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Su šypsena, 
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Amžiais bus laisva Lietuvai

Lietuvos | 
Nacionalinėj 
M.Mažrvyio Į 
Biblioteka I

2



V ■■'•*’'’ */? ’ •■•/■' '■'•* “ ' .'•* ‘ •- ..•/,' *< . \»y ■*•*■*■''*- n;’'■ '■'>■ T , A _ ■ ‘ **> •• >• > - '.VCffi- •;■% -.'»* < v ^^įgįK
,, . ’ ■ ' • • • ‘ r .

i ' 5 *-*

Girka.ntas ’ .'
MŪSŲ KARIUOMENĘ PAMININT.

Būdami Jetfyneje mes minėdavome lapkričio mėnesyje mūsų kariuomenės 
įsikūrimą. 191S m* lapkričio 23 d. buvo išleistas pirmasis Lietuvos Ka
riuomenės įsakymas, kuriuo td kariuomenė pradėta sudaryti. Taigi šiemet 
lapkričio 2J d. mes turime 28-tą metinę mūsų ginkluotų pajėgų sukaktį,. Ta * ■ 
proga pravers prisiminti, kad kol pasaulyje viešpatauja jėga,' ginkluotos 
pajėgos kiekvienam kraštui sudaro svrbiausią jo nepriklausomybes laidą.
Nuo. tų pajėgų efektingumo, nuo ju kovingumo dvasios, patriotiškumo daugiau- 
Tiia pareida ir kiekvieno krašto išorinis saugumas. Dėl to visai pagrįstai 
su galėjimu disponuoti savo ginkluotomis pajėgomis yra rišamas valstybės 
suvęrenuao klausimas. Ir minėjimas ginkluotų pajėgų sukakties per tai yra 
neišvengiamai susijęs sa valstybės nepriklausomo gyvenimo sukakties minėji
mų.
į Mums lietuviams tod tiesos nėra naujos. Mūsų visa istorija susideda 

Js kovu uzwtautos laisvę, už valstybės nepriklausomybę. Lietuvis tose ko
vose yra užsigrūdinęs, lietuvis-karys yra. įgijęs brangintinas kario savy
bes:..'drausmingumų, tvirtumą ir ryžtumą. Dėlyto sunkiomis tautai valandomis 
p(imU niekuomet nereikėdavo:.ilgai nusitęsiančių mobilizacijų, ar karių ver- 
'"bavimo. Visi, kas„galėjo vartoti ginklų, spontaniškai stodavo į Krašto gy

nėjų eiles. Priešas niekuomet neužklupdavo mus nepasirengusius jį sutikti.
Tik eitų Lietuvos kario savybių dėka mūsų tauta, apsupta daug galingesnių 
kaimynų,'- nebuvo per ilgus amžius visai išnaikinta. Ir ne tik nebuvo išnai- - 
kinta*, bet„sugebėjo įkvėpti tiems kaimynams ir gilių lietuvių tautos pagar- 8. Is XV šimtmečio yra užsilikę nemaža dokumentų, liudijančių, kad tais 

ikais Lietuvos karys buvo geriausias Europoje. Prieš., lietuvių pulkus prie- 
s visuomet siųsdavo savo„geriausias ginkluotas pajėgas ir tai kurtais 

.keleriopai didesniame skaičiuje. f

šitas Lietuvos kario garsas, ypatingai paplitęs viduramžiais, išliko 
kaipo tradicija iki mūsų laikų. Rusų carai, užėmę Lietuvą, sklaidė jog 
ttrekrutus” po visa Rusijos plotą. Net nedidelis 1Letuvių’karių būrys, atsi
radęs vienoje vietoje, Rusijos valdovams atrodė pavojingas. SU tokia pat 
baime žiūrėjo į mūsų karį ir dabartiniai Rusijos valdovai bolševikai. Kai 
1939 m.rugpiūcio 23 d. Hitleris susitarė su Stalinu dėl Rytų Jluropos pasi
dalinimo, Stalinas nesistengė, kad sovietais būtų priskirta Lietuva. Tik 
kąi buVo surastas „būdas "taikiu įžengimu" užimti "mūsų kraštą, Stalinas rūg
ščio 28 d.„pasirašė slaptą protokolą su Hitleriu,."perimdamas" ir Lietuvą. 
Tačiau ir ęia iš baimas* kad Lietuvos karys neapverstų aukštyn kojomis vi
sus apskaičiavimus, bolševikai pasielgi ytin atsargiai. Būtent, prieš savo 
"taikingą įžengimą" į Lietuvą jie pasirūpino patalpinti mūsų krašte sayp 
įgulas,,savo skaičiumi ir tekniškais įrengimais prašokančias musų ginkluo
tas „paj ėgas. Aišku, kad bet kokis pasipriešinimas, turint tokias įgulas 
krašto viduje, ir tai strategiškai svarbiuose punktuose, gajėjo vesti tik 
prie masinio mūsų tautos žudymo. Šis argumentas ir buvo bolflcnikų panaudo
tas prieš Nepriklausomą Lietuvą, kai jai teko spręsti dilema: žūt’i ar būti.

« . V v ' • 1Bet mūsų karys ir šitomis,„nežmoniškai sunkiomis gyų'ybps sąlygomis 
rodė pakankamo ryžtumo aukotis už savo krašto laisvę. Istorija ateityje tu
rės. tarti savo nešališką žodį, ar teisingai buvo vadovybės pasielgta*, kad 
tas ryžtumas buvo nuslopintas privalomos kariui drausmes vardan. Ką šiandie • 
galima pasakyti šituo lietuvių tautai skaudžiu klausimu, tai kad 193$ m0'b‘!i 
rudenį eiliniu Lietuvos karys, 'galvojo.kitaip, negu vadovybė. šio Įtari O
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dvasia pafiireiskė 19^1 m» ,birželio^22-27 d.d., kai mūsų partizųnai, įgiję 
veikimo laisvę, nesiskaitė su priešo "tekniska persvara" ir dažnai su pap
rastu šautuvu stojo pries tankų.

*
žinoma, negalima neigti ir moderninės karo tekni^os reikšmės. Moder- 

niniaį ginklai, kuriuose vis daugiau įsigali masinos, žymiai sumažina ats
kiro žmogaus reikšmę puolimo ir gjmįmosi veiksmuose. Kai kurie kraštai, 
kaip etai Danija ir Norvegija, prieš antrąjį pasaulinį karų buvo priėję iš
vados, kad mažoms valstybėms moderniniais ginklais ir negalima apsiginkluo
ti, kitaip sakant, kad joms nėra prasmės laikyti reguliarę kariuomenę. Joe 
pasitenkino milicija, reikalįnga vidaus tvarkai palaikyti, savo saugumų pa
ti i k ėdamo s Tautę Sąjungai. Tačiau vokiečių^invazija 194-0 m. aiškiai parode, 
kad. beginklis kraštas lengv.iau pavirsta užpuoliko auka, negu apsiginklavęs, 
kad ir nepergeriausiai. Del'ko Švedija paliko neužimta? - Del to, kad laiku 
suskubo sustiprinti savo ginkluotas pajėgas. Ir naujai kuriama tarptautinė 
organizacija.turi tokias spragas, kad.be savo ginkluotų pajėgų nepriklau
soma Valstybė negalės apsieiti. Negalės apsieiti jau vien dėl tot kad, bū
dama Jungtinių Tautų Organizacijos nariu, kiekviena valstybė turės prisi
dėti savo ginkluotomis pajėgomis prie sudarymo tarptautines kariuomenės, 
skirtos taikai pasaulyje palaikyti. Taigi mūsų gyvenamieji laikai nėra to
kie, kad galima butų kalbėti apie visiškų ginkluotų pajėgų panaikinimų.

Priešingai, pasaulyje tur būt nėra buvę tokio laikotarpio, kada būtų 
ėjęs tokie.smarkus ginklavimas!s, kaip dabar, iš visur girdėt tik nusis
kundimai dėl darbo rankų stokos. Ginkluojasi ne tik didžiosios, bet ir ma
žosios valstybės. Net Danija ir Norvegija po 194-0 m. pamokos susirūpino ga
na stambių kariuomenės kontingentų apginklavimu.

Tokiomis aplinkybėmis tarp įvairių klausimų, susijusių su mūsų Šalies 
nepriklausomo gyvenimo atstatymu, ginkluotų pajėgų klausimas ir mums bus 
vienas pirmaeilių* Bet,kaip jau buvo minėta, lietuvių tauta yra pripratusi 
prie spontaniško šito klausimo sprendimo. Tiesa, kad apsirūpinimas reikia
momis teknikinėmis priemonėmis mūsų laikais tų sprendimų žymiai apsunkina. 
Tačiau lietuvių patarlė sako: Dievas davė dantis, - duos ir duonosl 0 čia 
mes pirmiausiai turime pasitikėti tradicine Lietuvos kario dvasia..Jeigu 
etiopas kėlė pasaulio pasigėrėjimų savo didvyriškumu, išeidamas su.benzino 
bonka prieę. grobuonie tankų, tai Vytauto Didžiojo palikuonys sugebės taip 
pat sprendžiamų valandų būti verti savo tėvynės.

Sunkūs bandymo metai, nežiūrint visų jų nešamų nelaimių, turi bent 
vienų gera pusę:.jie išmoko mus aiškiau suprasti, kas yra tautai ir atski
ram žmogui laisvė, ir paskatina tų laisvę dar labiau pamilti. 0 tai yra . 
taip pat brangintina kario savybė. Mūsų laikais, kada į ginkluotus.susirė
mimus yra įtraukiami beveik^be išimties visi tautos nariai, dvasinės kario 
• savybes turi^nemažiau reikšmės, negu karo taktika. Tikėkime, kad labiau 
apeįgidklavę siomls savybėmis., mes sudarysime .daug stipresnę pajėgų savo 
kraštui (ginti, negu kad ligi šiol yra buvę. Dėl to, sveikinaami musų Ka
riuomenes Karius su 28-ja metinę sukaktimi, mes linkime jiemsj kaip ir vi
siems ginklu gynusiems savo krašto laisvę, ir toliau kaupti savyje Lietu
vos Kario savybee su. tvirtu tikėjimu, kad ateis valanda, kada šių ginklų 
prireika Tėvynei,
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Antanas Vaičiulaitis

NERAMUMAS .
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Tenai, kur nuo siaurės į pietus vidudienio saulėj bėga geležinkelio 
linija, niūksojo dvaro namai. ’Raudoni tvartai buvoapirę, kiemas tuščias, 
tik vienas ^ravoro kaminas kilo aukštai ir apylinkės nausėdijoms rodė suo
dinus savo eonus. Tos suodys buvo nuo senų* člidžių laikų, nes jau dvidešimt 
metų fabrikas stovėjo apmiręs, o jo viršūnėj perinosi garniai.

Susnūdusiam dvare tų vasaros dienų buvo ramu., gera... Šalia gonkų,ant 
šonu išvirtę* perinosi vietos. Už erškėčiu tvoros, pažaliavusioj kūdroj, 
kurkė tingine varlė - tokiu nusilpusiu, bejėgiu balsu. Jai pritardama knar
kė močiute Palionė. Ji miegoje atakaitoj, rankas pamaldžiai sterblėj suriė- 
tue^. atlošta galva ir prasišiepus. Jos kaklas drebėjo, kai tik ji garsiai 
užkriokdavo. Ne, tėvukui Jonui nebuvo ko beveikti, nes ir eenię Mikas, kuris 
jau antras mėnuo šnirpštė,apie karklinę^pintinę ir vis neętenge jos baigti, 
buvo kurčias, kaip dėžė. Atsistojo tad ’žmogelis* suniurzgėjo "0 Dieve, Die
ve tu mano" ir nukręteno per sodų, užgožtu dilgėlių ir kiečių tankmės. Slin
ko jis takeliu iš lėto, susimęstydamas. Čia jis stabtels, užvers galvų ir 
žiūrės į kriaušę, kurios viršūnė jau nudžiovus, o žievė nusilupus iki^pat 
šaknų* čia vėl susilenks, iŠ žolių pakels dėžutę nuo papirosu ir atydžiai 
tyrinės. , v

. - Jau ir ta nunyko, - tarė sau žmogelis apie senę obelį ir pro spra
ga tvoroje išlindo prie bėgių šakos, kiek atokiau, nuo stoties.

Tik štai jis paraudo, šniokštuodamas spraudėsi pro eglaites ir šaukė:
- Rupūžiokai, ir vėl jie Čial Aš jums...
Jis mosikavo lazda ir trepeno prie naujai dažytų vagonų. Vaikai, kabi

nėjęs! ant ašių, ant ęakopų ir pro atkeltų langelį akmenaičiais laidę į vi
dų, visai neketino nešdintis, . Jie tik susimėto į krūvų, užlindo vieni už* 
to kampo, kiti už ano ir laukė. Vienas iešmininko luošasis Tadukas klibyke- 
čiavo tolyn galvodamas: "0.j eigų ims diedas vytis, tai dar ir nutvers"...

Budėtojo Jurgis įrėmė kumstukes į šonus ir garsiai pasakė:
- Dėdulyti, jau tik.neužmušk manęs.
- Aš tau! - niršo dėdulytis,*- palauk, jei tik pakliūsi man...
- Na, pabandyki - klykavo mažieji. - 0 tavo krogždukud vis tiek rytoj

išveš. . - .
- Aha, man tėtis sakė, - patvirtino viršininko sūnus su perplėšta 

marškinių rankove..
- Jie dar man čia lojosįs, buozgalviukai^ — artėdamas plūdosi senis.
— Eik verčiau putros srėbti, — iš tolo užrėkė Tadukas. — Girdi, tuoj 

bus piet ūs.•.
- Teta Palionė dar išpliurps ir tavo kruopasl - erzinosi Jurgis.
- Aš jumsl - grųsino žmogelis, vis labiau rausdamas iš ęykčio.
Pasilenkęs jis apgniaužė stambų akmenį. Tai pamatęs^ iešmininko vai’- 

kyštis dar tolėliau nuslibiksšiavp, o Tukčiaus Bronius susvagzdėjo budėto
jo vaikui: * *

— Jei paleis pro vagono apačia, tai dar ir išmuš kojų.
Ir jis nubindzino paskui Taduku.
- As ir pietų jau noriu, - tarė virsininkutis. - Kas su manim?
Ir vaikai nuėrzėjo stoties linkui.
Likęs vienas, tėvukas Jonas.mėgino atitraukti vagono durie. Šiandie 

jos buvo.užrakintos. Nevisai nudžiūvę dažai-lipo dar prie pirštų. Tada jie 
priglaudė ausį prie sienos ir klausėsi. Vicįuj ten, lyg iš labai toli, buvo 
girdėti tylus cypsėjimas, tokie jauni, gležni balseliai. Ir taip gera, jau-

'-i
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- Reikėjo kregzduką parsinešti ir suoirskinti, 
lionė irvpaskutiniaie rudais dantimis vobuliavo puti

W J 
didelio kąsnio’, 

liau brangūsl 

rūpintis.

ku ir malonu buvo nuo šito paukščiuku pypsėjimo, nuo smulkuciukės jų šne
kos. Laimingas atsisėdo senis ant laiptų, užsirūkė pypkę ir durnas po dūmo 
galvojo apie tuos geltonus,^elepsinciūs snapelius, apie pirmais padaigais 
bęžęlianęius kaklus... Kregždė klyktelėjo, išskrido pro langą^ir žvitri 
nėrė auksjyn į oęą. Ji vėl tuoj grįš, su muselėmis ir uodais žiomenose, ir 
penės godžius maželius.

Dvare skambino pietų.
Jis pakilo ir grįžo į prieglaudą. už stalo jau tursoje ir močiutė 

Palionė, kuri srėbdama laistė barščius, ir kurčiasis Mikas, užsikniaubęs 
?nt dubens, ir vienakojis Julius Bnapinskas, kuris plonu^balsiuku, primer
kęs mažas akutes ir pasišiaušęs, pasakojo apie tai, kaė šiąnakt sapnavęs 
tris žiurkes: vieną didelę, antrą dar didesnę, o trecią, jau šitokią. Jo 
niekas nesiklausė, išskyrus liesą, išverktomis akimis moteriškę, visų šau
kiamą atgailojancia Magdalena, nes ji nuolat dūsavo ir kalbėjo apie savo 
nuodėmes, kai buvo daili ir jauna.

. Ji tarė tėvukui Jonuli
- Vėlųojiesi... vedėja pyksta...
- Vedėja pyksta ar ne, o tu jau ir unkšti, - pasakė jis ir atsisėdo 

priešais nusidėjėlę ir močiutę Palionę. - Arjpaliko sriubos?
- Te* - atkišo Magdalena samtį ir nusišluostė raudonas akis, kurios 

seniau turėjo būti giedrios ir mėlynos.
į senį ji žiūrėjo lyg nugąsdinta, o ir šypsojos bailiai ir droviai..
- Jovalas, jovalas, - maišė sriubą senis, - nei spirgelio, nei...
- Reikėjo kregzduką parsinešti ir sučirškinti, - nubraukė močiutė Pa- 

lionė ir paskutiniais runai s dantimis vobuliavo putroj rastą bulvę.
- Žiūrėk, kad nepaspringtum... Dar ims ir užsikimš košelė nuo tokio 

didelio kąsnio.
- Tegu užsikemša - tik jau ne tu man tą kąsnį iškrapštys!. Dievulė

liau brangusl...
- Ko tų čia dievuliuojiesi, boba.,, 0 apie kregždukud ne tavo no ei ti 

rūpintis.
- Na, jau ir amsėsi, lyg.rudžius...
Kitam stalo gale, nuskambėjo plonutis^kikenimas. Vienas sau juokėsi 

Julius Bnapinskas, baigęs pasakojimą.apie žiurkes. Ateikvempęs į jį spok
sojo kurčius Mikas, o visi kiti žiūrėjo į tuščius dubenis ir lauke, kada 
sugirgždės virtuvės durys, pro kurias musė svogūnų ir taukų kvapas. t

— Joneli, pastūmėk man tą kriaukšliuką, - jau dailiai ats’liepė mo
čiutė Palionė. ' w

- Je, imsiu ir atiduosiu tau... Ir aš moku valgyti... geras žarnas
turiu,nėra ko skųstis... y „

- Kas tau, Joneli, tas^kriauksliukas... 0 man, žinotum, taip gardu., 
ot,įsidedi į burną, čiulpi, čiulpi... Čia lyg salstelia, ola vėl rūketelė.

- Čiulpi, čiulpi... 0 aš tai alkanas būsiu...
- Man tavo pamokslų nereikia.j. ;
- Pamokslų - ne, o kriaukšlio - tai taip*.. t
- Man tavo pamokslų nereikia, - nirtėjo močiute Palionė* - Dievulė

liau brangusl 0 su vedėja aš dar pasikalbėsiu. Oho, taip pasikalbėsiu, kad 
tavo ausys spragėsi

- Na *- ai - nutęsė drauge ir atgailaujanti Magdalena ir tėvukas, 
šis dar pridėjo:

- 0 ką tu lai čiulbėsi, balandėle mėlynoji?
- Ot, ir čiulbėsiu! Bus tau nagus kaišioti į ne savo reikalus...

- 0 ką gi padariau - arkliui koją išmuęiau, puodynę sudaužiau?...
- Neeitęisink jau,nesiteisink... Pavydėjai kriaukšlio... Ėsk, pusk 

patai Nepavydžiu, nepavydžių!

•'
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Karsta boba, «• nuspięge per visą stalą vienakojis Bnapinakaa ic dar 
abiau ranka suvėlė pasisiaususius savo plaukus*,- Kaip žarija...

- Tu,tu... —. norėjo anam atsikirsti močiutė palionė, bet nuo įtūžimo 
buvo jau tiek pridusus, kad žado neteko.

Tik atsistojo ji, nugręžė Jonui nugarą ir, kilstelėjus sijonus, tura- 
elejo į jo pueę ir nusispiovė.:

„ - Tfiu, tfiu, blakė tu, tąrakoniuk...Žiūrėk, kad vėl is prieglaudos 
įeisBtrykciotum paskui ubage Uršę...

