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NUOTAIKA

Aplinkui tamsu. Padangės nesiblaivo. 
Ant vandenų siūbuoja kruvina puta. 
Nebematyti horizonte laivo...
Ir žemė virpa, baime apsupta.

Žemuose debesyse nyro
Sugriautų miestų siluetų mezginiai... 
Veltui žvalgytumeisi spindulėlio tyro... 
Iš Žemės pasitraukė jis seniai.

Dar nebaigta auka' išsipirkimo, 
Dar ,aŠarų ir kraujo negana.
Nuo verksmo bangos Baltijos užkimo 
Ir skausmo jos giesmė pilna.

Kaip smėlio dulkės, vėjo išnešiotos, 
Keliuose slenka žmonės įvaitiom kryptim, 
0 tarpe jų nepasidalinamuose plotuos 
Teisybė eina užrištom akim.

Lietuvos 
Naclona'lnė 
M.Mažvydo 
Biblioteka
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Girkantas

LEMIAMOMS DIENOMS ARTĖJANT .

Lietuviško budrumo ir apdairumo 
reikalu

Kovo 15 d. Maskvoje vėl susirenka "didieji”. Bį karta jie svarstys, 
■taikos reikalus su "Vokietija. Netenka aoejoui, kad nustatant, Vo-iciecijos siu** 
nas rytuose, reikės paguliau paliesti ir ąaltijos Vaistu oių klausima. Tuo 
klausimu ligi šiol buvo vengiama diplomatiniuose sluoksniuose kaloeti. bu—. 
vo vengiama net jį paliesti. Ir suprantama del ko..Baltijos valsuyoių teise 
būti ir toliau nepriklausomomis, jokiomis aplinkybėmis negali būti uzgincy— 
ta. Bet faktiškai"jos yra bolševikų užimtos ir jėga prijungtos prie Sovietu 
Sąjungos, kuri dabar deda pastangas išgauti tam prijungimui pasaulio pripa
žinimą. Tuo būdu Baltijos valstybių klausimu susidarė skaudus prieštaravi
mas tarp teisės ir fakto. Keliant tą prieštaravimą pasaulinėje opinijoje, 
susiduriama su sovietų nepasitenkinimu. 0 to nepasitenkinimo norima išveng
ti. Prieš akis tebėra milžiniškos problemos pasaulinei taikai.organizuoti, 
o tas darbas'be Sovietų Sąjungos bent dabar neįmanomas. Tai nėra.ko stebėtis, 
jei dėl Baltijos valstybių likimo buvo ligi šiol pasirinktas tylėjimas.

Bet dabar artėja laikas, kai ir nenorint Baltijos valstybių klausimą 
paliesti, teks su juo susidurti. Buvo^laikai, kada galima buvo tvirtinti, 
kad tautu l ikimas priklauso nuo jų pačių. Vadinasi, tauta, kuri brangina 
savo laisve, kuri už tą laisvę nenuilstamai kovoja, pamažu patikrina sau ne
priklausoma gyvenimai. Tokia padėtis XX amžiuje pasikeltė^tautų nenaudai. 
Radijo ir atomu gadynėj e techniškos naikinimo priemonės žada nugalėti^ora
linius principus, kuriais remiasi atskiro žmogaus ir tautę, laisve. Llaza tau
ta, nors ir kažkaip mylinti savo laisvę, negali atsispirti.pries naikinimo 
priemones, kurias prieš ją gali sukelti didžiosios valstybės imperializmas. 
0 kai tas imperializmas nežiūri jokios moralės, kai jis nesustoja pries vi
siška išnaikinimą mažos tautos, kovojančios už savo laisvę, tai savaime da
rosi aišku, kad mūsų laikais tautų likimas^ labiau negu bet kada, turi būti 
apsaugotas tarptautiniais įstatymais, panašiai, .kaip atskiro žmogaus gyvybe 
yra įstatymų saugojama valstybės viduje^Šitavidėja yra įgijusi Vakarų Demo
kratijų pripažinimą, ji yra formaliai išreikšta Atlanto deklaracijoje irJTO 
/Jungtinių Tautų Organizacijos/ statute. Taigi reikia tik, kad jos vykdymas 
praktikoje neštų Stalino konstitucijos keliais. Mes, lietuviai, pasitikime 
demokratinės minties laimėjimu pasaulyje. Dėl to mes tikimės, kad ir Maskvo
je tautų teisei nebus suduotas nepataisomas smūgis. v v

Tačiau toks pasitikėjimas nieku būdu neturi reikšti, kad mes šituo 
laiku turėtume laukti rankas sudėję. Tie veiksniai, kurie lemia šiandien pa
saulio politiką, yra dabar įtikinėdami, kad mes laimingi no Stalino saule ir 
kad mums jau nieko daugiau nereikia. Tad musų gyvybinis uzdavnys yra pareikš* 
ti-pasaulio galiūnams, kad mes norime būti , kaip buvome,^nepriklausomi. Ši
tą mūsų valia turi reikštis tūkstančiais telegramų, pareiškimų, memorandumų 
is visų pasaulio kampų, kur tik plaka lietuvio širdis. Lemiamoms 
dienomsartvojant,turi pasireikšti ir mū
sų lietuviškas bu dvr urnas. v

Greta šito budrumo nepamirškime ir mūsų lietuviško a p d a i rui
mo. Nepamirškime, kad priešas taip pat nesnaudžia, kad, turėdamas galingas 
galingas priemones veikti, jis.jas panaudoja prieš mūsų pastangas tiesiogi- 
giniu ir netiesioginiu būdu. Dėl to, svarstydami įvairius sumanymus, visa
pusiškai apgalvokime, ar jie kaip.nors negali būti priešo panaudoti pries 
mus. Kas liečia išeiviją ir pabėgėlius, tai visų laikų taisyklė buvo ta, kad 
šalis, iš kurios ta išeivija ir tie pabėgėliai yra kilų, siekė juos sutrik—
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dyti, sunaikinti morališkai, įvairiais budais siundant per savo agentus vie
nus ant kitų, sueisiant, intriguojant ir visokiais badais skaldant• pinoda
mi tai, pries tokias priešo pastangas "turime pries pastatyti lietuviška vie
nybe, ir solidarumą. Šiuo metu mums nėra jokio pagrindo skirstytis partijo
mis ar politinėmis grupėmis. Visos mūsų partijos ir grupes, kurios.siekia 
demokratinės nepriklausomos Lietuvos, šiandien turi_rasti be kliūčių bendra, 
kalba ir sutarimą. Ir tame sutarime turi reikštis musų^tautos valia. Jos 
formaliniu reiškėju tegali būti tik tokio susitarimo įskeltas organas. Lai
mingu būdu lietuvių tauta tokį jos valia atstovaujantį organą turi. Dėl to 
šiandien kiekvieno ’sveikai galvojančio lietuvi o_pareiga yra burtis apie sį 
organa ir remti jo žygius. Tik tuo keliu gali būti pasiektas reikalingas 
šiandien mūsų tautai vieningumas. Tai yra būtina sąlyga ir tautos valios at
stovavimo reikalams. D

Dėl to galima tik apgailestauti politinį neapdairumą tų mūsų tautie
čių, kurie ar asmeniškais ar kuriais kitais sumetimais, šiandien randa ga
lima nuo šio vienybės principo nutolti,^ar dar blogiau, savo veikla tų vie
nybę ardyti. Deja, mes gyvename šiuo atžvilgiu labai palaidose sąlygose. Jo
kie įstatymai, už kurių stovėtų valstybė su savo privartos galia, mūsų lie
tuviškos veiklos šiandien netvarko. Dėl to kiekvienas musų gali teoreriskai 
kai imanjr savintis toje veikloje kokį nori vaidmenį. Jeigu mes to nedarome, 
tai pirmiausiai dėl to, kad be įstatymų veikią dar ir moralianiai dėsniai. 
0 Šie dėsniai reikalauja iš mūsų, kad mes vieša reikalų statytume.aukščiau 
savo asmeniškų ambicijų. Be to yra gi ir nusistovėjusios visuomenės gyvenime 
taisyklės, kurios,nors ir nėūa įvilktos į įstatymų rėmus, vistik nustato 
bent bendrais bruožais visuomeninės velkio sakelius. iš šitų kelių negalima 
iškrypti, nenorint pasidaryti juokingu ar užtraukti ant savęs kitokį visuo
menės reagavimą.

Tačiau ir mūsų tarpe atsiranda žmonių, kurie, matyt, laiko save įsigi^B 
.jų politinės išminties monopolį, kurie nuvargintai kovoje už savo laisvų 
tautai šiuo metu išdrįsta sviesti skaldantį šūkį: mes ir jūs. Nesinori manyti 
kad tas šūkis būtų atsiradęs apgalvotai. Greičiausiai tai bus"įkarščio isda-. 

<va. Bet politikoje negalima tokiu pagrindu vadovautis. Štai dėl ko ir tą sūkį 
tenka laikyti apgailėtino neapdairumo pasekme. "Mes ir jūs" šiandien gali 
būti, tik, kai vienoje pusėje atsistoja pasiryžę ginti savo Tėvynės nepri
klausomybę lietuviai, o iš kitos pusėsv- jų priešai. Bet nepriklausomos Lie
tuvos gynėjų tarpe tokio susiskaldymo, šiandien būti negali, nes jie visį_ 
siekia to pačio tikslo. Dėl to kas šiandien iš lietuvių tokį skaldantį sūkį 
meta, tas išskiria save iš kovojančios tautos tarpo, nepareinamai niio to, 
kokiais sumetimais tas noras skaldyti būtų paremtas. Artėjant lemiamoms die
noms, mes neturime teisės daryti klaidų, pareinančių iš politinio neapdairu
mo ■

0 reikalingas apdairumas nėra lengvai įsigyjama,dorybe. Tai plataus 
žinojimo, dar platesnio sugebėjimo orientuotis politinėje aplinkoje išdava. 
Gi tai prisiminus gal ir mums pavyktų ne kuriuos įkarščius atvėsinti ir tuo 
išvengti skaudžių mūsų tautos gyvenime klaidų

Nors musų, broliai, nedaugei yra,ą 
Tačiau tvirti mes, jei ris vienybė, 
į darbą stokim vyre į vyrą, 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę...

Maironį s
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4.
Jurgis Jankus

PIRMASIS RŪPESTIS

- Tėte, man juda, - pasakė, galvą nuo piešimo sąsiuvinio pakėlęs, 
Vytukas. Vakar pro šalį.-.pravažiavo didelis geltonais ratais automobilis. 
Jis norėjo jį nupiešti ir labai galvojo, kaip padaryti, kad ir automobi
lis būtu gražus ir variklis būtą matyti, bet liežuvio galiukas užkliuvo 
už priešakinio danties, ir dantis smarkiai pasviro.

Tėtė galvos nepakėlė. Gal nenugirdo. Visą vakarą jis varto storą 
knygą ir kažin ką nurašinėja. Vytukas sykį jau klausė, ar ir tėtė nemo
ka rašyti, kad iš knygų nurašinėja, bet jis'aiškino, kad dabar tik medžia
gą renkąs, o paskum iš jos parašysiąs į laikraštį straipsnį.

Kai Vytukas su mama nuvažiuoja į miestą, ji taip pat eina medžia
gos rinktis. Jis dar norėtą paklausti, ar iš tos medžiagos, kur tėtė 
renka, butą galima staltiesę padaryti arba Liuduku! švarkelį pasiūti, bet 
bijo, kad toks klausimas nebūtu kvailas; tėtė tada juoktąsi ir sakytą, 
kad vyrai kvailą dalyką_neklausia. Jis vidada taip sako.

Vaikas ilgai žiūri į tėvą ir galvoja apie daugelį dalyką, kurie 
tokie neaiškūs atrodo. 0, kad jis viską žinotą, kaip tėte! Ne, jis ir 
mažesniu pasitenkintą. Kad nors žinotą, kuris klausimas kvailas, o kuris 
protingas. Jis tada klausinėtu daug ir apie viską.

Jis vėl atsargiai pajudina piršteliu dantį ir tyliai pasako;
- Tėte, man juda.
Jis nenorėtą trukdyti, ne; jis ir kalba taip tyliai, bet kad tas 

dantis! Ir mama pyksta, kai ilgai negali įsiskaiŠiusio tėvo prišaukti. 
Ji tada sako; "Tu vėl užmigai!" Bet Vytukui tai atrodo labai juokinga. 
Jis negali įsivaizduoti, kaip skaitant knygą ir neužsimerkus galima mie
goti. Ne, dabar tėtė nemiega: jis tik taip negirdi.

Vytukas pasuka galvą į tą pusę, kur Liudukas piešė barzdotus ir 
su ilgomis nosimis tris karalius. Gal ir Liudukas negirdėjo? Bet ne. 
Liudukas jau seniai užmiršo tris karalius, įsikando pieštuką ir didelė
mis mėlynomis akimis žiuri į tą nuostabą dantį, kuris juda.

Liuduku! dar tik penkeri metai. Jis jau moka nupiešti didelį 
grybą, iš paveiksluotą knygučią paskaityti daug eilėraščią ir moka pa
rašyti tuos žodžius, kuriuos tėtė pasako, bet kaip juda ir krenta dan
tys - ne, to suprasti jis negali. įkišęs pirštuką į burną, jis peržiūri 
visus savo dantis, bet jie stiprūs, kaip įšalę. Jis patikrina ir pačius 
galutinius, kuriuos vos galima pasiekti. Dabar ir jis pats įsitikins.

