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Laisvė ir namai

"Laisvė ir namai i Kokia dangaus muzika skamba tuose žodžiuose. Deja, - 
aš nebeturiu namų! Deja, mano tautos laisvė mindžiojama atėjūno kojomis! 
"tarė beveik prieš šimtą metų, didisis vengrų patriotas L. Kossuth, 1851 
m. pasiekęs Amerikos krantą. "Jūsų žemė teikia man ramybę ir poilsį, bet 
tai negali sutramdyti mano širdies ilgėsi? ir mano gimtojo krašto troškia 
mo. © mano tėvų šalelė! aš juntu tavo kentėjimus, aš matau tavo kruviną 
veidą ir saulės šviesoje, ir klaikiomis naktimis, kada aš nerandu miego 
ir poilsio..."

Šiandieną mes benamiai, šiandieną mūsų tėvynė pavergta. Skundas, šauk 
smas ir aitrus tėvynės ilgesys, kuriuos išreiškė Kossuth, dabar tapo mū= 
sų skundu, mūsų šauksmu ir mūsų ilgesiu. Bet didžioje demokratijos šaly= 
je Kossuth išreiškė ir viltį, tikėjimą, kad laisvės šalis suteiks laisvę 
ir pavergtoms tautoms.

"Vargas Europos tautoms, jeigu jos nerastų bent mažo spindulėlio vii 
ties jūsų galingos šalies akyse. Jos liktų vienos mestos savo skurdžiam 
likimui didžiausios jų nelaimės metu. Vargas joms, jeigu jos nesujauktų 
jūsų ginančios rankos, kuri gintų jas nuo tirono ir despoto..." ■

Istorijos ratai grįžo atgal. Į didelę Europos dalį grįžo smurto ir _ 
neteisės gadynė.Ten skamba pavergtųjų tautų vaitojimai. Grįžta senai nūs 
merktas principas "cuius regio, eius religio". Kieno valdžia, to ir tikė 
jimas.

Vėl visos pavergtųjų viltys yra sudėtos į Vakarų demokratines valsty 
bes. Vėl tikima, kad Anglo=Saksai tvirtai siekia sukurti tokią pasaulio 
politinę ir ūkinę sistemą, kuri užkirs ateityje kelią karams ir garantuos 
tautoms laisvę ir galimybę kultūriniam ir materialiniam gerbūviui kurti. 
Iš kartaus patyrimo žinome, kol egzistuos žiaurioji, utopinėmis idėjomis 
paremta despotija, pasaulis nesulauks nei taikos nei teisingumo. Mes ti= 
kime, kad vienokiu ar kitokiu būdu despotija bus priversta tirai gyveni^ 
me vykdyti Atlanto Ghartos nustatytus laisvės principus.

Jeigu pasauliui deklaruotieji teisingumo ir laisvės principai,ūdėl 
kurių vykdymo tiek kančių ir kraujo pakėlė pasaulis, liks tik skambiais- 
žodžiais, jei kovota tik tam, kad vieną despotiją pakeisti kita, ir dar 
brutalesne, pavergtoms mažoms tautoms, jų tarpe ir lietuvių tautai, lem= 
ta mirti.

Laisvė ir namai! Kokia dangaus muzika skamba tuose žodžiuose:

Kaip įvyko vasario 16 d. Nepriklausomybės atstatymo paskelbimas.
/Iš atsiminimų./

Per aspera adastra.

Prai st oriniais ir istorinės lietuvių tautos reminiscencijos suvaį=± ' 
dino labai žymų vaidmenį mūsų tautinio atgimimo istorijoj. Atgimimo pro= 
cesui stiprėjant, ypač atgavus 1904 m. savo spaudą, politiniai lietuvių 
horizontai ėmė plėstis ir politinis nepriklausomybės atstatymo idealas 
ėmė pamažu artėti. Realių sąlygų betgi tam idealui įvykinti vis dar ne= 
buvo matytis. Net 1905 m., Rusų revoliucijai prasidėjus, Didysis Vil= 
niaus Seimas turėjo tenkintis Lietuvos autonomijos reikalavimu, bet ir 
jam įvykinti, kaip pasirodė, nebuvo dar atėjęs momentas.

Lietuvių politinė mintis vystėsi pamažu. Trukdančiu momentu tai min= 
čiai greitesniu temou plėtotis buvo, be abejo, be bendrų politinių apy= 
stovų, vargingos sąlygos mūsų inteligentinėms'pajėgoms tarpti ir augti 
plačioje Lietuvoje: ir švietimo įstaigos ir krašte administracija buvo 
vis svetimų ateivių rankose.

Kilus I914 m. didžiajam karui, staiga ėmė visos apystovos keistis. 
Teisybė, kraštas, atsidūręs karo ugnyje, pasidarė didžių nelaimių auka 
ir teisybė taip pat, kad dauguma mūsų ir taip negausios inteligentijos 
vienais ar kitais sumetimais pasišalino, prieš ateisiant Vokiečiams,

-1-

3



11
 11

Rusijon. Krašte beliko vos nedidelės mūsų inteligentų liekanos . Tatai, 
žinoma, silpnino mūsų tautos padėtį vokiečių okupantų akyse. Nėra betgi 
to blogo, kas neišeitų geran., silpnumo jausmas vertė mus likusiuosius 
kuoptis krūvon ir- laikytisvienybės. Vienybė okupantų atžvilgiu buvo mūsų 
stiprybė. ■ '

- Vokiečiams baigus I9I5 m. rudenį okupuoti visą kraštą, politinė mūsų 
likusiųjų lietuvių inteligentų mintis ėmė labiau intensyviai dirbti.

Visa mūsų veikla spietėsi, žinoma, Vilniuje. Teisybė, iš pradžių mū= 
,sų spėkos buvo pasidalujusios tarp dviejų aentrų = vieno didesnio: Lietum 
vių Komiteto nukentėjuslėms dėl karo šelpti, ir antro mažesnio: Draugia 
jos teisinei ir agronominei oagalbai teikti, kurią buvo įsteigęs- prieš 
išvažiuodamas Rusijon, A.Bulota. Komitetas turėjo daugiau lėšų ir išgy= 
veno visą karo laiką, gi draugija turėjo po kurio laiko, dėl lėšų sto= 
kos, nutraukt veikus.

Politiniu .atžvilgiu palaikė abi grupės konkrečiais klaisimaus. kontak=. 
tą, ir tas kontaktas būdavo tai tampresnis tai paleidesnis, žiūrint apy= 
stovų ir konkrečių reikalų.

Aš, nors priklausydamas prie Draugijos, palaikydavau santykius ir 
su Komitetu, ypač su jo pirmininku A.Smetona /esava tarnavusiu kartu 
Vilniaus Žemės Banke/, su kuriuo, nueidamas laikas nuo laiko Komitetan, 
kalbėdavaus interesuojančiais mudu politikos klausimais.

Prasidėjus Vokiečių okupacijai, pas mane buvo tuoj užsimezgę santy= 
kiai su jų administracijos viršūnėmis, su kuriomis buvo įvairių reikalų 
iš pradžių minėtos draugijos klausimais, o paskui ir kitais dienos reik 
lais.

Kartu palaikydavau santykius su vietos lenkais, gudais ir -žydais. 
Artimesni santykiai buvo pas mane užsimezgę su gudais; broliais A.ir J. 
Luckevičiais Laašausku ir k.

Gudų centras.buvo pas brolius Luckevičius. Ten pradėjus eiti I9I6 m. 
vasario 15 d. gudų laikraščiui "Homan", apsigyveno to laikraščio cenzo= 
rius vok. atsargos kareivis Susemil.

P.Sųsemil buv.kaži kurios rusų gimnazijos mokytojas Pinsko srityje, 
buvo arti pasižinęs su gudų atgimimo judėjimu, kalbėjo gerai gudiškai 
ir buvo labai inteligentingas ir įdomus žmogus. Su juo aš dažnai susei=^ 
daVau. Nors vokietys kilimo bet buvo demokratinių pažiūrų ir Vokiečių ' 
aneksinės politikos neužjautė.

I9I6 metų pradžioje jis man pasisakė turėsiąs važiuoti pas Obosto 
štabo viršininką gen. Ludendorfą Kaunan su pranešimu gudų reikalais. Jis 
prašė manęs parengti memorandumą su lietuvių pageidavimais: jis galė= 
siąs ta pačia proga įteikti jį Ludendorfui. Pats jis buvo jau gerai pasi= 
žinęs su lietuvių atgimimo istorija ir su mūsų aspiracijomis, kurioms 
jis, rodėsi, pritaria.

Aš tuoj po to, atsimenu, išsikviečiau. A.Smetoną pasivaikščioti. Nuė= 
jusiu į Bernardinų sodą ir atsisėdusiu ant suolo Vilnelės paupyje, prie= 
šais Bajorų klubą, išsikalbęjova plačiau bendrais ir mūsų politikos klau= 
Simais. Su Semilio pasiūlymą nutarėva priimti ir sutarėva, pasikvietus 
dar kun. Drą Stankevičių, S.Kairį ir P.Klimą, susirinkti pas maae/gyvenau 
išvykusiojo Rusijon A.Bulotos bute, D.Pogulianka, II=a/ ir aptarti pla= 
čiau Susemilio prašomojo memorandumo metmenis.

Iš tos penkiukės: A.Smetonos, kun. Dr.Stahkevičiaus, S.Kairio, P.Kli= 
mo ir manęs, išsivystė paskui politinė grupė, kuri, padaugėjusi pamažu 
ligi keliolikos žmonių rirkosi kiek vėliau Mokslo Draugijoje pas Dr.J. 
Basanavičių ir kuri vedė toliau visus mūsų politikos reikalus, ligi buvo 
sušaukta Vilniaus Konferencija, kuri jau išrinko Lietuvos Tarybą.

Taigi ta penkiukė, kuri ėmė rinktis pas mane, o paskui, kiek padau= 
gėjusi, persikėlė pas Dr.Basanavičių, surašė du aokumentu: i/ memorandum 
mą apie tai, kaip plėtojosi lietuvių tautinė mintis praeityje ir dabarty= 
je, ir 2/ memorandumą apie dabarties lietuvių siekimas. Abu raštu yra 
datuotu I9I6 m. birželio 10 d. OPirmąjį dokumentą reikia skaityti priedu 
prie antrojo, kurį yra pasirašę šie pasitarimo dalyviai; Dr.J.Basanavi= 
čius, Dr.Stankevičius, S.Kairys, a.Janulaitis, A.Stulgirskis, Dr.J.Bakšys, 
A.Smetona, M.Biržiška, P.Klimas, Dr.J.Šaulys, J.Vileišis, P.Dogelis.
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Tai buvo ->irmi nTsų politinio turinio dokumentai, įteikti per. P.Su= 
semilį Vokiečių. įstaigoms /gen.Ludendorfui/.

1§16 m.pradžioje buvo apskritai pradėjęs gyvėti'vokiečių interesas 
politiniais klausimais, turbūt sąryšy su pagerėjusiomis Lenkų=Vokiečių 
derybomis Lenkijos nepriklausomybės klausimu ir Vokiečių tendencijomis 
išvesti Rusus iš bendrojo alijantų fronto. Gana to, jog vokiečiai, suka= 
rę ir pasiėmę savo globon Rusijos svetimšalių lygą, rengėsi į J.Gabrio 
ir Pelissier vedamosios "Union des Nationalites" kongresą,kuris buvo 
šaukiamas Lozanon I9I6 m. birželio 27 d. Vokiečių tikslas buvo panaudo= 
ti tą kongresą demonstracijai prieš Rusiją ir iškėlimui tarptautiniame 
forume Lenkijos nepriklausomybės klausimo, kaipo atuto prieš Rusus, pa= 
skelbusius Lenkijos autonomiją. •

Į tą tautų unijos kongresą buvo pakviesti ir lietuviai su gudais.Iš 
lietuvių pusės nuvažiavome: A.Smetona, S.Kairys ir aš, gi iš gudų pusės: 
Jonas Luckevičius ir Lastauskas. Sargu mums buvo pristatytas baronas von 
der Ropp, Lietuvos dvarininkas ir Vokiečių agentas.

Mes pasinaudojome tuo kongresu iškeldami pirmą kartą viešai savo dek 
laracijoje, paskaitytoj kongrese,Lietuvos nepriklausomybės reikalą.

Dėl to nepriklausomybės paskelbimo, mums grįžus į Vilnių, buvova 
mudu su A.Smetona iškviestu Kaunan į Obostą, kur mums išmėtinėjo, kad 
esą padarę politinį pareiškimą be Vokiečių sutikimo, pažymėdami, kad 
mums kol kas nesą ko svajoti apie nepriklausomybę...

Kartą betgi pradėję savo politinę akciją mes nenustojome ir toliau 
ją varę, tai gindami kračšto reika us prieš okupantus, įteikdami visot= 
kius memorandumus, tai varydami, pasinaudodami kiekviena proga, savo 
propaganda už savo politinius siekimus.

Paskelbus vokiečiams I9I6 m. lapkričio 5 d. Lenkijos nepriklausoniy= 
bės aktą ir sustiprėjus lenkų akcijai už Lietuvos prijungimą prie Leną 
kijos, mūsų priešingoji tam akcija turejo,žinoma, pagyvėti. Ėmėme vis ka 
kas kartą drąsiau reikalauti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo* Ir pa= 
čioje Vokietijoje imta daugiau atsižvelgti į busimos taikos galimybes ' 
kurios toliau žiūrinčių politikų nujautimu, vargu galėjo būti pasiekia= 
mos, einant aneksinės politikos keliu. Taigi nenorint grąžinti vakari= 
nių Rusijos provincijų atgal Rusijai, reikėjo, anot jų, rasti kitokią 
išeitį. Ir čia ėmė gimti visokių planų. Palankiausi mums Lietuvą lie= 
čiantieji planai, centro ir s=demokratų frakcijų palaikomi siekė pripa= 
žinti busimos Lietuvos nepriklausomybę, jeigu ji panotėtų sueiti į drau= 
giškus su Vokietija santykius ir ja atsiremti. Kiti planai, einą visokių 
unijų kryptimi,buvo, suprantama, mums nepriimtini. Kovoje Tarp visų tų 
tendencijų pacčioje Vokietijoje grūmėsi dvi grupės; iš vienos pusės 
centro ir s.=demokratų politika, iš antros pusės gen.štabo politika,ei= 
nanti visada nepalankiausia mums aneksine kryptimi.,o Vokiečių Užs.Reik. 
ministerijos politika stengėsi laviruoti, kadp tų dviejų tendencijų, 
krypdama kartais tai vienon tai antron pusėn.

Ar šiaip ar taip, 1917 metų pradžioje ir Vokiečių karinės sferos 
ėmė kalbėti apie savo norą sukurti ir pas mus vad. Vertrauensratą/Pasi= 
tikėjimo Tarybą/. Ėmė masinti tai vieną tai kitą/vyskupą Karevičių, Dr. 
Basanavičių, A.Smetoną ir k./ sutikti- su ta idėja ir sukurti tokią Vo= 
kiečiams patinkamą tarybą, kuri galėtų būti Vokiečiams pagelbiniu pata= 
riamu organu. Niekas,žinoma, iš mūsiškių nesutiko su tais pasiūlymais. 
Iš mūsų pusės buvo griežtai reikalaujamas šių lietuvių rinktas organas.

Po ilgų ginčų ir derybų Vokiečiams galų gale nieko neliko, kaip su= 
tikti su misų pasiūlymu.

Mat, įvykus Rusų revoliucijai I9I7 m. gegužės m. 27 d.susirinkęs 
Petrapilyje Lietuvių seimas pareikalavo Lietuvos nepriklausomos valsty= 
bės. Be to, ten buvo jau susidariusi Lietuvių Tautos Taryba. Jau vien 
konkurencijos sumetimais negalėjo Vokiečiai pasirodyti blogesnėje padė= , . 
tyje.

