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BIRŽELIO 1 5 - t. o 3 i

Pries septynerius metus tai prasidėjo, kai dviejųsąmokslininkų 
suokalbio pasėkoje rami ir taikinga lietuvių tauta neteko laisvės ir ne
priklausomybės; . , /' '

, ■19.4-O m. -birželio 15 -tųjų,kąi Lietuvos Rytų sienų peržengė Raudo
nosios Armijos daliniai„Vienašališkai ir klastingai- sutrypdami visai eilę 

• •tarptautinių sutarčių , saisčiusiu siuos du'.kraštus -zir 1920 m. taikos 
sutartį,' ir 1926'n^vdraugingumo, ir dar nespėjusių, nudžiūti, tik prieš ke- 

■rli.s mėnesius pasirašytų,draugingumo ir. abipusės'pagalbos -susitarimų, pra
sidėjo mažos tautos didžio j i .tragedija, jau" septini metai i'ėbę si tęsiant i. 

.-.'■t. Ir-vis tas ųelaimingas pasikart o' j antiški rzelis...,- ; '■'■■■
4 . .19^1'm. birželio 14- - I7 dienomis''.visus metus si stematlngąi' vyk^ 

dytų.'terorą pralenkia 20-tųme .amžiuje negirdėti ir nesitikėti.'masinio tau- 
tas .‘naikinimo veiksmai.'.- ’Dešimtys tūkstančių' ramių-.gyventoju, - neatsižvel
giant 'nei į amžių, -nei Į lytį, kelių, nakčių ir kėlių dienu laikotarpiu 
suimami. Suimami be jokio apkaltinamo ir ist'remįami^ be t ei smo/vęrg^ dar
bams įr bado mirčiai i tų patį Sibirą,kurio milzįniski-jblotai jau praėju
siam šimtmety priglaudę ne vienų lietuvio knygnešio kūnų, ‘

”ų pat metų birželio 22-fų vakaruose pasijudina germanų pulkai, 
tęsdami prieš 500 metų nutrauktų žygį į jytus. Naujoji - antrojo suokal
bininko okupacija prasideda taip pat birželyj e.Prasideda naujas teroras, 
vykdomas naujų okupantų tačiau nedaug besiskiriančiom priemonėm. Per tris 
metus vėį suiminėjami žmonės, vėl siunčiami vergų darbams ir tai pačiai 
bado mirčiai tik ne į rytus bet į vakarus... M v

, Ir dar vienas birželis - 1944 metų.Rudieji fašistai, spaudžiami 
i rvakaruose, ir pietuose, ir rytuose nebeišlaiko, traukiasi. Raudonųjų 

i^fagistų pulkai vėl atsistoja prie rytinių Lietuvos sienų.Jis tragiškiau
sias - jis neša antrų.kartą pirmojo suokalbininko okupacijų*.*

v y . <Ir šitų visų birželių pasėkoj turime 194-7 metų birželį tokį, koks 
jis mums yra:

Po Reino lygumas, po Alpių šlaitus, po Senos, Maaso ir Dunojaus 
slėnius, po Jutlandijos smėlio pustomas pakrantes ir Skandinavijos uolas
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klaidžioja žmones, netekę namų, su ilgesiu žvelgia rytu pusėn — ten, kur 
visa liko...

Rūsčioj Sįbiro taigoj glenka kolonos suvargusių žmonių, kurie prie
varta išpiešti ig gimtojo krašto su skausmu siund mintis atgal į tą lai
mingą vakarų kraštą prie Nemuno vagos*** v

v Ir namuose,ten paliktuose, taip pat gyvena to pačio kamieno žmonės* 
su rįztti pergyvenę visus septynius paskutiniuosius birželius savam krašte 
ir savuose namuose, is kurių joki negandai neįstengė jų išplėšti ir joks, 
kad ir kaip baisus teroras, neprivertė jų apleisti*• •

•Ir visi jie - ir Vakaruose, ir Tolimoj Šiaurėj, ir namuose palikę - 
susikaupia, prisimiųę pirmojo 1940 metų birželio 15-tąją ir tą baisią kai
ną, kurią vien tik žmonėmis teko jos'pasėkoje sumokėti: „

-pirmosios raudonosios okupacijos metu įvairiais budais NKVQ nužu
dyta 5000 ir į Sibirą bei kitąs tolimąsias Rusijos sritis ištremta 11-0000 lietuvių, - *
-Karui prasidėjus tarp Sov. Sąjungos ir Vokietijos,, gindami Neprik
lausomos Lietuvos idėją ir lietuvių turtą ir gyvybes, žuvo 4000 su-. 
kilėlių - partizanų*. . v ■ .
-Rudoji okupacija apmokėta 50000 lietuvių,žuvusių kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose ir Visokiais kitokiais būdais išskirtų is

■ gyvųjU tarpo, ir 250000 Lietuvos piliečių žydų,masiniai, sušaudytų* 
-Ir ąntrosios raudonosios okupacijoj metu iki ‘1946‘metų pąbaigos 

„jau žuvo 300Q0 lietuvių kovoje pries okupantus ir 80000 ištremta id 
Sibirą į bolševikines koncentracijos stovyklas.•.Ir siandieų dar 

'■■■■ tebežusra - bolševikai kas mėnuo deportuoja po 2000'- JOOO žmonių.

Tikrai skaudi birželio 15-toji ir tie fatališkieji birželiai siau
bingai persekiojo ir tebepersekioja lietuvių tautą.Taciau, kad ir kaip ; 
‘skaudi ji buvo,' kad ir kaip žiauriai jai mokame, salia jos prisimename i£ 
•1941 m* birželio 2J dieną -dieną mūsųjpastangų bet kokiomis sąlygomis ir' 
bet kokia kaina gyvenime, realizuoti musų amžiną tautinių kovų idėją Liė- 
tuvos Nepriklausomybę. Ir ją realizuosime, nepalaužiamai tikėdami,.kad jai 

'•sudėtos aukos negali likti be prasmės, kad^taurioji žmonijos sąžinė.,dar 
vieną kartą prabils, tardama lemiamą savo žodį dėl visų tautų laisvus ir 
nepriklausomybės.
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pavergtųjų

savo vietą;
laisvės. žygio...

. aŠ: - Melas 1 Veto!

taikai gaudžia, 
balsų kad negirdėtų;

a s
z d ž i o n i

B e n a r d
B r a

Jie sako.mums:
- Varpai bažnyčių maldą
Žmogus pro juos mirties
Tauta -tautos, žmogus žmogaus neskriaudžia...

Ne, netiesa! - Šaukiu aš: - Melas! Veto!

Jie sako mums:
- Mirties stovyklų vartai atsivėrė-
Dabar visiems užteks daugaus žvaigždėto;
NuŽudėm mes Europos žmogų-žvėrį...
- Ne, netiesa! - šaukiu aš:— Melas! Veto!

, Jie sako mums:
- Su laisvu - laisvas, o lygus - su lygiu, - 
Vėl visos tautos rado i
Vėl grąŠ kariai namo iš
- Nė, netiesa! - šaukiu

Ir su manim Štai Šaukia
Mirties stovyklose ir be tėvynės milijonai... 
(.Jiems tylint, akmens šauktų, netylėtų:
- Nuimkit melo kauką! Veto! Veto!) 
Padėk jiems, Viešpatie, padėk, tik Tu jų 
Pasėji grūdą Šventai laisvės duonai.

Redakcijos pastaba: Eilėraštis skaitytas 1946 m,, rašytojų suvaŽiavi 
mo(Vokietij oje) metu suruoštame literatūros vakare.
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GEDIMINO TOSTAS BRIE UGNIAKURIO

IŠ knygos
"Giesmė apie Gediminą"

Mano mylimi draugai!
Stiprūs mes, linksmi nūnai.

..<*. '• Ir ugniakurio liepsna,
>s ! Iš degėsių Šokdama, ,

!i; ' Tai suūžčios, tai sušvis,
, . ■ Tartum džiaugtųs su. mumis.

Jos bežiūrint man vaidinas, 
' ■ Kad ir mūsų toks likimas.

Juk likimas kareivėlio - •
Kaip berželio svyruonėlio: 
Ir bujoįi, ir žaliuoji,
Kol palūžus susvyruoji... '

- Šiandie taurės- mums putoja, ■■
0 koks laukia mus rytojus?
Ar vėl lėksim šakalais

: ; į ■ Su trimitais, su.. daina?
Ar pavirsim pelenais,
Lyg ugniakurio vieta?
Ir prieš mus, kaip gailios srovės,

... . _ u;. Nutekėjo daug dienų.
Buvo žmonės. Džiaugės. Kovės...
Kas beliko' nūn iŠ jų?

, Žemė? Vėjas? Tamsuma? ' ',
, Ar jįe jaučia mus? ar >girdi?

■ ‘ Ar k'ad jaudina mums Širdį'-
Ir paguoda jų visa?
Nežinau...Bet dvasioj mano.
Jie nemirdami gyvena.

’ ■’ v ■ Juo gaivindamas miniu.
. Ir šią taurų.aš keliu,;

Kad gyventų širdyse
Mūsų protėvių dvasia,

. . Kaip Šviesa ir šilima, .
Kaip ugniakurio liepsna. .
Kad su protėviais kartu
Mūsų atmintis gyventų,
Ir kad joj sunkiu metu • . .

.. Šilimą ir Šviesą, semtų ■ ’
Mūsų provaikių vaikai, - 
Taurą aš keliu, draugai!
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Ties pajūrio žemuma pakibo reikalavimas: atiduokite, kas yra 
. *’ jūsų arka mes visa tai -patys pasiimsime. '

0 kovo mėnesio saulė tarpais piešė debesis ir pro jų kiaurymes 
Šildė banguotą jūrą, jūra buvo didelė, graži'ir brangi. Jūra ruošėsi dar 
sykį tolti nuo mūsų. v

Ten yra vienas kaimas vardu Žuvėdros, mūsų senas, kaip vasaros 
giedra mielas kaimelis. Yra ten ir daug kitų musų pilkuonelių kaimų.

Žuvėdrose tarp kitų gyvena senis Rupšas ir jo anūkas, jau suau
gąs vyras Povilas. Jis sėdi ant suolo prie lango, didelis,, stambus, kaip 
žuvis sveikas. Tarpais jis pradeda suptis į šonus ir kažką niuniuoti. 
Atrodo, kad jis dainuoja seną dainą apie jurą, Senas Rupšas tvarko savo 
daiktus, jis jau susuko didelį, jūros žuvimis kvepiantį tinklą, paskui 
ėmė naršytis senoj skrynioj, ieškodamas_dokumentų.

- Yra dar kažkokia daina apie jūrą, tik aš negaliu dabar prisi
minti jos,žodžių, - pasako Povilas storu balsu ir patogiau atsisėda.
- Vieną kartą aš girdėjau per radiją sudėtą pasaką apie dorą Žvejį. Ir 
vietomis man rodėsi, kad tai yra pasaka apie mano tėvą.

Jo tėvas buvo toks pat didelis ir visada gerai nusiteikus. Prieš 
penkioliką metų, vieną žiemos dieną, tuojau už kaimo, prie jūros stovėjo 
būrys žvejų. Jie kalbėjosi apie savo reikalus ir apie Klaipėdos sukilimą',' 
Povilo tėvas stovėjo nuošaliai ir ramiai rūkė pypką. Nusispiovė jis sykį, 
apsižvalgė, pažiūrėjo į vakarus. Ten juodavo debesuotas dangus. Povilo 
tėvas, užsisegė trumpus kailiniukus, įsidėjo pypką kišenėn,•pirštu pamojo 
savo tėvui, kiek toliau politikuojančiam, ir kai šis išėjo, pasakė: aŠ
einu. ■ Gal. tenai kiek ilgiau užtruksiu. Saugok man Po Viliuką..

Tėvas išnetikėtinumo ir nuostabos ėmė bartis, bet sūnus jau tolo 
lėkdia'jūros pakrante, ir bangos jam plovė batus, palikdamos ant jų sto- 
rėjantį ledo sluoksnį. Jau būdamas toli, jis atsisuko, pamojo, parodė 
rankomis keletą Ženklų, bet ką jis norėjo pasakyti, tėvas nesuprato. 
Tiktai užtrukti jis žadėjo, tiktai valandėlą nebūti prie jūros, bet nie- 

‘ kad nebeparėjo. Klaipėdos vadavimo sukilimas jį pasiėmė ir pasiėmė...
4 Kada jį parvežė su tais pačiais kailiniukais apsirengusį, su ta pačia 

i- pypką kišenėje, - rodos, pūtė tas pats jūros ^ėjas ir. savo didelėmis, 
nematomomis, drėgnomis rankomis vis braukė_per sukilėlio plaukus. Gal' 
būt,.pats vėjas jam ir kepure nuėmė, kad būtų jojo gal*a labiau prieina-, 
ma glostyti. Smėlėtose kapinėlėse, kur auga vargingos pušys, jis buvo 
palaidotas ir jam buvo pastatytas paminklas. Jūros vėjas tenai staptelė
davo, jūros, ūžesys tenai pabūdavo, jūros daina ten nuskrisdavo.

- Tuojau ir paminklą nuims, ir kapą sulygins, - vis tebesėdėda
ma?, pasako Povilas. - Tai tas mano senis...

- Nuims! sulygins! Bet juk mes išeinam tiktai, kaip vienas metų 
laikas, kitam ..atėjus, - ramiai pasako Rupšas.,

įgg ‘
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- Taigi, - atsistoja Povilas, pasirąžo, net jo kaulai subraška.
- Jūros gaila. Bus ji man toli toli.

Jis nusisuka į langelį, pasilenkia ir mato jūrą. Kovo mėnesio 
saulė tarpais praskleidžia, debesis ir jos spinduliai krinta į vandenį, 
nudažjį baltai, auksiniai, nudaž jūrą gyvu sidabru. Jūra supasi,_ji kyla 
ir leidžiasi, siunčia į apledėjusį krantą šviesos bangas. Jura kūkčioja 
ir taip pat dejuoja. Tas balsas ne čia pat: jis ateina iŠ jūros, iŠ to
lumos, kur yra tiktai vandenys, ir slankioja pakrante, prieina Rupšių 
trobelę ir čia pasibeldžia, ir iŠ čia pasitraukia, paskui sugrįžta at
gal ir vėl nueina į jūrą. Jūra supasi, o saule valandėlę apšviečia jos 
minkštą nugarą. Povilas girdi, kaip vandenų balsas eina atgal į krantą 
su naujomis bangomis._

- Man gaila jūros, - jis pasilenkia dar žemiau, kad gaištų ją 
geriau matyti.

Jiems gaila trobeles, savo nuolatinių pėdsakų ilgoj pakrantėj, 
saulėlydžių, vėjo kauksmo nakties metu, pavasario žingsnių juros pavir
šiumi, kada Šis ateina iš kitur ir čionai pradeda su jūra, su jais vi
sais kalbėti.

- Kad taip mano trobelė būtų maža tvirtovė! kad aš čia turėčiau 
tuziną ryžtingų vyrų.. Pamatei ateinant ir pradek! Atgal! kas eina? ar 
tik nepaklydote? ar tik ne į svetimą daržą pataikėte?! Supranti, jie 
eina, o mes pliekiam, o mes pliekiam, kad juos velniai rautų!

- Povilai, tyliau. Bar gali išgirsti.
- Kas išgirs? Išgirs, kas aš nenoriu savo atiduoti? Jie nori 

gyventi, o man nieko nereikia?! 0 man tiktai apsisukti ir pasitraukti?! 
AŠ gimiau, kad gyvenčiau,_o ne tam, kad mane persekiotų ir neleistų bū
ti tuo, kuo aŠ esu. Tai musų Žemė, tai mūsų pajūris!

Jis Šaukia vis garsiau, įrausta, suprakaituoja:
- Gyventi noriu, šit kas yra!
- Povilai, kaime jaa gali būti ordnungdinsto narių. Nurimk..
- Supranti, ir Marytė pasilieka, - numoja rarka Povilas. - jūra, 

troba, Marytė. Viskas Čia pasiliks. 0 man eiti ir nebegrįžti...
Rupšas kemša į kišenes visokius smulkius daiktelyčius, peiliukus, 

muiliną, skustuvą, nuo Šienaus nukabina sunaus portretą, išima iŠ rėmų, 
vynioja:

- Mes neišeiname, Povilai, mes tik pasitraukiame. Ir kur mes be
būtume, aš tau vėl seksiu pasakas apie mūsų jurą. Man, senam žmogui, gal 
b.ūt, jau nebeteks Čionai grįžti, bet tu galėsi: esi dar visai jaunas ir 
ilgai gyvensi. 0 jeigu ir tu negalėsi, tai pasakysi savo sūnui, kur jo

• tėviškė./ pasakysi anūkui. Ir kuri nors mūsų karta čionai sugrįš. Paim
sime savo tinklus, savo įrankius... Ir tas pats smėlis pasveikins, ir 

. tas pats oras pasitiks, ir tas pats vėjas paglostys, kuris glostė tėvą, 
parvežtą į kaimą. Aš žinau, kad nesu vienas ir turėsiu kam sekti būtą

- pasaką apie mūsų lizdą. Juk mes būsime netoli ir ten nuolat galvosime 
apie šias bangas, šituos musų vėjus ir mažas valteles jūroje. 0 dabar 
mums reikia skubėti... Einam, Povilai, jau lai?-s...

Povilas atsistoja, išsitiesia,.paglosto_palangę, nuėjęs pajudina 
; . Švarią staltiesę, Marytės dovanotą. Paskui jo rūstus-žvilgsnis nuklysta 

į krosnį. Jis pats ją sukrovė pernai. Ji visada gerai .iškepa duoną ir 
sriuba joje stovi karšta visą parą. Kai būna ilgai užtrunkančios, dide
lės audros, kai bangos su triukš’-i dūžta pakrantėje, kai naktį, mėgin
damas perrėkti audrą, šaukiasi pagal us koks juroj paklydęs žmogus, - 
tie visi garsai sūkuriu sukasi aplink trobelę. 0 krosnis šilta, guolis 
Šiltas^ Triukšmui valandėlę aptilus, kitą kartą girdėti užpečkyje svirp- 

. lio liūdesys.
Povilas sustoja prie sienos j užsimerkia:
- Rodos, vėjas stiprėja. Aš girdžiu, kaip jis ten jūroje kaukia. 

Išeiti... ir visai išeiti?
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Tuo tarpu RupŠas paima iŠ kampo storą'landą, paskutinį sykį ap-■ 

Žvalgo, koja pataiso suolą, pristumdamas jį arčiau lango. Išeidamas su
klumpa duryse, nusikeikia. 0 kieme sustoja irvžiuri jūron:

, - Greit Čia prasri’ds žuvavimo metas. Žiū, kaip jūra keičia spal
vas. Vanduo•darosi šviesesnis...

Jis tai pasako sau, nes sūnus dar tebėra troboj. Kai jis išeina, 
senis prideda:

- Neužmiršk užrakinti durą ir pasiimk raktą. Nešiok jį visad su 
savim. Ir vaikams pasakysi, kad turi raktą nuo ją lizdo.

- Užmiršau krosnies, jušką užkišti, bet tai gal ne tiek svarbu,- 
pasako Povilas. - Tinklą.aš palikau, tegu jį velnias. Dar prikibs del

> jo, sakys - krašto turtą išgabename. Ir iŠ viso reikia atsargiau elgtis. 
V Eikime labai lėtai. AŠ visą laiką ką'nors pasakosiu. Tu juokis, kaa at- 
7 rodytą, jog mes einame valandai. -

Povilas vis kalba, mosikuoja rankomis, kartais lyg netyčia Žvilg- 
** teri.-į trobele._Norėtą dar sykį atrakinti jos duris ir ten pasėdėt, tai

syti tinklą, žiūrėti pro langelį į jūrą. lyg jam būtą šalta, abiem ran
kom jis patrina veidą, paskui pakrato galvą ir atidaro vartelius.

Mažo ūkio kaimyną.Ericas, prieš metus vadinusis Pranu, tuojau 
šoka iŠ savo kiemo į gatvą. Jis juokiasi susiriesdamas, rankomis glosto 
kelius, mirkteli:

- Žuvauti?
Jis nežino, kur jie eina, ir tas dalykas jam sukelia dar didesnį 

juoką. - Šį vakarą_pas seniūną bus sueiga, džiaugsmo šventė,‘kad pasi
baigė vergovė. Seniūnas praŠd, kad žmpnds nesivdlintą. jūs ateisite?

- Toks reikalas, Ericai, kur gi neateisi.
- Nebijosite?
- 0 ko mums bijoti? Juk ordnungdinsto vyrai drausmingi, geri 

vaikinai.
- Taip, taip, tai jūs pamatysite, - ir Fricas vdl juokiasi, net

jam nukrinta nuo galvos ruda kepurd. •
Kol jis ją kelia nuo žemės, RupŠai šnekučiuodami nueina į rytus. 

Tai pastebėjęs,Fricas puola į vieną pusę, į kitą, išsižiojąs jau nori 
rėkti, kviesti pagalbą, bet pamato, kad atbėga Marytė. Ji bdga vienplauke, 
apsiaustas jos neužsegtas, vdjas kiloja skvernus.

- Kur tu bėgi? - paklausia Ericas.
- RupŠai eina į Palangą pas pusbrolį tinklo pirkti. Aš noriu, kad 

jie man nupirktą Šukas. Savas aš pamečiau, - greitai atsako; ji ir nd nė- 
stabteldjusi bdga toliau. Ericas, kad ir kiek atsilikus ddl visako, nubd- 
ga paskui ją. Jis jau beveik suprato, kad Rupšai nebegrįš ir sumetė,' kad 
ją nereikia stabdyti, nereikia ddl to kelti triukšmo: tegu sau nešdinasi 
tas Povilas,*Marytd atiteks Fricui. Bet jeigu jis pastebės, kad ir ji bdr 
ga su jais, tada Ericas pasikvies pagalbą ir grąžins visus tris. 0 jeigu

,4 tik anie du lekia iŠ Čia, tai .ko ’augiau bereikia? Pasilieka ją trobelė. 
‘ Gal joje leis jam su jauna žmona apsigyventi. Tai bus gyvenimas!

. Marytė iŠ karto suprato, kad sužaddtinis Povilas išeina. Ji jautė, 
kad nepajėgs jo sustabdyti,., bet dar nordjo pasimatyt, pažiūrdt į akis. 
Kai juos beveik pasivijo, ėmė šaukti vardu.

Povilas atsisuko, išbalo ir pasakd pribėgusiai:
- Mes neturime laiko, mums kiekviena minutd brangi.
- Bet apie tai niekas nežino. Jie ten užimti Šventės ruoša, vd-. 

liavomis, - uždusroi, paskubomis pradeda ji kalbdti, abiem rankom.įsi
kimba jo apsiaustą ir nepaleidžia. Jos veidas nusigandęs, akys didelės, 
Žiūri į Povilą apsiašarojusios. Vakar dar buvo galima eiti su ja į romą 
gyvenimą, šiandien visa tai pakibo ant menko voratinklio. Buvę Povilui 
ir jai paskirta valanddld prie altoriaus ir degančią žvakią, bet gyveni
mas išbraukd juos iš anąją sąrašo, ją žvakds užgeso. Nei gyventi su Ma
ryte, nei bereikia pirkti Žiedus, nei bereikia dėkoti už dagiausią metą
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linkėjimus. Jis buvo prigalvojęs savo;,gyvenimui daug gerų dalykų, bet tai 
■ • atimta ir, nereikia perdaug gaišti su ta mergina, atstove pasibaigusio, gy

venimo. Ji atėjo dabar iš anspus kaip koks sapnas,, kaip neregėto grožio 
■Šešėlis ir traukia atgal, lyg tai 'iš tiesų būtų galima# lyg būtų koks 
kelias į pranykusių praeitį. Ne, ne, tai negrįžta, tik kartojasi, kiečiasi, 
buna kitokio pavidalo. Kai ateis tas pasikartojimas, jis bus senas, n’ gy
venus amžių vienas pats, be asmeninės laimės.. Jis tada galės grįžti šie
nai, bet jokios Marytės jau nebebus. Povilas lėtai plėšia jos rankas nuo 
savo apsiausto: ■ ’ 1

- Keliai skiriasi, Maryte...
- Kodėl skiriasi? ar mes nesugyvenome, ar manus nemyli? Reiškia 

viskas baigta? aš pasilieku viena? Kaip galima palikti žmogų, tokį prisi
rišusi. . .aš nesuprantu, ką jūs šia visi darote...

- Tai eik ir tu su mumis, - paglosto jos pešius Rupšas.
- Ne, ne! kur aš eisiu?'Norite, kad nusikankinšiau, k’bip ir mano

sesuo, išvykusi į Ameriką. Mes šia gyventa daugelį šimtmečių, mūsų negalima 
kitur perkelti. Mes. esame šitos jūros dukterys. Ir jeigu kuri išeina kitur, 
jūra ją vis Šaukia, Šaukia, kol grąžina atgal. Arba ją nužudo ilgesys, 
jeigu ji negrįžta! ;

- Ilgesys! didelis žodis. Na, viso geriausio. Gal per kokį jomar- 
ką-ar Šiaip kuria proga ir pasimatysim, .- jis paspaudžia jai ranką ir 
nueina. Dėdukas jau anksčiau nuėjo.

Marytė pasilieka ir Žiūri į juos člar labiau nusigandusi, negu pir
ma. Vėjas •’ ts mėgina nuimti apsiaustoką nuo jos petukų, ji traukia atgal, 
sega virpančiais pirštais, nesusega. Pakelia rankas prie galvos, per plau
kus perbraukia. Viena ranka savaime nukrinta žemyn, o su kita ji' moja 
tolstantiems_vyrams, mėgina šypsotis, mėgina įsivaizduoti, kad jie eina 
tiktai į malūną, iš kur parneš miltų._Mergina mosikuoja abiem rankom, pas
kui uždengia jomis veidą ir verkia. Jūros duktė!

Dabar iš griovio, kur buvo’pasislėpus, Šoka Fricas, Jo dūšioje 
nubudo patrioto jausmai, rūpestis dėl krašto laimės ir gerovės. Jis pri
deda abi rankas prie burnos' ir pilna gerkle šaukia:

’- laikykit RupŠus! Jie neša iš mūsų krašto auksą, ‘jie mus apvagia! 
Vyrai, laikykit RupŠsus! .

. . - Kas apvagia? - iš tolumos, lyg griausmas paklausia Povilas..
- Kas jus apvagia? '

- Niekšai, dar klausinėja, - atrėžia -“ricas ir nusiveja į kaimą 
griŽtanČią Marytą,

. Rupšai toli. Tarpais sninga,, tarpais kovo mėnesio saulė plėšia
‘ debesis. Ir vis kūkšioja jūra. Tai rodos, kad ten.kas groja smuiku, tai 

rodos, lyg kas su armonika eitų bangomis...
Rupšai atsisuka pasižiūrėti. Senis nusiima kepurą, o Povilas žiūri 

į jūrą prisimerkus'. Jam peršti akis nuo . saulės ir iš viso peršti...
- Povilai, nesielk 'kaip mažas vaikas,, kuriam atėmė Žaisliuką.

Žaisli -’‘na susidėvi arba sulūžta. 0 tu nustojai to, ko visada-gailėsi
ir norėsi susigrąžinti, nes tai nesensta- ir nenublunka.

Povilas atsipeikėja,, lyg dabar pilnai supratus, kad-_nebeturi nieko.
Kailiniukų rankove jis nusišluosto prakaitą nuo kaktos., 0 jūra toli, tik 
jos amžina-daina, tik'jos ilgesys yra Čia pat, kaip Širdis,_kaip nuolatinė 
svajonė, kaip' skausmas turinčio siekimų žmogaus. Povilas žiuri it žiūri į 
paliekamus vakarus ir dtaigą'jam rodos, kad jūra, vėl čia, priartėjo ir

• Šaukia jį. Ten kažkas e.ina bangomis iki kranto ir moja. Tai Marytė, tai 
Marytė! Dabar aš negaliu ateiti, mano mergina, mano jūra! Pabūkite be ma- 
necs, palaukite! Bet aš prie jūsų prisirišus, kaip prie gyvenimo. Man labai 
skauda, man labai skauda. AŠ nuolat girdėsiu jūsų šauksmą, ir kiekvienas 
audros riksmas, kiekvienas bangos dūžis į krantą, kiekvienas vėjo kauksiąs 
atlėks pas mane. Savo ilgesio regėjimuose as jus dažnai matysiu, aš dažnai 
sėdėsiu ant jūros kranto ir lauksiu savo merginos.

