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TRIUMFO SUGRĮŽIMAS

Keliaudami Į nežinią,

■A -

mes dažnai stabtelime savo mintyse lyg no
rėdami sulaukti pastovesnį, raminantį ir viltį žadantį atsakymą į savo 
didžiuosius lūkesčius, Kiekvienu tokiu momentu mėginame ieškoti paraiė- 
lių bei atitikmenų, kurie musą liūdesį ir sielvartą apramintą. Ir mūsą 
rūškanotas veidas tada tyloje nusišypso, jei pasiseka atrasti nors ir 
patį menkinusį atsakymą į tą mus^ didžio galvosūkio sprenaimą.

Velykos - toji didžioji žmogaus gyvenimo triumfo diena - mus 
gal ilgiausiai sustabdo mūsą Šią dieną daliai apsvarstyti. Velyką ste
buklas mus neramius ir mintyse klajojančius sustabdo ir kaip balzamas 
apmarina tą musą didžiulį tremties sopulį - savo krašto laisvės ilgėsį.

Iriumfo_kelias ėjo per kančią ir net mirtį. Priešvelykinis kan
čios kelias - musą tautos kančią kelias. Žmonią Sūnūs - musų visų neri
mo, lūkesčių ir skausmo užuovėja - savo kančios metu buvo spandomas, mu
šamas, tampomas, išjuoktas ir pažemintas. Negana to, ir prisikėlus tebė
ra per visą istoriją tąsomas ir teisiamas. Kiekvienas Jį savaip teisia, 
savaip sprendimą formuluoja. 0 kada pasmerktajam trūksta faktinės nusi
kaltimą įrodančios medžiagos, tada dedamos titaniškos pastangos neteisih- 
gą liudininku pagalba sudaryti puikiausias teismo formules. Tikslas vi
sada tas pats - išmesti iš evangeliją prisikėlimą ir tuo smeigti peilį 
į krikščionybės Širdį. Bet prisikėlimas yra tokia galinga uola, kad ją 
ir atominė bomba tiek tepažeidžia, kiek amorino lengva strėliukė.

Prisikėlimas padarė krikščionybe nenugalimą, prisikėlimas grą
žino jai triumfą, prisikėlimas ištempė zmogą-krikšcionį iŠ nusiminimo, 
abejojimo ir baimės. Taip buvo ir su apaštalais. Mokytojo mokslas nepa
ruošė jų prisikėlimui laukti. Pietį j į penktadienį Šaukianti minia pasi
rinko Barabą, o ką pasirinko apaštalai - gėdą, bailumą, nusiminimą. Vi
sas jų susirūpinimas buvo išnešti sveiką savo kudašių slepiantis arba 
išbėgant iŠ Jeruzalės. Jiems nebūtų atėją į galvą nė tračią dieną atei
ti prie kapo, jei moterys nebūtų praneŠusios, kad jis tuščias. Ir tik 
po prisikėlimo Petras pasidarė uola, tik po prisikėlimo jis pradėjo ga
nyti savo avis ir avinėlius, kurie užgavus piemenį buvo pakriką, o Pet
ras gal pats bailiausias tos bandos avinėlis. Ne apaštalų tikėjimas pri
kėlė Kristą, bet Kristus prisikėląs prikėlė jų tikėjimą.

Velykinių minčių sustabdyti, dar kartą pasiguoskime tikėjimu ir 
viltimi šioje didžioje žmogaus--i-liltvųyd)O kančioje. Daug bendro mes rasime
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tuose evangelijų pasakojimuose, daug skausmo, bet daug ir triumfo. Turė
kime visada prieš akis, kad po nakties ateina diena, po žiemos pavasaris, 
po skausmo džiaugsmas, po mirties prisikėlimas. Likimas stumdė ir mūsų 
tėvų žemą nuo rudo Aino, prie raudono Kaifo. Dvasios paliegėlių minia 
Šaukė ir reikalavo nukryžiuoti Lietuvos per aukas ir pasišventimų iško
votą laisvą, neteisus liudininkai melavo pasauliui, kad Lietuvos iškovo
ta laisvė yra vergija. Ir kaip džiūgavo padugnės aptemą, kai joms pavy
ko nukryžiuoti Lietuvos laisvą. .Bet jie,vargšeliai, iš apjakimo užmiršo 
prisikėlimą. Jie pamiršo, kad pirmasis Lietuvos prisikėlimas yra lietu
vius kaip apaštalus sutvirtinąs tikėjime, kad laisve nemirtinga. Lietu
vos prisikėlimas - lietuvio tautinio tikėjimo širdis - buvo jiems rąstas 
akyse, sunkiausias girnų akmuo ant jų sąžinės, neapykantos židinys. Jiems 
tereikėjo sugriauti tikėjimą Lietuvos prisikėlimu, ir jų tikslas būtų 
pasiektas. Jie, lengvabūdžiai optimistai, manė, kad pagal ukazą savo 
sąžinėse sušaudą Lietuvos laisvą, sugriaus jos prisikėlimo faktą ir į- 
tikins pasaulį, kad dvidešimt dve’jis metus kartu su jais po Lietuvos že
mą vaikŠČiojusi"laisvė buvo tik vizija ar halix.nina.ii ja.

Vasario 16 d. Lietuvos prisikėlimas lyg apaštalus surinko visus 
abejojančius ir paklydusius lietuvius naujam, tvirtam tikėjimui. Tikėji
mas prisikėlusios laisvės nemirtingumu stiprino lietuvybės idėją, jokia 
auka nebuvo didelė kovojant už ją.

Velykų ryto prisikėlimo giesmė stiprins mūsų tėvynėje dar liku
sių brolių tikėjimą tautos laisvės prisikėlimu. Musų, po visus keturis 
vėjus ir už visų vandenų išblaškytų tremtinių ir pabėgėlių, nepasieks 
tėviškės bažnyčių triumfo giesmė, bet mūsų širdys pajus brolių širdies 
plakimą ir jos prisipildys naujo nepalaužiamo tikėjimo krašto laisvės 
prisikėlimu, to tikėjimo nesugriaus nei raketines bombos, nei pasaulio 
melas, nei diplomatų suktybes,, Mes matėme savo tautos prisikėlimą, mes 
tikime jo amžinumu. Velykų prisikėlimas tegul sustiprina musų tikėjimą 
Lietuvos prisikėlimu. 0 kaip nusivils budelis ir jo šaukianti minia, kai 
jie, taip džiaugdamiesi nukryžiavą Lietuvą didįjį penktadienį, Velykų 
rytą vėl matys ją triumfuojančia keliantis naujam laisvės gyvenimui.

J.Ls
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Be r n a r d a s
Brazdžionis

PROCESIJA Į KRISTŲ

Viršum klonių, kur žydi ramunė 
ir linguoja kvepėdamas kmynas, 
viršum miestų, hcmora kur tūno, 
viršum marių, kur jachtos skandinas, 

viršum žemes numirusio juoko, 
viršum plieno, ugnies ir patrankų, 
pro žvaigždžių ir pro mėnesio Šokį 
kažkas tiesia kruvinų rankų.

Bėga upės pakalnėsna, alma, 
neša nuodėmės vandenį tirštų, 
laša kraujas iš apversto delno, 
laša kraujas iŠ drebančių pirštų,..

Jus, iš marmuro balto bažnyčių, 
jus, iš požemio naštos šaltinių, 
jus, pro streikus, kerštus ir patyčių, 
jus, kur šokat, ir jus, nusiminu, 

į procesijų gaudžiantis varpas, 
į procesijų saukia Osanna, 
ir į Širdį, skausmingai atšarpių, 
pamažu rankos lašas srovena.

0, pavasario Žydinčio Kristau, 
amžinai tu lašėk į tų taurų! 
į tave mes procesijoj klystam, 
skamba būgnai, ragai ir litaurai.
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Tai buvo tada, kada Dievulis tvėre pasaulį, kada jis padare netik 
dangų ir žemę, bet ir visus žvėris ir augalus ir davė jiems vardus.

Daug pasakojimą yra užsilikę iŠ to laiko, o jeigu juos visus su
žinotum, galėtum tada pasaulyje išaiškinti viską, ko dabar mes visai ne
suprantam.

Vieną dieną atsitiko taip, jog Dievuliui,besėdint rojuje ir beda
žant paukštelius, išsibaigė dažai, ir dagilėlis būtą išėjęs visai bespal
vis, jeigu Dievulis nebūtą nusišluostęs teptuką į jo plunksnas.

Tai buvo tada, kada asilui pasidarė ilgos ausys, nes jis buvo už
miršęs, kuo jis vardu. Jis pamiršo savo vardą, vos porą žingsnią paėėjęs 
rojaus pievomis, tris kartus turėjo grįžti ir klausti, kuo jis vardu. Die
vulis pasidarė truputį nekantrus, paėmė jį už ausą ir tarė: "Tavo vardas 
asilas, asilas, asilas". Taip tardamas, jis ištempė asilo ausis, kad jis 
geriau girdėtą ir atsimintą, kuo jis vardu.

Tą pačia dieną buvo ir bitutė nubausta. Kai tik bitutė buvo su
tverta, ji pradėjo tuoj nešti medą, o žvėrys ir žmonės, pajutę medaus ska- 
ną kvapą, susirinko jo paragauti. Bet bitutė norėjo viską tik sau pasilai
kyti ir savo nuodingu geluonių nuvydavo visus, kurie tik artindavosi prie 
korią. Dievulis tai pamatęs, tuoj pasišaukė bitutę pas save ir nubaudė ją.

- AŠ daviau tau dovaną nešti medą, kurs yra pats maloniausias vi
same sutvertame pasaulyje, - tarė jai Dievulis, - bet aš neleidau tau bū
ti tokiai kietai prieš savo artimą. Atsimink, kad kiekvieną kartą, kai tik 
tu ką nors įgelsi, kas norės tavo medučio paragauti, tuoj mirsi!

Taip, taip, tai buvo tada, kada žiogelis pasiaarė aklas, o skruz
dė neteko sparną. Daug daug keistą dalyku įvyko tą dieną.

Dievulis didis ir maloningas sėdėjo visą dieną ir tvėrė, o vaka
rui artėjant jam panoro sutverti mažą pilką paukštelį.

- Atsimink, kad tu vadinsies raudongurklė! - tarė Dievulis paukš
teliui, kai šis buvo jau sutvertas. Jis patupdė jį ant savo delno ir pa
leido skristi.

0 mažasis paukštelis, paskraidęs aplink valandėlę ir apsidairęs 
po žemę, kurioje jam teks gyventi, panoro ir save pamatyti. Tada jis pa
matė, kad jis visas pilkas, ir gurklelis jo toks pat pilkas, kaip ir jis 
visas. Raudongurklė pasisuko, apsigręžė ir pasižiūrėjo į kaip krištolas 
skaidrą vandenį, bet niekur negalėjo užtikti nė mažiausios raudonos plunks
nelės.

Tada paukštelis nuskrido atgal pas Dievulį. Dievulis didis ir ma- < y 
loningas sėdėjo, iš jo ranką išėję drugeliai plasnojo aplink jo galvą, 
balandžiai burkavo ant jo pečią, o iŠ žemės aplink jį pradėjo stiebtis 
ir rožė, ir lelija, ir saulutė.

' ■ ,-įv '■■■-. ■ - į ■
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Mažojo paukštelio širdelė drebėjo iš baimės, bet lengvai jis 
skriejo aplink, skrido vis artyn ir artyn prie Dievulio ir pagaliau nutū
pė ant jo rankos.

Dievulis paklausė, ko jis norįs.
- Aš norėčiau Tavus paklausti vieno dalykėlio, - tarė mažasis 

paukštelis.
- 0 ko gi tu jau taip norėtum sužinoti? - tarė Dievulis.
- Kodėl aš turiu vadintis raudongurkle, juk aš visa pilka, nuo 

snapelio ligi uodegytės smaigalio. Kodėl mane vadina raudongurkle, jei aš 
neturiu nė vienos raudonos plunksnelės.

Paukštelis savo didelėmis, juodomis akutėmis žiūrėjo į Dievulį 
ir pasuko galvutų. Aplinkui jis matė fazanus, visai raudonus tik truputį 
auksu aptaškytus, ~.............. ' ' ' ' ’ ' •
džius 
vytes 
vieno 
ir jo

SS

papūgas gražiomis tankiomis raudonomis apykaklėmis, gai- 
raudonomis skiauterėmis, jau nekalbant apie drugelius, auksines žu- 
ir rožes. Jis, Žinoma, galvojo: juk kiek gi nedaug tereikėjo - tik 
dažų lašelio ant gurkliuko, ir jis butų gražus paukštelis, tada jam 
vardas tiktų.

- Kodėl aš turiu vadintis raudongurkle, jeigu aš visai pilka? - 
paklausė vėl paukštelis ir lauke, kad Dievulis pasakytų:"Ak, mielasis ma
no, aš matau, kad pamiršau tavo gurklelio plunksnas raudonai nudažyti, 
palauk valandėlę, ir viskas bus padaryta".

Bet Dievulis tik nusišypsojo ir tarė:
- Aš tave praminiau raudongurkle, raudongurkle ir turi vadintis, 

tu pati turi taip elgtis, kad užsitarnautum raudonas plunksneles pagurk
lyje.
...

M
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Ii* taip Dievulis pakėlė ranką ir paleido paukštelį į pasaulį.
Giliai bemąstydamas nuskrido paukštelis į rojų. Ką toks paukštelis 

kaip jis turėtą daryti, kad užsitarnautą tas raudonas plunksneles?
Vienintėlis ką jis tegalėjo išgalvoti, tai susisukti lizdelį erš

kėtrožės krūmelyje. Ir susisuka jis jį tarp spyglią tankiame krūme. Atro
dė, jog jis turi tik palaukti, kol rožės lapelis prilips prie jo gerkly
tės ir savo spalvą jai paliks.

X X
X

Daug daug metą prabėgo po tos dienos, kuri žemėje buvo pati links
miausia. Po to visi žvėrys ir žmonės turėjo išeiti iš rojaus ir pasklis
ti po pasaulį. Žmonės suspėjo taip toli nužengti, jog jie išmoko žemę 
dirbti ir keliauti jūromis, jie pasigamino sau drabužius ir papuošalus, 
taip, jie jau seniai buvo išmokę statyti dideles šventoves ir galingus 
miestus, tokius, kaip Tėbai, Roma ir Jeruzalė.

Ir štai atėjo diena, kurios žemės istorija ilgai neužmirš. Tos 
dienos rytmety tupėjo raudongurklė ant pliko kalnelio netoli_Jeruzalės 
mūrą ir čiulbėjo savo jaunikliams, kurie žemo erškėtrožės krūmelio maža
me lizdely ilsėjos.

Raudongurklė pasakojo savo jaunikliūkams apie tą nuostabią tvė
rimo dieną, apie vardo davimą, kaip kad kiekviena raudongurklė pasakoda
vo, pradedant nuo tos pirmosios, kurį girdėjo Dievo žodį ir iš Dievo ran
kos išėjo

- Taigi, - oaigė ji liūdnai, - nuo tos dienos jau tiek daug metą 
praėjo, tiek ctaug rožią užmezgė pumpurėlius, tiek daug jauniklią paukšte- 
lią išriedėjo iš kiaušiniu, jog niekas net suskaityti negali, bet raudon
gurklė tebėra pilkas paukštelis, kaip ir buvęs. Jai dar vis nepavyko 
užsipelnyti raudoną plunksną pagurklyje. .

Kaži jaunikliukai ištiesė savo plačius snapelius ir paklausė, ar 
ją protėviai nemėgino atlikti kokio žygdarbio, kad toji taip nepaprastai 
brangi raudona spalva būtu jiems suteikta.

» - Darė viską, ką galėjo, - tarė mažasis paukštelis, - bet nė vie
nam nepavyko. Jau pirmoji raudongurklė sutiko kartą kitą paukštelį, visai 
į ją panašą ir tuoj pamilo jį taip, karštai, jog jautė, kad jos krūtinė 
liepsnoja. "Ak, galvojo ji tada, dabar aš suprantu. Dievulis galvoje tu
rėjo, jog aŠ taip karštai turiu mylėti, kad mano pagurklio plunksnelės 
paraustą nuo meilės ugnies Širdyje. Bet jai nepavyko, kaip ir kitoms po 
jos, kaip kad ir jums nepavyks.

Maži jaunikliukai pypsėjo nusiminę, jie jau pradėjo liūdėti, kad 
toji raudona spalva nedabins ir ją dar pūkuotą pagurkliuką.

- Tikėjome giesme, - tarė suaugęs paukštelis ir kalbėjo ilgais, 
ištęstais tonais. - Jau pirmoji raudongurklė taip čiulbėjo, kad net jos 
krūtinė patino iš nuotaikumo. Ji iš naujo tikėjosi. "Ak, galvojo ji, ma
no sieloje gludinti giesmės ugnis turi pagurklio plunksnas raudonai nu
dažyti. Bet jai nepavyko, kaip ir visom kitom po jos, kaip kad ir jums 
nepavyks.

Ir vėl pasigirdo liudėsio pilnas pypsėjimas iš jauniklią puspli- 
kią kakliuką.

- Tikėjomės taip pat savo drąsa ir stiprumu, - tarė paukštelis^
- Jau pirmoji raudongurklė narsiai kovojo su kitais paukščiais, jos krū
tinė liepsnojo iš noro kovoti. "Ak, galvojo ji, mano pagurklio plunksnos 
turi parausti iš Širdyje liepsnojančio noro kovoti". Bet jai nepavyko,
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Maži jaunikliūkai drąsiai
kaip ir visoms kitoms po jos, kaip kad ir jums nepavyks.