- Parodyk, - sako ir ištiesia pirštuką.
Taip. Lantis pasvyra ten ir atgal, lyg įstatytas. Net baugu, ir 

Šiurpas per nugarikę nubėga.
- Ar skauda?- paklausė jis.
- Kai labiau palenki, skauda.
Vytukas pats judina ir Liuduku! leidžia pajudinti, tik nelabai, 

kad neskaudėtą.
Po valandėlės Vytukas ištiesia ranką ir, palietęs tėvo alkūnę,

sako;
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- Tėte, man‘juda.
Tėtė "pabunda". Jis pakelia galvą, o Vytukas pajudina pirštu 

išklebusį dantį ir pasako:
- Vai
Tėtė nepyksta. Jis Šypsosi, ir nuo to apie akis jam pasidaro 

daugybė smulkutėliu raukšlelių.
- Na, - pasako jis.
- Va, man dantis jau juda.
- Ar labai?
Vytukui atrodo, kad jau labai, bet tėvas nori įsitikinti. Jis 

atkiša savo didelį pirštą, paliečia tą dantį ir sako:
- Taip, laikas traukti.
Ir patylėjęs priduria:
- Ar tik dabar tepastebėjai?
Vytukas pasakytų, kad pirma visiškai nežymiai tejudėjo, o kelin

ta diena jau kleba, bet tėvas gali supykti. "Kodėl nepasakei, kai tik 
pradėjo judėti?" - pasakytų. Jis bijo, kam taip ilgai tylėjo. 0 gal pasa
kyti, kad tik dabar? Jis tuoj taip ir pasakytų, bet rytą melsdamasis 
prižadėjo: "Dievuli, šiandien išbusiu nepamelavąs".

Valandėle Vytukas svyruoja.
- Ne, jau ir pirma judėjo, - galvą Auleidąs, tyliai pasako ir 

laukia, kada tėvas praaės' barti. Kad nereikėtų traukti, jis butų jau 
seniai, kai tik truputį pradėjo judėti, pasakąs.

Bet tėvas nebara. Jis dar sykį ištiesia savo didelį pirštą ir 
sako;

- Nagi, dar parodyk.
Tėvas juokiasi, ir.Vytukui ateina į galvą, kau jis ne pajudinti 

nori. Jis pagriebs ir išraus. Su tokiu dideliu pirštu viską gali pada
ryti.

Vaikas bailiai traukia galvutą atgal, kol atsiremia į krėslo 
atlošą, ir susičiaupia. Bet tėvas užtikrina: jis netrauks, ne; jis no
ri tik pažiūrėti, gal dar neatėjo laikas.

0, kad jis dar nebūtų atėjęs!...
- Būtinai! 0 taip, būtinai jau reikia traukti, - nusprendžia 

antrą sykį paklibinąs.
- Kad netrauksi, ar du išdygs?
- Žinoma. Ar matei, kokie negražus Germantuko?
Taip± Germantuko dantys tikrai negražus. Kai juokiasi, vienas 

visada pro lupą išlenda.
Tėvas atidaro mamos dėžutę, nutraukia balto siūlo galą ir len

kia jį dvilinką. Dieve, kad tik kaip nors būtų galima to, išvongti! Jis 
klauso ausis ištempęs: gal sulos Griclis. Juk galėtų kas nors ateiti su 
svarbiais reikalais, ir tada tėvas siūlą padėtų atgal į dėžutą.

- Ar jis pats neiškris?
Bet tėvas užtikrina, kad ne. Jeigu neištrauksi, dantys kreivi 

išdygs, ir visi kreivadančiu pravardžiuos. Jis iš dvilinko siūlo pada
ro mažutą kilpele ir bando ją užmauti ant danties. Tik nereikia bijoti. 
Ir jis pats visada taip traukdavęs. Kama užnerdavusi siūlą, o jis tik 
vienu sykiu op - ir nebėr!

Kai siūlas jau ant danties, Vytukui visa tai beveik į linksmą 
žaidimą panašu: jam staiga atėjo gera mintis. Jis stipriai sukanda dan- 

' tis ir traukia. Siūlas įsitempia, bet dantis prikąstas: nejuda ir neskau
da.
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- Taip negalima, - pamoko tėvas. - Reikia išsižioti ir patraukti. 
Na, tik iš karte!

Vytukas tai taip pat žino. Jis stipriai patrauktų, dantis gal ir 
išlėktų, bet, Dieve, kaip baisus rodos, kartu ir pačią širdį ištrauksi.

Jis apsipranta ir bando. Patraukia aukštyn - dilgteri, paskum - 
į šoną.

- 0, jau subraškėjo! - sušunka. Burnoje junta kraujo skonį ir ne
didelį skausmą, bet jis juokiasi ir dar kartą trukteli.

Liudukas seniai užmiršo tris karalius. Jeigu jie dabar užsimany
tų išeiti, Kasparas iškeliautų be nosies, Melchijoras.be rankų, o Balta
zaras be vainiko. Bet Liudukui ne tas rupi. Jis padėjo pieštuką, abiem 
rankutėm parėmė smakrą ir didėlėmis, pilnomis.nerimo akimis žiuri, kaip 
vyksta-Vytuko burnoj kruvina danties misterija. Turi skaudėti; iš burnos 
iŠsidrieke kruvinos seilės, sukruvino smakriuką, vienas lašiukas pakibo 
žemyn, patįso ir sustingo, kaip ledinė žvake pastogėje. Taip, jam turi 
baisiai skaudėti, ir Liudukui beveik baisu, kad taip daug kraujo, o bro
lis ne verkia, bet juokiasi.

- O! Jau!
Kaip sunkus akmuo nusirito,- ir akyse pašviešviesė jo, kai dantis 

ant siūlo pakibo.
Dabar galima jį nuplauti ir, į rankas paėmus, gerai apžiūrėti. 

Kai Vytukas juokiasi, burnoje matyti juoda skylė.
- Sugalvojau, - sako jis. - Kiek dantų kris, aš visus surinksiu, 

susidėsiu į dėžutę ir laikysiu.
Bet Liudukas nesijuokia. Jis atsargiai pavarto rankoje Vytuko 

dantį, pažiūri į tą vietą, kur tas dantis buvo, ir išeina į virtuvą.
- Kada aš busiu šešerių metų? - tyliai paklausia mamą.
Jis nenori verkti, bet kad tas ašaras taip sunku sulaikyti: jos 

pačios iš kažin kur atrieda ir krinta. Jis prisiglaudžia prie mamos, kad 
ašaras paslėptų.

- O, dar visi metai.
- Kada, ar po Trijų Karalių?
- Po Trijų ‘.Karalių."
Jis ilgai stovi. Į kelnaičių spragas rankas sukišęs, nueina iki 

lango ir vėl sugrįžta. Jis galvoja, kada tie Trys Karaliai galėtų ateiti. 
Rytoj, poryt, uar viena diena - tai ir bus Trys Karaliai...

- Ar kai Kalėdų senelis a beis, tai tuoj ir Trys Karaliai bus?
- Taip, Liuduti, tuoj ir Trys Karaliai bus.
Dabar jau viskas aišku. Jis nueina į kambarį, pasiima garvežiu

ką, paskum knygą, kur triušiai morkas graužia, bet vėl viską padeda į 
šalį ir, nuėjęs prie Vytuko, tyliai prašo:

- Dar parodyk.
Iš visų pusių aae sykį apžiūri dantį ir vėl padeda į dėžutę. 

Ne, nuo to jam nė kiek nelengviau.
Bevalgant vakarienę, jis staiga sušunka:
- AŠ nenoriu, kad Trys Karaliai ateitų!
Jis susirūpinęs ir kalba labai rimtai.
- Kodėl?
- Nenoriu, ir gana! - atkerta griežtai ir su ašaromis.
- Bet kodėl, Liuduti?
Vaikas užsikniaubia ant stalo ir tyliai verkia. O, jis pasakytų! 

Jis paprašytų, kad tėtė padarytų taip, kad Trijų Karalių niekada nebebū
tų. Bet tėtė to nedarys. Jis pasakys; "Kas bijo, negali būti karys". 
Ne, Liudukas niekam nesakys.
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Zai tėvas naktį pabudo, Liudukas verkė. Graudus šniurksėjimas 
kilo iš kampo, kuriame stovėjo jo lovutė, ir pripildė pilną kambarį.

- Liuduk, kas tau? - klausia tėvas, bet vaikas tyli, tik verks
mas garsėja.

- Ar skauda ką?
Tėvas prieina prie lovutės, paliečia vaiko kaktą ir paima už 

rankutės.
- Ne.
Vaikui gera, kad tėtė atsisėda šalia ir apkabina. Labar tėvas 

be galo didelis ir geras. Galima jam viską sakyti, ir jis visk^ padarys. 
Labar jis nesijuoks, kaip vidada. Liudukas tai aiškiai jaučia ir, rodos, 
tą tėvo gerumą pirštuku galėtą paliesti. Jis prisiglaudžia ir tyliai 
tyliai pasako;

- AŠ nenorią būti šešerią metą.
. - Kodėl?
- Aš nenoriu, kad man dantys kristą.
- 0, šešeri metai tau dar toli.
- 0 netoli. AŠ žinau, kai Trys Karaliai ateis, ir bus man šeše

ri metai.
- Ir Trys Karaliai dar toli. Labar žiema, dar ateis vasara. Bus 

daug uogu, obuolią, į mišką eisim grybauti. Juk pavasarį tu žadėjai 
agurką sėti. Aš išmokysiu, kai užauginti pamidorus, kad butą dideli, rau 
doni ir skanūs.

Vaikas tyli, ir tėvas džiaugiasi, kad išblaškė iš vaiko galvos 
tamsias mintis. Jis dar nori sugalvoti kokią gražią pasaką, kad vaikas 
savo rūpestį iš galvos išmestą,_bet kai tik jis nutyla, vaikas stipriau 
prispaudžia galvą tėvui prie krutinės ir prašo:

- Tėte, padaryk, kad Triją Karalią visiškai nebūtą.
- Triją Karalią? Ne, Liuduti, to padaryti negaliu.
Vaikas nutyla ir valandėlę galvoja. Paskum paklausia:
- Ar niekas negali padaryti, kad Triją Karalią nebūtą?
- Ne, to padaryti niekas negali.
- Ar nė Lievas negali?
- Lieve mano, kas dabar Čia tam vaikui užėjo, - pagalvojo tėvas. 

Jam staiga užėjo noras subarti, pagrasyti diržu ir liepti miegoti, bet 
vėl atėjo gailesys, ir jis pasakė;

- Ne, to_ir Lievas nepadarys. Bet ką tu Čia. Labar miegok, o kai 
užaugsi, karys busi, galėsi lėktuvu skraidyti...

Vaikas nieko nebepasakd. Jis tyliai verkė, paskum užmigo ir 
ėmė Šnarpšti, -o tėvas, klausydamas nervingą užsiverkusio vaiko atsidusi
mą, dar ilgai galvojo, ar tikrai Lievas galėtą padaryti, kad iŠ žmonią 
sąmonės Trys Karaliai išnyktą, kaip niekada nebuvę.

Kitą rytą Liudukas kalbėjo daug poterią.
- Užteks, Liuduti, - sakė motina. Ji dar nori nueiti į virtuvę, 

bet vaikas nori kalbėti dar ir dar. Jis vis žvilgčioja į tebesirengian- 
tį tėvą. Ir,_Lieve, kaip ilgai šiandien jis rengiasi. Vaikai seniai su
sirinko ir Šūkauja. Tėvas visada apsirengdavo ir tuoj išeidavo pas juos.

- Ar paprašyt, kad senelė pagytą.
- Paprašyk.
- Lieve, padaryk, kad senelė pagytą.
- 0 kad popiežius nenumirtą, ar paprašyt? •
- Prašyk!
- Kad popiežius nesirgtą.
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- O prezidentui sveikatos ar paprašyti?
- Prašyk visiems.
- 0 klebonui?
- Sakau, prašyk visiems.
- 0 kad Vytukui dantis gražus išdygtų, ar prašyt?
Motinai ėmė trukti kantrybes. Tas vaikas niekada taip nedaryda

vo. Tuo tarpu išėjo tėvas, ir vaikas visiškai kitu balsu paklausė:
-'Ar kai dvidešimt vienerių metų būni, tai tada būni karys?
Jis tai pasakė greitai ir beveik pašnibždomis.
- Taip, būni. Bet pirma užbaik poterėlius, aš laiko nwturiu.
Bet tų motinos žodžių Liudukas nebegirdėjo. Jis atsiklaupė, 

gražiai susidėjo rankas ir pasakė:
- Dieve, padaryk, kad aš iŠ karto pasidaryčiau dvidešimt viene

rių metų.
Kas dar buvo likę, jis užbaigė paskubom, pasiėmė garvežiukų ir 

nubėgo žaisti. Jis tikėjo., kad Dievas paims jį ant rankų ir perneŠ per 
Šeštuosius metus, kaip per diaelį kalnų. Jis buvo vėl be rūpesčio ir 
laimingas. - -

Jurgis Jankus, gimęs 1906 m. liepos 27 d. Biliū
nuose, Baisiogalos valsčiuje, yra vienas iš stipriųjų lietuvių belet
ristų. Jo debiutinis dviejų tomų romanas iŠ moksleivių gyvenimo "Egza
minai" kritikos buvo gana palankiai sutiktas. Tarp kitų jo romanų pami
nėtinas "Be krantų".

Bern. Brazdžionis

x x 
x

Viešpatie, kur Tu, šankiai ir ieškojau, - 
Džiaugsmo, ar skausmo, ar laimės slėny? 
Kūdiki, kur Tu Švento grožio kojom 
širdžiai giedoti paliepdamas eini?
Teka ten upė pakilus Jordano,
Kužda ten žvaigždės Tau psalmių maldas, 
Bėga ir bėga į ten irgi mano 
Kraujas pasauly Šviesos nerandąs.
Viešpatie, kam į tenai Tu vilioji 
Upę ir žiedus, paukštį ir-mus, 
Balsų išgirdę, pamynėm po kojų 
Auksų ir meilę ir žemės namus.
Viešpatie, kam Tu gimei šiam pasauly 
Žemei kad amžiams numirtų žmogus...
Viešpatie, Tu - pranašų žodžio saule, 
Viešpatie, Tu - mūsų, dulkių, dangus.
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Dr. P. G r a ž i s k i 0

LIAMIAMŲ RUNGTYNIŲ IŠVAKARĖSE.

Tarptautinį-e būklės apžvalga.