- Kam ubages jam pavyaėt, močiute, - ją užrėkė Jonas,
- Galvijau, tu, dar čia bliausi... Je, lyg aš nebūčiau buvus stoty ir 

iškalbėjus su^viršininku!
- Su pačiu viršininku. Oho! Ar jis nenusiėmė kepurės prieš tave, jei 

_,aliu paklausti?
- 0 ranką?... Ranką, tetule, ar pabučiabo? - neatsiliko ir viena- 

.ojis Snapinskas.
- Palauk, žetone* aš,atu išrausiu ir antrą blauzdikaulį... 0 tu lok 

ir nelok, aš vis tiek šnekėjau...
- 0 ranką, tetule, ranką?... Sakyk, kaip ten su ta ranka? - neatlei- 

lo Julius,
Vis labiau šaukdama, močiutė Palionė sakė:
- Viršininkas man kalbėjo, kad Jonas rašė į Kauną,skundą. Rašė skun

dą... Kas matė siatip ardyt tvarką?... As pasakysiu vedėjai...
Ir vėl Snapinskas:
- 0 ranką, tetule, ranką ar pabucįavo tau viršininkas?
- Dievulėliau brangus, - tai dar šuva! - sudejavo moteriškė ir krito 

uit suolo.
Ir pravirko..., k , , *
Magdalena guodė ją, glostė ir liepė nurimti, bet močiutė vis sliuo^p- 

jėjo, šnypštėsi nosį. Ant kaklo nusmukusios skarelės krašteliu šluostėsi 
ūkis, išsiverkus jį nubraukė žvilgančia^ąlkūhe per vieną žandą, per antrą, 
lakilusi nusisęiovė į vidurį aslas ir,išėjo. y

- Nė traškės, su spirgais nelaukė, - prabilo kurčius.Mikas ir apsilaižė 
Jam niekas, neat sakė. Magdalena gailestingai apžvelgė tėvuką Jeną ir

tarė: , ...
- Dėl nieką ėmėt ir susiriejot...
- E., v- prabilo, senis, - bene pirmą ar paskutinį sykį... 0 skundo aš

jokio nerašiau... , v
- Vistiek Palionė ką nors užuodė...
- Kiek ir^tu,.ir Mikas, ir kas tik nori, - dėl to vagono.
- A, kregždutės! Gaila buvo paukštuką... 4
- Gaila, Magdalena, gaila, - prisidėjo^ir Snapinskas^ - Nusilipde 

lizdą, išsiperino kerteleje - ir turėtu išvežti dabar. w v .
- Tiek stovėjo vagonai, galėtu, dar pastovėti, kol mažyčiai išlėks... 

lęt ne! Atsiuntę rastą — ir baigta. Didelis daiktas, kad^nudažė ir pataisė. 
’>ėl poros savaicią galas negriebs nei viršininko, nei pcckurio, - skundėsi 
senis Jonas. —'iJjau, lindau visur, o kąi jau oia nieko neperšnekėjau, ėmiau 
Ir nurašiau aukgtyn... į Kauną... Ot, širdis netvėrė...

- 0 ką pesei? Nieko... - tarė Julius.
- 0 būdavo taip smagu - nueini, pasižiūri, klausaisi, kaip jie šiepsi.
- Uz dienos kitos ims ir išveš...kvailos tos kregždes - susimesti į 

vagoną! Jaunavedžiai josios ar kokis perkūnas! - juokėsi vienakojės. v
y — Troškę atneša! - džiūgaudamas apskelbė Mikas ir pasiėmęs šaukštą 

godžiai sekė garuojantį ir svogūnais kvepiantį, dubenį. , ,
Papietavęs tėvukas Jonas iškiūtino į sodą* pasislėpė ant suolelio 

tarp sulaukėjusiu,serbentą ir klausėsi, ar nepasauks jo į prieglaudą. Buvo 
tylu. Net žąlvarlės liovėsi kurkę ir dūdavę. Toli ten, pagiry, miegojo gal 
viją kaimenė ir Švilpavo, kęrd-šiuji — plonai ir vienodai... švilpia, švilpia
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tae kerdžius, vėl prityla...Ir vėl švilpia... Vis lėčiau ir lėčiau...Taip 
toli, toli...

Tėvukas atremia galvų į obelį ir.užmiega. „
Nubudino jį balsas sode. Kažkas ėjo tarp medžių ir saukė:
- JonaiJ tėvuk Jonai! - Kur tu?
Tai. jau. ..r- prasiblaivęs tarė sau žmogelis ir nesijudino ie vietos.

•—vTėvuk Jonai! -.nutęsdamas kartojo tas pats balsas.
UŽ krūmų pasirodė tarnaitė Juzė. Buvo jau besižiojanti dar sykį 

riktelti, kai pastebėjo senį ir.susičiaupė., v
.- įlindai į dilgėles... Nė prisišaukti negali. Na, marš pas vedejų, 

- tarė ji. v ,v „
Ir apsisukus grįžo į prieglaudų, žengdama plačiai ir mėčiodama šlau

nie. .
— Tai jau primalė Palionės liežuvis,.. Tai jau..., - sunkiai atsidu

so tėvukas Jonas ir nusliūkino paskui tarnaitę.
Eidamas jis bumbėjo: ' v „
- Kų čia viskų žinosi - gal ir uždrausta rašyti....0 šiaip, rodos^ 

nieko nedariau.. .Ir gulu, ir keliu, kada reikia, ir dėl ėdalo nesiskundžiu.
Vedėja buvo savo kambary. Ji sėdėjo prie mažo staliuko, sukryžiavus 

kojas,ir mezgė. Vienas virbalas buvo. įsmeigtas į kasas, o lupose ji laikę 
įsikandus balto siūlo galiukų. . „

- Matyt, užsimiršo iespiauti, -^pamanė sau tėvukas ir nežymiai susi
gūžė prie durų, laukdamas,, kol ji prašnekins. „„ „ „

v Bet vędeja.vis mezge ir mezga, o virbalai šmyksciojo čia aukštyn,
Čia žemyn, čia vėl į kairę...

Jis nuęikręnkstė ir‘tyliai atsiliepė:
- Tai šaukėt...
— Aha! Jau. atėjai? - pakėlė akis moteris. - Na, sakyk, ar sveikas 

esi? ...
- Sveikas, panytėle mieliausioji, sveikas...
- Po krūtine neskauda?
- Ne^, kur čia skaudės... Tik vienų sykį buvo taip užėję...
- 0 šiaip nieko netrūkata?
- Ko man truks! Ir duonelės ir prie duonelės - visko yra.^Baigsiu

čia savo amžių... Geriau niekur nerasiu... Kol dirbau prio geležinkelio, 
kol dar jėgos netrūko... . ,

Dabar vedėja nusikosęjo, paguldė mezginį ant staliuko ir ramiai tarė:
— Tai kam. skundus rašai, jei viskas gerai? A, ar nepasakytum?
" Kad tik neimtųrėkti”, - nusigando tėvukas ir sumikčiojo:
— Tai„tos Palionės,... tai jos liežuvis... Ir būk tu man tokiai bobai.
— Liežuvis ar ne, o dabar sakyk: kuo astau nusikaltau, jei skundus 

rašai? Atsirado ponas, matai... Ar valgyti negauni, ar nekirmyji lovoj per 
kiauras dienas... Ą, sakyk?

Moterie kalbėjo vis garsyn ir kumscia dundeno staliukų, o piktos jos 
akys smeigto smeigė ligi pat širdies.

- Grafiukas, ministerial - siautėję vedėja. - AŠ tau pasakvsiu peo- 
kioti popiergaliuęl Ponas!... Na, pažiūrėsim, pažiūrėsim... Atvažiuos da
bar revizija ir ismėcios jus visus, kaipakačiokus... Bus tada maistų kel
ti!... Dieve tu mano...

— Panytėle, as„gi jokio maišto nekeliu.
- 0 skundus rašai^ a?
- Je, rašyti parašiau 

žinotumėt, jie, žiopcįoja..
Kokių paukštyčių?... O ji

- Tai jau Pakionė'pribirbe
vagone... , /
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. Kad buvo taip gaila tų paukštyčių* Šiepei, 

O juk mane busi.įdavęs...„Man sakė...
rbe... Aš tik dėl tų'kregždžių... žinot, kur

■
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- Palioneman buvo minėjus,..
Ką Paliūnė buvo minėjus, taip ir neišgįrdo tėvukas Jonas: sulig pas-* 

kutiniai.s^žodziais į kambarį įsirito viršininko sūnus su perplėšta rankove 
ir su laišku rankoj. Jis buvo geras vedėjos draugas, jam nereikėjo belstis 
į duris, ir jis, prieidamas prie jos, jau spėjo dėbtelėti į sointelę, ar 
nėra tan nauju madauninkų.

Kiti vaikai staipės! prieangy.
- čia popieriukas dėdei Jonui, - šniokšdamas kalbėjo virsininkutis.

- Buvau agentaroj ir rad.au. Tiesiai is..^
- paduok jam pačiam...
- Ai Sveikas, tėvukl 0 mes vėl buvom pas tavo paukščius... Imk...Na, 

galėtum ip man palikti - markutę nusiplėšciau... 0 kas ten parašyta, galė
čiau pats pasakyti. Eidami juk perskaitėm.

- Vytukl - nustebo vedėja.
- Oje, panele, manęs jau maiše neparduos!... Nori, dėde, atpilsiu vi

sų rastų kaip pamokę...
- Na, gerai jau, gerai, sūneli..Aš be akinių vis tiek neįžiūrėsiu..*
- Teisybė. 0 ir rankos tau bala žino kodėl dreba - dar išmesi laiš

ką,,... Na, klausyk... Čia nieko naujo - beveik tas pat, kų tėčiui pranešė: 
taip ir taip, girdi, sveikinam tamstą, dėl gero... ne... palaukit... dėl 
kultūringo žingsnio..,„Tegu kitus perdažytus vagonus veža, o tų su kregž
dėmis palieka* Įi^i mažyčiai išlėks ir... ir...

Vaikas ėmė žiūrėti į senį.,
- Vaje, dėde, ko verki? d sušuko jis. yt
- Ne, ne, sūneli... Tik toks kvailumas užėjo...
Ir, įsitraukęs į kuprą,, tėvukas Jonas isspudino pro duris.

Antanas Vaičiulaitis „yra viemas iš žymiausiųjų jaunų
jų. lietuvių beletristų. Jis yra vienas iš šulų n eokatalikiškėsioe litera-* 
turinės srovės, kuri formavosi studentų ateitininkų meno draugijos "Šatri
ja" rately. Ši srovė ryškiau į viešumų išėjo literatūriniu almanachu 
"Granitas" / todėl kartais ir srovės .atstovai vadinami "granitininkais"/, - 
o paskiau buvo susispietusi aplink "Židinį" ir "Naujųjų liomuvų".

Savo kūrybine kultūra, grožio pajautimu, subtilumu ir savo stiliaus 
lengvumu Vaičiulaitis pralenkia kitus savo bendraamžiuso Tais savo kūry
biniais savumais prilygsta ne vienam europeiško rausto rašytojui. Vaičiu
laitis yra išleidęs keletu novelių rinkinių, iš kurių suminėtini "Vidu
dienis kaimo smuklėje" ir "Vakaras sargo namelyje", bet platesnei visuome
nei gal labiau žinomas savo subtiliniu meilės romanu "Valentina", kuris 
yra išverstas ir į svetimas kalbas.

Vaičiulaitis yra baigęs Vytauto Didžiojo Universiteto romanistines 
studijas ir kurį laikų ten docentavęs. Paskui buvo„paskirtas sekretorium 
Lietuvių Pasiuntinybėje Romoje. Kilus karui ir bolševikams okupavus Lietuvę, 
Antanas Vaičiulaitis, buvo iškviestas į Amerikų į lietuvių t^vų Earijonų„ 
Koleaza. Šiuo metu .A.Vaičiulaitis redaguoja Amerikos lietuvių laikraš
tį " Amerika".  j.Ls.

0 brangi lietuviškoji 
šventa kalba prigimtojil. 
Uz Žemčiūgus tu brangesnė 
Ir uz viekų meilingesnė.

Vistelis - Višteliauskas.
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Uz brangię^Lietuvę tėvynę 
Už šventa žemę - motinėlę 
Aukštai Jos vėliavas lakelę, 
Kaip musę, bOcįų bočiai gynė, 
Ginklai s šarvuoti^kruvinai s, 
į kovę stosmo milžinaisi 

M a i r o r •*
saiką dramoje

n i s / Vytauto kareiviu prie- 
:a dramoje ’’Kęstučio mirtis”/* ,

AŠ SAPNAVAU

Aš sapnavau: štai teka Nemunas pro Kaunę,
Kaip mūsų skausmas didelis, platus,
Prie Yoliuonds beginkliai partizanai kaunas 
Ir gina jo krantus.

Aš sapnavau: į savanoriu būrį
Ir ai dainuodamas einu lanka,
O is dangaus Galybių Viešpats žiūri 
Ir laimina gera ranka.

Aš sapnavau: pavasarie. Ir paukščiai grįžta
į lįzdclius senus.
ir šventas^Kristupas iš vargo upės baigia bristi, 
Ir dirvon žagrę nesą tremtinio sunūs.

Bernardas Brazdžionis*

___ V. Sirijos Gira.

MŪSy SARGYBA.

Mano jaunas drauge,^būki tvirtas 
Ir budėk sargyboje šalies'.
Ar žinai, kas prie Giedraioių kirtos, 
Priešui salį tykojant paliest?

Mes visi vienoj sargyboj budim 
Ir bųdėcim, kol tauta gyvens. 
Geležiniai turim būti nūdien 
Nuo Ančios pakrančių lig Levens.

Jau gana elegijomis vargintis, 
Lietuvai verkšlenimų ganai
Žodis turi būt kaip švinas verdantis,
Žodis turi priešę imt nagas.I

Svetimų dicyonų mum nereikia, 
Bet ir priecas nesidžiaugę pas muę.
Mes ir daįgiais^savo priešus raikem,• 
Maža priešų grįžo į namus’.

Mano jaunas drauge, ^būki tvirtas,
Ir budėk sargyboje šaliesl
Ar žinaikas prie Giedraičių kirtos, 
Priešui salį •tykojant paliest?

/iš "šešėliai nuo ekrano”/.
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Juozas Lingle.

SANTA L U O I A I

Ne vieną mūsą Čia Švedijoje atsidūrusiu lietuviu stebina, bent savo 
išviršinėmis formomis, svetimas Liucijos šventes /gruodžio 1J d./paprotys. 
Kiekvienas miestas, kiekvienas kaimas, kiekviena įstaiga ir net seimą ren
kasi tą dieną sau Liuciją, kuri, užsidėjusi degančią zvakiu^vainikąir savo 
palydovu — žvaigždžią-berniuką - lydima, eina aplink ir vaisina susirinku
sius dažniausia kava bei specialiai tai dienai kcptaię pyragėliais, vadina
mais ’’lussikatf’/Liucijos katytė/. Gyveną Stockholm© žino, kad Stockholmo 
Liuciją išsirenka patys miesto gyventojai. Visą tą ceremoniją praveda dien
raštis Stockholms vTidningen" . Is daugybėevatsiąsfą fotografiją komisija iš
renka 10 pačią gražiausią Jauną stockiiplmiškią, kurią paveikslai paskui iš
statomi krautuvią vitrinose. Liuciją renka visas miestas demokratiniu, vie
šu, tik, deja, ne slaptu būdu / dedant balsą į voką reikia nurodyti savo 
pavarde ir adresą, .nes keli pirmieji teisingai nubalsavę gauna premijas/. 
Išrinktoji gražuolė, įvilkta į ilgus baltus kailinius, ėu degančią žvakią 
vainiku ant galvos, palydovą lydima,^važiuoja per miestą iki rotušės, kur 
paskui vyksta šventei pritaikintos iškilmės. Pelnas skiriamas labdarybės 
tikslams, daugiausia seneliams ir vaikams.

Šventoji Liucija pagal legendą mirė kankinės mirtimi Sirakūzuose apie 
300-sius metus, Dioklecianui viešpataujant. Legenda pasakoja, kad ji buvusi 
aukštos kilmės ir, kai jos motina stebuklingu badu buvo išgydyta nuovęun - 
kios ligos, ji atidavusi visą savo turtą pavargėliams. Ją, kaip krikščionę, 
jos sužiedotinis tada išdavęs prefektui Pąschasiui, kuris liepęs pasiusti 
ją į-paleistuvią namus^ bet niekaip negalėją jos išlietos pajudinti. Įsagai 
kitą legendą ji pati issidūrusi sau akis, kai vienas jaunikaitis į.Jas įsi
mylėjęs, ir ant lėkštės pasiuntusi jam. 0 vėliau, kai ji atsiklaupę ir susi
kaupė maldai, Dievas davė Jai kitas akis, daug gražesnes. Viduramzią meni
ninkai vaizduoja Liucijąvnešancią savo akis ant lėkštės, kartais - ant kny
gos, arba rankoje laikančią lempą. Jos užtarymo šaukiamasi akims skaudant. 
Liucija yra neturtingą ūkininką ir Sirakūzą miesto užtarytoja. Jos vardas 
sutinkamas jau senuose kalendoriuose gruodžio 1J d. .

vTokia yra Liucijos legendarinė pusė, bet visi papročiai, susiję su 
šios šventosios dienos šventimu, turi daug senesnę pradžią ir reikšmę liau
dies fantazijoje ir tikėjimuose. Pačios šaknys gludi net senuose stabmel- 
džią laikuose.

Švedą, norvegą ir Estijos švedą mediniuose^lazdos pavidalo runą ka
lendoriuose ^Liucijos diena žymima, kaįpo viena iš i----- 1-----
pat viduramzią buvo tikima, kad gruodžio 1J naktis yra pati"ilgiausioji, me- 
.... .j., nafctį nuramina savo alkį tris kar

dama, kad Liucijos naktis yra sunki 
ir ilga; avinas gi prideda, kad £6ji naktis esanti kaip dvi naktys, o ožka 
priduria, kad toji naktis turėtą būti prakeikta vien tik už tai, kad ji iš 
viso yra. įvedus Švedijoje Gregoriaus kalęndorią /1753/> sis įsitikinimas 
dėl ilgiausios nakties nustojo savo prasmės, bet' liaudies sąmonėje jis dar 
giliai užsilikęs.

Su Liucija prasideda Kalėdą laikas, užtat daug ceremoniją per Liucijos 
diena paimta is kalėdinią paprocią. Vakaras praleidžiamas puotaujant ir bey 
s ii ink eminent. Senia*, buvo, budima visą naktį - aiški užlika is stabmeldystės

Švedą, norvegą ir Estijos švedą mediniuose^lazdos pavidalo runą 
Tenderiuose Liucijos diena žymima, kaįpo viena iš svarbesnią dieną. Jau nuo

tą naktię. Anot švedą liaudies, karvė tą 
tus grauždama savo užtvaros balkį, sakyd; 
ir ilga; avinas gi prideda, kad t
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laikų, kada ūžėsiu ir triukšmu buvo stengiamasi nuvyti visokias nežemiškas 
dvasias ir demonus, kurie kaip tik tą naktį įgydavo tam tikros galios. Jau 
anksti Liucijos rytą vįsi namiškiai būdavo anksti pazadinamiyvienos is jau
niausiu namuose moterišką, baltai apsirengusios ir degančiu žvakių vainiku 
ant galvos. Ji vaisindavo visą šeimyną lašiniais, sūriu /taip vadi^mu Liu
cijos kąsneliu/ ir alum, o paskutiniais laikais daugiausia gliogu ir kava 
su pyragu. Si moteris buvo vadinama Lussi arba Lusęibrud^/Liuoija-jaunoji/ 
ir nevalia buvo jos pavadinti tikruoju vardu — .ir čia aiški sena stabmel
dystės ; įtaikų "tabu" apraiška* Pagal senovės papročius kūlė turėjo 
baigtis kaip tik^per Liuciją,, užtat kai kuriose Švedijos^vietose tą^dieną 
į trobą buvomįnesamas javų pėdas, apvelkamas ir apie jį šokama. Ir sis ap
rengtas pėdas buvo vadinamas Lussibrud. Vi ; diena buvo praleidžiama puo
taujant ir linksminantis, nes visokis perteklius tą dieną turėjo atnešti 
gerą derlių ateinančiais metais. <?ia ir vėl susiduriame su viena žs dauge
lio stabmeldybės uzlikų - derlingame ir vaisingumo ritualinėmis ceremonijo
mis. Ir galvijai tą dieną turėjo gauti vadinamąjį Liucijos kąsnelį. Pietų 
ir vakarų Švedijoje kepama tą dieną tam tikru kiūto duona, kuri sūmenkėju- 
sioje savo . prasmėje kepama- dabar visur miestų bei miestelių kepyklų 
ir vadinama Lussikat /Liucijos katė/.

