
NrS
VASARIS 1947

1



LIETUVOS HIMNAS
Lietuva, Tėvyne mūšy, 

Tu didvyriu žemė, - 

iš praeities Tavo sūnus 

Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikui eina 
Vien takais dorybės, 

Tegul dirba Tavo naudai 
Ir žmoniy gerybei.

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina. 

Ir šviesa ir tiesa

Mus žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 

Dega mūšy, širdyse. 

Vardan tos, Lietuvos 
Vienybė težydi*
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tarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitę valstybių vyriausybes šiuo 

pareiškimu:

Lietuvos Taryba kaipo vienintelė lietuviu tautos atstovybė, remdamos 

pripažintąja tautę apsisprendimo teise ir lietuvię Vilniaus konferencijos
nutarimu rugsėjo mėn. 13-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklau

somu demokratiniais pamatais.sutvarkytu Lietuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir tę valstybę atskirianti nuo visę valstybinię ryšię, kurie yra bu

vę su kitomis tautomis.
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir 

jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek ga

lima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visę jos 

gyventoję išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ...............................

vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomu Lietuvos valstybę, 
ž " . *’•

Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

/Parašai/: Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, M.Biržiška, K. Bi

zauskas, Pr. Dovydaitis, J. Rainys, P. Klimas, Donatas Malinauskas, 
■VI. Mironas, S. Narutavičius, Alfonsas Petrulis, K. Šaulys, Dr. J.Šau

lys, J. Šernas, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stul

ginskis, J. Vailokaitis, J. Vileišis.
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Vyr. Lįetuvos Išlaisvinimo Komiteto
Pirminikas

3

VISO PASAULIO LIETUVIAMS.

Jau septinti motai Lietuva kryžiuojama ir marinama. Nors visa Lietu
vos istorija krauju ir ugnimi rašyta, bot tokię pavoję jai niekad neteko gy
venti. Jei seniau buvo kėsinamasi panaikinti jos nepriklausomybė, laisve, 
tautinė kultūra ir kalba, tai šiandien Maskvos raudonasis fašizmas užsimojo 
sunaikinti visa, lietuviu tautę. TO savo pragariško tikslo jis ligi šiol sie
kia niekeno nekliudomas. Vien tik^patys pasilikę Lietuvoj lietuviai didvyris 
kai kovoja su savo amžinuoju rusišku priešu, nesigailėdami nei savo kraujo, 
nei gyvybių* iš kitę valstybię Lietuva ligi šiol^nėra susilaikusi jokio už
tarimo ir Jokios pagalbos - nei veiksmu, nei žodžiu. Atrodo, kad tas■pasau
lis visai nežinotę apie Lietuvos esimę ir likimę, kad pasaulio sęžinė būtę 
visai užrukusi ir kad musę šauksmo balsas nebūtę pasiekęs jo ausę. Šiuo me
tu prasideda visa eilė pasaulio galiūnę konferenciję, kuriose bus sprendžia
ma Vokietijos klausimai, tarp ję ir sienų reikalai. Vokietija musu kaimyne. 
Tad tose konferencijose turėtę kilti ir Lietuvos klausimas. Valanda mums la
bai svarbi ir pavojinga. Jei bus ten tartas žodis apie Lietuvę, taikoks: uzv 
jos lasvę ifi nepriklausomybę, ar prieš ję. Prabils teisingumas ir demokratis 
kūmas, ar smurtas ir skriauda, kruvina ir neatitaisoma skriauda, iškilmingi 
ir teisingi Trumano, Roosevelto ir Atlanto Ohartos dėsniai čia turės laikyti 
kvotimus, išlaikys ar neišlaikys. Jei išlaikys, parodys, kad tic^vyrai savo 
garbę brangina ir neveidmainingais tikslais juos skelbė. Jei neišlaikys, pa
rodys, kad ję autoriams rūpėjo ne teisybė ir teisingumas, bet pasaulis ap- 
_auti. Šię labai jautrię ir pavojingę valandę kiekvienas lietuvis, kurio 
Širdis dar lietuviškai plaka, privalo visa padaryt, kad teisybė laimėtę ir 
Lietuvai būtę gražinta tai, kę iš jos išplėšė raudonasis Maskvos fašizmas. 
Ligi šiol už 'Lietuvos laisvę kovojo tik Lietuva su ginklu rankose tiesiogi
niai su savo budeliu, rusišku bolševiku. Užsieny gyvenę lietuviai to paties 
tikslo siekia per savo organizacijas politinėmis ir diplomatinėmis priemo
nėmis. Tos vciklls priešakyje stovi Vyr. Lietuvos išlaisvinimo Komitetas. 
Lictuvię gi masė padėjo tik savo piniginėmis aukomis ir moraline parama sa
vo organizacijoms. ■ Šiandien gi kiekvienas lietuvis privalo aktingai įsijung*- 
ti į Lietuvos gelbėjimo darbę. Tam darbui priemones turi pasirinkti rokias, 
kokios jam yra prieinamos ir 'kokios gyvenamose sęlygose gali lengviausia c . 
tik&lo pasiekti. Nuošaly laikympsi^politikos gana. Reik subrv.sti, reik išsi
tiesti, reik pasiaukoti, reik išsižadėti bent trumpam savo jatogumų ir su
stingimo, reik padaryt tokį žygį ir sušukt tokiu balsu, kad krūpteltu visas 
pasaulis, kad is^irstę pasaulio "'galiūnę apkurtusios ausys ir kad aikteltę 
ję užrukusios sęzįnės, kad pagaliau, prisimintu, kad yra Lįetuva ir kad lie
tuviai yra tokie žmonės, kuriems negalima leisti žūti ir kurie yra verti tu
rėti savo nepriklausoma tėvynę.................... Nevalia visiškai tylėti ir.praleis—
ti pro pirštus. Tai^but’ę nedovanotinas nūsikaltimas prieš zudomę tėvynę, tai 
būtę talka Maskvos žudikams Lietuvai palaidoti ir lietuviams išžudyti. To— 
kię lietuvię neatsiras. Mes tuo tikime tvirtai. Mes tikime, kad iružsienyj 
gyvenęs lietuvis lygiai taip myli savo tėvynę ir lygiai taip sugebės jai 
pasiaukoti, kaip aukojasi Lietuvoj pasilikę. 0 jie aukojasi iki savo kraujo 
praliejimo, ligi bolševiko kulkos ję gyvybės nutraukimo, ligi busisprogdini
mo granata, kad nepkliūtę į raudono budelio rankas. Mes reikalaujamo mažes
nės aukos, bet turinčios diedelės reikšmės Lietuvos vadavimo darbe.

Petys tad į petį Sustoję į kovę už mylimę šalį
Na, vyrai, kas gali, Prikelsime Lietuvę musę.

/pas./ M. Krupavičius^ VLIK1o pirmininkas 
1947.1.JO.
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GARBES DIEN^.PRISIMENANT.

Šiemet vasario 16 d. sueina 29 metai, kai,Lietuvos Valstybės Taryba, 
reikšdama vieningų lietuvių tautos valių, atstatė L etuvos nepriklausomybę. 
Nuo to laiko lietuvių tauta vėl stojo į savarankiško gyvenimo kelių, atsi
kratydama imperialistinės carų Rusi j os'jungo, kuris jų slėgė daugiau-kaip 
šimtmetį, nuo paskutinio Lietuvos - Lenkijos padalinimo. Atgavusi laisva, 
lietuvių tauta per palyyginti labai trumpų laika ne tik pašalino sunkų il
gos vergi jos'palikimų - kultūrinį ir ūkinį nuo Vakarų Europos atsilikimų — 
bet ir padarė pažangų, kuri sukėlė viso kultūringo pasaulio nusistebėjimų. 
Užsienių sve šiai, kurie buvo matų mūsų kraštų carų laikais, negalėjo jo 
atpažinti, kai lankėsi Nepriklausomoje 'Lietuvoje. Tai yra atvirai pripažiųe 
ne vienas užsienių laikraštininkas ar diplomatas. 0 gi Lietuva buvo per pii? 
mųjį pasaulinį karų taip suniokota, kaip rotas kuris kitas kraštas. Tuo tar
pu. lietuvių tautai'reikėjo tuose griuvėsiuose ne tik atsistatyti, bet ir 
kurti visų valstybės aparatų. Dėl to nėra ko stebėtis, jeigu užsienis iš 
pradžių nepasitikėjo mūsų tautos pastangų sėkmingumu, jeigu kai kurie kraš
tai Nepriklausomų Lietuvą pripažino tik ureciaisiaiais, ar net ketvirtai
siais metais po nepriklausomybės atstatymo paskelbimo. Tiems kraštams atro
dė stačiai negalimu dalyku, ,kad iš pelenų galėtų atsikelti gaji paj_ėga, ku
ri tuose griuvėsiuose pastatytų iš nieko 'kultūros ir tautinio gerbūvio ži
dinį. Bet ta pajėga lietuvių tautoje buvo. Ji tik buvo ilgos vergijos su
pančiota, dėl to negalėjo pasireikšti. Vasario 16 dienos aktas,, grųžinda- 
mas lietuvių tautai laisvų, šitų pajėgų atpalaidavo nuo jų,varžančių pan
čių. Ir ji padarė stebuklus, kuriais užsienis nenorėjo tikėti. Lyg pakilu
si iš letarginio miego, lietuvių tauta pradėjo stebinti pasaulį savo moksli
niu ir fiziniu pajėgumu. Tačiau‘lietuvių tautos parodytas oo pirmojo pasau
linio karo gajumas nebuvo joks stebuklai, o tik vertinga išdava tu Iietuvių 
tautos savybių, kurias ji amžiais yra įsigijusi, gyvendama ant didžiojo ke
lio iš Rytų į Vakaraus ir dėl to nuolat uz savo būvį kovodama. Visa lietu
vių tautos istorija susideda ių'tokių kovų, tose kovose nemaža lietuvių tau
ta yra nukentėjusi, ištisos lietuvių 'tautos dalys buvo jos priešų fiziškai 
išnaikintos tiek iš Rytų, tiek iš Vakarų pusės. Bet tos kovos užgrūdino mū
sų tautų. Jos išauklėjo joje savybes, kurios sustiprina jos atsparumų, jos 
sugebėjimų pakelti sunkiausius likimo smūgius. Dėl to ir šiandien,, kai 29- 
tų Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaktį lietuvių tauta galės lais
vai pasireikšti tik užsieniuose, kai pačiam krašte uz 'tų minėjimų grųsia 
žiaurus okupantų persekiojimas, lietuvių tauta nenusimena. Ji tiek yra per
gyvenusi baisenybių, kad tikisi pergyventi ir šių baisiausių baisenybę.

Šių valanda vasario 16 dienos aktas lietuvių tautai yra tas žibintas, 
kuris nušviečia šiandieninę jos buities klaikumų. Jos laisvės laivelis, 
kaip jau ne kartų jos istorijoje, yra pakliuvus 'į audrą, sukrėtusių visų 
pasaulį. Bolševikinio imperializmo bangos grųso visai £ų laivei# praryti. 
Bet mūsų laisvės žibintas stovi ant tvirtos uolos,, kuri vadinasi^" tau
tų teisė ir žmonijos,, moralė". Kad ir kažin kaip 
siaustų raudonosios bangos, jos sudužta į šios uolos nepajudinamų granitų, 
ir mūsų laisvės žibintas teberado mums kėlių, kaip rodęs. To žibinto švie
sa nušviečia šiandien kelių kiekvienam lietuviui, vistiek, kur jis bebūtų, 
ir kaip begyventų. Ar bolševikinio bato prispaustas, jis merdi savo Tėvynė
je, ar kovoja už savo fizinį būvį toli nuo Tėvynes tremtyje, lietuvis nuo-p 
lat turi pries akis tų savo „lai. eves žibintų. Visur ir visokiomis aplinkybėms 
tas žibintas rikiuoja isblaskytus po platųjį pasaulį lietuvius į vienų ben
drų tikslų - savo laisvės atgavimų, Nepriklausomos Lietuvos atstatymų.
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6
Tę tikslą lietuviu .tau. ta šiandien yrą labiau negu bet kada pasiryžu

si pasiekti. Pasiekti dėl to,_ kad tik laisvė įprasmina tautos, kaip ir atski
ro žmogaus gyvenimą. Be laisvės tiek tautos tiek atskiri žmones tik merdi. Del 
to laisvės atgavimas yra mums gyvybinis reikalas^ į kurį turi būti rikiuoja-,., 
mos visos'tautos pastangos. Tėvynės meilė turi būti mums^cia tas variklis, 
kurs nugali visas kliūtis, pakelia visus sunkumus ir verčia aukotis ten, kur 
kitokio išėjimo nėra. Pagaliau laisvės atgavimas yra musę tautos^garbes daly
kas. Lietuviu, tauta per ilgus savo istorijos šimtmečius yra įrodžiusi savo 
tolerantingumę, savo teisingumą kitę tautę atžvilgiu, su kuriomis tekdavo ar
čiau santykiauti. Ir šiandieną ji nepavydi nei Azijos, nei Afrikos tautoms, 
pribrendusioms prie savarankiško gyvenimo, kurios siekia laiisvės. Bet lietu
viu tauta negali suprasti, kaip kultūringasis pasaulis, rūpindama siie nepri
klausomybe tautę, tik neseniai perėjusię prie sėslię gyvenimo, taip ilgai to
leruoja pavergimą lietuviu tautos, kuri jau prieš penkis simtus metę’ gyveno 
no pavyzdingu Europos tautoms valstybiniu gyvenimu. Juk mes niekuo nenusi— 
kaitome prieš tautu bendruomenę, kad mus būtę galima bausti laisvės atėmimu..^ 
Priešingai, lietuvię tauta yra kruopščiai vykdžiusi visus savo tarptautinius 
pasižadėjimus, laikydamosi ne tik sutarcįę raidės, bet ir žmonijos morales 
dėsnię. Karo metu ji yra įrodžiusi savo žmoniškumo jausmus net savo ilgame- 
cię priešę atžvilgiu. Tai už ką ji dabar ji turėtu būti baudžiama? Ar tik 
už tai, kad ji yra silpnesnė už raudonąjį rytę milžinę, kurs užsimanė ją pa
vergti? Bet pasaulio moralė radijo ir atominės bombos laikais yra už tai, kad 
tautu santykius tvarkytų teisė, o ne brutali pajėga. Tai kodėl šiam nusista
tymui neduodama musę atžvilgiu pasireikšti? Tokie klausimai skverbiasi mums 
į galvas ir šiandien, kai mes minime savo 29-tąją laisvės paskelbimo sukak—

Deja, į tuos visus klausimus mes terandame tik vieną atsakymą - tai, 
būtent, kad musę laisvės reikalas yra tik maža dalelė tos dideles problemos^ 
kuri paprastai vadinama pasaulio taika. Jis, tas laisvės reikalas, negali bū
ti sprendžiamas atskirai nuo visos problemos. 0 tos problemos sprendimas už
ims dar nemaža laiko. Dėl to, negalėdami bet kaip paveikti to sprendimo, mes 
turime apsišarvuoti kantrybe ir stovėti savo reikalo sargyboje. Būkime tikri, 
kad demokratinė mintis apsivalys pagaliau nuo diktatūirinię šiūkšlię ir ras 
teisingą kelia, pasaulio tvarkai nustatyti. Turėdami pilną pagrindą reikalau
ti padarytos musę tautai skriaudos atitaisymo, galime ne su baime, o su auk
štai pakelta galva laukti sprendimo valandos. Lies nemaldaujame, o reikalau
jame teisingumo. Tiesa turi nugalėti melą, o laisvė sutriuškinti vergijos 
panaius. Tikėkime tuo, ir musę Vasario lo-tos dienos žibintas nuves mus į 
musę troškimą išsipildymą.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamię sūnę už-kalvę ir kalnę 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Bern. Brazdžionis
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Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas, del savo darbštumo pra
mintas Didžiu Lietuvos ūkininku, sumanė pasistatydinti tokią tvirtapylį, 
kad joki priešininkai negaištą jos paimti. Sumanyta - padarytas toks tai 
buvo kunigaikštis. Išsirinko labai gražius Panerių kalnus ir ant aukš
čiausiojo ėmė vežti didžiausias tašytas uolas ir degtas plytas. Vargo 
buvo neišsakomo. Į vieną vežimą reikėjo pajungti bent dešimtis jungą jau
čių. Pagaliau visa medžiaga paruošta. Pamatui padėti raudonomis žiotimis 
žiopso plačiausi perkasai. Prie pat ją krašto stūkso kulnai akmenų, be
laukiančią tik valandos, kuomet nuriedės gilumon ir prisiims visą sunke
nybę statomą mūrą. 0 ją tarpe vienas tikras milžinas akmuo gausiąs atgul
ti į pat kertą.

Vilniaus pylis turės būti dar niekur neregėto stiprumo, nes ji 
gaus ginti visą Didžiojo kunigaikščio šeimyną: čia norima padaryti sosta- 
pylis. Ir netik kunigaikščių gyvybę, - gins viso krašto laisve ir šlovę.

Gražus tai kraštas tie Paneriai: kalnais kuprotas, upėmis gem- 
bdtas, miškais pasišiaušęs nuošalys. Jo negalėjo nepasergėti kunigaikš
čiai, gaisus karžygiui.

Didžiojo akmens kertdn padėtą -atjojo patsai šeimininkus • buriu 
dvasiškių, pačių prašmatniųjų kunigą: vaidilą, žinių ir burtininkų, ve
dinas. Ir tarė kunigaikštis kunigams.

