
t

RH - - -J

^GIEDRULIAI

GEGUŽIS

NrS
1947

1



LIETUVIŠKOS KNYGOS KELIAS.

, Prieš keturis šimtus metų pasirodė pirmoji ligi šiol žinoma lietu
viškoji spausdinta knyga. Lietuvos Rašytojų Sąjunga tremtyje paskyrė visus. 
1947 m. tai lietuviškai knygai paminėti.

Nė viena tauta^neturi tokios gražios, kilnios ir garbingos knygos 
ir iŠ viso spausdinto žodžio istori jos ,Ėaip lietuviai. Lietuviškos knygos, 
kelias — kryžiaus kelias — kova už savo tautos didybą, už tautines tradici
jas, kova uz tautos buitį, kova už laisvų, kova už šalies nepi-iklausomybą.

Vėlai pasiekė krikščionybė musų galingą viduramžių valstybę, vėlai ' 
pasiekė uus ir rašytas žodis, nes raštas ėjo su vienuolynais, o vienuoly
nai kure mokyklas, akademijas ir kitus mokslo židinius. Pirmosios knygos 
- nenuilstamų vienuolių kruopštaus ir įtempto darbo rezultatas. Lietuvos 
valstybė lyg ir peršoko tuos didingus ankstyvuosius viduramžius užtat ne
galėjo tuo taip reikšmingu rašytiniu Žodžiu pasinaudoti. '

Nors krikščionybė ir pavėlavo su rašytu žodžiu, bet pirmoji lietu
viška knyga'gimė vist.iek bažnyčios ūksmėje. Katalikybės ir protestantizmo , ■ 
kova iššaukė lietuvišką knygą gyvenimui, kaip svarbų kovos įrankį. Toje ti
kybinėje kovoje gimusi lietuviškoji knyga vien tik ir tesirūpino šie’os 
priežiūra: nieko nuostabaus - lietuvių tauta, palyginti, buvo dar jaunutė 
ir trapi savo krikščionių sesių tarpe. Senasis lietuvių tikėjimas dar ne
buvo išgaravus, .reikėjo didelio atsidavimo ir pastangų iš ganytojų pusės ' 
tam pagoniško tikėjimo sluoksniui paploninki ir jį visai nuvalyti. Atsida
vusi tik vienam tikslui, pirmoji lietuviška knyga- užtat-nebuvo gausi nei 
savo skaičiumi, nei įvairi savo turiniu - katekizmai, giesmynai, maldakny
gės ir kitos grynai religinio turinio knygos. ’

Atslūgus religinėms kovoms ir lietuvių tautai pasidalinus į dvi konT 
fesines sferas - Prūsų lietuviai nuėjo su Liuterio reformoj is, o Didžiosios 
Lietuvos lietuviai paliko- ištikimi senajai Romai - paįvairėja ir knygos

- turinys. -
19 Šimtmety, ypač antroje jo pusėje, lietuviška knygapradeda bujo

ti: atsiranda jau ir pasaulinio turinio knygų, net ir grožinė literatūra 
pradeda vis gražiau ir plačiau savo pumpurus skleisti. 1832 in. Friedrichas 
Kelkis Prūsuose ima leisti net pirmą lietuvišką periodinį laikraštį - "Nu
sidavimai apie Evangelijos praplatinimą tarp žydų, ir'pagonų".

Rusijos carų ereliui'įleidus nagus į Lietuvos-kūną ir pamačius, kad 
visoks brutalumas neduoda laukiamų vaisių, imamasi žygių.Lietuvos dvasiai 
marinti. Generalgubęrnatoriai- ir visa jų pakalikų svita, matydami, kaip 
spausdintas gimtas žodis gaivina erelio nagų raižomą.Lietuvos kūną, sugal
voja dar ligi šiol pasaulio kultūros istorijoje negirdėtą triuką - uždraus
ti lietuviams spausdinti žodį jų gimtąja kalba. Tas Rusijos carų'žygis,
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kurio rekordo_dar ligi Šiol niekas nesumuŠė,_yra pati juodžio 
pasaulio kultūros raidoje, bet lietuvių kultūros ir raštijas 
jis yra vienas iŠ lietuvių tautos nenugalimumo, pasiryžimo įr kovos už sa
vo gimtų žodį įrodymo skaisčiausiai rėžinčių deimantų. Tas ukazais užslo
pintas. žodis dar labiau cementavo lietuvį ir jį tautiniai atgimdė. Negali
ma buvo spausdinti didžioje Lietuvoje, viskas persikėlė į Prūsus, kur dalis 
lietuvių tautos, nors ir nežmoniškai buvo vokietinama, bet tebeturėjo teisų 
spausdinti žodį gimtąja kalba.

Carai uždraudė netik spausdinti, bet ir skaityti lietuviškų knygų.' 
Tas dar labiau_sustiprino lietuvio pasiryžimų ir didino meilų savai knygai. 
Ir taip tas Prūsuose spausdintas žodis slapta per sienų keliavo į didžiųjų 
Lietuvą. Čia Lietuva kultūros istorijoje vėl iškyla į viršų ir išsiskiria 
iš kitų tautų: joje atsiranda'nauja'kategorija žmonių - knygnešių, kurių 
jokia kita tauta nežino. Tų tautos didvyrių, iš visų krašto socialinių gru
pių, nebaidė nei žiemos speigai, nei žandarų Šunes, nei papirkti išdavikai. 
Nebijojo jie būti ištremti į tolimų Sibiru.ar puti kalėjimuose.

Carai, norėdami nusiplauti rankas, jog nenori lietuvių tautos tam
sinti, išgalvojo lietuviškos knygos dvokiantį ir nešvaria politika atsiduo- 

.. dantį erzacų - spausdino ir mėgino platinti lietuviškas knygas, spausdintas 
r rusų raidėmis!graždanka). Bet kąd tas graždankinis erzacas netraukė lietu

vio, rodo ir tas faktas, kad-per visų spaudos draudimo laikotarpį!1863-1904) 
■- ir didžiausias pastangas dedant teišleido tik-. 41 erzacelį, o tuo tarpu 

knygnešiai iš prūsų atnešė 1856 įvairias knygas, laikraščių neskaitant. Ir 
■spausdinama buvo nemažais kiekiais. Apie spaudos platinimo entuziazmų tegul 

: byloja Šios carų valdininkų užpelnytos skaitlines,-dėį kurių gal nevienas , 
knygnešys negrįžo iŠ Sibiro;

37.718 egzempliorių
40.335 
39.024 
56,182

’ • " 1891-93 in.
• • 1894-96 m.

1897-99 m.
1900-02 m.

Turime taip pat priminti

konfiskuota 
f!
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kad tame draudžiamame laikotarpy Prusnose
. pradėjo švisti "Aušra", iŠ ten ir "Varpas" ragino keltis, ten ir "Tėvynės 
Sargas" budėjo tautos dvasios sargyboje. '' •

Nebaigtas butų rašyti mūsų knygos istorijos lapas nepabrėžus., kokį 
impulsų kovoms už savo teises ir kokį konkretų įnašų.yra davusi Amerikos 

-.brolių lietuvių spauda. Jie laikė žibintų deganti ir iš anapus vandenų Švie
tė Lietuvos takelius,- kur gyva lietuvio dvasia dūsaudama vaikššiojo.

Atgavus spaudų, lietuviškas žodis, kaip plienas kovų užgrūdintas, 
.stojo viešai tautos ir valstybės reikalų ginti. Ir taip toji kova vainika
vosi 1918 nii vasario 16 d. triumfu. 0 kų spausdintas’ žodis -reiškę per 22 
laisvo gyvenimo metus , ■ sunku šiose keliose eilutėse nusakyti.

1940 vėl apsiniaukė tėvynės padangė. Vienų kitų pakeisdamos okupa- 
į eijos, žudydamos tautų, uždėjo antsnukį ir teisybų ŠaukiamČiam žodžiui. .
-.Spausdintas teisybės- ir teisingumo žodis nuėjo. į požemius ir iš ten naujų 
knygnešių, buvo .platinamas-tautos nemirŠtamurnu tikinčiųjų tarpe. Jis gaivi
no ir dabar tebegaivina nors ir didžioje nežinioje likusius brolius.
■i . Siaubo dienos išblaškė mus visus po visus keturis vėjus. Bet ir 
tremtyje lietuvis negali kvėpuoti be' gimto spausdinto žodžio. Kad. ir sunkiau 

. sios ekonominės sąlygos,vkad ir. primityvi’technika ir didelis jėgų bei pas
s'' tangų įtempimas-netabaid o tremtinių entuziastų,' kad lietuviška.knyga ir

tremtyje- tarptų. Ir ji tarpsta! Vien tik laikraščių išeina 232.
Minėdami lietuviškų kny - a ir prisimindami' jos kryžiaus kelių, dar 

labiau susikaupkime savyje ir palaikykime tremties spaudų, kad tie žmonės, 
.kurie^savo laikų ir jėgas tam darbui atiduoda, matytų, kad darbas.vertina
mas ir kad spausdinto žodžio reikšmė suprantama - tai bus didžiausias at
pildas už jų- triūsų. j ls
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n 
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Juozas L i n g i £

MAŽVYDAS II JO RAŠTAI

Lygiai prieš keturis^ Šimtus metų, 1547 m. sausio 8 d. Karaliaučių-«. U O X ("Z 1 ’ • S-Z • •*-*•■ ■*•

je pasirodė,pirmoji ligi šiol žinoma lietuviška knygą - protestantų kuni
go Martyno Mažvydo katekizmas. Apie Mažvydo gyvenimų nedaug težinoma. Pir
mų kartų jo vardų sutinkame hercogo Albrechto 1546 m. Mažvydui rašyto laiš
ko nuoraše-. Mažvydas buvo kviečiamas į hercogo .1544 m. Karaliaučiuje įkur
tų Albertinų. Kaip iš Vilento Evangelijų ir Epistolų įžangos sužinome, pats 
hercogas užmokėjo studijų išlaidas. 1548 m. balandžio 5 d. Mažvydas gauna 
bakalauro laipsnį. Taigi po trijų semestrų! Gal būt, prieš stodamas į Al
bertiną, mokėsi kitur. Sekančiais metais kovo 18 d. paskiriamas kunigu 
Ragainėje. 1554 m. skiriamas archidiakonu. Po 14 kunigavimo metų miršta ' 
1563 EU Tiek žinių ir tėra iŠ jo gyvenimo.

Mažvydas buvo .lietuvis. Albertinos matrikulose užrašyta Martinus
Mossuidius Lithuanus. Tai, žinoma, kilmes vieta pažymėta, nes ir tokie 
vyrai kaip Bernewitz, de Buchholtz ir von Ottenhausen matrikulose taip pat 
"lietuviais" pažymėti. Apie Mažvydo lietuviškų kilmę nusako jau minėtas 
Vilentas: rationem scribendi linguam patriam primus ostendit... Taip pat 
ir jis pats savo katekizmo įžangoje sako: lingua Lituanica nostra, dar 
aiškiau tas pabrėžiama jo giesmyne: lin tradimvs sermone nostro ad manus 
vestras ... cantilenas ... ut glioria Dei ... celebretur ab Ecclesia Li
tuanica. . . Taip gali tik tikras lietuvis rašyti.

IŠ kur gi Lietuvoje Mažvydas yrąs kilęs? Nekurie mokslininkai tvir
tina, kad Mažvydas Prūsų lietuvis, bet katekizmo kalba grynai šiaurietiška. 
Jo kilimų iš Didžiosios Lietuvos tvirtina dar ir tas faktas, kad Prūsų 
Jercogystės labai kropŠčiai vedamose mokesčių knygose visa Mažvydų pavar- 
dės(po 1500 m.). Vilentas, kurs buvo kilęs ir Didžiosios Lietuvos bajorų, 
savo evangelijų bei.epistolų įžangoje Mažvydų vadina "frater pątruelis". 
Tas giminingumas k broliškumas), išeinant iš ano laiko socialinių santykių, 
tegali būti- suprastas tik taip, jog Mažvydas buvo iš.' Didžiosios Lietuvos., 
ir smulkus bajoras. Tų jo "šlėktiškumų" tvirtina dar ir tai, jog katekiz
mas knibždėti knibžda polonizmų. Jei jis butų kilęs iš Klaipėdos., kaip kad 
kai kurie.mano, tai vertime butų germanizmų, be to Mažvydas ir vokiškai 
nemokėjo, kų jis pats viename laiške 1549- m. prisipažįsta: non calleo 
aliquantulum Germanicė. Keista būtų, kad Prūsų lietuvis ir .dar Karaliau
čiuje studijav'ęs nemokėtų nė trupučiuko vokiškai.

IŠ Mažvydo raštų buvo užsilikę:.1. katekizmas, -2.Giesmė Šv. Ambra-
ziejaustTe Deum laudamus), 3.- giesmės krikščioniškos ir 4. ligi šiol Žino
mų 11 ranka rašytų laiškų. Be to Bretkūnas antrų kart išleido jo Paraphra- 
sį, kurio pilnas leidimas žuvo. ;

CATECHISMVSA PRAsty Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes
■ del kriksczianistės bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas KARALIAV- 
CZVI. dena Meneses Sausia, Metu vszgimima Dieva. M. D. XLVII. Soli' Deo 
gloria - taip vadinasi toji pirmoji lietuviškoji knyga. Vienintėlis. egzem
pliorius buvo užsilikęs Karaliaučiaus universiteto bibliotekoje. Kaip iš 
antraštės matyti, .Mažvydo pavardė' neminima. Kad katekizmų paruošė Mažvydas 
sužinome iš Vilentos jau minėto veikalo įžangos.

Mažvydo katekizmas nėra vien tik katekizmas. Autorius kr p i rd 
į Didžiųjų.Lietuvos Kunigaikštijų, Ad Magnvm Ducatvm Litvaniae,
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mas bajorus ir dvasininkus išvesti tautą iš burtų tamsybes į krikščiony
bę. Iš visos širdies jis prabyla "Letuuinikump jr Szemaicziump". Po to 
seka trumpas lietuviško raidyno aprašymas su puikiais pavyzdžiais. Kate
kizmo atfotografuotas leidimas yra išleistas prof. Jurgio Gerullio 1923 k. 
Heidelberge.

Giesme S.Ambraszeijaus, bey S.Augustina, kurę^wadin: Te Deū lauda- 
mus, išleista 154-9 m* yra Mažvydo antrasis veikalas. Čia jau aiškiai nuro
dyta vertėjo pavarde:. Tą giesmę kaipo Velykų'margutį. y/ietoyc welikas 
pauta dovanoiju...) skiria Ragainės hauptmanųi Sebastijonui- Perbanth.

FORMA Chrikstima, išleista 1559 m. Leidėjas nenurodytas, bet iŠ 
giesmės Christus Jordanop ateiha, kuri priskiriama Mažvydui, ir pats vei-. 
kaliukas priskiriamas Mažvydui.

PARAPHRASIS,- permanitina poteraus malda, versta Mažvydo, teužsili- 
ko tik Bretkūno giesmyne. Ar Bretkūnas antrą kartą jį išleido.ir paties 
Mažvydo Įeidamas žuvo, ar Bretkūnas Mažvydo rankraščiu naudojosi, nežino
ma. . ■ .

Gesmes Chriksozoniskas buvo išleistos per du kartus: pirmoji dalis 
- giesmės per adventą, Kalėdas iki grabnyčių -' išleistos 1566 m., o antra . 
dalis jau po Mažvydo mirties 1570 m. Giesmynas yra ne mažas veikalas. 
Išlikęs buvo-tik vienas egzempliorius ir saugomas Karaliaučiaus miesto 
archyve. Giesmės su gaidomis, sutvarkytos pagal bažnytinių metų eigą. 
Giesmių- pagrindan padėtas Liuterio giesmynas. Be-vertimų yra ir origina
lių. Jos nevisos Mažvydo.

Nors Mažvydas ir labai žymią dalį tų giesmių bei kitų vertimų 
pats paruošė, bet jo turėta iki Šiol žinomų net 12 p-^gelbininkų.

Stąnislausas Rapagelana s<.1485-154H vardų nelietuvinų, 
o rašau taip, kaip Mažvydas juos patiekia) išvertė lotynišką giesmę-Patris■ 
sapientia(,Lievra Tiewa•ischmintiš). Jo tėvas buvo lietuvis bajoras Jurgis 
Swiatzko Rapoilawitz. Rapagelanus, kaip jis save-lotyniškai vadina, studi=- 
javo Krokuvoje, paskui Wittenberge. Jo mokytojais buvo garsieji Bugenhage- 
nas ir Melanchtonas

Abrahamas Kulvįski s(1510-1545) kilęs iš lietuvių bajorų. 
Jaunystę praleido Kulvos dvare netoli Kauno,'todėl ir vadinasi Kulviškis. 
Studijavo Krokuvoje, Italijoje, Wittenberge. Jo mokytojais, buvo didysis 
humanistas Erazmas ir Melanchtonas. Kulviškis išvertė Liuterio giesmę 
Gott sey gelobet vnd genenedeiet(Pagarbints buki ir paczestawptas).

Georgius Z a b 1 o c i u s(, 1510-1563) teologijos magistras. Stu
dijavo Krokuvoje ir Wittenberge. 1541 m. buvo mokytojas Kulviečio Vilniu
je įsteigtoje .mokykloje, bet 1542 m. turėjo abu bėgti į Karaliaučių. Zab-' 
locius gavo paskiau vietą Krokuvoje, bet dėl tikybinių ginčų vėl turėjo 
bėgti. 1545 m. jis vėl Vilniuje. Kulviečiui mirus, jis vėl atsiduria Kara
liaučiuje. Po to buvo vaikų auklėtojų didikų Šeimose1560 m.' jis kaip 
palydovas-vyksta su Lietuvos maršalkos Valavičiaus vaikais ir broliavai
kiais į Tubingeną. Universitetan įsirašo ir jis ne tiek mokslui, bet kad 
gulėtų studentų privilegijomis naudotis,.Paskui, su savo auklėtiniais vyks-, 
tą į Šveicariją susipažinti su to krašto reformatais. Zablocius pavardė 
yra greičiausia sulenkinta iŠ lietuviško Užpurvio arba Užbalio. Mažvydo . 
katekizme jis prisidėjo išversdamas Litania Nauiey suguldita.

Augustinas J a m o n t a s( 1520-1576.)-, lietuvis Jomantas buvo 
1544 m.-Karaliaučiuje imatrikuliuotas Augustinus Jamantouitž. Slaviškoji 
priesaga "-ouitz" rodo, kad jis kilęs iš Didžiosios .Lietuvos. 1555 m. , jis 
kunigavo KraupiŠkiuose, Ragainės, apskr., o 1563 m. pačioje Ragainėje Maž
vydo vietoje. Buvo pradėjęs versti Naująjį Testamentą į lietuvių kalbą, 
bei mirtis nutraukė. Rankraštis dingęs, Mažvydui jis patalkininkavo per-

» Al A i ..Vv' .--i.A.A. ' • •<!.-;■ 7, . :
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dirbdamas 124 psalmę Nisi quia Dominus erai in nobis(jeib Pons Diews mums . 
nepagelbas). Be to jis pats paraše giesmę Teip Diews swieta pamileia ir 
iŠ lenkę kalbos išvertė dvi; Christe geribes diena praeia ir Senei ,buwa 
mums sakita. Tos trys paskutines giesmės tilpo Sengstocko 1612 m. išleis
tame giesmyne.

Alexandras Raduiniani s(1526-1583) vyresnysis Karalau- 
Čiaus 1546 m. matrikule įrašytas Alexander Redcnius, taigi kilęs iš R dū- 
nios, į šiaurės vakarus nuo Lydos. 1547 m. kunigavo jis Kaukėnuose. Maž
vydo katekizme tilpo jo išversta giesmė Range lingua glioriosi corporis 
mysteriumLSkambėk linksmai balse mana Ape lesaus Christaus kuna)

Baltramiejus Vilentą s(1525-1587), apie kurį plačiau kal
bama kitoje šio laikraščio numerio vietoje, pasitalkininkavo Mažvydui 
dviem iŠ vokiečių kalbos giesmių vertimais.

. Janas Scheduikiani s(1527-1570) Karaliaučiaus u-to 
matrikule 1547 m. įrašytas Johannes Schaduk, Lituanus. Pavardė lietuviš
ka. Arba jis vadinosi Šeduikis arba buvo kilęs Šeduikių. Apie jį daug ne
žinoma. Prie Mažvydo giesmyno prisidėjo lietuviškai išversdamas lenkišką 
giesmę Mądrešč Oica wszechmocnegoL Ischmintis Tiewa amszina) .

Thamoschius Gedkanta s(1525-1566) Karaliaučiaus 1550 m. 
knygosevįrašytas Thomas Georgius Giedkonti Lituanus. 1563 ir 1566 m. ku
nigavo Širvintoje, Pilkalnio aprskr. Mažvydo katekizme tilpo jo vertimas 
giesmės MagnificatL Padūksinki duschia mana wieschpati).

Mikalojus B 1 o t h n a si, 1530-1587) , apie kurio tautybę nieko 
nežinoma, kunigavo lietuvių bažnyčioje Klaipėdoje, paskui Pilupėnuose, 
Stalupėnų apskr. Mažvydo giesmyne įdėta jo paties parašyta giesmė Jav 
smertis ėst ischgalieta.

Stanislausas Marciana s(. 1520-1584). Apie jį taip pat 
nedaug težinoma. Buvo dvasininku Deltuvoje ir kunigaikščio VyŠniaveckžo 
buvo pasiųstas į generalinį sinodą į Sandomyrių. Mažvydo katekizme įdėtas 
jo vertimas vokiškos giesmes, Preud euch,. freud euch in dieser Zeit(Dzau- 
ketese scheme czese).

Ir apie du paskutiniuosius Mažvydo bendradarbius neturima daug 
žinių. Hulrichas Mercueecius išvertė iŠ vokiečių kalbos gies
mę Jesus Christus vns^r HeilandLJesus Christus sūnūs Diewa), o Jonas 
Kyrtophoras-iš lenkų kalbos giesmę Perszegnok mus Diewe Tiewe.

xxxxx 
xxx

x

■ 1651 m>. PRIESAIKA iŠ Upytės teismo aktų.

Asz Ona Jurgaicia Rykunica Peną Albrychta Pousleyska prysiękiu Ponu 
Diewu V/isamgalinciam Traycey Swiętay Wienam, anto kaip Avis mana wlasnas 
penkies ant gruntą Poną Mana ant Lawka padvarnikay Poną Joną Losana yr mal- 
žonkos io Misius Powilaytys ir su sūnumis dwem Jurgiu ir Waiciu Stebinčias 
po Asztuonias dasimtys gr.Let. su wlosnu isakimu paties Poną Losona yr pa
čios Ponios Losonienes pagreba ing namus Sawa parwaria yr tas Avis ant 
pazitka Sawa apwerta Kaip Teisingiey prysiękiu t..yp man Dewe padek o iay 
ne teisingay Pone Diewe uszmusk.
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MAŽVYDO KATEKIZMO ĮŽANGOS FRAGMENTAS

BR.clei seseris imkiet mani ir skaitikiat / 
Ir tatai skaitidami permanikiet.

! Maksla schito tewai iusu trakszdawa turėti.
Ale to negaišia ne went! badu gauti.
Re.giety to nareia sawa akimis /
Taipyx’ ischgirsti sawa ausimis. ..
Jau nu ka tewai nakada neregieia / 
Nu schitai wiss iusump ateia.
Veizdwkiet ii’ uabakietese samanes wysas 
Schitai eit iusump žadis dągaus karalistas. 
Malonei ir su. dziauksmu tą szadi prigimkiet 
A iusu hukiusu scheimina makikiet.
Sūnūs dukteris iusu tur tatai makiety 
Visa sohyrdy tur tą dewa szady milety.
Jei bralei seseris tus šzdzius nepapeiksit 
Dewa tewa ir s -nu sau milu padarisit. .
Ir paschlawinti pa akimis dewa busit, 
Visosu daiktosu palaimi turėsit.
Sclitu maksiu dewa tikrai paszysyt 
Ir dagaus karalistasp prisiatysit.

Neusztrukiet bralei seseris manės skaitity 
Jei pagal wales dewa narit giwenty..
Jei kas schwenta giesme nar giedaty 
Mane, po akimis sawa tur turety. 
Diena ir nakti preg savęs mani laikikiet 
Ir nekada manes nog įusu neatmęskiet.
Jei kursai mane nog savęs atmes 
Tasai newena paszitka manip negaus. 
Asch sakau iog taksai wisada tur kleidety 
Il ape sweikata sawa netur neką szinaty. 
Kursai nenaretu to maksla szinaty ir makiety 
Tasai amszinasu tainsibesu tur būti.
Tadrin ius szmabess manesp prisiartynkiet 
Ir pagal to schwenta maksla giwenkiet. 
Tamsibes senaseš nog. iusu schalin atwarisit 
Sūnūs dukteris nog iu ischgielbesit 
Jei tą masza kriksczianiu maksla makiesit. 
Ir pagal io i.uš patis save redisit.
Kaulius Szemepatis ir laukasargus pameskiet 
Visas welnuwas deiwes apleiskiet.
Tos deiwes negal iums neką gi-era doty 
Bet tur wysus amszinai prapuldinty. 
Sweikata wisus daiktus nog to dewa turit. 
Kurio prisakiinus ežia manip’ regit.
Tasai dewas dągu szeme szadziu wenu sutuere 
Schytu budu szmanes ir wisus daiktus padare.