Liucijos naktį pasninkaujant ir tylint buvo einama prie kryžkelės 
išvysti įvykių, kurie turėtų įvykti ateinančiais metais. Mergaites įą va
karą užsidarydavo savo kambariuose ir, rankoje laikydamos degančią žvakę, 
įbesdavo akis į veidrodį. Ir taip valandėlę pastovėjus, veidrodyje pasiro
dydavęs išsvajotasis veidas. Hdrndsąndo apylinkėse /siauroSvedij oj e/ buvo 
draudžiama vaikams tris dienas prieš Kalėdas būti lauke vakarais, nes Liu
cija per tas dienas įgyjanti tam tikros galios ir galinti vaikus pagrobti. 
Ji vaizduojama baltai apsirengusi.ir abejose rankose laikanti po ližę. Pla
čiose Švedijoj šiaurinėse apylinkėse sutinkama mitų, kur Liucija vaizduo
jama, kaip požemio karalystės dvasių pirmoji motina ir Adomo pirmoji žmona 
Lilit. Taip vadinamoje rabinų literatūroje, nors tas jau ir asyrams buvo 
žinoma, pagal rabiną Bensirą Lilit buvo pirmoji Adomo žmona, bet iš išdidu
mo nenorėdama jam nusilenkti, paliko jį ir tapo velnių ir demonų pirmąja, 
motina. Ir vėlesnių laikų žydų tikėjimuose ji pasiliko kaip paleistuvystės 
demonas, pripildąs pasaulį mažais velniukais.. Tą paoią Lilit sutinkame ir 
Goethes “Fausto” antroje dalyje. Kaipo tarpinė grandis tarp sios žydiškos 
Lilit ir šiaurinės Švedijos Liucijos yra danų liaudies tikėjimuose^sutinka
ma Lillis, kuri, pagal.^pasakojimus, taip pat buvusi Adomo pirmoji žmona. 
Bet tos jau minėtos požemio karalystės dvasios yra ne tik Liucijos, bet ir 
Liuciperio vaikai, taigi Liucija liaudies tradicijoje pasidarė ųoteriskojl 
Liuciperio atitikmena ir dažnai sumainoma su iš Lilit legendos žinoma ir 
liaudies tikėjimuose sutinkama demoniškų esybių pirmąja motina.

Kaip kai kur Švedijoje, taip ir Vokietijoje,buvo bijota Liucijos nąk- - 
tį pasirodančių visokių baimę sukeliančių esybių. užtat ir ten gerta ir 
linksmintasi pe’r kiaurą naktį. Ir Bohemijoje pasirodo Liucija baltos mote
riškės pavidale, bet ir čia ji turi daugiau Laimą įvarantį charakterį ir 
daugeliu atvejų panaši į Austrijoje prieš arba per ’pačias Kalėdas sutinka
mą Perchtą. Austrijoje ‘Liucija vadinamas asmuo tą dieną persirengęs į ož
ką. Taip pat ir pigtų Bavarijoje ir Bosnijoje per Liuciją pasirodo į sena 
moterį persirengus asmuo, kartais vienas, kartais ožio lydimas. Pietų sla
vai, jei apsiniaukęgdangus ilgai neprašiblaivo, šaukiasi Liucijos, kad ji 
atsiųstų saulę. Savo esmėje Liucija, £okia ji pasirodo liaudies tikėjimuo
se, yra gimininga kai kurioms viduramžių mitologijos būtybėms, kaip Peroh- 
tai, Holdai, "Dianai“, Satia ^bundia, trims likimo deivėms ir.t.t.,^kurios 
prieš pat arba per pačias Kalėdas pasirodo kaip dvasių vadovės ir žmonėms
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arba geros, arba blogos, arba baimę, arba užmokestį nesančios.

Papročiai, ,kuriuos mes amžiams bėgant daug kuo pasikeitusius ir saro 
tiesiogines prasmės nustojusius- dabar sutinkame beveik visur,Švedijoje, bu
vo pirma paplitę tik vakarinėje Švedijoje. Studentai atsinešė šįpaprotį į 
universitetu miestus* Lunde pvz.^ Liucija švenčiama vakarinės.Švedijos na
ci jonu / studentę sambūrią/. Graži ir puikiai sudėta "fuksiukė" aprengiama 
Liucija ir jau apie 4- vai. ryto didžiulės Takelę eisenos lydima eina per 
miestą ix nemielaširdingai žadina visus tiems nacionams priklausančius pro
fesorius. Kai visos aukos būna surinktos, vilkstinė keliauja ; į Akademinę 
Sąjungą /Studentę Atstovybės rūmus/ ir ton pusryčiaujama prie bendro stalo. 

>er geimas, kilusias iš vakarinės Švedijos, sis paprotys paplito pę visa 
kraštą. Papročiui paplisti padėjo ir mokyklos, nęs kaip tik gruodžio Ij*d. 
baigiasi rudens semestras, o jo pabaigtuvėms ruošiamos didelos mokyklę šven
tės su daug visokię ap. igą ir iliuminaciją.

Visai tįkra ir neabejotina, kad šventosios vardas Liucija, kilęs is 
lotyniško žodžio lux-šviesa, prisidėjo prie to, kad Liucija visada turi de
gančią žvakię vainiką ant galvos ir įvairiOsgviesos ir iliuminacijos yra 
dominuojantis Liucijos šventės požymis. Be abejo, šis paprotys turi ir ant
rą pusę: metu ilgiausia ir tamsiausia naktis^juk reikalinga ^augįau sviesos, 
negu kitos, bet vis dėlto dėl pirmosios priežasties Liucija švenčiama Sici
lijoje kartu su šviesos.švente. Jos .paveikslas nesamas fakelę^apeviestoje 
cisenoie, turgaus aikštėje uzkuriamas didelis laužas ir ten išgirstame tą 
mums visiems žinomą moliodiją "Santa Luoia".

LIETUVIŲ DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE PRANEŠIMAS.

Lietuvię Draugijos^Švedijoje Valdyba siunčią ir šį antrąjį "Pragięd- 
|i'Ulię’*numerį visiems, nežiūrint ag kas yra laikraštį.užsiprenumeravęs ar ne. 
Lies norime, 'kad juo didesnis skaičius lietuvię pabėgėlię laikraštį skaity
tą.

vMea. pabėgėliai esame praradę normalias gyvenimo sąlygas, kurios mai
tina žmogaus dvasią: bibliotekas, organizuotą visuomeninį bei kultūrinį gy
venimą su susirinkimais, paskaitomis, viešais pranešimais, diskusijomis ir 
eile kitąvpanasįę dalyką. Tokie gyvenimas, kurį mes dabar gyvename, spauste 
spaudžia Smogę žemyn ir verčia smukti ligi primityvaus gyvenimo lygio, vadi
nasi, tokio gyvenimo, kai žmogaus rūpesčiai susiredukuoja iki rūpesčię dėl 
maisto, guolio ir urvo pasislėpti, bet juk mes to nenorime. Mes norime gy
venti normalę gyvenimą kultūringoje visuomenėje. Tad olose sąlygose laik
raštis yra ytin svaraus. . ' J

Visa eilė jmsisventėlię aukoja savo laiką ir .darbą, kad "Pragiedru
liai" išeitu. įėsas gi "Pragiedruliams" turime sudėti patys. Dėl to mes 
prašome tautiečius siąsti kuogreičiausiai prenumerata po 3 kronas. Tuo bū
tą atsilyginta iki Naująją Metą. Siąskite pagal išgales daugiau, kaip 3 kr. 
Paaukota viena kita krona Jus nedaug apsunkins, 0^laikraščiui suteiks sąly
gas išeiti ir tobulėti. Draugijos Valdyba laikraščiui gali,aukoti tik savo 
iarbą, bet ne lėšas, nes ji ją neturi. Tad sudėkime visi lėšas lietuviškam 
laikraščiui leisti. '

.Pinigus prašome sięsti šiuo adresu: Herr I.Mali aka, Flemmingagatan 
6j,I <5.g. 7c/o Urbonas/, Stockholm.

Draugijos Valdyba.

■r-'U
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rankas mue šeima

Išvertė Juozas Lingle

Vertėjas

BROLIJOS REGULA 

vienatvėje paskersk, tylėt išmoki 
jei nori tu įbrolių mus eiles.

X/ Hjalmar Gullberg yra vienasis kūrybiškai stipriausiu 
ir giliausiu jaunosios švedų kartos poetu /gimus ld‘?3 m., . Debiutavo 
1927 m® eilėraščiu rinkiniu !,i en frilmmande stad” /Svetimame mieste/.Iki 
šiol yra išleidęs aštuonis eilėraščių rinkinius® Paskutiniuose savo rin
kiniuose, kaip pvz., "Att bvervinna yarAdeni!/i!ugaleti pasaulį/ poetas 
savo kūrybinį svorį riša prie tikrovės, prie kultūros pažangos ar arzan— 
gos, .ibet jau ne prie žemiškos meiles, kurią jis^apdainavo savo pirmuose 
rinkiniuose, čia neberandame nė tų pirmykščių aštrių laiko satyrų, Jis 
pasidarė mistikas, ieškąs savęs toli, mąstančio žmogaus bekųhiszame vie
numos krašte. Jo sielos plačiose gelmėse yra paslėptas reikšmingiausias 
dalykas: sugebėjimas matyti tikrovę, kokia ji.yra savo viduje. Visą tai 
paskui lieka priemone nugalėti pasaulį, nugalėti egoizmą, tuo laimėti gy
venimą ir siekti Dievo® Jau. ankstyvesniuose jo rinkiniuose matyti kibirk
štis to vidinio religiškumo, kurie dabarvįsilįepsnojc į didžiausią ugnį. 
Gullberg’o poezija tai nujautimo ekstaziskae guolis, ilgesio sviecimąsis 
į nepasibO'igiumumą. paskiausiame savo rinkiny 'Dora kombzod. ooh tva f is- , 
kar"/Penki miežinės duonos kepalai ir dvi žuvys/ poemas nciaizengia ąo 
pakopos nuo to dvasinio pjedestalo, bet aistringai užimtas aavo krašto, 
savo tautos likimo /rinkinys išėjo per karą 19^- m0' ir sujaudintas pa
saulyje viesnątavv.sios neapykantos, melo ir brutali eklero kartais ir nebe
spėja iš aukščiau pažiūrėti į daiktus. Gullbergas yra 1 anas iš geriau
siu svetimos lyrikos vertėju® Jis yra išvertęs Euripidc s'Eypolita" "Me
dėją", "Aloestą", Sofoklio "’Antigeną", daug Pilkos, Werfelio, Romanos, 
Thomas Naehe, John Fletcher, John Dryden, John Drinkwater, Jean-Viotor 
Pellerin, Froderico^Garcia Lorca ir paskiausios literatūrinės Nobelio 
premijos laureates oilietės Gabriela Mistral eilozasciųj daugumas tų 
eilėraščių vertimų yra tilpę 1944 m0 išleistame rinkinyje "Oangen om en 
son" /Giesmė apie 'sūhų/» * „

19^-0 m. mirus Seimai Lągerl^f, Gulįbergas buvo išrinktas Švedų 
Akademijos nariu jos kėdei užimti. Privačiame gyvenime Gullberg’as yra 
švedų radiofono dramos studijos direktorius

Dažnai
Patekt „... ....... . — ____  s
Narių mes turime didžiulį gkaioių tokį,
Tačiau vardų vieni kitų nežinom mes.

Istorijos dar mūs nerašė niekad niekas.
Vidaus gi pobūdžio kalba gimtoji mūsa
0 tas, kurs jaučias, kad jisai apleistas liekas
Be jokio žodžio nuostabiai paguostas bus.
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Jaradoksų Politika.

Praradoksu vadiname paprastai tokį galvojimą,kuriame išvados ne- 
tatinka premisas.Kitaip tariant,paradoksas yra teveik tas pat,kas ir nesą- 
onė.Skirtumas čia tik tas ,kad išvados čia ateina nepareinamai nuo galvo

jančio noro.Dėl to paradoksais dažnai yra vadinami reiškiniai,kurie išei- 
a kitoki,negu galima butą laukti,žiūrint jų priežasčių_ . Ir politiką ga- 
ima pavadinti paradoksaline jeigu ji priveda prie priešingų sau rezulta

tų.Tokios išvados apie savo politiką dabar bus,rods,priėją vakarų demokra
tijų vadai savo santykiuose su Sovietų Sąjunga,

Tie santykiai yra kilų iŠ paradoksalinės demokratijų ginklo bro
lybės su bolševistine diktatūra per antrąjį pasaulinį karą.1941 birželio 
iė'n. užpuldamas bolševistiną Rusi ją,Hitleris sudaro' sąlygas komunistinei 
diktatūrai susiartinti su vakaru demokratijomis.kariavusiomis su nacistine 
Vokietija.To susiartinimo nelengva buvo pasiekti,nes bolševikinė Rusija už 
.uomijos užpuolimą buvo išmesta iš Tautų Sąjungos,klasta ir smurtu buvo 
išėmusi Baltijos Valstybes ,pasidalinusi su Hitleriu Lenkiją ir atplėšusi 
.no Rumunijos Besarabiją.Žodžiu sakant,padariusi visą eilą veiksmų, kurie 

' uvo nesuderinami su vakarų demokratijų politine ideologija.Bet nuo šitų 
usižengimų apsivalyti greit buvo surastas radikališkas būdas; sunkioje 

-alando je ,Hitleriui spaudžiant ,Komunistinė Rusija prisidėjo prie_Atlanto 
leklaracijos,patikinančios žmogaus ir tautų teises,ir ' tokiu būdu priėmė 
vakarų demokratijų platformą Šioje srytyje.Maža to,pati komunistini dikta
tūra pradėjo vadintis demokratija reikšdama kai kur net pretenzijų , kad 
bolševistinė Rusija esanti tikro ji , moderninė', ar progresyvinė demokratija, 
juo -tarpu kai USA ir Didžioji Britanija pasilaikančios atgyvenusios demo
kratijos formas.Drauge su tuo buvo paskelbtas komunistinis internacionalas 
panaikintas,Stalinas paskyrė Ortodoksų Bažnyčios patriarchą,komisarai pava
dinti minkteriais,karininkams uždėti žibantys antpečiai,o bolševikiniai^di
plomatai, lygiai kaip sovietų spauda ir radio visokiomis progomis pradėjo 
linksniuoti žodį demokratija.

Vakaruose susidarė įspūdis,kad einant toliau ta kryptimi,galima gal 
prieiti ir tikresnio bolševikines diktatūros "sudemokratinime" . Dėl to siek
ta žūt-būt įtraukti Bolševikiną Rusiją į galudesnį tarptautinį bendradar - 
biavimą.,Kai 1945 metų vasarą reikėjo pareng-ci San-Drancisco konferencijoje 
naujos iautų organizacijos statutą,vakarų demokratijos padarė labai svarbų 
lusileidimą Bolševikinei Rusijai,sutikdami įvesti į tą statutą didžiųjų 
valstybių veto teise. .Bet šios demokratijos tikš josi,kad ta teise bus naudo
jamasi tiktai išimtinais atsitikimais ir ja nebus trukdoma tarptautinio gy
venimo raida.Taip pat kai bolševikų užimtose srytyse sovietai pradėjo viską 
tempti ant komunistinio kurpaliams,vakarų demokratijos pridengė Atlanto 
deklaracijos pažeidimus karinės okupacijos būtinumais.Jos pripažino bolše
vikinės Rusijos sudarytas okupuotose kraštuose marionetines vyriausybes, 
.iors laisvų rinkimų tuose kraštuose ligi šiol nėra įvyką,nors visą gyvenimą 
tuose kraštuose kontroliuoja sovietai nukreipdami jį į vėžes,nieko bendra 
□u demokratija neturinčias.Lygiu budu USA davinėjo ir pačiai bolševikinei 
.iusijai ir jos satelitams žymias paskolas "atsistatymui" ,nors nors 
bolševikinė Rusija atsisako prisidėti prie tarptautinių organizacijų
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skirtų ekonominiam pasaulio atstatymui,o gaunamus išteklius panaudoja 
naujo karo parengimui,kaip apie tai rašo pačios Amerikos spauda-Vakarų 
Demokratijos atsižvelgė taip pat į reikalų pažiūrėti pro piratus į diver
sine vietinių komunistų veikla,nors per trumpą laiką paaiškėjo visa eile' 
nusikaltimų prieš valstybe,pareinančių tiktai iš šitos veiklos.,. p

Vakarų Demokratijos darė visa tai tikslu suderinti ir l,su.demo- 
kratinti" bolševikiną diktatūrą. ,įbraukiant ją į galudesnį taptautinį 
bendradarbiavimą...

Tačiau gyvenimo praktika parodė,kad tokia Vakarų Demokratijų 
politika veda prie griežtai priešingų rezultatųsBolševikinė Rusija netik 
nesidaro demokratiskenė ,o tik siekia įsitvirtinti vis naujai gaunamose 
pozicijose.O kas dar blogiau.laikydama vakarų demokratijų nusileidimų 
politiką silpnybės Ženklu bolševikine diktatūra atvirai perėjo į puolimą 
reikalaudama sau pirmenybių vsu kuriomis vakaru demokratijos jau negali 
sutikti.Tuo budu vakarų demokratijoms teko įsitikinti,kad jų ligi šiol 
bolševikų atžvilgiu nusileidimų politika buvo paradoksalinė politika. 
Paradoksais politika remtis negali,de'l to girdim šiandien balsus iŠ va
karų,kad nusileidimų laikai bolševikams jau bus pasibaigą.

Kol sakyti balsai vakarų demokratijose pavirs oficialine politi
ka ,tur but dar teks išgirsti nemaža ir tokių balsų,kaip buv. UJA preky
bos ministerio Walase,kurie siūlys jieškoti " susitaikymo " , vadinasi, 
daryti ir vėl naujus nusileidimus.Tačiau Šį kartą turime ir kai kurias 
objektyvias sąlygas sprąsti,kad naujai pasiimtoji USA politikos linija bus 
išlaikyta.

Pirmoje eilėje Čia reikia paminėti USA kongreso pasikeitimas res
publikonų naudai.Del to kai žinomas mums senatorius Vandenbergas,respubli
konas,pradds vadovauti užsienių reikalų komisijai,paradoksų paolitikos są
lygos turės žymiai pasikeisti.

Kitas dalykas,tai tas aktyvas,kurį komunizmas sudaro demokratin-’ 
niuose kraštuose savo hypokrizijcs dėka.Ir kitose šalyse komunistai netu
rėdami nacionalines valstybinės programos sudaro tik bolševistinės dikta
tūros prietiltį,kuris visomis išgalėmis plečiamas tiktai pagal Kaskvos 
nurodymus.Ligšiolinė vakarų demokratijų paradoksų politika yra privedusi 
p?ie visuotinio tokių prietilčių išsiplėtimo.Paskutiniai rinkimai Prancū
zijoje,davą komunistams^beveik trečdalį balsų aiškiai rodo,kad negalima 
be atodairą Švaistytas žodžiu demokratija,dedant šitą etikete net ant bol
ševikinės ideologijos.Platesnės gyventojų masės girdėdamos bolševikus 
linksniuojant šitą demokratijos žodį,matydamos juos dalyvaujant valstybių 
valdžioje ir tai dažnai vadovaujamose pozicijose ,lengvai gali būti dema
gogiškų agitatorių suklaidintos.Tuo keliu demokratija pati gali sau iš
sikasti duobą.Kad to pavojaus butų išvengta reikia paliauti plekus demokra
tijos ir diktatūros sąvokas krūvon.Daiktai turi būti vadinami savo tikrai
siais vardais.Ir pirmoje eilėje didžiosiose Vakarų Demokratijose.Tuomet 
bus drąsiau jų pavyzdžiu žengti ir mažesnėms tautoms,kurios dabar gyvena 
savotišką bolševikinio teroro_hipnozę.Taigi,paradoksų - politikos galas 
turi duoti senai lauktą atoslūgį
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uosto į miestą.Šoferis rudos spalvos,juodais garbanotais plaukais ir kaži 
kada prieš keletą mėnesiu plautu baltu chalatu žalia apikakle .tači au šitos 
balta ir salia spalvos sunkiui atspėjamos iš po užsidėjusią kasdieninio 
purvo.

Tas berniukas labai mielas ir kalbus.Jis visą kelią Čiauška savo 
nuostabia ispaną kalba ir aiškina man naujokui savo miesto įžymybes.Tuose 
savo aiškinimuose jis retkarčiais taip paskęsta,kad net abi rankas nuo vai
ro paleidęs,stengiasi mane suįdominti sava kalba.