- Galingųjų Lietuvos dievų tarnai, ją valios ir noro aiŠkiąto- 
jai, kvapnaus gintaro ir riebiųjų gyvulių atnašauto jai, pasakykite dabtir 
man, kas plačioje mano kunigaikštijoje visą labiausia patiktų jiems at
nešti, idant jie per amžius globotų tuos mūrus ir darytų juos Lietuvos 
priešininkams neįkandamus?

Sunkiomis giliomis mintimis apsiniaukė seniausiąją ir gudriau
siųjų kunigų gymiai. Susiraukė išmintingosios kaktos, užsimerkė akylio- 
sios akys. Giliai galvoja, iš ugnies buria, tariasi savo tarpe, atsimena 
senų senolių papročius. Pagaliau sako savo viešpačiui:
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- Didis Lietuvos valdove! Tu pats esi_ dievų išrinktasis jų tar
nas. Jų norus ir pats gali patirti. Bet jei būtinai_ mūsų klausios, tai 
žinok: Lietuvos dievams visų maliniaudias atnašas būtų, , jei atsirastų 
tokia lietuvė motina, kuri pirmutinį ir vienatinį savo^įsčios vaisių
- sūnelį gera valia gyvų padėtų po šiuo didžiuoju kertas akmeniu.

Nustebo Lietuvos valdovas. Nustebo ir visi jo dvariškiui. Taip, 
tikrai. Tai būtų brangiausias atnašas. Tik iš kur jo gauti? Nuo pat 
pradžios pasaulio dar nebuvo girdėta tokio atbaŠo. Vis dėlto liepia vi
siems burtininkams ir kitiems mažesniems dvasiškiams apeiti visų Lietu- 
vų, besiklausinėjant, begu neišsiras tokia tėvynes mylėtoja, tokia jos 
priešininkų svetimataučių nemėgėja, kuri apsiimtų net tokį savo kraujo 
ir savo širdies atnašų dievams dovanoti.

Neilgai teprisiėjo klajoti. Vokiečių Lietuvoje taip nekęsta, jog 
jau trečių dienų kunigai rado tokių lietuvę motinų našlę. Atvedė ji savo 
vienatinį sūnų jaunikaitį, jos senatvės aprūpintoja. 0 buvo tai jauni
kaitis netik gražus ir motinai geras, bet dar ir išminties vyras. Nesi
priešino jisai motinos valiai ir ten kunigų skelbiamai dievų valiai: 
tiktai norėjo ištirti, ar tai tikra yra dievų valia?

Ir paprašė kunigaikštį, kad jam leistų triskart paklausti kuni
gus: jei jie atsakys tinkamai, bus tai neabėjotinas ženklas, jog dievų 
valių tikrai žino; jeigu atsakys netinkamai, bus tai ženklas, jog tik 
savo prasimanymus skelbia. Kunigaikščiui sutikus, jaunikaitis paklausė 
kunigus, kaip jiems rodos, kas yra visame pasaulyje - 1) už viskų sal
desnis, 2) kas yra už viskų lengvesnis ir 3) kas yra už viskų kietesnis?

Neilgai tegalvoję, kunigai atsakę: Visų saldžiausias pasaulyjev 
bus laukinių bičių korys, visų lengviausias, žinoma, bus medinoje paukš
čio pūkelis, o visų kiečiausias - kunigaikščio kardo plienas, kuriuo jis, 
sudrožęs raiteliui per galvų, gali jį per pusę perkirsti ligi pat bal
nui.

- Neteisybė! Drąsiai atsako išminties vyras. - Aš žinau daiktų 
dar saldesnių, dar lengvesnių, dar kietesnių. - Naujau, bene kų? - Gi 
motinos_pienas saldesnis kūdikiui už medų, gi kūdikis ant motinos ran
kų už pūkelį lengvesnis, gi mano motinos širdis už plieną kietesnė, jei 
neplyšta, atiduodant mane taip baisiai nukankinti.

Ir pripažino kunigaikštis ir visi jo dvariškai ir susirinkę 
Žmones, jog išminties vyras tiesų pasakė; jog tai nebus Lietuvos dievų 
noras tokio atnašo. Ir liepė jaunikaitį paleisti.

Ir vėl įsakė kunigaikštis kunigams teirautis, kokio gi atnašo 
Lietuvos dievai reikalauja, kad jos sostapylis butų nesugriaunamas? 
Kas iš visų Lietuvos turtų būtų dievams visų maloniausias?

Ir vėl apsiniaukė giliu rūpesčiu visų kunigų veidai. Vėl jie 
galvoja, buria, atnašus degina, senų senolių papročius atsimena. Tris 
dienas, tris naktis nevalgę, nemigę, pagaliau atsakė savo viešpačiui,;

- Didis Lietuvos valdove! Maloniausias Lietuvos dievams atnašas 
štai kada bus. Jei Lietuvos dievai neprisiėmė, kad senovės papratimu po 
kertės akmeniu atgultų jaunikaitis, tai aišku, kad po tuo pat akmeniu 
turi atgulti mergaitė, lygiai graži, kaip ir jokio blogo neišmananti. 
Nes toks yra fenų seniausia netik lietuvių, bet ir kaimynų paprotys, 
kad norint pastatyti stipras mūras, reikia po juo užkąsti gyvas žmogus.

Ir įsakė kunugaikštis burtininkams ir kitiems mažiesiems kunigams 
suieškoti pačių nekeltųjų mergaitę visoje Lietuvoje ir atvesti į Vilnių,
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Maironis

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
ten musų tėvynė, graži Lietuva.
Čia broliai artojai lietuviškai šneka, 
čia skamba po kaimus Birutės daina.
Bėkit, bėkit, musų upės, į jūres giliausias!
Ir skambėkit, musų dainos, po šalis plačiausias!

Kur rausta žemčiūgai, kur rutoi: žaliuoja 
ir mūsų sesučių dabina kasas, 
kur sode raiboji gegutė kukuoja, 
tec musų sodybas keleivis atras.
Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė, 
ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė.

Ar giedrios išaušta pavasario dienos, 
ar krinta nuo dalgio žvangučiai lankos, 
ar dreba nuo. Šalčio apleistos rugienos, - 
mums musų tėvynė graži visados.
Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpiūtė, 
tu gražiausia, maloniausia, Lietuva motute.

kad taptų dievams atnaŠu už visos tėvynės laimų ir laisvų. Neilgai tepri- 
siėjo kunigams klajoti. Lietuvoje mergaitės kuo ne visos buvo gražios ir 
nekaltos. Bet kurių atvedė, buvo gražumu lygi Lietuvos laukų žiedui; jos 
akelės Žydrumu buvo lygios Trakų ežero gilmėms. Ir matės bloga rieko nenu
vokianti.

Baltais sužadėtinės rūbeliais, žaliu rūtų vainikėliu ant galvelės, 
laukinių žiedų glėbeliu mažutėse -ankytėse, šypsodamasi ir vien tik savo 
apdaru ir gėlytėmis džiaugdamasi, ji ramiai sau atsistojo griovio gilumoje, 
kur turėjo nuriedėti anoji didžioji kertės uola, lyg visai nesuvokdama, jO£ 
jai kas bloga gali atsitikti. Visų širdį į save palenkė. Visi sudrebėjo už
jautimu. Bet kų padarysi, jei tai tokia pačių Lietuvos dievų valia.

Kapų tyloje, visi akis žemyn nūleidų, karštai skubėdami, šimtu ran
kų užkabino uolų ir stūmė jų į griovį, kad tik greičiau nutiktų tai, kas ne
išvengiama. Ir visi apmirė, nustėro. Tik kunigaikštis neiškenti. Šoko prie 
krašto, žvilgterėjo žemyn ii' visas veidu nušvitus, linksmai sušuko:

- Visų maloninsiu atnašų Lietuvos dievai patys sau išsirinko!
Griovyje šalia uolos stovėjo gyva lietuvaitė. Kaip ir pirma švietė 

nekaltu nerūpestingumu. Tik akelėse spindėjo du diemantu - dvi ašarėli, kad 
akmuo, krisdamas, išmušė iš jos rankų visus kvepiančius žiedelius ir ant 
jų atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės atnašo Lietuvos dievams butą užvisa maloniau
sio, ir Vilniaus pylis buvo stipriausi.
Ši legenda yra užrašyta Tumo-Vaižganto, rodos, pačiame Vilniuje ir išspaus
dinta jo raštų tome "Alegorijų vaizdai", Petrapilis 1916.
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^Lietuva, kai aš tave tariu -
— Prieš akis sumirga raštų raštai, 
~ Ir pilna padangė vyturių,
— Ir linų žydėjimas be krašto...

Skamba ten seni, šventi vardai 
Girių, upių, klonių ir sodybų, 
Sunkią skausmo skarą suardai, 
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

: Ir suaidi vėl iš praeities 
/Dainos, mįslės, pasakos nutilę, 
Ir pakyla tiltai iš nakties 
į didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais i tave, 
Lietuva, trys tyro aukso saulės! 
Ir skaitau: - Tėvyne, be tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.

.Lietuva, kai aš tave
Ausyse nuaidi laimės

'Mirgant vaivorykštei
Pinas padavimai ir legendos.

tariu, 
gandas, 
žiburių

Gintaras, sula, midus, medus 
Nemunais per žemės širdį teka, 
Ir lietuvis laisvas, išdidus 
į užburtą kalną randa taką.

Ir senolių amžina ugnis 
Aukurų aukštuos pagojuos dega 
Ir kapuos pabudintas šauklys 
Pučia amžių balso didį ragą.

Ir girdžiu galingam jo balse:
- Lietuva - septynios aukso saulės!

— Kam užges tėvynė širdyse,
— Tuščias ir beprasmis šis pasaulis
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Viena privalomu kultūringos visuomenės elgimosi taisykliy reikalauja 
iš tos visuomenės nariy. kad. jie visur ir visuomet sakyty uiesą.melavimas, 
kaip šios taisyklės peržengimas, vienur švelniau^ kitur griežčiau, oet visur 
smerkiamas# 0 kai melavimas yra susijęs su kito žmogaus.moraline ar materia
line skriauda, toki.am melavimui yra taikomi net ypatingi baudziamujy^įstaty— 
my straipsniai#Vadinasi, į melavimą kultūringa muey laiky visuomene žiuri, 
kaip į tam tikra nusižengimą, ar net nusikaitimą.Tik seklesni muey dieny mo
ralistai leidžia kai kuriais atvejais kalbėti apie "nekaltą'melą", vadinasi, 
tokį,kuris niekam nekenkia.Bet, bendrai imant, kenkia kiekvienas melas, nes 
jeigu jie ir nepaliečia atskiru žmoniy, tai vis tiek eina prieš padoraus el
gimosi taisykles, vadinasi, jas laužo, jas silpnina, kas jau savaime yra blo 
gybė. Del to visuomenėje ir sakoma,kad sugautas net nekaltai pamelavus parau 
donuoja,j eigų tik jis dar nėra nustojęs sąžines. . v

Taigi eiliniam visuomenės nariui privalu sakyti tiesą.Uz melavimą, jis 
smerkiamas. Atrodyt vi, kad ne eiliniai, o aukštai visuomenės ierarkijoje pasta 
tyti žmonės turėty dar labiau laikytis tiesos.Jule be to, kad šie eksponuoti 
asnenye duoda blogą pavyzdi, paprastiems piliečiams, jy melavimas kartais liO' 
šia svarbius reikalus, gali nukreipti vienaip ar kitaip dideliy turty ir dąu- 
gybes žmcniy likimą#Vienu žodžiu sakant, mes negalime ir prileisti tos min
ties, kad pavyzdžiuie .# valstybės vyrai meluoty, ir tai eidami savo aukštas 
pareigas, o kai kada net oficialiai kalbėdami y pasauly.Toks melas mums atio- 
do kažkuo pasibaisėtinu,trikdančiu visus mūšy nusistovėjusius supratimus 
apie moralę, apie jos aukštus principus, kuriais remiasi kultūringos žmoni
jos bendravimas.

Tačiau , nežiūrint ui' .viso tokio melo baisumo,radio ir atomines enei 
gijos laikais, mes esame priversti būti liudininkais, ne tik pačiy tokio me
lavimo fakty, bet, kas yra dar liūdniau, - ant melo sukurty valdymo sistemy 
atsiradimo.

Nesunku yra suprasti, kad d o m o k r a t i j a , kurios^pagrinde yra 
žmogaus teisiu gerbimas, kurioje valdžią laisvai renkasi patys žmonės, netu
ri reikalo griebtis melo nei šalies viduje, nei santykiuose su užsieniais. 
Domikratijoje visi vieši reikalai viešai svarstomi, kiekvienas pilietis turi 
galimumy visą tiesą apie tuos reikalus sužinoti.vJokiy slapty komitety, poli- 
tiniy bi'ury.ai kity įstaigy, kurios nuo žmoniy užsidariusios sprysty jy rei
kalus čia nėra. Dėl to nėra ir priežasciy meluoti.

Visiškai kitokia padėtie diktat ū r b j e. Oia jau visą dėl to, 
kad mažuma siekia išlaikyti savo valdžioje gyventojy daugumą, ta mažuma yra 
priversta meluoti, kitaip atvaizduoti padėtį, negu ji tikrumoje yra. Mūsų 
laikais teisės mokslas kalba apie tautos valią, iš kurios turi kilti valdymo 
forma ir pati valdžia. Demokratijoje tai savaime yra suprantamą, bet diktatū
roje ”tautos_valią"tenka falsifikuoti, kitaip, sakant,meluoti, iškreipti tiesą 
0 kai diktatūra remiasi tik nedidele. Salin inky sauja, tai meluoti tenka kiek
viename žingsnyje. Melas pasidaro pagrindinė valdymo priemonė. Jis fabrikuo
jamas visokiose slaptose kanceliarijose, o viešoji propoganda turi jį išpla
tinti, kaip tiesą, tiek savo pilieciy tarpe, tiek dar labiau užsieniuose.Kad 
skelbiami dalykai yra biaurus melas, 'skirtas tik tam tikram politiniam tiks
lui atsiekti, kartais žino tik keli artimi diktatoriui žmonės. 0 milijonai, 
šimtai milijony žmoniy siekiama apmulkinti.
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Š' itokiam melui musę, laiku moralistai dar nesurado tinkamo pavadi
nimo. Bbt iš to, kas buvo pasakyta, tektų daryti išvadą, kad tai "didysis 
melas". Nes erdvės atžvilgiu jis siekia apeiti visą pasaulį, o savo turi
niu liečia pagrindines kultūringo žmogaus moralines ir materialines verty
bės.

Karo metu vakarę, demokratijų rodio kas dieną duodavo didžiojo melo 
pavyzdžių iš Hitlerio veiklos ir jo įvairiu laiku pasakytų kalbų. Tie pa 
vyzdžiai turėjo priversti kiekvieną sąžiningą vokietį parausti, jeigu filre- 
rio valdžia būtų leidusi savo pavaldiniams klausytis 'svetimo rodio. Tuo 
tarpu savas radio kalė vokiečiams į galvas visokius sufabrikuotus apio 
"priešą" melus. Juk štai ir mes,lietuviai, gerai atsimenam, kaip Hitlerio 
propoganda mums įrodinėjo, kad Amerika ir Anglija "pardavusios" Baltijos 
valstybes sovietams. 0 štai šiame "Pragiedrulių" numeryje skaitytojas ras 
pažodžiui tekstus sutarčių, pagal kurias Hitleris dar .1939 m. rugpiūčio 23 
d. " perleido" Baltijos valstybes Stalinui. Oficialius Hitlerio propoganda 
į akis mūras melavo, siekdama užmušti mūsų paskutinę vilti, į vakarų demokra
tijų laimėjimą. Kaip galima pavadinti šitokį melą?

Bot bene dar baisesnio melo pavyzdžių duoda šiandien bolševikinė dik
tatūra, Šia, pradedant nuo ideologijos ir baigiant kasdieninio gyvenimo 
reiškiniais, kone viskas yra pagrįsta melu.Melas čia sąmoningai panaudoja-, 
mas, kaip materialistinio galvojimo įteisinta polikos priemonė.Bolševikinė 
diktatūra daro iŠ juodo raudona, o iš raudono vėl juoda, jeigu tik tai ran
da politiniu atžvilgiu naudinga. Juk Štai bolševikų propoganda giriasi,kad 
vietų žemėje esąs panaikintas žmogaus išnaudojimas, kad kapitalistų ten ne
sama,kad ten darbo žmonių rojus. Bet ar atsiranda norinčių vykti į tą rojų 
net pačių komunistų tarpe užsienyje? Labai maža, nes net šie komunistai,ži
no, kad tokio darbo žmogaus išnaudojimo,kaip Sovietų Sąjungoj e,niekur nėra. 
Čia vietoje privatinio kapitalisto, kuri, kitose šalyse 'kontroliuoja valsty
bė, smaugia darbo žmones nepermaldaujamas valstybinis kapitalas, pavertęs 
darbininką valstybės vergu, turinčiu dirbti ir tai be teisės skųstis ar 
streikuoti, už toki, atlyginimą, kurio nepakanka net išsimaitinti. Taip pat 
visi gerai žinome, kad karo metu bolševikinė diktatūra pasirašė Atlanto 
Oharterį ir pradėjo vadintis demokratija, nes, girdi, Stalino konstitucija 
esanti " demokratiškiausia pasaulyje".Bet žinome taip pat, kad Žmogaus tei
sių atžvilgiu, kurios^sudaro demokratinės santvarkos pagrindą, ta konstitu-r 
cija yra taip pat didžiausias melas. Karo metu, siekdami galimai daugiau iš
naudoti USA lend-lease/paskolas/, bolševikai, kaip dabar aiškėja, sąmoningai 
veidmainiavo, linksniuodami žodį "demokratija". Ir tikybos^reikalais ir tau
tinio patriotizmo šūkių atžvilgiu jie taip pat siekė tik išnaudoti savo 
bizniui rusų tautą, ber Kremliuje niekas.rimtai nemanė keisti bolševizmo 
nustatytos linijos. Tai buvo.žiaurus begėdiškas melas, nes jis buvo laiko- 

’ is.Tokių pavyzdžiu iš bolševikų".rojaus" galt- 
prisimindami tą bolševikinės diktatūros melą, 
>s valstybėms pagrobti ir sovietįzuoti.

