“s o k a. . ^irmu požiūriu jau pats

• šio klausimo Šėlimas daug kam gali atrodyti nereikalingas.- Kaip 
galima iš Viso kalbėti apie lietuvių tautinio atsparumo stoką, jei
gu lietuvių tauta išliko gyva po šimtmečius trukusios žiaurios •*=
pr įspaudo s?' Taijp, ištikrųjų. Tam tikra lietuviu tautos dalimi mes 
tikrai galime.-didžiuotis » jai pridera visa mūsų-pagarba'ir dėkingu- x 
mas už nepalaužiamą atsparumą bei pasipriešinimą, svetimųjų pastan
goms ją nutautinti, tačiau argi nė anksčiau minėtoji mūsų bod'ių yda 
bus taip skaudžiai paveikusi mūsų .tautos likimą.?: . • .

'. Argi ne dėl šios mūsų tautos ydos- šiandien.mes negalime 
susikalbėti savąja kalba daugelyje sriŠių, kuriose anksčiau gyveno 
lietuviai ir kur buvo kalbama tik lietuviškai? Argi, ne dėl šios 
priežasties net ir pačiame Lietuvos centre, nekalbant jau apie Vil
niją ir Klaipėdos kraštą, yra daug vietovių, kuriose lietuvių kil
mės gyventojai-dar ir'šiandien svetimi mums savo kalba, dvasia bei' 
save nuotaikomis? Argi ne dėl šios mūsų tautiečiu ydos buvusiose . \ 
Lietuvos žemėse lietuviškomis ar jau kiek nų 1 ie.tuvIntomis pavarde-'-, 
mis mūsų kilmes gyventojai, išsižadėję savo kraujo bei mūsų bend- ’> 
ros praeities, mina į purvus visa,kas yra lietuviška., ir visomis 
išgalėmis stengiaęi mums pakenkti? , -

ū'eigu mėsų bočiai., ypač tuometine diduomene ir bajorija.. 
’ būtų buvę atsparesni nutautinimui ir būtų turėję daugiau tautinės 

savigarbos, gal ir nūdienis mūsų tautos likimas būtų kitas ir lie
tuvio vardas bei jo žodis Europos tautu šeimoje turėtų kitokį svorį.

Mūsų tautos nelaimei buvo tačiau kitaip. Lietuvos kuni
gaikščiai ir kiti valdovai, užkariaudami ir valdydami kitas tautas 
bei jų žemes, ne tik nepajėgė išplėsti ten lietuviškos įtakos, bet, 
vesdami kitatautes žmonas ir bendraudami su svetimaisiais, dažnai 
ir patys tirpo jų įtakoje, persiimdami jų dvasia ir pasisavindami 
jų kalbą bei ju papročius» Ir tuo tarpu, kai kitų tautų valdovai 
bei aristokratija buvo tvirčiausi tautinių idėjų reiškėjai ir sau
gotojai, Lietuvos diduomene, užuot kūrusi tautinę lietuvių kultūrą 
ir ugdžiusi medžiagines, dvasines bei moralines tautos vertybes, 
visu.lengvapėdiškumu metėsi svetimųjų glėbin, atsisakydama savo 
kilmes,- save kraują, brolių- savo praeities ir z’isjo to, kas yra lie
tuviška, žinoma, išskyrus Lietuvos turtus, v i. kuriuos ji niekuomet 
nebuvo nustojusi reikšti.savo pretenzijų. Šiuo savo elgesiu Lietu
vos bajorija pati išskyrė save iš-lietuviu, tautos gyvenimo, palik
dama visą atsakomybes sunkumą- bet kartu ir visas teises lietuves 
liaudžiai - valstiečiams. - ' v

Labai daug menko lietuvių tautinio atsparumo pavyzdžių 
randama mišriose šeimose, kurios lietuvių tarpe dažnos tiek praei
tyje, tiek iv vėlesniais laikais. Kiekvienu atveju- ar lietuvis 
Veda kitatautę, ar lietuvaitė išteka už kitataučio,^tokių tėvų ya.- 
kai dažniausia auklėjami ne lietuvių dvasioje. Del šios priežasties \ 
lietuvių Mišrios vedybos tautai yra neabejotinai žalingos, Tenkd » 
tąt apgailestauti, kad ir dabartiniu metu pastebimas gana /rtipruę ' '» 
J-Letuvių tremtinių polinkis kurti ištrėmime mišrias sejmad.,

. ■. ‘ 3pad dažnos mišrios vedybos būna mūsų išeivių tarpe. Čia 
jos liūdni aus los ^ir/sav, o pasėkomis. Gyvenant Lietuvoje,* mišrių tUtb-.- v 
tybių šeimose bent' ' jau 'dažnėū "vartojama ..Iii- būvių kalbatuo tarpi : 
kai išeivijoje'-(čia ■galima būtų priminti kad Ir buv. Rusijos mies
tus ) tokių šėimų'ivąikąi :.Uąz.ni ausiai’ nei lietuviu kalbos . neišmoko?!•:

■ :-v lEažieusia'misrių .’yedybų kūną Lietuvos kaime - ūkininkų 
‘^r kaimo darbininkų't.arpė e’’Tenka, stebėtis ir susirūpinti, kaip ubūg 
■įūųų karininkų, ivąldinįiikų^ be i " laisvų profesijų inteligentų yra te-* ' 
įs kitatautes / žmonas » sne jo koks išvykęsvį užsienius s tipenai nin--- 
■asM&aigti studijų/ -žiūrėk., jcų ir be parveš ąę į, ik.-, g-’—ą dipl-.--m^

Sįmo-rvaa * ivax' . krid.
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labSi' sunkiai duodasi suderinami su.tautinio atsparumo bei taktinės 
savigarbos Jutimu. •'

Mišrios vedybos. gal ir nebotų mūs.ų tautai tiek žalingos , 
‘o. kai kuriais atvejais galėtų būti net ir naudingos. Je.igu lietuviai 
kurie tokias šeimas kuria, batų patys atsparesni ir’jeigu Jie pasi
rinktų tikrai taurias, aukštos kultūros asmenybes, kurios nuošir
džiai norėtų ir, žinoma, sugebėtų i, mūsų tautos gyvenimą įnešti ką 
nors vertingesnio, • ar ?ja, to negalėdamos. pačios būtų bent" kiek 
kuklesnes v Tokie .džiuginantys reiškiniai pasėmus, deja, gana reti. 
Paprastai į. Lietuvą importuojamos gana ribotos asmenybes, kurios gal 
kaip-tik dėl to’Savo ribotumo pas mus dažniausia'pradėdavo reikšti 

.pirmaeilį vaidmenį r Ne sugebadamos, o gal ir aenoreda- 
sąvo naujos būklės bei savo įsipareigojimų naujai tė-

l savo ir savo vaikų tarpe pašiepiančiai 
y- nuodija 

Jeigu mes paseksime iš tokių šeimų kį-

kių, kuriems tautinis lietuvio idealas yra pirmoje'vietoje. Dažniau- 
šia' gi jie gyvena visai kitomis,,- mūsų^tsutai svetimomis-mintimis« _•

. Kpac skundžia f.orma pasireiškė daugelio lietuvių tautines 
savigarbos stoka abiejų okupacijų metu. -Kaip dažnai lietuvis' lietu-. 
Tį skundė svetimiesiems - vieniems ar kitiems okupantams I. 0 argi’ 
tai nėra mūsų tautos nenuplaunama gėda- kad ir-NKVD--ir Gestapo .pa
kankamai .turėjo savanoriškai užvėrauotų l?.etu-7ių agentų lietuvių m'- 
tautos naiknlmo’darbams į-' .T. tai nė vienas, gal atsakys, kad išgamų 
visuomet randasi kiekvienoje’ tautoje, o Sv. Rašto mėgėjai prie ■t,o-/ • 
dar pridurs a kad ir 12'-Apąstslų tarpe atsirado Judas, tačiau .vai 
labai, menka "mums paguoda Air tų išdavikų skaičiusir -Jų darbai mu- 
mysekelia visiškai-pagrįsta nerimą,- ’Tuk daugelio geriausių, mūsų 
tautiečių deportavimas bei išsiuntimas į- koncenracijos stovyklas 
yra įvykęs pačių lietuvių agentų nurpdy ’..'tų bei - i skundimų padėkoje, 

Karčių teisybes žodžių tektų ai’.a progą tarti ir kai ku
rioms LieJ.'.Įos moterims# Jų laikysena Lietuvos okupantų -ašž’vijsiu - 
tiek miestuose, tiek kaime, 
atveju Joms būtų :buvą labai pravartu p; 
kurių laikysena krašto okupantų atžvil,

pr.etenžijas 
mos suprasti 
vyneiy tokios poniutės-dažna 
vertina visą lietuvišką gyvenime, ir tuo būdu iš pat mažens, 
jaunų mūsų tautiečių siūlas. Jeigu mes paseksime iš _____._
lųsių mūšų piliečių veikla,- tai. tik retais atsitikimais rasime "to-4 

lietuvio idealas yra pirmoje'vietoje.

kuri 
anka

s t -l

toli gražu nebuvo be priekaište, Šiuo, 
įasižiūrėti kad ir į suomes, 

kurių laikysena‘krašto okupantų atžvilgiu jukele pasig’c-rejįmę’ ne 
tik ^savųjų, b.e.t net ir tų. kurie patys ant savo kailio nemaloniai 
gavo tai patirti. Sis priekaištas taikomas, žinoma, tik k 
Lietuvos moterims, ’lygiai kaip ir ne visus lietuvius gali: 
tinti tautinio atsparumo bei t&utiįrids savigarbos stoką*.

Kalbant šiomis temomi s, .norisi,•pagaliau, dar p 
vienas labai keistus mūsų gyvenimo reiškinys* Lietuvos pi 
tarpe buvo ir, turbūt, dar tebėra 'Visa eilė tokių, kurie patys neži
no. arba tam tikrais sumetimais bent nuduoda nežiną, kuries jie yra 
tautybės. Dar-keisčiau, kad yra ir tokių;- kurie sugeba pagal reika
lą keisti savo, tautybę # Rn.-ri'1'Hkp ■ , kada nebuvo . patogu būti lenku.. 
Šiandien gal nėra patogu būti vokiečių. Išeitis -greit.-surandama - 
esu lietuvis. Ar .ilgam? Na, turbūt, kol pasikeis situacijai'.,.

. ■ Tautybe yra dalykas prigimtas ir kiekvienamtturėtų būti 
dalykas aiškus, kurio niekam nėtenkąiŠ šalies įrodinėtlG Jos nega- 

• lima nei primesti, nei atimti,.- Ji turi būti kiekvieno paties aiš1-*. •• 
kiai jaučiama. Gi kas svarbiausia - .tautybe, yra dalykas;šventas ir ? 
niekam nevalią Jąja.spekuliuoti. " i ’•

... . Mes'’puikiai suprantame ,rkūd Lietuvos piliečiu, tarpe yra, f 
kur šimtmečiais buvo varomas nutautinimo darbas; gali; ii ■ turi'ras-. * 
tis tokių, kurie, sąžinės ir kraujo balso pažadinti,., pradeda-supras
ti, kur Jie priklauso, ir grįžta; atgal savo tautos prieglobštirlo-.Tp- 

. kius mes gerbiama. Jais džiaugiamės ir juos mielai priimame į- -.savų
jų eiles. Mes-lygiai garbiame ir ’vertiname taip pat ir kį 
aiškų ir garbingą kitos tautos žmogų# Tačiau nėra vertas : 
nei kitų pagarbos tas, kas šiais sunkiais laikais bąndjrtų 
ti Švenčiausiu tautybes Jausmu. . (fluvelta * 13 ,

suekuliu
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PASĖTIS ' LIETUVOJE (L.A.I.CJ

1 • Ąs^nyjiei Ir kultūrinis gyvenimas.

Aųkbtos i os^ ,Mokyąk lps_. Universitetai Vilniuje • ir Kaune , Vilniaus
I’e'dagogini'š Inštjtutas, Vilniaus'.-Meno Akademija, Kauno Kunigu se— •/ . 
minarija, Žemes Ūkio Akademija (dabar Kaune), Kauno ir Vilniaus - ' 
konser.vatorijos. Šiose mokyklose'mokosi .per’5.000 studentu. Ju 
tarpe 65% merginu. I ir IĮ kurso vyrai neatleidžiami nuo kariuo
menes. Tautybėmis studentiją skirstosi: 95% lietuviu ir 5%'sve
timtaučiu (Lietuvos rusai, žydai, rusu karininku vaikai, lenku . 
likučiai). .