Uostas,kuriame mes dabar stovime,vadinasi Puerto de la Luz,maž
daug 6 kilometrai atstu nuo didžiausio Kanarų Salą miesto Las Pairas.Visa 
toji sala turi apie 165.000 gyventoją ir vadinasi La Gran Canaria.

Jau iš pat pirmąją klegančio automobilio žingsniųjaučiasi,kad esi 
atsidūręs šiltoje šalyje.Lukštas akmeninis kelies apneštas rausvai gelsvu 
smėliu.Kur-ne-kur nutriušusi nuskurdusi medinukė palmė,apdulkėjusi ir nupe
šiota-,keistu pilku žalumu - mat,čia šiuo metu žiema,Getvše pilna žmonių. 
Ją rūbai lendvi plonučiai-Gana gausu tamsiu, uz.’bą turbanuose .nuostabiomis 
riestanosėmis kurpėmis ir ilgomis baltos vilnos sutanomis.Elegantišku 
moetu per pečius persimetą dryžuotas juostas jie žygiuoja lyg povai skir
damiesi iš kasdieninės gatvės minios pilkumo.Nepaprasta daugybė uniformą. 
Sunkiai jos visos aprašomos ir iŠskaičiuojamaos.Ją tokia gausybė ir toksai 
įvairumas,kad tikriausia pralenkia senosios Vokietijos išdidumo,pasipūtimo, 
blizgučių,rcilitarizmo ir uniformą dienas.Tuojau gali suprasti atsidūręs 
Ispanijoje arba bent jos kolonijose ,k:i.mo jaučiasi autoritarinio rėžimo ne- 
Visada miela drigne janti ranka.Ne t- automobiliu važiuodamas vos spėju atsa
kinėti mane kariškai sveikinantiems uniformuotiems to krašto pareigūnams , 
falangistams, muitininkams ir kažin kokiems kitiems;nes mano dideliai nelai-
mei,aš tupiu jiems nematytoje unif

Uosto valdyboje,muitinė jo 
nesuskaitomas pasirašinėjiras.

— Ar buvo ligoniu ,—klausia jie.

sanitarinėje inspekcijoje prasideda

— Pasirašyti.
— Ar yra laive žiurkių ?
— Ne.
— Pasirašyti.
— Ar turit kokį ", zuikį " laive?
— Ne.
— Pasirašyti.... _ z..a
Pašausi net sušildamas,po mano ranka pasirašytą popierių krūva 

auga,o su ja kartu auga ir panieka nelemtam popierizmu!.Gerai,kad kapitonas 
neturėjo noro išeiti iš laivo.
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Nuostabi sausra toje žemėje.Pačiame miesto viduryje tiltas pasta
tytas per išdžiūvusią up^,kurios dugno akmenyse ir ŠiukČklėse kuičiasi 
būriai vaikų ir gaujos mažiukų beveik laukinių nuostabiai nuskurdusių 
šunų.

Šalia miesto dirbtiniu būdu laistomos dideles bananų plantaci
jos.Tame krašte giriamasi,kad jų bananai esą patys kvapningiausi pasauly
je.Sana keista,kad palyginti ant gana nedidelių medžių užauga tekia 
gausybė vaisių,kurie prisikabiną šakų pažastėse brąsta ištisomis kekėmis 
sveriančiomis 15-20 kilogramų.

Miesto statyba visai kitokia negu šiaurus ar vidurio Europoje. 
Beveik visi namai senobinio ispanų - portugalų namų tipo.Langai ne visi 
su stiklais.Dažniausia tik užverti ventiliuojamomis langinėmis.Taikomasi 
prie karščio. Krautuvės labai siauros ir gilios.Ta pati anga sienoje ir 
prekylangis ir durys.Prekybos laikui pasibaigus viskas vienu ypu uždaro
ma,© preiviui lieka tvirtovės miesto įspūdis.

Šaligatviuose sėdi daugybės vyrų ir uoliai mosikuoja rankomis, 
atseit,šnekučiu©jasi.Juo argumentai stipresni,juo rankų mosikavimo dau
giau.

Retkarčiais gatvėje gali sutikti ir moterų puošniais ispanųcgal- , 
vos papuošalais,nuostabiomis šukomis ir dideliais bevei žeme besivelkan
čiais nuometais.
- Miestelis gana švarus.Jame jaučiasi gana stipri organizuota

tvarka. Kauniškiu mastu imant,tai tvarka tikrai būtų pavyzdinga.nes kas 
JQ-50 žingsnių stovi pilvotas "faraonas" policninkas.

Mieste labiausia krinta į akis nepaprasta daugybe asiliukų.Tokių 
puikių gražių mažiukų asiliukų,bet į juos Žiūrint darosi graudu,kad jie 
asiliukai.Jų ūgis maždaug vidutinio vešioko,o vežimas,kurį jis turi vilk
ti, bent 10 sykių didesnis už jį patį,sunkiai pakrautas,milžiniškais Žmo- j 
gaus ūgio didumo ratais.Tokiame vežime tik du ratu.Vėže jas,kaip taisyklė 
įtūžus tvoja tam vargšeliui šonus,o šis net uodegos nejudindamas,vos au
simis retkarčiais pakraipydamas,traukia lėtu žingsniu tą sunkenybę nei 
alpdamas nei dejuodamas.Jo tempas toks lėtas ir toks solidus,kad atrodo, 
kad jis tuo tyčiojasi iš išmintingo žmogaus.

Šitą miestą puošia senobine katedra,kurios bažnytiniais turtais 
ne bereikalo kanariečiai didžiuojasi.Tarp retų auksinių daiktų ten mato
si. garsaus italų auksakalio Benito Seilini paveiksldlis-papuosalas,dabin
tas retais brangiais akmenimis ir nuostabaus rankų darbo,tų rankų,kurios 
Benito Celini išgarsino visame pasaulyje labiau negu jo romantiškosios 
istorijos... Prie katedros sutinku mūsų laivo keleivių grupą.Pažįstamoje 
kompanijoje patraukiame į vidų.Čia tuoj mus sulaiko rimtas zakristijonas ’*? 
pareikšdamas,kad damos turi būti bažnyčioje pridengtomis galvomis.Situaci
ją vos nusiseko išgelbėti. Argentinietė užsirišo šalių, nuo kaklo ant k 
galvos,čilietė užimove savo vyro sktbėlą,mažoji pupa argentinietė susi
mezgė tėvo nosine,© blondinė šveicarė” ,rimta ir bent kiek pyktelėjusi , 
buvo priversta savo puikią frizūrą paslėpti mano uniforminėje kepurėje. 
Vos nesuprunkŠčiau juoku , kai dirstelėjau į ją jūreivio kepurėje toje 
tamsokoje Kanarų katedroje.Bažnyčia labai graži.Jos viduje nuostabiausia, 
kad langiukai labai maži.Panašu,jog bažnyčia tyčiomis pastatyta mažais 
langiukais,kad šitame klimate ji visuomet tikinčiajam neštų malonų ir gaiv 
vinantį poilsi.Išmauname iš bažnyčios jau bent kiek skubėdami,nes laikas 
ribotas.Iš bokšto dar Žvilgtelime į visu savo ilgiu išsitiesusį miestą, 
Ir. stebimės kaip vėjas su smėliu galėjo taip stipriai apgadinti tos ka
tedros. -išorini vs,. o rnamentus.
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Linksėdamas ir SisuvCirtomas- -1i,rfo>d» į kitą miesto
pakraštį,kame stypso .neišsakomų itin lų. puošnios vi-Los,pasken
dusios nuostabiuose to krašto Žolynuose.Gia_pat,kalno Šlaite išraustu 
urvų angose sėdi nuvargusios suplyšusiais rūbais moterys >Q apie jas^ 
slampinėja išblėsusiais veidais vaikiūkščiai.. .Tai biednuov^Zo rajonas.

Uoste apie laivą turgus dar nepasibaigus.Visoki vertelgų-,d-xavkig 
pavargusiomis gerklėmis ir vis siūlo savo niekam tikusias prekes.

5-tą valandą švilpia laivo sirena,ima dirbti’visi motorai,vilki
kai Šonų prikibą stena, o mes pamažu iŠ uosto atsiduriame vėl Atlante.

Saulė’ leidžiasi greit ir labai skubėdama,gal bijo pamigti kliam 
rytui.Gyvenimas laive vėl sugrįžta į senas vėžes.Vėl marios ir dangus. 
Vėl motorų raminantis dūzgimas,kurių rimtį trikdo įsinervinąs jaunas " • 
švedukas,apsižiurėjąs,jog Kanarų salų vertelgų būvąs skaudžiai apmautas.

Laivo baseine prasideda maudymasis. Šilta tikrai kaip reik.Lo
voje miegoti sunku.Geriau kraustytis sofon,ten netaip karšta.Vakarais ir 
vandenyje ir lauke 29 laipsniai Gelsijaus.Jautiesi kiek keistai.Vos prieS 
savaitą Goeteborge,išvažiuojant,veikė centinis šildymas,© dabar kajutėse 
ir valgykloje visu smarkumu dirba ventiliatoriai.Damos demonstruoja mau
dymosi kostiumus,vyrai stypinėja plaukuotomis plikomis blauzdomis ir 
ginglinėja trumpose kelnėse lyg gandrus žaisdami.Visur jaučiasi,kad pu
siaujas artėja.

Prasideda naujas laukimas .Visi laukiame pusiaujo.Bus garsusis 
krikštas ir balius.Mažytis čilietis nusiverČia nuo laiptų.Prietikis su
drumsčia laukimo nuotaiką,bet viskas baigiasi laimingai,jam telkšo gu
zas kaktoje.Oras pats puikiausias.Atlantas vos talačkuoja,visai kai ko
kia nors bala kur nors namie.Mažutės bangelės tingėdamos vėjasi kita ki-b^, 
Iš bangų keterų dideliais būriais išlenda spiečiai skaraidancių ežuvų. 
Jos labai įdomios,baltai blizga saulės spinduliuose ir skrieja ištisas 
dešimtis metrų.Laivo Šalimais šokinėja linksmi delfinai.Jie jau daug 
didesni už skraidančias žuvis.Retkarčiais užklysta niūri trikampė ryk
lio nugara.Tada staiga pranyksta delfinai,o foto mėgėjai tuoj skuba juoa 
fotografuoti.Šituose Šiltuose vandenyse jų gana gausu.

pietų metu pravažiuojeme mazutą St. Paul P.ock saldą,kuri vos 
kelių dešimtinių dydžio,ir joje joks žmogus negyvena,tačiau ten turi 
prieglobstį Šimtų šimtai paukščių. Musų kapitonas aitą salą labai mėgsta. 
Jis braukia savo laivu visai pro pat jos šoną ir leidžia kaukti visas ’*»■. 
sirenas.Šitų nelemtų garsu^išgasdinti pakyla nuo salos pulkai paukščių 
Ir ilgai klykdami ir . .ūbaudami skraido apie laivą.

Pasako jama,kad vienas šitos bendrovėskapitonas labai norėjus 
Šitą salą parodyti bendrovės savininkui atsitiktinai plaukusiam tuo lai
vu. Tam kapitonui Šitos uolos rasti tuomet kaip tyčia nepavyko, bet se
kančių Kalėdų Švenčių proga iš bendrovės savininko jis gavo dovanų pui
kų rytinį Švarką,kurio nugaroje būvą parašyta -St Pauls Rock.

Po piet prasideda krikštas.Visi pirmą kartą važiuojantieji per 
pusiaują turi būti pakrikštyti Neptūno Krikštu. IŠ kanapinės virvės pluoš
tų kombinuotine barzda ir peruku,karalienės ir pačių juokingiausių dva
riškių lydimas pasirodo jo imperatoriškoji didybė pats Neptūnas visame 
savo majestote.Jis aplanko kapitoną,palinki jom gero vėjo,nusileidžia 
laiptais Žemyn iki žemutinio dėnio ir .duoda ženklą savo gydytojui pradė
ti krikštą.

A*'.
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Gydytojas,pirmo jo laivo karininko asmenyje,šaukia pagal sąrašą 

visus nekrikštus ir krikština.To krikšto visa prasmė ta.kad pirma gerai - 
iŠsuodinus paskui giliai panardinti baseine.Viskas vyksta klegesy ir bjau
riai linksmoje nuotaikoje.Jei po tokio krikšto vienam kitam, dingsta ūsai 
nukerpama pernelyg susivėlusi frizūra, - dėl to pykti nevalia. 0*"* j ai man 
po to krikšto teko atsakančiai maudytis visą valandą iki tos vadinamosios 
ceremonijos purvus nuploviau - mstintis nebuvo ko.Nežinau kaip r-.ts vie
nas bučiau į žmogiškų pavaidalą sugrįžęs ,jei ne vyriausias laive inžinie
rius ,kuris padėjo man visokiais chemikalais nuimti į mano griešną kūną 
įsigėrusias mašinines alyvos dėmes.Gerai,kad viename maudymosi kostiume iš 
sofos buvau ištrauktas,kai po piet pokaičio buvau nuvirtęs.

Vakare visi laivo karininkai baltose uniformose,ponios kaip įma
nydamos įsipuošusios,o vyrai ištroškę,nes gėrimai Šį vakarą veltui.Kapi
tonas išdalina to baisaus krikšto pažymėjimus pridėdamas dar kiekvienam 
savo linkėjimus.Po to jis kelia taurę už laiminga kelionę.,ir tuo prasideda 
iškilmingasis pusiaujo balius.Valgome puikią ‘vakarienę.girkšnojame,Šokame 
visi kaip įmanydami.Paryšiu skirstomės gulti,o kapitonas susigavęs porą 
jaunesnių ponų laiko juos pririšęs savo nuostabiomis pasakomis apie tolimas, 
keliones ir nematytus kraštus,apie karo pavojus ir vaiducklinius laivus, 
kol patekėjusi saulė išvaiko juos nuo viske’s ir nuo sodos.

Atrodo,kad persiritu pusiaują imame plaukti dar greičiau.Neilgai 
trunka tos penkios dienos ir mes priartėjame prie Brazilijos.

Trečiadienį,paskutine liepos,popiečiu jau mes sutinkame linksmai 
klykaujančias Pietų Amerikos žuvėdras.Jaučiame,kai jau žemė nebetoli,o 
krutinėję kaži kas nerimsta,kokia bus ta žema.

Apie 4-tą valandą sutinkame degantį brazilų laivą.Jame buvo tuo 
metu daug keleivių,ir daug iŠ jų žuvo.Aplinkui apstojusi visa eskadra ka
ro laivų geibi nelaiminguosius .Tai baisi trašpdi ja,net t L’ri-as aukų skai
čius nenustatytas ar nuslėptas.

Vakare pramauname kelias mažas salas,pamatome tolimus kalnuotus 
krantus ir pamažu įslenkame į P.io de Janeiro uosto įlanką

Nuostabus vaizdas.Didelėje įlankoje guli kalnu apsuptas milži-' ū 
niškas miestas .Jis mums linksmai mirksi šimtais spalvotų žiburiu, kurie 
dauginasi nuostabiu mirgėjimu įlankos vandeny.Vieno kalno viršun-, je di - 
džiulė Kristaus statula,visa baltutė.prožektorių nušviesta laimina ši
tą miestą.Iš gatvių lygio dangun stiebiasi dangoraižiai.Iš laivo iki 
miesto dar J kilometrai.Mes nevažiavome tokiu laiku,jog muitinės ir poli
cijos įstaigos tą dieną darbą jau pabaigusios.Nieko daugiau nelieka,kai 
tik nuleisti inkarus ir žiūrėti iš tolo į šitą miestą .

Keleiviai bent kiek nepatebkinti.Visi pasiilgę pastovaus pamato 
po ko jomis,nors kelionė buvo tikrai laiminga.

Sekantis rytas ,tai didžiulis darbymetis.Galybė komisijų ir kon
trolių laive.Padedu kapitonui prie jo popierių.Gr?.žu,kai jis tyliai šve
diškai keikiasi pykdamas i ant tos daugybės komisijų.Jos mus prikėlė 
net' 6 ryto. Ateina , imi e ji laiškai. Prancūze prikibus klausia,kodėl aš 
nesidžiaugiu.Negi aŠ jai pasakysiu,kad nevisi mano laiškai linksni...

Po visų Šitų .komisijų pagaliau atsiduriame prie kranto.
Pirmasis lietuvis sutiktas Brazil!joje,tai stud Vosylius,visai 

nesenai iš Švedijos nuvykęs pas savo dėdę.Jam apie mare pranešė jo drau
gai goeteborgiškiai.Susitikimas mielas iv smagus,bet apie tai kitu sykiu.
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nepamirškime savo pareigų.
Kai.prieš du metu pirmieji iicrfmvj g3- -tsom-tinlai kėlė koja į 

Wnt^, ne vienam kilo klausim-a-ok kų gi oia rasime, vka.ip priimti uūsime,- 
kas^mUuų laukiat J’rtnoiraį’^ tiesa, girdėdavo® apie sic !«?«.&•;: n oo--. i u i.ūkų 
aukštų kultūrų ir jų plaofas humanistines pažiūras. Bot tiesa ir tai, kad. 
karo sūkuriuose daug kur pasikeitė žmonių pažiūros ir ypatingai jų jiusitei* 
k imas svetimųjų atzvvlgįu. Nenuostabu todėl, kad panašūs klausimo.! ir abe
jones ruseno tremtinio Birdies,gelmėse.

Nerimas^greįt išsisklaidė - ne tik priimti buvom, bet ir aprūpinti. 
Šiandie,be mažų išimčių.kai kurioms inteligentų kategorijoms, naudojamės 
lygiomis tesėmis darbe ir aprūpinime su šio krašto šeimininkais. Švedų hu
manistinių pažiūrų karas ne įik kad nesužalojo, bot dargi jas sustiprino, 
šitai jų garbei turime pripažinti.

Per ilgesnį laika spėjome pažinti šeimininkus. Apie^juos šiandie kiek
vienas turimevsavo nųcmonę^ir jų ųarvežę perduosim tautiečiams, neturėju
siems progos šio krašto arčiau pažinti. Bet ar šeimininkai jau galutinai 
:£xa suformavę savo nuomonę apie mus? Atrodo - dar ne. Kol mūsų čia nebuvo, 
šio krašto žmonės maža težinojo apie mūsų kraštų ir mus, kaip žmones. Po 
dvejų metų.viešnagės šeimininkų nuomonė yra gan 'įvairi, ^tikriau eaksnt. dar 
nenusi stovėjusi, Sitai ypatingai pastebim, kai tenka ieškoti darbo ar buto. 
Ten, kame is viso lietuvių dar nebūta, sutinka mus saitai, bet korektiškai. 
Ten, kame anksčiau kas nors dirbo ar gyveno, mes arba mielai priimami, arba 
durys užsidarovbe vilčių pro jas praeiti. Ir tat priklauso tik nuo to, ko
kį įspūdį anksčiau pro jas praėję paliko šeimininkams.

Beskaitydami paūodikų pastebim ir kitų faktų, tiesiogiai besirišantį 
su pirmuoju. Pakanka kur nors vienam iš mūsų padaryti prasilenkimų su šio 
krašto įstatymais, įvykis tuoj atsiduria spaudoje. Mums tai labai nemalonu, 
kai ^00 tenka rausti dėl vieno, bet šeimininkams tai pud.edu tik savo nuo
monę apie mus visus suformuoti.