Jau seniai pasislėpė kaimas, jurą užstojo krūmai. Rupšai vis eina ir ein 
Kas buvo vakar, Šiandie pasibaigė. Nebėra langelio į jūrą.
Bet kai Povilas užsimerkia, jis vėl mano jūrą, mato, kad ten bangomis 

kažkas vaikšto ir jomis ateina iki kranto.

9



-

~ - UGNIS, KUPOLIS IR PAPARČIO ŽIEDAS /
(Joninių papročių pluoštelis) • •»

' y ■ ..... . Ein saulele aplink dangų, •
ei, kupoliau, kupolėli,

' aplink dangų .„ėnulio kelti,
. ei, kupoliau, kupolėli.

. . (Liaudies daina) • ;

Ne vienam iŠ musų gal teko dainuoti Šių dainelę arba bent girdėti 
dainuojant prie Joninių laužo. Kam teko augti kaime ir nenutraukti ry^io 
su juo, tas dar ir Šiandien kupinas, gražiausių prisiminimų ir įspūdžių iŠ 
tos ‘Šventės. . ■ . <•

Artai kaime, ar miestely ant pakilesnių vietų ant aukštų karčių 
iškeliamos smalinės bačkos, kaimuose daugiausia senų ratų gerai įdegutuo- 
tos stebulės,, o Šių priemonių nesant, sausa tošim ir pakulomis apsukamos 
pačios kartys. Prie tokios ugnies susirinkdavo jaunimas, šokdavo, dainuoda
vo žaisdavo . Kai. jau ir pati prieblanda privargus. pasitraukdavo ir naktis 
užsitraukdavo savo juodų šydų, iŠ visos apylinkės,, iŠ visų aplinkinių kai
mų daugaus skliaute pasirodydavo uždegti, laužai. Sisvgražus senovės lietu
vių paprotis b.uvo bepradedųs Lietuvoje išnykti, bet,Šaulių Sųjungai ėmus 
iniciatyvos, jis buvo vėl atgaivintas tiek kaime, tiek mieste.'

Seniau Lietuvoje, apie Joninių ugnį buvo netik šokama, žaidžiama 
ir dainuojama, kaip ir dabar, bet buvo aukojami ir gyvuliai, kuriuos pas- ' 
kui pakeitė Šiaudinės čiučelės, kurios Prūsų Lietuveje■dar netaip jau se
niai buvo sutinkamos. Priešaušry iŠ laužų į namų židinius stengdavosi' par
sinešti ugnies ir namuose įžiebti naujų, kad namų nelankytų-nelaimės, li
gos, kad namuose būtų santaika ir palaima. Nešant ugnelę namo buvo dainuo
jama ir laiguojama. Tokių laigymų, iškilmingesnių saulę ir šviesų garbinan
čių giesmių, buvo ir prie pačių laužų. Paskutiniais laikais Prūsų Lietuvo
je, ypač pietnemunyje, Joninių naktį buvo ritinėjami ugniniai lankai(germa
niškos kilmės paprotis). Labai paplitęs buvo ir raganų deginimas ant laužų. 
Ant karties buvo pririšama smalinė, bačka, pripilama piuvenų, užberiama 
druskos, kad labiau spraksėtų, ir dainuojant bei žaidžiant sudeginama ra
gana, kad daugiau žalos nedarytų. Paliai Šatrijos kalnų, ir kitur Lietuvo-- 
je, toli nuo-Šatrijos kalno, pilna pasakojimų, kad Joninių_naktį ant Šat
rijos kalno susirenka raganos, sujoja ant piestų raitos, kūrena ugnį, ren- 

’;ka uogas ir neša prie-, ugnies, sėdinčiam, senijįi su alksnine nosimi. Auštant 
vėl išsiskirsto. . i . ■ ... ‘

t. _ Kai kur. sekantį rytų pro 1'aužaVietę pravaromos karvės, kad jos pas- 
’kui būtų apsaugotos nuo užkerėjimų ie ligų. Buvo renkamos laužo anglys ir 
jomis barstomi laukai, kad derlius būtų geras. Suanglėję medžio gabaliukai 
buvo renkami ir-nešami namo, kaipo turį gydančios galios, ypač susirgus 
sunkesnėmis ligomis. '■ •>•••■. .

Labai paplitęs paprotis. visoje Lietuvoje Joninių išvakarėse eiti 
"kupoįioti".. Kaimų mergaitės,, pasipuošusios išeiginiais rūbais,- i-šeidavo 
į pievas skinti devyneriopų gėlių - kupolio. Kai susitikdavo kelių kaimų 
mergaičių būriai, tuoj viens kitų pasveikindavo tam tikromis dainomis.. 
Pav., Klaipėdos krašte rytinėje daįyje ir Ragainės-PiĮkalnio.apskr. mer
gaičių būrelis viens kitų sutikęs dainuodavo'. Viena grupė, pav.., klausda
vo: "Kur tu buvai, Jurgut, kur tu keliavai?".Kitas būrys atsako; "Griklau-.
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kiuos pas ubagus”. Klausimas kartojasi tiek kartų, kol visi aplinkiniai 
kaimai išvardinti, atsakymas visada tas pats. Galiausiai menamas tas kai
mas, kuriame mergaites gyvena, ir tada jos dainuoja: "Lazdynuos pas bago- 
Čius buvau”. Kitos klausia: "0 kuom tave ten vaišino?” - "Kepsnių aš val
giau, vynelio gėriau”. - "0 kur tave paguldė, kur naktelę nakvino?” - Pui
kioj klėtelėj, margoj lovelėj”. -.

Prisiskynusios gėlių,' mergaitės grįždavo namo ir galukaimy apvai- 
nykuodavo ilga 'kartį, Klaipėdos krašte kupolių vadinamą. Apie kartį šoko, 
dainavo, laigė: "Ryla rala, laba dien, ryluže, raluže, laba dien". Šušvės 
upyne(įteka į Nevėžį) paliai Josvainius Joninių išvakarėse buvo kaišomi 
vainikais kaimų kryžiai.

0 kuris iš-musų nežino iš senelių ir senučių girdėtų pasakojimų, 
kad Šv. Jono naktį Žydi papartis. 0 kas turi paparčio žiedą, tas žino vis-, 
ką^ mato viską, mato kur žemėje turtai_paslėpti. Visi taip.-pat žinome, kaip 
sunku paparčio žiedą įsigyti. Reikia būti labai ir labai drąsiam ir turė
ti plieninius nervus. Mano tėviškėje L apie Linkuvą) sakoma, jei nori įsigy
ti paparčio žiedą,reikia Joninių naktį, pasiėmus su savim maldaknygą ir 
rožančių, nueiti miškan. Ten, atsisėdus papartyne, Šermukšnine lazda užsi- 

■ brėžti ratą, o tame.rate pasikloti baltą paklodę ir melstis. Besimeldžiant 
rodysis visokios baisiausios dvasios, norinčios žmogų suplėšyti. Jei už
teks drąsos ir iškęsi iki po gaidžių, tai ant paklodės rasi paparčio žie
dą, kurio pagalbą galėsi viską Žinoti ir daryti. Bet niekas, nedrįsdavo į 
tokią avantiūrą leistis. Taip, senelių pasakojimų, daug kas yra paparčio 
žiedą turėjęs, tik tas žiedas pas juos patekdavo "netyčiomis, visai-jo ne
ieškant ir net apie jį negalvo jant.. Ne vienam' senukui ''jis už vyžų už- 

.krisdavo, ir nei iŠ šio, nei iš to viskas nušvisdavo, pasirodydavo visi 
žemėje užkasti lobiai. Ir pagalvojus apie paparčio žiedą, viskas dingdavo 
ir užmarštin prasmegdavo. Turint paparčio žiedą galima ir žmonių mintis 
Žinoti, tik suradus žiedą, reikia jį įdėti ir perpjautą žaizdą.

Didelę dalį Joninių papročių užima būrimai, kerėjimai, vaistavi- 
... mai ir kitokie prietarai.

. < . Orakulas nesnaudžia Joninių išvakarėse. Jau pats devyngėlis kupo- 
lis turi buriamosios, galios.' Tas devynias žoleles su devyniais lapeliais 
reikia pasidėti po pagalviu ir nieko y.etarus užmigti. Tada prisisapnuos 
iŠvajotasis. Klaipėdos krašte iš Joninių išvakarėse priskintų gėlių nupin- 

j tas, vainikas per galvą metamas į beržą ar gluosnį. Jei pirmą kart išmetus 
užklius šakose, . mergaitė ištekės dar taisvpačiais'metais. Kiek kartų vai
nikas nukrenta, tiek metų reikės laukti, Šv. Jono vidurnaktį mergaitei rei
kia apibėgti aplink namą ir klausytis, iŠ kurios pusės šunes loja, iŠ ten 
atvyks ir busimasis. Prieš vidurnaktį mergaitės darže iškasa gabalėlį 
velėnos ir, jį apvotusios, padeda atgal ton paČion vieton. Iš to, ką se
kantį rytą po velėna randa, spėja savo ateitį: kirmas. - vaikas, Šakos r- 
Šmotelis - kapas, vabalas - jaunikis. Jei vabalas pilkas, vyras bus.pras
čiokas, jei i.argas - valdininkas arba kariškis, o jei žalias - vyras bus 
ūkininkas. Panevėžio apskr. mergaitės į Šulinio keturis kampus suleidžia 
ketuxis nupintus vainikus, jei jie sueina vienon vieton, tai ištekės. Jei 
Joninių išvakarėse mergaitės nulauš tris dilgeles ir nors viena iŠ jų pri
gis, tai tais metais ji ištekės, jei*dvi prigis - dvi ištekės, o jei visos 
nudžius - nė viena nei.Štekės( Pasvalys); ’ *

Pagal seną įsitikinimą Joninių naktį iki vidurnakčio siautėja ra
ganos, raganiai, piktos dvasios, švaistosi laumės ir kitokios neregimos 
būtybės, stengdamos pakenkti tiek žmonėms, tiek gyvuliams^ Kad raganos 

.-neužkerėtų galvijų, Joninių išvakarėse,>dar prieš saulėlydį, suvanotai jie 
tį-.tvartus, karvėms duodama duonos su draska. Ant. tvartų ir namų durų

- smalą arba kreida parašomi kryžiai, kad raganos neįlystų. Raktų skyles 
užkišamos devyneriopomis Žolėmis. Ties tvaro durimis pakabinamos. Šermukšnių
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ir kiečių Sakos, kad neįsiveržtų raganos bei piktos dvasios. Tomis pat 
Sakomis perbraukiamos ir karvės, kad užkersimai joms nepakenktų. Mažoje 
Lietuvoje SermukSnio Sakų galia Šiaip aiškinamas Šermukšnis turi daug smul
kių lapelių, o raganos, prieš įlįsdamos į tvartą, turi būtinai tuos lape
lius suskaityti. Kad iki vidurnakčio nespėtų to padaryti, tai ir kišama 
kiek galima daugiau tokių Šakų.

Joninių išvakarėse reikia saugotis netik raganų bei piktų dvasių, 
bet ir blogos valios žmonių, ypač piktų kaimynų. Karvių ir kiaulių apŽynia- 
vimas yra žinomas visoje Lietuvoje. Taip pat žinomos ir priemonės prieš 
jį. Pav. , jei norima, kad kaimynų karvių pienas pereitų į kito kaimyno, 
reikia Joninių naktį 12 vai. nueiti į jų tvartą, nieko netariant ir neat
sigręžiant iŠmilžti iš kiekvienos karvės po tris lašelius pieno, paskui 
paimti tą vakarą surinktas devyneriopas žoleles, dar tą pačią naktį jas 
suvirinti, suvirinus supilti tuos pieno lašus, tris kartus viską sumaišy
ti ir duoti po tris kartus kiekvienai karvei gerti. Bet yra vaistai prieš 

’’ tą užkerėjimą. Ūkininkas, kurio karvės nustojo pieno, nujautęs, kurio čia 
kaimyno darbas, išpeša iŠ savo karvių po tris plaukus ir stengiasi nunešti 

_juos į piktojo kaimyno tvartą. Jeigu karvės su šienų tuos plaukus sues, tai 
pieno nebeduos, o apraganautų karvių pienas sugrįs.

Kai kur Joninių naktį velkamos vadeles ar Šaka per lauką, kur ban
da ganosi, ir uŽburiamas pienas.

Klaipėdos krašte Joninių išvakarėse buvo einama nuo septynių kai
mynų rubežių skinti po vieną gėlę, nuo kiekvieno vis kitokią, paskui jas 
suvirinti ir duoti karvėms, tada jos duodavusios daugiau pieiio, o tų sep
tynių kaimynų karvių pienas sumažėdavo.
. • Ir augmenija įgyja daugiau galios Joninių naktį. Prisiminkime tik 

paparčio Žiedą! Joninių išvakarėse renkamos visokios vaistažolės, kurios- 
po Joninių nustoja savo gydomosios galios.

Po Joninių ir gegutė virsta vanagėliu. ~
Be Šių suminėtų yra eibės ir kitokių prietarų bei burtų Joninių 

išvakarėse, bet jiems visiems suminėti reikėtų daug vietos.
Kaip matėme, lietuvių Joninių išvakarėse dominuoja ugnis ir augme

nijos bei visokių nematomų būtybių galia. Tie papročiai sutinkami ne tik 
pas. mus, bet ir daugelyje kitų tautų. Ugnis ir saulė daug kur neišskiriami 
dalykai. Ugnis liaudies prietaruose vaidina svarbų vaidmenį. Ugnis įvai- 

jriuose kraštuose deginama įvairiais metų laikotarpiais ir įvairiomis pro
gomis. Yra žinoma Valpurgijos nakties^paskutiniosios balandžio mėn. išva
karėse) ugnis, Velykų ugnis, Peregrinoįgegužės 16 d.) ugnis, Sekminių ug- 

•nis ir pan. Bet labiausiai paplitus yra Joninių ugnis. Ji Luvo sutinkama 
visuose Skandinavų kraštuose, nors dabar'ji perkelta į balandžio paskuti
niosios išvakares. Vokietijoje Joninių ugnis yra paprastas reiškinys, la
biau paplitęs pietinėje, rečiau Šiaurinėje jos dalyje. Vadinama Šv.Jono 
ugnimi!. Johannesfeue r) arba^saulės grįžmečio ugnimi(Sonnenwendfeuer). Kai 

.^kuriose Sudetų, Švabijos,:Šveicarijos ir Aųtrijos dalyse Joninių naktį 
’ žybsi ugnis■ant visų apylinkės kalnų ir kalnelių, kaip ir pas. mus. Joni
nių ugnis sutinkama taip pat ir slėniose vietose, kaip kaimo vidury, tur- 

.-gavietėse, paliai rotušes ir pan. Viduramžiuose buvo paprotis, kad- ir ku- 
gaikŠČių Šeimynos dalyvaudavo Šventėje ir šokdavo apie ugnį. Labai bųVp 
paplitęs paprotis, kad jaunimas, berniukai ir mergaitės, susiėmę'rankomis 
poromis Šokdavo per ugnį, bėgdavo aplink su degančiais smaliniais" Bėgliais, 

■uždegdavo specieLiai iŠ Šiaudų padarytus ritinius ir rišdavo juo degančius 
pakalnėn. Sis paprotis, kaip matėme, sutinkamas ir Prūsų Lietuvoje. 'bet 
tai germaniška apraiška. Žemutinėje Austrijoje metamos gėlės į ug <į, Rusi
joje Žalios beržiukų Šakos. Daug kur į ugnį metama šiaudinė Čiučelė, vaiz
duojantį raganą. Joninių ugnis ir su ja susiję papročiai tiek baltų, tiek 
germanų, tiek slavų, tiek romanų tautose. Ispanai Šį paprotį atvežė ir į 
Ameriką. Maroke Joninių ugnis susi jus.-kartu ir su kitais papročiais, labai
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panašiais į europietiškus. Pav,. Skye.saloje Žmonės šoka aplink ugnį, pas
kui ištisos Šeimos eidavo per ugnį. Cornwall'yje pirmiausia apeidavo apie 
ugnį,- o paskiau, degliais nešini, eidavo iš kaimo į kaimą. Eitose vietose 
nešdavo deglių# aplink laukus, kartais mėgindavo pavogti pelenus iš kaimy
ninio kaimo laužą. Prancūzą Flandrijoje buvo ant laužą deginamos, čiučelds, 
dar kitose vietose Prancūzijoje sviesdavo aukštyn degančius deglius. arba 
ritindavo degančius ratus.' . . .

Papročiai, prie Joninią laužo ir ankstyvuose viduramžiuose r ir da
bar beveik tie patys, tik seniau į ugnį sviesdavo kaulus ir kitus nešva-' ' 
rius daiktus', kas tikriausia turšj’o kokią nors magišką teifcšmą. Aiškinama, 
kad aukštyn kylą durnai išvydavo'slibinus , užteksiančius šaįtįiiią vandenį 
Ir tada, kaip ir dabar, eidavo apie laukus su degančiais.degliais arba 

. ritindavo degančius ratus, ir tada tikėdavo, kad ugnis turi savyje slėpi
ningą jėgą,, nešančią laimą, sveikatą, visokeriopą gėrovą ir turinti- ga- ' 
lios nuvyti žalingas įtakas ir ligas. Tam ir buvo nešiojama ugnis po lau
kus, tam šokdavo žmones per ją', tam ■ leisdavo. ir gyvuliams per. ją šokti. 
Bohemijoj smeigiami deglių likučiai į daržus, kad kirminai ir vabzdžiai 
žalos nedarytu. Laužo nuodėguliai, anglys barstomos po laukus, pievas, 
sodus, kišamos’ po stogu, dedamos po slenksčiu, kad apsaugotą namus nuo. 
griaustinio. _ ; ■; -. .

Prancūzijoje net gyus žvėris bei gyvulius degindavo ant Joninią 
laužo. Paryžiuje, pav., Grėve aikštėje buvo degamas laužas, kartais net 
paties karaliaus užkuriamas. Lauž.o vidury stovėjo, kartis, , ant kurios , 
buvo pakabinamas krepŠis arba maišas su katėmis arba lapėmis.tą patį su
tinkame ir Metze bei Vogėzuose. Vienoje ’vietoje. Pirėnų pusiasaly. buvo 
iškeliama aukšta vytelėmis apipinta kartis, papuošta žalumynais ir gėlo
mis. Tą karcį deginant buvo ant jos metamos gyvates. Galimas daiktas, kad 
Šis paprotis siekia gilios senovės. Cezaris ir kiti senovės rašytojai mi
ni, kad galai darydavo iš vytelią dideles pintas dėžės,- dėdavo į jas tiek 
žmones, tiek gyvulius ir degindavo. Taigi čia sutinkame vieną iš barba
riškiausią ugnią formą, kurią krikščionybė panaikino. Ir senovės Graiki- 

’ joje tam tikrais metą laikais buvo .užkuriam! dideli laužai, ant kurią bu
vo deginami Žmonią ir gyvulią paveikslai. Sį paprotį galima greičiausia 
sugretinti su žiauria semitine Moloko auka, kur buvo deginami gyvi vaikai, 
įvairios metą laikotarpy deginamos, ugnys buvo sutinkamos ir oriente. Si
rijos vyskupas TiieodOretos, gyvenąs ketvirtame šimtmety, miąi, kad jis 
kaikuriuoše miestuose matąs gatvėse tam tikrais metą laikotarpiais uždeg
tas ugnis, per kurias šokdavę netik vaikai, bet ir vyrai, per jas buvo 
nešami dar tebežindomi vaikai.

Paprotis su pavasario ugnimis plačiu mąstu yra perėjąs ir į baž
nytinės ceremonijas. Bažnyčia dauginsią atsiduoda vienam ugnies vartoji
mo momentui - ugnies atnaujinimui. Daug kur kataliką bažnyčiose didįjį 
ketvirtadienį užgesinamos'visos žvakės, išskyrus didžiulą velykiną, kuri 
dega ir'didįjį penktadienį. Didįjį Šeštadienį užgesinama ir ji, paskui 
iš naujo uždegama, o nuo jos uždegamos visos kitos bažnyčios žvakės. 
Krikščioniškoji simbolika čia aiški Kristus yra pasaulio šviesa, per 
jo kančią ir mirtį: ir mirtį užgesinama Šviesa bažnyčioje. Nuostabus nau
jos Šviesos uždegimas yra pati iškilnią viršūnė Šventojo Kapo bažnyčioje 
Jeruzalėje. IŠ dangaus nužengia ugnis ir uždega klupdančio ir maldoje pas
kendusio patrįarko rakoje laikomą žvaką.. Visa bažnyčia, įtemptai to mo
mento laukusi, pasriūva džiaugsmu, kai šoninėje koplyčioje pasirodo ran
ka su degančia Žvake. Ir minia veržiasi užsidegti’ sau žvakes, nuo jos. 

. panašios ceremonijos yra ir Atėnuose-bei kitose Graikijos vietose. Prie 
to prisijungia dar ir liaudie# papročiai.

Paprotis uždegti naują ugnį buvo jau 8-me šimtnety paplitąs 
Vokietijoje. Ugnis buvo išgaunama arba skiltuvu arba iš saulės per stik
lą. Tikslas buvo buvo išgauti naują, žmogaus kasdieninio vartojimo ne-
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paliesta ugnį. Paprotia paskui rutuliosi toliau ir perėjo į bažnyčią.
Prie bažnyčios, ką iš mūsą kiekvienas prisimena iš ugnies šventinimo di
dįjį šeštadienį, buvo uŽkuriama ugnis, paskui pašventinama. Po to kiek
vienas namą židinys stengiasi parsinešti tos ugnies namo ir įžiebti nau
ją ugnį namie. Dalis tos ugnies anglies pavydale buvo saugojama apsigin
ti nuo perkūnijos, kita dalis buvo nešama į laukus, pievas, daržus, kad 
derlius būtą geras, kad ledai neišmuštą, kad kirminai nesunaikintą, kad 
raganos neužkerėtą. Ugnies magiška galia ir Šia neužmirštama. Tiek apie 
ugnį.

Kitas gana ryškus momentas Joninią papročiuose yra Žaliumynai bei 
ją magiška galia. Bet puošimas žaliumynais pas mus Joninią išvakarėse nė
ra dominuojantis reiškinys. Tiesa, prusą Lietuvoje, kaip matėme, kupoliu 

* vadii ama ir vainikais apipinta kartis, aplink kurią šokama. Šušvės upyne 
apkaišomi ir apipinami palankią kryžiai. Išskyrus Švediją ir Geronde gy- 

.* venančius vendus, girlandomis.apipinta Joninią kartis nėravpaplitusi.
Visur kitur, kaip ir pas mus, dominuoja Joninią^ugnis. Ir Š vedimoje 
taip butą, nors ir nevisame krašte. Paskutinis Švedijos kataliką arkivys
kupas Olaus Magnus savo garsiame Romoje 1555 m. išleistame veikale "His- 
toria devgentibus. septentrionalibusSiaurės tautą istorija) mini Joninią 
ugnį ir Švedijoje, kuri net iki šią^dieną užsilikus buvo Norvegijos ir 
Danijos pasienią provincijose. Kad Švedijoje per Jonines dominuoja Žaliu
mynais apipinta kartis, "ma-jstąng", tai ši apraiška turi savo priežąstį, 
kurią mums čia gyvenantiems pravartu žinoti, nes per Jonines pasigendame 
laužo, o turime linksmintis aplink tą kartį. Viso to priežąstis glūdi 
klimatinėse sąlygose. Švedijos vėlyvas pavasaris ir šviesios vasaros nak
tys paveikė ir liaudies papročius. Šviesios naktys yra šiaurės naktys, 
į pietus nuo Baltijos jūros Joninią naktis yra tikrai tamsi naktis. Tas 
pastebima jau ir pietinės Švedijos provincijose, kur ir Joninią ugnis il
giausiai buvo išsilaikius. Tokiose' šviesiose Šiaurės naktyse ugnies visai 
nereikia ir ji nedaro jokio įspūdžio. .

Jau pats apipintos karties pavadinimas "majstang" rodo, kad čia 
turime reikalo su ankstyvesnių pavasariniu, gegužės mėnesio, papročiu. 
Pavasario atėjimas ir gamtos atgimomns švenčiamas visur gegužės mėnesio 
pirmosios dienos išvakarėse<balandžio paskutiniosios naktį). Vakarą ir 
vidurio Europoje gamta tuo laiku jau pasipuošus žaliumynais. Tada pinamos 
girlandos, keliamos apipintos kartys, puošiamos "mojavos". Bet Švedijos, 
vėlyvas pavasaris dar labai neturtingas žaliumynais, o paprotis turi eiti 
savo keliu, dienos religinė reikšmė ir magiškoji galia turi atlikti savo. 
Gegužės pirmosios išvakarią naktis tamsi ir šalta. Jau pačios klimatolo
ginės sąlygos iššaukia ugnį, todėl ir nenuostabu, kad tą naktį visur 
Švedijoje užkuri ami laužai. Taigi čia susiduriame su papročiu išviršinės 
formos eusĮkeitimus Joninią ugnis nukeliavo į balandžio paskutiniosios 
naktį, o "majs+.žng" iš pavasarinės gegužės šventės persikėlė į Jonines, 
kur ji yra Joninią simbolis. ..

Kaip jau iš lietuvišką Joninią papročią matėme, Joninią naktį 
atgija visas liudies tikėjimo dvasią pasaulis. Ir per Jonines, kaip ir 

*• per Kalėdas^žiur. "Eragiedrulią" Nr. 3) orakulas pačioje savo išmintyje, 
tik per Jonines jo veidas gal kiek šviesesnis, nėr reikalas sukasi dau
giausia apie išsvajotuosius. . '

Joninią naktį ir visa augmenija įgyja didesnes veikimo, galios. 
Švedijoje-, pav. , bijūną žiedai yra labai nuodingi Joninią. naktį, nakties 
rasa.įgauna ypatingos jėgos, ji renkama ir paskui maišomą į duoną.

• . 'Nieko-nuostabaus, kad per Kalėdas ir Jonines gamta ir jos reiš
kiniai įgauna nepaprastos jėgos i- abi tos šventės išpuola saulės grįžme- 
ty j e (diena' susilygina su naktimi, tik-po Joninią. diena trumpėja ir tam
sėja). Tais žemės orbitoje taip svarbiais momentais, kada'saulė ima. di
dinti, arba mažinti savo pajėgumą žemei, kaip tik ir atgyja.visos gamtžmo 
gio fantazijoj- būtybės. Jo įsitikinimu saulė ir šviesa netik laimino
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Ateis diena -ir grįšim mudu vėliai 
' Su nerimu, su ilgesiu didžiu 

Pro ūkanas, pro vakaro Šešėlius 
Pro kaimo kapinių medžius...

Kas žingsnis vis didės kančia ir nujautimas 
Griuvėsių židinio, gimtų namų - 
Baisių skerdynių juodas prakeikimas 
Žiūrės į mus iš žemės gilumų - - 

Kiekvienas lauko grumstasžemes pėda 
Kurčia mirtim, kurčia tyla alsuos... 
Sesuo jau nenuskins daržely balto žiedo 
Ir nenukris lašelių rytmečio rasos...

Tik pelenus pakels vakaris vejas, 
Suneš kapus tėvų namams... 
į širdį smigs tušti laukai pilkieji 
Ir tolumoje girių melsvuma. 