į pasirįžimą bolševikinė diktatūra turėjo jau 1939 m. rugpiū- 
t iš slaptos sutarties, kuria Stalinas pasidalino su Hitle- 

Tuo tarpu tiek pąsirasytose spalių mėn. tarpusavio pagal
bos sutartyse su Baltijos valstybėmis, tiek Molotovo kalboje spalio JI d. 
Aukščiausiai Tarybai, tiek sovietų vyriausybės pareiškimuose Baltijos vals
tybių delegatams derybų metu buvo į akis meluojama, kad Sovietų Sąjungai 
terūpi draugiški santikiai su Lietuva, Latvija ir Estija.

Yra sakoma, kad melas yra silpnybės ženklas. Diktatūrų atžvilgiu tai 
yra, be abejojimų, taip. Jos neišdrįsta parodyti pasauliui savo pasibaisėti
ną tikrovę, del to yra priverstos tą tikrovę pridengti melu, ar nuslėpti at- 
srtverdamos "geležine uždanga".Tuomet joms dar lengviau moderninėmis propo-

■bizniui rusi
nustatytos I
mas moralinėms tautos vertybėm 
me rasti daugybę. Baigsime, 
kuris buvo panaudotas Baltij o

Kad tok; .
ei o 2J d. maty 
riu .Rytų Europą.
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gandos priemonėmis kurti didįjį, melų. šiandien tas’melas yra jau užtvindęs 
pasaulį. Dėl jo gausumo geros valios žmonėms darosi trošku. Jie su baime 
žiuri į tai, kad.tas melas savo verpetuose gali pažeisti ir vigai iškraipy
ti aukštus moralės principus, kuriais didžiuojasi mūsų laikų civilizacija. 
Matydami, kaip melas lengvai pasirausia po nieko blogo nenujauciančiais de
mokratijoj pdmatais, tie žmonės pradeda statytis’klausimų, ar moderninė ci
vilizacija gali ir turi pakęsti savo tarpe santvarkas, pagrįstas melu? Ka
taliku Bažnyčios Galva, šusirūpinęs moralinėmis žmonijos vertybėmis, kurias 
bolševikinės diktatūros ekspansija stato į rimtų pavoju, jau pakėlė savo 
autoritetingi!, balsų prieš didžiojo melo užmačias. Tikėkime, kad jo pavyzdį 
seks visi, kam brangi yra žmonijos atctitis, kas nenori tos ateities kurti 
ant pliko materialistinio idealo, pavergiant jam žmogaus asmenybę. Tikėkime, 
kad melas, kaip>politikos priemonė, bus nuvainikuotas.

HITLERIO IR STALINO "DALYBŲ" DOKUMENTAI.

1939 m. rugpiūcio 23 d.. Hitlerio ir Stalino susitarimas, kuriuo Sta
linas davė Hitleriui laisvas rankas karui Europoje, turėjo du slaptus prie
dus. Tie priedai išėjo aikštėn tik po Nuernbcrgo teismo. Tuose prieduose 
Hitleris "atsilygino" Stalinui, "perleisdamas" Pabaltijį, Rytų Lenkijų ir 
Besarabija. Štai tie dokumentali

I. ‘ Maskva, 1939 m.rugpiūcio 23 d.
Susitarimo tekstas.

Šis tekstas yra toks: v y
"Nepuolimo sutarties tarp vokiečių reicho ir SSTRS pasirašymo pro

ga, žemiau pasirašę abiejų šalių atstovai svarstė visiškai slaptame pasi
kalbėjime klausimų'ą ie aėiojų šalių įtakos sričių Rytij Europoje nustaty
mų."

Šito pasikalbėjimo pasekmės buvo tokios:'
1§ - Politiškai - teritorinio pasikeitimo atveju žemėse, priklau

sančiose Baltijos valstybėms - Suomijai, Estijai, Latvijai ir Liatųvai - 
Lietuvos šiaurės sienų sudarys demarkacijos linija tarp įtakos sričių Vo
kietijos ir SSTRS. Abi šalys pripažįsta Lietuvos interesus į Vilniaus 
kraštų. ’ v

2§ - Politiškai - teritorinio, pasikeitimo atveju žemėse, priklau
sančiose Lenkijos valstybei, Vokietijos ir SSTRS interesų sritys bus at
skirtos maždaug linija, einančia pagal upes Naver, Viela,ir San. Kas lie
čia klausimų, ar pageidautina, abiejų šalių,interesų atžvilgiu^ išlaikyti 
nepriklausomų Lenkijos valstybę ir kaip turėtų būti nustatytą sios vals
tybės sienos, tai jis galės būti galutinai išaiškintas tik bėgyje toles
nės politinės raidos. Visokiu atveju ūbi vyriausybės išpręs šitų klausimų 
draugingo susitarimo keliu.

3§ - Kas liečia pietų - rytų Europą, STRS pabrėžia interesų, kurį 
ji turi Besarabijoje. Vokietija pareiškia,' kad ji neturinti jokio politi
nio intereso šitoje šalyje. v v

U-§ - Šis protokolas bus laikomas abiejų šalių visiškai slaptas.
/pas./:

Vokietijos vyriausybės vardu
J. von Ribbentrop 

STRS vyriausybės vardu
V. Molotov "

II, Maskva, 1939 rugsėjo 28 d.
"Slaptas susitarimas.

Žemiau "asiraš^ įgal’ot’ iai pareiškia, kad Vokietijos reicho ir 
/nukelta į 23-cių puslapį/
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...Po Lietuvą žiema. Nei žodžio nei rašto...
Maironis

Juodos eglią_viršūnės pašalusiai blaškosi saulėlydžio nurausvin
tame danguje. Gudus ūžesys plaukia viršum girios, įsiveržia į tankmę, 
švilpČioja tarp nulinkusią Šaką, atšiauriai gieda tarp jauną eglaiČią 
ir nuogą lazdyną.

Paskutiniuosius besibaigiančios žiemos sniegus išbarstę, augan
čios vėtros genami, debesys išbėgiojo, išsisklaidė, dingo.

Dangus nušvito kruvinomis žaromis, tą akimirką ėmė keisti spal
vas, tolydžio tamsėti, mėlynuoti, ir jau tik kažkur ten už tankmės, už 
kamieną ir nukarusią Šaką sienos, gęsta pasislėpusios saulės atspindžiai.

Patižęs sniegas stingsta, paliai kamienus suversti vėputinai 
apsitraukia plonyčiu stiklu.

Kiškią pėdą išmintas takelis - siaurutis, iŠ abieją pusią už
gultas didžiulią šniokščiančią eglią. Viršum tako siaurutis dangaus ruo
želis. Su kiekviena akimirka tamsėja, jungia besisiubuojančią medžią 
vainikus, pagaliau sumirga retomis žvaigždėmis.

Sunkiai keldama kojas, šąlančiu permirkusiu sniegu eina moteris, 
trumpais kailiniukais apsivilkusi, stora vilnone skara apsisiautusi. 
Tarpais, vis labiau šėlstančiai vėtrai dusliu vaitojimu smogus medžius, 
ji trūkčioja ir slenka toliau mirštamai pailsusio žmogaus žingsniu. Stai
gus vėjo gūsiai persmelkia kiaurai jos apdarą, šiurpina nuvargusį, skau
damą kūną. Šaltas prakaitas išpila kaktą, pečius, nugarą. Kojos tokios 
sunkios, su kiekvienu žingsniu vis sunkesnės.

Jau trečią dieną taip eina Agota Pakalniškaitė, prasigaudama 
giriomis, šunkeliais, baimingai aplenkdama bažnytkaimius, privengdama 
didžiąją kelią.

Aną naktį nakvojo Balčią dvaro šiaudą_stirtoj. Pakirdo prieš
aušriu pastyrusi nuo šalčio, drebėdama visu kūnu.

Ne pirmiena Agotai tos kelionės, bet tokios sunkios, kaip dabar,
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jai dar neteko atlikti. ~ > J/ '
Dieną ištižąs sniegas žlagsi, skečia slystančias kojas, naktį 

į gruodą sušąląs, kėikvieną žigsnį stabdo. 0 tos kojos tokios sunkios, 
sunkios. Šiandien kiaurą dieną tumulais dribo šlapias sniegas, permir
ki drabužius. Sijonas, tarsi medinis, daužo kelius. Dabar vėtra vŽgniau 
žia kvapą, net širdis tarpais apmiršta ir spurda, kaip pagautas paukš
tis .

Kitąsyk ji užeidavo į kaimus, traukdavo vieškeliais, o dabar, 
nelyginant šuną vejamas kiškis, kiškio pėdomis, giriomis, šunkeliais.

Ten, pasieny, Martynas Dauba ją prigrasino.
- Neik, - sako, - kur žmonės. Suuodė rupūžės. 0 jeigu įkliūsi

- neprasižiok. Kaip vilkai,tik zuja, tik zuja! Visus pražudysi - amen!
Kur tau ji prasižiotą, kur tau! Nė žodelio! Bene pati nežino... 
Tačiau pagalvojus, širdis dar neramiau imu daužytis, prakaitas 

aprasoja palinkusią kaktą. Agota stiprinasi, bet darosi baugu, taip b-, u- 
gu.

- Kankina, plaktinai užplaka... Antai Kaminskiuką Jonį pagavą 
tiek čaižė, tiek čaižė. Grandiniais apkaustė, išsivarė... Viešpatie, 
Tavo valia, - atsidūsta, persižegnoja ir paspartina žingsnius. - Vieš
patie, Tavo valia! Ne tiek Viešpats musą Jėzus kentėjo ant kryžiaus už 
teisybą ir svietą. Ką čia aš - krislelis, kirminėlis...

Taip guodėsi Agota Pakalniškaitė tos sunkios kelionės dienomis, 
šalo, neprivalgė ir su šventu atkaklumu siekė tikslo.

Kad viskas būtą,kaip paprastai. Kad nebūtą reikėją daryti to 
lanko giriomis - būtą jau buvusi šiltoje Vaineikią troboje, prieš sau
lei leidžiantis būtą parėjusi. 0 dabar - jau naktis užeina, ir kelio 
dar galas nemažas.

Taip greit temsta. Taip baisiai ūžia vėtra girioje, kaukia, lyg 
milžiniška vilką gauja. Kurtinančiame klegesyje girdėti kažkokie tary-

, -k . 
---

---
-
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turn Šauksmai, vaitojimai, tūkstančią kanopų trypimas. Akla staugianti 
baimė kyščioja nasrus iš miško gelmių, įpykusiais lazdynų virbais kapoja 
veidų, tirštais vėjo kumščiais užgniaužia kvapų, išsprogdina akis.v

Staigus vėjo puolis išrauna didžiulę eglę ir su lūžtančių saku 
trenksmu paguldo jų skersai takučio. Lyg juoda, baisi siena, šmėkštelėjo 
išvarta, užtvėrė kelių.

Agota persižegnojo drebančia ranka ir ryžosi. Pasuko pro krūmus '■y 
į kirtimų, į kelių, kurs traukėsi netoliese, tiesus, lyg iššautas.

- Pritūpsiu, pajutusi atjojant, šoksiu po eglele, - murma Agota 
ir, prasigavusi į kelių, paskutines jėgas sukrauna į apsunkusias kojas.

Plačiu keliu eiti tarsi lengviau. Nebeslegia kleganti tankme. Bet .. . 
vėtra kirtime dar labiau siaučia, kreivomis provėžomis suakėtas kelias 
dažniau suklupdo.

Krūtinėje kvapo vis mažiau ir mažiau. Akyse blykšČioja švieselės, 
mirga tarytum žvaigždės. Tarpais Agotai rodos, kad ji mato žiburius, lan
gus šviečiant. Malonus šilumos jausmas akimirkų apsiaučia jų, ji kiek 
ištiesia palinkusį stuomenį, valandėlę žvelgia į tamsius tolius ir sunkiai 
atsidūsta.

- Dar beržyno nepriėjau, o paskui pakaruoklio ųžuolas, o paskui 
dar laukais du viorstai, - galvoja ji mieguistai, nejausdama, kad lėtina 
žingsnius, kad kojos jai keistai pinasi.

Toks ilgas dabar atrodo jai tas kelias. Niekada toks ilgas nebuvo. 
Ir širdis čia apmiršta, čia vėl daužosi, lyg iš krūtinės iššokti norėdama. 
Vis dažniau prie gerklės prisirita tarsi koks gumulas, smaugia, kankina.

- Po Tavo apgynimu... -- šnabžda jos smogų apveltos lupos.
Šalimais suboluoja beržų kamienai, vaiduoliškais marškonais apsi

vilkę. Pasidaro lyg šviesiau, tik vėtra kaukia dar labiau įniršusi, dras
kydama nuogas, nulinkusias beržų skaras.

- Pakaruoklio ųžuolas tuoj už beržyno, o paskui jau laukai, - gal
voja Agota, ir čia pat kažkokia nauja baimė stveria jų už plaukų.

Agota nori tikėti klebono žodžiais, kad visa tai tik Žmonių prasi
manyta, kad ten nieko nėra. Ji nori tikėti ii' tiki, tačiau ten, kažkur 
tolimiausioj širdies kertelėj, tūno susigūžusi baimė ir prasiveržia kiek
vienų kartų, kai jai ten\a eiti pro tų vietų.

Pakaruoklio ųžuolas garsėja plačioje apylihkėje. Ten vaidenasi. 
Tamsiomis naktimis ten kėŽkas pragarišku balsu kvatoja, pasityčiojamai ky- 
lena, krizena ir vėl garsiai kvatoja. Ne tik žmonės išsigųsta to velniško 
juoko, bet ir arkliai pasibaido sukvatojus, ir pravažiuojančių žmonių šu- 
nes ničiodami kuria tolyn, kaip patrakę, tarytu:. vėzdais tvojami.

Iš piršto žmonės neišlauš. Vieta baisi! Pakaruoklio vėlė atgailau
ja, o velniai kvatoja, džiaugias.

Senis Jonaitis žino, iš kur tai radosi. Pamena. Ne kartų pasakojo 
Agotai ir kitiems. Per lenkmetį tai buvo, žvirgždas kaimo ūkininkas pasi
gedę jc pažadėtos dovanos, išdavė penkis namo sugrįžusius sukilėlius. Mas
koliai juos ten pamiškėje sušaudė. Bet nesidžiaugė anas Judošiaus sidab
riniais. Pradėjo nykti, džiūti, kaip iš galvos eiti, į bažnyčių liovėsi 
vaikščiojęs, o galop ėmė ir pasikorė ant ųžuolo šakos, paliai sušaudytų
jų kapelius, kur dabar kryžius prie kelio... Nuo to meto ir prasidėjo.

Agota kratosi visų tų atsiminimų ir minčių apie pakaruoklio ąžuo
lų, taČiai neįstengia. Drebančios lūpos kartoja maldos žodžius, o mintys, 
lyg karštinės pagautos, švaistosi, -plaka smegenis ir suka ratus vis apie 
tų pat.
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Kelias atrodo toks ilgas, vis ilgesnis; Rodos, jau visas amžius 
praslinko, kai ji įėjo į vieškelį. Kojų jau nebeskauda, tik jos keistai 
nutirpusios. Ak, atsisėsti, atsigulti, išsitiesti, užmiršti visa... Ji 
sukaupia paskutines jėgas, velka apmirusias kojas, slysčioja sušalusio 
ledo provėžomis. Nežiūri į persenusį ąžuolų, kurs stūkso Čia pat prie 
kelio, išskėtęs didŽiulęs Šakas,-tarsi šimtus rankų. Nežiūri ir mato.

Staigi baimė pagauna jų taip stiprini, kad nepasijunta pribėgusi 
kryžių. Krūtinėje akmuo, šonų lyg peiliu kas durstytų, širdis sustojo 
plakusi, lyg ko laukdama. Agota pamažėl! leidžiasi keliaklupsčia, sugru
busiais nuo'šalčio pirštais įsikibusi į aptvėrimo statinėlius.

- Viešpatie, Tavo valia, - šnibžda be balso ir vis labiau lenkia, 
si prie žemės.