•o
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Benediktas

Rutkauska
IŠNIEKINTA TAIKA

O taika, tavo žvilgsniai.švelnūs 
gyvybei žemę laimina, 
šiltę rasę, prikūpęs delnas 
pagirdo javę ir ganyklų kaimenes. •

Žengi tu žingsnį, mosteli - 
prakunta iš kapę lelijos, • ■ _
tavi šventi paglostymai 
kraičiu.našlaičius apdalija.

Tave pasaulis ginti prisiekė, 
ugniniais meiles žodžiais girde,- 
tu vaikas - patikėjai viskuo, 
atvėrei širdį.

Paskui beginklę išdavė, išniekino, 
o veidę šventęjį sukruvino - • 
nepasįskęsi. gėdoj niekam - . . •
išlupo alpstančiai liežuvį.

Ir durklu‘į pat širdį taiko, • 
jau baigia sudraskyt į gabalus ■ 
0 Dieve’ 0 žaizdota taikai - , 
pasaulis žvėriškas ir žabalas!

Kas, taika, be tavęs kas, motin,, 
globos pasėlius, serges židinius ? - 
Išmintos versmes, varpę plotai,’- 
o naktys kraujo tvaiko sklidinos!-
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G. Milašius

KNYGA

Baisius^ir nuostabius laikus gyventi gavom, 
kai virš galv^ mum sviediniai dainavo 
ir rūstesni uz plyštančias granatas metai 
didybės mokė tuos, kurie nematė v v
karo. Gaisruos sausai liepsnojančiu sa,vaiciię 
dirbome sunkiai^ vieniši^našlaičiai,_ 
išalkę duonos, žemėje nežemišką stebūklię 
ir, negalėdami užmigt, dažnai į nakties rūką, 
žiūrėjom staigiai liūsdami, ar vėliai naujos 
dangaus neraizo cepelinu gaujos, 
ar vėl nesprogsta kruvinas signalas.
Stebėjom veidrodžius, ar kaktoje išbalusioj 
dar neišaugo pasmerkimo ženklas.

Tokiais laikais gyvent nebuvo menkas 
daiktas, kai ties pasaulio Šio patosu 
Šėlo audros epocha ir Apok^lipsas ošė, 
valstybių griuvo pamatai ir sostinės, lyg svaigo 
pagautos,’ skelbė savo ir pasaulio baiga,.

Nebėra vietos tau, ramioji, šiame blūdo amžiuj, 
išminties knyga,kurios elementus 
suliedo amžiams menininko žvilgsnis.

Jau nešvytės iš tavo lupti ūkanotas mirksnis 
vakaro tylioj jūroj, lyg 'Gonrado prozoj, 
ir Goethe's chorai neskambės, nei Fausto poza, 
nei senai užmarštin nuplaukusios Hafiso dainos 
galvię neužliūliuos, Norvido šaltas delnas 
nepaguos, naujai rastom tiesom jau nepakils jis, 
jas pridengė istorijos raudonos smiltys.

Akli epochos sūnūs einame neramūs 
į klaiku tolį, viršuj spalis šlama, 
taip kaip anas šlamėjo vėliavom kadaise. 
Ir laurai nebe mums, nes žinom bausmę, 
kuria apdovanojo laikas tuos, kurie pamėgo 
metalo triukšmo kurtinamai jėgai.

Todėl mums lemta kurt bevardę daina,, 
kaip šūkį paskutinį t^, kurie į naktį eina.

/į lietuviu kalbę, išvertė J. K ė k Š t a s/

9



Ūkis labai stambus, prie upelio ir juodo miško. Gale ūkio žemiy 
eina vieškelis. Trobos gerai sutvarkytos, visai miestiškas /su siurbliu/ 
šulinys. Prie pat trobos didelis, senas spdas.

Viena duktė, Aldona, dabar namie', ruošia diplominį teisininkes 
darby J kita duktė, Maryte, gyvena Kaune, studijuoja ir tarnauja.

Iš Marytes jie ky tik gavo laišku" "Šiandien pas jus. atvyks mano 
Petrelis.Tikriausiai pasipirš. Sulaikykit jį iki sekmadienio.Ankščiau aš 
negalėsiu parvažiuoti".

Senis dažo kalkėm, sodo medžius.Žmona išbėga ir šaukia.
— Tėvai, eik čionai, pasipuošk.Tuo j atvyksta Marytes sužadėtinis 
-- Tegu sau važiuoja. Aš jam lazdos tarp kojy nekaišiosiu, šunim 

neužpiūdysiu.
— Tu nekalbėk. Kas mate miesto žmogy pasitikti prastai apsirer^ 

gus? Mūšy dukterys studentes, tai ir mes turime atrodyti ponai. _ '■
— Tu tai jau ir perdaug suponėjai.Kiekvieną dieny jau dėvi 

šventiškus rūbus, nieko nedirbi.
-- Juodam darbui tarnaites, mergos yra, meška tu. Aš turiu tik 

tvarkos prižiūrėti. Tuojau man persirenk!
— Moč, ko tu prikibai? Geriau eik čionai,_padesi vabaly išimti . 

Užkrito už marškiniu ir dabar ropinėja mano nuogu kūnu.
— Tu man gyvenimy trumpini! Aš tuoj mirsiu! Sunku protingai mo

teriškei gyventi su tokiu kelmu, apsileidėliu. Pakabini ant langy brangias 
miestiškas užuolaidas, o jis rankas į jas šluosto.Aš liepiu tarnaitei grin 
dis išvaškuoti, o jis sukviečia kaimynus,jie prineša purvo, ir sėdi lyg 
niekur nieko, patifony suka ir juokauja, muzikos klausosi, ant grindy, 
spjaudo. Tau nepritinka gyventi taip,kaip gyvena_aplinkiniai.mažažemiai, 
tokie, kaip ju rūbai tau perprasti, o tu dar apžėlęs vaikštai. Ziurek , 
plaukai sprandą užželde, meška.

— Moč, drožk į miestelį ir pakviesk naujy kirpejy,tegu jis tavo 
vyry tuoj pony padaro. Kad tu nesulauktum, visai suponejo ooba.

-- Jis dar mane koneveiks, — apsiverkia žmona. ■— Nubaus tave 
Dievas uživisas mano ašaras, kurias aš per tave lieju.

-- Tete, nesiginčyk, eik persirenk. Riejatės,atrodo todėl, kad 
pergerai gyvenate, — ir Aldona paima tęva vesti į troby.

Bet čia jau visi trys pamato vieškelyje zmogy, kuris suka pas 
j uos. ,

— Jau ateina žentas. Tai man brač,vyras.zBe kepures, švilpauja, 
jaunas. Ir aš kadaise toks buvau. _ . •

— Pėsčias ateina... — ir moteriške nuliūsta,lyg atsispdusi 
šalia motinos kapo. — Negalėjo važiuotas... tai jau ir žentas^. Arba jis 
biednas, arba durnas. Nenoriu aš driskio žento. Na jau ir Maryte, rodos 
protinga mergina, rimta, o kokį išsirinko. Ne pasitikti nenoriu.

— Moč, palauk.
Bet žmona trenkia durim.
Žentas jau nebetoli, matyti, nurauna žolę, įsikiša į burny , 

kramto. Negana to - berny su mesiu į laukus važiuojantį suscabdo ir kal
basi su juo. Vienas kuris kažkokį juoky pasakė, nes abu_žvengia susiries
dami, paskui jis pavaišina berny papirosu, ir abu rūko. Jis dar stovi ir 
žiūri, kaip bernas nuvažiuoja.

■ i
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ir stoves, — susijuokia Aldona ir uždeda abi
— Kaune tokiy mažai. Jis man atrodo nepasėda 
nežinau.
“ " , žiūri į sodyby, lyg galvodamas, eiti

staiga griebia iš rankovės nosinę 
nustok. Močia pamatys, pražūsi, -

lyg galvodamas
ir mosikuoja.

■ juokiasi senis ir pa-

nosine.
nuo tamstos.Arba plau- 

. 'fra tokie 
atsisukda-

— Dabar jis stovės 
rankas ant sodo tvorelės. 
Kaip ji Maryte valdys, aš

Žentas dar sykį apsižvalgo, 
ar neiti. Aldona r" —_•

-p -- Aldona 
temia į viržy, kelnes.

Žentas prisiartina ir šypsosi Aldonai.
— Tamsta kvietei ?
— Ne, bite buvo prikibus, vos jy nuvi jau su
— Jai, turbūt, buvo nelengva skristi į šalį 

kai ja patraukė arba akys. Ji tamstos akis supainiojo su žiedai 
mėlyni žiedai - tik aš nežinau kaip jie vadinas, — ir prideda, 
mas į senį. — šuny, nėra?

— Nėra kaip tik.
— 0 kituose vienkiemiuose po kelecy.Kad užpuls, žiūrėk - kelniy ir 

nebėra. Gerai, kad su savim turiu adaty ir siūly.Jau du sykiu kelnes lo
piau. Koks jūsy sodas didelis ir iš viso ūkis gražus.Ar nori, tėvai, padė
siu medžius 'kalkinti?

— Galima, bet susitepsi.
-- Rūbai, tėvai, nesvarbu.
— Pasakyk tu šitaip mūšy močiai, tai aš nežinau kas bus. 0 šiaipjau 

dar, matyt, visko šiandie bus. Matyt ne šiaipsau pakaušis is pat ryto 
niežti. Tu nesistebėk, kad aš nepasipuošęs. ūnai, nespėjau. Tiek to, 
ar ne ? -

— Patys., niekai, — ir tuoj pat.atsisuka į Aldony.— Tamsta.čia 
stovi ir lauki. Gal pavasario ? Bet jis jau čionai. Aš visada laukiu pa
vasario ir jaučia jo bavimy. Užmini minkštos žemes šmotelį ir jauti, kad 
ji gyva.Stovi laukuose, skruostais vėjas slysta. Atrodo, kad tuojau kaž
kas ateis, toks pat kaip tamsta ir atneš tai, ko žmogui daugiausia reikia. 
Bet žmogui kiekvieną diena ko. nors trūksta.

— Klausyk, vaike, tyliau. Klius mums visiems, jei močia išgirs to
kias kalbas. Tu, brač, perplačiai užsimoji ir šito visai neslepi.Aldona , 
eik į troby, aš nenoriu, kad kilty barniai.

-- 0 gal man e.tiiš čia ? — pasiteirauja žentas.
— Ko tu dabar vėl, brač. Būk, regu tave bala,tik su Aldona neper- 

daug... ovtai ir ji kibty vėl...
— Žinot, aš noriu jus nufotografuot. 0 del nieky, jei tokiy4pasi- 

taikė, atleiskit. Bet panelė ir fotografuotis nenori.
— Pakaks kvailiuot, — ir Aldona nueina.
— Ko ji įsižeidė ? — acsiseda po medžiu žentas. — Aš čia pašilu 

sėsiu valandėlę ir nebetrukdysiu. Zinai,kaip gera eiti.Visur pavasaris, 
debesy nėra^ viskas auga. Kaip tau rodos, karas greit bus?

-- Ma nereikės eiti į kary.
-- Bet man reikės, o šitas mi 

kaip šiandie. Žuvy jūsy upelyje yra
— Daug.
—- Tai gerai. Man patinka žuvauti. Stovi sau .ant kranto ir daugiau 

nieko.Tu rūkai ?
— Ačiū.
Papirosy dūmai sklaidosi ir nyksta tarp obelies lapy.
— Kinam į vidy. Prieš močiy nepatogu.Moteriškė laukia, o tu čia se- 

lyg žuvautum.
— Bet ar ji tikrai laukia ?
-- Kaip gi. Dar ir pasipuošė. ■
— Tai*ky, tavo močia jauna tebėra, su svečiais mėgsta^juokauti ?
— Na ir liežuvis tavo. Neduok Dieve, jei būty močia išgirdusi, ky 

dabar pasakei. Ir man kliūty.

pasiliks, ir vejas bus toks pat

di

tu
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— Prikalbėjai apie močios aštrumų. Kaip gi aš dabar eisiu ?
— Kaip nors, brač. Slink, jei gali, atbulas.
-- Kad aš tingiu iš čia keltis. Gal tu šachmatais loši ?
— Kaipgi i geriausias apylinkes lošikas! Čia retai kuris lošia ir 

tuos pačius aš nulosiu. Aš losiu nuo jaunų dieniu. Kai tik tu atsisėsi su 
manim lošti, tuoj pamatysi, kad tai sunkiau negu pirštis mano dukteriai.

-- Patinka man tavo duktė.
Ir abu nueina į vidų..
Troba labai švari, stalas uždengtas. Prie jo stovi močia ir nelabai 

norom žiūri į įeinantį žentų.
0 jis nieko - rankų jai ištiesia,paspaudžia, nepabučiuoja.
—"Na, blogai, — sumurma senis ir nueina į savo kambarėlį,— baig

ta, Eik čionai.
— Tuojau, močių šnekinu. .
-- Mandagūs žmones vyresniuosius už save kitaip vadina, pagarbiai. 

Tamsta, rodos iš miesto, tai reikštų šį tų apie mandagumų žinoti.
-- Kur čia žmogus surinksi visus mandagumus. Kaip išeina, taip ir 

gerai. Jūs čia neblogai gyvenat. 0 kitur užsuki į trobų, tai nei grindų 
nei langų, tik vieni dūmai ir driskiai vaikai troboje. — jis nutyla,pa
sižiūri į. savo batus, į Aldonų ir prideda,— Kartais atsitinka taip, kad 
susieini kokį žmogų pirmų sykį gyvenime, pasakai vienų kitų žodį ir staiga 
jauti, kad nebėra kalbos. Aįsiprašau, einu su tėvu sulošti.

Dar sykį pasižiūri į Aldonų, a erodo nori pabūti su ja, gal plaukus 
glostytų, ar tik paklaustų, kaip ji jaučiasi dabar^ - ir jau senio kambary

— Uk, — susijuokia Aldona, — daug jis mate svieto,.žmonių,merginų.
— Bet Marytes jis negaus.Aš jį šiuo tuo pavaišinsiu, ir tegu sau 1 

kėliauja.Nesuprantu aš, Aldut, vieno dalyko, Maryte pati mus čia mokė man
dagumo, dailaus apsiejimo, o įsimylėjo tokį stuobrį. Juk jį netik mieste 
bet ir kaime geda bus žmonėms parodyti. Tuoj rašysiu Marytei laiškų, kad 
ji apsigalvotų, nes mano palaiminimo ji nagaus. _ . . . ■

— Kad mamai nereikės pyktis su Maryte ir vėl man sakyt, kaip jai 
rašyt. Man rodos, kad_jis Marytes nemyli._

-- Tai'jam tik ūkis, musų pinigai rupi ? Na, palauk, aš jį gražiai . 
iš čia išprašysiu.

— Bet pirma aš jį vis dėlto pavaišinsiu. 0 paskui mama daryk, kaip 
nori, -- ir Aldona nueina į virtuvų.

Tuo tarpu šachmatininkai pliekiasi.Žentas paėmė iš senio turų foru 
sakydamas, kad blogai lošia-, ir senis vis dėlto iš jo išlošia. Paskui jis 
duoda tokį patį forų seniui ir išlošia.

— Kaip čia gali būti ? — rėkia senis, — aš duodu forų ir išlošiu, 
Paskui tu duodi forų ir taip pat išloši.

Žentas jam duoda forų valdovų.Bet netrukus senis vis dėlto rėkia.
-- Tu palauk, kas per lošimas ? Žirgų ir prieš karalių ir prieš val

dovų pastatei. Kaip aš losiu netekus valdoves ? Prašau atstatyt ėjimų.
-- Negaliu.Ėj imas yra galutinis dalykas, nieko nepadarysi.
-- Jeigu tu šitaip loši, tik gaudysi mano klaidas, tai, žinoma, kad 

aš pralošinesiu. Ir vis dėlto man labai neaišku, kodėl tu išloši daųs man 
forų ir praloši gavus jį iš manus ■?

— Aš tau pataikauju. Tavo duktė man patinka.
-- Negausi dukters. Pas mus kitaip lošiama-. įsimanė matuot, kada 

lentoje beveik dar visa kariuomene. Pirma reik išsimušt, kad liktų tik ka
raliai ir vienas kitas -kareivis. Ir, be to, tu turi man visų laikų pralo- 
šinet,^jei tau tikrai patinka mano duktė.

Žentas jam bematant pralošia.Senis ima girtis.
— Taigi, pats matai, sunku tau su manim lošti.Vis aš išlošiu. Mat, 

aš iš pat mažens prie šachmatų.
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- Bet kodėl tu mano bokštu šiaip sau nuėmei ? Ar neužtenka valdo

vės? - . . ’ '
. — Valdovę tu’pats nusiėmei, o bokštę aš numušiau lošimo pradžioje. 

Atsimeni, su arkliu' kad rėžiau. ;
—-0 rūkyti pas jus galima?' ’ _

' — Prašau, pasako kaip tik dabar įėjusi Aldona. Ji stovi prie
durę, galvę į-sienę atrėmė, atrodo liūdna. —■ Prašau į valgdmęjį.

t .. " — Tu. eik, brač, aš čia truputį pasipuošiu. Tokį svečię nuločiau.
Kauniškis.- tai jums ne koks kaimynas seniukas. -Sakau gi, kauniškis. Duk
ra, vesk tę vaikinę, aš tuoj.

-- Tai giriasi mano tėvas. _ • •
— Aš jam tyčia pralošinėjau del tamstos.
Svetainėje laukia'dar labiau pasipuošusi, močia, bet ir išblyškusi.

Aiškiai matyti, kad ja ėda nereikalingo , svetimo_ž.mogaus buvimas._Juo_la
biau, kad jis taiko atimti iš jos dalį turto. Plėšikas, pagaliau.Jis įei- 
,na ramus su Aldona, nusilenkia, pagiria lagę gėlės.

Paskui įeina-senis, paskubomis pasipuošęs, viskas dabar ant.jo kaž
kaip kreiva, ' apikakl ė vos laikosi, kaklaraištis nusmukęs, kelnes ir ne
labai... 0 pats,biesas, kad smagus. .

.— Na,-tai kaip, valgysim? Aš gerai pasirodžiau prieš svečię, loš
damas šachmatais-, dabar ir pavalgyti galima. Tokia jau mano mada - mėgstu 
pasigirti. Sėskit visi, prašau. . _

Žentas atsisėda prie lango šalia Aldonos. Pasižiūri laukan.
-- Koks gabalas upės iš. čia matyti. Valtį turite?
— Taip, pavakariais iriuosi. Vanduo, tada buna visai ramus.

.— Jei aš"čia-pasilikčia iki vakaro , tai eitume abudu. Bet aš čia
negalėsiu būti. ■ _ v ■

Jis pataiso alkūnę ir netyčia nus.tumia žemen vazonę.S-is sudužta.
-- Bokštę nustūmė .Tikri šachmatai., pasakysiu. Baigta, pakaušis vėl

• ' niežti. .'■■■' ....
— Aš labai atsiprašau. ' _
— Nieko,Tamsta galėjai ir didesnį nustumti.Nustūmei manęjį, per

nai sodinau, — ir Aldona nusijuokia., ’ ' .
-- Bet nuostolis jums nedidelis, žmonės jus esate pasiturį.Aš, gal 

būt tyčia jį nustūmiau.z.mogę pažįsti iš to, kaip jis elgiasi truputį pa
liestas, sakysim,. netekęs'• vienos gėlės, vazono, .. - _

—- Kiekviena gėlė pinigę kaštuoja,"o pinigas yra viskas, — dabar 
įsikiša ir močia. .. ' • " v

— Kaip kam,man, sakysim-, pinigas nieko nereiškia. Aš šiaipsau gy
venu. Nuo upės iki upės, nuo vieškelio iki plento-. įdomu. Tam manęs už
tenka, bet. galvoti apie pinigus aš tikrai neturiu laiko.

— Tai kaip tamsta vedęs žmonę išlaikysi? Kiti duos? >
— Apie vedybas aš kaip ir negalvoju. . _
— Na, brač, visai matas,-- ir senis pasižiūrėjęs į išbalusię mo- 

čię visai paspringsta;:— Matas■trimis-ėjimais, kaip- kad-būna laikraščiuo
se '•■ uždaviniai. _

Žentas lyg.niekur nieko ramus, vėl atsisuką į Aldonę.
-- Kodėl Tamsta, nieko-nevalgai? Gal Šmotelį žuvies?-
— Aš pats jai paduosiu žuvies. Tu, brač, nevark, —atsistoja se 

nis ir pagalvoja - tai piršlybos, sunku suprasti. 0 gal jis Aldonai, ne 
Marytei peršasi?.-. ’ ■ __i .
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__ Kaip patinka? Matei, kas per žmogus? Žuvį rankose laiko ir val- 

go,gelp* sumušė, sėdi nepadoriai, prie tavęs kimba,nemoka mandagiai, sal
džiai kalbėti, pagaliau apie Marytę nieko neužsimena.Gal jis mano,kad aš 
pati pradėsiu jam dukterį piršti? Šito jis nesulauks- ir iš viso, — ji 
pakelia baisa__aš nenoriu,kad jis pas mus sėdėtu ir kalbetę. kaip lauki
nis žmogus. Tegu sau keliauja nuo upes iki upes.

Senis, išgirdęs močios barimosi, pašoka.
__ K, paibelis, karš t.ę bulvę nurijau. Dar sulošim?
— Kažin. Man jau laikas eiti. Aš jau pasilsėjau.
Pasižiūri laukan. _ "
__ Kyla vasariški, balti debesėliai.Vejo nėra. Žiūrėk koks šlifuotas 

atrodo upes vanduo.Saules nėra, ir diena pasidarė mažyte. Kad tik aš dar 
vienos gėlės nenumesčiau, nes kai aš pradedu, tai be galo.

-Ž Ko gi tu nuliūdai? Ar neišdrįsi pasakyti, koks reikalas tave pas 
mus atvijo? — ii- senis uždeda jam ant peties rankę.

-- Nieko daugiau aš neturiu pasakyti. Viskas. Man tik perkieta sė
dėti., — nusijuokia žentas ir atsistoja. — Taigi, jau eisiu, iki vakaro 
turiu pasiekti miestelį. 0 čia pinigai už sudaužytu...

-- Kę. tu . . .
Bet močia paima pinigę.
Duktė *
— Mama- _ .Ir paraudusi nusisuka į langę. Ji moto, kad į ūkį iš vieškelio suka 

dengtas automobilis. Sustoja kieme ir išlipa jaunas ponas.
-- Marytes sužadėtinis,-- pasako Aldona. — 0 tas,kuris dabar išėjo, 

ne mūsų žmogus. ■— Tai gaila, patiko jis man. Toks paprastas.Kalbi su juo kaip su 
senu pažįstamu. Tau tokį vyrę, Aldute', kę?

— Ko jus čia niekus kalbate? Bėkim pasitikti svetelio. Su mašina 
atvyko. Ponas koks. Su skrybėlė. — ir močia išbėga lauk.

Paskui ję išslenka senis,kasydamas pakaušį.
Pro lango matyti, kaip lankstosi prieš mocię tikrasis žentas, kaip 

jai šypsosi,bučiuoja rankas, tapnoja per pečius.Beveik keliu ant rankę. 
0 ji net verkia iš susijaudinimo.

Aldona pas juos neina. ’ . v .
Ji stovi prie lango, pro kurį matyti į vakarus nusisukęs, vieškelis 

ir jame tolstęs žmogus. Žmogus toks gyvas, valandėlę pabuvęs čionai ir 
dabar laisvai, vienas iškeliauja.Aldona pro virtuvę išbėga į sodę, iš čia eina į laukus, kur žaliuo
ja rugiai.Jie čia žaliuoja, vilnyja, nerimsta ir, atrodo, skundžiasi ta 
pačia beda, tuo pačiu lūdesiu, kurį čia atneše merginos širdis.-Valandėlę 
jai taip ilgu pasidaro, kad ji pasileidžia bėgti į vieškelį? norėdama pa
sivyti tolstantį ir su juo keliauti. _ .

Bet vieškelis jau tuščias. Ir iš viso, kur ji pabėgs ir ko begs 
iš gero gyvenime?

Jos tėvo į!: .yje vilnyja žali jaunučiai rugiai
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Ne pasaką tolimas kaimas 
paskendo migloj pamažu- 
Teviškes lūdnas atšlaimas... 
0 buvo ten, buvo grąžui

Klegėjo pavasario gandras 
ant mūs ę. kaštano ■ aukštai, 
žydėjo kaimynę. levendros 
ir kvapūs alyvę. žiedai.

.Ak, spaudžia krūtinę ir plėšo 
tos lankos, ta žemes daina- 
o gal jau, o gal negalėsiu 
sugrįžti - 
kaip vasaros saule - 
sugrįžt - 
kaip sugrįžta diena ...

0 gal tie pagojai žalieji 
jau niekad manęs nesulauks,. 
kur buinūs tikvikaū suėję 
per vasarę klykaus ir šauks ...

Gal ežero gimto Širvenos 
Pakranšię balti a j arai 
šlamės per visas mėnesienas: 
ne viskas, ne viskas, ne viskas gerai

Ne pasakę, tolimas kaimas \ ■ 
.paskendo migloj pamažu - 
tėviškės liūdnas atšlaimas ... 
0 buvo ten, buvo gražu'.-. . -
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1943 m. spalių mėn. Maskvoje įvyko konferencija trijų antantes - ’
JAV, B. Britanijos ir Tarybinės Rusijos, kovojusiu prieš trijų aliansa - 
Vokietiją, Italiją ir Japoniją. Pasitarimai buvo slapti ir diskusijų s'mulk- 
aemos ir eiga ligi šio, nėra žinomos plačiais pasauliui. Artimiausias kon
ferencijos tikslas buvo susitarti dėl operacijų koordinavimo karo laukuose, 
išdirbti sąlygas, kurios turėjo būti padiktuotos priešams, juos galutinai 
sutriuškinus ir apsvarstyti klausimą apie pokarinį Europos sutvarkymą.