Su Naujais Metais pradeda pūsti nauji vėjai ir tarptautinėje būklė" 
je. Darbas, kurį dirba dabar pasaulio diplomatai, oficialiai.yra vadinamas 
tarptautinės taikos organizavimu. Bet tikrumoje tie veiksniai, iiuo kurią 
tarptautinė taika pareina, galvoja daugiau apie naujo^karo pavoju, negu 
apie taiką. Priešingumai, kurie ligi šiol yra pasireiškę tarp.Vakarę Demo
kratijų ir bolševikinės rytą diktatūros, nežiūrint visą mėginimu juos iš
lyginti oficialinėse konferencijose ir konfidencialiniuose pasibarimuose, 
ne tik nesumažėjo, bet, galima sakyti, diena iš dienos vis auga. Kai kur 
įtempimas pasiekia jau tokio laipsnio, kad diplomatams tenka griebtis ypa
tingu priemonię pasauliui nuo staigaus sprogimo apsaugoti. Vakarai į rytus, 
o rytai į vakarus jau pradeda atvirai žiūrėti, kaip į savo priešus netoli
moje ateityje. Apie bet kurį tarpusavį pasitikėjimą ir kalbos_nera. v 

Atitinkamai tokiam santykią pagrindui vystosi ir įvairūs abieję sa
lią žygiai tarptautinėje plotmėje.' Nesant tarpusavio pasitikėjimui, .tik , 
formaliai kalbama apie tarptautinio saugumo priemones. Tikrumoje, abi puses 
rūpinasi, kaip galima geriau, savo saugumą patikrinti ir pasirengti 
eventualiniam karui. Del paslapties, kuri dengia^visa, kas dedasi Sovietą 
Sąjungoje, Vakarę Demokratijos neperdaugiausiai žinojo apie bolševikinės 
diktatūros tikruosius užsimomojimus po karo. Gal but, kad pav. USA ligi pa
skutinio laiko buvo nemaža žmonių, kurie nuoširdžiai tikėjo, kad bolševikai 
taikos organizavimo darbe nueis demokratijos keliais, kaip kad jie yra pa
sirodę po pirmojo pasaulinio karo. 0 tokiu atveju Sovietą Sąjungos veiksnys 
Vakarę Demokratijoms būtu labai svarbus. Bet bolševiką "praktika" Europos 
užimtuose kraštuose greit parodė, kad panašię iliuziją del avinėlio kailio 
daugiau būti negali. Bolševikinis imperializmas tiek atvirai parodė pasau
liui savo dantis, kad šiandien 70$ amerikięcię yra jau įsitikinę, kad tas 
imperializmas neišvengiamai prives prie naujo karo. Dėl to ir USA, kuri li
gi antrojo pasaulinio karo labai maža rūpinosi savo saugumo reikalais, da
bar kalba apie ištisą karo bazię, karo pajėgu reorganizaciją, ję sustipri
nimą ir t.t. ir t.t. ‘Savaime yra aišku, kad demokratinė šalis nesirengia 
pulti. USA politikes vadai ne vieną kartą yra pareiškę, kad Amerikai rūpi 
tik taikos išlaikymas. Bet kaip stipriausias JTO narys,, USA jaučia savo at
sakomybę ir tuo požiūriu, kad turėtu imponuojančią pajėgą visokiam pasikė
sinimui prieš taiką sudrausti. Tam USA palaiko ir atomines bombos paslaptį, 
kol tarptautinis saugumas nebus visiškai patikrintas.

Galima dėl to sakyti, kad ligi šiol vyko tik buvusią "ginklo brolię" 
artimesnis susipažinimas. Geležinė Uždanga bolševikę užimtose šalyse pasi
rodė ne tokia sandari, kaip kad Maskvoje buvo laukta. Bolševikinio bato 
prispaustos tautos savo apeliacijomis į demokratinį pasaulį vienu ar kitu 
keliu atskleidė bolševikinio valdymo paslaptis, sukeldamos pasibaisėjimą. 
Vakarę Demokratijoms noioms nenoroms teko įsitikinti, kad visos įą pastan
gos apvilkti vilką avinėlio kailiu nueina niekais, ir kad su bolševikine 
diktatūra tenka kalbėti JĖGOS kalba, kurią vieną ji tesupranta ir teklauso.

Tokia kryptį yra gavę Vakarę Demokratiją santykiai su bolševikine 
diktatūra, kai einama prie.pagrindinię taikos klausimą - sutarties su Vo
kietija ir Europos politinės būklės nustatymo.

Sausio 14 d. Londone jau pradėjo posėdžiauti keturią "didžiąją" uz- 
sienią reikalą viceministeriai, kuriems yra pavestas sunkus uždavinys — 
parengti taikos sutartis su Vokietija ir Austrija. Laiko jiems paskirta^ne- 
perdaugiausia - tik pora mėnesią. Kovo 15 d. Maskvoje susirinks ęatys už- 
sienią reikalą ministerial sutartims galutinai priimti ir pasirašyti.
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10.
Kiekvienam yra aišku, kad kovo men. Maskvoje įvyks lemiamos Europos 

ateičiai rungtynės. Nuo to, kaip bus nustatytą sutartis su Vokietija, pareis 
ir tolimesni santykiai tarp vakaru ir rytą. uėl to nėra ko^stebetis, jeigu 
prie siu lemiamą rungtynią iŠ abieju pusi^ intensyviai ruošiamasi. Kiekvie
na pusė siekia susidaryti geresnes išeities pozicijas ir patraukti.savo pu
sėn pačią vokiecią tautą. Dėl tos priežasties jau dabar jaučiamas įtempimo 
padidėjimas. Diplomatu pareiga yra sudaryti Maskvos deryboms palankią atmo
sferą. Diplomatai greiti būtą atsirandančius sunkumus šiuo momentu ir nuelept 
slėpti. Bet faktai kalba už save, ir tokią"faktą turime dabar ne vieną.

Kad Byrnes pavargo nuo intensyvaus ‘darbo ir_įvairią nemalonumą ir 
kad jis pakeistas gen. Marshaliu, kitomis aplinkybėmis nebūtą komentuojama. 
Bet dabar prisimenama, kad Maskvoje politikai vadovauja maršalas Stalinas," 
taigi rasta tinkamu, kad į Maskvos konferenciją kovo lį d. vyktą ne pavargSs 
"civiliokas" Byrnes, bet taip pat aukšto rango karys. 0 Marshall s yra turo- 
jąs nemaža praktikos diplomatinėse derybose su komunistais Kinijoje. Savo 
patyrimą jis be abejo geriau negu bet kuris kitas diplomatas siigębės išnau
doti Maskvoje. Jo paskyrįmąsjis be abejojimą geriau tiesa, sukėlė kalbas 
dėl"tvrtos rankos" politikos, bet senatorius Vandenbergas ir kiti nuramino 
susirūpinusius tuo paskyrimu pareikšdami, kad USA užsienią politikoje nie
kas nepasikeis. __ ~ „

Antras svarbus faktas, kuris turi būti siejamas su busimomis derybo
mis dėl Vokietijos, tai Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos sąjungos sutar
tis, principe paskelbta sausio 1^ d. po Elumo pasitarimą Londone. Ta.sutar
tis lemia Europos grįžimą prie jėgą pusiausvyros politikos, kurios Didžioji 
Britanija laikėsi iki karo. Vadinasi, vokiecią tautai bus duotos sąlygos 
atsistatyti, vėl pavirsti tam tikra pajėga, sudarančia, Euroxos branduolį^ 
bet sąjungininką kontrolėje. Prieš galintį^kilti iš to atsistatymo Prancūzi
jai pavoją, kuris grėstą ir Anglijai, abi šalys ir sudaro sąjungą. Tokia są
junga leidžia Prancūzijai lengviau pasitikėti tuo Vokietijos reikalą sutvar
kymu, kuris bus pasiūlytas Maskvoje. Tačiau drauge ta sąjunga suartina Pran
cūziją su Vakarą Demokratijomis, kas lemiamą rungtynią metu yra labai svar
bu.

Trečias.tos pat rūšies faktas, iskiląs aikštėn tuo pačiu laiku, yra 
Sovietą Sąjungos reikalavimas karo bazią Spitzbergene. Tokias bazes.šitoje 
saloje draudžia l$20 m. sutartie, kurią ppasiraeė Norvegija, USA, Didžioji 
Britanija, Vokietija, Japonija,' Švedija, Olandija ir Belgija ir prie kurios 
vėliau prisidėjo ir Sovietą Sąjunga. Dabar Sovietą Sąjunga.saugumo sumeti
mais laiko tą sutartį nustojusia galios ir tvirtina, kad ji jau susitarusi 
su Norvegija dėl salos "gynimo bendromis jėgomis". Norvegai sako, kad tam 
susitarimui buvo numatytos sąlygos, būtent, kad Norvegijos parlamentas su
tarti turi patvirtinti, o kiui signatarai tam nesipriešinti. Tuo tarpu nei 
viena nei kita sąlyga nėra išpildytos. Bet sovietai daro tolimesnį.spaudimą, 
kad einant deryboms dėl Vokietijos turėtą savo rankose dar vieną rimtą koze— 
rį - karo bazą 5000 klm. atstume nuo USA industrijos centrą.

Dėl to neminint kitą, smulkesnią įtempimo žymią, Įskilusią staiga pa
skutinėmis dien omis, tenka sutikti su anglą spaudos balsais, kaa iki Maskvos 
konferencijos teks nemaža prakaituoti, kad ji įvyktą.

Sunku uzaugt jaunam berželiui, 
Kai stelbia jį seni beržai. 
Pravirksta akmenys ant kelio, 
Ant didžio kelio - negerai... v

,Balys Gaidziūnas
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G I E S M Ž A J I E $ R Y M Ą 
IŠ poetinas E d o s )

1.
Supyko Toras, kai pabudo 
ir savo kūjo nebesurado; 
barzdą jis kratė, plaukus jis šiauše; 
žemes sūnus dairytis ėmė
2.
ir Šiuos pirmiausia žodžius jis tarė: 
"Klausyki, Loki, ką tau sakysiu: 
nei žemėj, nei danguj, nežino dar, 
kad man staiga pradingo kūjis".

3.
Juodu nuėjo pas gražią Erėją,
ir Šiuos pirmiausia žodžius jis tarė: 
"PaskolinkA Erėja, man plunksną rudą, 
kad savo kūjį surast galėčiau".''

Erėja tarė;

4.
’^Tau jį aš duočiau kad ir auksinį, 
tau jį įteikčiau ir sidabrini".

*
5 •
Lokis nuskrido - plunksnos šnarėjo,
Ii.gi paliko dievaičių dvarą, 
ligi atvyko į milžiniją.
6.
Kalvoje Trymas, milžiną vadas, 
šuniukams aukso antkaklius pyne, 
arkliams karčius jis lygino dailiai.

Trymas tarė:
7.
"Kas gi ištiko dievus ir elfus?
Ko viens atvykai tu milžinijon?

Lokis tarė:
"Blogai su dievais, blogai ir su elfais 
Ar tu nudėjau kur Toro kūjį?"

Trymas tara:
8.
"Taip, Toro kūjį ėšėn nuuėjau.
AŠtuonios mylios po žemėm guli.
Tik tas iŠ ten jį išgaut galėtą, 
kas man atvestą Erėją už žmoną".

9.
Lokis nuskrido - plunksnos šnarėjo 
ligi paliko jis milžiniją, 
ligi sugrįžo dvaran dievaičią.
Vidury kiemo jį Toras sutiko 
ir Šiuos pirmiausia žodžius jis tarė:
10.
j1 Ar tau pavyko sunkusis žygis?
Žemėn netūpąs atsakymą duoki, 
nes mintys sėdint dažnai nusilpsta, 
o gulint gi melas dažnai išsprunka".
11. ....
"Taip, man pavyko sunkusis žygis.
Kūjis pas Trymą, milžiną vad^.
Tik tas iš ten. jį išgaut galėtą, 
kas jam atvestą Erėją už žmoną".
12.
Juodu nuėjo pas gražią Erėją, 
ir šiuos pirmiausia žodžius jis tarė 
"0 puoškis, Erėja, jaunosios rubais, 
vyksiva mudu nūn milžinijon".
13.
Supyko Erėja, suprunkštė smarkiai, 
dievaičią rūmai net sudrebėjo, 
puošni Brizinga tuoj sutrupėjo.
"Turėčiau vyro baisiai aŠ geisti, 
jei vykt sutikčiau aš milžinijon"!
14.
Tada į seimą dievai suėjo, 
pasikalbėti stojo dievaitės.
Dievai galingi tuoj ėmė tartis, 
kas Toro kūjį pamest galėtą.
15.
jHeimdalis tarė, dievą balčiausias, 

kas bus žinojo, kaip visi_vanai:
"Aprenkim Torą jaunosios rūbais, 
Brizingą puošnią jam užkabinkim,
16.
tegu jam raktai prie juostos žvanga, 
tegu sijonas kelius jam dengia, 
jam ant krutinės akmens pririškim, 
nuometu galvą mes jam apgaubkim.

12



12
17.
Čia tarė Toras, dievų stipriausias: 
"Mane dievaičiai vadins juk boba, 
jei pasipuošiu jaunosios rubais"!

18.
Atsakė Lokis, sūnus Laufėjos: 
"Tylėki, Torai, taip nekalbėki.
Valdys milžinai dievų valstybę, 
jei neatgausi iš jų tu kūjo".

19.
Aprengi Torų jaunosios rūoais, 
Brizinga puošnių jam užkabino.

20.
Sužvango raktai prie jojo juostos, 
ir jam sijonas kelius pridengė, 
jam ant krutinės akmens pririšo, 
nuometu galvą apvyturiavo.

21.
Pasakė Lokis, sūnus Laufėjos. 
"AŠ tavo verge dabar pabūsiu, 
vyksiva mudvi į milžiniją".

22.
Tuoj Toro ožius namo parvarė, 
kinkė į ienas, kad gerai trauktų. 
Uolos tik lūžo, žemė liepsnojo, 
kai Toras skubo į milžiniją.

23.
Sušuko Trymas, milžinų vadas: 
"Milžinai kelkit, šiaudais'klokyt
Man Frėją už žmoną jau atgabena, 
dukterį Njordo iš 'Noatuno !

24.

Ganos man karvės ragais auksiniais, 
jaučiai juodieji valdovo džiaugsmui. 
Turiu daug, turtų, daug brangenybių, 
vienos tik Frėjos lig šiol man truko"!

