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MINTYS MOTINOS DIEN£ PRISIMENANT

Motinai gamta yra^skyrusi svarbia, misiją gyvybės atsiradimo ir išlai
kymo procese. Motinos neša pasauliui naujas gyvybes, ši misija yra sunki. 
Nėštumas motinai yra sunkus ir nepatogus. Gimdymas skausmingas.Kūdikio iš- 
auginimas ir pastatymas ant ko^ą yra surištas su nemigo naktimis ir nuovar
giu. Ši misija reikalauja visiško savęs išsižadėjimo ir ją tik motina gali 
pakelti.Dėl to motina yra užsitarnavusi visuotiną pagarbą ir meilę. Pradedant 
laukiniais ir baigiant kultūringiausia visuomene motinos vardas yra minimas 
su ypatingu jautrumu. Poetai rašo motinai gražias eiles, meninkai paišo gra
žius paveikslus. Motinos aureolė yra iš pačią brangiausiu pasiaukojančios 
meilės perlą.

Lietuviai motinai gimdymo, vaikų auklėjimo pareigos yra ypatingai 
sunkios. Dažniausiai ji gimdo primityviausiose kaimo sąlygose,be mediciniš
kos pagalbos, pasitikėdama tik savimi ir Dievu.Neviena gimdydama,ir miršta, 
kaip žmonijos ir tautos herojė. Vaikę, auginant ja, kamuoja daugybė kasdieni
niu darbą. Reikia stebėtis, kaip ji pajėgia su viskuo^apsidirbti. Savo misi
ją, lietuvės motinos garbingai atliko ir atlieka.Per ištisus amžius jos gim
dė ir augino tautai didvyrius, priespaudos metais jos išsaugojo lietuvišką 
kalbą, ii? raštą, jos formavo taurią, lietuvio dvasią,. Dėl to lietuviai labai 
myli savo motinas: mama, mamute, mamyte, motinėle, močiute ir kitais gra
žiais malonybiniais vardais savo motinas vadina. Mylime savo motinas ir mes 
Lietuvos tremtini ai.Dabar mes jas mylime daugiau negu kada nors.Brangiausias 
mūsų prarastas turtas tai ir yra mūsę motinos.

Ir šią metą gegužės mėnesio 4- d. motinos dienos proga mes visi jaut
riai prisiminsime savo mirusias ir gyvas motinas.Tat dieną, be abejones ir jos 
apie mus - savo vaikelius, galvos.0, kokia laimei pamėginki,;, pamiršti trem
ties gyvenimo vargus ir tą dieną dvasia su savo motinomis bendraukime.Th. ip 
pat tą dieną norėsis pasakyt tvirtą žodą okupantams ir_tiems, kurie prekiau
ja tautų likimu: "Mes norime matyti savo‘’motinasi Jei j us jas nuzudet, tai 
mes norime pamatyti savo motinų kapus. To jūs negalite mums atsakyti, nes ir 
jus tas pats likimas galėtų ištikti."

Negirdėtas pasaulyje dalykas, kad vaiko neprileistu prie jo motinos. 
Mes tvirtai tikime, kad to nebus ir kad savo motinas mes pamatysime. I Lie
tuvą sugrįžę mes joms pasakysime, kad mes ne nuo_ją,,bet dėl ją i, svetimas 
šalis išbėgom. Mes pasakysime, kad ir tremtyje būdami mes jas m ylėjom ir 

ilgėjomės. 0 mes žinome, kad mūsų, motinos tada mums pasakys: "Vaikeli, -lei 
esi -su manim, tai ir vėl viskas tvarkoj"To mes galime tikėtis, nes juk 
neteisybei yra ribos.
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B r a z d z i o n i s

LIETUVOS MOTINA

Po Baltu nuometu Baltos lelijos veidas, 
praeis pavasaris, o veidas vis žydes, 
'ir kaip palaukėse aukštų pagojų aidas, 
liūliuos meliodija jos mylinčios Širdies.

Ji tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį, 
ji savo sielvartų ilgai mines maldoj 
ir Baudžiauninkes duonų sunkių, juodų, gorių 
regės iš rugio želmens kas ruduo.

Po Baltu nuometu, ant vario vartų pasirėmus, 
tenai dukrelę ji svetur lauku lydės, 
kaip margus stuomenis išmargins plaukus Šaltos 
ir ant pečių Iii imas naštų varganų uždės.

Ir eis legendos, iŠ lūpų eis į lūpas 
varpstelio pasaka - gyvenimo dalia, 
našlystės vargo liesis gilios upės 
ir džiaugsmo pirmgimis negrįš sušaudytas šile.

Po Baltu nuometu ji amžiais vaidilutė, 
šventam ugniakure kūrenas vardas jos, 
aušrinė rytmetį rasom palaisto žalių rūtų, 
ir Budi iŠčiuje gyva gyvyBė Lietuvos,

Skausmų kalvarijų išBridus sopulingų, 
dienų pakluonėje kojas sutinusias nusiaus - 
Čia Tavo lūkestis, čia Tavo klevo lingę 
o žemės Motina, dievotnaŠa dangaus.

$4.X’’’ v

žiemos,
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Prieš daugelį metų, iškeliavo mažas trylikos metų berniukas, dar
bininko sūnūs, vienui vienas iš Genuos į Ameriką ieškoti savo motinos, 
kuri prieš dvejis metus buvo išvykus į Buenos Aires, respublikos Argen-_ 
tinos sostiną, ieškoti darbo kokioje nors turtingoje šeimoje, kad tuo bū
du per trumpą laiką gaištų uždirbti pakankamai pinigų Šeimai, kuri del 
daugelio nelaimių buvo atsidūrusi varge ir daug skolų prisidariusi, vėl 
ant kejų pastatyti, ...

Vargše motina liejo graudžias ašaras skirdamos! su savo sūnumis, 
kurių vienas buvo aštuoniolikos, o antras vienuolikos metų, bet ji nenu
siminė ir išvyko vilties kupina.

Kelionė pavyko gerai, ir vos tik atvykus į Buenos Aires, jos vy
ro pusbroliui, pirkliui iš Genuos, šia jau ilgus metus gyvenusiam, tarpi
ninkaujant, ji pristojo tarnauti vienoje malonioje argentiniečių šeimoje, 
kuri gerai jai atlygino ir maloniai su ja elgėsi, Kurį laiką ji nuolat 
pasikeisdavo laiškais su savaisiais. Buvo susitarta, kad vyras savo laiš
kus siųs pusbroliui, o šis paskui perduos paskiau juos žmonai. Ji taip 
pat savo laiškus perduodavo jam, kurs, pridėjęs kelis žodžius nuo savąs, 
pasiųsdavo juos į Genuą. Uždirbdama ir savo reikalams nėkiek neišleisda
ma, ji galėdavo kas trė’čią menesį namo pasiųsti gražią sumelę, iš kurios 
jos vyras, puikus ir tiesus vyriškis, išlengvo apsimokėjo pačias svar
biausias skolas ir vėl atgavo savo gerą vardą. Per tą laiką jis dirbo 
ir buvo savo likimu patenkintas, tikėdamasis, kad netaip jau už ilgo su
grįš ir jo žmona, nes namai pasidarė tušti be jos, ypač jaunylis sūnūs, 
kurs buvo taip prie motinos prisirišęs, darėsi vis liūdnesnis ir labai 
blogai jautėsi jai išvydus.

Bet po metų jai išvažiavus, nebegavo jie jokios žinios iš jos 
po to, kai ji trumpame laiškelyje minėjo, jog negaluojanti. Du kartu jie 
rašė pusbroliui, bet šis neatsakė. Rašė ir tai argentiniečių šeimai, kur 
ji tarnavo, bet ir iš ten jokio atsakymo negavo, gal būt laiškai nenuėjo, 
gal adresas buvo blogai užrašytas.

Manydami, kad atsitiko nelaimė, jie parašė italų konsului į 
Buenos Aires, kad šis paieškotų jos. Po trijų mėnesių jie gavo iŠ konsu
lo atsakymą, kad, nežiūrint paskelbimo laikraščiuose, niekas neatsilie
pė ir niekas jokių žinių nesuteikė. To nebuvo galima kitaip išaiškyti, 
kaip tik ar geroji moteriškė, bijodama, kad,pristojus už tarnaitą, pa
kenks artimųjų orumui, arba gal dėl kitų priežąsčių nepasakė savo tikro-
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nylis negalėjo savo liūdesio užslėpti. Ką daryti? Į ką kreiptis? Tėvo 
pati pirmoji mintis buvo pačiam vykti į Ameriką žmonos ieškoti. Bet kaip 
bus su uždarbiu? Kas rūpinsis sūnumis? Ir vyresnysis negalėjo išvykti, 
nes jis jau buvo pradėjęs truputį uždirbti ir šeimai buvo reikalingas.
Toje baimėje jie gyveno, kasdien vis tas pats pasikartodavo, ją pasikal
bėjimai nebebuvo linksmi ir dažnai praeidavo vienas pro kitą visai tylė
dami.

Vieną vakarą tarė Marco, jaunylis, visu rimtumu:
- Aš vyksiu į Ameriką motinos ieškoti.
Tėvas liūdnai palingavo galvą, bet nieko neatsakė. Mintis buvo 

graži, bet negalima. Trylikamečiui vienam keliauti į Ameriką, kur kelio
nėje reikia išbūti visą mėnesį! Bet berniukas buvo užsispyręs. Kiekvieną 
dieną kalbėjo jis griežtai, užsidegęs, ir kaip tikras protingas vyras 
dėste dėl ko.

- Kiti išvyko, - tarė jis, - ir dar mažesni už mane. ••••;•
Ir taip iš lengvo pavyko jam net įtikinti tėvą, nes šis žinojo, 

kam berniukas dera. ....
Jie paruošė jam valgio krepšelį, drabužėlius, davė truputį pini

gą ir pusbrolio adresą. Ir taip vieną grąžą balandžio mėnesio vakarą 
jis įsėdo į laivą. Atitraukus tiltelį, tėvas, pabučiuodamas jį paskutinį
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kartą, tare;
- Būk drąsus, Marco, tu išvyksti šventam reikalui, Dievas tave 

tikrai saugos. .....
• Kelionė tęsėsi dvidešiutseptynias dienas... DvideŠimtseptintą die

na jie atvyko. Buvo gražus saulėtas gegužės mėnesio rytas, kai garlaivis 
išmetė inkarus į didžiulę Laplatos upę

....  Priėjęs pirmąją gatvę, Marco priėjo prie praeinančio vyriš
kio ir parašė jo pasakyti, kaip patekti į Los Artės gatvę... Po valandė
les jis priėjo skersinę gatvę... Tai buvo Los Artės gatve... Pusbrolis 
gyveno Nr.175. Jis pagreitino žingsnius, bėgo beveik ristele. Prie Nr.171 
sustojo atsikvėpti ir tarė sau:

- 0, mama, ar gali būti, kad už valandėlės aš vėl tave pamatysiu!
Jis skubėjo ir priėjo prie mažos krautuvėlės. Tai buvo ji. Įėjęs 

Į vidą,rado žilais plaukais ir su akiniais moteriškę.
- Ko nori, mano vaikuti? - paklausė ji ispaniškai.
Berniukui buvo sunku surasti žodžią, bet pagaliau pavyko Šiaip 

taip mykČiojant ištarti;
- Ar tai ne Prancesco Marelli krautuvė. «
- Prancesco Marelli mirė, - atsakė moteriškė itališkai
- ... Marelli pažino mano motiną, tarnavusią pas ponus Mequinez. 

Jis būtą galėjęs man pasakyti, kur aš galėčiau ją surasti. AŠ atvykau į 
Ameriką savo motinos ieškoti. Marelli persiąsdavo jai mūsą laiškus. AŠ 
turiu surasti savo motiną....

... Marco sustojo prie geležinės tvorelės, už kurią jis matė grą
žą namą, gėlią vazonais papuoštą.'Marco patraukė skambučio rankeną.

Jauna mergaitė pasirodė duryse.
- Čia juk gyvena Mequinez šeima? - paklausė berniukas neramus.
- Jie Čia.gyveno, - atsakė ji itališkai su ispanišku akcentu ...
- 0 kur išsikraustė Mequinez? - paklausė Marco plakančia širdimi.
- Jie išsikėlė Į Cordovą.
.... Miestas buvo tamsus ir niūrūs, bet jam atrodė jis vistiek 

malonus, palyginti ją su ta aidžiule tyrumą, kurią jam teko geležinkeliu 
prakeliauti. Kunigo paklausė jis keliu, tuoj surado bažnyčią ir irimus, dre
bančia ranka patraukė skambučio rankeną, o antrą prispaudė prie krutinės, 
lyg norėdamas sutramdyti savo taip smarkiai plakančią širdelę.

Senutė, žvakę rankoje laikydama, atidarė.
Berniukas iš karto negalėjo prakalbėti.
- Ko tu ieškai? - paklausė ji ispaniškai.
-Inžinieriaus Mequinez, - tarė Marco.
- ... Inžinierius Mequinez gyvena Tucumane.
Berniukas pradėjo gestikuliuoti iš nusiminimo!
- ... Dieve! Kaip vadinasi miestas? Kur jis yra? Ar toli iki jo?
- Vargšeli mano, - atsakė senutė užjausdama, - nėra jau taip bai

siai toli. Manau, kad bus koks šimtas mylią nuo čia.....
.... Ir jis keliavo tolyn ir tolyn per didelius miškus, per didŽiu- 

lęs cukraus plantacijas, per niekad nesibaigiančias prerijas su didžiu
liais mėlynais kalnais, kurią viršūnės net dangą rėmė. Praėjo keturios, 
praėjo penkios dienos, praėjo visa savaitė. Jėgos jo vis seko, kojos bu
vo kruvinos. Pagaliau vieną vakarą saulei leidžiantis jam pasakė:
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- Iki Tucuman tik mylia nuo Čia.
Jis sušuko iŠ džiaugsmo, pagreitino žingsnius, lyg butą akimir

kai savo prarastas jėgas atgavęs. Bet poilsis buvo trumpas! Staiga nete
ko jėgą, ir visai nuvargęs parpuolė ant griovio krašto. Bet jo Širdelė 
plake iš džiaugsmo. Aiškiom mirgančiom žvaigždėm nusėtas dangus_jam nie
kada nebuvo toks gražus, kaip dabar... Išsitiesęs žolėje jis žiurėjo į 
jas ir galvojo, kad tuo pat metu gal ir jo motina žiuri į jas. Jis tarė:

- 0r mano motina, kur tu esi? Ką tu veiki šią valandą? Gal tu 
apie savo suną galvoji? Gal tu galvoji apie savo Marco, kurs jau taip 
nebetoli tavęs.