Viskas aplinkui susijaukė, pragariškame vėtros klegesyje nuskam
bėjo velniškas kvatojimas, kažkas gailiai suvaitojo ir plonai, plonai 
sucypė, o paskui radosi minkšta tyla, ir žvaigždes, spindėjusios Agotos 
akyse, užgeso.

x ' x
X X

- Petrai, prie kryžiaus kažkas guli...
- Ką čia.moniji, - atsiliepė antras balsas su nepasitikėjimu ir 

lyg baimingai.
- Sustok, reik paveizėt, - griežtai pratarė anas ir iššoko iš 

vežimo, prikrauto maišų su miltais.
Petras nenoriai sulaikė arklius ir pasilenkęs pasižiurėjo į 

kryžiaus aptvare1ę.
Anas priklaupė ties sukniubusiu kunu, atkėlė jį veiuu į žvaigž

des ir, nustelbdamas vėtros triukšmų, sušuko Petrui:
- Lipk iš vežimo - Agota begulinti.
Petras sukruto.
Kai jau įkėlė j^ į vežimų, pirmasis vyras suskato kažko ieškoti 

ant kelio ir poliai kryžių.
- Ko ten grabalioji? - paklausė Petras.
- Agota ne tuščiomis ėjo. 0 čia nei krepšio, nei maišo.
- Tuščia jų. Žandarai, kaip šunes, liežuvius išleidę laksto, da 

ko gero, kaip tyčia, užguls.
- Durniaus šnektos. Užguls ar neužguls, o čia toks, dalykas... -- 

piktai riktelėjo anas, tačiau nieko neradęs, užsirioglino sint maišų

x
x x

Tik atmerkusi akis, Agota pajuto malonių, tokių trokštamų šili
mų. Išsyk ji neįstengė nieko įžiūrėti, tik pamatė gelsvų švieselę. Iš
girdo kažkieno balsus, bet nesuvokė žodžių prasmes. Kažkas apie ją triū
sė, kažką dirbo, tačiau jai buvo visvien.

Bet po valandėlės kažkoks stiprus stūmis iŠ vidaus grąžino jai 
sąmonę. Išgąsčio kupinomis akimis įsižiūrėjo į pasilenkusios ties ją 
žmogystos veidų ir staigu atsisėdo lovoje.

Ir tuoj pat atlyžo. Džiaugsmo šypsnis praskrido ankstyvų raukš
lių išvagotu veidu. Apie jų tri'sės Vaineikienė.

. ■ ’ “‘/M. ’».? .ūC; s ’
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trobų. Jai vis- 
skarų ir kaili-

dukteriai s

nustebusi.
skudurais.

Labar gota negalvojo, kaip pateko į Vaineikių 
kas atrodė paprasta ir lengva. Kol anoji vilko nuo jos 
nius, ji tik vos girdimu bd.su šnibždėjo:

- Garbė Viešpačiui... Garbė Viešpačiui...
Tik po valandėlės prabilo taisiau:
- Kojos... mano kojos... atriškit...
Vaineikienė nesuprato. Tarė čia pat stovinčiai
- Nuauk čeverykus.
Toji ėmė narplioti raiščių mazgelius.
- Kas čia da’ ar?! - netyčia balsiai pratarė ji
Agotos blauzdos buvo storos, it trinkos, apsukto
- Taigi... knygos... - prašnibždėjo ligonė.
Puolė abi su motina raiščių nuiminėti. Traukė iš po jų juodais 

odiniais viršeliais maldaknyges.
-- Va Jėzau, tetule, juk visos blauzdos kruvinos, pamėlusios!

- sušuko mergina, nutraukusi paskutinį tvarstį.
- Knygelių... kampai geležėlėmis... geležėlėmis apspausti... 

tai ir sukruvino... Kitaip negalima buvo... Žandarai, kaip vilkai.., 
tik zuja... tik zuja... Paslėpkit greičiau... kur žinot.., kur žinot...
- prašneko Agota, šyptelėjo ir, visiškai nuvargusi, vėl pasinėrė į 
šiltų, malonių užmarštį.

f

’•g

Fabijonas Never avižius, kilimo žemaitis, girnas 1899 m. 
Vienas iš nedaugelio lietuviu rašytojų beletristų, savo Siužetams pa
naudojusių istorinius motyvus, Neveravičius mėgsta vaizduoti bendros 
lietuvių-lenkų valstybės žlugimų 18 amžiuje ir bajorijos išsigimimų. 
Nesvetimos jam taip pat ir kitos temos. Iš jo romanų paminėtini "Elenos 
ir naktys", "Blaškomos liepsnos" ir kiti. Neveravičius yra išvertus ir 
garsųjį* V. Reymonto veikalų "Kaimiečiai". Rašytojas kaip pabėlis gyve
na dabar Vokietijoje ir uoliai dalyvauja lietuvių pabėgėlių visuomeni
niame veikime.
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Juozas L i n g i s

LAISVĖS LIETUVA NIEKADA

NEBUVO PRARADUS

Tie, kuriems musą tautos ir valstybes istorija nežinoma, mano ir ti 
ki, kad tik po pirmojo pasaulinio karo lietuvio sąmonėje gimė 3<aisvės ir 
nepriklausomybes idėja, o Lietuva atsirado kaipo tolaikinės konjunktūros 
išdava. 0 tie, kurie šiek tiek labiau po istoriją pabiridę. kad ir nepanei
gia mums buvusios laisvės ir nepriklausomybes, bet prisiskaitę klaidingų 
istoriką yra įsitikiną, kad Lietuvos laisvė ie nepriklausomybe pasibaigė 
kartu su Liublino unija 1569 m. Bet ir Liublino unija nepanaikino Lietu
vos. laisvės ir nepriklausomybės. Jau paties Liublino seimo išvakarės duoda 
gražią epizodą, kaip lietuviai gynėsi tos unijos ir darė pastangas jos iš
vengti. Pirmiausia lietuviai anksčiau patys atskirai pasitarę sutiko į sei
mą vykti tik tada, kai iš karaliaus Zigmanto išgavo raštą, garantuojantį, kao 
ten niekas ją neversiąs sudaryti jiems nepriimtinos unijos: jei nesusitar
sią, galėsią laisvai nėkieno netrukdomi išvažiuoti. Bet, deja, karalius 
šį savo pažadą sulaužė. Derybą pradžioje lietuviai pasiūlė savo projektą, 
remdamiesi Lietuvos Statutu. Lenkai siūlomu projektu pasipiktino ir derybą 
pagrindai! dėjo kitus aktus. Lietuviai tada pareiškė, kad toliau jie nebe
sikalbės ir pasitraukė iŠ seimo. Karalius vėl turėjo ieškoti kompromisą 
dalis deryboms suvesti. Ir pačiame Liublino seime butą gana aštrią sceną. 
Lietuvą, kaip žinome, seime atstovavo Mikalojus Radvila Rudasis, ZemaiČią 
seniūnas Jeronimas Katkevičius ir vicekancleris Eustachijus Valavičius. Kai 
besiginčijant Krokuvos vyskupas Padnievskis pareiškė, kad Lietuvą Lenkijos 
kartinai padovanojęs Jogaila, tada Katkevičius ironiškai atkirto: "Jei mes 
jums dovanoti, tai kam jums dar derėtis dėl unijos?" 0 Radvila dar griežčiau 
pareiškė: "Niekas negalėjo musą dovanot5. nes mes esame laisvi žmonės... 
Ponams lenkams Lietuva dovanodavo šuną skaliką, žirgelią žemaituką, bet ne 
nūs, laisvus ir garbingus žmones. Tad kiekvieną, kurs norėtą mane pavergti, 
aš laikyčiau tironu, o ne savo viešpačiu".

Laiko situacija privertė lietuvius kompromisui, bet tas paktas ne- 
suliejo Lietuvos su Lenkija - Lietuva kaip buvo, taip ir liko atskira vals
tybe su savo teritorija, turėjo atskirą savo valdžią, atskirą kariuomenę, 
atskirą iždą, atskiras teises. Visa tai leido Lietuvai savarankiškai gyven
ti, savarankiškai savo reikalus tvarkyti ir sau reikalingus įstatymus leis
ti.

Su Zigmantu Augustu pasibaigė Lietuvą ir Lenkiją valdžiusios Gedi
mino šeimi s šaka. Lietuva niekada iš pradžios nepripažindavo lenką išrintą 
karalią savo kunigaikščiais ir tik kai pastarieji iškilmingai raštu priža
dėdavo respektuoti ją teises, atitaisyti lenką padarytas skriaudas, suteik
ti tas- tikrą atskirą privilegiją, tada ir Lietuvą lenką išrinktą karalią 
pripažindavo ir savo valdovu. Steponui Batorui, pav., karūnuojantis lenką 
karaliumi, atvyko speciali lietuvią delegacija ne karaliaus, savo kunigaikš
čiu paskelbti, bet įteikti jam griežtą protestą, kad jis nesivadintą Lietu
vos didžiuoju kunigaikščiu, nes lietuviai nėra sutikę su jo išrinkimu. Ir 
tik kai Batoras prižadėjo išpildyti lietuvią statomus reikalavimus, lietu
viai pripažino jį savo valdovą. Taip buvo ir su visais kitais valdovais.
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20
0 kai karalium buvo renkamas švedų Vazų dinastijos karalius Zigmantas 
Vaza, lietuviai jo nepripažino tol, kol jis neišpildė visų jų statomų rei
kalavimų, tarp kurių svarbiausias buvo Lietuvos Statuto trečiosios laidos 
besąlyginis patvirtinimas. Toji Lietuvos Statuto 1588 m. laida veikė Lie
tuvoje ligi 1840 m., kada Lietuvoje buvo įvesti rusų įstatymai.

Lietuva po unijos netik vidaus, bet ir užsienio reikaluose vedė 
savarankišką politikų. Kancleriai, kurių kiekvienoje valstybėje buvo po 
du, buvo savų valstybių reikalų saugotojai ir jiems priklausė santykiai 
su užsieniais. Kadangi abiejų valstybių pažiūros į užsienio politiką labai 
dažnai diametraliai skirdavosi, tai užsienio reikalai tarp kanclerių buvo 
padalyta pagal atitinkamų valstybių kaimynystę, pagal esamos užsienio prob
lemos aktualumą vienai ar kitai valstybei.

Lietuvai, žinoma, rūpėjo pirmiausia artimiausi kaimynai, o didžiau
sių sunkumų tada Lietuva turėjo su Maskva, tad santykiai su ja buvo Lietu
vos kanclerių reikalas. Jie antspauduodavo visus į Maskvą siunčiamus doku
mentus, ten vykstančių pasiuntinių instrukcijas, priiminėdavo iš Maskvos 
gaunamus raštus, atsakydavo į juos karaliaus vardu, saugodavo Lietuvos 
metrikos archyve visas su Maskva sudarytas sutartis. Tai buvo jų pareiga 
ir teisė, nuo kurios jie niekad nenorėjo atsisakyti ir nuo Lenkijos kanc
lerių kišimosi visada gynėsi. Ir viešoje audiencijoje priimant Maskvos pa
siuntinius karaliaus vardu kalbėdavo lietuvis. Lenkai, žinoma, reikalų iŠ 
karaliaus jiems tas teises priskirti, tada Lietuvos kamcleris Radvila pa
reiškė griežtą protestą: "Lenkams užtenka Romos, prancūzų, imperatoriaus, 
turkų, totorių ir kitų legacijų, kurias Koronos oficialistai sau pasiėmė. 
Dabar gi jie įžūliai braunasi ir prie Maskvos pasiuntinybės. Arba tegul 
lenkai užleidžia Lietuvos antspaudininkams trečdalį visų legacijų, arba 
tegul mums palieka Lietuvai kaimyniną ir artimą šiaurų". Kai vieną kartą 
Maskvos pasiuntiniams atsakyti karalius leido abiejų kraštų kancleriams, 
tai po to lietuviai iš karaliaus išreikalavo specialaus dokumento, kad tai 
buvo leista tik vieną kartą ir kad šis atsitikimas negalės sudaryti jokio 
prejudikato ateičiai.

Maskvai aprimus ir sudarius amžinos taikos sutartį su ja, tarp Lie
tuvos ir jos nebebuvo jokių teritorialinių ginčų, tad ir užsienio poltika 
su Maskva atsidūrė visai kitoje plotmėje. Bet tuo laiku Lietuvos užsienio 
politikoje iškyla naujas faktorius - Švedija. Santykiuose su švedais ir 
kulminavo Lietuvos užsienio politikos savarankiškumas unijos laikais. Kon
fliktas kilo su Švedija pirmiausia dėl Zigmanto Vazos teisių į sostą, šve
dų puolama Livonija priklausė ir Lietuvai ir Lenkijai, bet visa karo naš
ta krito ant vienos Lietuvos pečių. Lietuvos lauko hetmonas Kristupas Rad
vila, neprisišaukęs lenkų paramos ir graudendamasis dėl "vargšes Lietuvos" 
likimo, pagaliau nutarė veikti savo rizika ir 1622 m. Lietuvos vardu pada
rė paliaubas su švedais. Švedams Radvilos parašo pakako, nes jie žinojo, 
kad visa tauta eina su juo ir tam žygiui pritars, o ką pasakys lenkai jiems 
buvo nesvarbu.Paliaubos sukėlė baisų karaliaus pasipiktinimą.

Kitas toks žygis buvo padarytas Lietuvos vyriausio hetmono Sapie- 
hos 1626 m., kurs be lenkų ir karaliaus žinios padarė 4 mėnesių paliaubas 
su Švedų karalium Gustavu Adolfu, kurs karą tada buvo perkėlus į Prūsiją. 
Vilniuje susirinką lietuvių senatoriai tam jo žygiui visai pritarė. Apie 
paliaubas buvo paskui praneštu karaliui ir lenkų senatoriams, kurie, žino
ma, pakėlė baisia audrą. Karštame 1627 m. Naugarduko seime Lietuvos lauko 
hetmonas jau minėtas Kristupas Radvila, nors prie paliaubų pats ir nepri
sidėjęs ir ant Sapiehos pykęs už nesenai paveržtą didžio hetmono vietą, 
bet kaip lietuvis patriotas į lenkų priekaištus atsako su karšta ironija;
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21 -"Lietuva del paliaubų kalta, kad bėdoje nenorėjo pražūti be ponų lenkų 
sutikimo, kad, neįžoisdama jų teisių, vis dėlto apsaugojo savo sienas, ku
rių saugumas buvo sugriautas sunaikinus, o paskui atleidus jos kariuomenę. 
Kadangi mūsų unija bei draugiškumas su ponais lenkais negali kenkti nė vie
nos pusės veiksmų laisvei bei gerbūviui, tad reikia prašyti, kad ponai len
kai nesistengtų surišti mūsų rankų tokiais atvėjais, kada jas atpalaiduoja 
gimtoji teisė, nes ir ponams lenkams Valakijoje buvo galima tų patį daryti 
be mūsų".

Bet pats apogėjus nepriklausomos užsienio politikos buvo padarytas 
trečioje separatingje taikoje ir net unijoje su švedais(tuę pačiu iš viso 
nutraukiant santykius su lenkais) Kėdainiuose 1655 m. Toji plačiai žinoma. 
Kėdainių sutartis buvo padaryta vadovaujant Kristupo Radvilos sunui hetmo- 
nui Jonušui Radvilai. Radvila buvo apšauktas išdaviku. Šio Lietuvos žygio 
motyvai buvo tie patys, kaip ir pirmose sutartyse. Pats žingsnis, tiesa, 
daug didesnis - unija nutraukta, didysis Lietuvos kunigaikštis Jonas Kazi
mieras detronizuotas ir pakeistas Švedų karalium Gustavu. Radvilos pagrin
dinis tikslas buvo gelbėti iŠ visų pusių suspaustų kraštų. Prie to jo Žygio 
prisidėjo ne tik jo draugai ir šalininkai, bet ir visi, kurie dar nebuvo 
taip susirieję, kad nebegalėtų ečsti už bendro derybų stalo.

Pasibai.us karams su Švedija, Lietuvos užsienio politikoje nebebu
vo tokių svarbių reikalų, kurie verstų ją atskiram politiniam žygiui, bet 
iČia neapsieita be to. Vienas toks žygis buvo padarytas vad. šiaurės karo 
metu. Kai Lenkija dar tebesiprieŠino Augusto II pastangoms sutaikinti Res
publikų, su caru Petru I, lietuviai netik palaikė santykius su juo, bet ir 
padarė su juo sąjungos sutartį.

Tie visi savarankiški Lietuvos užsienio politikos pareiškimai buvo, 
žinoma, išsiveržimai iš konstitucinių rėmų, bet jie buvo daromi atsižvel
giant į valstybinius Lietuvos interesus. Šių žygių tegalėjo griebtis tik ti , 
kurie jautėsi turį tikrų galių Lietuvoje ir galį kalbėti jos vardu

Pasidalinus jau merdėjančių Respublika 1795 m., užėmus jų ir pradė
jus rusinti, negalima kalbėti apie kokių laisvą bei ųepriklausomybę. Bet 
laisves diegas nors ir ne saulėje, bet gyveno ir brendo požemy ir laukė 
progos visu savo gajumu vėl iškilti į paviršių. Vilniaus uiversiteto įžieb
ti laisvės Šūkiai ne silpnėjo, o darėsi vis ryškesni. 1831 ir 1863 m. suki
limai ar tai nebuvo mėginimas tų požeminį laisvės diegų iškelti į saulę, 
knygnešių žygdarbiai ir pasiaukojimas ar nebuvo laisvės tęsimas, raginimas 
ir ruošimasis ateinančio kovom. 1905 m. revoliucijos aidai ar nebuvo žygis 
ta pačia kryptimi. 1917 m. Vilniaus sešnas ar nebuvo viešas šūktelėjimas to 
laisvės balso, kurs nebepajėgė ilgiau likti užgniaužtas laisvės ir nepriklau- 
somybės ištroškusių lietuvių krūtinėse. Amžiais budėjimas vainikavosi užslo
pintos. laisvės ir nepriklausomybės nauju atgimimu 1918 m. 1 asario 16 d. 
1918-20 m. laisvės kovos įrodė, kaip lietuvis atgautų laisvę brangina.