»
0 gal ne mum laukai ir girios vėsios... 
Gal liksim ten, ugnies ir švino sūkury.. 
Gal niekad nematysim tėviškės' griuvėsių 
Ir niekad nepabelsim į gimtas duris - -

"'Žmogų, gyvūnijų ir augmenijų, bet jose .kovon susiduri ir piktosios jėgos 
.su gerosiom, susigrūmė Šviesa su tamsa. IŠ visų Joninių papročių matome, 
kad būdingiausi jų yra pastangos sutramdyti piktųsias jėgas, kad jos ne
būtų Žalingos nei žmonoms, nei gyvuliams.

Ne bažnyčios įvesta Švente Šv.Jono Krikštytojo gimimui paminėti 
padarė Jonines didele ir visur išplitusia liaudies Švente, priešingai, 
nes Šv. Jonas Krikštytojas išpuola kaip tik tuo laiku kalendoriuje, kada 
liaudies papročiai ir tikėjimai galėjo įsijungti ir Jonines padaryti vi-U 
sų bendra Švente.

Šv._Jono gimimo diena turėjo būti pusė' metų anksčiau,- negu Kris-1, 
taus, bet musų'kalendoriuje ji Švenčiama 84,-P.ne 25 kaip*Kaiydpe, .rųmęnų 
gi.'kalendofiujfe,..\kuršėdiennš-ratbiilai skaito, Šios abi dienos, Kalėdos ir 
Joninės, buvo vadinamos VIII ante Kalendas, nes birželis turi 30, o gruo
dis 31 dienų. Kadangi minėti Joninių papročiai tiek Europoje, tiek šiauri
nėj Afrikoj yra susijų su ta pačia diena, buvo manyta, kad Joninių pag
rindu buvo kuri nors sena pagoniška Šventė, bet to įrodyti negalima įrody
ti. pagoniškosios šventės, paprastai, apsiriboja viena tauta arba vienu 
kraštu, bet iki Šiol dar nebuvo girdėti, kad per Jonines buvo Švenčiama 
kokia nors bendra Šventė, kaip kad Kalėdos žemdirbių dievo Saturno-garbei.
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pabalįiečių pilietybes klausimu. 15

"Svęnska Dagbladet" birželio 6 d. laidoje^paskelbė įdomią, informaci
ją,gautą is savo Londono redaltcijos.Reikalas liečia pabaltiecius, kurie da
bar gabenami darbams iš Vokietijos į Angliją. Maskvai tas, žinoma^nepatinka. 
Gegužės S d». Kremlius Britų vyriausybei įteikė notą, kuria pareikštas nepasi
tenkinimas britų gabenimu . ^sovietų piliečių"Anglij on, neatsiklausus rusų; ta
tai, esą, nekorektingą ir priešinga D„. Britanijos duotiems pasižadėjimams re
patrijuoti tuos piliečius į Tarybų Rusiją. - • ; : . "

Britų Uzs. Reik. Ministerija birželio Š d. atsakė rusams į tą notą. 
Londono atsakyme pirmiausia nurodoma, kad anglų vyriausybė nelaikytų reika
linga konsultuoti4 Sovietų valdžią net ir tuo. atveju, jei D. Britanija žiūrė-: 

*tų į pabaltiecius,’kaip £ sovietų piliečius. Tačiau, sakoma britų replikoje, 
tie asmenys yra piliečiai Pabaltijo Respublikų, kurios yra inkorporuotos Ta
rybų Sąjungos, Britų vyriausybė padariusi viską,- kas buvo galima, paakint D. 

’P, grįžti namo ir virs 1 milijono jų iš britų zonų Vokietijoje ir Austrijoje 
jau grįžo į T. Rusiją. Tie gi- asmenys, kuriuos turi omenyje rusų nota, patys 
atsisakė grįžti į Rusiją; tačiau, jei jie pakeistų savo nuomonę,, nurodoma 
britų atsakyme, tai jįe galėtų tuojau grįžti. ' .

Britų kategoriškas atsakymas pripažint pabaltiecius - tremtinius T.. Są
jungos piliečiais dar kartą įrodo, kad Londonas šiuo klausimu griežtai laiko
si tarptautinės teisės dėsnių. Jei keletas valstybių,...ypač esanciųvrusų įta
koje, ir laikos rusiškos pažiūros, tai ištd dar negalima padaryt išvados, kad 
visi kiti pasaulio juristai, politikai ir, pagaliau, patys pabalti.eciąi būtų 
suklydę aiškiu klausimu apie pilietybę asmenų, netekusių savo valstybės sve
timos agresijos rezultate.

Kaip pastarųjų Laikų istorija parodo-, viena valstybė gana lengvai ga- 
linusav'inti svetimos žemės dalį, ar net .visą kraštą, užimti, bet ne žmones, 
gyvenančius nusavintojo teritorijoje. Valstybės santikis su.teritorija yra

■ dominium - daiktinė -tęisė»Val'stybės gi santrkis su savo piliečiais yra vie
šosios teisės asmeninė sąsaja. Senų laikų pažfūra, kad'piliečiai buvo valsty- 
bės/ar karalių/ nuosavybe - pavaldiniai, 'jau senai palaidota* Naujosios tarp
tautinės teises pažiūra šiuo klausimu yra tokia, kad piliečiai.nėra "prira- 
,kintį"tai valstybe i kurioje jie gyvena ir jų santikis su ta valstybe nėra

• nenutraukiamas. Todėl svetimą teritoriją okupavus, jos piliečiai gali atitek- 
..ti naujai valstybei tik tuomet, jei. šie piliečiai su tuo sutinka. Šiai tų pi

liečių teisei apsaugoti yra nustatyta pilietybės opcija ir, kartais plebisci
tas. ■ • ■

Gyventojams teritorijos, atitenkančios kitai Valstybei,.paprastai su
teikiama opcijos teisė. Vadinas, kiekvienas suaugęs pilietis turi teisę lais- 

- vai'pareikšti savo valią pasilaikyti savo senąją pilietybę, ar priimti naują. 
.Nesutinkąs ųriimt naujos pilietybės paprastai turi, per tam tikrą laiką apleis 

«..ti savo kraštą, tačiau jam leidžiama issivežt savo kilnojamą, turtą if likvi- 
duOt nekilnojamą be jokių suvaržymų.T u o ■ ir p a s i r eis k i a 
z m o g a u e individualinės laisvės. r e s p e k - 
.t a v i m a b .. ",

-. .-‘ų Opcija nėra naujas dalykas. Ji .buvo' žinoma .jau XVII amžiuje. Tuomet
. ji,buvo pavartota po kapituliacijų: Arraso - 1640 m., Ypro - 165^m,, • Tournai

• ■ rt į Doųai - 1667 m.j ir Gento - 1678m.Vėlesniaisulaikai s opcija dažnai 
.• buvo įrašoma ir į tarptautines sutartis. Visų tų sutarčių išvardinimas suda

rytų per ilgą’sąrašą ir.užimtų Čia per daug vietos. į_domu pažymet, kad ir'Ru-
. siją, savo ėutartysė yra pripažinusi opcijos teisę sutartyse „su Austrija 181į 

. nį., su Prūsija - 1815 m.. Vienos kongreso baigiamame protokole opcijos teisė
■ irgi, buvo užfiksuota ir nuo to laiko ji sudaro būtiną dalį visų tarptautinių 

sutarčių, liečiančių pilietybės pakeitimą. Kuomet 1875 Japonija užleido
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. Rusijai Sahalino. dalį, o Rusija atidavė Japonijai Kurilų salas, sutartyje 
'. tarp tų dviejų valstybių buvo numatytas pilietybės pakeitimas laisvu noru 

ir opcijos-, teisė, kuria'respektyviai galėjo pasinaudot tų salų gyventojai 7 
trijų metų laikotarpyje. ■ • . ■

pasiremiant gausia medžiaga, kurią patiekia mums žymesnės pastarųjų . . 
dviejų šimtmečių sutartys^ galima konstatuot, kad pasinaudot opcijos teise 
yrą trys budai: • •. '■ ’ ‘ >

, 1. Paprasta-emigracija iš'inkorporuotos teritorijos. Pav., pagal San-.
Stefano ir Konstantinopolio 1873 ir 1879 m. sutartis tarp Turkijos ir Rusi- 
j°s^ gyventojams žemiui užleistų Rusijai, buvo suteikta teisė apleist savo r 
krastą per tris metus nuo sutarties ratifikacijos datos ir jiems buvo leistą 
likviduot savo nejudomąjį turtą.Ueapleidę per tų laikų rusams/užleistų t eri-

- .torijų, vietos gyventojai tapo Rusijos piliečiai.'Tokis pat dėsnis buvo į ra- ’ 
.sytas ir į sutartis tarp Rusijos ir Japonijos 1895m.,' tarp Ispanijos ir JAV
- 1898 m., tarų Danijos ir JAV - 1916 m. ,■ v .

2, Pareiškimas apie savo norą pasilikti senąją pilietybę be pasižadė
jimo apleist savo kraštą. Šitokia tvarka pasitaiko rečiau, bet ir ji yra ži-

. noma kultūringųjų tautų gyvenime. • ’ ■ •-... *
3. Pareiskimas apie savo norą pasilikti senąją pilietybę. Šiuo atveju

■ optantai gali būt priverčiami nustatytu laiku aplėišt savo kraštą. Panašių 
atsitikimų tarptautinių sutarčių praktikoje yra daugiausia.

Reikia pasakyt, kad opcijos teisė netaip senai buvo dar pripažystama 
ir. Sovietų vyriausybės. Pav., Lietuvos taikos sutartyje su Tarybų Sąjunga 
is 1920 m>.liepos 12 d. straipsnis 6 numatė, kad gyveną Lietuvos teritorijoj 
asmenys,, pasiekę 18 m. amžiaus, turėjo teisę' vienerių metų laikotarpy po su
tarties ratifikacijos pareikšt savo norą pasilikt Sovietų piliečiais. Taip 
pat" ir lietuviškos kilmės asmens, gyvenų tuo laiku Sovietų teritorijoj, ga--

■ • Įėjo optuoti Lietuvos pilietybę.įteikusiems dpcijos pareiškimus buvo rezer-.
vuotos teisės į -jų judomą ir nejudomą turtėtose ribose, kurios buvo nusta
tytos tuo laiku jų gyvenamose valstybėse. Ipvykstantiems į pasirinktą vals
tybę. buvo leista likviduot ar išsivežt savo turtą. Tokio pat turinio straip- 
sniai buvo įrašyti' ir į T. Sąjungos-taikos sutartis su estais ir latviais.

. • . . , .-.Čia pravartu pažymėtu 'kad "Didžioji Sovietų Enciklopedija"/1939in’ lai- 
da/apie opciją duoda trumpą apibudinimą, sutampantį su moderniosiostarptauti-

,... . nės teisės dėsniai s. Opcija, sovietų enciklopedijos aiškinimu, yra pilietybės 
-, pasirinkimas, leidžiamas gyventojams teritorijos, pereinančios kitai valsty

bei'.Opcija, sakoma ten toliau* pirmą kart buvo pritaikinta pagal Arraso 1640
. m, sutartį. Po prancūzų buržuazinės revoliucijos opcija pasidariusi įprasta 

taikos sutarčių dalimi.'Toliau nerodomi J būdai pasinaudojimo opcijos teise.
j'.Dėl optantų turto, apleidžiant teritoriją, esąs reikalingas susitarimas.

Grįžtant prie trijų^opcijos būdų,’ galima pasakyt, kad antrasis ir tre
čiasis budai Pabaltijo kraštų sąlygose yra sunkiai įsivaizduojami, kai sovie- 

. tįnė valdžia jau šeimininkauja^okupuotose srityse.^Sovietų "rojuje" nėra 
. . laisvo pasirinkimo ir kelias iš ten į svetimus kraštus yra aklai uždarytas.b 
z .... Pabaltiečių --tremtinių apsisprendimo teisės yra. jau praktiškai į,gy-.

-vendįntos pirmuoju būdu -■ paprasta emigracija.Lietuviai tremtiniai yra aplei
dę savo kraštą ir nemano grįžti, kol jų Tėvynėje siaučia raudonoji diktatu-’ 

. ra. Jie niekam nėra pareiškę savo noro 'optuoti sovietų pilietybę.Priešingai,
- jie daug kartų yra pareiškę savo norą pasilikt užsienyje ir palaikyt savo 
senąją pilietybę, .kol patys nesutvarkys šito reikalo kitokiu būdu. Kuria

'tarptautinės teisės norma norima priskirt mus Tarybų Rusijai,.turbūt, nie- 
kanj nėra aišku, nes tokios normos šių dienų tarptautinės teisės doktrina 
nežino.
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K U T IN I S ?

įvykiai Vengrijoje paskutiniu laiku vėl kreipia pasaulio dėmesį į 
tai , kas darosi už "geležinės uždangos"*

vPo to, kai sutartis du Vengrija vargais negalais buvo suredaguota ir 
pasirašyta, ir kai galima buvo laukti,kad tas kraštas galės grįžti prie ra
mesniu gyvenimo sųlygų, staiga parėjo _ žinios, kad Vengrijos valstybė sovie- 
tizuota. Buvusio e JVen;jri jos vyriausybės nariai,' kurie nėra komunistai, bu- 

. vo apkaltinti ruošimu sųmokslo prieš Vengrijos "demokratijų^ ir areštuoti. 
’Tik kai kuriems jų pavyko laiku pasprukti į užsienį ir išaiškinti laisvam 
■pasauliui, kas dectasi Vengri j oj .

Reikia ta proga pasakyti, kad bolševikų diktatūra savo smurto žy- 
’giams pateisinti nėra ioradusi nieko naujo.Kai buvo sovietizuojamos Balti
jos Valstybės, sovietai jas kaltino, kad jos daro ".sųmoksįus" prieš Sovie
tų Sąjungų su vakarų imperialistais, kas, girdi, yra priešinga Baltijos 
valstybių pasirašytoms šu.Sovietų Sųjunga tarpusavios pagalbos sutartims. 
Dabar Vengrijos vyriausybė buvo apkaltinta sumoksiu pries "demokratijų". 
Kadangi bolševikai demokratija vadina Kremliaus diktatūrų, tai aišku, 'kad 
tokį kaltinimų jie gali iškelti kiekvienam ne komunistui,’ patekusiam už "ge-.. 
ležinės uždangos".Kiek toks kaltinimas yra absurdiškas Vengrijos vyriau
sybės atžvilgiu, galima sprųsti iŠ to, kad juk ir Šia, vyriausybų .kontrolia
vo bolševikai. Dar daugiau, 'Vengrija yra lig Šiol karinėje bolševikų okupa
cijoje. Taigi sunku yra ir įsivaizduoti,. kaip tokiomis aplinkybėmis ..’galima 
buvo"sųmękslauti" prieš "demokratijų",kitaip sakant, prieš bolševikinu oku
pacijų. '• ■ •'

Tačiau per "trijų didžiųjų" konferencija karo metu buvo sutarta, kad 
Vengrijoje bus įvesta demokratine .santvarka. JAV ir Britanija atydžiai sekė, 
kad sovietų užimtose šalyse vyriausybės būtų sudaromos demokratiniais pa- <'• .. 
grindais, t, y. iŠ visų demokratinių partijų atstovų.. Dėl_to ir Vengrijoje, 
kaip Lenkijoje’, Rumunijoje, Suomijoje, į valdžių turėjo .būti įleisti ne tik/ 
komunistai, bet ir. kitų partijų žmonės-. Bolševikams tie žmonės, žinoma, bu
vo kaip rustas akyse. Nuo jų jie siekė visokiais būdais'pašiliuosuoti. Visa 
paskutinių dviejų.metų istorija bolševikų užimtose šalyse, galima sakyti,' ’ . 
yra atžymėta tokiomis pastangomis. ' ' • • ' . , i

Kremlius, matyti, tikėjosi-pastatyti, visur komunistines vyriausybes ... 
be "pašalinių" ..liūdi ninku įprastų sovietams "rinkimų" keliu. Bet pavartotos 
teroro priemonės laukiamų vaisių nedavė. Kai kur komunistai tegavo tik IO70 
balsų.Del to Maskvai teko susidurti bu. didele. opozicija. Reikėjo ieškoti 
kitų kelių tai,.opozicijai palaužti ir galutinai pašalinti. Tam ir. buvo pa
vartotas kaltinimų" sumok šiai s" metodas. :

Taikos suta'rtys su Vokietijos satelitais netrųkus^įsigalios. 0 per 
tris mėnesius nuogto įsigaliojimo, svetimos kariuomenės išsovietų okupuotų 
.kraštų turi būti išve stos. ■ Taigi ir sovietų kariuomenė turėtų pasitraukti 
iš Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos ir kitų okupuotų kraštų. 'Ne. tik Ameri
koje, bet ir Europoje dar nesenai buvo žmonių, kurie rimtai tokiu pasitrau
kimu tikėjo. Tik arčiau pažinojusieji bolševikų .dviveidiškumų Ir jų tikruo
sius užsimojimus Europoje, pesimistiškai pranašavo, kad kalbos apie bolsevi1 
kų pasitraukimų'iš jų užimtų sričių yra mažiausiai pagrįstos.

Įvykiai Vengrijoje rodo jau aiškią!, kad bolševikai nesirengia is ten 
/tųsa sekančiam puslapy/'
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Jurgis Baltrusa

AKORDAI

Štai žmogaus takeliai ir keliai -
Baukseios viltys, dręsūs geiduliai..

Per laukus ir per girias, tamsias;
Tiesias jie į keturias puses...

Siauras takas eina į pietus,
Kelias-gi į vakarus platus...

Kryžiai,’• gluosniai, kryžiai vėl ir vėl -
Kas j u tiek pristatė ir kodėl?

Vėžės, ^dulkės, grumstai ir podraug
Trūksta gairię, kryžkelię perdaug..

Daug viesnię atėjo šiais keliais
Su b.i;įūnę puokšte ir dygliais.. 

Daug svečię,’ viešėjusių andai, 
Jąu svetur išjojo- visadai.. .

Braido vargas diena ir nakęiav-
Pėsoįas, raitas, žingine,’ risčia..

Slenka, eina vyžos ir lopai -
Akmens, duobės?> paukšt ir suklupai

Girgžda, veža skurdę.ir turtus
Į nakvynę ratas ne spartus...

Vimpa tiltuos uolekties skylė 
Ir purvu paspringsta stebulė...

Stok,’ lietuviu skink kitus kelius
Kad išvežtum žemės vargeliusl

3

pasitraukti, kol nebus ten-įvesta sovietu tvarka.
Tokios put žinios pareina iš Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Aus

trijos. Bulgarijoj e suimtus antikomunistines opozicijos vadas, kuriam taip 
put primetamas 11 sęmok siuvimas ", prieš garsiojo Dmitrovo komunistinę vyriau
sybę. Austrijoje komunistę fuereris Fischer nuėjo dar toliau. Jis atskleidė 
paslaptį, dėl ko taip sunkiai eina derybos dėl taikos sutarties su Austri
ja. Būtent, kol Vienoje sėdėsianti dabartinė"nepažangi" liaudininko Figle 
vyriausybė, tol Sovietę Sęjunga taikos sutarties su Austrija nepasirašysian
ti.Be to Fischer'is atvirai įspėjo dabartinę Austrijos valdžię, kad jos"va- 
karę oriantucija" galinti sukelti kraštui sunkumę, Tuo tarpu Figl’o vyriau
sybe yru sudarytu rinkimę keliu. Ję, be abejo, remia gyventoją dauguma. Ko
munistai per rinkimus Austrijoje tegavo 10$ balsu. Bet^nežiūrint į tai, ir 
čia gali netrukus kilti kaltinimui už "sąmokslus* prieš "demokratiję"•

JAV ir Britanija tokiai sovietu politikai, žinoma, negali pritarti. 
Ūž ‘įvykius Vengrijoje Vakarę Demokratijos kaltina Mask.vę gana.griežtose no-„ 
tose, prikišdamos susitarimų sulaužymę, Bet kę gali notos padėti ten, kur * 
skaitomasi tik su kumščiu? Jule štai vengrę komunistę partijos gen. sekreto
rius, kalbėdamas į darbininkus apie valdžios Vengrijoje paemimę, vięšui^ty-į 
žiojosi iŠ prez» frumano pastangę paremti pasaulyje demokratiję, pareiksda-" 
mas, kad komunistai Vengrijoje pagrobė taip greitai valdžię, kad Amerika ne
suskubus nei apsižiūrėti. . ,

Prancūzę patarlė sako, kad tikrai juokiasi tas, kas juokiasi paskuti
nis, Ligi šiol,° tiesa, bolševikai turi daug progę pasijuokti is Amerikos. Sa
vo dviveidžiu politika jiems daug kur pavyko Amerika apgauti. Bet ateis lai
kas, kai ir Amerika galutinai praregės ir supras, kokia kalba reikia su bol
ševikais kalbėtis. Tuomet pamatysim, kas galės pasijuokti.

i
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KELI AS
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Girkantas

į- TAIKĄ

• , ■ • Nė viena tauta, tor būt, nėra taip ištroškusi taikos, kaip mūsų,'lie
ti! viU;tauta. Taika Jai gyvybės laidas. Dėl to mes, lietuviai išsiilgusiomis 
akimis sekame kiekvieną reiškinį, kiekvieną įvykį, kuris mus priartina prie . 
Vakarų Demokratijų pažadėtos pastovios ir teisingos taikos. Tokia taika tu
ri užbaigti lietuvių tautos kančias, turi grąžinti laisve visoms tautoms, 
.iš kurių ta laisvė smurtu buvo išplėšta. Taip yra pasakyta Atlanto čarteryje. 
0 kur mes dabar taikos reikaluose esame?

-Gegužės 3 d. suėjo jau lygiai dveji metai, kai kapituliavo svarbiau-' 
' . šias II-jo karo kaltininkas - nacistinė Vokietija. 0 dar nematyt, kada ir 

kaip bus.pasirašyta su ja taikos sutartis. Svarstant šešias savaites tos 
■\ taikos metmenis Maskvos konferencijoje, galima buvo tik nustatyti, kad vi

sais svarbesniais klausimais Vakarų Demokratijos ir bolševikinė • diktatūra 
turi' skirtingas pažiūras. _ '

Tiesa, San-Francisco 1945 m. rudenį buvo įkurta tarptautinė taikai '' 
palaikyti organizacija. Bet ligi šiol ji yra daugiausiai tik popieryje, Ji 
neturi nugarkaulio. Tarptautinė karo pajėga, kuri yra numatytą šiai organi
zacijai, ligi šiol nėra sudaryta. Dėl to--visi- gražūs Jungtinių Tautų įsta
tų pasisakymai palieka popieryje,. 0 gyvenimas cinu savo keliu. Dėl to vie

toje laisvės 11-ka tautų daugiau kaip su šimtu milijonų gyventojų kenčia, di
džiausią vergiją, Kokia ta vergija, išdėstė šiomis dienom i s... buv. Lietuvos 
prezidentas Kazys Grinius savo rašte demokratinių valstybių-galvoms. Tame 
ra_šte Kazys Grinius nurodo, kad šiuo metu Lietuvoje yra varomas beatodai- 
rinis lietuvių tautos naikinimas. Žmonės tūkstančiais suim.ami, be trismo 
pūdomi kalėjimuose, visaip kankinamiir žudomi, arba deportuojami į bolševi
kines koncentracijos -stovyklas, kur juos laukia neišvengiama mirtis. Į jų 
vietą gabenami rusai. Grinius sako, kad jo turimomis žiniomis tokių kolonis
tų atgabenta į Lietuvą jau ųOO.GOO. Tai toks pats ar didesnis skaičius lie
tuvių jau. yra. išžudytas arba išvežtas į Arktikos kraštus.

New York- Times' geg. 3 d. numery pažymi, kad dėl oku* 
pantų persekiojimų Lietuvoje Lietuvos ministeris P. Zadeikis kreipėsi su 
skundu į Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komisiją. Tos komisi
jos pirmininku, kaip yra žinoma, yra p. Roosevelt, kuriai tokiu būdu tenka 
susidurti su pasekmėmis tos politikos, kuria vedė jos velionis vyras.

Nekyla abejojimų, kad už geležinės uždangos padėtis visur yra tokia, 
ar panaši, kaip Lietuvoje. 0 tuo tarpu Jungtinių Tautų Čartorio įžangoje 
skaitome, kad šios tautos yra pasiryžusias "sustiprinti pasitikėjimą pagrin
dinėmis žmogaus teisėmis, žmogaus asmens vertybe ir orumu"...

Esant tokiom dideliam priešingumui tarp gyvenimo tikrovės- ir tarp tų 
idealų, vardan kurių geriausia žmonijos dalis liejo kraują, sunku yra tikė
li, kad tie priešingumai galėtų palikti ilgam laikui. Tuo ar kitu badu jie 
turės būti pašalinti. Klausimas tik, kada ir kaip. Stalinas davė suprasti 
valstybės sekretoriui Marshall ir britų užsienių reikalų ministeriui Bevin, 
tad susitarimas esąs galimos. Tik nepasakė, keno nusileidimų dėka. 0 Stas- 
seną net įtikinėjo,1 kad sovietai siekią bendradarbiavimo su JAV. Bet mes jau 
žinome, kad Stalinas įtikinėjo ir Merkį ir Urbšį, kad Lietuva, nebus sovie- 
tizuota. Tai mes jau mokame tokius pareiškimus vertinti. Bet reikia do.r,_ 

v kad juos išmoktų vertinti tie, nuo kurių nusistatymo pasaulio taika pareina.
Yra žmonių, kurie nelyginant strausas, mano, jog nutylėdami opius 

klausimus, galės juos apeiti. Tokių žmonių yra visuose kraštuose. Vardan 
laikinos šio momento ramybės jie atsisako žiūrėti į ateitį. Tų žmonių talka

*- 7*''. ■ .ė.'?' .&■ įvl V
'kr*r. ‘c
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po savo penktos kolonos Kremlius ir pasitiki daugiausiai. Totai aiškiai iš-, 
kyln aikštėn dabar, kai pasaulis pastatytas prieš būtinumą pasirinkti tarp 
demokratijas ir diktatūros, tarp laisvės ir vergijos.

Kad JAV izoliacionistai daugumoje yra aršūs komunizmo priešai j neten
ka abejoti. Bet jų galvojimo būdas, veda kaip tik prie priešingų rezultatų. 
Siu dienų kovoje už valdžią pasaulyje komunistai laiko juos savo talkinin
kais. Nes bolševizmui tik to ir.reikia, kad Amerika pasitrauktų iš Europos. 
Tuomet geležinė uždanga būtų tuojau perkelta prie Atlanto krantų.., Bet tie, 
kurie šiandien .nėrė tų paaukoti Stalinui Europą savo, laikinos ramybės vardan, 
pamiršta, kad ryt ar .poryt tuomet ateitų ir jų eilė..'; .Ir kad trokštamos ra
mybės tuo keliu negalima pasiekti. Juk ar ne tas pats buvo su Hitleriu?.. 
Vardan šventos ramybės jam buvo leista užiminėti vienų kraštų po .kito, 0 ar 
buvo ta ramybė, pasiekta?.. Nuo riebių kąsnių Hitlerio apetitas tik augo, kol 
pagaliau kilo antras pasaulinis karas. . .

Šitaip pamokintas pasaulis turėtų žiūrėti tiesiai ų akis Viena.- 
š aliukais nusileidimais taikos išsaugo
ti a r. 1 a b i a u j a patikrinti n .e g a 1 i m a . Ir čia 
prezidento. Trumano taikos doktrina, kurių galima pavadinti • d e m o k r a - 
t.i.j o s solidarumo doktrina, yra bene vienintelis kelias iš
eiti iš tos painiavos, kurioje pasaulis yra atsidūręs po antrojo pasaulinio 
karo, ; ;

Paskutinės žinios iš užsienių rodo, kad laisvasis pasaulis, vadinasi, 
įas, 'kuris dar nėra patekus už geležinės uždangos, mj.elai priimtų pasauli
ne demokratijų federacijų JAV vadovybė je.- Tai yra logiška išvada iš tos pa
dėties, kurių,pasaulyje sudarė bolševikinė ekspansija. Tačiau, sudarydamos 
tokių federacijų, demokratijos turi-nepamiršti ir. bolševizmo penktosios ko
lonos krašto viduje. Žinios iš Prancūzijos, Brazilijos ir kitų kraštų rodo, 
kad pavojų iš tos pusės demokratijos jau,ir pradėjo suprasti.