Mažosios tautos, totalitarinių agresorių, aukos, tuomet tikėjosi iš
girsti pareiškimus ir dėl jų likimo. Tačiau nė konferencijos metu, nei po 
jos dalyviai nė žodeliu neužsiminė ap ie nugalėtojų planus dėl grąžinimo 
mažosioms tautoms laisvės. Šios gi, nustojusios savo nepriklausomybės dėl 
kaimynų brutalumo ir jų' imperialistinių užsimojimų, turėjo rimto pagrindo 
laukti^pozityvių pareiškimų iš antantes pusės, turėdamos galvoje 1941 m, 
rugpiūčio 4 d. Atlanto Charterio pažadus. Tas iškilmingas dokumentas juk 
skelbė pasauliui, kad ,po nacių tiranijps sunaikinimo visų okupuotų valsty
bių sienos bus atstatytos, kad net mažiausios tautos turėsteise pasirinkti 
sau valstybine santvarką, kad joms bus garantuotas laisvas ppsisprendimas' 
ir apsauga nuo baimės svetimos agresijos ir materialinio skurdo, ‘

1943 m« konferencija pavylė ne tik nuskriaustąsias tautas, bet ir nuo 
nuošaliai stovinčius observatorius. Tasai nusivylimas’buvo juo alsesnis, 
kad Maskva laike pačios konferencijos skelbė savo spaudoje apie Tarybų 
Rusijos "istorines ir strategines■vakarų sienas ir jos tvirtą nusistaty- \ 
mą nesileisti į jokias diskusijas dėl kitų "teisių". Todėl šaltai įverti- • 
na.nt padėtį, tikrai galėjo kilti įtarimas, kad Londonas ir Washingfonas 
tyliai pritaria šitokiems rusų nusistatymams.

Tuo metu karo galo aiškiai dar nesimatė, nors Wehrmachto galiir bu-- 
vo palaužta. .Hitlerio "nenugalimoji armija" skubiai traukėsi nuo Volgos 
ir Bono Bniępro linijos linkui, už kurios funreris žade jo . gintis ir iš
silaikyti. Anglo-saksai nors ir žinojo, kad vokiečių atsparumas buvo jau 

žymiai sumažėjęs, vis dar rodė didelio atsargumo, tartum, prilęisdami ne
tikėtumus, kurie visuomet yra galimi, ypač karo lauke. Antantė iaškiai 

matė, kad vokiečiu .kariuomenė buvo labai pavargusi, netekusi savo rinkti
nių dalinių ir kadrinių karių. Reicho gi viduje buvo pastebimas skurdas 
ir didžiausias gyventojų nusivylimas liguistu Hitlerio svaičiojimu apie 
i.OOO-metinį reichą. Bidžiausia .staigmena, žinoma, galėjo būti tokia, kad 
Berlynas eventualiai galėjo sugundyti Kremlių pasirašyti separating taiką 
/rusų istorija žino daug panašių pavyzdžių/. Gandai apie galimą .vokiečių 
-rusų sepatatinį susitarimą buvo skleidžiami iš Berlyno ir kais buvo ope
ruojama vokiečių okupuotuose kraštuose ir neutraliose valstybėse. Anglo
saksai tuomet' dar nebuvo padare desanto vakarinėje kontinento.pakrantėje 
ir rusai atvirai reiškė savo didelį nepasitenkinimą sąjungininkais už ne
pildymą tvirto pasižadėjimo sudarytį taipvadinamą, antrąjį frontą.'

Konferencijai pasibaigus, antanta paskelbė, kad Tarybų Rusij’a galu
tinai atsisako savo izoliuotos, politikos ir visus tolimesnius savo žygius 
strategijoje ir politikoje koordinuos uu' anglo—seksais. Toks glaudus plu— 
tokratinių Vakaru Bemokhetijų bendradarbiavimas su "socialistine" Rusija 
atrodė paradoksališkai, Naivūs observatoriai net įsivaizdavo, kad bolše—. 
vizmo apaštalai ir jų agentai tikrai nesikiš į svetimų valstybių vidujinį 
gyvenimą-ir nebesiknis jpo savo sąjungininkų valstybinės santvarkos pamay 
tais. Po 1943 konferencijos dažnai buvo galima išgirsti nuomonų žmonių, 
turinčių paviršutinį supratimą apie rusų ideologiją, kad Tarybų Rusija

' ■ p

■ . ■ ' ■ ' ' '
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jau. persitvarkanti .demokratizmo pagrindais ir rimčiausias tokio tvirtinimo 
įrodymas buvo Kremliaus neva paskelbtas kominterno likvidavimas ir yaria- 
mas sąžinės laisvės įvedimas Rusijoj. Net caro laiku .sinodas buvęs gražin
tas provo'slayu-bažnyciaif ‘ .

. ■ : . -^O-zityvūs korifcrehci jos' nutarimai buvo: trilypinio alianso ‘kapitu- 
.- liacįja ir antaritOs-ginkluotų pajėgų okupavimas. Reicho teritorijos eilei

- metų. Bet koki'ą Laisvą ir saugumą žadėjo ana .konferencija pavergtoms tau- 
. -toms? Ar.tikrai Amerika ir Anglija buvo nutarusios -palikti Rytų Europą ru

sų .’globai? Sunku buvo.prileisti, kad antante būtų.taip greitai užmiršusi 
At Rąnto Chart orio.iškilmingus pasižadėjimus ir Rooševelto pareiškimą Ame- 

-r-ik'os lietuvių delegacijai I94O m. spalių 15 d. ’ . .

, ' Šiemet. Maskvos konferencija susirinko visai ktt-okio'se- sąlygose: Rei
chas, j ati buvo, galutinai sunaikintas, vokiečių žeme.s jau buvo dalinai užlei 
stos kaimyninėms .valstybėms, globojamoms Tarybų Rusijos, o likusioji Vokie
tijos: teritori ja buvo administrupjama valstybių-hugalotojų.. Nors karas ir 
laikomas, baigtu prieš.du metus, tačiau apie, taikos sutartį’su Vokietija.

... tuo'-tarpu nekalbama. Keistai atrodo/ kad ir dabar, karą užbaigus, antantės 
valstybės, neužsimena apie Atlanto Charterį, nė apie mažųjų tautų pamintas 
teises. Gi tuo tarpu taikos sutartys Su Hitlerio vasalinėmis valstybėmis 

.yra jau^pasįrąsytės ir ratifikuojamos.
Šįkart Maskvos ■ kjonf er end j a užsitąšė’6 savaites. Joje^uvo daug 

ginčytai ir galų gale jokių svarbesnių' susitarimų nepasiekta. Konferenci
joj dalyviai jau neberado reikalo kalbėti vieni kitiems komplimentus. Prie
šingai, kaip derybų metu, taip ir šiandien męs girdime įvairių atsakomingu 
politikų nepaslėptą nuomone, kad už'konferencijos nepasisekimą-atsakomybė 
puola Kremliaus diplomatija, ,kuri ne tik neparodė noro tartis tokioje pat 

„dvasioje, kuri leido antantei taip greit’susikalbėti konferencijose: Jal
toje, Teherane,- Potsdame ir kitur; Angįd-saksų delegatai konstatavo, lęad ■ 
Maskvą'nori atsikratyti -savo-pasižadėjimų duotų anose 'konferencijose.."'

■■■ ■ Maskvos, tikslai yra puikiai suprantami tiems, kuriems prisiėjo turė
ti, daugiau raikau-su rusais; .-Šiame kare jie faktinei "laimėjo daugiausia: 
užėmė, visą .šilą, kraštų ir išsivežę iš jų daug-pramonės. įmonių,. Jei ko dar 
rųs.ams- trūksta,, tai netikiu teritorijų su didesniais gamtos turtais, -su- pasau
linės reikšmės uostais ir. su patogesnėmis pozicijomis. tolimesnei, ekspansi
jai,- kariškai ar propogahidinoi. Suprantama-, kad su-tokio mąsto sąjunginin
ku angį o-sak sems sunku bus susitarti-ir ateityje-.’

Kad rusams -t-ąika-, yra reikalinga daugiau kaip bet kuriam kitam kraš
tui., nėra jokios abejomės. . Tačiau atrodo, kad Maskvą ta problema įdomauja 
mažinusiai,' ir ji ruošiasi tolesnei ekspansijai į visus kraštus. Apįe'iš- 
leidimą iš. savp nasrų okupuotų kraštų- Kremlius visai nekalba. Tokioje si
tuacijoje' visa- tarptautinė politika atsirėmė į negyva tašką, (Sekanti antan
tes konf-erenci-ja- yra, paskirta .Londone jl-apkf. mėn. , bet ir j'i vargų' duos, 
gersnių vaisių, ;jek gyvenimas, neįne'š- kokių permainų-bendroje tarptautinėkė 
konjunktūroje. •• < '• r? ■ i , .

Tačiau, žiūrint į' dabartiną- būkl.ą, jau pastebimos ir pro.švaįstės. 
Pasikeitė anglo-saksU: visuomenės nuomonė. Jų politikai ir į t ak ingį '■ asmenys 
pradeda klabinti klausimus, kurie' prieš porą metų," bartum, niekam nekilda
vo, Jų apaugta. jau dažnai demaskuoja rusų gudrybes. Bendrai visuomenė te
nai pradėjo■blaiviau žiūrėtį.į.benradarbiavimą su Rusija. Pasaulis jau įsi
tikino, kad JAV-neieško kolonijų ir ne-grąsina niekėno saugumui. Jų užduo
tis yra sukurti ir stabilizuoti JTO, kur i v vėl irų. turės prisiimti atsakomy- 
b'ą už- taikos palaikymą, visame ,pasaulyje. Šitai-įrogr amai pritaria viso ė ‘ 1 
tautos, kurioms yra svetimos materialistinės tendencijos. JAV užimta pozi
cija sukelia viltis ir pavergtose tautose. Jei JAV pereina dabar į ofenzy
vą tai iš to gali daug tikėtis visi, kurie yra pasmerkti išnaikinimui.
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SENIEJI LIETUVIU RASTUOS PAMINKLAI

v "V v

;■ Seniausiu ligi Šiol žinomu lietuviškos-rastijos paminklu laikomas
Mažvydo katekizmas, apie kurį atskirai užsiminta. Tiesa, vokiečių kalbi
ninkas W.Nehrihg tarėsi suradus senesnį tekstą, būtent iŠ 1512 m. Tai bu
vo į šilko juostą įausti dainos žodžiai: .A.NO 1512 PAS MAMUŽES AUGAU

. WARGA NE ŽINOJAU PO DARŽUI WAIKSZ CZODAMA WAINIKITI PINAU ĖJAU ISZ DAR-
■: ZICZE DARZA VARTA WERAU- PUOLĖ MANA WAINIKITIS NU MANA GALWUZES MANA
i-'■ ■' Bet pažiūrėjus į tekstą ir rašybą, tuoj pastebėsime, kad čia daug

■ jaunesnis dalykas,, net ir patį daineles kalba nesenoviška. Tai greičiausia 
bus, kaip kalbininkai kad mano, ne iš 1512 m., o-iš 1812 m.

.1 ■ Kalbant apie senuosius lietuvių raštijos paminklus, reikia užsi
brėžti ribą, ligi kol siekia tas senosios raštijos laikotarpis. Kadangi 
Danielius Kleinas savo gramatikoje pirmasis mėgino nustatyti rašybos ir 
rašomosios . kalbos, dėsnius , tai su juo lyg .ir baigiasi seno ji lietuvių 
literatūra. Taigi kalbamasis laikotarpis apims.- šimtą metų su kaupu:, nuo

•- Mažvydo katekizmo 154-7 m. ligi Danielio Kleino lietuvių' kalbos gramati- 
.kos 16-53 m. ’ . ■ .

Pirmasis paminklėlis po Mažvydo raštų yra FORMA Chrikstimą, iŠ- 
. -leista Karaliaučiuje 1559. Knygelės'turinys liuteroniškų krikšto apeigų 
.vertimas. Gale Giesme duchauna. Versta iš 1558 m. Prūsų bažnyčios įstaty
mo. Vertėjas nežinomas,,priskiriama Mažvydui.

IŠ eilės toliau seka ne'sp.aufe'diąta prieš-Šį karą Karaliaučiaus . 
valstybiniame archyve saugoma priesaiką, kurią Tilžės, Ragainės ir Klai
pėdos apskričių lietuviai per savo atstovus 157-2 m. prisiekė Prūsų herco
gui Albrechtui Friedrichui. Priesaika’versta, vertėjas nežinomas, bet, 
sprendžiant iš galybės kalbos klaidų, buvo, vokietis.

Kitas toks rankraštis yra taip vadinamoji Wolfėnbuttelįo postilė 
. (atrasta Wolfenbuttelio bibliotekoje.) iš 1573 m. Tai ne originalas, o nuo- 
■raŠas. Kas postilę parašė, -žinių nėra. Iš kalbos sprendžiant jį ne Prūsų 
lietuvio, o rytiečio lietuvio darbas,. Postilė iš dalies versta iš vokiš
ko ir lotyniško originalo,- iŠ dalies originaliai- parašyta.'•

’ Ir 1578 m. įsakymas;du. to paties aplinkraščio tekstai, nors tu
rinys/ vietomis ir skiriasi) Tilžės ir Ragainės apskričių bažnyčioms, kad 
jų parapijiečiai mestų pagoniškus papročius ,ir prisilaikytų'bažnyčios.į- 
sakymų, priklauso prie rankraštinių paminklų. ■

Sekantis, kiek didesnis įnašas,yra Mažvydo;-bendradarbio Baltrą-- 
miėjauš V,-i lent oi, 1525-1587) . Vilentas kiląs -iš didžiosios Lietuvos, 
smulkiųjų bajorų. 1546 m. randame jį įsimatrįkuliavusį Karaliaučiaus uni
versitete.' 155.0 m. jis buvo iššvestas kunigu(pastor- Lithuanus)-.: Senia,usį 
jo vertimai tilpo. Mažvydo giesmyne. 1579 m. jis išleido du savo, paties 
vertimus ENCHIRIDION^;mažąjį Liuterio katekizmą) ii EUĄNGELIAS BĖI-EPIS
TOLAS, iš kurių įžangos kaip tik’ir sužinome, kad pirmasis 1547 m. kate

kizmas yra Mažvydo darbas. ’ . ’
Einant-kronologiŠkai, prie lietuvių raštijos paminklų tektų -., 

priskirti ir įvairius mažmožius, užrašytus mozūro Stryjkowskio-lenkiškoje 
kronikoje 1582 m. .....

Prie smulkiųjų paminklų priskirtinas, ir, 1-589 m. spausdintas Prūsų 
valdžios įsakymas prieš keliaujančius, škotus ^kromelninkus". ;. ; ■ .

Produktingesnis yra Jonas B r e t k ū n a s(1536-16O2), gimąs 
sėnprūsių žemėje, netoli Friedlando. Karaliaučiaus u-te matrikuliacijos
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knygoje užrašyta: Johannes Bretke, Priedlandensis. 1563 m. buvo Labguvoje 
kunigu, o 1587 n. paskirtas lietuviu kunigu Karaliaučiuje. Savo pavardę 
rašė ir vokiškai - Bretken, ir lotyniŠkai-rBretkius, ir tik lietuviškuose 
veikaluose lietuviškai-Bretkūnas. Vargiai, ar pats buvo lietuvis, nors 
lietuviu kalbos dvasią gražiai pajautė, matyt, ją iš mažens gerai mokėjo. 
IŠ jo raštą žinomi: 1. Giesmes Duchaunos(su Mažvydo "Paraphrasin''). 1589 m., 
2. Kolektos^KOLLECTAS Alba Paspaįitas Maldas) 1589 m., 3. viso Švento Rašto 
vertimaslrankrašty) , pradėtas versti 1579 m- ir 4. PostilėjPOSTILLA) 1591 E1- 
Išversdamas visą Šventąją Raštą.-, Bretkūnas atliko milžinišką darbą. Dirbo 
beveik dvylika metą. Del konsistorijos biurokratiškumo knygos spausdinimas 
buvo vis užtęstas. Ir tik 1599 m. konsistorija pasiūlė hercogui nupirkti 
rankraštį. Valdžia sutiko. Kol vertėjas buvo gyvas, tol jis klebeno ir 
rūpinosi jį išspausdinti. Bretkūnas pasimirė 1603 m.,-’Šv. Raštas taip ir 
liko neiŠspausdintas.

Bretkūnui priskiriamas ir 17-giesmią su gaidomis kancionalas, 
išleistas 1589 m.

katekizmą ir Wujeko postilę. DaukŠavbuvo lietuvią bajorą 
daug .teturima žinią. Valančius savo.Zemaičią Vyskupystėje

Besklindant protestantiškom knygomis Prūsijos,, kas reformatams 
labai palengvino propagandą, atkiuto ir katalikai. Iniciatyvos ėmėsi di
delis Lietuvos patriotas, Zemaičią vyskupas Merkelis Giedraitis. Jo para
gintas, Zemaičią kapitulos • kanauninkas Mikalojus D a u k š al.1527-1613) 
išvertė Ledesmo 
kilmes. ..Apiece
rašo: 1'K.Mikola Daukszus Zamajtis, Warniu kanauniks, Betigalas klėbons ir 
Kražių altprista, wirs buklus ir diev/pbajmings, gieraj mokieje lotinisz- 
kaj, lankiszkaj ir žemąjtiszkaj." Vyskupui perkeliui Giedraičiui mirus 
1609 m., Daukša valde Zemaičią. vyskupiją, kol'1610 m. buvo paskirtas nau- • 
jas vyskupas.

' Giedraitis ir Daukša buvo^reformacijos priešininkai ir savo raš
tais' atgaivino kataliką bažnyčią Žemaičiuose.

Daukšos katekizmas,KATHEGHISMAS ARBA MOKSLAS kiekwienam kriksczio- 
nii priwalvs, buvo išleistas Vilniuje 1595 m. Teišliko tik vienas egzem
pliorius, Buvo saugojamas Vilniaus viešoje bibliotekoje, bet per pirmąjį 
di-'įįį karą buvo išvežtas Rusijon^ Verstas.- ne iš. originalo, nes katekizmo 
autorius buvo ispaną jėzuitas Jokūbas'Ledesma, o iš'lenką vertimo.

Daukšos; postilė, Postilla OATHOLICKA, išleista 1599 'm. taip pat 
Vilniuje, yra svarbiausias'iš'visą lietuvišką tekstą. Postilė parašyta 
lenką jėzuito. Jokūbo V/ujeko. Lie.tuviško vertimo yra keletas originalinią 
egzempliorią. Vytauto Didžiojo U-taš postilę atfotografavo ir 1926 m. ją 
išleido. Postiles, kuri apima'evangelijas ir visą metą sekmadienią pamoks
lus, pradžioje yra visokią prakalbą, kurios- nevisuo,.e egzemplioriuose ■ 
vienodos. Iš tą prakalbu paminėtina yra lenkiškoji prakalba skaitytojams, 
kur Daukša pasirodo karstu lietuviu patriotu, begindamas lietuvi'ą Kalbos 
teises prieš lenkintojus ir peikdamas jos niekintojus, kurie-, anot Dauk
šos, yra iš prigimimo lietuviai, bet -savo kalbą užmiršta' ir jos gėdisi.

Daukšai priskiriamas ir 1595 m. Vilniuje išleistas "Trumpas Budas 
Pasisekimo, arba: ižpažinimo Nūdemiu". ; ■ ;

' 1598 m. Vilniuje pasirodo kalviną katekizmas, kairėj pusėj su 
lenkišku, dešinoje su lietuvišku tekstu. Katekizmas- buvo paruoštas lietu
vio bajoro ir karšto reformato, Vilniaus vyr.tribunolo raštininko-Melchio- 
ro Petkevičiaus.' • • A •

Po poros metą, t.y._1600 m., Vilniuje pasirodo ir kalviną posti
lė. -Kai kas vadina ją -"Morkūno Postile", nors -niekur nepažymėta, kad Mor
kūnas būtą ją vertęs. Jokūbas Markov; icz-Mor kūnas tuo laiku turėjo Vilniu
je spaustuvę ir postilę išspausdino. 1600 m.- postilė yra jau- antras lei-
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dimas. Pirmo leidimo nėra užsilikusio.
Tais pačiais metais Karaliaučiuje išėjo žemaičio varniškio, Ragai

nės klebono Simano Vaišnoro s< 1545-16'00) Zemczuga Theologischka. 
Ją sudaro įvairus paaiškinimai svarbiausiais liuteronų, tikybos klausimais.

1605 m. Vilniuje pasirodo kįtas Ledesmo katekizmo vertimas, taip 
„vadinamas Rytiečių katekizmas. Versta iš lenkų kalbos.' Vertėjas jėzuitas, 
’bet vardo nepasisako. Viena tik pattiriama, kad Daukšos vertimas, būdamas 
žemaitiškas, lietuviams, t.y. • rytiečiams, buvo nesuprantamastodėl reikė
ją jį "lietuviškai" išversti. Tekstas- nevisur Su Daukšos tekstu sutinka.

■ Prie.smulkiosios to laiko raštijos reikia priskirti ir italo kro
nikininko Aleksandro_Gv,-agninio kronikos--1611 m. lenkiškame vertime įdėtas 
;MžemąitiŠkas" Tėve Musų, kuris faktiškai ne žemaitiškas, o grynai rytie
tiškas. : ■■ ■ - '
: - Į- 1612 m. ■ vokietis kunigas Lozorius Sen’gstockas, studija
vus Karaliaučiuje ir kunigavus Verdainėj, Rusnėj, Klaipėdoj ir pagaliau 

.Karaliaučiuje, išleido GIESMES Chriksczionischkas'ir Duchaunischkas. Gies- 
•mės vietomis su gaidomis, jos paimtos iš Mažvydo, Bretkūno, Rapalionio,
Vilento, Blotno bei Šduikonio. Tas giesmes jau Mažvydas žinojo. Naujos tik 
šių-autorių: Vaišnoro, Jomanto į Aleksandro Radūnįpni'o ir VirČinsko.

•Lenkų kalvinas Jonas Lasickis-Lasicius savo žinomoje knygutėje
"Dė'diis Samagitarum.išėjusioje 1615 m., mini,taip pat kelis sakinius 

■iš.senovės lietuvių■tikėjimo. Turint labai maža medžiagos apie-senovės
lietuvių mitologija, Šios Lasickio-nuotrupos yra svarbios, nors jų tikrumas gana, miglotas. . ■ *

1616 m. Vilniuje išeina Agenda parva,.t.y. katalikų bažnyčios 
apeigų-aprašymas. Krikšto, jungtuvių, komunijos ir paskutinio patepimo

■ formulės yra lenkų, lietuvių, ir vokiečių kalbomis.
. Lietuvis Jonas R ė z ak 1576-1629), kilimo tilžietis, studijavus 

Karaliaučiuje,, mokytojavęs Tilžėje, o paskui kunigavęs Tolminkiemyje ir 
Karaliaučiuje, išleido 1025 m. Dovydo psalmes, PSalteras Dowido. Psalmynas 

. yra nekas kita,- kaip tik Bretkūno biblijos Šeštosios dalies ištaisymas.
Kairėje pusėje vokiškas Liuterio tekstas, o dešinėje lietuviškas.

1629 m. garsusis Lietuves pamokslininkas, Vilniaus jėzuitas Kons
tantinas- Sirvydą sk1579-1631), graikų, lotynų ir kitų kalbų žino
vas,- išleido Vilniuje•savo garsiuosius PUNKTUS'SAKYMŲ, t.y. postilę su 
pamokslais sekmadieniams ir šventėms. Tekstas vienoj pusėj lietuviškas, ki
toj lenkiškas. Šiuo atvėju reikia pabrėžti, kad lenkiškasis tekstas yra 
verstas iŠ lietuviškojo. Veikalas išėjo per du kartus; pirmoji 1629 m., 
o antroji Sirvydui•jau mirus 1644vm.

Be minėtų punktų sakymų, Sirvydas išleido lenkiškai-lotyniškai- 
lietuvišką žodyną 1629 m. Jo išėjo penki leidimai. Sirvydas išleido taip 
pat ir pirmąją lietuvišką gramatiką, Clavis linguae Lituanicae, tik gaila, 
kad tos 1630 m. Vilniuje išleistos gramatikos neišliko'nė vienas egzemplio
rius. ' ;

Nedidelis paminklėlis yra ir„Šiaip' jau nežinomo- Benedikto Petra
vičiaus lietuviškas eilėraštis CARMEN LITVANICUM..., skirtas prancūzui 
Nicolas Claude Eabri de.Peirese, Minėtas prancūzas buvo didelis mokslinin
kų Šelpėjas. Jam 1637 m. staiga mirus, velionies garbei 1638 m. lomoje 
buvo išleistas leidinys, 'kur tarp straipsnių ir eilėraščių 40 kalbomis 
buvo ir Šis lietuviškas eilėraštis įdėtas.

Mažas veikaliukas yra ir 1641 m, Vilniuje išleistas bažnytinių 
apeigų ritualas. Krikšto ir jungtuvių formulės lenkų, lietuvių ir vokie
čių kalbomis.
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Prie smulkiųjų priklaušo ir Vokiečių literatui bei vokiečių kalbos 
nuo svetimybių valytojai Pilypui von Zesen skirtos kelios eilutes. Jos 
tilpo von Zeseno garbei išleistoje knygutėje 1647 m. Jų autorius nežinomas, 
padėti tik inicialai P.L.R.S.