Maži jaunikliukai drąsiai supypsėjo: jie vistiek ryšis laimėti 
tą siekį, bet paukštelis gailėščio kupinas atsakė, jog neįmanoma. Ko gi 
jie galėtų tikėtis, jei jau tokiai daixgybei jo žymių prabočių nepavyko 
Šio tikslo atsiekti. Ką jie galėtų daugiau beišgalvoti, jeigu ne mylėti, 
Čiulbėti ir kovoti? Ką jie galėtų...

Paukštelis nutraukė pačiame sakinio vidury, nes pro Jeruzalės 
vartus išžygiavo daugybė žmonių, ir toji visa minia skubėjo kalnelio link, 

i kur paukštelis buvo savo lizdelį susisukąs.
Raiteliai jojo ant išdidžių arklių, kareiviai ilgomis ietimis, bu- 

dėlio tarnai su vinimis ir plaktuku, iškilmingai pirmyn žygiavo kunigai 
ir teisėjai 
zujanti

verkiančios moterys, o labiausiai didžiulė palaida, aplink 
minia, šaukianti, kaukianti, gatvės palaidūnų ruja.
Mažasis pilkasis paukštelis drebėdamas tupėjo ant savo lizdelio 
Jis bijojo akimirkos, kada mažutis erškėtrožės krūmelis bus su- 
ir jo maži jaunikliai išžudyti.
- Saugokitės! - suriko jis savo mažiems, bejėgiams jaunikliukams 

apginti, - susispauskite, nejudėkite ir tylėkite! Tiesiai ant musų atle
kia arklys! Ateina karys geležimis kays.tytais sandalais! Štai užtvinsta 
visa didžiulė laukinė minia!

mkrašto. 
tryptas

ii
*a

Staiga nutraukė paukštelis savo perspėjimus ir nutilo. Jis beveik 
pamiršo aplink siaučiantį pavojų.

Greitai įšoko į lizdą ir sparneliais uždengė jaunikliukus.
- Ne, tai per daug Šlykštu, - tarė 'jis. - Aš nenoriu, kad jus tai 

matytumėt. Trys nusikaltėliai bus nukryžiuojami.
Ir jis ištiesė sparnelius, kad mažuliukai nieko nematytų. Jie 

suprato tik plaktuko taukšėjimą, vaitojimus ir žmonių laukinį šauksmą.
Raudongurklė savo didelėmis išpustomis akytėmis sekė visą eigą. 

Ji negalėjo atitraukti žvilgsnio nuo tų trijų nelaimingųjų.
- Kokie žiaurus žmonės! - tarė j . po valandėlės paukštelis.- Ne

užtenka jiems prikalti tuos vargšus prie kryžiaus, vienam iŠ jų ant gal
vos jie uždėjo dar ir aštrų erškėčiu vainiką. AŠ matau, kaip erškėčiai 
veria jo kaktą, jog net kraujas tryska, - tąsė jis, - o-.šis žmogus toks 
gražus, jis dairosi aplink tokiais meilingais žvilgsniais, jog kiekvie
nas turėtų jį,mylėti.

Lyg strėlės smaigalis perveria mažo paukštelio širdį matant jį 
taip kenčiant.

Mažasis paukštelis pradėjo jausti vis didesną ir didesną užuojau
tą erškėčiais vainikuotam.

- Jeigu aŠ bučiau kaip mano brolis erelis, - galvojo jis, - iš
traukčiau aŠ vinis iš jo rankų, o savo aštriais nagais nuvyčiau visus jį 
kankinančius.

Matydamas, kaip kraujas laša per nukryžiuotojo kaktą, jis nebe
galėjo išsilaikyti lizde.

-‘■Nors aš mažas ir silpnas, bet aš vistiek turėčiau turėčiau kaip 
nors padėti tam taip kenčiančiam vargšui, - galvojo jis. Ir jis paliko 
lizdelį, pasileido į orą ir skriejo aplink nukryžiuotąjį.

Daug kartų jis apskriejo aplink jį, bet nedrįso artintis, nes jis 
buvo bailus paukštelis, niekada nedrįstąs prie žmonių prisiartinti. Bet 
iŠ lengvo padrąsėjo, priskrido prie jo ir savo snapeliu ištraukė nukry
žiuotojo kaktoje įsmigusį erškėčio dyglį.

Bet jam betraukiant dyglį, užtiško nukryžiuotojo kraujo lašelis 
ant jo pagurklės. Kraujo lašelis pradėjo smarkiai plėstis ir nudažė visas

■‘-•'a'-'
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Par Lagerkvistx

GUOSKIS, MARIJA

0 guoskis, Marija, mirė tavo sūnūs, 
Žmonių, gi sūnus prisikels. 
Iš tavo kančios per pasaulio vargus 
Gyventi žmogus pakils vėliai.

Tu kraują nutekusį vien tematai 
Ir žaizdų skyles jojo šone. 
Sakau o aš tau; dar ne viskas tatai - 
Jis. kentė neveltui už žmones.

Ant kryžiaus kas kybojo viens be vilties 
Ir Dievo padangtėn ilgėjos, 
Tik dalį išrovė tas žemės pykties 
Ir mirė jis kaip atpirkėjas.

Iš švedų kalbos išvertė
Juozas Lingis

Par Lagerkvist, Švedų Akademijos narys, gimęs 1891 m., yra 
kartu su Hjalmar Gullberg ir Johannes Edfelt vienas iš dabartines Švedų 
lyrikos kertinių akmenų. 
____________________________________________________  

mažas ir gležnias pagurklio plunksneles.
Nukryžiuotasis pravėrė lūpas, ir pašnibždomis tarė paukšteliui;
- Savo gailestingumu tu laimėjai tą, ko tavo visa giminė ieško

jo nuo pat pasaulio sutvėrimo.
Kai tik jis sugrįžo atgal lizdelin, maži jaunikliukai šaukė jam:
- Tavo pagurklis raudonas, tavo pagurklio plunksnos raudonesnis 

už rožes!
- Tai tik kraujo lašelis nuo vargšo žmogaus kaktos, - tarė paukš

telis. - Jis tuoj pranyks, kai tik nusimaudysiu upelyje ar tyriame Šal
tinėlyje.

Bet kaip mažasis paukštelis nesimaudė, raudonumas nepranyko nuo 
jo pagurklio. 0 kai jo maži jaunikliai išaugo, jų pagurklių plunksnelės 
buvo raudonos kaip kraujas, kaip kad jos nuo anos dienos liko raudonos 
kiekvienos raudongurklės pagurklyje.

Iš švedų kalbos išvertė
Jnnizas T.n nei s .
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Dr. J. Šaulys

PO VASARIO 16 DIENOS
k Kova už vyriausybės sudarymą)

Dre J.Šaulys, dabartinis nepriklausomos 
Lietuvos ministeris Šveicarijoje, yra vie- \ 
nas iŠ to nedaugelio dar gyvų tų Lietuvos 
patrijotų, kurie 1918 m. vasario 16 d. pa
sirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo aktų. Didžiai gerbiamas ponas ministeris 

' suteikė "Pragiedruliams" garbų prisiųsdamas
jiems savo taip įdomių ir Lietuvos istorijai 
taip_svarbių atsiminimų pluoštų kaip tik iŠ 
to mūsų valstybės laikotarpio, kurs ne vi
siems taip labai žinomas.

Kas ir kaip buvo veikta, kol buvo prieita prie vasario 16 d. Ne
priklausomybės atstatymo paskelbimo, aš esu trumpai papasakojęs pernai 
savo straipsnyje, kuris buvc išspausdintas įvairiuose laikraščiuose vasa
rio 16 d. sukaktuvių progaižiur. "Naujienos"’ ir "Dirva" Amerikoje, "Švie
sa" Stockholme ir vėliau "Lietuvių Balsą" Romoje, jo spalių-lapkriČio nr., 
kur išspausdintas "Laisvės išvakarėse" pavadinimu). Ten mano buvo pasaky
ta, baigiant straipsnį, kad po vasario 16 d. prasidėjo naujos kovos, ku
rios buvo dar ilgos ir sunkios, kol galų gale užsibriežtasis tikslas, pat
sai Nepriklaosomybės atstatymas, buvo pasiektas.

Taip buvo iŠ tikrųjų. Laikotarpis nuo vasario 16 d. ligi 1918 m. 
lapkričio 11 d., kada buvo sudarytas pirmasis mūsų laikinosios vyriausy
bės ministerių kabinetas su prof. A. Voldemaru priešakyje, tavo pilnas 
tylių, bet atkaklių kovų su Vokiečių okupacija dėl musų vyriausybės suda
rymo.

Kaip vyko kovos už valstybės konsolidavimą, susidarius musų pro
vizorinei vyriausybei, yra dalykai, kurie vyko jau viešumoje, dalyvaujant 
ir padedant pačiai musų visuomenei, todėl jie yra geriau tai visuomenei 
žinomi. Kas kita kovos,' kurios teko vesti Lietuvos Tarybai su Vokiečių 
okupacija ligi vyriausybės sudarymo. Jos teko vesti neviešai, todėl pla
čioji visuomenė tagaudavo patirti apie jas vos tarpais ir sprąsti apie jas 
tekdavo tik iš tam tikrų dažnai net neigiamų simptomų.

Apie tą laikotarpį tad aš ir noriu čia, kaipo gyvas visų tų ko
vų dalyvis, Šį tą papasakoti.

I.
Nutarus 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybai paskelbti nepriklau

somos Lietuvos atstatymą ir_pasirašius visiems jos nariams nepriklausomy
bės įįeklaraciją, buvo pasirūpinta, kad patirtų apie ją taip Lietuvos vi
suomene, taip užsienis.

Todėl buvo imtasi trijų žygių; 1. buvo duota Lietuvos Tarybos or
ganui "Lietuvos Aidui" išspausdinti Nepriklausomybės deklaraciją, o mano 
buvo parašytas tai progai pritaikytas įžengiamasis straipsnis; 2. mano 
buvo tą pat vakarą, L.Tarybos pavedimu, nuneštas deklaracijos tekstas 
Vokiečių Užs. Reik. Ministerijos atstovui pas-bės patarėjui v.Boninui,
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akredituotam prie okupacines vyriausybes šefo, su prašymu pranešti jį Vo
kiečių vyriausybds žiniai, ir 3. buvo aar tą pat vakarą slaptu keliu iš
siųstas deklaracijos tekstas Vokiečių reichstago nariui p. Erzbergeriui 
Berlynan.

Visų tų žygių pasėkos buvo tokios: 1. "Lietuvos Aido" numeris su 
deklaracija buvo, žinoma, tuoj, aar prieš spausdinanttbuvo preventyvė cen
zūra), okupacinių organų konfiskuotas, pavyko tik slaptai išspausdinti ir 
išplatinti Lietuvoje patį Nepriklausomybės tekstą atskirais lapeliais, 
2. okupacinė vyriausybė nudavė iš pradžių nebylų, bet, kai vasario 18 d. 
Vissische Zeitung, Tagliche Rundschau ir Kreuzzeitung paskelbė musų dekla
racijos tekstą, o reichstago pirmininkas Grdber’is paskaitė iš reichstago 
tribūnos mūsų deklaraciją, pasidžiaugdamas ja ir rekomenduodamas Ją palan
kiam Vokiečių vyriausybės dėmesiui, ir kai ta žinia pasiekė užsienį, ji 
ėmė nesitverti iš apmaudo.

Nterukus reagavo ir Vokietijos reichskancleris v. Hertling’as, ku
ris savo 1918 m. vasario 21 d. raštu per okupacinės vyriausybės šefą baro
ną v.Raikė: jauseną pranešė Lietuvos Tarybos pirmininkui A. Smetonai, kad 
Reicho vyriausybė buvusi, girdi, linkusi pripažinti Lietuvos nepriklauso
mybę L.Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. nutarimo pamatu, bet L.Taryba savo 
.vasario 16 d. deklaracija padariusi tai nebegalima. Savo pripažinimą Rei
cho vyriausybė turinti daryti priklausomą nuo to, kad L.Taryba grįžtų į 
savo pirmykštį, 1917 m. gruodžio 11 d., nutarimą.

Greit po to pasirodė Vilniuje pas A.Smetoną Vokiečių vyriausybės 
emisaras prof. M.Bering'as, kuris ieškojo išeities iš susidariusios padė
ties. Reikia, mat, žinoti, kad Vokiečių reichstagas, ypač Centro ir Social
demokratų frakeijos, prieš imdamos Vokiečių-Sovietų taikos sutarties ra
tifikacijos, reikalavo iš Reicho vyriausybes, kad butų greičiau surastas 
būdas pripažinti Lietuvos nepriklausomybei. Todėl Reicho vyriausybė atsi
rado labai nemalonioje padėtyje,

Nelengvoje padėtyje pasijuto ir L.Taryba. Iš vienos pusės ji, pas
kelbusi savo vasario 16 d. deklaraciją, nebegalėjo ir nebenorėjo trauktia 
atgal ir išsižadėti savo kartą padaryto nutarimo, iš antros pusės jai bu
vo taip pat svarbu išgauti nors ir iš Vokiečių vyriausybės savo paskelbto
sios nepriklausomybės pripažinimą, kad galėtų toliau pradėti žygius savo
vyriausybei sudaryti.

Po pravestų diskusijų savo tarpe L.Taryba surado pagaliau kompro
misinę išeitį ir nutarė pareikšti Vokiečiams: 1. kad vasario 16 d. dekla
racija nėra priešinga 1917 m. nutarimui ir 2. kad 1917 m. gruodžio 11 d. 
nutarimas, kaipo pamatas santykiams tarp Lietuvos ir Vokietijos, nėra Lie
tuvos larybos atmainytas. Apie tai buvo L.Tarybos Prezidiumo 1918 m. va
sario 28 d. pranešta Vokietijos reichskancleriui grafui v.Hertling'ui, 
kartu pareiškiant vilties, kad Reiche vyriausybė parems L.Tarybą kitų vy
riausybių atžvilgiu, kai ši kreipsis Lietuvos nepriklausomybės pripažini
mo reikalu savo vasario 16 d, deklaracijos pamatu.

Pagaliau Reicho vyriausybė, gana ilgai delsusi, reichstago spiria
ma, pasiryžo vis dėlto pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.

L. Tarybos buvo 1918 m. kovo 20 d. išrinkta delegacija, susidedan
ti iŠ kun. J.Staugaičio, Jono Vileišio ir manęs, kuriai pavesta buvo pra
nešti Reicho vyriausybei savo nepriklausomybės paskelbimą ir prašyti jos 
pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Kartu buvo leista delegacijai, kad 
L.Taryba stojanti už tokį tarpusaviu Lietuvos ir Reicho santykių nustaty
mą, kaip jie formuluoti yra jos 1917 m. gruodžio 11 d. nutarime. Ta prasme 
buvo surašytas delegacijai įgaliojimas, visų L.Tarybos narių pasirašytas.

L.Tarybos nariams, kurie žiurėjo toliau į ateitį, buvo aišku, kad 
•' •*-’V v.*!'’ • ■ • • ? • < • ' ’ V-> •V- r n ’*•* V * 1» '4.
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laimėjus Vokiečiams karą, vargu ir iš 1917 m. gruodžio 11 d. formules tek
tų kas teigiama Lietuvai, o pralaimėjus karų Vokiečiams, kas atrodė jau 
tuomet greičiau lauktina, rišančios Lietuvą, pasirėmus ta formule, konven
cijos, turės atkristi savaime.

Įteikus 1918 m. kovo 23 d. delegacijos surašytąjį Vokietijos vy
riausybės adresu atitinkamą raštą su prašymu pripažinti Lietuvos nepri- 
klausomyl-.ą, Vokietijos reichskancleris grafas v.Hertling'as iškilmingame 
priėmime, aukštą militarinių ir civilinių pareigūnų apsuptas, paskaitė 
delegacijai Vokietijos kaizerio Vilhelmo aktą, datuotą 1918 m. kovo 23 d, 
iŠ vyriausios karo stovyklos, kuriuo pareiškiamas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo pripažinimas su visomis, žinoma, 1917 m. gruodžio 11 d. 
aktu pagrįstomis kliauzulėmis.

Padėkojus delegacijos vardu reichskancleriui už nepriklausomybės 
pripažinimą, aš, delegacijos pavedamas, išreiškiau čia pat reichskancle
riui Lietuvos Tarybos prezidiumo (.Berlynan buvo ta proga atvykęs ir L. Ta
rybos pirmininkas A.Smetona) prašymą, kad malonėtų jis paskirti dieną ir 
valandą, kada L.Tarybos prezidiumas galėtų jį aplankyti ir pasitarti vi
sais aktualiais Lietuvos klausimais.. į tai reichskancleris tuoj atsakė, 
kad tatai, deja, šiuo tarpu i ebusią galima, nes okupacinė vyriausybė lau
kianti mūsų Vilniuje tuoj grįžtant rengiamoms ten pripažinimo proga iškil
mėms.