Tai vis didina mūsų viltų, kad teisinga taika, demokratijos trokšta
moji taika, bus pagaliau pasiekta.

Juk bolševikinė diktatūra yra išauginta ir išpenėta ne ko kito, kaip 
demokratijos. Kai demokratija uždarys jai savo aruodus ir neleis savus milž
ti, lyg kokią karvų, tai ir demokratinės ‘taikos klausimas savaime bus iš
spręstas, • 1 ‘ ' '

Tai yra tikriausias kelias \ pasaulio taiką.

•V. As žinau, kad prie vieškelių medžiai, suklupę, 
kad paraudo sriauniųjų ugelių vanduo...
Q vistiek: uz kalnų’ir uz girių, uz upių

• saukia balsas bežadis - naaol

Aš sugrįšiu. Tu man pažadėta.
‘Nutekės juk upeliais skausmai į marias, -i
ir vaikai iš visų pakraščių margo svieto . ■
'tavo rankose laimę atras. ... , . • * . . .

A. H u k a s ‘
/iš "Bubulio ir Dundulio" prologo/ '. ;
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RAŠYTOJAI MINI KNYGOS SUKAKTĮ
(Laiškas iŠ Vokietijos)

Šie metai .yra lietuviškos knygos 400 metų sukakties metai. Lietu
viai tremtiniai Vokietijoje knygos sukakties minėjimui paskelbi visus. 
1947 nu, yra sudarytas Knygos minėjimo komitetas; kuris paskelbė programų 
gaires ir visoms stovykloms teikia minėjimų medžiagą. Į komitetą įeina 
kalbos ir literatūros profesoriai(prof. P.Skardžius, prof. V.Biržiška) 
ir Liet. Rašytojų Tremtinių Draugijos atstovai.

Knygos minėjimus jau suruošė daugelis stovyklų; minėjimų, programo
se buvo skaitomos rašto ir literatūros istorijos paskaitos, deklamuojama 

*. ir skaitoma literatūros kūrinių ištraukos, rengiamos knygos ir apskritai 
spaudos parodos. Kai kurių stovyklų parodose buvo išstatyta net seniausie
ji mūsų spaudos eksponatai, kaip "Aušros.0 laikraštis, slaptai vokiečių 
okupacijos metais leisti laikraščiai ir liuksusiniai lietuviškosios knygos 
pavyzdžiai, kaip puikūs Nuonelaičio Metai, M.K. Čiurlionio monografija, 
Maironio poezijos paskutinieji leidimai,. Liaudies menas ir kt. Daug vietos 
parodose užėmė tremtinių spauda, kuri su stovyklų leidžiamais, rotatorium 
spaustais "Žurnalais", su laikraščiais ir su tremtyje išleistomis knygomis 
Sudaro nemenką indėlį. . •'

' Visos šiais metais išleidžiamos knygos yra žymimos knygos sukak
ties metais.:. •

Kadangi, metai dar tėra įpusėją, tai reikia tikšti, kad knygų gau- 
sumu'jie. prašoks abejus'pirmuosius tremties, metus.

• Pirmoji specialiai -tkiriama sukakties minėjimui knyga yra šiomis 
dienomis pasirpdąs Lietuvių rašytojų'Metraštis "Tremties Metai". Metraštis 
yra didelio formato, apima 640 psl. Jame su- poezija, beletristika, dramų 
ištraukomis- ir straipsniais dalyvauja 70 lietuvių rašytojų, nuo vyriausių 
iki pačių jaunųjų, daugiau pasireiškusių paskutiniaisiais, tremtiesmetais 

Dauguma jų gyvena Vokietijoje, DP stovyklose, bet dalis yra ir. iš 
kitų kraštų, net-Jcitų kontinentųiSvedijos, Prancūzijos, Italijos, Š.Ameri
kos, Brazilijos, Argentinos). . . ■.

Metraštyje dalyvauja:.. J.Baltrušaitis, Vincas Krėvė, vMykolas Vait
kus Ign.Šeinius, Faustas Kirša, J.Savickis, J.Mikuckis, .J.Švaistas, A. 
Giedrius; V.Alantas, St.Santvaras, A.Rimydis, Vincas Romanas, Jonas Aistis, 
A.Vaičiulaitis, Bern.Brazdžionis, Stp.Zobarskas, Gr.Tulauskaitė,■J..Jankus, 
Ben.Rutkūnaš, St.Budavas, St.Laucius, L.Dovydėnas, A.Rūkas, Pulgis Andriu
šis, H.Radauskas, A. Gustaitis., K.Grigaitytė, Nėlė Mazalaitė,- Juozas Krūmi
nes , P.Orintaitė, Venancijus AliŠas, K.Pažėraitė, Juozas Kėkštas, St. Ta- 
mulaitis, Petras Pilka, J.Kuzmickis, L.Žitkevičius, Vyt.Ta ulaitis, K.Bra- 
dūnaš, P.Rimkūnaš,_Henrikas Nagys, Paulius Jurkus, A.Nyka-Niliūnas, J.Žu
kauskas, Vl.Prosčiūnaitė, A;M.Katiliškis, V.Kazokas, Balys Gražulis, Alė 
Nakaitė, A.Škėma, Balys Auginąs, Alb.Vlaentinas, O.B. Audronė, Stasys Yla, 
Vydūnas, Vol.Biržiška, Pranas Skardžius, J, Girnius, A.Maceina, Jonas 
Grinius, Z.Ivinskis, M.Alseikaitė-Gimbutienė, M.Biržiška, J.Cicėnas.

Metraštis iliustruotas dail.A.Vaičaičio vinietėmis. Be to, su pa
veikslų ir skulptūrų reprudukcijomis dalyvauja šie dailininkai: Adomas 
Varnas, A.Galdikas, V .K.Jonynas, V.Kasįulis, J.Bagdonas, V.Petravičius, 
P.Kiaulėnas, T.Valius, V.Košuba, L.Viliamas, P.Augis. Gale įdėta visų 
autorių biografiniai škicai ir foto nuotraukos arba dail. J.Penčylos pieš
ti atvaizdai. Metraštį išleido leidykla. Patria. Redagavo.redakcinė kole
gija, vyr. redaktorius B.Brazdžionis. >
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Metraštyje skaitytojas tur.ės progos susitikti su keturiomis gyvo

mis mūsą literatūros kartomisliš ją mirė tik du autoriai - Baltrušaitis 
ir Rimkunas). Didžiąją metraščio dalį užima vidurinioji ir pati jauniau
sioji karta.- Vidurinioji karta šiuo metu yra pačiame kūrybos pajėgume, 
l'ia randame stipriausius mūšą lyrikos, ir beletristikos reprezentantus, 
kaip Bern.Brazdžionis, J.Aistis, A.Vaičiulaitis,' J.Jankus. Jaunesnieji 
yra ieškojimą įkarštyje; ją beletristika įvairi,' bet dar turi daug j.aunu- ' 
mo ir blaškymosi žymią, > tačiau ir ėuropejiniu mąstu imant, kai šiuo metu, 
daugelyje tautą jaučiamas didėlis blaškymasis ir neradimas laiko stiliaus’, 
ji yra chrakteringa laiko dvasiai, o mūsą literatūros ateičiai žada ne 
vieną naują telentą. Labiau nusistovėjusi,ir jau brandesniais veikalais 
pasireiškianti yra jauniausioji lyrika, kurią atstovaujantieji K.Bradū- 
naa,' H.Nagys jau turi ir savo stilią ir .savo tematiką. Visą Metraščio 
kūrinią turinys platus ir įvairus. - .. • ' .

' • Paskutinėmis dienomis iš spaudos išėjo ir keletas kitą leidinią. 
Ryškus linkimas į beletristiką-. "Tėviškės G-arso" redaktorius Icėdardas Ba- 
varskas, pernai išleidąs pesimistinės nuotaikos novelią rinkinį "Klajū
nas.-", • ką tik pasirodė su didesnės apimties apysaką "Pilkieji namai". Jame 
vaizduojamas betikslis, sunkus, gyvenimo suvargintą, be charakterio ir be 
aiškesnės ateities idealą, žmonią blaškymasis. Kalba sausoka, stilius be 
įmantrumą, reportažinis. Tremties spauda veikalą sutiko daugiau neigiamai, 
tačiau ir toks, koks jis yra, ateityje bus vienas iŠ DP žmonią gyvenimo 
dokumentą, liudijančią to "išvietinto" Žmogaus polėkius ir varžtus, siekius 
ir sąlygas, kurios viską niveliuoja, viską paverčia į nieką, Veikalas pa
rašytas gyvu pergyvenimu ir įspūdžią įtakoje, gal gerokai vienašališkas, 
bet-didele dalimi teisingas. • ■ . ■'/' . ‘!'i

Tamsą, sunką,vklaiką ir taip pat be ateities prošvaisČią gyvenimą. 
vaizduoja ir Antanas Škėma savo novelią rinkinyje "Nuodėguliai ir kibirkš
tys". Bet visą medžiagą autorius perkelia į stilizuotą, literatūriškai 
stiprią formą. Čia autorius liečia ne vien tik savus žmones, lietuvius, 
jo■personažuose’randame irtos tautos atstovą, kurioje dar ir šiandieną 
"iŠvietintieji" laikomi kažkuo žemesniu, net tam tikrais prasikaltėliais. 
Trumpesni ir ilgesni vaizdeliai, kuriems vargu visiems tiktą novelės ter
minas (pavyzdžiui; vieno veiksmo vaidinimui Vieną vakarą), parašyti’impre
sionistiniu- stiliumi , skaitytoją savo depresine nuotaika smarkiai užkre
čia ir palieka gilu įspūdį. Autorius gerai valdo žodį ir išlaiko stiliaus • 
vieningumą. Tuo pačiu stiliumi A,Škėma dar Lietuvoje buvo parašąs pjesą 
ir davė eilą radijo vaidinimą. Pats jis yra žinomas teatro’aktorius ir 
režisierius. • ' ' ’
'• • Su pirmąja beletristikos knyga išsirodo ir jauniausios kartos 

beletristas Balys Gražulis, iŠleidąp dar Liėtuvoje parengtą apysaką rin
kinį "Brydė rugiuose". Jo stilius realistinis,- vaizduojama daugiausia . 
Lietuvos kaimo-ir miesto•buitis.

Pranys AlŠėnas, daugiausia pasireiŠkąs tremties spaudoje, išleido 
vaizdelią-rinkinį "Talismanas", Vaizdeliai literatūrinės vertės dar'nėra 
pasieką, ir, norint prasimušti į beletristus, autorius turės.dar gerokai 
padirbėti.

' IŠ vaikams išėjusią knygą pažymėtina pradžios mokyklos mokytojo 
Viktoro Šimaičio eilėrašČią rinkinys "Vyturėliai laukuose". Knygą nepap- ' 
raštai puošia žavingos P.Osmolskio;iliustracijos, spaustos ofsetu, gera
me popieriuje. Tai vienas gražiausią leidiniu, kas vaikams iki šiol yra 
pasirodą. Dail. Osnolskis Čia ne tik meistriškai ir vaikams artimai davė 
gėlytės, voveraitės ar zuikučio piešinius, jis jiems suteikė ir lietuviš
kai tautinį charakterį, panaudodamas budingus tautinią raštą bruožus ne 
tik vaizduodamas gimtąją pirkelą, bet ir voveraitės namuką, ir skyrią
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ir-kitas viniets. Eilėraščiai skambūs, artimi vaikų dvasiai, gyvi, gied
ri ir graudus, kai kurie prašyte prašosi dainuojami. Turiny: gamtos gy
vūnėliai, mokykla, tėvynės meilė, gimtųjų namų ilgesys ir viltis į juos 
grįžti.

Tuo pačiu pasirodė Vytės Nemunėlio eilių rinkinys mažiesiems 
"Tėvų nameliai". Iliustravo J.Firinauskas,. Dailininkas visai nepažįsta 
vaikų psichologijos, piešiniai silpni, vaikai nurzini, iliustracijos ne 
tik teksto neparyškina, bet atvirkščiai - jį susiaurina. Jos labai toli 
nuo vaiko fantazijos ir nuo to, as tutinyje. Rinkinio viena dalis - "Tė
vų nameliai"- skiriama pradžios mokyklos vaikams, antra - "Saulutės kam
bariukas" - patiems mažiesiems, darželio amžiaus skaitytojams. Pirmojo 
skyriaus turiny tėvynės ilgesys, tėvų namelių garbininmas, vaiko dienos 
tremtyje; antrame - mažiausiųjų pasaulio ir aplinkos, su kuriuo jie su
siduria, nuotrupos, išreikštos paprastais, vaikiškais kelių, o daugiau
sia vieno posmo eilėraštukais. Kiek anksčiau to paties autoriaus išėjo 
gausiai iliustruotas leidinys "Mažoji Abėcėlė". Čia kiekvienai raidei 
duodamas vienas charakteringas posmelis, vaizduojąs viena kuria raide 
prasidedantį daiktuipav,, A-kiniai, B-atas, C-irkas).

"Atžalyno" leidykla neseniai išleido Lietuvos vaizdelių albumą, 
vardu "Lietuva, Šalis mano brangioji". Albumas spaustas giliaspaude, pa
puoštas vinietėmis, vaizdų parašai duoti lietuvių, vokiečių ir anglų 
kalbomis, gale pridėta trumpa Lietuvos istorinė apžvalga.. Knyga tinka 
ne tik patiems toli likusios tėvynės atminimui, bet ir propagandai, ypač 
teiktina Amerikos lietuviams, kurie vis dar Lietuvą įsivaizdavo tokią, 
kokia ji buvo caro laikais, anot Baranausko "ir tamsi ir juoda"'.

Visa eilė naujų leidinių yra spaudoje, ir apie juos teks parašy
ti jau kitą kartą.

Zigmas Gėlė - Gaidamavičius

TĖVIŠKĖ
Tėviškės vaizdelį, 
koks tu man brangus!

». AŠ matau kelelį, 
pievas ir laukus, 
upės žalią krantą, 
už jo kalveles, 
bažnytėlę Šventą, 
vargšų trobeles.

.. ■ Girdžiu dainą graudžią,
ji liūdna, karti;
girdžiu - varpas gaudžia: 
vakaras arti,.'- 
ir artojo seno 
balsą dirvoje", : 
kur tiktai gyveno 
varge, tamsoje...
Tėviškės vaizdeli, 
koks tu man brangus! ‘ 
Matau savo šalį, 
jaučiu jos vargas.
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Šidalkiniam .dausų soste atsilošus 
~ * '7 ’ ', 'kad. nakčia žarijom lytą

Ten, už lango - mažo lango degą rožds 
Prišiglauduios senų švrntoriaus plytų

.Saulš.taria,

■ AŠ pasilenkiau į veidą vieną žiedą. 
Taip švelniai aksomas lupąs pakuteno! 
Du lašai padangių kraujo žemen rieda . 
Ir sudužta - - - - •■.

0 atsiminimai, mano!

Ko jūs kylate, ko grįžtate, ko drebat 
Iš.gelmds, kur- tik .ką mintys nusileido?- 

•Saitą ranką. aŠ dedu ant jūsų grabo
Ir glaudžiuosi rūsčiu, ištremtojo veidu.

Vieną vakarą - atzys laukine bitš 
xen, už lango' - prie, senų šventoriaus plytų, 

■■Bet žiedai jau bus- nuvytą ir nukritą. 
dūzgens; liūdna lig ryto.

tolyn - viršūnėm Kubatono - 
Aplenkdamas skardžius ir Šaltas bedugnes. 
Į kur lengvi sparnai prieš bebesį raudoną 
Per naktį tave neš?

.4
Per eukaliptų girią ?laČios_upds teka, 
Prie marių balti miestai Žiuri į marias.. 
Tu per klonius, tu per girias randi sau taką, 
Nors niekas jo neras.-

Eini. 0 aš lieku. Ir amžinąją mįsle 
Nešioju Širdy.,, ir daug .dainų graudžių.
0 mano ilgesys. - dar .vieną šviesų krislą 
Pavogti iš žvaigždžių. '
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BALTIJOS VALSTYBIŲ KLAUSIMAS ANGLIJOS ŽEMUOSIUOSE
• * ' r ‘ ’RŪMUOSE • ‘ :

.... Red.pasta .Š. m. gegužės 2} d. Anglijos ŽemuosiuosevRūmuose vyko 
debatai dėl Baltijos valstybių inkorporavimo pripažinimo.Šių de
batų eiga ir Rūmų atstovu kalbas/kai kurių dėl vietos stokos su-, 
trauktai/patiekiame ’’Pragiedrulių”, skaitytojams.

Debatus pradėjo prof. S -a v o r y/Karalienės-Universiteto Belfaste 
atstovas/: t , t f '

"'-Su didelių susidomėjimu išklausėme Maitinimo Ministerijų ir Preky
bos Rūmus, atstovaujančiųjų atsakymus;aš atsiprašau įsiterpdamas Į, tokius 
nepaprastai įdomius dalykus, kaip vaikų vežimėliai ir mezgįmo stalui.As 
pramatau, kad mano kalba bus labai faktinė ir nuobodi, liečianti užsienio 
reikalus.ViS dėl to^manau, kad tai bus reikalas* saitus šiuos Ramus.Mes tu
rime iš Maskvos grįžusį. Valstybės Sekretorių Užsienių Reikalams, praleidu
si ten septynes savaites; dabar yra laikas iškelti šį klausimų,j eigų išviso 
jis turi būti keliamas, šiuose Rūmuose, nes tai yra klausimas ne vien Sekre
toriui Užsienių Reikalams,bet ir pavieniems šių Parlamento Rūmų asmenims.

-Pirmas dalykas, kurį aš noriu konstatuoti, yra tai, kad Jo Dideny
bės Vyriausybė negali atsipalaiduoti nuo atsakomybės, einančios iš tų tri
jų Baltijos valstybių inkorporavimo į^Sov. Sųjunga. Kreipiu domų į šiuos, 
labai svarbius dokumentus. Pirmasis, žinoma, yra Atlanto Charto is 1941m. 
rugp. 14 d., kurios antrame straipsnyje pasakyta:

"Signatarai pageidauja, kad nebūtų jokių teritorinių pakeitimų, ku
rie nesiderina su suinteresuotų tautų laisvai pareikštais norais." 
-Trečiame Atlanto Chartos straipsnyje jie:
"respektuoja visų tautų teises pasirinkti sau deramų valdymosi for-

-ir nori,kad suvereninės valdymosi teisės būtų grųžintos tiems,kam 
jos per prievartų yra atimtos.
' -Be to mes turime gyvybiškai svarbių vieningumo sutartį tarp Suvie

nytos Karalijos ir. SSSR, pasirašytų 1942m. geg. 26 d.,jos 5“me straipsnyje 
pasakyta: v • ■ #

"Aukštosios susitariančios pusės...veiks sanderyje^sų dviem princi
pams: nesiekti teritorinių pakeitimų sau ir nesikišti į kitų valsty
bių vidaus reikalus." ’ ' v
-Mes visi'tik sutikti galime, jog tie labai svarbūs pareiškimai iš

samiai buvo suglausti Suvienytų Tautų Organizacijos Char t.o j e..Ten 1-mame 
straipsnyje randu pasakyta:

’"Suvienytų tautų tikslas yra:...imtis efektingų kolektyvinių priemo
nių užkirsti kelių ir pašalinti grėsmes taikai,sutramdyti agresijos veiks
mus ir kitokius taikos laužymus." ... ■ v v

■/ -Antrame Suvienytų Tautų Chartos straipsnyje randu šiuos žodžius: 
"Tarptautiniuose savo sentikiuose nariai susilaiko nuo grųsinįmo ar 

. pavartojimo jėgos prieš bet kurios valstybės teritorinę neliečiamy- 
, bę arba politinę nepriklausomybę, kaip ir nuo bet kurio‘kito kelio,

■ nesiderinančio su Suvienytų Tautų tikslais."
—Laike anų mėnesių, kurie ėjo prieš'• nepuolimo sutarties tarp Vokieti' 

jos ir Rusijos pasirašymų 1939 m. rugp. 2p d.",tarp Jo Didenybės-Vyriausybės 
vienoje pusėj e ir Rusijos Vyriausybės kitoje buvo daug negocijacijų,turint 
tikslų įtraukti Rusijų į tas garantijas, kurias mes .kovo/jl d. daVeme Len
kijai, o-vėliau Rumunijai.Tos negocijacijos buvo labai ištęstos. Labai įdo
miame Neville Chamberlain'©gyvenimo, aprašyme,padarytame didelio istoriko 
Keith-FOiling’o ir nesenai išleistame,turėjome kai kuriuos įdomius isais- 
kinimūė,kurie..pilnai parodo,kad derybos tarp Jo Didenybės Vyriausybės ir
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Sovietu Sąjungos nutrūko kaip'tik. dėl tų trijų Baltijos Valstybių - Estijos, 
Latvijos, ir Lietuvos nepriklausomybių klausimo i' -■

-Mes jau žinome gana daug, nes lordas Halifax'as yra paskelbęs la
bai įdomų• savo kalbų tomų,kuris tuo klausimu mums suteikia gaišiu informa- 
cijų.Bet mes taip turime Nuernberge prisaikdinto teisinio. Vokiečiu Užsie
niu‘Reikalu ministerijos patarėjo,Frederick'o Gauss'o, parody_mą, kuris mums 
duoda Visas sąlygas slaptojo protokolo, pasirašyto kartu su paskelbtąją 
1939 m, iugp. 23 d. sutartimi: - .

"Rusija ir Vokietija sutinką, kad siaurinė Lietuvos siena automatiš
kai nustatys ribas tarp Vokietijos ir SSSR interesų sferų".

-Tatai -buvo Vokiečių-nušilsidimas Rusams; -Vokietija čia sutiko dvi į 
siaurines Baltijos valstybes, Ėstijų ir Latvi jų, atiduoti vilkams.Tačiau vq- 
liau, 1939 m.rugs. 28.d., buvo pasirašytas ir antras slaptas protokolas 
tarp Rusijos ir Vokietijos, is kurio matome, jog dabar ir pati Lietuva yra " 

'paaukota, nes pasakyta: ' *>•..' - n
■ ’’Lietuvos’ Valstybes teritorija yra įterpiama į Sovietų sferos įteka" •

-Taigi; tos trys Baltijos valėtybgsgąįų gale-taęo atiduotos jautriai 
Rūdijos globai> su-vis dėl to galima -maža .išimtimi mažo Lietuvoje kampo, 
esančio,, prie Rytprūsių sienos.Atlyginimui .Vokiečiai gavo visų lenkti Liubli- 

■' no:".skitį ii4 dalį* Varšuvos srities.Teisinės Vokiečiu Užsieniu-Reikalij. minis
ter® jos patarėjas p. Frederick'as Gauds'as 19^6m<> kovo 15 d® Nuernbcrge

; pralėkė dėl šio pareiškimo,, iš. kurio šiems. Rūmams paimu tik labai trumpas 
’’r istraųkds.,' Jis sako: , -■ ■-.

"Susitarimo buvo prieita: greitai ir be gunkumų dėl-Vokiečių. Rusų ne- 
puolimo pakto teksto, bet įvade,, kurį as paruošiau, p. von Riben- 
trop'as pats padarė įterpimus dėl draugingu santikių tarp yokietijos 
ir Rusijos, kuriems pasipriešinęs pats p. Stalinas; pareikšdamas, 
kad Sovietu Sąjunga,po. to kai ant jos vis buvo pilami kibirai pamaz-

, -Ponų pirmininku prašau atleisti del to issirėiskimo- jis ne mano, 
tikrovėje tie'žodžiai yra.pono Stalino:- ,

"Sovietų vyriausybė,būdama apipilta kibirais pamazgų is Nacionalso- 
; ciaiistinės Vokietijos vyriausybės pusės per šešerius metus negali

staiga išeiti su Vokiečių Rusų draugingumo patikinimais"-.
' - ' -išvadoje, pasak p. GausšBų:

"atatinkamos įvado dalys buvo panaikintos arba pakeistos".
-Gorėčiau atkreipti Rūmų dėmėsi, į faktų, kad lygiai tų pat dienų, 

:■ 1938 m. rugs. 28-tą,kada Rusija perėmė ir tikrojoj prasmėj inkorporavo -kų 
jį..galų gale ir padarė - tas tris nepriklausomas Baltijos valstybes, ji pa- 
darevtarpusavio pagalbos paktų su Estija. 5-tame to pakto straipsnyje y ra 
;šie žodžiai: • ” ■

- "Sio;pakto sųlygų vykdymas jokiu būdu nepritalo paliesti suvereninių 
kontraguojanciųjų pusių teisių, ypač jų ekonominių sistemų ir jų 

. ..r Valstybės organizacijos." . ' ’
- -Rusų kariuomenė įvairiais pretekstais įžygiavo ir okupavo^tas labai 

puikias ir labai'nuostabias Baltijos Valstybes - Valstybes, turinčias tokių"
■ nuostabių istorijų, .'einančių atgal į tūkstončius^metų, kilusias iš tokių.

■ rasių, kaip estų,, giminingų’suomiams, kurių pradžia dingsta tolimo# senoėj, 
ir dvi .didingos nordinės rasės,; ne slavų, ne vokiečių, bet grynos nordinės 
padermės - latviai ir lietuviai.

-Aš noriu atkreipti siu Rūmų domę į faktų, kad kai Rusija darė tų 
.. nekilnų biznį su Vokietija, ji dar tebebuvo Tautų Sųjungos narysir buvo ’

■ \ saistoma'to iškilmingo pakto.Faktas, .kad Rusijos atstovai dalyvavo 1932 m.
kovo 3 di’-Ženėvoj.e, kai .plenumas priėmė principus, suf ormuluotus Prancūzi
jos Ministerio Pirminiko 1931 m. gruodžio^lO d', deklaracijoje:

"joks pažeidimas teritorinio neliečiamumo, joks kėsinimasis į poli
tinę Tautų Sųjungos nario nepriklausomybę, padarytasvįžeidžiant 10- 
jį straipsnį, negali būti Tautų Sųjungos narių pripažintas galiojus
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ar efektyvus. Plenumas paskelbė, kad anksčiau pasakytieji principai 
yra privalomo pobūdžio ir deklaravo, kad Tautų Sąjungos nariai yra 

- ' saistomi nepripažinti jokios padėties, jokios sutarties ar susitari-
.. . ■ mo, kuris būtų pasiektas priešingomis Tautai Sąjungos statutui priemo- 

/ . -į n'ėmis."' ' ?'■; ■''■•t.--.. • ■ ■
-Tuo metu, kai Rusija vykdė /Baltijos Valstybių/ aneksavimus, ji- te- 

' ■ . bebuvo varžoma: anų iškilmingų deklaracijų, padarytų' Ženevoje 1932 m. kovo
3 d. šie Rūmui ^prisimins,. kad Rusija buvo išmesta i s Tautų-: Sųjungop tiktai

' I939 m« gruodžio mėn. dėl Suomijos .užpuolimo;;" aš-susilaikysiu nuo'to užpuo
limo apibudinimo,: nes 'noriu būti savo pareiškimuos,e santūrus.
‘.^-Neturi būti niekad užmirštam^ kad Rusija pO pirmojo didžiojo karo 

7\\.ytin iškilmingai .yra pripažinusi visiška tų Baltijos valstybiųnepriklauso- 
/ ■?mybę»- Ji, pasirašė 'sutartį su Estija 1920 -m. vasario mėn 2 d.jatatinkhmų su

tartį su įdetuva pasirase 1926 ,m« li'ėpOs 12 d. ir galop su Latvija - 1920 
' • _m. rugpiūcio 7 d.- Turiu tų sutarčių."tekstus, bet jos labui panašios, ir aš

• Rūmams patieksiu tiktai „vienos jų trumpų ištraukų, kuri charakterizuos vi-
' sės kitas: ... •'• ? ' -r ’’

■ f. .."Sutartis tarp Rusijos ir Lietuvos, .pasirašyta Maskvoje 1920 m/ lie-
;pos mėn.'.'12 d. ’Kadangi-visos tautos turi, teisė laisvai apsispręsti, 
teisę, kuri apima visiška atsiskyrimu nuo'valstybės, kurios "dalį

■ • .--ankščiau buvo sudaroma, Rusija be jokių rezervų pripažįsta Lietuvos
•', ; valstybės nepriklausomybę ir suverenumų su visomis teisinėmis''pase- 

" • - ■ komis, išeinančiomis is šio propažinimo ir visiems laikams atsisuko
. visų suvereninių teisių į lietuvių tautų ir jos. žemes.