'■ Vilniaus universitete veikia 7 fakultetai: ekonominis, 
teisiu, istorijos-filologijos, fizikos-matematikos, chemijos, me
dicinos ir mišku. Kauno universitete 3 - medicinos, statybos ir 
istorijoš-filologijos, Dėstomoji kalba universitetuose lietuviu. 
Visiems studentams privalomi: Marksizmo-Leninizmo pagrindai (4 vai. 
savaitėje), Tėvynės karas (1941-1945), rusu kalba, karinis -paren
gimas. Komjaunimas lietuviu studentu tarpe pasisekimo neturi. Kom
jaunimo gretose svetimtaučiai. Lietuviu studentu tarpe solidarumas 
didelis. Leninizmo-Stalinizmo linkmei prižiūrėti, iš Maskvos yra ■ 
atsiusti specialus ’’politrukai”, prorektoriai s aukle j imp reikalams 

Prie. Vilniaus universiteto' tokiu pFoi'ektoFiiimi* paskir
tas rusas Malkov. ■•
Malkov, kas 3-4a, 4-ta diena, šaukia profesorių Susirinkimus, ku
rie trunka 2-3 valandas 1 .^not Malkov, profesoriai sovietu valdžiai 
nedėkingi: geromis maisto kortelėmis aprūpinti, vis dėlto esą la
bai pasyvūs - nerašo politiniu sjbreipeniu, neveda politines 'agita
cijos, neprisideda prie socialistinio rungtyniavimo.

- Mokslas universitetuose nemokamas. Visi studentai' gauna 
stipendijas: I ir II kurso - 160 rubliu mėnesiui; vyresniųjų kur
su - 185 rub. men.. Studentu dalis gyvena bendrabučiuose . Gauna šil
tus ir su elektros šviesa kambarius, už kuriuos reikia mokėti 10 
rubliu mėnesiui. Apskritai paėmus, studento gyvenimo sąlygos yra 
sunkios. Studentu valgyklose maistas labai menkas. Kas gyvena pri
vačiai (tokiu yra 60%), dažnai neturi .kuro, elektros šviesos. Ten- D' 
ka mokytis šaltame kambaryje, naudojant ”koptilkš”(savo darbo lem- : 
pa, be stiklo). Kas svarbiausia, ramiai miegoti negalima: kiekvie
nu momentu geli pabelsti i duris!
Studentai dainuoja savo mėgiama dainelę:

’’Fortūna, esu ubagas, apleidai tu mane ... .'
Tu visu sunkumu nepaisant, studentija, noriai mokosi ir pejy spĮi;dą.~ 
r urna, daug ką nugali. • *’* "f” ■■ " *' •’ ~ T
- Vidurinės, pradžios mokyklos , vaiku darže Ii ai :■ Veikia gimnazijos.,' .* 
progimnazijos, ekbnomines'mokyklos’,’’mokytoju seminarijos, amatu mo--) ' ■ 
kyklos, pradžios mokyklos, vaiku darželiai. Lyginant su 1943 metais; 
ju skaičius mažesnis.' Didelis 'trūkumas mokytoju, patalpų,, mokslo ',-. 
priemonių ,( miestai sugriauti, «3ižs i likusios patalpos, užimtos kąriuo-, ■ 
menės ir ištaigu). Bušu viduriniu mokyklų Lietuvoje, kol kas:, ’nerd/ 
Rusai turi Vilniuje ir Kaune pradžios mokyklas-. Visose vidurinėse p ■ 
mokyklose dėstoma Stalino konstit'uciją. ' ■ . ’’ • . n .

. * ' . . . ■ - pt. ■
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Bazrwsij’: tiek tikybos, tiek ’antireliginės propogandos .lai sire. 
PamaTdos"'*ia‘ikor.Oij son-' tvarki. * ml į tojų Kubui ūuug. Kauno Įgulos 
Bažnyčioje šventadieniais laikomos kctvarios šv.-Kasios^.Kiekvie
na. karta Bažnyčia buna pilna.. Vilniuje , 3~,Jono. Baznyrioje, per 
SvČMisias žmones’nesutelpa. Toje po pamsldu, tradicija virtusiu 
pavroviu,.visuomet giadamas Lietuvos Himnas (kaip Lietuvos gies-- 
xe] « Bažnyčios turi stiprius' chorus.. Dažne.i k”!*: šiam! j'l-ęlo'ii ope
ros solistai. Kaune Jėzuitu Bažnyčioje buvo suruoštas bažnytines 
muzikos koncertas < .-Jame dalyvavo operos solistai, choras, muzikai.

Nors Lietuvos dvasiškija ir turi tam tikru materialiu 
lengvatų, kita prasme ji yra gerokai suvaržyta« Yra suimtu kunigu. 
Buvo net, visas teismas dvieju kunigu Kauno kino ’’Forum." salėje. 
Katalikiškoji spauda Lietuvoje uždrausta. Karo kapelionai panai
kinti. Rusams Lietuva 1944 metais užėmus. Vilkaviškio, Teisiu, Pa
nevėžio, Kaišiadorių i?? Vilniaus vyškupai buvo sveiki, gyvi. Bol
ševikai ieškojo vyskupo Brizgio* Vilniuje .tebėra vyak. Keinys, 
lenku kunigu seminarija Vilniuje uždarius, (.ja uždare NKVD; anot 
j'u, seminarijoje slapstėsi lenku PAK karininkai)' Vysk. Jalbšzy- 
kotrski išvažiavo i Lenkija (gyvena Baltstogėje)*
- Spauda, .laikraščiai i ’‘Tiesa" •*.*.« Vilniaus dienraštis

‘•Tarybų Lietuva" **** Kauno dienraštis 
’’Sovietskaja Litv/a" O8C, Vilniaus dienras- 

t tis (rusu.kalba)
^Valstiečiu Laikraštis" ***, išeina kas 1C 

diena
’Jaunimo Gretos" ...... Metraštis, išeina 

nereguliariai
’T-' a 11 j o j i Kury b c " .,.* 1 i t c ra t ut o s žurnale s, 

Atskiri provincijos miestai kaip Telšiai, Panevėžys ir t,t0 irgi 
turi save dienraščius, bet tai vietinio pobūdžio periodika ir, pa
prastai, Kauno ir Vilniaus ji nepasiekia. Knygos leidziur.os, pir
moje cilcjs. komunistinio. propoganūiniv turiniu, rav; YKP(b; .r- 
“orijos vadovėliai, Stalino konstitucija, Stalinas apie diuls! ■ ’. •- 
n? ir istorini materializme. Tiesa, šiuo metu spausdinama B.S. 
go.-. parašyta knyga ^Dievu Miškas". Tai 400 puslapiu dydžio veika
las, aprašantis Stutthofo koncentracijos stovyklos gyvenimą.
- Teatre p r Vilniuje veikia tik drama. Vaidylos beotras su j ir
au.' Velsvyžinių. Vilniaus teatro artistai: Chadaravicius, Juc t . 
Jukna, Kernagis, Čepaitis, Blynaitė, Mlronaitė, Knapkytė, S j-••iri, 
Konopka, Jurkūnas. Statomi veikalai: Viltis, Vyšnių sodas, I-a;.-v. 
žmonos o Vilniuje veikia "Liaudies Ansambli 8% vadovaujamas Į-vado-. 
Kauno vrikiia opera, operete, drama, baletas,. Operos solistai: 
Petrauskas, Kučingis, Maze i’. ?, Sodeika, Stasiūnas. Gutauskai. ua 
šaltytė, Staskevičiūtė (ausipelniusi LTSR artisto), Mielaryte. 
Statomos operos: karstąs, Rigolatio. Traviata, Pajacai, Tusca, Eu
genijus On i c ginas, Ssvilijcr Kirpėjas.. Solistai operetėje: Kodo- 
Haitis, Andriejevas. S t ar orios operetes:. Vestuvės Malinovkcje, . 
Linksmoji Našlė* Dramos artistai: Kubertavijius, Kubertayicicnę. 
Petraitis, Mackevičius. Dineika, .T.-Betrauskes- Statomi veikalai: 
liaudies Sūnus, hevizorius* Belsto artistai.: .Tuczapaityžė .. Kclhauc- 
kasSabaliauskaitė * Statomi veikalai; Sužadėtinė*

Kinai ? Vilniuje neikia 5 kinai: Adris, Kasine ir litliasc Kaune 
veikia Visi* Firmos propogandines, Kartais pasitaiko amerikoniškos.

Lietuvos kaimas, miestui

Rytu Lie tuva mažiau nukentėjo na jos vakarine dali. Inai•nualintos 
tos Lietuvos QaJ.ys, kur buvo kiek apsistojus front a a. Kolchozus, 
Li^tuvoJj!tik_jįižsimota steigti * Kol kas .^.u dar nęr/.>. Yra "sovonozai
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Tai nusavinti didesni ūkiai, dvarai, kuriu savininkei isbego^i.Sov- 
ohozus tvarko valdžios paskirti valdytojai. ' -
~ Žemės reforma. *s esmės ta pati, kaip ir l*?40s»1941 metais. Ne^ 
liečiamoji norma teoretiniai nepasikeitė i JO Ha (apie 75 akraiT". 
Bet tik teoretiniai* Praktikoje"tokie savininkai' pravardžiuojami 
’’buožėmis". ir is ju nuosavybes, prireikus, labai dažnai iškerpami 
keli hektarai bežemiams .ar'mažažemiams aprūpinti. Ypatingo noro 
imti žeme bežemiai nerodo.. Tam yra daug priežasčių? politinis, ryto
jaus netikrumas (niekas netiki, kad sovietai Europoje ilgai išsi
laikysią), neturėjimas padargu, gyvuliu, sėklos ir 1.1.
- Pyliavos t mokamos, natines: Javais, mėsa, pienu-svisstu, kiauši- 
nia£s, aviu vilna, pašaru (šisnu-dobilais) nuo ariamos žemės Ha, 
karvių, vištų skaičiaus.
->■ Normos: iki 5 Hja ariamos žemės, už kiekviena Ha reikia mokėti 
JO kggrudu. Virs 10 Ha (iki 15) uz kiekviena-Ha mokame 70 kg gru
dų ir t.t. Pieno norma - nuo-karves 160 litru i metus, Mažažemiai 
dar šiaip taip pajėgia išsimokėti* Vienok, didesnius, stambesnius 
ukius s te ngianiasi jy lianom s ulikvi djj.pt i_^ Kas pyliavų laiku neati
duoda-, ėcEvazlTioj'a su’ mh'£iiTor?r“j7rnis’ Įškulia, paima, o pati ūkinin
ką nuteisia. Yra neapsėtu plotu.'Jaučiamas didelis trukumas arkliu 
ir vyru-artoju (daug sumobilizuotu, daug išėjo i miškus, daug pabė
go i vakaru Europa). Dažnai pasitaiko, kad koks turtingesnis ūki
ninkas j negalėdamas savo jėgom lauku apsėti, ūki meta ir pats va
žiuoja"! koki miestą gyventi. Dalis pyliavų skiriama miesto gyven
tojams maitinti, dalis - raudonajai armijai *
— Ntqtu vos -fe-fisfrai smarkiai apgriauti: iš Vilkaviškio, Sakiu, Ra
seinių, galima"“ sakyti., liko tik pavadjiįimas (sugriauta 95%), Klai
peda - 75%, Šiauliai - 8(7»,^’ilfHuš“^'C)%’.‘"Wzifeusia nukautojo Kau
nas; sudaro sveiko miesto ispudi. Kaune sugriauti: Geležinkelio 
stotis (dabar pastatytas laikinas barokas); elektros stotis, Vai
lokaičio namas, Teisingumo Ministerijos pastatas (sudegintas is vi
daus), Technikos Fakulteto Rūmai Aleksoto (sudeginti is vidaus): 
"Maisto*’ fabrikas apgriautas; taip pat apgriauti ’’Metalo1' ir '-'Dro
bes" fabrikai. Visi tiltai buvo susprogdinti, šiandien jau atsta
tyti. JJ i In i a u s _mi estas mažiau nukentėjo nuc bombardavimo, daugiau 
nuo gaisru’, Vokiečiai sistemingai•degino kiekviena narna, is kurio 
pastebėdavo lenku partizano šut/i, Sudeginti Basto Rūmai, visi J di
dieji viešbučiai (Georgas, Europa ir Grand Hotel). Karininku Bemol 
ve, Elysiumas, elektros stovis. Vokiečiu gatvės, nuo Rotušės iki 
Domininkonu gatves, dešinioji puse ‘jisai nušluota. Didžioji gatve, 
nuc Kazimiero bažnyčios iki Savičiaus gatvės, sudeginta, Basanavi
čiaus ir Algirdo gatvių rajonai smarkiai apgriauti. Geležinkelio 
stoties rajonas, sudegintas„ Visi tiltai išsprogdinti; dabar kai ku
rie jau pataisyti. r
Aušros Vartai, Katedra ir šiaip bažnyčios nesugriautos. Kai kuriu 
numušti kryžiai, kupolai. Išliko sveiki ir Vilniaus universiteto 
rūmai;' Taip pat stovi geležinkelio stotis? Geležinkeliu Valdybos 
RūmaiP Napoleono, Ligoniu Kasu, Teismo (dabar NKVD) ir Filharęioni- 
jos Bumai. Ožeškienės aikštėje palaidotas sovietu generolas Cer- 
niachbvskis, prie*-kurio paminklo diena nakti stovi garbės sargyba 
(carines Rusijos laiku pavyzdžiu? kai prie Įvairiu.didvyriu pamink
lu taip pat buvo laikoma garbės sargyba), Ožeškienės aikštė-dabar 
Vadinama Černiachovskio Vardu.
Vilniaus ir Kauno gatvės nsapšviastos. Nevisi namai turi4 elektros 
šviesa. Tiekiama srovė labai silpna. Vietomis tiekiama is specialiu 
traukiniu* Neturėdami elektros šviesos, žmonės degina taip Vadina
mas ’’kopt i Įkas”. Vaikščioti leidžiama per visa nakti, nors ta”pri- 
Vilegiia” žmonės mažai naudojasi (atsižvelgiant i siaučianti bandi
tizmą). Jei einama i teatra ar kiną - tai būriais. Sakysim, išėjus
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is spektaklio, prie teatro duru girdėti: “kas i Antakalni, kas i
i Žvėryną". Mat, pianam grįžtit butu perdaug rizikinga,. \ ...7.^../'/-'i 