Kol dar ne vėlu,^padarykime konkrečias išvadas ir dar kartų prisimin
kime savo pareigas, krašto seimininkms ir saviesiem*. Pirmosios pareigos yra 

ir šį kraštų anksčiau ar vėhą& aploi- 
jų nekviestu* svečias-, priėmė tikrai

tat p

kime savo pareigas, krs 
labai aiškios — mes esame^čia svečiai 
eime, grįždami į tėvynę. Seimininkai 
svetingai: neaprez.c sveciavimosi lail* 
jauskitės, kaip namie, elkitės, kaip : 
sugebat.. Pastatė tik Mena sąlygą'- n 
rocių galit it? nesitąikyti, 'bet jei s 
jausmas lietuviams nėra. svetima^ Svo 
puikiai žinomos ,ir apie j.ae plačiau k 
teturim tik svečių pareigas/

Kas link savųjų, visuomet turime atsiminti, kad kiekvienas savo kas
dieniuose santykiuose su svetimaisiais atstovaujame vic.ua į-00 savo tautiem 
čių, kurio čia gyvena. Ir ne tik tuos //O’ te'c viflUS palikusius "anapus" ir 
visus, išblaškytus"po keturis vėjus". Šių pareigų prisiima kiekvienas, ap
leisdamas savo kraštų. Jų automatiškai pasiėmėme ir mes. Kiekvienas musų 
netaktas meta dėmę virai musų tautai, kaip ir kiekvienas puikus pasirodymas 
kelia visų vardų svetimųjų akyse. Šitai jau nekartų esame patyrę, savo kai
liu. Mera lengva visuomet tinkamai reprezentuoti, juo labiau, kad daugumas 
mūsų nėra tam ruošėsi ir gal net galvoje, kad kada nors teks asmeniškai td<~ 
Lag rimtas ir atsakingas pareigas prisiimti. Bet j.uo maloniau turėtume jų 
atlikti, nes progų pažinti’ svetimus kraptus^ir svetimuosius supažindinti 

su. savuoju jiepr-iklausOmo gyvenimo metu maža teturėjom ir atdtyje vargu ar

:it,, tvarkykitės so. 
įleiskit krašto įsi 
>bat? gerbkit juos/ 

pareigos kž ekvien

tarps, kaip 
r.ų / prie pap— 
iye tingimo 
seimininkui 
.stui me a irSi

1SŠ
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LIETUVIŲ ATSTOVAI PAS PREZIDENTU TvR U M A N 4 .
Lietuviu Informacijos Centro pranešimu s.m.spalių 29 d.Ame

rikos Lietuviu delegacija apsilankė pas JAV prezidentu Trumanų.
p.Leonardas šimutis, ALT pirmininkas ir dienraščio "Draugas’’redakto

rius, pristatė delegacies narius prezidentui. Dr.Pijus Grigaitis, ALT sek
retorius ir liet.dienraščio Ohikagoje redaktorius, perskaitė prezidentui 
įteikiamu rasta.

Su prezidentu kalbėta apie padėtį pabėgėliu ir DP, kuriuos jis yra 
matęs lankydamasis Vokietijoje. Jis sakėsi matęskai^kuriuos tremtinius, ta
čiau jų padėti^ sunkiai aprašoma. Prezidentas pareiškė tremtiniams daug 
simpatijų ir^uzsiminė apie savo planų prašyti Kongresu, kad JAV.prisiimtų 
atsakomybę už joms tenkantį tremtinių kontingentų. Jis prisiminė savo palan- 
kių^intervencijų estų pabėgėlių naudai, kurie neseniai, atvyko į Floridų 

. mažu žvejų laiveliu. . .
Prezidentas pakartotinai patikrino, kad jo administracija^laikosi ? 

teisingumo principo visų tautų atžvilgiu, tiek didelių, tiek mažų, ir pami
nėjo savo neseniai pasakytų kalbų JTO visuotiniame susirinkime. Prezidentas 
užtikrino delegatus, kad jo administracijos politika Baltijos valstybių 
atžvilgiu nepasikeitė, negali pasikeisti ir nepasikeis. Tuo pačiu mejru jis 
atkreipė^dėmesį į sunkumus pereinamajame laikotarpyje tarp karo ir taikos 
ir pareiškė.viltį, kad eventualiai ši šalis galės sugrįžti prie problemos, 
kurių iškėlė delegacija.

Po 15 min.pasikalbėjimo prezidentas pasikvietę delegatus į kinų sode. 
Prezidentas Trumanas buvo malonus ir patenkintas. Išvykstant jis įgaliojo 
delegatus pranešti, kad jis diskutavo pabėgėlių ir D? klausima, kad jis iš
klausė delegacijos prašymų Baltijos valstybių reikalu ir kad jis buvo labai 
palankus.

Be.p.Šimučio ir Or.Grigaičio delegacijoj buvo: Vilius T.Laukaitis, iŠ 
Baltimorės, Tarybos vicepirm. ir Amerikos Lietuvių Susivienijimo pirminink..^ 
Mykolas Vaidyla is^Čikagos, Tarybos iždininkas ir "Sandaros" redaktorius; 
Vilius T.Kvotkas iš Wilkes Barre, Penn., Amerikos Lietuvių Katalikų’Susi
vienijimo gener.sekretorius' ir liet, republikonų lyderisj Jonas R.Žuvis 

iš Čikagos, Municipalinio Teismo teisėjas,' Aleksandras Kumskis iš Čikagos^ 
demokratų lyderis; Jonas Grigaliusiš Bostono, Mass.; Stan. Michelsonas is 
Bostono, "Keleivio" redaktorius; panelė Marija M.Kiznis is New York City ir 
Konstantinas Jurgėla, Amerikos Liet.Inform.Centro direktorius iš New Yorko.

Delegacija įteikė prezidentui šitokio turinio raštų:

Jo Ekscelencijai 
JAV Prezidentui 
Harry S.Trumanui 
The White House 
Washington, DoC.

Washington, D.C.
1946 m#spalių 29 d*

Pone:
19^0 m. liepos 23 d., kada Maskvos vyriausybė buvo bebaigianti 

savo suktus veiksmus tikslu aneksuoti Baltijos Valstybes, JAV vyriau
sybė padarė pareiškimų, pasmerkdama rusų grobuoniškus veiksmus, kuri© 
pažeidė Amerikos tautos įsitikinimų ir visus tarptautinės elgsenos

’ principus.
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19M-0 m* spaliu 15 A. paskutinysis prezidentas Franklin D.Roose- > 
veltas priėmė Amerikos Lietuvių Karybos Delegacija* Jis p<xro kad 
Lietuva savo nepriklausomybės nėra netekusi ir užtikrino, ^ad LiS'.uva 
vėl bus laisva. v .vy . .,

Mes tikime, paPrezidente, kad Jus pripažįstate aukščiau paraineuus 
principus, kuriuos Jus patvirtinote savo 19^5 k* Lnlvyno arenos kalbo
je ir Jūsų neseniai pasakytoje kalboje JTO visuotiniame susuryikUie#•

Pasitikėdami Jūsų pažiūrom!e,mee kreipiamės į.Jue, prasyctmx tei
singumo Baltijos tautoms Lietuvai, Latvijai ie.Estiją..'.. Būtos įvys pa
žangios ir taikę, mylinčios tautos per karą. iskentejo neaps- '-■' 
vargus. Jos vis "dar tebėra okupuoton priešo, kuri e neseniai :: v>? iv. 
sąjungininkas. Jos tebekencia žiauriausius persekiojimus,- Joms atimtos 
visos laisvojo žmogaus žmogiškos teisės. Jei rūsy vyriausybei autų 
leista ir toliau vesti dabartine savo politikę, nehumaniškų deportaci
jų, neteisėtos mobilizacijos į kariuomenę ir vergų darbams, masinių, 
areštų ir priverstinos sovietizacijos - per trumpę, laiką tepaliks tik 
skurdus šių pažangių tautų likusiai. v

Mes esame šiandie čia atėję prašyti Jus v. uz Baltijos 
valstybes, kurių kančias mes gal būt geriau pažįstame, negu bet kuri 
kita šio krašto‘’tautos dalis. v . . * ■>

Mes atėjome ola prasyti jūsų dar karta, užtikrinti cio krašto nu
sistatymą Lietuvos ūr kitu Baltijos valstybių - Latvijos ir Estijos — 
klausimu. Toliau, mes prašome Jus vadovauti sios vyriausybes atitinka
miems veiksmams, kuriais būtų pradėtos aktyvios pastangos Įjac-ed-ant at
statyti Lietuvos, Latvijos įr Estijos suvereninei,’ teigęs, žmogiškas 
laisves ir savivalda. Jūsų šituo reikalu pareikštas.uzt.tkriiiimas. su
stiprintų pavergtųjų tautij. viltį, kad didžioji Amerikos Bomokratija 
siekia įgyvendinti teisingumų ir gerbia- karo metu. de.^laruOcue savo po
litikos ‘principus.

Mos nuoširdžiai dėkojame Jums už priėmimų ir linkime Jums geros 
sveikatos ir ištvermės Jūsų sunkiose ir atsakingose pareigose.

Jus tikrai gerbia,
Amerikos Lietuvių Taryba: 

Leonardas Simutis, Pirmininkas , 
Vilius FoLaukaiti-s, Vicepirmininkas, 
Dr.Pijus Grigaitis,^Sekretoriuc, 
Mykolas Vaidyla , iždininkas.

Delegacij oa nariai: 
Jonas T. guria, 
Jonas Grigalus, 
Aleksandras Kurnėki s 
St an * Iii che 1 s ona s, 
Vilius ToKvetlraą, 
Kan st ant □ Rc Jurgėla.

RESPUBLIKONAI PASISAKO UŽ LAISVI LIETUVĄ,.
WASHINGTON'S« - Atsilankiusiai lietuvių delegacijai respublikonų parn 

tijos komiteto pirmo Carroll Peece pareiškė, kad jų partija stovi už ne
priklausomybės atstatymą Lietuvai ^atvijai ir Esti jai o

Carroll Reece kalbėjo:“ Kaip Tautinio Respublikonų Komiteto pirminiu“., 
kas- ašti^ių, kad pastovi taika turi būti paremta teisingumo ir teisės -prįnA 
cipais, išdėstytais Atlanto parteryje ir paskelbtais sąjungininkų, tarp j-J • 
ir sovietų,, susitarimu bendroje Jungtinių Tautų deklaracijoje* Dabar Ryti)/ 
ir Vidurio Europoje vyraujanti padėtis iš tikrųjų sudaro pavojų taikai, ka;.. 
trys suvereninės, taikų mylinčios ir įstatymo besilaikančios valstybės - 
uietuva, Latvija’ i® Estija - ir be pagalbos jų palikę gyventojai yra pavėrę' 
■;-i Sovietų Sąjungos* Agresyvūs ir grobuonįski bet kurios dominuojančios 
alstybės veiksmai prieš tas mažas šalis turi būti pasmerkti, yps.G jei tie ...

■> ..ūkamai buvo užginti sutartyse su tomis, valstybėmis*
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"Lietuva,. Latvija ir Estija turi būti atstatytos į buvusiu laisvės ir 
.lepriklausomy^ės.-padėtį,. Ševiotų kariuomenė ir policija, kurios yra uzėmu- 
t ioq tuos kraštus, turi pasitraukti. Tų šalių pabėgėliai turi gauti progų 
grįžti nebijant ąovietinio persekiojimo ir paskui turi turėti teisų lais
viems ij nesuvaržytiems rinkimams. Respublikonų partija tiki išbesejimų li
gi aukse iausi.0 galimumo laipsnio karo meto pažadų tautoms, kad jos turės, 
teisų išsirinkti sau valgios forma, kurioje jos gyvens, ir kad suvereninės 
teises ir savas valdymasis turi būti grąžintas tiems, kuriems tai per jėgų 
buvo, atimta. Partija apgailestautų šių principų apleidimų®n

Respublikonų partijos instrukcijose, išleistose^rinkimų orientacijai, 
■;nin nat iškeliama, kad tos partijos politika stovi uz Baltikes valstybių 
ilcvų. •- /"Amerika8/

RESPUBLIKONŲ LIETUVIŲ KOMITETAS* Spalių 12 d. Washingtone Republi
can National Committee patalpose įvyko lietuvių delegacijos pasitarimai su 
vyriausia respublikonų partijos valdyba..

Lietuvius šiam pasitarimus sukvietė partijos komiteto pirm.Carroll 
Piece. Lietuvius atstovavo; adv.AoOlis, inžeP®"turis, W®Kvetkue? Dr.M.Vini— 

J.Tysliava, V,Tysliavienė, Jonas Valaitis, kun.JoBalkuhas, adv.Salaa 
ir adv« WoLaukaitis. M

Visų buvo viena mintis, kad rinkimuose lietuviai privalo .balsuoti uz 
.eepublikoųų cųrasų, kadangi, tik respublikonų parld ja.yragriežtai nusista
čiusi prieš komunistus, prieš komunizmo įtakų, ir įeisi lietuvių taurinėj 
kovoj dėl savo gyvybės,dėl Lietuvos nepriklausomybes atstatymo re&p'ubliko
nų partija savo aiškia politika ir griežta antikomunistine akcija yra lie— 
tuviama priimtiniausia.

Pietų rastu ilgesne kalbų pasakė senatorius John.A® Danaher, kuris 
tvirtino, kad E-DoRooseveltas “Teherane Lietuvą atidavė sovietams, kaip ir 
daugiau nusileidimų jiems yra padarąs? Tik .respublikonų Kcagzeaaa geli tas 

klaidas at i balsyti .''

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS, įvykęs New Yorke spalių 20- 
•21 dienomis,.priėmė keletą, svarbių rezoliucijų. Viena, jų buvo nųsiųsus. Ame
rikos vyriausybei, reialanjanį daryti žygių. kad rusų kariuomene :>i:tų ati
traukta iš Lietuvos ir sugrąžinta tai saliai nepriklausomybė? Antroji rezo
liucija lietė tremtinių padėtį, trecioji - katalikų akcijų.

Nauja Federacijos Valdybų sudaro^ pirm. A®. Kneizya? vioepirm® A.Aįek— 
jis ir M o Sujus, p.ekr® L®Šimutis, iždin®kun. J.Balkunaz. nariai — J.B.Laucka, 
kunop?Juras ir A.Vaičiulaitis.

LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO SEIMAS. Spalių 18-Į9 d. New Yorke įvyko BALF 
geimas, kuriam pirmininkavo A.Kneižys. Vicepirmininkuie seime buvo S.Gegu— 
žis ir FcBagocius. Sekretoriavo p®Lapieneir rogkiene®

Seime dalyvavo 150 atstovų ir nemaža svečių. . v
Buvo išklausyta BALE pirmininko ir kitų vaidybos narių pranešimų. • 

-un.DroJcKončius oranese apie savo kelionę .Europoje ir tremtinių lietuvių 
.-..-.dėtį, Buvo numatyta 194-7 m. programa. Nutarta skelbti vajų surinkti p<5 
‘uk.stan.oiu dolerių. Vajus prasidės 194-7 gausto g d.

Antras svarbus nutarimas -. kreiptis į Amerikos prezidentą ir kitas 
nvarbiaa Įstaigas, ginant tremtinių lietuvių -mceg.

Nauja BALE valdyba, sudaro: pirm. kun.^Dr. J. Končius, vicepirmininkai
Ver. Kolycienė, adv0 XntuOlis, kxut.N_o?akainxs, N.Rastenis, sekrete- L®Sa

jienė, izdin.“ DrcA.Zimontas ir fin.sekro AoŽilineks.f’o
.. Direktorių Tarybos nuriai .yra ėie eį k. v-: lnisjĮis,^laoMichelso—

.įienė, adv.E^Bagoaius, AntoKneizys, ToMauas, ic-Llaitirus, Elz. Sardens,
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Seimo surengtoje vakarienėje, kurioje dalyvavo Jw) svečią, kalbas pa
sako senatorius Breustsr, ministezis g.Žadeikis ir cdvo Eo Skipitis.

AMERIKOS LIETUVIŲ pTAŠAS Į TAUTŲ LAISVĖS KOVAS . Amerikos lietuvis 
žurnalistas O.VdBaltramaitiG surinko į.S'j Amerikos 12etuviąjcavardo®, kurte 
tarnavo karininkais JAV kariuomenėj a per paskutinį karą. lė ją buvo: 2 pul
kininkai, 6 pulko leitenantai, 3 komodorai, > komodorai“leitenantui, 13 ma
jorą, 87 kapitonai ir kiti -• leitenantai. Kai kurie ieju buvo uz&Uą atsa
kingas vietas kariuomenėje, pvz.,pulkoltnoA-,J«Gricius is Bostono, kelerius 
metus buvo kariniu pajėgą Kinijoje stabo viBŠininkz.B, daugelis pasižymėjo 
pro ir jurą kovose ir yra apdovanoti aukščiausiaiš kariniais pasižymėjimo 
ženklaieo " t

Jie kovodami su ypatingu sentimentu prisiminė laisves pasilgueią 
savo tėvynę. Kpt.Pranas Re.dziukynas asvo lėktuvą buvo pavadinęs "Per?<unas* . 
ir skraidydamas su juo dvejus metus virš Paoifiko pasiuntė į vandenyno gel- 

.mes keliasdešimt japoną,
čioje .tautai...laisvės kovoje Amerikos lietuviai sudėjo.#da.ug brangią au

ką: LtneRoKėkeae "žuvo bombarduodamas Romą, itneEdv.Globis žuvo bombarduoda
mas Vokietiją, ltneV0Reokus pasižymėjo kovose priešjaponus ir apdovanotas 
Purple Heart ordenu,>?žuvo Pietą Padflke ir toto

Karininką sąrašuose yra keliasdešimt rarsitj Amerikoj liętuvaiČiu. Kai 
kurios iš- ją Nurojo aukotus laipsnius^' pyg8* Ale Grinevičiūtė pulkininko 
leitenanto laipsnį. Kai kurios is ją pasižymėjo narsiais žygiais ir turėjo 
šiurpią išgyvenimą.-. * .

LIETUVAITĖ FIUIŲ ARTISTĖ. Amerikos lietuvaitė PoGrazytė jau vaidi
nusi keliose filmose kaip artistė ir šokėja ir vėl pakviesti vaidinti vie
noje filmoj e Eolywoode.

URUGVAJAUS PREZIUKNTA0 PASISAKO UŽ LIETUVOS LAISTĄ
’’Laisvoj i Lietuva’1 praneša, kad Šia vasarą Urugvajaus prezidentas 

4MEZAGA specialioj audiencijoj buvo priėmęs lietuvli} .delegaciją.
Prezidentui buvo plačiai nusviesta Lietuvos padėtis okupaėi.jos© ir 

dabartinė priespauda^ *
Atsakydamas Urugvajaus prezidento.® pažymėjo, kad jo šalienelietuviai 

jam yra malonus svečiai, nes jis lietuvių kolonija pakankamai pasįatąs, 
)r.aip darbščią, ramią, teisingą ir kultūringą- iš to jis yra susidaręs gra
žią ir išsamią nuomonę ir apie pačią Lietuvą. Juo maloniau sutikti svei
kosios lietuviu kolonijos atstovus, žurie.myti savo senąją tėvynė.

Paskui Urugvajaus prezidnntas pasakė: ’’ Lietuva kelsis. Didžiųjų De
mokratijų ji nėra niekam padovanota, o jos garbinga praeitis, aukšta, vakarą 
kultūra ir laisvės metu pasauli, stebinęs visokeriopas Lietuvos progresas ir 
yra toji teisė, kuri sako, kad^jūaų to.ūia subrendusi laisvam g;r/enimux# kad 
ji turi bubi nepriklaujomiio Tauta, 'kuzi, myli ir gina savo/laisvu visuomet 
ras jos kovoje nuoširdžią paramą resno tautos ir vyriausybės... Ir taikos 
konferencijoje ir kitur, kur išžils jūsų tėvynės laisvės re i kai e. a, Urugva
jus nesvyruojamai jį gins ir visaip rems”..

URUGVAJAUS LIETUVIŲ PTRICTIKIŲ ORGAITIZAGIJŲ FEDERACIJA suruošė šią 
vasarą Montevideo Lietuvos okupacijos 6-ių metą minėjimą. Šia proga druge
lis Urugvajaus laikraščių įdėjo palankią. 'Lietuvai straipsnią , minėjimo 
aprašymą* paveikslą ir rezoliuciją.. Montevideo miesto valdyba savo speoia 
Hari posėdy nutarė vyriausią miesto gat rę pavadinai Lituania varču5

V.
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I Š S S’ A U P o s .. .

LIETUVOS BOLŠEVIŠKIAį BIUDŽETAI. Pranešimas Lietuvos TSR Finansų min.
i.Drobnio Lietuvos TSR AukšciausiosTaį?ybos Vl-je sesijoje:

” Roso'.'blikoe 19Š4 mo valstybinis biudžetas buvo projektuojamas ant- 
"am pueoeoiui* 1944 m. vaisto biudžetas įvykdytas šiomis sumomis: pajamos- 
91.44y.000 rb. ir išlaidos — 167.912.000 vrbe..11

" 1945 m.valet.biudžetas įvykdytaš Šiomis Sumomis: pajamos -669*1®3. 
100 rb. ir išlaidos - 025 75^1.000 rb. Liaudies ūkiui 1945 m. buvo išleista 
.Įv.071.000 rb., jų tarpo pramonei - 7^° 198<>000 rbį ir žemės ūkiui — 

,6.330.000 rb. Socialiniams reikalams ir kultūros reik.- 277<>S82o000 rb."
,! Lietuvos TSR 19^6 m valst^biudąetas Lietuvos?TSR ministrų Tarybos 

••nstatytae šiai sumai:^pajamos - Sš2.3^*'000 rb. ir išlaidos - 85Ž«9370000 
vo. Respublikįnių biudžetų išlaidu apimtie nustatyta - 461.622.000 rb. ir 
vietinių biudžetų išlaidų‘apimt i s 391 *33-5®-'00 rb.