25.
Viešnios atvyko temti pradėjus.
Alaus milžinams prinešta buvo.

26.
Ištisą jautį, žuvis aštuonias, 
Visus skanėstus sušveitė Toras. 
Midaus tris viedrus išmauki vienas.

27.
Čia tarė Trymas, milžinų vadas: 
"Moters nemačiau, kuri smarkiau kąst 
Moters nemačiau, kuri plačiau žiotus 
arba išgerti kuri tiek pajėgtų"!

28.
Gudrioji verge šalia sėdėjo 
ir į jo žodžius tuojau atsakė: 
"Freja badavo naktis aštuonias! 
Taip smarkiai troško ji milžinijon"!

29.
Po šydu lindo jos pabučiuoti, 
bet tuoj atšoko per visa meną - 
"Kodėl taip Frėjos akys liepsnoja? 
Ugnis juk veržias iš josios žvilgsni-

30.
Gudrioji vergė šalia sėdėjo 
ir į jo žodžius tuojau atsakė: 
"Nemigo Frėja naktis aštuonias! 
Taip smarkiai troško ji milžinijon"!

31. įėjo vargšė milžino sesė 
ir dovanų ji prašyt išdrįso:

us! "Duokš nuo rankų žiedus raudonus 
jei mano meilę įgyti nori, 
įgyti meilę ir palankumą".

32.

Pasakė Trymas, milžinų vadas: 
"Įneškit kūjį.mudviem sutuokti, 
padėkit jįjį jus jai ant kelių, 
meilės dievaitės vardu sutuokit"!
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33.
Širdis nudžiugo Toro krūtinėj, 
kai šis drąsuolis kūjį pamatė. 
Nukovė Trymą, milžiną vad|, 
jo giminaičius visus ištaškė,

34.
nukovė seną milžino sesę 
kuri prašyt dovaną sau išdrįso.
Taukšt per pakaušį - štai pinigėliai' 
Žybt jai su_kūju - štai ir žiedai tau' 
Taip savo kūjį Toras atgavo.

IŠ islandą kalbos išvertė
Teodoras Bieliackinas

Didžiausias šiaurinią germaną literatūrinis ir kultūrinis paliki
mas iš pagonybės laiką yra Ida. Ji yra pats svarbiausias šaltinis apie se
novės germaną religiją, ją pasaulėžiūrą, ją gyvenimo ritmą, ją didvyrius 
su ją žygdarbiais.

Jau 17 šimtmety mokytą vyrą Islandijoje buvo manoma, kad Edą pa
rašyta dvieją rašytoją - Samundoi,mirusio 1133 m.) pradėta ir Snorre Stur- 
lassonk1178-1241) užbaigta. Kai islandą vyskupas Brynjolf Sveinsson Skal- 
holte 1643 m. atrado pergamentinį rankraštį, kuriame buvo keletas gies
mią, pavartotą Snorre Sturlasson Edoje<kuri buvo daugiau eilėdaros vado
vėlis) , jis manė suradęs Samundo veikalo originalą. Brynjolf pavadino ją 
"Išmintingojo Samundo Edą". Ji buvo dar vadinama senoji arba poetiškoji 
Edą. Tas pergamentinis rankraštis, rašytas apie 1270 m.lnieko bendro ne- 
turįę. su minėta Samundo Edą) , laikomas dabar Kopenhagos karališkoje bib
liotekoje ir vadinamas "Codex regius karališkas i s kodeksas).

Giesmės, iš kurią Edą susideda, yra nežinomą autorią kuriniai, 
savo paprastumu daug kuo skiriasi nuo labiau menišką žinomą autorią su
kurtą veikalą. Giesmėse apdainuojama senovės germaną dievai, karaliai, 
didvyriai bei ją žygdarbiai. Edą nesudaro vientiso užbaigto kūrinio, bet 
apima giesmes įvairią amžią ir įvairią nuotaiką. Kai kurios iš ją atsira
do gana vėlai, net apie 1200 m., bet ją didesnė dauguma yra daug senesnės 
ir, kol jos buvo surašytos, buvo skleidžiamos kaip padavimai iš lūpą į 
lupąs. 19 šimtmečio vidury buvo manoma Edos tyrinėtoją, kad Edos giesmės 
yra gana senosk400-800 m.), bet šimtmečiui baigiantis tyrinėtoją ir kal
bininką buvo prieita išvaaos, kad nė viena iš giesmią nėra senesnė kaip 
9 šimtmečio vidurio. Bet paskutiniu laiku bent keturios iš ją priskiria
mos bent pusantro šimtmečio anksčiau, pav., giemė apie Atlą<o Atlas Čia 
yra ne kas kitas kaip huną karalius Atila, miręs 453 m.). Kadangi toa ke
turios giesmės yra pietinią germaną kilmės, tai tas leidžia manyti, kad 
jos ir kilę pietuose, o tik paskui iš lupą į lupas pasiekusios šiaurę, 
kas lengvai galėjo įvykti, nes anais laikais nebuvo tokio didelio skirtu
mo tarp visą germaną kalbą. Baugumas Edos giesmią parašyta vikingą lai
kaisi 800-1050 m.)

Kaip kad apie Edos amžią nuomonės skiriasi, nevienodos jos ir 
dėl Edos giesmią atsiradimo vietos. Kadangi jos išlikusios islandą kal
ba, tai jos ir priskiriamos islandą literatūrai. Jauniausios iš ją, be 
jokio abejojimo, yra sukurtos Islandijoje. Kiek senesnės galėjo atsiras
ti Islandijoje arba Norvegijoje arba net norvegą kolonijose britą salose. 
Viena iš giesmią, giesmė apie Atlą, tikrai yra žinoma, kad ji atsirauo 
Grenlandijoje. Bet kai kalbama apie giesmes, senesnes kaip 10 šimtm., tai 
Islandija atpuola. Turint galvoj visos Skandinavijos vikingą kultūros 
vientisumą, galimas daiktas, kad Šios rūšies kūryba buvo paplitus po
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u.
visą Šiaurų.

Iš Idos giesmių, neviena dar nebuvo išversta į lietuvių kalbą. 
"Pragiedrulių" bendradarbis Teodoras Bieliackinas, vienintelis lietuvis 
Island!joje k ten nuvykus studijuoti dar prieš šį paskutinį karą), suteikė 
jiems garbų patiems pirmiesiems atsispausdinti vertimą to garsaus kuri
nio vienos iš gražiausių giesmių apie dievus.

Giesmė apie Trymą yra jumoristine, savo tonu išsiskirianti iŠu 
kitų giesmių apie dievus. Giesmėje, kaip skaitome, aprašoma, kaip Odino 
sunui Torui milžinai pavogė kūjį ir kaip jis paskui, pasinaudojus Lokio 
suktumu, atgauna jį. Sis įvykis, nors ir komiškai pavaizduotas, bet mito
logiškai labai reikšmingas; Toro kūjis yra tas ginklas, kurio galia die
vai gali suvaldyti milžinus ir burtininkus. Jeigu kūjis nebus atgautas, 
milžinai pasidarys galingesni už dievus. Toji pagoniškoji giesmė apie 
Trymą pasikartoja daug kur viduramžių dainose ir giesmėse. Edos dievų 
bei didvyrių motyvai davė įkvėpimo ne vienam dailininkui. Kas lankėsi 
Nacionaliniame Muziejuje Stokholme, tas matė garsaus švedų dailininko 
Marte Eskil V/ingesk 1826-1896) didelį paveiksią^ švedų karaliaus užsakyt t)e, 
vaizduojantį Toro kovą su milžinais._Ten Toras kaip viesulas lekia,ožių 
traukiamame vežime, savo garsiuoju kuju skelia žaibus ir kovoja su mil
žinais.

Nors vertimas iŠ originalo gana aiškus, bet ne pro šalį ir keli 
paiškimai apie giesmėje veikiančius asmenis. Paaiškinimai alfabeto tvarka.
B r i z i n g a yra dievaitės Brėjos puošnusis kaklo papuošalas. Ji yra 

ji gavusi iš neūžaugų.
Elfai sutvėrimai stovį tarp dievų ir žmonių. Pagal Edą jų yra trys 

rugys; šviesos, tamsos ir juodieji elfai. Pirmieji gy
vena šviesos regijonuose, antrieji - olose ir tarpukal
nėse, Tretieji yra gi požemio viešpatys.

P r ė'j a yra Njordo duktė, iš vanų giminės, gražiausia iš dievaičių. 
Ji buvo meilės ir vaisingumo dievaitė. Kaip ir visos meiles 
dievaitės ji buvo gana lengvabūdiška.

Heimdalis dievo Odino ir devynių milžinų jotų dukterų;Odinas už
tiko jas prie jūros) sūrūs, taip kad visos jos devynios skai
tomos jo motinomis. Iš savo motinų jis paveldėjo grožį ir ūgį, 
o iŠ tėvo išmintį ir 'jėgą, todėl jam buvo patikėtos aukštos 

pareigos - saugoti Bfrostą;tiltą,jungiantį dangų su žeme). Ten atvirame 
lauke pastatytoje pilyje gyvena Heimdalis ir saugo tiltą nuo milžinų bei 
kitų priešų. Jam budint, visi kiti dievai gali prisnusti, nes jo negali 
niekas prigauti.
L o k i s arba Loke;nemaišyti su žvėrim lokiu) vienas iš dievų nors ir 

milžinų kilmės, apgaulingas, klastingas, visų nusikaltimų ir 
blogio sumanytojas. Lėl savo piktadarybių pagaliau buvo retežiais prira
kintas prie uolos.
N j o r d a s dievaitės Brėjos tėvas, vanų kilmės, bet,šiems darant taiką 

su dievais, kaipo įkaitas pateko dievams ir buvo priimtas į jų 
jų tarpą. Nekaringas, bet malao juras ir ugnį. Gyvena Noatume.
T r y m a s milžinų karalius, amžinas dievo Toro priešas.
Toras yra dievo Odino sūnus, galingiausias iš dievų, jėgos dievas, 

aukšto ūgio ir ruda barzda. Važinėja ožiais pakinkytame vežime 
ir kovoja su milžinais bei burtininkais.
V a n a i tauta, ilgai kovujusi su dievais, bet,gresiant pavojui abiem 
pusėm išnykti, buvo padaryta taika, abiem pusėm pasikeičiant įkaitais.

J. Lingis.
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Vytė
Nemunėlis

TĖVŲ NAMELIAI

Tėvtj nameliai brangūs, 
Negera mums be jtj.^ 
O ten grandiniai žvanga 
Aplaistyti krauju#

Ne tiek ten laptj puolė 
Juodan purvan rudens, 
Kiek į Sibirą broliu 
į mirtį išgabens#

Ir verks našlaitės girios
Ir ąžuolai linguos,
Ir žemė, tartum mirus, 
Paskos vargiu varguos#

Tėvy..nameliai brangūs, 
Stovėkit amžinai — 
Regėsit giedra dangty, 
Sugrįšim dar t ežiai#
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16.
EŽIO IR KIŠKIO LENKTYNES

Buvo rudens sekmadienis. Skaisčioji saulute jau gerokai pakilusi 
•aukštyn. Rytų vėjelis maloniai dvelkė per rugienas. Žmones, apsitaisę 
išeiginiais drabužiais, djo į bažnyčią.

Ežys stovėjo prie_savo namų, rankas ant krutinės susidėjus, gė
rėjosi ryto puikumu ir niūniavo dainelę. Ir dainavo taip gražiai, kaip 
vieni ežiai tegali dainuoti.

Niūniavo eželis pusbalsiu irjn^stės "Pati auklėja ir moko vaikus, 
o aš eisiu į laukus savo burokų pažiūrėti".

Burokai buvo prie pat nami|. Ežys su visa šeima eidavo ten pasi
vaikščioti, todėl juos ir prižiūrėdavo kaip savo.

Išeidamas uždare duris ir traukė keliu į l.auką± Buvo dar ne labai 
toli nuo namų, kai jį sutiko kiškis. 0 kiškis ėjo pažiūrėti savo kopūs
tų.

Ežys prabilo: ■ „ ,
- Labas rytas!
0 kiškis, kuris tų rytą labai didžiu nešėsi, nieko jam į tai ne

atsakė, tik nusišypsojo ir tarė:
- Kas čia nutiko, kad tu taip anksti iš ryto po lauką lakstai?
- Einu pasivaikščioti, - atsakė ežys.
Pasivaikščioti! - juokėsi kiškis. - Aš manau, kad tu savo kojas 

geresniam reikalui galėtum palaikyti.
Toks atsakymas ežį labai įžeidė. Visa jis gali tyliai nukęsti, 

tik ne pajuoką iš savo kojų, nes jos ir iš prigimties gana silpnos.
- Tu jau neįsivaizduok toks didis eęąs! - atsakė jam ežys. - Su 

savo ilgomis kojomis nedaug geriau už mane pabėgsi.
- Aš manau, - sako kiškis.
- Na, tai pabandykime! - atšovė ežys. - Jei mes eisime lenktynių, 

tai aš tave aplenksiu.
- Tai tik vieni juokai iš tų tavo kreivųjų kojų! - nusikvatojo 

kiškis. - Bet galime ir pabandyti, jei tu taip nori. lė ko derėsimės?
- Iš lito, - sako ežys.
- Sutinku! - šaukia kiškis, - sumuškime rankas ir galėsime- bėgti.
- Ne, tokio skubaus reikalo čia nėra, - sako jam ežys, - pirma 

turiu pareiti papusryčiauti. Po pusvalandžio vėl čia būsiu.
Ežys nuėjo namo, o kiškis pasiliko labai patenkintas.
Kelyje ežys galvoja: "Kiškis pasitiki savo kojomis, bet aš jį 

sudorosiu. Jis tarias esąs didelis ponas, bet man tai jis kvailys. Jis 
turės derybas sumokėti".

Sugrįžęs namo, ežys sako savo žmonai:
- Žmonele, apsivilk greitai, eisime kartu į lauką!

, - 0 kas ten yra? - klausia žmona.
- Su kiškiu susiderėjom iš lito lenktynių eiti, ir tau ten rei

kės būti.
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jį pamatąs, kiškis.

ir pasileido vėju per
, susirietė ir ramiai 
pūškuodamas atbėgo į 
"Aš jau Čia!".
labai susigėdo, o dar labiau stebėjosi. Jis manė, kad 
Ir iš tiesą, ežienė buvo labai panaši į savo vyrą.

