
H E D A K 0 I J O B ŽODIS.

Malonus skaitytojau, nenustebk, penatus šį pirmąjį "Pragiedrulių* 
numerį. Švedijoje gyvena nemažas lietuvių nurys, o nuolaimnio laikraščio 
jie kaip ir neturi c Sxęį_ laik^ bųyo leidžiamas. SvodiiO£ 
tųrVJbęt sustojo ėjos. Tuo tarpu mūsų tautos gyvenime artėja spren
džiamasis laikotarpis®. Vieų lietuviu mintys, visu jų valia turi rikiuotis 
į bendrą tikslų. Tam.tikslui kiekvienus ia musu reikiamai apie musų bylos 
eigą, informuotas. 0 Bito be laikraščio padaryti negalima.. Del to Lietuvių 
Draugija^Svedijoj e, kaip stambiausia lietuvių organizacija Skabdinavijojer 
ryžosi išleisti savo laikraštį. Tuo keliu ji tikisi turėti glaudesnį ryšį 
su savo nariais, o jas dar svarbiau, patarnauti.bendram lietuvių reikalui® 
"Pragiedruliui9', t&liau irakys skaityboje, kas mėnuo.

Kaip pasirodo naujau laikraštis, tai .skaitytojas paprastai domisi 
ne tik klausimu, kas jį leidžia, Didelės reikšmės turi laikraščio ideolo
ginis bei politinis veidas arba platforma, nuo kurios pareina/laikraščio 
kryptis. Kai laikraštį leidžia vienas asmuo, ar nedidelė grupė, apie laik
raščio platformų kalbėti netenka. Bet tuomet laikraštis neturi ir visuome
ninės reikšmės. "Pragiedruliai" yra šiuo atžvilgiu vienas negausių dabar 
lietuvių periodinių leidinių? kuriuos leidžia platesnes lietuvių organiza
cijos. Tokių leidinių platforma, suprantama, pareina nuo ideologijos tos 
organizacijos, kuri juos leidžia. Tuo būdu "Pragiedruli rJ “pįat formų galima 
iš Lietuvių Draugijos .'Svodi j o jo įstatų. Draugijos į statų pirmame paragrafe 
skaitomeTnLiotuvių DraugljaBS-zedijoję tikslas yra: a/ sujungti visus Šve
dijoje gyvenančius ‘lietuvius į vienų šeimą solidarumo ir tarpusaves pagal
bos pagrindais, b/ išlaikyti jos narių tarpe lietuvių tautinu ideologijų, 
o/ prisidėti prio tarpusavio lietuvių ir švedų tautų‘susiartinimoo“

V
Taigi aia turime tris pagrindinius Draugijos veiklos barus: 

a/ Švedijoje gyvenančių lietuvių tarpe, b/ bendruose lietuvių reikaluose 
ir o/ santykiuose su švedų tauta.
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Is to, kad Draugija turi tikslų sujungti visas Švedijoje gyvenau? 
alus lietuvius į vieną, šeimų pareina, kad Draugija, priimdama narius, nega
li remtis politiniais, tikybiniais, socialiniais, ar kuriais kitais, išsky
rus tautinius, motyvus. rf orinį būti Draugijos nariu, užtenka būti lietu
viu* Vadinasi, Draugija yra ne partinė, ne religinė, nėra skirta bet kuriai 
profesijai, ar kuriam socialiniam klodui suburti. Kiekvienas gyvenas Švedi
joje lietuvis gali būti Draugijos narys. Visų lietuvių teisės šiuo"atžvil
giu yru lygios, kaip ir patys nariai yra ly^as organizacijos viduje, nežiū
rint jų politinių ar tikybinių įsitikinimų, ar jų socialinės padėties.

Is to seka, kad Lietuvių Draugija Švedijoje yra demokratinė orga
nizacija. šis demokratinis Draugijos pobūdis dar labiau pabrėžiamas žo
džiais: "solidarumo ir tarpusaves pagalbos pagrindais'.1 Solidarumas ir tar
pusavio pagalba, greta lygybės, gali būti.pagrinfu tik tokios organizacijos 
veikloje, kurios nariai vadovaujasi žmoniškumu, t.y. gerbia žmogaus aaueny- 
bę ir jai pripažintas kultūringame^pasaulyje teises ir laisvų. 0 toks.ger
bimas yra pagrindinė demokratijos žymė, kuri jų skiria nuo įsigalėjusio 
kai kur totaliame, visai užgniaužiančio žmogaus asmenybę.

Būdama pagal savo tikslus demokratinė organizacija / trip pat ir 
pagal savo struktūrų/,Lietuvių Draugija Švedijoje ir savo laikraštyje lai
kysis demokratinio būro. "Pragiedruliai" seks demokratinių idėjų plėtrų 
pasaulyje ir dėsis prie..jų įgyvendinimo praktikoje.

Is Draugijos tikslo "išlaikyti jos narių tarpe lietuvių tautinę 
ideologijų" pareina, kad ši Draugija yra tautinė“lietuvių organizacija. 
Tautine ta prasme, kad Draugijos pagrindų sudalo lietuviais kad Draugijai 
rūpi lietuvių tautos reikalai, kad ji siekis, išsaugoti lietuviu^ tautos „ 
kultūrines vertybes bei palaikyti jos istorines tradicijas. Tuo būdu Drau
gijos tautiškumas remiasi jos demokratiniu pobūdžiu, nes dsmoiaratija iške
lia reikalų gerbti ne tik žmogaus asmenybę, bet ir taur-os induvidualybų. 
Demokratijos paskelbtas laisvo tautų apsisprendimo dėsnis šiandien visuo
tinai yra pripažintas ir sudaro Atlanto deklaracijos, ir Jungtinių Tautų 
Organizacijos statutų pagrindus. Demokratijos ideologija nesuderinama su 
bet kuriuo kultūringų tautų prievartavimu, ar su priverstina tų tautų asi
miliacija. Demokratija reikalauja visoms tautoms teisės.laisvai ugdyti sa
vo tautines savybes. 0 tai yra įmanoma tik gyvenant tautoms laisv.oje_ir 
pačioms sprendžiant savo likimą. Lietuvių tau~! ir-ė ideologija, susikūrusi 
per amžinas kovas už lietuvių, tautos laisvę su daūg~g&X~ingesniais priešaib* 
visa yra perimta laisves dvasia ir oiInai atitinka demckrati.jos pažiūras 
tautų teises. r r a, giedruliai11 padėdami Lietuvių Draugijai. švodijoje‘ii.s— 
laikyti lietuvių tautinę ideologijų", kaip tik rūpinsis šita jos brangia 
savybe.

Tačiau lietuvių tautinė ..ideologija pasižymi ir kitomis gražiomis 
savybėmis. Antra jos pagrindinė žymė yra tolorentingumas, pakantrumas kitų 
tautybių, kitų tikybų, bendrai kitų įsitikinimų atžvilgiu. Ta žymė taip 
pat pareina is istorinių sąlygų, kuriomis mūsų ideologija yra icsivysciu- 
si. Trokšdama laisvės sau,'“lietuvių tauta nesigailėjo jos ir kitoms tau
toms. Lietuvos valstybėje dėl to darniai sugyveno be lietuvių įvairios ki
tos tautos: baltgudžiai, ukrainiečiai, rusai, lenkai, žydai, totoriai,vvo
kiečiai. Niekas istorijos bėgyje nėra užregistravęs bet kurio kitataučių , 
persekiojimo Lietuvoje, kuris būtų kilęs is lietuvių šovinizmo. Taip pat I 
nėra buvę Lietuvoje tikybinių persekiojimų. 0 lietuvių tautos morale’•• 
Ar Lietuvos Statutas nėra davęs Rytų Europos Tautoms naujus teisiniu gyve
nimo pagrindus, kurie aniems laikams ouvo negirdėtai didelis žingsnis į 
žmoniškumo ir aukštų moralės principų įsigalėjimų pasaulyje®
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NEMUNO MERGAITĖ
Ar tu atsimeni tą vakarą svajingą,v
Kai geso danguje skaisčiui rausva žara, 
Salėiydžio žieduos tavasis voidas dingo, 
0 aš likau su siela atvira.

Prabėgo daug dieny, daug rudenio gyventa, 
žiemos sidabras puošė mums galvas jaunas; 
Pavasaris aplenkia mano nyky plentą, 
Nors laukiu jo išsilgys, alkanas.

Svajoju, greit atoki’ is pąvasa.rio kregždutes, 
Parneš jos ^an naujieną is tėvy salios#
Gal būt ilgai manyteks vienam prie plento būti, 
Nes mano siela amžinai mylėso

Petras Babickas.

y Dėl to lietuviy tauta savo ideologija gali didžiuotis i'f, 
jai ištikima, turi pagrindo tikėtis, kad jos bylos sprendimas nebus morales 
principy brutaliu pažeidimu. .

"Prągiedrulai", sekdami taikosvorganizacija pasaulyje, kreips 
ypatingą dėmesį į faktus, turinčius reikšmės mūšy įyluĮ. Kiekviename 
giedruliu numeryje skaitytojas ras straipsnius, nušviečiančius tą gyvyoinį 
mūšy tautai reikalą.

Drauge "Pragiedruliai" neapleis ir kultūriniy lietuviy rei^aly. 
Nora dabartines sąlygos mūsų literatūrai labai nepalankios, "Pragiedru - 
įiai" dės pastangų, kad skaitytojas galėtu sugipazintį su mūsų laimėjimais 
šioje srutyją ne tik is informacijy, bet įi* is pavyzdziy. Be vo, siekiau 
lietuviy ie svedy tautu tarpusavio“susipažinimo ir susiartinimo, "pragied
ruliai" duos savo skaitytojams vertingesnius pavyzdžius is svedy literatū
ros lobyno vertimuose į lietuviy kalbą. , v

^Gyvenamo sunkius laikus, kada s.oauda yra vienintelis ryšininkas tarp 
išblaškyty po visą pasaulį tautos daliy. Prisiimdami tokio ryšininko vaid
menį, "Pragiedruliai" sieks duoti platėsniy informacijy irs liotyviy gyveni
mo kitose salyse ir, pagal galimybę, informuot laisvėje gyvenančius lietu
vius apie tai, kas dedasi ^Tėvynėj e ė’ Telkiant šias informacijas, ".Pragied
ruliai atsiribos nuo šmeižtu ir insinuaciją skleidėjyc Kas turi pagrįstus 
kaltiyimus, tegul turi kantrybės palaukti nešališko teismo, kuris įvertins 
ir sąziny ty, kužie asmeniškoms sąskaitoms suvesti nesidrovi kartais grieb
tis nedoru prįemoniu. v

Tai štai, trumpai suglaudus, ko gali laykti įs "Prągicdruliy"„ 
skaitytojas. Pasiryžę dėti visas pastangas, kad cįa užsibrėžti laikraščio 
uždaviniai būtu pasiekti, leidėjas ie redakcija is savo pusės tikisi, kad 
malonus skaitytojas pąluikys su jais ^laudžiuy r/sius ir tuo pąlengvins 
atlikti artimiausią uždavinį - suburti visus Švedijoje gyvenančius lietu
vius į vieną seimą. ’ *

Vis' . ge’ęos valios lietuvius kviečiame į bendrą li.jtuviką darbą. 
Ne laikas dabar ryškinti politinius ir ideologinius skirtumus. Visi, kum 
brangi tautos laisvė, kas trokšta nepriklausomos demokratinės Lietuvos, 
turi suglausti eiles ir suburti savo <jėgas bendrose lietuviy tautos pas
tangose. „

Eikime visi drauge Maironio apdainuotu, o Vaižganto "Pragiedru
liuose’' nujaustu Lietuvos koliūj

Tegul patsai "Tragiedruliy" vardas primins Tau, malonusis skaity
tojau, kad lietuviy tautu tiki savo giedresniu rytojumi.
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Valgant as .

A L 2 K s I U!'O TĖVELIAI

Redakcija yra pasiryžusi kiekvienam numery savo skaitytojams 
duoti vieną kitą dalykėlį iš mūsų tick senesniųjų, tiek jaunu ra
šytoju. Pradedamu Juogu Turu Vaižgantu /I-■69~1933/. Sis vaizuelis 
yra paimtas is jo didžiausios lietuvių tauto; poemos "Pragiedru
liai". Hums lietuviams paoė^ėliams bvedijoje sip veikalas dar ir 
tuo yra įdomus, kad jis parašytas Stodcholme. jtai ką pats.Vaiž
gantas savo 192^ iEa gruodžio mėn. 24- d. laiške ilątui Grigoniui 
rašo: " Nusiųstus į gtockholmo konferenciją, grįžti nebenorejau į 
Petrapilį. Vėęziaus į vokiečių okupuotą Lietuvą., het per tautie^ 
cių / kun. Olšausko J.Gabrio/ intrygas vokiečiai manęs nepriė
mė. Be kalbos, be užsiėmimo Šveduose likęs, norimo ir nostalgijos 
ėdamas. nieko parankėje neturėdamas, uos į konferencijų.buvau at
vykus tik su viena baltinių atmaina, užsidariau viešbučio kamba-. 
relyje ir neišėjau iš jo por ‘J mėijesius, kol neparašiau visai ki
to dalyko, neg buvau anksčiau, ypač Petrapilyje užsimojęs - pir
atu dviejų knygų "Pragiedrulių11...

Tai buvo 191'7 m.rudenį. Naujai parašytus "Pragiedrulių" lapus 
Vaižgantas skaitydavo vakarais lietuvių įgaliotinio bute gana gau
singam lietuvių būreliui, įvairaus likimo tada sublokštam.į ramią 
švedų sostinę. Kaiu žinome, Vaižganto "Pragiedrulius" sudaro du 
tomai: Godingos krautas ir Vaduvų brastas. Autoriaus buvo užpla
nuotas ir treciasis - Audra, bet"įsitraukęs į atgimusio c Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą, to plano nepeįvykdė, nors, tiesa, į-J-oisdaiiias 
savo "Šeimos vėžius", pavadino juos "Pragiedrulių".treciuoju toru, 
bet sis veikalas, kaip ir "Dėdės J. e dėdienes“, kurios taip pat de
rinasi į "Pragiedrulių" ciklų, geriausia skaityti atskirais veika
lai s • J. L s.

Taucius vienmarškinis daigą ant prieklėčio plaka. Aleksiukas, ir gi 
vienais marškiniais, kaip ir visados, stovi savo tėvelio šlaunies prisiglau
dąs ir, rodos, tūkstantį metų sektų be nuobodžio tą vienodąjį plaktuko 
taukšėjimą. Nuostabu? Nenuostabu: juk tai jo tėvelis dirba. Kai tėvelio 
nėra, ir Aleksiuko namie nėra. v v

štai Taucius pabaigė plakęs apžiūrėjo .asmenįn, dalges virkščią, pa
mėgino, ar tvirtai priristas buozakys. Atsigėrė, kaip papratęs, upooros 
ir, dėdamas tabokinę atjil, sako:

- Ar nori obuolio? y
Obuolys Aleksiuku! ne naujiena: jis sodelio viešpats. 2eū norec.amas, 

kad tėvelis ko ilgiausiai su juo pabūtų, ima ploti rankute..! ir džiaugsmu 
šokinėdamas, saukti:

- Noliu, noliu, noliul!! v ,
Taucius; stojasi. Neskubėdamas, ieško skiodiyne^ilgos žalios. Naaąę 

tinkama, perskelia laibgalį, įspraudžia vagelį; tai žnyples. Jei įsuongra 
iškelti aukštyn, Aleksiukas labai rimtai, it kryzių^į kapus nesoauas, žing
sniuoja, giedodamas, pirma tėvelio? jei nepakelia, žeme velka, apžergęs, 
raitas. Susidaro procesija į minkštąją obelį. _ ; , . . _ .

Bustoje saulės pusėje, abuo.u akylai apžvelgia visą, o odą, pa"
gelto dar bent vienas alyvinis, pries pat saule besikaitindamas. Anuai, 
pačioje viršūnėje, kaip vaškas, tvyska pilnas dviejų jo Įjumstolių dyazio, 
akiniu ne tik gomuriui mielas obuolys. Akele? smaguriu suzioa. ia o s sie
kia žnyplėmis ir nepasiekia.
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- Eikš, - sako, - as tave pakelsiu, o tu musk virpciu, kad tasai 
gražulis nukristų.
Atsisėdęs ant tėvelio peties, Aleksiukas nusitveria kartį, iškelia 

aukštyn; bet kad reikia suduoti, kartelė ton tekrinta, kur pati nori, nu
rausdama keletu visai žalių obuoliukų.