1648 m. lenkų karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vladis- 
lavui IV Zigmantui ir karalienei Liudvikai Marijai lankant Lukiškius, aukš
tieji svečiai tarp sveikinimų 18 kalbomis buvo pasveikinti ir lietuvišku 
eilerašČiu VER LVKISKANVM, kur kartu buvo ir lenkiškai išverstas.

Nedidelis yra ir 1651 m._priesaikos tekstas Upytės teismo aktuose. 
Iš teismo aktų pasirodo, kad rykunė Ona Jurgaite prisiekė, kad pono Losono 
dvariškis Povilaitis su savo šunum jai pavogė penkias avis, kurios jos 
pono Pausleisko lauke ganėsi. Avių kaina buvusi po 80 lietuviškų grašių.

1653 m. išeina Kėdainiuose KNIGA Nobaznistes Krikščiomiszkos, kuri 
viename tom-’ apima tris atskirus kalvinų raštus: giesmynų, Summų arba Trum
pų Išguldymų Evangelijų ir Maldas Krikščioniškas su Katekizmu. Toji knyga 
yra antras leidimas, pirmo, leidimo, išskyrus giesmynų, neišliko. Po bendros 
antraštės seka eilėraštis, skirtas Jonušui Radvilai. Eilėraštis parašytas 
Kėdainių burmistro Stepono Jaugilos Telegoslinicialai S.I.T.).

vSekantis iš eilės eina vyskupo Petro Parczev/okio aplinkraštis, ragi
nantis Žemaičių vyskupijos žmones nusikratyti visokių pagoniškų papročių. 
Kada aplinkraštis rašytas, nežinia, reikia spėti apie 1656 m., nes tada vys
kupas vizitavo savo vyskupijų. Parczewskis pats nebuvo -žemaitis, nes, anot 
Valančiaus, pirma vyskupavo Smolenske, taigi ir aplinkraštis ne jo paties 
rašytas.

Daug ginčų ir nuomonių skirtumo sukėlė kalvinų biblija, dažnai 
Chyliriskio arba Londono Biblija vadinama. Vieni bibliografai sako-, kad jų 
iŠ lenkų kalbos vertus' tūlas Chyliiiskis, kiti sako, kad jis tik pinigus 
rinkus ir spausdinimo darbų iš Londono prižiūrėjus, o jų -išvertų kunigai 
Jurgis Skro.dekis ir Jonas Bor^ymowskis. Kaip ten bebuvo, bet kalvinų Vilniaui 
sinodas 1663 m. nei biblijos1 vertimu, nei Chylinskio(mirė 1668 m.) pasiel
gimu su surinktais pinigais nebuvo patenkintas. Knygos buvo išlikų trys eg
zemplioriai, bet nė vienas nepilnas.

Ir taip paskubomis bebėgdami prieiname prie Danielio K 1 e i no 
(1609-1666), kurio lietuviškieji raštai lyg ir baigia senosios lietuvių 
raštijos laikotarpį. Danielius Kleinas. Karaliaučiaus 1623 m. matrikuliaci- 
jos knygose įraštas Daniel Klein, Tilsensis Borussus, taigi Prūsų vokietis 
iŠ Tilžies. 1637 m. pradėjo kunigauti Tilžėje. Kleinas sudarė naujų giesmy
nų ir maldų knygeles ir abu veikalu išleido 1666 . Bet Kleinas daug žinomes
nis savo lotyniškai parašyta lietuvių kalbos gramatika. Jis buvo geras lietu
vių kalbos Žinovas. Prūsų, valdžiai įsakius kunigams paruošti lietuvių kalbos 
gramatikų ir. žodynų, Kleinas patiekė ne.t tris rankraščius: lotyniškų lietu
vių kalbos gramatikų, tų pačia gramatikų tik sutrumpintų vokiškai ir vokiš
kai lietuviškų žodynų. Vyriausybė visus tuos tris veikalus priėmė ir 1653 
Karaliaučiuje išleido lietuvių kalbos gramatikų lotyniškai 
Litvanica, o 1654 m. 
dingus.

Sirvydo

novas. Prūsų., valdžiai į
žodynų, Kleinas patiekė net tris rankraščius: lotyniškųvlietu-

m.
., Grammatics

ų pačių gramatikų sutrumpintų vokiškai. Žodynas yra

Kleino gramatika yra seniausioji lietuvių.kalbos gramatika, nes 
Glavis linguae 'Lituanicae, kaip jau buvo minėta, yra dingus.'

bi
;>
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Ateina ji maža 
O skruosteliai

21
E r i k Axel

Karlfeldt

papievėm Sjugareby, 
josios taip ružavi,

Kaip rožytės tos. laukines, kur nuo kelio aug toli 
Nėra kur dulkiu ir kur niekas nesišvaisto.
Kaip t»-xeliais tu atėjei, jei nenudegei saulutėj?
Ką svajojai, Marija, ir ką jautei krutinėję jaunutėj, 
Jei kraujas.tau nekaip visiems kad kaista? .
Iš plauką tavą toks sklinda žvilgesys!
Kakta tavoji-lyg mėnulis išsiriečia, 
Kai per Bergsango kalniukus keliauja jis 
Palinkus, baltas ir pro kryklią krūmokšnius šviečia.

Vakaris vėjas dvelkia sinovadais apaugusiam šlaite, 
Gelsvi žiedai leliją skamba ramybe.ir švente.
Vos beaužvengia kumeliukas, ožiukas meksi vos tvarte, 
Kregždžią lizduose ir gojuos vos vos pypsėjimai dar lenda. 
Dalarnos dabar gi vyrai su mergaitėm vaikšto poromis visi, 
Kiekvienas trokšta juk tavęs, tarp ją tu išrinkta esi, 
Kam keliauji tat viena mintyse giliai paskendus?.
Tu lyg mergaitė grįžus po komunijos pirmos, 
Kai ji Sekminią tylią naktį budi 
Drebančia širdim., o visos mintys -jos 
Girdėtuos žodžiuos, stebūkluospatirtuos dar gludi.

GrįŠk atgal, Marija, jau vakaras vėlus gana, 
Mamytė nekantraus, .kad klydinėja vienui viena. 
Maža esi ir kaip šakelė karklo trapi tu ir silpna, 
Mi$ke juk vaikšto meškos pikčiausios pačios. 
Ak, tavo Ženklas ir globa yra ta rožė, ką neši, 
Iš dieviško darželio angelo gėlė duota tau Ši, 
ūžmint gali tu ant dagią ir ant gyvačią. 
Ilgas spindulys nuo vakaro žaros toli 
Žėrėdamas viršum Siljano pasikloja - 
Jaunosios kelią tu dar Šį vakarą gali 
Ir per siaurutį drebantį lieptelį nueit į roją.

Iš švedą kalbos išvertė Juozas L i n g i s 
; - ■ .. h

Erik Axel Karlfeldtl1864-1931) vienas iš žymiausią Švedijos poetą, kilęs 
iŠ Dalarnos(Dalikarlijos). Ilgą laiką buvo Švedą Akademijos sekretorius.
Tuo po savo mirties gavo Nobelio premiją. Šis eilėraštis paimtas iŠ ciklo • 
"Dalarnos tapyba rimais". Toji tapyba yra liaudies tapyba šienoje(tiek po
pieriuje, tiek drobėje). Motyvai daugiausia iš Šventojo Rašto, bet aplinka 
ir apsirengimas yra dalaniŠki, liaudiški. Paveiksluose nėra jokios propor
cijos, jokios perspektyvos. Marija kaip tik paimta iš tokio paveikslo, iŠ 
po poeto plunksnos išėjo ji dalarnietė. Eilėraščio fonas taip pat Dalarnos 
vietovaizdžio iškarpa. Sjugarebylsk.Šugardbu) - kaimas, kur poetas gyveno 
Bergsang - vieta miške, Siljanas- - didžiausias Dalarnos ežeras.
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Vytautas

Mačernis
PIRMOJIVIZIJA

Kai išbundu vidunakty klaikiam, ir ima širdį plakti,
0 smilkiniais tiksent kančia,
Vėl užmiršti vaizdai, lyg pelkių šviesos rudeninę naktį , 
Praeina pro mane.
Ir aš matau gimtinį šiaurės kelię
I saulę degančius namus.
Ten pats vidudienis. Mergaite skambina pietums varpeliais, 
Ir ję skambėjimas toks linksmas ir saldus.
Tokią.tyla. Ji, kaip kančios pribrendęs lašas,
Į kaitrę sunkias pamažu. ' ■ • ’
Ir saules spinduliai ant klevo lapę, laša'
Ir, lyg medus, nutyška tarp šakę. . ■ .> ■
Bet vakaruos antai jau temsta skliautas ...
Kažkur toli dundėjimus girdžiu ...
Turbūt ateina vandenys ant medžię šviesę nuplauti 
Ir atgaivint laukę.
Tikrai ateina jie. Po orę vaikosi perkūnijos oželiai, 
Ištiesę giedančius sparnus.
Gėlės taurėj; miegojęs vejas kelias
Ir ima medžiai bust.
Ir štai pirmi lašai ■'šiušena lapais , 
Ganioja viesulas šnarenančias liūtis-sodrias. 
0 nuo stogę žaltvykslėm čiurkšles plepa, 
Upeliais sriūva į valkas.
Melsvi .žaibai ..vągo ja skliautus. Šniokščia debesys ir žeme 
Ir dundesys vis nebaigia aidėt ...
Bet pamažu nušvinta pašaliai sutemę ,
Ir audros tyla, lygiai vandenys įšsekusioj versmėj
Iš debesies suspindi saule ir vyturėliai juokias ... 
Žvelgi — rasotom pievom atbrenda pavakarys.
0 ežero melduos pablūdusi lakštute suokia , 
0 garsina sodus strazdę giesme skambi. •
Gireit vakaras. Iš■lauko grįžta tėvas į namus, kiemu atbėga šunes , 
Ir vakarienes dūmai iš raudono kamino jau driekias pažemiais .
Linguoja vejas Obelę- viršūnėm, ■
Ir krypstančię langę stikluos jau paskutines šviesos, baigia žaist .
Ramu jau tėviškėj. Menulis pro klevus į kiemę žiūri.
Naktis rami.ir dieviškai skaisti ...
Tik pas mane klaikus vidunaktis, tik pelenūps maža ugnele gūri , 
Ir baisiai daužosi širdis .
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V. J. Karas

Amerikos lietuviai ir Lietuvos reikalai.

Nereikia, rodos aiškinti, kad šiuo sunkiu lietuviu tautai lai
kotarpiu Amerikos lietuviu vaidmuo Lietuvos reikaluose yra ypatingai, 
svarbus, Tie du trečdaliai lietuviu tautos, kurie pavirto raudonojo im
perializmo auka per antrąją sovietu okupaciją, kruvino bolševiku, bato 
prispausti, desperatiškai kovoja už savo gyvybę. Jie atskirti geležine, 
rusę, uždanga nuo viso pasaulio, jie neturi net galimumo patys apeliuoti 
į pasaulio opinija prieš žiaurę Lietuvię tautos naikinimą, kurį yra.už
simoję okupantai .Taip pat sunkioje būklėje randasi dešimtys tuksnačię 
lietuvię tremtiniu, išblaškytę šiandien po visę pasaulį. Ir jiems daz -. 
niausią tenka sukaupti visas savo jėgas tik tam, kad apsirūpinti reikalin
gu gyvybei palaikyti duonos kąsniu. Tik tas lietuvię tautos trečdalis , 
kuris dar prieš antręjį pasaulinį karę buvo atsikėlęs į Jungtines Ameri
kos Valstijas, kuris čia anksčiau susikūrė pakenčiamas.gyvenimo^sęlygas, 
turi fizinį galimumę rūpintis Lietuvos reikalais, kelti balsę už Lietu
vos laisvę. Gyvendami laisvoje demokratinėje šalyje, Amerikos lietuviai 
nėra savo tautinėje veikloje suvaržyti. Priešingai, būdami Amerikos pi
liečiais ir bendradarbiaudami su kitomis tautinėmis tę piliečię grupėmis, 
jie sudaro impozantinę rinkikę masę, kuri gali turėti įtakos tiek vieti
nei - atskirę valstiję - tiek centrinei J.A.V. vyriausybei. 0 tikslas, 
del kurio Amerikos lietuviams šį k-artę reikia veikti, yra kilnus, taip ne
abejotinai išplaukia iš demokratinu šalies pažiurę ir tradiciję, kad Ame-r 
rikos lietuviai turi, galima sakyti, labai palankię savo veikimui dirvę. 
Juk lietuvos laisvei yra priešingi tik Maskvos agentai - komunistai. Bet 
kai Amerikos visuomene arčiau susipažino su bolševizmu, ji stoja prieš jį 
į atvirę kovęl Tad talkininkę, kovojančię už Lietuvos ir kitę raudonojo 
imperializmo pavergtę tautę laisvę eiles Amerikoje smarkiai auga.Amerikos 
lietuviai, kaip kovos pries bolševizmę.pionieriai šitame kontinente, pra
deda įgyti jau tam tikrę aureolę Amerikos visuomenėje, nusigręžusioje nuo 
komunizmo.Taigi, Amerikos lietuviams belieka tik tinkamai įjungti Lietuvos 
reikalę į tuos šūkius, kuriuos demokratine Amerikos visuomene iškelia 
šiandien kovoje prieš bolševizmę.

Amerikos lietuviai tai supranta, jie išnaudoja kiekviena progę 
Lietuvos reikalui kelti.Jau deda pastangas, kad lietuvię tautos tragedija 
kaip nors būtę palengvinta. Tuo tikslu yra šaukiami lietuvię suvažiavimai, 
siunčiamos į sostinę delegacijos, rašomi ir įteikiami pasaulio galiūnams 
memorandumai, reikalaujant Lietuvai laisves. Maža to, Amerikos lietuviai 
yra pasirįšę gelbėti nuo bado ir ir šalčio tuos dešimtis tūkstančiu pabe- 
gelię, kurie šiandien skursta įvairiuose Europos kraštuose^ Ję centrine 
šalpos organizacija BALE savo duosnia ranka jau_išgelbejo ne vienę 
tūkstantį skurstančię lietuvię- tremtinię bei pabegelię. Nuo BALFo neat
silieka ir kitos Am. liet, org- jos. / Tęsa senačiame puslapyje /
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Kai tik aukštyn aukštyn pakylam iš 
Ir blizganti kalnai nušvinta prieš 
0, Viešpatie, tada mes krintam, mums sunku 
Kalnai mums per aukšti ir per silpna širdis

niky 
akis

i .

:Kerštinga nuodėme slėny suranda mus 
Ir rožiy žieduose ir lupu saldume .. 
Sutinkame visur pabaltintus grabus 
Ir šaukiame su jais: pirmyn, tolyn eime !

Ii’ tango ir maldas sujaukiame kartu - 
Ir Dievas ir velniai ant mūšy aukury . 
0, Viešpatie, tikrai gyventi mums sunku 

daug svaigiy žiedy už dury, praviru
■ . - i S' ; ■

0, 
Per

r

i

Tyss
Galima sakyti, kad k-xcxxvxcxxy uvo u-L^auxzjaxxjua xx jjavxcxxxtxx 1XC izl'•
viai amerikiečiai išsiunčia į Europy šimtus ir tūkstančius siuntiniu su 
maistu ir drabužiais.

Taigi, Amerikos lietuviai vėl įrašo į Lietuvos istorijy gražy, 
broliško solidarumo lapy, lygiai kaip ir per pirmyjį pasaulinį kary. 
Už tai lietuviy tauta bus jiems tikrai ir amžinai dėkinga.

kiekvieną dieny tos organizacijos ir pavieniai lieti-'.

U 1-
V. J. Karas 
Tuebingen 1947
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Dr. J. šaulys

DO VASARIO 16 DIENOS

/Tęsinys iš praeito numerio/

Bet tuo momentu ne tai buvo svarbu, nes' būsimas Gracho karaliavi
mas, turint omenyje bendrą karo eigą, buvo jau gana problematinis. Dau
guma L. Tarybos narių pastūmėjo, man rodos, ptiimti Erzbergerio pasiūly
mą paprasti politinės taktikos sumetimai: sumaišyti besiriejančių už Lie
tuvos, grobį imperialistų kortas, metus jiems nauja ir nelauktą Lietuves 
karaliaus kortą. Kitaip sekant, į visus unijų bandymus ir sumanynus už
karti mums Sachsų ar Prūsų monarchus L. Taryba atsakė: mums jūsų unijos 
nepakeliui, o jei privalome turėti savo priešakyje monarchą, tai renkamės 
jį petys ir tomis sąlygomis, kaip mums atrodo patogiau.

III.
Lietuvos Taryba 1'918 m. liepos 11 d., remdamos savo Lietuvos ne

priklausomybės atstatymo pripažinimo aktu iš vokiečių pusės, nutarė toliau 
vadintis "Valstybės Tryba".

■Tęsdama savo posėdį toliau, Valstybės Taryba tą pat dieną padarė 
daugumos nutarimu dar du sprendimu:

1/ Turėdama omenyje esamą Lietuvos.padetį ir politikos konjunktū
rą, Valstybės Taryba randa tinkamiausią Lietuvai valdžios formą konstitu
cine paveldimą monarchiją su kataliku karalium priešakyje;

- 2/ Valstybės Taryba, siekdama skubaus valstybės atstatymo ir grei
tesnio Lietuvos vyriausybės sudarymo, renka kunigaikštį Vilių iš Uracho, 
Wuertenbergo grafą, Lietuvos karalium ir kviečia jį hreičiau apimti’ Lietu
vos sostą Vilniuje.

Pranešdamas apie tai savo 1918 m. liepos 13 d* raštu Vokietijos 
reichskanzleriui, Valstybės Tarybos pirmininkas prašė, kad būtų suteikta 
V.L. delegacijai,'susidedančiai iš V.T. prezidiumo narių, greit galimybė 
patiekti tu os čia minėtus nutarimus Vokietijos kaizeriui, kaip lygiai 
kunigaikščiui Urachui.

įvykus V. Tarybos nutarimas apie k'araliaus išrinkimą buvo vokie
čiams nelauktas ir nesitikėtas: tai buvo visiems jų planams didelis .smū
gis, iššaukus vokiečių spaudoje- visą audrą puolimų prieš V. Tarybą.

T.P.m. liepos.13 d. V. Taryba, pasitraukus iš jos trims nariams, 
būtent-: S. Kairiui, Ii. Biržiškai ir S. Narutavičiui, nutarė savo sąstatą 
papildyti, remdamos išrinkusios ją Vilhiaus konferencijos nuostatais, 6 
nariais, būtent: dr, J. Alekna, dr. R. Draugeliu, Ii. Yču, kun. J. Purickiu, 
St. Šilingu ir prof. A. Voldemaru.

Pirmiausia reagavo į karaliaus rinkimus Obesto spaudos skyrius, 
pareikalavęs, kad Lietuvos Aidas išspausdintų Norddeutsche Allg. Zeitung, 
reichskanzlerio organe,: tendencingą ir iškraipytą pranešimą apie V. Tary
bos atliktus karaliaus rinkimus. Laikraščio redaktoriui A, Smetonai atsi
sakius dėti tą pranešimą be redakcijos pastabos, atitaisančios netikrus 
tvirtinimus, laikraštis įuvo sustabdytas. Tik po mėnesio buvo leista 
jam vėl eiti. ’' .

Paskui atsiliepė vyriausias rytų fronto karo vadas, pasipriešinąs, 
kas V. Taryba vadintųsi nauju savo vardu. Girdi tom laikas nėra dar atė‘jąs. 
. Sekė.1918 m. liepos. 2p d. pačios Vokietijos reichskanzlerio V. Her-
tlingo -atsiliepimas,’ kuriuo jis atsisakė imti dėmesin pranešimą apie įvy-
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kasius karaliaus rinkimas ir Lietuves Tarybos vardo pakeitimą Valstybės 
Taryba. Visam tam dar nes? sąlygų.

Pagaliau, ir okūpacinėės vyriausybės šefas pasipriešino naujų narių 
koopt avimai į V. Tarybą.

Žodžiu, pasireiškė visiškas santykių subiūrimas tarp V. Tarybos ir 
Vokiečių.

Nežiūrint to, V. Taryba, užimta pabėgėlių ir karo belaisvių grąžinimo 
gyventoju skundu tyrimu, kaip lygiai kitais savo vidaus darbais, nenusto
jo. toliau klebinusi, tarytum būtų kuo normaliausi santykiai, taip okupaci
nę vyriausybę, taip Vokietijos centro vyriausybęz įvairiais Lietuvos .atei
ti liečiančiais klausimais, kaip antai: Lietuvos-sienų klausimu, Lietuvos 
atstatymo reikalais, liečiančiais taip santykius su užsieniais., taip būdus 
prieiti prie greitesnio Lietuvos vyriausybės sudarymo. Visi tie raštai 
atsimušė, suprantama., kaip žirniai, į sieną. ■ .

Tuo tarpu po ilgų klabenimų atsidarė vis'dėlto V. Tarybai galimybė 
išvykti Berlynan ir Šveicarijon, kur buvo, rengiama konferencija su Šveica
rijos lietuviais ir iš .Amerikos atvyksiančiais lietuvių delegatais. Kadan
gi konferencijoj e tūrėjo dalyvauti ir Amerikos lietuviai, vokiečiai suprato, 
kad nebepatogu būtų rodyti giems savo griežtumą V. Tarybos atžvilgiu. Be 
to buvo reikalas, ir vokiečiams parupęs, surištas su Vilniaus vyskupo 
klausimo reguliavimą.k " ’ ’ ' . . ■ .

Kadangi mąn išvažiavimas užsienin ir toliau buvo ginamas’, o S. Kai
rys buvo pa-įtraukęs iš V. Tarybos, , tai p. A. Smetona, šį kartą pasiėmė 
savo palydovais pp.v M. Yčą, prof. A. Voldemarą ir kun. Petrulį, . o iš Ber
lyno - dr. J. Purickį.

A. Smetonai išvykus užsienin,- man teko- jį pavaduoti ir vesti V. Ta
rybos reikalus. ‘

Kadangi, visus V. Tarybos raštas, siunčiamus V. Tarybos vardu okupa
cinei vyriausybei, ši.pastaroji ėmė mums grąžinti, o be to susirinko ir 
kitų neatliktų reikalų /V. Tarybos kooptuotųjų norių kl., . V. Tarybos biu
džeto reguliavimo reikalai-, sunkenybės daromos pabėgėlių grąžinimo, komi
sijai ir kit./, teko man pakartotinai vesti tuomet su okupacinės vyriausy
bės šefu ilgus ir dažnai labai. gyvus pasikalbę.jimūs/šu kumščių trankymais 
stolęn iš vienos ir antros pusė s.!../, ‘Po ilgų ginčų priėjome pagaliau vis 
dėlto prie tam tikrų rezultatų: . .

1/ Nenusileisdamas nuo principini.? nusistatyme*,, sutikau, praktikos 
sumetimais, santykiuose su okupacine vyriausybe naudotis toliau L. Tarybos 
vardu /vokiškai "Litauische Taryba" , vengiant "Landsrato" vardo/:

.2/ Vokiečiai sutiko pripažinti V. Tarybos kooptuotus 6 narius;
p/ Okupacinė vyriausybė sutiko‘mokėti iš krašto pajamų ’kas mėnuo po 

19;600 xrk._ v._Tarybos prezidiumo išlaidoms ir padengti jo padarytąsias jau 
išlaidas 75«431,90mk. sumoje, pabėgėlių ir karo belaisvių gražinimo reika
lams skirti dar,be to pagal reikalą naują qiimo. ‘ ”

. Šiaip principiniai vokiečių valstybės organų nusistatymas mūsa at
žvilgiu liko po senovei kaip buvęs. r . ‘ ‘

Po V. Tarybos,savarankiškų žygių,/prĮgadinusių tirk nervų voki 
okupacines vyriausybes šefas pareikalavo 1918 m. rugp. 20 d. rastu ta 
ta ko,, kad V. Tarybos prezidiumas šsauktų ateityje V “ 
n r k i tni n. k pi n pn *i nn -imo. -<■; •»■»»>£, JUO 5 .• - - ~

, skaitys is, girdi, tiek tik, kiek jis bus padaryti; prisilaikant 
tų jo•nurodytų nuostatų, Šitas,jo. raštas buvo paliktas be mūsa atsakymo.

■ s įr. reicnskanzleris? atsiliepdamas į V. Tarybos pirmininko raštus liečiančius ,ietuvos valstybes.atstatymo planus, pasitenkino bendrais pa
žadų posakiais, rekomenduodamas kartu siųsti jam ateityje raštus vien per

.ečįams
... rastu tarp ki-

ne kitaip,.kaip susižinojęs pirma su juo, ir kad su V. Tarybos nutarimais 
jis ateityje skaitysis, girdi, tiek tik, j- - - •
tų jo-nurodytų nuostatu, ‘

' Ir. f eichskanzleris atsiliepdamas į V Tarybos pirmininko raštus, 
pasitenkino bendrais pa-
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okupacines vyriausybės rankas / J /.

Visatai darėsi, kada jau ėmė padėtis frontuose traškėti ir arti
nasi Vokietijos galutinis frontų pairimas!,. .