Todėl nTsų pasiūlymas sudaryti Organizacinį Komitetą kuris turėtų 
parengti konferencijos sušaukimą Vilniuje išrinkti Lietuvos Tarybai, bu= . 
vo pagalios vokiečių priimtas.
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Organizacinin Komitetan buvo mūsų pakviesta 17 žmonių iš provinci= 
jos ir 4 iš Vilniaus. Komitetas susirinko ir posėdžiavo I9I7 m. rugpiū.= 
šio 1=4 d. mano bute. Buvo nutarta, kadangi Vokiečiai neleido padaryti 
tikrų rinkimų, kad organizacinio Komiteto nariai apvažinės kiekvienam 
nustatytus rajonus ir per tam šaukiamus pasitarimus numatys po3=5 atsto= 
vus į konferenciją. Iš vivo buvo pakviesta į konferenciją 264 žmonės, 
kurių atvyko 214 žmonių. Konferencija įvyko Lenkų teatre D. Poguli aukoj e 
ir tęsėsi nuo rugsėjo 18 iki 22 d. Buvo nustatyta su Vokiečiais, kad 
konferencijos posėdžiuose Vokiečiai nedalyvaus. Teatrą prižiūrėti nuo 
svetimųjų maišymosi buvo nrsų sudaryta net tam įdėm specialė konferen= 
cijos milicija.

Konferencijos nutarimai yra žinomi. Žinoma yra ir ten išrinktoji 
Lietuvos Taryba iš 20 žmonių, iš kurių šiuo metu yra jau mirusių 12 žmo= 
n.±ų. bolševikų deportuotų 4, gi laisvėje lakusių vos 4, iš kurių 2 Švei= 
carijoje*

Lietuvos Tarybai veikti buvo labai sunkios sąlygos. Vokiečiai, norė= 
darni deskredituoti ją žmonių akyse, ėmė kraštą dar labiau plėšti/girdi, 
jau dabar"su Tarybos pritarimu"/. Todėl tarybai reikėjo pradėto aršią 
kovą su okupaciniais organais. Deja, į Tarybos teikiamus raštus okupa= 
ci.jos organai nekreipė beveik jokio dėmesio.

Vokiečiai buvo,matoma, nusistatę panaudoti Lietuvos Tarybą vien sa= 
vo tikslams ir atsižvelgti į ją tiek, kiek jiems patiems bus naudinga...

■ Nežiūrint viso to, Lietuvos Taryba nenuleido rankų. Pirmiausia, ji 
pasirūpino išgauti iš užsienių lietuvių savo pripažinimą natinės 
pripažintos lietuvių tautos interesų atstovės.. Tatai įvyko per įvairias 
lietuvių konferencijas Šveicarijoje ir Švedijoj.

Pats Lietuvos nepriklausomybės atstatymo siekimas pradėjo įgauti re- 
alesnes formas, kai Vokietijos kancleris Hertlingas I9I7 m.lapkričio 
29 d. pareiškė Reicho vardu pripažįstąs apsisprendimo teisę Lietuvai, 
Kuršui ir Lenkijai. Tuomet Tarybos delegacija /A.Smetona, S.Kairys ir 
J.Šaulys/ pakeliui iš Šveicarijos, buvo priimta Hertlingo, didž.gen. 
štabe gen.Ludendorfo, o su Vokiečių užs.reik.minister!ja pasirašė net 
1917 m.gruodžio 1 d. protokolą apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
sąlygas./su neišvengiamu pasižadėjimu sudaryti su Vokietija tam tikras 
konvencijas/.

Apie tas mums nepageidaujamas sąlygas galima būtų daug ką pasakyti. ■ 
Ano meto sąlygomis, jos buvo neišvengiamos, jei norima buvo tęsti pra= . 
dėtasis nepriklausomybės darbas. Mums buvo, be to, jau tuomet aišku,kad 
Vokietija karo nelaimės ir kad nuo tų mums antmetamų konvencijų pažado 
tolesni įvykiai mus savaime paliuosnus. Ir kai akyvaizdoje derybų su 
bolšev.Rusija, Vokiečiai iš misų dar kartą pareikalavo tų konvencijų pa= 
žado patvirtinimo naujoje 1917 m.gruodžio 11 d. deklaracijoje, mes,nors 
ir atatupstomis su tuo reikalavimu vis dėlto sutikome, vengdami nutrauki 
ti mūsų pradėtąjį verpti politinių siekimų siūlą. Svarbu buvo neprileis
ti prie tuštumos susidarymo.

Po gruodžio 11 d.deklaracijos turėjo netrukus įvykti iš Vokiečių pu= 
sės Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimas. Tatai turėdama gal= 
voje, Taryba buvo išsiuntusi mane pačioje 1918 m., pradžioje i Stockholmą 
iš kur turėjau iššaukti Rusijos lietuvių atstovus ir juos painformuoti' 
apie mūsų vedamąjį darbą. Kaip paskiau pasirodė, niekas tuomet negalėjo 
išvykti iš Rusijos užsienin, todėl aš ni«ko ten ir nebesusilaukiau' at= 
vykstant. Belaukdamas betgi veltui ir lietuvių iš Rusijos ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo paskelbimo, vedžiau pasikalbęjiraus su ten tuo. 
met gyvenusiais lietuviais: Dr.J.Šliupu, kun.J.xumu, J.Aukštuoliu ir J. . 
Šeinium, kol Vokiečiai pro savo vietos pasiuntinybę dp~ė man žinoti, 
kad grįžčiau greičiau į Vilnių, nes ten Taryboje įvako es^ *>?cusipr_ui< . 
mų, ir kad mano buvimas ten esąs skubiai reikalingas. x-

Taigi nuskubėjau pro Berlyną į Vilnių. Čionai atvykęs, radau Tarybą 
suskilusią ir Tarybos narius apkurtusius: girdi, nieko nebūsią...

Pasirodė, jog Vokiečiai pareikalavę iš Tarybos, kad ji nusiųstų į 
Lietuvos Brastą, kur ėjo derybos su bolš Rusija, delegaciją, kuri turėtų 
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pareikšti apie Lietuvos apsisprendimą atsiskirti nuo Rusijos ir atstaty= 
ti Lietuvos nepriklausomybę, gi apie antrąją gruodžio-llL.d^r^ekla-r-acj jos 
dalį su sutarčių pažadu prieš Rusus nutylėti. Matydama, kad Vokiečiai 
yra sugalvoję klastą, Taryba pareiškia_-sutkk£kx-i-ta<tatain padaryti,jei 
Vokiečiai atsakysią į šiuos klausimus: 1.

' 1. Kada ir kuriomis sąlygomis bus perduotas krašto valdymas Lietu= 
vos. Tarybai?

2=. Kada bus iš Lietuvos ištraukta okupacinė kariuomenė ir kada bus 
duota galimybė organizuoti Lietuvos miliciją?

5. Ar ir kada^okie^iipiVyr-lausybė pripažins Lietuvos nepriklausomy= 
bės atstatymą?

Atsakymo į šituos Vokiečiams opuis klausimus, aišku, Taryba nesusi= 
laukė. Prasidėjo betgi ir vėl derybas ir spaudimai iš Vokiečių pusės, 
kol galų gale Vokiečių pageidaujamoji formulė begavo Taryboje vos 12 
balsų,, gi 4 iš Tarybos pasitraukė, o lakusieji nuo balsavimo susilaikė. 
Tokiu būdu įvyko Taryboje skilimas, o vos 12 Tarybos narių balsais pri= 
imtoji formulė Vokiečiams pasirodė nebepakankamai svari.

Taigi tokioje padėtyje radau dalykus, grįžęs Vilniun. Pasižinęs-su 
padėtim ir pasitaręs su P Klimu, nenustojusiu nuotaikos, ėmiau kartu" 
sun juo ieškoti išeities. Reikėjo ž'it=būt pastatyti Tarybą aėl ant kojų. 
Pasidalijusiu akciją,pravedėva pasikalbėjimus su Tarybos nariais, kol 
pagaliau pasisekė sušaukti vėl visus krūvon vienos visiems priimtinos 
formulės pamatu. Ta formulė buvo vasario 16 dienos deklaracija. 1

Susirinkę vasario 16 d. prieš piet A.Smetonos kabinetan Lietuvių 
Komitete, Didžioji g.JO, pasirašėme visi santarmingai vasario 16-dienos 
deklaraciją, jau be konvencijiį. palikdami Steigiamam Seimui nustatyti 
santykius su kitomis valstybėmis.

Dienabuvo ūkanota, beveik lietinga, be saulės. Nuotaikabuvo ne ko= 
kia, nes visi jautėme, kad dar daug reikės pakelti vargo, kol atgysime 
tikrąją savo nepriklausomybę. Bet buvome pasiryžę pakelti visą ką savo 
tikslui pasiekti.

Perrinkome Tarybos prezidiumą ir pradė.jome naujas kovas. Jos dar 
buvo ilgos ir sunkios, pareikalavusios iš. krašto daug- aukų ir daug krau= 
jo, kol galų gale užsibrėžtasis tikslas. Lietuvos nepriklausomybės at= 
statymas, buvo pasiektas.

Garbė žuvusiems už laisvę.

. J.Šaulys

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas.

Kada vokiečiai 1941 m. vasarą likvidavo lietuvių laikinąją vyriau= 
sybę, tuojau slaptai kovai del Ip-’r’įu. -^----’uti buvo sudarytas Vyriau= 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas; į kurį Tijo visos demokratinės 
Lietuvos grupės ir slaptosios karinės sąjungos, ginklu rėmusios laisvas 
žodį pries okupantus nacius. :

Tasai Vyriausias Lietuvos Komitetas, sutrumpintai vadinamas VLIK, 
ėmė vadovauti Lietuvių tautos pasipriešinimui prieš okupantus. Lietuvi 
je buvo leidžiama net 16 slaptų laikraščių. VLIK=tas turėjo tokį pasiti= 
kėjimą gyventojuose ir jisai taip stipriai stojo prieš nacių okupantų 
planus, kad vokiečių planuojama mobilizacija visiškai nepasisekė, nesu= 
sidarė nė vieno lietuvių lpgijono, kurs būtų dalyvavęs kautynėse nacių 
pusėje. Kai vokiečiai ėmė persuki oti Lic.u’ms žydus, VLIK=to vadovybėje 
esanti slaptoji lietuvių spauda užtarė skriaudžiamuosius. To paskatinti 
kai kurie lietuviai savo gyvastin rizikuodami, į getus pristatydamo mals 
to, kuro, drabužių, c kai kurie net net išvogė nacių uždarytuosius vai= 
kus, kad juos išsaugotų. Toliau, VLIK=tas organizavo slaptus ginkluotus 
būrius, partizanų sąjūdį kovai prieš okupantus nacius.

1944 metų vasarą naciai Estijoje sugavo slaptą VLIK-to pasiuntinį, 
kurs palaikydamas ryšį su laisvuoju pasauliu slaptu vyko į Švediją.^
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Iš raštų ir dokumentų naciai susekė pavardes Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto narių ir netgi komiteto būstinę. Gegužės ir birže= 
lio mėnesiais suareštavo daugelį VLIK=to narių daugelį slaptųjų kovos,, 
partizaniškųjų organizacijų vadų Vyriausias nacių kaltinimas buvo, kad 
VLIK=tas tarp Lietuvos žmonių skleidžia amerikiečiams ir britams palan= 
kias pažiūras.

Nesuareštuotieji komiteto nariai suskubo išsislapstyti. Vieton suimt ų= 
jų buvo pakviesti nauji žmonės ir VLIK=tas toliau tęsė laisvės kovą.

Nujausdamas, kad nacių žlugimas artėja ir suprasdamas, kad Lietuvą 
okupavus bolševikams bus atkirstas bet koks ryšys su laisvuoju pasauliu. 
VLIK=tas dar 1944 m. nusprendė perkelti savo būstinę ų Švediją, palikda= 
mas tik savo atstovybę Lietuvoje. Persikelti tokiu metu per Baltijos jūrą 
buvo labai pavojingas žygis. Nelaimei, slaptoji nacių policija sugavo lai= 
vą, kuriuo Vyz\ Liet. Išl. K=to pirmininkas ir jc padėjėjai bėgo į Švediją, 
Jie.visi vieningai išlaikė paslaptį, naciams nepavyko susekti jų slaptųjų 
uždavinių nei jų slaptos veiklos, bet vis dėlto Gestapas kai kuriuos iš= 
trėmė į Vokietiją, o kitus uždarė į koncentracijos lagerius. Šitokių ap= 
linkybių buvo Vyr. Liet. Išl. K=taš priverstas savo veikimo centrą sukur= 
ti Vokietijoje. Naujos viltys nušvyto, kaai tą Vokietijos dalį išlaisvino 
amerikiečiai ir britai.

Kaip jau buvo skelbta, prieš kurį laiką Sąjungininkų Karinė Vadovybė 
yra pripažinusi Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą visų lietuvių 
pabėgėlių politine atstovybe, ir jo nutarimai taikomi visiems lietuviams, 
gyvenantiems buvusioja Vokietijos teritorijoje. Šiuo žestu Sąjungininkai p 
pripažino didelius VLIK=to nuopelnus bendroje kovoje prieš nacius.

K. P.
"Lietuvių Žinios" Nr. 11.

KopenhagaKastytis
Pragiedrulis

Puikusis miškus rudeninis 
užklotas nevilties rūkų. 
Keleivis brenda vienatinis 
kl; idziu,vos natonu taku.

Keleivį sielvartas užgulęs/ 
nežinomais kur eit keliais? 
Ir-štui-mažytis pragiedrulis 
paglostė mišką spinduliais#

Keleivis neša sunkią naštą- 
jo siela sutemų pilna/ 
jis ieško pasakiško krašto 
kur saulč spindi amžina.

dudens puikybėj medžiai stoju 
ir žėri spindžiais deimantų, 
kaip puošnūs,dieviški herojai

. skaisčių Anapilio krantų#

Keleivis,tartum vaikas mažas/. 
jo sielą burtai belanką- 
ir laimės norimos miražas 
jį glosto motinos ranks
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Pabaltiečių pabėgėlių pilietybės ir pasų klausimu. -r> 
" .' :. . jkausimas ?;iMWi ■ . ' 1

Pahaltiečių pabėgėlių nusistatymas savo pilietybės klausimu yra 
aiškus. Jie laiko save Lietuvos, Latvijos ir Estijos pilieŠiais,ku= 
rių valstybės dabar svetimų...pa jėgų okupuotos. Pagal- pagrindinius 
tarptautinės teisės principus, okupuotų-valstybių piliečiai dėl sve= 
timos okupacijos savo p ilietybės nepraranda. Jie netampa dėl to .nei . 

žmonėmis be pilietybės, nei, juo labiau, valstybės okupantės pilie= 
Šiais. Besikeičiančių okupacijų padėtyje buvo vykdomas tas principas,/ 
kad karinė okupacija neturi jokios tvirtos lemiamos reikšmės okupuos 
tos valstybės žmonių pilietybei. ' ' i. ' ■ ■ .U. H-OM

Maskva, remdamosi farsisku pabaltijos valstybių įsijungimu į? ■ SSR sudėtį, laiko, kad ryšy j su tuo Pabaltijo valstybių pilietybė- au= 
* tomatiškai išnyko ir jos vietoje atsirado SSSR pilietybė. Tokiu. bū= 

du Maskva užsispyrusiai laiko pabaltiečius savo piliečiais ir neri, •/ kad ir kitos valstybės juos traktuotų, kaipo SSSR piliečius..
Be anksčiau pa inėto tarptautines teisės principo, kad okupuojant 

ti valstybė negali primesti okupuotos valstybės piliečiams savo piltą* 
tybės, pabėgėliams tokia- Maskvos tvirtinimai visškai neturi pagrindo 
išeinant ir iš SSSR veikiančių įstatymų, kurie tvarko pilietybės rei= 
kalus, jeigu net prileisti, kad Pabaltijo valstybių smurtiškas inkor= 
poravimas į SSSR sudėtį b^tų "teisėtas” vis vien tvirtinimas, kad pa= 
baltiečiai yra SSSR piliečiai priešingas sovietiškiems pilietybės 
įstatymams. Šie įstatymai automatiškai atima SSSR pilietybę kiekvie= 

—nam SSSR piliečiui, vos tik jis apleidžia savo kraštų be savo vai = 
džius leidimo. Neabejotina, kad visi pabaltiečiai pabėgėliai tąįp'^pat/. 
yra,pasielgę = apleido savo kraštų savavališkai. Todėl,einant b,SSRųrJv 
įstatymais, pabaltiečiai pabėgėliai tėra tik žmonės be pilietybės:., ■ 
Gi sovietų pretenzijos kištis į šių pabėgėlių, reikalus yra formaliai' 
žiūrint visiškai neteisėtos, tai' yra tik noras gauti į savo kontrolę / 
nepageidaujamus politinius pabėgėlius.