Toksai reichskanclerio pareiškimas buvo mums visai nelauktas, o 
būvąs Čia pat okupacinės vyriausybės šefas atrodė mums kiek sumišąs, tar
tum katė, paliejusi pieną. Tą staigmeną mes išsiaiškinome sau Vokiečių 
nepasitenkinimu L.Tarybos politika ir nenoru daryti šiuo momentu tolesnių 
išvadų iŠ Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo akto, po moraline reichs
tago presija padaryto. Tatai visai patvirtino tolesni įvykiai.

Kokia nuotaika iŠ tikrųjų viešpatavo tuomet artimuose Vokiečių 
vyriausybei sluoksniuose, gavome tą pat dieną patirti, kai dar anksčiau 
barono Fr.Roppo sudarytoji Berlyne vad. Vokiečių-Lietuvių Draugi jai. tik
riau pasakius, Vokiečių ekspozitūra Lietuvos klausimams sekti) suruošė 
Adlono viešbutyje pusryčius L.Tarybos delegacijai pagerbti. Ten dalyvavo 
be mūsų delegacijos dar iŠ lietuvių pusės L.Tarybos pirmininkas A.Smeto
na, prof, A.Voldemaras, netikėtai atsiradus Berlyne iš Lietuvos Brastos 
\ten jam buvo pasiseką įsisprausti į Ukrainos taikos delegaciją), kun. 
Dr.J.Purickis, o iš vokiečių tarp kita ko Vok. Užs, Reik. Ministerijos 
atstovai: Nadolny ir Trautmannzas, gi iš Vokiečių-Lietuvių Draugijos pu
sės be Fr.Roppo dar prof. Weberis, prof. Bering'as ir kt. Nuotaika buvo 
saldžiai-rukšta. Vokiečiai savo prakalbose ėmė kreipti dėmėsią į pasireiš
kusią tarp L.Tarybos ir Reicho vyriausybės nesantarvą, būtent į L.Tarybos 
po 1917 m. gruodžio 11 d. akto priimtąją vasario 16 d. deklaraciją, sukė
lusią Vokiečiams tiek galvosūkio ir susirūpinimo. Girdi kyląs klausimas; 
katrą datą reikėsią skaityti ateityje tikrąja Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo data: gruodžio 11 d. ar vasario 16 d.? baronas Roppas ėmė net 
reikšti baimės, kad ligi Šiol būvą vieni Balkanai Europos pietuose, kaipo
nesantaikos lizdas, dabar gi gresiąs pavojus, kad ir Pabaltoje imsią da
rytis antri Balkanai ir 1.1, Taigi pirmą kar-tą baronas Roppas loŠąs ligi 
Šiol Lietuvos patrioto rolą, parodė tikrąjį savo prieš Lietuvą nukreiptą
veidą...

Visus vokiečių malkontentus nuramino pagaliau prof. Valdemaras, 
patepdamas jiems kaip medum savo pasaka iš senovės Romos istorijos. Pri
taikydamas jos prasmą dabarties laikams, palygino jis Vokietiją į saulą, 
aplink kurią, girdi, sukusi planetos, mažosios valstybės. Šita jo papa
sakotoji alegorija įstrigo man į galvą: kaip paskui pasirodė, tai buvo 
ir tikrasis politinis jo nusistatymas Vokiečių atžvilgiu.
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VELYKOSRELESS I

- Hosanna

Kas’verkė - juokias, priešo veide - 
■vėl brolį atpažįsta.
Takuos radastas kelias, žaidžia 
nuo žvilgsnių Kristaus.

Aleliuja! - 
Jis mirtį nugaiš jo! - 
Ligonys sveikata pražydo, 
gyvybės kaupas liejas.

13
e n ediktas

Rutkauskas

Širdis Jo - saulė, akys -saulės, 
rankas ištiesus žengia - 
ištirpsta melas, piktas kerštas, 
ir praregi apspangu.

S

Ir aš esu kelionėj klydus, 
vėl Tavo mažas, vaikas -
0, Kristau, kruvinam pasauliui 
Tu vienas neši taika.

s

•; ■>

Prieš apleisdama Berlyną, L.Tarybos delegacija su L.Tarybos pir
mininku A.Smetona priešakyje nusiuntė tą pat pripažinimo iškilmių, dieną 
iŠ Valstybės Operos Berlyne, kur buvo delegacija vakare pakviesta, manda
gume telegramą Vokiečių kaizeriui su padėka už Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą. Grįžus Vilniun, buvo gautas iš kaizerio per okupaciną vy- 
riausybą atsakymas^ su padėka už atsiųstąją telegramą ir kartu su linkėji
mais Lietuvos adresu.

II.

Jei kas laukė, kad po Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo iŠ 
Vokiečių pusės, prasidės L.Tarybai naujos geresnės sąlygos tolesniam dar- < 
bui ir kad santykiai tarp L.Tarybos ir okupacinės' vyriausybės -bei Vokie
čių Reicho ims keistis geron pusėn, tas turėjo greit įsitikinti, kad tai 
buvo tuščios svajonės.

Žinoma, L.Tarybos delegacijos grįžtant niekas Vilniuje su jokio
mis iškilmėmis nelaukė, kaip tvirtino mums reichskancleris. Tai buvo tik 
pretekstas neduoti delegacijai progos kalbėtis su reichskacleriu ir sku
biai grąžinti ją atgal iš Berlyno.

Jei Reicho vyriausybė, apystovų verčiama, buvo priversta pareikš
ti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pripažinimą, tai daryti kurių nors

■ išvadų iš to savo pripažinimo akto ji visai nė nemanė. Priešingai, savo 
veiksmais ji, po militarinių veiksnių įtaka, visa darė duoti mums pajus
ti, kad ji su tuo pripažinimo aktu nesiskaito.

(bus daugiau)
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Stasys Raišutis

Politikai pavasarėjant.

Visuose pasaulio dienraščiuose didėlėmis skiltimis mirga pra
nešimai apie maskviškę konferenciją ir, apie netiesioginiai su ta kon - 
f erencl ja’, susijusią J.A. Valstybių prezidento Trumano kalbų. /'įdomūs

Šitie du faktoriai,ii* patys iš esmes,ir savo išdavomis labai 
galimomis pasėkomis visiems lietuviams,todėl čia mėginama pasidalinti 
kai kuriomis būdingesnėmis mintimis,tiktai kai kuriomis,nes viso daly
ko i šRamua svarstymas šio žurnalo puslapiuose del milžiniškos apimties 
nėra įmanomas.

Konferencijos išvakarėse, kaupėsi maldoje ir pasninke mažosios 
ir karo audrų sužalotosios tautos,tikėdamos,kad šioje konferencijoje 
bus leistą prabilti teisingumui.

Šališko stebėtojo nuomone,- keista šita konferencija, nes turi 
būti nustatomos taikos sąlygos,suskaičiuojamos kontribucijos,atstatoma 
tiesa, o visas šitas darbas vyksta kaip tik senokai jau pagarsėjusioje 
netiesos t vi r t o ve j e - d.a b a r tin e j e Ma s kvo j e .

Konferencijoje reikia pakaitintinti Nacištiškoji Vokietija ,-• 
tuo tarpu pirmieji kaltinimai iš p. Molotovo lūpų kliūva ne nacistams, 
o sąjungininkams ąnglo-saksams.

'Konferencijos sutartuoju objektu yra Vokietija, o pokalbiuose 
primygtinai kišama Kinija.

Reikia nustatyti kontribucijų dydis ir normos, o vagystėmis ap
kaltinamas anglo- saksų blokas.

To pasėkoje jau pačioje konferencijos pradžioje susikomplikavu
si ar tyčiomis sukomplikuota paetis negi gali būti išgelbėta kad ir to
kiais diplomatiškais išsireiškimais kaip "melas* " , iš trūkusiais iš 
Britu užsienių reikalų minister!© lūpų.

Džiugu, jog lietuvių visuomenes veikėjai šių įvykių raidoje pa^ 
rodė reikiamo budrumo ir surado didelių progų savo tautos ir krašto kri
tiškai padėčiai pavaizduoti .Jiems pasisekė savo tautos bylą, stipriai už
akcentuoti tiek J.A.V. valddžios įstaigose,tiek Britų parlamente.Atvesti 
Lietuvos reikalą, iki paklausimo Britų parlamente - dalykas tikrai nebuvo 
lengvas ir ne bekliūūių. Ten pasakytasis pareiškimas: " Negi Didžioji 
Britanija pripažins Ribentropo - Molotovo slaptuosius susitarimus ir lai 
kys juos galiojančiais?" - tikrai yra vertas didelių pastangų.Amerikos 
Lietuvių Tarybos žygis J.A.V. valdžios įstaigose prieš pat prezidento 
kalbą, galima laikyti tikrai labai geru ir apdairiu progos panaudojimu.

Biktasųors ir nelabai taikius,p. Molotovo šaudymas kietomis 
ir neteisingomis replikomis maskviškėje konferencijoje, galima sakyti , 
netiesioginiai išprovokavo p. Trumaną jo kalbai,kame iškilo aktyvios 
amerikietiškos pagalbos reikalas Graikijai ir Turkijai.

Laimingi tie turkai,kad jie turi Bosforu ir Dardanelus,jiems pa 
galbos reikalas aiškus ir neabejotinas. Mūsų reikale mes patys turime ki 
tiems aiškinti ir įtikinėti,kad mūsų byla nemažiau svarbi ir lygiai nea
bejotina. 1

J.A. V. prezidento kalba šusilaukeištisas eibes komentarų vi
soje pasaulio spaudoje. Su nedideliu rezervu galima tvirtinti,jog ši kai 
ba nedvejotinai padare lemiamos įtakos amerikiečių o gal net ir britų 
politiniam, mentalitetui.Joje buvo pasinaudota aktyvios kovos principu - 
pulk pats, jei nenori būti užpultas.Iki šiol tuo principu labiausia mėgo
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mėgo naudotis Bolševikines Rusijos diplomatai ir valstybes vyrai.Politi
nio mentaliteto pasikeitimas toks ryškus,kad šiandien Sov. Rusija jau 
viešai prilyginta nacistinei Vokietijai dėl neabejotinai panašaus abiejų, 
diktatūrinio rėžimo.Tagįpradėta dalykus vadinti tikrais vardais - "iš
gelbėtojus - okupantais.Kai kurie patys kraštutiniai tos kalbos komenta
toriai pasiųlė net pasinaudoti jau dabar atominėmis jėgomis,kol,pasak jų, 
nesą vėlu.Atrodo kad bijomasi,jog maskviškė konferencija galinti pavirs
ti Čemberleno atminties Muenchenu.

Taigi,politiniame mentalitete ypač J.A.V juntami nauji vėjai, 
panašūs gaivinantiems pavasario vėjams.Ir šitas galvojimo supavasarėjimas 
ar net tiesiog prisikėlimas, nuvedė amerikiečius iki tol,jog rengiamasi 
šalinti komunistus iš valdžios įstaigų tarnautojų postų,nes jie rodosi 
jau nebeištikimi amerikos piliečiai esu.

Britų liūtas,nors po sunkios karo ligos dar nėra galutinai atsi
gavęs ir dažnokai "pakosi" visokios rūšies ekonominiais negalavimais,vis 
dėlto,jaučiasi tiek stiprus,jog amerikiečių pavyzdžiu,ir pats savo kraš
te ėmėsi valytis nuo komunistų valstybės tarnauto jų,nors ir darbo parti
jos valdomas.

Maskviškėje konferencijoje iki šiol pasiektasis rezultatas 
atrodo tiktai tas,kad Britų ir J.A. Valstybių ministerial jau nori grįž
ti namo.Prancūzų ministeris nesileido į derybas su Stalinu dėl paskirų 
Vokietijos srčių administravimo.

Pasiekta susitarimo tiktai dėl Austrijos kariuomenės dydžio, 
tačiau aišku,jog suinteresuotasis partneris nepasisakys kiek jis kariuo
menės laiko okupuotoje Lietuvoje bei kituose pavergtuose kraštuose.Taip 
lygiai,kaip jis neinfbrnmuoja savo kollegų konferencijoje,kodėl sov. Ru
sija taip uoliai siunčia siomis dienomis savo kariuomenę į Vengriją.

Toki tai šitie rezultatai;tiek konferencijos,tiek prezidento 
Trumano kalbos.Pabrėžtina šita kalba,pabudinusi anglo-saksų politinį 
pasaulį prisikėlimui.

Jie dabar pradeda atskirti tikrus demokratus nuo prisimetelių 
diktatūrininkų ir demagogų.Jie pradėjo gruobonis vadinti tikruoju jų. 
vardu.Nuo čia,turėkime vilties,turėtų prasidėti politinio galvojimo 
pavasaris

Bernardas Brazdžionis

RYTAS

Ateina rytas^ kaip sūnus karaliaus, 
Jo galv^, puošia saulės karūna, 
Aušra gėlėm nubarsto jojo keli§, 
Jam duoda ranker, motina diena.

Sydra padangių, mantija jį supa. 
Jo veidas žydi kiekvienoj gėlėj, 
Šilti,_ tarytum šilto aukso upė, 
į žemės širdį krinta spinduliai*
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Juozas L i n g i s

VELYKOS IR MARGUČIAI

Velykos - krikščioniškosios idėjos triumfo šventė. Tai seniausia 
ir didžiausia krikščioniškoji šventė, visu savo rimtumu primenanti žmo
nėms krikščionybės patį pagrindą. Todėl nenuostabu, kad kataliką bažnyčia 
padarė Velykas centrine ir pačia iškilmingiausiąja Švente, nesumažinant, 
Žinoma, ir Kalėdą reikšmės, kuriom Liuterio bažnyčia pridavė daugiau reikš 
mės, negu Velykoms.

Velykos mūsą kalendoriuje yra iracionalus elementas: kiekvienais 
metais turime žiūrėti į kalendorią, kada išpuls Velykos, iš patyrimo ži
nome, kad Velykos išpuola kovo pabaigoje_arba balandyje. Vienas kitas gal 
taip pat žino ir taisyklą, kad Velykos buna pirmąjį sekmadienį po mėnulio 
pilnaČio pavasarinio dienos su naktimi susilyginįmo metu, bet neankščiau 
kaip kovo'22 d. ir nevėliau kaip 25 balandžio. Seniau, kada nebuvo kalen
dorią ir kada astronomijos mokslas nebuvo taip toli pažengęs, buvo sunku 
'ir reikalavo daug atydumo ir žinių teisingai apskaičiuoti, kada išpuls 
Velykos ir kitos kilnojamos šventes. Dabar, kada namuose, yra bent keli 
kalendoriai, šis apskaičiavimo mokslas jau nebereikalingas, bet iš kultū
ros ir religijos istorijos požvilgio labai įdomus.

Taigi Velykas nulemia mėnulis. Dabartinis mūsą kalendorius yra 
pagrįstas saule, todėl ir mūsiškiai metai yra saulės metai. Viską apskai
čiuodami pagal saulę, bet kas Velykas liečia, susiduriame su sena užlika 
iš pastovią mėnulinią metą, t.y. kada metai buvo apskaičiuojami pagal mė
nulį. Dabartiniai musą mėnesiai yra dirptiniai, sudaryti visai neatsižvel
giant į mėnulį. Vienuolika iš dvylikos mėnesią yra ilgesni, negu tikrasis 
mėnulinis mėnuo, kurs turi apie 29i dienos. Seniausieji babiloniečią ir 
graiką kalendoriai mėgino mėnulinius mėnesius, einančius nuo jauno ligi 
jauno, įterpti į saulės metus. Eet, kadangi saulės metai sudaro truputį 
mažiau, negu 565 dienas, o dvylika mėnulinią mėnesią apie 554 dienas, tai. 
tas galėjo įvykti tik tuo būdu, kad metams išpuldavo 12, kartais 15 mė-' 
nesią, o tokio mėnesio dieną skaičius įvairavo tarp 29 ir 50 dieną. Mė
nulinis mėnuo turėjo aidelės reikšmės religiniame gyvenime, nes visos 
Šventės buvo reguliuojamos pagal mėnulio atmaisas, pilnatis buvo skaito
mas geriausiu laiku. Bet kaitalioti metus įai į dvylika tai į trylika mė
nesią buvo negalima, kaip kad atrodytą, neš kalendorius reikėjo apskai
čiuoti ateičiai. Todėl graikai įvedė tam tikrus ciklus, kuriuose kelia
mieji metai, i.y. metai su tryliktuoju mėnesiu, pasikartodavo tam tikra 
tvarka. Šios sistemos papeka_buvo ta, kad graiką ar babiloniečią mėnuli
nis mėnuo, atsižvelgiant į mūsiškius pagal saulę nustatytus pastovius 
mėnesius, buvo kaitaliojamas tai pirmyn, tai atgal, maždaug kaip Velykos.