.Negana to. Netikėtai teko mums Vilniuje per viena mūsų simpatiką 
okupacinėje administracijoje gauti nuorašą telegramos, Ludendorfo' iš vy
riausiojo štabo atsiųstus vyriausiam rytų fronto karo vadui. Iš tos tele
gramos patyrėme, kad tarp jo atstovo ir Varšuvos Regentų Tarybos atstovo 
gr. Ronikicrio vedamos yra derybos dėl Vilniaus užleidimo le.nkams už tam 
tikras lenkų nuolaidas Poznanės kl.

■ Tos.telegramos nuorašą aš paskui, išmetąs vieną kitą vietą, kuria 
galėtų būti kompromituotas musų tarpininkas, įdaviau netrukus N. Kapsului, 
kai šis.buvo atvykęs, sovietų siunčiamas, Vilniun, sovietų sienos regulia
vimo reikalu. Jis tą telegramą išspausdino Maskvos "Pravdoje", ir tokiu 
būdu ji patapo plačiau žinoma. Vėlia ir A. Smetona, grižus iš Šveicari
jos Berlynan, buvo užprotestavus prieš tuos musų nenaudai ir už mūsų nu
garos varytus konšachtus savo spalių 8 d, rašte Vokietijos reichskanzle- 
riui.

A, Smetona subuvo su savo palydovais Šveicarijoje apie 2 savaiti. 
Konferencija, kur be V. Tarybos atstovų dalyvavo Šveicarijos lietuvių 
įstaigų atstovai: Šveicarų Lietuvių Tarybos žmonės: kan. K. Olšauškis,’ 
kun. dr. Bartuška, Daumantas, Lietuvių Informacijos Biuro vedėjas J Ga
brys, Komiteto "Lithuania" pirmininkas kun. A.-Steponaitis, kiek vėliau 
atvyko dar ir delegatai iš Amerikos: kun, Dažinskis, adv. Mastauskhs ir 
K. Pakštas. '

Buvo pasikalbėta ir pasitarta, dar daugiau pasiginčyta, bet ypatin
gų teigiamų rezultatų ta konferencija nebedavė. įvyko aiškus skilimas 
tarp J, Gabrio ir V. Tarybos atstovų. Nuo to laiko reikiai skaityti ir 
/• Gabrio atsiskyrimas nuo bendro su V. Taryba darbo, kaip ir apskritai 
‘nuo bendre valstybės kūrybos darbo. '/Šitame straipsnyje, kuris yra dau- ' 
giau memuarinio pobūdžio, aš nebegalėjai paliesti ir įvertinti nei Švei
carijos lietuvių nei ypač Amerikos lietuvių visuomenės veiklos ir dide
lės reikšmės Lietuvos nepriklausomybės atstatymui. Tatai iš dalies yrė 
jau bandų padaryti kun, Steponaitis ir kun. Bartuška savo atsiminimuose, 
bet tam, man rodos, reikėtų dar .pašvąsti visai atskiras darbas./

. . Grįžusi Berlynan 1918 m. spalio pradžioje V. Tarybos delegacija 
su A. Smetona priešakyje rado ten visai pasikeitusią padėtį. Fronte bren
do katastrofą, Hertlingas turėjo pasitraukti ir užleisti reichskanzlerio 
vietą princui.Max von Baden, Užs. reikalų ministeriu patapo dr. Rolf. 
Prasidėjo pasikeitimas notomis tarp reicho vyriausybės ir Amerikos pre
zidento Wilsono dėl karo paliaubų.

V, Tarybos pirmininkas A, Smetona pradėjo todėl, sėdėdamas Berly
ne, su sa.Vo patarėjais prof. A. Voldemaru ir M, Yču, bomborduoti naują 
reichskanzlerį įvairiais raštais Lietuvos valstybės organizavimo reikalais, 

įvykiai ėmė bręsti greitesniu tempu. Apie t.p.m. spalių vidurį bu
vome išsaukti Berlynan likusieji V. Tarybos prezidiumo nariai: be manes 
/p-mo vicepirm./ dar kun. J. Staugaitis /2-as vicepirm./ ir J. Šernas 

,/gen. sekr./. Spalių 20 d. reichskanzleris princas Max von Badem priėmė 
V. Tarybos prezidiumą iškilmingoje audiencijoje ir paskaitė jam pareiš
kimą šitokio turinio: > ■

Vokietijos reichas, kaip pareikšta esą jau reichstage, palieka 
lietuvių tautai pačiai nustatyti savo konstituciją ir savo santykius su 
kaimynais,

V. Tarybos dalykas, bus t sudaryti provizoriną savo vyriausybe. Tos 
vyriausybės dalykas bus taip pat sudaryti plačiais pamatais paremtą tau
tos atstovybe. Dabartinė krašto militarinė vyriausybė bms pakeista netru-
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kas civiline vyriausybe, kari tol kraštą valdys, kol Lietuvos -vyriausvbė 
suorganizavusi savo administracijos organus, galės perimti krašto adminis
traciją i.-savo , rankas.
_ ' . Nors reicho vyriausybė norėtų esą kiek galima greičiau atitraukti 
is Lietuvos-.savo kariuomeną ir susisiekimo priemones krašte. Provizorinės 
Lietuvos vyriausybes dalykas bus organizuoti -savo milicijos Ir poliziios 
kadrus. ' ■ d

Paskaitas tą pareiškimą, reichskanzleris tuoj atsisveikino su mu
mis ir- išėjo. • ■ -

.Tolimesni mūsa darytini žygiai buvo tuoj: provizoriškai V. Tarybos ' 
prezidiumo aptarti kartu su esančiais Berlyne V. Tarybos nariais. Buvo ta
me' pasitarime numatytas prof. A. Voldemaras ministeriu pirmininku o aš 
■Lietuvos pasiuntiniu Berlyne. •

Reicho vyriausybės buvo tuoj, Erzbergerio pasiūlymu', paskirtas Lie
tuvos vokiečių .civilinės okupacinės vyriusybės šefu reicho komisaras Zin- - 
merle /Centro žmogus/. Tasai ponas, atvykus Vilniun vos lapkr. 9 d"., prieš 
pat vokiečių revoliuciją, iš pradžių rodąs mums simpatijų, Vilniuje pate
ko greit vokiečių militaristų it.akoh ir netrukus-ėmė uostytis su lenkais, 
kurių militarinėms organizacijoms jis pagaliau/'artinantis sovietų kariuo
menei, ir pati Vilnių perleido. • ■ • -

Grižus-iš'Berlyno V. Tarybos nariams, V.Taryboje prasidėjo karštas 
darbas. Pirmiausiai, buvo Spalių 23 d. priimta provizorinė Lietuvos konsti
tucija, turėjusi veikti ligi Steigiamasis Seimas ją pakeitė pastovia Lie
tuvos konstitucija, Ta provizorine konstitucija pinant, V, Tarybos prezidiu
mui buvo pavesta eiti Valstybės Prezidentūros pareigas,.. <

Dar 'prieš susidarant provizorinei vyriausybei, lapkr. 2 d; V, Tary
ba, atsižvelgdama į naują konjunktūrą, nutarė, kad V,'Tarybos liepos 11 d. 
pravestieji karaliaus rinkimai turi likti nevykdomi ir kad tas klausimas 
paliekamas rišti Steigiamajam Seimui.

Lapkr. p d. -V. Tarybos prazi'diumo buvo oficialiai pavesta prof,. A. 
Voldemarui sudaryti 1 ministeriu kabinet ą .iš 6 narių.. . .

Tuo tarpu Vilniuje aplink. V. Tarybą’buso pasidarą labai-judru. Kraš
te prasidėjus įana chaotiniams santykiams/ žmonės būriais ėmė plaukti Vil
niun, lankytis 'V. Taryboh ir teirautis ten patarimų, kaip gintis nuo cha
oso ir imti tvarkyti kraštą. V. Tarybos nariai po kelis kartus ą dieną su
sirinkusiems V. Tarybos- posėdžių salėje žmonėms davinėjo informacijų, ‘teikė 
nurodymu .ir patarimų. ‘ ■ ' • • .

Tuo tarpu lapkričio 10 d. . jei neklystu,’ persimetė vokiečių rev’o- 
licija ir Vilniun, susidarė vokiečių kareivių taryba.

’ ’ Šitokiai padėčiai esant, susidarė pagaliau ir pirmasis mūsų pro
vizorinės ' vyriausybė® ministeriu kabinetas.;.. Taigi galėjo jau prasidėti 
tikras V;'Tarybos darbas. Buvo jau tam paskutini? laikas.

Sunkūs buvo -laikai. Vokiečių revoliucijos, ’įgalinančios dažnai ..tikro 
grobimo formas, ėjo toliau, banditizmas nemažėjo, o didėjo, artinosi vis 
arčiau-Lietuvos -sienų, vokiečių kareiviams šprdnkant nuo fronto namo, ra
sų- 'ginkluo tos 'bolševikų gaujos, lenkų 1 e gi j Ankstai, kurstomi'iš Varšuvos, 
pradėjo kelti vis” drąsiau galvas. ' i

Paskirtas lapkr. 20d. Lietuvos pasiuntiniu Berlynan, a.p .leidau Lie
tuvą tuoj kitą diena-su1 savo personalu: Pas-bės patarėju dr.J., Purickiu,. 
P-bės sekr. Pr. PenkaiČi'u, p-lė J. Chodakauskaitė ir dipl. kurjeriu P. 
Grajausku,

. Nelengva širdim važiavome iš Lietuvos. Visų mintys buvo užimtos 
klausimu,- kaip pasiseks’’nugalėti taip iš visų. J?U-sių tykančias sunkenybes.

Pamažu, ačiū Dievui, pasisekė, bet apie tai pasakoti nebėra šio 
ir taip išsitęsusio rašinio dalykas.
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Kelkite, kelkite,kelkite I

Dr, Vincas Kudirka

ŽODIS PASAULIO LIETUVIAM.S

Broliai ir sesės lietuviail

Ir tie, kurie namuose, grumdamiesi su mirtimi, stovite kovų dėl Lie
tuvos laisvės avangarde, ir tie, kurie tolimoj Varkutoj ar Sibiro tyruose 
sužeistose širdyse nešiojate laisvos Lietuvos viltį, ir tie, kurie laisvuose 
pasaulio kraštuose laisvi gyvenate ir kartojate vardų Lietuvos^ kaip motinos 
„ir tie, kurie Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje ir'kitur, nešdami beteisiu 
žmonių daliai, turi didžiausia troškimai grįžti į laisvųir nepriklausoma Tėvy-

mes, Lietuvos Valstiečių Liaudįninkg. Sąjungos nariai tremtyje, šiuo ne
paprastu metu susirinkę svetimame krašte metikio suvažiavome, kviečiame vi
sus vieningai Lietuvos išlaisvinimo kovai ir darbui,o išlaisvintoje Tėvynė
je laimingo savo gyvenimo kūrimui.

Šiuo metu, kai Lietuva žiauraus okupanto atkakliai teriojama, kai 
tūksta-nciai lietuvių blaškomi po pasauli, didžiausioje neviltyje ir ateities 
baimėje, mes tikime, jog šventas mūsų reikalas, visai tautai susibūrus vie- 
ningon kovon bus vainikuotas pergalės džiaugsmu.

Kova reikalinga rįžto, pasišventimo ir aukų, ir mūšy, pareiga,kur mes 
bebūtume ir kokiose sąlygose begyventume, neprarasti vilties, ugdyti rįžta 
ir tikėjimų, pasišvęsti kovai ir, prireikus, aukotis, kaip aukojasi tie, ku- 

..rie,^okupanto persekiojami, stengiasi namuose išsaugoti Lietuvos laisvės ki
birkštį.

■ Lietuviu tauta - maža, daugelį šimtmečių teriota ir šiandiena tebete- 
riojama tauta,- o pasaulio ateities vaįras didžiųjų rankose. Tačiau teisin
gumas ir laisvė yra tikrasis laimingo žmonijos gyvenimo spagrindas, ir jie 
laimės, tik turime neprarasti vilties , kovoti, būti tvįrti kaip plienas ir 
kiekvienų akymirkų sutelktinėmis jėgomis siekti užsibrėžto mūsų tautos' gyvy
binio tikslo - įautinėsj, lai.svos.,_demjk£aįinėjj_nepriklaųjomoj Lie.tu.yos.

Net pavienis žmogus, jei jis-šventai tiki uzsibr'ežtųjį tikslų, jei 
jis nepraranda jėgos kovoti kritiškiausiais momentais, yra pajėgus galiūnų 
žygiams. Bet kai pavienių žmonių masės susiorganizuoja, kai jos eina petys 
f petį, kai visi, nuo silpniausio iki galingiausiio susiburia bendram zygiuį 
tuomet pergalės aušra tūkstančius, kaįtų tikresnė.

Mūsų padėtis pasaulio painiavų daugybėje yra be galo sunki, tačiau 
žinokime, jog niekas , niekuomet ir niekur nelaimėjo nelovodamas pats ir sa
vo tikslo atkakliai nesiekdamas.Todėl mes, nuoširdžiai sveikindami tuos tau
tos ‘sūnus, kurie, ar namuose, ar tremtyje, ar laisvuose pasaulio kraštuose, 
sudėjo, tebededa ir- dės didžiausiais aukas ant kovos aukuro, bet pasmerkda
mi kenksmingų mūsų tautiečių dalies pasyvumų kovai ir darbui,kviečiame, vijus 
organi.zuoti.Sjj kad neiijrtų_ nei vieno lietuvio pasaulyj e, ^nei vieno asmens^ 
KURIS. ncbūįų_nari.u_orgąni.zaci.josi. dir.banjio.s_ir kovoj_an.ci.os. Lįetuyos_ijlais.- 
vinimųį. _ ■ v

Organizuota tauta nėra vadų tvarkoma žmonių mase ir ne fiktyvių gru
pelių, dažnai tarpusavyje niekuo nesiskiriančių, junginys. Organizuota tau
ta yra tauta, susiskirsčiusi į didžiules demokratiškas,socialiniais ir eko-

RedTPastaba:Šį Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Partijos atsišaukimų 
dedami,pastebime, kad ii? ^itų dem.’partijų bei sajundžių, 
kurie savo veiklų derina su Kovai dėl Lietuvos Išlaisvini
mo Vadovaujančių Veiksnių veikla, panašūs atsišaukimai 
"Pragiedruliuos" mielai bus spausdinami.

■ ■. ...... <■ . '

14. -• i *,• ūu .. ,A..5V i .v- .A.' '
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nominiais pagrindais susikristalizavusios politinės srovės, reprezentuoja
mos didelių politinių partijų, mokančių bendrai dirbti savo šalies gero
vei.

> Ta p yra.demokratijos kraštuose, o aes jau seniai subrendome gyven
ti-. -:deftiokr etiškiausių jų pasaulio valstybių pavyzdžiu ir jau seniai laikas 
mums tokį gyvenimą organizuoti.

Mes, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos suvažiavimas, kvie
čiame visus lietuvius tremtyje ir užsieniuose, pagaliau, mesti politinį 
abejingumų ir pasyvumą ir burtis organizuotam mūsų tautos ir krašto išlais
vinimo darbui ir.kovai.

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungą, pradėjusi savo kovos ka
drus auklėti Petro Kriaučiūno mokykloje dar 188j metais, pasisėmusi savo 
tautines idėjas iš dr.' Jono Basanavičiaus ".Aušros", drauge su dr. Vincu 
Kudirka pradėjusi politinę lietuvių tautos diferenciaciją, skelbdama de
mokratines idėjas ir galingai šaukusi visai tautai "kelkite, kelkite, kel< 
-kitė!", drauge su Povilu Višinskiu kovojusi prieš svetimus ir savus despo
tus, su Mykolu Šleževičium, kartų išgelbėjusiu Lietuvą nuo bolševikiško 
jungo I9I8-I919 m. telkusi Lietuvos savanorius nepriklausomybės kovoms, 
drauge su Felicija Bortkevič’iene gelbėjusi tautai ir ypatingai pažangio
sios demokratinės srovė s,jaųnųomenėi, drauge su dr, Kaziu Grinium, visą 
amžių kovojusių.ir dirbusiu ir dar šiandieną, tebedirbančiu dėl laisvos 
nepriklausomos Lietuvos, drauge su liaudininkais, ėjusiais ir einančiais 
per Svetimųjų ir savųjų Lietuvos laisvės priešų kalė jimus ir lagerius, . 
šaukia' visus pažangios'.tautinės demokratinės, srovės'moteris ir vyrus viso

se pasaulio šalyse į organizuotą vieningą Lietuvos išlaisvinimo.kovą ir 
darbą - atstatymą pažangios tautinės laisvos nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos.Respublikos, kurioje visi piliečiai bus lygūs prieš įstatymus, 
naudosis visomis teisėmis bei laisvėmis ir patys- tvarkysis savo laisvą' 
ir laimingą gyvenimą. .*

M e s..‘kviečiame į'dnrbą, į kovą, į žygį,..mes kviečiame į savo eiles 
ir ūkininką ir darbininką, ir mokslininką ir tarnautoją, ir karį ir meni- 
ninkąj ir .kooperatininką ir amatininką - visus! Visus tuos, kurie patys 
yra ir kurių .tėvai ar protėviai yra būvą žemaičiais ar vilniečiais, aukš
taičiais ar suvalkiečiais, Prūsų, arba Mažosios Lietuvos lietuviais!

-Tenelieka nei vieno neorganizuoto lietuvio pasaulyje!, 
Tenelieka nei vieno lietuvio pasaulyje, kuris neįneštų savo fizi

nio ar dvasinio įnašo Lietuvos išlaisvinimui! . ■
v Tik bendromis visos organizuotos tautos jėgomis galime atstatyti . 

laisvą, nepriklausomą demokratiną Lietuvos Ruspubliką ir^vėl įvesti ją 
lygiateisiu nariu į lašsvą. pasaulio tautų bei valstybių šeimą!.'

’ LIETUVOSVALSTIEČIU LIAUDININKU
j

‘ - . SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

' ; • VOKIETIJOJE . <
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BALTIJOS MOTERŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS į PASAULIO MOTERIS.

Neilgai mums buvo lemta laisvai ir nepriklausomai gyventi savame 
krašte, ten, kur pilkoji Baltija ir senieji miškai mums nuolat kartojo: 
"Čia jūsų žemė, čia jūsų namai". Gyvenome taikiai ir kūrėme vertybes, ku
rios prisidėjo ne vien prie mūsų kraštų, bet viso pasaulio gerovės.

1939 m. rugp. 23<i. sudaromas bolševikų ir vokiečių paktas,.kuriuo 
mūsų kraštai pasidalinami tarpusavy. Dviem mėnesiams praslinkus šis susite-’ 
mas pakeičiamas: Baltijos kraštai atitenka vien bolševikams. Mūsų ministe
rial iškviečiami į Maskvą ir reikalaujama leisti įsteigti karo bazes. Paga
liau SSSR prisidengia saugumo sumetimais ir 1940m, birželio 15d. užima 
Lietuvą. /Latviją 17, o Estija 19 d./. Ginklu negalėjome priešintis, nes 
krašte ‘turėjome stiprius bolševikų šarvuočių bei tankų dalinius, o pasie
nyje jau laukė šimteriopai skaitlingesni už mūsų pulkai.

Bolševikai neva ramindami žadėjo nekeisti mūsų vidaus santvarkos. 
Greit patyrėme, kaip galima tikėti bolševikų pažadams. Visi pažadai pasi
reiškė brutaliu savanaudiškumu; susilaukėme akiplėšiškos klastos ir ciniš
kos pajuokos visų tų vertybių, kurios sudaro mūsų pasaulį, o kiekvienas, 
susipratęs tautietis būdavo vadinamas priešu ir salinamas iš bendruomenės. 
Kilusios‘audros verpetai ir mus pagavo, įstūmė į įvykius, kurių neieškojome 
ir nenorėjome. Jie mus palietė taip skaudžiai, kaip niekad mūsų istorijos 
raidoje. Sistematingai ir planingai žaviausiais metodais naikinamos mūsų 
tautos, masiniai suimami niekuo nenusikaltų mūsų žmonės, gabenami Rusijos 
gilumon, o jų vieton atvežami rasų kolonistai. Sunkiai aidi mūsų brolių 
ir seserų žingsniai tolimame Sibire, o rytys vėjas atneša mūsų vaikų, ats
kirtų nuo savo motinų, griaudu skundą: "Mama, kur tu?"

‘ O mes, pabėgę nuo raudonojo teroro likome benamiais ir beteisiais. 
Mes moterys itin jautriai išgyvename tą mūsų tautų naikinimą. Jeigu 

pasaulio vyrų kietų politikų širdys toleruoja visa tai nežiūrint iškilmin
gų pažadų, leidžia ir toliau viešpatauti tokiam nežmoniškumui, taikos kon
ferencijos užmiršta musų tragedija, tai Baltijos Moterų Taryba apeliuoja į 
Jus, pasaulio moteris, turinčias jautresnes širdis, prašydama kartu su mu
mis paminėti niekuo nepateisinamo pagrobimo'birželio 15 d., skelbdamos ją. 

Baltijos kraštų rimties ir susikaupimo diena,
~ Pasaulio mot'crys! Melskite tą Sieną, kad Aukščiausias suteiktų mūsų 

kraštams laisvo ir nepriklausomybe, kad grąžintų mūsų išvežtus vai
kus iš šaltojo Sibiro., kad atitolintų mirtį nuo tų mūsų tautiečių, kurie 
kankinami vergų darbais,

Skelbkite apie mums padarytą ir daromą skriaudą savo spaudoje. Pri
minkite apie mus per savo atstovus parlamentuose.

Veikite į savo vyrus-politikus, kad jie padėtų mums sugrąžinti tai, 
kas kiekvienam žmogui priklauso, būtent: gimtąjį kraštą ir pagrindines 
žmogaus teises.

Vėl sulaukus to laiko, kada petys galėsime tikrosios demokratijos 
principais tvarkytis, grįšime niekeno neraginami į savuosius kraštus ir 
vėl tųsime laisvųjų žmonių gyvenimą.

Baltijos Moterų Tarybos Prezidiumas.

Lietuvių Moterų Centrinis Komitetas, norėdamas atžymėti Baltijos 
kraštų pagrobimą, skelbia 15-ją birželio rimties ir susikaupimo diena , 
drauge prašydamas visame pasaulyje esančius lietuvius prisidėti prie šios 
dienos organizavimo: skelbiant spaudoje., ruošiant pamaldas, rengiant pas
kaitas ir visaip atkreipiant pasaulio dėmesį į mūsų skriaudą.
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Alfonsas -Nyka 
N I L I ū N A S .

K R

Bet-kai'kada į žemes ringę grįžta Kristus, ■
. Jis pasirodo mirštantiems arenose žudyriię. amžinu, 
Epochų. lydimas ir saugomas gigaptiškę. kalniu, 
Jis klauso,.kaip Gamtos, elegijose lapai ima kristi.

• Arba jis sėdi lūdėsiu uždengus veidę, ’ "
Estradoje, tartum.karalius tarp žmonię. minios, 
Visas, iliuzijas pasaulyje.palaidojusios ■ ' <
Ir pagalės giesmes gaivinančiai kilnios,

Atėjusios pasidalint,šu nelaimingu'Nugalėtoju, 
Kurs "stovi mano- kraųjęir kančių. klane, 
Lyg imperatorius iškėlęs- vainikuotu, nykų. veidų,

Bet Jį"pamatęs Nugalėtojas staiga.sulaužo ietį 
Ir krinta su riksmui " Šiandien man saule -nusileido 
Tu iš tamsybes amžinos išvesk mane

t 'r-iS.;'
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ševiku

Išvykstančię vokiečię represijos.

PRADŽIA VILNIUJ®ANTROSIOS SOVIETINES OKUPACIJOS

Čia talpinamos žinios yra gautas iš 
žmogaus, Vilniuje pergyvenusio antręjįbol- 

te:i ima .Autentiškumas neabe j o tinas.
* Red.