: ■--Sutartie j pa b i rašyta I92O m. vasario men, 2 d. su Esti j aj kaip sa-
kiau,„yra labai panaši, bet .negalių susilaikyti nepaskaitęs šios Vietos: 

"Einant visų tautų tpise. pačioms, apsispręsti, .visiškai atsiskirti
• nuo valstybes, kurios dalį buvo -sudaroma, teisė paskelbta Bocialistį-

■ . ųių ir Federalinių Rusų sovietų Respublikų, Rusija be. rezervų pripa-
' - žįsta nepriklausomybę ir suverenumų Estijos valstybės,..Dėl'fakto,

' ■ kad Estija- yra prikįausiusi^Rusi jai, niekada jokių abligaėijų nekris
- ..i- estų tautai ;ar jos žemėms iŠ Rusijos; pusės;" ’ . ; \

. -Rusų kariuomenes daliniai įžygiavo į tas. tris. Baltijos -Valstybes 
194-o. m,birželio .mėn. Pirmas dalykas,; kurį rusai padarė, buvo paleidimas 

■ parlamentų ir .naujų rinkimų .paskelbimas.Kaip tie rinkimai buvo įvykdyti?
Mums-nereikia .-pasikliauti laikraščių korespondentų, pranešimais, nes mesbtu-

' • rime.bylų, atėjusių į-.mūsų Aukštąjį- teismų. Turime sprendimų,^padarytų p«. 
teisei o Atkinson* o penktadienį, 1946 m. sausio'mėn. 25 d.. Aukštu j ame King’s 
Bench’oTeišme, laivininkystės -byloje dėl klausimo, ar-Estijos laivai buvo 

’’teisėtai konfiskuoti, ar ne. Teisėjui buvo duotas priesaika patvirtintas ' 
^rodymas, kurį teisėjas tokiomis sųlygomis priėmė savo sprendime, šit kaip 

7.'jis apibudino. įvykusiu rinkimus: ’• ' . - '. ■
. .-"Visi kandidatai turėjo būti įvardinti iki liepos mėn 9 d.Kiekviono-

•r - <. je riųkįmų apygardoje, buvo po ’vienų kandidatų sųrasų vadinamajame
1 darbo/žmonių1 sųrase.Buvo ir daugiau sųraŠų,' kai Įjūriais atvejais.

. . . trys ar keturi kandidatai;Kai kandidatų įvardinimo ilaikas pasibaigė, 
buvo paskelbta nauja taisyklė, reikalaujanti,kad kiekvienas kandida
tas iki sekančios dienos antros valandos įteiktų savo politinę prog
ramų. Tik keturi kandidatai suspėjo tai atlikti,, bet sekančių dienų 
-ilaikrašciai. paskėlbė ’Rinkimų Komiteto’. sprendimų, jog visi kandida- 
’.tai, išskiriant 80 'darbo žmonių sąrašo kandidatų^ pripažinti netin-

Išvada buvo ta>'kad 80-čiai;vietų buvo-80 kandidatų, ir tie kandida
tai buvo paskelbti didžiausių daugumų išrinktais.Radijas grųsinimais vertė 
rinkėjus eit balsuot,, ir net tokie,, kurie neklausė radio, buvo atgabenti į 

-■ rinkimų būstus ir. priverstinai turėjo pabalsuot.Taigi,. Sovietų Respublika
• •visada yra girtina dėl jos nuostabaus. įstaiginio: darbojtaoiau šį karta ra-

. dosi nelaiminga .kliauda:, dėl' nelemto-.-neapdairumo tų Baltijos, rinkimų davi-'

J
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niai Londono spaudoje tapo paskelbti prieš pabaigiant balsus skaięiuoti. 
Rinkimai visuose trijuose kraštuose vyko 1940 m. liepos 14-15 d.d., bet bal
su skaitymas neprivalėjo įvyktivĮr neįvyko iki liepos mėn. 17 d.; vis dėl to 
liepos 15 d. Britu spauda pranešė, kaa pav., į Lietuvos Parlamentu išrinkti 
79 deputatai, kurių 80$ priklausė komunistų partijai .Taigi rinkimu rezulta
tas atsargiai išankstoūbavo sutvarkytas ir praneštas^britų spaudai. Faktas 
yra, kad daviniai Britų spaudoje buvo paskelbti prieš prasidedant balsų skai
tymui.. . .

-Kokios buvo Rusų okupacijos pasėkės? Vien Latvijoje slaptoji Sovietu 
policija įkalino 6 000 znonių, nuaudė 1 480, deportavo 37 500» Estijoje buvo 
blogiau, nes buvo deportuota 60 000: vyrai buvo atskirti nuo žmonių vaikai 
atskirti nuo savo tėvų,. ir jų, toliausiai siekiančių skaičių, iki šiol nie
kas nežino.Vokietija 1'941 m. ’birželio mėn 22 d. paskelbė karų, išvarė rusus 
okupavo tas Baltijos valstybes ir laikė jasvper trejus metus.' Galinusiais 
tiktai 1944 m. rasai juos vėl užėmė su panašiais rezultatais, tik kad gyven
tojai, labai įbūgę ir įgazdinti, naudodamies pirmojo karo patyrimais, bėgo 
per sienų, ir to dėliai dabar tenka turėti reikalo su tuo sunkiu išvietin- 
tų asmenų klausimu. t . v

-As noriu prasyti Jo Didenybės Vyriausybę rodyti kuo didžiausio hu
maniškumo, liečiant tų žmonių traktavimų.Jo Didenybės Vyriausybė yra nusta
čiusi 50-ties metų amžiaus ribų.Jei kas yra virš 50, yra tariamas nepagei
daujamu šiame krašte. Štai atvyko čia moteris. Ji pasakė: "Ąs esu 49, mano 
vyras 52 metų, bet mano sveikatos būklę yra^kur kas blogesnė uz vyro,neg 
esu nukentėjus per pirmąjį bolševikų įsiveržimų; bet mano vyras yra virs 
50 ir jam neleidžiama atvykti pas mane." Tas nelaimingas vyro nuo žmonos, 
atskyrimas yra labai skaudus ir labai liūdnus. Aepropažįstu, kad taisyklė 
turi būti, bot aš prašyčiau Jo Didenybės Vyriausybę taikinti geriausius, 
kokius tik ji gali, žmoniškumo būdus, kada liepiami tie didingi žmonės. Gir
dėjau iš Manchester’io, kad 1000 puikių mergaičių dirba kaip vergės, plau- 
damos ir valydamos ligonines, pavaduodamos gailestingųsias seseris, kurios 
kitu atveju turėtų tuos darbus dirbti, nors tatai neįeina į jų pareigas. 
Dabar, Jo Didenybes Vyriausybė, atatinkunt Valstybės Pasekretoriaus atsaky
mų, duotų man čia 1947 m. vasario 10 d., pripažįsta, jog Baltijos Valstybes 
d e facto yra įjungtos į Sovietų Sųjungų, bet to ji nepripažįsta 
d e j u r e.. Diplomatiniai tų valstybių atstovai Amerikoje tebeturi visas 
tas privelegijas, kurias Jo Didenybės Ambasadorius ar kurie kitas diploma

tinis atstovas turi Amerikoj.
Šit kų yru pasakęs p. Sumner Welles 1940 m. liepos mėn. 23 d., kai 

jis buvo Valstybės SEkretoriaus pareigose:
"Pastarosiomis keliomis dienomis apgaulingi procesai, kuriais trijų 
mažų Baltijos Respublikų - Estijos, Latvijos ir Lietuvos- politine 
nepriklausomybė ir teritorinė neliečiamybe turi būti savavališkai 
vieno galingesnio jų kaimyno sunaikinta, skubiai vyksta į savo babaigų-’ 
Nuo tos dienos, kada tų respublikų tautos laimėjo savo nepriklaiso- 
mybę ir.demokratinę valdymosii forma, JAV tautos su dideliu ir šimpa--/ 
tingu dėmesiu sekė jų nuostabių valdymosi pažangų.
Šios vyriausybės politika yra žinoma visame pasaulyj e. JAV tautos 
yra prieš išdavikiškus veiksmus, naatsižvelgiant ar jie yra vykdomi 
vartojant jėgų ar grųsįnant jėga. Jie yra lygiai priešingi bet kuriai 
intervencijos formai 'iš vienos, kad ir kaip galingos, valstybės pu
sės į bot .kurios kitos, kad ir kaip silpnos, suvereninės valstybės 
vidaus reikalus." v v
— Aš prasjiČiau atstovaujantį užsienio Reikalų Ministerijų išaiškin

ti skirtumų tarp kilnios pažiūros, priimtos JAV Vyriausybės, ir - nepavadin
siu žema pažiūra, nes nenoriu nieko įžeidžiančio pasakyti -mažiau kilnios 
pažiūros, kurios laikosi Jo Didenybės Vyriausybė.

-Smulkmeniškai sekiau visa,kas mūsų laikraščiuose pasirodė apie įvy-
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kius Maskvoj e>ir negirdėjau -galbūt klystu,ir norėčiau^klysti - kad tas 
,'klausimasMaskvoje būtu is viso keltas* Jei jis nebuvo iškeltas_Maskvoje, 
tai mūsų pareiga yra įskelti jį Čia, Žemuosiuose Romuose,kad mūsų pažiūros 
taptų žinomos.Gal mes ir negalėsime padaryti labai daug.Mes galime būti fi
zinės jėgos priversti priimti fait accompli, bet tikrai jau
čiu, kad čia yra mūsų, laisvojo^Britų Parlamento žemųjų Rūmų narių, garbes 
reikalas pakelti savo protestu šiame taip svarbiame dalyke.

-Baigdamas as tik pageidaučiau, kad garbingas mano kolega West Fife 
atstovas/Mr. Gallacher/ dalyvautų, nes turiu is Lenino citatą, kuria noriu 
baigti šias kelias savo pastabas. Oitata paimta iš Lenino rastų rinkinio t 
12-to tomo 13-įo puslapio, kur jis sako:

”Jei mažai ar silpnai tautai nesuteikiama teisės laisvu balsavimu _ •'
V -suprantant inkorporuojančio ar paprastai stipraus krašto kariuomaės
o visišku atitraikimę -sprąsti savo politinį būvį, tai inkorporavi-rasv

yra anekcija, tai yra arbitrarinė apropriacija, savanaudis kito k ras- 
to nusavinimas, prievartos aktas’1...
-Jokie žodžiai, geresni už paties Lenino , negali būti pavartoti tų 

trijų nepriklausomų Baltijos Valstybių anekcijai apibudinti.
-Baigti noriu asmenine gaida.Mane yra^puolęs Maskvos radijas, todėl 

noriu pasakyti, kad tiekusiuose Rūmuose tiek už jų nesu taręs nei vieno žo
džio prieš Rusiję. Priešingai esu^didelis gatbintojas rusę, literatūros ir 
rusę, tauto s, visuomet pasukdavau iš kelio pareikšti mūsų padėk ę už didingas, 

'rusę armiję pergales.Vis dėl to Maskvos radijo esu pasmerktas kaip fašistas, 
reakcijoniėriusvir - ar galite jūs, pone, pirmininke^ tikėti - kaip karo 
kurstytojas - aš, labiausiai taikus ir taikę mylįs šių Rūmų narys.

grof• Savory baigus,debatus tęsia p.H o. 1 1 į? š/Devizes atstovas/:
-Esu tikras, kad^Rumai nenorės,jog aš trukdyčiau laikę, todėl nekar

tosiu lįūdnos ir patetiškos istorijos, kuria prof. Savory yra išdėstęs.lai 
viena is liūdniausių pasaulio istpriję,tos trys respublikos yra beveik^sim- 
boliai tų kraštų, del kurių mes kovojome tik kę praėjusiam kare.Tę krasįtf 
tautosbuvo kryžiuojamos tarp dviejų vagių. Rusu Vokiečių draugyste, Vokėcių 
arba rusu pergalė - kiekviena vede į didesnes tų kraštų kančias. Vieniui - 

lis politinis klausimas, kurį aspaliesiu yru ibis:ar galime čia mes ka pad ė- 
ti, ir ryšium su,juo padarysiu tris pasiūlymus. Pirmiausia paremsiu kolegas 
tikslę ir išreikšiu viltį, jog nebus tų teritorijų Rusijos anekcijos pripuzi- .. 
nimo d e jure. Jum yra du motyvai.Pirmasis ir pats^svarbusis,kad Jo 
Didenybės Vyriausybės politika neturi remtis ipelu. Pripažinti tokį dalykę 
d e j u r e,' būtę pripažinimas to, ko faktiškai nebuvo.Antras motyvas - 
yra tai, kad dabar Europa yra padalinta į dvi dali.Europos vaizdas yra la^ 
bai Skirtingas nuo to, kuris sudaromas Suvienytų Tautę ir kurio mes tikimės. 
Tikimės, kad kuria dieęa bus geresnės Europos galimumas.

-Tikiuosi, kad šie skirtumai nebus isglostyti^taikinamosios politi
kos, ir kad mes rezervūosimės teisę tuos klausimus iškelti ateityje. 
' -Taip pat paremsiu kolegos atstovo prof. Savory te^ę, kad jei mes 

... giuo metu nieko daugięu negalime padaryti tų kraštę piliečiams, tai v turėti - 
me traktuoti juos didžiausiu rupestįngumu,kiek yra liečiami visi išvietin- 
tę asmenų klausimai.' EJsu girdėjęs is daugelio labui atsakomingę asmenų lupę, ., 

’•jog Baltijos kraštų isvietintę asmenų pozicija yraytin nepatenkinanti.Ti
kiuosi,kad Vyriausybė vis dar gali ka nors padaryti... y /

P. H o 1 1 i s palietęs Britų patronatų klausimų Baltijos kraštuo
se savo kalba baigia.Po jo kalba Northampton atstovas p. Pag e/t.Jo nuo- 
ne esu nenaudinga kelti nepalankios istorijos, buvusios dar prieš Bjįtų su

sitarimų su Rusais.Kelti erzinę dalykai esanti hitlerinė taktika.Išvieti n- 
tieji,esa, gulima priimti, kiek jie naudingi britams...

Sir Pa triok H a n no. n/Birmingham Moseley atstovas/ parėis-
kia: .. • -s. - • ' . ■ ■ ■

-Trumpai noriu paremsi dalykę^ kurįjmano kolega prof. Savory yra patei
kęs Irimams.Per tę ilgę laikę,kaip as esu čia,man rodos, nesu girdėjęs kito
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dalyko, patiekto tokiomis’jautriomis sąlygomis.Yra'atsitikę, kad as. turėjau 
ryšių su Baltijos Valstybėmis pirmuosiuose jų evoliucijos laipsniuose po pir
mojo Didžiojo Karo.Lankiausi ten pakartotinai, buvau bent kiek susidomėjęs 
jų ekonominių schemų, raida, tarpininkaudamas, paskoloms, pagelbėdamas jiems ■ 
išplėtoti jų vietinius interesus ir ągrikųltūrinius metodus, kuriuos jie į- 
vedė i savo kaimusj>Pri estonis Valstybėms-negailestingu būdu patenkant Rusų ‘ 
valdžion, turėjau joms didžiausią pagarbą. Tos’, trys mažos'valstybės,. -nepai
sant šimtmečius trukusios Rusų tironijos-,'išlaikė, tradicijas,’kalbas. įr .pa- * 
triotizma, kuris reta rasti, kitose- tautose .Apgaili u, , kad .kolega atstovas 
Paget, atrodo, nekreipia domės į istorijos-pamoka s. Atsimenu,. esu-dav£Į s’at ši-į 
šaukimą su žymiąja ponia Muriel Paget parinkti-knygų^Dorpato .Univer 
Estijoj• Mūsų,krašto žmonės labai, garbingai atsiliepė.Puzymėtina,.ka 
trys mažos yetl.e«ybėę stengžai nt.v^yti ’«nvo’ nac.ibnalin e s kultūras, 
energija jurf universitetai rodė entuziazmą i;nįvoėti .Vakarų metodus į savo 

dalykini lavini.ma.Manau,kad.’node minėj istorijoj labai ap- 
dalykas, jog Britų Vvrįaųąvbė,kuri.ronitaadi numani skomo, -tiesos .ir padorumo prinsapai e turėtų, 'eiti į pripažinimą, d e . r. a c u o Baluijos 

Valstybių užėmimo. Tai viena musų laikų tragedija. Juo labiau tai apgailė
tina,'kada mes žinome,- ko tos trys mažos valstybės yra pasiekusios, iškel- ' 
damos savo nacionalinę kuįtūru ir ekonomiją iki tokio aukšto ląipsųio per 
tuos tarpukario lai-kug. As prisidedu prie nuomones, kad tiems žmonėms turi' 
būti rodomas tikras prielankumas ir supratimas- tiems,. kurie y;ra„ išblašk y
ti po Europa. Tuo. pat metu mes, kurie visais laikais, r ėmėme laisve.,'negalime • ■ ’ 
pripažinti tragedijos, nedarytos toms trims valstybėmsd-Ies neturime parei
gos toleruoti dalykus, kurie .gali atsitikti -mūsų laikais diplomatinėmis pro
gomis. . A . ...••'■■

■Oxford1 o Univąrsitėto atstovas Sir Arthur Salter siūlo • 
įsigabenti didesnį į§vistintųju skaičių: -

■ ■-'-Trumpais žodžiais norėčiau paremti pageidavimą,padarytą del elgimo-
si su i sulėtintais asmenimis mūsų zonoje Vokietijoj.AŠ juos lankiau juosto- r - 
vykiose, ir negaliu perdėti įspūdžio, kurį man tų moterų ii . vyru .vertybė pa-. -■ .

tik su tragedija-savo praeityje ir tuo metu, 'kai as_t'en buvau, 
"'"blankiu netikrumu dėl savo .ateities,tikrai nuostabiu būdu jie laikėų . 

savo dvasią.Jie išsilavino. pirmos rūšies, chorą, ■ mokė’-savo vaikus be^knygų •'■’ , 
ir be'popieriaus, jie buvo pasistatę saū maldos namus. Ji e dideliu įštianumu- 
laikė savo dvasią" ir-reįskė norą stoti f bet kurį jiems leidžiama-taikingą 
darbą, šį-pageidavimą asdarau ypatingu,.nes mano įspūdį.patvirtino kiekyie- 
nas, su kuo užkalbėjau., kas turėjo keletos metų patyrimą Vokietijoj. Šis m o- : 
mantas yra -ytin patogus; nes mes planuojame, kokį jų skaipių Čia atgabenti.. - , 
Yra klausimas’ar daugiau ar mažiau jų paimti, o taip pat ir mūsų taisyklių,;i. 
interpretavimo klausimas. Mums reikia kiek daugiau lankstumo, ir aš prašau" - 
Vyriausybę paimti geriau .daugiau negu mažiau, ypač tais patetiniais sumeti
mais, kuriuos yra davęs mano kolega atstovas prof. Savory0 •

v. J ¥ 1 ® ®,.i.l v e r m a n/Birmingham,Erdington atstovas/ kalba
priešingai anksčiau kalbėjusi eras s Jo nuomone prof.'Savory pddarvtoji: i st Ori--’ė ' 
ne apžvalga,, buvus i neti-keįį.Baltijoa valstybės tik.-paviršutiniškai demekra- t iškurną rodžiusią& tarp 19*0 ir l>33m. Venau esą pykę perversmai ir 
demokratijos žymos dingusios... ' ‘

-Latvį jojo,. kurią praėjusią vasarą ..aplankiau,-tęsia p. Silvermah,-'-, f-...
• 1940 m.- buvo apie 20'00 ar įčOO politinių kalinių iš 2 į>00 600 gyventojų., 

Mj r. T u f t o n B e a" m i g.h’ replikuoja: ., ’. ? • ■
_r?Žiek jų ten dabar yra?. n ;o..

<?-Beveik“tiek pat) - atsako' Silverman.. .
į .—0 kiek jų yru Sibire?-tęšia p.-Beumigh. ; ... ”

' .-Pagal, šių rūmųat Stovų pare i škimus,-ąt sako p.» Silverman-:-atrodytų, n' 
kad beveik visi gyventojai'buvo išvežti į-Sį&irą arba pabėgo.Bet tikėkite'
man, Ryga, ir ki tikuty! jos'miestai yra pilni- .

^Mongolų is Rusijos,-pataiso qp. prof... Savory.
<.?• Silverman-t-oliau tęsiu- vakarį prasme^ tiesa ten ir dabar nesą de

mokratijos, bet tie kraštai nešę soviejrų ir visiškai asimiliuoti,nes pvz«,
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Rygoj prekybos esą privačiose.rąnkose. Vokiečiu bendrininku žemės buvu- 
įsdalintos gyventojais ,kas sukėlė žmonėse pritarimo valdžiai. Industrijos 
žmonės ir darbininkai esą už dabartinę valdžią,nes ...1917 m. Tallino ir 
Rygos darbininkai buvo sukilę kartu su Maskvos darbininkais. 1919 m* Sovie
tu respublikos buvusios sunaikintos ne vietiniu, o vokiečiu generolo von 
Goltz’©.Amerikos nepripažinimu d e . f a c t o a jis kitaip suprantąs. 
Potsdame, priskiriant Karaliaučių ir apylinkes Sov. Sąjungai, suprantama 
buvę,kad Baltijos valstybės jau buvusios Sov. Sąjungos dalis.Esamomis aplin
kybėmis nepripažinti šių kraštų Rusams nesą galima ir Sov. Sąjunga niekuo
met su nepripažinimu nesutiktų.' Be to pereitą va sąrą ^būdamas Latvijoj, ra
dęs, kad latvių žurnalistai ir fabrikų vedėjai norį žinoti, kodėl buvusieji 
Baltijos.diplomatai tebeturi privelegij.as?Jie norį geresnio priėjimo prie 

. -. savo pabėgėlių,, kad galėtų išaiškinti, kokia būkle dabar esanti Latvijoje.
Valstybės pasekretorius užsienių reikalams, p. M a y h e w, davė at- 

ysakymą į debatus. Pirmiausiavjis pareiškė, kad sunku esą atsakyti į šios 
-.rūšies debatus,jis turįs peržvelgti kalbamus dalykus,kaip jie atrodę užsie
nių Reikalų įstaigoj.Toliau nupasakojo. Rusų^anekcįjos fait accomp
li su aiškiu palankumu rusams, ir padarė šias išvadas:

-Tai prasidėjo prieš septynerius metus ir su protarpiais truko sep
tynerius metus. Nėra jokio prospekto.pakeisti tą tvarką šiuo metu$

-Todėl Jo Didenybės Vyriausybė yra d e facto pripažinusi So
vietų administraciją. Kito prasmingo kelio mums nėra.Tenka imti faktus to- 

’kius, kaip jie yra. 'Nenaudinga apie juos galvoti pagal pageidavimus, kaip 
daro opozicijos nariai.Nenaudinga kisti galvas į.smėlį.Karalienės Universi
teto atstovas nuolat kiša galvą į smėlį. Jei galėčiau taip.pasakyti, juo jo 
galva giliau smėlyje, Juo balsingesnės, ilgesnės ir geresnės yra jo kalbos.

. " P. Boothby:.
-Tai labai geras smėlis, geresnis kaip Margate.
P. M a y h e w: „ v
-Mums dalykus tenka imti', kaip jie yra.Tačiau mes nesame tų kraštų 

pripažinę d e • j u r e.Negaliu duoti patikrinimo, kurio prašo p. Hollis, 
■ kad'mes.niekuomet tų kraštų nepripažinsime d e j u r e.Jokia atsakinga Vy
riausybė neduos tokio patikinimo. Bet. eiti toliau negu vien prašyti^patiki- 
nimo nepripažinti d e j u ’r e, ir siųlytikaip garbingi demokratiški at
stovai, imant iŠ Karalienes Universiteto atstovų, daro, kad mes turėtume 
kaip nors pritaikinti Atlanto Chartą ir kaip nors atstatyti tų kraštų neprik
lausomybę, kaip jie ją ankščiau turėjo, man atrodo, yra fantastinis nerea
listinis galvoj imas.Tokie individai negalėjo dalyko ordinariniu, rimtu, at
sakomu būdu apsvarstyti, arba kita vertus, jie niekad nebuvo susidūrę su 
uždaviniu sudaryti ir išlaikyti taikius ir sėkmingus santykius tarp suvere
ninių valstybių 20-tame amžiuj e.Ar rimtai yra siūloma, kad mes turėtume pa
mėginti atstatyti tų kraštų nepriklausomybę, prieš Sovietų Sąjungos norus? 
Ar rimtai turima tas tikslas? ■
J; Prof. 8-a v o r y: ' <

-Jei garbingasis džentelmenas tą klausimą taiko lųan, as pasakyčiau, 
kad mūsų garbės reikalas yra nenurimti dėl to, kas ten šiuo metu vyksta.

P. M a y h, e w: ■ \t '■ . *
-čia atsakymas į klausimą, kurio ąs nesu davęs.Klausimas, kurį as 

stačiau, buvo, ką iš tikrųjų gerb. atstovas mano mes turime daryti?Jis yra 
’.•pasakęs kalbą įprastiniu pasipiktinimo tonu, bet pasipiktinimas nesudaro 

už.sienių politikos^ kad ir kaip jūs nuoširdus esat, jums reikia daugiau^ne-i 
gu pasipiktinimo, jei jums tenka stoti prieš Šios problemos faktus^ o as 
negirdėjau jokio prasmingo, atsakomo,^konstruktyvaus siūlymo, ko is Jo Di
denybės Vyriausybes yra pageidaujama šioje problemoje padaryti.

-Buvo užsiminta apie deportacijas iš Baltijos Valstybių. Tai gera 
iliustracija.Mes buvome skatinami deportacijas is Baltijos Valstybių sustab
dyti arba sugrąžinti į Baltijos Valstybes deportuotuosius.Siame punkte ne
turiu pakankamai patikimo parodymo, tačiau jeigu atėjusieji į Londoną pra
nešimai ir būtų teisingi, Sovietų Rusija tatai neabejotinai traktuotų kaip
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J2 ' .. i. , ■ ■
visiškai savo vidaus jurisdikciją; neabejojamai jie. sakytą, kad męs neturi- 
jokiog teisės bet. kokiai oficialiai intervencijai, ’ir as netikiu, kad.pada-. 
rius šiuo klausimu bet kokius pareiškimus/ jie turėtą nors mažiausio efek
to. Niekas neturėtu, niekam nereikėtą manyti, niekas nei.nemano, kad. Britą 
Vyriausybė, yra indiferentiška, ten, kur civilinės laisvės yra pavojuj e.'Mes 
labai giliai vertiname-civilines laisves, ir tvarkydami tussienią ’reikalus ... 
praeitaisiais dvejais metais męs-pastoviai veikiame sandėryje su demokra—• 
tiniaip principais ir rodėme savo pagarbą civilinėms laisvėms. Mums tenka, 
atsižvelgti ne. tik į tą pranešimu, anie deportacijas teisingumą,. ne tik tie
sos ir naudos daryti .įspėjimus dėl “ją, bet ir kokio' efekto, jei. tokio, is 
viso būtą, tie. įspejimai turėtą, jei mes juos padarytume.Ar negalėtą jie . .. 
visiškai priesiiigo efekto padaryti, kaip musą norimas! s?Mano_nuo.mone yra 
ta, kad jie neturėtą jokio efekto, o jei^koks ir butą, tai butą .blogas 
efektas..Visai lengvą. žaisti Palmerstono žaidimą opozicijos suoluose, bet 
atsakinga vyriausybe tokio reikalo turi imtis atsakingu-būdu. . .”