Kitų kraštų nusistatymas pabaltiečių pabėgėlių pilietybės klausia 
mu nevisuomet yra aiškus. Tli kraštai spręsdami šį klausimą, išeina 
iš to = ar Pabaltijo valstybių įjungimas į SSSR sudėtį jų pripažintas 
teisėtu aktu ar-nepripažintas, ar tas klausimas dar -neišspręstas.Pav 

Vokietija I940 metais po draugiškosios Molotovo % Ribbentropo sutar= 
ties Pabaltijo okupaciją pripažino oficialiai, bet, laimei, nacių pa= 
reiškimas dabar nebeturi praktiškos reikšmės, juo labiau neoatogu - ' 
sovietams remtis dabar savo buvusių draugų jiems’parodytu jiems geru 
mOStŪ,' •••■

Kėi kurie kraštai, sovietų spaudžiami, pripažįsta Pabaltijo įjun= 
girnų i SSSR de facto. Tokie kraštai nebegali laikyti pabaltiečių pa= J 
bėgėlių pabaltij'd valstybių piliečiais. Tačiau? jausdami, kaip ne = 

/teisinga ir beprasmiška laikyti tuos žmones sovietų piliečiais, jie 
laiko juos neturinčiais pilietybės. Gi daugelis kraštų, nepripažinę 
Pabaltijo valstybių įjungimo į SSSR.teisėtu aktu, vis tebelaiko Pa = 
baltijo gyventojus'ir pabaltiečius pabėgėlius Lietuvos, Latvijos’ir 
Estijos piliečiais. . v/j

Tad valstybių tarpe nėra.tuo klausimu vienodos nuomonės. Kiekvie= 
na valstybė sprendžia-tų klausimų individualiai,

Pasų problema^, ’ esant pabėgėlių pilietybės traktavimo nevienodumui 
ir teoretiškai' ir .praktiškai pabėgėliams yra labai , svarbį .ir opi. Pi= 
•lietybė oficialiai įrodoma pasu arba’kai kuriais kitaię, /’jį. atstojan= 
čiais dokumentais. Daugumas pabėgėlių turi tik paprastus' Pabaltijo 
valstybių pasus, kurie įrodo jų tapatybę. Dažniausia, kraštuose, kur 
nėra aiškaus .nusistatymo dėl pabėgėlių pilietybės,., šie pasai neturi 
jokios-praktiškos vertės. Todėl tokihis atvejais pabėgėliai aprūpina^ 
mi specialiais svetimšalių pasais įvairių formų ir įvairių pavadini= 

mų. Toje sistemoje dar-nėra .standartinio.tarptautinio organizavimo.
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Būtiį galima siūlyti, kad tokiais pasais aprūpintų pabėgėlius fabal= 
tijo kraštų diplomatiniai atstovai užsieniuose. Bet praktikoje, tai sun= 
kiai įvykdomas pageidavimas. Vokietijos teritorijoje, kur gyvena didžiau 
šioji pabėgėlių masė nėra nei konsuliarinių nei diplomatinių Pabaltijo 
kraštų atstovybių. Ir gal būtų patogiausia, jei būtu,teisė 
išduoti reikalingus pasus-Jzautiniams komitelamey-kdfių yra visur, kur 
susispietę pabėgėliai". . ----------'' .

pasų problema yra tampriai susijusi su teise keisti savo gyvenamas 
ją vietą,kas dabar yra labai svarbu ieškant darbo ir pastovesnio apsi= 
gyvenimo.-Pabaltijo valstybių pasai galioja tose valstybėse, kuruos nė= 
ra pripažinusios SSSR aneksijos Pabaltijui. Tereikia gauti tik formaliu 
keliu Įvažiavimo vizą. Gi svetimšalių pasai, priešingai, sudaro sunkus 
mų įvažiuoti i kitą valstybę, juo labiau, jeigu pažymėta, kad asmuo nes. 
turi pilietybės Tik kraštai, kurie suinteresuoti emigracijos priemonės. 
jnispadidįnti1 savo krašte gyventojų skaičių, nekreipia į tai dėmesio. Bes 
ja, įsikūrimo sąlygos tokiuose kraštuose yra labai sunkios.

pilietybės problema artimai susijusi ir su diplomatine pabėgėlių ;. 
apsaugos problema.•Asmuo be pilietybės neturi jokios diplomatinės apšaus 
gos. Gi Pabaltijo pilietybę turinčius turėtų globoti Pabaltijo diplomas , 
tinės atstovybės užjūryje-, nes ten likęs jų tinklas yra tokę pat, kaip 
ir prieš karą. Kad ir silpna ir nepatenkinama tegali būti ta globa, bet 
ji geresnė už jokią globą. Didžiausioji dalis Pabaltijo valstybių kon=: 
sulatų^Europoje nebeegzistuoja, Vokietijoje jie buvo net prievarta už= 
darytį,po,bolševikų=nacių draugiškumo sutarties pasirašymo. Ar nereikės 
tų dėti pastangas;-nežiūrint.jų sunkumo vėl atkurti buvusį konsulatų 
tinklą.

Pabaltijo kraštų tautos /ir tų kraštų pabėgėliai/ turi didelius gas 
bumus organizuotis. Trumpu laiku išdygo.tautiniai komitetai ir raudonos 
jo kryžiaus skyriai. Bemaž kiekvienas didesnis pabėgėlių sambūrys dar= 
niai susiorganizavęs. Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautiniai komitetai 
dirba glaudžiame kontakte ir, kartais, jungiasi į viena bendrą Pabaltis 
jo komitetą.-

. Vokietijoje vietiniai tautiniai komitetai veikia karo departamentui 
leidus. Susiburti jiems į vieną .centrinį komitetą ręikia galti leidimą 
iš aukščiausių tos zonos’viršininkų gen. Eisenhower io arba marš. Mont
gomery. Iki šiol tokio formalaus leidimo negauta. Dabar’didesnieji ko= 
mitetai praktiškai atlieka centrinio komiteto pareigas, . . ?:

Tautiniai komitetai pripažinti de facto centrinių kariuomenės vado= 
vybių,,'UNRA ir YMCA Įstaigų.
ąą-. Tad, štai, Šie komitetai galėtų atlikti konsulnrines funkcijas, su= 
rištas su pabėgėlių pilietinės b"klės nustatymu. Atstovaudami pabėgė= 
‘liūs, šie komitetai padėtų ir valdžios organams spręsti painius, lie= 
čiančius pabėgėlius klausimus.

\ . ; ’ ■ . Pagal "The Baltic Refugee”
i? ’ i ’ . * "** ’ .* • ‘ •' įZ . . . "

, Kovo m.ltf d.Šveicarijos ’Politinis Departamentas paskelbs ,
kad SSSR vyriausybė primausi Šveicarijos vyriausybės pusf/lvrųi ųžrūfą.t, 
su 3SSM diplomatinius santykius ir pasikeisti tarpuvylė d ir. Temati
niais utstovais.Paslkcitlri-s notomis įvyko Bclgr.de.

Kovo. 8 d. židinio susirinkimo rūbų sklrs.tyr.o Remisija pranešė apie gimta 
rūbų siuntų ir p n šymų p.' di.yiaib tvarkų.Gauta 44p0 k H. rūbų ir b22 kil. 
j-valynės.^ple gautų rūbų ir avalynės. yra blogame stovyje-ir reikt
lingi didesnio taisymo. P c v. iš 583 notariškų p»-lt.ų,285 yru netinkami ♦Keti 
kairumu % rūbų rūšims yru nevienodas.Bulf'o pranešinu,dalis Šios siuntos 
turi/b&ti pasiųstu esantiems Vokieti jo je, lie tuvltuis. Tad,prašant rūbų ne- 
reifviu to. pamiršti ir prašyti tik to,kas reikalingiausia.Norįs guti pa
šalpų rub. 1, turi paduoti rūbų .skirstymo k- jaiprašymų iki kovo n.’ol d,iš = 
vardindamas norimų daiktų pavadinimų, didį ir kiekį.Prie p r: š yno reikia 
pridėti turimų d:.iktų sąrašą ir pažymėti gautas pinigines pašalpas.Tai 
j£atvirtinti savo parašu. •
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Kančios keliais ■ ' . , , ± .
XurUis mus pasiekia pilni pagiežos balsai,kaltiną baltus esant prona- 
ciais.Kartais toe. tendencingos žinios pasiekia pasaulines žinių agen
tūras ir mes esame atestuojami pasauliui kaip karo nusikaltėlių drau
gai, grąžintinieji į tėvynę piktadariai,kur mus laukia po "teisingumo" 
skraiste paslėptos tortūros.i.ids žinome kieno kruvinos rankos diriguo
ja šį pa šaulio, akių dūmimą, audio ji ir raudonieji l-.bti pastovūs savo 
šmeižtų metoduose.abiem ne prie širdies mūsij rtkaklus laisvės troški
mas ir kova dėl jos.Todėl pagal laiko vė jus,baltai- darosi, tai"bolševi- 

‘ kais",tai“sezoninėm valstybėm",tai"naciais".Bet mos tikime,kad.geros 
.Valios.pasaulis žino,kad mes esame tik baltai-lletuviai,latviai,estai, 
&es‘dar tikime,kad teisybės,Kaip ylos maišo,nepaslopsl. .
ijersftaitlklte,ką iškentėjo geriausioji musų tautos sūnūs,tautos,kuri 
niekšų apšaukiama naciais,nacių koncentracijos stovyklaje.Tų kankinių 
kaltė buvo tik didelė jų tėvų žemės meilė.
STUTTliOF -t;

1943 metais vasario mėh.vokiečiams nepavyko suorganizuoti. Lietuvoje 
• lietuviškąjį "SS tėvynes legijoną".Niekais nuėjo ir Generalinių-Tarėjų 

spaudimas padėti to leglojono organizavimą.Ir 1943 m.kovo. mėn.16-17 d, 
civilinė vokiečių valdžia griebėsi represijų.Kaune buyd suimta 16 as
menų, Vilnluje-24įA;arijampolSje-o,Siauliuose-l.Viso 46 įvairių profesi^ 
jų inteligentai.Iš Kauno suimti-1. Baubu Kazys,gimn.dir.B.Bricldkis Juo- 

" zas-tamaut.o. Yla S t a sy s - Kun .prof.4. Kutinau akas Jonas-tam.&.kriauČiū- 
nas ižecya-adv.6.Kučinskas Antanas-gimn.dir.7.Kūprinąs Kazys-buhaltcr. 
B.mačiokr-s ^ykolas-pulk.h’.aėkcvičius Mečys-teising.general.tarėjus. 10. 
Įdėlius Vytautas-okon.tam.ll/Narakas Juozas-Vidaus reik.gonor.tarėjo 
ptvad.l2.PeČeliunus Mykole s-tarn.lb.Kimnšauskas <Jonf s-tam. 14.Stanevi
čius Vytautas-tarn.15.starkus Antunas-gyd.prof.16.Žukauskas Pilipas- 
stud.tochn.Iš Vilniaus paimt1-1o Blažys Vincas-pulk^Juragna Potras-kap. 
3.Butkus Vladas~fcarn.4.Giubcrkis Jonas-Vilniuus būrin.sokret.b.Di rainu
čius adolfaę-t:mis.DE.rginavlČius Vladf.s-trm.7.Germantas Pranas-svloti
nt© gen. tarėjas.8.Grigas Bronius-Vilniaus viooburmistras.8.Jurgutis 
Vlądas-prof.Mokslo /dead.pirmininkas.10.Kantvilas Aleksandras-tarn.stud, 
H,Kerp8Petras-adv.l2.Ki§kis Potras-adv.lS.Lipniūnas Alfonsa.s-kun.prof » 
K.LiūdŽiųs Antanas-prokur.pad.lb.Maokonis Rapolus-"Noprikl»Li^tuvos" 
red. 16*Malinauskas Jonas-mokyt. 17.Masiulis Potras-pulk.lĮ3»PuodŽiU3 Sta
sys-Administr.kontrolės gen,tarėjas.lyRakūnas Kazys.20.Sruoga Balys- 
prof.21. Somas Joną s-tarn. 22 .Tumėną s Algirdas. 23.‘Pumdnas, Vytautas-tam. 
24.Valiukovičius Jurgis-stud.Iš Marijampolės suimti l.Budrys Ignas-dg- 
ronomas.2.Januševičius Antanas-girrniVdir.Masaitis 'Zigmas-ginn.dir.4Pus- 
kunigls Loonas-mokyt.o.Valentą Juozas-ugni.g.v-kas.Iš Slaullų-Noroika 
Jonasrapskr.v-kas,Beveik visi buvo suimti darbo metu įstaigose.Kovo 18 
d.buvo uždarytos visos Lietuvos aukštosios mokyklos.

Suimtųjų netardS.net nepaskelbė jų suėmimo motyvų.Išlaikę, per mr.ktį 
vok.saugumo rūmuose(buv.Darbo Rūbu i),kitos dienos rytą išvežė.PrieŠ 
išvežant,saugumo valdininkas Schweizer mums paskaolbė"PonEi,kelionė 
vykstu Vokietijon.Kės mėgins bėgti, bu s pavartotas ginklas, "ištapti is por 
Tolžės,Karaliaučiaus ir Marienburgo policijos kalėjimus kovo m.25 d.• 
nuvežė į koncentracijos stovyklą 3tutthofo(apio 55 klm.nuo.Dancigo į 
rytus,pa jūry jo,miške ). ......

. • Stovyklos.administracijos rūmai dideli,gražūs.Priešais parkas/gėly
nai, Kalinių barakui mediniai,žemi,aptverti spigliuotų vielų tvčra.virš 
kurios per naktį žiba elektros šviesa.Sargybos bokštuose .įtaisyti kul
kosvaidžiai .Mažame plote telpanntl.Sus'ung‘as,rtibų kamerą,skalbykla,vir
tuvė,^ džio apdirbimo dirbtuvės,ligoninė ir 8 blokai-patalpos gyventi 
kbliniams,kurių tada buvo apie o500.

Kąl išrikiuoti stovėjome prie raštinės,prie mūsų prieidavo hienas 
kitas'.i§- stovyklos vadovybės,teiravosi mūsų profesijų ir už ką čįd pa- 
te»^»»Ruportftireris,puslšt.ipęs iš karininkų ir profesorių, tarė "užmirš-
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• •
kite,kas buvote,esate tik numeriaiir neturėkite vilties iš čia išeiti” 
0 kunigui tiesiog parodė krematorijaus kaminą.Tuo momentu mes d* r pil
nai jo ne supra t ome. i orė ję per intlHusungąj tikrai išėjome jau kitoki- 
apklrpo plaukus,nuo kaktos iki pakaušio išskuto dviejų cm.pločio taką, 
apvilko drizais plonais rūbais ir apavė, šliurėmis.Iš savo.daiktų-nepaliko 
no galelio siūlo.... •..:>■ *

Pavakare grįžo, kolonos iš darbo.Pro mūsų akis pradė jo eilėmis po pen
kis slinkti tūkstančiai; sudulkėjusiu,apiplišuaių skeletų,kurių veidų iš
raiška' senai. jau buvo dingusi.Gale kiekvienos kolonos nelaimės draugai 
ved' už parankės tuos,kurie nebopaeina,kiti neš* jau m i nusius*;-Komandų 
vadovai garsiai komanda; vo koją-zwo,XRi droi,vior. .ties negalvojome, kad į*.; 
jau už mėnesio.ir mes būsime lygiai tokio; put. .; ’ . - .

kiekvienas-kalinys turė jo numerį.ant krūtinės ir prie'kelnių.Prėft...
pumerio buvo .spalvotas trikampis,kuris žymėjo nusikaltimo rūšį.Raudona s 
reiškė- pęį;itinį,žriliaš“krimihalistąi jį turėjo išimtinai-vokiečiai;,-' 
juodas-asQęit.ių,baltčxSrp;...degė ją; ir tt.Tie-,kurie dėvėjo-ne drižUs rūbus, 

.ant nugaros ir Rnt abiejų kelnių- šlaunų turėjo ištepliotus didelius r- 
raudonus kryčius. ‘ ...... ’ •

. : Kasdieninė Rytinio; .ir vakarinio, patikrinimo ceremonija-tęsiasi gana 
iigaį.* svarbiaubif'-gerai- išsirikiuoti ir pagal komandą drugelį'kartų 
nusiimti ,ir užsidėti kepurę (iititzen. >.b,KUtz.en puf J.Tai -yra' apoliš.Po- ■ 
ap e 1.1 o.> mums' leido: įeiti į Tagosrąumą-bloko valgomąjį,kuriame 'davė -ga
bu lų duonos su trupūęįu.mergt,rino.į apštepusį nešvaijų pūodelįįpylė-Y... 
kięk.kovoė.'rubj pat,pora vyrų,taAp pst kalinių,pasigrįebę didelius pa-' 
gailus, p radėjo jaįs daužyti geriančius kavą,kur pakliuvo-por galvą, , •

. rankas., nugarą. Vi si skubiai puola į kitą vt Igomojo galą ir sprunka pro 
i-nt’raa durį p. įlos žiūrime ir nieko nesuprantame,nes mūsų, susigužųsių

wį kampelįįkaip naujokų dar nejudina.Pasirodo tai paprastus reiškinys, 
paspartinąs Valgomą,nes greit, reikia duoti bliudelius. kitiems.Jei 

' kam pasitaiko toje spūstyje pargriūti, įpykę s bloko -vyresnysis ar -jo 
padėjėjas lipa ant krūtinės, ant g< Ivos ir trypiu ko j-omis.Paskui nu- 
kentėjęs išnešamas, lauk ir metamas pašalyj.Jci atsikels-grįŠ nakvoti', 
jei ne-ryt nugabens į lavoninę ir nurašys iš bloko sąrašo. -j .