- Na, dar kartę.! ' ' * ■ *
Kelia dar kartę, bet rankelė dreba, juokas kratinę kutena, leidžia 

ir vėl pro šalį... Skambamas juoko -balselis maloniai skardena sodelį.
Tauciuc, 'apsimesdamas piktas, lyg niekindamas savo antrininkę, mota ‘ <

Aleksiuką nuo peties zemen.
- Et, kad iš tavęs tai dar nieko nėr gera! Žiūrėk, kiek obuolių 

išgadinai, o reikiamojo nenumušėi...
- Tai kę gi durysiva?
Klausia vaikas, jau rimtai susirūpinęs.
- Nežinau!
Šaltai atsako Taucius ir siekia tabokos. 0 goltonasai tebetvysku 

obelies viršūnėje, lyg meiliai tyčiodamasis stovinčiais žemėje.
Aleksiukas pradeda norėti jo nusirėksti ne tiek pavalgyti, kiek kad 

įveiktų atkaklų jo pasipriesinimę. Ima neramiai dairytis aplinkui, ieš
kodamas geresnių priemonių. , „ „

šit, viduty kiemo, „po puikiu apskričiu, kaip skėtis, žilvičiu, kur 
gražiu laiku grįžtanti išlaukę šeimyna vakarieniauja, stovi ilgus suolelis.

- Tėveli! - ūmai sušunka Aleksiukas, gudrugalviaudamas: geriau aš 
tamstę pakelsiu...

- Nu, kelk, - vis šaltai sako Taucius, lyg tai visai būtų galimas 
daiktus.

Aleksiukas, juokdamasis, bėga kieman,, verčia suolelį aukštyn kojomis 
ir tęsia atatupstas sodan, kaip skruzdėlė šapu. Jaučius apsimeta nematęs^ 
to juokingo jo vargo; pasisėmęs pirštais tabokos, dairosi po medžių viršū
nes, kaip žvaigždes skaitydamas.

Štai, vargais negalais, Aleksiukas atkeliauju lig pat„obelies. Tėve
lis, ant suolelio pasistojęs, viena ranka Jonavai įžardo į žnyples šukelę 
su geltonuoju; sakelė trekst sukama, obuolys šliūkšt per lupus ir būnt po 
kojų, net persprogo ir sultys ištiško. Kad'nebūtų Aleksiukas pasisukęs, 
būtų, kaip tam tinginiui, į „pat dantie. įkritęs, tik krimsk.

Aleksiukas, kaip paukštinis šunaitis į‘pašautų paukštį, puola į nu
kritusį obuolį; griebia į abi suuji ir, džiaugs.-luvypsodamas, aukštui 
prieš-' tėvelį rankeles iškaldamas, guoeliui ritinėja švelnųjį kamuolį. 0 
Taucius, jau nuo suolelio nužengęs ir žnyples savo peties at'sliejęs, žiūri 
į sūnų ir,kišenėn tabokos siekia.

- Tėveli, pirma tamsta utsikęsk!
Seko Aleksiukas, stengdamasis trumputes savo rankeles ko aukščiau

siai iškelti.
- Et, dantų nebeturiu...
- Tūlit tūli! lb.grau.zk tuo iltiniu!
Neatlyžtu Aleksiukas. „
Toks neveidmainiškas sūnaus pakvietimus įveikia Tuucių, ir jisai ima 

žando pašaliu graužti obuolį, o sūnelis, rankeles užpakaly sunėręs ir gal
velę aukštyn atmetęs, žiūri, kaip jo tėvelis vaisinus - obuolį obliuoja.

„Bent kiek paobliavęs, Taucius kyšteliu obuolį Aleksiukui atgal, at- 
sivaišindumas.

- Valgyk sau,pats.
- Bar, dar tėveli! , .
Nenori Aleksiukas imti. Bet paima, nuliūsdamas, kad jau reokimo is

torija pasibaigė, ir tėvelis tikrai ima pertrauktų savo darbę.varyti.
-Nei nėra, nei buvę yra visame pasaulyje tėvelio, geresnio uz Alek

siuko tėvelį)
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Aleksiuko motutė Taucvionė .buvo visiškai kitokia, kaip tėvelis 

Taucius. Laimė, lyg tyčiomis, sutuokė tuodu zmbgu, idant vienas antrą pa
pildytų. „ . „

Tau’lus buvo mažakalbis, Taucviene - paskirta uz abudu atkalbėti. 
Tylinciąją tuomet tematai, kai miegojo. Nei Jos ir miegas buvo neramus - 
nuolat kosėjo. Vos tik pakirdo, jau jos buvo pilni navai: kėlė kitus, ri
kiavo kiekvieną darban, o tas oaibas .jau buvo tėvelio kicuvionam paskirtas} 
rūpino skubėti, barėsi, kad jos neklausą, skundęsi, kaip sunku gyventi su 
lėtu vyru, balsu pasakojosi, ką tuojau ir vėliau darysianti; jei kas gyvas 
pirkioje tebebuvo, pasakojo senovės atsiminimus, jei nieko nebebuvo, viena 
pati traukė šventą giesmę, dažniausiai 8u;likaoijas, Karunką ar Pulkim 
ant kelių. Taip visąvdieną. Susirgusi ir atgulusi ir tai kalbėjo - kitus 
rikiavo ir su moteriškųjų kuria barėsi.

Darbas, kurio nei valandėlei nepaleido, kalbos petrukdė. Anaiptol, 
juo dirbo, juo daugiau ir baisiau šnekėjo; kalba sekė darbą,, kaip besisukan
tį ratelį - tarškėj imas. Bėgo iš pirkios - kalbėdama,.taisė kiaulėms jo
valą, veršeliams putrą - kalbėdama, suko sviestą, taisė pieną, mėsą, deš
ras, skilandžius - vis kalbėdama.

Didžioji pusė Taučvien.os kalbos buvo į sūnelį Aleksiuką; kai di
dieji buvo išsiskirstę, tai ir visa kalbą. Vos tik Aleksiuko atmintis su
tvirtėjo, jau jie žinojo iš motutės griežtai visą tėvelio ir jos pačios 
giminės kroniką, visų genčių priepuolius, nelaimės ir džiaugsmus, vigus 
būtus jos pačios vargus, esamus rūpesčius, jausmus ir viltis.

Ir ėmė Aleksiukas iš pat pradžios manyti, jog visa namų tvarką 
savo kalba motutė telaiko. Teeustojie. rodos, ji kalbėjusi, rikiavusi, ra
ginusi - tą pat ..valanda visa suirs, sugrius, ir vienas Dievas težino, kur 
visiems reiks iŠ namų išeiti. Na, ir meldė Dievulį, kad rūpestingiausią, 
darbščiausią^motutę visų gerovei teiktųsi ilgiausiai laikyti.

Taucvionės atsidavimas savo namas, savo vaikams, jos siolojiga- 
si§ nuolat, kad bent visiems būtų gera, tikrai buvo be galo, be krašto. .0. 
mažasis Aleksiukas, tikrai buvo jos meilės kankinys. Visų vaikų ps.grandelisj. 
visiškai nebetikėtai, po ilgo pertrūkio, jau sukakus H-5 motus, atsiradęs, 
mažasis, rodės jai ne^papractac kūdikis, tik koks.senamvės.žaislas, .me
lavimams, ūkavimams, šokinimams nebuvo galo; meilęs kankįnėlis turėjo.po 
daug kartų išklausyti kas diena ilgą litaniją gražių gražiausių malonėja
mų žodelių. Taiyaroi begalėjo būti kame pasaulyje dar geresnė, dar malo- 
neusnė motutė.uz Aleksiuko *xiotutę??? ■ „

ilęldėsi Taucijionė taip pat karštai, kaip karstai šeimininkavo, ir 
namus valdė: daug,, dažnai, balsu, verkdama, be galo nusilenkdama Apyvąiz- 
dai. Vąkarais, dėkodtuia Jai už visa gera per dieną patirta, puldavo zę- 
mėn kryžium, ją, kaip gyvą, a jkabinda..ia, ją karštai bučiuodama, visus žo
džius tiesiog žemei sakyda.-a.' v * y „

„ - Juoda Že..ie, šventa žeme! AŠ tave nužemintai bučiuoju: tu 
mane nešioji, tu mane peni, tu mane linksmini...

Buvo pradžia kiekvienos jos vakarinės maldos. .
Visur matydama ko aiškiausią Dievo Apyvaizdos įsikisi/.ią, pačią 

Dievo ranką, prigimties uąivalus Taucvionė laikė Dievybęs dalimi, apie 
žemę neleido nė pikto žodžio išsitarti; lyg kentė, kad žemėjo reikia kar
tais nešvarybių padaryti. Ugnies neleido kitokiu vandeniu lieti, kaip tik 
tyriu, iš paties sulinio atneštu. Tikėjo giliai, net fanatingai.

Garbink tėvišką Ijalbą ir anos kalbrėdą, 
Nes prigimto liežuvio nemokėti gėda.

Dionizas Poška.
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G i r k a n tas

Humanisto žvilgsnis į tarptautinę būklę

PASAULĮ NUO BAIMES RYTOJAUS VADUOJANT

Kaip vieną antrojo pasaulinio karo tiksų vakarų demokratijos yra 
pažymėjusios išvadavimą pasaulio nuo baimės ryto jaus.Vadinasi,baimė ryto - 
jaus sudaro dabar visuotinio pobūdžio blogybę,kuriai pašalinti reikia įtemp- 
tųkulturingošio s žmonijos dalies pastangų.

Kas gi tą baimę sukelia ? Kas tas priešas, su kuriuo demokratija 
kovoja? (

Baimė rytojaus kyla iš netikrumo jausmo, iš nujautimo galinčių 
kilti žmogui pavojų,ar tai tas pavojus liestų jo teises,jo turtą,jo garbę, 
arba gyvybę.Kitaip sakant, baimė rytojaus pareina nu nepakankamo žmogaus 
saugumo.Kai saugumo, jausmas išnyksta,atsiranda baimė ryto jaus.Ta baimė tuo 
didesnė,kuo didesnias savo gėrybes žmogus stato pavojum.

Didžiausia tiek paskito žmogaus.tiek visos tautos gerybė yra laisvė. 
Tik gyvendamas laisvėje,žmogus,o su juo ir visa tauta,gali išugdyti savo 
individualines savybes,išvystyti visas savo fizines ir dvasines pajėgas pary
ti visokiariopą pažangą ir kurti geresnias gyvenimo są,lygas..Be laisvės ir 
atskiras žmogus ir tautos tik merdi.Dėl to už savo laisvę žmogus^visais 
laikais kovo jo.Iš pradžių su lygiais,vėliau su galingesniais prisnis,kurie 
i tą laisvę kęsinosi.Iš tos kovos žmogus išėjo nugalėto jas,Jam buvo pripa
žintos tam tikros teisės į laisvę, kurios vėliau buvo apvilktos i įsta
tymų formas.

Anglų "Bill of rights" ir prancūzų "Declaration des droits de 
1.home" yra mums geriausia žinomi tos kovos etapai.Mūsų laikais žmogaus 
teisės,kaip štai: asmens,sąžinės,spaudos,susirinkimų ir sąjungų laisvė,- yra 
įrašomos jau į visų kultūringų valstybių pagrindinius įstatymus,Peržengti 
šias teises yra mūsų laikais nekultūringumo,atsilikimo žymė,arba nusižengi
mas proeš civilizaciją, prieš žmoniškumą.

Tačiau,kovo už žmogaus laisvę ir mūsų laikais „nėra baigta. Nė ra 
baigta dėl to,kad gyvenant žmogui visuomenėje ,reikia nuolat.derinti atski
ro individo teises su viešuoju reikalu.0 čia valstybes valdžia dažnai yra 
linkusi pernelyg aukštai kelti tą viešą reikalą ir siaurinti.Individo tei
ses. Sunkumai,kurie kyla visuomenės organizacijai ,derinant individualinį ir 
kolektyvinį pradą gyvenimo santvarkoje, sukėlė gyvos diskusijas ir yra pri
vedę prie įvairių teori jų,ar doktrinų tam klausimui spręsti.Kaip kraštuti
numus reikia paminėti anarchizmą , visiškai atmetantį kolektyvinį pradą ir 
totalinį komunizmą, kuris beveik visai užgniaužia individualinį pradą. Vi
durio keliu yra nuėjusi demokratinė doktrina.Dėdama visuomenės santvarkos 
pagrindan individą su jam pripažintomis teisėmis į laisvę,demokratinė dok
trina neatmeta ir kolektyvinio prado,bet laito visus visuomenės junginius, 
tame skaičiuje ir valstybę,tik priemonėmis žmogaus asmenybei kelti ir to - 
bulinti . - Jeidu bus tobulesnis žmogus,tai yra tas vienetas ,is kurių su - 
si daro visuomenės junginiai,- soto demokratinė doktrina.,_ tai savaime iseis 
tobulesnės ir visos visuomenės organizacijos ir pati valstybė.-
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Dėl to demokratinė santvarka, kuri yra pagrista žmogaus teisių gerbimu, 
atstovauja mūsų laikų civilizaciją, kurios svarbiausią žymę sudaro 
tos teisės.

Tačiau be demokratijų yra pasaulyje ir kitokius santvarkos.Yra ir 
tokio s,kurio s žmogaus teises visiškai užgniaužia.Tokių santvarkų įsigalėjimas 
turi žmogui sukelti nerimą.Ir tas nerimas tikrai pradėjo reikštis,kol dvie
jų pasaulinių kerų protarpyje iškilo Europoje trys diktatūriniai sąjūdžiai, 
skleidę neapykantą visiems kitaip menantiems,pertiją pastotę aukščiau už 
visa,o prieš žmogaus teises pasikėsinę pačiu brutuoliousiu būdu. Č'ie sąjū
džiai, Įsigalėdami komunistinėje Rus i joje,fašistinėje Italijoje ir adati
nėje Vokietijoje ,sukūrė totalinius rėžimus,kurie žmogų padarė partijos 
vergu.Bartija čia pasisavino pačią valstybę ir pasidarė iš Jos priemenę 
savo užgaidoms siekti .Žmogus čia neteko visų savo tcisiUjtapo paverstos par
tijos robotu,kuris buvo naikinamas už mažiausią pasipriešinimą.

Dėl diktatūrinių valstybių agresingumo kilo pavojuj demokratinėms 
tautoms,kurios nesiekė nieko kito,kaip taikingo su visais savo kaimynais su
gyvenimo .Nacistinės Vo Meti jo s atviras siekimas paversti kitas tautos vo
kiečių kumečiais,negalėjo užsibaigti kitaip,kaip tik karu su visais Vokie
tijos kaimynais.Tuo tarpu laužydama tautų teises nacistinė Vokietija susi
jungė su kitom dviem totalinėm valstybėm fašistine Italija ir Japonija.Ko- 
munistinė Rusija faktinaį taip pat prie to sąmokslo prisidėjo,nes 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. ji pasirašė su Hitleriu sutartį,kuri atpalaidavo.nacistinei 
Vokietijai rankas rytuo sc./leido užpulti Lenkiją ir tuo pradėti antrąjį pasau
lini karą.O kai ir pati So, S-ga iš pradžių užpuolė Lenki Ją,vėliau Suomiją 
ir Baltijos valstybes,pasaulinis diktat.ūi'ų sąmokslas prieš demokratiją iš
kilu visu savo ryškumu.Tuo pačiu susidarė negirdėtas anksčiau pavojus žmo
gaus ir tautų laisvei.Išvadavimą iš šios Laimės gulėjo duoti tiktai demo
kratijos laimėjimas.

Tačiau piktasis vokiečių tautos genijus ir čia rado būdą pakenkti 
demokratijai,pastumdamas komunistinę diktatūrą 1 bendrą frontą su douokra- 
tija.Matydanas,kad komunistinė diktatūra ,laikydamos nuošaliai nuo karo , 
ateityje gali pasidaryti pavojingas konkurentas karo nusllpnintui^Vokietijai 
Hitleris pasiryžo 1941 m. vasarą sų tuo konkurentu susidoroti.Birželio <12 
jis pradėjo savo pražūtingą žygį i rytus-priversdamas komunistinę diktatūrą 
jieŠkoti susiartinimo su demokratijomis.

Nelaukta ginklo brolybė sudarė tam suartinimui palankias sąlygas. 
Pasirašius Atlanto deklaraciją,komunistinė diktatūra formaliai atsistojo į 
demokratijų eilę,ir sunkiojo valandoje buvo net vakarų demokratijų išgelbė
ta nuo kapituliacijos.Vakarų demokratijos,matydano s,matyti,tikėjo si,kad ko
munistinė diktatūra pasivadinusi demokratija ir formaliai pasižadėjusi gerb
ti žmogaus ir tautų teises, ' karui pasibaigus atitaisys padarytus
prieš tai teisės nusižengimus ir aktingai dėsis prie demokratinės taikos 
organizavimo pasaulyje.

Kai ašies valstybės kapituliavo ,kai trys totalinės diktatūros buvo 
sugniuždyto s,pasauli s galejo,rodos,lengviau atsikvėpti.Demokratijos idėjų 
laimėjimas ,rodos,turėjo dabar patikinti ir atskiram žmogui ir visoms tautoms 
reikiamą saugumą.