Pereinamąsias 5-6 kautynię dienas teko praleisti bunkeryje,retai 
iš jo išlendant.Nebent tik duonos kur apiplėštoje krautuvėje pasijieskoti, 
Kambaryje .jau nebuvo atsargu lietuviškai kalbėtis. Pasigirsdavo gręsinimę. 
Lenkę. partizanai griebėsi akcijos ir prieš lietuvius. Įstaigos ir butai, 
iš kuriu-lietuviai buvo pasitraukę Į slėptuvės, lenkę partizanę buvo api
plėšti, daugelis'lietuviu apdaužyti ir net visai užmušti. Tiesioginis len
kę pąrizanę uždavinys trukdyti vokiečiams atsitraukimu. Ję buvę apir 1CQQO 
•ir vokiečius smarkiai, apšaudę, ypač priemiesčiuose. Greičiausia del to vo
kiečiai ėmėsi keršyti civiliams gyventojams.. Iš Žvėryno, kur turėjo būti 
stipriausias partizanu, veikimas, o taip pat ir iš kitę vietę vokiečiai 
prievarta rinko gyventojus ir vare į tariamu slėptuvę po ligonię kasę, rū
mais / Gedimino gatvėje/. Tę rūmę slėptuvėje galėjo tilpti keli šimtai. 
Kiti buvo suvaryti į visus namo aukštus iki pat viršutinio. Suvaryta buvę 
4.000 - 5.000 žrnonię. Pralekiančios kulkos ar granatę skeveldros ten ne
maža sužeidė ir užjauše. Tik paskiau paaiškėjo, kad po šiais rūmais buvo padėtos astuonios .iS.^ rūmai turėję būti išsprogdinti.. .Nesusprogdino del to, 
kad keturi kareiviai,kurie buvo palikti rūmams susprogdinti, paklydeles
tgranatos kieme visi buvo susprogdinti. Tik vėliau minas radus, paaiškėjo 
šiurpulinga prasme prąsitarimo vieno iš kareivię, gyventojus po .rūmais 
.variusiu: " Puereris■įsake visa tautę, sunaikinti! "

Suvaikę gatvėje, kur laikinai man teko, prisiglausti, įsiveržė 
su revolveriu kareivis ir ta pat minutę įsake išeiti iš namę. Nespėjau nei 

..kuprines pasiimti, taip skubino.Vos išėjus, namai ėmė degti.Dege ir eile 
kitę namę. Vilniuje ir apylinkėse buvo atsitikimu, kad vokiečiai kareiviai 

'■ mete granatas į slėptuvię vidę. Kai kuriose slėptuvėse žuvo po kelius šin^ 
tus žmonię. Karoliškię dvarelyje už Vilniaus slėptuvei išsaugoti atsisėdo 
prie angos du gerai vokiškai kaibę.Kai tik jie pamatydavo vokiečius, imda
vo tarp savę vokiškai kalbėtis. Issisaugojo.
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Liepos 13 aptilo kautynes, ir galėjome išlysti iš slėptuvių.
Mieste jau šeimi ni nkavo bolševikai.Ruko gaisrai.Miesto centre sudegė_60- 
70 % namų. Dauguma tik išdege, nebuvo sugriauti. Sudeginta Basanavičiaus 
gatve, puse Vilniaus gatves, Gedimino gatvėje daug namų,ypač nuo Žvė
ryno puses, didieji viešbučiai. Labiausia išdegusi Vokiečiu gatve.Joje 
išlikęs tiktai vienas namas.Getho gatveles visai sunakintos. Jos išsprog
dintos ir sudegintos dar prieš kautynes.Bažnyčios veik visos liko. Aušros 
vartai sveiki, juose^lietuviškos pamaldos. Šv. Tereses, prie Aušros vartų 
bokštas nugriautas, Šv. Kazimiero stogas įlaužtas, Šv. Kotrynos taip pat 
bokštas.Sveiki ir universiteto .rūmai,išskyrus vienus namus,buvusius sky
rium. 1945 metais vasario mėnesy susidūrus amunicijos traukiniams, visiš
kai nušluota prekių stotis.Susidūrimo metu trenksmas buvo toks, kad visi 
langai išbiro netiktai Vilniuje bet ir artimesnėse apylinkėse /Verkiuose, 
Paberžėje/ Išvirto durys, viduje spintos sugriuvo,apie pusantro tūkstan
čio žmonių užmušta. Šitas sprogimas padare Vilniui daugiau žalos negu 
kautynes.

RUMŠIŠKES
Kai paskiau keliavau į Kaunu, neradau visiškai Rumšiškių, mieste

lio, - nei vieno namo. Tik sena bažnytėlė vienintele stūkso jo.Čia buvo
■ - ėjusios kautynes pakeliui į Kaunu. Bet, jau Pažaislis, Petrašiūnai svei- 

. ki.Ir pats Kaunas apysveikis, jei neskaitysim geležinkeliu stoties , 
tunelio /jau atstatytas/, eiles fabrikų, tiltų , mieto elektros stoties, 
puses Vailokaičio namo.Vakarine puse visai nugriuvus,o kita puse ramiai ■ 
sau stovi, rodydama pro galę. visų savo vidaus įrengimų., Tarp Maironio - 
Mickevičiaus gatvių nuo Nemuno puses išdegintas visas kvartalas.Linksma- 
kalnyje išgriautas Fizikos institutas.Smarkiai nukentėjus Žemo ji .Freda..

Pirmi j i bolševikų pasirodymai..
Bolševikai atėjo į Vilnių kaip į "savo kraštų".Kareiviams buvo 

uždrausta naikinti ir piešti.Tačiau,kur tik savininkai buvo pasitraukę, 
kariuomene užėmė butus ir palikusį turtų pasisavino.Užėmė mokyklų patalpas 
kame daugiausia įtaise ligonines. Neišvenge pavojaus mokyklų bibliotekos, 
ypač plonesnio popitrrio knygos. Mat laikraščių popieriaus papirosams sukti 
neužteko. 0 tabako buvo į valias,nes Vilniuje buvo nemažos tabako atsar
gos ir sandeliai- pilni.

Atvykę minę, jieškotojai pirmiausią ir uoliausia išrankiojo į 
žemę gyventoją pakastąsias brangenybes. Čia jiems buvo pats pelningiausias 
grobis, pelningesnis negu minos, kurios ir paliko ten kur gulėjusios.

Pačiomis pirmomis dienomis buvo įsakyta grįžti į savo eitas pa
reigas ir tarnybas. Jau liepos 16 d. įstaigos pradėjo veikti.Centrines 
įstaigos, komisarijatai, buvo numatyti Kaune,o Vilniuje laikinai veike 
tik įgaliotiniai. Ilgainiui centrines įstaigos buvo perkeltos į Vilnių., 
bet ir tai ne visos del patalpų stokos. įstaigose personalas pakeistas ' 
Iš senųjųtarnautpjų kai kur teliko tiktai sargai. įstaigų viršininkai, 
sakysime, apskrities komitetų pirmininkai-, iš pat pradžios buvo lietuviai, 
paskiau jie imta kaitalioti tikrais rusais bet su lietuviškomis pavardė
mis. Pav. žemes ūkio komisariate yra keturi rusai lietuviškomis pavardė
mis. Oficialiai buvo aiškinama,kad tai lietuviai,Rusi jo je senai gyvenę.,
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55
ir lietuviškai pamiršę. Tiesa, teko vienę tokį lietuvį sutikti, bet gra
žiai lietuviškai kalbantį, kurio tėvas buvo 1863 metais išvežtas į Rusi
ja. Jis nuoširdus komunistas bet ir lietuvis. Sakosi norįs grįžti atgal 
į*Sibirę, nes čia esę mažiau laisves negu ten.

Su. kariuomenes atėjimu Lietuvoje pasirodė ir krepšelninkę bangos. 
Nuskurę, nuplyšę žmones atėjo iš rytu su krepšiais elgetaudami. Jei negau
davo, pasivogdavo, ar bent rugię varpę prisiskindavo į maišelius ir vėl 
traukdavo atgal.

S u e m i m ę pradžia.
Bolševikai jau pirmomis dienomis pradėjo suiminėti buv. lenkę, 

partizanus. Ję vadus išvežė į Kalūgę, šiaip partizanus į Kalūgę, Tuįę2 
pietų- rytinę Susiję.. Lietuviams iš pradžię nieko nedare, jei nepatyrė 
ka buvus partizanu 1941 metais, ar kuo kitu "nusikaltus". Kę_suimda- 
vo,tai daugiausia būdavo vis įskųsti, o skęsti uolus pasirodė žydai, ku
rių jau pi.rm.omis dienomis susirado apie pusantro tūkstančio.. Jie išlindo 
iš slėptuvių, susirinko iš ūkininkų,pas kuriuos buvo slapstęsi.Dabar ir 
vėl jie pasidarė pirmaisiais'piliečiais, gavo geriausias maisto korteles, 
turėjo teises valgyti geriausiose valgyklose. Kiekvienoj milicijos nuova
doj buvo žydę, ir į ję rankas buvo patikėtos visos žinios.

Iki Kniedę, kol susiorganizavo visos centrines įstaigos, dides- 
nię suemimę nebuvo. Bet atskirę kazusę, tikrinant per įstaigas, jau buvo 
ir anksčiau. Antai, liepos' men. buvo suimti sodininkystes mokyklos 6 mo
kiniai ir du sodininkai, įskęsti priklausymu fašistinėms organizacijoms. 
Ir direktore buvo tardyta.Ate jo NKGB agentas į mokykla, užrakino rašti
nes duris ir kamantinėjo nuo ryto iki vakaro ar mokykloj nebuvo fašistinię 
organizaciję ir veiklos.Kas kaip laikėsi vokiečię okupacijos metu. Pasi- 
t ei? fino tiktai moraliniu teroru. Tardymas baigėsi reikalaviinu_prisiekti, 
kad apie tardymę niekam nesakys. O išeidamas tardytojas numovę direktorei 
nuo pirštę žiedus sakydamas, kad tai esę jam reikalinga... Tai vienas iš 
įprastinįę tardymę po įstaigas.

Anketos,
Spalio menesyje buvo išleistos pirmosios anketos.Klausinę apie 

30.Tarp ję, ar neturi giminię, pažįstamų Vakarę Europoje, kiek turi turto, 
kokiose organizacijose dalyvavai, irt_.t. Apie, gimines ar_artymuosius,at; K 
dūrusius Vakaruose, niekas nieko neminėjo. Visi juos laike žuvusiais karo 
metu. Tai oficialus atsakymas. Pagaliau, niekas ir nežinojo, kas nutiko 
su išvykusiais į Vakarus. Kas įsirašė turįs 20 ha_žemes buvo laikomas jau 
buože, iš to buvo daromos tolimesnes išvados,.gale jo būti atimtas jo tur
tas,pašalintas iš tarnybos, kandidatas kelionei į Rusiję.

Spęstai.
Žiemos pradžioje jau gausiau suemimę. Ypač terorizavo naujais me

todais - spęstais. Nužiūrėta žmogę suimdavo ir jo bute.palikdavo sargybę. 
Kiekvienas galėjo į suimtojo butę įeiti, bet jau neišeidavo.Turėdavo pa
būti bent kelius me-nesius kol istardydavo.
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To tardymo dažniausia buvo keliaujama į rytus.Nuo vasario men. pradžios 
buvo, tiesiog pavojinga eiti pas pažįstamų į butų, gerinu buvo susitikti 
gatvėje, rinkoje, uodegoje prie krautuves, bažnyčioje /jos būdavo pilnos/ 
Vis dėlto mane komisaras- įspėjo,kad neičiau į bažnyčia. Man žinomas atsi
tikimas, kaip studentas, pas kollegų atėjęs,buvo suimtas ir išsipirko tik
tai litru degtines .Kitas atsitikimas —..atėjęs pas_pažįstamų jau rado ke
lias moteris ate justas,bet neišeinančias.Naujai atėjusia ir buvo pasodin
tas į eilę,o jo rankų degino portfelis su nevisai švariais raštais.Pasi
dėjęs portfelį jis pagavo momentų,kol sargybinis nukreipę nuo ję,akis,rė
žė jam stipru smūgį į sparndų, ir, kol sargybinis susigriebė ginklo, jis u 
jau spėjo iššokti pro langųBet tai vienas iš ^.augelio laimingu atsitikimu.

Po nauju metų 1945 sutintųjų tekdavo matyti varant gatvėmis po 
200- 500 žmonių. Tada gatvėje sustodavo visas judėjimas Praeiviai turė
davo tauktis į kiemus arba koridorius. Lukiškių, kalėjimas neištuštėdavo, 
jis višada būdavo pilnas;

..Suiminėjo individualiai, pirmiausia tuos, kuriuos kas įskųsdavo, 
■ ar kurie buvo 1941 metų išvežimui skirtuose sąrašuose. Suimtuosius palai

kydavo du - tris menesius kalėjimuose. Paskui teismas.^Dažniausia už akių. 
Bausmes buvo skiriamos nuo 5-10 metų, ir tada jau veždavo.

Išvežtų’jų likimas.
Grįžusių iš Rusijos teko susitikti porų Vilnių je ,keletu. Lenki jo

je. Vienas pažįstamas sugrįžo 1944 metų rudenyje. -- Kų.ten veikiau — ne
klauskite, nieko nepasakysiu,- apsiniaukė veidas.' Staiga padavė rankų ir 
atsisveikino. * _ . v . .

Ne tik šis, bet ir visi jie nekalbus. Vienas, Vorkutoje išbuvęs 
19 menesių, dirbus anglių kasyklose, pasakė °, iš kiekvienos naujos partijos 
atgabenamos į tų milijoninį lagerį, per pirmuosius.. du 
menesius m.’i r š t a 50- 60 % , j 1 . n e _ g a 1 i p a k e 1 ti 
šalčio , jie neturi nei pirštinių, nei šiltesnių drabužių - viskas -• 
pakeliui jiems buvo atimta.Jie patys ’ten atgabenti tiesiai iš kalėjimų.

Vienas gydytojas suimtas už sužeisto partizano tvarstymų ir nu
gabentas' į Kalugų buvo laikomas kaip gydytojas privilegijuotoje padėtyje 
ir gaudavo geresnį maisto davinį, tačiau ii1 jis kartu su kitais turėjo ne
šioti rastus iš miško po kelius kilometrus.

IŠ kitų teko patirti, kad šiaurėje prie Archangelsko, kame yra 
keliasdašimt tūkstančių deportuotų, lietuvių esama apie . 50 $>, latvių , 
estų esama apie 20 %, likusieji kitų tautybių. Ten taip pat miško pramone.

■*' Ten buvęs gydytojas buvus gerbiamas, naudojosi geresnių daviniu, bet ir t- 
visi šitie " privilegijuotieji " ,kuriems pasisekė sugrįžti, parvyko su
tinę išbado. Kas ir bekalbėti apie kitus. Gįžę tik P^elįu,. 
jie pasigydė iš sutinimo ir pavirto skeletais. _ 1 iCB1?

Iš ,vienos ponios, kurios vyras vežamas pakeliui mirė, gautas laiš 
r kas, jog jinai gyvenanti Komi,labai sunkiai dirbanti,tačiau dabar sunkiai 

susirgusi', tai gyvenanti iš savo 16-17 metų sunaus uždarbio. Berniukas yra 
luošas, bet vis'dėlto dirba fabrike. Ji prašė pinigų.0 pasiųsti galima vos 
tik vienų šimtų rublių.

fef-
į;/'
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;3' Urbšię.
vardžię

37
Laiškai buvo gauti taip pat iš Tonkūno, Stanišnusko, Šakenio, 

Ponia Urbšiene buvusi net atvažiavusi į Lietuvę. Sugręžitęję pa- 
del suprantamę priežasčię čia neminima.
Mobilizacijos.
Kelius kartus buvo daromos dvejopos mobilizacijos - į kariuome

nę ir į darbus Rusijoje. į kariuomenę buvo imami 18-45 metę amžiaus vyrai. 
Darbams - vyrai iki 65 met. amžiaus, moterys iki 55. Suimamas taip pat 
mokyklinis jaunimas 12-14 metę technikiniam apmokymui ir kariniam bei pro- 
pogandiniam lavinimui. Barbę mobili- acija buvo vykdoma -tokia tvarkai kur 
nors Rusijoje kasyklose ar fabrike yra pareikalavimas tokios ir tokios 
darbo jėgos, tiek ir tiek. Tada ir griebiamas reikiamę skaičię surinkti ir 
į ten pasiusti. Paskui vėl tylu iki naujo pareikalavimo. Apsisaugoti ir 
apsaugoti buvo labai sunku, nes eme netiktai tuos, kurie nieko nedirbo, 
bet rinkdavo ir iš darboviečių.'.

Būdavo ir trumpo darbo mobilizacijos. Pav. Atvažiavus su veži - 
mais ar rogėmis į miestę,.,žmones sugaudomi iš gatvię ir pristatomi prie 
sniego valymo ar malkę kitimo.bei vežimo.Vakare žmones paleidžiami. Šios 
rūšies trumpalaikėmis mobilizacijomis bolševikai pragarsėjo paskiau ir Vo
kietijoje savo'zonoje. _ >

Nei į kariuomenę, nei į darbus žmones nesiskubino stoti, mieliau 
pasirinkdami miškę.

Tuštėjantis kaimas.
Sužinoti kas dedasi už Vilniaus nebuvo lengva. Laikraščiai nieko 

kito nerašo, kaip tik apie soclenktynes, raudonąsias gurguoles ir naujus 
•stachanaoviečię pasiektus laimėjimus. Laiškais taip pat nieko neparašysi. 
Vienintelis šaltinis - išgirsti kę nors iš lūpę, ar pačiam pavažiavus pasi 
dairyti.Geležinkeliu išvykti ir vėl nelengva. Reikia komandiruotes, kad -• 
patektum į traukinį.Nors į prekinį. Kas komandiruotes neturi laukia išti
sas dienas.

Tai , kę išvykęs pamatai, toli gražu ne panašu į tai, kas laik
raščiuose buvo rašoma. Žemes nacionalizacija praėjo be pasisekimo. Žemes 
žmones kratosi. Jei tik buvo patogu atsikratyti, nes su ja susijusios py
liavos ir sunkiai pakeliami mokesčiai / o pinigę nėra /. Nebuvo leidžiama 
net ir trobę atsistatyti, o labiausiai buvo draudžiamos tvoros... Rusai 
iš viso negalėjo suprasti, kam tos tvoros apie trobas reikalingos. Dogma
tiškai galvojant tvoros reiškia nuosavybę, o Bolševikinėj Rusijoj žeme yra 
tik valstybes nuosavybe, ja dirbantis yra tik žemes valdytojas, kuris ne
gali žemes nei parduoti,nei įkeisti, nei kitam perleisti. Taigi ... tvoros 
priešinasi bolševizmo tikėjimui ir del to jos netoleruotinos-neleistinos.

Didelis slogutis ūkininkams- tai raudonosios gurguoles. Ypač bu
vo sunku ištesėti avižę bei padarę reikalavimus, nes tuos dalykus jau ir 
vokiečiai buvo išgrobę.Kiek tikslai iš ūkininkę buvo reikalaujama, man da
bar sunku pasakyti,nes tai priklausė, sovietiškai tariant, nuo komiteto 
p irmininko nuo ž iūro s.
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Kitas siaubas - skrajojančios istrebiteliu grupes, kurios, taria
mai partizany jieškodamos, išplėšdavo visa, kas buvo palikę vertingesnio. 
To viso rezultatas - 1944 mėty, rudenį mačiau Aukštaičiuose daug lauky, ne- 
nuvalyty. Man pasakojo, kad taip byvo ir kitur, ypač Žemaičiuose. Daug 
namy stovėjo su užkalinėtais langais, o laukai dirvonavo. Kur dingo jy 
gyventojai galima paaiškiti bent prisimenant partizanus, išvežimus, ir tt

Pasiprišinimas.
■ I miškus pasitraukusiy skaičius padidino mobilizacijos ir suėmi

mai.Pogrindžio spaudos iš pradziy buvo nedaug. 1945 mėty vasario mėnesy 
man teko matyti Į LAISVĘ. Civiliniai, gyventojai partizany buvimy 
pajuto greitai iš to, kad tai vienur, tai kitur buvo nužudomi virsiančiai 
seniūnai, pernelyg paslaugūs bolševikams, arba pasiplėšti atvykę enkavedis
tai. Nužudyty parieigūny laidotuviy butą ir Vilniuje. Šitokį faktai atbai
dė gyventojus nuo tarnavimo bolševikinėje administracijoje.

Nėra reikalo pasakoti, kaip naikinamos šeimos ar artimieji ty, 
kurie yra išėję į miškus, arba rode palankumo partizanams. Tragišky situ- 
acijy būta nemaža, kada vienas brolis paimtas į rūsy kariuomenę kur nors 

■su partizanais kovojo, o kitas brolis čia pat partizanavo. Man žinomas at
sitikimas, kaip tarp Kurkliy ir Kubikiy bolševikams buvo pasisekę apsup
ti mišky ir suimti keliasdešimt partizany. Visi suimtieji tuoj buvo nušau
ti vietoje. Buvo taip pat dideli gaudymai apie Dteny, bet smulkmenos Vil
niaus nepasiekė... Tačiau žinia, kad partizanai gerai informuoti, ir nu
vykę NKGB ar SKI'D dalinai jy jau nesuranda. Pažinojau vieny merginę apie 

’ ’ kuri buvo suorganizavusi lo merginy slaugyti sužeistiems ar lai
doti nukautiems partizanams. Pasirengusios piemenėmis ar su darbo įran
kiais rankose jos eidavo į mišką atlikti savo uždaviniy. Staiga jy suėmė. 
Kalėjimas ir tardymai su baisiais kankinimais.Kale jimy užpuolę, jy išva
davo partizanai. Sutikau jy vėliau -. Šita jauny mergaitę iryyisai
pražilusia, suardytais nervais ,nepagydomai sužaloty, suluošinty... Čia 
tik mažyte skeveldra iš tos didžiosios tragedijos, kuri eina tylomis, jos 
dalyviams symoningai žinant, kad jy veiksmai baigsis jy mirtimi ir, gal 
būt, dar jy kūny išniekinimu po mirties. Bet kito kelio jiems nėra.* •

Laiškas iš Lietuvos 
Rašytas 1947 mėty pradžioje. _ .

’ " ... Gyvename labai laimingai. Dar tokios laimes
' nematėme. Kity net širdys plyšta iš laimes. Pra -

šilome besidžiaugdami. Grįžti nesiskubinkite. 11

F-
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7>3
IŠ TARYBINES SPAUDOS

"L i e t u v -i ų" 1 i a u d i e b* a t- s‘t o v a i Lietuvos TS& Aukš
čiausioje Taryboje, "f i e soj e "paskelbtų 178 iš 178 kandidatavusių deputatų į 
LTSR AT tarpe randame šiuos ryškius Pavolgio vardus: į'

1. Stalinas Jozifas Visarionovįčius,'2. Ščerbakovas Vladimiras Vasil” 
jevicius,3.Molotovas Viačeslavas Michailovicius,4.Tarnauskas Sergiejus Por- 
firjevičįus,5‘Teriošinas Fiodoras Timofjevicius^č.Žddnovas Andriejus Alek- 
.Bandrovicius,7»Kuzurinas Dimitrijus Jemeljanovicius,8.Smirnovas Aleksandras 
Aleksėjevicius,9.Kočevojus Petras Kiriljevicius,-10.Sorokinas Michailas Fili” 
povičius, 11.Ponėmariovas Aleksandras Dimitrojevicius,12. Glamazdinas Semio
nas Alekse j evicius, 13 • Kapralovas Petras Michailovicius,14.Kazimianecas Niką- 
'lojus F.,15.Pisarevas Vasilijus II.,16.Traškinąs Variolomisjus m.,17.Varo
vas Michailas A.,18.Tkacenko Ivanas M.,19*Trofimovas Aleksandras S.,20.Zi- 

. manas .Genrikas/0šerio s./, 21. Mama j ava s- Dimitrijus A.,22.Anuškinas Aleksand
ras I., 83. Sernisevas Aleksiejus P.,24.Chlebnikovas Mikalojus M.,25.Smirno
vas Aleksiejus E.,26.Supikovas Danilas J.,27.Vasilenko Tichonas P.,28.Ja- 
fimovas Dimitrijus A.......

; . K o m u n i.’ s t i n ė moralė i r d o r o v ė/"Bolaeviki-
niu Keliu, Nr.6, 28. 2. 1^47/ "...Socializmo šaliesdarbo žmonės susikuria 
■sau .naują, moralų>principiškai skirtinga nuo religinės moralės, moralų, ku
rios pagrindas yra kova dėl komunizmo.
. "Mes sakome:1 dorovė yra tai, kas-tarnauja tam, kad būtų-sugriauta
eksploatarinė-visuomenė, ir vienija visus darbo žmonis aplink proliatarija- 
tą, kuriantį' naują, komunistų visuomenę,^Neapykanta prispaudėjams ir pavergė
jams, meile.savo gražiajai,' laisvajai saliai, meile darbui, naujas nepertrau
kiamas veržimasis pirmyn, draugiška savitarpinė pagalba ir parama- štai tie 
įstabūs moraliniai savumai.’ , -•

- "Religinė moralė skelbia apolitiškumų^ reikalauja is tikinčiojo, kad 
jis galvotų apie-Dievo karalystę, o ne apie žemiškus dalykus."

"Aišku, koks priešiškas yra religinės moralės reikalavimas, prie to 
dar būdamas-melagingas, 'nes bažnyčia niekada nestovėjo'nuošaliai nuo .poli
tikos' kaip apie tai d,tikinamai ir nepaneigiamai rodo visa popiežių istorija, 
dabartinė Vatikano- veikla ir niekšiškas nusikalstamas elgesys Kai k u
rių katalikų dvasininkijos atstovų -Lie
tu- v o j- e, ■ v o i k -r a n č i ų b u r ž ų a - z i n i. ų naciona- 
1.-. i b t ų g a u j. o ■. s e ■ p r i e a-darbo-žmones, ramius gyventojus."

Žūsta nusavintas buožių turtą s./’"Tiesa", 
-Nr. 36,13. 2...1947/". ..Vykdant tarybinį žemės įstatymą, Kupiškio apskritu 
Skapiškio valsčiuj is buožių ir vokiečių bernų buvo atimta 1.800,56 ha že
mės su troba šiai s, 31 -.darbinis arklys, įl kumeliukų-,83 stambus raguočiai, 
22 veršiai, 30 avių, 42 kiaulės- ir nemažas skaičius įvairaus žemės ūkio in
ventoriaus.":

"Pirmiausia iŠ buožių paimtas inventorius•nebuvo įkainuotas. Valstie
čiai nežinodami kainos, negali valstybei sumokėti už gautųjį inventorių."

"B.e.to, pažiūrėjus paimto iŠ ‘buožių, turto paskirstymo aktus, pasigen- 
■ dama 10 arklių, 9 kumeliukuos raguočių,33 avių, 20 kiaulių, o žemės fonde 
tebėra nei.šdalintos 434 ha žemės." ' • .