Iš tikrąją Velykos yra ne kas kita, kaip tik užlika pastovią mė
nulinią metą. Pirmieji krikščionys buvo žydai, jie ir toliau tebešventė 
Žydiškąsias Velykas, o krikščioniškosios Velykos yra tik pastarąją tęsi
nys. Bet kadangi Kristus buvo nukryžiuotas "šabo" dienoje prieš Velykas 
ir prisikėlė trečią dieną, tai krikščioniškosios Velykos įgavo visai ki
tokį tikybinį turinį - jos pasidarė prisikėlimo šventė, o tuo tarpu kai

■
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žydiškos "passah" buvo labai sena atsiteisimo aukos šventė, prie kurios 
netrukus prisijungė prieŠpjutits Šventė su pirmagimėmis aukomis ir p agi - 
liau-neraugintosios duonos šventė. I'irmgimėmis aukomis Šia reikia supras
ti pačius pirmuosius atsivestus galvijus, pirmąjį sumedžiotą grobį, pir
mąjį pėda nuo lauko ir pan. Ir iš Abraomo Dievas reikalavo pirmgimės au
kos - sūnaus Izaoko. Senieji žyaų metai buvo mėnuliniai metai."Dassah" 
išpuolė keturiolikta, t.y. mėnulio pilnaČio, dieną Nisau mėnesį, o šis 
mėnuo išpuola kaip tik pavasarinio dienos su naktimi susilyginimo metu.* 
Pradžioje krikščionys savąsias Velykas apskaitydavo pagal žydų. Pirmasis 
toks atitrūkimas įvyko, kai krikščionys perkėlė gavėnios pabaigą į Šeš
tadienį, o pačias Velykas į sekmadienį. Tuo budu ir atsiskyrė krikščio
niškosios Velykos nuo žydų. Šis atsiskyrimas, žinoma, iššaukė daug keb
lumą kalendoriaus techniškuose klausimuose. Bet kaip ten bubuvo, dabar 
visi laikosi, kad Velykos turi būti pirmąjį sekmadienį pilnačių! prasidė
jus pavasarinio dienos su naktimi susilyginimo metu, nors patys apskai
čiavimai ir apskaičiavimų pagrindas gana įvairūs. Tik pora sektų visai 
nekreipia dėmėsio į tų mėnulinių metų užlika ii' Velykas pastoviai įter
pia i Julijaus kalendoriui.nustatytą Komos imperatoriaus Julijaus Cezario 
46 m. prieš Kristų. Mes šį kalendorių vadiname senuoju, nes naujasis, 
įvestas popiežiaus Gregoriaus XIII 1582 m. , pas mus buvo'įvestas tik po 
pirmojo didžiojo karo). Paw., montanistai Mažoje Azijoje švenčia Velykas 
pirmąjį sekmadienį po 6 balandžio, kitos sektos yra Velykas šventą kovo 
25 d. Tie skirtumai apskaitant Velykas buvo klausimai, dėl kurių pirmų
jų amžių bažnyčioje buvo daugiausia ginčijamasi, kurie įnešė daug susis
kaldymo ir iššaukė daugiau polemikos, negu kad gilūs teologiniai nuomonių 
skirtumai, komos ir graikų bažnyčia Velykų apskaitymą reguliavo savaip, 
ir toji religinė tradicija kaip tik ir trukdė graikų bažnyčios tautoms 
įsivesti popiežiaus Gregoriaus XIII 1582 m. nustatytą kalendoriui.dabar
tinį mūsų kalendorių), geriau atitinkantį tikriesiem metam. Ir kai grai
kų bažnyčios ekimeninis sinodas Konstantinopolyje 1925 m. priėmė kalen
doriaus reformą, bet Velykoms nustatyti įvedė tačiau skirtingą apskaičia
vimą pagal Jeruzalės dienovidį, todėl ortodoksų Velykos dažnai nesupuola 
su mūsiškėmis, nors dienų apskaičiavimas dabar jau tas pats.

Velykos,kaip jau minėjau, yra žydiškos kilmės šventė, kurią pir
mieji krikščionys atsinešė, bet jų turinys visai pasikeitė, užleisdamas 
vietą tikėjimui į prisikėlimą, todėl ir visokios pagoniškos įtakos atsi
duria -visai kitokioje ir daug keblesnėje plotmėje, negu kad per Kalėdas, 
kai kad jpano buvO užsiginta "Pragiedrulių" Hr. 3. Kalba čia gali būti tik 
apie nuošalias pagoniškų religijų ar pasaulėžiūrų įtakas.Beveik visos 
religijoj, kuries seniesiems amžiams baigiantis kovojo tarpusavy, bet pa
galiau susijungė kovoti su vis stiprėjančia ir beplintančia krikščionybe, 
tikėjo į dievą, kurs mirė, bet paskui vėl prisikėlė. Dievo atgaivinimas 
davė jo tikintiesiems suprasti, kad mirtis ir jų_nepražudys. Attis mis
teri jes visada baigdavosi žodžiais: "Bukite drąsus ir nenusiminkite, jus 
iŠŠvestieji! Kaip dievas buvo atpirktas, taip ir jūs busite išvaduoti iš 
nelaimių". Babiloniečių dievo Osirio kūnas buvo sukapotas į keturiolika 
dalelių. Isis jas surinko ir vėl įliejo gyvybą į jas. Ir Osiris gyveno, 
kaipo antrojo pasaulio viešpats, o po mirties visi jo ištikimieji pasekė
jai nacis pas jį. Syrijoje buvo garbinamas Adonis, kurio kultas greit per
metė ir į Graikiją. Žodis"Adonis" visai panašus į tą, kuriuo Senajame 
Testamente dažnai buvo vadinamas Diedas - Adonai - kas reiškia viešpatį. 
Adonis buvo gamtos dievas, kuriame buvo įkūnyta augmenijos mirtis nuo 
vasaros kaitrų ir jos atbudimas pirmajam žiemos lietui iškritus. Jo mirtis 
buvo sutinkama raaaomis ir verksmais, moterys raudavosi plaukus ir mušda-
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vosi į krūtinę, o jo prisikėlimas buvo atšvenčiamas su neapsakomu džiaugs
mu. Abi šventės buvo sulietos ir švenčiamos viena po antros sekančią die
ną. Centrinis to viso liūdėsio taškas buvo čiušeld, vaizduojanti Auonio 
lavoną. Syrijos Šventinamiuose buvo pastatas, vaizduojantis Adonio kapą. 
Bažnyčios tėvas Jeronimas pasakoja, kad Adonio raudodavo toje oloje Bet-w 
liejuje, kurioje krikščionys paskiau atrado Kristaus gimimo vietą ir virŠ 
kurios Konstantinas Didysis liepe pastatyti atminimui puošnią bažnyčią.

Kad senojo pasaulio misterinės religijos galėjo paveikti ir Čia,
kaip ir kitose bažnytinėse šventėse, bet eiti tiek toli ir iš tą misteri- 
nią-tikybinią pavaizdavimą išvesti evangelijos pasakojimus apie Kristaus 
prisikėlimą, kas prieš keletą dešimtmeČią buvo paimta pagrindan Kristaus 
istoriniam buvimui paneigti, yra neprotinga. Ši kova iš istorinio požvil
gio visai nesuprantama, nes įrodymui jau iš pat pradžios padaryta stambi 
metodinė klaida, bet Šis klausimas kaip grynai teologinis išpuola iš šią 
eilučią rėmą, autoriui šiuo momentu svarbiau kul‘,ūristorinis momentas - 
pagonišką papročių įsiskverbimas per Velykas.

Klausimas visai kitaip atsistoja, ar pirmąją krikŠčionią, kai jie
jau buvę atsisaką žydiškosios formos, Velykų šventime užsiliko elementą 
iŠ tą tikybą, kurias jie būdami pagonys išpažino. Bet ir čia vadovautis 
tegalime tik galimumu, kad panašumo būta tarp pagonišką ir krikščionišką 
Velyką, tikrai įrodyti negalima. Keistas yra tik sąryšis tarp Adonio kul
to vietą Palestinoje ir tarp krikŠčionią šventąją vietą. Jau buvo minėta, 
kad Kristaus gimimo ola Betliejuje buvo Adonio garbinimo vieta, tas pats 
buvo ir su Kristaus kapu Jeruzalėje. Imperatoriui Konstantinui įsakius 
Šis kapas buvo ieškomas ir surastas. Virš jo liepė imperatorius pastatyti 
puošnią bažnyčią, paprastai vadinamą "Anastasis", t.y. prisikėlimo bažny
čia. Bažnyčios tėvai pasakoja, kad nukryžiavimo vietoje stovėjusi Afrodi
tės stovyla, o Jupiterio paveikslas buvo garbinamas šventykloje, pastaty
toje aiit Kristaus kapo. Afroditė yra semitiškoji Astartė ir tokiu būdu 
turi sąryšio su Adonio garbinimu, nes Adonis buvo jos vyras ir numylėti
nis. Bažnyčios tėvai toliau pasakoja, kad toje vietoje, kai buvo nukastos 
žemės, buvo atrasta ir Kristaus kapo ola.

Labai galima, kad Velyką šventimas Jeruzalėje prie Kristaus kapo 
yra toje pačioje vietoje, kur seniau buvo raudoma Adonio, bet tai dar ne-
reiškia, kad krikščionys butą persiėmę ir pagonią apeigines formas. Pamal
dusis piligrimas Aetheria šeštojo Šimtmečio vidury gana išsamiai aprašo 
Šventą ir pamaldas Jeruzalėje. Ten buvo išstatoma dalis šventojo kryžiaus, 
ir visą bučiuojama. Graiką ir kataliką bažnyčios paprotis didįjį penkta
dienį ir Šeštadienį atskiroje koplyčioje įrengti Kristaus kapą, giedoti 
liūdnas giesmes, nešti Kristaus grabą per miestą(dar tebepraktikuojama 
kai kur graiką bažnyčios) giedant kyrie eleison rišamas su aukščiau minė
tu1 Adonio kultu. Bet Šis Adonio kulto ir dabartinią bažnytinių papročių 
sugretinimas apsunkinamas tuo, jog Adonio kultas yra, palygint, gana vė
lyvas. Galėjo būti ir taip, kas butą ir patikimiausia, kaci pirmiesiems 
krikščionims prašant "vaidinimą", bažnyčia turėjo nusileisti, ir apeigos, 
panašios į senas pagoniškas, atsirado savaime. Tikybinėje srityje tokia 
paraldlinė raida yra gana paprasta, o kaipo pavyzdį galime paimti katali
ką bažnyčios misterijas, kurią šaknys taip pat glūdi pagonijoje. Bet ve- 
lykinią papročią klausime aiškaus rezultato sunku pasiekti.

Velykos savo nepastovumu daug kuo skiriasi nuo kitą švenČią, taip
kad vargiai ir tepasitaiko specialiai Velykoms skirtą papročią, iŠ kitos 
gi pusės jos, kaip ir visos kitos bendros šventės, negalėjo be ją apsiei
ti, nors tie papročiai yra tie patys, kuriuos mes sutinkame kitą švenčii 
progomis. Velykos gal yra aiškiausias pavyzdys, kaip didžiosios šventės
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savęs pritraukia liaudies papročius, jokio vidinio sąryšio neturin- 
su švenčiama Švente.
didžiąją savaitę. Juos sutinkame mes ir per Kalėdas,

„„-v,

Daug vietos užimtu suminint visus papročius, 
ir per Naujus

prie 
čius 
ypaS 
Metus, ir per kitas Šventes.

Bet vienas paprotys, tikrai tik su Velykomis susijęs, yra margu
tis. Dažyti, marginti, valgyti ir dovanoti kiaušinius yra paplitęs po visą 
Europą, katalikiškuose kraštuose visur beveik, o protestantiškuose nevi- 
sur ir tai suprastintai. Per Velykas klasiniais mušama, ridenama, Vokie
tijoje paslepia kiaušinius viduje ar sode, ir vaikai paskui turi ją ieš
koti, sakoma, kaa kiškis juos padeda. Daug visokią spėliojimą kilo dėl to 
bailaus žvėrelio velykiniuose papročiuose, bet jokio aiškumo dar nepriei
ta.

Kiaušinis kaipo velykinė dovana žinoma^Lietuvoje jau iš XVI-jo 
Šimtmečio. Martynas Mažvydas išleidęs 1549 m. Šv. Ambroziejaus giesmė 
(Te Deum laudamus) vertimą skiria jį "Didžos ir aukschtos gijmines wiruy, 
Ponuy Sebastianuy perbanth Heubtmonuy Ragaynes etc." sakydamas: . . ir 
wietoye welikas pauta dowanoiju, pakarnay praschidams, idant T.M. links
ma schirdi tą dovanele prieijimtumbi Lobek Diewa meileije".

Apie margučią kilmę sunku ką nors pasakyti. Paprotys valgyti kiau
šinį,dažytį jpoR ir keistis yra senesnis už." krikščionybę. Mahomediškame 
Egypte kiaušinis minimas jau fatimidą laikais, t.y. XI-XII šimtmety. Ką 
kiaušinis reiškia, galime susekti iŠ liaudies paproČią bei tikėjimą. Jau 
senovės romėną kiaušinis buvo dedamas į kapą. Daugelyje mitą apie pasau
lio sutvėrimą sakoma, kad pasaulis atsirado iš kiaušinio. Dar prieš Kris
taus gimimą kiaušinis buvo netik pavasario gamtos atgimimo, bet ir kiek
vienos gyvybės simbolis, kiaušinis sutinkamas įvairiuose vaisingumo bei 
vestuviniuose papročiuose ir pan. Atsiminkime kokį svarbą vaidmenį vai
dina kiaušinis lietuviu gyvulią išgynimo papročiuose. Beveik visoje Lie
tuvoje, išgenant pirmą kartą galvijus, dedamas kiaušinis po tvarto slenks
čiu, kurį galvijai turi peržengti,• kad paskui per metus karvės duotą pie
no ir butą riebios. Kiaušinį valgė ir^margino netik per Velykas, bet ii’ 
per Sekmines!,piemeną šventė) bei per Šv. Jurgį(tada ir bažnyčioje buvo 
šventinami kiaušiniai).

Todėl nesunku suprasti, kodėl kiaušinis yra vartojamas pavasari
niuose žemdirbystės papročiuose ir kodėl jis surištas su krikščionybės 
didžiąja švente, Švenčiama gyvenimo didžiausiam triumfui - prisikėlimui - 
paminėti.

KAIP PASIDARYTI MARGUTĮ
Jei kiaušinis tėra nudažytas tik viena kuria spalva, tai jis va- 

di.-.asi dažytiniu. Patys margučiai daromi dvejopu būdu: išbraižant raštus 
vašku arba iŠskutant nudažytą kiaušinio pavirŠią. Pirmuoju budu marginant 
daroma taip: ant trumpos lazdelės pritaisomas skardos vamzdelis, kurio vid- 
nas galas siauresnis; juo paimamas tirpytas vaškas, kuriuo ir padengiamas 
kiaušinio paviršius vienodo storumo linijos raštais. Tai išrašytas kiauši
nis dedamas į dažus, kurie nudažo tik vašku nepadengtas vietas. Išėmę kiau
šinį iš dažą ir nuėmę vašką, gauname dažą spalvos fone baltus raštus. Jei 
norime Šiuos raštus padaryti spalvotus, tai nudažytąją kiaušinio dal^ vėl 
padengiame vašku ir patį kiaušinį vėl dedame į bet kurios spalvos dažus, 
kurie nudažo raštus. Kartoti tą galime tiek kartą, kiek spalvą norime tu
rėti margutį. Marginti vašku galima ir primityviskiau: paprasta su galvute 
spilkute imame tirpytą vašką ir juo vedame raštus. akustinis raštas yra 
daromas ant jau nudažyto vienos kurios spalvos dažais kiaušinio, prasku- 
tant dažus iki kiaušinio natūralaus baltumo. Bet ir čia, pavartojus dar 
pirmąjį būdą, galime raštus daryti spalvuotus.

20



20
K»

.Tonikas skaito 'lietuviškai 
Ta koliakalbystų neša daugu- _ - — .1. « T 4 ii T 4 4" a -n n 4" i i m

lietuvių
• skaitomi*’t ik lietuviškai.

}

BALTŲ UNIVERSITETAS HAMBURGE.

Tas universitetas yra trilypis - lietuvių, latviu ir estu dalys 
ir iŠ to trilypumo išplaukia jo pobūdžio ypatingumas mokslo darbo atžvil
giu. Paskaitos skaitomos mažiausiai penkiomis kalbomis: angliškai, vokiš
kai, lietuviškai, latviškai ’.j rvcsti.žke.ii Ta aplinkybė vienu atžvilgiu la
bai apsunkina studentams naudotie, reikalingomis paskaitomis, kada jos 
skaitomos nežinoma kalba, kit’s, atžvilgiu, ypač lietuvių latvių kompleksų 
imant, tų kalbų special i staras, t.-.y., studentams baltologams, yra ir gerų, 
progų. rfofeso.i?iams yra. apsunkinimų, kada jiems tenka ta patį dalyka skai
tyti “du kartu ir dviem kalbomis; pav., dr® r. Jonikas skaito lietuviškai 
ir latviškai /net ir trecia kalba: vokiškai/. Ta kcliakalbystų nesą daugu
mas profesorių. Tik specialistams, pav., lituanistams, lietuvių literatū
ros istorijos*" daly kai — prof. M. Biržiška.,— bibliografijos ar lietuvių 
knygos istorijos dalykai - prof. V. Biržiška - skaitomi tik lietuviškai. 
Estų kalba, būdama ne indoeuropiečių prokalbės kalba, yra kitokiame santy
kyje.

Didelė kliūtis universiteto darbui yra trūkumas mokslo priemonių. 
Tik pasiryžimas ir atkaklumas, tiek profesūros, tiek studentų, įgalina 
universitetų laikytis. Curinkįi profesūra, išsirinkti vadovybe., sustatyti 
regliamina, paskaitų tvarkaraščius — galima, bet kaip dirbti mokslo studi
jų darbų be knygų, be aparatų, be bibliotekų ar archyvų? Bet ir^paprasčiau
sių dalykų — pop cerio, rašymo priemonių — nebuvo. Vis dėlto išsilaikyta,, 
darbas nesustabdytas^ ir ilgainiui ėmė atsirasti kiek knygų, darbas pradė
jo pasidaryti sau vėsės®

Ir iš tT.tlypumo kyla sunkunumų; be asmenų varž^tiniavimo, natūralu, 
atsiranda ir tautų varžyti niavimas, ypač, kad ir skaičius nėra lygus: kurie 
turi dauguma, o kūnų toru mažuman Bet Baltų Universiteto vėliava yra visų 
laikų iškelta, ir darbus eina^pirmyn.