..Susisiekimas mieste palaikomas Vežikais,-nors ir tu la- ? : 
bai mažai esama. Vilniuje ir Kaune .pasirodė vienas kitas autobu- ♦ 
šaš- Traukiniai kursuoja. Geležinkeliu važiuoti anksčiau buvo .rei- 
kalingi specialūs, rusu kalba rašyti leidimai. Dabar tu, leidimu 
nebereikia. Sakysime, važiuojant is Vilniaus i Kauna, užtenka nusi
pirkti ųz 18 rubliu bilietą ir po 5’valandų esi Kaune/ Taip pat, 
galima nukeliauti ir su karišku sunkvežimiu: tokia kelione-kaštuo
ja 80 rubliu. ■ .

III. Mityba.

Kaimo gyventojai maitinasi savais produktais. Miestuose liesta kor
teliu sistema, Korteliu esti 4 rūšys: (kategorijos)
I- kate gorijos korte 1c s gauna f .komisarai, aukštieji pareigūnai. 
Mėnesinė norma: ’Xo"Xg mesoš~ 4'kg tauku, 2 kg cukraus, atskiros 
normos gėrimams, rūkalams, manufaktūrai, avalynei ir G.t.
II- kategorijos korteles gauna.: universitetu rektoriai," prorek
toriai, dekanai”, pi~lni””profesoriai, pirmos eiles artistai, meni- . 
ninkai, rašytojai. Mene s i ne norma; 6 kg. mėsos, 2 kg tauku, 1 kg 
cukraus. Taip pat atskiros” normos kitiems reikmenims.
III- kategorijos korteles gauna: studentai, darbininkai, tarnau
tojai . ITėne'sinė norma: 1,8 ”kg mėsos arba sovietiškos žuvies, 0,4 
kg tauku, 0/4 kg”cukraus, 100 štuku cigarečių. Duonos^ duodama 0,6 
kg. i diena.
IV- kete gori jos korteles gauna: išlaikytiniai, ir nedirbantieji,
(seimininkes /'senėliail vaikaiT. Kė ne s i nė no rma: 1 kg. mėsos,
0,2 kg cukirT-il^ '1..-2 kg Duonas norma Taiėn'ai) : 0.-5 kg.

Produktu normos išduodamos pilnumoje. , .
Apskritai paėmus, bado IjLetuvoje nėra. Sunkiai, žinoma, tiems, ku
rie gauna t re olos ii~"ke t virt o š kategorijos korteles „Tiems reikia 
prisinirkinevi~juoda jame turguje. Bet ten brangu, o žmonės pinigu 
neturi. Daugiausia, žinoma', ’nukenčia darbininkai. Jie tai ir yra 
tie nuskriaustieji (III- kategorijos korteles). Suprantama, dabar
tine santvarka jie galutinai nūs i yyle. Visur rašoma, saukiama, 
skelbiama, esą darbininkai ir valstiečiai nuo eksploatatorių iš
vaduoti, patys valdos i. Tuo tarnu, jie laikomi pusbadžiu.

IV. Lietuvos pramonė ir prekyba."

Pramone smarkiai nukertėjo. Besitraukiantieji vokiečiai daug fabri
ku išsprogdino, daug Įrengimu išsivežė. Tuo tarpu Lietuvoje veikia: 
Cukraus fabrikas Panevėžyje (Pavenoio ir Marijampolės cukraus fa-* 
brikai taisomi), ’'Kauno Audiniai’’, Kauno alaus bravoras “Ragutis", 
likeriu fabrikas "’StumbrasVilniaus alaus bravoras "Tauras)', 
Vilniaus papirosu fabrikas, Kauno mielių fabrikas. Visur Jaučia
mas didelis trūkumas inžinierių, techniku,-kvalifikuoju darbininku.
- -•■suvalstybinta - nacionalizuota. Prekes parduodamos pa- '
gal "orderius. valstybinėse parduotuvėse (Rusijoje vadinami raspre
die liteliais) e Salia valstybinės prekybos leista smulki privati 
prekyba. Atsiranda privačios krautuvės, daugumoje, maisto produk
tu. Tu kraututiu skalsius bei Ju pajėgumas, reguliuojamas mokesčiais 
ta prasme, kad jei kuri privati krautuvėlė per daug,iškyla# ja 
stengiamasi sužlugdyti mokesčiais. Veikia prekyvietės -’’tolkuckos”, • 
Jose galima gauti visko, imamai iki amerikoniškų batu, konservu.-’ 
ir-t.t. (pristato rusu kareiviai). Is viso,' turguje pasiūla dide
le, paikiaus a maža. Mat, mažas pinigu kieki? apyvartoje r^BolsęVi- 
Rams*TuGtuva’~uz'č’mūs, buvo išleistas isakyihas visas markes sunešti 
i bankus. Jokiu kompensacijų rusiškais pinigais išmokama nebuvo.
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’Dabartines algos vidutiniškai išnaša 300-500 rubli u. jnė ne si ui „' Labai, 
dideli išskaitymai<■.;Bankai žmonėms paskola neduoda .• :B’dt mokesčiams^ 
zureikelautx vartoj a visokiu priemonių-; •.'?'■ "T. ~

Juodosios (rusu terminologija ’’laisvosios) prekyvietes kainos 
jttpJLUĮS .Q.ws i o Kaip, duomcnipii se. J X_. kgz ly.^us 2^2 1b»)

1 kg Sviesto ooc&c- 
1 kg lašiniu Cl>coo 
-i kg d e s r os »>,, c,, 
1 kg cukraus «0»oU 
1 kg Juodos duonos 
10 kiaušiniu 

*1 litras pieno
1 kg grietinės ...

140-150 rbo 
.100-120 rb.

?0-120 rb c
20 r b'c
15 rb.
40-50 rbo 
20 rb.
50-70 rb..

1 litras degtinės . ,,oc 250 rb.
(valdiška kaina: 112 rb.) 

1/4 likerio dS(.90 rb, 
l'kubc metras malku 300 rb.

■Vyriška eilutė ,,. „2000~?000 rb. 
1 pora vyr.puębaoių 1000-1500 rb. 
1 metras- pamušale 300 rb.
20 stuku cigarečių 10 rb.

.Vilniuje yra dvi I’Gjn^zentfIaines Jįalstį'bįnes, krautuvės, kur prekes 
parduodamos spekuaiat’yVin^iris Tjubdo^o Turgaus) kainomis . Tokias 
krautuves Sovietu Sąjungoje gali turėti tik resuubliku sostines. -■ 
Viena krautuve raiko maisto produktus, Kita - manufaktūra. Ten pre
kių pasirinkimas didelis. Apskirtai imantį dviems kainu mastams eg- 
sistupXarit, (valdiškos ir juodos*"pre Šyvi sies*)’ t galimybes., įvairios. • 
rūsius 'suktybėms ir .spekuliacijai labai didelės . "Tos “progos, "visur 
plačiai naudo j amos,

Vc Lietuvos gyventojai .. '.

Gyventoju skaičius Lietuvoje žvmiei sumažėjęs. Be to, ir santykis 
tautybėmis žymiai pasikeitęs: daug isb<?go4 daug isvszg, daug mobi
lizavo. kiti miškuose, daug nušluotu nuo žemes paviršiaus.
- Kiniškį^lietuvi£į« Taip vadinami i Vilnių ir Kauna atgabenti
rusai""'ViTiiiiije’"*ju”ese apie 70000-30000. Kaune apie 30000..- Vyres
niems pareigūnams duodamos lietuviškos pavardes, Lietuvos kaimo kol 
įkas dar neliečia, Mat, bijo Lietuvos požemio - partizanu. RytpMi- 
siuoso, Tilžės-Karaliauėiaus rajonuose, apgyvendinta daug, iš Rusi
jos atsiustu kolchozninku. Per tas vietoves važiuojant, dažnai ten
ka matyti parašai: ’’ohpziajstvo tovarisca Pavlova” ar kokio nors 
kito **ovo?’. Tokiu parašu pasitaiko, gana daug, I Latvijos miestus 
dar deugisu privažiavusiu, Keršydami už latviškus SS-Degijonus. ru
sai Latvijoje taiko dar griežtesnes priemones. Is Vilniaus ii- yil- 
nijos lenkai evakuojami i, Lenkija. Iki šom, sausio galo buvo išve
žė 62 cšalonus (apie 60 tūkstanciuT Jokios prievartos evakuoti 
hėrso Lenkai važiuoja savu noru, Elat, tikisi, turėsią daugiau šan
su, Lenkams miestiečiams leidžiama pasiimti baldus, ūkininkams -
- grudus, gyvulius,
- Žydai: liko tik miestuose, provincijoje ju? iš viso, nėra. Kau- 
ne priVicaitoma 4-5000į Vilniuje 16-18000. Pastarųjų tarpe yra at
bėgusiu ia Latvijos, Estijos ir Rusijos,- Dauguma bando sprukti Len
kijon ir is tan dar toliau, -Rusu kariškiu tarpe dažnai girdėti- an
tisemitiniai posakiai. Politiniame gyvenime ir administracijoje "• 
žydai dalyvauti privengia. Noriau einą i prekyba (tiek valstybine, . 
tiek privačią),
- Rusijos- ubagą i, Lietuvoj cy. nuo Leningrado, Vitebsko, Kalugos, ■ 
netTŠrlo“"”i*’’Lietuva ir Rytprūsius ? atvažiuoja apiplyšę 12-14 ne trr '• j 
jaunuoliai ir suvargusios moterėles su^naisais ubagauti. I kelei-’1' _■ 
tinius .vagonus ju neįsileidžia. Jie( dažniausia važiuoja tarp vago- < 
nu, arba ant’laiptu, žiemos mėtų nusąlą. Paklausti; ’kur važiuojate-- 
atsako i Lietuva"arba i Rytprūsius'ieškoti duonos. Jie .Lietuva,
dar ir dabar, vadina ’’Mažajai Amerika”. Atvažiavę, sustoja pas koki
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Ūkininką,-ir paskui, keliu kilometru’spinduliu, lanko'vienkiemius, 
prašydami išmaldos. Tokiu būdu, viena kita maisa grūdu surinkę, 
leidžiasi atgal namo, -