Visu pagalbinė administracija ir įvairių dirbu prižiūrėtojai ir jų’ 
gi ūsūs pagalbininkai yra iš pačių kalinių. Jiems „sutelkta teisė,mušti 
visus kitus savo draugus k-liniiis^'.už-amt's turi tik vieną gelbėjimosi 
būdą-oėgti,nęs atgal a.tsikrsti negalima.Jei kas pasipriešina,tsi mūša- 
ir spardo,kol pribaigia.Kadangi į viršininkus prasimuša žiauresnieji*; 
tai mušimas yra pagrindinis jų darius ir malonumus.© jėgų jie turi, 
no s nieko nedirbu ir gerai maitinasi, nusukdami nuo kitų raistą ir - • 
upkrutydaml siuntinius.

Fo vakarienės ant grindų patiesė suplyšusius čiužinius-ir prasidėjo 
pozicijų užėmimas.Vietos kiekvi-nam teko tiek,kad buvo galimi- gulėti 
tik ant-šono.Koriųt apsiversti,reikėjo atsistoti,apsisukti.Ir gulti ■ 
ant kito šono.Šitoks gulėjimas turi tą pa togumą,krd naktį nęšaita,nes 
trims žmoųėms buvo -duodama ;.tik; viena? aj-.j;kl,odė.,Rūbai, ir klumpės turi 
tilpti po galvkines .kitaip rytą jų nęrasij»Ke ‘ valib gulėti:net su apa
tinėmis kelnėmis.Fo dviejų srvalčių atlikto steko,mus pork'ėlėį kitą . 
bloką,kur -jau gavome atsigulti į lovas,po du į vieną .70..cm>?.pločio 
lovąlkovos .viena ant Kitos, trijų auicštų,pilnos parazitų.Svarai, puĮvi-r. 
kyti nebuvo nė tik muilo,bet net neduodi vo rakšldosčio.Pluk:-’tai • skel* 
bė,k.ad-'.Utelff-^tii mirtis,bet jų visur knibždėte” knibždėjo.;•

fcftsų syeir.ų vyrų inteligentų grupė atkreipė.-visų dėmesį*bet-'-.-ts-i ri*1o 
mums į naudiį. Darbų prižiūrėto jai jautė mal.pn-^r.ią‘’pąnokintl’1 ..ponus Ir ’ 
skirdavo sunkiausius du rb’’si žemės niveliavimui,naujų barakų statyba? , 
kelmų rovimus, žvyriaus krovimas iš b..idokų,plytų krovime s į greit suplyšta 
rankų oda ir atsiveria, žaizdos;,griovių kasimas ir tt.įios buvome ragi, 
narni sparčiau dirbti,rmSdavOoNors sekmtdieniais.paprastai,nedirbdavo, 
bet balandžio 4 d.po plot atskyri 15 lietuvių ir išvarė per smėlėtą 
aikštę nešioti rąstigalius,Varė vis pusiau bėgto ir mušė lazda visus, 
di-ugij^iįj^a nukenrėjo prof«Jurgutis, kur i am išmušė du dantų..

fdvasarėjantls pajūrio oras šaltus.Raktinis pašildavo iki kelių 
laipsnių šalčio,dieną pusdavo sau rkūs vėjai ar lydavo.,Viską reikėjo 
p-10-
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pemcSti su tuo pačiu lengvučiu updaru.riūbal per naktį nolšdžiu- 
rfcuXj seikėdavo rytą vilkti šlapiais.kenkrs maitinimas, stoka hi
gieniškų sąlygų,nelengvas ds rbi s,šaltos darganos ir uteles įveik
davo ir tvirtinusį organizmą.i'er koletą s- Vaičių žmogus tapdavo 
paliegėliu,nustipdavo,kūnas apsidengdavo visokiomis žaizdomis ir 
piktšAšiais.Bet koks įrdrėskimas ilgai negydavo.Tą bendrą kūno nusilp
nėjimą vokiečiui vadino neK^. -Allgemoino .KCrperschwfiche.Tos trys 
raidės per kremu tori jumo kr miną išvarė tūkstančius jęjc.Bendras kūno 
nusilpimas sudarė palinktas sąlygas visokioms ligoms-plaučių už- .. 
degimui,pleuritui,šiltinei,kūno tinimui,viduriavimui ir tt.ipuč . -į 
siautė šiltinė ir viduriavimus.Ligonių visad buvo labai daug iri 
ligoninė, neturėdavo laiko ir noro ligą tirti.Dažniausiai prie mi
rusio pavardės ar jo numerio pažymėdavo A.K.S,Reiškia raitė nuo kū-.! . 
no nusilpimo.Tas standartinis pažymėjimas buvo dedamas ir prie tų, 
kuriuos užmušdavo.Rewicr - vadino stovyklije ligoninę.Tai buvo vi? 
durys tarp šio pasaulio ir ano pasaulio.Pro jos duris retai kas su
grįždavo. Vyriausia s gydytojas buvo SS-riannn,o ligoninės personalas -. 
beveik išimtinai lenkiškas.kartą nueinu su savo žaizauota koja.tjnniH 
taras žiūri į ‘mano raudoną trikampį ir jo raidę L. "A cholera litwin/ 
Vilniuje užmušinejai lenkus.aš tau parodysiu z k... synl" Ligoninėje 
į vieną lovą-guldo po du,nepaisant koklinis serga ligomis.Tai jęjt 
"tiria” ligonį .Tiriu,kol ligonis numiršta. Viena s ligonis karščiuo ja,., 
kliedą,blaškosi,o kitas,gulįs šalia jo,kenčia netik savo užgaunamų 
žaizdų: skausmą,bet turi pergyventi ir savo kaimyno agoniją ir pats ‘ ■. 
ruoštis į amžinybę .Mirusio numeris užrašomas į mirusių; knygas., o nuo
gas jo kūnas išnešamas į pašiurę,kurią, čia vadina lavonine.Kai pri-■ 
sirenka didesnis skaičius ateina SS-mann ir dantų gydytojus,pr?žio- . 
dina lavono burną ir išluoa auksinius dantis,jei tokių randi .Paskui 
atvyksta transporto kolonos vyrai,sukr? urna lavonus į juodus medinius 
karstus,kurių vidus išmuštas cinkuota skarda.Po penkis į vluną.
Karstus deda ant ve žino-platformos ir kaliniai savo jėgomis veža 
į krematorijumą.Iš vos pridengtų karštų kyšo sausos k; ulėtos ran
kos ar skausmo iškreipti negyvi veidai.Tics kremutorijumu verčia 
į krūvą,o iš čia ima kiti ir kiša į pečių ir degina tol,kol visi, 
pavirs pelehais.ro trijų valandų kraunu naują parti ją,o pelenus 
išberia laukan,lietus ir vėjams.Iš dulkės esi ir vėl dulke pavirtai. 
Ir taip dienu iš dienos,kasdien po oO-7G žmonių,iš bendro b500 kali-.. 
nių.Bet stovykla netuštėja.Kiek išeina dūmais per kaminą,tiek nr-ulų 
aukų įeina pro stovyklos vartus. ’ . ,

Vienas; po kito ėmė slinkti iš mūsų į ligonine,kur priimdavo tik 
su aukštesne negu b8° temperttūra2Tino kojos,sąnariai,dezinterija, 
plaučių uždegimu.s ir,galop,dėmėto ji. šiltinė. "Saukiuosi toisinmimo, 
šaukiuosi te i singumo ii* ukvi e skito kunigą Ylą.=."ištisą valrhdą 
Kartojo stingstančios lūpos ir bebėgės rankos mėgina duoti kaži ■ 
kokius ženklus.Bet niekas negirdi nelaimingojo ir niekas neišpil? ■ 
do jo prašymo. Taip -sunkių kančių kamuojamus su-Šiuo pasauliu at- ,:.’i 
atskyrė pirmutinis iš mūsiį grupės adm.gneralin-13 tarias Stasys ■ 
Puodžius,lw4o m.balandžio mt14 d..dvidešimts pirmąją dieną po atveži? 
mo į stovyklą. Sunkiai sirgęs vidurį* vimu,paskutine dieną sanitarų 
buvo išvilktas į "ligonines prausyklą,parmuš ti s ant grindų,muš tas . 
kumštimisjppardytas ko jomis, sąmonės ''n.eatgavęs.į balandžio -rul8 d. 
mirė Marijampolės gimn.dir.Zigmus Mašaltis.Sekančią dieną,pamald-■ ■ 
•žiai persižegnojęs -ir paprašęs atsis vaikintilikimo drūvgų, ramiai • 
užgęso Algirdas Tumėnas.-Balandžlo d.amžinybėn iškeliauja ■ 
adv.Pctrus Kerpė.Ant jo lupų sustingo paskutinis 1q žodis^Lietuva’*. 
Gegužės m.2d.mirštu Vilniaus vice-burm.Bronius Grigas.Gegužės 14 d. • 
miršta gimn.dir Kazys Bauba ir i gr,Ignas Budrys. Gružės ib d.mirė 
Vytautas Tumėnas ir birželio 7 d. gimn.dir.-.An tanas Jr-nušcvičius.- . •

Mes išsekome,kaip ir kiti,vold.-i pa;juodo,gyvybė spindėjo tik - • 
akyse.Prisikėlimo rytą,kai mūsų Tėvynėje giedojo AJuliųją.papra- 
šėme kun.Lipniūną visuotinės absolineijcs.nes vilti«3 išlifti -• ■ ■ 
buvo nedaug. n , -11-.. Gervydas ■ ■ xx
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Švietimo ir kultūros būkle Lietuvoje

Žirint formaliai į švietimo padėtį Lietuvoje šiuo metu,gali susida
ryti progreso įspūdis.Mokymo įstaigų tinklas,palyginąs su 1940-1941 m. 
yra net praplėstas.Veikia Vilniaus ir Kauno V.D.Universitetai,Veterina
rijos bei Žemės Ūkio Akademija Kaune(Ž.U.Akademija perkelta iš. Dotnuvos, 
nes ten vokiečiai susprogdino^beveik visus pastatus) ,Pqdago.glnis insti
tutas Vilnių jo,Konservatorijos Vilnių je, Kaune ir ’Ii j . j olios pre
kybos mokyklos Vilniųje,Kaune ir Marijt.mpolėje,fiaansl..-.» 1 tcahnikumai, 
žemesnio medicinos personalo paruošimo Tnokykios. bei kursai,amatų mokyk
los, įvairiausi kitokį kursai,neskaitant gimnazi jų,progiianazi jtį, seminari
jų ir pradžios mokyklų,kurios visos atstatytos ir veikia.Vilniųje orga
nizuojama Lietuvos Mokslo Akademija,Kaune įsteigtas vakarinis marksizmo- 
leninizmo universitetas,veikia liaudies universitetui.Visi studentui ir 
didelė dalis žemesnių mokslo įstaigij. lankytojų gauna stipend!jas,aprūpi
nami bendrabučiais,valgyklomis ir tt.į Kruno V.D.Universitetų 1945 m»ru- 
denį buvo priimta apie '.-'.■katantį naujų studentų,! Vilniaus-apie tiek pat. 
Aukštosiose mokyklose b • 3Įmokančių skaičius siekia virš 5000.Profesoriai 
ir kiti kultūrinio bei švietimo gyvenimo veikėjai apdovanojami įvairiais 
"nusipelnuslų Respublikos veikė jų"vardaiso '

Bolševikinės santvarkos nepažįstančiam užsieniui gali susidaryti kul
tūrinio gyvenimo pakilimo įspūdis,bet,turint progos arčiau pažinti tik
rąjį stovį,medalis verčiasi į kitų pusę.Žmonės,p žįstų bolševikinę san
tvarkų labui gerai žino,kaip viskas tai yra paremta fikcija8išpustais 
skaičiais ir plataus užsimojimo propagandiniais popieriniais planais, 
skiriamAis tiems asmenims ar toras tautoms,kurios dar bolševizmo nepaži
no.Pirmoje eilėje,pamačius labui išplėstą švietimo institucijų tinklą, 
kylu klausimas-ar pak.'nka mokymo personalo ir mokymo priemonių,koks yra 
mokslo lygis ir išleidžiamų specialistų paruošimas?

Mokymo personalo trūkumus yru labai didelis ir jo toli gražu nepakan
ka sukurtam mokslo įstaigų kiekiui,Mos žinome,kad didelė dalis mūstį pro- 
fesorių,moky to jų ir kitų mokslo darbuotojų turėjo pasitraukti nuo bolše
vikinio pavojaus.Iš krašte pasilikusių,bolševikams užėjus,nemažai buvo 
išvežtų ir suimtų.Daugelis galinčių dirbti mokymo darbų nepriimami į 
mokslo įstaigas dėl nepatikimumo tarybinei valdžiai ar kitų priežesčiųs. 
Atsakingam mokymo darbui skiriami jauni,dar nepasiruošę asmeny s. Mokyklo
se,kur dėstomi humanitariniai dalykai ir kur guli būti formuojama žmo
gaus pasaulėžiūra,tinkamumą darbui nulemia ne darbas ir praktika,bet : 
"atsidavimas-, tarybinei valdžiai ".Be to, daugelis švietimo darbuoto jų, dėl 
personalo trukumo dest<9 keliose švietimo įst ‘gose ir todėl,dažniausiai, 
niekur gerai nedėsto.

Tokiomis sąlygomis baigusieji bot kurias mokyklas būna blogai paruoš
ai tolimesniam mokymui arba savarankiškam darbui<ri v.dabar gydytojams, 
prieš pradedant savy stovią praktiką,r.e reikia atlikti stažo prityrusių 
gydytojų priežiūrojeo Savaims ai?v” ,fcad bo šio stažu jaunhs,ką tik uni
versitetų baigęs gydytoj’ .’~onims gali būti pradžioje dažnai' tik pavo
jingas.Bet tarybinei valUt. ai tai no svarbu .Pagal planą buvo nustatyta, 
kad 1945m.rudenį Kauno Universitetas turi išleisti 40 gydytojų.PKlenas 
turėjo būti įvykdytas ir buvo įvykdytus.0 ar tie gydytojai galės gydy
ti ar ne,tai ligonių reikalasoLalkraSetuose dažnai rašoma,kad speciali s? 
tų paruošimas eina didėjaxiSiais"staehe.noviškais’’tcmpaiso

Lygiai tokia pat padėtis ir kitose švietimo bei specialistųparuoš 
Šimo srityse.Visur vyrauja ant paplepi «ms parašytas plana s .Pa žvelgus į' 
laikraščiuose dedamas skrt?.t?ines atrodo gražu,gyvenime-priešingbi.Tačiau 
yra viena sąlyga,be kurios negalima baigt?, jekios mokykiss,negalima/.tupi 
ti jokios srities specialistu.si sąlyga-murksizrno-įeninismo doktrina. f 
Atitinkamai su ja-.nesusipažinus,kelio pirmyn nėra,Šio reikalavimo ląi- ’ 
komas£ pedantiškai.Niekas negaus teisės ginti disertacijos,neišlaikęs 
marksizmo-leninizmo egzamino,niekas negaus diplomo,nebaigs gimnazijos, ' 
nepatenkinęs šios sąlygcd.