J : "Čia tikrai yra kokia nors

17.
- 0 mielas mano vyreli! - suriko ežio pati: - Ar tu pakvai- 

lai? Ar proto netekai? Kaip tu gali su kiškiu eiti lenktynių?
- Liaukis, mieloji,- tarė ežys, - nesikišk į vyrą reikalus. 

Greitai apsivilk, ir eikim kartu.
Ką darys ežio pati? Apsivilko ir išėjo su vyru.
Kelyje jai ežys suko:
- Labar klausyk, ką tau pasakysiu, žiūrėk, Šioje suartoje dir

voje mes eisime lenktynią. Kiškis bėgs viena vaga, o aš antra. Bėgti 
pradėsime nuo kalno. Tau tiktai reikės šia pakalnėje atsistoti ir, kai 
kiškis atbėgs į šitą galą, sušukti: "Aš jau čia".

Besišnekant juodu priėjo ir dirvą. Ežys parodė žmonai vietą, 
o pats per dirvą nuėjo į kalną.

- Ar jau galime bėgti? -
- Taip, - atsako ežys.
- Tad pradėkim!
Abu sustojo greta, katra 

du, trys!" - 
nius pabėgėjęs

Kiškis 
priešais sako:

Kiškis
Čia pats ežys.

Bet vis dėlto kiškis pagalvojo: 
apgaulė".

Jis suriko: "Lar kartą bėkime!". Ir vėl pasileido per dirvą 
bėgti, net ausyse Švilpė. Kiškiui atbėgus į antrą dirvos galą, ežys 
priešais sako: "Aš jau čia!". Tada kiškis supyko ir didžiu balsu suri
ko: "Lar kartą bėkime!" - "Tą tai aš galiu, - atsakė ežys: - man tai 
tu gali lakstyti, kiek tik nori".

Taip kiškis sulakstė septyniasdešimt tris kartus, ir ežys vis 
laimėjo.

Kiekvieną kartą, kai kiškis į kalną ar į pakalnią atbėgdavo, 
ežys arba jo žmona jam sakydavo: "Aš jau čia!"

Septyniasdešimt ketvirtą kartą kiškis iki galo nebenubėgo. 
'Viduryje dirvos krito, kraujas šoko jom pro burną, ir kiškelis mirė.

Ežys pasiėmė savo laimėtąjį pinigą, pasišaukė iš vagos pačią, 
ir abudu parėjo namo. Jeigu jie dar nenumirė, tai ir šiandien tebegy
vena.

Nuo to laiko nė vienas kiškis daugiau neina su ežiu lenktynią.

savo vagą. Kiškis suskaitė: "Viens, 
dirvą bėgti. Ežys, tik kelis žings-- 
sau guli.
kitą dirvos galą. Ežio pati jam

LIET
Mūs lietuvaitė - 
darbšti mergaitė: 
ravi ir sėja, 
ir siuvinėja. 
Kiemelį Šluoja, 
gražiai dainuoja

' Dagi;
U V A I T E 

dainelę graudžią, 
verpia ir audžia. 
Gėles augina, 
valgį gamina, 
skalbia ir plauna 
linelius rauna...

18



IŠ SPAUDOS I
|A p i e Vilnių ir gyvenimo s ų į y g a s R y t ų 

Lietuvoje "Draugas^ persispausdina straipsnį iš lenkų laikraščio 
"Nowy Swiat;' rašytu ’’ilniecio žurnalisto Kiersnowskio, nesenai atvykusio į 
Vakarus.Sutrumpintai jį.Šia atkartotam. . v

"Lietuvos Tarybinės Respublikos" sostinės lietuviškumas yra grynai 
teoretinis,kadangi nedalomai ir visur valdo rusai.Lygiai ir visa Lietuva 
yra užplūsta Sovietu kariuomenės, kurios daliniai stovi net vienkiemiuose 
ir kaimuose. , v

Miestas, smarkiai nukentėjas karo veiksmuose, is griuvėsių dar ir 
šiandien neprisikelia.Tragiškai išrodo Vilniaus, Vokiec ių ir.Gedimino gat
vės.Kelių pasilikusių pirmos klasės^kavinių ir restoranų žmonės vengia,nes 
jų nuolatiniai svec lai yra.sovietiški karininkui ir NKVD valdininkai.Dar 
pasilikusieji Vilniuje lenkai, kaip ir lietuviai, nieku neprimena europie
čių: jų apsivilkimas —vata pamuštos "fufaikos", ar namie austos "kubraškos", 
apavas -vailokai guminiais padais.Geriau apsitaisų asmens nuolat sulaikomi 
milicininkų, tikrinančių dokumentus .mieste vyrauja senesnio amžiaus žmonės 
- jaunimas is miesto išnyko. . v

Bendrai Vilniuje tepaliko tik apie Ipooo lenkų.Kastgalėjo išvyko į 
Lenkijų.Pradžioje nebuvo daroma ^patingų trukdymų, oet vėliau prasidėjo 
įvairiausi varžymai.Pasisakiusieji norį išvykti baltgudžiai.buvo is gabenti 
£ Rusijos gilumų."Lenkų Repatriacinės Misijos" nariai negalėjo susigyventi 
su NKVD.Pirmasis misijos.šefas Vilniuje buvo suimtas ir nuteistas 15 metų 
kalėti/Osubkos vyriausybė netgi neintervenavo/yantras!s -p.Urniasz - po 
dviejų sųvaišių pabėgo atgal,treciasis - p.Kalicki -bėgdamas atgal pasinau
dojo net "žaliukų" pagalba,paskutinysis gi -p. Lipinski-iš pareigų pasitrau-. 

Jcė tuoj, kųi tik atvyko Vilniun.
Nepaisant patarlinio lietuvių rūpestingumo ir "gaspadoriškumo", Vil

nius ir Kaunas badauja. Didžiausia sankrova Vilniuje yra valstybinis "Gas- 
tronom" Mickevičiaus gatvėje. Šioj krautuvėj galima pirkt visa, tik kainos 
nevienodos: sovietiški karininkai, aukštieji valdininkai ir NKVD gauna nuo
laidas, kurios siekia iki '90$. Valdininkai.turi nuolatines "limitnyje kar- 
tocki", gi darbininkai "darbo žmonių tėvynėje" negauna jokių nuolaidų. Kva
lifikuoto darbininko atlyginimas siekia iki 500 rublių į mėnesį, gi kainos 
"Gastronom"’yra: cukraus kg. - 100 rb., lašinių kg. - 140, mėsos -^40, py
ragaitis - 8 rb. šioj krautuvėj labai gausu daktilių, kurių kg. kaštuoja 
270 rb., ir šampano, kurio bonka - 25 rb. "* v

Visas Vilnius, kaip ir likusi Lietuva, dreba po sovietiškuoju tero
ru. šio teroro aukomis krenta ypatingai lietuviai. Tai paveikė ir lietuvių 
pagrindinį^nugistatyma lenkų atžvilgiu. Lietuva žūsta, o^jos gyventojai 
masiniai išvežami Rusijon. Neseniai suimtas ir Sibiran ištremtas buvus 
Lietuvos premjerus k.u n. Mironas.

Lietuvių jaunuomene masiniai bėgu į miškus. Lietuvių partizaninis 
karas girioje yra labai stiprus ir puikiai organizuotas. Lietuvos giriose 
slapstosi "Laisvų Lietuvių "^dalinai'. NKVD sugautuosius šių dalinių lie
tuvius bestiališliai žudo. Nužudytųjų lavonai kaimuose ir miesteliuose tam
pomi viešose vietose. Neseniai Alytuje per 10 dienų rinkos aikštėje gulėjo 
10 lietuvių lavonų.
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Tai’yra gyvybinė k o v a - ligi mirties. Lietuviai teigia, 
)-n.d jiems nebėra jokio pasirinkimo. į bolševikini, terorą jie atsako, nai
kindami mažesnius sovietinius dalinius ir patrulius. Tokiai būklei esant, 
Vilnius tapo milžinišku NKVD centru visiems Baltijos kraštams. 60 didžiau
siu pastatą Vilniuje yra užimta NKVD. Visur kalėjimai yra prikimšti suimtą
ją.

Tokia yra Vilniaus ir Lietuvos tikrove.

Komjaunuoliai šnipinėja p .ą ii t y
naudai.' "Komjaunimo Tiesės" 69 nr. Viekšnią valsčiaus komjaunimo se
kretorius Antanas Sorošinskas rašo apie.visą jėgą organizavimą pries komu
nizmui nepritariančius Lietuvos gyventojus. "Komjaunuoliai aktyviai dalyvavo 
pieno prievolių pristatymo kampanijoje. Jie tikrino, ar laiku išdalinami 
prievolią lapeliai, pravedė tarp valstieoią aiškinamąjį darbą... Kąrtu ati
dengė buozią kenkėjišką veiklą, stengimasi išsisukti'nuo pareigą valstybei. 
Vien tiktai Dargią apylinkėje ’komjaunuoliai surado 18 užslėptą karvią’J 

"Valstiečiu Laikraštis", kalbėdamas apie tuos patvreikalus, rašo, 
kad Joniškėlio valsčiaus komjaunuoliai atliko suvalstieoiais eilą pasikal
bėjimą ir išaiškino virš šimto nuo valdžios nuslėptą karvią.

Apie "išlaisvintoj" Lietuvoj pasiro
džiusią naujausią literatūrą rašo rugsėjo 1 d’. 
"Tiesa", minėdama sekančius "veikalus": Stalino "Pirmojo penkmečio rezulta
tai" ir "1946-1950 metą penkmečio plano TSRS liaudies ūkiui atkurti bei iš
vystyti įstatymas1’, V. J. Lenino "Kas daryti" ir "Friedrichas Engelsas", 
K. Kuzminovo "Karo pabaiga ir TSRS ulei o perėjimas į taikąjį vystymąsi", 
V. Veličkos "Karaliaučiaus kritimas", Vi. Laso "Eldobrimmes liaukos", 
B. J. Zbarskio "Lenino mauzoliejus", Žemaitės "Rudens vakaras", Sučiuptas 
velnias", "Bičiuliai" ir "Sutkai". N. V. Livovo "Žemės drebėjimai", S. lląr- 
šoko "Pasaka ąie kvailą peliūkštį", J. mąroinkeviciaus nnenjaminas Kordusas".

Tam pat numery rašoma, kad Panevėžyje atidaryta^rusą gimnazija, kurios 
pirminės komjaunimo organizacijos sekretorium yra Nevcenko. Marijampolėje 
yra atidaryta gimnazija suaugusiems.

Apie rusą valdininką sauvaliavimą rašo 
rugsėjo 6 d. "Tiesa". Pctrašiūną popierio fabriko direktorius Ivanas Bub
novas nuolat pasiimąs gerą dalį fabriko kolektyvui skirtą taloną antrajam 
karštam valgiui o taip pat ir gersnią pramoninią prekią orederius.^Ten pat 
tvirtinama, kad Bubnovas pasisavino įmonės muilo, ratlankiams gelezies^ir 
kitokią turtu. Visa buvę parduota juodoj biržoj, o pinigai suplauką į Bubnovo 
kišeną.’ Panašiai sauvaliaująs "Priekalo" direktorius Serebriakovas, o "Ba— 
kolito" artelės viršininkas 'Kreslovas neišmokąs darbininkams atlyginimo. 
Puolami ir anksčiau būvą šios artelės tarnautojai Amosenko, Palaziuk, Kiri— 
čenko ir Iiirovskaja.

Semeli^skėse buozią jąunebeliko. Šio vals
čiaus partiniu organizatoriumi paskirtas Traškinąs. Apie.savo veiklą vals
čiuje Troškinąs "Trakiečią žodyje" rašo: "Buozią valsčiuje nėra daug. Jie 
išgąsdinti ir beveik jau visiškai atliko paruošas valstybei. Dabar reikia 
imtis ropiresyvinią priemonią prieš neturtingousius ir vidutiniu©sius vals
tiečius"^

T a r y b.i n i ą radio "m a z/fe ą" b e i "task u" stei
gimą aprašo rugsėjo 6 d. "Tiesa".Joj e plaoiai aprašoma apie naujai įsteigtą

20



20.

"radijo mazgų" Raseiniuose. Mini ir apie kitus 125 "radijo taškus"."Mazgai"- 
tai didesnioji radijo centrai,"taškai" - butuose įtaisyti radijo priimtuvai, 
Ten pat rašoma ir apie kitose apskrityse įsteigtus panašius "mazgus" ir 
"taškus", kurie pavaduoja gyventojams is jų atimtus' radijo aparatus.

P a b a 1 t i ežiai net i n k a ... "Pravda" ryšium su at si-. ■ 
radimu didelio skaičiaus kandidatų į Kompartiją^rašo, kad tenka priimti tik 
tuos, kurie geriau pąsireiškių. Ypatingai kruopšti atranka turi būti Pabal
tijo valstybėse ir užimtose srityse.

Lietu v.o s TSR M o k s 1 ų vA k a d e m i^j o s sesi- 
j a aprašoma rugsėjo 12 d. "Tiesoje". Suvažiavimo metu uz prezidiumo stalo 

"mokslininkai", kaip LKP /b/ OK sekretorius propogandos ir agitacijos reika
las, o akademikui Mažyliui pasiūlius, garbės prezidiuman pakviesta visas 
Liov. S-gos politbiuras su "vispusišku genijum" Josif Stalinu, Tarp sprestų- 
jų"mokslo problemų" ir skaitytų referatų pirmoj eilėj matome: akademiko Ji 
Matulio "Penkmečio planas ir mokslo uždaviniai", akademiko nario - korespon
dento J. Bušo "naujasis penkmetis ir TSRS ekonominės galios išaugimas", 
akad. dr. Budrio "LTSR gamybinių jėgų išaugimas penkmečio plano perspektyvo
je", V, Vazalinsko "LTSR žemės ūkis naujame penkmetyje".