-Gerb. Oxford’o.Universiteto atstovo,sir A. Salter, ir gerb. Dėvi-, 
zes atstovo buvo paliestas . .taip pat isvietintu asmeny klausimas ©As visis 
kai prisidedu prie to, ką gerb." džentelmenas, Burgess senjoras' Oxford o Uni
versiteto, pasakė.Įr kaip ir^ji-s, buvau apžiūrėti isvietintąją Balti
jos asmeny stovyklų Vokietijoj.As visiškai pritariu tam, ką jis sakė apie 
puikią Baltijos isvietintąją asmeny dvasią ir rįžtumą stovyklose. Taip pat 
reiškiu pagarbą tam dideliam darbui, kuri ten yra atlikę* Britą ir UNHRA 
tarnautojai. Man rodos,mes turime s _ 
padarėme ir kurį dar vi s> darome. Ji s paminė j o. mokymą 
naminėjo^Balty Universiteto? kuriam, galimumus mes d< 
kad tei žmonės, 1—4 * *—’ 
tiek vilties 

>

visiškai pritariu tam, 1 
etintyją asmeny dvasią ir :

J.J KU.1J, ucu y d. U. a. u J- a. XX g dijuuiį xx 

suprasti svarbą to 'darbo,, kurį’mes ten-.- 
_ ger^ tvarką. Jis ne-

_____ ______ . kuriam, galimumus mes d’avėme.Mes ęUtinkamėj .. -, 
kurie negali grįžti- į Baltijos Valstybes.-, turėtą turėti. . 

uxok vxxuxgs, kiek mes jos galime duoti, lies norime pagelbėti-.jiems sugrįz- . 
ti į Baltijos valstybes, jei jie nori važiuoti;vbet tiek praeityje tiek dą- 
1---- ©----- likeri, kad ,mes neverQiKie ją priesjy.pačią norus grįžti. .

-Baigdamas pašokau, jog mes tikrai ■ suprantame, kad tai.vyra; ne tik 
na, Jei'galėčiau taip ,1s si reik st i, gal būt 

, kad garbingojo Karalienės Universiteto atsto- 
___ i politinės tendencijos žymią; kai tatai yra at- 
kad.ten yra tikra -Baltijos Valstybią tautoms simpati

ni rodyti yra du
XX --------- - ---- ------- kad.mes.ei

name siomis aplinkybėmis geriausiu galimu keliu, bet griebtis piktinimosi,-

bar mes,, sakome,

politinė bet. ir humaninė problem; 
tik prįęsąs galėtą pasakyti, l"-3 
vo kalba . ture j o, kurią nors r 
skirta, asūasakyčiau, ]“J. _ _ „ . _
ja.Mes taip pat‘turime simpatijos tą valstybių tautoms, mes rūpinamės ir-; 
norime padaryti visa, ką mes .galime,' joms padėti.Simpatijai rodyti yra du 
Būdai.Praktinis būdas ir visiškai nepraktinissMes pareiškiame, kad.mes ei
name siomis aplinkybėmis geriausiu galimu keliu, bet griebtis piktinimosi,-- 
energingo protesto,as beveik galėčiau pasakyti, neatsakingos pažiūros,ku
rios griebiasi garbingasis Karalienės Universiteto atstovas, neduoda jokios 
naudos Baltijos tautoms, Jokios .naudos Brutą interesams Baltijos Valstybę^ 
se ir jokios naudos Britą interesams Sovietą Rusijoj. ’ . ’.. .

Toks buvo Uzsienią Reikalą minister!© pavaduotojo, pasekretoriaus 
Mayhew atsakymas. Po to dar 'sekė kelios pastabos dėl.Britą interesą 
/buvusią įstaigą, įmonių ir investaciją/ Baltijos Valstybėse ir.kelios re-,■ 
plikos dėl formalinės pripažinimo . d e jure ^proceduros.Pąstaruoju . • 
klausimu pasekretoriaus Mayhew buvo pareikšta, kad, .prieš eidama 
prie to pripažinimo, Britą vyriausybė turi turėti savo dominiją pritą- - . 

rimą. Turėdama tokį pritarimą Britą vyriausybe turinti- teisę padaryti savo 
sprendimą prieš keldama tą klausimą parlamente.

' • / Paruošė K. M./
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I§ TARYBINES SPAUDOS
-t

g.a k o m u n i t ę pa r t į j 'a«/’’Tiesan nr 53, 4-, 3N e a u
■'> 19M-7/<”Val§tybinio statybos tresto Nr.l pirminės: organizacijosysekretorius 

drg. Salasovas neneigia, kad j o vadovaudama organizacija.visiškai neauga.
...Per paskutiniuosius mėnesius si pirminė partinė organizacija., 

’■nepriėmė nė vieno žmogaus į partiję... . .
...Susirinkimai, politiniai pasikalbėjimai, paskaitos čia labai re

tas dalykas. Nustojo veikę ir politinio lavinimosi' rateliai.
Ne geresnė padėtis yra ir Vilniaus rajono energijos valdybos pir

minėje partinėje organizacijoje. Is daugiau kaip 250 darbininkę,’ dirban
čiu Vilniaus rajono energijos valdybos sistemoje, daugiau kaip .pusė dirba toje pačioje vietoje po 2 ir daugiau,metę, 0 vis del to partinei organiza- . 
eijos augimo nėra. • .

...Vilniaus energijos valdybos pirmines partines organizacijos se
kretorius yra drg. Tallikovas. ,

Didesnė dalis komunistę dirba kaip tik valdybos aparate, o nętar- 
piskai dirba'gamyboje tik keletas, tai jie, aišku, nesugeba apimti savo 
įtaka visę darbininkę. Tokiu budu ir negali būti kalbos apie partines orga- 
zacijos augimu, nes komunistai su žmonėmis nedirba, nesantykiauja su jais '■ 
ję nemato ir rieiiskelia, .

"....Sveikatos Apsaugos Ministerijos pirminės partines organizacijos-. 
sekretorius drg*- Beliajava visiškai ramiai prūsipazįsta, jog ji per pas-■ 
kutintuosius menesius is viso nesirūpino priėmimu.

Tenka pastebėti, kad partijos eilię augimas visoje^Vilniaus miesto 
Dzeržvinskio -rajono partinėje .organizacijoje dar toli graz1 yra nepatenki
namas. . ■ . > n

' P a r t n ė s mokyklos, veikia bloga i./"Tiesa' 
Nr. 38, 13. 2. 19^7/»" VKP/b/ Centro Komitetas savo nutarime ’Dėl partijos 
augimo ir dėl priemonių partiniam - organizaciniam, ir partiniam - politi
niam darbui su naujai įstojusiais į VKP/b/ sustiprinti1 įpareigojo partines 
organizacijas apimti marksizmo’ leninizmo’ mokymuisi vįsus k©inunistus% nuo

lat .rūpintis ^prop'ogandinio darbo aukštu lygiui jo bolševikiniu idėjiškumu 
bei -principiskumu, . •

Pagal VKP/b/ CK programa vakariniu partiniu mokyklę klausytojai mo
kosi 'VKP/b/ Istorijos Trumpęjį Kuršę', TSRS ir LTSR penkmečio planus 
liaudies ūkiui atkurti ir Lsvyštyti, TSRS ir užsienio krastę geografija, o 

. taip pat partinio ir tarybinio darbo klausimus. Programa apskaičiuota 8- 
■1-Omėn., pravedant 1 — 2 .užsiėmimus per’ savaitę.

Vakarinės partinės mokyklos turi teikti didelę pagalbę. partiniam ir 
*: komjaunimo ak-įyvuį keliant teoretinį lygį, pratinant juos savy’stoviai no- 

riuę^’ isiSy^an'fc partinio - organizacinio ir-partinio politinio darbo paty- 
Tacięu daugumoje apskričiu darbas vakarinėse 

bamas. visiškai nepatenkinamai. .Siaulię ajjskr. part

■gijos valdybos sistemoje, daugiau kaip .puse dirba 2 ir daugiau, metę. 0 vis del to partineb organiza-

darbas vakarinėse partinėse mokyklose dir~ 
-"zkr. rL_tinėje mokykloje užsiėmi

mai rengiami, vi.enę. kartę.per menesį.Panašiai yra Rokiškio ir Marijampolės 
,,-apskr. Vakarinėse partinėse mokyklose, kur užsiėmimai vyksta labai retai ir 

su didėlėmis pertraukomis. •• • • • *
se per„ta laika pagrindinai pradėti programa nuo pradzi 
Ukmergės apskr.*

Tauragės ir Utenos partinėse apskričiu mokyki0- 
pasįkeįte klausyt,OJŲ sudėtis.ir dabar.jos,:turi os. V1.s1.skai neveikia Kakarines partines mokykii.e
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K o v a prieš J'b u o ž e a"./"Tiesa", Nr 55? 6.3.194;//• 
’Buožės sugebėjo Tauragėje-išsisukti ir nuo finansinės tarybų valdžios poli
tikos. Dėl apskrities partihię ir tarybiniu darbuotoją taikstymosi su buo
žių sabotažu, buožės paliko skolingi valstybei apie 5 milijonus rubliu".

"Apskrities vadovai taip pat nesugebėjo sutramdyti buožinio sabota
žo miško paruošas vykdant,"

"Prie viso to reikia dar pridėti, jog Tauragės partinės ir tarybinės 
organizacijos leido buožėms įlįsti į tarybinį, aparatu. Buožės ir. ją patai- 

.. kūnai į si skverbė į tarybinią^ įstaigą aparatą, ‘buožės ir ją pataikūnai tseimi-. 
ninkavo kooperacijoje, buožės buvo apskrities vykdomajam komitete ir. apylin
kėse. Prilindę į apskrities įstaigas priešiški elementai griovė "visą^darbą 
apskrityje. Argi nuostabu, kad apskrities darbo valstiečiai labai dažnai 
negaudavo nei žibalo, nei druskos, nei degtuką."
. - .. -"...Lenino lozungo esmė, - rašo draugas Stalinas, -jra ta, kad jis 
nepaprastai tiksliai nusako partinio darbo kaime trilypį uždavinį, išreikš
ta, viena suglausta formule:a/ pasiremk varguomene, b/ susitark sū vidutiniuo- 
ju valstiečiu, 0/ nei minutės nesiliauk kovojęs .su buože."

D r g. Gedvilo s prisipažinimai. T r nusi
skundimai TSRS AT posėdyje. /"Tiesa", Nr 4-/, 25.2. 
194-7/ "...Mes atėjome į mūsą pirmojo penkmečio pirmųjų metu pabaigą š.u.tei- 
giamais rezultatais. Bendroji pramonės produkcija, palyginti su Į945--&M

• 194-6 metais pakilo 5?»5^» 194-7 metę pradžioje respublikos pramOnės^produk- 
cija visumoje pasiekė b-e v e i k ’ d u t r e d a 1 i u s : .prieškarinio

• lygio, kai tuo tarpu.prieš dvejis metus gamybos lygis tesudarė .vos 25,0 
prieškarinio lygio."

. "Palyginti su 194-5 metais durpią iškasimas padidėjo 2,5 karto ir be-
■ • veik pasiekė 19.39 metę lygį."

■ "Baigti atstatyti okupantą sugriautas cukraus fabrikas Marijampolė
je, faneros fabrikas Klaipėdoje.; 'prieš terminą atstatytas superfosfato fab-

- rikas Klaipėdoje;. baigti atstatyti pagrindiniai ‘Drobės1 tekstilės fabriko
'•korpusai Kauno mieste. Atstatyti 1 Baltikes’konservą fabrikas Vilniuje, po

pieriaus fabrikas Verkuose." _■ . • > ....
"...lies jau praeitoje sesijoje, kėlėme klausimą apie tai, kad respub

likai reikia suteikti didesnę pagalbą atkuriant energetikos ūkį,nes jis
■ smarkiai nukentėjo■okupacijos metu. Tačiau TSRS Elektrinią.Ministeriją,ku- 

■ -rios žinioje yra pagrindiniai respublikos energetiniai pajėgumai, neužtik-
- rino tą energetikos ūkio atkūrimo tempu, kurie buvo diktuojami susidariu

sią !sąlygą ir kurie buvo nustatyti ypatingais vyriausybės nutarimais.-"
‘ "TSRS Maisto Pramonės Ministerija taip^pat neaprūpįnb savo įmonįąį 

Lietuvoje reikalingu kuro kiekiu. Tos įmonės tegavo akmens anglies 62^ ■; 
plano." . : ■ ... ’• . ' ‘k , ..... ■ i

• "Kaune stovi be darbo galingas popieriaus fabrikas dėl daūgmotorį- 
riię įvadą stokos. Mašiną ir prietaisą .gamybos minister!ja, o taip pat 'sun
kiosios masinu gamybos ministerija’nepriėmė;-užsakymą tiems įrengimams pa- *. 
gaminti, o ToRa Valstybės Plano Komisija ligi šiol neduoda teigiamos išva
dos dėl tą užBakymą’paskirstymo."

"Lietuvos TSR Ministerią.Taryba paruošė priemones gyvulininkystei./’, 
atkurti bei išvystyti ir pateikė jas TSRS Ministerią Tarybai apsvarstyti,”. 

..-•■Nėra abejojimo, kad TSRS Gyvulininkystės Ministerija, netarpiškaįsuint'efb- 
■suotojį tą priemonių įvykdymu, turėjo operatyviškai reaguoti. Tačiau tikro
vėje išėjo kitaip. Buvęs Gyvulininkystės ministras drg. Kozlovas, nepaisyk 
damas pakartotiniu respublikinią organu prašymą, kelis mėnesius nesvargt.e”: 
mūsą pateiktą siūlymą. Praslinko beveik metai, 'o klausimas vis dar neisspręs- 
,tas.". ' ’

' - < v ' -i •--
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įsibrovė soviet 
laikydami sovie

35
SOVIETAI LAIMĖJIMO SVAIGULY

\ susidaryti. *
Red. past.cPilnesniam vaizcfulx apie tai, kas ištiko 

dalį■lietuvių rytinėse Vokietijos srity
se, ir apie^sovietų armijos elgesį., deda
me sį aprašymą,. * -

Gyvenau mažame Pamario .... X miestelyje 19^5 ki* kovo^10 d,_Pas mus 
įsibrovė sovietų tankai, už miestelio dar tebestovėjo vokieciaii_šūviaisvsu- ■ 
laikydami sovietų veržimosi ir dengdami saviškių atsitraukimą,. Šūviai poskė-

- jo, bet tankai miestelyje sustojo, išlindę tankistai puolėsi į namus. Ne 
/ priešo ieškodami, bet kad pasiplėštų, kad'pirmieji geresnius daiktelius iš- 

sirankiotų. Priartėjo ir kiti. Pakilo visuotinas.piešimas.Ko negalėjo pasi- 
imti,-daužė, draskė. Pro langus lėkė į gatvę kėdės; knygos, indai patalai. 
Poskancių Šūvių garsus nustelbė moterų maidavimup,spiegimas.Jas prievarta
vo namuose;ištrauktas į, gatvę,gaudė kiti kareiviai ir čia pat gatvėje prie
vartavo, kitiems žygiuojant pro šalį, ir kvatojantis, švilpiant .Ant riedančio

i vežimo keletas kareivių dalinosi moterį, pusnuogę, leisgyvę. Pirmomis.valan
domis išlikusios slėpėsi.rūsyse, rengėsi skarmalai s,suodinos! veidus, kad 
atrodytu senesnės, šlykštesnės.Bet kareiviai nebuvo pretenzingi - jaunę,se
nų,nėščių /net 8—9 mėnesy/,sergančių moterų.buvo tas pat likimas,jei tik . 
surado. ';

Atėjo į ligoninę.Atiminėjo laikrodžius ir brangenybes ir iš ligonių. 
Vakare atvyko tariamai 'medicinos personalo nariam.Po "inspekcijos" pasirin
ko sau kai' kurias moteris ir pareikalavo jas atvesti į jų pasirinktą, kamba
rį,. Tarp čia išprievartautų buvo 16-18 metų, sergančių skarlatina.

Su plėšimu, prievartavimu, beprasmišku naikinimu laimėtojai žygiavo 
toliau, lydimi to paties dejavimo ar siaubo tylos.Kas su nugalėtojais buvo 
priversti žygiuoti kartu, tiems kasdieniniai vaizdai atbukino jausmus,tie 
apsiprato su šiurpia rytietiška naikinamo aistra ar su nuostabaus naivumo 
reiškiniais.Turėjau-su abejingumu žiūrėti,kaip žygio.metu Grosshasslow apy
linkėse kareiviai paleido kulkosvaidžių ugnį. į šalia kelio išsiskaidžiusių 
dvaro gyvuliuką i menę; kaip Pritzwakke'naikino 'didžiulį iŠ Berlyno evakuotų 
vaistų sandėlį, suversdami ant gridų krūvomis įvairius vaistus, nors vaistų 

' trūko net divizijos š-tabui, kitu metu labai juokinga būtų matant,kaip ka-' 
reivis tarp suverstų vaistų batus tepasi žuvies taukais, kaip kitas kapsto
si po gatentikas ir 'sutiktų klausinėja: "A ne vidal tut sulfidina?."/ar ne
matei čia sulfidino - jis popuriams sovietuose nuo lytini i— *-
Fuerstenbergs puolėsi piaustyti odą, nUo messerschniidtų; Irs.
viųi jiems batus siūtų; kaip vielomis badė žcdB, izŽlz.l__  ,_____K
/ir sėkmingai/; kaip karininkai vaikščiodavo, pasiramčiuodami nuo 'sienų nu
plėštomis špagomis kaię lazdomis; kaip išmetęs indus joro -langa raudonarmie- 
.tiė geria nusitvėręs uz rankianos naktinį puoduką, likčiau, 'kaip 'raudonarmie* 
tie stengėsi atsigerti, įkišęs galvą, į klozetą,, dešine ranka stengdamasis 
paleisti vandenį ir vis nusikeikdamas,' kad sunku vpa siekt i. Girdėjau, kaip 

■vietiniai kašubai teisinosi•reikalaujantiems bolševikams, kad viską, jau ger
manai atėmę. Net kai raudonarmietis paklausia:"A gdie to u vas ubofnaja?£ 
moterėlė mosikuodama, rankomis, atsakinėjo vis tą, patį:"Zabrali niomcy, vsis- 
ko niemcy zabrali" ... Tik dabar iš tolo žiūrėdamas gali tai vertinti kaip 

'"anekdotus, o anuo metu tai buvo rusti tikrovė...
Grįžtu prie savo- miestelio. 

"• S u ' 1 i e t u v i a i s prie .Oderi o.'_

ų ligų/; kaip 
axisuwixmi^j ;>.ad 1B JOS belai B“ 
;emę, ieškodami' pakastų daiktu,

inte-
ligentus griežtai tardė ir retai kuri, paleido
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-Zabirai svoji vešči', - pareiškė man kareivis, atėjęs į ligoninę ir 
nusivarė pas komisarą,* Po trumpo tardymo išvarė su kitais pėsčius į kaimyni
ni, miestelį, uz20 km, Ten.uždarė į rūsį, kur teko "braidžioti po vandenį, nes 
jau "buvo pavasario palaidinys. Vėl tardymas, ir po savaitės grąžino atgal... 
Tik palaikę pora dienų pėsčius nuvarė į Dancigą /už, 35 km./. Ten vyskupijos 
rūmų/rūsyje- mūsų supalpino kelis šimtus.Radau ten ir pik.>.G., nacių laikais 
k'alintę, Stutthoie, ir plk.Š. Po tardymo ir'vėl :į manąjį miestelį.. Ten turė
jom iš'vagonų-krauti .sprogstamąją medžiagą, į vagonus 4 karo .grobį. Pagaliau 
ir mus pačius pakrovė ir išvežė-į Pomeraniją.' Pakeliui išlaipino ir nuvarė 
į Stargardą. Suimtieji čia buvo sušortiruo'ti. Jaunesnius lietuvius paėmė į, 
kariuomenę 'ir tuoj paskyrė į fronto dalinius- į smogikus/sturmaviki/.klane 
paskyrė taip pat į frontą kaip antros rūšies gydytoją.

Prie Oderio prastovėjom netol mėnesio. Kelius kartus buvo įsakyta Or
derį forsuoti. Nepasisekė, iki nebuvo paspausta iš pietų. Tačiau prie_Oderio 
daug kareivių žuvo,^kai vokiečiai atidarė Spandau kanalo užtvankas. Tūkstan
čiai prigėrė.’ Žuvo čia nemaža ir lietuvių^ .;

Čia buvau sutikęs lietuvių, paimtų Lietuvoje į sovietų armiją 194-4- ir 
194-5 m, Jų pasako j imu, atėję į Lietuvą sovietai įsakė vyrams registruotis. 
Kas tik registruotis atėjo, 'to jau ir nepaleido. Neėmę tik gydytojų, felče
rių ir kitų nustatytų kategorijų specialistų. Buvę paimti tuo„kart 'iki 36 
met ^amžiaus.. Viso galėję būti paimta apie 20 000.' Jie buvę„išskirstyti į 
rusų kariuomenę, nors prie Klaipėdos, paskiau prie Karaliaučiaus kovojusi 
lietuviška divizija.-Kas jai vadovavę, nepasake. Tarp kitų-esąs buvęs Motie
ką . ’ , .

Vienas vaikinas,, paimtas jau 194-5 m., kilęs nuo Telšių, pasakojosi 
matęs, kaip Skirsnemunėje mobilizavo vienuolius saleziečius. Jų namai buvę 
-apsupti ii’suimti visi ■ jaunesni vienuoliai. ’ ■

Perėję per Oderį jau movėme po 50 km. per dieną. Sustojom ilgiau Ha- 
genow. Ten ėmė rinkti belaisvius ir atgabentus į- Vokietiją darbams.

S o v.-' i e t a i belaisviai grįžta pas 
saviškius

Daug rusų belaisvių buvo grąžinami iš anglų amerikiečių zonos. Grįžo 
susitvarkę ištisomis kuopomis. Karininkai su uniformomis^ binokliais ir as
mens reikmenimis, kurių anuo metu galima buvo pasiimti is vokiečių. Kai ku
rie- grįžo net automobiliais*Atvykusioms karininkams ... nuplėšė antpečius, 

• tuo-patim atėmė laipsnį, atėmė laikrodžius, binoklius, pinigus. Visiems, ar 
jie karininkai ar kareiviai, sukomandavo:"Stanovis po cetyre" ir nuvarė į 
lagerį.Nepaisydami laipsnių visi, turėjo skusti bulves ir atlikinėti kitus 
stovyklos darbus,- iki komisija kiekvieną skyrium ištardys, ir kam galima 
grąžins^laipsnius.Tardymui prasidėjus, buvę belaisviai rusų kariai ne vie-, 
nas" kerėsi, piovėsi-, o po nakties būdavo ir paplautų. Piove, kad vienas ki
to neišduotų buvę belaisvių stovyklose policininkais ar kitokiais "vyres
niaisiais. Piovėsi, kurie daugiau pažinojo belaisvių likimą Suomijos Rusijos 
kare.Jie pasakojo, kad niekas iš ano karo belaisvių negrįžo namo, juos so
vietai -sulikvidavo. . - -

Sovietų pažiūromis, belaisvis lygus tėvynės išdavikui. Tik praėjęs 
pro„komisiją jis gali būti reabilituotas, gali būti grąžintas jam laipsnis. 
Ir cią buvo kapitonas Bankov, chirurgas, jis pakliuvo ą nelaisvę 194-4- m. „ 
Vokiečių paimtas -tiesiog ligoninėje.iš belais_vės pabėgo.Parbėgęs pas saviš
kius buvo degraduotas į eilinius ir- pasiųstas į frontą kaip "šturmavikas"• 
Du kartu sužeistas jis išpirko savo "kaltę" ir atgavo chirurgo vietą.

Majoras Malcevas,- "dvilypis herojus", daugybės ordenų kavariėrius 
194-4- m. buvo numuštas su lėktuvu prie Berlyno. Is nelaisvės "pabėgo į anglų 
pašę. Kai grįžo iš anglų su pažymėjimais, su automobiliu, nebuvo į pareigas
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gražinamas, kol neatsiklausė Maskvos.
Vienas sovietu karininkas, džiovininkas pasisakė išbuvęs ^mėnesius 

pas amerikiečius, kurie jį įšnelaisvės išvadavę. Jis niekados taip puikiai 
negyvenes_kaip pas amerikiečius, ir labai nusiminei kai jį džiovininkę, sa
vieji įgrūdo į barakus su visais kitais.

Vlasovįninkai buvo teisiami iki 20 mėty sunkiesiems darbams. Šaudy
ti - buvo praėjęs sezonas, nes esę reikalinga darbo giėgos,

> C i v i 1 i y r e p a t r i j a c i j a
Atgabentieji darbams 'turėjo ilgai palaukti pereinamoj stovykloj, ligi 

galės būti gręžinti namo. Visas repatrijanty gabenamas traukinys, miške bu- 
vo sustabdytas ir apiplėštas. Kas pasipriešino, nušautas. Niekas negalėjo 
būti gražinamas, ligi nebuvo užtenkamai išklausinėtas enkavedistu, 0 klau

sinėdavo kai ūkai kuriuos iki dešimties karty. Kol apklausinėjimas bus baig- 
’■ tas, turėjo gyventi lageryje. Vyrai buvo atskirti nuo motery ir vaiky. Mai- 

■ tino - 150 gr duonos ir sriubos, ryta bei vakarę kava. Mažiems vaikams - 
jokio pieno. Mirė gausiai. Rodos, Witschtocke teko atsisveikinti su gyvai
siais ir Lietuvos cirkininkui Remezai,

Gręžinarnie j i į Rusiję negalėjo apsigyventi draudžiamose zonose - per
. ,100 km nuo Kijevo, Charkovo,' Odesos, Minsko,, Maskvos, Leningrado.

■ - . Jau 1945 m. .lapkričio mėn. buvo pradėta duoti leidimus vykti į Rusi
ję. Traikinius lydėjo stiprios sargybos, kurios vienos užimdavo vagonus 
Kelionei davė po 200 gr duonos, 20 gr vokišku konservu. Vagonan buvo grūda
ma po 70 žmoniy. • ‘

. . v Kartę man pasisekė - už litrą denatūrato gavau komandiryotę lydėti 
esalohę su^repatrijantais kaip gydytojas. Nuo Fuerstenbergo iki Poznanės 
važiavom astuonias dienas; vien per Berlynę važiavom dvi dienas. Prie X mies- 

' telio su vienu ukrainiečiu mudu išsmukom is traukinio ir pasijutom vėl lais
vi, Grįžau į Pamarį ir laukiau naujos laimės, nors teko, tris mėnesius for
maliai‘badauti; paskutinius, drabužius įsipardavinėjant.

: ' ’ > ■; ■' . L i e t u v i y . r e p a t r i j a c i j a
Tūkstančiai lietuviy pabėgėliy iŠ Silezijos, Pomeranijos, Branderbur- 

.go,. Meklemdurgo-, : Rytprūsiy buvo iškarto soviety paimti. Juos stipriai tardė 
įr rūšiavo. Ypatingai stipri kontrolė buvo inteligentams. Dalis scniy buvo 
gręžįnami/ mes tikėjom, kad į lietuvę/jaunimas buvo imamas į kariuomenę 
ir išvežamas. Buvo lietuviy, kurie grįžo ir iš angly amerikieciy zonos. To
kie -svarbesni- surinkimo punktai buvo Torne, Graudenžc. Kontrilėš punktai 
dar buvo. Vilniuje, Minske - ten iš naujo apklaus in ėdav o /Graudenze dar 19^5 

' m. rudenį kalėjime buvo pik. G./
'■ ^Didelė lietuviy-dalis slapstėsi. Lenkai nevienodai laikėsi jy^atžvit

. giu.. Is Lietuvos atgabentieji lenkai, kūriy daug buvo Geldapės, Alenšteino, 
Pomeranijos srityse, buvo nedraugiškai nusiteikę. Vietiniai lenkai dažnai 
parodydavo daug širdies ir palankumo. 19^5 m. pradėjo visus svetimšalius 
registruoti. Pagal tuos sęrašus bolševikai ėmė ir.lietuviy ieškoti. Ieškojo 

.5^ net vaiky po mokyklas. ^Vieho'j.e,mokykloj e, kur mokėsi lietuvaitė, mokytojas 
r’"*> įsakė vaikams net nepažvelgti. į tę pusę, kur lietuvaitė sėdėjo, kai ateis 

enkavedistai, kad jos neišduoty...Gaude, "šūkavo" apskritimis. Kas laikys-
■ «. buvo, paskirtos baudos. Buvo mėginama tarp paciy lietuviy surasti agenty, 

•' kurie išduoty. užsi slėpusius.
.Didelis smūgis čia betūnantiems lietuviams, negavusiems Lenkijos pi- 

■lįętybės ir tautybes, tai soviety mokestis lenkams už.kiekvienę pristatytę 
užsienietį,- sovietai už tai gręzinsię-po viena išvežtę į Rusiję ar kitur 

ų \ lenkę. Lenkai tuo.būdu suinteresuoti gaudyti lietuvius.
Paskutiniu'metu pasiekia žinios, kad apie Stolpę. buvę suimta arti .