Laisvės ir nepriklausomybės idėja per 22 laisvo gyvenimo metus am
žiams suakmenėjo lietuvių sąmonėje, taip kad ir barbariškiasia ugnis nesu- 
tirpdys jos lietuvių širdyje.

Per septynis metus įvairių svetimų diktatūrų draskomas lietuvių 
kūnas susilpnėjo, bet jo dvasia pasidarė dar budresnė, laisvės ir nepriklau
somybės idėja kietesnė ir ryžtingesnė. Kovos už laisvę ir nepriklausomybę 
nenutruko; politinėje plotmėje Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės teisės 
ginamos Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, už krašto laisvę kovoja 
mūsų partizanai vietoje. Ta kova pralaimėjimu baigsis tik tada, kai nei Lie
tuvoje, nei tremtyje nebebus gyvo nė vieno lietuvo. Bet ir tada, jei kas 
pažvelgs į paskutinio mirusio lietuvio akis, pastebės Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę suakmenėjusią jo akių lėliukėse.
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PRANCŪZO BALSAS PRIEŠ^BALTIJOS TAUTŲ PRIESPAUDĄ
Lietuviu politikų ir laikraštininkų sluoksniams gerai pažįstamas pran

cūzu rašytojas Henri d e C h ambon praėjusiu mėtų rudeni, ^paskel
bė savo dar Vieną, knygą-apie Baltijos valstybes, pavadintą "La tragėdie dės 
nations baltiquesn - Baltijos tautų tragedija.Knyga turi siuos skyrius: 
1.Rusija laužo sutartis, 2.Sovietų ’agresija, 3. Lietuva po pirmąją sovietų 
okupacija,4-. Vokiečių okupacija, 5* Dabartinė padėtis Lietuvoje, 6.Ekonomi
nė būkle, 7. Latvija po svetimųjų okupaciją,8.Prieglaudos teisė ir Švedija, 
Amerikos nusistatymas, 10. Baltijos valstybės kreipiasi į civilizuotą pasauk 
Ii, 11. Teisinė Baltijos valstybių būklė.Visi skyriai gausiai dokumentuoti, 
visur paduotais dokumentais remiama Baltijos tautų teisė į laisvų ir ape
liuojama į kultūringojo pasaulio sąžinę.Užbaigoj e autorius primena gausius 
kultūrinius Baltijos tautų ryšius su prancūzų tauta ir, cituodamas Prancū
zijos himną, ypatingai jaudinančiai apeliuoja įc.pracūzų tautą.

"Allons,enfants de la patrįe,
Le juor de lą gloire ėst arrive"..
/Štai, tėvynės sūnus, garbės diena atėjo.../

M "Po amžių kovų, sutrauką vergijos pančius,.dabar jie garsino savo 
išsivadavimą ir pagaliau įgytą nepriklausomybe.Atėjo pagaliau toji taip 
laukiama garbės diena, ir tėvynė tapo laisva.

"Kai mokiniai suaugo ir išvyko kovoti už savo laisvą, vėl iš jų lū
pų pasigirdo mūsų nemirštamo tautos himno žodžiai:

"Contre nous de la tyrannic
■ . /L'ctendard sanglant ėst leve."

/Prieš mus iškelta tironijos kruvina vėliava./
"Daug jų žuvo ir daug jų dar kotooja prieš tironiją. Ar ant^Beine’os 

krantų jų balsas neras jokio atgarsio?Klausykite, kaip prie jūsų saukiasi 
estų, latvių ir lietuvių partizanai:

P,n.tondez - vous, dans nos campagnes 
Mugir ces fėrooes soldats... 
Ils viennent j usque dans nos bras 
Egorger nos fils, nos compagnes. v 
/Ar girdite jūs, kaip mūsų kaimuose šūkauja šie žiaurūs ka

reiviai? Jie smaugia mūsų vaikus, musų žmonas jau mūsų akyse/. Ir tai,deja, 
tik liūdna realybe,kurią galima pasidaryti išvadoje, skaitant pirmuosius 
puskapius. " v

"Ar liksite kurti.ir nebyliai jūs,palikuonys Didžiosios Armijos ka
rių, ‘’kūrie pirmieji norėjo suteikti eitoms tautoms laisvą; anūkai tų I83O 
ir 184-8 m.m. vyrų, kurie po visa Europą paskleidė tautines nepriklausomy
bės ir žmonių brolybės idėjas; 1914- m. kariai, kurie kovojote už visų pa
vergtų tautų‘išvadavimą ir kurie savo pergale patikrinot Baltijos valsty
bių nepriklausomybę; Prancūzijos partizanai, kurie juk esate solidarūs su 
jūsų broliais lietuviais, latviais ir estais, nes jie_kovoja dėl tikslo ir 
dėl idealo, kurie buvo ir turi palikti visam laikui jūsų?"

"Ar liksite jūs kurti ir nebyliai, Prancūzijos respublikonai ir de
mokratai, kurie pagrįstai keliate balsą prieš žiaurumus^ įvykdytus mūsų 
krašte, Vokietijoj ir kitur, ir pirštu nepajudinate prieš žudymus ir depor
tavimą tūkstančių žminių, kurių vienintelė kaltė yra noras matyti savo tė
vynę laisvą ir nepriklausomą? Kodėl tylite jūs, socialistai^ kurie į savo 
manifestą prancūzų tautai bendrų rinkimų proga esate įrašę žodžius:'Bet pa
saulis nebus laisvas, kol nors viena tauta bus pavergtal"Ąr jūsų akimis 
žiūrint,--pavergimas yra geografinio pločįbo klausimas? Kodėl tylite jūs, 
krikščionys - demokratai, kurie skelbiates dvasios vertybių gynėjais? Ar
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sutriko nuo "Stalino sau-
šios vertybės nėra tos pačias visose šalyse ir ar Kristaus mokslas nėra 
univcrsalus?Ar jūsų protas ir jūsų sąžinė taip 
lės", kad jums j au neįmanoma pamatyti tai, kas dedasi anapus sienos, kurią 
Churchill'is pavadino "geležine uždanga"?Jcigu jau taip būtų, tai neliktų 
vilties į ateitį, kuri gali būti graži,jeigu tik ji remsis teise, teisin
gumu ir laisve visiems."-

iš to fakto, kad knyga yra išleista "Revue parlamentaire",turinčios 
plačias šaknis prancūzų visuomenėje, reikia spręsti, kad taip, kaip Henry 
de Ohambon, šiandien galvoja ne vienas prancūzas. Juk ne kur^kitur, kaip p 
prancūzų tautoje išaugo ir susiformulavo idėjos, kurios iki šios dienos yra 
padėtos žmogaus ir tautos teisių gynimo pagrindan.Šį kartą garbingo pran
cūzo balsas, už tas.teises autoritetingai paskelbtas, gali būti musų sutik
tas tik su gilaus dėkingumo jausmu. Jis stiprina mūsų viltis ir pasitikė
jimą taus aukštais moraliniais principais, kuriais remiasi mūsų laikų civi
lizacija.

NAMAI
Henrikas N a g y g
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Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo - 
Bus skaidri,’ salta žiemos naktis: 
Svies didžiulės žvaigždės tolumoj 
Ir beržai stovės šalikelėm balti.

Tai prieisiu kelią į namus.
Tolumoj suvirps varpeliai - ir skambės, skambės 
Grįžulas tarp ąžuolo šaką plazdės — 
Didelis, liepsnojąs, neramus.

Ir prieisiu aš namų duris -
Pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
Plazdančios ugnies ant mano veido kris. 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis.
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/atkelta iš IJ-to puslapio/
STRS vyriausybės susitarė sekančiu būdu:

1939 m. rugpiūčio 23 d. slapto protokolo 1§ pakeistas ta prasme, 
Lietuvos valstybės teritorija pereis į STRS interesų sritį, tuo tarpu, kai 
iš kitos pusės Lublino apskritis ir Varšuvos apskrities dalis pereis į VokiC' 
tijos interesu, sritį. Tuojau po to, kai Sovietų Sąjungos vyriausybė imsis 
specialiu priemonių‘savo interesams Lietuvos teritorijoje apsaugoti, dabar
tinė Vokietijos - Lietuvos siena bus ištaisyta tikslu nustatyti paprastą ir 
natūralią sieną tuo būdu, kad lietuvių.teritorija, esanti į pietvakarius nuo 
linijos, pažymėtos čia pridedamame žemėlapyje, priklausys Vokietijai»

Toliau nustatoma, kad šiuo metu galiojautieji ekonominiai susitarimai 
tarp Vokietijos ir Lietuvos nebus trukdomi anksčiau minėtomis Sovietų Sąr 
jungos priemonėmis.

Vokietijos vyriausybės vardu STRS vyriausybės vardu
J. von Ribbentrėp V. Molotov "

Pastaba: iš pilnojo 2. ęįokumcnto teksto matyti, kad Hitleris buvo 
"dovanojus" Stalinui ne visą L otuvą, o tik iki tam tikros linijos - aišku, 
iki Nemuno. Apie tai, nežiūrint sutarties griežto slaptumo, Lietuvoje buvo 
plačiai kalbama. /Red./

4
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Jau virš 3000 metų estų protėvių gyventa dabartinėje jos teritori
joje, taigi, jie kartu su lietuvių ir latvių protėviais yra pirmieji mums 
žinomi Pabaltijo gyventojai. Jei jau kalbėti apie istorinų teisų į Pabal
tijo kraštus, tai ji išpuola tik minėtoms tautoms.

Šių dienų Estija su ryškiai nustatytomis geografinėmis sienomis 
rytuose - Peipuso ežeru ir Narvos upe - jau nuo ankstyvųjų priešistorinių 
laikų, jaunesniojo akmens amžiaus, sudaro atskirų savarankiškų kultūrinu 
sritį. Estija, kaip ir Lietuva su Latvija, kultūriniai niekada nepriklau
sė rytams. Jos aktyvusis kontaktas jau nuo ankstyvų laikų buvo pietuose 
su kaimyninėmis tautomis, latviais, lietuviais ir prūsais, o vakaruose su 
švedais. Didžiulė rusų žemuma niekada nėra buvusi kultūros židiniu Pabal
tijo tautoms, o tik antraeilis kraštas ekonominei politikai.

Tryliktame Šimtmety ostija sudarė iš autonominių sričių dar gana 
palaidų sąjungų. Nežiūrint tos administratyvinės decentralizacijos, estų 
kova su vokiečių ordinu buvo ilga, atkakli ir garbinga. Tik po 20 metų 
aitrių kovų pavyko estams smogti gerų smūgį įvairiems toulaikiniems prie
šinus .

Laisves ir nepriklausomybės tradicija tautoje buvo tokia stipri, 
jog ji daugiau kaip po šimto metų - ankstyvaisiais viduramžiais 1343-45 m. 
- išsiliejo kruvinu sukilimu. 1227-1561 m. Estija ir dabartinė Latvija 
buvo vokiečiu kolonizatorių ir ordeno riterių buvo padaryta ordeno vals

tybe. Nors pa^ių estų politinis vaidmuo savame krašte, palyginti jį su 
ankstyvesniais laikais, ir nuseko, bet vidiniai negalima vadinti tos or
dino valstybės atskira vokiečių provincija, kaip kad klaidingai kaikur 
ligi šiol buvo manyta. Ordeno valstybe buvo, palyginti, savarankiška, ku
rioje vietinės tautos, estai ir latviai, ir toliau vaidino svarbiausių 
vaidmenį. Kaip paskutiniai istoriniai tyrimai rodo, kų ir medžiaginė vi
duramžių kultūra Pabaltyje patvirtino, kad nei estų, nei latvių ūkininkai 
ordino'valstybėje buvo laisvi ir gyveno, palyginti, gana gerui.

Ordino valstybei žlugus 1560-61, dabartinės Estijos ir Latvijos 
provincijos savo visumoje neatiteko kaipo atskiros provincijos tuolaiki
niams galybės faktoriams, Švedijai ir Lietuvos-Lenkijos valstybei, bet 
daugiau ar mažiau buvo savarankiški valstybiniai vienetai - hercogystės 
Estija ir Kuršiai^Kurliandija). Net ir inkorporuojant į Rusiją 1721 m. 
pasiliko šie Pabaltijo kraštai autonominiai krašto valstybėje ir tokie 
pasiliko net iki rusifikacijos periodo .19 amžiaus pabaigoje.

Klaidinga yra nuomonė, kad Pabaltijo valstybės Estija,Lietuva ir 
Latvija atsirado tik 1918 m. kaipo pirmojo pasaulinio karo išdava. Garsi 
dr garbinga Lietuvos, kaipo laisvos tautos ir nepriklausomos valstybės, 
istorija yra visiems žinoma. Bet ir Estija su Latvija jau nuo priešisto
rinių laikų užimu savarankiškų pozicijų nors ir su aprėžtu suverenumu ir 
kaituliojnnČiomis politinėmis teisėmis. Taigi negalima kalbėti apie Pa
baltijo valstybes kaipo apie naujus ir priepuolamus junginius - jų valsty
bingumas siekia netik Lietuvoje, bet ir Estijoje su Latvija gilių istori
nių tradicijų. Pabaltijo valstybinio suverenumo troškimas nepasirodo kaip 
kokia attikmena, bet 1918-20 m. buvo aktyviose kovose iškovotas ir apgin-
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Aleksis

R a n n i t
Dievui Artistui, -
Rankos jtim skaudžiai prikaltos, -
Lietuva, meldžias
Kryžiai, no lygumas baltas.

LIETUVOS Degančios gėlės 
Kryžių apipina veidų.

KRYŽIAI Sveikint gegužiui
Jos iš dangaus nusileido.
Debesys vysta
Grožy, kurs tirpdomas dingo.
Sutemos glosto
Kryžių paveikslų skausmingų.
Temstant gi«irėja
Sielvartas bent valandėlei.
Kopose kryžių
Spindi šviesa ir šešėliai.
Kopose kryžių
Dėmės auksines palieka.
Nuolankiai slėpki
Skausmų savy i. tylėki.

Išvertė Henrikas Radauskas

Aleksis Rannit yra vienas iš jaunųjų estų poetų. Daug kartų viešėjus 
Lietuvoje, vedęs lietuvaitę ir labai pamilęs musų kraštų. Dabar gyvena 
tremtyje Vokietijoje ir daug dirba estų lietuvių tampresniam, susibičiu
liavimui .

tas. Jeigu Pabaltijo valstybes būtų buvusios konjunktūros išdava, jos ne
būtų padariusios tokio didelio šuolio į priekį tiek ekonominėje, tiek kul
tūrinėje srityse, kaip kad jos parodė-per, palyginti, trumpų 1918-1940 m. 
laikotarpį. Pabaltijo valstybiškume kulminavo tos jėgos, kurios per amžius 
buvo ruošiamos ir brandinamos. Net ir kritiškiausias stebėtojas negali 
nekreipti dėmėsio, kad, pavyzdžiui, jau 1935 m. Estija šventė 400 metų 
jubiliejų nuo pirmosios knygos estų kalba pasirodymo, kad Taline jau 1630 m. 
buvo gimnazija, kad 1632 m. buvo įsteigtas Tartu universitetas, kad Estų 
Mokslo Draugija, Estų Akademijos pirmtakė, veikia jau nuo 1839 m. Estiška
sis elementas jau nuo 1918 m. netik išorini politiškai, bet ir vidinai eko
nomiškai bei kutūriškai perima krašte vadovaujamų vietų, nes kitaip juk 
nebūtų buvę galima vadovauti ir išlaikyti savarankiškų valstybinį gyvenimų. 
Valstybinis savarankiškumas, be abejojimo, yra realiausia ir geriausia for
ma vistų Pabaltijo tautų jėgas panaudoti produktingam bendram žmogiškam 
ūkio ir kultūros interesui. Pabaltijo valstybės šiandien neatsižada netik 
joms nėkieno neužginčijamos teisės, bet ir naudojimosi pasaulio bendruomene.

Jau antrų kartų sovietinės fašistinės valstybes okupuota Estija, Ka: i; 
ir kiti Pabaltijo kraštai, yra priversta sa\o kulturinį lygį ir gyvenimo 
standartų nusmukdinti ir beteisiškume bei te ore gaišti. Bet Pabaltijo tautų 
nariai yra nepraradę vilties, kad Atlanto deklaracija ir jiems bus taikoma, 
juo. labiau nė vienas pabaltietis nėra praradęs savo asmeninio tikėjimo, kad 
jo troškimai išsipildys ir kad ilgalaikės tautos ir pasaulio visų laisvų 
tautų bendruomenės vardan greit bus atstatytos laisvos Pabaltijo valstybės.
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Tdvelis nupiešd man vytį, 
Aš veliavšlą nudažiau - 
Ji popierinė ir mažytš, 
Bet man už viską švies gražiau!

Geltona, žalia ir raudona 
Vėjeliui pučiant mirguliuos - 
Viena primins rugelių duoną, 
Kita kaip sodai mūs žaliuos.

0 ta trečioji, tartum kraujas,
Vis
Kol
Kol Vytis laisve jai parneš.

neramins ilgai manąs, 
švies tšvynei rytas naujas,
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Po
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Gera buvo Birutėlei, 
Ir širdele jos rami 
Po tėvynės debesėliais, 
Po tėvynės dangumi.

Ten, kur kapas savanorio, 
Pilkalnėly aukštame, 
Ji šešiolikta vasario 
Puošė jį gėlėm kasmet.