VI, Kotą už Lietuvos laisve - pogrindis.' ■

Vokiečiu okupacijos laikais pradėta kova už Lietuvos laisve, tęsia
ma toliau, Gal pasikeitė asmeniškas pogrindžio sąstatas. Gi tiks
las .tiko tas pats: laisva, Nepriklausoma Lietuva, Pogrindžio Iran- 
auoli sudaro vadinamieji žaliukai -partizanai. Dabartiniai Lietu- 
Vos okupantai - rusai ir j u administracinis aparatas - Juos vadina 
banditais arba vokiškai - lietuviškais fašistais. Žaliuku eiles su
daro nenorintieji i Raudonąja Armija stoti vyrai' ir šiaip nepri
klausomybės trokštantis j i patriotai. Tu skaičius, pavardės, vado
vybė ir t.tc’l.ikcmi paslaptyje. Dažnai partizanas partizano pavar
dės nežino. Kiekvienas ju turi slapyvardę. Stipresnes. Jėgos operuo
ja Alytaus,- Panevėžio ir Zarasų rajonuose'. Kitose Lietuves vietose 
veikia mažesnės grupės, Pernai, t.y, .1945 m. rugpiuoio menesyje, 
Maskva pravedė generalini Lietuvos mišku valyme. Jame dalyvavo 
specialus kariuomenės bei NKVD daliniai, Valymo metu, Liudvinavo 
miestelyje (-Marijampolės apskrity) gulėjo 40 lavonu, Simne - JO, 
Vilkaviškyje - 2.5 ir t ct , Vis tai nukauti partizanai, Siaurės Lie
tuvos miesteliuose irgi badavo pri guldyta po 20-30-40 lavonu. Žmo
nėms Įbauginti', nukautu partizanu lavonai buvo suvežą:?.! i mieste
lius, ir ten, po dvi, tris paras, viešoje vietoje išlaikomi. Po 
mišku valymo, viena sekmadienio ankstuj! ryta, visame Kaune, rusu 
kariuomene bei NKVD dare.tavuose 'kratas, Ieškojo atbėgusiu is pro
vincijos partizanu. Prieš tą v-lyne , liepos mėnesi - Vilniuje,.buVo 
sušauktas Lietuves inteligentu suvažiavimas. lame 'd.ilyvevo 500 as
menų iš visų Lietuvos kampu. Valdžios atstovei Įrodinėjo partizanu 
kenksmingumą. Suvažiavimo dalyviai, sugrize atgal, turėjo parti
zanams paaiškinti,’kad jie liautasi partizanavę, ir kad atveju, jei 
jie išeis iš mišku, jiems bus dovanota. Bet-tie visi aiškinimai, 
raginimai, taip teigiamu išdavu ir nedavė. Maskvos intencijų rimtu
mui Įrodyti, Lietuvos partizanai pareikalavo besąlyginio tremtiniu 
:Ls Sibiro grąžinimo.

VII. Lenku partizanu likimas^

Kaip žinoma, vokiečiu okupacijos metu, Vilniaus krašte, gana pla
čiai velke lenku teritorinės kariuomenės (PIK) daliniai., Protar
piais jie išplėšdavo gana energinga. partizanine veikla, Raudonajai 
armijai 1$44 rastais prisiartinus, lenku partizanai ginkluotai is» 
stojo prieš voki.ęius. Jie kovėsi su vokiečiais pačiame Vilniuje, 
(dėl to Vilnius taip smarkiai nukentėjo) Rusams Vilnių užėmus, 
lenkai, kaip raudonosios kariuomenes kovos talkininkai, per pus
antros paros mieste šeimininkavo. Per ta laika suspėjo sušaudyti 
apie 1J0 lietuviu. Daug lietuvišku butu apiplėšė. Lenkišką vėlia
va buvo- iškabinę Gedimino kalne. Kiek vėliau, rusai lenku partiza
nus’ sukvietė susirinkti Medininkuose {25 km nuo Vilniaus, Ašmenos 
linkme) , •• kur žadė jo is jų sudaryti atskirą, lenku kariuomenes jun
gini, ji parūpinti artilerija, ir drauge žygiuoti i vakarus, Medi
ninkuose susirinko apie IJ.OOO partizanu (kiti išbėgiojo)." Tie bu
vo rusu' tanku apsupti, nuginkluoti ir išvežti į Kaluga miško dar
bams . ■... . • - » . \ ' ■ ''
štai ką apie tuos dalinius pasakė gegužės-birželio mėnesi USA vie
šėjęs lenku generolas Bor-Komarov/ski: w Pavyzdžiui, 27-ta lenku 
teritorine divizija didvyriškai Ir-garbingai kovėsi Volynėje, mu
su daliniai vedę pergalės, mūšius už Vilnių, ji 1944 m. liepos men. 
užgrobdami, kovėsi Rytų Galicijoje, Lwowe■ taip pat Baltstogės ir
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Liublino apskri tyšė .UApie siuoš mūsų teritorinės ■'•"kariuomenes didvy
riškus žygius sovietu propogandos arba visai nutylėta, arba kredi
tas už juos, kaip paV; Vilniaus atvejuje, tendencingai ir melagin
gai buvo atiduotas lietuviškiems partizanams,.. ", .
Dabartiniu metu Vilniaus krašte lenku partizanu iš viso.nėra. 'Sti
presni lenku partizanu daliniai tebeveikia Augustavo miškuose, 
Balstogės, bei Gardino apylinkėse. '

- ■ VIII. Rusu, priespaudos aparatas...

NKVD, NKGB. pasieniečiai .(NKVD sudėtinė dalis). Šios instancijos, 
pagal Maskvos direktyvas, tvarko visa Lietuvos politini ir visuo
menini gyvenimu. Saugumo’ eilėse dominuoja svetimtaučiai, daugiausia 
rusai. Lietuviu nedaug. Saugumo kariuomene, (NKVD daliniai) pasiskirs
čiusi pagal didesnius centrus, miestus. Mažesniuose miesteliuose, 
provincijoje, kur veikia partizanei!, NKVD-ieclu iš»Viso nėra. Ten 
jie pasirodo paged, reikalą ir tik didesniais būriais,
Suėmimu, ta-rdymu ir kajĮikjųiimu metodai panašinu kaip 1940-1941 metais. • 
(tik"dabar‘arestovimai prevVdamT*s.^^niatingiau^-Apytikriai- žinoma, 
kad nuo rusų atėjimo (1944 m,) iki l^uT'm? sau’sio vidurio (taigi,per 
IC mėnesiu), okupantas^, suėmė ir išvežė per 50.000 lietuviu. Suimtie
ji daugumoje vežami i “HaurineT'a’rXirikos "siTt i"s"” (Tomską r A f change Is - 
ka ir tft<J. Deportuotu gyvenimo selyges nežmoniškos■ Deportuotiems 
padėti iš Lie tavos" guTima' s’iuntine t“i* po" ”1*00 "rubliu" las mėnesių. Siun
tiniai priimami tik Maskvoje. Masiniu suėmimu okupantas dar neprak
tikuoja: areštai eina pavieniui. Stambesni suėmimai buvo 1945 metu 
žiema, kai gyventojams išdavinėjo sovietiškus pasus. Tuo laiku buvo 
baugu užeiti net pas pažystamus, nes suimto asmens bute NKVD, kar-< 
tais, laukdavo savaitėmis. L" 
dokumentus, Reikai&uda' 
nuo kariuomenės atleidimo liudijimo 
vesdavo i tardymo punktus, kuriu dabar ne t r 
Kaune. Šalia gausiu kankinimo metodu, 

tai kenki

Kiekviename žingsnyje gatvėse tikrindavo 
riju dalyku; paso, darbo pažymėjimo ir 

rtinus sulaikydavo ir nusi- 
a nei Vilniuje, nei 

sovietu,tardytojai dabar prak
tikuoja viena nauja metodą: tai kankinimas dėžėje. Tardomasis užda
romas i specialiai padaryta dėže, Dėžes dydis toks, kad uždarytas 
negali nei atsisėsti, nei i Šonus pajudėti. Taip ir turi stovėti 
lengvai sulenktomis kojomis. Taip' išlaiko pusrutros-dvi paras.- Tar
dymo metu (tas kartais tęsiasi keista savaičių) net maisto produk
tu suimtiesiems nevalia Įteikti-,. Prįs politiniu bylu gynimo advoka
tai teismuose prileidžiami, nors tas• praktiškos reikšmės ir neturi: 
sprendžiamąjį, žodi turi rusu p.u.ku>a>ias. Apskritai paėmus, okupantai 
r’iiminėja tautiniais susipratusi e 13 tic nt s , jaunesnio jo. amžiaus vyrus, 
moteris ir inteligentus. Apie išbėgusius stengiamasi iš viso nekal
bėti. Chorai, per iški imingus minėjimus, greta kitu V/iasj-ivos patvir
tintu dainelių, verčiami d/ rnuoti: ■ t .

"Negrįš ta diena kur praėjo 
J ; ir upės neplauks atgalios«
I . Išbėgo gauja- prispaudėjų

. - iš tėviškes musu žalios”
Gyventoju nuotaikos: Lietuviai" laukia karo. Visi Įsitikinę, kad 
Faip trukti” ilgai negali, padėtis turi pasikeisti . \■<■' 
GrĮžtantie ji■ is vakaru, J. ■Lietuva^ nukreipiami i Gardino 1 'f i 11 r a.^lž.22. 
punktav-. Ten jie turi atlikti "išpažintijų nuo pat gimimo dienos._

o i pla-rikrovė j~e q t i e žmonc s, d ažni aus i,a į keiii.auįsjne^ i Lie t u Va 
ciaja Sovietu Sąjungą darbamst ’
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IX, Raudonoji Armija, lietuviški-daliniai.

Į Lietuva atėjusi raudonoji kariuoriėrie su gyvento jais elgėsi kiek 
švelniau, nei Rytprūsiuose sr Vokietijoje,. Masinio moterų išprie
vartavimo nebuvo* Bivjo tik pavieniai atsitikimai c Pirmu daliniu ka
reiviai daug kam atėmė laikrodžius į žiedus, dviračius. Frontui kur 
nors apsistojus, mobilizuodavo vyrus ir moteris darbams prie aero
dromu ar apkasams kastis Dažnai būdavo galima atsipirkti. uz degti
ne, Vėliau buvo paskelbta mobilizacija. Kuo mobilizacijos buvo at
leidžiami: III, IV. ir V kurso studentei, mokytojai, bažnyčių tar
nai, artistei, ansambliu dalyviai—menininkai. Ūkininkai slapstyda
vusi paliai namus, i šaukimo nv.nktus nestodavo. NKVD deriniai juos 
gaudydavo. Daug lietuviu pė trauke i miskus. Sugautus .rinkdavo Vil
niuje bei Kaune, vėliau gabendavo i Rupija apmokymui. Po trumpo 
apmokymo siųsdavo i frontą. Šalia rusišku daliniu, per Lietuva, 
vakarop, žygiavo ”16-toj? ■ Listuviška Divizija”, lai stovint ties. 
Šiauliais buvo kalbėta apie gen. V»Karvtli, Bet vėliau, tier Klai
peda, __jai vadovavo jau gen* A .Urbs as. Gen, 7.Vitkauskas minimas 
dėstant Maskvoje vienoje karo mokykloje. 1945 metais vss&rr-, 16-ai 
’’Lietuviškai Divizijai” Vilniuje buvo suruoštas iškilminga sutiki
mas. Daug karininku rusu, net leitenantu laipsnyje.
II kurso studentus iš armijos demobilizavo» . . •
Rusų.- kariuomenes Vilniuje ir Kaune, neverda.ugiaūsiavien prava
žiuojantieji elementai. Kiek daugiau ka’iuomenės yra Klti'icdos 
krašte. (Šilutėje, Pagėgiuose, kur pasiliko daugiau pąsvrtu)kur 
dažnai sutalpinami poilsiui is Vokietijos atitraukiami dalingai. .
Tiek rusu kareivis!, tiek karininkai kuro nenori* Bet, is kitos pu
ses, juos vilioja kitu valstybių turtai bei laisvas .elgesys su mo
terimis . Progai, pasitaikius ka nors pavogti, jos niekuomet nepra- 

gleidžia. Is Vokietijos, grįžtantieji koriai ypatingai didžiuojasi 
IpasĮgrobę vaiku vežimėli, J’ų supratimu, yra tai patogiu’ lagaminas 
lant ratuku”, Kariuomenės karininkei bei l'IKV.d-istai privačiose kal
ybose dažnai pasisako, esc. sunkic u susityarl^ti:■ -n-.lais...
ipranoūsai, girdi, jau palinkę Į jų puse, ą ąm^ri nr-.ciai ir patys 
Inas save praves roikaling-s "reformų?”, Šiaip gi rusu kariuomenė - 
drausmingųmų_nepasĮžymiu į-asitaiko, kad koks girtas kareivis ap
stumdė kari'niifka ir lieka, nenubausta.?. Kareiviu be it karininku tar

ane „ po senovei, paplitęs kelioj imasis turtingu rusišku keiksmu re — 
gpertuaru* ■ • .
Dabartiniai Lietuvos didvyriai: I.rit, Bernotėnšr.■ (nebri klaus omy- 
bes laikais buvo? berods, kormuomenei puskarininkiu) ir,, y-arti z a ne. 
Marija Melniką it e (besitib-ukiuutic ji vokiečiai pr_ir Kareou sušaudė),• • •

IKEOWOS PKRTIZAHU- LAIKA

Iš Lietuvos neseniai parvyktu asmuo pardavė trąnskripeijakįį 
Lietuvos partizanu dainuojamos dainos. Si daina,- Įsisenėjimo kėliu, 
užsiliko "dar nuo vokiečiu okupacijos laikais vestos pogrindžio kovos'

■ 2.