.1 500 lietuviy.
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IŠVEŽTIEJI LIETUVIAI KRASNOJARSKO'STOVYKLOJE
• ’ IsKrasnojarsko lagerio/ stotie Rochįoty, Kraslag, /’■tas lagpunkt, 

NiznonajiMskoje ap'./trys lietuviai išsigelbėjo, įsirasydami„į Sįkors- 
kio armijų. Dabar jieatsidūrė Anglijoje ir pateikė autentiškų žinių 
apie deportuotųjų padėtį minėtame lageryje. „
Lietuvių jame buvę apie ‘1 800: profesorių, aukštųjų valdininkų,kari- 

... ninku, advokatų, gydytojų ir t* t. Tarp j’ų ir buvęs Lietuvos prezi- 
, dentas Antanas Stuginskis. • .

Deportuotųjų šeimos buvo perskirtos dar pricšpasiekiant Sibiru. Mote
rims ir vaikams buvo paskirta kiek, švelnesnis vadinamas "Laisvas istrėmimaS 
/volnaja SSilka/. Vyrai, su keliom- išimtim, buvo paskirti į sunkiųjų darbų 
stovylkų prie Krasnojarsko. Šita kelionė į paskyrimo vietų’truko kelis mė
nesius. Tai žiauriausia kelionė,kokia tik gali sugalvoti NKVD^agentai.

Atgabenę į šį pragarų,iš mūsų atėmė viskų. Ne tik drabužius, laikro
džius, pinigus, brangenybes,'bot ir peiliukus, ’skustuvėlius, visus metali
nius daiktelius. Nepaliko mums nei kryželių'nei škaplierių.

iš pirmosios dienos NKVD pareigūnai ‘mums pareiškė, kad mes„ešamo fa
šistiški šunes, atgabenti, kad čia padvėstame. "Ir jūs padvėsite čia visi. 
Juo greičiau, juo geriau jums ir mums." '

Aprengti skarmalais, suskirstyti brigadomis buvome pradėti dvasinti. 
Turėjome sunkiai dirbti Sibiro Jaigojo. Darbas.nuo aušrosutrukdavo iki nak
ties. Reikėjo tiesti naujų geležinkelio šakų ir jai paruosti reikalingos 
miško medžiagos. ’ ’ - • v

Maistas buvo labai menkas. Kiekvienų dienų purvinų susalusių bulvų 
sriuba? Jokios mėsos, jokių daržovių. Duonos dienai 4-OOgr , bet prastesnes 
jau kažin ar būti ir begali.„Įr tai ’visas- maistas. Nakvoti turėjom barakuo
se, nešildomuose, be antklodžių,' be matracų. Jęi norėjai barakų pasišildyti, 
reikėjo parsinešti malkų iš už J- 4- km. Kad sušiltume, turėjome sugulę spate 
tis vienas prie kito. ’ ' . ■ „

j . Po keibių tbkio gyvenimo sųvaičių pradėjom tinti. Kūno paviršiuje pa
sirodė žaizdos. Mirtis pradėjo imti savo aukas* 194-1 m. gruodžio mėn. kas
dien mirdavo po 20 - 50*' Negalėjom pakelti šalčio. Temperatūra buv(? nukritu
si iki 5.0 laipsnių žemiau nuliaus, o mes neturėjom šiltesnių drabužių nei 
pirštinių. Kiekvienų rytų' rasdavom mirusių draugų, kurie is ’vakaro tarp kįtiųd 
buvo atsigulę gyvi.- Mirusiųjų kūnų negalima buvo laidoti, nes„žem4- buvo įša
lusi. Lavonus sukraudavom lagerio kampe. Kiekvienų vakarų grįždami iš darbo 
turėdavome kelis draugus jau parsinešti, kurie buvo mirę’darbo metu, iš ryto 
scenos kartodavosi, ir mirusiųjų skaičius lagerio kampe augo. Jokios medici-

T ' ’ " . , L e n kai L i .e t u v o. j e . s, „
Kai kuras baigėsi, sovietai daug lankų buvo suėmę ir išvežę is pama

rio. Kai kurie pakliuvo ir į Lietuvų. Teko sutikti jau grįžusių^ dirbusių 
Šiauliuos prie Frenkelio fabriko atstatymo. Esu lietuviai 'juos šelpę, bul
vių davę. Prie šmįto fabriko Kaune.„Kiti dirbę Kuršėnų sovchozųose. Žmonių 
ten buvę’ labai maža. Areštų daug. UŽ pyliavas daug Šiaulių kalėjime sėdi. .« • 
Partizanų gimines naikina,“Slaptos spaudos net jiems buvę'duota.

R y t p r„ū s i u o s „ ' „
Fabrikai daugumas išmontuoti ir išvežti. Vokiečiai taip pat išvežti 

į Rusija. Palikti tik speciali štai„prie likusių.fabrikų. Moterys daugumas 
'apkrėstos lytinėm ligom. Karaliaučiaus apylinkėj likę gyventojų apie 20-jį • 

Sudaryt i „kolchozai. 194-5 m. jiems apdirbti buvo gabenami darbininkų trans
portai iŠ Meklemburgo ir Pomeranijos. Atgabentųjų iš Rusijos dar nepakanka, 
nors jų skaičius nuolat didinamas, iš Prasijos darant Rusijų.

- '
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39 nines pagalbos tokiomis sąlygomis nebuvo.
čia pasmerktąją solidarumas buvo nuostabus. Jaunesnieji ir stipres

nieji visą laiką padėdavo silpnesniesiems, ypač atliekant kasdieninio dar
bo normą, ’kad nebūtą nutrauktas už atliktą normą skirtas maistas. Nepai
sant šio pragariško gyvenimo tari? lietuviu nepasitaikė nė vienos savižudy
bės.

Apie 19^1 m. Kalėdas daugumas deportuotąją, kurie buvo atgabentivsy- 
kiu su mumis, jau buvo atsiskyrę išgyvują. Nė vienas lietuvis nebuvo išė
jęs iš lagerio gyvas.

Buvęs Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis mirė 19^2 m. sau 
7sio mėn. Kai NKVD agentai patyrė, kad tai Lietuvos prezidentas, sugalvojo, 
jam specialius persekiojimus ir paniekinimus. Su heroizmu Stulginskis pake 

. lė visus kankinimus ir tarp suimtąją jo vardas pasiliko visada garbingas.

Ko tMl a s. kur buvo nukankintas vienasis įtakingiausią lietuvią 
visuomenėje žurnalą /“židinio“/, paskum dienraščio /"XX Amžius’*/ redakto
rius Dr, Ignk Skrupskelis, gyvenimo sąlygos taip pat paaiškėjo: reikėję 
tiesti geležinkelį, darbo valandą 12 per dieną. Valgyti pagal atliekamą 
darbo kiekį. Žiemą taip pat.apie ’50 laipsniu šalčio. Drabužiai menki-vgauti 
vietoje, nes savus visus atėmė. Dr. Ign. Skrupykelis vieną vakarą grįžę is 
darbo pavargęs..ir sušalęs. Atsigulė. Staiga paragino i darbą, jis nespėjo 
atsikelti. Prižiūrėtojus čiupo•ir patrauko žemėn užkojos. Krisdamas še is 
gulto "antrojo aukšto“ pataikė galva į sušalusią kietą žemę ir netrukus 
mirė.. . ’

.. /atkelta iš yvpslT] . . .. 7, .

., B a n k r u. t .u o j • a. tarybiniai ūkiai dėl blogo rusą d i i
re k tortą še i mini k avi m o/“TIESA" Nr. 56, 7*3«1^7/

: ■ "Kretingoje buvo atkurtas tarybinis ūkis. Jo laukai, aprėpia simtus
hektaru žemės. Pagrindine baze sudaro žemė darbo žmonią išnaudotojo grafo 

.Tiškevičiaus. t ‘
19^6 m. atėjo vadovauti Kretingos tarybiniam ūkiui.tūlas.S e m'i o - 

novas.
* Štai imkime žemės ūkio prievolią valstybei klausimą: mėsos, pieno pa

ruošas.
Kretingos tarybinis ūkis visur paskutinėse eilėse.

.. . . ' ...Pasipelnyti, gerai pavalgyti - štai kodėl atėjo.į šį ūkį. ^is pats
yra stambiausias valstybinio turto svaistytojas. Tik pradėjęs ’eiti direkto
riaus pareigas penkiusąvaioią bėgyje paplovė asmeniškiems reikalams du stam-,- 
bius raguočius ir šešias.avis. •

Direktorius griebėsi kirsti parką. Ir dabar Kretingos tarybiniame 
ūkyje naikinamas šimtametis parkas: kertami klevai, topoliai, kedro pusys . 

„ v ir kiti retai pasitaikantieji medžiai. 0 iš puošnaus pušą gojelio prie Dar- ' 
bėną vieškelio - tik kelmai liko.

. ’ Nejautresnis jis ir ūkio darbininką reikalams. į kiekvieną ją prie
kaištą- kodėl jis negauna už darbą jiems priklausančios duonos, Kodėl laiku 
neišmokamos algos, kur dingsta jiomsvišskiita druska, žibalas, medžiaga dra
bužiams, jis .Šiurkščiai ’ at sako: ’As šia seimininkas ir jūs nesikiškite į ne 
savo reikalus.’ v . •• . '

Tiesiog nuostabu, kaip tokio '.seimininlfavimo^nemato partijos ir vyk
domasis Kretingos apskrities komitetai ir kodėl neužkerta tam kelio."
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VOKIETIJA

Sustiprėjo š o v i e t ų s p a u d i m n s prieš-' 
DP. Sovietai sustiprino propogandą ir .diplomatinį spaudimą, kad tremtiniai 
būtą priversti grįžti. į visus lagerius siuntinėjami tarybiniai laikraščiai, 
Paleckio atsišaukimai ir brošiūros apie rojų sovietiniuose kraštuose. Kai 
kur rodomos sovietinės filmos, lankosi sovietų karininkai. Ant stovyklų šie- į 
nu išklijuojami rašyti ar piešti plakatai. H.Q,European Command įsakė gar
siakalbiais, iškabom ir kitom priemonėm paskelbti visuose DP centruose, kad ’ 
grįžtantieji gaus 6o dienu maisto davinį, kad šis davinys bus duodamas tik 
ligi birg. 15 d., todėl DP turi pasiskubinti "namo".

Paul Edwardš , amerikiečių zonos UNRRA direktorius, pareiškė, kad į 
jis sutinkąs su rusų kaltinimais, jog lenkų, ukrainiečių, baltų ir jugosla
vų repatriacija yra kliudoma antisovietinio elemento DP stovyklose. "Mes 
sutinkame su rusais. Mos remiame jų reikalavimus". Pabrėžė Edwards.'

DP stovyklose p. Edwards suranda kažkokias antirepatriacines grupes. 
Jis sako:

"Šios antirepatriacines grupės nėra demokratinio proceso padarinys, 
bet daugiau liekanos prieškarinių režimų, kuriose atsispindi nacių ir fa
šistų konsopcijos; Jos yra prievartos grupės, linkusios į karingą brutalu
mą ir terorą, užgniaužti laisvą kitų stovyklos narių apsisprendimą." ■ 

' UNRRA ir armijos sutarta programaantisovietinius lyderius sukoncen
truoti stovyklose spocialiai"kietasprondžiams nerepatriuojamioms". Repatria
cijos propaganda bus -vykdoma rytų vyriausybių karininkų. J .

Edwards pareiškė, kad UNRRA skatina repatriaciją dėl menkų vilčių 
tremtinius platesne skale įkurdinti kituose, kraštuose. "Armija gi skatina 
repatriaciją, iš naujo atsižvelgiant į faktą, kad jos pirmutinis uždavinys 
yra. Vokietijos ir jos ūkinio bei politinio gyvenimo atstatymas," ... " Šių ne- 
produktyvių ir svetimų tautinių grupių buvimas Vokietijoje, sudaro proble
mą, kuri komplikuoja armijos planus." • .. .---'i

Tremtinių mokykla, į

. . . Baltijos- Universitetas. Universiteto preziden
tas prof. Gulbis vyksta į Anglija pasiinformuoti dėl tolimesnio universite
to likimo ir galimo persikėlimo Anglijon. Anglų įstaigos dėl baltų kultūri
nių įstaigų perkėlimo Anglijon noriai kalbasi, bet nieko konkretaus nepasu
ko, Gandai, kad universitetas bus panaikintas kol kas,atrodo, neturi pagrin-

‘ do. Yra prašoma, kad-universitetas galėtų važiuoti paskutiniais transpor
tais, tad turima dar gražaus laiko. .Šiuo, metu baigiamas pavasario ir tuoj

• bus pradėtas vasaros semestras. Nepaprastai pablogėjusios studentų gyveni
mo s ąl-ygš pakenkė daugelio sveikatai. Vienoje TBC ligoninėje vykusio rent
genu 'peršvietimo metu daugeliui prisiėjo daryti plaučių nuotraukas. Bijoma
si, išaiškinus nuotraukas, rasti daug džiova sergančių. .

Gegužės pirmomis dienomis iš universiteto į Angliją išvyko maža gru
pė studentų. Išvykstantiems buvo surengtos gražios išleistuvės. Lietuvių
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studentų reikalams atstovauti Anglijoje paprašytas stud. H. Survila,

'• . E r 1 a n g e ha s '. Šiame amerikiečių zonoje esančiame universitete 
- ’? - studijuoja apie 100 ;lįetuvių studentų. Universitetas buvo vienas iš pirmų- 

. jųį kuriame po karo audros prade jo burtis lietuviškas akademinis jaunimas.- 
Studijavimui sąlygps mažame' ’'ramiame Erlangeno miestelyje labai patogios, 
tad ih studentai čia uoliai studijuoja. Gyvena stovykloje. įrengtame bpndre- 

" "būty. Universitete skaito paskaitas ir vienas' lietuvis, dr. Girtautas.
; ’Šiais metais vykus universiteto valymas palietė daug mokslininkų,

• buv. nacių Nekurioš katedros dar ir dabar neužimtos, •’ j

,F r a n k f u ,'r t o --U. n i ve r si t e tas . Čia studijavusių
> -lietuvių nemažas skaičius sumažėjo iki I45 Dalis studijavusių1 išstojo po 

semestrinių-egzaminų,' dalis' dėl įvairiausių- trukdymų ’huė'jo tarnauti į UNRRA 
įstaigas,' dalis emigravo. Daugiausia 'studijuojančių filosofijos fakultete.

ŪNRRAai bendrabutį uždarius, studentai' gyvena .privačiai. Dalis i.pas-
■ kaitas važinėja-iš Hanau stovyklos, .Keliolika studentų maitinasi -iš vokiškų

• -kortelių ir gyvena labai sunkiai.- bežiūrint visų sunkumų darbo nuotaika la-
• x b:ai pakilusi. Piniginiai'. Studentai ..šelpiami BALFo.
;■, p' .Semestrui prasidėjus'išrinktos naujos valdybos -pirmininku yra stud.

.> mat. Pranas Grušanskasl ' ’. ■ ■
Frankfurte yra Rajoninė; Lietuvių Studentų Atstovybe, kuri -apima 8 uni-

• .versitėtus, kuriuose mokosi 545 lietuviai 'studentai, ■'

/ ...k;."**1 '24 ’n’.a ų . j i* 1 i e tuviai j ū r i n i n k 'a į . Pirmoji
lietuvių-jūrininkų mokykla Flėnsbųrge baigė-pirmuosius mokslo metus Diplo
mas; gavo- 8’mechanikai ir-15 navigatorių,. Be "to vienas lietuvis, atvykus iš 
.jūrininkų mokyklos .Italijoje išlaikė egzaminus eksternu. Balandžio 26 d..

". jauhieiems. jūrininkams buvo iškilmingai įteikti diplomai.
Mokyklai -daug .rūpesčio suteikė jūrininkų plaukiojimo štsŽh atlikimas, 

u '■ Stag avimas svetimuose, laivuose atrodė bus sunkus, o .-Ii d tuvi ai neturėjo nuo- 
į. ' sąvų laitų, kaip kad latviai. Jūrininkų mokykla deda pastangų gauti Lietu

vos jūrinį laivą ".Venta", kuris dabar yra Vokietijos vandenyse,

; ' »R -a g i' n a b :a i g. t: i s tu d i j a s -. Anglų zonos.'kai kurių
universitetų DP Studentai -gavo paraginimus greičiau baigti studijas, girdi, 

,'/>U dabartinė- būklė ilgai nesitųs ir studentams teks įsitraukti į praktiškų dar- 
'«' Vų, kuris užtikrins, pragyvenimo, šaltinį..' ‘ 1 r , ' • •
• • ■ • • • •• • ••..Vi** ’**■ ■■ ■ /’ ’ ■ ’•* • . ' • i

r- z; ‘ė. M a ž. i; n a m a s . u ž s' i - e n i ė; č i ų studentų-
' s? k a:'i č i u JS.Vokiečiai,-'įgydami ' vis daugiau teisių, stengiasi atsikra

tyti .Užsieniečių, 'Šiuo metu' atėjo eilė ir studentams. Kai' kurių vokiečių uni 
Gersite tų vadovybės pareiškė . kad užsieniečių studentų skaičius turėsiąs

\ būti sumaž i n t as vienu trečdaliu’. . Jau anksčiau didelis skaičius užsieniečių
■ studentų buvo išbrauktas iš Juebingėno universiteto} dabar gi seka kiti uni-

- versitetai. ’ ' •' ,
... •> ■_ Sunkumai daromi ne tik norintiems naujai įstoti, bet ir baigiantiems,
•' Daugelyje vokiečių universitetų studentai, 'prieš laikydami baigiamuosius 

egzaminus, turi pasirašyti pasižadėjimus/kad atsisako dirbti profesinį 
darbų Vokietijoje. ; - ;

-. . - . ■ F 1 o š S e n b ū‘ r g. o Kz k: a n k i n-i-a 1 lietuviai.
, / ' ■ P-akutiniu metu lietuviškuose' Vokieti jos laikraščiuose daug rašoma 

;. k. apie-mums dar mažai girdėtą Flossenburgo KZ. Šioje stovykloje, esančioje 
-.akmens"-skaldyklose prie Čekoslovakijos' sienos buvo nukankinta 52.000 ž&onių,
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kurie į j'ų buvo suvežti iš visų Europos kraštų. Lietuvių tauta Sis sudėjo 
baisia sukę. Yra nustatyta, kad Flossenburgo KZ buvo nužudyta: 26,430 rusų, 
I7.540 lenkai, 5964 v.okieSiai, 4.771 prancūzas, 3»784 čekoslovakai, 3»413‘

* italai, 3.132 žydai, 2,480 Ii e t a v i ų , 2.I4O jugoslavų, I.693 belgai,
I, 162 olandai, 672 vengrai, 450 graikų, 20 danų, 14 norvegų, 14 ispanų, 9 
anglai ir 2 ame'rikiečiai, Lietuvių sudėtos aukos sudaro čia didžiausių pro
centų, Nors nukankintųjų skaičius didžiausias rusų ir lenkų, tačiau, atsi
žvelgiant į tų tautų ir lietuvių tautos dydį, tenka pripažinti, kad ši sto-

>. vykia liks mums liūdnu priešnaciškų ,kovų paminklu. “
Flossenburgo KZ kankiniai pagerbti 1947 m, gegužės mėn. 25 d,, daly

vaujant Amerikos kariuomenės atstovams, karinių misijų delegatam, Bavari
jos ministeriam, aukštiesiem dvasiškiam, Flossenburgo KZ išlikusiem gyviems 
kaliniam-ir tūkstantinei miniai atvykusių dalyvių, '

Iškilmės prasidėjo vainiku padėjimu prie paminklo žuvusiam, Vainikus 
padėjus, įvyko visų tikybų aukštųjų dvasininkų laikomos p"amal do s. Katalikų 
pamaldas laikė tremtinys vysk, V,‘ Padolskis, Po pamaldų vysk. Padolskis pa- 
'sękė .pamokslų anglų, prancūzų, vokiečių' ir lietuvių kalbom. Pamokslo klau- 
.sė.si apie 12,000 klausytojų, ‘Pamokslų, kuriame buvo pasmerktas totalizmas, 
nešųs tautom ir žmonėm vergi jų, turėjo išklausyti ir Sov, S-gos karinė de- 

, legacija.
Vėliau kalbėjo armijos atsova-i ir visų karinių misijų delegatai, Ba

varijos min, pirmininkas ir kit, Iškilmingp eisena visi nusileido į mirties 
slėnį, kur yra krematoriumas ir kartuvės. Čia supiltas bendras visų nukan- 

. kintųjų kapas. Tautų atstovai gavo teisų pastatyti paminklines lentas bei 
paminklus. Lietuvių paminklinė lenta jau stovi prieš krematoriumo duris.

į KZ .iškilmes Flossenburge bugo nuvykusi ir didelė lietuvių kaceti- 
ninkų delegacija, kuri per vietos ir užsienio spaudos atstovus padarė tokio 
turinio paleiškindų: 1
; . • "Lietuvių tauta yra viena iš nedaugelio Europos tautų, kuri'‘nesutiko
sudaryti"vokiško legiono kitom tautom naikinti ir kaip tik dėl to turėjo 
sukloti pačių geriausių aukų - 21,000 žuvusių kacetuoso ir kalėjimuose ir
J. 2.OOO išėjusių į laisvų, bet fiziškai palaužtų kankinių. Jų visų vardu pa
reiškiame, kad mūsų kova dėl teisingumo ir tautos'laisvės yra nebaigta, Au-

■, kų- skaičius šiuo metu Lietuvoje siekia dešimteriopai daugiau, negu čia pa
minėti nacių, persekiojimo aukų skaičiai. Šitos aukosi šitas nekaltas kraujas 
šaukiasi dangaus prieš klastų., kerštų ir neteisybų. Ir mes, kurie turėjom 
būti sudeginti krematoriumuose, likome' gyvi ne tam, kad tylėtume ir rankas 
sudėjų lauktume. Pati Apvaizda, kuri mums dar leido gyventi, įpareigojo 
šaukte šaukti į pasaulio gerųjų sųžinų ir pačiom dar neužgijusiom žaizdom 
reikalauti, kad neteisybė būtų sunaikinta, žiaurumai pašalinti, žmogaus ir 

: tautų pavergimas pastatytas prie gėdos stulpo. .
Pasmerkimas tironam! . • ■ '
Amžinoji garbė žuvusiem kankiniam! , .

,Laisvė pavergtom tautom!" ’
■ t.. Lietuvių kacetininkams yra perduota urna su. nukankintųjų pelenais, t
Norima jų perkelti į JAV, : -

, į; Rusai ir šiuo atveju norėjo apgauti pasaulį, nukankintuosius lietu
vius;'priskirdami -prie rusų aukų skaičiaus, deja, ta jų suktybė nepavyko.

DP civilinė gvardija, "New York Times" buvo iš-
: spausdinus- platų straipsnį, pavadinta "DP civilinė gvardija - raktas į oku
pacijų,- kuriame'gražiai pasisakoma is DP sudarytų civilinių,' ypač baltų, 
kuopų. Sakoma,: kad šių kūpu narių skaičius kai kuriose vietose yra praau- 
•ges amerikiečių reguliarinės kariuomenės skaičių, būtent, Nuernberge ir Man- 

. nheime.,.. Civilinė gvardija atlieka šimtus 'įvairiausių darbų, kurios anksčiau
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atlikdavo amerikiečių kariai. Jie nešioja šautuvus, bet neturi teisės turė
ti kitokiu ginklų. ,

Tai yra toji gvardija, prieš kurią protestavo Lenkijos vyriausybė ir 
kuri'ą Maskvos konferencijoj minėjo Molotovas, Kuopos kaltinamos antifepa- ' 
tiiacine propogandę,. tašiau bet kokia politinė veikla tose kuopose paneigia- ' 
ma, nors-jų antikomunistinis nusistatymas visiems yra žinomas. Čia yra daug 
žmonių, kurie anksčiau yra-tarnavą reguliarinėse Lenkijos ar Baltijos vals
tybių kariuomenėse. Prieš apmokant DP yrą tikrinami, kad eliminavus visus, 
kurie kovojo prieš sąjungininkus. Lenkų maža nukenčia, bet apie 10.^ lietu
vių, 50% latvių ir 90% estų ;19-35 metų amžiaus grupėje yra išskryninguo ja- 
n?i . ’ •< • . .

Brig, gėn, -Leroy; H. Watson, civ, gvard, kuopą-steigė jas, pareiškė, 
kad "DP civ. gvardija yra nuostabus laimikis Dėdei Šamui", Nors lenkai yra 
laikomi neramiais, bet jo baltai, kaip jis pareiškia, yra kietai dirbą, są
žiningi ir paklusnesni negu amerikiečiai. Be to JAV jie mažai kaštuoja, Gen, 
Watsonas organizuoja jiems klubus, varžybas ir bando traktuoti juos beveik 
kaip amerikiečių dalinius.-

Šitaip reiškė amerikiečiai7 pasitenkinimą savo pagalbininkais, tačiau, : 
sovietams padarius dbmaršą, tolimesnis kuopų formavimas dabar yra jau su- . 
stabdytas, lenkų kuopos paleidžiamos, palikta kol kas tik kelios civ, gvar
dijos baltų kuopos, bet ir jų tolimesnis likimas yra neaiškus.

Atsakymas 1 i e t u- v i a m ą < tremtiniams.
Lehrte /Britų zoną/ stovyklos gyventojai š.m. kovo 10 d, buvo pasiuntu’"Bri
tų Sąjungai Europiečių laisvei Ginti" memorandumą Pabaltijo kraštų nepri- ■ ■ 
klausomybės atstatymo reikalu. Dabar-i memorandumą gautas atsakymas,- kuru 
pasirašė sąjungos pirmi .rinkė kunigaikštytė Atholl ir Chichesterio vyskupas 

aDunkan Ton..Rašoma: . ■ .• •• . ; . j ■<--
• // ’ "Brangūs ponai, At sakydama.'..į. Jūsų laišku s,-;'kurių z aš tiek daug iš Jū- - 
■sų tautiečių ėdu.gavusi,, npriū Jums pasakyti, kaip giliai aš ir mano, ben-.- 
dradarbiai Britų .Sąjungos Europiečių Laisvei .Ginti Jus .ątjaučiame..,f Mūšų' 
rice pirmininkas ■ Ctiichestgrio vyskupas: pajudino Jūsų reikalavimą"mūsų yie-*■ ■’ 
šame susirinkime 1'945 m. sausio-mėn. Ix:nuo to laiko mės daromą .viską; kas. 
galima, išaiškinti žmonėms' apie Jūsų Valstybių padėtį. Mos nuolat palaiko
me ryšį su Jūsų-ambasadoriais, ■ iš kurių m.es nuolat gauname •informacijų, d 
taip pat mes dažnai Jus minimė' mūsų savaitiniame spaudos biuletenyje, kurį ' ■ 
leidžiame nuo-'pereitų metų./Paskutinėmis, savaitėmis esamcr padarų ypatingų 
pastangų Jūsų reikalus, patiekti, savo vyriausybei ir. viešumai, ir mes tikime, 
kad greitu laiku įtakingų;asmenų pasirašytas' laiškas pasirodys *'Times", ku
riame bus-pareikštas protestas prieš, bet. kokį būdą pripažinti aneksiją de "• 
jure,".; /Tėviškės Garsas'1947-9./ ; -.