Ku-ku, ku-ku - ji kukavo 
Su raibąja gegute, 
Su voveryte grybavo 
Žalio Nemuno krante.

Kai sulaukdavo Velyką 
Po žiemos Šaltą dieną, 
Daug pripynė ji vainiką, 
Pridainavo daug dainą.

Prašė Jėzų ir Mariją, 
Kad tėvyne Lietuva 
Po sunkiu dieną vergijos 
Amžią amžiais but laisva.

Gera buvo Birutėlei, 
širdelė jos rami 
tėvynės debesėliais, 
t ė vynė s dangumi.

PO TĖVYNĖS DANGUMI

27
Vytė Nemunėlis

Ten, kur ošia aukštas Šilas, 
Pasistiebąs tarp šaką, 
Klausė ji dainą vaidilos 
Iš seną seną laiką.

28



APIE PADĖTĮ LIETUVOJE IŠ"TARYBINES" SPAUDOS PUSLAPIŲ,

Redakcijos pastaba: Čia paduodame, atatinkamai sutyarkę, visa eile 
įstrauky isv"Ticsos","Taryby L etuvos", "Valstįo- 
ciy laikraščio" ir kity. Komentary nededame - iš
traukos pačios už save kalba,..

KRAŠTO ūkis.
" S t u.rn b i u j y m e d ž i a g y gamykla!’. Krosnis per 

du motus .nedavė nei v’ienos ply’tos,nei vienos 
c e r p ė s o Tai nenuostabu, jei turėti galvoje, kad tik per paskutinius 
du mėnesius gamykloje pasikeitė du vadovai, čia niekas nenori eiti dirbti 
direktorium todėl, kad gamykla visai sugriuvusi, daugelis kvalifikuotu dar- 
bininky, negaudami atlyginimo po kelis mėnesius, priversti pasitraukti is 
įmonės.' Toks pat žaidimas su direktoriais pastebimas ir kitose miesto įmonė
se. šiais metais tabako fabriko pasikeitė keturi direktoriai. Fabrikas neį 
vykdo programos. Trys direktoriai pasikeitė muilo gamykloje, visuomeninio' 
muitinimo trestui "Valgis" vadovauja jau ketvirtas direktorius, kurį taip 

j pat, reikia pasakyti, rengiamasi pasalinti. Miesto prekybos organizacijai 
"Rūta” vadovauja jau trecias žmogus. Grobstymai, vagystės, išeikvojimai 
šioje organizacijoje tapo kasdieniniu reiškiniu" /"Tiesa" nr. 196, 22.8.1+6/ 

"Utenos apskrities kooperatyvy s y j u n- 
g a nesirūpina maisto produkty savalaikiu pristatymu gyventojams, kai mics-. 
te negaunama duonos po 4—5 dienas, kad valsciy kooperatyvai neaprūpinami rei
kalingu duonos kiekiu, pav»,Molėty kooperatyvas reikalavo gyventojams 9OOOkg-<r, 
o jiems buvo išskirta tik 6OOO‘kg. Dar blogesnė padėtis su kity produkty iš
davimu." /"Tiesa" nr. 195, 21.3.1946/.

"Vilniuj v e i .k i a kelios "Valgio" tres
to užkandine s^. Atėjęs žmogus valgyti turį ilgui.laukti. Pav., 
užkandinėje nr. 4-., esančioje Vilniaus gatvėje, ir užkandinėj e .nr. 1., Pi
lies gatvėje, buvo pilna žmoni y, laukiančiu valgyti, bet padavėjos prie sta— 
liuky nesiteikė prieiti, jos nerangiai sukiojosi apie bufety, kitos kažkur 
užkulisiuose kvatojo... Stinga užkandinėse.kultūros,^stinga ir sanitarines 
priežiūros. Staliukai neaprūįinami peleninėmis, nuorūkos metamos ant grin
dy, dėl ko reikia dažnai.šluoti ir sukelti dulkiy debesis bevalgant. Valdan
tiems nepaduodamos sakutės, nėra ir peiliyj paduodama sumirkyta duona. Mera 
valgiy pasirinkimo." /"Tiesa" nr. 195, 21,8.1946/.
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• . 29"Užtenka užeiti į Raseinių a p s k r . Vykdomojo 
Komiteto žemę sy ūkio kooperacijos sektorių, kai 
tuoj įsitikintum, jog iki žios dienos žemės ūkio kooperacijos veikla teeg
zistuoja tik popiežiuje. Sektoriaus vedėjas drg. Katkus rašo į žinių lapelį? 
Raseinių valse - 5S nariai, Betygalos - įjj, Šimkaičių - JO, šilutos - 25. _ 
Viso sėsliu valsčių Ž.U. k ^operacinėse draugijose turime J?,<. narius. •• Žemės 
ūkio kooperatyvinių draugijų įs viso buvo oficialiai įsteigta šešios. Bet ir 
tos paliktos likimo valiai, ‘išsiskirstė, valdybos neposėdži'auja, naujų nariu 
nepritraukia, kreditai nenaudojami." /"Tiesa" nr. 196, 22.8.1946/.

"Traukinys e i n ų s per Kauguonis bei Žaslius i s 
Vilnia u^s , nedali pasigirti kultūringu keleiviu pervc|zimu. Priešin
gai^ jis pasižymi nesvarumu bei antihigienįskumu. Vagonai nešluojami, visur 
prisiūkalintę., nėra kas isluoja, grindis išplauna, sutvarko. Keleivis tik 
pažvelgia į vagono vidų ir norisi kuo skubiausiai pabėti. Taip atrodo vago
nai ne tik kelionės metu, bot tokiame stovyje jie paduodami pač'ioje stoty
je". /"Tiesa"vnr© 197, 2J.8.1946./#

"Vokiečių okupacijos paselmėje Nemuno upės 1 a i v i — 
ninkyst ės ūki s žymiai nukentėjo? sudegintas Kauno uostas su vi
sais pastatais, prieplaukomis, susprogdinti visi kranai, perkrovėjui. Du 
trečdaliu netonizuoto laivyno ir 70$ buvo nuplukdyti į Vokietijų, o likusia 
laivynas sudegintas, iš laivų.rcmonto įmonių išvežtas staklinis įrengimą©, 
o Kauno laivių remonto dirbtuvės sudegintos." /"Tarybų Lietuva" nr.lJ2,11.6.46/

-ŽEMES ŪKIS.

reforma. v . . m & ?,1?44 m.
□r. Auui.uuxa.uHxue xu,xyuuH xxx busuju priėmė įstaty— 
padarinių likvidavimo žemės ūkyje. Šio įstatymo 
i no tiktai 1940/41 metų žemės reformos rezultatų 

mų, bet ir tolesnį tos reformos pagilinimų." „ . v
Tuo laiku įstatymas numatė, kad atsižvelgiant į žemės rūsį maksi-

"Apie žemės rw>e formų skaitome 
rugpiūcio JO d. L.etuvos TSR Aukščiausios Tarybos III sesija « 
mų dėl valsčių okupacijos —4 — -—1- -~i—4-
įvykdyma® turėjo užtikrinti ne 
atstatymų, bet ’ J ’

malinę žemės norma gali būti sumažinta iki 20 ha, o ūkiuose asmenų/ rėmuoii^ 
vokiškuosius okupantus - iki 5 ha; paimti išz apkarpomų buožinių gyvulių ir 
inventoriaus."

"Duodama naujakuriams žemės norma buvo padidinta iki I0-I5 ha. įsta
tymas taip pat numatė paramų, statybine medžiaga,^kreditais. sėklomis ir 
gyvuliais valstiečiams, gavusiems iš Tarybų valdžios žemų.’J

v "^įam,įstatymui įvykdyti buvo sudarytos respublikinės apskričių ir 
valsčių z ėmės komisijos. Partinės ir tarybines organizacijos iki š.m. ge
gužės 1 d. iš valstybiniozžemės fondo išdalinta §75«5OO žemės73®000 beže
mių ir i-.ažažemių valstiec'ių. Naujakuriai.gavo is Tarybų valdžios daugiau, 
kaip 16.000 arklių ir karvių,, 20.700 ūkinės paskirties pastatų ir namu, 
11,4 tūkstančio įvairaus  ̂žemės ūkio inventoriaus. 1945-46 m. duota 1,15 bi
lijono kūb. m. miško medžiagos, 56,5 mil. rublių kredito gyvuliams ir in
ventoriui įsigyti."

"Buožiski banditai žvėriškai nukankino nevienų naujakurių seimų, 
bupžės terorizavo naujakurius, versdami nuos grizinto atgal žemų.^Buožes 
griebėsi įvairių mechanizacijų siekdami itslaikyti savo rankose žemę ir 
turtą . Jie fiktyviai skaldė ūkius tarp savo gimįnių ir pasžįstamų, sį’ępė nu
savintus gyvulius ir_inventorių, jie brovėsi į žemės komisijas, kad ž ia 
galėtų sabotuoti žemės įstatymo vykdymų." v

"Stambiausios, klaidos yra sios? dar ne visi buožiniai ūkiai yra ap
karpyti iki įstatymo nustatytos normos? dar neišzaiš'kinti buožiniai ūkiai, 
kurie įstatymo vykdymo metu padalijo savo žemę tarp giminių,ir tuo būdu iš
vengė įstatymo pritaikymo; dar’ne visur.atitaisyta toji padėtis,vkada nau
jakuriams atiduota prasta žemė o buož'ėms palikta geros rusies žemė; dar
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ne visur.įgyvendintas įstatyv.astųūkių t žvilgiu, kuriems turėjo but palikta 
5 ha žemės; dar daugelyje būožiniųūkių neišaiškinta nuslėpto inventoriaus 
ir gyvuliu dalis* daugelyje apskričių iki šiol yra dar žemės fonde dideli 
žemes plotai'neisdalinti bežemiams ir mažažemiams valstiečiams." /’'Tiesa” 
nr. 20J. 30.8.194-6./ ‘ . v v .

"Baudžiamojo kodekso 3Į§ aiškiai nustato, kad žemes nacionalizacijos 
įstatymo peržengimas yra baudžiamas laisvės atėmimu iki 3 motų. Partija ir 
vyriausybe reikalauja is? teisingumo organu, kad jie panaudotų^visasjiems 
įstatymų suteiktas priemones žemes įstatymo sabotuotojams isais kinti ir 
nubausti. Mūsų liaudies teismai paskųtiniūoju metu žymiai suaktyvino savo 
darbų, kovodami pries buožinį sabotažų žemės ūkio produktų privalomųjų pri
statymų srityje." /"Tiesa" nr. 205, 1.9*194-6./

Apie valstybines paruošas .skaitome-: 
"Praėjusiais 194-5 m* šieno paruošos Kauno apskrityje praėjo nesklandžiai,- 
išpildyta tik 70^> numatyto plano; Rumšiškių valsčius teįvykdo tik 35,3$, 
Seredžiaus - 54-$, Vendžiogalos - 55$ ii kai kurio kiti valsčiai." /"Tarybfį 
Lietuva" nr. 135, 14-.6.194-6./

"Valstybinių organizacijių, turinčių pagalbinius ūkius, vadovai turė
jo ir privalėjo parūdyti pavyzdį, laiku atlikdami pieno pristatymus valstybei. 
Vietoje to, pagalbinių ūkių vadovai stabdo svarbiausio valstybinio uždavinio 
vykdymų." /"T.L." nr. 135, r14-©6»194-6./ v . v

"Birubiškių apylinkėje stambesniųjų valstiečių nėra. Visi valstiečiai 
teturi po.keletu ha žemės ir.po 1-2 karves. Taigi apylinkėje sųmoningų sabo
tuotojų nėra. Iki birželio mėn. 12, d. šioj cmapylinkėj e tebuvo išpildyta 
apie 6$ pirmam pusmečiui duotojo pieno paruošų plano. Šios apylinkės dauge
lis gyventojų dar nėraapakankamai įsisųmoninę savalaikio pieno pristatymo 
reikšmės. To pasekmėje iki šiol iš 105 karvių laikytojų pieną stato tik 50*" 
/"T.L." nr. 135, 14-.6.4-6./

"Apie tarybinius ūkius: v
"Valstybinių paruošų vykdymas yra svarbiausias, kaip valstiečių, taip 

ir tarybinių ūkių uždavinys. Ypač tarybiniai ūkiai atstovaujantieji socia
listinį sektorių kaime^.turėtų būti pavyzdingi valstybinių prievolių vykdy
mo atžvilgiu. S£ai Kuršėnų tarybianiam ūkiui jau kuris laikas vadovauja bu
vus stambus žėmdirbys Grucniskas. Nežiūrint į tai, kad ūkyje nuimtas gausus 
derlius nuo 286 ha iki rugpiūžio mėn. 27 d. į valstybinius sandėlius pri
statyta tik 5 tonos grūdų. Panašiai žlugdomas’ir pieno paruošų grafikas. Visi 
šie reiš'kianiai vyksta partinių ir tarybinių organų pašonėje, tačiau jie į 
tai žiūri pro pirštus." /"Tiesa" nr* 210, 8,8.194-6./

"Tarybiniuose ir pagalbiniuose ūkiuose paskiri vadovai į pieno pri
valomuosius pristatymus žiūri, kaip į antraeilės svarbos darbų, Biržuvonų 
tarybinis ūkis, turįs visas sųlygas pieno prievoles atlikti prieš terminų, 
neleistinai atsilieka. Jo direktorius Šilevicius reiškia nuomonę, kad tary
biniam ūkiui nebūtina įvykdyti pieno privalomųjų pristatymų planų. Kai tary
binio ūkio direktorius gyvena tokiomis priešvalstybinėmis nuotaikomis, ne
nuostabu, kad jo vadovaujamas ūkis pieno privalpmuosius pristatymus tėra at
likęs 30$. Plytinės, Telšių MTS ir kiti pagalbianiai ukiaivdar beveik^visai 
nepridėjo Vykdyti^pieno privalomųjų pristatymų." /"Valstiečių Laikraš'tis"

Metimas

" 194-5 -4-6 m, veikė 2.861 pradi.nė mokykla, 190 
progimnazijų, 90 gimnazijų, 9*731 mokytojas rengė tose mokyklose 305*000 mo
kinių. Pilnu tempu dirba buvę vokiečių uždaryti Vilniaus ir Kauno universi
tetai, Lietuvos Veterinarijos Akademija, Lietuvos žemės Ūkio Akademija,
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Apie 6.COO studentu rengiasi dirbti įvairiose kultūrinio darbo srityse. Vil- 
valst. Pedagoginiame Institute, iiokyuoję Institute, 3.mokytoję seminarijose 
1945-46 m. mokėsi apįe 1.800 žmonię. 7«?00 žmonię mokėsi suaugusiu švietimo 
įstaigose.” v v

"zymię.rezultatu pasiekta likviduojanį dar tebeveikiančius vokiško
sios fašistinės okupacijos padarinius, vykdant visuotinio privalomojo moky
mo įstatymu, keliant mokymo - auklėjimo kokybę, skaidrinant jaunimo sęn:onę 
nuo ‘rasistinio šovinizmo ir klerikalizmo okupacijos meto nuosėdę, raujant 
buržuazinės idologijos liekanas, stiprinant darbo drausmę, valant mokyklas 
nuo prasiskverbusiu į jas lietuvię tautos priešę - buržuazinię nacionalistę." 

"Politinis auklėjamasis dalbas dar nebuvo tinkamoje aukštumoje. Kai’ 
kuriose mokyklose dėstydami literatūrę, i stėri ję, gamtos mokslus, geografi
ją, mokytojai skleidė senus buržuazines ideologijos pagrindus. Be to, mo
kyklinės komjaunimo ir pionierių organizacijos, mažaiąmokytoję ir mokyklos 
vadovybės remiamos ir stiprinamos, dar neįstengė prieč pastatyti marksisti
nę ideologiję buržuazinės ideologijos liekanoms, mokykloje. Visas praeitę 
mokslo metę mokyklę darbas, ypač baigiamieji egzaminai parodė dar labai dide- 
lię mokymo - auklėjimo spragu: dar tebesanti, vokiškosios^ fašistinės - okupa
ntą o si paliktą į musę mokyklai mokinię atsilikimę mokslo žiniose, formalis
tic kę, atitrukusį nuo gyvenimo, labai dažnai supainiotu su senomis sąvoko
mis, senais prietarais, issimokslinimę ir nepilnę parengimu dalyvauti socia
listinėje statyboje."

"Dar ne visi liaudies švietimo skyrię vedėjai ir mokyklę direktoriai 
parodė reikiamu policinį budrumę, parenkant ir komplektuojant mokyklos moky
to ję kadrus ir‘neat sisakė nuo^taikstymosi su įsibrovusiais į tarybinę mokyk
la reakciniais praeities priešiškos ideologijos skleidėjais'ir jaunimo komu
nistinio auklėjimo stabdytojais." /"Tiesa" nr 197? 23.8.1946./

"Reikia.mokymo - auklėjimo darbą taip pastatyti, kad ieaugtę sęmonin- 
gi socialistinės visuomenės nariai, savo tėvynės patrijotai, ryžtingi kovo
tojai už marksistine - leninistinę ideologiję... Is mokytoję tarpo turi būti 
išmesti visi prieSiski^elenentai, ‘prasiskverbę į mokytoję eiles, kurie bando 
skleisti mokyklose būržuazines nacionalistines ideologijos tendencijas." 
/"Tieaa" nr.20J, JO.8.1946./

"Kai kuriose gimnazijose buvo sukurti kolektyvai, kuriuose mokslei
viai užsiiminėdavo karinio parengimo ir šaudymo pratimais. Mokėti valdyti 
ginklą - kiekvieno tarybinio jaunuolio pareiga." /"Komjaunimo Tiesa" nr 72, 
2.0.1946./

/ištraukas apie "valdžię", administraciją ir partiję dėsime į sekan
tį numerį./

Jūs galite ępgaudinėti kaikuriuos žmones visę laikę, 
arba visus žmones kai.kurį laikę, 
bet negalite apgaudinėti visę žmonię visę laikę.