Vargšas Marco, jeigu tu būtum galėjęs matyti, kokioje būklėje 
buvo tą akimirką tavo motina, tu butum tikriausiai daręs nežmonišką pas
tangą keliauti toliau ir atvykti pas ją keliomis valandomis anksčiau. 
Ji sirgo ir gulėjo mažame gražaus namo žemutinio aukšto mažame kambarė
lyje. Ten gyveno Mequinez šeima. Jie buvo jai didžiai atsidavę ir kaip 
galima geriau ją slaugė. Vargšė moteriškė J . buvo visai silpna jau taCa, 
kai inžinierius Mequinez staiga turėjo išsikelti iš Buenos Aires, savo 
jėgą neatgavo ji ir Cordovos gryname ore. Negaudama atsakymo į savo laiš
kus nei iŠ vyro, nei iŠ pusbrolio, ji įpuolė į skausmingą baimę, kad ko
kia nors nelaimė ištikusi jos artimuosius. Nuolatinis neramumas j kuriuo 
ji gyveno, netikrumas, ar ji turėtą grįžti namo, ar pasilikti, kankinanti 
baimė, kad ji kiekvieną akimirką gali išgirsti liūdną naujieną, labai ir 
labai pablogino jos būklę. Paskutiniu laiku susirgo labai sunkia liga - 
žarną uždegimu - ir keturiolika dieną išgulėjo lovoje. Norint jos gyvy
be išgelbėti, reikėjo daryti operaciją. Tą pačią valandą, kada Marco gu
lėjo ir galvojo apie ją, stovėjo jos šeimininkai prie jos lovos ir visaip 
mėgino jąprikalbėti leisti daryti operaciją, bot ji verkdama griežtai 
atsisakė.

Žinomas gydytojas iŠ Tucumao buvo atvykęs jau pereitą savaitę, 
bet veltui.

- Ne, brangieji ponai, - tarė ji, - visai neužsimoka. AŠ netu
riu tiek jėgą tam pernešti. Aš mirsiu beoperu"jant. Geriau leiskite man 
taip numirti. Man juk nieko daugiau nebeliko. Geriau, kad aš mirčiau 
prieš iŠgirsaama, kas su maniškiais atsitiko.

Sei;?ninkai mėgino nukreipti tas jos mintis. Ji turinti nusira
minti, ji tikrai sulauksianti atsakymą į paskutinį tiesiog į Genuą pasiąs- 
tą laišką, ji turinti leisti operuoti vien tik dėl savo vaiką.

Mintis apie vaikus dar labiau padidino jos baimę ir nusiminimą, 
jau nuo seniai ją kankinančius. Ir į ją paguodos žodžius ji graudžiai 
pravirko:

- Mano vaikeliai, mano sūneliai! - šaukė ji ir sunėrė rankas. - 
Gal jūsą jau nebėra gyvą! Geriau, kad ir aš mirčiau. Aš dėkoju jums,mano 
gerieji ponai. Dėkoju jums iš visos širdies. Geriau, jei aš mirčiau. Esu 
tikra, kad ir po operacijos nepasitaisysiu. Dėkui jums už muloną rūpes
tį. Neverta, kad gydytojas rytoj vėl atvyktą. Aš noriu mirti. Jau kartą 
nusprendžiau, kad Čia mirsiu, tam aš pasiruošus.

Bet jie vis teberamino ją, o jis vis atsakydavo:
- Ne, nesakykite taip.
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Nuvargus sumerkė ji akis ir lyg mirties miegu užmigo...
Sekančią dieną anksti rytą terbele ant pečiu nežinąs, palinkęs, 

šlubuodamas atvyko Marco į Tucumaną, vieną iŠ naujausią ir geriausiai 
klestinčią miestą Argentinoje.

Visi, kuriuos jis sutiko, atsigręždavo ir pasižiūrėdavo į nuska
rusį, dulkiną iš toli atkeliavusią berniuką. Tarp tą svetimą žmonią 
veidą ieškojo jis kurio nors, kuriam jis galėtą pasitikėti. Ir štai jo 
akys nukrypo į krautuvės iškabą su itališka pavaldė. Viduje buvo vyras 
su akiniais, o Šalia jo sėdėjo dvi moterys.

Iš lengvo artėjo jis durą ir išsidrąsinęs paklausė:
- Mano pone, ar Tamsta negalėtum man pasakyti, kur gyvena Me

quinez šeima?
- Inžinieriaus Maquinez? - prxkluuue pardavėjas.
- Taip, jis, - atsakė vos girdimu balsu berniukas.
- Mequinez šeima nebegyvena Tucumane, - atsakė pirklys.
Lyg mirtinai sužeisto žmogaus beviltiško skausmo Šauksmas buvo 

atsakymas į šiuos žodžius.
Pirklys ir moterys puolė prie jo. ...
- ... Netaip jau baisu! Mequinez šeima gyvena netoli nuo Čia: tik 

kelios valandos kelio nuo Tucumano.
.... Naktį vargšė ligonė praleido sunkiai. Ją kankino sunkūs 

skauamai, šauksmas piešė jai širdį, o po to ją buvo pagavę karščio prie
puoliai... Visi pradėjo bijoti, ksd, jeigu ji ir sutiktą leistis operuo
ti, sekantį rytą laukiamas gydytojas gali per vėlai atvykti. Tomis aki
mirkomis, kada karštis nuslūgdavo, buvo galima įžiuti, kad tą nežmonišką 
kančią prieŽąstimi buvo ne kūno sopuliai, bet neramios mintys dėl šeimos.

Ji gulėjo išbalus, išsekus, beveik nebebuvo galima jos pažinti, 
rovė plaukus ir iš nusiminimo suriko:

- Dieve, Dieve mano! Reikės mirti taip toli2 mirti ją nemačius. 
Mano vargšai sūneliai paliks be motinos, mano brangus vaikučiai, mano 
tikras kraujas. Mano Marco, toks mažas dar, ot toks didumo, bet geras 
ir mielas. Jūs nežinote, koks geras jis buvo berniukas.

Nuvargusi ji nutilo, bet po valandėlės vėl tęsė:
- Išvykdama aš vos galėjau atitraukti jį nuo savo krūtinės. Jis 

verkšleno patylomis lyg jo maža Širdelė plyŠtą ir lyg jis butą žinojęs, 
kad niekad nebematys, savo motinos. Vargšas Marco, mano vargšas vaikelis. 
Ak, .kad aŠ buČidu galėjuę numirti, kai jis su manim atsisveikino. Našlai
tis, vargšas vaikelis, jis, kuris mane taip mylėjo ir buvo manęs taip rei
kalingas. Atsidūręs varge be savo motinos, turės eiti elgetauti. Mano 
Marco, mano Marco, išalkęs bus priverstas tiesti savo ranką....

Buvo vidunaktis, o jos vargšas Marco, pasėdėjęs kelias valandas 
prie griovio krašto visai bejėgis, keliavo toliau per neįžengiamą girią... 
Daug kartu ji baimė apimdavo, bet jo mintys tuoj grįždavo prie motinos...

Jau ryto aštuntą valandą pas ir.žinierią Mequinez atvyko gydyto
jas iŠ Tucumano, jaunas argentinietis, dvieją kitą gydytoją padėjėją ly
dimas ir mėgino paskutinį kartą perkalbėti vargšę ligonę leisti operuo
ti. Ir inžinierius ir jo žmona maldaute maldavo. Bet viskas buvo veltui.

- AŠ užtikrinu Tamstą, kad operacija pavyks, Tamstos išgelbėjimas
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tikras, tik truputį drąsos. 0 jeigu atsisakysite, tikrai mirsite.
Tušti buvo žodžiai.
- Ne, - atsake ji dusliu balsu, - mirti aš nebijau, bet toliau 

veltui kentėti nebeturiu drąsos. Ašių, pone daktare! Mano apsispręsta! 
Leiskit man ramybėje numirti.

Gydytojas ilgiau nebesispyrė. Niekas daugiau nebekalbėjo.
Moteriškė pasilenkė į šeimininkę ir mirštančios balsu pasakė savo 

paskutinį norą;
- Malonioji, geroji ponia, tarė ji sunkiai ir verkšlendama, - 

mano santaupas ir smulkius daiktelius nusiųskite mano šeimai, per konsulą. 
AŠ tikiu, kad jie visi gyvi. Širdis man taip sako Šioje paskutinėje aki
mirkoje. Bukite"maloni ir parašykite jiems ... kad aš'visada apie juos 
galvojau, kad aš visą laiką dirbau jiems ... savo sūnums ... kad mano 
vienintėlis liūdesys buvo, jog negavau ją daugiau pamatyti ... bet kad 
drąsiai sutikau mirtį ... atsidavus... laimindama' juos ir kad prašau vy
rą ... ir savo vyriausiąjį sūnų ... kad jie rūpintųsi mano mažuoju, ma
no vargšeliu Marco ... apie kurį aš mąsčiau iki paskutines valandos...

Staiga ji pasikėlė ir sunėrus rankas suriko:
- Mano Marco! Vaike mano! Gyvybe mano!
Bet apsidairius aplink, ji pastebėjo, kad šeimininkės nebebuvo 

kambary - ją buvo iškvietę. Žvilgsniu ieškojo ir šeimninko, bet ir jis 
buvo išėjęs

Viduje nebebuvo daugiau nieko, kaip tik vienas iš gydytojų ir 
dvi slaugės.

Saliniame kombaryje girdėjosi greiti žingsniai, sumišęs šnibžde
sys ir pusiau uždusęs Šauksmas. Ligonė nukreipė savo tingų žvilgsnį į du
ris ii’ laukė.

Po valandėlės įėjo gydytojas.'Jo veide matėsi savotiška išraiška. 
Po_jo įėjo ponai Mequinez, ir jų veidai buvo pasikeitę. Jie visi trys pa
žiurėjo į ją ramiu žvilgsniu ir pašnibždomis pasidalino po keletą žodžių. 
Jai atrodė lyg ji girdėjo gydytoją šeimininkei sakant:

- Geriau tuojau.
Ligonė nesuprato.
- Jozefą, - tarė jai šeimininkė drebančiu balsu, - aš turiu Tau 

linksmą naujieną. Pasiruošk išklausyti gerą žinią.
Moteriškė pažvelgė į ją atkreipdama dėmėsį.
- Naujieną, - tęsė seimininkė vis labiau jaudindamasi, - kuri 

l'au daug džiaugsmo suteiks.
Ligonė atmerkė akis.
- Pasiruošk, - tęsė šeimininkė, - pamatyti Tau labai brangų as

menį.
Staigiu judėsiu pakėlė moteriškė galvą ir nudžiugusiomis akimis 

žiūrėjo tai į šeimininke, tai į duris.
- Asmenį, - tarė ponia Mequinez ir pabalo, - kuris visai nelauk

tai ką t?k atvyko Čia.
- Kas jis toks? - tarė moteriškė išgąstį sukeliančiu nesavu

balsu. ■ r
Akimirkai prabėgus, ji suriko, atsisėdo lovoje ir sėdėjo nejudė

dama išsprogusiomis akimis, rankomis už smilkinių susiėmus, lyg ne šio
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pasaulio apreiškimą matytų.
Marco, suplyŠąs, dulkėtas, stovėjo prie slenksčio, daktaro pri

laikomas .
Moteriškė Šaukė:
- Dieve mano! Dieve mano! Dieve mano!
Marco puolė į jos glėbį, o ji ištiesė savo išsekusias rankas ir 

liūtės jėga prispaudė jį prie savo krūtines, pradėjo juoktis j juoką per
traukdavo verkšlenimas, kol pagaliau ji. susmuko pagalvyje*

Bet greit vėl atsipeikėjo ir, bučiuodama berniuką, sušuko nesavu 
balsu iš džiaugsmo!

- Kai tu čia atsiradai? Kodėl? Ar tai tikrai tu? Kaip tu išau
gai ! Kas tave Čia atlydėjo? Ar tu vienas? Ar tu sveikas? Ar tai tu, Mar
co? Ar tai ne sapnas? Dieve mano, sakyk!

Bet tu*j nutraukė ji pati save.
- Ne, nutilkit! Palaukit!
Ir kreipdamasi į gydytoją staiga tarė:
- Greitai, daktare, tuojau! AŠ turiu pasveikti! AŠ pasiruošus. 

Negaiškit ne minutėlės! Išveskite Marco, kad jis negirdėtų. Marco mano, 
tai niekis. Apie viską tu man paskiau papasakosi! Leisk dar kartą tave 
pabučiuoti. Eik dabar! Aš pasiruošus, daktare!

Marco išvedė. Ponai Meąuinez nuėjo kartu, pasilikę tik gydytojas 
su f°dėjėjais ir uždarė duris.

Inžinierius Meąuinez mėgino išvesti Marco į kitą kambarį, trupu
tį toliau, bet buvo negalima: jis nesijudino lyg prie grindų prikaltas.. .

- Kas tai? - paklausė jis. - Kas atsitiko mano motinai? Ką jie 
daro?

Inžinierius vis tebekvietė jį eiti kartu ir tarė:
- Klausyk. Aš tau papasakosiu. Tavo motina serga ir jai turi da

ryti mažą operaciją, aš tau viską paaiškinsiu, eikime tik kartu.
-Ne! - tarė berniukas ir stovėjo nejudėdamas. - Aš pasiliksiu 

Čia. Pasakyk man čionai esant.
Inžinierius papasakojo jam viską ir traukė eiti kartu. Berniukas 

nusigando ir pradėjo drebėti.
Staiga prasiveržė lyg sužeistojo šauksmas. ,
Berniuks taip pat suriko iŠ nusiminimo.
- Mano motina miršta!
Gydytojas pasirodė duryse ir tarė:
- Tavo motina išgelbėta.
Berniukas pažvelgė valandėlą į jį, paskui puolė po kojų ir mik

čiodamas tarė:
- Ačiū, pone daktare!
Be.t gydytojas tuoj pakėlė jį sakydamas:
- Kelkis, didvyriškas berniuke, tu išgelbėjai savo motiną.- .

Edmondo de Amicis, italų rašytojask1846-1908) . Pragarsėjo savo kelionių
M

aprašymais. Daugiausia pasisekimo turėjo jo romanas "II romanzo d’un maest
ro" ir net 200 leidimu susilaukusi "II cuoreŠirdis) , iš kur ši apysakai
tė paimta. Apysakaitė žymiai sutrumpinta.. .
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... IŠ-ažu namų kertas išlindo sena, augšta moteriške. Ėjo jinai 
tiesiai int mane, lazdele pasirimsŠluodama ir dejuodama. Jų pamatus, grai- 
tai nusisukau. Bet pajutau, kad jinai jau prie manus: stovi, tiesiai ma
nim savo baisias akis inbedusi. Neišturėjau: sudrebėjau ir atsigręžiau. 
Pamačiau tas jos akis. Ne, tai ne akįs. Tai du taškai, klaikus, be gyvy
bės. Tokį intspudį, kaip tos jos akįs, gali int žmogų padaryti tik ažge- 
susios žvaigždės, iŠartie matomos. Teip, tai buvo užgesusios žvaigždės. 
Tik tos žvaigždės da matė: jos tiesiai int mane žiurėjo...