1. " a/ įplaukos nuo’’valstybinių įmonių ir organizacijų. Sprendžiamų 
..mokų apyvartos mokesčiu 1946 m. projektuojama gauti 1.4^3.000.000 rb. ar
ia 590 milijonų rb. daugiau, negu 19i;5 n’,°

b/ gyventojų mokesčių.įplaukos. 1945 m. mokestinės įplaukos į Lie
tuvos TSR valst.biudžetų sudarė '488.343 *000 rb. Ryšium su karo mokesčių 
yanaikinimu 1945 m. gyventojų mokesčių ir rinkliavų įplaukos mažoje, ir suda- 
"0 394o700.000 rb., iškurių Sietuvos TSR valet<>biudžetui tenka. 203.100.000 
cb. Be to: atstatyti Rusijai Lietuva įmokėjo: "19'-6 m.TSRS liaudies ūkiui 
atkurti bei išvystyti paskolos pasirašvmas mūsų respublikoje praėjo dideliu 
lakinau ir gasieke 145.37.7-Q^O rb. 19-.-6 m. atskaityani valstybinės paskolos 
. biudžetų užprojektuota’,64.513.000 rb. sumai, kurie nukreipiami respubli
kos liaudies ūkiui finansuoti."

2. išlaidos. a/ Liaudies ūkio finansavimas* "Respublikos liaudies 
kiui finansuoti nustatyta 284.295.000 rb." įš’jų lieka Liaudies ūkio kapi- 
aalinė’i statybai! ir nelimitinėms išlaidoms iŠ biudžeto asignuojama - 
,.25o230.000 rb. Bendros komunalinio Ūkic 1°46 m. išlaidos sudaro 54.211.000 
;b. išlaidos žemės ūkiniais biudžete nustatytos - 59®309®000 rb, Respubli
kos tarybiniams ūkiams iŠ biudžeto 3.309*000 rb. Daugiau kaip 3.5OO.OCO rb. 
.■us išleista gyvulių kaimenėms sudaryti ir 7,000.1)00 rb.dotacijoms, kurias 
"alstybė išmoka tarybiniams ūkiams už atiduotus žemės ūkio gaminius. genės 
akio valstybinėms priemonėms — organizacijai, gyvulininkystei, arklininkys-
oi, veterinarijai ir k:j.reikalams numatyta išleisti apie 25.000.000 rb. 

•’ersikraustantiems padėti, ir ūkiškai įsikurti -• 5<.000o000 rb.
b/ Socialinių kultūrinių priemenių finansavimas.!i3946m. Lietuvos 

3R vaist.biudžeto socialiniams reikalams“finansuoti numatoma 377®9^9*OOO 
b. iš jū: išlaidos švietimo reikalams siekia 248.336.000 rb. Vaikų darže- 
.rams išlaikyti 10.266.000 rb. lickyklons asignuojama 103r^00.000. rb. Kal
ens paruosti 42.000.000. Mokslo įstaigoms - Mokslo Akademijai, Sveikatos 
jeaugos; Švietimo, Žemes ūkio ir kt.mini eterijų tyrimo įstaigoms finansuo- 
x 17c000o00C rb. Bibliotekoms, klubams, rskaitykloms, muziejams ir kitoms 

oolitinio švietimo įstaigoms bei priemonėms išlaikyti asignavimai biudžeto 
lustatyti 19*133.000 rb.

V’- ■
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Lietuvoje j8,u veikia 12 teatru, valstybine Filharmonija
nis liaudies Ansamblis^ iAeno reikalams šiais metais numatoma. . 6.r 
Sveikatos apsaugai 92*6$!4oOoo re. Socialinio aprūpinimo išlaidų v-.,02.udr.ee e

1 avalidų namams i ‘ėlaikyt i, karių seimas. s?e u z lagi s- A i1
numatyta jhc759.OOO rbc invalidų namams Įsi 
kai paremti, invalidams įdarbinti, kurortin 
i7.7OC.OOO rb. ' . ,

‘ c/ Valdymo išlaidose "Valstvbės valdymo organams išlaikyt- numatoma
150.168^000 rb. ‘ .

J.v'ietiniai biujišetai. "Mūsų respublikos miestų ir apskričių vietos 
biudžetai nuolatrdidėja ir bendroje apimtyje siekia 39I0jjlpr-OOO rb.j. ^UOB 
1947 m, sausio mėn.l. do turi būti'įvesti biudžetai kiekviename valsčių,jc-s u

žiauriausias Lietuvos liaudies arini ė simas: Lietuva Rusįiai 2ei Į211:6 m» . 
ture s sumok et i eta u.g jau milijareo - 1.1^0.69 '.oU'J-J su oliųl • s

■ žinios is Vilniaus,_ F-lta. Lietuvos TSR Finansų Miųisteris drgsAoDrob-
: ys, Lietuvos TSR Aųkšolaušlos Tarybos VL-je tesi joje padare ptaneŠimų apie 
Lietuvos vaisto biudžetą, 19'46 metams. Šia cituojami j o“godžiai: .

* Valstybini s biudžetas Lietuvos TOR: pajamos — c62o jlSk.000 rb», i šiai-* 
dos - SS2e9’57i.vOO rb. su per einančiai g lesų likučiais 199-7 :n« SS-”G^° 
1 d. - 9.44'7.000 rb,® . ' „

.Toliau "draugas ministeris" kalbėdamas detaliai apie biudžetines įplau
kas iš valstybiniuų įmonių ir organizacijų pabrėžė: “pprendžiarų įmiokų^ apy
vartos mokesčio 1>46 m. projektuojama guuti^l.^^oOOO.OCO rb. arba 590 mil. 
daugiau negu 199-5 »«E "Ryšium su kuro.mokesčio panaikinimu 1996 e« gyvento
jų mukesnių ir rinkliavų įplaukos mažėja ir sudaro JS^./QO.OOO rb., iš ku
rių Lietuvos TSR valstybe biudžetui tenka 20’3 “i'll-000 rb. 19‘tc m« TSRS liau
dies ukiui atkusti bei isvystyti paskolos pas■ rašymas mūsų resnuoliiCC'/e pra
ėjo dideliu patriotiniu pakilimu ir pasiekė 145«3?7«000 rb^ lf;9<; m. atskai
tymų nuo valstybinės paskolos i biudžetą užprojektuota 69r, 3'18.000 rb.-. sumai, 
kurie nukreipiami respublikos lisudies ūkiui finansuoti". .,

Remdamiesi Lietuvos Finansų ^Ministro" drg.A.Drobnio pranešimu, mato
me, kad in Lietuvos liaudies bus išrinkta 1.983.077’900 rublių. >'-'i yra 
astronomiška suma.kuri susidaro iŠ siu pozicijų: vaisteįmoni;'ir organiza
cijų mckecoiai-le^^OOOoCOO rb?, gyventojų mokesc„~ JS'kit^oOCO ib0 ir jau 
išrinkta valstybinu paskola — 1450.3' 7«v00 rb0 Kas yra ypač nuostabu, tai 
kad čia bus išspausta iŠ Lietuvos 1 <,120c693<>000 rb. daugiau, negu reikalin
ga Lietuvos biudžetui, nes Lietuvos valstybinis biudžetas tesiekia tikw 
86?.o38h-oOCO rb. Kyla klausinas, kam bus sunaudot o <j pajamos, surinktos iš 
karo’ išvargintos Lietuvos liaudies 1.120.b93«Q00 rb. .Finansų "kinieterisn 
AoDrbnys apie tai nutyli, ir visai jis nepaaiškina, lyg tai būtų nežymi su- 
mdė. . . '

Vis dėlto, turime būti dėkingi "draugui minieteriui", jog įnešė tru
putį aiškumo' pasakydamas, kad iš gyventojų mokesčio 39^o7^0°900-rb. basių 
pervesta Lietuvos biudzetan 203»--GOoOOO 3>-5., o.kur 19ir6OO<5COO rb.? Suske
liams, ar į pono "draugo ministerio:i kiceno, kaip kad Rramonėa min-ja prak
tikavo įsidėdama į savo piniginę 5 nilijeaus rubdių, ar bus pasiųsti už 
Lietuvos "išvadavime,^ "generalisimui draugui1,Stalinui, draugas ‘"ministeris" 
mums nepaaiškina. Tačiau, kaibedamas apie valstybinu paskolų, jis netyčia 
išeit aria, kad 19^6 m0 TdRS /atseit Rusijos/ liaudie^ ūlciui atkurti. Lietuvos 
Respublika pauir&sė paskolų, iš kurios Lietuvos biudžetui teteksią ė^^lSOCO 
rbo Vadinasi, 80o859*600 rb. plaukia į proletarėjatci:rojų" sovietų ūkiui at
statyti. Taigi ir visas milijardas ir kiti milijonai eis'i ta uatf "tėvynės 

. fondų". v . « - «
Tikrai yra šiauru, kai Lietuvos ūkiui, sugriautam per dvi brutalias 

raudonųjų ir rudųjų okupacijas, skiriamu m.a.juts 04<,513,X’OO jrbo sumelė, o
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Lietuvos liaudies pinigai sumoje 1.120.693<>000vrublių siunčiami Lietuvos 
pavergėjams, "draugams išvaduotojams".iš visų žmoniškų laisvių ir ekonomi
nių gerybių. Žinoma, eitos milijardines sumos iš Lietuvos liaudies bus iš
ieškotos jėga, sodinant darbininkus ir ūkininkus į kalėjimus ur; nei-vesėji- 
mą, konfiskuojant jų turtų, kaip kad yra irų.iki šio laiko praktiku;-, z;;?,.
Tai tikrai žiaurus pasityčiojimas iš darbo šme-gaus ir bjauriausia >; ...iac-uvos 
liaudies piniginis apiplėšimas. Prisiminkime dar milijonus tbnų išgabenamų, 
iš Lietuvos į Rusiją gerybių,. kaip pieno gaminių, mėsos* grudų'ir įvairių 
industrijos dalykų. — ir turėsime ..pilnų vaisau, kokią "gerovę" atnešė rau
donio j i okupantai "Lietuvos darbo smogui.

Baigiant dar norėtųsi paklausti draugų "ministeri'j, kas yra tie mini
mi biudžete "persikrausiantieji", kuriems Lietuvos biudžetas numato 5 mili
jonus rb,, jiems"padėti ir ūkiškai įsikurti^. Ar.draugas, "mini eteri s" turi 
galvoj pOoCOO lietuvių. kuriuos brutaliai ištrėmė iš savo krašto sovietų 
valdžia 1940 ma birželio 14-18 dcdo Atrodo, jog "ministaris" apie juos ne
galvoja, ne 3 jie nesudaro jam problemos, kadangi iė tų yra grasinta propa- 
gandafcsumetimais keletas asmenų, o kiti laukia mirties "rojaus? priversti
no darbo-stovyklose. Taigi "persikrausiantieji" yra kito pobūdžio — jie yra 
rusui, vyksta kolonizuoti Lietuvą. Jų jau yra parsikraustę i Lietuva - 
TjloCOO^ neskaitant gausių KKVD,NKGBwir kariuomenės. Tai šlykštus pasity
čiojimas iš Lietuvos liaudies, kad išnaudoto jena., Lietuvos rusintojams ir 
engėjams lietuvių tauta turi dar apmokėti persikraustymo išlaidas.

ŽEMĖS ŪKIO KOOPERACIJA.- Lietuvos TSR žemės ūkio Kooperacijos Valdybos 
virsiu. !)□ APMargajevas pareiškė Lietuvos Aukščiausios Tarybos Vi-je sesijo
je: "Iki šiifloTUgpiūcio mėn. respublikoje suorganizuota 109 žemės ūkio drau
gijos, 167 pieno, 71 draugija veisliniams gyvuliams suginti bei kontroliuo
ti, 59 linininkystes draugijos, ir 227 kredito draugijos®.

"MODERNIŠKA" TARYBINĖ RASEINIŲ PTENI&Ž. "Darbo sąlygos čia nepaken
čiamai blogos. Per dvejus metus nei." "Pienocentro-' vadovybe, nei pienines 
direktorius, nei vietos vykdomasis komi tetas neatkreipė reikiamo dsmogio 
pieninei pagerinti, net tinkamai stogas neuždengtas. Darbo jėgos t-ra atlik
ti reikia nedaug, netgi pats punkto personalas gagėtų savo jėgomis susitvar
kyti, o tačiau iki sies dienos nescimininkiska> ietizusL nuotaika vyrauja 
visoje pieninėje. Kai lietus — vanduo Dega tiesiog į p-ionines bosus-, ant 
sviestoj ant pergamento ir kiaušinių dėžių, not ant^svarstyklių.. Grindyse 
didziaueikklanai, separatorius surūdijąs, aparatai slapi. Tųrnautojai^ir 
valstiečiai permirkę-. Antihigieniąkos sąlygos šioje pieninėje akis remian
čios. Tik kai kuri e" tarnautoj ai dėvi chalatus-, bet ir šie labiau panašus į 
kaminkrėčių apsiaustus. Purvais apaugusios masinos, sienomis Tėplioja vabz* 
dsiai, nešvara, dumblo balos grindyse." v

Raseinių pieninės direktorius.yra rusas dzgoRezikoy, o netvarka, or
ganizuotumo stoka, nešvara, nesugebėjimas dirbti pas bolševiku.s rusus yra 
kasdieninis reiškinys.

Okupantai baudžia ūkininkus kalėjimu ir turto konfiskavimų_u.g_moke.g^ 
ęių neeumčkej ima,. ^liarijampole’s,Liaudies Teismo išvažiuojamoji sesija &al- 
va’zij 6ja"1- s.wTxxepos men.—"viešame posėdyje svarstė bylus keturių buožių, 
nevykdančių valstybinių prievolių. „ . .

Pirmuoju priests?.smą stojo Kalvarijos valso., Akmenynų apyi* U6 na 
"aidąs buožė Varanka. Sis buožė už 19^5 vi.aųi neįvykae natūralinių prie
volių, šiais metais nesumokėjo 1.240 rb. mokesčių ir sabotuodaiias^privalo
mus pristatymus, nuslėpė- vienų karvę ir vieną avį., Teismas. si buožę už eabo- 
ravimą valstybinių prievolių nubaudė ■? Kietais laisves atėmimu, kon^is—uo—
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Prieš teismą, stoja buožė Vincas Pudięauskas, Krosnos v., Gudeliškės 
kaimo. Matydamas? .'kad teismas neglosto buožių, sabotuotojų, ko neverkdamas 
yraso teismą, atidėti jo bylą., nes jię galįs įrodyti sąvo nekaltumo,. Prasi
deda apklausinėjimas, iškyla šio buožės, dabar valdančio 2/ ha kaukėj iska 
veikla: uz„ 1944 m? jis skolingas valstybei 2.210 k^ grudų, I.63O kg bul
vių, 13 kg mėsos ir pinigais 20606o08"rublių. Uz 1945 nu valstybei neatida
vė §65 kg grudų ir nesumokėjo *W8j5oO8 rb. pinigais. Taip pat jis buvo nu
slėpęs avis. §į buožę nubaudė 2 metams laisvės atėmimu , konfiskuojant 
visą, jo turtą, ir,, atlikus bausmę, ištremti iš Tarybų Lietuvos trims .metams.

Juozas BerteŠka, Kalvarijos v., Bgliakalnio kaimo, 28 ha buožė, , už 
194-5 m. liko valstybei skolingas 720 kg grudų, 265 kg bulvių, 54 kg mėsos 
ir JOO kg pieno, šiais metais jis buvo nuslėpęs l.^karvą ir 6 avis. Advoka
tas Baltrušaitis atsisako jį ginti. Teismas Borteeką nubaudė 1,5 metų lai
svės atėmimu, konfiskuojant ’visus_jo nuslėptus gyvulius. ,

Vaclovas Šerkšna, Naujienėlės.apylinkėje valdė 20 ha žemės, samdė jai 
apdirbti darbininkus "ir visai nenorėjo vykdyti valstybinių prievolių. Jis 
valstybei skolingas 3.331,72 rb., o natūralinės prievolės už 194-5 m.neisy 
pildytos. Teismas jį nubaudė 1,5 m. laisves atėmimu"0

Lietuvos bolševikinių prokurorų pasitarimas. Vilnius, 1946m. liepos 
men. "Vilniuje įvyko respublikos prokurorų pasitarimas, trukęs kelias die
nas. Pasiturime dalyvavo atsakingi partijos ir vyriausybės pareigūnai: 
VKP/b/OK Biuro Lietuvai pizminodrg.L-oerbakovas, LTSR Js£in0Tarybos pirm.drg? 
Gedvilas, LKP/b/OK sekretorius kedrų reikalams drg.Ozarakie, LTSRMin.Tar, 
pirminopayaduotojai drg. Niunka ir drg. M&majevaa? ’ LtS®, Vidaus ReikoMin. 
drg.Bartas! ūbas, LTSR prokuratūros atstovas drg.Bkoroohodovas, Vilniaus 
prokuroras Simkauskas, Panevėžio., apekr.prokuroras Žolinas, reepublžkos 
prokuroras Baliasnikovas. . « . ,„ . ■

Nutarta pagriestinti kovą pries buržuazinio elemento, lietuviškai— 
vokiškų nacionalistų veiklą, prieš buožių sabotažą, žemės įstatymų Iškrai
pymus, prieš išeikvojimus, ’HRoialistinių įstatymų laužytojus, privačius 
pirklius, išsisukinėjančius nuo mokesčių, su spekuliacija ir blogu maisto 
prekybos darbu."

Atsiskaitymas su pabėgėliais. Birželio viduryje vienoje Kauno pramo
nės įmonėje buvo partinio aktyvu susirinkimas. Susirinkimo^pirmininkas bu
vęs paklaustas, ką daro partija ir vyriausybė pabėgėlių—fašistų ir hitle
rinių banditų, penimų UNHRA stovyklose, klausimu. Drgopirminc patarė pak- 
luusejui nesirūpinti, nes partija ir vyriausybė padare viską, kad sis rei
kalas būtų tinkamai išspręstas. Visi tremtiniai esą yra suregistruoti, bud
riai sekami NKVD ir jo žodžiais tariant "kauniškiai ne vieną tų nusikaltė
lių pamatys kabantį ąžuolyno sakose’..•

Kaunas ir Vilnius be susi siekimo.. Spaudos žiniomis Kaune autobusai 
vaikšto”tik tarp miesto centro ir geležinkelio stoties, o Vilniuje — tarp 
geležinkelio stoties ir vieno priemiesčio.

Naikina bolševikų atsiųstas.knygas. "Komjaunimo Tiesa” rašo,, kad pik
tadariai pavogė i r isurakino E&mpedzįų ."įsom jaunike vėliavą, o rusiškas kny
gas, kurias komjaunimas buvo gavęs i s broli škų" respublikų, sunaikino.

Ąteis dienoj bet piekutlne, 
Žiūrėsim, garbų kam atims:t 
Ar truks lietuviška krūtinė, 
Ar stips maskoliaus pasiūtims?

Pranas- Vaičaitis.
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<_*■ v ••KLAIPEDA SURUSĖJO. "Elektros stotyje, geležinkelio mazge ir žuvų pia~ 

monės kombinate buvo pravedamos teorinės konferencijos. Geriausiai konfe
rencijai pesiruešo žuvų pramonės kombinato partinis organizatorius drg. 
žtikovae, Jeframenko, Kartoševas ir kit. konferencijoje padarė pranešimus 
ir gavo puikius įvertinimus.1

KAS TVARKO KLAIPĖDOS ŲOST4. "Uosto viršininkas drg.Kuzminas, kranininkas 
drg. Filipovas, vyr. štanėris drg.Gorochovas."

Lietuvos mokyklų jaunimui vadovauja rusai. Rugsėjo mėn.' visoje Lietuvoje 
Buvo naujų mokslo metų jaunimo-Švente. Ji buvo atšvęsta vaikštynėmis 
su įbruktais Lenino, Stalino ir kitų okupantų portretais, transparantais 
ir mitingais.

“Mokslo metų pradžiai skirtąjį mitingų atidaro LKJ CK miesto komite
to sekretorius Maiysevas. Prie mikrofono LKJ CK sekretorius Randakevičius, 
gen.Olevas, LKP/b/1 Vilniaus miesto komiteto sekr.drg. Lapajevasj pradžios 
mokyklos nr.lį vedėja Vasiljevaitė."