Palinko liepa salia kelio, 
Pravirko motina sena:

.Sūneli, Tėvynė tave šaukia 
j Ir vėl laisva bus Lietuva? 

0? jeigu mirsiu už ’Tėvynę, 
Uz brangų vardų mūs šalies, 
Mergaite, papuošk! 'manį’ kapa . 
Baltais akacijos žiedais1.
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TREMTINIU PROBUIMTIKA . •_ . • .*
:•••<:' (DVI nuomones) . - j

UNRRA tarnautoju kadras labai margas Visais atžvilgiais: 
issil.avinimu, gyvenimo patirtimi, amžiumi., politiniu ir religiniu 
nusistatymu, kilme, -pareigu supratimu ir t,t. Nenuostabu, kad UNRRA 
darbas vietosevlatai nevienodas. Pasitaiko, kad ir apie Visna'ir ' 
ta pati dalyka UNRRA tarnautoju tarpe susidaro nuomonių skirtumas. 
Vienas i dalyka pažiūrėjo pro siaura plyšiuką, o kitas ja išstudi
javo is pagrindu, žinoma, daviniai nevienodi. Pasitaiko, kad UNRRA 
tarnautojai, Europoje kuri laika pabuvę, grizta namo ir si ta pa
rašo apie tremtinius, su kuriais jiems buvo teke susidurti. ^Man
chester Guardian" vieno menesio būvyje isidejo dvieju UNRRA parei
gūnu lai skus kuriu turinys viens kitam griežtai priešingas., UITRRA 
Team 74 buv. direktorius ?c’jyesay rase:

’’Turėdamas galvoje tai, kas reikia daryti ir žvelgdamas 
i ateiti, as tikiu, kad nuolatinis spaudimas versti lenkus ir pa- 
baltiecius. esančius Vokietijoje grizti namo butu geriausia politi
ka šiai problemai isspresti. Stovyklų direktoriai geriausiai pa
kista tas demoralizuojančias sąlygas, kurios susidaro gyvenant 
stovyklose o Gal but ir jie tiki, kaip ir as tikiu, kad daug geriau 
?ra pakęsti tam tikra nuoskauda tevyneje (jeigu toks politinis 
persekiojimas ir butu, kas nėra Įrodyta, jeigu pabaltieciai butu 
gražinti), negu gyventi nužmoginančioje ir visiškai is nervu pu
siausvyros išvedančioje aplinkoje, kuri vyrauja stovyklų gyvenime... 
is geriau norėčiau, kad mano duktė verčiau gyventu nekenčiamoje 
jelitineje santvarkoje, negu sesis menesius tremtiniu (DP) stovyk
loje... Reikia pasakytikad yra tokiu žmonių, kuriems visada-ge
riau patiks gyventi ten, kur viskuo nemokamai aprūpina, tik, žino
ma, isskyrus savigarba... Kodėl jie turi būti geriau išlaikomi, 
isgu vokiečiai?... Jie ^latviai) _s visu pabaltieciu yra daugiau
sia provokisko nusistatymo*»(Matyt, laiško autorius turėjo dau
giausia susidurimu su latviais).

Tame pačiame laik.vasty buv. UITRRA Team 124 yicedir. Ha
rold Ingham pirmojo laiško autoriui šitaip atsakinėja:

’’Pirmiausia, yra visiškai aišku, kad tremtiniai (OP) pa
rtiečiai baisiausiai bijo, kad nebotu verčiami grizti namo ir 
;yventi sovietu valdomi. Livcsay, kaip ir as, neturime is pirmųjų 
■.altiniu tiksliu žinių apie siu dienu padėti Pabaltijo valstybėse*
iet visgi jis lengvabūdiškai teigia, kad savo dukterį jis geriau 
;razintu ten, negu leistu jai gyventi stovykloje. Juk yra Taktas, 
.ad daugelis tremtiniu ant savo kailio patyrė 1940—41 metu režimą 
r ji gerai pažįstai Man atrodo, kad atsirastu labai maze žmonių, 
uric be rimtos priežasties pamestu seimus, draugus, narius, bal
us, pragyvenimo šaltinius, gimtąją sali 1.v visa kita ir pasirink- 
u gyventi istremime ir netikrume. Tuo klausimu.daug esu issikalt 
ejes su pabaltieaiais. Esu tikras, kad daugelis tremtiniu' pabal- 
ieciu verčiau nusižudytu ir nužudytu savo vaikus, negu sutiktu 
yventi bolševiku valdomoj tėvynėje. Kas per žmones tie paoaltie- 
iai?Ar jie yra fašistai? Ar jiems is tikro ? riau patinka" gy- 
enti ten, kur viskuo nemokamai aprūpina, isskyrus savi'/.rba? As 
menesius padėjau vadovauti Vienai UNRRA stoTyklai; kurioje buvo 

lobojami 32 t'autu žmones, bet nesutikau ne vienos tokios tvar- 
ingos, demokratiškos *r darbščios'tautos, kaip Pabaltijo. vaisty
tu tautos, pas juos viešpatavo tokie sveika ir giedri nuotaikaj 
aip kiekvienoje civilizuoto pasaulio bendruomeneje. Priešingai 
ivesay tvirtinimams, as dažnai trokšdavau, kad mano du. vaikučiai 
utu buvę drauge su manim-stovykloje. As didžiuočiausi, kad mano 
alkai galėtu draugauti su puikiausiais pabaltieciu vaikais. Tie
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. Mielos tautietės ir tautiečiai!
Esame pisi tremtiniai sunkioje padėty, bet nusiminti ne

valia,, Prisiminkime tuos laikus, kai Lietuva, etnografiškai nors 
ir nedidele, buvo viena galingiausių valstybių Europoje: Jos sie
nos siekė Juodąsias ir Baltijos jūras į Krymo chanai būdavo Lietuvos 
priklausomybėje, atvykdavo į Vilnią Vainikuotis ir is Didžiojo

Į Lietuvos Kunigaikščio gaudavo insignijas., Seni metraščiai rašo, 
kad Aleksandro Jogailaicio laikais rusai buvo apgulė Viazma' - Lie
tuvos teritorijoje - ir kunigaikštis skubėjęs pagalbon. Viazma gu
li arčiau negu per ICO km nuo Maskvos, taigi matome, kaip toli 
siekusios mūsų sienos rytuose. Romos imperatorius iškėlė minti, 
kad negalima laikyti ne karaliumi .valdovo, kurs valdo ir taip pa
vyzdingai tvarko tokias milžiniškas' sritis, Betgi nuolatiniai ka
rai nusilpnino- Lietuva ir ji dažnai stovėjusi ant bedugnės krašto.

■ Taip pavyzdžiui, Lietuva vienui viena vedė kana per. 150 metu su 
Visa Vakaru Europa - mat tikrumoje Kryžiuočiai buvo tik titulas- 

■nebuvo Europoje ne vieno valdovo, kurs butu nelaikęs sau garbe da
lyvauti žygyje pries Lietuva. Net tolimos Anglijos karalius Henri
kas IV dalyvavo tuose karuose; tie karai nuvargino Lietuva ir, gal 
dėl to, lietuviai tokie negausus šiandien.. Lietuviu sugebėjimą ka
riauti irodo tai, kad per visa ta laika jie nesidavė išnaikinami, 

f-d argi vvkariavo nemaža Rusijos žemiu.
Mes matome, kaip nuvarginta tapo Europa per dabartini 

kara;> nors jis tetruko tik penketą metu; įsivaizduokime tat, kokie 
atsparus turėjo būti lietuviai, galėję kariauti ištisus 150 metu! 
Lietuves galybes laikais buvo jau statomas klausimas, kas valdys 

.Rytu Europa: Maskva ar Vilnius? Lietuviai buvo nepalaužiami ir 
narsūs; jie nugalėdavo visus sunkumus savarankiškai, be jokios 
svetimos paramos, vien savo atsparumo dėka. Rusu metraščiai is 
XI - XII -,šimtmečio, kurie ypatingu palankumu mumb nepasižymi, daž
nai mini ^chrabvyjte litoScy” ... Rusuose yra net patarlė: ‘’na Vali-* 
lis, kak paganaja Litva!y (taip smarkiai puolė, kaip kad pagonis- 

Ikoji Lietuva) » Lenku postas 7/incenty Pol taip kalba apie lietuvio 
būda: ‘’geruoju jis minkštas kaip linai, bet užgautas - iki pat 
mirties nedovanos”. Tas pat budo kietumas išliko iki siu dienu. 
Kada visa Europa buvo užlieta vokiečiu, kai kurios tautos stengė
si prisitaikinti - keitė kaili - ko negalima pasakyki apie lietu
vius. Nei vueu, na i vokiečiu užpulti mes ne per s Įmotėm - net gat
vių pavadinimai abieju okupacijų metu liko nepakeisti; mes rodšm 
pasyvu pasipriešinimą ir ne s i davėme p°laužiami< Tiesa, gal mūsų 
tauta dėl to ir daugiau nukentėjo už kitas tautas, bet savo dva
siniu pasipriešinimu ji užsipelnė net ir priešu pagarbos.

Savo noru bolševikai užimtu kraštu neapleis. Jie neša 
Europai viduramžius„ Tik visa yra tame, kad kas galingas, su Jais 
nenori kojoti iv dėlto jis laikinai lieka persvaroje. Jie karo, 
bent dabar, taip pat nenori, nes pirmiau turi suvirškinti tai, ka 
yra užėmę. Anglai karo bijo, nes nepasitiki savo vienu jėgomis 
karui vesti. Amerika gyvena viltimis geruoju susitarti su Rusija - 
bolševizmą jie per mažai tepažįsta o mintis Įsigyti Rusijoje mil
žiniškas rinkas savo prekėms parduoti yra labai viliojanti. Deja, 
^ie pamiršta, Jog rusai niekad nėra buvę stiprūs pirkikai -* pries 
kara mažoji Suomija pirkdavo Anglijoje prekių už 8 milijonus sva- 
ru^ gi Rusija tik už 1,5 milijono! Dabar anglai mato, kad Jie Jokiu
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'.užsakymu negauna* Apskritai, susitarimai .su buržuaziniai^ kraštais 
.rusų visai nevertinami. Reikia .manyti/ kad .susitarimo su rusais 
ir Vėliau nebus prieita ir tap .Vakarų ir Rytu pasauliu. įvyks konflik
tas 0. Lietuva re ikhš/atkurti'. .Prisiminkime vokiečiu"filosofo Hėgelio 
posaki apie istorines ii* neistorlnes tautas. Istorines tautos, kaip, 
pavo, graikai, romėnai, nors ir negausios skaičiumi;. suvaidino pasau
lyje koki nors žymesnį kultūrinė vaidmenį. Imkime pavyzdi ir is ma
žosios Norvegijos - .literatūrinėje plotmėje esančios tarp pirmaujančiu 
tautu. Ruoškimės, ir mes kultūriniai į atminkime s' kad minėtiesiems 
dviems pasauliams susidūrus, mumis .niekas nebesirūpins -ateitis bus 
musu tiek, kiek mes sugebėsimi" patys ja tvarkyti.