Ko tamsta nori? - dusliu balsu paklausiau, visas krūptelėjęs.
Nieko neatsakė: ar negirdėjo, ar gal nesuprato. Tik inbedus klai

kias akis, žiurėjo int mane.
Nežinojau, kas daryti: buvo ir nesmagu, ir gėda. Krepšio su sa

vim neturėjo: nežinojau, ar jinai ubagė. Suradau kišenėj du skatiku ir, 
atsikėlus, intspraudžiau jai rankon. Nejuto... Du skatikai nulėkė_iš ran
kos žemen, ė jinai, nei karto nemirktelėjus, žiurėjo int mane. Krūtinėj 
pajutau šaltų sopulį. Neturėjau, kur dėties...

Staiga moteriškė nusigręžė visa kiton pusėn ir išvydo anr dirvo
nėlio žmones. Sudejavo, jos lupos ėmė krutėti. Išgirdau, kaip sunkiai- 
-tyliai prakalbėjo: - kiek ponų... kokie jie visi gražus...

Staiga vėl inbedė manin akis ir paklausė: - ar nežinai,tamsta,
kur mano Petriukas?..

Inbedus akis, pastovėjo... - Paskum, tartum, atsakymo nesulaukusi, 
nuėjo tekeliu dejuodama.

Ant dirvonėlio, j.ų išvydę, visi nutilo. Tartum giltinė pro šalį 
pralėkė. Ir jie, kaip ir aš,- mėgino jos išsibodėti skatikais. Bet tie ska- 
tikaitikai mažai, matyt, tai moteriškei rūpėjo. Pastovėjusi, kiek jinai 
pati norėjo, išnyko iŠ visų musų akių, kaip klaikus "memento mori"...

x x x
Po to kuone kasdien, tuo pačiu laiku, iŠgirzdavau jau žinomų ypa

tingų ir skaudu dejavimų ir iŠ-aŽu namų kertės išvyzdavau išeinančių se- 
nų-senų moteriukę. Pro mane eidama, visados sustodavo ir, inbedus savo 
klaikias, bė ’gyvybėj akis, ilgai-ilgai int mane žiūrėdavo. Kad ir klaus
davau, nieko iš jos negalėdavau patirti. Tik vienų vis girdėdavau: - kiek 
ponų... kokie jie visi gražus... Ir: - ar nežinai, tamsta, kur mano Pet
riukas?.. Bet kas tasai buvo jos Petriukas, nepasakydavo... Ir eidavo 
teip pro šalį, dejuodama, lazdele pasiramsčiuodama,_sunkių-sunkių metų 
naštų nešdamos. Pasirodydavo ir išnykdavo iš visų musų akių, kaip klai
kus "memento mori"... Ir taip kuone kasdien, par visų vasarų...

-

’ V"
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Pripratau int ją... Jau ramiau galėjau matyti ir tas klaikias, be 
gyvybes akis, ir tą nesuskaitomą skaičių raukšlių, kuriomis, kaip tinklu, 
buvo išraižytas moteriškes veidas... Intsižiurėjau; Dieve, kiek tasai senas 
veidas raukšlių ir raukšlelių turėjo! Ilgi-ilgi gyvenimo_metai rašė ant 
to veido sopulius ir ašaras ir vargų klaikumą, - rašė rūpestingai, be pasi
gailėjimo. Likimo pirštas nepraleido nei mažiausio atsitikimo, - visa ton 
gyvenimo knygon intrašė. Teip, tai buvo gyvenimo knyga - atadengta, nors ir 
sunkiai suprantama... Par dienų-dienas ton knygon žiūrėdamas, skaičiau jos 
instabius žodžius ir... Šį-tą supratau... Tiesa, ne be žodyno: daug man 
geri žmonės padėjo... Liūdna pasaka!..

Nors niekados nebuvo mis-ste buvusi,_teČiau da gerai prieš auštant 
toli ant vieškelio, miestan einančio, atsidūrė. Kelias buvo tiesus, žino
mas... Trįs mylios eiti. Ir nesiklausus galėjo rasti....

Apie pusryčius jau ėjo miesto gatvėmis, bailiai int Šalis šalis 
dairydamos. Dideli, keliais gyvenimais namai tąsėsi iš abiejų pusių be 
galo; plačios gatvės, tiesios kaip stalas, buvo až vieną kitą gražesnės.. 
Bet nesistebėjo int tat Juozapota, nors kitą^kartą visi šitie nematyti 
daiktai, kaip stebuklas, būtų jai pasirodę. Žiurėjo tik int žmones, ku
riuos ant kiekvieno žingsnio matė. Tartum, nuo jų sau pagelbos laukė, ti
kėjos tiesą patirti. Jai regėjos, kad visi jie apie jos Petrą žinojo, jį 
iŠliuosuoti galėjo. Teip troško jų paklausti, paprašyti... Nedrįso... Visi 
jie tokie buvo ponai, galingi. Laukė, ar nepaklaus kartais jie patįs, ko 
jinai Šitan miestan atėjo ir tokia nelaiminga int visus stebis. Bet niekas 
int ją ir žiūrėt nežiūrėjo. Visi savo reikaluose buvo paskendę. Šitai pro 
Šalį trįs ponios praėjo, gražios,_kaip paveikslas. Nematė sodietės, nors 
tokiom galingom akim int jas pažiurėjo...

- Dieve, kiek ponų... kokie gražus! - stebėjos Juozapota, stovinė
dama, nežinodama, kur dėtiies.

- Ko čia dairais? ar ką pametei) - paklausė apdriskęs "ponas", ma
tyt, kiemo sargas.

Juozapota krūptelėjo, bet pamačius, kad int ją Žiūri, apsidžiaugė 
ir nedrąsiai paklausė: - ar nežinai tamsta, kur mano Petriukas?...

- Petriukas?!., ar tai tavo vyras? -
- Vyras, vyras! - apsidžiaugė Juozapota.
- Gal koks maištininkas? - nusijuokė piktai .kiemo sargas: - eik 

tenai - rasi...
Mostelėjo ranka. Juozapota norėjo da jo paklausti.
-> Eik, eik, čia negalima stovėti... ažginta! - sureko ant jos.
Ėjo gatve išsigandusi, galvą nuleidusi. Matė, kad ton-pusėn daug 

žmonių skubinosi. Visi kaip ir ko pamatyti troško ir bijojo pasivėlinti. 
Ir jinai ėmė skubinties...Graitai pasibaigė gatvė. Pasirodė didelis platus 
piečius. Juozapota pamatė ant jo daugybę žmonių, ratu sustojusiu. Kareiviai 
su Šaudyklėmis ir blizgančiais durtuvais, ponai, žvaigždėtomis kepurėmis, 
ponios, gražiai pasipuošusios, ir... žmonių, žmonių be galo... Visi, kaip 
negyvi, tylėjo... Vidury augšti šulai su permėtėmis stypsojo...

Apsistojo, nustebusi, nežinodama, kas daryti. Bet matydama, kad visi 
inten eina, pribėgo int žmonių minią. Kojas jai pakirto, tik kvapą galėjo 
atgauti...

- Kiek ponų... kokie gražus... - šnibždėjo apsiblaususi, 
Pamatė žilą, malonaus veido senelį, int ją žiūrinti, ir bailiu

balsu paklausė: - ar nežinai tamsta, kur mano Petriukas?..
Netikėtai žvilgterėjo int šulus su permėtėmis... Sureko klaikiu 

balsu ir, apalpusi, parkrito ant žemės...
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Bernardas
Brazdžionis..

MOTINAI

Motina,man saulė tavo veidą mena 
vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai, 
visą šitos žemes klaidų kelią mano 
tegu Švies man tavo veido spinduliai.

Motina, man žemė tavo vardą šneka 
vyturėliai čiulba jį gražiai kasryt, 
aidas jo krūtinėn man kaip laimė teka 
ir per širdį eina kaip rasa skaidri.

Motina, man gėlės tavo meilų šlama, 
už tave pasauly kas karščiau mylės ? 
Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama, 
niekur neik,motule, dar iš šios šalies.

Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą, 
Meile tau už meilę atiduot einu, 
kaip obels viršūnė paguost galvą margą 
ir parnešti žemės mirštančių dienų.
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Dr. J. Šaulys

PO VASARIO 16 DIENOS

(.tęsinys iš praeito numerio)

Pirmiausia pažymėtina, kaip Vokiečių okupacinės vyriausybes buvo 
traktuojami patys L.Tarybos nariai.

Dar 1917 metais, po L.Tsrybos išrinkimo, man buvo suteiktas, kaip 
L.Tarybos prezidiumo nariui, laisvas susisiekimas su Berlynu. Po vasario 
16 d. deklaracijos pravėdimo, kurio vienu iš kaltininkų skaitė mane oku
pacinė vyriausybę tasai susisiekimas man buvo toliau griežtai draudžia
mas .

Prieš grįžtant iš Berlyno po 1918 m. kovo 23 d. akto paskelbimo 
iškilmių, mudviem su A.Smetona buvo A.Amte(Vok.Užs.Reik. Ministerijoje) 
p. Nadolny pareikšta, kad po Velykų L.Tarybos delegacija galėsianti be 
kliūčių atvykti Berlynan, jei turėsianti reikalo. Kai betgi L.Tarybos 
prezidiumas ėmė grįžęs iŠ Berlyno pakartotinai daryti žygių leisti nu
vykti Berlynan tai L.Tarybos, tai Bažnyčios reikalais(vakuojančio Vilniaus 
vyskupo reikalu), gaudavo arba neigiamus atsakymus arba buvo maitinamas 
tolimesnėmis viltimis, kurių išpildymas >;is buvo atidėliojamas. Paktinai 
L.Tarybai kelias Berlynan ar pas Nuncijų Bavarijon buvo uždarytas.

Krašte savo ruožtu ėjo toliau tikras vokiečių siautimas ir sava- 
liavimas. Pirmiausia; rekvizicijos ėmė darytis vis sunkesnės ir griežtes
nės. Į žmonių nusiskundimus vokiečių žandarai su pasityčiojimu nurodinė
jo, kad tai, girdi, daroma esu su L.Tarybos sutikimu. L.Tarybos teikiami 
laŠtai ar Vokiečių reichskancleriui ar pačiai okupacinei vyriausybei su 
reikalavimais sunormuoti rekvizicijas ir pašalinti griežtumus(prieidavo 
prie to, kad žmonėms atimdavo paskutines karves) nieko negalėjo padėti.

Kai sudarytoji prie L.Tarybos Skundų Komisija nurodinėdavo okupa
cinei vyriausybei tiesiai faktua apie neleistinus vietos organų pasielgi
mus, su žmonėmis, tai vis dėlto retai išeidavo kas gera iŠ to, o ne kartą 
pasiskundus i ems tekdavo net nukentėti,

Krašte ėjo kaip ėjęs griežtas Lietuvos miškų naikinimas ir miško 
medžiagos gabenimas į Vokietiją.

Susisiekimas krašte buvo visais būdais sunkinamas, gi susisieki
mas tarp apskričių be leidimo buvo draudžiamas ir baudžiamas, tik jis 
1918 m. rudeniop buvo pagaliau leistas, kai ėmė masėmis grįžti pabėgėliai 
iŠ Rusijos.

Lietuvos liaudies mokyklos, kiek jų buvo leista, buvo ir toliau, 
net po Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, vokietinamos: vokiečių kal
ba brukama į jas kaipo privalomoji. Kai Lietuvos Tarybos pirmininkas ats
kiru raštu pasiskundė dėlei to Vyriausiam Rytų Karo Vadui ir nurodė į tą 
faktą kaipo anomaliją po Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, tai jam 
buvo iŠ to Vado Štabo atsakyta, kaip ir su pasityčiojimu, kad tai esą 
daroma, girdi, pačios Lietuvos naudai....

Kai, Rusijai sugriuvus, įvyko ten komunistinis perversmas ir 
prasidėjo teroras ir chaotiniai santykiai, ėmė veržtis atgal mūsų karo 
pabėgėliai iŠ Rusijos.. Reikėjo tą grįžimą organizuoti. Todėl L.Taryba 
paskyrė tam atskirą komisiją su A.Stulginskiu priešakyje tiems pabėgė
liams ir karo belaisviams grąžinti. Ji siuntinėjo į tam tikrus pasienio
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ar pafroncio punktus savo įgaliotinius. Ir tas darbas buvo vokiečių, or
ganų gana varžomas ir trukdomas. Reikėjo nugalėti daug sunkenybių.

Taip tas darbas, taip kiti L.Taryboje pagyvėję darbai(rengimas 
būsimos administracijos, Švietimo ir kitų krašto tvarkymo planų) reika
lavo nemaža lėšų. Todėl L.Tarybom prezidiumas pakartotinai kreipėsi į 
okupacinę vyriausybę, reikalaudamas iš krašto pajamų paskirti tam tikrų 
sumų L.Tarybos biudžetui sutvarkyti. Pradžiai buvo 1918 m. birželio 6 d, 
reikalauta numatyti bent vieną milijoną mk., o einamoms išlaidoms padeng
ti paskirti avanso. Į tai ilgai nebuvo gauta jokio atsakymo.

Kartu teko nesantaikos tarp L.Tarybos ir okupacinių organų metu 
pastebėti kai kurių simptomų, kurie vertė mus prie dar didesnio budrumo 
mūsą santykiuose su vokiečiais, kurie ėmė aiškiai rastis prieš visus 
mūsų ligišiolinius susitarimus ir prieš pačių aktą, pripažinusį Lietu
vos nepriklausomybę.

L.Tarybos pasėdžiuose 1918 m. balandžio mėnesį buvo plačiai ap
tariamas Vokiečių agento Al.Ertelio, Lietuvos dvarininko, ir kitų agen
tų, tarp kito ko ir vieno barono Roppo giminaičio, su okupacinės vyriau
sybės palaiminimu ir pagalba plačiai išvystyta agitacija ir propaganda 
už Lietuvos personalinę uniją su Prūsais. Lietuvos Tarybos pirmininkas 
A.Smetona į savo atitinkamą raštą tuo klausimu ir reikalavimą sustabdy
ti tą okupacinės vyriausybės remiamą akciją negavo iš Vokietijos reichs
kanclerio jokio atsakymo.