Yra pasiekta ir konkrečių rezultatų. Mūsų pirmasis bibliologas prof. 
V. Biržiška yra paruošęs svarbius veikalus spaudai, tikėjų išleidimas tuo 
tarpu neįmanomas. Latvių prof e Sturms yra išleidęs vokiškai knyga apie Lie
tuvos alkamiescius /Die 'litauische Alkstaedten/ ir knygų apie senovės kapus 
Latvijoj /Die Schnurgraebcr un Lettland/.

Didžiausios ištvermės reikėjo parodyti, kai materialinės /įskaitant 
ir atmosferines/ aplinkybės pasidarė iki nepakeliamumo žiaurios. Maitini- 
mažis universitete nuo pat pradžių buvo blogesnis nei kitose isvietintųjų 
stovyklose® Tik parama iš salios - iš stovyklų, kurios buvo laimingesnes, 
t.y., buvo įsteigtos ne sugriautame ir žmonių“prikimštame didmiestyj, koks 
dabar yra Hamburgas, o vietose, kur buvo arti kaimai ir ūkininkai - palai
kė universitetų, jo "moralų”, ir jis galėjo laikytis prie savo vėliavos, 
prie mokslo darbo. /Ta universiteto "moralė" bus ir ateities laikais įdomi 
tiek istoriniu, tiek psichologiniu atžvilgiu ir tiek patiems baltams, tiek 
ir valdančioms tautoms./

ištvermės įtempimas pasiekė aukščiausio laipsnio, kai UIJRRA.sumaži
no maistų visiems isvietintLesiems,ir priedas prie to nepaprasti šalčiai, 
Maisto pagalba i skitų stovyklų, suprantama, sustojo. Pats universitetas nega 
Ii imtis iniciatyvos sau gelbėti del dviejų priežasčių: sunaikinto miesto 
aplinkuma neduoda galimumų, o kariniai administraciniai suvaržymai tapo 
kone persekiojimu: draudimas kur pavažiuoti, draudimas kų iš 
vokiečių pirkti, "scrooningai" su grėsme,tapti išmestam iš 
universiteto ir iš DP stovyklos. Pagalba iš JAV ar iš Švedijos siuntinių 
pavidale yra tik nežymi; esti tik vilties iš nusivylimo, nes siuntiniai 
pasiekiu Vokietijų patenka į didelį pavojų. /Paaiškėjo faktas, jog vien iš 
Švedijos Vokietijon siųstų siuntinių Berlyne pavogta - išblėsta - 400, kur
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kiekvienas siuntinys buvo 10 kg. Dar ir dabar žmonės tebelaukia Kalėdoms 
si^sttį maisto dovanu®/ Nuo šalčio universitetas kentėjo neapsakomai, nes ir 
profesoriai ir studentai daugiausia gyveno cementiniuose barakuose, o jiems 
šildyti nebuvo kuro# /Vėliau buvo perkeltas į pinncbergę, į aviacijos ka
reivines,’ ten yra kiek geriau/.

Fenomenaiinės Balti^.Universiteto sa.vybės butu šios:
1. Paskaitos skaitomos daugiausia vokiškai - visoms trims tautoms 

svetima kalba®
2. Universitetas dirba be bibliotekos, be laboratorijos, be elemen

tariniu technikiniu priemonių®
3® Profesoriai ir studentai gyvena pusbadžiu ir turi k.ęjsti nenorma

lu šiai sričiai šaltį.
4-. Paskaitos bandomos skaihtyti gyvenamose patalpose, studentams sė

dint ant loviį#
5® Mokoma ir mokomasi neturint jokiij perspektyviu, kur tą. mokslą, tai

kyti.
Balty universitetas tampa baltu tau

tu garbės dalyku. Irtai balty, ne tik 
ten u n iversitete dirbančiu, bet visur 
esančiu® Suprantama y , r a, kodėl k i t u sto
vyklą pabėgėli, ai siunčia maisto pagalbą 
universitetui. Baltams visur reiktu su
prasti, kasyra tas universitetqas, ko - 
kios jisturi mums reikšmės, ir iš visur

Švedijos lietuviai kviečiami paremti BaltiyJJniversiteto lietu
vius mokslo personalo narius ir studentus, pasiunciant jiems maisto ir 
drabužiu siuntiniu adresu: 2.4 b Pinneberg b/ Hamburg, Baltic University, 
Block J, Zimmer 312, pridedant kurio nors profesoriaus pavardę.

Lund'o lietuviu iniciatyva renkamos piniginės aukos šiam reika
lui# UŽvsurinktus pinigus jau išsiųsti keli siuntiniai. Pinigines; .au
kas prašome' siusti p. B® Kazlauskienei, KUvlįngevdgen 3b, Lund.

Aukojusiiy pavardės arba inicialai galės būti paskelbti "Pra
giedrulius se" •

D. šlapokas
IŠAUŠ LAISVES RYTAS

Išauš dar vienas mums laisvės rytas 
iš po deganciy. rausvu debesų
Ir po pasaulį sklis_lietuvio žygis padarytas
UŽ Tėvynės laisvę; musą broliu mylinčiu®

Subyrės ginklai metaliniai, 
į teisybes uolą jie greit atsimuš®
Grąžinsim trispalvę savo brangiai Tėvynei 
UŽ "mylimu šalį, už gimtus namus.
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LIETUVOS PARTIZANŲ KOVA UŽ TAUTOS LAISVŲ
"Pragiedrulių" (redakcijon pateko iš 
kompetentingų šaltiniu žinių* apie par
tisan^ veiklų Lietuvoje® Suošia veik
la norime savo skaitytojus supažindinti* b

Partizanų veiklos pradžia ir t i k s v 
lai. Pirmomis antrosios okupacijos dienomis /rusu/ Lietuvos partizanai 
stebėjo ir registravo visus priešo kruvinus veiksmus. J.e^matė. kaip tūks
tančius lietuvių žudė, trėmė į RUsijų, degino kaimus, plėšė turtų, bet at
viros ginklų kovos jie nepradėjo, neš, pasitikėdami Vakarų Demokratijomis,, 
kurios juk už tautų laisve, lygybe ir savarankiškumų liejusios kraujų, mane, 
kad antrasis raudonosios armijos įsiveržimas yra išsauktas karo apystovų, 
kad bolševikai, pasibaigus karo veiksmams, pasitrauksiu. Tačiau karo veiks
mai pasaulyje nutilo, o pasaulis net nedrįso kalbėti apie valstybes, pa
grobtas Sovietų Sujungęs; Lietuva kasdienų vię smarkiau buvo spaudžiama ir 
naikinama okupantų, Lietuvos partizanai, skaudžiai pasivylę Vakarų skelbia
momis laisvėmis, išsekus kantrybei, 1944 nu pabaigoj pradėjo aktyvų* 
ginkluotų pasipriešinimų prieš krašto pavergėjus, gindami Lietuvos žmones 
ir turtai’ “ v

(Sinkių jiems netrūksta; paliko jų pakankamai 1941 m. is Lietuvos 
bėgdama "nenugalimoji armija", dar daugiau paliko besitrąukdumo vokiečiai, 
o ir dabar nuolat "pasiskolina" jų iš okupantų kariuomenės. Gi jaučiamas 
viso krašto pritarimas ir šeuerių metų-okupacijų patirtis suteikia pakanka
mai jėgų vesti nelygių kova. Maišto problemos kaip ir nėra: jei kada nors 
ir pritrūksta jo, rekvizicijos tedaromos tik valstybiniuose ukiuosų tarp 
rusų kolonistų, valstybiniuose sandėliuose, kooperatyvuose, pieninėse ir mė
sinėse. v

Partizanų atviros kovos prieš oku
pantus • Didelio masto susidūrimų su okupantais partizanui vengia. 
Nuo 1944 m. liepos mėn. iki 1945 vasaros kovos vyko mažu maštabu su NKVD— 
istais. Pastarųjų nuostoliai būdavo visuomet ktoliariopai didesni. Partiza
nų veikla sudaro komunistu valdžiai Lietuvoje labai rimtų pavojų, nes par
tizanai tapo padėties viešpačiais kaimuose ir mažesniuose miesteliuose. Ko
munistai laikosi tik ten, kur buvo stiprios kariuomenės įgulos ir NKVD-istų 
gausūs būriai. 1945 m. vasarų daug kur buvo visiškai paralizuotas komunis
tų administracijos" judėjimas^ Ant kelii£ buvo sulaikomi NKVD-istų arba rau
donosios armijos pavieniai sunkvežimiai, važiavusioji^paimami į belaisvę, 
o turtas konfiskuojamas. Dėka partizanų pasidarė visiškai neįmanomas is 
Lietuvos į rusijų ekonominių gerybūj. išgabenimas. Žemės reformos įstatymas 
buvo tik dalinai ‘įgyvendintas. į Lietuva buvo atgabenta apie ROg.ČOO rusų 
kolonistų, kurie -Kūrėjo būti apgyvendinti iš ūkininkų atimtose zemese./bu-
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VO atimta virs 1.000.000 ha/. Is šių kolonistų tik maža dalelė tedrįso įsi
tvirtinti "savo" ūkiuose, bet ir tie išbėgiojo, bijodami partizanę. Buvęs 
Lietuvoj NKVD-istų būriai ir raudonosios armijos daliniai nepajėgė kovoti 
prieš partizanus. . „

Komunistų valdžia kreipėsi į Maskvę, prasydama pastiprinimų. į Lietu
vą atplūdo stiprūs raudonosios armijos daliniai, kurie 19^5 m. vasary pra
dėjo kova pries partizanus. Pietą Lietuvoje buvo panaudotoBytrys divizijos 
pilname kautynių sustatė su artilerija ir aviacija. Jos plačiu ruožu perė
jo visa j'ietu Lietuvę. Rimtų susidūrimų su partizanais buvo dideliuose Au
gustavo miškuose, kur buvo mestos visos raudonųjų pajėgos. Panašus "valymai" 
buvo vykdomi ir kitose Lietuvos dalyse, tik kiek mažesnėje apimtyje. Parti
zanams tai atnešė daug nuostolių medžiaga ir žmonėmis, tačiau, palyginus su 
priešu, tesudarė tik šešta dalį "j o nuostolių. Partizanų žuvo apie^U-.OOO. 
palyginti tai nėra dideli"nuostoliai /partizanų skaičiūsvtoli prašoka bu
vusį nepriklausomos Lietuvos reguliares kariuomenės skaičių/.

Po šio pagrindinio partizanų'likvidavimo" įsiviešpatavo tyla. Komu
nistai manė, kad "partizanų jėgos palaužtos, tačiau pasirito. Greitai jie 
pajuto, kad valymas buvo visai nepasisekęs. Žiauriausios priemonės, panau
dotos prieš partizanus, nepalauzė nei jų dvasios, nei jėgų, nei aktyvumo 
kovoje už Lietuvos laisvų. Priešingai, Jų judėjimas padidėjo ir dar labiau 
sustiprėjo. Partizanai egzaminų išlaikė puikiai. Jaunimas papildė tautos 
herojų eiles ir įnirtusiai dalyvavo^sekančiuose kruvinuose mūšiuose.

NKVD meto d a i o Žuvusių kovos lauke partizanų kunūs 
NKVD-istai surinkdavo.ir nugabendavo į miestelius arba kaimus. Juos čia iš
statydavo viešose aikštėse arba bažnyčių šventoriuose. Civiliai apsirengę . 
NKVD-istai iš pasalų stebėdavo, kas prieis prie lavonų. Pastebėję ašaras 
nelaimingo tėvo ar motinos akyse, tuoj suimdavo. Tokiam konfiskuojamas vi
sas turtas, o jis pats su visa šeima arba ištremiamas į Rusijų, arba su
šaudomas • Lygiai tai p^NKVD-i štai elgiasi su kiekvienu, ‘kuris yra šiek tiek 
įtariamas palaikęs ryšius su slapta partizanų organizacija.

Ruosdamj.es mūšiui, NKVD-istai stengiasi surasti Šnipų gyventojų tar
pe, kurie nurodytų apie partizanų judėjimų tam tikrame rajone. Gavę žinių 
apie partizanų skaičių, apsiginklavimų ir vieta, suorganizuoja milicijos 
ir NKVD-istų bandas, kurios paprastai būna 10 kartų, didesnės nei partizanų, 
ir tik tada leidžiasi "medžioklėn". Nežiūrint visų'atsargumo priemonių, 
paprastai grįžta su dideliais nuostoliais.

Lietuvių pasipriešinimo klausimas LKP/b/ CK plenumo po s ėdyj e_įvy
kusiam l$4b m.^lapkricio 22-21? cT.-iSiame posėdy j svarbiausiu vTeta užėmė 
svarstymas Lietuvos partizanų veiklos ir budų,# kaip galima būtų jų judėji
mų sutriuškinti. Tarp kitko pranešėjas pabrėžė: "... politinei padėčiai mū
sų respublikoje būdinga aštri klasių kova. Valstybiniams or^anams^sukurti 
ir sustiprinti, žemės įstatymui vykdyti.įniršusiai priešinasi buožės, kata
likų dvasininkai, išsilikę fašizmo.samdiniai, kurie stoja prieš tarybų val
džių su buržuazinio nacionalizmo vėliava. Banditiniu teroru prieš tarybinį 
ir partinį aktyvų, prieš priešakinę inteligentijų..Toliau svarstyme pasi
sakyta, kad komunistų organizacijos, spręsdamos pogrindžio veikimo ir par
tizanų likvidavimo dalykus, padariusios stambių klaidų. Reikėję prieš minė
tus ęriešus kovos frontas jungti su klasių kova, neątitrūkus nuo puolimo 
prieš miestų elementus, kapitalistus ir buožija. į šios kovos priešakį rei- ■ 
kėję iškišti pačius lietuvius, o ne kitų tautybių asmenis. Energingiau rei
klų likviduoti ginkluotosios lietuvių pajėgos. Taip nereiklų perventinti 
priešo jėgose kaip kad buvę iki šio laiko. Nemažesnės svarbos esąs dalykas 
nuodugniai išvalyti nuo pruešų valstybinį, ūkinį ir kooperacinį tarnautojų 
aparatų.
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MIELI TAUTIEČIAI, BRANGUS LIETUVOS DRAUGAI IR UŽTARYTOJAI.

Sunkus bet teisus ir garbingas uždavinys jungia mūsą mintis ir valią. 

Reikšdami Jums visiems savo besąlyginį solidarumą, neabejojame, kad tas so

lidarumo ryšis jungia visus po įvairius pasaulio kraštus išsiblaškiusius 

lietuvius ir tikime, jog kiekvienas iš mūsą visur ir visada atliksime kiek

vieną veiksmą, kurį, atlikti mus įpareigos bendrasis tikslas.

Nepamesdami vilties ir ncsišalindami reikalingo, kad ir sunkaus, 

veiksmo laimėsime.

Paryžiuje gyvenančią lietuvią vardu

VASARIO 16 D. PAMINĖTI KOMITETAS

A -f- A 
.Teodoras 'Bieliackinas

I.m. vasario 17 d. Reikiavike, Islandijoje, Šv. Juozapo ligoninė
je mirė "Pragiedrulią" bendradarbis Teodoras Bieliackinas. Palaidotas va
sario 19 d. kataliką kapinėse.

į Islandiją studiją reikalais velionis atvyko dar prieš šį karą. 
Okupavus Lietuvą, jis negrįžo, o pasirinko tremtinio dalią Islandijoje 
vienui vienas iš Lietuvos. Sunkios materialinės sąlygos nepalavže jo dva
sios; kiek laikas leido ir sveikata išnešė rašė islandą laikraščiuose gin
damas Lietuvos reikalą. Daug nemalonumą susilaukė iŠ komunistą puses, ku
rie spaudoje nuolat reikalavo šį "fašistą" išvyti iš Islandijos. Velioniui 
užmezgus tamprius ryšius su vietos kultūrininkais, buvo suruoštas ciklas 
paskaitą apie Lietuvą per islandą radiją. Velionies pastangomis žodis "Lie
tuva" ir kiti žymesni tikriniai vardai buvo rašomi lietuviškai.

Velionis daug dirbo ir dailiosios literatūros srity: buvo parašąs 
romaną islandiškai ir jau spaudai paruošąs, vertė iš islandą bei kitą kal
bą. "Pragiedrulią" Nr.4 skaitėme velionies vertimą iš Edos, sekančiame nu
mery talpinsime jo išverstą garsaus Švedą rašytojo Esaias Tegnėr "Vikingą 
įstatymą".

Toje didžioje liūdėsio valandoje "Pragiedrulią" redakcija reiškią 
giliausią užuojautą velionies giminėms ir ypač velionies sužadėtinei 
Svava Agustidottir, kuri tiek daug rūpesčio ir atsidavimo parodė velionį
bealaugant.
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ŠVEDIJA.