Fikcija yra ir mokslo programos.Atspausdintos' jos atrodo labai*iš
samios,plačios,niekuo neatsiliekuučlos nuo Vakarų Europos mokslo įstai
gų programų .Tačiau, praktike je, jų prisiP-aikoma tik dalinai. Kuriam nors 
užsienio mokslo darbuotojui arba žurnalistui parodytos jos usdarys garą,... - 
įspūdį,bet,jei kam kurtais kiltų mintis pažinti,kaip jos vykdomos gyve
nime -tektų nusivilti, ' * '
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Mokymo priemonių trūkumas la"bai; dideli s o Originalius vadovėlius lie
tuvių kalba spausdinti neleidžiama.Visi vadovėliai,negalint naudotis ru
sų kt.lbs,turi būti verčiami tik iš rusų kalbos.Kitos rūšies mokslinius 
veikalus^ giliw leisti tik kompartijai sutikus o Daug senesnių vadovėlių, 
ypač humanitarinių,rtels&s., ekonomikos yra išimti iŠ apyvartas. ’ •

Kitų mokslo priompnių(instrument,ų,aparatų,chemik;.lų)nagaunama,Tonka 
verstis tuo,ką vokiečiai paliko neišvežė’. Kauno Ir Vilniaus aukštųjų mo~ ■ 
kyklų laboratorijos yra apverktinoje padėtyje,bet nežiūrint daugkartinių*, 
prašymų,iš Sov.Sąjungos nieko negaunama. . • '

Visi sovietinės propagandos šVaičiojlmai> apie aukštą švietimo lygį, • 
tobulą ir-'skaitlingą specialistų paruošimą yra fikcija. • ' . į

7 Grįžtant prie mokymo programų tenka pa stebėti,kad vidurinėse mokyk- ’ 
lose yra privalomas susipažinimas s? Sov. Sąjungos tautų (uzbekų,m6i*dvlniį,;' 
nancų ir kt.)litėratūra,o be to,rusų literatūros ir istorijos programa; 
yra tiek plati,kad atsižvelgiant.į vis dėl to ribotą pamokų skaičiU,Va-;' 
karų Europos literatūrų ir istorijos pažinimas darosi Visai nopukphka- 
ma s. P r Įdėjus dar didelį pamlkų skaičių, skiriamų markslzmOrięniniz'moįBta*'• 
lino konstituci jos ir kitų, nerealių komunistinės propagandas atributų 
kalimui,aiškėja,kad tikrai reikalingų gyvenimui ir darbui sričių pažl- ’ 
nimus darosi labui paviršutinis jau vien,’-grynąi dėl laiko stokos/ ' 

Laikraščiuose- plačiai garąinaria,kad'visi studentai ir. pažangesni;. ’ 
kitų mokyklų mokiniai gauną stipendijas.Didžiausia stipendija yrą 170’ 
rublių.Batal gi kainuoja 1000 rbl.lašinių kllogr.200 rbl.Galima pAt'iema - 
suprasti/kokiios yra tokių skiriamų stipendijų reikšmė ir pr-smė.Tėrika 
pridurti,kad^sOvietų spaudu vengė rašyti,ko ir kiek galima. Už 170 rublių'! 
nusipirkti.Taip pat plačiai.reklamuojama,kad studentai; ir,moksleivi ja; ?' 
aprūpinami bendrabučiois.Tiesa,daugeliui mokymo įstaigų, buvo, paskirtiJr,.* 
įvairtiš' pastatai,kuriuos galima buvo panaudoti besimokančių tpgyvondini-;' 
muiikaurio buvo paskirti buv.Ątoitinihkų Rūmt- i,Žpmės Banko dūmai IjVko- 
lėtas ki-tų.Šle pastatai iki perdavimo Universitetui buvo naudo jamlV^udr 
armijos reiki. 1 oris. Perdavimo motu jie buvo toki/mo stovy jo, kad nepatogu 
apie tu i rdšyti. Studentų pastangomis ir panaudojant vokiečių belais- .. ", ’ 
vius gautos patalpos buvo aptvarkytos higienos požiūriu,bot priėjus Iki \ 
remonto'darbas sustojo,nes raudonarmiečiai sukūreno duris ir .išdaužė . 
langus;*Tum remontui .pusės metų bėgyje nepavyko gauti medžiagos.Tuo bū- ‘ 
du,nežiūrint unuvorsiteto vadovybes pastangą,iiincta^-tarybinių-organų 
’’dovana” universitetas ir studentija vargu ar greit pasinaudoą.

Tarybiniai laikraščiai ir vadovai įvairiomis progomis pabrėžia so* 
vietinės Valdžios paramą ir priel nkumą mokslo įstaigoms.Pav.l945m. 
spalių mčn.Kauno Universitetui kompartijos CK ptskyrė 6000 m? malkų, 
ir 800 tbnų daržovių.Apie tai,žinomu,buvo atitinkąpu-i; pareklamuotą, ; ‘
tačiau šios-gerybės dar ir gruodžio mUn.nebuvo Kauno pasiekusios,nes 
ncbuvo; duota transporto,© unuversitatas savomis priemonėmis ’’paskirtus"- 
objektus gali parsigebonti tik maždaug 400 dienų bėgyje. . į

Bendri sunkumai kuro ir. elektros srityje neaplenkia ir mokymo įstai
gų. 19 4 4/45 m.žiemą Kauno ir Vilnį-us universitetui dėl kūro stokos no- ; / 
veikėtl944/45 m.žiemą buvo duotas paliepimas visiems aukštųjų mokyklų 
personalo nariams įvesti elektros šviesą.Didesnė dalis minėtų asmenų ir4 
iki šios dienos to 1; ūkia.Ir kiti sunkumai ,kurių tarybinė okupacija 
daugiau k-ip metų bėgyje nesugebėjo kiek nors žymiau pagerinti,be abejo 
neprisideda prie švietimo darbo’ ir lygio pakėlimo..

Viską bep gi vainikuoja bendras nesaugumo jausmas.Neaiškus rytojus, 
suėmimo galimybė ir Rusijon išvežimo pavojus veikia taip,kad ir švietimo 
darbuotojų ir besimokančiųjų tarpoj v^iwaja tik vienas pagėidr.vimss- i 3 
l^io ’nbrš pragyventi šią-dieną.Tčk^pinis sąlygomis apie profesinį tpbu- / 
lįnimąsl ir' švietimo kėlimą galvoti labai ■ sunku. Aukštų jų mokyklųmkaip 9 
ir kitų,darbo-programose svarbiausią Vietą užima komunistinės doktrinas ; 
studijavimas,studentams privalomos, keturių semestrų bėgyje marksizmo- -- 
leninizmo paskaitos, jaunesniam mokslo personalui' įvestas privalomas-2--—— 
seminaras.Visicms mokslo personalo nariams privalomos kas savaltę/.įocs- 
kaitos.Paleckis,pradedant Kauno U-to rudens sonmstrą pabrėžė7kad"mūsų. 
inteligentijai reikia atlikti smegenų mellovcviją’’.-Si—linija vykdoma.
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kuo nuosekliausiai ir su dideliais reikalavimuisoTači: u,sprandžiant iš 
nuotaikų krašto,tai vaisių neduoda.Paskaitos lankomos,bot tik tam,kad 
nesusilaukti nemalonumų dėl nesil? nkymo.Bendro nusistatymo besimokančia 

•me Jaunino pakeisti jos neįstengia,bet sukelia tik jumoristinio stiliaus 
komentarus.Jau 1946 m.pradžioje tarybiniai organai projektavo įvesti

-aukštesniose mokyklose rusų kalbą dėstomąjį kalba.Tačiau šis projektas 
. sutiko pasipriešinimą net ir lietuvių komunistij tarpe,tod 1 jis laikinai 

utid?tas.dusų kalbos mokymas tiek vidurinėse,tiek aukštosiose mokyklose 
einu pilnu tempu ir kai kurie komunistui, privačiuose pasikalbėjimuose 
yra pareiškę,k?d vistiek netolimoje ateityje minėtus;projektus bus reali
zuotas. Rusifikacijos pilnai dar negali vykdyti ir fiėl to ,kad ir pačioje 
Rusijoje trūksti mokytojų,tad nėra ir galimybių atsiųsti tokius ir Lietu
von. No t rusų gimnazijoms bei mokykloms Lietuvoje' renkami lietuviai; okan- 
tieji rusų kalbą. , ' . ,

{stojantieji į aukštąsias mokyklas griežtai filtruojami.Ūkininkų, 
turėjusių ar turinčių žomės virš 26 ha,vaikai nepriimami į universitetąį

. Ten nepatenku ir dalyvavę kadaise studentiškose ar visuomeninėse organ** 
.zacijoje.Filtracijas aukštosiose mokyklose atlieka t.vad.partorgai,t.y. 
kompartijos paskirti asmenys,kurie praktiškai yra didesniais viešpačiais 
negu rektoriui ir direktoriai .Partorgai gauna algasiš Švietimo įstnlg’ų 
kreditų ir jų kontrolėje yra mokslo personalo priėmimas bei atleidimus

i '..' ir komunistinės propagandos bei komunistinės pi saulėžiaros fornudVlm&s,
- . Kaip įdomi faktą tenka pažymėti,kad humanitarinių mokslų fakultetuose 

neužskultomi pas kai kuriuos buvusius profesorius išlaikyti egzainin 1 
(prof .Maceinos, Ivinskio,Ambrazevičiaus ir kt. )ir juos; reikia iš naujo per
isikyti.Visos švietimo įstaigos priklauso Liaudies Komisariatui(komisaras

‘■Žiugžda).Pastarasis visas instrukcijas gi.una iŠ kompartijos CK sekreto
riaus kultūros ir švietimo reikalams ir jokiu savarankiškumu nedisponuoja-

! «. Vilniaus u-to rektorium yra prof.Bieliukas,prorektoriais-prof.Bučas
ir prof .faatulis.Kauno u-to rektorium yr. prof .Purenąs, prorektorius, prof. 
Bistriekus ir dr,Kupčinskus.Statybos fakulteto dekanu yra prof.Bistric-

; kas,technologijos f. kulteto-prof.Indriūnt s,r.icdicinos-prof.Lašas,istorijos 
filologijos-prof.Janulritis.Žemės Ūkio Ąkad^mijos rektorium yra prof. 
jonas Krikščiūnas,

Visose švietimo įstaigose panai-.inti hitlerinės okupacijos metu pad; •-
I ryti pakeitimai ir stengiamasi grįžti į pirmos bolševikinės- okupacijos 

t- motu nustatytą padėtį.
Viešas kultūrinis gyvenimas Lietuvoje vyksta lygiai tokiose pat dva§ 

! •' s in S s priespaudos lr vienašališkumo sąlygose,kaip ir šviotira-s.Jokios 
i vl»isvos nuomonės reiškimo,jokios dvasinės laisvės,jokios nesuvaržytos

< minties kultūriniam gyvenimui kūrti nėra ir būti negali,Kultūriniu gyve
nimu tarybinė vsIdžia supranta tik komunistinės pasaulėžiūros prappgavi- 

' ną ir besąlyginį pasidavimą bolševikinės politikos vykdymui. •
‘ < ,Bet žiūrint į dabartinį kultūrinį gyvenimą Lietuvoje vien formaliai,

guli,kaip ir švietimo srityje,susidaryti irgi neteisingas Vnizdas.Yra
4 vis gi reiškiniui,kurie krenta į akis žiūrint ir formaliai.P'av.šiuos metu 

Lietuvoje nėra jokkio reguliaraus literatūrinio ar mokslinio žurnalo.
•• DienraSčiuosc. retk. rčiuls literatūrai urbi mokslui skiriami skyreliai yra? 
labai s lipni-Kultūrini o gyvenimo reiškimu sis spąūsdintu žodžiu yra beišeik

‘ visišku! apmiręs.Naujų literatūrinių leidinių yrą tik kclot's-Venclofeos 
Į eilėraščių leidinys(Kur obels žydi),Sal.Ncrics eilėraščių rinkinys,Jano- 

nio :raštai>nopaprastai žemos kokybės ir vulgarus Liudo Giros eilėraščių 
rinkinys,n>ujuš Solochovo "Tykiojo Dono"I dalios vertimas(P.Povilaičio). 
Tui yra beveik viskas kas p; sirod? literatūriniame gyvenimo.Pridėjus dar 
kolloliką originalių rrbu verstinių"lietuviškojo ruselio"Churgino eilė
raščių, atspausdintų dienraščiuose ir keletą str; ipsnių literatūrinėmis 
temomis.galimu sudaryti aiškų vaizdą t-pie liter: tūrinio gyvenimo.Lietu
voje "gyvumą".Aišku,Ši padėtis tarybiniams org< nstms yra nemaloni Ir 1945 
spalių m.įvykusiame Vilniuje Rašytojų suvažiavimo,pa storioji sulaukė 
gausių priekuištų/Bet šios padėties ir formaliai pakeisti urbė užmaskuoti 
*14* ■ ' • 7 -7'
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neįmanomu,nes nei rašytojų,nol kūrinių pagal pl> ną nesukursi.0 bendra 
okupuoto krašto padėtis ,savaime siišku,menininkui kūrybinio entuziazmo, 
kurio taip reikalauja kompartija,nesukelia.
• Visi Lietuvos rašytojai yra sujungti Rašytojų Sąjungos rūmuose.Pirmi
ninku minėtene suvnžiublme buvo išrinktas P.Cvirka(anksčiau buvo itadžvila- 
KorsakasJ.Bc to valdybos dt r įeina Vicnuolis-Žukauskas ir Paukštelis.

Rašytojus stengiamasi materialiai remti-duodamos geriausios melsti kor
teles, teises pirktis tam tikrus kiekius įvairių prekių valdiškomis kai
nomis ir psn.Aišku,kai viską slopina moraliniai varžte i,šios komiškos 
priemones negali sukelti gyvumo.

Už tat politinių leidinių yra labai d; ugt įvairiausios Stalino kalbos, 
Molotovo pranešimai,Paleckio, Sniečkaus ir kitu’'Ataskaitos "darytos įvairiom 
progomis,spausdinami didžiausiais tiražais ir visur. Išlįstus naujas trum
pas VKP/b/ istorijos kursas,kurį tačiau kaž kodėl galima įsigyti tik su 
kompartijos leidimu.

Į scenos meną,kaip į viską,kas gali tik patarnauti komunistinei prop; a 
gandai,kreipiamas didelis domesys.Nežiūrint didoliosoonos darbuotojų 
trūkumo,Kauno veikia pperu,drama,baletas,operetė ir jaunino teatras. 
Vilniuje,dėl patalpų trukumo(drsmos teatro pat; Iposo įgriuvo lubos)-tik 
tremos teatre s,fili.rmonija ir liaudies dainų bei šokių ansamblis (ved.
venas)įvairiuose provincijos miestuose įsteigti dramos teatrai ir rengia- 

miasi jų steigti dar di ugiau. Scebos meno darbuotoj?;! proteguojami.
Naujų scenos veikalų beveik nepasirodo(tikB.Duūguviečio "Nauja Vaga"- 

tarybinės dvasios veikalas).Senųjų musų veikalų nešta to.Vengia statyti 
ir Vakarų Europos kūrinius ».o tarybiniai autoriai randa menką susidomėjimą. 
Kokybės atžvilgiu scenos monas eina pastovaus regroso keliu.

Kinui,nors ir su pertraukomis d~l elektros stokos,veikia,tačiau ta
rybines filmos yru tiek įgrisusios,kad salės būna visuomet pustuštės. 
a.aunc,metų bėgyjo buvo du kart demonstruotos rmerikietiškos filmos,ku
rios turėjo milžinišką pasisiekimą.

Plastinio mono srityje tas pat vi izd; s.Mūsų dailininkams ir skulpto
riams nuolat prikišom s jų mažus produktingvmas ir tarybinių temų vengi
au's.Buvo dvi nedideles plastinio meno kūriniiį parodos. Vilnių jo veikia 
Dailūs Akt domi ja.Ki'iunc-Taikomoaios Dailūs Institūtas(dir.duilįStrolis)

Baigiant tenk.' dar kurtą p*brūzti,kad visus švietimo ir kultūros 
gyvenimus Lietuvoje yra pajungt-s absoliuti; i korapi rtijos interesų tar
nybai. aišku,kt.d tokiomis sąlygomis apie objektyvią pažangą negali būti 
ir kalbos.Niekad diktatūroje negali klestėti ir augti tikroji kultūra. 
Matėm tai nacionalsocialistinėje Vokieti jojo,lygiai t- s pat yra ir komu
nistinės Rusijos okupuotoje Lietuvoje.