IS PIENOCENTRO SALINAMI LIETUVIAI. Rudeniop bolševikiška Lietuvis 
spauda piktai puolė "Pienocentro“ vadovus / orgbiuro pirm.KoKairys/, kad 
pastarieji priteršę centrinį aparatų ir pieno nugriebiamo punktus. Girdi, 
net centriniame aparate esą . „ prilindę stambių buvusių buržuazi
nių partijų šulų, kaip pvz.*, buv. socialdemokratų centro komiteto narys 
Markelis, žymus'laaudinįnkų veikėjai Kregždė, Elsbergas^įr kit.

Rugsėjo pradžioj jau'pranešta, kad-' partiniai buožes jau 11 et tvarkyt i" 
- atleisti: tiekimo sk. virs. Markelis, realizavimo sk.virš. Kregžde, ju
riskonsultas EIzbevgas,Vabalninko pieninės technologas Tarutis, Jurbarko 
pieninės techn. Meškauskas, Ariogalos pieninės techn. Dalbokas ir kt."

Kaip rusai komunietai administruoja Lietuvęs sostinę Vilnių. "Vil
niuje beveik gyvenamojo ploto buvo sugriauta© Ištisos gatves paverstos 
griuvėsiais. Reikia pripaciuti, kad butų skyriuje yra nepaprastai daug 
trūkumu, ypač didesniuose miestuose."

Nesutvarkytas sis reikalas iš5 Respublikos sostinėje, kuri turėtų bū
ti pavyzdžiu visiems. Vilniuje gyvenamieji namai lotai teatstatomi, apy
sveikiai butai neatrsmontuojumi ir jau baigia viąai suirti.

Tvarkos skirstant butus Vilniuje vis dar nėra. Buvusius Vilniaus m. 
butų ūkio vadovus pakeitė nauji, bet tvarkos kaip nebuvo ta.ip nėra.

Nei butų valdo virš. Popkovas, nei butų sk. virs. Telmovas ne sugebė
jo išlaikyti partijos užbrėžtos linijos skirstant butus. Dar blogiau: butų 
ūkio organuose įsigalėjo kiaurus kyeinįnkąvimas«

Pačiame Vilniaus mieste butų skysčiuje vyr©inspektorium darbavosi ky4 
šininkė Eopickaitė: už 1000 rublių ji išdavė studentai Lobockaitei orde
rį. Kyšininkai taip įžūlėja, jog Lenino rajono namų valdytcjas^BtoBla-sie- 
vic visai atvirai nieko nesivaržydamas rexkalauja ^-30 rublių už kamsarį.

Vienam butui išrašomi idiles keli orderiai. Vien tik rusų Dramos 
teatrui buvo išrašyti penki orderiai,„kurie jau buvo paskirti kitiems as
menims. Rašvtojui drg.A.Griciui buvo išduoti devyni orderiai, kol gavo butų<

Visi šie neleistini faktai yra žinomi gan plačiai. Jie žinomi ir par
tijos miesto komitete ir vykdomojo komiteto vadovybei.^Tačiau,ir čia apsi
prasta su šiomis negerovėmis, taikomasi su jomis, panašių reiškinių nemaža 
i r Kaune."

MIS viršininkai. " 
torius - Molokovas.

Zarasų MT8 viršininkas ihškovao, Dūkšto MTS direk
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PER VILNIAUS RADIO

‘;O----------------------------------- - . į, i
.7 Pastaruoju metu tiek Vilniaus radio, tiek "Tiesos" ir "Tarybą Lietu

vos vedamuosiuose straipsniuose buvo kalbama ir rašoma apie pyliavas, skel
biami pagyrimai jas attikusiems ir papeikiami bei koliojaroi ‘'apsileidėliai" 
ir’buožės"* Nuo lapkričio į do atsirado nauja tema: so^lenktynes penkmečio 
pirmųjų. metų planui įvykdyti, kad pagamintų kuodaugiaueia vertybių sau ir 

’broliškoms" maskolių respublikoms aprūpinti. Iki lapkričio 5 d.visu smar- 
..kurnu smaugti Ūkininkai, dabar spaudimo centre vėl yra darbininkija...,.

Be šių, apie baisia, Lietuvos liaudies vergi jų bylojančiu pranešimų, 
tik retkarčiais patiekiama viena-kita žinutė, kuri 'galėtų sudominti skai
tytojų,. Jas patiekiame chronologine tvarka#

Spalių 25 dt, Pranešama, kad Kauno alaus daryklos ir "Ringuvos’alie- 
jaus fabrikas dirba viry plano#

"Tiesos"vedamajame "Laiku įvykdyti javų pristatymo prievolę švenčiau
sia piliečio pareiga" pagiriami Klaipėdos ir Vilniaus apskričių tarybiniai 
ūkiai, kurie esu gerai įvykdė planų# Neblogai stato javus Baisogalos, Šin
kūnų ir Užvenčio tar#uk;Cai, bet labai nusiskundžiama Kauno apskr.tarankiais, 
kurie nedovanotinai yra apsileidę ir kurių, vadovai: Uaicevas, Jubovas ir 
tresto direkt^Karaliūnas nerodo jokios iniciatyvos javų pristatymų pagrei
tinti. Panevėžio apskr# taip pat apsileidusi, o tarybovkių treat-direkto- 
rius tik girtis megztus# Pabaigoj patiekiama statistika? Žauno,apskr. iš
pildė 1-5^ metinio, pieno, Šiaulių taroūkių trestas — ^6$, Panevėžio - 51$. 
Likusių dalį šie tręštai raginami išpilti per defetį dienų, vadinasi, iki 
lapkričio 5 <i«

Spalvų 2o d# buvo perskaitytas Kultūros reikalų komiteto prie LT§R 
Mini st o Tarybo s vicepirm# Girdsiaųs a~J - 
jamasi šiais klubų—štaitykių vedėjai 
Čaunoru, Netonių - Vasiliausku, 
skaityklų'vedėjais, ypa.0 blogai 
is viso 2800 k.lūbų-skaiįryk

Spalių yO d o" Sidarav 
šas'i Paskaitoj iškelta ps 

tykias, kuriame tdidšiuo— 
Ruunonione, .Eazmėlavo s- 
ij ir Panevėžio klubų —

tavoje“yra
Kusi skundžiamąvSakiu ir .
veikianti Lekėčių skaityi

ius skaitė paskaitų " Bendras mūsų visų prie- 
amzius buvęs geras Iituvių ir slavų tautų 

bendradarbiavimas ir kad jos nuolat turėjusios bendrai kariauti pries savo 
priešų — vokiečius. v .

Lapkričio 2 d# pranešama, kad Vilniuje, Basanavičiaus gatvėje, baig
tas atstatyti .dramos ir operos teatras, kuriama bus 7J9 kodea, jos visos 
busiančios apmuštos tamsiai raudonu pliušu. Būsianti net vieta orkestrui 
ir 80 orkestrantų. Orkestras bustus apšviestas prosektoriaisis į

I Lapkričio"3 d. literajrurines valandėlę^ metu Jono.4, ziziaus propagan— 
‘ Gražina Blynalte. v ,r
tas "Tieses" vedamasis " Didžiosios šventes įsva- 
jog Nepriklausoma Lietuva buVusi fašistinė ir 

sliucnrsl į taikia,jų sovietų sąjungų? tarybine 
laiminga. Tų'Ilsimų tautos valiį’es^a parodęs 

ungiant į sovosę.j-Ji'.ga. „ . .
-revoliuci-ios minėjimo iškilmes buvo baigiamos per skaitant

- • «« . . Korsakas-Redžviias. Bita.ua evei-
tp’did šiaušias pasaulio taikos mylėto- 

rčvadavimų iš i-sistų ir kapitalistų jungo.
pyv'Zl1 **'*• 3* ICClC^ bOjfttso a ^3,RXQ.1G.Z1.8»*
m na _ Per akai Čiu.s evoiklniffiQ telegramų, 

uno ii’ visų Lietuvos himnų.
>i. Ta proga "Inkaras" savo plakate 
ų-ų kaliošų.•*

dinų apgeaka skaitė artiste
Lapkričio 6 desteityt' 

karėse“, kuriame nurodyta, 
imperialistinė? o dabar, įs 
Lietuva pasidarė taiki ir L 
entuziazmas įsijungiant į sov#sąjungų 

29-dųu«ie{n| : n ’---•* j - - -jJ ■ 
sveikinimų"Stalinui, kurį skaitė rasy 
kinime Stalinas ^uvo liaupsinamas, ha: 
jas# Jam padėkota uš 
Sveikinimas baigiama 
vimae ir musu vėliava draugas Stalinas* 
orkestras sugrojo vienų poema aovle^ 1

Ta dienų demonstruota visoj Liet t 
pažadėjo rusams pagaminai 12 milijonu %

i- .,'

Si
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rytiniame Baltijos jūros krante.

Tegyvuoja amžinai laisva ir laiminga Latvijai

LAPKRIČIO 18-ji.

Broliškų latvių' tautę,, šiandie mininčią savo valstybės Nepri 

klausomybės sukaktį, nuoširdžiai sveikiname, giliai tikėdami, kad 

netrukus sutrupės vergijos pančiai ir laisvės daina vėl skambės

gVEDIJA.
Nau jaR Lietuvių Draugijos Švedijoje skyrius. Liętuvių pabėgėlių. 

Eskilstunoje visuotina sueiga sTmž spalių 11 d. nutarė Lietuvių Pabėgėlių 
Organizaciją Eskilstunoje perorganizuoti į Lietuvių Draugijos (Švedijoje 
skyrių. Laiž.Liet„D-jos Švedijoje Valdyba'’savo posėdyje Gomespalių mėn. 
25 do nutarė užregistruoti Eskilstunos skyrių. Eakiletunos skyrius yra vie
nas iš didžiąusių, • linkime , kad jis būtų ir’vienas.,!s veikliausių.

Ažlaidzinmi archyvininkai. Švedų valdžia,pradžioje suteikusi akade
mikams pusiau pašalpos fermoje taip vadinamą archyvinį darbų, dabar.arohy- 
vininkus atleidžia ir nori, kad jie pasitenkintų darbu viešose įmonėse.Is 
IJ lietuviu archyvininkų jau yra atleista 10„ Greičiausia po N.Metų atleis 
ir 3 likusius.

Del gydytojų. Nesenai spaudoje buvo pasirodę optimistinių žinių apie 
pabėgėlius gydytojus, kad jiems neužilgo bosiąs suteiktas Švedijoje darbas 
savo specialybėje. Privačiai iš tam tikrų šaltinių teko patirti, kad eis 
reikalas nebus, greit išspręstas.

Norintiems vykti į šiaurinę Ameriką. šiais metais kvota į š«Ameriką 
yra jau išsemta. Yra žinių, kad kvota užpildyta net penkiems metams, dėl to 
norintiems vykti į Ameriką’perspektyvos ne kokios.

Rašykite ^Pragiedruliams0. Visi tautiečiai prašomi rašyti į "Pragied- 
Julius11. Ypač pageidautiiios korespondencijos, nes mūsų laikraštis turi at
vaizduoti mūsų gyvenimų.

Kas žino adresus.” Pasiųsti ’'Pragiedruliai11 grįžo atgal Šiems asme
nims: Kuzmickaite, J„Kukutis, 'j.Butkus, EcL'aloerįSy 8 o Mikalauskas, OoMila- 
siute, JcKuda, Cypa. Prašome tautiečių, jei kas žinote, parašykite mums 
šių asmenų adresus, arba jiems praneškite, kad patys praneštų.

Dėl tolimeenio tremtinių likimo. Nustojus veikti UNFRAi, tremtinių 
globą perimsianti TarptautineTremtinių Organizacija, esanti Jungf 
Taųtų^Organizacijos žinioje. Jos metinis biudžetas siekia 151 mill 
71$ fslaidų padengsiančios Amerika ir Anglija. Rūpinamasi kuf nors » - 7 _ji** — - _ — —

globa perimsianti 'p, . M ~
išlaidų padsng. _ _______ ___ _____________________ _

viaį tremtinius įkurdinti® Viso .yra apie"į milijono lenkų, 106*000 
tieclų, 3C'<>000 jugoslavu,, daug Sttiu.lr kt.

,uių 
onų dol. 
pašto— 
pabal-

X;
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Stockholms. Stockholm© u-to etnologijos profesorius, švedų kraš- 
totyroe Instituto vedėjas, didelid Lietuvos ir li^uviū draugas,t Sigurd 
E R I X 0 N, savo eilinėje paskaitoje ė.m. lapkričio 8d. skaitė apie kai 
Kurias lietuvių liaudies kultūros apraiškas, kiek ilgėliau sustodamas 
ties lietuviškais kryžiais.

Kaimų kapeliai / profesorius bent tris^kartus yra lankęsis Lietuvoje/ 
jam padarę nepaprastu įspūdį. Tai sena apraiška, kurios atitikmenų būta 
viduramžiais ir Švedijoje. Bet klausytojų dėmesį gal labiausia pagavo jo 
apžvalga apie lietuviškus "dievukus" ir "dįevdirbius". Anot profesoriaus, 
kuris beveik visus Europos kampelius yra išvažinėjęs, niekur Europoje nėra 
užsilikę, kad medžio skulptūra būtų taip ryškiai išsivysčiusi į liaudies 
meno šaka. Profesorius net kelis kartus pabrėžė, kad Lietuva del savo senų, 
bet liaudyje dar gyvų jo§ gyvenimo^apraiskų ir daug kitų, kitur jau nebe
atsekamų uzlikų, yra neiseemiamas šaltinis etnologijos mokslui.

IŠ SPAUDOS IŠĖJO PABALTIJO HUMANISTINĖS DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE organo 
" The BALTI0 REVIEW " šeštasis numeris* šis numeris labai įdomus. Jame 

daug vietos skirta ir lietuvių reikalui. Tarp straipsnių paminėtini Colum
bia u-to prf. CLARENCE A.MANNING straipsnis: * ų * '
"Pabaltijo valstybių tragedija, kaip vakarų valstybiųmignorancijos išdava"• 
B.Ohevrier iš Paryžiaus juridinis strt apie tarptautini Pabaltės valstybių 
statusų, esto Rein Veiler apie Jbbaltes valstybių kultūrinį standartų, Juo- 
ao Lingio str, apie^lietuvių emigracinę spaudų, J.L.jaudinantis ir gyažus 
epizodas apie mūsų žinomo lakūno ir sportininko kapitono Marcinkaus žuvi
mų, bebombarduojant vokiečių laivus. Kas yra NKVD? į šį klausimų atsako 
žymi anglų veikėja kunigaikst. ATHOLL, prof. Oras ir John Fischer. Daug 
kronikos žinių is Amerikos lietuvių veikimo mūsų tautos byloje ir pabėgė
lių Vokietijoje kultūrinės veiklos.

Numerio kaina 2 kr. Metinė žurnalo kaina 10 kr.

Š.m.LAPKRIČIO 15 d. Stockholme įvyko Lietuvių Draugijos Švedijoje ęu- 
airinkimas, kuriame Juozas Lingio skaitė paskaitų apie priesausrines 
gadynės kultūrinius ir tautinius uždavinius. Prelegentas vaizdžiai nupasa
kojo tų laikotarpį su jo žymesniais veikėjais bei jų nupeiktais darbais, 
Ugdant lietuvių tautinę sųmonę, šviečiant liaudį ir ruošiant naujų lietu
vių inteligentų kartų. Per visa paskaitų lyg raudonu siūlų buvo žymus tų 
visų veikėjų vienas tikslas: siekti lietuvių tautos laisvės ir nepriklau
somybės. Susirinkusieji su dideliu atsidėjimu išklausė tos įdomios paskai
tos ir. anų priesausrininkų žygdarbių paskatinti, darvlabiau 
pasiiyzų dirbti savo tautos ir valstybes reikalams, išsiskirstė namo.

AUSTRIJA*
AUSTRŲ KUNIGAS GARSINA LIETUVIUS STUDENTUS* Lietuvių studentų Austrl- 

joje,patys nepaprastai.sunkiai gyvendami, surinko 1000všilingų Crinso kai
mo nelaimingiems pabėgėliams austrams sušelpti i Dėl šio jų žygio plačiai 
Žinomas Austrijoje pamokslininkas Susu Braun savo radid transliuojamuose 
pamoksluose keliais atvejais gyrė Insbruko lietuvius studentus, vadindamas 
jų žygį tebeaikaxtojan.eiu Kristaus atėjimu žemėn*

Nėr tėvynės be liežuvio, 
Kiekviena eitų gal suprasti! 
Atimk, kalbų nuo lietuvio, 
Tai Lietuvos jau ir nesti.

. Silvestras Gimžauskas*
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33.
V O K IET I J A.
LIETUVIŲ "KATYNAS" /Elta/. Elos^en^uSge /Bavarijoje, netoli Weideno/ 

buvo koncentracijos stovykla ir buvusieji tos stovyklos tarnautojai pa — 
traukti t ei smaile v

Nesėniai patirta, kad tojo stovykloje be kitų tautu kalinių yra nužu
dyta 2ASO lietuvių. Kaip tokia didele lietuvių mace čia pateko, dar ne
išaiškinta’ ir kažin ar kada pavyks tai padaryti. Spėjama,vkad oia bus nukan
kinti dalis tų jaunųjų lietuvių, kurie paskutiniais vokiečių okupacijos me
tais buvo prievarta įvilkti į vokiečių uniformas ir išvežti i,. Vokieti jų* 
Be abejojimo, dalį šio lietuvių “Katyno11 aukų sudaro prievartiniai lietu
viai darbininkai, ’dalį antinacinės rezistencijos dalyvinio

Jie visi atsidūrė šioje Hitlerio naikinamoje stovykloje kaip, savo pro
testo prieš nacių režimų aukos. Musų mažai tautai tai yra labai didelis 
nuostolis. 0 eis‘skaičius dar yra negalutinis. Eoų surasti nauji tos stovyk
los dokumentai, pagal kuriuos nusūdytųjų skaičius dar padideeį^s* Iki šiol 
nustatytais duomenimis oia esu nužudyta: 1 1 e t u y i ų -#2<A<30, ^rusų - 
26«430, lenkų ~7°5^, vokiečių - 5®9-A, prancūzų - 4«37^> šydų 
jugoslavų - 2.140, belgų - l.t>95? olandų"- 1.162, danų - 20, norvegų - 14, 
italų - anglų - 9? amerikiečių - 2, "viso - 54*990® „

Stovyklos tarnautojų byla turės atskleisti daugiau cviesoe.

PROVOKACINĖ VEIKLA^ /Elta/. Netenka abejoti, kad tam tikri veiksniai 
yra suinteresuoti masinti tą blogų .*2,spūdį, kurį sudaro vakariu valstybių vy
riausybių ir tautų akyse toks didelis tremtinių skaičiaus buvimas ir neno
ras grįsti atgal į.?tas valstybes, kurios vienu Ar kitu budu yra sovietų Ru
sijos įtakoje* Neužtenka sovoRusijos atstovams tarptautiniuose posėdžiuose, 
svarstančiuose tremtinių problemų,tvirtinti, kad tie tremtiniai yra tingi
niai, karo nusikaltėliai’, apskritai, asocialus,.fašistinis eienen’cas, Lst 
reikia pademonstruoti ir vienų kitę/tam teigimui paremti faktų, 0 jei nori
mų faktų nesiseka tremtinių tarpe surasti, tai reikia juos išprovokuoti, 
kad turėtų .įvykio datų, vietų, gal pavardę,, bent jau tautybę Tam ”darbui 
taip pat reikia turėta“specialistų55" re:?į'įn4.-a tarpe® Jei negalima rasti 
Oxci po/t J11 't&xps? r .oiklii 3 vi j/e kibiu?; i c <> v

Kadangi politinė veikla tremtinigms yra drau-3šiame., tai viešų komu
nistų kuopelių burti jų tarpe negalima? Tačiau dalykus palengvina aplinky-^ 
bė, kad komunistų partija yra Vokieti Aje legali organizacija. Yra pastebe— .. 
11 atsitikimai, Ead vietos vokiečių komunistu"nartijes skyriai stengiasi 
rasti tremtinių tarpe rjau talkininkų/....... . "

Nėra abejonės, kad pasigauta*Aremtinvg savo busimai misijai "prijau- 
kinamas."o Reikia įsakmiai pabrėžti, kad ’G etuviu sųfeldėjusių su vokiečių v 
komunistais tuo tarpu -tėra labai nedavp’.~Todėl~rv.OBia«& agentai ”anapus už
dangos51. Artimiausia yra Pragos Bmokvklu:’\lieja*?ra buvę apie 25 vyrai. Tai 
daugumoje jauni vyrai, buyų ar e :̂ų hi>mjaunuo?.lai”' chuliganai ir su dide-# 
Ii ris palinkimai s į pramušt galvi ska vclkj'-^o Mokvklos ym 3 nuve.it 68,
mėnuo. Paskutinę laidų ruože e pbli’trwiį\A^//rAįo7a3<. Kursuose yra įvairių .< 
grupelių: nuo terorietu iki eilinių triukšmadarių. Teroristai gavų net 
ginklus. Dali e §oų kursis . yų,;ziaomog į v pavardes.