Tuo pat laiku Vokietijos spaudoje buvo plačiai vedama akcija uŽ 
Lietuvos sujungimą su Saksonija iš vienos ir už personalinę uniją su 
Prūsais iš antros pusės.

Be to, baronas Pr.Roppas, nepatenkintas tos aneksionistinės ak
cijos menkais vaisiais, užsigeidė imtis praktiškesnių žygių. Jis, prave
dęs akciją tarp Lietuvos dvarininkų, sumanė įkurti, nebeatsimenu kuriuo 
pavadinimu, draugiją, kurios organizacija ir statutas nuostabiu būda la
bai buvo panašus į Lietuvos Tarybos statutą. Kadangi draugija iš vienų, 
vokiečių ir lenkų dvarininkų negalėjo turėti Lietuvoje didesnės reikš
mės, tai sumanymo iniciatorius įsigeidė įtraukti jon kai kuriuos L.Ta
rybos narius. Susirinkiman, kuris turėjo vykti Kaune praloto Dambrausko 
bute, buvo be dvarininkų gr.A.Tiškevičiaus iš Biržų, p.Kuprevičiaus nuo 
Kėdainių ir kunigaikščio Radvilos nuo Taujėnų, pakviesti iš L.Tarybos 
pp. A.Smetona, kun.J.Staugaitis ir pralotas Šaulys. Manęs nenorėjo kvies
ti, bet, A.Smetonai nesutikus vykti, jei aš nedalyvausiu, buvau pakvies
tas ir aš. Pats i’r. Roppas susirinkime nedalyvavo. Tarpininku tarp jo, 
apsigyvenusio Metropolio viešbutyje Kaune, ir susirinkimo, jojo įprašy
tas ,' funkcionavo kun. J, Purickis , atvykęs iš Bc-rlynoį ten kartu su prof. 
Voldemaru ir kan.Olšausku buvo jis sudaręs L.Tarybos ekspozitūrą ir bu
vo jungė tarp Lietuvos ir Šveicarijos).

Iš diskusijos, pravestos tame susirinkime, o ypač iš žinomo sa
vo fizine spėka, o ne dvasinėmis pajėgomis kun.Radvilos Taujėniškio pra- 
sitarimų, padarytų privatiniuose pasikalbėjimuose, mums paaiškėjo visai 
gerai to barono-Roppo sumanymo tikslai: Roppo įbauginti ir suagituoti 
dvarininkai, bijodami galimos bolševikų invazijos ir žemės reformos, bu
bo bepasiryžta pasekti Latvių baronus dvarininkus, kurie, paaukoję savo 
žemių trečdalį vokiečių kolonizacijai, buvo paprašę Reicho kaizerio bei 
Prūsų karaliaus prisiimti Kuršo kraštą savo protekcijon. Taip buvo ir 
Lietuvos dvarininkai, Roppa vedami, bepasiryžtą padaryti. Kadangi pra
vesti tatai pro L.Tarybą buvo neįmanoma, todėl buvo Roppo sugalvota 
sukurti panašią Tarybai draugiją, kuri, susprogdinus kuriuo nors pre-

Vi
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tekstu L.Tarybą, galėtų užimti jos vietą ir pravesti Vokiečių, pageidauja
mą Lietuvos kolonizaciją buvusiais vokiečių kareiviais, o patį kraštą 
sujungtu personaline unija su Prūsais.

Žinoma, prie to gudriai sugalvoto barono Eoppo sumanymo Lietuvos 
Tarybos nariai negalėjo dėtis.

Krašte ir L.Tarybos tarpe darėsi vis labiau prislėgta nuotaika. 
Tuo psichologinės depresijos momentu kilo, Centro atstovo E^zbergerio 
pasiūlymu,sumanymas pašaukti Lietuvos sostan kunigaikštį Urachą, kuris 
ir buvo 1918 m. liepos 11 d., gavus iš jo raštu sutikimą su L.Tarybos 
prezidiumo jam pastatytomis sąlygomis, L.Tarybos daugumos išrinktas 
Lietuvos karaliaus sostan, kurį jis turėjo užimti Mindaugo. II vardu.

Tie Uracho rinkimai sukėlė ir užsieniuose ir pačioje Lietuvoje 
daug kalbų. Ir dabai’ dar nemaža kas iŠ pačių lietuvių tarpo daro iš to 
L.Tarybai užmetimą, kad ji, girdi, tais rinkimais parodžiusi savo pasida
vimą Vokiečių užmačioms. Galima, žinoma, dėl tų rinkimų visaip galvoti 
ir L.Tarybai daug kas dėlei to prikišti, bet tik ne pasidavimą. Tie rin
kimai buvo juk viena priemonių kaip tik kovoje prieš tas užmačias. Ačiū 
jam jie ir galėjo L.Taryboje gauti daugumą balsų.

Tai yra klausimas, kuris reikėtų atskirai ir plačiau dar pagvvil- 
denti ir paaiškinti. Čia aŠ noriu tuo klausimu trumpai tik štai ką pasa
kyti.

Ar daug L.Tarybos tarpe buvo įsitikinusių monarchistų, negalėčiau 
pasakyti. Principinių respublikonų pasirodė besą 3-4: jie užprotestavo 
prieš’ Uracho rinkimus iš principinių sumetimų ir 3 iŠ jų pasitraukė dėlei 
to iŠ L.Tarybos. Baugumą, prie 3 susilaikiusių, balsavo už Urachą.

Balsavusiųjų daugumos tarpe, kiek galima buvo sprąsti, buvo dau
guma tokių,, kurie neskaitė principo dalyku valdymo formos klausimą, o lin- 
kec buvo žiūrėti labiau valdžios rėžimo turinio. Yra juk monarchijų su gi
liai demokratiniu rėžimuįpav., B.Britanija su savo dominijomis, Skandina- ' 
vijos valstybės) ir yra respublikų iŠ formos, kurios betgi toli gražu 
neatitinka demokratinį rėžimą. Pagaliau, šiokia ar tokia valdžios forma 
pareina, ypač besikuriant iš naujo valstybei, daug ir nuo to, kuriomis 
apystovomis tenka tai valstybei pradėti naują savo gyvenimą. Aišku, kad 
Lietuvai, jei ji būtų turėjusi atsiremti savo kaimynėmis monarchijomis, 
būtų būvą patogiau ir lengviau-atsikurti kaip monarchijai. Ir priešingai, 
monarchijomis aplinkui žlugus, nebegalėjo būti kalbos apie Lietuvos mo
narchiją, kas ir pasirodė po to, kai žlugo Vokietijos ir Austrijos mo
narchijos .

Kad butų kunigaikštis Urachas turėjęs pas mus ypatingų simpatijų, 
negalima buvo pasakyti. Vienas jo stipriausių atutų buvo, kad buvo kata
likas, kad buvo tartum lietuvių kilmės(jo atsiųstoji mums genealogija 
turėjo,dėja, nevieną abejotiną punktą) ir kad buvo, Erzbergerio tvirtini
mu, demokratinio nusistatymo, buvo betgi užtat kilęs iš gana pavargusios 
Šeimos ir su daugybe vaikų, kas..busimam Lietuvos biudžetui nelėmė palan
kių perspektyvų.

(.bus daugiau)

1- ...'■. •Ji.- ... . -
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Bernardas
Brazdžionis

MOTINAI

Girdi tu,motin,mūsų žemds raudą
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų - 
Ir tau šaltam kape gal širdį skauda, 
Ir tau šaltam kape gal neramu.

Girdi - praeina tremtinių kolonos, 
Ir krinta ašara ant vieškelio akmens,- 
Kai jie basi bus jau anapus Dono, 
Jų skausmo ašara dar vis ugnim rusens 
Nukritus ant vagos,kur mirš duona 
Suminužiota kazokų, ne rudens.

Ir niekad ten nedygs žolš,ir niekad 
Nei rugio žiedas nei kūkalio nežydšs, 
Ir žemš džius tuščia,nuo jos sučirškus,
Ir tau,o motin, namuose mirties, 
Ir tau,o motin, ašara pasiekus 
Išplšš ramybę amžiams iš širdies.

Ir tu girdėsi mūsų žemčs raudą
Ir skundus blaškomų sodybų ir namų
Ir tartum gyvai tavo širdžiai skaudant 
Tau ir šaltam kape bus neramu.

Lietuvos į 
N:..:'.cu3'lnė| 

I M.MaŽv"yd0 Į
Bibbote a Į

3.1.45.G*
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MASKVOS KONFERENCIJAI l3siSKIRSTANT.

Su dideliu susidomėjimu ir net baime sutiko pasaulis keturių didžiu- 
, litį valstybių užsienių reikalų ministerių konferencijos Maskvoje atidarymu 

š.m. kovo mėn. 10 d. Svarbiausios reikšmes problemų sprendimas visai siau
rame valstybių - nugalėtojų ratelyje galėjo turėti fatalinių pasėkų ne tik 
tautoms, kurios nukentėjo daugiausia, nors niekuo nenusidėjo pries tarptau
tinės teisės ir neitralumo principus, bet ir visai Europai.

Svarbiausias Maskvos konferencijos darbotvarkės punktas lietė Vokieti
jos provizorinį sutvarkymų. Sis klausimas turi pirmaeiles reikšmės vokie
čių tautai, jos artimiausioms kaimynams ir esminiai paliepia daugelio pasau
lio valstybių interesus. Be Vokietijos aptvarkymo Maskvoje, tarp kita ko, 
turėjo būti aptarta dar Europos ir Viduržemio jūros pacifikacijos problema. 
Tie klausimai nėra lengvai išsprendžiami. Juos jau ne kartų buvo bandyta su
tvarkyti per ištisus šimtmečius.

Prisiminus Europos istorijų,, galima pastebėti, kad joje kaip raudo
nas siūlelis tųsiasi pagrindinė tema 
tema yra chron: 
faktu, kad krizei kiek paaštrėjus, nė vienos valstybės interesai nepalieka 
nepaliesti. Givsusirėmimui kartų iškilus, visa Europos politinė sistema pa
sikeičia is pašaknų. Taip būdavo po senovės graikų karų su persais, vidur-’ 
amžiais po vandalų, arabų, turkų invazijos, po Napoleono karų ir po k914- m. 
katastrofos. Tų pat pergyvename 'ir šiais laikais, antrajam pasauliniam ka
rui pasibaigus /jei skaityt, kad jis yra tikrai pasibaigęs/.

Britų tauta, nors ir gyvenanti nuošaliai kontinento, irgi is seno yra

Prisiminus Europos istorijų,, galima pastebėti, kad joje kai_

?siasi pagrindinė tema - susirėmimas tarp rytų ir vakarų. Toji 
ška, niekuomet .neužbaigiama. Ji yra komplikuojama dar tuo

nepaliesti. Givsusirėmimui kartų įskilus. • 

amžiais po vandalų/ arabų, -turkų invazijos 
į-_ j o. x ____ -____ . - _ Y. 2 _ jl _ -i
rui pasibaigus /jei skaityt, kad jis yra u-mai 

’ u tauta, nors ir gyvenanti nuošaliai
įtraukta į tų kovų sūkurį. Jos reikalai liečia ir kolonijas rytuose. Tos 
tautos istorija parodo, kad jai visų laikų tekovstiprinti savo jūrų galybų 
ir kad jos pagrindinis siekis buvo ir lieka - išlaikyti pirmenybe jūrose. 
Šiais laikais, kada kova už pasaulio rinkas yra lyg ir pagrindinis kiekvie
nos stambesnės valstybės reikalas, netrukdomas susisiekimas jūromis yra bū
tina tam prezumpcija. Todėl suprantama, kad D. Britanijos gyvybinis reikalas 
yra išlaikyti savo rankose laisvų susisiekimų su jos dominijomis ir koloni
jomis pro Viduržemio jūrų. Tas kelias yra britų vartai į pasaulį ir į galy
bę. Jis veda į turtingiausius.kraštus ir,į musų civilizacijos lopšį. Vidur
žemio jūrų keliu žiloje senovėje susidomėjo Aleksandras Makedonietis; juo 
praskintu taku vėliau naudojosi Romos imperija, po to Venecijos pirkliai ir 
naujosios istorijos gadynėje - britai. Suprasdama tos arterijos reikšmę ja 
norėjo pasinaudoti ir Vokietija: ji dėjo pastangas gauti raktus į Vidurže
mio jūros vartus rytuose ir vakaruose, būtent, įsigalėti Turkijoj ir Maroko.

Rusų carams irgi nebuvo svetima ta idėjai" Šių dienų Maskvos valdovai, 
ištikimi savo karūnuotų pirmtakūnų idealams, kėsinasi vYkdyti Petro Didžio
jo testamentų, tačiau jų troškimai susiduria su interesais valstybės, kuri 
tuos raktus tvirtai laiko savo rankose. Tarybų Rusija, nepaisant visokių 
sunkumų, vistik išlaiko gerai ginkluotų 6.milijonų armija. Stebint tai, ru
sų santarvininkai irgi nemato reikalo skubėt nusiginkluoti.

Maskvos konferencijos užduotis buvo susilpninti susidariusį įtempimų 
ir surasti kompromisų tarp rivalizuojančių partnerių. Tačiau turint prieš, 
akis Maskvos planus, sunku buvo prileisti, kad priimtinas kompromisas galė
tų būti greitai surastas. Konferencijos dalyviai, kaip ir pasaliniai stebė
tojai, žino, kad rusai, vykdydami savo imperialistinius planus, naudojasi 
ne tik savo armija, bet ir politine propogąnda. Lenkija ir Jugoslavija, .no
minaliai laikomos nepriklausomomis valstybėmis, tikrenybėje yra tarybines
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.r j u interesams gresia rimti pavojai. 
Britanija neturi aktualesnio klausimo, 

kuriuos tiesiausia kelias 
, remia ir JAV,

Rusijos įrankiai. Maskva tiesia savo rankę į Viduržemio jūrę pro Jugoslav! 
ję, Graikija, Turkiją, Iraną. Ne taip dar seniai ji reikalavo kontrolės tei 
się Tripolitani jo j ir ”prietilįrį" Abisinijoj. Ji vis dar bando viešai ir 
slaptai įsigalėti Ispanijoje, kad vėliau^isstumti britus is Gibraltaro. 
Kremliaus tikslai yra aiškiai matomi, tačiau ir buvusieji sąjungininkai pui
kiai supranta, kad ne tam jie vedė žūtbūtinę karę prieš vokiečię: italę ir 
japonę imperializmą, kad dabar nusileistę Kremliaus diktatūrai.