Eduardas Slapšys
Dar kartą

Kasks.rt iš naujo ilgesys atbunda, 
jį blaškantis krūtinėje jauti- 
į tylų,sopulingą skundą 
ištvinsta nerimas ir rūškana viltis.

Lyg kis usd iaos,į kalną akys plečias, 
kai sieloje nerimsta ilgesys- 
tuda jauties čia žemėje tik svečias 
ir didį ilgesį neši ir vis neši.

Nors dienos nežinia rūsčia apkarto-
kiek ; Įmanų upllnk-o kieki 
bot norisi dar vieną kartą »
Nauju Pavasariu tikėti
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• > Šveicarija šiandienną.

Nepakanka mums šiandienąžinoti, kad Lietuva turi apie 3 milijonus 
gyventojų ir kad'didžiausias Lieirų-rv-ai—akmuo .Puntukas.-.. - 
, Būdami svėčiame krąšte'turime pažinti šį kraštą ir j-c žmonių gyveni= 
mą, nes tai kraštaa iš kurio mes turime daug ko pasimokinti. .. Kiekviena 

' tauta turi savo gražių padavimų; kurie vaizduoja.jos praeitį, karžygius ir 
'.. jų didvyriškus darbus .Kiekviena tauta turi ir dabartį, dažnai .labai turi= 

ninga-ir šakotą kultūros gyvenimą. Reikia daug darbo skirti, norint-tą tau 
tą pažinti, suprasti jos būdą,•pajusti jos gyvybės pulsą. Ir trumpai apžva 
valgai, iš kuries galima susidaryti pilną- ir:objektyvų vaizbą niekas taip 
nenaudinga, kaip sausi' nuogi skaičiai. Jie dažnai.pasako daugiau, negu 
ligi, žodingi straipsniai._ Tad pažiūrėkime į Šveicariją per .skaičių akiniu

Šveicarija užima 41,200 kur plotą. Tame ploto 22%'yra nenaudingos že= 
mės=kainai. Krašte'yra iki -660 ežerų, iš kurių didžiausias Ženevos /LacLe=- 
man/ turi 581 kur '.ploto. Garsios yra'pasauly jė šveicarų'alpės.-Aukščiau= 

..šie ji. jų punktai' Merit ė Rosa 4.638-mtr. Weiehofn 4512 mtr/Jungfrau 4166 m. 
ilgiausias pasaulyje tunelis Simplon, jungiąs Šveicariją su Italija turi 
apie 20 klm. ilgio.. .... ' ? ‘ " '. ' .

Šveicarijos teritorijoje' gyvena 4.294.421 gyv. Kvadr..’kilometrai ten= 
ka 1'03 gyventojai'. Vyrų yra 2 .077.390 ir moterų 2 .217.041. Dar užsieniuos 
se vimš to skaičiaus gyveno I941 metais 270;000 šveicarų. Vokiškai kalbant 
čių 72%, prancūziškai kalbančių 21%, itališkai 6% ir romaniškai 1%. Reli" = 
f i jos = protestantų 37%,'Romos katalikų 41%,- izraelitų ir kt, 2%. Pagal 

9'41 m., davinius didie ji;miestai turi gyventojų = Ztirich 336 tūkst, Basei 
162 tūkst, Bern I30 t.. Ženeva'^24 +. Kai kurie miestai auga gana greit, 
pav. Zūrich per 40 metų užaugo dvigubai. Miestai didesni, kaip 10.000 gyv. 
1941 metais turėjo-'33% visų šalies gyventojų. Gyventojai pagal verslą 

. skiestom! taip žemės ūkiu'ir miško darbais verčiasi 22%, pramonės dar= 
* bininkų 45%, .prekyba ir tt. 10%. Yra didelis veržimasis į mįestilš, nes 

plintanti pramonė-reikalauja"vis daugiau darbo rankų.. Krašte yra 8.8 50 fab= 
rikų. Daugumoje fabrikai gauna žaliavą iš užsienio. Gatavi-fabrikatai eks= 
portuojami užsienin. Iš tos svetimos žaliavos apdirbimo gyvena Šveicarijos 
pramonė. Reikalingiausioj! žaliava yra geležis, plienas, varis, medvilnė., 
šilkas ir vilna.- Išvežamieji fabrįkatąį = chemijos pramonės’dirbiniai, 
mašinos, laikrodžiai, tekstilės.dirbiniai, avalinė ir.kt. Iš .maisto-pro = 
dūktų = sūris įr;šokoladas. Kaip dirba Šveicarija.eksportui matyti ryškiai 
iš.laikrodžių pramonės = 95% pagaminamųlaikrcdžių skyriams eksportui. Eks= 
portuojama 22%. pagaminamos, krašte elektros' energijos.

-■ Šveicarai pasižymi nepaprastu darbštumu. Kažin ar:turi.šventadienius : 
šveicaras-ūkininkas? Gamtos sąlygos juos. įpratin.--nuolatos- rūpintis'.atei= 
timi ir- ja nepasitikėti. Neturėjimas jokių kataklizmų politiniame gyveni = _ 
me išfnokrno juos pasitikėti sav. pinigo ir pamėgti jį taupyti. Kiekvienas 
šveicaras turi taupomąją knygutę, pagal taup. kasų davinius kiekvienam gy= 
ventejui tenka vidutiniai 1400 sutaupytų frankų.

Dėl gyventojų dargštumo kraštas pasiekęs aukštą kultūros ir civiliza = 
cijos laipsnį. 7 Universitetai ir aukštosios technikos mokykla, platus 
švietimo tinklas su puikiais mokyklų rūmais. Turtingi muziejai. Nepaprasta 
elektrofikacija, pasiekusi tolimuosius krašte- kampelius, atpalaiduoja nuo 
anglies importo, apšviečia ir ūkininkų staldus ir varo Traukinius. Puikūs 
keliai, plentai. • , •

Krašte išleidžiama 940 įvairiom kalbom periodinių leidinių. 400.000 
telefonų ir 800.CQO radio abonentų; '

Skaičiai daug pasako. Tad kiekvienam aišku, .kad-esame krašte iŠ kurio 
tvarkymosi ir darbu noro galime .daug ko ■ pasimokinti. -jjūsų patyrimas atstat 
tomai laisvai Lietuv ii 'išeis, tik į naudą. ;

Literatūra = Die Sčhroei'z u. Ikre -I-ndustrien 1'941.
Wie We.r Was V/g 1946 ■/.. .-

~16- P., Zarasietį?. ę
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Šveicarija tradicinė atbėgėlių globos Šalis.

Kas tai yra per teisė Asylrecht, arba lietuviškai tariant prieglau= 
dos teisė? Tūlam atrodo, kad tai yra teisė persekiojamam arba skriaus 
džiamam ieškoti prieglaudos ir apsaugos. Atrodo, kad ta teisė, kilusi 
iš įgimtų žmonui humaniškųjų sentencijų, vienodai įpareigojanti kaip 
ieškantį globos taip ir suteikiantį globą eiti vienas į kitą ir būti 
lygiateisiais partneriais. Deja, taip manyti yra klaidinga. Prieglau= 
dos teikimo teisė tėra visiškoje globas teikė jes_val^tybės dispozici= 
joje. Teškantysis globos neturi jokios teisės į globos JaBL_teikimą. 
Jis negali reikšti jokių pretenzijų dėl globos gavimo. Tėra tik vienin 
telė Asylrecht sąvoka, tai yra suvereninės valstybės teisė aįba priima 
ti jos teritorijon kit patekusi kitos valstybės persekio jamąjį-^ilieti 
arba tokio nepriimti Ir toli gražu negali atįėgėlis pareikalauti,kad ' 
jis būtų ptiimtas, ir dar mažiau jis turi teisinio pagrindo reikšti 
pageidavimus dėl globojimo procedūros detalių, pabėgėlis tėra laikomas 
ir globojamas tol, kol ji globojanti valstybė toleruoja savo teritori= 
joje. ••

Ieškojimas globos svetimoje šalyje, atsidavimas tik pakenčiamo, 
beteisio žmogaus padėčiai, aišku, yra nepaprastų išdavų padarinys. Tik' . 
nepaprastos apystovos gali priversti žmogų savo pilnateisiškumą keisti 
į pakenčiamo padėtį. Tuo nepaprastesni turi būti įvykiai, kada tokie 
reiškiniai vyksta masiniai.

■ Štai Europos centre, audringame Europos chaose, mažytė salelė 
Šveicarija. Ji virto Asylrecht sinonimu.; ji virto tradicine persekioja= 
mųjų globos šalimi. Kai iškilo mūsų miestų bokštuose svetimos vėlia= 
vos, kurių, kol kas, dar neįstengė nuplėšti lietuviškųjų laikų vėjai, 
peržengėme per Šveicarijos sieną ir mes, tolimos baltojo raitelio šąli 
lies vaikai. Mes ėjome čia pasitikėdami šios šalies globa ir mes ją 
gavome. Su mumis čia atėjo dar tūkstančiai kitų pabėgėlių. Vieniems 
tai buvo tik jų kelio etapas. Bet daug, kaip ir mes, dar laukia Čia ki-' 
tos gadynės, teisingos gadynės. Visi mes nebuvome čia pirmieji, ku= 
riuos neteisė ir smurtas išvarė iš savo namų. Kartų kartos gelbėjosi 
šioje šalyje. Šio chaoso atbėgėliai tik įpėdiniai visos eiles nelaimin
gųjų, ieškojusių Šveicarijoje prieglaudos. Štai trumpas paminėjimas jų 
chronologiškai.

XVI amž. reformacijos judėjimo audros atnešė į Šveicariją pirmą 
didžiulę atbėgėlių bangą. ZeneVą užplūdo emigrantai. Ten jų radosi 
daugiau, kaip miesto gyventojų. Daug jų, laikui bėgant, gavo Šveicari= 
jos pilietybę.

I557 metais tikybiniai persekiojimai Anglijoje atmetė į Šveicariją 
naują atbėgėlių bangą .

po Baltramiejaus nakties didžiulė srovė persekiojamųjų ir žudomųjų 
hugenotų, užtvindė Ženevą.

I674 metais atkeliavo per Šveicarijos sieną vengriškieji sakytojai 
/kunigai/, kurie buvo išvaduoti iš ispanų nelaisvės olandų reformatų..

1684 metais vien tik Zūriche buvo 4600 emigrantų iš Prancūzijos, 
po Nanto edikto atšaukimo, kuris garantavo Prancūzijoje tikėjimo lais= 
vę, įsiveržė į Šveicariją ižštisa bėgančiųjų žmonių upė, primenanti 
1942 metų vaizdus prie Šveicarijos Prancūzijos sienos.

Angliją valdant karalienei Elizabetai, daugelis anglų katalikų del 
persekiojimų išsikraustė į Liucerną.'-

Didžioji prancūzų revoliucija, privertė didesnę dalį buvusiųjų 
didikų ieškoti prieglaudos Šveicarijoje, tačiau jie buvo vėliai išduo= 
ti.

1833 metais po lenkų sukilimo 416 lenku baisiame stovyje pasiekė Šveicarijos sieną. *
1848 m. 4000 italų, persekiojamųjų reakcijos, peržengė sieną Tess 

ne.
1849 metais užtvindė sieną vokiškieji laisvės kovotojai. 11.000

jų geibėjos! šia nuo persekiojimų. -17-
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Po 186? sukilimo atsirado čia vėl lenkų, jų tarpe ir lietuvių. 
Tai "lenkmečio" aukos.

1905 m. rusų revoliucija metė per Šveicarijos sieną socialistus,o 
vėliau ir komunistus, kurie iš persekiojamų išaugo į persekiotojus, to= 
Ii palikę po savęs visus persekiotojus istorijoje, kartu juos paėmus. ' 
Tais pat metais nemažai žydų rado čia priegladdą, gelbėdamiesi nuo ca= 
riškųjų "juodašimčių"* v ,

Pirmasis pasaulinis karas davė Šveicarijai 11.000 pabėgėlių, kurie 
dalinai buvo politiniai, dalinai kariuomenių dezertyrai. Jie visi rado 
saugią globą. ......

Nuo 1922 m. , nzuo fašistinio perversmo Italijoje iki šiai dienai 
nenutilstančiom bangom meta Europos audros per Šveicarijos sienas nelai= 
mingus žmones, kurių skaičiai skaičiuojami jau dešimtimis tūkstančių.

Per keturis šimtus metų po baltojo kryžiaus vėliava kartų kartos 
nelaimingų, persekiojamų žmonių randa globą, stogą ir duoną.

Ir nors geležiniai įstatymų straipsniai kalba apie atbėgėlį tik 
kaip apie pakenčiamą žmogų, pakenčiamą tik tiek, kiek nustato įstatymas, 
vis vien už sausų įstatymų formulių mes jaučiame atjaučiančią ir tikrai 
žmonišką širdį.

Mes ir politika.

politikos menas yra labai sudėtingas, suktas ir: pridengtas paslap
timis. Geras politikas tiek dideliai, tiek ir mažai valstybei turi didc-' 
lės reikšmės. Nuo jo sugebėjimo priklauso valstybės ateitis, kartu su 
pasisekimais ar pralaim’ėjimais. Tą galima matyti iš valstybių gyvenimo . 
ir netolimos praeities-. Neturėdamos gerų politikų galingos valstybės, 
nežiūrint jų militarįnės galybės, žuvo. Jų ateitis neaiški ir priklausys 
nuo kitų geros valios ar tautos gajumo., pasiryžimo ir sugebėjimo iškovo= 
t i laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Netik valstybiniame* bet ir atskiro žmogaus gyvenime politika vaidi= 
na didelį vaidmenį ir dažnai žmogaus likimas yra tampriai su tuo jungia= 
mas. Vienas neapsižiūrėjimas ar nesuvokimas politinės padėties žmogui 
sudaro neatitaisomos.žalos. Mes, tremtiniai, viehi daugiau, kiti mažiau 
esame patyrę ant savęs, kad jeigu laiku botume susiorentavę politikoje • 
ir šiek-tiek numatę tuos įvykius a, būtume mažiau patyrę vargo ir turėję 
materialinių nuostolių. Mūsų likimas ir toliau priklausys nuo pasaulinėm 
politikos vystymosi,- todėl tenka tuo klausimu domėtis ir jį studijuoti,' 
kad iš anksto būtume pasiruošę sutikti visus galimus netikėtumus-. Tai 
visi jaučia ir įdomaujasi šių dienų pasaulinės politikos raida. Kur ne= 
būtų tremtinis, visuomet jį rasi prie radio aparate ar su laikraščiu 
rankoje. Susitikimuose pirmiausia vienas kitą klausia kas naujo politic 
koje. kiekviena ir menkesnės vertės žinutė sutinkama su didžiausiu susi= 
domėjimu. Valstybės vyrų pareiškimai diena iš dienos perduodami vienų 
kitiems. 0 šis mūsų dabartinis gyvenimas nors ir sunkus yra, bet labai 
gausus įvairiais politiniais įvykiais, kurie rodosi ne dienomis, bet va= 
landomis vystosi. Vieni mus nuteikia beviltiškai, kiti gana optimistiš= 
kai ir uždega vilties kibirkštėlę. Nuolatos sekdami tuos įvykius galime 
susidaryti tam tikrą pasaulinės politikos raidos vaizdą.

Tenka pasidžiaugti, kad lietuviai pabėgėliai Šveicarijoje, jau nuo 
pirmųjų dienų įsivedė, pasaulinės politikos žinių valandėles ir apie viso^- 
kius įvykius yra gerai informuojami.’ Suprantama informatoriui tenka di= 
dėlę atsakomybę nešti, teikiant žinias kitiems. Iškreipimas žinių, bei 
vienašališkas informavimas gali suklaidinti klausytojus. Iki šiol laiko 
mūsų informatoriai perduodavo klausytojams telegramų agentūrų pranešimus 
ir laikraščių straipsnių Ištraukas be jokių komentarų bei išvadų, tai 
geriausias būdas teisingai informacijai.
=18-
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Žinių komentavimas, kaip sakoma skaitymas tarp eilučių, teisingai 
įmanomas tik asmenims gerai susipažinusiems su visomis politikos gudry= 
bėmis ir perėjusiems per visus politikos labirintus. Politikos mėgė^ 
jams sunkiau suvokti visas tas politikos gudrybes ir bekomenottuodami 
gali toli nukrypti nuo tikrenybės, kas po tam tikro laiko gali suteik= 
ti tik nusivylimo.