Balty. koncernas, .suruoštas Balty Komiteto pastangomis, 
įvyko lictuviy nepriklausomybės šventės proga vasario 16 d. Koncertą Rūmą 
didžiojoj salėj Stockholm1 e.Koncertą atidarė Balty Komiteto pirm. prof. 
Birgel Nerman? . . . ■

Meninę koncerto dalį atliko jungtines Balty tautą meninės pajėgos! 
latviy mišrus choras, vadovaujamas Teodoro Reiters, estą liaudies Šokejy 
grupė, vadavaujant Ernst Idla, esty vyry choras, diriguojamas Eduard Tubin, 
solistai: p. Jadvyga Ramanauskienė/akomp. V. Ramanauskas/, Marija Vintere 
/ akomp. Guna Kurme/,pianist ė Kabi Laretei, smuikininkas Alfreds Dunkels. 
Koncerto metu kalbėjo Balty tauty problemos klausimu riksdag'o/parlamento/ 
narys docentas Elis Hastad,' tautinės švedą bažnyčios kun. Sven Daneli ir 
prof. Birgel Herman.

Doc. Elis H a s t a d savo kalboje prisimena savo keliones prieš 
194-0 metus Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj. Šiy kęlionią metu jis pažinęs 
šiuos kraštus ir tautas.Nebuvę ten, tiesa, perdėto turtingumo, bet juose 
viešpatavęs pasiturėjimas ir i-ikrai demokratinė dvasia. Šiandien tūkstan
čiai balty, kurie negalėjo susitaikinti su neldisve,yra išblaškyti po įvai
rius kraštus toli nuo tėvynės.Kitos tautos, pačios būdamos ar per giliai 
sužeistos, ar praradusios jautrumą, šito^gerai nemato ar nesupranta.švedy 
tauta visuomet atjautus! laisvėn besiveržiančius: ji buvo su Garibaldi bū
riais, su suomiais carizmo metu, su belgais pirmojo karo laiku, su abisi- 
nais..,Senosios šiaurės tautos pripažįsta teises laisvai gyventi visoms 
tautoms. Savo kalba baigdamas etato klausimą:- ''Ar Baltijos tautos turi 
teisę gyventi nepriklausomą valstybiy gyvenimą,?"- ir į jį atsako nedvejo- 
tiną "Taip. !>'.

Kun. Sven Daneli savo kalbą pradeda, žodžiais:-“Šiandien Šven
čiam Lietuvos Nepriklausomybes šventę... Kartu švenčiam ir teisingumo šven
tę1.’ . .Viduriniais amžiais, kai Lietuva buvo viena iš didžiausią Europos ga- 
lybiy, savo valstybiniu susitvarkymu buvo pavyzdys tiems laidams. 0 jos 

vestoji mažumą politika yra pavyzdžiu ir šiems laikams.Koks kontrastas Šian
dien... Jei statoma klausimas, ar Balty tautos yra pribrendusios politiniam 
savystoviam gyvenimui, tenka atsakyti tvirtu "Taip".Šį subrendimą nustato 
teisingumo pajutimas? o jis Balty tautose buvo.Šitose valstybėse buvo ytin 
tolerantiški įstatymai mažumoms,Naujaisiais laikais humaniškoji žmogaus 
mintis susiduria su totalitarizmu, kuris yra^pavojingas tiek mažoms, tiek 
ir didelėms tautoms,Reikia prisiminti tauty šimtmečiy kovas už laisvę prieš 
totalinę valstybės galią. Nei vienas teneisdrįsta atsisakyti nuo iškovotą 
laisvią, net kiek tai liečia'zmonesvbe pilietybės.Žmogus yra Dievo atvaiz
das. Todėl negalima nusikalsti prieš jo laisvę.Bet šiandien dažnai šiems 
laisvės principams nusižengiama.Kuo nusikalto Baltijos tautos, kad joms ne
pritaikoma šiy principą?.. Modernioji istorija negali pripažinti tokios 
padėties. Mes tikime, kad padėtis visame pasaulyje pasitaisys...

Prof. Birgel N e r m a n^ kalbėjo paskutinis. Savo kalboje padėkojo 
visiems susirinkusiems, kartu iškeldamas ir muzikos reikšmę buvusiose ir 
dabartinėse Balty tauty sąlygose.muzika mus vienijanti, pakelia virš kasdie
nybės, tvirtina sąmonę ir nuramina.Prisimindamas ankstyvesnes dainą šven
tes Baltu tautose, kalbėtojas linki, kad^ir dabar muzika didintą jėgas ko
voje už laisvės atgavimą.Baltą tautą įnašas kultūroje negali pražūti.Ateis 
laikas, kai teisė vėl bus gerbiama, o Baltą tauty teisės yra nenuginčija
mos. Ir kreipdamasis į baltiečius pabrėžia: Europoje nebus 
taikos, kol jūs savo laisvę neat gausit e.. 
Baigdamas savo kalbą, praneša, kad Balty Komitetas pasiuntė telegramas prez 
Trumanrui, prez. Vincent Auriol, min. pirm, Attlee ir šv. Tėvui Pijui XII, 
prašydamas juos savo įtaka paremti teisingus Balty tautą reikalus.Sis krei-
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pimasis skamba:

"Baltą Komitetas, Kurio nariai yra Švedijos piliečiai, iškilmių 
gai minėdamas Lietuvos Nepriklausomybės švente Stockholm1e, kreipia 

. si į. Tamstą su garbingu ir neatidėliotinu prašymu, kad Tamsta panau 
dotum savo svarbią įtaką,paremdamas Baltijos tautą teises ateinan
čioje taikos konferencijoje.Estą, latviu ir lietuviu tautos, kurią 
aukseiausias tikslas yra kelti savo tautinę kultūrą ramybėje ir tai 
koje su savo kaimynais, bet kurios yru nukentėjusios pakartotinėse 
okupacijose, atsisako tikėti, kad ateityje jos galėtu būti nelais
vos. Jos yra kentėjusios gal būt daugiau už kitas tautas. Prašome 
padėti šioms mūšoms tautoms,, atsižvelgiant į kilniuosius Atlanto Dc 
klaracijos principus - "grąžinti suverenumą 'ir apsisprendimo teises 
toms/tautons/, kurioms tai jėga buvo atimta".
Susirinkusioji šiam Komiteto žygiui pritaria plojimu. Koncertas 

baigiamus Baltą tautą himnais,

N e p r i k 1 a u s o m y b ė s 29r- t a j a, sukaktį 
Stockholm© lietuviai paminėjo, susirinką "Radhus" restorano atskirose pa
talpose bendrai vakarienei.Be lietuviu dalyvavo ir ir žinomesnieji lietu
viu tautos draugai švedai.

Stockholm o Skyriaus Valdyba, savo posėdy 
s.m. kovo 17 d. slaptu balsavimu pasiskirstė pareigomis sekančiai: St. 
Vainoras - pirmininkas, St. Petrauskas - vicepirmininkas, Ada Rozenblatie- 
nė - sekretorius, Pranas Lapė - iždininkas, Ed. Varnauskas — valdybos na
rys.

N ovr Vegą rašytojo paskaita apie 
Šiaurės . K r "a S t u s ir p a b a 1 t i j į 0 Garsus norvegių 
poetas Arnulf Overland, vokiečią kalintas Sachsenhausen’o kon
centracijos stovykloje, važinėja po Skandinaviją, skaitydamas paskaitas 
šiaurės kraštams aktualiais politiniais klausimais. Pats būdamas socia
listas, anksčiau gana raudonas, bet dabar nesigaili aštrią teisybės žo- 
džią Sovietu .Rusijai užjos daromas neteisybes ir visokias pavojingas as
piracijas. 3om»'vasario 23 d. poetas skaitė Geteborgo paskaitą tema ’Do-v 
mokratija ir diktatūra*’. "Mane visi smarkiai puola ir kritikuoja, kad as 
darau paraleles tarp Hitlerio Vokietijos ir Stalino Rusijos, bet toji kri< 
tika prašauna pro šalį, nes ne as stovėjau Raudonoje aikštėje Maskvoje ir 
grodamas 'Horst Wessel’ rėmiau Ribentropą"., tarė prelegentas. Pagal pre
legentą turi būti klaida visoje Sovietą sistemoje, jei paprastas.darbi
ninkas 'ten turi dirbti viršvalandžius, kwi kartą per savaitę galėtą so-v 
čiau pavalgyti, jei ten streikai uždrausti, jei darbininkas baudžiamas uz 
pusės valandos neatėjima į darbą, jei pats darbininkas negali nė žodžio 
pasakyti nei apie savo darbą, nei apie darbo sąlygas, jei darbininkas ne< 
gauna tokio darbo, kokio jis'nori, o turi leisti save kitiems diriguoti. 
"Ar tai socializmas, ar nacionaleocializmasr" — klausia prelegentas.

S.m. kovo 3 de Overland skaitė paskaitą Stockholme tema "šiaurės 
kraštai tarp rytą ir vakarą". Mitingas buvo suruoštas organizacijos "K07 
vojanti demokratija kartu su socialistais sindikalistais. Mitingą atidarė 
"Kovojančios demokratijos"^pirmininkas rektorius Gillis Hammar, tas pats, 
kuris užpernai suruošė didžiulį protesto mitingą Stockholme, kai švedą 
vyriausybės buvo sovietams išduodami internuotieji pabaltiecįai kariai. 
Trumpame įžangos žodyje oirmininkas priminė, kad kiekvienas žmogus, kiek
viena organizacija turi laisvą ir teisę kritikuoti^ jeigu toji kritika bu
tą nukreipta(ir prieš galiūną, jei jis tą teisę pažeidžia, nes žmogus nu
stojęs laisvės nustoja ir savo vertės.
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Prelegentus pradėjo savo kalbų aštria satyra polemizuodamas su jam 
padarytais užmetimais perietų metų lapkriSio 30 d., kada visi šiaurės ra- 
sytcįai Stockholmo rotušės salėje ‘buvo susirinkę savo kongreso užbaigtu- 
vėmso Kai Suomijos atstovas prie vaišingo stalo 'išdrbžė kalbų Stalinui, ta
da jis neiškentė ir savo kalboje pasakė tiesos žodį, apie padėtį Suomijoje. 
Ir dabartinėje paskaitoje nemaža vieton skyrė jis Suomijos padėčiai pa
vaizduoti. "Šiandien vyksta dalykai, kurie mums.visiems turi intymiausiai 
rūpėti. Politikų interesas turi būti, kad šiaurės kraštai susijungtų, o ne 
mažėtų, kaip kaė. dabar* pradeda, vykti. Kas dedasi su Suomija? Ji statoma 
prie sienos ir ekonomiškai gali būti taip suspausta, kad pati "savo noru”, 
jei pavartoti tų 'gražų posakį, prašysią įjungti į Sovietų Sųjungą. Bet tai, 
žinoma, juk melas sovietų akimis žiūrint, nes Suomija dabar ‘pakely į di
džiausių vidaus laisvę1. Ir Šia prelegentas gana aštriai kritikavo neseniai 
Stockholme viešėjusį Suomijos minister^ Virtanen, kuris savo kalboje sakė, 
kad Suomija žengią į tokių vidaus laisvę, kurios ten dar nebuvo., "Taip, sto
ji lai svė pasinei s 'Ha ten* žodžio cenzūra, viešų bibliotekų valymu nuo 
draugiškų valstybę "pažeidžiančių" rastų, o prezidentas Paasikivį savo kal
boje pasirašant taikos sutartį su Rusija pasakė, kad Suomija kariaus Sovie
tų pusėje, jei kas per Suomijų užpuls Sovietų.Sujungę"..Visa tai, anot,pre
legento, jau'rodyte rodo, kad "Suomija atsidūrė uz šiaurės ribų, ji pasistū
mėjo į rytu.60 Jei jau Suomija sako kalbas Stalinui, tai ji dingus kaip 
šiaurės valstybė.

Apie sovietų politinę raidų prelegentas taip pasakė: "Revoliucija 
Rusijoje iš proletariato diktatūros išsivystė į partijos diktatūrų, paskui 
į valdininkų diktatūrų,ir pagaliau į vieno asmens diktatūrų". Po to prele
gentas priėjo prie Pabaltijo valstybių. "Prie Baltijos jūros yra trys mala 
kraštai : Estija, Latvija ir Lietuva.’ Nieko iš ten negirdėti. Arba nieko 
ten nevyksta, arba, >ą j ei jau ten kas ir vyksta, tai tie kraštai toki maži, 
jog jie nieko nereiškia ~ greičiausiai Arba ten vyksta dalykai, apie ku
riuos pasauliui nevalia žinotii Kalbėti apie nemalonius dalykus, nepatogio
se vietose ir nepatogiu laiku dabar.vengiama, o aš kaip tik dėlto apie juos 
ir kalbėsiu." Ir eta prelegentas aiškiai nušvietė Pabaltijo tautij ir vals
tybių padėtį. "Didžiosios demokratijos pardevvė Pabaltijį Rusijai užjos įna
šą į karų. 0 dabar kas ten dedasi? Moterų ir vaikų deportacijos, koncentra
cijos stovyklos ir kitos panašios "demokratinės" apraiškos vyksta ten kas
dien. 0 visa tai, atrodo, priklauso "socialistinės" Rusijos pačios iegalvo- 
tom teisėm.o. To negalima pavadinti socializmu. Visa, kas Pabaltyje vyks
ta, yra ne socializmas, net nė kelias į socializmų, tai yra naujas fašiz
mo iškilimas,!" - baigia prelegentas savo trumpę, bet objektyvių ir koncen
truotų apžvalga apie Pabaltijo valstybes. v v

Savo paskaitos pabaigoje priminė pavijų šiaurės kraštams, išeinant 
is šių dienų pasaulinės situacijom. Nesigailėjo aštrių žodžių ir savo kraš
to, Norvegijos valstybės vyrams dėl Spitzbergeno. Anot prelegento - Rusijo
je augu naujas fašizmas, Arktika stiprinama, kapitalistinės valstybės, nors 
ir daug gaminu, bet tiekimo aparatas šlubuoja ir silpnėja. Ateinantis karas 
šiaurės kraštams bus tarpusavio karas, nes dabartinė tendencija padalinti 
pasaulį į vakarų ir rytų blokus palies šiaurę kurios.teritorija lyg.kokia 
"no mans landoj yra tų blokų vidury. Prasidės lenktynės. Todėl tie_yisi da
lykai, kurie šiandien dedasi aplink, turi šiaurės kraštams itin rūpėti.

Po paskaitos prelegentui buvo įteikti dvi gėlių pluokštės, is kup
rių vienu lietuvių tautinių spalvų kaspinu papuoštu.

Buvusiam "Pragiedrulių" redakcinės kolegijos nariui p. Pranui Dai
lidei, išvykus į JAV, "Pragiedrulių" redakcinė kolegija už nuoširdų darbų 
ir visokeriopų paramų reiškia nuoširdžiausių padėkų,
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29Šveicarija, -
Pabėgėliai ir e m i g r a n tai Šveicari

joje* Šveicarijos federalinė taryba /ministerių kabinetas/ kovo 7 
priėmė naują potvarkį, kuriuo tvarkoma pabėgėlių bei emigrantų padėtis* Po
tvarkis įsigaliojo kovo 20 d*

Naujasis potvarki s..palengvina tam tikros pabėgėlių bei emigrantų ka
tegorijos būklę* Pgal ligšiolinę^tvarką visi pabėgėliai ir emigrantei būda
vo įpareigojami' iš Šveicarijos išvykti, Šveicarija suteikdavo tik laikiną 
prieglobstį* Ankstyvesniuose potvarkiuose buvo įsakmiai pabruzta, kad pabė
gėliai ir emigrantai turi Šveicariją laikyti tik "tranzito salimi". Jie 
turėdavo arba grįsti į savo kraštą arba isgykti į kitą, šalįv/emigruoti/* 
Paprastai nebūdavo nustatoma termino, iki kurio reikėdavo išvykti, bet tek
davo policijai įrodinėti, jog daroma žygiai išemigruoti*

Pagal naujai'..potvarki tokiai žmonių katėgorijai suteikiamas nuola
tinis prieglobstis /Dauerasyl/: 1/ gimusiems 1689 metais ir anskSiau, 2/ 
ligoniams ir invalidams, 3/ vaikams iki 16 mėty, amžiaus, jeigu jie niekur 
neturi artimesnių giminių, įmonės, įeiną į vieną, minėtųjų kategorijų, at
palaiduojami nuo 'pareigos išvykti.iš Šveicarijos, Tuo pat metu jiems šutei-? 
kiama, nors ir ribota, darbo teisės

Šveicarijoje gyvenančių lietuvių būklės naujasis potvarkis, deja, 
nepagerins* Atrodo, kad teikiamomis lengvatomis tegalės pasinaudoti viena 
vienintelė vyresnio amžiaus šeima. Geriausiu atveju galės potvarkiu remtis 
keli ligonys* Kitiems lietuviams pasilieka galioje nuostatai, kad Šveica
rija yra jiems "tranzito šalis".