Bet ar grąžino pasauliui tas laimėjimas pasitikėjimą rytojumi ? 
Ar išnyko baimė to rytojaus not po to,kai Nuorenbergc teismas nv._a”.de
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nacistinės Vokietijos vadus"už nusižengimus prieš tautų teises ir 
žmoniškumų”? Ar padidėjo saugumo jausmas atskiriems žmonėms ir 
kai buvo sudaryta nauja tarptautino organizacija visuotinės taikos reika 
lams, iE kai^prasidėjo nepabaigiami pasitarimai ir konferencijos būsimų 
taikos sutarčių reikalui? Ar neslėgę oficialinę pergalės nuotaikų abejo 
tinas jausmas, kad demokratijos laimėjimas dar.ne galutinas, kad visas 
talkos rūmas gali pasirodyti pastatytas ant smėlio?

O kad. tas rūmas buvo statomas ant smėlio, buvo aišku visiems, 
žinojo, kad komunistinė diktatūra nėra jokia demokratija, ir kad jos 
priešingumo demokratijai neišdildys jokie vardo pakeitimai. Vadinant 
daiktus ne savomvardais, tegalima buvo sukelti ' •’* ’ ęnonaudingų
demokratijai maišatį aiškiose ligi šiol sąvokose. 0 kai, pasidalinant ka- 
ko laimėjimais, sovietu s-ga užėmė vienuolika valstybių su 14-5 milo gy
ventojų, ištikimu vakaru civilizacijai, susidarė įspūdis, ka<į demokratija 
po antrojo pasaulinio karo yra ūsstumta iš dar didesnio skaičiaus poziciją, 
negu prieš karų. Is to kilo baimė rytojaus ne mažesnėj negu, tuo metu, 
kai Hitleris grųsė Europai. 0 ta baimė dabar didėja dėl aiškią.! regimų, 
bet ne visiems sunrantamų..demokratįjos bendradarbiavome su oolsevikine 
diktatūra pasekm“ Juk štai, siekdamos palaikyti" tbendradarbiavimu, 
Vakaru Demokratijos, atsisakė nuo demokratinio tautų lygybės dėsnio, įve
dė veto teisę į organizacinį jungtinių tautų statutų ir padarė visų 
eilę kitų nusikalstamų skompromisų", iškrypdamcs iš tiesaus demokratijos 
kelio į diktatūros šunkelius. Tuo tarpu nematyti panašių nusileidimų is 
komunistinės diktatūros pusės. Ligi šiol nei viena taikos sutarčių, ne
žiūrint demokratijod pastangų, dar nepafcirašyta ir nežinia, kada prie 
pasirašymo galima bus prieiti. Sovietų kariuomenės, nežiūrint vakarų 
demokratijų protestų, greitu tempu varoma viso gyvenimo perdirbimas ant 
komunistinio kurpalio. Sudaromi nauji prietilčiai komunistinės diktatū
ros ekspansijai Balkanuose, Irane ir Tolimuosiuose Rytuose, otkomunisti- 
nė "penktoji kolona" rausiasi po demokratijos pamatais iš vidaus. Taigi 
Hitlerio šuleItas bendradarbiavimas ne tiek p?iar Gina^ko-runistina dikta
tūrą prie demokratijos, "Tick democrat"! J a s jįęęib diktatūros. Ir ^eilini s 
laisvos Europos ir Amerikos pilietis, kuris seka, tokia diktatūros ir de
mokratijų bendradarbiavimo evoliuciją, negali nesistatyti klausimo, į kur 
pagaliau tokia evoliucija turi pasaulį nuvesti?..

Euklido geometrija, kai nėra kitų kelių teoremai įrodyti, grie
biasi metodo, vadinamo deductio ad absurdum. Is pirmojo pokario meto susi
daro įspūdis, kad tokio metodo dabar imasi vakarų demokratijos savo santy
kiams su komunistine diktatūra į tikrųjų kelių įvelti. Tačiau milijonai 
žmonių, kurie šitų Euklido geometrijos gudrybių nežino, kenciadabar dide
lę baimę už savo laisvę ir net už savo gyvybę, ’jie nuolat prisimena vakarų 
demokratijų pažadų nuo tos baimės pasaulį išvaduoti.

Ar reikia minėti, kad tarp tų milijonų laisvės ištroškusių žmonių 
šiandie randasi ir lietuvių tauta, visas savo viltis sudėjusi į demokratijų 
laimėjimą... Demokratinis pasaulis negali jos^aplcisti, jos tragiškas liki
mas perdaug apsunkintų kultūringo žmogaus sųžinę* o moralinių principų 

kad ir tylus issižadėjimas būtų skaudus smūgis pačiai demokratijai.
USA senatoriaus' .Vande’nbergo pareiškimai, padaryti Amerikos Lietu

vių Tarybos delegacijai, prieš jam išvykstant į Paryžių, yra dar vienas 
autoritetingas liudijimas, kad didžioji vakarų demokratija nenuleidžia 
rankų prieš smurtų, ir kad amksciau, ar vėliau ateis laikas, kada ji tesės 
savo pažadų išvaduoti pasaulį nuo baimės rytojaus.
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"Kunigaikšeią miesto1'/.

0 Vilniau, o brangi, 
Tu visuomet lietuvio

šventa, aušrą aušrine, 
guosdavai kratinę:

eio Jogailos akį, 
šlaituos, cukęantėse Vilneles

Aamino Vytautą pusą kepurės salios,
0 iš Traką Kgsiūtis„kai į ĮJauną jojo, 
Tik tavo nuoduos amžinai užmigt ovujojo.

0 Vilniau, Gedimino sapnuose pražydęs, _ 
Ir laisvėj ir vergijoj vis kilnus ir didis, 
Kuirtą kartoms vaidilą maldose pašvęstas 
Ir amžiais, kaip žvaigždyną stębūklįngas rast 
Spindįs lietuvio sieloj be dėmes šašelio

verk r tėvu

bridui tu su Kirsti' 
ją kaip kūdikį švie.,._? 
in dūkstančią, tkundm 
idi vardac^tavo per pagauri

Vėl kelias praeitis žila,
Buvai širdis tu Lietuvos,

N'; t i 1 u c i v gi o cm ė v ė 1
Visi geležinis vilką
Vėl regim pro rūkus mums mojau i; Gediminą, 
Vėl Vytautas svečiuos į meną mus vadinu, 
0 menėje senoj Kęstutis mūsą laukia, - 
Veidai'j"
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ir mes prieš ją sustokim 
u to atminimo sklaidos, 
y kĮnjpnčg miega, 

niekas nebekels is žemės keršto diego, 
brolis broliui bus vėl mylimiausias brolis, 
baltas vyti s skries „per „dangą vėtros šuoliais 

•io t ui e, 
lūli, 
?.s ir pievas,

kape

Nuo
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Te
Te
Te pasuku sene,, kai.; už
Kuri kalnelyje po topil
Apgaubia klonius ir upe
Tesaugo mūs laukus vėl mūsą Dievus.

Kr.i vasarvidy Jo ranka pakilus laimins 
lig Bruksiu, visus lig Uloę I

Jam Agnus Doi gaus visą bažnyčią bonėa
Ir maldai falangą puls, Vižainiui ir Svcnčiony 
0 Traku ežero aušroj pakeįtos vilnys
Vėl kaip senę, garbė į aukštą krantu vilnys 
Ir dulkes nes i, dugną nuo seną j u Plytą 

veikius naują laisvės rytą
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- 11
Vemer von Hoidenstam

SENE G U N N E L

Mums lietuviams pabėgėliamsMums lietuviams pabėgėliams, įvedi joje radusioms pastogę 
ir prieglobsti, pravartu aečiau susipažinti su švedų kultūra. 
Redakcija yra pasiryžusi supažindinti savo skaitytojus su 
švedų kultūros atskirų sričių_kai kuriomis apraiškomis.Pra - 
dedame nuo dailiosios literatūros .Čia. išversto dalykėlio au
torius Vemer von Heidenstam /lc59-1940/^yra viena iŠ stam
biausių švedų literatūros figūrų praeito šimtmečio pabaigo - 
je.Savo pirmuoju eilėraščių rinkiniu "Vallfart och vondringS' 
ar" atveria Heidcnstamas vartus 1 naują poetini aukso amžių 
švedų literatūroje .Beveik vienu ypu nušluodamas natūralizmą 
ir "šiaučišką" realizmą", jis duoda impulsą naujam savo rū
šini daug kuo skirtingam nuo seno,romantizmo .Nesiloisdamas i 
socialinio,religinio ar gamtos mokslų spekuliacijas, Heiden- 
stamas lieka vienu iš ryškiausių ir principams tvirčiausių 
švedų estetikų.Nors Heidcnstamas prozoje gal ir neiškyla iki 
to paties lygio, kaip poezijoje ,bot plačiose Švedų masėse 
jis liks nemirštamas dėl savo tautinio epo "Karolinerna" . 

/Karolicčiai/siš kurio ir šis apsakymėlis imtas,- kur auto
rius istorinėje tikroje aplinkoje ir istoriniais peronažais 
vaizduoja švedų karaliaus Larolio XIIsunkiusvlaikus. Nuo 
viena kitos nepriklausomos novelos ,iš kurių šis veikalas sa 
dėtas,anot švedų literatūros kritikų,teturi tik du didvyriu- 
patį karalių ir švedų Tautą,iš kurių geriausiai pavaizduota

jt

i.
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su jos paprastų kasdienių pareigų pildymu.jos nepaprastu su
gebėjimu didvyriškai pakelti ir tęsti vargus prieš daug stip- 
re snęp riešo galybę.Hoidenstano nacionalizmas yra gryna nuo
taikos religija,nieko bendra neturinti su bet kuria politine 
doktrina.Pagal ji tikroji tėvynės pajėga glūdi no jos kari - 
niame pašiau..‘Šime tiem vandenyje tiek sausumoje - erdvės tada 
dar nebuvo nugalėtos - bet tame, kad jos didieji prisimini
mai liktų šventenybėje išlaikyti.

Hoidenstanas buvo švedų Akademijos narys ir 1916 m. ga
vo literatūrinę Nobelio premiją.

J.Ls.

Rygos tvirtovės skliautėtame požemyje sėdėjoRygos tvirtovės skliautėtame požemyje sėdėjo aštuoniasdešimtmetė 
mo prižiūrėtoja Gunnel ir verpė.Jos ilgos rankos buvo^gysloto s, krūtinė 
>sa, paplokščia, kaip senio.Keli reti balti plaukų kuokštai drybsojo ant 
ų, ji ryšėjo užpakaly sumegztu mazgu skarele.

Ratelis tarškė jo, trimitininkas berniukas gulėjo ant akmeninių grin- 
prieš ugniakurą.

- Senute, - tarė jis, - gal padainuotum ką beverpdama?Aš iš tavęs 
ikad negirdėjau nieko kito, kaip tik barantis ir pykstant.

Valandėlei ji nukreipė i ją savo pavargusias ir piktai šaltas akis
- Padainuot? Gal apie tavo motiną,kurią įsoinę 1 ratus nuvežė mas- 

.iams^ Gal apie tavo tėvą,kuri pakorė ant džiovyklos kamino? Aš noriu pra- 
kti tą naktį,kada gimiau,prakeikti pačią savo ir kiekvieną žmogų,kuri aš 

: sutikau.Pasakyk man nors vieną,kuris nebūtų bia.uresnis ,negu kad apie 
kalbama

S 
s®

a

■E sa 8

11



- 12
- Jeigu tu padainuotum dainelę, tu pralinksmėtus,senute, o šį va- 

Ikarą aš taip noriu matyti tave linksmą.
- Tas, kurį tu natai žaidžiant ir juokiantis, yra ne kas kitas,kaip 

ttik didelis vaidinto Jas.Vargas ir gėda yra viskas, ir tik už mūsų nuodėmes 
ir už mūsų žemumą štai atėjo saksonlečiai apgulti miesto.Ar tu girdi saudy- 

!mą ! Tešaudo I Kodėl tu šį vakarą neini sargybos prie pylimo,kaip visada, 
kam guli čia ir tinginiauji ?~

- Senute, ar prieš išeinant tu negalėtum pasakyti man nors vieno 
ramaus žodelio ?

- Prilupti tave galėčiau,jei nebūčiau taip pasenus ir jei mano am
žius nebūtų manęs^taip sukūprinęs,jog net akių negaliu pakelti į dangų .
As nori,kad tau išpurčiau? Ar jie^manęs nevadina burtininke? Ar nori, kad 
aš tau pasakyčiau, jog toji įstriža raukštė virš tavo akių reiškia skubią 
mirtį? Aš įžvelgiu ir ateinančius metus, bet iki tol, tol aš įžvelgiu, ma
tau vien tik įtūžimus ir žemus norus.Tu blogesnis už mane, o aš blogesnė 
už savo motiną, ir visa, kas gimsta, yra blogesnis už tai, kas miršta.

Ji atsikėlė nuo akmeninių grindų ir pamaišė nuodėgulius.
- Aš noriu tau, senute, pasakyti, kodėl aš prašiau tavęs ištarti 

bent vieną nuoširdų žodelį.Senasis generalgubernatorius šiandie įsakė,kad 
iki ateinančios nakties visos moterys, tiek senos,tiek jaunos,tiek sveikos, 
tiek ligotos, išsinešdintų ir daugiau nevalgytų vyrų duonos. Tos, kurios ne
klausys, bus mirtimi baudžiamos, Kaip tu, būdama aštuoniasdešimt metų ir to
liau neišėjusi, kaip per kiemą iki svirno, tokiame šaltyje galėsi klaidžio
ti po miškus ir laukus ?

Ji nusijuokė ir vis smarkiau ir smarkiau mynė ratelį.
- Ha-ha' Aš to ir laukiau,nes taip ittikimai tvarkiau aukštojo po

no svirną,ir saugojau viską, kas jam priklausė, 0 tu,Jan ! Ar tu nei kiek 
nenusimeni, kad tau niekas nebeiškeps nieko pečije ir nebepaklos an suolo? 
Kokį gi kitą jausmą gali vaikai turėti~? (k’.rbė Dievui,Dievui,kurs pagaliau 
užtraukia ant mūsų savo rūstybės y rykštę.

Ji sunėrė rankas ant savo rudų garbanotų plaukų.
- Senute, senute :
- Nutilk, sakau! Palik mane ramybėje ir leisk verpt,kol aš pati 

atsidarysiu duris ir išeisiu su šiuo žemiškuoju gyvenimu atsiskaityti.
Jis pažengė porą žingsnių į priekį ratelio link, bet paskui apsi

suko ir išėjo.
Ratelis traškėjo ir traškėjo tol, tol ugnis užgęso.Sekantį rytą 

trimitininkas Jan sugrįžęs atgal rado skliautėtą požemį tuščią.
Apgulimas buvo lėtas ir sunkus.Atlaikius pamaldas, iš miesto į snien 

guotas vasario dienas ,iškeliavo visos moterys, nusilpusios ir ligotos bu
vo paguldytos ant neštuvų arba į ratus. Visa Ryga pasidarė lyg vyrų vienuo
lynas ,neturįs nieko duoti tiems išmaldos prašančių moterų būriams,kurie 
karts nuo karto prišliauždavo prie pylimo. Vyrai vos teturėjo duonos savo 
alkiui nuraminti', o tvartuose išalkę arkliai suplėšydavo vienas kitą, su - 
griauždavo ėdžias . rba išgrauždavo didžiausios skyles medinėse sieno
se. Dūmai dengė nudegintus priemiesčius, o naktimis kareiviai būdavo dažnai 
pažadinami perspėjimo ženklų ir ištraukdavo iš lubų ten susmeigtus kardus.

Trimitininkas Jan grįžęs vakarais į požemį, kur jis ir senutė bu
vo įsirengę gyventi ,beveik visada rasdavo paklota ant suolo ir šalia jo 
ant kėdės padėtą indą su apipelėjusiu valgiu .Jis gėdijosi kaą nors aplėktai 
kitiems pasakyti,nors siaubas jį dažnai paimdavo.Jis tikėjo,kad senutė žu
vo pusnynuose , ir kad ji, pilna gailesčio už^savo buvusius kietumus, vaikš
čioja nerasdama ramybės.Iš baimės jį kortais šiurpas nukrėsdavo ir ne vieną 
naktį jis geriau miegodavo sniege prie pylimo.Susistiprinęs malda jis nu. 
rimdavo ir pagaliau pasijusdavo labiau nustebęs negu nusigandęs,kai kartais
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atrasdavo suolą visai neliestą ir kėdę tuščią.Tada Jis galėdavo atsisėsti i 
prie ratelio, iš lengvo Ji minti ir klausytis to taip pažįstamo tarškėjimo 
kurį jis dieną iš dienos girdėjo nuo pat savo gimimo.