Tas pat "Tiesos"vNr. deda straipsnį "Palaužti buožinį sabotažų finan
sų, srityje", iškurio sužinome, kad"imtasi ’griežtu priemonių'nepriemokų li
kvidavimui, kurių Marijampolės apskr. š.m. balandžio 1 d. buvo priskaitoma 
apie lėOOOOO-CL rublių".

PER VILNIAUS R.. A D 10
20.11. Lapkričio 18,d. Vilniaus Universitetas minėjo tarptautinu stu

dentų dienų. Minėjime kalbėjo akademinio jaunimo komunistų partijos atsto
vas Lopata.Minėjimas baigtas Vilniaus konoervątorijcs ir pedagoginio insti
tuto studentų choro koncertu.iš buvusio pranešimo paniūki, kad Universitete 
yra studentų draugija su.400 narių ir 27 profesiniais rateliai e.Tėvynės 
karo dalyviai į aukštąsias mokyklas priimami be egzaminų.

24.11. Artilerijos dienos minėj imas.Moksleiviams kalbėjo gen. maj.
Karvelis.Po jo transliuojama Rusijos karo, pajėgų minister!© armijos gen. 
Vulganino kalba. ' . . .

10.12. Vilniaus kojinių ir trikotažo fabriko darbininkai turėjo mi
tingų, kuriame kalbėjo miesto kompartijos sekretorius Vasiljevas, fabriko 
direktorius Kotovas ir darbininkas Dimitrijenko. Visi kalbėtojai ragino dar
bininkus stengtis įvykdyti stalininio penkmečio planų per 4rmetus ir prieš 
rinkimus dar sparčiau dirbti. , , v v

31.12. Naujų Metų išvakarėse kalbėjo Paleckis,, p.;reikšdamas didžiau
sių pasitikėjimą Tarybų valdžiai ir "tėvui".' Užsiminė ir apie pasiruosimus 
rinkimams į Aukščiausių Lietuvos Tarybų. Tam darbui esą įjungta 2000 rinki
minių atstovų ir 10000 agitatorių. Bus renkama 180 atstovų. Pabai0oje palin
kėjo visiems 'darbo žmonėms laimingų Naujų Metų, žengiant pirmyn po Stalino
— Lenino vėliava, vadovaujant genialiam vadui, mokytojui ir tėvui.

6.1. priešrinkiminis mitingas;..’, filharmonijos salėje. Prezidiume - 
Sniečkus, Paleckis, Gedvilas ir eilė' rusų, garbės prezidiume, pasiūlius gen. 
Macijauskui, - visas sąjunginės komunistų partijos politbiuras.su Stalinu 
pryčaky. Kalbėjo Sničkus, Fridkovas, Semionovas ir visa eile kitų okupantų,

7«1. Skaitoma Stalino telegramą^ kurioje jis Sutinka būti renkamas 
nuo Vilniaus apygardos į Lietuvos Aukščiausių Tarybų.

J.0.1. "Džiaugsmo mitingas" Klaipėdoje, gavus zdanovo sutikimų būti 
renkamu nuo Klaipėdos apygardos. Mitinga kalba partijos sekretorius Poskus, 
Smirnovas, artistas Gustaitis, šaltkalvis Kuncevičius ir gimn. direktorius 
Gintautas.
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ŠVEDIJA
Lietuvių w ’ j

atstovų suvažiavimas, 
stovams iš visų Draugijos skyrių /Stockno 

veiklą' buvo“persvarstyti ir priimti įstatų pakeitimai ir“išsifinktavCen- 
tro organai: Centro Valdyba /prof. P. Kazlauskas, J. Narakas, V. Blažys, 
K* Kuprėnas ir J. Pajaujis; kandidatai: doc. A. Vokietaitis, J. Deksnya ir 
V. Staneika/, Garbės Teismas /pik. 0s Urbonas,vteis. Ig.vKazlauskas ir 
inz. J. Kregždė/, Revizijos Komisija /dipl. inž. I. Mališka, J. Leščinskas 

savo posėdžiuos /9.1.47 
- prof. Kazlauskas, vioepirm. -

Draugijos Švedijoje skyrių 
t . įvykus dalyvaujant at

stovams iš visų Draugijos skyrių /Stocknoįmo, Eskilstunos, Lundo ir Buda- 
forso/, praėjo darbingoje nuotaikoje. Peržvelgus praėjusių metų Draugijos 

ir 18. _
J. Narakas/ sėkr. ~ J. Pajaujis, ižd, 
apsvarstė visą eilų einamųjų reikalų

į "Pragiedrulių11 tolimesnį leidimų® J 

terialinių šaltinių® Tuo reikalu C®

toliau rūpintis laikraščio redagavimu.

tro organai: Centro Valdyba /prof. P 
K. Kuprėnas ir J. Pajaujis; kandidatai;
V. Staneika/, Garbės Teismas /pik. 0. Urbonas,vteis. Ig 
inz. J. Kregždė/, Revizijos Komisija /dipl® inz. ” 
V. Gedminas/.

N a u joji Centro Valdyba 
1.47/ pasiskirstė pareigomis /pirm. • 4r__". _______ . .. .
1— --1--, - J® Pajaujis, izda 4 Ko Kuprėnas, narys - V. Blažys/ ir

“ " .0 Švedijoje gyvenantiems lietuviams 
jaučiant didelį lietuviškosios spaustos trūkumų, ypatingas dėmesys kreipiamas 
į "Pragiedrulių" tolimesnį leidimų® Kadangi laikraštis iki šiol iš prenu
meratos išsilaikyti negalėjo, ateityje bus stengiamasi surasti ir kitų ma
terialinių šaltinių® Tuo reikalu 0= Valdba išsiuntinėjo raštus skyrių val
dyboms ir kreipėsi 'į kitas organizacijas. Redakcinė Kolegija paprašyta ir ■ 
toliau rūpintis laikraščio redagavimu.

Lietuvių anti naci n ės rezistencijos 
p.elitinių kalinių Sųjųngo s/skyrius įsistei
gė š.m. sausio 7 d. iūsų politiniai veikėjai, kalėjų vokiečių koncentraci
jos stovyklose ir kalėjimuose^ jau 1945 m. susiorganizavo Vokietijoj į 

LARPKS . Btockholme įsisteigė sios Sųjųngos skyrius. Oratganizaoi jos tikslas 
rūpintis Lietuvos politinių kalinių, už savo patriotinų veiklų kalėjusių 
nacių kalėjimuose ir kone, 'stovyklose, - o taip pat mirusių kalinių šeimų - 
socialiniais, teisiniais bei medžiaginiais reikalais. Skyriaus seniūnu iš
rinktas J. Narakas, seniūno pavaduotoju - St. Vainoras. Stockliolmo skyriaus 
adresas: c/o 0. Urbonas, Fleminggatan o.gb

D r . A. Starkus /buv. BALE1o įgaliotinis/ išvyko į USA.t 
"Pragiedrulių" kolektyvas gerb. Daktarui dėkoja už nuoširdų laikraščio rė
mimų tiek medžiaginiai, tiek moraliniai ir linki geriausios kloties naujo
se sųlygose.

Naujasis BĄLF’n Komitetas pirmame savo posėdyj 
dyje pareigomis pasiskirstė sekančiai: pirm. — A. Vokietaitis, vicepirm. - 
V. Vileišis, sekr. - J. Kregždė, ižd. - St. Petrauskas, narys - Ig. Kaz
lauskas.

LENKIJA
Pa balt i e č i^ų t r e m t in i ų būklė pastaruoju me

tu ypatingai pasunkėjo. Nežiūrint žiemos šalčių,_ tremtiniu gaudymas ir "sa
vanoriškas" repatriavimas į "tėvūnų" suintensyvėjo. Vien £i . Dancigo vaiva
dijoje surinkta per 100 pabaltiecių šeimų, kurios prie 20 laipsnių šalčio 
kraunamos į sunkvežimius ir išvežamos®
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AUSTRIJA
Lietuviu tremtiniu gyveni m a B Austri

joje aprašomas M. Morkūno "Naujienose". Is aprašymo matome, kad. Austri
joje šiuo metu tegyvenama tik apie 1900 lietuvių/prieš metus jų buvo pri- 
skaitoma ligi 3500/. Šis skaičius ateityje neturėtų^sumazėti, nes apsigy
venti Vokietijoje po pravestos DP kontrolės ir surašinėjimo UNRRA lagerines 
neįmanoma. į kitas" šalis, kaip į Italija, Šveicarija, ar Prancūziją išvyksta 
maža,išimtinai studentai, kurie .siekia Vakarų Europos universitetuose pagi
linti savo žinias.

Lietuviai Austrijoje gyvena įvairiose vietose. Austru sostinėje Vie
noje randasi apie 6o lietuvių, iš kurių 12 studijuoja universitete ar kon
servatorijoj. Kolonijai vadovauja St. Digrys. Pragyvenimas sunkus. Maisto 
klausimas neišspręstas, žmonės gyvena pusalkaniai. Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius sušelpė šiek tiek rūbais. Daugumas norėtų išvykti, bet negauna lei
dimu, kurie reikalingi gauti iš visti keturių okupacinių valdžią.

Austrijos anglų zonoje Steyermarko sostinėje Graze gyvena apie 30 o 
kitur vos apie 20 lietuvių, Kolonojai vadovauja A. Senatorskis. Kernteno 
krašte lietuvių skaliom apie 150. UNRRA lageryje Sprintai a. Drau gyveni
mas yra neblogiausias. Lagerio vadovas Br. Kvedaras, o Kernteno krašto apy
gardos pirmininkaas — J. Vainauskas. Trūksta spaudos ir inteligentinių pa
jėgų, todėl jokio kultūrinio gyvenimo nėra.

Amerikiečių zonoje daugiausia lietuviu susibūrę Linze kolonijoje. 
Žmonės čia gyvena privačiai nebloguose butuose. Maištu aprūpinti geriau ne
gu kitose Austrijos srityse. Be maisto kortelių is UNRRA’os dar gauna mais
to priedus. Be to galima pirkti maisto produktų pas apylinkės kaimiečius. 
Linze veikia lietuvių komitetas, kurio pirm* yra muzikos profesorius V. Ma
ri jošius, ir LRK.skyrius - pirm. prof. Gruodis. Kolonijoj gyvena apie 600 
žmonių. Kultūrinė veikla silpna, trūksta spaudos.Apie 3.00 lietuvių gyvena 
R.iedto UNRRA stovykloje,kurios viršininkas - agr. Miliūnas.Kultūrine veikla 
Čia gana gyva.

Balsburgo srityje gyvena apie 160 lietuvių/komiteto pirm.- S.Skėrys, 
L.R.K. - Baltuskis/.Kultūrinis gyvenimas klesti Glosenbacho UNRRA stovyklo
je, kurioj veikia vienintelė Austrijos lietuvių gimnazija, Liaudies Univer^ 
citatas /vad.-?- Č.Grinoevioius/,tautinių šokių ansamblis/vad. - Vokietaitytė/, 
privatinės dailės būręlis/vad. - Talmosaitįs/.Spaudos darbuotojų kolektyvui 
vadovauja prof.V.Krėvė - Miskevicius. Čia išeina savaitraštis ’Musų Žinios" 
/red.S. Grincevičius/, "Dienos Žinios"/red. M.Šaltenis/ir neperiodinis žur
nalas 11 Tėvynėn"/red. V. Dambrava/.

Prancūzų zonoje lietuviai daugiausiai susispietę Bregenze ir Bludenze. 
čia veikia L-Ę.K.^pirm. dr. Daukša/, YMGA skaitykla Pabalčio tautoms ir Serv:. 
vi Social D.P. Maisto klausimas opus -tegaunama tik maisto kortelės'.'/1000 
kol./ be priedų.Kultūrinis gyvenimas daugiau reiškiasi menovsritybe.Buvo su
ruošta tautinė paroda.Šeši lietuviai menininkai:Valius,Tamošaitis,Peldavi— 
Čiūtė,Meškėnas,Šepetys ir Augustinavičius dalyvavo tarptautinėj meno parodoj.

Tirolio lietuviai gyvena siisispiete Kufšteino UNRRA.,stovykloje/ęirm» 
Baronas/ir Insbruke. Insbruko kolonijų sudaro apie 200 žmonių., gyvenančių 
privačiai.Insbruke veikia Lietuvių Sųjunga/pirm. kun. Vasiukevioius/, L.R.K. 
/pirm. dr. Tallat - Kelpša/ir skautų ^Maironio" vardo d - vė/vad. St. Kairys/ 
Čia gyvena: pianistas Andrius Kuprevičius, smuikininkas St. Goštautas,solis- 
tasP.Rutenis ir šokėja Birutė Vaitkūnaitė.Dabartiniu metu Insbrukas yra vir
tęs Austrijos lietuvių judėjimo centru.Čia veikia ir Austrijos Lirtuvių Ta
ryba/ pirm, kun. Gur e c kas/•

Austrijos lietuviai studentai studijuoja Vienos, Graco,Insbruko uni
versitetuos, Linco Bruchnerio koncervatorijoj ir Salzburgo Akšt. Muzikos Mo
kykloj — Mocarte was.Insbruke 19^6 m. vasaros semestre studijavo 35 studentai.
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23.
Studentai susibūrė į korporacija "L±huani)a"/pirm. Nagys/.Leidžia savo laik
raštį "Sambūris".Graso studentai, kurių yra 23, susibūrę taipvpat į "Lithu
ania .Sal'zburge studijuoja 14- asmenų. Visai Austrijos lietuviškajai student 
tijaiyatstovauja Centrine Lietuvių Studentų.Atstovybė,kuri užsienyje palai
ko ryšius su lietuviškosiomis ir tarptautinėmis studentų organizacijomis.

VOKI T I J A
Lietuvos Raudonojo Kryžia u.s vi s u o - 

tinas suvažiavimas įvyko 1946m. rugsėjo mėn. 26 — 27 d. 
Hanau lietuvių stovykloje.