Abraham Lincoln

i-ii, i.'.-'-v;
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v - V/Tautiečius mininčius 29 - t ų j ų Lietu

vos Nepriklausomybes sukaktį nuoširdžiai
- 

sveikiname •

Lai mūsų v i s įj troškimas grįsti Lais

vėn Tėvynėn išsklaido tremties ūkanas, ir 

laisvėn besiveržianti širdis teatsigau

na po- žydriu Tėviškės dangum.

L. D.B. Centro Valdyba

Brolis k ę, j % e s t ų t a u t si , vasario 24- dienų minin

čiu savo Nepriklausomybės sukaktį, širdingai sveikiname, giliai tikėdami, 

kad netrukus sutrupės vergijos ; ančiai, ir laisvės, daina vėl skambės ryti

niame Baltijos jūros krante.

VOKIETIJA

Screening’ ai — j. T- . i. ,
Tremtinius, radusius laikinu prieglauda Vokietijoje UNRRA’os stovyk

lose, nuo pereitu mėty, rudens pradėjo varginti taip vadinamieji screening’- 
ai - pat’ikrininmai. Čia sutrauktai supažindiname "Pragiedrulių*1 skaitytojus 
gu šių patikrinimu pobūdžiu ir jų pasekmėmis, kiek jos palieto mūšy tautie
čius.

Straipsni©, kuris Estijos Nepriklausomybės šventės proga telpa šia
me numery, autorius, f ii. dr. Erik Laid, buvęs Estijos Tautinio Muzejaus 
Direktorius, dabar gyvena tremtyje, Švedijoje. Dr. Laid, yra vienas iš ak
tyviausieji! visuomenininkų ir kultūrininkų čia redaktorius estų kalba 
leidžiamo žurnalo "Vabariiklane" /Respublikonas/.

. - x 
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Ligi šiol buvo vykdomi du ecreeningai - pirmasis, prasidėjus pernai 

liepos mėn. ir užsitęsus iki lapkričio pabaigos, antrasis, prasidcjęs po Ka
lėdų, tebetęsiamas. ’ ' ' •

Pirmasis screening’ as buvo vykdomas karinės val
džios iniciatyva ir direktyvom!ė• Jo tikslas - išaiškinti, kuris tremtinis 
priklauso DP kategorijai, kuris ne. Vykdė komisijos, sudarytos iš karinės 
valdžios atstovu, dažniausiai iš jaunesnio^rango karininkų ir kareivių, da
lyvaujant UNRRA^os atstovams, kai kur kviečiant ir tautybių atstovus. Ta
čiau pastarie j i.. sprendimuose nedalyvavo. Patikrinimo metu kiekvienas, suka
kus 15 metų, tremtinis privalėjo užpildyti anketų. Po to daugumoje stovyklų 
būdavo dar "apklausinėjimas žodžiu, iš anketų ir apklausinėjinnj. /arba tik is 
anketų/ būdavo sprendžiama tremtinio likimas.

Nepripažintieji DP badavo pašalinami iš stovyklų be teisės į jas su
grįžti ir perduodami vokiečiams, kurie juos įkurdina tokia pat tvarka, kaip 
ir’išvarytuosius vokiečius iš Čekoslovakijos’ir Lenkijos. Tačiau pastarie-i 
diems teikiamas pirmumas. Pašalintieji galėjo skųstis per vietinų UNRRA’ų. 
Pašalinimo motyvai nebūdavo skelbiami.

Pati patikrinimo eiga ir rezultatai priklausė nuo direktyvų iš vir
šaus, bet dar daugiau nuo patikrinimo komisijos. Vienos komisijos savo dar
bų atlikdavo žmoniškai, laikydamosis patikrinimo tikslo ir direktyvų dvasios, 
bet gi daugelyje vietų patikrinimai praėjo brutaliai, prisilaikant direkty
vų raidės.

Screening’ o eiga.
Kiekvienam tremtiniui patiektos anketos ne visur vienodai redaguotos, 

bet pagrinde visur tie patys klausimai. 0 tų klausimų buvo tik apie 30, ir 
į juos atsakymų teisingumų reikėdavo patvirtinti priesaika. Patikrinimų ko
misijai buvo pridėtos slaptos direktyvos, kaip atsakymus įvertinti ir į kų 
ypatingai kreijjtį domų. /Anketos necituojame dėl vietos stokos, o direkty
vų - del jų nežinojimo./

Vaizdui, kaip praktikoje vyko patikrinimai, susidaryti duodamo patik
rinimo aprašymų Augsburg-Hochfold stovyklajes

Patikrinimas prasidėjo 1946 m. rugsėjo l1!- d. ir pasibaigė spalių 7 
Komisijoj - 6 amerikiečių kariuomenės atstovai,ir UNRRA'os atstovė Miss Bau
mann /norvegė/. Pirmiausia visiems stovyklas gyventojams buvo išdalintos an
ketos. Kai jas užpildė, apklausė žodžiu.

Pradedant apklausti, UNRRA’os direktorius pranok, kad kiekvienam bus 
tiksliai pranešta pašalinimo priežastis, ir per jį /direktorių/ bus galima 
apeliuoti specialiai divizijos komisijai. Tikrinimui pasibaigus, komisijos 
pirmininkas pranešė, kad pašalinimo priežastys yra komisijos paslaptis ir 
nebus praneštos. : ..

Apklausiant daugiausia dėmesio kreipta į šiuos dalykus:
a/ Tarnavimas vokiečių kariuomenėje. Vyrai,girnų 1909-26 metais, turė

jo dokumentais įrodyti, kur jie kuriuo laiku buvo. To padarytį negalėjų, bu
vo laikomi tarnavę vokieČių_kariuomenėne ir daugumas tokių pašalinti is DP.

b/ Asmenys, palikę L^ctuvų pries 1944 metus, buvo pasalinti nesigili
nant į jų išvykimo motyvus. Asmenys, kada nors buvę Vokietijoje - studijų, 
tarnybos ar kitais reikalais; buvo kažkuo įtariami ir įkyriai kamantinėjami.

. c/ Kiekvienas turėjo įrodyti valdinių įstaigų /pav., Arbeitsamto/ pa
žymėsimais, kų dirbo vokiečių okupacijos metu. Pateikusieji firmų pažymėji
mus, buvo ironiškai klausiami, kiek cigarečių už tuos pažymėjimus sumokėta, 
ir į tuos pažymėjimus nekreipta dėmesio.

Visi pasalintieji spalio 8 d.,_ nelaukiant apeliacijos rezultatų, buvo 
išvežti. Stovyklos direktorius perspėjo, kad jiems nevalia net lankytis į 
stovyklų. Buvo prašyta, kad dviem pašalintiem mokytojam butų leista eiti pa
reigos. UNRRA’os direktorius paaiškino, kad jų bloga dvasia gali apkrėsti
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jaunimą,. Kiek vėliau welfare officer rastu perspėjo, kad pasalintieji is 
DP vaikai negali lankyti mokyklos® „

Kokį įspūdį tatai paliko tremtiniam, kurie "buvo pratę į amerikiečius 
žiūrėti ne tik kaip į savo išvaduotojus, bet.ir globėjus, o į JAV, kaip į 
savo antra tėvynę /ten apie milijonas lietuviu/, informuoja Augsburgo—Hoch— 
feld apylinkės vadovybės raportas: \

- Atrodo, kad UNRRA’os vadovybė visais būdais nori galutinai izoliuo
tis nuo išmestijjų asmenų iy užkirsti kelia jiems palaikyti bet kokius mora
linius ryšius su savo tautiečiais.•• Tatai mus- labai sujaudino^ir sukėlė 
žmonių pasipiktinimų® Jeigu dar šiaip taip suprantamas ir pakenčiamas 
UNRRA^os duonos ir pastoges atėmimas kai kuriem asmenim, tai visai negirdė
tas ir daugiau kaip žiaurus atrodo noras neleisti nieku nekaltiems vaikams 
lankyti savo mokyklas ir mokytis gimtosios kalbos.-

PaSalintiesiems sudarant dokumentus jokiu būdu nesutinkama įrašyti 
Lietuvos pilietybės, verčiami rašytis neišaiškintos pilietybės.

Pasalintieji padavė apeliacijas. Daugelis savo apeliacijas remia 
prisaikdintų liudytojų parodymais® Dokumentų kai kuriems trūksta, nes daug 
kur nacinės vokiečių darbo įstaigos be įmonės svetimšaliams dokumentij. į ran
kas neduodavo, kad sukliudytų eventualų pa_bėgimų®

Atskirose stovyklose buvo pasalinta: Bambergo - 79, Wiosbadene - 113, 
Agsbur^-Hochfolde - 98, Kassel-Matcnbergc - 400, IngolstadtČ‘-2, Denghofe- 
nc — is 37 pašalinta 21, Landschutte palikta visi>‘ Hanau - 88.

Bendras pašalintųjų^ procentas dar tiksliai nenustatytas. Tačiau pa
gal dr. James R. Newman pareiškimą per 5 mėn. buvo patikrinta 36.230 trem
tinių /ne vien lietuvių/, is jų rasta nevertais tolimesnes globos, - 
taigi apie 14$.

Neigiamieji p a ž y m ia i dėl kurių asmuo negali būti 
ŪP, yra: repatrijantai, koloborantai, vokietijos piliečiai,mvokiečių ka
riuomenės dalyviai, principo yra suprantami ir teisingi. Tačiau daug kur 
nebuvo teisingas jų taikymas. Nelogiškas ir neteisingas yra bet gi savo 
principe vienas požymis - šalinti^iš DP dėl zonos pakeitimo^ pagal kurį pa
salinti visi DP,atvykę į amerikiečių zonų po 1945 rugpiūoio 1 d. Daugu
moje buvo klaidingai suprantama ir fepatrijanto sąvoka, kiek ji liecia"re- 
patrijįantus" ir pabėgusius iš Lietuvos tremtinius'1940-41 metais. Tuomet, 
kaip zinime, į Vokietiją "repatrijavo" apie 30.000 gryniausių lietuvių, ku
rie ne tik^kad nepriėmė'Vokietijos pilietybės,( bet daugumas 1941-44 me'tais 
slapta grįžo į Lietuvą, o, artėjanį■ rusams, vėl pasitraukė į vakarus. Prie 
Vokietijos piliečių priskirti klaipėdiečiai, nors"Vokiotijos piliečiais"jie 
tapo 1939 m®, Klaipėdos kraštų aneksavus Vokietijai, o šito nepripažįsta 
sąjungininkai. Keista ir koloboranto sąvoka, kurios prisilaikė tikrinimo 
komisijos.' Sakysime, vergo darbas amunicijos fabrike, pieninėj e, soferiavi- 
mas, tarnyba gtįožinkelyję, darbas lėktuvų fabrike, toks pat užsiėmimas, 
kaip Lietuvoje, geras valgymas, privatus gyvenimas, nieko nedirbimas,- vis 
tai koloboranto paž ymiai,> Šį pažymį davus, screening’o rezultatas: daug ne
kaltų žmonių no tik apkaltinti ir išmesti iš D*), bet ir atimtas jiems geras 
vardas. 0 tikrieji koloborantai sėdi sau UNRRjdos aukštesnėse tarnybose, 
nes tokie juk visuomet moka prisitaikinti prie..jėgų turinčiųjų.

No vienu^atvęju šio screening’o rezultatas — suardytos'šeimos: tėvai 
atskirti nuo mažamečių vaikų, vyrai nuo Žmonų.

Antrasis screening’ as turėjo'prasidėti sausio 7^° 
Jis vykdomas^UNRRA'os ir jo tiksiąs pagal Ų1TRRA team 1062 vice direktoriaus 
J. Cox pareiškimų esąs: surinkti žinias emigracijos reikalams irJdar kartų 
patikrinti, kiek po armijos screening'o pasilikę koloborantų, kad iš jų bu
tų atimtos DP teisės. /Plačiau apie ję -eigų ir pasekmes - sekančiame numery/
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SIBIRAS .

Pavaizduoti, kaip ir kur vargeta ir žibėta mūsų 
i etremti tautiečiai, dedame čia aprašymu vienos 
iš didžiausiu vergi} stovyklų Sovietu Sąjungoje. 

Varkuta.
Pagal gautas žinias iš pasiikulbėjimu su grįžusiais iŠ ištrėmimo Ru

sijon Lietuvos žydais^ir lenkais, daugumas lietuvių išvežti Rusijon 194-1 m. 
buvo ištremti į sekančius rajonus: Rabinm, Basnaul, Biisk, Karasuk, Kulunda, 
Makat, Medvcžja Gora, Novosibirsk, Gtarobielsk ir kit., reiškia, į Kareli
jos, Kazachstano, Svcrdlovsko, čeliabinsko sritis, Trans Uralo, Sibiro ir 
Altajaus plotus ir į Lediniuotojo vandenyno pakrantę® Didelės ištremtųjų 
lietuvių masės buvo perkeltos is Irkutsko rajono į Jakutų respublikų ir ap
gyvendintos komiautonominėje respublikoje, pagal Lediniuotojo vandenyno pa
kraštį - Bykormys ir Varkutoje®

Varkuta yra dabar viena is populiariausių vietovių Sovietų rojuje. 
Tai yra neperseniai pradėtas eksploatuoti 4-®000 ’kv® km. ploto anglių kasyk
lų centras. Varkuta yra prie Pečoros ir Usos upių sųntąkos, .subarktikos 
šiauriniame Urale. Ten be paliovos pučia šalti vejai® Žiema ten tęsiasi 9 
men., o poliarinė naktis trunka J men® Prieš antųjį pasaulinį karų ten buvo 
vos nedidelis kaimelis, toli nuo geležinkelių ir kitokii} susisiekimų nuo pa
saulio. Visas tas rajonas vadinamas Komi autonominė Sovietų respublika.

Laike.karo, kada buvo perkeliama iš> Europos Rusijos ir Donbuso sun
kioji pramonė ub ' Uralo, ten buvo suraaatį turtingi anglies klodai® Tučtuo
jau buvo sugabenta iš kiti} Sibiro plotų šimtai tūkstančių belaisvių ir pra
dėta primityvūs anglių kasimo įrengimo ’darbai ir geležinkelio išilgai vaka
rinio Uralo nuo Lediniuotojo vandenyno iki industrijos centro Svcrdlovsko 
statymas® Apie 2^Q0COO belaisvių, vynj ir moterų /įskaitant lenkų belais
vius paimtus per "dviejų savaičių puikų žygį", kur buvo "krauju sucementuo
ta Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos ginklų bičiulyste"/, žuvo ten 
nuo išsekimo, bado ir sunkaus darbo be jokios sanitarinės pagalbos. Vis dėl
to kasyklos buvo įrengtos ir geležinkelis pastatytus. Kasyklų eksploatacija 
prasidėjo maž'daug apie karo pabaigų. “

Tos "kasyklos" tai nėra kasyklos ta prasme, kaip mes žinome Europoje 
ar š. Amerikoje. Ten dabar veikia apie 4-0 taip vadinamų š'achtų® Apie šach
tas pristaty ta masės medinit} barokų ir keletas jūrinių namų, kur gyvena ad
ministracijos ir NKVD personalas® Kiekvienoje šachtoje dirba apie ''0.000 
vergu darbininkų. 194-6 m. vasara Varkutoję buvo daugiau kalio 1.50bi>000 ver
gų. Iš jų buvo apie 100.000 lietuvių, 60.Č-G0 latvių ir 50.000 estų® Kiti bu
vo ukruiriieŠiai, Krymo totoriai, gruzinai, rudai ir kitų tautų® Kasyklos di
dinamos ir sachtii tinklas p.eciamas, kartu su tuo atatinkamai didinamas ir 
vergų skaičius. Stalino naujas penkmetis didina Pramstroj Varkutų ir Trano 
Uralo kombinatų gamybų. Šitie dideli užsimojimai įvykdomi pagalba milijonų 
vergų atgabentų iš Rusijos ir kitų rusų okupuotų sričių® Rusų ekspertui, sa
vo neviešuose pasikalbėjimuose prasitaria ir vertina, kad Rusijoj yra nuo 
15 iki 18 milijonų vergų,, vyrų ir moterų. Didžiuma vergų dirba prie kanalų 
kasimo ir balų, pramoninėse Uralo ir Sibiro srityse nusausinimo.