Bet vieną rytą atsitiko,kad generalgubernatorius, pagarsėjęs sep- 
tyniasdešimtpenkiametis Erik 1 Dahlberg .išgirdo smarkų šaudymą. Įniršęs ir 
neiškęsdamas atsikėlė jis nuo savo brėžinių ir įvairių pastatų vaškinių mo
delių.Kaip jo jaunystės šviesių kelionių po grožio vertybių kraštus prisimin 
nimui, ant sienų kabojo puikūs Romos griuvėsių vario raižiniai, bet jo pir
ma taip švelnus veidas buvo jau rūpesčių išvagotas, o aplink jo siauras,be
veik baltas lūpas buvo suakmenėjęs kietumo ruoželis.Jis pasitaisė sao dide
lį ant pečių nudribusiomis garbanomis peruką ir drebančios rankos nagu per
braukė per savo ūsus,o eidamas laiptais aukštyn stipriai pasirėmė lazda
į akmenis ir atsiduso-

- Ak mes švedai, mes Vazų kraujo giminaičiai,kurie savo senatvėje 
tegali tik kaltinti ir prakekti ir,pagaliau,tamsos bijodami,sėdėti savo 
kambariuose... mes savo sieloje nėšio jiame juodą sėklą iš kurios laikui 
bėgant išaugs šakotas medis, pilnas kaip tulžis karčių vaisių.

Juo toliau jis ėjo, juo darėsi, piktesnis ir kietesnis,o,pagaliau, 
atėjęs prie pylimo, neužkalbino nei vieno.

Keli batai!jonai buvo išsirikiavę su vėliavomis ir muzlsa.šaudymas 
buvo jau paliovęs.?ro vartus grįžo palaidi ^būriai karių,išvargusių Ir krūvi 
pų, ką tik atmušusių priešo antpuolį „Paskučiausia visų ėjc liesas bejėgis 
senis, jo krūtinė buvo kordu perkirsta ir sruvo krauju,ant rankų pries save 
rūpestingai jis vilko nušautą berniuką.

Erik Dahlberg prisidėjo ranką prie akių,kad geriau įsižiūrėtų .Ar 
žuvęs nėra tik trimitininkas Jan, berniukas iš tvirtovės?Jis pažino jį is
jo garbiniuotų rudų plaukų.

Vartuose ant akmeninio stulpo sukniubo jėgų netekęs nešėjas ir, 
paliko ten sėdėti su savo žaizda ir mirusiu berniuku antakėlių.Keletas ka
reivių pasilenkė apžiūrėti žaizdos ir nuo krutinės nupiešė kruvinus marš
kinius .

- Kas čia ! - surike Jie ir atsitraukė at'ul.Juktai moteris !
iau prisilenkė pažiūrėti jos veido.Galva nusvi 

nusmuko, ir balti ptaukų kuokštai nudribo

b*

p?

Nustebę ^ie dar a: . 
ro mūro pusėn,šikšninė kepurė 
ant akių.

- Tai Gunnel, svirno 
Ji sunkiai atsikvėpė
- Aš nenorėjau palik 

Kadangi aš apsivilkau vyro dr 
tu su Įeitais pylime ,aš

Kareiviai ir ka 
rio įsakymus Ji peržengė 
drebėjo jo rankoje ir a'

Iš lengvo jis i
- Vėliavom gerbk ! - tarė

irtininkė 1 
iširs aide.
,io šiame pykčio pasaulyje.

įbužials ir dieną ir naktį ėjau tarnybą kar-
vyrų duoną.
Dahlbergą, ku-
kietas,lazda

.■J

ir

=m b’dėjolūpos

Juozas Lingis
Stockholmes,l?46m.rugsėjo

Išvertė 
mėn. 26 d

nau, kad as ne be teisės valgiau 
Pinkai abejingai pažvelgė į Erik 
Jis tebestovėjo tylu- ir liūdnai 
mušdavo į akmeninį grindinį.

pasisuko į batalijoną. ir jo plonos 
jis.
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Pro rudens salta miglą, pro naktį 
Ir pro vėlinių juodus ’varpus 
Atsišauk, mano žeme, imk. plakti 
Ir pro vėjo nuskintus lapus.

Pražydėk mano sieloj kaip žiedas,
Kaię Dubysos laukų lelija, 
Puošk viltim ištrėmimo Kai ėdąs 
Ir skambėk kaip giesme širdyje.

Pro kapus ir pro kryžius tu kelkis, 
į pavasario žemę mus enuk^ 
Tavo balso, kaip duonos išalkęs 
As meldžiu: — Lietuva, at sisauk.

Atsišaukę kai kelionėj parpuolęs
Toko grįžt į tave nerandu,"
Kai po kojomis skurdžiai It uolos, 
Rankos .pilnos, kaip šerkšne, žaizdų...

Atsiss.uk, tavo tolimas šauksmas 
Te per visa pasaulį aidės, v 
Atsišauk, tavo šauksmas tešauks mus 
Sveikint laisvės žvaigždės.

Lietuviu Draugija Švedijoje ėmėsi išleisti savo laikraštį. Ir štai 
tamstos, mieli tautiečiai, gaunate pirmąjį laikraščio numerį.

v Laikraštis išeis vieną kurtę per ‘mėnesį. Jo charakterį malonūs 
tautiečiai matote patys. Esame ‘kupina, vilties, kad ateity galėsime jį dar 
patobulinti. Bet laikraščio tobulinimas priklauso ir nuo jūsurf pačių, mieli 
tautiečiai. Todėl mes prašome visą, tiek skyrių tiek pavieniu asmenų, atei
ti į talką įvairiomis žiniomis, pastabomis, pageidavimais, sava kūryba. 
"Pragiedruliai" turi tūpti "visų Švedijoje gyvenančių lietuvių laikraščiu. 
Visas žinias ir visą medžiagą prašome siųsti B-jos sekretoriui: Dr,S.Pet
rauskas, Backvagęn, 61, Liidsommarkransęn, Stockholm.

Laikraščio tobulinimas priklausys nuo to, kiek jūs,.mieli tautie- 
3iai, paremsite mus materialiai. Iki š.m.galo D-jos valdyba pasiryžusi išk
leisti tris numerius, todėl visi, kas neiesvlaikrasti gauti, prašomi pri
siųsti savo tikslų adresą, ir tris kronas, už kurias laikraštis bus siunti
nėjamas iki metų galo. Jeigu kas be.šios prenumeratesvišsigalės atsiųsti ir 
didesnę auką, D-ja būtų tam labai dėkinga ir savo ruožtu stengtųsi jam atsi
lyginti, tobulindama laikraštį. pinigus siųsti d-jos iždininko‘vardu; 
c.ing.Iz.Mališka, Flemminggatėėl, I tr.o.g./c/o Urbonas/, Stockholm.

Žinodami tamstų, mieli tautiečiai, pasiilgima žodžio gimtąja kal
ba ir tamstų dosnumą lietuviškai spaudai, tikimės, kad tuo pačiu nuoširdu
mu moraliai ir materialiai paremsite musų leidžiamus "Pragiedrulius".

LIETUVIŲ. DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE VALDYBAS
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PARYŽIAUS KONFERENCIJAI PASIBAIGUS

Pustrečio mėnesio užtrukusi Paryžiaus konferencija spalių 1S kuk
liai ir taniai pasibaigė Ramiai ta prasme,kad viskas vyto pagal nustatytą 
tvarką.Net konferencijos pabaiga iš anksto nustatyta,o tuo tarpu ten turėjo 
būti apsvarstyta gana daug klausimų,svarbių ne tik Europos bet ir viso pa
saulio taikai.

Pirmiausia reikia pažymėti,kad dėl konferencijos sušaukime datos 
anglosaksai ilgai negalėjo susitarti su sovietais .Kai "kc-turi _ didieji" su
sirinko š.m. balandžio m .Londone dėl kylančių sutartyse klausimų pasitarti, 
pasirodė,kad priešingumai tokie dideli,jog jų neįmanoma nugalėti.Zinistc - 
rial,net bendro komunikato nesutarę,įšals '•'o!-ė ,Diplomatiniu keliu USA ir 
Didžioji Britanija vėl mėgino klabinti į sovietų euris,siųlydami konferen
cijai naują datą. Tik USA smarkiau paspaudu3,pavyto Išgauti sovietų suti
kimą taikos konferencijai liepos mėn. P.ę-t.nl dienai Paryžiųje.Ten pat susit- 
tiko ministerial antru kart sutarčių projektams ir konferencijos tvarto!
svarstyti .

O vis dėlto toferenci jo jo darbas s landžiai nėjo,nors konferencijos
data ir buvo nustatyta.Bu 70 matyti,kad. soviet?,! siekia teitos konferenciją 
atidėti dar tolimesniam laito!.Tačiau iš USA pusės buvo pareikštas griež
tas nusistatymas šaukti konferenciją nustatytu ltd to vlstiek,ar sutarčių 
tekstai bus parengti ar r.o.žinoma, tie tekstą.1 ir lito neparengti.

Antruoju klausimu - dėl konferencijos tvarkus - susitarti pavyko

atsirado spaudžiant sovietams,tai 
su anglosaksais.Sovietų S-gos pu- 
kražtal.Dėl to, kilus ginčams ir 
2/3 balsų dauguma pries sovietus, 
pene ijos "dieną Kolotovas įsakmiai 
ta tos konferencijos balsavimais, 

ai visą darbą teks prade-

: g

"U

i'i

šmė,imant dėmesin,kad ji bu 
gurnams išlyginti,pasidaro beveik lygi nuliui, 
urbi tuo, jog Ji viešai visam, pasauliui parodė 
os reikalais.Iš Bary

lengviau.Nusistatyta,kad tonfarenoi ja turės patariamąjį balsą.Vadinasi,ji 
ji išklausys mažesniųjų valstybių pasiūlymų ir perduos juos "ministerių 
tarybai.Perduos ne visus pasiūlymus,o tik tuo s, tori e konferencijos bus pri 
imti 2/3 balsų.Pasiūlymai priimti paprasta balsų douguma-.perduodami taip 
pat tarybai,bet ji gali jų nesvarstyti.čia padvelkė didelio. naujove.Pasida 
rė aišku,kad mažųjų teisės užgniaužiaaoa,3ct joms buvo leista kalbėti iš 
konferencijos tribūno s. Ta teise jos ir pasinaudojo iškeldanos to kelio pra
gaištingumą, i kurį stumiamas tarptautl 

Kadangi šitoji "nauja tvarka1’ 
konferencijoje mažesnės valstybės nuėjo 
sėje paliko jos pačios okupuotieji trys 
balsavimams einant,lengvai susidarydavo 
Sovietus tai itin erzino .Paskutinę kci..f 
pabrėžė,jog Sov. S-ga nelaiko save sūri
Vadinasi,kai reikės svarstyti taikos sutartis, 
ti iš pradžios.

Dėl to,konferencijos praktiškoji reil 
vo šaukta esamiems prie” 
Tačiau, konfcrenci ja yra __ _____ _________________
kaip tikrumoje yra su talkos reikalais.Iš Paryžiaus konferencijos tribūnos 
pasauliui teko išgirsti,kad čia stovima stačiai prieš nenugalimas kliūtis. 
Tikslai,torių siekia taikos sutartimis Sov, S-ga ,yra griežtai priešingi 
USA ir Didžiosios Britanijos nusistatymui įgyvendinti taiką Europeje.Prie
šinga yra taip pat ir sovietų taktika„angloseksų siekimams galimai greičiai 
čiau sutvarkyti Europos gyvenimą taikos pagrindais.Sovietai,užėmę vienuo- 
liką valstybių su 145 milijonais gyventojų,norėtų galimai ilgiau palikti 
okupuotose šalyse nekontroliuojamais šeimininkais.Dėl to jie vilkina tai
kos darbą,nebūdami suinteresuoti nei konferencijomis nei taikos sutarti
mis

■ - j
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kitaip reikalams susiklosčius,konkretūs klausimai,dėl kurių nepa
vyko susitarti,turi tik antraeilės reikšmės.Jie yra nelyginant gairės, ku
rios rodo, iš kur eina pagrindiniai priešingumai ..Šitaip žiūrint i "ginčo 
ojektus" konferencijoje,galima juos suskirstyti į dvi grupi.Prie pirmos 
grupės tenka priskirti visus tuos ginčus,kuric yra kilę gėl sovietų impe - 
rialistinės ekspancijos į viduržemių Jūrą,čia paminėtini ; Italijos kolo - 
nijų klausimas,Triesto uosto priklausomybė.Bulgarijos sienos Ištaisymas 
Graikijos sąskaita ir konferencijoj nesvarstytas,bet drumstęs jos atmosfe
rą Dardanelų sąsiaurio klaus imas.Prie antros'grupės turi būti priskirta 
toki dalykai,kurie veda į komunistinės diktatūros įsitvirtinimą Balkanuose, 
kaip štai’.politiniai rėžimai okupuotuose kraštuose ir Jų santykiai su išo
riniu pasauliu,trafikas Dunojumi ir pan,*

Kai Sov. 5-ga reikalauja bazių šiaurės Afrikoje,siekia paimti Ju
goslavijos vardu Triestą ir kontroliuoti Dardanelųs,ne tik kad anglams , 
bet tur būt jau niekam pasaulyje nesudaro paslapties sovietų užsimojimas 
pasidaryti Viduržemių Jūros valstybe. Bet toje Juroje iki šiol šeimininka
vo britai. Jie ir dabar~'nėra linzę kai nors to šeimininkavimo užleisti .Per 
Viduržemių Jūrą eina britų didysis kelias į.Indiją.ir to kelio saugumo 
klausimas suda,rė visuomet kortinį britų politikos akmenį .Dėl to bev. kurių 
kompromisų čia laukti netenka.Ypač po to,kai sovietų politika Balkanuose 
visai aiškiai parodė savo tikslus.

Taip pat negali anglosaksai iš principo sutikti su varoma Balkanų 
sovietizacija.Sovietų S-ga 1942 n. yra pasirašiusi Atlanto deklaraciją,kuri 
patikinatautons laisvo apsisprendimo teisę .Paskelbusi d<-.mokreti Ją.Sov . S-ga 
praktikoje nesilaiko jos dėsnių, o USA ir D. Britanija laukia Balkanuose 
demokratinių rinkimų.Be to,anglosaksai norėtų pakelti nuo Balkanų "geleži
nę uždangą" .įvesti laisvą su Balkanų kraštais susisiekimą.laisvą plaukio
jimą Dunojumi ir pan.Visn tai nepriimtina sovietams su jų "atsitvėrimo nuo 
buržuazinio pasaulio" sistema.Tokius anglosaksų reikalavimus sovietai va - 
dinaįslkišimu į Balkanų kraštų vidaus reikalus..

Žodžiu sakant, Paryžiaus korf epęncį.'.o.ie susidūrė du politiniai ir 
du ideologiniai pasauliai; galima Juodavo f in--i rytais ir vakarais , ar 
diktatūra ir demokratija, bet negalima užgtnč.y-.l fakto, kad pasaulis kaip 
buvęs prieš karaą, taip ir dabar tebėra susiskirstęs dvi om bokalo-Susiskirs 
tymas tiek ryškus, kad konferencijoje jam ncv.rojo reikšmė.% net pagrindi - 
nis šiuo atvėju požymis; sąjungininkas ar priešas.?v, Bov, S-ga reikalavo 
perleisti kai kurias Graikijos teritorijos sritis Bulgarijai,nors Bulgari
ja kariavo Vokietijos pusėje ir buvo užpuolusi 2naiki ją,Taigi,Suv, S-ga 
parodė savo priešui tiek simpatijų,kad net iš sąjungininko norėjo atimti 
dalį teritorijos,kad ją atiduotų priešui ..Visa mįslė lengvai įspėjama-jei 
atsiminti,kad b Bulgarija šiandie yra sovietų beze. o tuo tarpu kai "są - 
jungininkas" Graikija naudojasi anglosaksų parama-

Išryškinusi pasaulio pasiskirstymą ir to pasiskirstymo pagrindus, 
Paryžiaus konferencija Iaj leidžia įvertinti ir taikos perespektyvas.Jos 
neperdidžiausios, bet kol nei viena pusė nenori imtis galimo lūžio pasek
mių,to lūžio,reikia manyti, bus iŠ.engta.
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Buvau archyvinis žmogus.Vieną gražią dieną,tiesiog pačiu vidurva
sariu .palioviau buvęs net archyvo žmogumi,o tiesiog tapau bedarbiu.Draugai 
prieteliai.pažįstami ir visai nepažįstami padarė taip,jog staiga,nelyginant 
iš dangaus, nu krito tarnyba laive .Laive,kuri s plaukia į Rio de Janeiro , Mon
tevideo .Buenos Aires.0 ten tiek daug lietuvių.Puiki proga bus pasimatyti 
su jais.Nudžiugau neapsakomai.Ruošiuosi ir jaudinuosi.Aš sausumos žiurkė, 
o čia tokia ilga kelionė .Viso labo net 25.000 kilometrų.