K.Tr.

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x
X X
x Iš gimtojo krašto x
X X
x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

LTSR komisarų taryba yra šios sudėties = pirmininkas M.Gedvilas, 
Vid .LiaudTkomisaraš /NKVD/ = Bartašiūnas /rusas su lietuviška pavarde/ 
Užs.Kom. Ratomskis, švietimo komisaras Žiugžda, jo pavad. Meškauskienė 
Viet.pramonės = Taodinas /rusas/; Sveikatos = Banaitis /rusas/,Žemės 
Ūkio = Vildžiūnas, Maisto pramones = Laurinaitis /rusas/, Prekybos = 
Augustinaitis /rusas/ , Teisingumo = Damaševičius, Plano komisijos pir= 
mininkas = Šumauskas, Komisarų Taiybos pirmininko pavad,=Gregorauskas 
ir Šumauskas.

Lietuvos Kompartijos CK yra aukščiausioji valdžios instancija 
Lietuvoje. Pirmasis CK sekretorius A.Sniečkus, partijos sekretoriai 
Preikšas, Suslovas, Kariaginas, Mereškovas/rusai/. 70 $ CK sudėties 
sudaro atėjūnai is SSSR.

Vyriausias Maskvos Įgaliotinis yra Suslovas, kuris turi. Lietuvo= 
je tokią pat galią, kokią turėjo 1940=1941 metais Pozdniakovas.

Kauno burmistru yra kaž koks Znpucinskas. jo pad. inž. Vatkalevi= 
čius. Buv. viceburmistras pikčilingis sušaudytas.

Karo muziejų tvarko Tarasenka. K.čiurlonies paveikslai dingo, iš= 
vogti.

Rusu kalba tampa oficialine ištaigų kalba. Susirašinėjamą tarp ko= 
misariatų ir komitetų tik rusų kalba. Visi Komisarų tarybos, kompart. 
CK ir Vykd.komitetų posėdžiai vykdomi tik rusų kalba. Mokyklose sustips 
rintas rusų kalbos dėstymas. Projektuojama aukštosiose mokyklose paskai 
tas dėstyti tik rusų kalba. Leidžiama periodinė spauda rusų kalba.

NKGB, NKVD ir SMERTS . Tos trys įstaigos stovi Lietuvoje tarybinės 
valdžios sargyboje. NKGB yra svarbiausioji slaptosios policijos įstai= 
ga. Rusiškai ji vadinasi Narodnij komisariat gosudarstvenoj bezopasnos= 
ti. NKVD dabar eina tik viešos policijos funkcijas. Bet praktiškai abi 
tts įstaigos dirba glaudžiame kontakte. Virš šių įstaigų dar stobi eli= 
tinė slaptoji policija SMERTS /Smert/špionani/. Tai aukščiausią pasiti= 
kėjimą turinti slaptoji policija, tikrinanti NKVD ir NKGB veikimą, Kc= 
misarų tarybos ir kompart.CK darbą. Šių policijų sudėtis yra perdėž 
rusiška. Iš viso Lietuvoje įvairiarūšių šių įstaigų darbininkų yra 
apie 50.000 žmonių. Toji milžiniška sekimo'ir naikinimo mašina tiesio= 
giniai kovoja prieš tautinį lietuvių judėjimą.

Grįžusieji. Jų priskaitoma apie 1 0 ištremtųjų. Iš žinomesnių grį= 
žo šie: Dr.Cesevičius /dabar Vilniaus universitete/, buv. Spaudos Fon= 
do dir.Žygelis, dr.L.Bistras, K.Ambrozaitis, Pivoša-Gricius, buv.Kūno 
kultūros Rnmų direktorius Augustsuskas. Esą gyvas ir kunigas Mironas, 
buv.min.pirmininkas, kuris dabar gyvenąs Vilniuje ir einąs valgyti į 
komisarų tarybos valgyklą /Propogandos triukas/.?

Susižinojimas Lietuvoje netoks jau paprastas kaip buvo laisvės 
laikais. BolševikaT netik nepadeda jo atkurti., bei; 'sistematingai tam 
priešingi. Geležinkelių tinklas funkcionuoja', bet gyvento jį važinėj imas 
suvaržytas begale formalumų, Vien noras važiuoti jau iššaukia politinių 
įstaigų dėmesį ir kontrolę. Paštuose "juodieji kabinetai". Laiškas iš 
Vilniaus į Kauną eina 4=5 dienas. Visi'”civiliniai telefonai atimti..

v* ***
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Radio imtuvai tik Vykdomajam Komitetui leidus. Turėti radio imtuvą 
reiškia būti pavojuje apkaltintam priešvalstybinių gandų skleidimu, 
šnipinėjimu.

Algis ir kainos kaip ir vokiškais laikais, visiškai vienos ki= • 
toms neatitinka. Siaučia spekuliacija. kur karaliauja tam tikros tau= 
tos atstovai, kurių dabar Lietuvoje apie 8.000. Pabiiko darbininkas • 
gauna 2=50=300 rublių mėnesiui. Sviestas 180 rublių, kg. Lašiniai 200’ 
rublių, jautienos kg. 70 rub., cukrus 100 rubl. Todėl žmogus tegali

— pirktis maista tiktai kurį, atleidžia pagal korteles valdiška., kaina. 
Apie riebalų, mėsos ir pieno pirkimą netenka svajoti. Ką bekalbėti 
apie batus, kurie kainuoja 1.000 rublių arba kostiumą = 5000 rublių. 
Vienok turguose pilna prekių, kurias įstengia pirkti naujoji aristokra= 
tija = kom=veikejai, NKGBistai, komisarai ir spekuliantai.

Kunigai . Rabi jonavičius Kaune , jėzuitas kun, Bi e liūnas , Kelmės 
klebonas.Gaižutis suimtas už antisovietinį pasisakymą pamokslo metu 
arba už inkriminuotus jiems ryšius su partizanais. Kai kurie jų gavo 
po lo metų kalėjimo.

Turniškių hidroelektras stotis .prie Vilniaus, bandoma atstatyti, 
bet "SĮ“sumanymą,, nežiūrint įpr aštų~staifbviškų tempų, anksčiau kelių 

metų nepavyks realizuoti.
"Blia gfIcdajušcei Litvy ” iš plačiosios tėvynės nieko nieko neat= 

vežama. Krautuvėse nesimato, kaip per pirmą okupaciją, broliškų respub= 
likų pagalbos, nei "šameh>ro”, nei arbūzų. Už tat "Pienocentras","Lie= 
tūkis" ir "Maistas" atėjūnų vadovaujami, 'pirmon eilėn rūpinasi savo 
produktus, išsiųsti į kitas "draugiškas "respublikas .

Padėkos adreso k mediją buvo suvaidinta pernai vasarą visame krašte 
buvo suorganizuotas pakabų rinkimas, pareikšti tėvui ir mokytojui padė=. 
ką už išlaisvinimą. Rinkimas parašų buvo pavedamas kaip ir reikia lauk= 
ti, " laisvu noru". Įstaigos ir įmonėse buvo šaukiami susirinkimai,- už= 
daromos durys, kompartijos atstovas tardavo trmmbą žodelį, po to pagal 
pavardes kiekvieną kviesdavo pasirašyti. Retas tokioje padėtyje galė= 
tų nepasirašyti. Ir vis dėl to būva incidentų. Darbininkai organizuotai 
priešinosi tokiam išprievartavimui. "Liteks" fabrike darbininkai išlau= 
žė užrakintas duris ir išsivadavo iš " laisvo pasirašym.," nelaisvės. 
Panašiai buvo ir"gumos"fabrike.

Dėl pabėgusių iš Lietuves jokios akcijos nevaroma. Oficialiai juos 
traktuoja kaip vokiečių išvežtus. Jų šeimoms del jų neprikiša. Sklei=■ 
džiami gandai kad sąjungininkų zonose su tremtiniais žiauriai elgiama= 
si. Niekas tais gandais netiki.

Žydų oriškaitoma Lietuvoje apie 8ooo asmenų. Jie nepretenduoja į 
• vadovaujančias vietas. Net pastebima jų tendencija bėgti iš Lietuvos^ 

Rusų kariuomenė atrodo prastos išvaizdos. Jokio nusiteikimo karui.
kuris, esą, įgrisęs. 7

Šiaulių, Žiežmarių ir Jezno. valsčiuose, kovojant prieš tose viėte.sę; 
pasirodžiusius partizanus.', buvo suimti visi iki vieno mokytojai ir' iš= 
tremti'Į Rusiją. Liepai ingio mokyklose buvo suimta- 90 $ visų Senų m0= 
kytejų.

Suimti pernai vasario mėn. prof.Žvironas./nuteistas lo metų 'kalėti/; 
doc.Jurskis, dec.Vyt.Jurgutis/ doc,Zaleckis, adv.Gineikis /pamišo tar= ' 
dymo metų/ prok,Jonuška, Bieliųkas’, adv.Dz.'toliuŠis /nuteistas lo metų 
ir išvežtas i Rusiją/, adv.Z.Toliušis /po ’4 mėnesių paleistas/, prof . 
T.Petkevičius. Zen. ir Vyt.Blynai. mokytoja Lastiene, Šie asmehys kal= 
tinami veikę pogrindyje prieš nacius ir norėję atstatyti laisvą ir de= 
mokratinę Lietuvą tai yra nutraukti ryšius su Maskva. Suimtas ir buv. 
Lietuvos pasiuntinys Paryžiuje Klimas. Jis buvo pasivadinęs KlimaVi= 
čiaus pavarde ir bernavo Prof.Ivanausko sidabriniu lapių farmojė..
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rurente des langues hittitc et lituaniennc et la Prohistoire , ; .

Ženevos univoraitobb knygynasiLibrairie do 1'Universite,Geneve J 1044 m. 
išleido didelį parti 300 pusi,; mokslišką veikalą mūsų tautiečio P.J.Gabrio 
"Lietuvių ir Getų kalbų giminingumas ir Priėšlstorija". '

Autorius lygina mūsų kalbą,vartoj amą po ši/i dien i kelių milijonų gyven
tojų Saltijos jūros pakrantėse,su Gotų kalba,išnykusią prieš 3500 metų,bet 
užsiliKusią klininiame rašte ir ieroglifuošc’ant surastų fe'ažojoje•Azijoje, 
Sirijoje ir Palestinoje,plytelių.Gretindamas virš dviejų šimtų žodžių-’ 
šaknų,Autorius įrodo neabejotiną tųjų kalbų artimą giminingumą. Autoriui pa
sisekė iššifruoti.Getų ieroglifą,rąstą Sirijoje ir cituotą savo laiku Snsa- 
navičiuus "Aušroje’’.Ką Basanavičius nujautė,tą autorius savoj veikale įrodė, 
leroglifinis Getų raštą s,vartotas tik Getų diduomenes,yra artimesnis mūsų 
kalbai,negu klininlai Getų raštai,

Veikale įrodoma,kad mūsų kalbos svarba, lygynamąjai kalbotyrai: yra didesnė 
už sanskritą.Kalbininkams toks, keisti nemažai lyginamosios’ kalbotyros -tai
syklių. Dar didesnė šio veikalo reikšmė priešistofljai,nes remiantis, iškel- 
tais ir įrodytais duomenimis,Arijų kilmė atrandama ne- rytuose,be t nurotoje. 
Čia autoriaus nuomonė sutampa su garsių vokiškųjų praistdrikų nuomonėmis : 
KoseInos,Penxc ir kitų.bet pažymėtinu,kad autorius įrodo,kad Vokiočiai-Ger- < 
manai’’nd ra buvę tikrieji Ari jai. Gotai (Gudai), Geruliai, tautos, kurios’; V-tane - 
šimtmetyje užkariavo Romos imperiją buvusios no Germanų kilmėsįkalp iki ■ 
Šiol daug istorijų mano.Savo tezės Įrodymui,autorius duoda faksimilę Hart- 
knocho veikalo Jissertationes historic^ de vari i s rebus prussicis” iš 
167ū m,Sis autoriaus surastas duokumentas labai svarbus,nes čia rasta mal- '> 
da Tėvo mūsų r rusų. Lietuvių ii1 Gerulių kalbomis. Tų trijų kalbų giminingu
mas neabejotinas.Jos buvusios pririšt j vės Froto-Arijų kalbos dialektai; !

F.J.Gabrio veikalas iškelia didelę reikšmę lietuvių kalbos, kalbotyrai,ė : 
filologijai,pri«šistorijai ir istorijų!.Šiais tragiškais mums laikuis/įror 
dona didelė reikšmė visos žmonijos civilizacijai mūsų radžos, tautos.Politl- 
nii iverteivos nori išbraukti iš Europos žemėlapio Lictubos vardą.7nd nors 
mokslo.sumetimais turėtų sukrusti Europos ir Amerikos mokslo vyrai reikalau
ti žmoniškurio mūsų tautai,kuri išlaikė per 3000 metų Proto-Arijų kf.ibą 
visame jos grynume,Prieš 150 metų didysis Kunti s užstojo prieš Prūsų- kara
lių Lietuvius ir ragino juos globoti. •• . •

savo trisdešimties metų darbo veikalą autorius d diknyo J.Bt.S! nbvičiui ’j 
ir Sorbonnos. Universiteto profesoriams Scignobos ir Meillėt.

Prancūzų ir Šveicarijos mokslinės spaudos t.tsiliepikmai labai palankūs 
mūsų tautiečio veikalui.Fav.Joan do Villart žurnale "Lu ?ois SūiisaO."rt,šo- 
•k.J.?.,Gabrys skaito preistlriniamc Europos žemeli pyje,kaip atviroj knygoj. 
Didelė vertė šio veikalo yra filologijai ir lingvistikai,bet priėšlstorijai 
Gabrys’paduoda sensacingus atradimus.Priešistorija žengs į nrują fązę,rem- 
domasi onomastiniu metodu,’!’’:...,. / • ‘ 1 ” ,<k'a ^’^"iu's." , -

Pirmoji laida jau .baigiama,. ■■■ ................... • • ....

• • fcūsiį turtas

Vienkartiniame apžvalgos leidinyje "Lietuvi-: 1 Švoicafei jo jo" teko, atkrei
pti domesį į straipsnį" Salin iš liėtuviiį klibos svetimybes ".Nenaujas mūsų 
kalbos mylėtojų sukis,deju,iš naujo vėl ir vėl,turi būti heta-t-.s ir kaip 
prašymas i,r kaip smorklmus.Toisinga liaudies išmlntis-ką mes turime,to ne
vertinamo, 15 trėmime juo didesnis uždavinys visame skaisčiame grynumo ičs 
saugoti mūsų turtą,mūsų senąją kalbą. : .t . . .

Di.bi.rtinė' mūsų padėtis yra lyg naujas mūsų laistrCs kovų periodo pasikar
to jimas.Vėl tenk< mums stoti į senus postus ir eiti Daukanto,Kudirkos ir 
Basanavičiaus pėdomis.Vėl turi būti vedama kova dėl p laikymo tikėjimo 
ateitimi. Vėl turimo rūpintis,k: d nežūtų ur bent d; linai nosunyktų mūsų 
dvasinas vertybės.o mūsų Klibos grynumu t d? Ar tai ne šventovių šventovė mūsiį 
kultūros lobync7u.es turime tvartai būdyti kalbos grynumo ą/ rgybojo.
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Juk malonu lietuvio ausiai išgirsti,kaip Vienos Akrdemi^oa filologai tie
siog persekiojo Kikulakį, su jo sunkiose sąlygose sulipdytu ansambliu,kol 
pagaliau gavo įdainuoti į plokšteles keletą lietuviškų liaudies dainelių. 
VClul vakaro svetimos tautos mokslininkai ateidavo į kavinę,kur buvo daro
mos ansamblio repeticijos ir valandas praleisdavo besiklausydami mūsų tautos 
pesidižlavimo,mUsų li^udi^s d inelių.
Lcssing’us,perskaitęs Kuigio(sen)l»747 metais išleistą vokiškai-lietuvišką 

ir Ii tuviškai-vokiškt; žodyną',kur buvo įdėtos kelios musų patarlės ir dai- 
nds# susižavi j ii.o pagautas tarė-“Mano manymu vertėjas neturėtų atsiprašyti 

d^l tokių "na lytimų”, kiip jis jas vadina,be t turėtų .• tsipre.šyti,kad jis jų 
j>er mažai pacitavo”. \ ‘

.. Goetho,border,Ciiamisso, Jordan ir visa eilė kitų pasauliui žinomų didžių 
protų reiškė susižavėjimą mūsų tautos turtu-lietuviiį kalbs ir lietuvių daina.