Daugis lietuvi Įjojau anksčiau ėmėsi žygių iŠ Šveicarijos išvykti* 
Bet ligšiol tepavyko išvažiavimo dokumentus sutvarkyti, galima sakyti, tik 
kas desimtam žmogui* Kai 19^5 m« Šveicarijoje lankėsi sovietų repatriaci— 
nė komisija, užsirašė tik apie 10 žmonių? beveik visi buvo arba Lietuvos 
rusai arba Rusijos lietuviai* Keliolika "žmonių išvyko į Vokietiją,, Prancū
zija, Argentina ir Venesuelą,. į Amęi-ikos Jungtines Valstybes išvažiavo dvi 
lietuvaitės /viena jų ištekėjusi už lietuvio Amerikos piliečio/ ir visi 
trys Šveicarijoje buvę lietuviai kunigai* Daugis lietuvių deda pastangų 
patekti į Amerikos Jungtines Valstybes, bet, atrodo^ kad'iš Šveicarijos iš
važinio t i kur kas sunkiau, nekaip, pav., iš amerikiečių zonos Vokietijoje. 
Vėl kiti daro žygių nukeliauti į Argentiną arba į kitus kraštus, .. *i

Argentinos konsulas gueriche yra p,‘ A...Barsanti, iki bolševikų oku
pacijos atstovavęs savo šaliai Lietuvoje. Jo žmona yra lietuvaitė, kuri kar 
tu su vyru nuoširdžiai užjaučia lietuvius ir jiems visokeriopai padeda, 
Argentinos konsulatą lietuviai, ypač iš Vokietijos, stačiai užverčia laiš
kais, prašydami suteikti įvažiavimo vizą*.Konsulatas net nepajėgia į gau
singus laiškus atsakinėti* Deja, dabartinėmis aplinkybėmis nieko padėti 
šia prasme negalima^ nes pagal Argentinos nuostatus bylai gali būti duota 
eiga tik tuo atveju, jeigu prašytojas pats atvyksta į konsulatą, Tad laiš
kų rašinėjimas yra bergždžias darbas* Norintiems vykti Argentinon grei
čiausiai nieko kito nebeliks, kaip laukti, kol konsulatai atsidarys ir Vo
kietijoje* . . v

Šveicarijoje prieglobstį suradę lietuviai pabėgėliai šiuo metu yra 
apgyvendinti trijuose viešbučiuose, visi Vaud kantone /netoli Ženevos eže
ro/, Tačiau gausingiausioj i grupė yra susispietusi arba.pačiame Zueriche 
arba netoli jo, Šveicarų įstaigų rūpesčiu kai kurie pabėgėliai galėjo įsi
gyti naujas profesijas /metalo tekintojais,'staliais,^elektrotechnikaib 
ir t.t.j moterys dažniausiai mokosi siūti/. Esant aukštai ūkinei konjunk
tūrai, kai kuriose profesijose stinga darbo rankų /pav0, inžinierių, tech
nikų, vaistininkų, nekalbant jau apie žemės ūkį, namų ruošą ir kitif/, Tad
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šiose srityse lietuviai yra gave laikiną darbo leidimą. iš Italijos buvo 
neseniai atsivežta kelios dešimtys tūkstančiu, darbininkų ./tarnaičių, tar
nų, vzemės ūkio darbininkų ir kit»/« Tačiau lietuviai pabėgėliai iš kitų

■ kraštų Šveicarijon darbams kaipo "bepaeisi" neįsiįeidziami. Mat, neduoda
ma teisės įvažiuoti tiems, kurie neturi "galiojančių ir pripažįstamų" as
mens dokumentųo Nore Sveicarijo s., vyriausybė nėra pripažinusi Pabaltijo 
okupacijos, bet kadangi pabaltieciai negali grįžti į savo tėvynę, tai jie 
traktuojami kaip neturį reguliarinių pasus

Šiuo.metu Šveicarijoj gyvena apie 200 lietuvių tremtinių. Kitų tau
tybių pabėgėlių ir emigrantų Šveicarijoje beliko 12.000o Daugumas jų yra 
žydų ir lenkų tautybėse

/A. G.,'

ITALIJA

Vasario 16 -toj i Romoje ir Pi z o j e.
R o m o j e C» L. G. Komiteto Italijoje iniciatyva suruoštas vasa

rio 16 d. Tautos šventės minėjimas praėjo labai iškilmingoje ir pakilioje 
nuotaikoje. Pamaldos įvyko instituto S. Angela Merici koplyčioje, via Sa- 
laria. Šv. Mišias laikė J. Em. kardo Pi zzardo. Jo Em._savo pamoks
le pabrėžė lietuvių tautos garbingą praeitį, heroiškumą ir kūrybingumą, 
iškėlė naujosios lietuvių kolegijos įkūrimo faktą kaipzsvarbų veiksnį atei
čiai. Taip pat savo kalboj, e prisiminė kai kuriuos mūsų'tautos žymiuosius, 
asmenis, kaip Sirvydą, Mažvydą, Maironį, ark. Matulevičių ir kitus, linkė
damas su viltimi pakelti dabarties sunkiuosius bandymus.

Pamaldose dalyvavo: J.E. vysk. Būčys, J.E. min. Lozoraitis su žmo
na, Lenkijos ambasadorius prie šv. Sosto Pappe, Estų min.Leppik, Latvių 
min. Speke, min. Janikowski su žmona, generolas Geoffrey P. Baldwin, C.A. 
R.E. misijos viršininkas Italijai,Argentinos Imigracinės Komisijos sekre
torius, Mojis. Markham, Dr. Onatsky,ukrainiečių komiteto pirmininkas, Tėvas 
Nicola Kohut 0. S. B,, Tyrimo Instituto direktorius Colonnetti su žmona, 
Dr. Ducret, "Pax Romana" generalinis sekretorius; Rev. Primeau, amerikie
čių kolegijos rektofius, prof. Graziani, Y.M.C.A. direktorius;lietuvių ko
legijos rektorius Tulaba,visa lietuvių kolonija Romoje ir apie 200 kitų 
kolegijų bei organizacijų atstovai ir 'žurnalistai.

Pamaldų metu giedojo kolegijos choras, vedamas kun. Budrecko. Po 
pamaldų J. E. 'Kardinolui Pi zzardo buvo įteikta tautinė juosta, pa
puošta rožių puokšte.

Iškilmingame akte, kuris po to įvyko instituto salėje, kalbėjo J. E. 
min. Lozoraitis ir J. E. vysk. Būcys. Choras dviem dainomis: "Kritusiems" 
Vaičiūno ir "Lietuva brangi" Budrecko, davė minėjimui šiltą atspalvį.

Mūsų tautos Nepriklausomybės sukaktį plačiai paminėjo Vatikano radi
jas ne tik'lietuviškame pranešime, bet taip pat ir kitomis kalbomis, ypač 
iškeldamas deportuotųjų ir tremtinių kančias. Taip pat ir italų spauda pa
minėjo musų tautos šventų: ilgesniu ar trumpesniu straipsniu "L1Osservato— 
re Romano",' "Il Quotidiano", "II Popolo", "Focolare" ir kiti. C.L.G. Komi
tetas Italijoje dėkoja visiems prisidėjusioms šio minėjimo suruošime.

P i z o j e ^ietuvių Studentų Kolegija Vasario Šešioliktąją paminė
jo įvairia.ir gražia programa. Ryte,' 9 vai., iš Romos atvykęs kun.' Balčiū
nas atlaikė Šv. Mišias ir pasakė įspūdingą pamokslą. Vakare,’ 1S vai., kole
gijos teatro salėje, po C.Tjc>G. Komiteto atstovo J. Macevičiaus paskaitos 
gausiai susirinkusiems vietos lietuviams ir svečiams italams buvo pademons
truota meninė - literatūrinė programos dalis: J. Baltrušaičio ir J. Kėkš
to eilėraščiai, paskaityti originale ir vertime į italų kalbą^. tautiniai 
šokiai, vokalinio kvarteto ir Kolegijos choro dainavimas. Svečių tarpe t. . 
k. buvo: arkiv. G. Vettori, Pizos U-to profesoriai Mossa,Brugniėr Paeini,
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Frezza, Avanzi, maršalai Tognettį ir Tognolo ir italų laikraščių korespon
dentai. Programai pasibaigus.sveciaį italai, studentai ir vietos lietuviai 
kunigai susirinko prie arbatėlės, užbaigtos arkiv. Vettori, prof, liossa ir 
lietuvių studentų atstovo kalbomis.

Dienos programą paįvairino atvykusios iš Reggio Emilia stovyklos 
p. Mikelionienės ir jos auklėtinių austų tautinių juostų paroda.

/Lietuvių Balsas/

DANIJA

Sovietams r ū pi tremtinių sąrąs a.i/Elta/ 
Praėjusių... metų pabaigoje lietuvių tremtinių stovyklą'Danijoje pradėjo la
bai domėtis vienas sovietinis majoras iš Sov. S-gos’"karines misijos Kopen
hagoje. iš pradžių į lietuvių stovyklą jis atvykdavo vieno amerikiečio ir 
anglo lydimas. Į stovyklos salų sukviestiems lietuviams jis pasakydavo 
propogandinę kalbą, ragindamas grįžti namo. Vėliau šis majoras pradėjo at
vykti tik savo vertėjo žydo lydimas. Kalbų jis jau nesakė, bet visą laiką 
praleisdavo stovyklos^kontoroj e, kur yra tremtinių kartoteka. Buvo paste
bėta, kad jis daro kažkokius sąrašus ir išsiveža juos į Kopenhagą.

Tai labai sujaudino tremtinius. Buvo kreiptasi į stovykldš komen
dantą ir mėginta išaiškinti jam, ko majoras siekia, ir kad tremtinių arti
miesiems Lietuvoje tuo būdu gręsia didelis pavojus. Deja,komendantas danas, 
neturėjus progos bolševikų pažinti, o jo sekretorius - danų^komunistas. 
Tad sovietų majoras dar per keletą atsilankymų baigė nusirašyti kartoteką 
ir pradėjo 'domėtis lietuvių komiteto sąstatu, 'jo narių pavardėmis, pažiū
romis ir kit. Poto jis apskundė lietuvius Danų Raud-. Kryžiui, kad jie tin
kamai jo nebepasveikiną, nenorį.atsakinėti į jo klausimus ir kit. Netru
kus po to į lietuvių stovyklą vėl atvyko tas pats majoras su Danijos Raud. 
Kryžiaus.inspektorium. Dabar jau pat s inspektorius priekaištavo lietuviams 
ir parėmė majoro nusiskundimus dėl "blogo elgesio".

VOKIETIJA.

Bolševikai pradeda grobti. /Elta/Luebecke 
Kalėdų 2 d. vakare prieš pat kareivines, kur gyvena lietuviai, latviai, ee 
tai ir kitų tautybių tremtiniai,.sustojo automobilis, išlipo du rusai, su
sistabdė gatve ėjusi latviu pradėjo.klausinėti, kur galima gauti degtinės. 
Po kelių klausimų vienas is rusų įrėmė revolverį latviui į krutiną ir įsa
kė sėsti į mašiną. Tik ęo.kelių dienų, sausio 2’d«, sugrįžo pagrobtasis 
visas apdraskytas, paaiškėjo, žad.jį buvo nusivežu į rusų zoną, uždarė 
bunkeryje ir kiekvieną dieną tardė, klausinėdami apie karinius dalinius ir 
įvairius pareigūnus. Sausio 2 d. sargybų pasikeitimo metu latvis pabėgo ir, 
pralindęs pro vielų užtvaras, grįžo į stovyklą.

a —Liter a^tūvr os premijos lietuviams r 
sytojams už išleistus tremtyje veikalus. Vasario lg d. Tuebinge- 
ne iškilmingo akto metu įteikta literatūros premijos šiems lietuviams ra
šytojams: Švietimo Valdybos 5.000 RU. premiją Bernardas Brazdžionis už ei - 
lėrascių rinkinį ’’Svetimi Kalnai", kaip geriausiai pavaizduojančią lietuvio 
tremtinio dalia knygą, BALF’o 3.000 RM. premiją Alfonsas Nyka-Niliūnas už 
"Praradimo Simfonijas", kurios įvertintos už naują poetinę formą ir gilią 
filosofinę mintį; L.R.Kryžiaus 3.000 Ril. premiją Kazys Bradūnas už "Sve
timą Duoną"; knygų leidyklos "Ptria" 3.000 RM. premiją Henrikas Nagys už 
rotatorium spausdintą eilėraščių rinkinį "Eilėraščiai". Ta pačia proga bu
vo įteikta ir"čiurlionies"ansambliui Vykdomosios Tarybos 5*000 HM. premi 
ja."Čiurlienies"ansambliui Amerikoje veikianti Lietuvai Vaduoti Sąjunga

hm
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per savo atstovu p. Dirmeikį įteikė dovanu 5*000 RM.

Žmogaus laisvi!} s uwp rutinas. ^Prancūzų oku
pacinėj zonoj įvykusiose Nepriklausomybės Šventės minėjimo iškilmėse, Ku
riose dalyvavo 'ir p. Gubernatoriaus atstovas,vbuvo prisiminta,^cituojant 
prancūzių rašytojo Ha de Chumbon knyga, kad mažosios tautos po šio karo vis 
dar tebelaukia laisvės ir nepriklausomybės- Tai nepatiko p. Gubernatoriaus 
atstovui, Kilo ".incidentas11, kuris pasiekė patį Gubernatorių. Padaryta "ty
rinėjimai”, kurių pasėkoj nutarta: lietuviams, kaip aktyvistams prieš vie
na valstybe, uždrausti susirinkimus dviems mėnesiams...

"Demokratijos" laisvių "supratimas" pradeda praktikoje reikštis ir 
demokratijos tėvynėj - Prancūzijoj...

AUSTRIJA.

Rusi} valdžios atstovai V oa s a r i o 16 
minėj i m'e . Insbrucko /tai yra prancūzų okupacinės zonos Austrijos 
sostinė/ lietuviai studentai 16-tos Vasario išvakarėse rengė čia jau tra
dicinį balių* Mat* Ip-tų Vasario yra studentų sambūrio "Lithuania" įstei
gimo metinė šventė, ir ji buvo sujungta su 16~tos Vasario išvakarėmis* 
Rengimui buvo gauta iš prancūzų nemažai paramos, „o taiį> pat geriausia Tyre
lyje salė "Golf" Hotel* Studentai pasikvietė svečius iš kitų korporacijų, 
kurių, jie taip pat visų laika buvo kviečiami, be to - universiteto vadovy
bę, daug aukšti], prancūzų pareigūnų ir amerikiečių bei anglų^karinius atsto
vus... Tačiau ctieną prieš balių rengėjams buvo staiga pranešta, kad jie 
turi pakviesti ir rusų karinius .atstovus, arba -- visai nerengti. Tai ren
gėjams sukėlė nemažai' susirūpinimo, bet;, galų gale, turint galvoje jau pa
darytas išlaidas, nutarta rusus pakviesti.

Rusų atstovai atvyko pilnoje .sudėtyje, t.y. visi trys, kiek jų čia 
ir yra. Po oficialios dalies jie išėjo.

Kaip ten bebūtų, bet faktas lieka faktu, kad rusų valdžios atstovai 
dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo minėjime • J.J®

/.’'Mintis"/

IŠEIVIJOJE.

JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES

Gubernatorių proklamacijos. Vasario 16-tos 
dienos proga įvairių JAV štatų gubernatoriai paskelbė iškilmingus aktus , 
kuriais 16-togi Vasario skelbiama Lietuvos Respublikos dieną, . pabrėžiama 
tos sukakties minėjimo svarba ir pareiškiama viltis ir linkėjimai, kad Lie
tuvos nepriklausomybė bus vėl atstatyta. Ragai ligi šiol gautas žinias ži
nias, tokius aktus paskelbė Pensilvanijos, Illinois ir Maryland© gubernato
riai.

Respublikonų partijos pirmi n^i n k o 
pareiškimas :/Washington s.m. vasario 12 d./ Lietuviškos kilmės 
amerikiečiai švenčia visose Jungtinėse Valstybėse Lietuvos nepriklausomy
bės 29-ta sukaktį.

Ši sukaktis nėra laiminga sukaktis, nes šiandien Lietuva nėra lais
vas kraštas. Jis yra antrojo pasaulinio^karo auka. Lietuvių tauta perken- 
tėjo ir dabaę dar.tebekencia tokias kančias, kurios tik re£ai kurioms tau
toms tenka iškentėti. v

Pirmiausia 194-0 m. rusų armija užplūdo jų kraštų, vėliau 194-1 m.
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naciai kovojo jųjų žemėje, kad išvytų tusus, vėliau v 1 grįžo rusai kovoda
mi su naciais, kad išvytų juos. Kiekvieną kartą luike’’-sių invazijų, ir kau
tynių lietuvių tauta buvo viduryje baisiausios kryžminės ugnies. Ji privers
tą buvo tarnauti nugalėtojui kaipo karo grobis ir pakelti kančias su pralai
mėjusiu. x

Nepaisant viso to teroro, pakelto valdant dviems karo diktatūroms^ 
lietuvių tauta savo viltyse atstatyti vėl nepriklausomą Lietuvą išliko i s- 
tikima demokratijos principams.

Ši sukaktis turi nepaprastos reikšmės visiems amerikiečiams, nes 
nepriklausomos Lietuvos viltis yra bazuojama ant tų pat teisingumo ir teisės 
principų, kurie yra taip arti,kiekvieno laisvą mylinčio amerikiečio šir
džiai - principų, kurie apima savyje visų taurų apsisprendimo teises.

Mes respublikonai palaikome tuos principus ne vien tik dėl to, kad 
jie Europos tautoms nes laimų, saugumą ir laisvų, bet ir todėl, kad tuom ir 
amerikiečių saugumas būtų žymiai sustiprintas, jeigu amerikiečių idealai 
demokratiškos vyriausybės būtų įgyvendinti visame pasaulyje.