’’Kur šis turtas. To nežino niekas: nei valsčiaus,nei apskrities va
dovai .11
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VILNIAUS RADIO ŽINIOS '

*■ ., Past. :Vasaros metu Vilniaus radio programą baigia 21 vai.
30 min.Švedijos-laiku.. Paskutinių žinių-laida -20v. 

.Kiekviena, pirmadieni, 20 vai.' Švedijos laiku įduodama 
. valandėle " lietuvi anie, laikinai-gyvenantiems ųz Sov,

. Sąjungos ribų". . : ; •
2.5.47. Girdėtis..tik liūdni maršai, po kurių LTSR Mini eterių Tarybos

: ir LTSR K/b/ parti jos, vardu praneša,kad rytą t. r a g. i š k- a i m i r jc s
■ rašytojas P e t r a. s . 0. v i r k a., ■

4.į.Cvirkos laidotuvių transliacija-iš .Vilniaus Rasų kaplį.Prie kapo
... kalia Žiugžda, Mykolaitis.— Putinas ir jaunimo vardu Antanas Preikšas.
.. . 6.5. Skaitomas "Pravdos" ■ vedamasis dėl visuotinės-paskolos pasirašy-
..mo. Raginama. aukoti .3 ~ 4-. sąvaicių uždarbį.

... . ...10.į. Skaitomas, straipsnis -"Kaip katalikybė visą laiką veikė prieš
.lietuviu tauta ir Lietuvos liaudį’.Charakteringi teigimai - Krikščionių 
dempkrat’ų valdymo laikotarpis, buvęs atžymėtas didžiausiu Lietuvos istorijoj 
teroru, ir -M. Krupavičiaus pravestoji žemės reforma- tedavusi paramos til 
dvarininkams ir "buožėms", o kaimą įmetusi į dar didesnį skurde,./sic !/

1_6. p. Prane žarna, kad JAV. jau prasideda streikai. N uo liepos 
1 d. . p r a d' ės st re i k. u o t. i a n g l--i a k a s i a i.

: 17. 5* Lietuvos ūkininkai raginami apsėti laukus.Sėjos paramai esą; 
gaunama daug traktorių ir kitų mašinų iš "broliškų respublikų",

■ 19.5. Valandėlė’"lietuviams, laikinai gyvenantiems už LTSR ribų".Pra-
.. džioje pasakojama.apie"visapusišką pažangą"Tarybų-Lietuvoje- esą įsteigta 

šimtai traktorių^stočių, tūkstančiai jaunuolių baigia, gimnazijas, mokslei
viams. vasaroti paruošta daug sanatoriją,kinematografijoj padaryta negirdėta

~ pažanga - statomos- dvi lietuviškos filmoc:"Marija Melninkaitė" ir "Tarybų 
Lietuva"... v

‘ Pagiras-seka-plokstelių muzika,po kuriu puolami "fašistiniai" lie-; 
tuviu laikraščiai Vak, Europoje, ir Amerikoje.Jie skelbią vien tik negirdė- 
.tus šmeižtus... . : v

...Netiesa,, kad į Pabaltijo valstybes privežta daug rusų, o vieti
niai gyventojai išvežti.į Tolimąjį Sibirą,- dabar Lietuvoje L ie’tuvių esą 
žymiai daugiau negu bet. kada anksčiau/!/.’Daug žmonių jau esą grįžę-, o Vil
niuje lietuvių.jau net 50> visų gyventojų.... ’ . v

...Netiesa,kad Lietuvojedaznai taikoma mirties bausme,.."Fašistiniai 
laikrastnalaikiai" pernai skelbią,kad esą buv. Kauno miestč viceburmistras 
P i k c i Ii n g i s buvęs sušaudytas,- jis gi gavęs tik S metus 
k a t o r g o-s.Šia bausmę dovanojus, dabar gyvenąs Kaune... ,

...Is piršto išlaužiami. ir tie "fantastiški" laiškai, kurie taria
mai gaunami isLietuvos... .

...Visiškai nesveiko, žmogaus.kliedėjimas esąs, kad Sov. Sąjungai su
naikinti tereiktų tik 200' atominių bofobų.. ♦' . ■ ’ ’ '

...Tuo tarpu Tarybų Lietuvoje dvarai perėją i SėCOO darbo valstiečių 
rankas,mokyklas lanko 260000.jaunuolių, o komjaunuolių organizaeija geriau- ' 
šiai veikia tik Vii niuje ir Rokiškyje... ■

....iš Vak. Europos grį_zę : Kvedaras, Kalvaitis Vincas irKazlauskas.•• 
21.5.Visos apylinkės baigia sėją.Statybos ministerija stato automa

tinę telefonų stotį. 100 asmenų šiemet baigia suaugusių gimnaziją.
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VOKIETIJA ... . . . ■■

T.iemtinių k; on. fe r e ne i į' a -Lietuvos
laisvinimo reikalais. 1 >47’ m. kovo 26-2? d. Įvyko 
amerikiečių ir prancūzų zonoje gyvenančių lietuvių tremtinių delegatu 
konferencija, kurioje buvo svarstomi Lietuvos laisvinimo ir tremtiniu 
likimo klausimai. Konferencija, praėjusi labai darbingoje nuotaikoje,1 
vieningai priėmė šias rezoliucijas'- - ' .

I. .
KONFERENCIJA, įvertinusi tarptautine ir .Lietuvos valstybės" padėti 

ir pastangas kurti pastovią-ir teisingą.taiką, nutarė: ‘
1/ Pareikšti„savo griežčiausią protestą prieš-Sovietų Sąjungą, 

Kuri, sulaužiusi savo iškilmingus pasižadėjimus ir tarptautines sutar
tis1 "gerbti Lietuvos valstybės suverenumą ir jos teritorijos' integra
lumą" /1920 m, liepos 12 d. Taikos Sutartis, 1926 m. Nepuolimo Paktas, 
IO39 m. spaliu 10 d. Savitarpinės Pagalbos Paktas, Tautų Sąjungos Pak- . 
tas, Kellogo Paktas/, 1940 m. okupavo Lietuvos teritorija ir, nors ka
ro veiksmai yra pasibaigę,_savo kariuomenes ir policijos neatitraukia, 
bet, klastędama ir prievartaudama lietuvių tautos valią, siekia Lietuvą 
prisi jungti.- n

Pareikšti .savo grižčiausią protestą prieš Sovietų S-gos okupuo
toje Lietuvoje vykdomą barbarišką gyventojų naikinimą bei deportavimą 
į Sibiro ir kitas poliarines Rusijos sritis vergų darbams.

Pareikšti savo griežčiausią protestą prieš Sovietų S-gos preten- - 
zijas .į lietuviškos kultūros Rytų Prūsų sritį, .kuri nuo amžių buvo lie
tuvių gyvenama ir į kurią Rusija jokių teisių neturėjo ir neturi.

,j. / , -Pareikšti JAV, D.Britanijos, Prancūzijos ir kitų JTO nariu o 
taip- pat kare buvusių valstybių vyriausybėms, kad tremtyje esanti lie
tuvių tautos dalis, be politinių pažiūrų skirtumo vieningai kaip kad ir 
liėįu^įf/avi i / aut a ir viso pasaulio lietuviai nesiliaus kovoję dėl.

, . valstybes suverenumo vykdymo .atstatymo, dėl demokratinės Lie
tuvos atkūrimo 1922 m. Steigiamojo Seimo priimtos konstitucijos pagrin
dais, kol tatai bus pasiektą, ir kiekvieną tarptautinį aktą, priešingą 
tarptautinei teisei, .moralei ir lietuvių tautos valiai, laikys niekiniu 
ir Lietuvos nėsąistančių. ‘ : . ■

Pareikšdama tai-, konferencija .prašo visus Lietuvos išlaisvinimui 
vadovaujančius veiksnius, viso pasaulio lietuvius, visu Lietuvos bičiulių 
visas laisve .mylinčias tautas ir jų vyr iausybes'apeliuoti į pasaulio 
sąžinę ir daryti žygių:

Kad kiek galint veikiau būtų išvesta iš Lietuvos Sovietų kariuo
menė ir policija ir kad būtų leista lietuvių tautai pasirinkti pačiai 
sau tokią vyriausybe, kokios’ji nori, atkuriant demokratinės' valstybės 
institucijas; . :

Kad lietuvių tautos ekst ermiriaci ją būtų; sustabdyt a;
- ' Kad sovietų deportuoti Lietuvos gyventojai būtų grąžinti;

Kad rusų pretenzijos į Rytų Prūsų lietuviškas žemes būtų atmestos.
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II.
KONFERENCIJA, susipažinusi su VLIK vo, Vykdomosios Tarybos ir Lie

tuvos diplomatinių misijų veikla ir padėtimi, n u t arė:
Pareikšti visišką savo pritarimą VLIK »o ir Vykdomosios Tarybos 

darbams ir nuoširdžią padėką už pastangas Lietuvai išlaisvinti, prašant 
ir toliau su dar didesniu ryžtu ir energija Lietuvos išlaisvinimo kovai 
vadovauti telkiant ir derinant tai kovai visų veiksnių darnų bendradar
biavimą, išaiškinant ir šalinant tarpgrupinius nesutarimus ir nesusipra
timus;

Prašyti VLIK.‘ą nedelsiant sudaryti Vykdomąją Tarybą, jei nepasi
sektų politinių grupių ir kovos sąjūdžių atstovavimo pagrindu, tai 
darbo pagrindu, ne atsižiūrint į Tarybos nariu grupini pri
klausomumą; . .

■ Pareikšti savo nuoširdžią padėką Lietuvos diplomatinių misijų še
fams ir jų talkininkams už ligšiolines pastangas budint Lietuvos teisių 
ir interesų sargyboje, prašant juos visokiomis aplinkybėmis ir toliau 
savo jiždavinius vykdyti su dar didesniu ryžtu, savo akciją derinant su 
VLIK C ir Vykdomosios Tarybos akcijai. ‘

III.
••KONFERENCIJA, didžiai vertindama užjūrio brolių lietuvių pastan

gas ir aukas. Lietuvai išlaisvinti, džiaugdamos jų veikliu įsijungimu i ■ 
visos lietuvių tautos kovą dėl Sovietų S-gos pavartotos prieš- Lietuvą* 
brutalios agresijos ir dėl pažeistų Lietuvos teisių atstatymo ir. turė‘da- 

. ma galvoje, kad sujungtos jėgos ir‘suglaustos gretos visų lietuvių gru
pių ir politinių,nusistatymų žmonių duotų dar geresnių vaisių, N u ' t' a rė

.Pareikšti savo nuoširdžiausią padėką viso . pasaulio lietuviams, 
ypačiai JAV lietuviams už tą milžinišką įnašą, kurį jie visų mūsų bend-< 
rajai.tėvynei Lietuvai ir lietuvių tautai gelbėti yra padare,, sykiu pa-, 
reiškiant savo nesvyruojantį pasitikę j imą, kad viso pasaulio* lietuvių 
bendros pastangos neleis žmonijos likimą tvarkantiems veiksniams pripa
žinti Sovietų S-gai, jos smurtu ir klasta įvykdyto, .Lietuvos užgrobimo • 
ir lietuvių tautos barbariškiausio naikinimo bei įgalins Lietuvą laisvam • 
demokratiniam gyvenimui; , ■ • ■

Paręikšti nuoširdžiausią savo pageidavimą, kad politinė ir finan
sinė JAV lietuvių akcija, ligšiol besitelkianti aplink ALT‘ą ir ALL’ *ą', 
vardan Lietuvos abiem dabartiniam centram nuoširdžiai siekiant susitari
mo, butų apjungta Vieno centro.

IV. _ • '■ '
KONFERENCIJA, konstatavusi, kad Lietuvos išlaisvinimo kovoje pi

nigai yra viena svarbiausių priemonių, kad todėl yra.būtina patikrinti 
pastovias materialines, sąlygas Lietuvos išlaisvinimo veiklai, nu t a r ,ė :

Pareikšti nuoširdžią padėką visiems lietuviams: Jungtinėse Vals
tybėse, D. Britanijoj, P.Amerikoj, Šveicarijoj ir- kituose kraštuose gy
venantiems už tą. nuoširdų reikalo supratimą ir duosnų atsiliepimą, davu
sį lėšų Lietuvos išlaisvinimo akcijai, prašant juos ir toliau visomis iš
galėmis remti Lietuvos laisvės vajų; . • . = .

Tautos.Fondo vajus tremtinių bendruomenės apylinkėse' ir apygardose 
pravesti su visu atsidėjimu pirmoj eilėj prieš visas' kitas rinkliavas 
panaudojant visus, tinkamus metodus', įtraukiant į vajaus ekci'ją ne tik • 
visus lietuvius pagal savo išgales, bet ir -visus kitataučius Lietuvos 
bičiulius; '

įvesti laisvės mokestį dirbančiųjų tremtinių- pajamom, prašant trem
tinių bendruomenės organus, vykdyti reguliarų Tautos Fondo lėšų surinkimą 
k’ontroliuojant atatinkamiems 'įgaliotiniams;
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Visi DP gaus vienodą su engiu, darbininkais atlyginimą ir naudosis 

kvalifikuoti darbi- 
, Normalus

43
Prašant Vykdomąją Tarybą rasti kautos Fondui naujų pajamų šaltinių 

ir naujų pajamom rinkti būdu, 
' V.

KONFERENCIJA, didžiai įvertindama Bendrojo Amerikos Lietuvių Fon
do /BALF/ darbą, šelpiant tremtinius ir remiant besimokantį jaunimą, reiš
kia BALF‘ui ir atskiriems aukotojams širdingiausią padėką už gausiai tei
kiamą paramą.

Visus DP į Angliją. Paskiausiu laiku D. Britani
jos vyriausybe yra nutarusi 120.000 DP pervežti iš Vokietijos ir Austri
jos zonų į D. Britaniją.,, kurie bus įjungti į įvairius darbus. Tas nutari
mas yra vykdomas skubos’ keliu. Yra sudarytas-o2 Profesijų rūšių sąrašas, 
iš kurio kiekvienas DP gali pasirinkti sau tinkamą amatą ir darbą. Kertu 
su dirbančiu gali vykti ir nedarbingi šeimos nariai, tačiau pradžioj pir
menybė duodama'viengungiams. Visi priimtieji bus veltui nugabenti ir iš
laikomi, ligi gaus darbą. Pirmenybę gaus tie vyrai ir moterys, kurie su
tiks dirbti juodą darbą arba moka kokį technišką ar šiaip amatą-.

Visi DP gaus vie'nodą su anglų darbininkais atlyginimą ir naudosis 
vienodomis darbo sąlygomis? g. Britanijoje juodadarbiai gauna po 80-100 
šilingų /4-5 svarai',- svaras /a 14 kronų/ savaitei, kv al if ik aut-’ 
ninkai nuo 90 iki 120 šilingų; juodadarbėms moterims pO-69 šil. 
darbo, laikas yra 48 darbo vafandos savaitėje.

Darbininkai, atvykę i didžiąją Britaniją ir negavą butų prie dar
boviečių bus patalpinti bendrabučiuose bei stovyklose. Bendrabučiuose bei 
stovyklose, gyveną darbininkai turės mokėti po 30 šil /moterys po 25 šil/ 

savaitei už maistą ir butą. Už šį mokestį jie kasdien gaus du kart valgy
ti, o sekmadieniais - tris. Pietus darbininkai gaus už pigiąkteiną darbo
viečių kantinose. Kiekvienas šeimos narys, gyvenąs D. Britanijoje, už 
maistą ir butą turės papildomai nedidelų sumą primokėti. Už šeimos narių 
išlaikymą mokestis yra taip apskaičiuotas, kad iš darbininko.uždarbio lik
tų reikalinga suma jo ir jo šeimos narių asmeninėms išlaidoms. Kiekvie
nas darbininkas, atvykęs į D. Britaniją, gaus ligi metų galo 60 drabu

žiams pirkti .kuponu. Pav., kelnės kainoje .20 šil. ir dar 5-7 kuponai; mo
teriški batukai maždaug tiek pat.

Visi svetimšaliai darbininkai turi tas pačias teises kaip-ir britų 
darbininkai. Pirmai pradžai darbininkai bus įleidžiami į D. Britaniją 
vieneriems metams.su geros laikysenos sąlyga ir ypač, kad jie rūpinsis 
tik darbo, ministerijos nurodytoje srityje dirbti, ir kad darbą keis tik 
su darbo minįsterijos žinia ir pritarimu. Ilgesniam laikui pasilikti lei
dimas bus duodamas, kai atatinkamas asmuo laikysis nurodytų sąlygų ir bus 
vertingas britų bendruomenės narys. Bagažo kiekvienas gali tiek turėti, 
kiek pats gali panešti. Kiekvienas darbininkas, atvykus į išvykimo uostą, 
gaus po 5 šil. .

Pirmiausia pradėta vežti' iš Luebecko į pereinamąjį lagerį. Pasi
ruošti išvykimui nedavė nė 24 vai. Šeimų, neėmė, jegu -jose yra vaikai. Pa
ėmė tuos vyrus, kurie sutiko šeimas- palikti.

belaisvius belgai ir 
su— 
g8-

vų-darbą,
. uxx. uxu j- <3(į J-XXį,’LU-L JJė'H XX X K. L 1 ■ gX J V J C , XX yv xxvlx x. x.x

.suteikiama pilietybė /mūsų žiniomis tik po- 10 metų, Red./.
Sąlygos: f,., 1.1 .2_____ i __ 1 .. :y’”: i:. J — g —

ratūra aukšta /38 0/ kasami klodaio600-1.000 metrų

DP i B e 1 g i j Q • Paleidži-ant vokiečių belaisvius belgai 
prancūzai susirūpino darbininkais jiems pakeisti. Belgijos vyriausybė 
sitarė su USA armija ir tarpt autiniu pabėgėlių komitetu dėl tremtinių 
benimu anglių kasykloms', Belgi jos vyriausybė•už tikrina reguliarų ir pasto
vų- darbą. Po 90 dienu galės pasikviesti savo šeimos anrius /žmoną ir vai
kus/. Jie bus^ raginami pasilikti-Belgijoje, ir po kurio laiko jiems bus

Kasyklos. 'Senesnėse kasyklose^daug anglies dulkių, tempe-
- --- . gilumoje, Modernesnėse

mažiau dulkių, temperatūra apie 2pUC. Atlyginimas., Dirba trimis pamaino-

3
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Savaitėje 6 darbo dienos. Atlyginimas 
. 'c: a 4.3 f r./. Pragyvenimas Šeimai 

____taigi didesnės šeimos gali tik išsi
maitinti, Het nesutaupyti. Butai Šąlygo

mis po 8.vai. Pamainos nekeičiamos, i,
nuo I4O iki 230 frankų dienai /I dol. c:a 4.3 fr,/» Pragyvenimas 
įš 4_asmenų minimumas 160 fr. dienai,

, — ------- - u<3X>y blogos. Didesnė angliakasių
-•dalis gyvena barakuose su cementinemis grindimis. Nėra vandentiekio, nė 
ra. kro.snių, nėra 1..................
dabar patalpos yra perpildytos.

nėr spėk tuoj ami; jokios lietuviškos

.Nėra vandentiekio, nė- 
poilsio vietų. Sanitariniai įtaisymai labai blogi. Jau

Nei tautiniai nei kultūriniai, nei religiniai tremtinių reikalai 
„okyklos, jokio kunigo; net vienas 

vertėjas skiriamas tik 10.000 žmonių.
Lietuvių centrinės įstaigos palankiai žiūri į dabar paskelbtą vi

suotini tremtinių perkėlimą i Angliją, neigiamai - į gabenimą į Prancūzi
jos kasyklas ar ūkius, palieka privačiai atsakomybę vykti į -Belgiją.

Pirmas transportas iš Hanau lietuvių stovyklos į Belgiją iš pOžmo- 
nių išvyko, lianoms, kd išvyks iki l.COO žmonių

y-

cūziją darbeles, 
jie į.._l.._u ’ L.._
člymo perijodą ta 
po 2 metų bos iš

į s i k u -r d i n i m o galimumai Prancūzijo- 
j e , Prancūzijos vyriausybė yra nutarusi verbuoti DP tarpe asmenis, pa
sirašyti sutartis ir važiuoti į Prancūziją dirbti anglių kasyklose, lau
kų ir statybos darbų. Pirmiausia šioms darbams DP bus verbuojami prancūzų 
zonoje.

Asmenys, pasirašą darbo sutartis, galės įvažiuoti tuojau, o jų šei
mos galės įvažiuoti į Prancūziją laike 1-3 mėn. DP, užsirašė darbams į 
Prancūziją, bus trakt'upjami, kaip asmens, esą IRO globoje, ir jų padėtis, 
kiek yra įmanoma, prilygs prancūzų darbininko padėčiai. DP, atvykę į Pren- 
-'-"’ją K—s, ir jų šeimos, negalės apsigyventi masiniai. Nenorima, kad

^sudarytų tautinę mažumą. DP gyvens Prancūzijoje savotišką 2 metų ban- 
---------------'■t-prasme, kad asmenys,, rasti Prancūzijai nepageidaujami, 

s iš Prancūzijos ištremiami. Asmens, vietos kraštui priimtini, 
galės įgyti Prancūzijos pilietybę ir čia pasilikti.

į tremtinių įkurdinimą vyriausybė žiūri kaip į krašto populiaci
jos, reikalą ir numato dėti pastangas juos harmoningai suliedinti su pran
cūzų tauta. Sveikatos ir populiacijos ministerijos nuostatai plačiai aiš
kina krašto provincinei valdžiai ir nurodo elgseną tai savo politikai, 
kaip laimėti ne tik svetimšalį darbininką, bet ir jo šeimą, kurią, kaip 
sakoma, reikia paruošti harmoningai suliedinti:su prancūzų tauta,’ 

Esamomis žiniomis iš pabaįtiečių mažai kas angažuosis.

TREMTINIU MOKYKLA t
UNRRA veikia prieš studentus. Amerikiečių 

zonos UNRRA išgalvoja vis naujų būdų tremtiniams kenkti. Dabar ji savo ga
lia rodo prieš tremtinius studentus. Zonos UNRRA‘o s vadovybės įsakymu yra 
uždaromi visi tremtinių studentų bendrabučiai ir valgyklos prie vokiškų 
universitetų-Nuo balandžio pradžios jau uždaryti Karlsruhėj, Stuttharte, , 
Heidelberge ir kit, Savo kovo 12 d. aplinkraščiu Stuttgarto UNRRA ios apy
gardos vadovybė uždraudė išduoti sausą davinį studentams, imantiems mais
tą stovyklose, bet gyvenantiems prie universiteų. Praktikoje būdavo, kad^ 
studentas atvažiavęs į stovyklą pas:’’iimdavo maisto visai savaitei ir gręžda
vo i universitetą. ’Dab’ar jie turi arba naudotis UNRRA ‘os globa ir sėdėti 
stovykloje - - • • - —x_. _ ~ -
vo lėšomis 
mu, iš kur

>a- naudotis UNRRA *o s globa.ir sėdėti 
arba/tęsti studijas, naudo j antis, vokiškomis, kortelėmis ir sa

višką apmokant. Lėšos baigiasi ir pas eilinius tremtinius, įjo
jąs- ifAs studentai.v>
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Mokslo metus užbaigus. Tremtinių mokyklos 

mokslo metus baigė balandžio pradžioje. 8-tąją klasų.šiemet užbaigė 319 
abiturientai. Ketvirtąsias klases - 428 mokiniai. Turintiems pažymiu vi 
duekį nenašesnį- kaip 4 egzaminų nereikia laikyti. Norima sustiprinti spe 
cialybių -bei a,matų mokymą. . . . ' • • •'

Lietuvių mokyklos britų zonoje.
Anglų zonoje šiuo motu veikia ^3 vaikų darželiai su. 997 vaikais, 48 pra
džios mokyklos su 994 mokiniais, 4'progimnazijos ir 10 gimnazijų, karias, 
lanko 1123 mokinių, 2 amatų mokyklos su 219 mokinių, mokytojų kursuose . 
Seedorfe yra 31 klausytojas, dailės studijoje Gross Hesene 8 klausytojai, 
aukštesnioje' prekybos mokykloje Grevene 88 mokiniai. Tai lietuviškos.mo- . 
kyklos. Be jų Buxtehueteje DP amatų mokyklą lanko 90 lietuvių, jūrininkų 
mokykloje Flensbūrge yrą 40, Hamburge 270 studentų lietuvių. 44O lietu-, 
viu studentų klauso vokiškuose universitetuose. Taigi, britų zonoje, įvai-, . 
rias mokyklas lanko 9I98 lietuviai, šitai gi sudaro veik 21$ visų toje 
zonoje gyvenančių lietuvių. Priskaičius visokių rūšių suaugusių kursus 
lankančius, tas procentas žymiai padidėtų.