Kadaise britai laikėsi nuošaliai nuo Europos kontinento politikos, 
bet tasai izoliacionizmas yra palaidotas dar prieš 4-0 metę. Šiandien britai 
negali atsisakyti ne tik nuo aktyviausios politikos Europos kontinente, bet 
ir vakarinėje ir pietinėje Azijoje, kur ję interesams grasia rimti pavojai. 
Bendrai galima pasakyti, kad Didžioji Britanija neturi aktualesnio klausimo, 
kaip savo galybės ir prestižo islaikymę rytuose, į kuriuos tie 
eina per Viduržemio jūrę. Jos, kaip pasaulinės galybės, padėtį 
dabar pasidariusios stipriausia pasaulio valstybe.

iš visę Amerikos ir Anglijos pareiškimę ir žygię galima spręsti, kad 
tos valstybės netrokšta karo, nes pasaulis yra jau pasiekęs to taško, kad 
dar vienam karui suliepsnojus, visa musę krikščioniška kultūra galėtę žūti 
galutinai? Paskutinis karas ne tik sugriovė Europa, bet ir pastatė ęrioŠ 
zmoniję painiausias problemas. Demokratizmas, už kurį guldė galvas žmogaus 
teisią kovotojai, dabar vos atsispiria prieš barbarizmę, o grobuoniškas im
perializmas gręsina sunaikinti paskutines laisvės liekanas.Europoje.

Tokiomis apystovomis anglosaksai deda pastangas padėti tvirtus pama
tus nuolatinei ir nedalomai taikai. Tik tokię taikę sutverus, žmonija galė
tę greitai išgydyti gilias karo žaizdas ir pasiekti gerbūvio, dar neregėto 
istorijoj. Tikslas tikrai yra prakilniausias, tik, deja, pasiekti jį truk
do skirtinga rytu ir vakarę ideologija.

Turint galvoje gilesnes konflikto prie_žastis, į klausinę, ar galėjo 
Maskvos konferencijos dalyviai susitarti svarbesniais punktais, prisieina 
atsakyti, kad toki susitarimai šiomis apystovomis yra neįmanomas. Jei iš 
anglosaksę pusės parodomi geri norai surasti ęadorę modus vivendi tarp 
vakarę ir rytę, tai tokię intenciją nesimato is rusu pusės. Ję galutiniai 
siekiai yra aaskuojami, 6 visi ję žygiai /pav., Baltijos, kraštuose, Lenkijo
je, Rumunijoje, Vengrijoj, Bulgarijoje, Graikijoje, Čekoslovakijoje, Alba
nijoje, Turkijoje, Korėjoje, Kinijoje ir kitur/ yra.visai nepriimtini de
mokratizmo idėję gynėjams - anglosaksams, kurie,laimėję sį karę, dabar yra 
verčiami nusileisti rytę ideologijai iki didžiausio fiasko.

-

f

L I E T U V O S TAKELIAI

Pūgos užbarstytas ir viesulo šluotas, 
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas - 
Kalva ir pakalnės, žaliuojančia pieva, 
per retą beržynę, pro vienišu ievę, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnu pramintas, bet vienas.*.

Jis sveikina^lygiai ir senę ir jaunę, 
Kas dręsiai žygiuoja, kę gestas pagauna, 
Kas sveikiiia lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dienę,- 
Visiems, kas žios žemės kelionės nebūgsta v
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta. /J. Baltruaaitis/
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Esaias T e g n e r

VIKINGŲ ĮSTATYMAS

Liko jis neramus, skrodi jūres marias, 
ir lyg sakalas skrido toli;

bet Įstatymus raŠd jis laivo kariams.
Juos dabar tu išgirsti gali:

"Laivi drobe nedenk ir namuos nemiegok: 
ten užklups karį priešas skubus.

Tu ant skydo miegok, kardą rankoj turėk, 
c dangus palapinė tau bus.

Trumpas kūjis galingojo Toro, žinok, 
trumpumu Erėj o kardas garsus:

Trumpas ginklas - aršiau tik prie priešo prieik, 
jo užteks tau, jei busi drąsus.

Kai pakyla audra, būrą plačią išskleisk, 
ją<tedrasko, teplešo Šiaurys.

Nedrąsus, kas susuks savo būrą; pražūk 
bangose, bet nebūki bailys.

TeneŽengia gražuoli laivan niekados: 
visad karį apgaus mergina, 

nes duobutė skruoste, tai pikčiausia duobŠ-, 
slaptas tinklas šviesi garbana.

Vynas Odino gėrimas, tad gerk, bet tik • 
būk blaivus ir protingas laivei

Sausumoj išmiegosi ant žefnds, bet šia 
paskandins jūros. Deive tave.

Pasirodė pirklys, tu jo laiva apgink, 
bet jis duoklą tau turi paklot.

Turto vergas jisai - tu karalius bangą. 
Auksas kardo privalo bijot.
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Turtas skirstomas deny, kauliukai tai spr^s.
Kas ką gaus, tas tuo džiaugtis turės; 

betgi jūros karalius negauna dalies, 
nes karaliui pakanka garbės.

Priešo laivas jau šia, kardą šveitrą iškelk, 
viens laimės, kitą galas ištiks.

Bet kovoj kruvinoj už kitą nesislėpk.
Tas ne musą, kas šia atsiliks.

Kas maldauja taikos, tas ne priešas daugiau, 
tikras vyras jo maldą išgirs.

Nugaišto Malda tai Valhalos duktė
Niekšas tas, kas beginklį nukirs.

Puošia narsąjį vykingą^randas gilus, 
jei veide ar krūtinėj zaizda.

Tu palauk, parą jos neaprišk ir tu mum 
būsi vyras garbingas tada" -

Taip jis rėžė žodžius, gyre žygius narsius 
jo lig jūros krantą tolimą.

Ir jam lygaus nebuvo melsvoj tolumoj, 
ir jo kovės kariai su džiaugsmu.

Iš švedą kalbos išvertė
Teodoras

B i e 1. ia c kinas

Esaias T e g n d rį1782-1846), Lundo universiteto gariką kalboę pro
fesorius, vėliau Vaxjd vyskupas, yra vienas iš garsiausią švedą poetą. 
Helenistinė kultūra buvo jam žmoniškumo istorijos c-pogejus. Toji hele
nistinė d'vsia gana aukštame laipsny paveikė ir jo giliai pamaldą religin
gumą, nors jo religija stovėjo aršiau'Platono, negu Kristaus. Jis labiau 
namie jautėsi Parnase, negu Golgatoje.

IŠ jo produktingos kūrybos garsiausia yra poema "Pritliiofs saga" 
(Padavimas apie Pritjofą). Pritjofas pirma kilnus didvyris, pasyvui pasi
daro vikingas ir pasileidžia į avantiūras, bet pagaliau atperka savo kal
tes ir vėl atgauna sielos ramybą. Poema susideda iš nevienodos vertės 
24 romansą. Iš ją pats poetas vertino dauginusią "Vikingą įstatymą"(Vi
kinga balk), kurio vertimą šia ir paduodame. Pirmojo ir paskutiniojo 
posmo "jis" yra pats Pritjofas. Minimi Odinas, Toras ir Prejas yra skan
dinavą dievą vardai. Valhala - žuvąsiąją rūmai, kur po mirties susirenka 
garbingai žuvą kariai. . j Ls

r
• . ‘ ■ "t1
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LIETUVOS KLAUSIMAS JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOJE.

Mūsų klausimas buvo keliamas tiesioginiai ir netiesioginiai visa eile 
progų UNO generalinės asamblėjos posėdžiuose, užbaigusios savo darbus l^įėm. 
gruodžio viduryje Amerikoje.

Pirmiausia, ten buvo pateikti du memorandumai, lieoię Lietuvos tremti
nius Vakarę Europoje ir lietuvius, bolševiku išvežtus į Sibirą. Tie memoran
dumai buvo įteikti mūsę ministerio Waahingtone UNO gen. sekretoriui Trygve 
Lie ir p. John P. Humprey, pirmininkui žmogaus teisiu sekcijos. Abu dokumen
tai buvo pagaminti Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir pasirašyti 
prof. M. KrupaviŠiaus. Memorandumai buvo įteikti prie Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone notę is 194-6 m. spaliu JO ir lapkričio 19 d. Rastas, liečiąs mū
ši^ deportuotuosius Sibiran vėliau'buvo papildytas sęrašu žymesniu mūsę patri- 
jotę, ištremtę į tolimuosius rytus.

Tų dokumentę gavima patvirtino atatinkamos UNO įstaigos. Dar kita nota 
Lietuvos ‘ministerio P. Žaaeiko su pastabomis dėl Tarptautines Pabėgėlię Or
ganizacijos /IRO/ konstitucijos buvo patiekta visoms suinteresuotoms delega
cijoms UNO.

Lietuvos Krikscionię Demokratę Partijos atsišaukimas buvo persiustas 
UNO per lietuviu informacijos centrę New Yorke. Amerikos lietuviu organiza
cijų, kaip Lietuviu Katalikę Federacijos Amerikoje, Amerikos Lietuvię Tarybos, 
Lietuvos Vadavimo Sąjungos, drauge su Lietuvos Draugę Amerikoje ir Federaci- 
jos^Amerikos Lietuviu New Yorke ir New Jersey atsišaukimai ir rezoliucijos, 
liečiu Lietuvos dabartinę būklę ar lietuvię tremtinię padėtį buvo pasiustos 
tiesioginiai UNO, prezidentui Trumanui ir kai kurioms UNO delegacijoms. Lie
tuviu delegacijos audiencija pas prezidentę Trumanę 194-6 m, spalię 29 d. kaip 
tik tuo metu, kai posėdžiavo UNO, irgi yru susijusi 'su problemomis, patiekto
mis UNO įvairię lietuviškę organizaciją Amerikoje lyderiu. Daugelis delegaci
ją dalyviu UNO konferencijoj gavo naujausią medziagę, lieciančię Lietuvos 
problema ir bendrę Pabaltijo valstybių ateitį.

Pabaltijo tautę, ypač tremtinię reikalai buvo ginami kai kuriose UNO 
instancijose laike diskusiją Trecioje Komisijoje Gen. Asamblėjos dėl IRO 
konstitucijos. Pabaltijo problema buvo prisiminta diskusijose dėl Pietę-Va- 
karę Afrikos mandatinės teritorijos inkorporavimovį Pietę Afrikos Uniję.

Ponia Elęonor Roosewelt, JAV delegatas Treciojoje Komisijoje, ener
gingai atsakė dėl^pabaltiecię savo delegacijos vardu'Višinskiui pernai lap
kričio 9 i^ gruodžio 6 d. Ponios Roosewelt kalba 11.8.d. skambėjo taip:

"Pono Višinskio nuomonė, kad nereikia šelpti tę, kurie del kurię nors 
priežascię nusistatė negrįžti į savo kraštus, nesutaikoma su 194-6 m. vasario 
12 d, vienbalse rezoliucija Generalinės Asamblėjos išvictintu asmenę reikalu. 

■Ponas Višinskis sako, kad šita problema yra labai paprasta. Ji gali būti iš
rišta visę isvietintę asmenę repatriacija. As manau, kad šitokia pažiūra yra 
klaidinga, kadangi ji neima domėn politiniu pasikeitimę anuose kraštuose fak
to, kuris sukėlė baimę milijonuose žmonię,ten pasilikusiu, tokio pobūdžio, 
kad pasirenka vargingu gyvenimę stovyklose vietoj repatriacijos rizikos."

Gruodžio 6 d. ji tarp kitko pareiškė:
!lAs norėčiau pabrėžti, pone .Pirmininke, kad begalinis kartojimas tę 

kalyinimu nepaverčia juos įtikinančiais įrodymais. Mes visi esame įsitikinę 
baime tę“krastę, kad ja gyventojai nebūtę repatrijuoti. Ponas Višinskis sav > 
kalboje‘šiuo reikalu patiekė sęrašę individualiniu pavardžių ir organizaciję, 
kurios, atrodo, turėjo specifinius tikslus. Kariniu įstaigę tardymas neįrodė 
pabaltieoię kaltės. Kaltinimai mesti Lietuvię Tautiniam Komitetui Hanau,

23



25 
Lietuviu Komitetui, Pabaltijo Komitetą Sąjuhgaįj irgi nebuvo įrodyti. Pabal
tijo Priešrepatriacinis Komitetas net visai nežinomas. Asmenys, pažymėti p. 
Višinskio sąraše faktinai net nėra žinomi amerikoniškoje zonoje Vokietijoje." 

Kita proga p. Rocsvelt gynė Pabaltijo tremtinius taip:
“Jei jie /lenkai, pabaltiečiai, ukrainiečiai/ atsisakė repatrijuoti, 

tai jie turi teisės į UITO pagalbą." v
Diskusijose Piety. Afrikos klausimu feldmaršalas p. J.O. Smuts užsimi

nė apie smurtą, ir vienpusišką inkorporaciją Pabaltijo valstybių. į Soviety 
Sąjungą ir nurodė į teisinga ir legaly kelią, kuriuo einant Piety-Vakary 
Afrikos klausimas turėtu būti patiektas UNO išsprendimui. Pries sovicty smur
tą prieš Lietuvą buvo ir yra užprotestuota ne tik veikiančią Lietuvės pa— 
siuntinybią, Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Komiteto, daugiau kaip^SO.OOO 
lietuviy trcmtinią Vakarinėje Europoje, lietuviy požeminio pasipriešinimo, 
remiamo visos mūšy tautos, kurios lūpos yra užčiauptos sovietu teroro Lietu
voje ir Sibire. Prieš smurtą, yra užprotestavę ir kai kurio UNO nariai tuo 
faktu, kad j y vyriausybės nepripažįsta Lietuvos inkcrporavimo į Soviety Są
junga, nekalbant jau apie griežty pasmerkimą, pareikštą p. Sumner Welles 
194-0 m. liepos 23 d. USA vyriausybės vardu. Ar UNO ras reikalinga ir kada 
spręsti klausi imą, iškeitę Lietuvos pasiuntinybės, tebelieka palaukti.

Šiemet p. Henry Langior, socieliniy reikalą vice ministeris, kaip pa
skelbė New York Times "š. m. sausio 2S d. pareisite Žmogaus Teisią Komisijos 
sausio 27 d., kad dešimtys milijoną žmoniy paaukoję gyvybę uzžmoniy teises 
ir kad niekas nesukliudys UNO saugoti žmogaus teises visur, kol ty teisiy 
pažeidimas vienoje valstybėje liečia visas kitas valstybes. v

Turint visa tai galvoje ir faktą, kad p, Eleonora Roosevelt, nuosir- 
d į žmogaus teisiy gyvneja visur, buvo išrinkta pirmininku UNO žmogaus 
Teisiy Komisijos, galima padaryti išvadą,, jog yra rimto pagrindo tikėtis, 
kad deportuotą Sibiran lietuviy teisės nebus užmirštos.