Visi sunkūs sentimentai turi pra?;utl .kai jau atsiduri stoty prie 
greitojo traukinio , maunančio į Go eteborgą.Dr augai išlydėdami linki:

- Parvežk mano vai loams beždžionę ’ - sako vienaą.
- 0 man kokį no?.s gyvą daiktą,bet kad butų iš Brazilijos !
Pirmieji nemalonumai traukiny .Mano numeruoton vieton,man ko r i do - 

riuj bespoksant,kraunasi savo daiktus storas ponas ir įsinervinęs švaisto 
lauk mano mazgelius.Imu aiškintis.Saukiuosi vagono palydovo pagalbos.Pasi
rodo ton pačion vieton parduoti du bilietai.Dūšios gilumoje keikiu Ooook 

_>cnndrovę ir iš palydovo gaunu dar geresnę vietą^prie lango, tiesiai į mėne
sienos vasarinę naktį. Storulis susijaudinęs aiškina,jog jam esą sykį nu - 
tikę,kad jį Anglijoje iš miegamojo vagono I.ovos vienoje pižamoje iskraustę. 
Vaidinasi,man čia Švedijoje geriau pasibaigę negu jam Anglijoje,

Mūsų kupė vidunakčiu prasideda koncertas.Storulis mano pirmykštė
je vietoje kontrabasu baubdamas knarkia.Išdžiūvusi poniutė jo pašonėje dis
kantu švilpdama jam pritaria.Kažkoks pono ils,išsiuvęs batus ir atsisagstęs 
liemenę,retkarčiais šnirpšdamas ūbauja,'.' sdidus .išsitiesęs karininkas 
kukliai snausdamas judina lūpas lyg komandą duodamos.

Miegoti noro nėr.Mintys skrieta labai^toli.nors vi sos .jog surištos 
su tuo pačiu objektu - tolimais nematytais krautais.imu galvot,i,Iroms lie- . 
tuvis bus tasai pirmasis at/iūūrsn Pietų deriko jo.

Pasakojama,jog Krištupas Arcišt-vskis , lis ;.v vrų bajoras .kilęs .1 š Ar- 
ciševo kaimo Prūsija j e,tesimokydamas Hagoje !'• Hr.iuse.'.yje.Lietuvos Etmono 
Krištupo Radvilos prikalbintas,dalyvavęs sąmck.m.o pries tuometinį LleTuvos- 
Lenkijos karalių švedą dgimantą III. '.at, buvė ruošiamais vedą pakeisti 
prancūzu Gestonu GrlernieČiu .Sukilimą, belgai susexe .Arcisevskio laisxus , 
kaip įrodomąją medžiagą,belĮsų valdžiai esąs 1 vertęs Su?ieha? suris tuo me
tu studijavo Liu*’or.e .zi .'/.Imantas III pa"-ej tavo -aa iš tini r. ką išduoti .Arei 
ševskis išsigandęs 162 r «•, Įstojo Vok'. rų .indi jos Kampan!, jos kariuomenėn ir 
išplaukė Brazilijon,kame pagarsėjo dantų kovose su ispanais ir portugalais. 
Garsiam karžygiui nusikaltimą dovanojo jau Vladislovas IV.1645 m. Arc.isev- 
skis gįžęs namo buvo paskirtas adder!jos viršininku ir lo4' metais nar
siai apgynė Lvovą nuo kazokų antpuo.'td

Prisistatau savo valdžiai.Jūrininkų namuose pasirašau laivo kny - 
goję - rullėje.Vadinasi,patapau Jūreiviu.Senas parašas vienoje u vedų juri
ninkų bažnyčioje sako,jog esančios trys žmonių rūsys: gyvieji,mirusieji ir 
jūreiviai.Išeitų,lyg jūreiviai yra kažin kokia speciali žmonių rusls,jie 
nei gyvieji,nei mirusieji... , . „ , x ... T.

Pirmoji draugystė pasidaro laivo su laivo favoritu šuneliu,.-s •. 
mane linksmai sveikina,ponašu,lyg šuo šunį tuojau pažįsta...
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Apsižiūriu savo kajutėje.Susitvarkau savo daiktus,ir vėl pasijuntu 

reikalingu žmogumi.Jau nebe archyviniu.Susipažįstu su laivo karininkais ir 
inžinieriais bei mechanikais.Jie visi mieliųir puikūs žmonės,priima mane 
savo šeimon,visai nekreipdami dėmesio,kad aš ne jų tautietis ir kad aš pa
bėgėlis.

Išplaukimo diena maloni pažintis su pačiu vyriausiu laive - su kapi
tonu .Tai" neaukšto ūgio lieknokns senis-pražilusiais plaukais,mėlynomis aki
mis ,besišypsančiu veidu,kuris kiekviena proga mielai pratrūksta kiek gomu- 
riniu nuoširdžiu juoku.Jis manęs kūrusias! ar tai pirmoji mano jūrinė ko - 
lionė.Jo išvados aiškios. Turėsiu sirgti jūrine liga.Jis juokiasi,o aš spi- 
riuosi nesirgsiąs ir gana.

Liepos 15 dieną be 10 min. 24 vai,du mr.žilinkai vilkikai stenėdami ir 
ūbaudami,nuvilko mus nuo krantinės,pašvilpavo keistais trumpais ir ilgais š 
šūkavimais,nusuko laivo paskuigalį link miesto,1aivo nosį pastatę link jū
ros ,atsisveikindami pavargę kurčiai dūstelėjo ir paleido mus kelionėn.

Oras pats bjauriausias .Lietus pila kaip is k?.biro .Vėjas šiaušia plau
kus ir negailestingai pučia kiaurai per visus rūbus-mirksėdami išnyksta 
spalvotieji Goeteborgo žiburiai,retkarčiais pro šoną praslenka raudoni kelą 
rodą bolerial.Nakties tamsuma vis stipriau spaudžia laivą.Pramaunamo salelę 
Pater Foster,o nuo jos jau atvira jura puškėdama ir nirsdat-a gana rimtai 
siūbuo ja mus ir migdo.Nieko daugiau nelieka tik miegoti .Tekumo j e vos mirgą 
Norvegijos švyturių žiburiai atrodo toki pailsę ir nuvargę,jug mano akys 
pačios nenugalimai merkiasi.

Pirmosios dienos laive gana keistokos .Nelabai aišku nei kas veikti 
nei ko griebtis.doriausia bus susipažinus su pačiu laivu.Laivas visai naujas 
ir labai gražus.lis nustatytas vos 1944 m. auna po 15-1 < mazgų per valandą* 
Buvo dienų,kad padarydavome net 420 jūrmylių per parą.

Keleivės,poniutės ima visai rimtai sirgti.Jau daugiau kaip pusė jų 
prie stalo nesirodo.Suvargęs ir sušilęs prancūzas ninisteris bėgioja laip
tais aukštyn ir žemyn besirūpindamas savo susirgusia clcgan-ti'skc z onr . 
Čilietis,mielos petingas ir- šviesiaplaukis,nusiginąs,nes jo juodaplauke 
žipona,jau kelinta diena neišeina iš kajutės,o^mazutis jų barniu x?.s ,xaip , 
tikras jūreivis ”am.os nesaugomas spėja. išlandžioti visus laivo kampus bei 
kampučius. ' ■ v. . ..

- v Visi lauki--ic pi radi eni o ,-Tau ankstyvu priešpiečiu horizonto pasirodo 
žemė‘.Džiaugia si visi.Iš kiek ūkano tos tolumos spokso į mus to u.?. Kanarų sa - •. 
lų kalnai .-Reiškia jau mes Afrikoje «N c Va; ; traudamas Inu iu,kaip atrioys ta _ . 
Afrika, juk kas, n.?, galinu, iš musų r

Apie 11 vai. i
'džio jau.mes sėdimo prie krenti 
iš kranto .Per Jas liejamas 
kelionei ten ir atgal,. _ , v _ . + • • 2®

Pietūs šiandien kiek anksčiau .Visi linksmi.Juk žemė._ onios, ir tos , 
kurios sirgo,šiandien išsipusčiusios sėdi prie stalo ir puikiai valgo^lc- 
go.ntlško-ji prancūzė dži ver damo si aiškina,kad-jai lobiau p: tiktų jei mes 

visuomet būtume tokiame ramiame•vandenyje... ?•tscit uoste. ■ '
Baigiant pietus,kopi ienos įduoda n pundą rastų sakydamas,Jog as tu 

riu nuvažiuoti į uosto valdybą.parodyti mūsų popierius ir sutvarkyti musų 
uoste stovėjimo reikalus.'is pats Į krantą oiti_nenori.

Kaunuosi uniforma ir skubinuosi utlikci riusų reikalus, no s c - 
sime vos porą valandų. ± . . ,, + _, ii, irPrie mūsų laivo krantinėje susirinkęs visos spiečius preki-_. JM 
verteivų,kurie kaip įmanydami stengiasi apgaudinėti pirmą kart čia P- “ 
sius keleivius.Jų tokia gausybė ir jie visi toki įkyrus,..ad o.s v- ■ Jjg. t 
galais dasikrapštau iki automobilio,kuris tuoj ir veža mane į tą ne_c. y d 
skaisčiai saulės nušviestą žemę./Bet apie tai kitu sy.-iu./

i t .i-' ’■ - : • • .

uno s

tęs ,;lakumo e c ir giriose"? J_ 
ženklus Š *ukda•nesi loco .každEug už pusvalaiy 

nės.Į laivo tankus nutiesiamos storos zarne 
kystas kuras,kurio turim-pasiimti,kad pakaktų
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Partizanų veikla labai gyvd ir sėkmingas Tolimesnėse provinci
jos vietose partizanui turi savus seniūnus ir net viršaičius; Leidžia, slap
tų spauda, kuri pristatomu ir į miestusJ Spaudoje keliama patriotinė ir ko
vos dvasia ir duodama gera informacija apie įvykius užsieniuose; Laikas 
nuo laiko NKVD daro partizanų "medžiokles", ei am reikalui sutelkdama iki 
keliolikos tūkstanč’ių vyrų? Paprastai šitos a medžioklės1' nepasisęka, nes 
partizanai, žinodami visus takus, iš apsupimo prasiveržia^ Negaišdami su
gauti partizanų, bolševikai-okupantai skaudžiai persekioja partizanų Šei
mas, jas žudo arba suima ir ištremia į Sibiru.

Lietuvos k aims o Žemės ūkio kultūra labai . nusmukusi o žymus procen
tas laukų dirvon.auja, nes laukus dirbti .nėra prasmės, o pagaliau trūksta 
priemonių ir darbo jėgos. Kiaulių.ūkis taip pat nuęmukųso Tačiau kaimas 
vis dar.šiaip taip laikosi ir maištu padeda miestelėnams^ Tik apie Vilka
viškį dėl ten buvusio fronto, žmonėse stinga maisto ir jie priversti sau 
maisto taoliau ieškoti. Ne retas vaizdas kaime jasti^tusŠius namus, be gy- 

nventojų, kurie dažniausiai išvežti, arba dėl nežmoniškų gyvenimo sąlygų, 
iš savo ūkių ęasitraukė...

Išvežimai. Visų kątegorijįj. piliečiai nėra saugus nuo įšvezimOo Vi
si gyvena nuolatinėje baimėje ir naktimis^ramiai nemiega, išvežimai, vyksta 
nuolajr* nors ir ne masiniai. Kas mėnesį išvežtųjų skaičius labai žymus. Be 
kitų įs Kauno išvežti gjidytojai: Bron.Kazlauskas, Majauskas, Daunycė, Ken— 
etavicius ir Juskys.

Religinis gyvenimas. Religinė nuotaika žmonėse gyva, bažnyčios . 
žmonių pilncsL^ii oe kunigus varoma Šlykšti akcijas. įr stengiamas! juos už
verbuoti NKGB agentais, Jei tat nepavyk pasiunčiamos pas numatytų aukų 
paleistuvės ir jau toki s kunigas spaudoj apšaukiamus pasiledusiuo

Kasdienis gyvenimą.s. Bocialifcė nelygybe labui didelė. Valstybės 
tarnautojų atlygiii£jiaš~IaSaT ne vienodas? žemesnioji tarnautojai savu gau
namo atlyginimo pragyvenimui toli graju neistenak,, o partijos, saugumo po
licijos ir kai kurie meno bei mokslo sakų atstovui gauna labai didelį atly
ginimų ir teisų normaliomis kainomis prisipirkti rokių prekių bei maisto, 
kurių paprastasvsovietų pilietis gali nusipirkti tik juodoje rinkoje, mokė
damas labai aukštas kuinaso^Goriausiai apmoksmis saugumo pareigūnai, artis
tai, .rašytojai, partijos ^įsūnės, profesoriai. Medžiaginai labai sunkioj 
būklėj yra darbininkai ir žemesnieji tarną.vcojai. Pvz6ligoninių sanitarai 
gauna tik 180 rb0 per mėnesį, c tvoa't&rpu viena pora puspadžių juodojoj rin
koj kaštuoja 500 rb. Nors juodoji rinka yra, oficialiai pripažinta ir ten 
įvairių prekių nestinga, bet darbininkams ii tarnautojams juodosios rinkos 

kainos neįkandamos, užtat jie vaikšto apiplysų ir maitinasi bemaž tik bul
vėmis, duona ir kruopomis.

Raudonaimieoiai vužėm^ Lietuvų elgėsi palyginti padoriai, nors 
kai kuriose vietose būta žiaurumo pasireiškimų. Žinomi žudymų ir moterų iš- 
pttavartavimo faktai. v

Universitetai išimti is švietimo m-jos žinios ir priklauso betar
piai • Maskvai. Smulkesnių žinių teko gauti apie medicinos fakultetų perso- 
nalinų sudėtį.

■
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Abraitis
fiziologo chemiją, Gasiūnas

. vKauno u-to nedofakultete profesoriauja: Abraitis - dekanas, Lasas- 
fekaito fiziologiją, Gabrėnas - fiziologo chemiją, Gasiūnas ~ biologiją, La
pienė - patologiją, Girdzijauskas -^bakteriologiją, Sopauskas *> higieną, 
VI. Kairiūkšti s -• farmakologiją, Kupčinskas ir Gudas 
chirurgiją, Matulevičius ™ ve.J 
Sidaravipius •- odos ir vend*, 
linskas - ausų, nė sies ir geri 
tomiją.

Vilniaus med. fak,dekanas yra JoKairiūkstis, 
Norkūnas, i

- vidaus lig., Stropus— 
alką ligo, Gutmanas - nervą ir psichikos ligas, 
ige,J Mažylis - akušere ir ginekologiją, S.Ži- 
kl.lig.,NemeikSa - akių lig#, Jurgutis - ana

tomiją. . '
Vilniaus med.fak,dekanas yra JoKairiūkstis, Markulis skaito anato

miją Katilius, ^Norkūnas, Zacharinas - chirurgiją, Gulbinas - odos ir vener. 
ligas, Horodnioienė - akių ligas.

PER VILNIAUS RADIO . . •

vŽinoma, jog Vilniaus radio stotis nėra istų. stiprii^jų, todėl nu
girstos žinios pilnai čia neatvaizduos visos vilniškės radio programos, nes 
tą stotį dėl jos silpnumo toli gražu ne visada pasiseka pagauti, juo labiau 
kad ir priimtuvas, tai tik paprastas eilinis aparatas, o be to tam reikalui 
skiriamas laikas yra tiktai nuo darbo atliekamas liuos^aikis.