Pre- k y b vo’ s mokykla. Grevene veikia trijų skyrių 
prekybos mokykla "Žibintas.", kurios uždaviniai yra?, padėti lietuviams 
užbaigti mokslą prekybos mokykloj, kurio*negalė jo baigti lietuveje,pa
ruošti jaunimą'įvairių įmonių-bei įstaigų spėcielistaispadėti jaunimui 
svetimų kalbų mokymu įsijungti į kiyų kraštų ūkinį •'gyvenimą j jei reikėtų . 
ilgesnį laiką-praleist*! tremtyje, paruošti jaunimą komercinių mokslų ‘ t. 
studijoms aukštosiose mokyklose. • • , ■

Šio darbo iniciatoriais yra. dabartinis mokykloj direktorius dipl» 
ekonomistas J. Varanavičius) vicedir. J. Kukanauza ir kun Kuznickis, ku
rie 1945 m,. 'vasarą ryžosi suorganizuoti prekybos rokyklą. Mokykla turė jo 
išeiti visą, tremtinių mokyklos vargo kelia, kol pagaliau pradėjo gražiai - 
veikti Grevene.. Šiuo metu mokyklą lanko 88 mokiniai. Joje dirba 17 moky- ■ 
tojų ir trys administracijos tarnautojai,

Jū r ų -mokyki a Flensburg e, anglų okupacinėje 
zonoje, kurią suorganizavo lietuviai tremtiniai jūrininkai ir jūrininkys
tės specialistai, pirmuosius savo mokslo metus baigė š,~m, balandžio mėn. 
Mokykloje veikia 4 klasės: -dvi navigacijos ir dvi mechanikos, ' ’

- . • *
m ■ ■ B a 1 t ų studentų atstovybė. Kovo 9 d- su

darytas Centrini Baltų Studentų Komitetas, kurio tikslas yra vieningai 
siekti, baltų' studentiškos būties pagerinimo, stiprinti baltų .tautų'kultū
rinį ryšį, supažindinti kitataučius studentus su:Pabal'yijo tautų sieki
mais ir kultūra, ■' ■■ ■ ■

Kas. yrą tie DP, /Iš Baltijos Universiteto Hamburge./ 
Užjūriu išvyko didelis baltų draugas, Baltijos Universiteto globos ką-,. , 
r Įninkąs, Mr.. R. Higgle, Išfeistuvių pobūvio mėtų, sujaudintas didelio, 
nuoširdumo ir išskaitęs vsuotiną nuliūdimą susirinkusiųjų studentų vei
duose, Mr. Riggle papasakojo, kaip jau buvo, nupiešta DP, dar jam bebūnant 
Amerikoje. -

"DP esą nepaprasti žmoriė.s.. Jų yra daug Vokietijoje ir mažiau ki- ’ • " 
tuose Europos kraštuose. Tai paslaptingos vaikščiojančios dvasios., pažeme 
slankiojančios asmenybės. Kiekvienas DP, kaip taisyklė, niekuomet neturi 
reikiamų dokumentų, keliaujant — reikiamų leidimų. Tokį sulaikius, jis
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pppila pluoštą įvairių įvairiausių popierių, turinčių atstoti dokumentus. 
Jie užmušinėja, plėšia, žodžiu, baisūs , virsgamtiški sutvėrimai. Todėl, 
prieš priimant_asmenis. UNRRA^os tarnybai, jiems būdavo ' specialios mokyk
los, kuriose busimieji UNRRA os pareigūnai išeidavo tam tikra kursą, kaip 
elgtis ir auklėti DP. Taip "apšviestas" atvykau Vokietijon, Hamburgan. 
Vos įvažiavus įHhmburgo priemiesčius, pradėjau dairytis, ieškodamas tu 
nepaprastų DP. Didžiausiam mano nustebimui, niekur nepastebėjau’jokių * 
keistų nematytų asmenybių. Jie, matyt, nesirodo dienos metu, -nuspren
džiau. Pagaliau, pačiame miesto centre radau didelius rūmus /Deutscher 
Ring/, prie kurių pastebėjau raides "UNRRA ir DP". Apsidžiaugiau, kad 
tikrai galėsiu pamatyti bent vieną DP. Pats namas - maždaug kaip amerikie
čių p. eilės, viešbutis. Koridoriuose pastebėjau vaikščiojančias asmenybes. 
Nenore jauįtikėti, kad tai butų DP Vos pastebėjau pirmuosius, bet jie pa
darė visiškai žmonišką įspūdį. Jie ne tik nesiskyrė nuo vietinių vokie
čių, bet irnuo. mūšų. Jie mokėjo kalbėti ir žinojo, ką kalba, jie mokėjo 
prašyti ir žinojo, ko prašo.- Jie turėjo savo tėvynes ir namus, bet nė vie
nas nenorėjo grįžti... Vėliau aš puikiai supratau tai. Jie valgė tik sriu
bą, bet jie nesiskundė, Aš stebėjausi jais. Pamačiau, kad reikia ir verta 
daug ko is jų pasimokyti. Jūs visi žinote, kaip-mes puikiai sugyvenome. 
Kas man buvo Baltijos Universitetas ir kas aš jums buvau, palieku spręsti' 
jums patiems" - baigė savo žodį Mr. Riggle. ■ • . •-

Jo netekimą.universitetas jau spėjo pajusti. Vienas iš studentu gy
venamųjų blokų buvo atimtas ir jame apgyvendinti iš kitur atkelti baltie- 
čiai. Universiteto vadovybė darė viską kas tik galima buvo, kad i akademi
nį- miestą nebūtu atkelta šiaip pašalinių..Deja, tam tikri pareigūnai neno
rėjo suprasti studentų darbo sąlygų. . , - . ■ .

Ryšium su prasidėjusiu Maltiečių gabenimu į Angliją, teko patirti, ’ 
kad universiteto vadovybė,dės pastangas, kad akademinis jaunimas būtų per
keltas kompaktine mase į Angliją ir po darbo laisvu laiku galėtų toliau 
tusti pradėtas studijas. /Mintis" 1947.4.28,/ ■

„ A. Dambrauskai.t- ė Augsburgo operoje. 
S. m. gegužės 2 d. Augsburgo operos scenoje pastatytame Puccini veikale 
"Bohema" svarbiausia partija /kimi role/ atliko valst. operos solistė An
tanina Dambrauskaitė.' Pirmą kartą vokiškoje operoje suskambėjo lietuviški 
žodžiai. . Augsburgo opera talpina 1.200 žiūrovų/ tačiau jau kelias dienas 
pri-eš spektaklį visi' bilietai buco išparduoti. Susidomėjimas lietuviu ope
ros soliste buvo'labai didelis, gi pati solistė žiūrovų lauktai neapvylė,' 
gi po spektaklio solistei teko net keliolika kartų iškviestai pasirodyti 
scenoje.- Savo šiuo pasirodymu p. A. Dambrauskaitė pasitarnavo mūsų meni- ’ 
ninku europejinio lygio; pademonstravimui. Pakviesti soliste dainuoti ope
roje mintis kilo patiems vokiečiams, išgirdus ją dainuojant anksčiau Augs
burgo visuomenei duotame koncerte,

b 200 " Č i u;r 1 i o n i o " ansamblio koncertu 
Garsusis "Čiurlionio" ansamblis, įsteigtas ] 944 ,m, 8.2,8 d. Vienoje, vado-* 
vaujamas A, Mikulskio, ligšiol nepaprastai sėkmingai populiarinęs lietu- ' 
viškosios dainos ir šokio meną, sausio pabaigoje kukliai atšventė savo 
koncertų dvišimtinę. Sis ansamblis yra davęs visą eilę koncertų amerikie
čių, britų ir prancūzų aukštiems kariams. Ypatingai"Čiurlionio" šokius ir 
dainas buvo pamėgęs JAV armijos generolas Smits. . Atsisveikindamas su sa
vo kario karjera ir pereidamas į diplomatinę tarnybą, drauge švęsdamas sa
vo gimimo'dieną, generolas į iškilmingus pietus, kaip vienintelius čiur
lius svečius .tarp kariškių pasikvietė "Čiurlionid ansamblio narius,:
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"Aš girdėjau apie lietuvius dar Amerikoje, bet aš jų nepažinau. Tik iš ši- 
• tų lietuvių meno atstovų aš pažinau lietuvius ir juos pamilau. Aš išvyks- 

tu iš'čia, bet jūsų reikalus aš laikysiu prie širdies kaip savuosius,"- 
pasakė atsisveikinimo kalboj generolas. Gen,. Smits atstovauja dabar JAV 
Maskvoje. .

Lietuvių vadovaujantieji veiksniai rūpinasi, kad "Čiurlionio" an
samblis pakliūtų į užjūri, kur jo meniniam darbui būtų plati dirva.

PRANCŪZIJA

Paskaitos apie Lietuvą Paryžiaus 
universitete. 1946 m. gruodžio mėn. Kostas Račkauskas Pary
žiaus universiteo teisių fakultete gavo daktaro laipsnį už teisinu stu
diją apie Lietuvą. Ta proga universitetas 'pakvietė jį paskaitoms į ie Lie
tuvą. Prieš jo pirmąją paskaitą Paryžiaus Teisių Instituto direktorius 
Gibert gražiai jį rekomendavo klausytojams ir jautriai papasakojo apie 
Lietuvą, jos kančias ir po visą pasaulį išblaškytus jos gyventojus. Jau 
antras mėnuo, kai eina tos paskaitos, studentai rodo didelio susidomėjimo, 

/"Mūsų Kelias" 1947-5.8./ 
ANGLIJA,

Pirmieji P P atvyko į Angį i ją. AP prane
ša, kad balandžio 21 d. į Angliją iš britų okupacinių zonų Vokietijoje 
ir Austrijoje atvyko pirmasis transportas PP savanorių, kurie turės pa
pildyti britų pramonės darbo rankas.

"Empire Halliday" ir "linpire Weapons" laivai, iškrovą pirmuosius 
3.00C tremtinių, ir toliau vykdys jų pervežimą į Tilbury ir Hullio uos- 

. tas. Balandžio 20 d. darbo ministerija pareiškė, kad ministerijos parei
gūnų grupė yra pasiųsta į okupacines■zonas, kur, bendradarbiaujant su 
kontrolinėmis, komisijomis ir UNRRA, parenka PP darbams į Angliją.

Atvykusieji bus■panaudoti tiktai darbams P. Britanijoje, papildant 
britų darbininkų jėgas. Atlyginimo ir pragyvenimo sąlygos tremtiniams 
bus tokios pačios, kokias turi britų darbininkai.

Vieni iš atvykusiųjų tuojau pat gaus darbo ligoninėse,'kiti dirbs 
prie stovyklų paruošimų ir įrengimo sekantiems PP asmenų transportams. 
Numatoma kas mėnesį į Angliją atgabenti po 15.000 PP asmenų.

Anglų laikraštis "Paily Mail", sąryšyje su prasidėjusiu PP perga
benimu iš Austrijos ir Vokietijos į Angliją, rašo, kad pirmiausiai reikia 
parūpinti šiems asmenims gyvenamųjų patalpų įrengimų..Laikraštis, išvar
dindamas, kiek ir kokios profesijos žmonių PP tarpe yra britų valdomose 
zonoje, pabrėžia,.kad juos visus kuo skubiausiai reikia perkelti i Angli
ją. Čia jie sudarytų naujas jėgas P. Britanijos ūkio pakilimui. Vėliau 
šie asmenys, jei-norės, galės išvykti į britų imperijos dominijas. Britų 
imperijai, laikraščio nuomone, butų naudingiau, kad į.jos dominijas emi
gruotų imperijos draugai, negu destruktyvus elementas. /"Tėviškės Garsas" 

1947.4.24./
. ITALIJA,

Italijos lietuviai susirūpiną emi- 
gracija.į Italiją atvykusios emigracinės komisijos lietuviams su- 

- teike -šias informacijąs: Argentinos komisija. Lietuviai kurie nori išvyk
ti į Argentina, turi sudaryti sąrašą, pažymint amžių ir specialybe Neve- 

ų priimami iki 30 metų amžiaus, vedą iki 37» Argentinos komisija pagei—
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daaja paprastų.darbininkų, žemdirbių, tarnų, amatininkų ir kitokių mažes
nio masto specialistų. Intelektualų, net ir inžinierių iš Italijos nepri
ima. Tpkin atveju, jie.turėtų sąraše figūruoti, pav., kaip šoferiai, o vė- 

. lis®-? nuvyką i Argentiną, galėtų imtis darbo savo specialybėje. Sudaryti 
sąrašai siunčiami leidimui gauti. Nuvežami būsią veltui. Atvykus į Ar
gentiną, būsią išlaikomi porą savaičių bendrabučiuose, kol susiras darbo. 
Nesugebejus to padaryti savo jėgomis, Argentinos valdžia skirtų į darbus 
pagal specialybes.

Pietų Afrikos komisija ieško tuo tarpu tik aukštai kvalifikuotų 
specialistų, inžinieriai, technikai, pramonės specialistai, buhalteriai, 
medicinos^personalo žmonės, audėjai, -mechanikai, ir t.t. Darbininkų ne
ieško. Amžiaus ribų nenustato. Reikia kreiptis individualiai, ne pagal są
rašą. Kelionė.savo lėšomis. Reikia be to turėti keliasdešimt svarų pragy- 
venimui nuvažiavus, arba kurios nors P.Afrikos firmos garantiją. Atlygi
nimas specialistams 4? svarai /sv.= 14,5 kr/ per mėnesį ir išlaikymas.

Į kraštus išemigruoti lietuviams lig šiol sunkiai vyko, nors 
italams kliūčių nedarė. Lengviau vizas davė Paragvajaus konsulatas.

- ' ŠVEDIJA.

Motinos^ Dienos minėjimas. L.D.Š. Stockhol- 
mo Skyriaus Valdyba š.m. gegužės mėn. A d., pagal lietuvšką tradiciją, 
pirmųjų gegužės sekmadieni suruošė Motinos Dienos minėjimą. Po šia proga 
atlaikytų pamaldų. Stockholmo skyriaus pirmininkas St. Vainoras pasakė 

’ šiai dienai.pritaikintą atidaromąją žodi. Buvo padeklamuota keletą eilė
raščių motinai. Programą paųvairind muz. p. Ramanauskas, paskambindamas 

porą muzikos dalykų pianinu. . . . • ■’ .
.Šis minėjimas buvo ypatingas dar tuo, kad j.ame paskutinį kartą i 

Draugijos narius kalbėjo buvęs vienas iš Draugijos kūrėju ir jos Stock
holmo skyriaus, vėliau Centro Valdybos pirmininkas prof. ‘dr. P. Kazlaus
kas, kuris gegužės mėn. 9 d. su šeima išvyko i J.A. Valstybes. Atsisveiki- 

. nimas buvo jaudinantis. Susirinkusieji puikiai suprato, kas- buvo ■prof.
Kazlauskas Lietuvių Draugijai Švedijoje ir.ko jie nustoja, jam išvykstant, 
''Pragiedrulių’1 redakcinė kolegija ir L.D.Š. nariai linki gerbiamam pro
fesoriui geriausio pasisekimo ir vaisingo,visuomeniško darbo naujame kon
tinente. Taip pat tiki, kad profesorius Kazlauskas ir užjūryje būdamas 
nepamirš cią pasilikusių*. '

• i • .. ■ ’ ■ ' :

i " INDOKINIJA. • ' ' ■ i > ■'

c I r ten pl.a.ka lietuviškos širdys.
Prieš metus .laiko drauge su prancūzų svetimšalių legionu ų Indokiniją pa
teko apie pora šimtų.jaunų lietuvių. Gyvendami neblogose materialinėse są- 

, .lygose,, jaučiasi tačiau, apsupti nuolatinių pavojų ir atskirti nųd viso 
kultūringo pasaulio ir nuo savųjų, negerai. Vykstant indokinų tautiniam 
atbudimui, prancūzų kolonialinė kariuomenė turi daug darbo malšinti nuo
latinius jų sukilimus, tad ir mūsų tautiečiai yra ten nuolatiniame karo 
stovyje^.Visos pperacijos atliekamos kepinant karštai tropikų saulei tan- 

džiunglėse. Čiabuviai, apgaulaus, klastingo būdo žmonės., užpuldinė
ja iš pasalų. Tokiomis aplinkybės karas yra sunkesnis negu Europos fron
tuose.

.. Lietuviai yra pasiil.gų savųjų ir ryšio su jais. Jiems-labai trūks
ta lietuviškos.spaudos. Retkarčiais gauna laikraščių iš Amerikos lietuvių. 
Ateityje tikimės gauti smulkesnių žinių iš ju gyvenimo Indokinijoje.
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LIETUVES MOTERS TARPTAUTINIAME MOTERŲ KONGRESE

1947 m« "balandžio 26 - gegužės 2 d. d. U.N.E.S.C.O. salėse Paryžiuj 
įvyko III-sis Tarptautinis Kongresas, kurį surengė Prancūzijos organizacija 
-Visuomeninė ir Socialinė Moterą Sąjunga. 'Kongreso garbės pirmininkėmis bu
vo ponia Vincent Aurio 1 ir ponia.Tchang- Kai- Shek. į Tarptautinio Kongreso 
Komitetą,, kurio garbės pirmininkė buvo ponia Georges Bidault, įėjo 28 kraš
tu, dalyvavusiu Kongresre, atstovės. Lietuvos atstove tame komitete "buvo 
ponia Backienė.’

Kongrese dalyvavo šių krašty motery atstovės: J. Amerikos Valstybiy, 
Anglijos, Argentinos, Austrijos, Belgijos,’ Čekoslovakijos, Danijos, Egipto, 
Graikijos, Irano, Ispanijos, Italijos, Kanados, Kinijos, Kolumbijos, Lenki
jos, Libano, L, i e t u v o s, Norvegijos, Olandijos,;PortugaJijos, Prancū
zijos, Rumunijos, Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos, Urugvajaus! Be to, nors 
į Tarptautinį Komitetą neįtrauktos', dalyvavo Baltgudijos ir Ukrainos motery 
atstovės. - • ’ ■ ’ ’

' _Lietuvos katalikėms moterims, atstovavo p.p. 0* Backienė, Dr. V. Kar- 
vėlienė. ir J. Nąvakienė. .-.-.v • " :

Kongreso posėdžiuos buvo studijuota šios temos:.motinu-gyvenimas at
skiruose, kraštuose, reikalingos 'sąlygos:motinos veiklai, fizinis gyvenimas, 
moralinis gyvenimas, intelektualinis - kultūrinis, ekonominis ir socialinis 
gyvenimas,, taip pat buvo studijuota institucijy^ politinio gyvenimo ir į st a- >' 
tymdavystės klausimai, susij y su motinos, kaip žmonijos progreso nešėjos 
darbuote. ' k w • '

' Kai kuriems Kongreso posėdžiams pirmininkavo Pracūzijos Parlamento . 
vicepirmininkai - p. Bauxon ir p. Pęyroles, p-lė Baers, Belgijos senatorė, 
p.Trojanova, Čekoslovakijos deputatė.Paskutiniame posėdyje garbės pirmininku 
dalyvavo J.E.Mgr. Roncalli, šv. Sosto Nuncijus Paryžiuje. ■ '

19^7 m. balandžio 27 d. įvykę mitingas didžiajame gorbonos amfiteatre 
kur už geriausias metinę, liečiančias įvairiom kalbom parašytas knygas buvo 
įteikti medaliai. Lietuvos Katalikiy Motery Pirmininkei Dr. V. Karvelienoi 
iškilmingai mitingo pirmininko buvo įteiktas medalis už M. Peckauskaitės 
knygą "Sename Dvare".įteikdamas medalį mitingo pirmininkas pažymėjo,kad 
1 i ė t u y i s k o j i knyga gavo d' a u g į a u s i a balsy.

po mitingo, moterys apsirengusios tautiniais rūbais buvo paprašytos 
į sčeną. parodyti savo drabužius ir pasakyti, kurios- tautos moterims -jos at- ;... 
stovaiiį'a. Labai dideliu entuziazmu mitingo buvo sutiktas lietuvaičiu, atsto
vaujančią Lietuvos moteris, pasirodymas su tautiniais drabužiai s.Vėliau, 
lietuvės'moterys su tautiniai g drabužiais kėlė-taip pat didelį .susidomėjimu 
priėmimuose, kurie buvo suruošti Pracūzijos ir Kinijos motery Delegaciją. 
Lietuvės moterys dalyvavo priėmimuose, kuriuos Kongreso atstovėms surengė-., 
pavaduojąs Už. Reik. ^Minieterį- Mi-nisterio Pirmininko pavaduotojas p. Teit- 
gen su žmona ir. Paryžiaus Miešto Tarybos, pirmininkas.vA

. Lietuvįy motery vardu p. Dr. Karvelienė pasirašė į Paryžiaus 'Rotei t 
de Ville aukso ‘knygą! Balandžio 28 d. rytiniame posėdyje p. .Backienė padarė . 
pranešimą apie. "Lietuvy Motiną", kuris susilaukė didelio susidomėjimo ir 
didžiausiais plojimais buvo pertraukta ta vieta, kurioje buvo atvaizduota 
lietuvės motinos dabartinė dvasios būklė, kada motina kalinamam-okūpanty 
kalėjime sūnui pasako "jei išduosi kitus ., nebūsi mano, sūnus."Balandžio 30d. 
p.p. Dr. Karvelienė ir Backienė, kartu :su ki.ty krašty atstovėmis buvo persta
tytos Jo Eminencijai Kard. Suhar'd,. Paryžiaus Arkivyskupui.: ........ ; •

Baigiant Kongresu buvo priimtas nutarimas įkurti "tarptautinį motinos 
sąjūdį.Kongresą ir jo posėdžius plačiai paminėjo Paryžiaus spauda.

" 'Lietuviy jausmus maloniai kuteno' faktas, 'kad Lietuvos moterys- galėjo 
Kongrese dalyvauti lygiomis su kity krašty moterimis ir pasidalinti su jomis ■ 
mintimis.Tai pirmasis po 1939 įvykis,kada Lietuvos vardas buvo įrašytas^' 
į programą, ir ne karty lygiomis su kitais kraštais nuaidėjo Kongreso posėdžio 
metu bei priėmimuose. ’ • •.■■ ■■■
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.5°. ,.
ĮVAIRIOS ŽINIOS,

V e -n g- r i j o j e komunistai stengiasi paimti .valdžią, kol sovie
tu okupaciniai' daliniai dar, nepasitraukė iš krašto.28.5. rusai ‘išlęidO komu
nikatą, kuriam pranešė;, ■ ikad. anksčiau suimtasis Belą Kdvacs apkaltinęs min'.' 
pirm. ’Nagy,. ' - miš, reik. min. Gybngyds ir seimo, pirm. Varga dalyvavus1'są
moksle, kurio tikslas--buvęs'nuversti "demokratiją" Vengrijoje;.

■ Min..'pirm, Nagy, leidęs atostogas Šveicarijoj,staiga gavęs iš savo' 
vyriausybės kvietimą.,grįžti. Budapestany atsisakė.išpareigę-ir' pasiliko to
liau gyventi' tremtyje Šveicarijoj,. ■ ‘ • ’’ .

V.1 .‘tMą 1. i j-o j vyriausybės krizė baigiasi. Buvęs min. pirm.-'de Ga'šp 
park, pranešė president ui, dė Nicolay kad j is. yra 'pasiruošęs •■sudaryti. min.,kar- 
bin.etą,-iš 'soc. ‘krik,' demokratę ir ncpartinįę specialistę.’' '

,’Šbv. S ą j u n. g a pagal, prekybos sutartu reikalauja iš Didz.Bri—. 
tanij.os mi-lijonę ėvarę stėrlingę kreditę 15 metę- iš rentos. ■

- i; D.i. d ž. B-r i t a h i.j o j vykstančiam Margate darbie'cię'kongreso" 
.atstovai didele balsu dauguma pritarė Bewin'o už ei enię-.politikai ir: karinės 
•'^prievolės palikimui taikos metu. ■ "... •

u.' •/h ;-'■>• . -, ž v '
iV.'-j’gB u... 1' g a-r i j o, s, vyriausybė pareikalavo i's žTAV atšaukti JAV.kąri- 

nės .delegaci jos'narį-pik. -Struman. Areštuotas dr. 'Angelov, tarnavęs’JAV"ka
rinėj delegacijoj. ■ . • \ ' - •'? ,y;-: '.

• . -.J-.A V'.pasisąkė prieš ;britę-.'pašiūlymą svarstyti . Italę kolonijęklau
simą, "keturi^ didžięję" už,. reiki.■ ministeri’ę. paraduotoję^ konferencijoj- '’Lon- 

'••••;dohe-. birželio mėnesį. . Siūlo ■ paslęsti komi-siją,', kuri kolonijose ištirtę viė- 
-1 inię nuotaikas'. ... ,' . ■ ■ ■/ .d ?

■ ,; j A V karinė misija, prę.ži Truman pa'sirasius'-"ekonominėszir karinės 
pagalbos"? dekretą, .Graikijai ir Turkijai,' atvyko^,į- Ankąrę ir pradėjo darbą,.

... T u r k i ‘j "o-e min. pirm.-Recep Peker parlamente pareiškė, kad.- "'ži- 
'■ noma .galybė", pasiuntusi, notą,, .reikalaudama iŠ ■ Turki jos karinlę' bazię.'Po pa

reiškimo parlamentas, nerado -galimu karinę-demobilizaciją-. ''

,J. A V eksprez. Hoove,r kreipėsi'į Kongresą, ' siūlydama s sudaryti ee-. 
paratines'taiko, s sutartis’bu Vokietija'ir Japonija. ‘ 1 ' t-

Prež.' T r' u m ą n paskelbė "Vakarę' žemyno gynybos'planą".,'siūlydamas 
vįsoms Pietę ir..Šiaurės Amerikos valstybėms, suvienodinti kariuomenės.ap-( 

■ mokymą ii: apginklavimą- taip, kad- reikalui, esant žemyno karinės j'ėgos gale- 
: tę būti'vadovaujamos bendro gen. štabo.■■■ / ’ •; * >• . ..į/’

G I E D.R.Ū L I A Į ; -.

Leidžia:-.,. Jjietūvįę -Draugi j a Švedijoje,.; Redakcijos adresas: ■' t. 
: Redaguoja: Redakcinė. Kologi j a. ' J. > Lingis, Halsingegat. 20/' 5; tr.

; ■- - . . '.•Stockaolm
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