M. KRUPAVIČIAUS PAREIŠKIMAS AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDAI.

Amerikos lietuviy skauda paskelbė pasikalbėjimą su Mykolu Krupavičium, 
kuris apibudino Lietuvos išlaisvinimo kovą'eigą ir paryškino vyriausios Lie
tuvos institucijos santykius su vadinamuoju VLAK'u, kurio vardą neretai 
linksniuoja ir mūšy trcmtiniy bendruomenės nariai."Draugas"JP? Nr. pasikal
bėjimą su M. Krupavičium taip aprašo: "Mūšy užduotis, pareiškė VLIK*o pir
mininkas M. Krupavičius, yra visus sujungti bendram Lietuvos laisvinimo dar
bui, Visos partijos, kurios reiškėsi Lietuvoje, yra atstovaujamos. Kadangi 
VLIK1as yra Lietuvos, o ne lietuviy trcmtiniy organas, tai eventualiai, jei 
susikurtu politinė organizacija tremtyje, ji į VLIK'ą,įeiti nogalėty.

Musą sunkiam Lietuvos laisvinimo darbui reikalinga ypatingai tampri 
tautinė vienybė. VLIK^as visomis jėgomis stengiasi tą vienybę sukurti ir pa
laikyti, nes tik yiršžmogiska lietuviy vienybe ir solidarumas gali privesti 
prie galutino Lietuvos išlaisvinimo laimėjimo. Tas vieningumas^ir solidarumas 
reikalingas ne tik Vakarą Europoje, bet ir visuose kituose kraštuose, kur 
tik lietuviy gyvenama. Kiekvienas lietuviy susiskaldymas, kiekviena tarpu
savio intriga, kiekvienas žodis ar žygis, kliudąs Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo organo.darbui yra piktybinis Lietuvos išlaisvinimo darbo kliudymas, 
už kurį Lietuva negalės būti dėkinga." .

Tolesnėje pareiškimo dalyje M. Krupavičius palietė VLAK'ą. Lietuviy 
trcmtiniy bendruomenė apie vadinamąjį VLAK'ą truputį yra girdėjusi, tačiau 
aiškaus vaizdo tuo klausimu neturi. Kai kas VLAK'ą bando girti ir kelti į 
viršūnes, bet dauguma lietuviy laikosi rezervuotai, nes pats VLAK’o buvimo

/tąsa 3M—me puslapyje*/
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VILNIAUS RADIJO ŽINIOS

Kelios pastabos dėl Vilniaus r a d i 
Laisvoje Lietuvoje veikė Kauno ir Vilniaus radijo stotys. Buvo suplanuota 
statyti it trecią Babtuose, kuri savo galingumu turėjo užimti anuo metu be
ne trecia vietą pasaulyje. Ji būtą buvusi aiškiai girdimą ir Amerikos lietu
viams. Statybos konkursą laimėjusi anglą firma buvo pradėjusi statybos dar
bus ir bernas visiškai užbaigusi stoties 'personalui gyvenamus namus. Deja, 
užgriuvo karas, ir darbas buvo nutrauktas.

Sovietu okupuotoj Lietuvoj šiuo metu veikia tik viena Vilniaus radi
jo stotis, kuri yra tiek nepajėgi, kad vargu ar yra girdima visoj Lietuvoj. 
Dar blogiau su Vilniaus radijo stoties programa. Tiek pačioj Sovietu Sąjun
goj, o dar labiau jos okupuotuose kraštuose ir mokslas, ir menas, ir litera
tūra tarnauja sovietinei propogandai. Šiam tikslui naudojamas ir radijas. 
Programas pradžioje dejuoja Lietuvos Himno garsai iš persenusios puokšte
lės yra nepaprastai simboliški. Jie, tarytum, sako, kad ir visa okupuota 
Lietuva dejuoja mirtinai sirgdama. v

Didelę programos dalį Vilniaus radijo stotis pertransliuoja is Mask
vos. Tada dažniausiai girdime sovietą oficiozo įžanginius straipsnius ir 
kitą propogandą, rusą dainas ir šokius. Lietuviškoj programoj' girdime ne
paprastai tendencingas užsienio žinias, vakarykščiai girdėtas per Maskvos 
radiją, taip pat skaitomi rusą oficiozo vertimai. Jaunimo valandėlėse gar
binami rusą tautos didvyriai, kaip Suvorovas, Jonas Žiaurusis ir kiti. Li
teratūros valandėlėse kalbama apie rusą rašytojus: Korolenko, Ostrovskį, 
Lomonosovą... 0 iš lietuvią gyvenimo paduodama tik viena kita nereikšminga 
lokalinio 'pobūdžio žinutė. 'Programos paįvairinimui kartais šykščiai paskai
toma sis tas iš lietuvią rašytoją, kartais duodama kiek lietuvišką dainą 
ir muzikos. Kaip visur* taip ir radijo programoj, dominuoja rusiška dvasia, 
propoguojama tiek rusiškai tiek lietuviškai* Norima sudaryti įspūdis, kad 
lietuviai nieko gero neturi. Lietuvos miestą gatvės pavadintos rusą ''did
vyriu" vardais, įmonės gavo rusus direktorius, , rusai kolonistai veržiasi 
į kaimą, rusą dvasia visokiais būdais filtruojama į Lietuvos kultūrinį gyve
nimą, todėl suprantama, kad ir Vilniaus radijas yra jau nebe Lietuvos radi
jas. Apsiriks tie, kurie tikėsis Vilniaus radijo žiniose surasti įdomią 
naujieną iš Lietuvos gyvenimo. Žinias "Pragiedruliuose" duodame tik tam, 
kad butą galima susidaryti vaizdą, ką sovietai Lietuvoje daro.

Žinios.

Balandžio 6 d. Pavasario sėjai valstiečiai gauna didelą paramą iš 
Dotnuvos Žemės ūkio Akademijos, kuri Akademijos rektoriaus drg. Ruokio žo
džiais pasireiškia mokslo personalo ir studentą paskaitomis valstiečiams.

v ■
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Nusipelnęs meno veikėjas Levickis rašo operą "Medžioklė"* Jau parašė 
prologu ir pirmą veiksmą. Operos siužetas yra tarybinią partizaną kova su 
vokiškais okupantais, kurie medžiojami ir galop sunaikinami.

Vilniaus dramos teatras pastatė premjerą - Korneičiuko pjesę "Lotonas 
Krežetas", kurioje vaisduojamas gydytojas - chirurgas, socialistines epo
chos kūrėjas. Draugas Rudzinskas pranešė, kad autorius pjesę parašė tik ge
rai išstudijavęs partijos istoriją ir Lenino bei Stalino rastus.

Neryje vanduo nuseko,ir pradėjo vaikščioti garlaiviai. Per radijo per
davė laivo "Sakalo", vadovaujamo ruso kapitono, sirenos gaudimą.

Oras pirmą Velykę dieną Lietuvoje buvo debesuotas. Vietomis lijo lie
tus. Maksimali oro temperatūra 3-6 laipsniai šilimos.

Balandžio 15 d. šiomis dienomis vyko LTSR Aukščiausios Ta
rybos posėdis. Buvo svarstyta daugiavaikią motiną pagerbimo klausimas. Kos- 
tatuota, kad dėl vietinią vykdomąją komitetą apsileidimo iki šiolei nedaug 
daugiavaikią motiną buvo ‘apdovanota ordenaiš ir medaliais. Vietiniai vykdo-

■ mieji komitetai yra raginami suregistruoti daugiavaikes motinas. į sekantį 
Auksciausios Tarybos posėdį bus pakviesti Alytaus, Biržą, Lazdiją, Traką ir 
Zarasą apskricią vykdomąją'komitetą-pirmininkai, kurie turės referuoti apie 
savo apskricią daugiavaikes.

ištremti S ib.i ran Lietu v^o s rašytojai. 
Sovietą valdžia Lietuvoje suėmė ir po ilgą tardymą ištrėmė Sibiran Lietuvos 
rašytojus: Borutą. Jakubėną ir Lukauskaitę. Kazys Boruta yra parašęs "Medi
niai stebuklai", ’"Eilės ir poemos", "Kryžią Lietuva" ir kit. Kazys Jakubė- 
nas yra išleidęs du eilėrąscią rinkinius ir dvi knygutes vaikams. Manė Lu- 
kauskaitė išleido eilėrąscią rinkinį "Brangiausias pėdas".

Mirė kanklininkas P r’a nas P u s k u n i g.i s. 
Gautomis tikromis žiniomis 1346 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje, Marijampolės 
apskr., Veiverią valse., Skriaudžią kaime, sulaukęs gilios senatvės mirė 
Pranas Puskunigis - kanklią muzikos atgaivintojas, Kauno Kanklininką Mokyk
los organizatorius ir spaudos draudimo gadynės lietuviškąją laikrašcią pla
tintojas.

išvežti trys Lietuvos v y s^k ūpai. Prancū
zijos dienraštis "La croix" kovo 29 d. paskelbė, kad bolševikai iš Lietuvos 
jau ištrėmė tris vyskupus: Teisią vyskupą Borisevičią^ įo^pavaduotoją vysku
pą Ramanauską ir Kaišiadorią vyskupą Matulionį. Tad is sešią Lietuvoje be
liko tik trys vyskupai, tarp kurią ir 95 metą amžiaus senelis Vilkaviškio 
vyskupas Karosas. Apie išvežtąją vyskupą likimą neturima jokią žinią. Vys
kupas Matulionis jau anksčiau nuo 1926 m. ligi 1933 buvo kalinamas baisioj 
bolševiką katorgoj Solovkuose. v „

To paties laikraščio tvirtinimu, is Lietuvos esą deportuota ir nužu
dyta daug dvasininką. Bet koks religinio gyvenimo pasireiškimas esąs nepap
rastai suvaržytas. Esą tik leidžiama mišias laikyti ir pamokslus sakyti, ta
čiau ir tai griežtoje NKVD priežiūroje, uždrausta visa katalikiškoji spauda. 
Neleidžiama net jokią maldą knygą ar parapiją biuleteniąvspausdinti..Nei baž
nyčiose, nei šeimose negalima vaiką katekizmo mokyti. Bažnyčioms uždėti ne
paprastai dideli mokesčiai, kad tuo oudu privertus jas uždaryti.

IŠ TARYBINES SPAUDOS

Kodėl neauga šiaulią II- sios gimnazi
jos komjaunimo orga n i z a c i j a ? /"Tiesa",II.12. 
Straipsnio autorius R. Kalvaitytė/... "Siaulią miesto inteligentijos susirin-
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kime, apsvarsciusiame LKP /b/ CK 11-to plenumo nutarimus, kalbėjo II gimna
zijos direktorius drg. Makrickas. Savo trumpų kalbų jis paskyrė komjaunimo 
organizacijos veiklai.

— Pereitais metais buvo gimnazijoje komjaunimo organizatorius..Tada 
komjaunuoliai siek tiek veikė. Dabar komjaunimo organizatorių išsiuntė mo
kintis. Todėl ir neauga komjaunimo organizacija.

Štai viskas, kuo gimnazijos direktorius aiškino silpnų komjaunimo or
ganizacijos veiklų.

Neabejotina, gimnazijos komjaunimo organizatoriaus nebuvimas yra rim
tas trūkumas, ir komjaunimo miesto komitetas turi tuo susirūpinti. Tačiau, 
arčiau susipažinus su padėtimi, iškilo daug svarbesnės priežastys.

VLKJS OK XIII plenumas savo nutarime pabrėžo svarbų mokytojų vaidmenį 
mokyklų komjaunimo organizacijos darbe. Buvo nurodyta, kad mokytojai turi 
dalyvauti komjaunimo organizacijos susirinkimuose, padėti organizuoti jų dar
bų, o komjaunuoliai .turi būti pirmaisiais mokytojų pagalbininkais, keliant 
mokslo kokybę, auklėjant moksleivius tarybine dvasia.

Tačiau to nutarimo II-ji Šiaulių gimnazija nevykdanti. Nei drg. Mak
rickas, nei kiti mokytojai - klasių auklėtojai komjaunimu ne
si r u p i n a ... 11

... "II-os gimnazijos komjaunimo organizacijos susirinkimai vyksta 
retai. Renkasi komjaunuoliai blogai. Paskutiniame susirinkime i e 13-kos kom
jaunuolių dalyvavo tik 5.

- Kodėl neatėjo sesutė? - klausiame komjaunuolę.drg. Baravykaitų. ’
Ji paraudo, nedrįso kalbėti, bot pagaliau pasakė: -Ji bijo.
- Kaip tai bijo?
IV d klasėj yra dvi komjaunuolės, bet šios klasės.mokinių tarpe^labai 

1 stipri reakcinės katalikiškos dvasininkijos įtaka. Mokinės lanko bažnyčių ir 
kunigų organizuojamas tikybos pamokas. Neina tik komjaunuolės, ir užtat jos 
persekiojamos. v .

Kaip gali atsitikti toks reiškinys tarybinėje gimnazijoje? Argi to 
nepastebi klasės auklėtoja drg. Bugonytė? Kodėl ji taip auklėja savo moki
nius, kad.jie pasiduoda tokioms įtakoms? . v

’Pasirodo, kad drg. Bugonytė taip pat nedrįsta.vdi pati kilusi is dar
bininku šeimos, myli tarybinę santvarkų, bet pasipriešinti toms įtakoms ji 
neišdrįsta. . . v

II-oje gimnazijoje stiprų lizdų susisuko reakciniai katalikiški dva
sininkai. Jie siunčia į gimnazijų savo pakvietimus lankyti bažnyčių^ kur mo
kiniams dėstoma tikyba,’ Gimnazijos mokytojų kolektyvas to negali nežinoti, 
tačiau prieš tai nieko nedaroma.

Argi tokiai padėčiai esant, rimtai skamba direktoriaus pasiteisinimas, 
dėl komjaunimo organizatoriaus nebuvimo?

0 kaip vyksta pats dėstymas? v _
Prieš mus VI, VII ir VIII klasių mokinių rašomieji darbai literatū

ros temomis, šiuose darbuose atsispindi neteisinga mokinių1 pasaulėžiūra, kapi
talizmo liekanos jų cųmonėje, jų nesupratimas dabartinės -tarybinio jaunuolio 
moralės..."

... Bet tam, kad sis darbas batų efektingesnis, reikia, kad partinei 
ir komjaunimo organizacijai rimtai padėtų visas mokytojų kolektyvas. Reikia 
taip pat, kad švietimo ministerija labiau susirūpintų mokytojų eilių svarumu, 
išvalytų jų eiles nuo tokių, kurie naudoja tarybinę mokyklų antitarybinei ir 
klierikalinei propogundai.

šf-J
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VOKIETIJA.