Kada rūgplučio m--n. p r. met. per šveicarų' tautinę Šventę' Yverdono gatvėse 
pasirodė, lietuvaitės tautiniais rūbe i s, Švedei r;, i, nuo stabo s pagauti, dalino s i 
įspūdžiais "tai pavasaris, tai neru tyta-unė jolie surprised *

. štai prancūzo Jean iJauclero knyga "Panorama de la Literature Lithuanienne 
Contemporaine”.Koks malonumas ir. džiaugsme s lie tuviui ją skaitytilBet tegu 
kalba autorius. • . ' ■ -•

’’Koks tai džiaugsmas, filologui išgirsti lietuviškai kalbint,t; rė danas 
aiM.Benedictsen.Kaž kas pan; šaus, kaip ■•klaidžioti tarp senosios Komos turtų. 
Visas.platus mechanizme s, kurį mokslininkas matė išnarstytą po indų,graikų 
ar gotų grar.it tikas,Kas jtm atrodė kaip kaž kas tolima ir negyva, virst;' rea
lybe, vos mokslininkas pastato koją ;nt Lemuno pakrantės.Senovės kalbų moks-? 
las virsta* gyvenimu.. J ' •/.

Lietuvis taip gali kirčiuoti žodžius,kad kirčiavimus plasnuoju,kaip 'pru - 
stelis nuo pintojo sk ietie s iki paskutinio jo, galėdamas pagal kalbėtojo norą, 
keisti vietas.l'MS taikli kai b i archainį(senienų? pobūdį. :

Si kalba gali didžiotis turėd; ma begelybę įvairiausių žodžių,puikiai pri
derinamų visoms gyvenimo aplinkybėms,visiems veiksmams,visiems j. usmams,ip- 
reikš'durną ir petį paprasčiausią ir pūtį subtyliausi > žmogaus dvasios virpė
jimą. Jus norite p<-vyzdžių'/žinokite,kad lietuvių krlbojo yra apie šimtą žod
žių, reiškiančių prancūzų veiksmažodį allor.Tokiu būdu yru atskiriama ar ei-.' 
narnu su malonumu ar su pasibiuurėj.mu, su pavojumi ar atsargumu i’r tt.Kltf^ 
charakterinį;; s lietuvių kalbos bruožų yra tas,kad ji turi begalinį skaičių,.’ 
fonetinių išsireiškimų, reiškiančių visus garsus ir* visus juda s lūs. Y rr 'gausybė 
draugiškumui išreikšti formų,o'mažybiniai lc maloniniai t i«s log knibždate 
knibždu.Sį gausų k Ibos žodyną lietuviai išplečia, iki begalybes."riedulių' . 
pagalba,© esant reikalui keisdami žodžio šaknį,jie gimdo naujus žodžius,iš-’ . 
reiškiančius ptčius smulkiausius jų minties žaismus.

Būtų gera jei taip Kruopščiai nustatytas riechąnizmr s gyvuotų šimtmečius 
bo nuostMolių’. riet,deja, taip nebuvo... :

l'fjčlfu ji pergyveno bandymų rietą, pa siekdina puikų literatūrinį žydėjimą, 
kuriamo me.a ją dabar matomo.Tai yra vien?, iš nemažiau jaudinančių jos savy
bių. Ir po to kai aš pats apsilankiau prie kemuno.krantų ir tapau to viso 
liudininKus,;.š tai trwipai pavadinau-tai lietuvių st;, buki? si 
.. ' ” ... • Z.P.

iš pusi.23. ■■
”Bprner •Tu^eblatt" vasario 2d d.rašo,kad USA oficialūs, pranešimas nuro- • 
do,Kurie"sovietų piliečiai nebusią išduoti. Rusijai. Esą išduoti bus tik 
raudonosios armijos' dažė?tyrai.kovoję prieš sąjungininkus ..išdavikąL ir •.. .>
kr ro nusikaltėliai,kurie gyveno rusų teritorijoje karui, prasidėjus.Tos ■

i trys misų pilietybės'žmonių kate gori V?s yra išduotlnos‘rusams-prievarta; ■ 
j einant Jaltos, sus Įtarimų .Joks kitas -rus; s, taip pat ir SSSR okupuotų ..kraš^ ■

tųįv Istybiųj gyvento jiai,'įskaitant čia Karpato-ukrainiečius,-estus,iut- / 1 ■ ' 
vius ir lictuviui/kurių vien .ąmerikiečių okupuotojo zonoje .yra apie ;'

t 75.OW)"išvietintųjų"asmonų/ nebus išdubdami. - . . i ;
"Informationsdięnat" p abx:gėlių reikalams biuletenis,į’r 16,duodo Exchange .a 

..• gentūros žinią,kad bodami;.i,kurie, gali,bet ątsia; ko grįžti į savo tėvynes
-22- vadinami didi'dentaiseTokiiį Europoje yra 750.000 asmenų.

.i. ų, 
h . .
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a Spaudos . pavalga s '"^ 'L L''.-1, ' 'J ;■''

Plučai skaitom; s Šveicarijoje nepriklausomos minties dienraštiB"pie Tat" 
kovo m.5-6 d.£ir.63 ir 64 įdėjo kupiną užuojautos Pabaltijo valstybini' ' 
straipsnį-vefiamaąjį "Pabaltiočių dabartįs",kuriame pavaizduota Pabaltijo 
tautų tragedija,Straipsnyje rašoma-"Trijų Pabaltijo valstybių»Lietuvos, 
Lat ijos ir Estijos piliečiai pergyvena dabar pikčiausią,ką jie dar gali 
porgyventi,netekę savų tėvyniųtpasaulls pradeda juos pamiršti.Didieji pas
tarųjų dienų įvykiai iškėlę drug skubesnių ir svarbesnių problemų.Ir dabar 
bemaž niekas nebeatsimena,kad krdaise buvo trys nepriklausomos ir žydinčios 
Pabaltijo valstybės,kurių t‘utos iki šiol vilisi laisves atgfvimu.Iš ko 

jie laukia išl? isvinimo?Perspektyvos 1 bei blankios.Tarybų S-ga užvaldė jas 
brutaliai sulaužydama tarptautinės teisės principus ir inkorporavo.Kaipo 
tarybines rcspublokds,jos tapo rusiškos valstybių sąjungos dalys ir tik 
rotai tepr&sraunka naujiena iš už geležinės uždi ngos,kurią nuleido rusiš
koji okupacija.Luik. s nuo laiko maloniai pakartoja p-skiri jungtinių tau
tų valstybių vyr? i,ypač USA,kad jie nėra pripažinę sovietines aneksijos 
irbaltijo kraštams.Tačiau,p.1storuoju laiku šiuo klausimų reikšmingai ir 
gėdingai tylima•Tremtiniai pabr ltiečir-i vis labiau bukštauja kr.d jia tapsią 
pasaulinių valstybių auka."Toliau straipsnyje atpasakota pabaltiočių trem
tinių p:dėtis sąjungininkų okupuotojo Vokietijojo.Rusiškųjų komisarų lan
kymaisi f. u o?? gelių stovyklose,žmonių medžioklės,vokiškosios intrigos, kuriomis 
norima pakenkti šių tremtinių orumui, pririetant jiems nacių V: rdą. Drug vieto 

pi. skirta pavaizduoti kultūrinį tremtinių gyvenimą.Straipsnis baigiam;.s.*Į 
"Talka ir teisingumas yrf ned« '.lemi,pi skutinių jų metų Įstoti ja tai įrodei
Turi atminti šveiet r: i, ir netik šveicrrai,kad trys tautos, kurio s visiš
kai nekaltos del šio Jaro,: tsidurė blogoandJP pūdytyje už italus,japonus 
vokiečius,kurio to užtamt vo. Jicgu visos Europos t. utos trip laikytąsį, 
kaip laikėsi Pabaltijo tau t o s, no turn turn ėm mos to visico iškasti per pasta

ruosius šešis metus".
Berno dienraštis "Berno r Tagebl&tfKr b? rašo tos dienos vedama jam* Iš 

Pabaltijo vai s ty bių """iŠ imtinai ap le dabartinę p. dėtį Lietuvoje.Paminėta 
stipri Lietuvos rusii’ik; ei ja-"Javaitijo valstybės turi ne vien politiniai 
bet ir tr utiniai visiškai įjungtos į vakarus puisdavusiojo rusų valstybėje" 
pažymi laitcr;-štiš. "Lietuviai nenori nei rusų nei vokiečių. Jie trokšta būti 
laisvi ir paimti s: v& likimą į savo rankas,trip kaip tai buvo t-1 rpukario 
lfik; is,kada visos trys baltų respubli os buvo laisvos"•Atpasakodamas Įtė
vių partizanų kov< s,laikraštis pažymi"Baltų macui judėjimas pra®^dRja 1939 
metelę,kada rusų trupės pirmą kartą užėmė kraštą.Jis buvo tįsiams prieš 
vokiškuosius gruobikus.ro dviejų metų sovietams grįžus ,maqui Judd|>nt.s 
tusiausias ir piečiams s".i’Pžyiuėjęs i tremtų jų vargą, straipsnis bf igf»«.es"Ir 
greta to civilizuoti s pas. plis yru infomuo jamas tik apie nacių koncentra
cijos stovykl: s”
?ribourg*o dienrašti s "La Liberte' aovo 7 d.Nr.55 vedama jame "Užmirš tie ji 

pabaltiočic i" rašo "Buvo'vieną kartą ant Baltijos kranto trys rities nepri
klausomos tautos Lietuva,Latvija ir Estija.Tai buvo vieną kartą,.."Atpasa
kota Lietuvos rusifikacija rusų car. is ir d1 bartinais okupantai s. Platokai 
paminėtu lietuvių tautos nui tinimo tr: godi ju. "Kaip gi kfilba Atlanto korta 
įpie savo patirtinius princiį.uš?Ar tautos nedisponuoja savo susitvarkymo 
teisių pačicsV-buiįif iaraštis.

Tas pat krtalikų 1<i<ražtis"Lą Liberte" iš kovo 2 d. rašo ryšyj su iškil
mingos kardinolu Konsistorijos Atidarymu-"armėnų atstovo atsiradynas Švon- ‘ 
Čiausioje Taryboje visus labai nustebino.Juk lietuviai,kurių yra virš k 
milijonų ir dar 800.OuO Amerikoje,iki šiol neturi jokio kardinolo".

Šveicarų sava i trr štiš "Europa "kovo mėn.ilr '6 rašo-"SSSr 19o9 motais už
puolusi Suomiją,pasielgė kaip ir carų araiJa.Tokia neteisybę ji padarė 
Liotuv; i,L( tvijui ir Estijai prievarta jr s prijungdama. Ir SSSR nebando tų 
neteisybių r tlti isyti,bet daro vnl kits's,ir dargi reik: Ir uju bausti tų p - 
darinių auka s.Ji tuo nelaimės pasaulio pasitikėjimo.SSSR,kovodama dėl Indo
nezijos laisvės pamiršta Lie tuvių.Latvijos ir Estijos 1. isvę". -23-
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Kolumbija
Rašo btany Sirutis, Lietuvių draugijos pirmininkas, Kolumbija, Bogo= 

ta Apart ado Aereo 42=33.
Norint įvažiuoti į.Kolumbiją reikia nugalėti šias kliūtis = gauti įva= 

žiavimo leidimą ir išvengti imigracijos kaucijų, kurių vertė lietuviams 
siekia ligi 600 dolerių /ši kaucija grąžinama, kuomet gaunamas nuolatinis 
gyvenimo leidimas /. Palankus įvažiavimas yra = specialistams,'kurie Ko' - 
lumbijos .vyriausybės nuomone gali būti naudingi Šio krašto progresui pay . 
agronomai, gyvulininkystės, sodininkystės, miškų, pieno, kalnų, kasyklų, 
fabrikų /ypač .audimo / ir kt. specialistams. Šie asmenys turi pristatyti 1 
savo specialybės liudijimus, patvirtintus vietos Kolumbijos konsulate.

Kolumbijoje nėra sunku įsikirti, žinant kalbą ir palengva susirandant 
atitinkamą savo pasiruošimui darbą. Be vidutinio “kalbos žinojimo, reikia 
turėti užtektinai pinigų kelionei ligi Kolumbijos /maž daug 250 dolerių 
asmeniui / ir Kolumbijos teritorijoje /maždrug 50 dolerių asmeniui / 
pogi pragyventi nuo 3 iki 6 mėnesių. Pragyventi gan vidutiniškai vienam’aš 
meniui teikia 50 dolerių mėnesiui, mažai šeimai apie 100 dol. mėn. Gabes= * 
niems asmenims yra geros perspektyvos. Barbifeinkai šiame krašte atlyginai 
mi gan blogai. Žemės ūkio darbininkai- ar geriau sakant ūkvedžiai turi gere 
resneb sąlygas ir•perspektyvas įsikurti savystoviai.

aš j gavęs daugiau pareiškimų įvažiavimo reikalu, darysiu šiuos žygius. 
1. Išvengti depozito kaucijų. 2. Gauti įvažiavimo leidimus.* >. burasti-as= 
menims,kurie duotų ūkvedžių vietas mūsų emigrantams. /'b i.u ..

Bendros pastabos. Lengviau yra įsikurti viengungiams ir be šeimų. Gan 
sunku gau^l leidimus verstis gydytojų profesijomis. Moterys gydytojo’s kol 
kas gali gauti asistenčių ar slaugytojų vietas, kurios yra gana gerai ap= 
mokomos. Kiekvienas diplomas turi būti išverstas į ispanų kalbą ir patvir= 
titas vietos Kolumbijos konsulate. Sunkiau įsikurti nežinant- ispanų kalbos 
t.y. negalint- susikalbėti. , . . -r ;

Kolumbijos klimatas yra įvairus Šis kraštas guli tropikų zonoje, bet 
kalnuotose vietose, praporcingai aukštumoms. ■ temperatūra žemėja.-Pav. Bago 

-ta randasi 2640 mtr. aukštumoje ir turi vidutine"temperatūrą-18-laipsnių. 
Aukštumos yra netinkamos gyventi silpnos širdies asmenims^.' Sodybose -ir lau 
kuose karštesniame. klimate yra gyvačių ir vabzdžių, bet apsipratus nėra 
pavojinga. Mestuose civilizacija yra aukštesniame laipsnyje negu Lietūvo= 
je.-Kultūros atžvilgiu lietuviai yra pranašesni už kolumbiečius. ■ t*'.-.(i ir-:

svetimšaliai/turi, visas ekonomines ir politines teises, išskiriant kon 
stitucinių aktyvių ir pasyvinių .teisių. Kolumbijos vyriausybė neteikia j0= 
kios, pagalbos įsikurti,- o be pinigų įsikurti Kolumbijoje sunku. Asmeniškai, 
piniginiai, aš negaliu padėt nes turiu padėti visai eilei artimu, man žmo=

< - - • Jtf . : - £ ' . ; - -f* i . - ' >,iv
Begota, 9* 12.45.- . , A

* Consulado de Columbia Berną /Kolumbijos konsulatas Berne / praneša- 
. . . .Bežiūrint, mano simpatijų‘Pabaltijo valstybėms, (deja, turiu pranešti, 
kaSyeifiagilįsbs.tymai, įvažiavimas į Kolumbiją j-ra suspenduotus ir, kad. iši 
imtys tegali būti daromos tik Kolumbijos Užs. Reikalų Ministerijai lei = ■' 
džiant. Jeigu Jus^ neturite įtakingų giminių arba draugu,>kurie galėtų ąt= 
likti Bogotoje /Kolumbijos sostinė / reikalingus tam žygius, bet kurios p 
pastangos* įvažiuoti yra visiškai be vilties.... Z//į ' /
\ 25. 11. 45. /• ' / './ '

’’Lietuvių Židinį”- redaguoju 
re^kcįnS komisija-./ir/ j. 1

Leidžia Židinio Yverdonc 
’ Komi totas . , < * ,• . ■
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