Kokius uždavinius turi vykuttį "■'o"'š* v;’'u sg°ntai? *
lo Prikalbinti nors viena kitų lmoni.u“grįati namo,
2. surinkti zin>.ų, kior ir ku-ę vra A etv-,r-'u, kokios nuotaikos,. kur 

gyvena žymesnieji aemecys ir kur gyvr.ia%jė' kuriuos bolševikai norėtų tu
rėti Lietuve^e ir su jais atsiskaltyįj,

J. teršti tremtinių vardęį ’•rC'ki»cc.iu ir brit” bei amerikiečių akyse, 
Vykdant vagystes, apiplėšimus- net šuce^įvairius chuliganizmo veiksmus, ' , • .y j-..,- s

.. .. ' ’ . • • •,*<••/u • -’n- -

34

nuve.it


34. • ’ •' ■
4. drumsti sugyvenimą, pačiu tremtiniu tarpe, skleidžiant visokius 

gandus apie tremtinių stovykloms‘vadovaujančius asmenis, smogsiant įtakin- 
geeniua buv4Lietuvoje polltlnlUB ar visuomeninius veikėjus, .fabrikuojant

paskutiniu laiku nebe sit enkixiama 
apyvarton ir spausdintas žodis, vad at 
rauura. Nesvarbu, 
yra, Ji sklinda n 
prisidengusiu asm 
J J. s bu v o pa s ?„ e o v e, 
tingumcvdaug nepa 
Dabar i ston pat p 
šis .lau skelbiasi

od

dziu,.bet imtas leisti 
irdihė raudonoji liter*

;;

. ?;
'3

ir nieko .nebesuklaidina, *b&t ji 
irta, kregždė buvo slapyvardžiais 
s spaudinys:"Visuomenės.Balsas’• 
yven.lmc negerovėms? tačiau pro- 

? bet.nemokšų darbas. 
. Kodėl gi ne’ "Tiesa"? 
ių teisybę visi, kurie 

'c. Toji gi 
. kariuomenę, 
i ją, grūdų į 

tvirtinimai 
u e.i oru, K.xon.0 Jie lei.dzramas. uO 

uri tokius privet 
mojas girtavimu, pa." 
aiėjimo ir ton ausi;

is išėjo is kalėjimo kaip “p o: 
ųs į Rugile,. Dabar atsiradęs -D—. ■ — —. i *. -r i 1-. — V a'*/-;?, v?1

C* -S

ujas leidinYs ii krovė
ulę busiąs, bet jame ra 

_ . . _______  —. . imė apims tuos, kurie t 
"teisybė" yra ten tokia: lietuviai savanoriškai ėję 
jie .rėmę vokiečiu okupaciją, savuosius(gaudę ir vė 
kalėjimus. Juk mes žinome,lakur"' 
Is-. tokių laikraščio skelbiamų

"redaktoriai” ir kitokie tvarkyt

i Vokiet

pu s b r olio nu. sudy mu . 
tais, Okupavus Lieti 
bolševikais 1541 mo 

klotijoj ir 
KtoriU” bus 
, ka.d'pirmo 
kaip NKVD agentas. Dabar ataira 

ybę.% "Tikrovė" siuntin 
aušdinimo išlaidas ax>mo

iš " rusas, vaid5.nųs lietuvį 1/ 
s okupacijos metu /

kove j ą t-.

t inl s kai 1 r.y s" 0 3u 
i e t uv i ų t r em t i n i ų 
.« Beno "vyriauaiašia

■194]/ at-i
us Vbklėt

jayia lietuvių komitetams be at si
t

C-rupuo ja et o vykia g o Britų zonoje vykdomas E? stovyklų grupavimas , 
į didesnius vienetus atskiromis tautybes!e, To pasakinėje panaikintos dvi 
lietuvių stovyklos Dotmolde ir HidiOLoJjne, jas perkellont 5, tlrevanų, kur 
dabar susidarė didelė stovykla., /Eo/

Laikraštis b.ritnj, zonoje<> Britų karinė odminietrs.oijs, loidk lietu- 
viams,“ law’fams eerssa po vien^. 65vaatra.ė.tį visai ;jritrų zonaiQ Tuo bu- 
du ir lietuviai britų zonoje turės savo groitėsnų informacijų, nes dėl 
įvairių suvaržymų emeri kiečių zonos lietuvių e-p&uda pasiekdavo lietuvius 
britų zonoje su ė’idel5.u pavėlavimu o./D c/

LIETUVIU riĮINU BVENTlL /Eįta/o Fuerzburga /amerikogoncje/rugsėjo 
3 d«- Tautos šventės c'lena - euruoš'ia įspūdinga dainos diorta?.

Šventę puradė-Ju lietuviai, ir svėė5.ai? pukc-ldomi tr.ly vėJrįyas ir su
giedodami hiimy.JSo le’iilmingosu pamaldose giedojo coheinfslde lietuvių cho
ras, vedamas žinomo muziko Buūriunoo 4

.Yiuerzburgu kolonijos lletu’/i.ų vaikų teatras, &yęcdamas savo matines, 
pastatė labai gražiomis dckoraci j-tmxc pupūotą. paaęka "iii. ra laitų Undinę". 
Rosi So arti st ė Jonušienė, dekoratorius - dailė Jonušas , muz-ikinės dalies 
vedėjas •• R0Babioicass Tai buvo tJ.krui graži meno Šventė ne tik vaikams,
bet. ir suaugusiems. „

Dainų šventę pradeda, dūdų orkestro lydimas, jungtinis choras maršo 
taktu įžygiuodamas”į aikštę ir estrada. Dalyvių entuziazmas didelis, daug 
kam ašara‘skruostą vilgo, tietinūo W-dUos "earn direktorė dirigentams pri
sega ženkleliui. Svečių tarpe daug amerikiečių karių. Vyiodirigentae muz# 
Bųiviūnas praveda komp.Dumbrauako '■‘ilald^ už ievynų V ou .orkestru/ ir "Kur 
bėga Šešupė". ;
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Dainos šventes Iniciatorius 
mišriu choru praveda dainavo 3?o 
nių seklų šokėjų protarpy sušoka ■ 
pu estradoje lietu. tik vyrų chorą 
ninlnkės ir aisrusia cbcxae, gabi-
be si u

---------- ■■■' ' J- 
v'Ub'1 ** •'' ;• ’

o tar

muzoVe Dirakus užima- Budriuhc vlet^ ir bu 
to .dainuoja svečiai latviai. 12Q tauki- 
lik-stoje mijhu tautinius

Sv ent e p aba 3. g 1 H3»a 
blamt žuvusius lx maids 
prie so bai sau. e . o P,

xga;
la galingu e kai 
inau.
aukuro, pager—

r/'

Dailo Dobusiur 
pirmąją, dainų Šventę

.j<^ pagalba* žmonijai ir išgelbėti nco 

pagaminti ženkleliai primins kiekvienam

"ŽIBURIU" SUKAKI I S. /ELTA/. Spalių 5d.suėjo metai, kai 
Augsburge./amefeikozonoje/ pasirodė grasiai illusbrautas lietuvių tremtinių^ 
savaitrastiB 8 Ži’sūriai’’o <

• "Žiburiai" yra pirmasis lietuvių savaitraštis Vokietijoje, nes iki jų 
pasirodymo ėjusieji lietuvių laikraščiai, buvo dvisavaitiniai arba neperio
diniai/ Su kiekvienu numeriu 8 Žiburiai” vis stiprėjo, ęarėjo^turinys ir di
dėjo puslapių skaičius. nežiūrint sunkių sąlygų "Žiburiai'’ išėjo kiekviena 
savaitę ir" per metus susidarė 52 numeriui. Daugiav. kaip ..pusmety kol mokyk
loms nebuvo išspausdinta pačių būtiniausių vsb.cvėlių, :l Žiburiai^ įleido-mo
kykloms skirtų priedų '■ Skaityčiai8 0 Bebaigiant pircuėeius metus 8 Žiburiai 
pradėjo * leisti jaunuomenei skirta nriede. aI Ateitį.”. Jau pasirodė ir mote— 
rims. skirtas priedas ‘’Moterų bodis“o *

"Žiburiai" yra labiausiai išplitęs lietuvių tremtinių eavžitrastis. 
Per pirmuosius savo gyvenimo metus ‘Žibūriai,! J.a-.-pcV.ad/b.yt'tųcr ė?ęc nuon%. 
traukų. įrengdami į antruosius metus "Žiburiai'' turi 12.000 skaitytojų, 
kurių“skaičius gerokai padidėtų, jai ųsbutų popieriaus trukumo.

“Žiburiai" visų msdaiag^"turi isveravl i, anglų kalbų csraurai. Abi 
laidas redaguoja °

PoScPavlanlai ‘žiburių7 numeriai ^aplanko i?? bvedija, suteikdami lietu
viams tremtiiiiams Švedijoję daug džiaugsmu^ Laikraščio kultdeingumas, pul
ki išvaizda ir turinys stačiai pavŲ-rgia skaitytojų. ‘'Pragiedruli.ų1'- trądak-» 
oinė kolegijų ir leidėjuijgukfikwuvir-.iaku kolegų nuoširdžiai juo,?.lajaus 
proga sveikindami, linki “žiburiems" ilgai ir skaisčiai sviesti apsiniau
kusioje tremtinio lietuvio pe<.da2ig^,įeo

BALE'O SIUHT& TEEMTTMXAM3o P.ugsėjo mėnesį is BALE1 o sandėlių išsių- 
-sta Euronon l'ietuvia’Š£.f'12ebE7 erTdasinuziUo 2.3c6+ svo avalynės, l/s250 sv. 
muilo gaminių ir loShjį ev0 maiste produktų. Spalių pradžioje į Jranouzijų 
išsiųsta 4-o552- avoda^buMlų ir kitų daiktų.

LIETUVIŲ KATALIKU REIKALAI VAKARŲ VOKIETIJOJE. Isvietintiems lietu
viams popiežius įsteigė Vatikano Deleg&turę, kuri tvarku^Ifestuvių^katalikų 
reikalus neprikišu šonai nuo Vokietijos vyr*k.up.ų0 Apąstuli.skvoju 1'olega.tu 
yra kanoFckupošius ir jo padėjėjais »" kun<,DrČ3<,Yla'ir prjiVktKoŠidlauskas. 
Lietuviai katalikai veda atskira gimimų, sutuoktuvių ir nirimų metrikaciją. 
Dirba lietuvių kunigu. ICO lietuvių stovyklų aprūpinta klebonais ir 
19 - vikarais? 2^5 giK^a^jos, 9 progimnazijos ir viena amatų .mokykla turi 
6avo kapelionus, ateitininkų organizacija — du, o skautų brolija - tris 
dvasios vadus o ■<* < v «>

Lieivvru Delegatas gavo is, Vatikano misijos sero ark«Muenoho laiškų, 
rasvtą l^ŠoįjfolO, kuriame pranešama, apie sv.Tevo dciau^smfi Lietuvių Dele
gato darbais, o taip pat, ked e.vTėvas suteikia-.Jum, kunigams J..r visiems 
lleiyaviaxiEi ts^miiniaans-Jlpač-t ai i ėkų Lalriln.

.... ■ • ' ’r'L^‘
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1
ĮVAIRIOS ŽINIOS.

STALINAS TEBESKELBIA TAIKINGUS PAREIŠKIMUSs Rugsėjo 17 d. Stalinas 
buvo paskelbęs platu pasikalbėjimą su spaudos atstovu del naujo karo pavo
jaus išpūtimo. Praėjo tik mėnuo ir'Stalinas vėl priėmė United Press atsto
vą Hugh Baillie, kuriam atsakė net į JI klausima . Svarbesnieji atsakymai 
buvo šie. Vokietija turinti tapti vienalyt© su savarankiška pramone. Sovie
tu okupacinė kariuomenė Vokietijoje busianti sumažinta iki 40 diviziją. 
Sovietai ligi šiol neturį, atominės bombos. Vakarą Lenkijos sienos esančios 
galutinai nustatytos. Veto teise sovietai ligi š: oi naudojęsi tik būtinais 
atvejais, sovietai kritikuojami be pagrindo.

Stalino pareiškimą dėl Vokietijos^spauda randa artimu Byrnes'o pa - 
reiškimui Stuttgarte. Bet iŠ to dar neišeina, kad Byrnes priima Einheits- 
partei vadovavimą sujungtąją?. Vokietijai, ką be abejojimo turi galboj Sta
linas.

MOLOTOVAS REIKALAUJA SUMAŽ INU GINKLUS. Spalią 29 do Molotovas pa
tiekė JTO konferencijai Now Yorke pasiūlymą, pagal kurį 1,taikai sustiprin
ti įvedamas visuotinis ginklą sumažinimas, 2, atominės energijos naudojimas t 
karo reikalams uždraudžiamas. Molotovas gynė veto teisę, pareikšdamas, kad 
be jos JTO negalėsianti gyvuoti.

Į jo ke.Įba atsiliepė USA a.tstovai Bernhard Boruch ir sir Austin. 
B.Boruch pabrėžė,kad kol nepanaikinta veto .teisė, USA vyriausybė nesiren
gia daryti bet kokios sutarties dėl atominės energijos, o sir Austin pri
minė, . kad nusiginklavimas negali būti vienašališkas. USA nepaleisianti sa
vo kriuomenos, kaip kad per klaidą jau kartą padariusi, kol pasaulio taika 
nesanti patikrinta. Austin nedviprasmiškai pabrėžė, kad sovietą sąjunga, 
turėdama didžiausią kariuomenę, turėtą šiuo atveju parodyti pavyzdį.

v 28-ji LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO sukaktis sueina lapkričio 
18 d. šiemet latviu tauta jau trecią kartą gales paminėti savo nepriklauso
mybės paskelbimą tik užsienyje. Ją tėvynėje tą. dieną viešpataus tyla... 
Kiekvienas kreips savo žvilgsnį į "ateitį., laukdamas teisės ir teisingumo 
laimėjimo kovoje su smurtu. Šituo laimėjimu latviu tauta tiki taip, kaip 
ir mes. Ir nepriklausomybės sutartį paminėdami galime tik sau ir broliams 
latviams palinkėti, kad tas mūsą tikėjimas mūsą neapviltą.

ANGLIJOJE' ĮVEDAMA KARO TARNYBA IR TAIKOS METU. Lapkričio 12 d.'prasi
dėjo nauja britą*parlamento sesija. Per iškilmingą sesijos atidarymą kara
lius sosto kalboje be kitą vyriausybės darbą nurodė ir karo tarnybos įvedi
mą Anglijoje visam laikui. Tokios tarnybos Anglijoje ligi šiol nėra buvę. 
Ministeris pirm. Atlee, gindamas karo tarnybos reikalingumą, nurodė į tai, 
kad moderninės susisiekimo priemonės padarė iš Anglijos kontinento dalį, 
dėl ti) ir^krašto apsauga turinti b£ti pertvarkyta naujais pagrindais. Chur
chill1 is čia pasisakė atviriau, primindamas savo įspėjimus del sovietą pa
vojaus.

AUSTRIJOS PARLAMENTAS REIKALAUJA okupantus pasitrauki?!. Spalią ?0d. 
Austrijos parla.mentae paskelbė po slaptą debatų rezoliuciją, .pagal kurią 
reikalaujama atitraukti iš Austrijos visas svetimas karo pajėgas, nes tos 
pajėgos trukdančios valstybės suverenumo vykdymą. Spaudos žiniomis britai 
ir amerikiečiai pasiruošę eitą reikalavimą išpildyti. Bet nežinia, ką pa
sakys Maskva, nes Sovietai dar "nesuskubo išsigabenti visa, ką jie buvo numa* 
ta.

USA ir DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PROTESTAI RUMUNIJOJE. ''Times” 29«X.pra- 
nešimu Vakaru aliantai yėl protestavę Bukarešte dėl vyriausybės daromą*su
varžymą opozicijai prieš lapkričio 19 d. rinkimus. Straipsnyje ''sulaužyti
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kad tokiu notų jau buvusi ištisa serija, ir.kad jų 
aa jomis yra atkreipiamas pasaulio dėmesys Į, 
revcliucinlai režimai rytuose su komunistiniu 
ima® Bet tuo esą laužomi duoti pažadai, ir Va- 
, kad i*<jĮ tylėjimas butų laikomas sutikimu su

tuos metodus
išlaiko savo
karų vyriausybės nenori
t okiais re žimais e

TAUTŲ ORGANIZACIJOS KONETRENOIJA* Konferenci j os’ darbas dvi savaites 
ėjo tik komisijose o pilnaties posėdžiai po atidaromųjų kalbų pertraukti 
iki lapkričio ik d. Greta komisijų dirba ir “kyturių didziv.jų"konferenci
ja, kuri nuo lapkričio 4 d<> siekia parengti taikos sutartis'su Italija, 
Bulgarija, Rumunija, Vengrija ir Suomija® Spaudos žiniomis jokios pažangos 
šiame darbe nebuvę pasiekta. Viena^didziausių kliūčių sueitai imui esąs 
Triesto J.Cu1aS ims. s. Art imuo u e JAV ii2s6 roiko r.\inX cted’ui sluoksniuose tvir
tinama, kad Byrnes paalūlysiųs pasitari;?,ue dėl taikos sutarčių su natkli
binėtai s valstybėmis atidėti neribotam laikui, jei nebus pasiekta susitari
mo su Sovietais. Triesto klausimu®

Nuo . lapkričio PO d®"keturi didieji" turėtų pradėti svarstyti Vokie
tijos klausimu

LAPKRIČIO 5 P* JAV—se Įvyko Kongreso ir dalies Senato narių 
rinkimai® -Šių rinkimų razultate^ir Kongrese ir Senate dauguma gavo res
publikonai® Prezidentas Trumanas ir jo vyriausybė dabar turės didesnių 
sunkumų, nes abejuose rūmuose opozicija yxa Gausumo j c.

PRANCŪZIJOS PAJRLAMKTTO RINKIWSE lapkričio 10 d® laimėjo kurmmistai, 
gavę 2^$ balsų® KR? gavo 22$,. socialistai ~ dešinieji - 16$, Horriot 
partija - 9$ 'balsų a 

'PRAGIEDRULIŲ REDAKCINĖ KOLEGŲ A. labai atsiprašo Gerb® Skaitytojų,, 
kad pirmasis "Pragiedrulių” numeris .išėjo techniškai netobulas l-r gu daug 
klaidų. Dirbame l?,bai skubiai,, darome vietų, petys® Čia prisidėjo gal ir 
mūsų nedidelis įgudimas spausdinimo technikoje® Ateityje etengsimos tech
niškų defektų išvengti ir skaitytoj ag patenkinti®

Redakcinė Kolegija prašo viaų gerbiamųjų skaitytojų, tiek čia Švedi
joje, tiek uĖsieniuese patalkininkauti jiems sa^o kūryba, vertimais, ko
rė sncndanoi jomis, jstrad peniai a, pastabomis; nes laikraščio, .icbulinlmag di
dele dalimi priklauso nuo Tauetų, Gerbs Skaitytoj oi c

LEIDĖJŲ ŽODIS® Siųsdami G^antraji, "PragicdinūLių’' numerį, prašome 
Gęrb®Skaitytojus packubinSi laikraštį uzsiprcinu-ieruoti® "Redakcija ir lei-“ 
dejas daro visa, kad "rragiedrullai1’ lankytų aus kao mėnuo® Diibar nuo Jū 
sų pareina, ar laikraštis toliau galės išeiti, ne® Tat dar ėianaie už
siprenumeruokime '‘Pragiedrulius"e Kaina Iki metų galo kronos*

T E D R U L I A I •

Leidžia 
Roiaguoja 
Redaio? ' l ai s
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