Nuolatines kelis kartus kasdien besikartojančios žinios yra pra
nešimai apie so o—lenktynes ir stachanoviecius spalių revoliucijai paminėti. 
Tose žiniose minimieji etachanqvi.eelai It lenktynių."laimėtojai daugiausiai 
rusiškomis pavardėmis, Lietuviškų pavardžių girdima mažiau, kaip

igii-6 m« rugsėjo l'; doVilniuje įvyko gimnazijų ir kitų vidurinių mo
kyklų auklėtinių demonstracijos ir mitingas. .Mitinge“kalbas pasakė svcmin0 
Žiugžda ir Vilniaus .įgulos viršininkas - pavardė rusiškac

Rugsėjo lį a. aukštųjų mokyklų atidarymo iškilmėse dalyvavo Preik
šas, Pletniovas, Niunka, Banaitis ir kt. Atidarymo zoiį pasakė p r o f e Žemai
tis. Susirinkusius studentus pasveikino Gedvilą ir Žiugžda, kurie pareiškė, 
jog vokiečių okupacijos metu Vilniuje nebūvą nei vienoa^aukštoeiod mokyklos, 
o šiuo metu, vos po 1-g- metų, veikiančios net kelios aukštosios mokyklos Vil
niuje. /Laisvoje.Jjietuvoje Vilniuje buvo? Unitas, Meno akademija. Techniku
mas, Aukštoji Mickų mokykla. Konservatorija, Mokslu Akademija, Lituanisti
kos Institutas, Peaagoginid Institutas ir ktc.~P.edo/. Bvetlovas, kalbėdamas 
pareiškė, kad reikia didžiuotis, nes sovietų sąjunga mokslo lygių ir studen
tų skaięiumi yra pirmaujanti pasaulyje. /Kažin?/. Mitingas baigėsi , kaip 
ir visi panašūs parengimai, sveikinimo telegramos pasiuntimu”tėvui ir moky

tojui11.
.Rugsėjo 22 d. skaitytas “Tiesos” vedamai a, kuriame nusiskundžiama, 

jog žemės ūkio kooperatyvų veikla Lietuvoje labai'silpną. Pvz0Varėnoje tė
ra vos 15 narių. Prienuose "jokio veikimo nėra;buožės*1 sėdi kooperatyvų 
valdybose ir trukdo veikimą^ Buožių ypač gausu Sakių, Alytaus ir Biržų apskr,

Rugsėjo ‘rj d.pranėsta, kad meno reikalų tvarkytoja^ išdalino orde- 
nus pasižymėjusiems menininkams ir meno darbuotojams* Aukščiausiuoju c rūs

iui meno reik, tvark. Banaiti s papuošė Kipro Petrausko , krutiną. Kitais, jau 
ne tokiais aukŠnare orderiais, apdovanoti S Tullat—Kelpša, Kučingis, Mažeika, 
Kelbauskas ir kto„ viso netoli I5O asmenų /į/

Spalių 11 d,literatūrine valandėle* Translįutą Stasio Šimkaus J«~jų 
metų mirties minėjimas, pasakojant jo bigrafiją pažymėta, kad jis yra bu-° 
vąs tikras liaudies draugas? savo triūsu pasiekęs mizikolįnio išsilavini
mo ir kilimo esąs 6 ha valstiečio sūnus. Koncertinėje minėjimo dalyje daly
vavo vokalinis ansamblis, vadovaujamas Alg.Kalinausko. Solo dainavo Justas 
Armalis, A.Sudckaitė, Aldono. Jackets ir Zonoms Paulauskas.

Spalių 12 d. Vilniaus Mes;bo kompartijos sekreto Vasilenko, Vil
niaus apskr.vykd.komit.pirm. Titkovas ir paruošų sk. v-kas Vitkou, atsi-
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liepdami į Altajaus grudų augintoju apyg. iššaukimą. pristatyti valstybei 
kuodaugiausia grudų, savo telegramoje LTSR komnartijos sekretoriui Sniec-
kui ir minopirm. Gedvilai praneša, jog„Vilniaųy apskritis savo grūdu 
ėtštymo planų jau Įvykdė ir oasižada virš plano dar pristatyti 
89540 pūdų duoninių grūdų., ’

Spalių 13 do buvo skaitomas "Tiesos" vedamasis pavadintas "Stip
rinkime kovų del duonos parur.eų vykdymo". Straipsnyję Vilniaus ir Klaipė
dos apskr., kaip pirmieji atsiliepę į Altajaus bado šauksmų. Tačiau išbara
mi apskričiai, kaip antai Kr?' ' — 'j * " ‘ * *
net ,atleisti? Mkuipsnetekę, pasitikėjimo. Barnių tenka ir Panevėžio apskr. 
Varėnoje suvežti javai blogai prižiūrimi? ola baramas pil. Džiugas. 
v Spalių 14 d .pranešama, ]

etingbs,“kame partijos sekr. Murauskas žadamas _ i ji. • i_ A _• j__ t->______ • . _ .u _ — 4 _ — — JI y. j -.____ . _v ' • 
javu.i uu.uy-ai. prižiūrami? čia baramas pil. Džiugas,

v _ 14 dopjanesama, kad šiuo metu Lietuvoje veika 41 vaiku dar
želis su 1900tvietUo Is jų 9 darželiai veikia Vilniuje, r--5-----------J
dabar tarybine motina galintį siti į. darba fabrike ramiai palikusi savo 
vaikus darželiuose o 
nes lietuviams - tai tik la 

ilkia Vilniuje. Džiaugiamasi, kad 
alinti siti į darbų fabrike ramiai palikusi savo 

/Tų darželių gal pakanka okupantų pareigūnų vaikams, 
--- -asas jūroje. R./. t \

Toliau ^pranešama, kad Romainių plaučių džiovos sanatorijoje ati- 
Sanatorijai vadovauju plaučių ligų epeoia—

..eiduotas reportažas ic Akšč.Tarybos posėdžio Mask 
;zpub7*.ikų atstovai. ---- --1

daromas kaulų džiovos skyriuso 
listas gydo Žvaliauskas.

Spalių 1§ d.tra
voje, kur kulbelę jr ieų respublikų atstovais LTSR atst©J©Paleckįs džiaugėsi, 
jog Lietuves biudžetas padidintas du kartu /evmo" A+tH-E.^,r-i-E>
10 fabrikų, tačiau? nors stacha.noviečių skaičius 
mina tiek, kad patenkintu kaimo reikalavimus© De 
broli skų respublikų0 Gyvuliu lakytį ė,j e 
sianti būti pirmaujančia ir toliau, ši 

>s nenurodė#. Atstatyta 
skaičius didėja? fabrikai, nepaga

ilo proso pagalbos iš, 
a pirmauja ir ji turė- 

srityje. v,
sUninkai uoliai dirba. Jie paraše 
aikalų tarpe minimis Lašo - Vita- 
uako -.Vaistingieji augalai, Ruo— 
jau is seno žinocii/. Iki HoMetų 

i"1 j a, dalį ir Barono Rusų-Lietuvių 
Įkali išversti is rusų kalbos, 
valandėlė. Reporta?.asvišpasikalbė— 
s pasisakė gyvenus Lituanistikos 
esor.i.Us pureiekC;’’ jog antrasis lie- 
0 treciasis beveik paruostas epau- 
Profaooriu tiki, jog šiuo veikalu 

metus
ikų dėsniuose miestuose sfeatomi

net 16 politinių ir moksliniu veikalų. V 
minai, Slonimo - Pasaulio ateitie. Grybą 
kio^- Dirvosąmokslus?/ Visi šie veikalai 
juosiamas! išleisti Lietuviško žodyno 2 
žodyno II-jų laiba. Be to minimi keli ve 

Spalių 1/ d."Kultūros ir meno2 
jimo sumpr-ofoBalčikoniuo : 
Institute Vilniuje? savo 
tuvisko židyiic t '-JcCL .J ’lu 
dai. Antrasis tomas apima 
basius sukurtas paminklus

Spalių 19 d ■.; 10-j u eov.respubl 
ji "mokslininku namaiTokie narni būsią pastatyti Vilniuje ie 

Tiems namams esu jau ir projektai paruosti.
Spalių E2 d. Vainiuje prasidėjo ligoninių ir sanatorijų vedėjų 

iulyvauja 40 gydytojų.
To ūkininką;. esą. uoliai ęiMo pyliavas, ir supylė 

' ' l's esą neatsiliekantio Kelmės valo 
o Mieliausias 150 kg grūdų, 
su infekcinių.skyriumi.

e. isko’liotas A.J.V-ių Senatorius Van- 
iūtis pasaulio taikai įgyvendinti.

kad ūkininkai uoliai vykdo pyliavas.
' " ' “ * ” ‘ -u buvo

vadinamieji
Rygoje,

suvažiavimas? Dalyvav. 
Nemenčine ap 

61 tonų javų pyliavą, 
naujakurys Daškevičių

v

v.

Užsienio žinių komentaru?
denbergas? kaip patidrūž

Spalių 23 d. džiaugiamasi, ____ . u__
Viename apskr.^1.500 vežimų suvežė 45O tonu /l/javų./ po klek kg" jav 
kiekviename vežime paliekame skaitytojams patiems apskaioiuoti-lu/. ■ 
čiai atvežę po J00 ar 400 kg buvo išvardinti pavardėmis atskirai.

Spalių 24 d.: Naujai organizuojamos apskrityse garbės Į 
kuriose įrasčmi ūkininkai ? laiku supylų p 

"1-" b-l A.rtrrt BsUn’zna GUl'lCV
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Ž V E D IJ A .

buvo priimta Valstybes Konstitucija ir įgyven - 
Nuo 19*6 m. velionis gyveno savo ūkyje, Jokūbą -

SIBIRE

"Amerikos“ žiniomis ištrėmime /Sibire/ mirė buv. Lietuvos 
Respublikos Prezidentas'Aleksandras STULGINSKIS.

Velionis gimė IS85 m. Kaltinėnų par., Raseinių v. ir ąpskr. 
iiokėsi Lietuvoje. Rusijoje ir auksai agronomijos mokslus baigė Austri
joje ir Vokietijoje. „
„ Didžiojo Karo rietu, vokiečiams okupavus Lietuvą, jis dirbo 
šalpos dęrbę ir, aktyviai dalyvaudamas lietuviu politiniame gyvenime, 
kovojo'uz Lietuvos nepriklausomybę. Jis buvo Lietuvos Tarybos narys 
ir 191S m. vasario 16 d. pasirasė Lietuvos Nepriklausomybes paskelbi* 
mo aktų.

Nepriklausomoje Lietuvoje A.„Stulginskis buvo pačiose atsa * 
kingiausiose pareigose. 1920 m. gegužės 15 d., Kaune susirinkęs Stei
giamasis Seimas išrinko velionį savo pirmininku, kuris kartu ėjo ir 
Ręspublikos Prezidento pareigas. 1922 matais pirmasis Seimas velionį 
ięrinko Respublikos Prezidentu. Tose aukotose pareigose jis garbingai 
išbuvo iki 1926 m gegužės mėn pabaigos. Jo.laikais susiformavo mūsų 
demokratinė valstybė, buvo 
dinta Žemės Reforma, f 
ve, netoli Kretingoj.

„194-0 m, birželio men. Lietuvę okupavę bolševikai, drauge su 
tukstancliis kitų lietuvių-pętriotų* išvežė į Sibiru ir A.Stulginskį. 
Ten jis gyveno žiauriose bolševikines koncentracijos stovyklos sąly
gose, dirbdamas vergo „darbų miške. Žiaurus Sibiro klimatas, badas, 
vargas, pažeminimas ir seimos bei Tėvynės netekimas ir ilgesys išsė
mė jo jėgas ir.pakirto gyvenimo siūlę. • • Jis buvo kilnus žmogus ir 
taurus valstybės vyras, labai gerbiamas ir„vertinamas ne tik draugų 
bei vienminčių* bet ir savo politinių priešininkų. Uirė kankinio mir
timi uz savo Tcvynę, kurię mylėjo labiau uz viskę.

&
B
£

u „valdžios įstaigos priėmė su pri- 
ilskumu. Vaį-gsams, atbėgusiems veik 

parūpino avalynę bei drabužius. „
lietuvių šiaip taip įsikūrę ir gyvena savarankiškai 

: trūkumus labui didelis ir gauti darbo fabriko, 
uvių dirba fabrikuose. Uždarbis vidu- 
tokic pajrys, kaip švedų darbininkams, 

Amatininkui lengvai gauna savo wq-. 
-zzbitektai, chėmi- 

’• gana 86“ 
organai zį klausimų

Lietuviai patjėgėjU-ai Švedijoje. Šiuo metu įikimo sublokštų lietu
vių Švedijoje yra virs 4C0, Dauguma jų ūkininkai, žvejai, darbininkai. In
teligentų skaičius.labai nedidelis. „ „

Visus atbėgusius įietuyius švedų„valdžios įstaigos priėmė su pri
deramu, „pasaulyj e„ žinomu, švedišku humaniškumu. Vargšams, atbėgusiems veik 
vienmarškiniams, švedai parūpino avalynę bei drabužius. „

Dabar didžiuma"'-' 4 -4,'~— ’ - --------  ---- ------w-v«‘
nes darbiųinkų Švedijoje ------------  -------
ūkyje, miške ne sunku. Daugumas lietuvi 
tinis, darbo sulygo s ir atlyginimas < 
jei tik išpildomi visi reikalavimai. . „
cialybės darbę. Blogiau su inteligentais. Inžinieriai, architektai 
kai - lengvai gali susirasti darbo„savo specialybeje ir atlyginami 
rai. Gygytojams praktikuoti neleidžiama, nors valdžios 1 g 
j au pradeda; rį^aįaų. J udinti į.r»f įsdę.t į, .-pdl ankiai_ i s sūrų et i

:j <
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Blogiausiojo būklėje yra atsidūrę humanistinius, juridinius ir ekonomijos 
mokslus baigę . Savo srity jiem:, gauti darbų nėra vilties, todėl jie turi 
imtis fizinio darbo ir, jų daugumas jau dirba fabrikuose. Iki šm. liepos 
men. didesne da.'.is aukštuosius mokslus baigusiųj ų gaudavo ic valdžios pa
šalpą archyvinio darbo pavidalu ir jie dirbo daugiau ar mažiau savo specia
lybėj e. Bet dabar si sistema keičiama ir is archyvinio darbo atleisti vi
si jaunesnio amžiaus akademikai,,nedarant skirtumo tarp profesijų. šių at
leistųjų daugumas jau dirbu fabrikuose. Beneaniesiems ir silpnesnės svei
katos pabėgėliams archyvinis darbas dar kuriam laikui pratęstas, bet vy
riausybės organų nusistatyta kįek galimu žios paramos reikalingų skaičių 
sumažinti, surandant darbo viešoje rinkoje.

Lietuviškos organ! zaci.jos_švędi.1 oje. Seniausia liet.organizacija 
Švedijoje reikia laikyti'Lietuvių Komit'eių/^susikūrusį l^l- m. Atvykus 
daugiau pabėgėlių ir pakitėjus sąlygoms, pats gyyenimas^vertė sį lietuvius 
pabėgėlius reprezentuojanti organų pertvarkyti. 80m0birželio tO"d0j susi
rinkę visų visuomeninių grupių atstovaiĘ sutarė sudaryti naujų Komitetų. 
Naujasis komitetas nesutars dėl vadovybee sudarymu ir.tuo^badu visas rei
kalas tebėra pakibęs ore. Benueis komitetas pasitraukė, užleisdamas vietų 
naujajam, but sis neturi p??ezidiumo, todėl ir komiteto veikimas yra suato- 
jUS?« Kę atskiri ašmenys veikia, pasinaudodami komiteto vardu, daro grynai 
savorankiškai be kitų komiteto narių žinios ir atsiklausimo, ir yru asme
niškai atsakingi už savo veiksmus.

Lietuviu, draugi ja Švedijoje,. Atvykus daugiau pabėgėlių į Švediją, 
pribrendo“leikuXus tyreti organizacijų, kuri rūpintųsi jų tautiniais bei 
kultūriniais reikalais.

t>.m0sausio 12 d. įvyko Stockholm^ lietuvių kolonijos susirinkimas, 
dalyvaujant atstovams įs artimiausių lietuvių kolonijų. Buvo nutarta įstei
gti Lietuvių Draugijų Švedijoje. Priimti įstatai ir išrinktu is penkių as
menų valdyba, kurię sudaro: prof0dr.F.Kazlauskas ~ pirm.^ dail.D.Lapė - vi- 
cepirm.j dr. B. Četrauskas - ookr., dipl.inz.Ioualiska - izd., ir ponia 
R.Dailidienė - valei.narys.

Draugija kurtų su Švedų~LĮetuvių Draugijos skyrįųmi Btookholme 
suruošė vasario 16 minėjimų. Gegužės mėn. Draugija suruošė motinos dienos 
minėjimą, ruošia mskaitas, organizuotai lanko muziejus.

Draugijos skyrusi yru įsisteigę Lunde ir Bodaforse-Sandsjdforse. 
Lundo sk. vadovauja tsiselya.Kaslauskan, V.meilus ir A.blukus, o Boduforso- 
J.Gaigalus, B.Arūnas ir č.Vindašius. Kol buc išrinkta Centro Valdyba, jos 
pareigas laikinai einu Stockholm© skyriaus valdyba. Dedamos pastangos kuo- 
groiciausiaiM atitinka,į pakuisti įstatus,, susmukti skyrių atstovų suva
žiavimu ir išrinkti nuolatinę centro valdybų.

‘ į Lietuvių Draugi jų Švedijoje tikraisiais nariais yra įstojusi 
žymi dalis lietuvių pabėgėlių. . .

£ckil_2tu.uoje, vienoje iš didžiausių lietuvių pabėgėliu kolonijų 
Švedijoje, yra Lietuvių pabėgėlių valdyba, kurios pirm, yra p.Is.Kregžde. ’ 

Studentų Atstovybė rūpinasi specifiniais studentų reikalais. Sif 
vasarų įsisteigė''Vokietijoje susikūrusios akademines jaunuomenes sambūrio 
’’Šviesa" skyrius.

Soorto klibas "Vytis". Rugsėjo men.^Stockhclms įsisteigė liet, 
sporto kldbaT^VytTG^nčūris paskirstė krepšinio, tinklinio, plaukymo, 
slidžiu, stalo ir lauko teniso sekcijomis.