Pabaltiecią bado streikas. Maskvos konferen
cijos proga visi pabaltiečįai Vokietijoje vieną dieną badavo, protestuodami 
pries brutalu Baltijos kraštą prijungimą prie Sovietą Sąjungos. Tą dieną 
stovyklose buvo atlaikytos pamaldos, susirinkimuose priimtos atatinkamos re
zoliucijos. Stovyklose gyvenantieji atsisakė priimti dienos maisto davinį, 
o per screeningą iškelti is stovyklą per baltą komitetus grąžino vienos die
nos maisto korteles vokiecią maitinimo įstaigoms. Kai kur, solidarizuodami 
pabaltieciams, badavo taip pat ukrainiečiai ir "baltieji" rusai.

Pabaltiecią DP bado streikas-protes- 
tas pries aneksiją. Frankfurt, kovo 8 d.^/UP/ - UNRRA’os 
pareigūnai Heidelberge vakar pranešė, kad 100.000 pabaltiecią DP, gyvenančią 
JAV zonoje, protestuodami dėl galimo maskvos konferencijoje Latvijos, Lietu
vos ir Estijos pripažinimo Sovietu Sąjungai, kovo 10 d. ruošiasi prisidėti 
prie visoje Europoje esančią pabaltiecią bado streiko.

Pareigūnai.sako, kad streike iniciatoriai yra Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos vyriausybės, kurios dabar randasi tremtyje, Šveicarijoje.

Kalbėtojas pastebi, kad pabaltieciai, norėdami labiau užakcentuoti sa
vo problemas, buvo galvoją pravesti ir darbo streiką, bet armija paprašė, 
kad jie darbo nenutrauktą. v

Pabaltiecią lyderiai, kaip pranešama, armijai ir UNRRA’ai užtikrino, 
kad streikas yra nukreiptas vien tik prieš ją tėvynių aneksiją^ bet ne prieč 
armiją ir UNRRA’ą, Pabaltiecią lyderiai taip pat pastebi, kad si demonstra
cija vyksta, bendradarbiaujant su viso pasaulio tautinėmis pabaltiecią gru
pėmis, ir ji truks viena dieną.

Pareigūnai pareiškia, kad armija ir UNRRAv”netrukdo ir netrukdys de
monstruoti, jei tos demonstracijos nepavirs riaušėmis arba rimties drumsti
mu". /"Stars and Stripes", Nr. 93, 19^7• 1114 5 /

UNRRA ’ o s soreenin.go akcija. suetabdy- 
t a. /5—me "Pragiedruliu" numery rašėme apie kariuomenės pravestą screenin- 
gą DP stovyklose Vokietijoje. Antrasis screeningae turėjo būti pravestas 
UNRRA’ob ir nekuriose stovyklose buvo jau pradėtas./ š. .m. kovo mėn. d. 
Baltijos Komiteto atstovas lankėsi armijos stabo būstinėje. Jį priėmė DP sky
riaus pareigūnas p. Squadrilli. Pasikalbėjimo, liečiančio UNRRA’os ecreenin- 
gą, metu p. Squadrilli.pareiškė, kad sį screeningą UNRRA pradėjusi sauvaliai, 
neturėdama armijos parėdymo ir pritarimo. Tą pačią dieną visiems UNRRA’os 
skyrių direktoriams buvo išsiuntinėtas įsakymas pradėtą screeningą galutinai 
sustabdyti. Tokiu būdu ir dalis mūsą tautiecią Vokietijoje isvenge nepelny
tos skriaudos būti išmestiems is DP stovyklą ir išjungtiems is ligi šiol 
UNRRA’os globojamąją tarpo. • , v

Patirta, kad repatriacijos valdininkas Kay Taggari, išleidęs šio soreo* 
ningo instrukciją,ir tos instrukcijos vykdytoją Augsburgo UNRRA’os direkto
rius Wishik yra atleisti is pareigu ir jiems iškeliama byla.
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159*282 DP dirba amerikiečiu zonoje. 

UNRRA’os vyr. darbo skyriaus viršininkas Benjamin Horowitz pranešė, jog dau
giau kaip 45% visu darbingu DP amerikiečiu zonoje yra įjungti į darbę. 
5O*431 dirba UNRRA'oje, 33*939 dirba kariniu sargybą vienetuose ir darbo 
kuopose, 12.480 dirba įvairius darbus ir 11.404 asmens parengiami darbui. 
Karinės įstaigos numato dar paiimti 10.000 asmenų* 900 asmenų darbo gaus 
darbo, stovyklos įstaigoje Muenchene. /Stars and Stripes, 23.2.47*/

Komisija verbuoti DP darbams. į britę 
zona Vokietijoje atvyko Didžiosios Britanijos_darbo ministerijos komisija 
verbuoti DP darbams į Britani jię. Kas mėnesį būsię įpareigojama po 12.000 DP 
vykti darbams Britanijon. Darbams reikalingi specialistai pirmoj eilėjvang
lių kasyklose ir tekstilės pramonėje. Su užverbuotaisiais būsią pasirašoma 
vieniu metę sutartis. Jiems būsię teikiamos tokios pat darbo, atlyginimo, ap
rūpinimo ir pragyvenimo sąlygos, kaip ir britę darbininkams. Pasirodę per 
tuos metus gerai, galės gauti britę pilietybę ir likti D.Britanijoje nuola
tiniam apsigyvenimui. /"Mintis" Nr. 29, 14*3.47./

Belgija taip p a tv nori angliakasiu. 
Lietuviški laikraščiai Vokietijoje plačiai rašė apie Belgijos projektu pri
imti 20.000 DP anglies kasimo darbams Belgijoje, suteikiant jiems belgo dar
bininko teises, ir apie tam projektui įgyvendinti žygius. Belgijoje lankėsi 
iš amerikiečiu zonos karinės valdžios ir DP atstovu sudaryta komisija patir
ti darbo ir gyvenimo sęlygas vietoje. Belgai gavo sutikima verbuoti darbi
ninkus individualiai .^Sutinkę važiuoti darbui į Belgiją turi pasirašyti 
vienu metei sutartį. Tačiau, atrodo, kad ši belgę darbininkę verbavimo akcija 
didelio pasisekimo neturi. Kiekvienu atveju reikia tikėtis nors ir nedidelę 
dalį musę tautiecię pateksiant į Belgiję.

Atgaivinta Lietuvię Kalbos Draugi-ja. 
Nepriklausomoje Lietuvoje egzistavusį Lietuvię Kalbos Draugija ir leidusi 
žurnalus "Kalbę” ir "Gimtęję kalbę" s. m. vasario 8-9 d. Eichstaedte /USA 
zonoje/ įvykusiame lietuviu kalbos mYlėtoję suvažiavime - steigiamajame 
susirinkime buvo atkurta. Suvažiavimo metu buvo apsvarstyti ir priimti įsta
tai ir išrinkta valdyba, į kuria įeina: prof. Pr. Skardžius, Paulius, J. 
Norbutas, St. Barzdukas ir P.Balčiūnas.

DP vL a i k r a s t i n i n k ę S ęvj u n g ą . š. m. vasario mėn> 
27 d. suvažiavimo metu Augsburge su amerikiečię karinės valdžios sutikimu 
buvo įkurta DP licenzijuoię laikraščię leidėję'ir bendradarbiu sęjunga. Stei
giamajame susirinkime priimti sujungęs įstatai irvisrinkta valdyba. Valdyba 
sudaryta tautiniu pagrindu. Susirinkime dalyvavo šešię tautinię grupię ats- 
tovai/estę, latvię, lietuvię, lenkę, jugosląvę ir ukrainiečię/, tad išrink
ta 12-kos narię valdyba, iš kiekvienos grupės po du atstovus^ Manoma, kad 
susiorganizavusi ši laikraštininkę sęjunga gales padėti išryškinti juridinę 
DP laikrasoię padėtį ir gauti greitesnę informaciję.

Pabal t iečię MvO terę Taryba. Š. m. kovo 8-9 
dienomis Esslingene, ten gyvenančię latvię iniciatyva, buvo sušauktas pabal- 
tiečię moterę suvažiavimas tikslu sudaryti Pabaltiečię Moterę Tarybę. Šios 
tarybos uždavinys sueiti į sęlytį su pasaulio moterę organizacijomis, atkreip
ti ję dėmesį į nenormalię mūsę kraštę padėtį, paruosti pabaltietes moteris 
praktiškai profesiniam darbui ir kita.
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Lietuviu grafiku paroda. Vasario 16 d. Frei- 

burge /pranc. zona/ buvo atidaryta P. Augiams, V. Petravičiaus, V. Rato ir 
. T. Valiaus moderninės lietuviu grafikos paroda. Ši paroda sukėlė dideli, tiek 

lietuviu, tiek prancūzu, tiek ‘vokiečiu kultūrinės visuomenės susidomėjimą. 
Apie dailininkų darbus gausu gražiu atsiliepimų.

Lietuviu tremtiniu opera. Š. m. vasario 25d. 
Detmoldo /britų zonoje/ miesto teatre "Casino".buvo atidaryta lietuviu trem
tiniu opera, pastatant Rossini "Sevilijos kirpėja,"o .Dalyvavo Vilniaus ir 
Kauno operų solistai: E. Kardelienė, J. Vencevicaitė, V. Baltrušaitis, A. 
Kutkus, J. ‘Nauragis, V. Puskorius ir V. Braziūnas. Dekoracijos ir kostiumai - 
- dailininko V. Andriušio. 

* '' ’ ’
Lietuviu Tremtiniu Bi b‘l iografijos 

įstaiga praneša, kad 194-6 m. yra pasirodę 283 neperiodiniai leidi
niai, is kurių - 216 knygų ir brošiūrų, 3 geografiniai žemėlapiai ir 69 pa
veikslai, atvirukai ir kit.

Vokietijos universitetuose 
Uždarytas Muencheno UNRRA universite- 

t a s . m. sausio 15-16 d. buvo uždarytas Muencheno UNRRA universitetas 
ir jo patalpos perleistos vokiečiams. Studentai rūpinosi, kad jiems būtų 
leista toliau mokintis ar bent būtų užskaityti jų išklausyti dalykai, bet. 
veltui. Buvo pranešta, kad mokslas‘išvietintiems asmenims nėra būtinas. Dėl. 
to tremtiniai bandė demonstruoti Muencheno, bet karo policija juos išskirstė.

Pabaltijo U.niversitete. Malonu pastebėti, kad 
universitete ypatingai pagyvėjo lietuvių studentų kultūrinė veikla, kuria
mos naujos organizacijos, steigiamos kuopelės, skaitomos aktualiomis temo
mis paskaitos, ruošiamos sporto varžybos ir kita. į paskaitas prelegentais 
kviečiami profesoriai, dalykų žinovai. Neseniai per Londono BBC kalbėjo uni
versiteto vadovas Welfare Officer p. Riggle, stebėdamasis Baltų Universiteto 
studentų darbštumu, ištverme ir gražiu sugyvenimu sioso nepaprastai sunkio
se sąlygose. Pe Rigglę ir apsčiau kiekviena proga parodydavo savo simpatijas 
baltų tautoms ir pabrėždavo, kad jam yra malonu bendradarbiauti su kultūrin
gais žmonėmis. Universiteto vadovybei pasiteiravus, buvo užtikrinta, kad, 
UNRRA’ai baigus savo misiją Vokietijoje, , Baltų universiteto neištiks pa
našus likimas, kaip Muencheno UNRRA’os universiteto. įsigaliojus britų zono
je naujiems DP darbo nuostatams, , Baltų Universiteto studentų potvarkiai 
neliečia, ir jie gali tęsti savo studijas.

Hoidelbergiškiu v e i,k 1 a • Gražiojo Ankaro slėnio 
mieste^Heidelberge sjudijuoja būrelis lietuvių* Tenykščių lietuvių veikla 
yra pažymėtina. Jie žinomi ne tik kaip vieni is goriausių studentų universi
teto mokslo personalo ir savo kitataučių collegų akyse, bet ir kaip puikūs 
mūsų krašto reprezentantai. Anksčiau visiškai abejingus ir saitus užsienie
čių atžvilgiu Heidelbergo gyventojus vokiečius jie baigia padaryti Lietuvos 
ir lietuvių^simpatikais. Heidelbergo vokiečių laikraščiai nevengia kiekvie
na proga rašyti apie lietuvius bei jų rūpesčius. Tai mūsų tautiečių, Heidel
bergo universiteto studentų nuopelnas. Savo kultūringu laikymusi, draugišku
mu, nuolatiniu Lietuvos vardo, kultūros ir vietos Europos tautų tarpe propo- 
gavimu įvairių susirinkimų ir diskusijų metu jie supažindino savo collegas 
su mūsų tauta ir jų klaidingą nuomonę apie ją iŠ pagrindų pakeitė.

na proga rašyti apie lietuvius bei jų rūpesčius. Tai musų tautiečių, Heidel* 
bergo universiteto studentų nuopelnas. Savo kultūringu laikymusi, draugišku-

B
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ITALIJA.
Sunki b ū sįj .tautiečiu "būklė I tya 1 i j o - 

j e nerodo -tendencijos gerėti, "bet vis dar blogėja. Karo metu čia atsira
dę lietuviai,o jų yra apie Į.000, gyvena stovyklose ir privačiai. Jįe buvo 
gavę darbui leidimus ir galėjo šiaip taip verstis, bet šiuo metu is ęų atėmė 
turėtus darbo leidimus, maisto korteles, judėjimo laisvę^ir ragina išsi
kraustyti iš Italijos. Ryšium su taikos sutarties pasirašymu su Italija, ali- 
jantu kariuomenės turi greitu laiku apleisti kraštų, tada ten gyvenančių 
tremtiniu būklė žada pasidaryti visiškai nepakenčiama. Daugelis rūpinasi iš
važiavimu, bet galimybių maža. Besilankant Italijoje Argentinos komisijai, 
buvo susirišta su ja, bot statomos sulygos pasirodė labai blogos. Hežiūrint 
į tai, daugelis nori važiuoti. Italijoje dar yra nepaleistu karo belaisviu 
lietuvių. Dėl jų kreipiantis, buvo atsakyta, kad juos paleisiu, jei jie su
tiksiu grižti į savo kraštų, ar patieks įrodymus, kad jie gali tuojau į ku
rį nors kraštų išvažiuoti. Italijoje apsigyventi jiems nebus leidžiama. Dėl 
jų buvo kalbėta su Argentinesakomisija, prašant leisti jiems vykti į Argen
tina. Ar tai pavyks, dar neaišku. v

iš Italijos į Argentiną išvyko rašytoja) Petras Babickas.

PRANCŪZIJA.