Išnaudokime gyvenimo mums suteiktas, sąlygas, susipažinkime 
guriau su Vakaru Europa, jos kultūra ir santvarka, imkime fs jos vi
sa, ka randame geriausio,, kad griže; i Lietuvą būtume tinkamais nau
jos., kultūros, naujos dvasios skleidėjais! . r>' i •'

(.atkelta iš 12 puslapio)

vaikai yra puikiai nuaugti., gero elgesio ir puikiai išauklėti savo 
tėvu vadovaujamose mokyklose. Aš pritariu tik vienai Livcsay nuomo
nei, būtent, kad duburbšlLneaiškumas turi baigtis. Aš tvirtinu, • 
kad- iš paba.ltisčiu būtu puikūs emigrantai. Aš tikiu, kad tuo reika
lu buvo tartasi su dominijų vyriausybėmis.”

Štai kaip skirtingai pasirodė dalykai'/ kada vienas pažiu
rėjo i dalyke per rakto skylutę, o antrasis iš pakilios vietos. I 
Livesay laiške atsiliepė ir Latviu parapijos Londone klebonas Robs- 
lokenbergs, suteikdamas šias žinias: ’’Latvijoje, Estijoj.; ir Lietu
voje kasdien tcbeorešluojama šimtai žmonių, kurie ištremiami, Nau
jausiomis žiniomis is Latvijos 1941 m._ištremtųjų tik labai nedide
lis skaičius 19;!5 m.‘griže nerio. Bet grižo tik tie, kuriu sveikata 
bute tokia bloga, kad .’jie nebetiko jokiam darbui . IŠ traukiniu dau
guma išnešė neštuvais, nes jie nebegalėjo paeitu’’.

('•■'Išeiviu Draugas”, NraJ6),

_ Arne r i k o j__ras omą__ a p įę _ jnu s _

\ . i
Amerikon lietuviu laikrašti'; ’’Amerika” talpina žurnalis

to JJStrazdo ”Ksl..oni pei’ Alpius”, k..riojs aprašoma Austrijos lie
tuviu gyvenimas, .išskirtiniame, mus pasiekusiame Nr.JZ rašoma apie 
Salzburgo kolonija. Plačiai rašoma apie Glsssnbacho stovykla, mūsų 
komitetą, kultūros veikla, spauda, sportą, .Prie eta ir stovyklos 
direktoriaus bullion pasisakymas apie lietuvius? '’Lietuviai yra la
bai išradingi ir menui gabūs žmonės. ^etuvis inteligentas pralen
kia kitu vakari Europos tautu inteligentus te prasme, kad jis pui
kiai orientuojasi pasaulio masto klausimuose ir turi aišku, griežta 
ir patyrimai;/ paremta nusistatymo*•Be to, daro plačios tolerancijos 
ir gilu protu turinčio žmogaus isrudį”,

Reportaže, kuris dar nėra*baigtas, šiltu ir gražių žodžių 
Salzburgo lietuviams nepagailėtu. ' ■; ’• ‘

Kitame laikrašty, Clr.eagoj išeinančiame ’’Draugo” 187 nu- 
nery Jk-Vaišekaitis, rašydamas apie Austrijos lietuvius paminėjo, ■ 
kaip 'dr,V.Paprockas. vienam sužeistajam padarė kojos operacija ir 
tuo’išgelbėjo nuo amputavim?v, kuri norėjo padaryti austrai gydyto
jai, Toliau .vėl minimi Salzburge gyvena J.Tomkus ir GoPožela*, kurie 
karo metu, rizikuodami savo gyvybe, išgelbėjo nuo mirties (sušaudy
mo^ B aųfelu karo belaisvius. -■
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PjA_RjY^Z_jNA. U^S^, g 0 IJ g'B QM C Į J A 
(tasa iš Nr.42-43)

Benino iniciatyva, rugpiūbio 29 č>. Paryžiuje, greta vyk-> - 
taneles konferencijos', susitiko "Keturių Didžiųjų" užsienio reikalu 
ministerial. Iš ju susitikimo buvo daug tikėtasi ‘ir manyta, kad kon
ferencijos darba pavyks paspartinti, bet tos viltys neišsipildė. Už

sienio reikalu ministerial nutarė. £ tikėti UNO Visuotini Susirinkimą 
iki spaliu, 23 dienos ir .susitarė, kad, dabartinei konferencijai pa- 
sib a i-gus, bus pradėti ruošti taikos sutar ?iu..projoktai su Vokietija 
ir Austrija. <

Triesto, statutas ,• kurio ■ tik.-11 straipsniu (iš JI) buvo 
vienbalsiai priimti’ "Ke turiu .dli dž fu j uV.' aukšlė daigiausia diskusija 
konferencijoje.. Jau Triesto pakomisijos pranešime konferencijai buvo 
konstatuota, kad rusei r~i'.<ai?uja: .1- atskiru zonų Jugoslavijai ir 
Italijai laisvame Triesto uostei 2i kad laisvas tranzitinis susisie
kimas apsiribotu • laisvuoju Triesto*uostu ir 3) kad Tries
to uosto direktoriumi b&tu to missro pilietis. Gi anglai-amcrikie- 
ciai nori,- kad: 1)nė viena vai;-tyr-ė neturėtų tik-jos vienos adminis
truojamos specialios zonos, 2» laisvas tranzitinis susisiekimas būtu 
taikomas visoms i Triestą .siunčiamoms prekėms Ir 3) uos r o direkto
riumi būtu pašalinis asmuo., *. /

Italijos poli ciridi-veritorivlinėje komisijoje Bsltgudi- 
jos delegatas Kiše lew panik.-?.avo pakeisti Taikos sutarti, s projekte 
numatyta Itali j os-Jugcslsv r j oš sieiie tokiu būdu, kad tarp laisvojo 
Triesto ir Italijos susidarytu koridorius ir Triestas sausumoje būtu 
visai apsuptas. Jugoslavijos veri tėvijos. Ta reikalavimo pala..kė ir 
Lenkijos delegatas. Britu •.y.ais.tybės šakretoriu? .Mac Nei.; energingai 
pasipriešino .tam Jugoslavijos ir f>y b.iok.o planu1, p-i-. j’-.ldamns;. 
kad jei bus pakeistas "Neturiu Dictluj nu t a r ima i., -<jf ir J.-d:; .Bri
tanija reikalaus is pagrindu n e r ~i u r ė t--. nutarimo iei ■fr,rc- cc. Biop
sijų eigoje. Molotovas pereik?.! avo iricsto riuivi, v<ll i‘c-; .ir .••i.”.- 
siekimo unijos su Jugoslav-ja . Diplomat j. m*-i Triestas •/.■r?* būti a c- 
stovaujamas Jugoslavijoj, o visos \-kupav.: n ė s k'.'? n pajėgos turi m t i. 
atitrauktos per 30 dienu nuo sutarties i-.-igal-; jomo . JAV •rev.'.u 
senatorius Connally pareiškė, kad lris.ūsais Triestas tu-;_ bė+i re- 
priklausomas ir turi gint:' save -ilicčii teises ii laim-s nuo be c 
kurios įtakos. I-rieš Jugoslavijos reikalavimus pasisekė Ir •Abėsim- 
jos delegatas, pareiškęs, kad Va asini ja neturi noro keršytj Italijai,

Vengrijos .politic* t -.-ritei i alinė •;komisijoje Čekoslova
kija pareikalavo ari c.iu. .'.skubiu i pietos nuo. Bratislavos. Tos rei
kalavime parėmė JAV. Buvo v in-rtc s-idaryt-i komisija (Čekoslovakija, 
Ukraina, Australija, Tanais ir Naujoji Zelandija) ši klausime ištir
ti. JAV delegatas gene-olas s.mirn oasipriešino Čekoslovakijos reika
lavimui iškelti is jos vengrus.

Rumunijos po.ll-t;i-tsricciinlinejP komisijoje nutarta 
leisti pasilikti SovlSa jungos ksi-ipęrs • po jėgoms Komunijoje tol, ko.7 
Raudonoji Armija bus Austrijoj r.

t Suomijos delngacijcs dalis ,'.su min.pifm. pavaduotoju Pek
kala priešaky, skubiai apleido Paryžių, nes Suomijos komunistai 
protestuoja prieš delegacijos mėginimus pake isti taikos sutarti ir 
laiko tai "nedraugingu aktu." prieš £ov.Sąjungų.' ‘ -■

- v . -’-H
t Karinės Valdžios potvarkiu, nuo spalio 15 d. visiems aite- 

rikieefu zonose Austrijoje ir'Vokietijoje žaidžiamiems DP laikraš
čiams bus Įvesta cenzūra. '. ■ ' ’ • v*

"A iii
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Aųks.tūtinėie^Austriįole

RUGSĖJO 8 d. RIEDO KOLONIJOJE' . .1 — — — —— ———— — — — — _ —— — -------.— ~~
*• . ‘ •..••■*:*■ . •’■*.-•. • '

■Tautos šventės išvakarėse, rugsėjo 7 d., susikaupė, tau
tiečiai rinkosi erdvion stovyklos salėn. -18.20 vai. prasidėjo vi
suotinis lietuviu susirinkimas. Lietuviu Komiteto pirmininkas prof. 
Vyt. Marijcšiu/s padarė trumpe pranešimą apie dabartiną .komiteto pa
dėtį. Paaiškėjo^ kad komitetas"atliks tik tarpusavio reikalus, o 
musu reikalais prie-karinės amerikiečiu valdžios rūpinsis penki lie 
tuvių atstovai, kurie tuo-paciu bus ir etatiniai valdininkai. Vi
suotinio susirinkimo buvo atsiklausta, ar' komitetas pasilieka ir 
toliau, ai’ jo sąstatas turi būti pakeistas. Susirinkimas pasisakė 
už dabartinio komiteto sąstatą.

Revizijos komisija,.rūpestingai peržiūrėjusi Lietuviu Ko
miteto bylas ir kasos knyga, rado, kad bylos ir statistikos pavyz
dingai vedamos. Po revizijos komisijos pranešimo susirinkusieji bu
vo supažindinti,su garbės teismo statuto projektu, ku
ri kiekvienas vėliau gavęs galės nuodugniau panagrinėti.

Susirinkimui pasibaigus, 21.vai. ivyko iškilmingas. rugsė
jo 8 d. minėjimas. Pilna salė žmonių. Susirinkusieji laukia bran
gaus svečio prof. Krėvės-Mickevičiaus pasirodant. Profesorius, Liet 
Komit. pirmininko lydimas, įžengia salėn; publika atsistoja, griaus 
mingai reiškia džiaugsmą ir pagarbą. Profesorius užėmė garbes pre
zidiume savo vieta ir pradeda paskaitą:."Iš praeities tavo sūnus te 
stiprybe semia.,."' Tai buvo apie mūsų garbingą istorine praeiti ir 
■liūdna dabartį optimistinis, svarus žddis.

Meniną dali atliko pradž. mokyklos vedėjos mažieji teat
ralai ir deklamatorė-menininkė Lydi.ja 1-etravičienė.

tekančia dieną rugsėjo 8 d.'buvo iškilmingai paminėta baž 
nykioje. Per iškilmingas■pamaldas Br .marijosius pagiedojo keletą 
giesmių solo. ‘

PRADĖTAS PAS^1TŲ_ CIKLAS ‘ . .

Lietuvių grupės atstovo J,Karvelio rūpesčiu suorganizuota: 
paskaitų ciklas. Pirmąja šio ciklo paskaitą skaitė ru.'-°^jo 6 d. 
prof .Dr. J. Jakštas tema: "Lietuva tarp Rytu'ir Vakar1; . Paskaita bu
vo labai turininga ir kiekvienam lengvai -ma&io mėn. 19 d.
iš medicinos srities skaitė Dr.Paprockas t.-ma: "Pirmosios. pagalbos 
reikšmė". Numatyta kas savaite po viena paskaita turėti.