BALF’o šalpos Komitetas. Šaipęs reikalais rūpinasi Balf’o komi
tetas, kurlopareTgas siu5"~tu "tebeina Švedijos Lietuvių D-jos Valdyba. 
Russėio 30 d. pasioai ė rinkimai naujojo Balf’o komitete, kurie pradės sa- 
vo darbę, kai jo sudėtie bus Balf’o Centro patvirtinta. Rinkimuose į naujų-
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Fjį komitetą paduota 209 balsai. Siūlytieji kandidatai .gavo balsų? A.Vokie- 
'tis - 101, S^Petrauskas - 99; Vo Vileišis - 73, J.Kregzdė - /T., tgn.Kazlaus- 
kas - 62, Vo Žilinskas*- 60, So Vainoras - 59, Ii. Tarnui enąs - 57, 0. Vailokai
tis. - l’*Bagdanavicius - 4-9, A,Rimeika - 4-8, tI.Lialiska - 4-5, J.Lingis - 
JO, Lescinskas - 26, L. Augutis - £5. ir B4 Purvėnas - 22.

Švedų- Li c t uviųvDrau,'si j u« Švedijoje veikia Lietuvos nepriklausomy
bės laikais susikūrusi Švedų- Lietuvių Drąugija su skyriais didesniuose 
Švedijos miestuose, Draugijos nariai yra švedai. Tikslas - tampresnis lie- 
tuvių.ir švedų tautų*vispusis bendaavimas. Pastaruoju u.etu, del žinomos po
litinės situacijos, sios draugijos veikimas apmirus.

* Švedijos lietuvių ppaųda, Praeitais metais lietuvių Švedijoje, ku
rių užnugaryje stovėjo Liet.komitetas, buvoįleidžiamas Švedijos lietuvių 
ląikrastis "Svetur", kuris buvo įgijęs nemaža simpatijų is skaitytojų pu
sės. Paskutiniu laiku, pakrikus Komiteto reikalams, pakriko ir "Svetur" ir
jau kuris laikas visai nebepasirodo. , ,

Kun.J.Tadąrauskąs pradėjo leisti religinės kultūros laikraštį 
"Spinduliai", Iki šiol išėjo du numeriai. Laikraštis spausdinamas spaustu
vėje, „

Lietuviui studentai iki šiol yra išleidę tris numerius nepąriodi- 
nio leidinio "Studentų žodis" /jokio tradicinių kontinuiteto neturinčiu su 
Lietuvoje tuo pat varau ėjusių studentų laikraščiu/. Nesenai pasirodė ir 
jau minėto "Šviesos" sambūrio organas ?Šviesa", bet leidinys viesii nepla
tinamas, o tik padalinamas savam būrelyje,

i.okykjos. Kadangi lietuvių pabėgėlių tarpe nedaug tėra mokyklinio 
amžiaus vaikų, o i r tie negyvena vienoją vietoje, todėl labai sunku dėti t 
pastangų savajai mokyklą! įsteigti. Aukstesn. mokyklas lanką vaikai /jų tė
ra vos keletas/ mokosi švedų mokyklose tose vietose, kuę jų tėvai gyvena, 
gi dalisjprad. mąkyklų mokinių suvežta į Stockholną ir čia lunko parapine 
seserų elzbiętieoių mokyklą. jie ten pat Ir gyvenu. Mokyklos vadovybė suti
ko; leisti dėstyti ^vaikučiams lietuvių kalbą, tikybą, Licįuvoi, istoriją ir 
geografiją lietuviškai. vaikucių*mokymą ir išlaikymą užmoka Half‘as.

Studentų yru virs 20. Iki sm. pavasarį© semestro pabaigos, bo a? 
Visi gaudavo Bali'o stipendijas. Pinigams sumažėjus šiuo metu duodamos 
8 stipendijos. Tikimasi, kad 30 N.lietų Bulf'o stipendijomis gulės pasi
naudoti didesnis studentų skaičius.

ISLANDIJOJE gyvenanti!: vienus lietuvis Teodoras Bieliackinas /ži
nomo įįctuvos advokato ir rašytojo prof.Bieliackino sūnus/. Jie, turėdamas 
šmaikščią plunksną ir gorus santykius su islandų intelektualais, nuolat is
landų spaudoje kelia Lietuvos reikalus ir atremia Lietuvai ir lietuviams 
daromus neteisybes ir užmetimus. Paskutiniu laiku diskusijos Lietuvos rei
kalu gana pagyvėjo, kai Bioliackinas pradėjo reaguoti i komunistu neteisin
gus puolimus. Ko.ateistai savo spaudoje net reikalavo sį "fašistą" išvyti iš 
Islandijos.

ITALIJA? • t
S. m. rugsėjo 11-1J dd. Romųje įvyko Italijos Lietuvių Taryoos /ją 

visų bendruomenių pirmininkai^ suvažiavimas, kuriame buvo apsprąštag belais
vių ' '.klausima^. Be to susįpazinta su visų bendruomenių Veikla, įnešta nau
jų sumanymų, užsimojimų. Išgirsta at sako:.angų žmonių pastabų apie momentą, 

* Salezietis kua^J.Zeliauskas, energingas Italijos lietuvių veikėjas, 
iki šiol dirbąs Saleziečių Centre Torino ir ton sukūręs lietuvių veikimo 
centrą,Kongregacijos vyresniųjų įpareigotas vykti į Plzą ir vadovauti jo 
paties ton įsteigtai lietuvių studentų Kolegijai.
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5.— Italijoje ką, tik išėjo itališkai lietuviškas ir lietuviškai itališ
kas žodynas su trumpa italių kaltos grrnatika* išleido lietviai. saleziečiai.

— Romoje kų tik išėjo iš spaudos Žymiai papildytas ir perredaguo
tas Petro Babioko'eilėraščių rinkinys nToli nuo t dvynės3 .leidimas° Greit 
pasirodys itališkai to paties autoriaus informs,elnė knyga apie Lietuvą ir 
jos rytų kainynų bei jo sauvaliavimus* Taip pat netrukus Italijoje pasi
rodys itališkai plkoPetruižio “ Kaip jie mus sušaudė“.

VOKIETIJA.
Lietuviai trmtiniai skaitmenimis*
Vokietijoje yra apie ...........ii *>... 7O.OOO tremtinių /Amerik 

zonoje - J8.000, Britų -27.000, pranc.-5-OOO asm./
Austrijoje ...
Danijoje.........
Svedij oj e .... 
Prancūzijoje . 
Šveicarijoje . 
Italijoje ....
Kitose salyse

2.500
1.000

4-50
1.500

225
2.100

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n 
n
n 
n

u—rrišviso ....77

E.Lietuviai karo belaisviai. Daug lietuvių prievarta paimtų į vo
kiečių kariuomenę ir kariškus darbo vienetus, ir ’karui baigiantis paimtų 
į amerikiečių nelaisvę, jau paleista iš stovyklų., Nedideli būreliai dar 
y ra likę belaisvių stovyklose? tačiau irjie rugsėjo mėn. turėjo būti pa
leisti. 'Nepaleidžiami tik pripažinti karo nusikaltėliais ir politiškai 
įtartini. Paleistieji belaisviai priimami į DP stovyklas.

E.Tremtinių spaudos reforma. Amerikiečių zonoje kariškos įstaigos 
nori palikti tik keturis laikraščius. Popierius būsiąs skiriamas fs ka
riškų išteklių ir jo bus duodama tiek, kad penkiems DP te&tų 1 egz* Laik- 
rasęių į kitas zonas nebus__galima siuntinėti* Numatomoji reforma lietuviš
kai spaudai bus didelis smūgis, nes kai kurie laikraščiai turės užsidaryti.

E* DP globos .reformai Patirta, kad DP globos tvarka keičiama ta pra
sme, kad UNRRA sumažins savo personalų, o sąryšy su DP globa reikalingų 
darbų atlikti paves patiems tremtiniams^ UNRRAi paliekant tik kontroles ir 
tarpininkavimo teisę* Tremtinių tautiniai komitetai gaus daugiau teisių , 
nes jiems faktiškai bus pavestu visas tremtinių globos vykdymas.

E. DP Įjungiami į darbų. Amerikį zonos valdžia yrtt davusi savo zo
nos įstaigoms nurodymus DP įjungti į darbui Darbo jėga tačiau naudojama 
Vokietijos atstatymo darbams.

Pravcūzų zonoje esantieji DP taip pat bus verbuojami darbams. At
rodo, ir čia jie 'bus verbuojami ne darbams vietoje, bet Prancūzijoje. Tuo 
būdu prancūzai mano sumažinti DP skaičių savo zonoje juos įjungiant Pran
cūzijoje į darbų ir tuo budu į privatų gyvenimų.

E. 'Vydūnąs Lūbecke. Musu rašytojas ir filosofas Vilius Storasta Vi- 
dunas, 1944m. rudenį dėl karo veiksmų apleidęs Tilžę, po didelių vargų 
sovietų zonoje, pagaliau pasiekė Liubeckų, kur guli ligoninėje. Tikimasi, 
kad jis atsigaus. Vidūhui dabar 78 metai. Šiuo tarpu jis neturi nei drabu
žių, nei avalynės, nei skalbinių. Yra viskų prardęs karo ir piktų žmonių 
dėka.

- Rusas nužudę lietuvį. Bvedų laikraščio "Dagens Nyheter” spalių mėn* 
7 d.’ pranešimų, pirmoji mirties bausmė prieš sovietų Rusijos pilietį buvo 
paskelbta aukštojo kariuomenės teismo Kulmbache, Bavarijoje / amerikoZo/. 
Mirti nuteistasis, kurio pavardė Polašuk, apkaltintas nužudęs lietuvį* Jis 
buvo banditų gaujos vadas, kurių be jo sudarė lenkas,’ žydas-irdu .turkai-* -
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E. Birželio 14- d, į vieną pabaltiecių stovyklą britų zonoje atvyko 
raudonasis pulkininkas, lydimas savo padėjėjų, vietos’ UNRRAos Direktoriaus 
ir kelių tarnautojų. Susirado stovyklos komendantą lietuvį ir pradėjo po
kalbį rusų kalba.

— Ar negalėtumėt sušaukti savo tautiečių susirinkimą. Asnorėciau 
su jais pakalbėti. *

- Kodėl ne^ sušaukti galiu, turiu teisą, - atsako komendantas.
Puiku^ as tamstai netgi galėčiau pasakyti kuriiio reikalu as no

riu kalbėti- nudžiugo pulkininkas. - Jūsų^stovykloj e prieskurį laiką buvo 
atsiklausimas, kas nori grįžti namo. Mes žinome, kad apie'50$ atsakeytei- 
giamai, tačiau anglai mums ’nurodė žymiai mažesnį procentą. Šia greičiausia 
duomenys bus suklastoti.

- Bet.as tamstai, pulkininke, vistiek nepatariu eiti į susirinkimą*
- Kodėl? - nustebo pulkininkas.

, t .- Susirinkimą as ^sušauksiu, tamsta į jį nueiti) galėsi, bet ar 
galėsi isjo išeiti, jjo as garantuoti, deja, negaliu^ 0 jei, leiskime, ir 
iseisl, tai koks? - ii anksto užjautė komendantas pulkininką.

- Tai kaip gi su tais 50$... su tais, kurie grįžti nori? - bandė 
teirautis pulkininkas,

-t Ola, pulkininke, 'gal is tiesų duomenys bus suklastoti, nes is plu
šų stovyklos nei vienas grįžti nenori.

- Ir tamsta?
- Ir as,
- Tai koks gi- tamsta patrijotds, Juk mums,tiek darbininkų reikia,
- Kaip tik patrljotai ir negrįžta, — atšovė komendantas.
Dialogas pulkininką įtikino, kad į susirinkimą eiti rizikinga.

Jie pakeitė taktiką ir nutarė lankyti butus.
Ir suėjo pulkininkas į pokalbį su lietuve moterimi!
— Ar nenorite grįžti?
- Ar jau neturite ką vežti? Juk 19^0 m. 60.000 ižvežėt.
- Taip jau ir &0, •*.bandę teisintis pulkininkas, - galėjo tai ir

klaida būti, dabar daug kas pasikeitė, ''
- Tikrai pasikeitė, pridūrė moteris, - juk 1918 m. ui auksinius 

antpečius jus korėto ir šaudėte, o dabar ir draugus pulkininkas ©ų pl©w 
Šiais auksiniais antpečiais*.

Raudonojo pulkininko veido raumenys nervingai aivirpejo,
* Slogą tamsta dieną pasirinkai, pulkininku pasižiūrėkit© pro 

langą, matai lietuvių, latvių ir estą vėlaivos pusiau stiebo nuleistoj, 
juk šiandie birželio 14-«pji.,»

•» Bet anglų nenulėįsta, - nudžiugo pulkininkas.
•» Jūs jų dar nove gete, •• paaiškino moteris.
Rusiškai mokąs UNRRAos tarnautojas sydaS išvertė savo direktoriui 

Netrukus buvo įsakyta^iulelsti pusiau stiebo, ir anglų .vėliavą. -
v ' Kitame bute, bolševikui neteko taijj Ilgą! gaišti. Tik ką į& pamal

dų už išvežtuosius grįžusi moteris šoko ieškoti kirvio. Duktė apramino 
1P paaiškino, kad jos tėvas Sibire, o brolis sušaudytas. Palydovai patarė 
pulkininkui greičiau atsieteikintl. , , •.

Užsuko pas latvį. Pasisveikino. ba-bvlB slkele,-.atsiprase visus
palydovus, staigiu judėsiu plačiai atidarę duris ir parode bolševikui kelią 
w lauk. . •,

Kad tu, gudo, nesulauktum, 
Nebus, kaip tu nori - 
Bus, kaip Dievas duos, 
Ne tavo priesakoį nedori..<

A. Baranauskas.
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KULTŪRINES NAUJIENOS .

LIETUVIŲ TAUTINAS BENDRUOMENES ŠVIETIMO VALDYBA, vyriausia lietu
viu Švietimo reikalu tvarkytąja Vokietijoje, pradedama Naujuosius metus, 
apžvelgia savo praėjusiu mokslo mattj veikimą# Vaidyba didžiuojasi mokytojų, 
tėvu'ir lietuviškos visuomenės inicijatyva, sumanumų, atkakliu pąsityzimu 
ir ištverme kuriant švietimo įstaigas. Darbas pradėtas be vadovėliu, be 
mokslo priemonių mokytojai turėjo rašyti konspektus# Mokiniams buvo st eit, 
giami bendrabučiai;. gerinamos sąlygos, kad auklėj imas ir mokslo našumas bu
tu išlaikyti tinkamoje aukštumoje ir nsv eamkiauslocis tremtinio gyvenome 
sąlygomis# Mokyklas tvarkomos pagal Lietuvos švietimo įstatymus, taisykles 
ir tradicijas, prislopinant 'prie gyvenamojo laiko reikalavimų# Auklėjimo 
kryptis - tautinė krikecicniska#

Visų rusl’ų mokyklų pedagogai dirba visu rimtumu, patyrimu# pra
džios mokyklų vaikai ateina į gimnazijas gerai paruošti, o gimnazijų noky- 
tojų darbo rezultatai yra reikšmingi# Abiturientai jau stoja į universite
tus, išduoti brandos atestatai atitinka universitetų reikalavimuso

Gale savo pranešimo Švietimo valdyba įspėja, kad nei vienas nepa— * 
mirštu vyriausio j n šydų uždavinio esančiai ištremir«e lietuvių tautos da
liai, 'sveikai i?.* pajėgiai išlaikyti, lietuvio vaxdu.fi>. saugoti, tautiniam 
solidanumui ugdyti ir tuo kaliu naujam gyvenimui nepriklausomoje tėvynėje 
ruoštis# Mokytojai turi dar ir specialų garbingą pavedimą — jie tremtinių 
gerovės ir tautos garbės įpareigoti išsilaikyti su ligšioliniu idealizmu 
ir pasiautojimu#

Ta pačia proga tenka priminti, kad lietuvių. tremtinių mokyklos bu
vo pradėta steigti" 13'1-5 metų vasarų# Iki šiol ^sose vakarų sąjungininkų 
zonose veikia 71 vaikę, darželis su “virš 2000 vaikučių, 112"pradžios mokyk
lų su 4'500 niekinių irf355 mokytojais, 8 progimnazijos su 294 mokiniais ir. 
83 mokytojais, 20&gimaaljų su 2^70 mokintų ir 46.3 mokytojais# Be to veikia 
prekybos mokykla# technikos ankstoji mokykla# Steigiama jūrininkų mokykla 
/Flensburge/ ir žemės ūkio mokykla /Komptene/# Hamburge veikia Pataitės 
universitetas# / Elta/#

- LIETUVIŲ TK^T^NIŲ BĮBLISGRAFIJOB ĮįSTAIGA, Memmingene /Bavarijoje/
• suregistravo Europoje iėeinsr.sių lietuvių tremtinių leidinius# Pereitais 

metais jų pasirodė 94 pavadinimai, c šiemet per pirmąjį pusmetį ja,u 133? 
Tafp pat suregistruota 120 veikalų, kurie parengti Spaudai ar spausdinami. 
Praeitais met# periodinių leidinių suregistruota 13.8, šiemet — 117, is ku
rių Vokietijoje-LGj, Ąųctržjoje- f, Danijoje- 1, Švedijoje-!, Šveicarijoje 
-1, Baugiausią lai.traksiu giemet leidžiama emeri k#senoje- net 56, anglų - 
46, prancūzų—^2 nežinoma kur - 2 /Varpas, Mažasis židinys/#-Elta.