LTB V -y r . K o -c/.i t. e t o v' . .m e m "o r a n d u m o a t g ar-* 
'Šiai. Š.m. '-kovo mėn 7/d, LTB Vyr. Komitetas.buvo pasiuntęs prežiden- 
'tui Trumanui ir'Kongreso pirmininkui memorandumą tremtinių į JAV įsileidi- - 
-mo reikalu. • • »
«. Dabar yra gautas iš Kongreso pirmininko Joseph W. Martin Jr., laiš- ,-• / 
kas, kuriuo .tvirtinama memorandumo gavimas ir pranešama, kad jis yra įteik** - 
tas atatinkamai Kongreso komisijai, /"Tėviškės Garsas" 1947.V,9./-

... t P ir m i e j i DP .’/ į .. B r a z ii f j 'ą . Pirmasis išvietintų: 
asmenų kontingentas š.m. ge-gUžėts mėn. 2 d. laivu "Gen. Sturgis" iš emeri—. 
kiečių zonos išplaukė į, Braziliją, 86o DP, daugiausiai baltai, buvo parink
ti tarpvyriausybinio."pabėgėlių komiteto iš savanorių, turinčių žemės ūkio-... 
srityje patyrimo. Emigrantams buvo leista kartu pasiimti ir jų šeimos narius.
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Emigrantai išlips Rio de Janeiro uoste, kur jiems bus suruošti orien

tacijos kursai ir vėliau bus leista pasirinkti ūkius, kuriuose jie norės 
dirbti. Kelionėje juos lydi Tarpvyriausybinio Pabėgėlių Komiteto pareigū
nai ir 11 DP medicinos tarnautojų, /"žiburiai". I947.V.24/

Baleto premjera, kuri įvyko Kasselio lietuvių teatre 
"Laisvė", statant vieno veiksmo lietuviškų baletų "Subatos vakarėliu. Li
bretto P. Maželio. Svarbiausiose rolėse dalyvavo Kauno Didžiojo Teatro' 
baleto solistai A. Šlepetytė ir A. Liepines. • , • '

ANGLIJA.

Pabaltijo konsulai pasitiko a t v y - ' : 
k u s i u s . "Išeivių draugas"jau duoda šiek tiek žinių apie i D, Brita
niją atvykusius lietuvius vyrus. Pirmosios partijos atvyko iš Luebecko, 
Kielio ir kitų stovyklų, Pįrmuosiu pasitikti atvyko Pabaltijo konsulai iš 
Londono ir pasiuntinys B,K. Balutis, kuris pasakė nuoširdžių žodžių naujai 

’ atvykusioms lietuviams. Atvykp.sių lietuvių rūpinimui ir informavimui pas
kirtas'Londone gyvenantis p. Petras Bulaitis. Be to jie yra ir darbo mi-' 
nisterijos pareigūnų globoje. Viena lietuvių grupė yra atvežta į Londoną.'

■J, i e jaučiasi gerai. Išvykus į Angliją darbams, 
tremtinių rūpestis buvo greičiau painformuoti savo artimuosius apie ten esa
mas, sąlygas. Pirmieji atėjų laiškai parodo, kad jų nuotaikos yra geros. Dau
gelis jų dar nepradėjo dirbti. Jiems buvo paskyta, kad jie turi atsilsėti 
prieš pradedant skirstymų - verbavimų darbams. Tokių atostogų jiems esu pa
žadėta net trys, savaitės. Paskui atvyks į_vairios komisijos, kurios tremti
nius darbininkus priims anglių pramonei, 'įvairiems keramikos darbams, teks
tilei, žemės ūkiui ir t,t.. Po didelių nepriteklių Vokietijoje jie dabar vėl 
valgo sočiai ir maistu ne tik nesiskundžia, bet sako, kad jis labai geras. 
Gauna pakankamai riebalų ir kitų reikalingų maisto produktų. Vaisiai čia 
esu pigūs ir lengva jų gauti.. Taip pat ir kai kurie reikmenys, kaip radijo 
aparatai ir pan. esu pigus, net atsieina ne svarais, o po keliolika ir ke
liasdešimt šilingų. Keletas jų suspėjo jau įsigyti net radijo aparatus. Ta
čiau, -esama prekių, kurios net labai brangios. Pvz., gero alaus litras at
sieina net iki šilingo. Brangūs ir svaiginamieji gėrimai. Jie, kaip tremti
niai, čia esu užjaučiami, globojami,■naudojasi visomis Anglijos piliečio 
teisėmis. Pradej'ų dirbti, jie tuoj būsiu priimami į profesines 'sąjungas, kad 
jų teisės dirbant ir toliau butų pilnai apsaugotos. Galvojama ir‘apie gra'itą 
įsiliejimų į ten esamas lietuvių organizacijų eiles arba net naujų tremti
nių organizacijų steigimų, /"Žiburiai" 1947.VI.7./

• . AIRIJA. <
• • - • 4 ' ■ ■ „ ' **• 'į.*'-

Airių spauda ap.ie m i n , Škirpų, Dublino 
dienraštis "Irish Independent" yra išspausdinus ilgų straipsnį apie šiuo / 
metu Dubline gyvenantį Lietuvos diplomatų pik. Kazį Škirpų. Straipsnis pa
vadintas "Lietuvos valstybės vyras gyvena Dubline", Po pulk. Škirpos at- • 
vaizdu, tilpusiu greta straipsnio, parašyta, kad tai pats žymiausias pabė
gėlis Dubline. Straipsnyje smulkiai aprašoma min. Škirpos biografija, jo 
diplomatinė karjera ir nuotykingas gyvenimas nacių laiku. .

Min. Škirpa dabar tvarko Savo memuarus, kurie pasirodys "Irish In
dependent". . " ' .
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b AUSTRIJA, ^5

.Lietuviai studentai Insbrucke. Niekam 
nėra paslaptis, kokiomis sąlygomis mūsų studentijai Vokietijoje ir Austri
joje prisieina siekti aukštojo išsilavinimo. Jie kenčia ne tik didelius Ma
terialinius sunkumus, bet dar daugiau nukenčia moraliai savo collegų - kraš- 
to šeimininkų neapkenčiami,; ignoruojami ri įžeidinėjami.. Neseniai įvykus 
faktas ypatingai sukrėtė Insbrucke studijuojančius lietuvius.

Pagal šiuo metu paskelbtą Austrijos entnacifikacijos įstatymą, visi 
studentai, priklaus'e NSDAP, turi būti pašalinti iš universitetų iki 50-jų 
metų. Daugelį austrų studentų šis potvarkis paliečia, tad buvo daromi įvai
riausi žygiai, rašomi raštai/ kurių viename austrai, gindami save, įžūliai 
užpuola jų universitetuose studijuojančius užsieniečius.

"Mes konstatuojame, kad DP studentai - vien Insbrucko universitete 
priskaitoma jų iki 850 - teikia žymiai daugiau pagrindo susirūpinimui, ne
gu tie'jauni piliečiai, kurie buvo kontakte su NSDAP, Yra faktas, kad vadi
namieji DP, šalia bendros naštos, kurią jie sudaro mūsų valstybei, daugu
moje atvejų turi labai neaiškią pblitiną praeitį ir nieko neprisideda prie 
Insbrucko universiteto vardo pakėlimo. Dėl žinomų priežasčių tie užsienie
čiai yra išskirti iš visų patikrinimų ir yra net ‘finansiniai'ir materialiniai 
remiami'.- Teisingumas reikalauja, kad mūsų jaunimas, bent austrų įstaigų,, ne
būtų griežčiau traktuojamas, negu svetimi mums asmenys,"

Šitokiu savo austrų collegų žygiu užsieniečiai studentai pasijuto 
smarkiai užgauti. Insbrucko un-teto lietuviai studentai į šį raštą atsakė 
ilgu protesto raštu, išdėstydami, kad: Lietuvoje neegzistavo jokia nacio.- . 
nalsocialistinė partija, lietuvių tauta okupacijos metu vieningai kovojo 
prieš nacius, pogrindžio veikloje ryškiausiai pasireiškė Lietuvos jaunimas 
su studentija priekyje ir dėl jaunino atkaklumo naciai uždarė Lietuvoje 
visas aukštąsias mokyklas, o dalį profesūros ir studentų išdangino į Vokie
tijos koncentracijos stovyklas, Lietuvos akademinis jaunimas nuo 1943 n 
pradžios neturėjo jokios galimybės studijuoti ir buvo verčiamas dirbti ver
gų darbus Vokietijoje ir Antrijoj e, lietuvių studentai'insbrucke įrodė,, kad 
jie dirba ir universiteto vardo nežemina. Is 50 lietuvių studentų iki šiol 
universitetą baigė 16 lietuvių - 3 dilp. ekonomistai, 5 medicinos daktarai, 
6 ekon. dakt., 1 teisės ir 1 filosofijos daktaras. "Mes,lietuviai studentai, 
laisvėje ir demokratijoje išaugų, ilgus metus kovoju prieš nacių terorą ir 
laisvės žlugdymų, esame tikri demokratinių principų kovotojai ir niekas* ne
turi jokios moralinės teisės mus kaltinti nedemokratiniu nusistatymu,"už
baigė savo protesto, raštą Insbrucko studentai lietuviai.

Šis protestas buvo pasiųstas Austrų Studentų Atstovybei, rektoriui, 
^prorektoriui’, Cent. Austrų Studentų Atstovybei Vienoje, vietinių laikraš
čių redakcijoms, karo valdžios įstaigoms ir akademiku organizacijoms užsie
nyje. ■ ■ . . . ..

Ar šis įvykis neparodo vaizdžiai,.- kokiais keliais eina mūsų jauni
mas mokslus tremtyje? . '• ‘ .. ■ ■

. , - Prancūzija/ ■ .
Lietuvių* krepšininkai Prancūzijoje. 

Monaco valstybėlėje per Sekminės buvo suruoštos tarptautinės krepšinio žai
dynės, kuriose dalyvavo 4 žymesni Prancūzijos,.- Šveicarijos ir Monaco viene
tai. 'į šias žaidynes pavyko “įsibrauti ir vienai iš Vokietijos lietuvių krep
šinio komandai, viso 8 vyrai, 'kuriose, žaisdami už vieną prancūzų karinį 
dalinį, išnešė pirmąją vietą. .
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Pirmoji pergalė buvo žaidžiant su prancūzų valstybine komanda, ku
riai _vadovauja Amerikos lietuvis Ruzgys. Pats Ruzgys lietuvių pergale buvo 
labai patenkintas, nes Šia jie parodė žaidimo klasų, kokios Rivieros pa
krantės dar nebuvo mačiusios.. Lygiai sėkmingai baigėsi ir kiti susitiki
mai. ■ ■

Apie ūią lietuvių krepšininkų pergalų plačiai rašė- dienraštis "Ni
ce - Matin" ir prancūzų sporto laikraščiai.

Lietuvių komandą sudarė: Andriuliai /II ir III/, Bagdonas, Duliūnas, 
Varkala ir kit. - • • '

BELGIJA;. '-L

.?P . ? .g 1 i a k a s/ a i- rašo iš Belgijos.''' 
Pirmieji jų. įspūdžiai yra geri. Jie žmoniškai traktuojami pačių belgų, jiems 
parūpinamos patalpos. Gyvenimas Belgijoje dabar jau prilygsta normalių są
lygų gyvenimui. Visko yra, viskas prieinama, tik reikia turėti pinigu, o‘ 
pinigus, deja, dabar nuvažiavusieji tegali uždirbti anglies kasyklose, kur 
darbas yra sunkus ir surištas su pavojum gyvybei. Metus laiko /tokiam lai
kui yra sudarytos sutartys/ jie yra priversti išdirbti kayklose ir negali 
pasieškoti lengvesnių pragyvenimui užsidirbti būdų. Ta jie žino ir tiki, 
kad laikas prabėgs, o tuomet jau, kaip laisvi laisvo krašto žmonės, Įsi
jungs į normalų jo gyvenimą, •

Šiaip jau gyvenimas neįvairus ir nuobodus. Ryšių su išoriniu pasau
liu neturiį Neturi taip pat lietuviškos, spaudos, ir prašo tautiečių šiuo 
atveju jiems padėti,

Tačiau kiekvienu požiūriu nė vienas jų dar nesigaili apleidus sto
vyklas Vokietijoje.-

DANIJA.

Sunki Danijos lietuvių būklė. Nors Šve
dija ir Danija yra kaimyninės ir broliškos tautos, tačiau lietuviams, gy
venantiems abiejuose kraštuose, labai nevienodai sekasi. Danų įstaigų ir 
Danų Raud. Kryžiaus nusistatymas ,pabėgę lių atžvilgiu yra labai pastarie
siems neigiamas. ‘ •

Danije randasi apie 1.000 lietuvių tremtinių. Didžioji jų dalis gy
vena Danų Raudonojo. Kryžiaus įrengtose stovyklose, kur jiems yra taikomas 
policiškas režimas. Pačios stovyklų patalpos labai prastos, žiema joms 'vi
soms trūksta kuro ir net vandens. Maistas taip pat nekalba apie Danijos - 
- žemės ūkio krašto - maisto produktais turtingumą.

Danų Raud. Kryžiaus 1946 metais išleistas potvarkis leido pabėgė
liams susirasti darbo danų įmonėse ir ūkiuose. Tokiu būdu kai kurie galė.- 
jo būti aprūpinti darbu ir keletas gavo jį net pagal savo specialybe, ta- 
čiau ir tokiu atveju už stovyklos ribų apsigyventi galimybių beveik‘nėra, « 
0 stos stovyklos ir yra labiausiai pažymėtinos. Jose gyvenantieji pabėgę- - 
liai už kiekvieną, kad ir magiausią nusikaltimą Raud. Kryžiaus potvarkiams 
yra grąsinami kalėjimu, namų areštu, maisto, rūkalų atėmimu ir kitomis 
bausmėmis. Šias bausmes vykdo ir praktiškai. Ne kuriose stovyklose yra į- 
vesta tokia tvarka, kuri visiškai primena koncentracijos stovyklas arba 

. auklėjamųjų įstaigų internatus, bet ne suaugusių ir savarankiškam gyveni
mui subrendusių piliečių gyvenamus būstus. Yra pav., nustatyta, kad sto
vyklos gyventojai negali anksčiau septintos vai. keltis ir vėliau 23-čios 
vai, gulti. Vakarais Danų Raud.- Kr. tarnautojas tikrina stovyklą ir šiai 
drausmei nusikaltusieji vėliau būna baudžiami sakytomis bausmėmis,

Panašūs malonumai pasitinka darbo ieškančius. Savo iniciatyva nėgaA 
lėdami jo susirasti, kreipiasi į darbo įstaigas, kurios mielai pasiunčia
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danų dvarininkams, kuriems nieko geresnio nereikia, kaip gauti pigius, ne
galinčius statyti jokių reikalavimų ir negalinčius protestuoti kad ir dėl 
kažkokio su jais elgesio, vergus. Iš tikro pasiskųsti jie niekur negali, 
negali taip pat keisti darbo vietos, nes būna policijos iš naujos darbovie
tės paimami ir nuvežami kalėjiman už nusižengimą Danų Raud. Kryžiaus po
tvarkiams.

Danai gali sau viską leisti, bet jie neturi pamiršti, kad jie taip 
pat yra viena iš mažųjų Europos tautų, tik turi laimės gyventi vakaruose.

INDOKINIJA.

; * L i e t u v i a i s ve timšalių legione. Jau 
pereitame numeryje' minė jome,mūsų tautiečius, patekusius su Prancūzų Svetim
šalių-Degi jonu Indokinijon. Šiuo metu yra gauta smulkesnių žinių apie juos. 
Lietuvių legijonierių skaičių yra sunku nustatyti dėl didelio, jų išsklai
dymo po visas Indokinįjos miestų ir džiunglių Įgulas. Manoma, kad apytikriai 
gali jų ten būti 25O-3OO. Turintieji laimės gyventi miestų įgulose yra pa
teko i geresnes ir ne taip pavojingas gyvenimo sąlygas. Gyvenantieji džiun
glėse yra nuolatiniame karo stovyje, visiškai nutolę nuo civilizacijos. 
Yra žmonių, kurie pusantrų metų nematė jokio civilio, negirdėjo jokio muzi
kos tono, nebuvo kine ir iš viso neturėjo nieko bendro su civilizuotu pa
sauliu.

Labiausiai lietuviams nepakeliamas yra nepaprastai šiltas ir drauge, 
drėgnas Indokinijos klimatas, Vid. metų temp. +36-42 C. Lietuviai į Sv, 
leg-ną pateko daugiausiai iš karo belaisvės, bet yra ir buv, civilių sava
norių, kurie, užęiverbavo iš Italijos., Belgijos ir kit..,,- . ■.

Žuvimų-skaičius yra gana didelis. Skaitoma, kad per .metus 3.000 le- . 
gijonierių žuvo dėl Prancūzijos.kolonįjų. Lietuviai tarp savęs tampraus ry
šio nepalaiko' dėl didelio jų išsklaidymo. Taip pat tūri menką ryšį su pa-. 
šaulio lietuviais. Svetimšalių Degijone' Indokinijoj yra.daug vokiečių, .Jų 
yra taip daug, kad riet bendroji legi joniėr-ių kalba yra vokiečių.

<• '■ ■■■■■ AMERIKA. ;;

Didelis laimėjimas.- Savaitraštis "Amerika11 pra
neša, -kad Pennsylvanijos universitete -Philadephijoje, yra įsteigtas slavų ir 
Pabaltijo studijų depertamentas,•kuriame bus specialūs lietuvių kalbos ir 
literatūros skyrius. Departamento vedėju pakviesta prof-* Alfred Senn,, lie
tuvių draugas, .gerai pažįstąs mūsų kalbą, 1-922-30 metų dėstąs Lietuvos uni
versitete., Greta prof., Senn šiame departamente dėstys prof, dr. Antanas . 
Salys ir prof. Vincas Krėvė-Mickevičius. Mokslas prademas rugsėjo mėnesį.

Tremtiniai org a n 'i z u o j a s i . J. A. Valstybes 
pasiekiu vis daugiau tremtinių. Bendri išgyvenimai juos riša ir čia ir ver- 

. čia burtis i-oragrinizacijas;' S.m.- gegužes mėn. Čikagoje įvyko lietuvių- 
tremtinių /DP/ susirinkimas, kuriame dalyvavo virš 30 asmenų, tačiau tai ne- 

•buvo ten apsigyvenusių dauguma. Susirinkimo iniciatoriai - Br. Budginas, 
Savaitis ir Baltis, Buvo tariamasi dėl DP prisidėjimo prie organizuojamo 
BALFo organizuojamo-vajaus. Taip pat kalbėtasi atvukustųjų*organizavimo 
reikalu. . -

Susirinkusieji nutarė susiburti į vieną vienetą su Lietuvos konsulo 
p. Daudzvardžio pritarimu. Balsuojant buvo išrinkta laikina valdyba įstatų 
projektui sudaryti. į ja įeina: Br. Budginas, proviz. Norkus, minist. P. 
Dailidė, Jur. Savaitis ir.Kr. Grinienė'.
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Petras Kregždė

"Pragiedrulių0 redakciją pavėluotai pasiekė liūdna žinia, kad 
Š.m. balandžio 23 d. vos tik nuvykus į Jungtines Amerikos Valtybes mirė 
lietuviams gerai Žinomas visuomenės veikėjas Petras-Kregždė.

'• / Velionis, gimė 2894 m, sausio 2. d; Lyglaukiu kaime4 Biržų vaisė.’
Lietuvoje daugiausia dirbo bankų srityje, buvo vienas iš Žemės Banko di
rektorių. Ėjo taip pat ir kitas atsakingas, tiek valstybines, tiek visuo-

; - menines pareigas. Bolševikams artėjant į Lietuvą,'velionis kartu su savo 
Šeima pabėgo į Švediją, kur išgyveno iki š.m, kovo mėn,, kada su savo

, Šeima išvyko į Ameriką. ■ _ ; . ,.

A A . ' .

■■ Antanas M i š. k i n\ i s • ' ' •

' ' S.m.‘birželio 24'd. visai netikėtai, po trumpos' ligos, sų Šiuo 
pasauliu atsiskyrė Antanas Miškinis.

. . Ve2J.onis gimėl899 m. sausio 20 „d. Petrapily . Mokėsi, ten pat
Šv.: Kotrynos katalikų gimnazijoj, o vėliau apie porą metų studijavo Pet
rapilio Technologijos Institute. Dar.gimnazijoje bebūdamas, pasireiškė 

‘susipratusiu lietuviu, nekartą klasėje viešai išstodamas prieš rusinimo
bei lenkinimo mėginimus. Bestudijuojant šėliotų valdžios buvo apkaltintas 
"priešvalstybiniu" veikimu, suimtas ir jau javo tremiamas. Tašiau laimin
gu budu pasisekė pasprukti ir tokiu būdu išsislapstė, kol pagaliau, per
gyvendamas visą eilą sunkumų,'kartu su tėvais 1923 m. pasiekė Lietuvą./.
Grįžą S į Lietuvą pradėjo dirbti Finansų Ministerijoje, kur ėjo atsakingas 
pareigas iki 1944 m.,'kada teko palikti savo'įratygią tėvyną ir pabėgti, 
į Švediją. Velionis paliko Švedijoje liūdinčią žmoną ir seserį Vokietijo-

■ ' 'je. Palaidotas Š.m. birželio 28 d. Stockholm© katalikų kalinėse’gausiam. ' 
'lietuvių būriui dalyvaujant,. ... - f ‘

PETRUI KREGŽDEI 
mirus,

velionies Šeimai Amerikoje ir Švedijoje likusiam 
broliui Jokūbui gilią užuojautą reiškia •/
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Bįiželio .20 d.;‘ į.\ Jungtines Amerikos Tais; ty be s -išvyko "Prągied 
redakcines' kolegijos' sekretorįus med,.dr. Pranas Bagdonavičius ■ ..'.
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ANTANUI MIŠKINIUI
'.mi’rua,. .. • .. 4

gilaus liūdesio valandoje'velionies žmpani. Elenai 
ir; seseriai Vokietijoje nuoširdžią užuojautą reiškia

. Hallstahammar ir Vaster&s
' - ' lietuviai ' ' ...... ‘ •

A;y'.

ELENAI MIŠKINIENEI ; -,
gilaus. liūdesio valandoje į 'jos vyrui Antanui Miš-'.

I.-.; ?, = ikiniui mirus, giliai.,'ir nuoširdžiai-'UŽ jauČ-ia ' • ==•: • ■ • ; ,

■’** .<• ‘ v 4*. ■ ; Lietuvių Draugijos Švedijoje
; -Gehtrdi Valdyba. ...■ r == !\ 7 «'■ f

-.V: . ..Š' < V- ■ - ' • ■.... r- ir . ./ ,-j ■ =■ \ ■■ ‘ :

"Pragiedrulių" Redakcija ~ • '' .t . .i -t

rulių" 
su žmona. Daktarui Bagdanayišius išvykus, kolegija neteko energingo ir 
plataus' akiračiu talkininko. Redakcine kolegija- linki šaVo,nuoširdžiam 
bendradarbiui pasisekimo .'ir gražių- darbo re'zultatų naujame) kontinente- • 
ir naujose pareigose. ;; K >_ ■ '• •" ' . .■/•.’i •" ,-

- ■ Birželio 8 ’d.- Stockho.lme Šv.Eugenijos bažnyčioje! Tėvų .Jėzuitų)- ", .. 
-susituokd žinomas lietuvis sportininkas ir- būvąs); Lietuvos šachmatų.meis
teris- Povilas - Va ’i;'t o n-'i s- su-paneie Magdaleną .•Marti.nkute-; Vestu-'. T 
vių aktą atliko Švedijos lietuvių dvasios vadas kun.'Juozas Tad ar auskaš.

Lietuvių Draugijos. Švedijoje Stpckholmo; skyriaus- valdyba?prariėšaV. 
"kad" iŠ skyriaus valdybos išstojusių p.A.Rozenblatienes ir E.' Varnausko 
į vakdyba sutiko įeiti valdybos nariai kandidatai: p .M.Kuprdniend’'4-.;l' 
sekretore ir p. Ign.DapŠys - iždininku. įvairiais reikalais..kreiptis n 
M.Kuprdniend, .HąntVcrkaregatah 59. II •(c/o -Berglund)'. Stockholm arbatą-.!', 
Igh-ab • Dapšys-,;~Fieminggątari 12,11 (c/o Jonsson)', Stockholm ' 'v- -

.<
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50
ĮVAIRIOS

Vengrijoje "likvidavus1' vadovaujančius opozicijos žmones, 
kramto govietizavimas einą sparčiu žingsniu.Ruošiamasi naujiems seimo rin- 
]r-i mom e> n erai nmiSni coinn T>T n’iri mn i ntn+imm Tlfit.ATika Ylai «a.Vl 1710 "f". 07 —

sės visi"nusikalt

ŽINIOS 
vadovaujančius opozicijos žmones, 

kiniams.ragal naujai paruoštą seino rinkimu įstatymą netenka "balsavimo tei
sės vi si "nusikaltę prieš demokratiją" ir "sabotavę triją metę, ęlaną".

JAV ir Anglijos reikalavimai sudaryti bendrą komisiją ištirti Veng
rijos įvykiams, Sovietą buvo atmesti.

Bu Igarijoje opozicija taip £at visiškai "likviduota", 
suėmus parlamento opozicijos vadą Petkov ir pasalinus is parlamento 2J opo
zicijos atstovus?kurio apkaltinti bendradarbiavimu su juo.

JTO.B a 1 k a n ąK o m i s i j ą Jugoslavija, Bulgarija ir Albani
ja atsisakė įsileisti.

L e n^k i jo s pietryciij. srityse.,Lenkijos vyriausybės pranešimu, _ 
įvestas visiškas civilią gyventojų suvaržymas, nes ten lenkiu saugumo poli
cija, sustiprinta kariuomenę s būriais, vykdo operacijas pries ukrainiečią 
nacionalistus.Ukrainiečiai šiuo metu dar tebesiląiko savo pozicijose, ta
čiau lenką įstaigos mano, kad jos greit galėsiančios lenką atsparumą pa
laužti. ‘ v

Kinijoje kovos prieskomunistus tebevyksta.Birzeįio pradžio
je išorinės'Mongolijos kariniai daliniai, remiami aviacijos/pazymėtos_so
vietiniai^ ženklais/puolė Sinktango provincijąeMandžūrijoje vyriausybės da
liniams užimant Szępihgkai gelzkelio mazgą, žuvo JOOOQ kiną komunistą,Kiną 
vyriausybė paskelbė visuotiną mobilizaciją kovai prieš komunistus.

/

Pnr ancūzijos vyriausybė vėl atsistojo prieš didelius sun- 
kąmus.lš vienos ęusės krašte^nesibaigiajkomuniętą organizuojami streikai, 
is antros ir krastutįniai dešinieji neužsileidzia.Paskutinėmis" dienomis 
policija atidengė dešiniąją sąmokslą perversmu krašte paimti valdžią.Są
moksle dalyvavę ir keletas aukštą karininką.

Triją Konferecija Paryžiuje, turėjusi tikslą su
jungti Europą savitarpinei ekonominei pagalbai ir priimti Marshall110 eko
nominės pagalbos pasiūlymą, pasibaigė greit ir su lauktais rezultatais: 
Molotovui atmetus Marshallio planą, Eu
ropa. tapo padalint ca į Rytą ir Vakarą Ė u - 
r .o p a s. Bevinas ir Bidaultas pasirišę skubiai organizuoti Vakard Eur_o- 
pą ekonominiam atsistatymui. ■

■PRAGIEDRULIAI

Leidžia: Lietuviu Brangija Švedijoje Redakcijos adresas:
Redaguoja: Redakcinė Kolegija J. Lingis, Halsingegat. 20, 5tr.I
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