LRK sukūrė VLIK’as 194-5“7 skirdamas Vyr. Valdybų sudėtyje: dr. 
D.Jasaitis, J. Paknys, „Prof♦ M. Avietėnaitė, Prbf. V. Kąnauka, Prof.dr. Z. 
Ivinskis, Prof. dr. J. Zubkus,Prof. kune M. Ražaitis. Vėliau j on buvo pa-, 
kviestas dr. V. Ingelevicius.Per vienerius metus LRK sugebėjo puikiai or
ganizaciniai susitvarkyti. ir išplėsti savo veiklų tremtinių salpos.darbe: 
suvažiavimo dienų jis turėjo 85 skyrius su 4-710 narių,o sųmata praėjusiam 
laikui buvo 1374-707,99 HM.Šiuo metu Vyr. Valdybų atskiros® zonose atstovauja 
ja zoniniai įgaliotiniai: anglų - prof. dr. J. Zubkus, amerikiečių -prof, 
kun. M. Ražaitis ir prof.J. Makauski3, prancūzų - dr. V. Ingelevicius,Aus
trijoj - prof. D. Gruodis. Savo reikalams gini’i ir atstovauti LRK užsie
niuose turi savo įgaliotinius: Šveicarijoj,Belgijoj, Prancuzijoj.Kitur jį 
atstovauja veikiančios mūsų atstovybės.

Teisiniai LRK veikia tik de facto - Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
lig šiol jo nepripažysta,UnRRA taip pat,bet de facto su juo skaitosi.LĖK 
daug simpatijų rodo tautinisr.Prancūzijos RK, otaip pat ir USA.Bet, nežiūrint 
į sunkumus,Vyr. Valdyba darbų ^Ąiusi stačiusi tusti, naudojantis likučiais pa
vergtos tėvynės suverenumo. '' v

Pagrindinis LRK tikslas - šalpa tremtinių tarpe. Lig šiol per BALF’ų 
gavo ir išdalino 150 to, rūbų ir apavo, 225 dėžes vaistų,apie 20 to. konden
suoto pieno, apie 2 to. muilo.‘Studentų šelpimui .išleista 3734-89, 60 RM,pa
vienių asmenų patalpoms - 124-327,57 RM.Daug domės kreipiama į gyventojų 
sveikatingumų.Artimiausioj ateity LRK nori įkurti.džiovininkų sanatorijų 

Schwarzwald - Toedmoose/Lig šiol įsteigta visa Eilė ambuliatorijų ir dantų 
gydymo kabinetų./ Pagal LRK įvykdytų med. personalo registracijų tremtyje 
yra: 256 gydytojai,. 111 dantų gydytojų, 66 vaistininkai į r 2^4-3 gailestingos 
sesers bei akušerės.LRK pastangomis lig šiol pavyko is imti bemaž visi bū
vu lietuviai iš belaisvių stovyklų.

Suvažiavimo metu padaryta visa eulė pranešimų ir priimta rezoliucijų, 
Tarp kitų pranešimų emigracijos reikalu padarė prof. M. 
Avietėnaitė.Manydami, kad klausimas aktualus ir Švedijoj gyvenantiems,j o 
mintis atpasakojamo.

Pradžioje pranešėja patiekia tris momentus šių problemų sprendžiant: 
l.Perspektyvos namo grįžti,*2. Emigracijos galimybės ir 3« Kas darytina, : 
kol musų likimas išsi spręs.Mūsų namo grįžimas tampriai susijus su tarptau
tine politika, kurioje mes nedaug galime nulemti.Pasaulyje tebesitęsia chae 
osas.To akyvaiadoje jau prieš metus J.A.V. ir Paryžiuje buvo sudarytos spe
cialios komisijos tirti emigracijai, dirvų.Tam pačiam tikslui mūsų vyriau-, 
šioji įstaiga 194-5 m. paskyrė ir vietinę'komisijų.Šios komisijos nusistatė: 
loMes nesame emigrantai, bet karo pasėkoje atsiradę tremtiniai,daugumoj po
litiniai tremtiniai, ir turime būti traktuojami kaip toki.2. Ieškosime dar
bo ir klimato požiūriu tinkamų sąlygų, dėsime pastangas emigruoti kompakti
ne mase.3* ITevyksime į kraštus, kurių gyventojų daugumų sudaro spalvuotieę-.'. 
ji, nes.tai reikštų patekti į eksploatuojamų kategorijų. 4-. Stengsimės pir
moj eilėj emigracijų nukreipui į tuos.kraštus, kurie bus nepertoliausia nuo 
Lietuvos, kad sųlygoms pasikeitus galėtume greičiau grįžti.5. Stengsimės
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patekti, kur jau egzistuoja tvirtos lietuviu kolonijos.6. Raginsime trem
tinius amatų mokytis, kad. galėtume lengviau įsikurti užsieniuose,arba grį
žus namo, geriau prisidėtume prie Lietuvos atstatymo.7. Jei negalėsime kur 
kompaktinėai išvykti, skatinsime tuos, kurie tai gali, individualiai vykti 
į J.A.V. ir'Kanada ir ten toliau dirbti bendram mūsų labui.

Komisijos ir musų pasiuntinybės bei konsulatai Kreipėsi į visų eilų v 
valstybių.Rezultatai;A f g e n ti n a, Kolumbija, Bolivija:, (5ili, ^Brazil!ja, 
Vcnecuela ir Dominikos Respublika sutinka įsileisti didesnį skaičių emigran
tų,bet apie kompaktines kolonijas visiškai kalbėti nenori.J . A 1 V . neno
ri įsileisti nieko virš nustatytos kvotos.D idž. Britanija kol 
kas įsileidžia tik gailestingas seseris, sanitares ir tarnaites.K a n a d a 
nėra galutinai nusistačiusi,bet rengiasi steigti valdiškus emigracijos biu
rus Europoj e.N aujoji Zelandija eventualiai priims^emįgrantus 
tik iš S). Britanijos. Australija gal nuo 194-ym. priims žemės ūkio 
darbininkus bei amatininkus.P i e t ų Ayf r i k a nori baltų emigrantų.Ji 
ruošiasi atidaryti biurus įvairiuose 'kraštuose, pirmoj eilėj 'Skandinavijoj.

Po atsiklausimo atskirų vyriausybių kreipiamasi į įvairias tarptauti
nes organizacijas,su kuriomis laisvoji Lietuva turėjo ryšių, kad jos lie
tuviams padėtų.Yra be to užsienyja organizacijų, kurios taip pat kelia šį 
klausima, ypač kas liečia baltiecių klausimų,užkuriuos pasigirsta vis dau
giau užtariančių balsų. v . v

Treciajam momentui išspręsti pranešėja siūlo praktikoje laikytis šių 
dėsnių:1. Nepasiduoti jokiai panikai.Mes esame organizuota visuomenė,kuri 
nei vieno tautiečio neapleis nei neišsižadės. 2. Nepasiduoti užmačioms jo
kių, mūsų vyriausių^įstaigų neaprobuotų, agentūrų nei agentų, verbuojančių 
musų trentiniuspYpaČ į lotynų Amerikos'kraštus•Laikytis tarytum kiekvie
nas iš mūsų būtų paskirtas savo tautos atstovas.Nei vienas neturime teisės 
elgtis taip, kaip mums patinka, jei nuo to nukenčia visa bendruomenė*4. Mū
sų tauta gabi. J.A.V. ir Kanadoje ji turi reputacijų darbščios,kultūringos 
ir disciplinuotos tautos.Pateisinkim šia reputacijų’netinginiaudami bet mo- 
kydamies konkretaus darbo ir svetimų kalbų.Ruoškimės ne tik emigracijai, 
bet ir savo tėvynės atstatymui.įrodykime svetimšaliams savo darbo pajėgumų 
ir savo dis'ciųlinuptumų.

Konkrečiam emigracijos pasiruošimui suintensyvinti pranešėja siūlo 
kiekvienoj kolonijoj sudaryti organizacinius centrus, kurie rūpintųs tik 
šia problema.

Vokietijos universitetuos studijuo- 
j a virš 2000 lietuvių studentų.Atskirais universitetais studentų skaičius 
atrodo sekančiai:Hamburgo DP Universitete- 440,Tuebingeno 246, Mueilčheno 
UNRRĄ,- 213, Muencheno vok. universitete ir Technische Hochsebule - 88,Frank
furto — 132, Stuttgarto U^te ir T.H. — 95,Neilsisbergo - 79,Erlangeno — 51, 
Darmstadto - Dillingeno -60, Karlsruhe’s - 63, Mainco — 27, Freiburgo 
54, Wuerzburgo - 24,Marburgo - 13, Goettingeno - 53, Muensterio — 34,Hambur
go - 30, Hannowerio T.H.- 21, Hannowerio veterinarijos mokykloje - 22,Braun— 
schweigo T.H. — 16,Austrijos universitetuos - l§0 ir mažesniai-s skaūc iais 
Kielio, Koelno, Bambergo,Nuernbergo,pulacho aukštosiose mokyklose. Šiuo me
tu Vokietijoj dar yra oOO norinčių,bet nestudijuojančių studentų.

Vokitijos lietuviams tremtiniams va
dovauju asmens, pro Rytųakinius žiūrint,atrodo štai kaip.Lie
tuvių tremtiniams vadovauju "Centrinė lietuvių taryba",prof. Kundin. vadovau
jama/ ir’Tautinis lietuvių komitetas”su prof. Bilinu pryšaky.Seligenstadte 
lietuvių..komitetui vadovauja budelis Svilas, Lietuvos policijos departamenti) 
direktorius/1940 m. rusų išvežtas į^Sibirų.Red./.Anglų zonoje lietuviams va
dovauja tūlas KLimotficz.'. .kitaip rašo "Glos Wie3.opolski"«

"Pragiedrulių " skaitytojai išvadas tepadaro patys...
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6000 tfemtinių baltų moterų iš Britų zonos Vo
kietijoje pervežamos jį Angliją, darbams ligoninėse slaugymo darbams. Jau 
anksčiau tam pačiam darbui buvo .pervežta 100Q baltų tremtinių moterų.

"Pupų D ė d ė"- B i r ž y š y kaippraneša is Muencheno,^atvy
ko su specialia misija kalbinti tremtinius grįžti Lietuvon. Gerai pažįsta
mas "dėdė" iš žinomo "tėvo" šiai misijai gavo pulkininko antpečius.

SIBIRAS
Ištrėmimo tragiškai mire I g . S k r pvs - 

kelis, būvės "XX Amžiaus" ir "židinio" redaktorius, žinią, praneša ne
seniai į amerikiečių zona iš Sibiro pabėgęs žydų tautybės asmuo, buvęs vie
no žydų laikraščio redaktorius Kaune, kartu kalėjęs su Ig..Skrupskcliu. Pa
galėjo nupasakojimų Ig. Skrupskelis vienų rytų laiku neatsikeles, nuo antro 
aukšto narų buvo prižiūrėtojo nuverstas žemyn, kritęs galva ant cementinių 
grindų ir uaugiau nebekėlęs.

Apie lietuvių tremtinių b u^i t į Sibire 
pasakoja neseniai grįžęs iš rusų belaisvės vienas vokiečių dantų, gydytojas: 
"Teko dirbti anglių kasyklose, žemės ūkyje ir pagaliau savo specialybėje 
Maskvoje. Žemės ūkio darbuose, kolchozuose, teko sutikti daug lietuvių. 
Viename kolchoze, Omsko apylinkėse, kolchozo darbų vykdytoju yra lietuvis 
agronomas, Lietuvoje buvęs profesoriumi. Sibiran jis nuteistas 10 metų. Ta
me pačiame kolchoze yra ir daugi.au lietuvių, dirbancių^paprastais darbinin
kais. Jų pavardžių negaliu atsiminti, sunku jas buvo ištarti. Rusai kolcnoa- 
ninkai, nuteistieji ir belaisviai dirbdavo tų patį darbų ir gaudavo tų pa
tį maistų. Patalpos, aprūpinimas irgi būdavo panašus, tik mes ir nuteistie
ji visų*laikų būdavome saugojami ginkluotos sargybos. Vietiniai gyventojai 
mums buvo malonus ir draugiški. Maistas visų laika buvo prastas, jo mažoka. 
Gyvenamas patalpas sunku pavadinti namais. Tai. dažniausiai molio pluktos 
lūšnos, kiekviena iš jų skirta gyventi maždaug dešimčiai žmonių. Yra seimų, 
turinčiu ir atskirus kambarius. Patalpos vidury paprastaistovi didėlė dė
žė, kuri tarnauja ir stalu, ir daiktams.,sandėliu. Apie dėžę kelios rusto 
kaladės. Patalpos kampuose iš lentų ir Šakų padaryti guoliai. į lėvas jie 
nepanašūs. Nuteistieji inžinieriai,“ gydytojai, agronomai ir kiti specialis
tai paprastai diria savo srityje. Tuo būdu darbas ne visiems vienodai sun
kus, tačiau maistas ir aprūpinimas visiems vienodas".

New York o ir New J e r s c y 1 iye t’uvių drau
gijų konferencija, susirinkusi gruodžio 8 d. 1946 New Yorke, 
išklausiusi_pranešimų apie Lietuvos išlaisvinimo veiklų Amerikoje ir Euro
poje, nutarė:-1. Lietuvos išlaisvinimas - Nepriklausomos Demokratinės Lie
tuvos Respublikos atsteigimas - yra pasaulinės taikos atstatymo neišjungia
ma dalis. Pasaulio taika privalo būti atstatoma pagal Atlanto karterio ir 
Keturių laisvių dėsnius. Lietuvių tauta, kovojusi prieš demokratijų priešų, 
turi teisę reikalauti, kad šie dėsniai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse 
būtų įgyvendinti... 2. Vedant šių kovų už Atlanto.Čarterio įgyvendinimų, 
Amerikosflietuviai gyvu darbu prisidėjo ir prisidės ,prie Lietuvos tautos 
žūtbūtinės kovos parėmimo. Konferencija užgiria ligšiolinę ALT atliktų akci
jų ir visu nuoširdumu remia, ALT pradėtų Lietuvai gelbėti vajų... Konfe
rencija dideliu susidomėjimu išklausė pranešimų apie VLIK1o veikimų vokiš
kos pkupacijos metais ir dabarties sąlygose. Konferencįja..didžiuojasi Lie
tuvos gyventojų vieningumu nelygioje kovoje už išsilaisvinimų ir VLIK’o. 
vieningumų stažo pavyzdžiu Amerikos lietuviams... 4. Konferencija nutarė pa
siųsti rastų^Valstybės sekretoriui James F. Byrnes, atkreipiant jo dėmesį 
į pasireiškusius netikslumus Amerikos politikoje Baltijos Valstybių atžvil
giu.. .
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
P r a c u z i j o s prezidentu sausio 16 d. išrinktas so

cialistu kandidatas Vinoent Auriol. Uz jį "balsavo kairieji, neišskiriant ir 
komunistę. Naujasis prezidentas" yra plačiai žinomas ne tik prancūzu visuome
nei, "bet ir toli^už savo krašto ribę, kaip nepaprastai švelnaus budo huma
nistas, jau nemaža nuveikus prancūzijos politiniame bare. Jis'turi.daug, 
draugu visose partij.ose. Jo tolerantingumas leidžia jam susiartinti su įvai
riu įsitikinimę žmonėmis. Būdamas parlamento pirmininku, jis įsigijo krašte 
nauję simpatiją. Del to bendra nuomonė, kad Prancūzija gavo gerą prezidentą, 
kurs parlamentarinio gyvenime sąlygomis sęgebės duoti kraštui tvarką ir ra
mybę 

sovietę ambasadorius 
1 o v ‘ ~ a. _ J - -- - -

įtraukė iš siaurės Norvegijos savo 
Lįe siūlė įaJTO generalinius sekreto- U- .-#•##•<•» “l“l r# 4“ T r 4” 4 4 It- O VI 1 1 *1

"atsta-
Dėl to čia gali kilti-

„ Lenkijoje 
ozicijos žmonię, pareiškė .