Gyvenimo ir darbo sųlygos Varkutoje neturi sau palyginimo kituose pa
saulio industrijos centruose. Kasyklų instaliacija pati primityviškiausia 
kokia tik gali būti. Ten/iesiskaitoma nei su gyvybe, nei su,sveikata. Dar
bininkai nuleidžiami į š^achta pugalba^rankinių "liftų". Pačiose kasyklose 
nelaimingi atsitikimai - nulat’inis reiškinys. Mirtis nuo dujų, apalpimai ir 
ir pervargimas ne žmoniskosedarbo sąlygose pareikalauja iki vergų gyvy
bių kasmet. Tuo būdu visus vergų kontingentas pasikeičia laike trijų metų, 
žuvusiųjų vieton gabenami vis nauji vergai. Lavonai giliai nelaidojami, nes
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žemį- gikai įšalus ir pašalas niekuomet neišeina. Paprastai lavonai nuvelkami 
specialiais kabliais, užkabinant lavoną uz žiauną, į užpaka./ barakų miesto 
ir paliekami vilkiu ir baltųjų meškų maistui. Daugiausia ligų kyla del nesva
rumo /baltiniai ir viršutiniai rūbai.niekados nekeičiami/ ir bado. Ten yra 
nepaprastas vandens trūkumas! kiekvienas verbas gauna 1,5.litro vandens die
nai, ir to truputėlio turi pakakti vip.an kam — maistui, gėrimui ir plovimui-r 
Ten nesiprausiama ir baltinių neplaunama, nes vanduo per brangus ir tarnau
ja troškuliui nuraminti. Vergų darbas tęsiasi be jokios pertraukos apskritus 
metus — laisvu dienų nėra, miegama ant pliny nary, primityviuose barakuose. 
Apsirengę suplyšusiais vatinukais. Utėles ir kito’ki parazitai nepaprastai 
kankina belaisvius. v

Maistas duodamas pagal taip vadinamų "stachanovisky sistemy". Juo 
daugiau padirbamą, juo daugiau /žinoma,iki normos/ maisto gaunama. Neišpil— 
dantieji normos turi pasitenkinti trims šimtais gramy juodos^duones porcija 
į diena. Su šitokiu daviniu greit ateina galas. Tie, kurie išpildo normas, 
gauna 600 gr. duonos, avižiniy miltų, truputį riebalų ir siek tiek pinigų.

Moterys turi patenkinti administracijos ir stipresnių vyru užgaidas ir 
tarnauti pasilinksminimams, kitaip) jos negauna maisto. "Honoraras^’ moterims, 
kurios patarnauja tuos vyrus,- bryzas duonos. Jauni vyrai, prieš paskiriant 
juos mirčiai į kasyklas, patalpinami specialiuose barakuose kartu su JO mo
toru. Ten jie^gauna geresnį maisty. Laukiama^ kad kiekviena moteris tapty 
nėščia laike šešiy savaičių, mat reikalingi žmonės pakeisti žuvusius vergus. 
Vyras, kuris atsisako išpildyti tas ^pareigas" skiriamas prie sunkiausių dar
by, kur jis pasibaigia per kelely mėnesių.

ŠVEDIJA

Balty Hum ayn istinės Draugijos /Baltiška 
Humanistiska Vbrbundet/ iškilmingas metinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 
trijy Baltijos tautų‘atstovai ir svecjLaivšvedai, įv^ko šių mėty sausio 2^d. 
Po issamaus praėjusiu mėty veiklos pranešimo buvo ‘išrinkta naujoji Draugi
jos valdyba /po du atstovu nuo lictuviy, latviy ir estu/, trys nuolatiniai . ■ 
sekretoriai /po vieny nuo kiekvienos tautos/, revizijos ir kitos specialios 
komisijos. Vyriausioji Taryba papildyta naujais reprezentantais iki 15 as
meny nuo kiekvienos tautybės. Garbės nariais priimta eilė švedy. Nusakius 
ateities veikimo kelius, susirinkimas, praėjės intymaus bendradarbiavimo 
dvasioje, baigtas pabaltiečiy pajėgomis išpildytu koncertu ir bendra kava.

Balty Humanistinės Draugijos tikslas - gilinti trijy Baltijos tauty 
bendradarbiavimo, kultūrinėje plotmėje, kaip ir teikti socialine pagalbųv vi
soje Europoje išsklaidytiems balty tremtiniams, saugoti jy juridines teises 
ir remti juos kultūriniame bei religiniame darbe. Šiems tikslams siekti vien 
pereitais metais Draugija išleido per 80.000 kronų. Šiais metais numatoma 
išleisti du lietuviški vadovėliai tremtinių mokykloms.

t L.D.Š. S:t ockholmo skyriaus apyskaiti—'
nis susirinkimas įvyko s.m. vasario 7 d. Po valdybos ir rev. 
komisijos pranešimų diskusijos dėl praėjusių metų veiklos užsitęsė pora va
landų. išsirinkta nauji skyriaus organai. Skyriaus valdybon išrinkta: St. 
Vainoras, dr. Petrauskas, p. Bozcnblatienė, Pr. Lapė ir Ed. Varnauskas.

Susirinkimas pasižymėjo dalyvių gausumu.

ITALIJA

Lietuviai st u.d e n t a i Italijoje leidžia savo perio
dinį leidinį "Prošvaistė". Leidėju pasirašo Pizos Lietuvių Studentų Kultū
ros Būrelis.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS.

T a^r plautiniuose santykiuose, belaukiant_ke
turių "didžiąją" Konferencijos Maskvoje, palyginti rantu. Tik kur ne kur į 
spaudą pakliūva įdomesnė žinia apie.darodus pries tą kdnferenciją pasirengi
mus. Štai pav. Londono "Times" žiniomis, naujas USA uzsicnią reikalą minis- 
teris Marshal gabenasi į Maskva nemažą "stabą" - apie šimtą asmeną. į tą_ 
skaioią įeina,( žinoma, ne tik patarėjai, bet'ir technikinis personalas. Be 
to USA paprašė iš Sovietu ambasados vizą 73 laikraštininkams, kurie 
nori pasinaudoti Molotovo pažade ta spaudai 
laike konferencijos laisve. Taigi bolševikams kyla 
nemaži sunkumai - kaip apdumti tokiai daugybei amerikoną akis? 0 juk laik
raštininku ir iš Anglijos ir iš Prancūzijos,reikia manyti, bus taip pat ne
maža. w

Tuo tarpu amerikonai, laukdami "laįsvą informaciją" is Maskvos, suma
nė pradžiuginti bolševikus, įvesdami specialias radijo emisijas rusą kalba 
iš Amerikos. Nuo vasario 1/ d. "America - voice" galima.bus sovietą rojaus 
gyventojams klausytis gimtąja kalba. Tik, tur but, amerikonai, rengdami tas 
emisijas, mažai tenusimano apie sovietą tvarką. Juk sovietuose radijo apara
tus turi tik Kremliaus valdovai. Tai bene jiems bus transliuojamos rusą kal
ba informacijos iš Amerikos. Platūs gyventoją sluoksniai ir nesužinos apie 
tokiu informaciją buvimą ir, žinoma, negalės jeris pasinaudoti.

Bolševikai randa šabo t^a z.i ninlną ir sa
vo sąjungininką tarpo. Tai iškėlė sovietą zonoje leidžia
mas vokiecią laikraštis "Taėgliche Rundschau" vasario 1 d. numery. Tas laihy 
rastis bolševiką įsakymu paskelbė maršalo Bokolovskio kalbą Alijantą Kontro
lės taryboje, kur anglai ir amerikonai buvo kaltinami sabotavę profesinią 
sąjungą rinkimus Berline. Anglių ir amerikoną replikos, žinoma, paskelbtos ne
buvo. Tuo būdu bolševikai panaudojo vokiecią laikraštį propogandai prieš sa
vo vakarą alijantus. Tokia taktika, pastebi "The Times", turi rik vieną tiks
lą — diskredituoti vakarą sąjungininkus ir įtikinti vokiečius, kad bolševi
kai vieni yra ištikimi demokratijos ir demokratinės praktikos saugotojai.

Dar J.500.000 vokiečiu bė.lai svi ą nepaleis- 
t a , nors karas jau beveik du metai kai baidėsi. Nors nėra tiksliai žinoma, 
kiek vokiecią belaisviii vergą darbuose pas bolševikus, bet spėjama, kad ne

mažiau 2.000.000. Prancūzai taip pat yra lig šiol užlaikė daugiaą puses mili
jono vokiecią. belaisviui, tuo tarpu anglai ir amerikonai jau beveik visus at
leidę. Jei kuris skaičius buvusią belaisvią tuose kraštuose^paliko,.tai.savo 
noru, kaip laisvi žmonės, tikėdamiesi geriau, negu savo krašte, uždirbti.

P a~l estinos žydai sudaro anglams nemaža sunkumu. Prieš 
britą valdžios įstaigas Palestinoje jie.buvo griebąsi teroro, reikalaudami 
laisvos žydą emigracijos į Palestiną. Dėl to teroro nukentejo nemaža anglą 
pareigūną. Pačiame Londone buvo kilusi baimė, kad žydą fanatikai_nesusprog
dintą valdžios pastatą ir neužmuštą ministerio Bevino. Britu mėginimais tai
kinti žydus su arabais ir kaip nors Palestiną tarp- ją padalinti vaisią neda

vė. Pagaliau ir arabai pradėjo ^’rąsinti teroro priemonėmis. Dėl to britą vy
riausybė pradėjo galvoti apie išsižadėjimą Palestinos mandato, nors strate
giniais sumetimais britams Palestina yra svarbi pozicija Artimuose Rytuose.

Italija kratosi komunistą. Italą ministerią ka
binetas, antrą kartą sudarytas Dc Gasperi, nusikratė komunistu,' pasiremdamas 
trijomis demokratinėmis partijomis ir nepriklausomąją grupe. Grovas Sforca
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naujas užsienių reikalu ministeris, vietoje buvusio komunisto* Vsario 2 d, 
naujas kabinetas prezidento buvo prisaikdintas* y

Naujas karas būsiąs pro siaurės p o — 
1 i ų * Kai didesnieji kariš'ki lėktuvai turi dabar skridimo spindulį per 
3*000 km., susigriebta, kad per siauros polių.eina gana trumpas.kelias is 
Kanados į STRS ir atvirkšpiai. Dėl to susidomėjimas.siaurės polium dabary 
nepaprastai padidėjus* Jis ne tik tyrinėjamas moksliškai,.bet apieyjį ieš
koma ir patogių karo bazių. Karo autoritetai sako,_kad jei bus treciasis 
pasaulinis karas, tai jame svarbiausi partneriai būsią, USA ir STRS. 0 jiems 
patogiausia kariauti būsią, per siaurės polių*.Del to sovietai jau dabarysu— 
sirūpino Spitzbergeno bazėmis, kad išz jų galėtų nepraleisti.laivus, vežan
čius .lėktuvus ar raketas su atominėmis bombomis, kurios galėtų būti per 
siaurės polių pasiųstos sovietų zĄjui griauti.

A,m e "r j. k'a su sovietais , negali , susi-, 
kalbėti , nors, atrodo, ir labai nori* Sovietai reikalauja, kad Ameri
ką. panaikintų savo atomines bombas, o paskui, kaip lygus su lygiu, .derėtus.! 
dėl nusiginklavimo *• 0 Amerika šiomis dienomis saugumo ..^taryboje vėl pareiš
kė sovietų?ambasadoriui Gromyko, kad antra kurtų ji kvailystės nepadarys ir 
vienašali'sjkai nenusiginkiuog. Dėl to Stalinas, kuriam rupi gauti is Ameri
kos naujų paskolų /virs sukistų.bolševikams per karų 11 milijardų dolerių/, 
nuolat mirksi į Amerikos pusg dėl naujo "trijų didžiųjų” susitikimo. Tik' 
prezidentas Trumanas, jau pažinęs savo partnerį, i tuos mirksėjimus daugiau 
nenusišypso, o saitas, atsako, kad jeigu Stalinas £uri prie jo reikalų, tai 
jis mielai jį priimis Washingtone* 0 tokių kelionę daryti "tėvui ir mokyto
jui” sveikata neleidžia.

Pasirašyto s pirmosios tų ikos sutar
tys. Pirmadienį vasario 10 d* Paryžiuje paeitas._ ytos taikos sutartys
su buvusiais Vokietijos satelitais: Italija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija 
ir r‘uomija* Visų minėtų valstybių atstovai, išskyrus Suomijos, pareiškė, 
taikos sąlygos esančios per sunkios.

Ryšium su sutartiffls pasirašymu Italijoje įvyko eilė demonstracijų, 
kurios pareikalavo aukų. Romoje per studentų demonstracijas pries jugosla
vų pasiuntinybę buvo nušauta du studentai, koloje,įkųr-į pagal taikos sutar
tį perleidžiama jugoslavams, Įvyko teroro veiksmų prieš anglų kariškius^— 
nušauta vienas generolas, ir vienas puskarininkis*’ Bendrai taikos pasirašy
mo diena Italijoje buvo švenčiama kaip liūdesio diena.

R. e s p u..b 1 ikonų senatorius Willy siūlo 
"telsvii.-nę valdžią" tuo atveju, jei krašto prezidentas ir kongreso nariai 
žūtų per atominės bombos antpuolį prieš Washington^. Senatorius savo pasiū
lymų motyvuoja tuo, kad oficiali rusų literatūra nurodo neišvengiamumų kon
flikto tarp komunistinio ir kapitalistinio pasaulio*

Britų vyriausybė pripažįsta, kad baltų 
valstybės - Estiįa, Latvija ir Lietuva, de facto yra užimtos Sovietų Sąjun
gos, bet nepripažįsta šito dg jure /teisiniai/. Šitokį atsakymų davė minis- 
teris be portfelio Mac Nell žemuosiuose rūmuose, kai prof* Savory /konser
vatorius/ paklausė, ar valdz'ia pripažįsta Sovietų Sąjungos Baltijos kraštų 
inkorporavimų. v

Rinkimai į Aukse® Tarybų Sovietų Sąjungoje 
praėjo beveik"šimte,proceritiniu,!komunistu partijos ir nepartinio bloko sų— 
rašjp laimėjimu"* Sį kartą iš 59*30*181 dalyvavo rinkimuose 59»,3^1o923» 
Vis tik šį kartų buvo ir balsavusių pries "geriausius iš geriausiųjų" - vi
so labo 4-20*359 • 2o000 balsų pripažintįnegaliojančiai□« UŽ Stalina jo rin
kimų apylinkėje Maskvoje balsavo visas šimtas $0 Gudijoje balsavo 99,7$> 
Ukrainoje 9®$, Gruzijoje — 9Sj*3$, Sovietų Armėnijoje - 99,99$*
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PRANEŠIMAI

El i n

11-6

y 
i

v 
p

O EI 
b. o 
Eriko 1 
dr. J*E

Lietu, 
ė j i a o 
9,30 vai.

Pamaldas laikys £0 Ekselencija vyskupas 
pamokslų sakys kun. J, Tadarauskas.

o s Nepriklaus 
x. r^o grama Š t o c k 
- iškilmingos pamaldos Šv.

bos dienos 
mes x 
katedroje, Folkungagatan 
L o Mueller, lietuviškai

19 vai* R^dhusrestaurant’o atskirose patalpose, St* Eriksgatan 37a, 
įvyks iškilminga vakarienė, kurioje tautiečiai maloniai kviečiami dalyvau— 
u i ©

Apie dalyvavimų vakarienėje malonėkite pranešti iki vasario 14 d. te
lefonu 31257I tarp 16 ir 18 vai®, arba rastu, adresuojant VI* Žilinskui, 
Odengatan 45, Stockholm*

Vakarienė: 7 kronos, robai-tamsūs,-dvi sviesto, .dvi .duonos kortelės* 
Paaiškinimas dėl vakarienės* į 7 ^re kainų įeina tiktai valgis* Kava 
ir. eventualus išgėrimai apmokami atskirai*' Atsiskaitant uz. tokius 
atskirus užsakymus, pridedama arbatpinigių uz valgį 50-60 Ore*

Minėjimui Rengti Komitetas*

Baltų^tautų koncertas įvyks vasario 16 d» 15 vai* 
Koncertų Rūmų did z j-ojoje salėje, Eotgrget* Programoje: Teodors Baiters ir 
Eduard Tūbine chorai, estų tautiniai šokiai, solistai: Jadvyga Ramanauskie
nė ir Maria Vintere, pianistė Kabi Laretei ir smuikininkas Alfreds Dunkels* 
Kalbės: parlamento atstovas doc* Elis Hastad,kun* Sven Daneli ir prof. Bir
ger Herman*

Bilietai į koncertų gaunami pas L.DoS* Centro V-bos sekretorių J* 
Pajaujį, Vūster&šg* "(-1 /c/o Fredrik, s son/. Tel* - 339693*

Emigracijos į >> ie t ų Afrika reikalu.
Paskutiniu metu Pietų Afrikos konsulatas Švedijoje /Eriksbergsg. 16/ 

Stockholm/ priima prašymus norinčių. emigruoti į Pietų Afrikos Sųjungų ir 
į Sujungęs mandatines sritis. Dėl grupinės emigracijos galimybių artimiausiu 
laiku bus aiškinamasi* Rezultatai bus pranešti tautiečiams.

"Pragiedrulius" nuo sekančio numerio siuntinėsimo tik 
prenumeratoriams* Prenumerata prašome siųsti Draugijos Centro V-bos iždi
ninkui K. Kuprėnui, c/o .Berglund, Hantverkarg. 59"Hj Stockholm. Prenumera
tos kaina *- 1 krona 1 mėn*

LoDoŠ* Centro Valdyba yra atidavusi spausdinti lietuvišiųjų Vytįi 
Su sekančiu numeriu tikimės jų išsiuntinėti, kaip "Pragiedrulių*"priedų.

L.D*6* Centro Valdyba*

PRAGIEDRULIAI

Leidžia: Lietuvių Draugija Švedijoje Redakcijos adresas:
Redaguoja: Redakcinė Kolegija J* Lingio, H&lsingegat.20,5't:Ca
Iliuistracijos: dail. pr. Lapės . Stockholm
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