ĮSISTEIGĘ RIL'DĖ Šm.TEO VADYBA

f , ■- ' ’ ,

Šio meb. 9 d. tėvu' komiteto ir pedagogų bendrame posėdyje 
išrinkta švietimo vadyba, kurion Įeinagimnazijos.direktorius, pra
džius mokyklos vedėja, tėvų komiteto pirmininkas,'lietuviu grupės 
atstovas, vaikų darželio vedėja ir, atsiradus naujai mokslo šakai, 
jos vedėjas . • . - , • . •• :■ .

Riedo liet-, kolonijos prddžios mokykla ir gimnazijos I kl. 
šio mėn. 16 d. pradėjo mokslo metus; Be to, veiks buhalterijos kur
sai. Gimnazijos I kl. ir buhalterijos kursams vadovauja buv. gimnaz. 
direktorius Ant.Tamulionis. mokslo metai pradėti pamaldomis Tėvu ka
pucinu bažnyčioje-, -
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Salzburgo kolonijoje. . ■ ■ • . ' •.

UNRRA.’os_LletuviU3gimnazijo gradeda darba.

i Pirmadieni, rugsėjo 23 d. UNRRA’qs Lietuvių gimnazij ,fe
prasideda mokslo mėliai. -10 vai. bus gimnazijos mokiniams pamaldos, 
po Ju (17 barako 14 kambary) - kukius gimnazijos atidarymo aktas.

Pamokos prasideda, antradiėni. Sudaromos dvi grupes.: I-IV 
klasė lankyb gimnazija prieš pietūs (pamoku pradžia 8 vai-.), V-VIII 
klasė - po pietų (pamoku pradžią 14 yal.30 min.’) . • Pietums ir vaka
rienei paliekama pakankamai laiko. ■ •

'' Šiuo 'mėtų/ nežiūrint 'paduotu virš 100 prašymu, darba’pra- 
dės tiktai virš penkiasdešimt mokiniu (mokiniai is Salzburgo ir 
Aukštutinės Austrijos sričių)įAnglu ir prancūzu zonoje gyveną mo-. 
kiniai dar nėra gave karinės valdžios' sutikimo persikelti į mūsų 

| zona. '
Gimnazija turį sunkumu su vadovėliais. Šiuo metu yra-pa

ruošta spaudai Antano Aleknos ''Lietuvos Istorija”. Jeigu mokiniai 
far kiti gyventojai turėtų kokiu nors knygų - maloniai prašome pa- 
Iskolinti jas perspausdinti.

Nauja Salzburgo Lietuviu Studentu Sambūrio vadovybė

Pereita šeštadieni (IX.14) buvo sušauktas visuotinis Salz
burgo Lietuviu Studentu Sambūrio "Lithuania" nariu susirinkimas, ku
rio metu I946/I947 metu žiemos semestrui išrinkta sambūrio vadovybė.

Susirinkimas , pareiškęs padėką ir visiška pasitikėjimą 
dabartiniam Sambūrio pirmininkui ir jo bendradarbiams, vienbalsiai 
nutarė rinkti buvusiojo Sambūrio Prezidiumo narius, tokiu būdu Sam
būrio pirmininku liko išrinktas Dr.Vytautas-Antanas Dambrava, vice
pirmininku universitetu reikalams - Innsbrucko universiteto aukšto
jo teisės ir valstybės' mokslu fakulteto doktorantas adv. Romas Šuls
kis (senjoras), o sambūrio Prezidiumo nariu - čelistas Algimantas 
Motiekaitis. Išrinkta if. revizijos komisiją (pirmininku - adv.muz. 
.Antanas Nakas, nariais - Jurgis, Endriukaitis ir Emilija Aperaviciutė) .

Studentu Sambūris-nutarė suruošti iškilmingą "initium se
me stri” .
I '

.. Rug s ujo .^aštuntoji Glasenbache♦ t * (• _ . • . • • & ♦ • 4 • •

Rugsėjo 8 d. minėjimas Glasenbache, Salzburgo kolonijos 
centre buvo iškilmingas. Šventės išvakarėse matėm J .Akst ino perdirb
ta, pritaikinta mūsų scenai ir pastatyta šokiu, dainų ir papročiu 
montažą "Kai Mituva išsilieja". Šventės rytą buvo iškilmingos pamal
dos, kuriu metu girdėjome mūsų menininkus instrumentalistus P.Matiu- 
ka ir AIg.Motiekalt i, chorų, solo giedojo J, Endriukaitis , vargona-70 
A.Nakas. ' • ( j ,

Po pi e t "b uw p posėdis - aktas. Posėdi.atidarė, tarė vilti, 
keliantį žodi ir Austrijos Lietuviu Tarybos vardu pasveikino Antanas 
Skėrys. No to išklausėm svešįo prof. Balio V i t k a.u s paskaitos 
apie dabartiną rudėti tautos dalią ir ateities perspektyvas, Paskaita 
padarė labai gilų Įspūdi. Meninėj daly girdėjom JJikstino deklamaoi- 
jas (BrazdžionJ ■ir:Inclūros *Ęvąngeliniuką"), smuikininką Pov.Ma- 

; tiuka ir matėme keletu ^autinių šokiu,.parengtu G.Vokletaitytės-Amo- 
j nienės.} ' .'7' ' '
į ■ . Minėjimo pradžioje buvo prisiminti ir pagerbti ir mirė

UŽ Lietuvos laisve if garbe,. , ■ ■ ■
I. ’ ->+-» +++ +++
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C ĮįKARAS===NEĮS^ENG^MAS^

Amerikos pasiuntinys Argentinoje Mešssrsmit savo kalboje 
Buenos Airėse '-’Amerikos-legiono” susirinkime pasakė> kad karas tarp 
FA V ir Sovietu Sąjungos yra neišvengiamas ir kvietė lotynu Amerikos 
craštus būti pasirengusiais padėti JAV. Pasiuntinys aiškiai kvietė 
?isus 1 kara prieš Sovietų Sąjunga, lis-kalbėjo apie ’’trečiojo pa
saulinio karo šešėlį”, apie Sovietų ekspansija ir komunizmo grėsmę 
pasauliui. ‘

Messersmlt savo kalboje pažymėjo, kad jis ne vien savo 
nuomone pareiškia., bet kad tokiu pažiūrų yra Valstybės Departamen
tas (užs.- reik, ministerija] ir jis jau seniai pataria Birnes'ui 
užimti griežtą pozicija Sovietų atžvilgiu.

Hessersmit savo pareigose nėra pradedantis££ žmogus į ir 
jo vaidmuo Departamente yra didelis. Diplomatinėj tarnyboj jis jau 
trisdešimt metų.

Ypač'ųdomu pažymėti, kad oficialus Departamento atstovai 
Jfessersmito pareiškimo nepatvirtina, bet ir kaip politiškai gangs- 
teriško neatšaukia.--— tyli,

Kyla klausimas, ar’ Valstybės Departamentas imasi atsako
mybę už pono Messersmito kalbą3 kuris naudodamasis savo padėtimi 
šaukia pries Sovietu Sąjungą?'

Mums atrodo,'kad imasi.
. įPBravda” Nr.211, rugs. 4d.)

Uždraustos ir neuždraustos_knygos 
t

Sąrašas uždraustu knygų, išleistum Sovietų okupuotoj Vo
kietijoj, . 15 tūkstančiu veikalų, apimančiu visus nacional
socialistinius, militaristinius ir aiitisovietinius raštus. Sąraše 
užtinkami Bismarko, Moltkes Dlausewitz raštai tik partijos, iš
leisti -* ankstyvesnių laidų tas neliečia. įdomu, kad Mussolinio 
raštai nevisi itraukt'i i uždraustųjų sąrašą - neįtrauktas liko jo 
kadaise parašytas romanas ^Kardinolo-meiluže".

+++ +44 -*4~- •. '

UNO ūkio ir socialiniu reikalu tarybos posėdyje La Guar
dia pranešė, kad UNRMA taryba nutarė iškeldintų asmenų globą pra
tęsti iki 194’7 m. birželio JO d,

+++ ++A +++

. ( atkelta iš 5 puslapio )» »

Lietuviu tauta dabar gyvena sunkiausių bandymų laikus. Ir 
tiems, kurie liko Lietuvoje, ir ištremtiesiems į plačius’ Sibiro bei 
Kazachstano plotus, ir mūras radusiems laikina prieglauda Vakaruo
se, - visiems žiaurusis likimas turbut nepašykštės pagundų, kurios 
duos mums ganėtinai progos išmėginti savo tautinio'atsparumo bei 
tautinės' Savigarbos stipruma. Ar atlaikysime?.. r ■" \ <'

Būkime tačiau*optimistai ir tikėkime, kad is siu skaudžiu 
bandymų lietuvis išeis nepažeides savo, tautos garbės be i jos inte
resu. ' .. . 4 ... ' ■ " ■'> i 4-H
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Maironis • , • . . ....

’ L£_į_O_i_O_i
Baladė ' \ ’ ■

’J Čičinsko puikų dvarų 
Nuo Mitriūnu ir Laučių 
Suvažiavę j duoda garą ’ 
Daug bajorų, daug svečių: 
Mantvydaiti’s- juokdarys, 
Bartkaus posūnis Kairys, 
Ožkabarzdis jaunikaitis, 
tldadrikas Jonuška, 
nairas kūtvėla Tiška

Ir naktibalda Valaitis. .

Griežia smuiką, rūpestingai 
.1 Išsiskutęs, Vokietyš,

Jam. cimbolais melodingai 
Taiko Lsiba Šepetys. 
Kumščia drūta, apskrita

•f Muša bubną Dabita, 
Lig alkūnių atsiraitęs: 
£nt vaškuotų gi grindų 
Šoka plikos ‘lig blauzdų 
Liaudos gražios bajoraitės.

Bet Čičinskas apsiniaukęs- 
Bedi rustas, nešnekus, 
Ant. plikos kaktos sutraukęs 
Rųkšliu gresiančius lankus,. 
”Simtą rykščių toms mergoms 
Atskaityk, Knita, nuogomsl 
Išblaškyt minčių nemoka. 
0 tas “veto-’, ta naktis 
Gal neslėgtų, kaip mirtisl.. 
Kaip negyvos lėlės šoka.”

I
lieša vargo užmiršima 
Kačių vakaras brangus j 
Žemai alivlblu atpjaukime 
Įsikūnijęs dangus, 
Gieda “gloria” aukštai

I Angelų šimtu šimtai, . , • 
Bet žmonėms tik gero norol.. 
pledą štai antri gaidžiai j

t • Šoka, linksminas svečiail.. 
Bet Čičinskui trūksta oro.s

(
nt alkūnės pasirėmęs, . 
ėdi rūstasj nešnekus; 
ien is boso pasisėmęs 
enkia midaus puodukus. . 
o nei plakamų klyksmai, 
ei juokaudami linksmai 
ėbrai nuramint nemoka.

Veltui Liauda paklusni: 
Ir jaunuoliai ir seni • . 
yisąs .adventas,kaip šoka. ■.

Kai is seimo piktas grižo, 
Piktas, keistas,' neramus, 
Tai ’lig šiolei neatlyžo: 
Verčia pĄaru namus.
Šokiai, klyksmas per naktis...
Nedorybių atmintis 
Jam užmigt vienam neduoda? 
Ar lig šiolei nebylys, 
Šventas sąžinės kvieslys, 
Neprašneks i sielų juodą? *•

Ginti žūstančios tėvynės 
Nuo kazoku ir Maskvos 
Stojo sūnūs, Vien negynęs 
Tik Čičinskas lietuves.' 
Liaudos^išrinktas balsais, 
Seime riejos su visais, 
Gavęs vardą išdaviko 
Nepermaldomas kitų 
Ant sumanymu aukštų 
Veto velniškai užriko.