Dalis ję paleista,, kiti tcbesedi kale- 
v —, ___dėtęsi prie "vienybės sąrašo". Ųzsienię

kurie dabar gavo leidimus į Lenkiją atvykti, praneša, kad 
r i n k i m a i Lenki j oj e n i e k o b c n - 

okratija neturės i ą • Šito akivaizdoje USA

Pasklidus žinioms apie Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos sąjungą, 
i Paryžiuje B o g o m o - 

as s “t a i g a išvyko į Mas k v ą . Matytu sovietai susirū
pinę, kad Prancūzę sąjunga su britais nenustelbtą j^, ankseįau pasirasytS 
sąjungą. su sovietais. Be to Maskva toje sąjungoje įžiūri užuomazgą, "vakarę 
bloko",’ kuris sovietams visą laiką atrodė nepageidaujamas.

Sovietę bazię Spitzbergene klausimas grei
čiausiai bus svarstomas Maskvos konferencijoje. Taip spėja Amerikos spauda. 
Buvo pasirodžiusios žinios, kad Norvegija kreipsis.tuo.reikalu 8 JTO, nes 
karo bazię klausimas liečiąs ne tik valstybes, pasirasiusias Į920 m. su
tartį, bot ir bendrą tarptautinio saugumo klausimą. Bot abejojama, kad Nor
vegija prieš sovietus keitę skundą, kai dabar yra paaiškėję, kad Norvegijos 
užs. reik. min. Trygve Lie/ būdamas Maskvoje,, dėlvkaro bazię yra kažkaip 
užsiangažavęs. Bene dėl to sovietai atitraukė iš siaurės Norvegijos savo, 
kariuomene, karui pasibaigus, o Tryve ---------
rius. Dėl*to Spitzbergene klausimą greičiausiai teks svarstyti viską nule— 
miantiems "didiesiems". USA vargiai galį sutikti, kad pašonėje.butę^.atsta
tyta pistolė į Amerikos širdį", kaip rašo USA spaudu, 
rimtę sunkumu/

E i n "a n t r i n ki m ę kompanijai 
suimtavi r š 100.000' opc~‘~""s~" ” ” 
ūkininkę partijos vadas Mikolajezik.. 
jimuose, visaip terorizuojami, kad dėtęsi prie 
korespondentai, 1 
sausio 19 d 
dro su.aem____. v,
ir Didžioji Britanija kreipėsi kelis kartus ir Varšuvoje.ir Maskvoje.su 
priminimais, kad Lenkijoje buvę pažadėt.! laisvi demokratiniai rinkimiai. . 
Bot, rodos, tikslo nepasiekė, / akis buvo meluojama, kad viskas esą tvarioje, 
o persekiojami tik gaiovalai, siekią sukelti Lenkijoje rinkimą proga vi
daus karą /!/. * . A <

W.’ 0..h"u r o h i 11 rūpinasi jau jungtinėmis 
Europos valstybėm! s.Britą ir prancūzę sąjungai užsimezgus, 
Anglijoje kuriama organizacija propaguoti Europos jungtinėms valstybėms. 
Tuo tarpu turima galvoje Europos vakarus, kadangi rytuose,"sąjunga sovietę 
jau esanti sudaryta. Ryšium su Vokietijos klausimu, be abejojimą ir Europos 
likimas turės įgyti aiškesnę išvaizdą. 0 Churchill’is pasirodo vazin,ejo ne 
be reikalo# .. , .

Prancūzijos kcal i-c i n į minis tbe r į 

kabinetą sudarė socialdemokratas Ramadier.Naujoję vyriausybėje so
cialdemokratai gavo 9 ministerijas, Liaudies Respublikoniškas Sąjūdis - 5, 
komunistai - 5, radikalai - 4,nepriklausomi konservatoriai - 2 irDemokra- 
tinė Socialistą Pasipriešinimo Unija - 1.Naujam kabinete Bidault vadovaus

riminimais, kad Lenkijoje buvę
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užsieniu politikai,© komunistas Billoux krašto apsaugai.
N a^u j ę Italijos vyriausybę- prezidentas de Ni- 

.cola pavedė sudaryti nesenai atsistatydinusiam de Gaspari’ui.
Vengrijos siena nuo sausio 20 d. uždaryta bet kokiam 

susisiekimui, neišskiriant ir diplomatiniams kurjeriams.USA laikraštinin
kai si žygį sieja su komunistę planais tinkamu laiku/kol sovietų kariuomenė 
tebestovi krašte/" sutvarkyti" reakcines partijas.

Rinkimus Lenkijoje, kaifj ir buvo laukta, laimėjo 
vyriausybės blokas/pagal neoficialius duonenis 800 visu balsavusię/.Šie 
"demokratiniai" rinkimai, oficialiai pripažystama, pareikalavo 21 rinkėjo 
gyvvbės/neofioiaįiai kalbama »-mažiausiai 135/oOpozicijos vadas Mikolajczik 
ruošia ilgę sęrasę apie teroro veiksmus,neteisingumus bei prasižengimus 
su slaptavimo slaptumu ii-dėl rinkimų rengiasi skustis Aukščiausiam Teismui.

Saugumo Taryba nutarė svarstyti Anglijos skundų prieš 
Albanijų.Nutarimo balsavimo metu Cov. Sųjunga nebalsavo.

Persijoj pardamento rinkimus laimėjo 
Ghavam es - Sultaneh demokratę partija.

Scv. Sųjungoe spauda, besiartinant taikos sutarčiai 
su Vokietija, pradėjo akcujų už Lenkijos vakarę sienos nekeičiamumų.Lenkija 
gavusi šias sritis laikinai ‘administruoti ,vokiečius gyventojus išvijo, ir 
lOpOQOkv. km. apgyvendino apie 4000000 lenkę.Sovietiškoj i spauda dabar rašo, 
kad šios sritys dabar jau tapusios"neatskiriama Lenkijos dalimi".

Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotas 
minister! s J.A.V. p.Žadeikis lapkričio 26 d. dalyvavo 
valst. sekretoriaus Byrnes diplomatams suruoštam priėmime.

Latvijos mini eteris p.Bilmanis gruodžio 
jj. d. panašiam prezidento Trumano priėmime taip pat dalyvavo. Sov. 8 -gos 
ambasadorius "apsirgo" ir, nors ir kviestas, priėmime nedalyvavo.

J.T.O.^genera 1 .i n i s sekretorius Try g- 
v e Lie lapkričio 4. d. priėmė Lietuvos minite- 
r į p. Žadeik i., kuris jam įteikė VLIK’o memurandumų tremtinię prob
lemos išrišimo klausimu.

ARGENTINOS IMIGRACIJOS DELEGACIJA EUROPOJE
/ Autoritetingų sluoksnię pranešimas /

1946 m. gruodžio 7 išskrido Europ’on Argentinos Imigracijos Dele
gacija. Jos priešakyje yra P. Adolfo Scilingo, nepaprastas pasiuntinys,ir 
įgaliotas ministras, ir tokiu pat rangu paskirtas salezietes tėvas Jose Cle
mente Silva.Prie jos priskirta ir visa eilė kitę valdininkų iš Argentinos 
Instituto mainams skatinti/ Instituto Argentine de Promocion del Interoam- 
bio/. Tos delegacijos veikla bus finansuojama šię bankę: Banco de la Nacičn 
Argentina ir Banco de Credit o Industrial.

Savo buveines delegacija įsteigs Romoje ir Madride ir rinks imigran
tus ne tik iš Italijos ir Ispanijos, bet ir iš Prąncuziįos ir tur but iš 
Vokietijos bei kitę vaistybię.Toji delegacija turės plačias teises organi
zuoti masinę imigracijų Argentinon ir pati išdavinės dokumentusemigrandams 
suprastinta tvarka bei organizuos ję transportų Argentinon, kur bus įsteigti 
viešbučiai imigrantams priimti ir specialės komisijos priimti emigrantus ir 
nukreipti juos į įvairias Argentinos vietas, iš imigrantę bus reikalaujama 
tik gero elgesio pažymėjimo iš policijos ir asmens dokumentų. Imigrantę 
sveikata tikrins delegacijos daktarai.

Pirmoje eilėje toji delegacija rūpinsis repatrijuoti argentiniečius, 
toliau rinks našlaičius, o kaipo imigrantus ypač rinks specialistus darbi
ninkus numatomai Argentinos industrializasijai ir ūkininkus.

Projektuojama iš viso atgabenti net 4000000 imigrantę.Kasmėnuo nu-
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matoma gabenti no 30000 imigrantų Argentinos ir kitų valstybių laivais. 
Heturintieji lesų‘bus gabenami Veltui ir vėliau tur^s atidirbti.

Apskaičiuojama, kad Italijoj yra 12ooooo bedarbių, o be to italai 
artimi argentinieciams, todėl išten ir pradedama organizuoti masinė imi
gracija. M

Tokiu būdu Argentina pradeda nauja imigracijos politiku ir plačiai 
atidarys savo duriis norintiems čia atvykti.

Ateityje ir mūsų pabėgėliai, kurie norėtų vykti Argentinon, turėtų 
kreiptis į t^ Delegacija /pas Tėvą Silva/ ir tokiu būdu lengviausiai gales 
pasiekti Argentiną. Su tėvu Silva į kontaktą galėtų sueiti mūsų kunigai 
Romoje ir jį palankiai nuteikti lietuvių^atzviįgiu.’ čia jam buvo įteikti 
ispanų kalba veikalai apie Lietuvą pries jam isskrendant Europon.

-o-o-o-o-o-
"Pragiedrulių" reikalu

•pragiedrulius" leisti perėmė naujoji L.D.Š. Centro Valdyta.Mūsų 
sąlygose tai nėra lengvas darbas r jau pat pradžioje atsistojome prieš 
klausimą: kaip, išleisti sausio ir vasario numerius, nes prenumerata buvo 
užmokėta tik iki Naujų metų.

Centro Valdyba dės visas pastangas, kad laikraštis išeitų ir pa- 
siektųv skaitytoją .reguliariai kas mėųųo. Tik Centro Valdyba viena be gerb. 
tautiečių bus bejėgė apmokėti laikraščio spausdinimo išlaidas. D4-1 to pra
šome gerb. skaitytojų kuo • skubiausiai siųsti prenumeratąyuž šiuos metus 
po 1 kroną mėnesiui.Jei kam yra sunku iš kart prisiųsti už visus metus, 
siųskite už paso metų 6 Kr., ar. už J.mėn. - 3 Kr. Prenumeratą prašome siųs
ti'Valdybos iždininko adresu: K.Kuprėnas,c/o Berglund,Hantvefkargatan 59 
tr#2, Stockholm.

Jeigu ir visi buvusieji prenumeratoriai^prisiųstų pinigus už prenu— 
meratąytai-’vis vien dar nepakaktų lėšų laikraščio leidimui. Del to prašėme 
■uaurieoius pasiūlyti užsiprenumeruoti laikraštį savo pažįstamiems, Ir siųs- 
tijoagal galimybes aukų. Negi mes visi neišstengsime išlaikyti savo laik
raščio?- tai yra mūsų garbės ir tautinio sąmojingumo bandymas.

■ C.Valdyba taip pat prašo visus bendradarbiauti korespondencijomis 
ir straipsniais.“Pragiedruliai" bus mums artimesni, jeigu jie pilnai at- 

' vaizduos musų gyvenimą.. Korespondencijas ir straipsnius prašome siųsti re
dakcijos adresu.

L.D.Š. Centrė Valdyba dėkoja L.D.S. Stockholm© skyriaus Valdybai, 
paskyrusiai "Pragiedrulių" leidimui 100 Kr.Padėka priklauso ir^kitų skyrių 
Valdyboms,nes esame įsitikiną,kad jos taip pat parinks laikraščiui prenume..- 
ratos ir aukų ir pagal galimybę pačios parems laikraščio leidimą.

L.D.Š. Centro Valdyba.
**o — o — o — o — o — o —

PRAGIEDRULIAI

Leidžia!
Lietuvių Draugija Švedijoj 

Redaguoja: Redakcinė Kolegija.

Redakcijos adresas:

J. Lingis,Halsingegat.2O, 5 tr. 
Stockholm

29



lietuviu

L \ :

ALp(LKA)3333
1947, Nr.l(4)

9L 7 8 9.115

DRAUGIJA ŠVEDIJOJE

30


	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0001
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0002
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0003
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0004
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0005
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0006
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0007
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0008
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0009
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0010
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0011
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0012
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0013
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0014
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0015
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0016
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0017
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0018
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0019
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0020
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0021
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0022
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0023
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0024
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0025
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0026
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0027
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0028
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0029
	C1BC10000430648-1947-nr04-DPSPAUD-PRAGIEDRULIAI-page-0030