Strasbourgas. Čia gyvena vos 20 lietuvių, įskaitant ir vaikus. 
Kolonija nedidelė, bet ir ji nustebino^ kai surengė gražų ir įspūdingų Vasa
rio 16-tos dienos minėjimą, apie kurį šiltai atsiliepė vietine prancūzų pe
riodinė spauda. Paskattinti VLIK1o atsišaukimo į pasaulio lietuvius nutarė, 
kad jie negali atsilikti nuo viso pasaulio lietuvių akcijos ir privalo, kad 
ir kukliomis jėgomis suruošti Vasario 16 d. minėjimų. Jų pagalbai daug kas 
buvo pažadėta is kitur gyvenančių lietuvių ir prancūzų pusės, tačiau reikia
mu momentu jie pasijuto visai vieni ir turėjo tik savo jėgomis užsimojimų 
įvykdyti. Pasisekė. B, vo atlaikytos iškilmingos pamaldos, žuvusioms kariams 
buvo padėtas gražus vainikas, kurį nunešė tautiniais drabužiais pasipuosu— 
sios lietuvaitė. Į minėjimo salę vakare prigužėjo svočių prancūzų, kurie 
kantriai ir nuoširdžiai išklausė iškilmingųjų ir meninę minėjimo dalį. Mi
nėjimo metu priimtos rezoliucijos ir nusiųstos Prancūzijos ir kitoms vyriau
sybėms. v ,

Gali daug padaryti ir keli lietuviai, kai juos veda gili krašto meile.

Nauji sveti m s^a 1 i ų n u o s t*a tai _P r an - 
c ū z i j o j f kurie suteikia čia esantiems svetimšaliams apsigyvenimo ir 
darbo teisų, kurių jie ....ima neturėjo. Nors Prancūzijai trūksta darbo jėgos, 
prancūzų darbo ministerija svetimšaliams darbo leidimų neduodavo. Nauji 
nuostatai žymiai palengvins svetimšalių būklę Prancūzijoj.

ANGLIJA.
Lietuvių delegacija An gvl i j o j e . Neseniai 

Anglijoje lankėsi VLIK1o pirmininkas kun. M. Krupavičius, buvęs įgaliotas 
Lietuvos ministeris Londone V. Sidzikauskas ir V. D. Universiteto lektore, 
buv. užsienių reikalų ministerijos ^arnautoja M. Avietėnaįtė. Kun. M. Kru
pavičius pasakė įspūdingų kalbų Glagovo lietuviams. Ta pačia dienų p.-V. 
Sidzikauskas ir p. Avietenaitė kalbėjo Londono lietuviams. Anglijos lietuviai 
delegacijų maloniai sutiko ir priėmė.
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Lietuvos moterys Anglijoje* Prieš keletu 
mėnesiu, iš britu zonos Vokietijoje į Anglija išvyko keletą grupių lietuviu 
moterę darbams į ligonines. Pradžioje mūsų tautietės Anglijoje pasijuto ne
jaukiai, ^new buvo isskirstytos po krašto ligonines. Svetima aplinka, nepa
žįstami žmonės, sunkus darbas sudarė sudarė nemalonias sąlygas, bet vėliau 
buvo apsiprasta ir pasijusta^jaukiau naujuose namuose. Bendradarbės anglės 
stengiasi^rodyti savo draugiškumų ir padaryti tremtinėms, atskirtoms nuo sa
vo tautiečiu, malonesnį gyvenimų.

ŠVEDIJA. \•

iš Šalpos Komiteto Švedijoje pasitraukė 
ponai: dr. Alg. Vokietaitis, dr. Vileišis ir Jokūbas Kregžde.

• IŠEIVIJOJE.

URUGVAJUS.

Bado streikas. Visi Urugvajuus^lietuviai entuziastingai 
pritarė bado streikui, visi badavo ir plačiai tai išgarsino per spaudu ir 
per radijo stotis. Net 11 radijo stočių skelbė pranešimus apie viso pasaulio 
lietuviu bado stfeika, kaip protestų prieš rusę okupaciją bei jų užsimojimus 
išnaikinti lietuviu ir kitas Pabaltos tautas; kaip tragišku šauksmu į Mask
von susirinkusių didžioji} valstybių atstovus atgaivinti Lietuvos valstybę; 
kaip desperatišką, lietuvių šauksmų į viso pasaulio sųžinę, prašant užuojau
tos ir pagalbos. Lenkai savo radijo pusvalandyje taip pat paskelbė ilgų Liei 
tuvai pašvęsta palankių kalbų, o vėliau Lietuvos ministrę aplankė buvęs Len
kijos pasiuntinybės attache. Dienraštis "La banana" jau kovo 8 d. patalpino 
platų pasikalbėjimų su Lietuvos ministru Urugvajuje apie Lietuvos nelaimes, 
apie 'lietuviu valios suklustojimų per rusę inscenizuotus rinkimus į vadinamų 
"liaudies seimą", apie lietuvių masines deportacijas ir apie bado streiko 
prasmę. Katalikę dienraštis "El Bien publico" kovo 9 d. paskelbė grąžę p. V. 
Dorelio straipsnį "Huelga de hambre", kur labai vykusiai protestuojama prieš 
sovietų pasiuntinybės pastangas gauti pritarimą pašių lietuvių tarpe Lietu
vos pavergimui ir demaskuojami rusę .manevrai, plačiausiai skaitomas dienraš
tis, dabartinio prezidento grupės organas^"Eį Dia" kovo 9 d. paskelbė apie 
lietuviu bado streikų ir tų informacijų išryškino pįrmame puslapy, svarbiau- 
się žinių santraukoje. Kovo 10 d. vėl pakartojo tų žinių ir atsiuntė pas 
Lietuvos ministerį savo reporterį ir fotografų. Kovo gi 11 d. tane laikrašty 
tilpo Rambios viešbuty badaujančio Lietuvos ministro nuotrauka ir gan platus 
gerai suredaguotas pasikalbėjimas su juo. Savo reporterius pas Lietuvos mi
nistrų taip pat atsiuntė laikraščiai "El Debate" ir "EI Bais", o fotografus 
- "La Manana", "La Razėn", ’El Pais", "El Plata", "Ei Diario". Lietuviai ir 
ję ministras kovo 10 d. Urugvajuje taęo dienos sensacija - visa spauda rašė 
apie ję badavimų ir su simpatija ir užuojauta minėjo Lietuvos tragedijų. 
Taip pat "United Pras" ir "Reuterio" atstovai skambino telefonu Lietuvos mi
nistrui ir pasiuntė telegramas savo agentūroms apie bado streikų. Net visai 
nepažįstami urugvajiečiai skambino Lietuvos ministrus ir reiškė užuojautą.

Reikia pripažinti, kad Šis simbolinis streikas Urugvajuje sukėlė di
delį susidomėjimų, kaip originalus kultūringas kovos būdas uz^laisvę.

Kovo 9 d. dienų Montevideo katedroje buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos už Lietuvę.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS.

Pa b ė g ė 1 į u klausimas M as k vos k o n f e r e n— 
c i j oje. kovo 26a. posėdy Sovietu Sąjungos užsieniu reikalu ministerio 
pavaduotojas Višinskis mete kaltinimus amerikiečiams ir britams, kad nebuvo 
leista sovietu atstovams lankyti įšvįetž.ntąją asmeny stovyklas vakaru zonose.. 
Atsakydamas į tai, gen. Clay pareiškė; "Atrodo, kad valstybės gynėjas yra la— 
biau suinteresuotas šiame reikale pasiekti laimėjimą, negu nusviesti teisin
gą padėties stovį."

Toliau debatų metu dėl įšvietintąją asmeną stovyklą gen. Clay pasakė, 
kad sovietą atstovams nebuvo uždrausta įeiti į tokias amerikiečią zonos sto
vyklas, kuriose gyvena sovietą piliečiai. Generolas toliau nurodė, kad "so*; 
vietą pįliecią" sąvoką skirtingai amerikiečią ir sovietą suprantama. JAV-bės 
nepripažįsta Baltijos vaįstybią piliecią, įjungtą į Sovietą Sąjungą, sovie
tą piliečiais. 221.525 išvietintuosius asmenis, kuriuos Višinskis apibudino 
kaip sovietą piliečius Vokietijos vakarinėse zonose, sudaro kaip tik Pabalti
jo vaįstybią piliečiai. /NYHT 47.3.27/

Atstovą Rūmą neamerikiečią veiklai sekti komitetas pa
teikė patikrintą davinią, pagal kuriuos Amerikos komunistą partija esanti 
Rusijos vyriausybės agentas. Komitetas išvardins 92 tipiškas, autentiškas ir 
paskiromis datomis direktyvas, gautas iš Maskvos, kurios skatino komunistu 
judėjimą JAV-bėse. Pirmininkas J. Parnell Thomas pranešė reporteriams, kad šis 
pranešimas įrodo, kad nebėra jokios abejonės, jog komunistą partija Amerikoje 
yra Maskvos penktoji kolona. /Stars and Stripes 47»3»3O»/

/atkelta is 25-to puslapio/ 
faktas dokumentaliai nėra įrodytas., M. Krupavičiaus pasisakymas įneša dau
giau šviesos ir aiškumo. Minėtasis "Draugas" M. Krupavičiaus^pareiskimą dėl 
VLAK'o taip apibūdina: "Lietuvos išlaisvinimo darbas yra milžiniškas ir rei
kalaująs visą lietuvišką jėgą įjungimo ir įtempimo. VLIK’as sveikina kiek-^ 
vieną asmenį ir organizaciją, kuri į tą darbą su pasiaukojimu įsijungia. Ta
čiau Lietuvos išlaisvinimo darbui turi vadovauti tik vienas organas. Kiek
vienas lygiagretumas, kiekvienas dvilypumas Lietuvos darbui yra kenksmingas. 
Kadangi VLIK'as teisėtai atstovauja visą politiškai organizuotą Lietuvą, ka
dangi VLIK'as yra jau presontavęsis ir žinomas viso pasaulio vyriausybėms 
ir sujungęs į vieną darną darbą visus Lietuvos laisvinimo veiksnius, tad tam 
vyriausiam Lietuvos laisvinimo darbui turi vadovauti, kaip iki šiol vadova
vęs, jis.

Jei Lietuvoje ir būtą susikūręs VLAK'as ir efektingai veiktą, VLIKįas 
tai tik džiaugsmingai sveikintą, nes tai būtą didelis laimėjimas kovoje uz 
Lietuvos nepriklausomybę. Toks.susikūręs Lietuvoje organas, turėdamas_galvo
je tik Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, lygiai taip pat turėtą sveikinti 
VLIK'ą, kuris, to paties tikslo siekdamas, atlieka sėkmingą darbą tame bare, 
kurio negalėtą atlikti VLAK'as, būdamas Lietuvoje, tai yra politiniame ir di
plomatiniame bare. Kitokia VLAK'o pažiūra į VLIK'ą rodytą, arba jo kitokius 
tikslus negu Lietuvos išlaisvinimo darbą, arba jo turimas klaidingas infor
macijas apie VLIK’ą ir veiklą. Paaiškėjus, kad VLAK'as tikrai egzistuoja, 
VLIK’as rastą būdą suJtffinpriai ir darniai bendradarbiauti. Tačiau kaip VLIK’as 
negalėtą šiose sąlygose pavaduoti VLAK'o, lygiai taip pat VLAK'as negali pa
vaduoti VLIK'o." v

iš M. Krupavičiaus pareiškimą galima susidaryti vaizdą, kad ligi šiol 
tariamasis VLAK'o susikūrimas dar nėra įrodytas. /"Žiburiai" 47.4.12./
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Keturių d i d 2 i j pasaulio galybių 
kariuomenių pasiskirstymas vidurio ir‘rytų Europoje taip atrodo: Vokietijo
je: rusų -400.000, britų - 550.000,'amerikiečių - I5O.OOO, prancūzų -90.000; 
'Austrijoje: rusų — 60.000, britų — 28.000, amerikiečių — iO.OOO, prancūzų
- 12.000: Italijoje: britų - 35.000, amerikiečių - 28.000; Graikijoje: bri
tų 6.000; Lenkijoje: rusų ’- 25O.OOO; Čekoslovakijoje: rusų .- 5.000; Vengri
joje: rusų — 10.000; 'Rumunijoje: rusų — 25O.OOO; Jugoslavijoje: rusų —8.000; 
Bulgarijoje: rusų 7 85.000; Albanijoje: rusų - ^.000.

Sovietų pajėgos Europoje, neįskaitant pačios Rusijos,'' sudaro 1.071.000 
vyrų; kitų trijų didžiųjų: britų - 419.000, amerikiečių - 188.000, prancūzų
- 102.OOO - viso 7O9.OOO. Skaičiai tik apytikriai. /NYT0W, 47.3*30./

Maskvos k e t- u r i ų didžiųjų k o n f c r e n o i- 
j a , prasidėjusi kovo 10 d., kaip ir buvo laukta, pasibaigė.visišku fiasko, 
konferencijos dalyviai išsiskirstė balandžio 24 d., galutinai nesusitarę, 
net dėl sekančios konferencijos laiko. Manoma, kad sekanti konferencija į-v 
vyksianti rugsėjo mėnesį Londone, šiuo motu vyksta į>okonferonciniai" pareiš
kimai ir konferencijos nepasisekimo kaltininkų ieškojimas.

JAV užsienių reikalų ministeris Marshall1is balandžio 23 d. per ra
dijų pasakė kalba, kurioje dėl konferencijos nepasisekimo apkaltino Sovietų 
Sąjungų dėl jos statytų reikalavimų.

"Izvestija" dėl konferencijos rašo: -"Užsienių reikalų ministerių 
darbotvarkėje buvo daugiau punktų, kur Rusija norėjo eiti kompromisan su 
vakarų jėgomis, jei jos savo ruožtu būtų ėjusios į kompromisų rusų karo nuo
stolių atlyginimo klausime."

Jungtinių Tautų. Org aųę ižacijos nepapras
ta sesija Palestinos klausimu prasidėjo^balandžio 28 d. New Yorke. Brazili
jos delegatas Saugumo Taryboje Aranha išrinktas sesijos pirmininku.

Britų Žemuosiuose Rūmuose valstybės sekre
torius užsienių reikalų ministerijoje Christoffer Mayhew, klausiamas komunis
te Philip Piratin, pranešė, kad nėra nustatyta datos britų jėgų is Graikijos 
at šaukimui•

PRANEŠIMAS.
L.D.š. Stockholmo skyrius s. m. gegužės 4 d. /sekmadienį/ ruošia Mo

tinos Dienos minėjimų. Minėjimas prasidės pamaldomis Maria Bebadeise bažny
čioje. Lrnnegatan 79> 13 vai..Tolimesnė minėjimo programa tęsiama tuoj po 
pamaldų ten pat parapijos salėjo.

L.D.š. Stockholmo Skyriaus Valdyba.
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