Sako, Maskvai■parsidavęs, 
Skleidžia Varšuva-gąndus 
Kad už tai nuo priešu gavęs 
Aukso kupinus puodus. 
Tarp žmonių tačiau plačiai 
Eina gandas, kad stačiai 
Velniui bus užrašęs sielą 
Nuo anos baiš'ios nakties,’ 
Kai, apgautas Įtarties, _ ■ 
Nuskandino savo miela, .1

Žmonės skuba anx rarotų. 
Spengia šaltis; dar tamsu. 
Is eglynų apšarmotų 
Staugia vilkas; net baisu! 
“Klopai gali naktimis 
Išbadyti sau akis:
Reikia jiems apšviesti kelią. 
Dievą reikia ne tamsoj, ’ 
Reikia garbinti šviesoj!.. 
Šok, Knita! užkurk miestelij”

Nuo bakūžių samanotų 
Skraido liepsnos... ir Kmita, 
Išvažiuoja ant rarotų 
Pats Čičinskas ’su svita: 
Mantvydaitis juokdarys, . 
Bartkaus p’osūnis Kairys - 
Ožkabarzdis jaunikaitis, 
Aldadrikas Jonuška, 
Šnairas kūtvėla Tiška 
Ir naktibalda Valaitis,
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Pries bažnyčią pasitinka 
duos klebonas .su stula, 
I didžiausią kaltininko* 
Tokia prašneka byla r 
.’’Tavo darbus ir kelius 
Taip skriaudingus, atkaklius . 
Ant svarstyklių jau pasvėrė 
'Dievo teisė amžina 
Ir atrado, kad gana 
Žeme' ašarą prigėrė l..

Tu pripildei visa* sali 
| Savo vardo baisumai

Žemo jau pakelt nebgali, 
Tavo kaičią slegiama. 
Nors ganytojui skaudu. 
Dievo gimusio vardu 
Neįleisiu į šventykla, 
Lig atlyginsi skriaudas, 
Iki dvasiškas žaizdas 
Numazgos šventa maudyk1aI#

#Gal Čičinsko nepažįsti 
Ir jo keršte be ribos. 
Kad i jį šiandieną drįsti 
Atsiliept be pagarbos?..“ 
Žiebia šūvis, ir ramus 
Negi dangiškus namus 
Dievo pašauktas klebonas I., 
C Čičinskas su draugais 
Grįžta žvangančiais žirgais, 
Piletas, net melsvai raudonas.

Kas prieš ji skaudžiai bedrįso 
į ■ Atsiliepti? 'Kur? Kada?

Jo ne j audė sė’imo viso 
S Rūsčios kumštys ar malda. 
■ * Dievo teismas? Jei, prieš jį

Kas ir sudreba širdy, 
To prieš žmones neparodys?,.. 
Ėda dar kita žaizdai...
0, tai buvo kitada l* 
Jos dauggalįs buto žodis?.

Bet ir jii.o C, švento Jono 
Ne laimingo j i naktis I., 
į drobule šilko plono 
Jo brangioji, jo. širdis 
Įvyniota be skundu,. 
Net be kunigo maldų L,. 
Štai ir tiltas I., Nuo to tilto I.
0, Čičinskas niekados 
Keršyt neužmirš skriaudos 
Ir tikėjimo apdilto.
4. .

Bet yra aukštai'galybė 1
Net Čičinską ji pasieks; 
Nes prieš amžiną teisybe 

.Neišliks nebaustas nieks r
•i Štai jo darbus., jo kelius

Apmaudingai atkaklius 
Ant svarstyklių jau pasvėrė 
Dievo teisė amžina 
Ir atrado, jog gana 
Žemė ašarų prigėrė.

Štai ant tilto be vežėjo 
Stoję, baidosi žirgai I 
Pats Čičinskas sudrebėjo! ’ 
Stiebias, žvalgosi draugai:

. . Puikūs rūmai, -kur linksmai 
šoko, trypė, šit ūmai 
Į kiaurąsias grimsta, skęsta 
Į Čičinską gi staigus 
Spyrė griaudamas dangus, 
Kaipį niekšą nepakęstą.

Žmonės iš rarotų grįžta; 
Dairos.', krapšto ’sau ‘akis : 
Kas tai? Vietos nepažįsta. 
Nors išaušo jau naktis! 
iš po žemių, atidžiai 
Klausant;girdįs: gied gaidžiai! 
Kur Čičinsko sviete rūmai, 
Tviski sklidina bala, 
Kyšo vidury sala, 
Jos pakrančiais auga krūmai.

6 ant tilto guli kūnas į 
Tai Čičinskas. Koks baisus! 
Žiema nutrenkė perkūnas, 
Rūbus nudrieske visus!... 
Dievobaiminga minia 
Net su kunigo žinia 
Niekšą laidoti*mėgina.
Bet ikas ji į žemes, 
Tik, žiŪrėlė,'jos vėl išmes! 
Vietos jam su kerštu gina.

Bėgo metai, amžiai slinko; 
Daug užgydyta žaizdų! 
Net didžiausio kaltininko 
Žmonės n-atmena skriaudų. 
Vien tik žemė, niekados' 
Nepamiršdama skriaudos, 
Nuo* Čičinsko palaidūno 
Gynės! metė is kapų.
Veltui žmonės ant varpų 
Davė, kad priimtų kūną. •

, Tik, kai joj įsigyveno 
Husų cariška valdžia, 
Ta Čičinską išgabeno,* 
Dievas žino, kur'slapčia.- 
Užsiliko vien bala; 
Kyšo vidury sala, 
Jos atkrančiais auga krūmai r- 
Iš po žemiu kai kada 
Lyg girdėtųsi skunda, 
Kur Čičinsko grimzdo rūmai.
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SAVIKRITIKA AR KASJDAUGIAU^

SSSR rašytoju sąjungos prezidiumas "Pravdos" Nr,21Ą pa
skelbė ilgą rezoliucija, kurioje kaltina literatūros žurnalu "ZVez- 
da” ir "Leningrad” redaktorius- kad. Me prasižengę Įdėdami Zpšęen- 
kos feljetonus ir AehmetoVos kurinius, kurie buVe grynai buržuazi
nio charakterio, pesimistiniai, beidėjiniai, apolitiniai, atitrukę, 
nuo gyvenimo. Tokiu pat kaltinimu rezoliucijoj sulaukė ir žurnalai 
’’Biblioteka”, ’’Ogonek”, "Znamia”, "Oktiabr”, ’’Novyj mir” ir kt*, 
kurie dėjo panašius kitų autorių kūrinius. Kaltinamos ir kai kurios 
leidyklos, išleidusios “nesovietinio charakterio” dailiosios lite
ratūros, ar jos vertimus iš anglu ar amerikiečiu literatūros. Pre
zidiumas tai padarė, atrodo, tik tada, kai VKP(b) Centr.Komitetas 
pirmas tuos reikalus iškėlė Viešumon. "Zvezda” ir “Leningrad" re
daktoriai būvą atleisti į o kad ateity panašūs atsitikimai nepasi
kartotu, sudarytas kontrolinis generalinis sekretoriatas is 15 ra
šytoju. Z jį Įeina ir A,Venclova.

"TARYBŲ LIETUVA” RAŠO

"Draugas” persispausdino iš ’’Tarybų Lietuvos” tokia Įdo
mia žinute: “Vienoje Kauno pramonės Įmonėje buvo susirlnkipas. Ta
me 'susirinkime buvo užklausta, kas bus su tremtiniais, esančiais 
Vokietijoje? į tai atsakingo kompartijos žmogaus buvo atsakyta ši
taip: ’’Visi tremtiniai dabar suregistruoti i bendrai sekami NKVD ir 
kauniškiai ne viena tu nusikaltėliu pamatys kabantį Ąžuolyno šakose!’.

-^„protestas

Kai tik Maskva paskelbė, kad jos užsienio reikalų minis- 
teris Molotovas veža į Paryžiaus konferencija ir Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienio reikalų ministerius, Amerikos Lietuviu Taryba 
tuoj paruošė protestą ir ji pasiuntė Byrnes. Toje protesto telegra. 
moję sakoma: "Apgailestaudami dėl šios gero nežadančios, rusų ini
ciatyvos, mes nuolankiai prašome savo delegacija dar karta pareikš
ti musu nusiteikimą užsienio politikoje, paminint net ir deklaraci
ją, liečiančia Baltijos valstybių nepriklausomybės atstatymą.”

+-H +44

Jie į d eibe (UP). Iki rugsėjo mėn. galo visi karo belais
viai lenkai, ašvai. latviai iv lietuviai, kurie kovojo 
Vokiečiu pusėje, nežiūrint jų laipsnio, bus atleisti. Didesnė jų 
dalis galės pasilikti Vokietijoj.

¥
- -PA D Ė‘K'A-’ "•

Nuoširdžią padėką reiškiame visiems Glasenbacho tautie
čiams, prisidėjusioms prie rugsėjo 8 d. minėjimo surengimo, o ypa
čiai p.p; Birutei Vaitkūnaitei, prof .B.Vitkui, kun.P,Brazauskui. 
aktoriui 5.Akslinui, Gr.Vokietaitytei-Ampnienei, muzikams P.Matiu- 
taii, A .Motiskaičiui, AtNąkuį. JT.Petkaičiūi ir «T. Endriukaičiui

< visiems vaidintojams, sekėjams ir choristams.’ ..

Lietuviu Komitetas
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■ •’? f -^5 ■ ■ ‘ i-

■ •■ : Kqkiog knygos iseinaj T4g.tuvo,fA~-;':

.. ■ "Izvestijd>’ Nr.176 rašo: "Valstybines Leidyklos direk
torius drg. Draizdauskas pareiškė, kad sials metais išeis lf£’00.-,000 
egz. knygų. .Per pusantrų metų išleista 47,knygos (tur 'but, riek 
dailiosios literatūros, Red.)’, kuriu skaičiuje yra Donelaipio,’ Vie-’- 
nuolio, t Janonio., Jybkiėoiu sušaudyto Montvilos, L.Giros ir Sal,Nė
ries raštai/;Paruošti spaudai Žemaitės ir Strazdelio raštai, le 
verpimu, parengtą, Gorkio atsiminimai apie Lenina, Tolstojus ir Ce~ 
ohoT/as, EurmanoVo "ČapajeVas" ir Solooholo "Ramusis Donas", Spaus
dinama Puškino, proza ir Lermontovo kūryba, rinktiniai Gogolio, 
Tolstojaus, Čechovo ir Gorkio raštai. Venclova verčia į lietusių 
kalba, Puškino "Eugenijų Onicgina" ir liaJakoTskio raštus.

, H a n a ų.

Hanau lietuvių kolonija visiems tremtiniams Įrengė didelę 
teatro salę, galinčia sutalpinti iki 2,000 žiūrovu. Įrengta vokiečiu 
raiteliu namuose. Už Įrengimus lietuviai susilaukė is UNRRA gražios 
padėkos,

A_t. i t_a i s g m a s

Pereitam "M.Ž." numery Tėv.Tomo Žiūraičio 0,P. straipsny
je atspausdinta: "Net Jėzui atėjus pas Mortos ir Marijos broli 
Lozorių, ir tada Marija tyliai sėdėjo prie Kristaus kojų, klausėsi 
To žodžių."

T U r j, b 6. t i: "Net Jėzui atėjus pas Mortos ir Mari- 
[os Magde 2 ė no s troli" Lozorių, ir tada Dievo Motina tyliai sėdėjo 
iclic savo Sūnaus, klausėsi Jo žodžių,"

lietuviu tauti- 
naujuoju veika- 

‘ " rugsė-
jžiųcja gastrolėms Į

Glasenbacho 
nis ansamblis su 
lu "Kai Mitava išsilieja" 
jo 2'i. d.

<

+->+ +++

lika eina par pasauli vėžlio 
žingsniu.

, ■■ ■; -r r*?-
•‘Naw Hera’ld' Tribūne ‘*)

Rugsėjo 19 d-, Glasenbacho 
(Elat.then) bažnyčioje susituokė 
Albinu B r a z a ų s k; a i- 
te ir Julius Razma, 

jaunai porai linkime gražaus 
gyvenimo, 1 ' j

.+
•f.

Jw=x: ____ _________ __________________ __ ___________ _______ ______ . !»«S^=SSaę«5W9WS5»ŠS5>Z' 

likrašti vleidžia^Spaudos pbrbučtojų Kolektyvas, redaguoja Redak-- 
ne Kolegija (V.DambraVa^GoGrino'evibiųs A /Markelis1/ J,Senkus 

Atsakingos redaktorius C»GrInoevislus.
____ ' A dre sus: .Glo ae yb n ch; te r aka s . .. . ,
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