— JoAoV—SE RUCSlAJįA nauja “Enciolopedia Britanioa” laida# Prof .Walter 
('•Barnes pakviestas parašyti siaii enciklopedijai straipsnį apie Lietuvą.

- ŠVEDŲ KNYGŲ LEIDYKLA “Forum3 išleido paskutinių dviejų dešimtmečių 
Europos literatūros istorija.-BEuxupae litteraturhįstoria 193.07193951 • To 
laikotarpio lietuvių literatūrai skirta 10 pel# Apžvalgą parašė J.Lingis.
y - Amerika zonoje, NŪrtingene, iš4jo naujas mėnesinis pedagogikos 
žurnalas “Tremtinių mokykla'“# Redaguoja Nūrtingeno lietuvių gimnazijos mo
kytojas A# Kairys# /Elta/.’

- Detmolde,/Britų’ z#/ šalia veikiančio dramos kolektyvo, kuriamas
ir lietuviškos operos branduolys# Jau yra pasižadėję dalyvauti šie vokalis
tai: Augąitytė, Baltrušaitis, Binkevisius, Kardeliene, Kutkus, Nauragis, 
Nasvytytė ir Puakcrius#

- AUSTRIJOS LIETUVIŲ pabėgėlių rūpesčiu ir pastangomis įkurta Austri
jos lietuvių vaikams gimnazija. Gimnazijo direktorium pakviestas prof. 
Vincas Krėve-Miokevišius.
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pAIRIOSŽINIOS.

ANTROJI JUNGTINIŲ TAUTŲ SESIJA, netrukus susirenka New Yorkeo 
Pirmoji, kaip žinome, įvyko Londone sausio mėnesyje. į antrųjų sesija at- 
vyksta delegacijos is naujai priimtų nariais kraštų* Jų tarpe ir Švedijos* 
Greta tiesioginių savo uždavinių, konferencija bus‘politikos oentry ir del 
to, kad New Jorke bus tęsiami "taikos sutarčių parengimo8 darbai..Užsienių 

reikalu mini sterilu Taryba v ra numačiusi susirinkti New Yorke lapkričio b fl. 
Čia be kito ko bus aptarti metmenys Vokietijos reikalu svarstymui, kuris 
vėliau sutartu laiku vyks Europoje*

USA ir DARDANELŲ KLAUSIMAS* Sovietai įtaekė Turkijai notų, .kurioje 
siūlo susitarti dėl bendros Dardanelų apsaugose Sovietai norėtų turėti Tur
kijoj ir tokiai apsaugai tsikalinge.s bazes* Turkija atsakė, kad Montreux 
susitarimas, kuris tvaiko tų klausimų,tokių dalykų.nenumato* USA ir Didz* 
Britanija Turkijos nusistatymų parėmė* USA 'pareiškė, kad kaipąckuj?.aoine 
Valstybe, ji tiesioginiai suinteresuota Dardanalų klausimu* Del to negalin
ti sutikti, kad ei s"klausimas būtu sprendžiamas tik tų kraštu kur ie .priei
na prie Juodųjų jūrų, kaip tat siūlo sovietai* Drauge iė USA pueixode ži
nios, kad Amerikos karo laivai išvyko "aplankyti" Turkijos uostus*

SOVIETAI ir KARO SKOLOS* USA vyriausybė prieskeliąs sumitęs 
įteikė sovietams notų, .reikalaudama sutvarkyti savo lend-lease šųšlaitų, 

’kuri, karo metu pasiekė 11 milijardų dolerių sumų* USA norėtų šį ’klausimų 
sutvarkytu, bet sovietai ligi šiol reikalautos delegacijos :asatsituate* Vie
toj to Molotovas Paryžiaus konferencijoje nedviprasmiškai kalbėjo apie USA 
"pralobimų'- iš karo** Amerika pradeda suvokti, kad jos pinigai, kišami į 
sovietų eų,jungų, arba į šios sujungus okupuotus kraštus, ..gali negrįžti* 
Tuo tarpu sovietų s-ga'ir eilė jos "globoje" esančių kraštų, kaip Štai: 
Lenkija, Čekoslovakija, Suomija etc*5 ieško Amerikoj’e naujų kreditųį* Pas
kutinėmis žiniomis Amerikos visuomene jau pradėjo rūpinti b.“ kur tikrumoje 
eina iš Amerikos gaunami pinigai* 'News of the World "pereitų savaitg pa
skelbė bųvosovietų vyr*xnžin.ieriaus ir dtroktoęįaus sovietų'metalo pramo
nės Kravoenko straipsnį, kuriame sov*vyriausybė kaltinama, 'kad ji visais 
budais ginkluojasi naujam kurui* Pvz*Čekoslovakijai numatyta 50 mil* cįol* 
paskola šiomis dienomis sulaikyta*

PRANCŪZUOS NAUJĄ KONSTITUCIJA PRIIMTA. SpaliųaT} d* Prancū
zijoje įvyko referendumas dėl naujos konstitucijos* Naujojoje konstitucijo
je dangalu atsižvelgta į pusiausvirų.tarp parlamento ir vyriausybės, negu 
pirmajame projekte, kuris per taūjjoš balsavimų buvo atmestas* Naujoji kon
stitucija priimta 9 ,.'111* prieš 8 mil*, 7 mil*’ susilaikius. Dėl tokio bal
sų pasidalinimo dabartinė trijų partijų vyriausybė pasijuto netvirtai* Ne- ' 
matyt, kad Prancūzijos vidaus gyvenimas, kuriame žymų vaidmenį pradėjo vai

dinti komunistai, greitu laiku nusistovėtų*

HITLERIS BUVO «ATIDAVUS" LIETUVA SOVIKTAUS*' Niirnbergo teismą 
buvo nagrinėjami ir vokiečių*-sovietų santykiui prieš karo pradžių, iš doku
mentų ir liudininku parodymų /vok* juridiniai patur.Gaus^as ir vioeministeris 
Weizsaoker’is/ paaiškėjo- kad Hitleris, rengdamasis žygiui į vakarus, norė
jo turėti laisvas rankas’rytuose* Tuo tikslu jis pasirašė sū Stalinu susi
tarimų, dėl įtakos sričių Europos rytuose pasidalinimo.

. Pagal draugingumo ir nepuolimo pakto iš 1939 m,rugpiūoio 23 d. 
slaptus protokolus, sovietai turėjo paimti "savo globon" Suomija, Baltijos 
valstybes ir Lenkijos rytinę dalį, o Vokietija - vakarinę Lenkija* iš pra- 
dzių^Lietuva buvo palikta Vokietijos"zonoj e", bet rugsėjo 26 d.sovietai pa
sirašė su Vokietija papildomų slaptų protokolų, pagal kurį ir Lietuva buvo

■ -. .. „..
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. « ii ‘parleista sovietams. Taigi Maskvos valesni žygiai Lietuvos atžvilgiu, kaip 

pasikvietimas Lietuvos uzz.rei. minister!© į Maskvą tartis dėl tarpusavės 
pagalbos pakto ir Vilniaus gražinimo, to pakto sudarymas, sovietu įgulų 
Lietuvon įvedimas etc. - buvo tiesioginė pasekmė prieš tai Įvykusio tarp 
Maskvos ir Berlyno sugitarimo. Tai jau tarptautinio pobūdžio nusižengimas 
prieš tautų teises, uz kurį viena šalis gavo atpildą Nūrnberge.

ANTROJI JUNGT§ TAUTŲ ORGANIZACIJOS SESIJA. Spalių 2? d.New Yorke 
prešidėftto Trumano kalba atidaryta antroji JTO sesija. į suvažiavimu atsiun- 
tė delegaaijas 51 valstybė. Delegacijų tarpe yra 20 užsienių reikalų minis- 
terių. Suvažiavimas įkelia didelį susidomėjimų. Pasaulis lyg atkunta nuo jį 
apėmusio karo slogučio ir pradeda pastebėti sunkelius, į kuriuos per karų 
buvo įstumta pasaulio politika. Laukiama iškeliant pirmaeilės svarbos klau
simų. Be ko kita Kubos ir Australijos vyriausybės kelia veto, panaikinimo 
klausimų, Višinskis jau dabar prakųitųoja, kad tas klausimas nebūtų įtrauk- 
tas į darbotvarke. .Bet pasaulio sųzinė jau nerami, ir is New Yorko teks iš
girski, reikia tikėtis, daug naujo.

M PRESIDENTS TRUMANO KALB^« atidarant sesijų, nors.buvo sveikinamo 
pobūdžio, bet buvo gyvas atgarsis šių dienų rūpesčių ir davė v. fcĮškk ’vaiz
dų USA vyriausybės nusistatymo svarbesniais taikos klausimais. Dėl to spau
da ja vadina programine kalba. Svarbiausieji Trumano pareiškimai buvo šie. 
USA tauta yra pasiryžusi visomis savo pajėgomis iki kraštutinumo dėtis 
prie palaikymo ir ir įkūrimo teisėtos ir pastovios taikos tarp pasaulio 
tautų. Taikos pagrindu turi būti keturios svarbiausios laisvės:.žodžio, 
sužinos, laisves nuo skurdo ir laisvė nuo baimės. USA vyriausybė Ųės pas
tangas, kad tos laisvės būtų visur pasaulyje. Negali būti tikros taikos, 
jeigu, ji nėra' sujungta su teisingumu visiems, - teisingumu mažoms, kaip ir 
didelėms tautoms ir teisingumu atskiriems asmenims, be tikybos, rasės ar 
odods. spalvos skirtumo. "Mes pareikalausime padarytisusitarįmus, kad sau
gumo Taryba savo žinioje pakankamas pajėgas pasipriešinti agresijai. ŪBA 
parems JTO visais ištekliais, kuriuos mes turime. Pasinaudojimas smurtu 
ar grasinimas smurtu vistiek kurioje pasaulio dalyje^ yra dalykas, kurie 
tieeioginįu būdu interesuoja USA" i Palieedanas pabėgėlių klausimų,.Truma- 
nas pareiškė^ kad jis kreipsis į Kongrebų tikslu palengvinti pabėgėliams 
galimumų įvažiuoti į USAŽ

DEBATAI DEL UŽSIENIŲ POLITIKOS anglų atstovų rūmuose atžymėti taip 
pat.aiškesne linija. Užs.r.min. Bevin’as spalių 22 d. išdėstė britų vyriau
sybės pažiūras į svarbesnius politinius klausimus ir ypao į Vokietijos pro
blemų. Bendrai Jis pritarė USA užs.r.min.Byrnes.Stuttgrte pasakytai kalbat 
tuo klausimu, t.y», Vokietijai numatoma centrinė vyriausybe, bet su de
centralizuota administracija. Bevinas tpac pabrėžė reikalų traktuoti Vo
kietijų, kaip ekonominį vienetų. Dėl Austrijos Bevinas siūlo graižiau rasti 
sprendimų, nes jei jos klausimas paliksiųs atviras, tii govietai tebelai
kysiu Rumunijoj kariuomene ir po taikos sutarties pasirašymo. Graikijai bū
sianti suteikta visa reikiama parama. Per debatus min.pirm, Atlee pažymėjo, 
kad ginkluotos pajėgos sudarančios pavojų taikai net ir tada, kai jos namie 
laikomos. Tai davė progos W.Churchill’iui paklausti, arvtiesa, kad daugiau, 
kaip 200 sovietų divizijų esu laikoma..sovietų užimtose šalyse nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. į tai min.be portfelio Me Neil atsakė, kad tikrų žinių 
apie kariuomenės skaičių vyriausybė neturinti, bet turima žinių apie sovie
tų daromus karinius įrengimus, kurie aiškinami saugumo patikrinimu, bet 
kuriais rusai siekių patikrinti sau absoliutinį dominavimų tuose kraštuose.

29



-30
ATLEE ATSIRIBOJO NUO KOMUNISTŲ. Kalbėdamas Brightone splių 24d. 

prof, eų jungų suvažiavime A'slee smarkiai puolė Komunizmų.-Rusų Šautos izo- 
laicija ysa viena pasaulio tragedijų/- pareiškė iitlae. čia krašte komunis —. 
tai vadina demokratija kad ir neisi sėtas.priemones, jęigu jos padeda stip
rėti komunizmui, bet jėi kurios p?.’i.emones, kad ir pačios teisingiausios, 

jiems kliudo, tai jie apšaukia jas fašizmu. Atlee pareiškė apgailestavimų, 
kad sovietų s—gos vyriaur.yoė! atsitveria nuo išorinio pasaulio nežinios ir 
nepasitikėjimo siena." Tai trukdo susipratimą tarp tautų, ypač kai sovietų 
spauda duoda iškraipytų išorinio pae.aui.io vo.j’zdų. šitų Atlee kalbų papilde 
ESSEXE W.Churchill, pažymėdamas, kad britų vyriausybės atsiribojimas nuo 
komunistų turėtų būti pavyzdžiu kitoms tautoms vakarų Europoje, be ko kita, 
Prancūzijoje, kurios likimų vis labiau nulemia komunistai.

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS metiniame susirinkime, jos taryba 
savo paruostame pranešime taip sako apie bolševikus: “Rusija ir tos salys, 
kurios dabar yra joa kontrolėje, visai neuęintereev.otos daryti taikų, ta
čiau jos panaudoja taikos forumų ir nugalėtų kraštų okupacija tam, kad* 
išplėstų kompartijos kontrolę ir despotijų? Kuri yra taip žiauri ir kruvi
na, kaip jokia kita pasaulio“istorijoje.

SPALIŲ 1P.-19 ,d.d. New yorke įvyko BALE1 o Seimas? kuriame aptarti 
tolimesni pabėgėlių šelpimo reikalai, išrinkt 1„vykdomiej i organai. Platų 
pranešimų apie lietuvių pabėgėlių padėtį įvairiuose Europos kraštuose pa
darė BALETO Pirmininkas Kuu-Dr.JeKoncius.c

SPALIŲ Ų0-E1 ddc New.Yurka įvyko Amerikos Lietuvių Katalikų ^Kongre
sas, kurį sušaukė Amerikos L-'x-..*.Kf Federacija. Kongreso metu kalbėjo J0E. 
vyskupas St © Den.ab.ue, kur?5 s šiame kongrese at žiovauja Kardinolų F.EpeLįmanų, 
Lietuvos Ministeris Washington a P.'žade i kis-, Ao L$Tarybos pirnioL. šimutis, 

BALF’o pirm.Kua.Dr. J.Kuncius, Kunigų Vienybės pirm. kun.PoJuras ir kt.

PLANINGAS ŪKIS.
Vasario 16: 11 Artimiausioje ateity", sako Stalino radio, "maisto 

kortelės bus pana.il.Intos“.
Kovė Ils Rusija įsipareigojo parduoti Prancūzijai 500.000 tonų 

javų./Liepos men. putaigj.ie pristatymas buvo užbaigtas/.
Liepos 12: 1946'm. sovietų derlius žymiai geresnis, sako Maskvos 

radio, negu buvo„kelis pakabinius metus. .
Rugpiūci.o 6: Rusija, sako Xe ūkio min. I.A.Benediktov, šiemet 

turės rekordinį kviečių derlių. .
Rugp:iųoio 29 f 'Dėl sausros... ir grūdų at sargu .valstybėj e sum s z e- 

jimo", sako bolševikų radio Maskvoje, ”sovietų vyriausybe panaikins maisto 
korteles tik 194-7? bet ne 1946 metais“. /“Time“/.

Lietuvių Draugijos švečiioję_ęronųs,įmaB. Pranešama, kad. L.D.Š.Val- 
dyba yra nusiūtaotusi išleisti lietaviškų zcrua.&lį — Vytį. Iki šiol užsisa
kiusių ir atsiuntusių pinigus po 5 br. uz zonklelį^yra apie 20 asmenų. To.( 
toli gražu neužtenka. kad galima būtų ženklelius užsakyti, dar trūksta ma
žiausia 50 prenumeratorių. Norintieji užsisakyti prašomi paskubėti. Jau 
atstuntusieji pinigus prašomi palaukti, kol visas reikalas paaskes galutinai.

, PRAGIEDRULIAI.
Leidžia: Lietuvių.Draugija Švedijoje.

Redaguoja: Redakcinė Kolegija.
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