Aišku,.kad šioje prasmėj e visi respublikonai prisijungia prie lie
tuviškos kilmės amerikičių, švęsdami Lietuvos nepriklausomybes dieną.

pas. Caroll Reece
Taut. Respubliko nų Komiteto 

Pirmininkas.

N e w Y o r k o visuomenės rezoliucija. 
19^7 m. vasario 16 d*, New Yorko.visuomenė susirinkusi Webster Hall salėje 
pagerbti Lietuvos nepriklausomybės dieną, globojant Amerikos Lietuvių Tary
bai, apsvarsčiusi tarptautiną padėtį po pergalės Europoje priėmė Šią rezo
liuciją: ’ . v .

"Atlanto Charteris ir Keturios Laisvės prižadėjo nacių pavergtoms 
Europos tautoms laisvų, laimų ir teisingumą. Šitą pažadą pavergtos tauto*? 
gyvai sutiko ir priėmė kaipo surisantį susitarimą. Buvo suorganizuotos anti- 
nacinės rezistencijos judėjimas ir Ame’rikos Radijo Balso instrukcijos buvo 
tiksliai sekamos ir pravedamos gyveniman. buvo sudaryta pogrindžio organize? 
cija kartu su labai gerai koordinuotu Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to veikimu. v

Šitie principai buvo Įrašyti pradinėje Suvienytų Tautųį94-2 m. sausio 
mėn. deklaracijoje© Gausingos deklaracijos, sutartinai pareikštos "Trijų 
Didžiųjų galybių" valstybių galvomis, išlaisvintoms Europos tautoms, atrodė, 
įgyvendins tuos pažadus.,

Tačiau pasekmėjemilitarinės pergal.es tik Azijos - Filipinų, Indijos, 
Indonezijos, Buriuos, Indų-JKinijos, Sirijos, Libanono ir Korėjos tautos bu
vo tik vieninteliai, kurie pasinaudojo Atlanto Charteriu, kuris is tikrųjų 
buvo taikintinas Europos tautoms.

"išlaisvintos" ėstų, latvių, lietuvių, lenkų, slovakų, vengrų, rumu
nų, bulgarų, jugoslavų, Albanų ir ukrainų tautos faktinai yra paliktos dar 
didesniam ir brut allslėsniam vergavimui negu nacių Vokietijos vergijoje.

Baltijos valstybių tautos: estai, latviai ir lietuviai ^ra palikti 
sistematiniam masiniam naikinimui ir deportacijoms is savo kraštų. Tuo pat 
laiku masės politinių pabėgėlių iš Baltijos valstybių ir Lenkijos yra palik
ti moralinio ir fizinio teroro ir priespaudos režimui, kuris vykdomas UNRRA'- 
os rankomis su Amerikos okupacinį jėgų pagalba,„kuris del įvairių priesta- - 
raujančių direktyvų, netikrumo, painiavos ir blaškymosi paliktas visai ne
vadovaujamas. v

Kada rufjų ir rusų satelitų delegatui prie suvienytų tautų,gineijas! 
ir tyčiojasi iš’žmogaus"teisių, laimėtojams - demokratijos valstybėms trūks
ta drąsos pažiūrėti tiesiai į faktus ię pareikalauti Baltijos tautų laisvės 
atstatymo, iš visų karo nuteriotų kraš tų Lietuva, Latvija ir Estija buvo
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ir yra vieninteliai kraštai, kuriems yra atsakyta bet kokia šalpos ir at 
tatymo pagalba iŠ UNRRA’os pusės, kuriai lesąs parūpina Amerikos J.V. ta 
tos. Taigi, taip vadinamose "taikos sutartyse" , kurias diktuoja rusai, 
teisingumo ir Atlanto Oharterio principai paneigiami.

Lietuva, kaipo netarpinis Vokietijos kaimynas, taip pat Latvija ir 
Estija yra gyvai suinteresuotos taikos sutarties Vokietijai sąlygų sudary
me. Jos buvo toli atstumtos ir išjungtos preliuminarinėse derybose del 
taikos sutarties su Vokieti ja. Z4’"2 ----- 1 -°------- -j*j-
išjungiamas bet koks Baltijos tautų reprezentavimas, nors abi partijos•do- 
mokra'U.1 ' ir" ršspųblikonai pasižadėjo ginti Baltijos tautų politinio suve
reniteto ir laisvės atstatymų.

Todėl mes re i k a l,a u jame ? kad valstybės prezi
dentas ir valstybės sekretorius vestų šio krašto politikų, remdamiesi Tei
singumo ir Atlanto Oharterio principais,’

kad Jungtinės Valstybės reikalautų tuo tuoj aus atitraukti iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos rusų okupacines "armijas, NKVD - MVD teroristinę 
policijų ir komunistų partijų ir suteiktų*Baltijos valstybėms pagalba tuo 
atveju, jei tai tai bus pareikalauta per’šių k.raš'tų teisėtai'akredituotus 
diplomatus, atstatant suverenitetų ir vidaus tvarkų kraštuosee

Pagaliau, turint galvoje Baltijos politinių pabėgėli!} vienos dienos 
bado streikų Maskvos konferencijos atidarymo dienų, 1 Q'ty .nu "kovo 10 d.,kad 
primintų užkietėjusioms šių dienų pasaulio valdovų sužinome dėl jų imtos 
moralinės atsakomybės, mes“prašome JAV senato;

a/ neratifikuobir rusų padiktuotų, priee-paudų nesančių taikos su
tarčių, pasirašytų Paryžiuje 19V nic vasario 10 d.

b/ atsisakyti palaikyti pasiūlytų Tarptautinę Pabėgėlių Organizaci
jų, kuri savo konstituciniuose nuostatuose numato priespaudos priemones.

Baltijos ir lenkų pabėgėlių komitetai yra pilnai kvalifikuoti i:, 
administruoti f—* j...--------------- .... ... -------------

bos,_ Amerikos Okupa 
pabėgėlių bendruomeo.om 

paso S? '

■
’Tįsį j

A- U>J VUiį, MV» O y.i.V.X.LLU.LXlLU.J.4.1k^UU M.UXJTUVQV <X w J, 
Ateinančioje Maskvos konferencijoje taip pat
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*

■

JAV 
n i n i n k o

savo reikalus be tai-pininkavimo 
,oinės Armijos pagalba gali 
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Pirmininkas

rusų NKVD -MVD agentų pagal' 
būti suteikta tiesioginiai

Mary Kizis
Sekretorė

; e n a t o užsienio 
a t s a k y n a e

komisijos Pi
Amerikos Lietuvių Tarybai 

19-1-7 a« vasario 19 b•

r - B

Ponai, 
Šiuo priimama dėmesin Jūsų rezoliucijos,lprii£tosL191+7 m. vasario 

16-tos dienos susirinkime.
v Aš labai džiaugčiausi, matydamas šias rezoliucijas patiektas senato 

uzsieniom komisijai, svarstant taikos sutartis ir Tarptautinės Pabėgėlių 
' Organizacijos susitarimų.

pas. A.H. Vandenberg

Pabėgėliu
Mg

URAGVAJUS

Vasario 16 - tosios minėjimas, 
į dalies komunistams parsidavusių lietuvių pastanga^ nukreiptas 
tuvos nepriklausomybe ir Lietuvos atstovų, Uragvajaus lietuviai 
lausomybės sukaktį šiemet minėjo skaitlingiau ir su didesniu pasiryžimu*ne
gu kada nors. Tiek į pamaldas už Lietuvą, tiek ir į pilietinį parengime, bu
vo susirinkę labai daug lietuvių. Šia proga^visos lietuviškos organizacijos 
nuo katalikų iki socialistų, išskiriant bols evikus, pasirašė ir pasiuntė 
bendru raštų Lietuvos reikalu JAV, Anglijos, Prancūzijos, Kinijos vyriau

Nežiūrint 
prieš Lie- 
mūvni Neprik'

«į|

- -‘ksf
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sybių galvoms ir užsienių reikalu ministeriams. Rastas skamba:
"Ekselencija,
Urugvajuje gyvenančių lietuvių vardu turime aukštos garbės kreiptis 

į Tamstų ir prasyti pagalbos mūsų Tėvynei Lietuvai ir kitomis Pabaltos 
valstybėmso -

Nors L etuva, panašiai kaip ir kitos Pabaltės valstybės, buvo neitra- 
Ii praėjusiame kare, ji tapo nekalta auka nacistinės Vokietijos ir Sovieti
nės Rusijos suokalbio® Kai Hitleris pavedė Pabaltės kraštus Stalino įtakos 
sferai, tai Stalinas 19hO m® juos militariniai okupavo, sulaužydamas visas 
sutartis; suklastojusi mūsų tautos valių per inscenizuotas rinkimus, Rusija 
aneksavo mūsų kraštų ir sušovict:Lnotivisą gyvenimą® Mūsų^kraš'tų gyventojai 
buvo terorizuojami NKVD agentų, areštuojami, kalinami, 'šaudomi 'ir masiniai 
tremiami Sibiran ir Kazaohstanan.®

Nors lietuvių tauta parodė didžiausių pasipriešinimų naciams ir dėl 
to labai daug nukentėjo laike karo šiandien'ji tebėra vėl sovietų karinome* 
nes okupuota, izoliuota nuo vakarų pasaulio, NKVD persekiojama, masiniai 
naikinama, deportuojant lietuvius'Rusijon, ir kolonizuojama rusais®

Tačiau ir šitokiomis tragiškomis aplinkybėmis mūsų tautos tęsia nely
gių kovų prieš agresorių, tikėdamos susilaukti laisvės ir teisingumo*

lies maldaujame Jūsų Ekseloncijos daryti žygių:
1/ kad būt'ų sustabdytas bolševikų vykdomas musų tautos naikinimas,
2/ kad sovietų kariuomenė ir jų slaptoji policija apleistų Lietuvą, 

ir kitas Pabaltės valstybes, ’ v
3/ kad leista būtų mūsų tautoms tikrai demokratiniubūdu išsirinkti 

parlamentus ir sudaryti savo demokratines vyriausybes,
4-/ kad pagal kilnius Atlanto Chartos pažadus, prezidento Rqqscvelto 

keturių laisvių ir prezidento Trumano 12 paktų principus, būtų atgaivinta 
laisva nepriklausoma. Lietuva, o taip pat Latvija ir Estija®

Neatitaisius šios baisios skriaudos, negalės būti įgyvendinta pasau
lyje pastovi taika ir musų tautos niekad nesutiks likti rusų vergais®

Įikėdamiesi susilaukti iš Justi Ekselencijcs užtarimo ir pagalbos, 
už ką is kalno dėkojame, prašydami priimti mūsų giliausios pagarbos pareiš
kimus. gį kreipimąsi pasirašė: Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugijos "Urug
uay - Lituania", Urugvajaus Lietuvių Katalikų Bendruomenės, Lietuvių Komite
to Urugvajuje, Urugvajaus Lietuvių^Tarybos, Urugvajaus Lietuvių Draugijos 
"Daina ir Menas",Urugvajaus Jaunalietuvių Draugijos "Vytis","Laisvosios Lie
tuve s"/Urugvaj aus Lietuvių spaudos/, Rymo - Katalikų Draugijos, Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos Skyriaus, Club del Partido Nacionalistas independientes 
"Pro Lituania Libre e Independente",Urugvajaus Socialistų partijos lietuvių 
skyriaus pirmininkai ir sekretoriai.

Urugvajiečių spaudoje Vasario 16-tosios proga tilpo visa eilė straip- 
nių apie Lietuvą.Visuose laikraščiuose tilpo lietuvių protestai prieš Sov. 
Sąjungos užsimojimus ienai kinti lietuvių tautą ir priesvjų melagingą pro- 
pogandą.Ta pačia proga buvo surengti du"radio pusvalandžiai.

'Lietu v. os pasiuntinys ir įgaliotas 
mini storis Pietų Amerikos Valstybėms p. Dr* K. G r a u ž i n i s 
savo rezidenciją iš Bucnos-Aires /kaip žinoma^pernai rudenį Argentinos pre
zidentas Peronas, padarąs "gerą biznį" su Sovietų Sąjunga, atėmė diplomati
nes teises Pabaltijo valstybių ministeriams/ į Montevideo Urugvajuje. Čia 
jis dalyvavo drauge su kitais“diplomatais dalyvavo visuose valdžios perdavi
mo aktuose ir iškilmėse, senajam prezidentui dr. Amėzaga perduodant pareigas 
naujai išrinktam p. Tomas Berreta, nežiūrint į tai, kad sovietų pasiuntinys 
dėl to buvo įteikęs oficialią protesto nota.

Naują pasiuntinybės adresą skaitytojams pranešime vėliau.
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klausimas angį 

prof. Savory /konservatorius/ 
eniu reikalu ministerial, kokį 
lietuvi!} kilmės britų piliečiu 
viu tauta vis dar yra. priverst;

Į V A

B a’l. t i j...o „p 
arlamente 

ūmuosiuose Rūmuose

,.uv ai s t y b i ų 
Londonas kovo 

•Žemuosiuose Rūmuose padarė paplausimą užsieni 
atsakymą jis yra pasiuntęs į naujai gautą ?4~ 
telegramą, kurioje skundai.arias!, kad lietuvių tauta vis dar yra. priversta 
gyventi svetimųjų okupacijoje, kad jai atimtos visos žmogiškosios teises 
dėl kuri!} šiame kare buvo" kariaujamas Klausėjas pčB.teiravo, ar užsienių rei
kalų ministeris nenorėtu informuoti Sūraus, jog visa bus daroma Maskvoje, , 
kad pagelbėtų lietuvių kautai atgauti savo laisvę ir nepriklausomybę*_ 

Ministeris be portfelio Hector McNeil, atbė.kydaCjati ūzu<en.ių reikalū 
ministerio vardu, pareiškė: •- Minima, telegrama buvo norima painformuoti uz 
sienių reikalų ministeris* Nėra taip paprasta į panašius pranešimus atsakyk?

Savory'komentavo: - Nįeko nebus daroma? Ar mes pripažinsime slaptą 
susitarimą tarp Ribentropo ir Molotovo, pagal kurį baltų valstybes buvo pa
vergtos? Ar tai sutinka su britų garbe?*

75*000*000 dolerių"' pabėgėlių o r g a n i z a - 
oijai* JAV valstybės departamentas praneša, kad į prezidento finansi
nį biudžetą įtraukta 75*000*000 del. Jungtinių Tautų^pabėgėlių organizaci
joms, prekybai ir sveikatos reikalams* Didžiausioji šios sumos dalis teks 
Pabėgėlių Organizacijai* /NYilT, 2602e4-7/ 

Jungtinių Amerikos 
sadoriųs Varšuvoje pareiškė, kad 
laisvai kalbėti apie padėtį ^demokratinėje 
jo kolega Jugoslavijoje* 

Prezidentas T :
įteikiant skiriamuosius rastus, pareiškė, kad Len-

Valstybių araba
is atsistatydinsiąs, kad galėtų 
Lenkijoje* Panašų norą turi ir 

jo kolega Jugoslavijoje*
r u m a n a s , atsakydamas į naujo Lenki

jos ambasadoriaus kalbą, įteikiant skiriamuosius rastus, pareiškė, kad Len
kija neišlaikė pasižadėjimų del laisvų rinkimų* .Del to JAV nenutrauksiančios 
diplomatinių santykių, bet 'daugiau nesidomėsiančios Lenkijos vyriausybe o 
tik tauta*

Kanada atsidaro įvažiavimui* Maurice 
Hartt, liberalų kandidatas į purląracėtą pareiškė, kad min. pirm* Mackenzie 
King po kelių dienų padarys pranešima apie ’’didžiausią imigracijose politi
ką, kuri kada nors buvo planuota”, Jis pridūrė, kad tai nustebins pasaulį 
ir kad žydai už tai turėsią būti dėkingi*

Ir A n,g 1 i j a .pradeda valytis nuo ko
ra. u.n i s t ų • Besi valstybės tarnautojai buvo atleisti po to, kai milita— 
rinė informacijų tarnyba atidengė juos simpatizuojant komunistams, prane
ša valstybės tarnautojų profesinės sąjungos sekretorius Leonard White. Minim 
komunistai atleidžiant "iš savo šefo gavo pranešimą, kad saugumo tarnyba be 
smulkesnio motyvavimo reikalavo jų atleidimo..

Amerikos lietuvia.i reikalauja Lie
tuvai nepriklausomybės. Amerikos Lietuvių Tarybos 
delegacija aplankė užsienių reikalų vice minister! Acheson su prašymu, kad 
Marshall užsienių reikalų ministerių konferencijoje Maskvoje iškeltų Lietu
vos nepriklausomybės klausimą* Kreipimesi, kuris buvo įteiktas Acheson, de
legacija nurodė, kad Amerika dabar turi gerą progą įsikištisti, kad Lietuva 
būtų traktuojama kaip nepriklausoma valstybe, kurios teisės turi būti atsta
tytos.

Pistų Afrikos o migracinės komisijos 
laukiama Stockho'lme balandžio pradžioje.

P H A G Ii D R U L I A 1 .......................... ......................... ...
Leidžia: Lietuvi-ų Draugija Švedijoje Redakcijos adresas:
Redaguoja: Redakcinė Kolegiją J. Lingis, He1singegat.20,5^1
Iliustracijos: dail. Pr. Lapės Stockholm
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