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II METAI 1947 M. LIEPOS MEN*' NR. 7 /1O/

TRAGIŠKASIS SPEKTAKLIS.

Jie. sako mums:
- Varpai bažnyčių maldą taikai gaudžia, 
Žmogus’ pro juos mirties balsų kad negirdėtų. 
Tauta tautos, žmogus žmogaus neskraiudŽia..•
- Ne, netiesa! - saukiu aš: - Melas! Veto!

Bern. Brazdžionis

Vasaros mėnesių prisiminimai niūrūs kiekvienam lietuviui. BirŽe- 
raudonojo caro tankų vikšrai ardė mūsų laįsvų_plentų ir vieškelio 

birželyje rudasis siaubas vėl sugniuždė mūsų atgimusią viltį
lyje
nugaras, 
vėl savarankiškai gyventi, birželyje kaip galvijai buvo mūsų broliai "ve
žami Sibiro taigų nežinion. 1.

Nelinksmešni prisiminimai ir liepos mėnesio. Antrą kartą atsibas
čius raudonoji giltinė pačiame viduvasarį ima siausti lietuvių tarpe. 
•1940 liepos 11-22 pjūti's baigėsi geru derlium: iš įvairių lietuves kalė
jimų buvo išvežta nežinomam likimui ligi-Šiol suregistruotų 3.542 taurūs 
lietuviai, iŠ jų 103-moterys. Tikimės, kad ir tai įėjo į sovietų pirmąjį

■ penkmečio planą. Tai buvo prologas į baisią tragediją. Tų pačių metų 
14-15 dienomis buvo pagerintą Lietuvoje viena iŠ pirmųjų stachanovietiš- 
kų apgaulių - išrinktas taip vadinamasis "liaudies seimas". Tai tragedi
jos prologo tąsinys. 0 liepos 21. d. Valstybės Teatro scenoje įvyko pats 
tragiškiausias spektaklis, kokį tik garbingoji mūsų teatro švėna buvo 
mačiusi - susirinkąs tas tariamasis "liaudies seimas" nutarė pui 11 po

" kojų ir prašyti priimti Lietuvą į raudonosios giltinės padangtes. Visi 
puikiai prisimename, kaip tas spektaklis buvo surežisuotas, tekstas bu-

’■ vo paruoštas Dekanozovo palociuje ir kaip partitūros paduotas kiekvie
nam deputatui, kurie paskui ir uŽsimerką viską kaip žin ius išpylė.
Gaila tik, kad tą dieną garbingoji .teatro scena gal pirmą kartą .savo is-
.torijoje buvo paversta balaganu ir ten leista lėlėm pasiskereČioti. 
Jomarke kitaip ir būti negalėjo.

Taigi: ... "Tauta, raude-.osios armijos pajėgų padedama, atsikra
tė prispaudėjo Smetonos jungo" - deklaravo"tautos" atstovai ir, suŠuką 
viršaičiui ilgiausių metų, numarįnp Lietuvos laisvą ir nepriklausomybą.

Aštrus apsivylimo kalavijas pervėrė Širdis ir tų, kurie - kaip 
toji vargšė Floria Tosca ne kartą toje pačioje scenoje manė, kad. rustu- 
sis Scarpia tikrai tuščiais Šoviniais sušaudys jos numylėtinį Caravado- 

tikėjosi, ka- pataikavimas naujoms nuotaikoms ilgiau išlaikys kraš-LSdįvas. 
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te laisvu. Apsiriko. Uždanga nusileido, lėlės išsiskirstę., ir Lietuvos 
laisvė liko scenoje paskersta.

Visa ištikima lietuvių tauta Šaukė pasauliui, kad tai klasta^ 
kad tai melas, bet musų, kaip to Šunelio, balsas neėjo į dangų. Kultūrin
gas vakarų pasaulis, nepažindamas laisvės ir demokratijos sabotaŽrinkų 
ir nežinodamas jų metodų, netikėjo, o gal nusidavė netikįs, mūsų šauks
mui ir musų tą gyvybė'; Šauksmą paskaitė propaganda. Visi, kurių Širdyse 
degė protėvių ugnis, kaip tie remonto arkliai buvo sovietų propagandinio 
ruporo įžymėti nacistais arba fašistais.. Gaila, kad be musų pačių, pasau
liui niekas nepriminė to istorinio fakto, kad pirmasis Nurnbergas įvyko 
Kaune jau 1935 m.., kada kariuomenės teismo buvo teisiami nacistai Neumanas 
ir Sassas.

Kai mes. prieš septynis metus pradėjom Šaukti teisybės, mūsų 
Šauksmo tikrumu pasaulis abejojo, bet dabar, kada vakarietiška išmintis 

- privertė panikes pagautą raudonąją kauką pajudėti ir iš po jos ima rody
tis tikrasis veidas, gal musų teisės ir teisybės Šaukiąs balsas bus dabar 
išgirstas ir įvertintas, nors raudonosios propagandos gerklė dar ir dabar 
kiekvieną mūsų laisvės pastangą tebevadina nacizmo ar fašizmo raugu.

; . Mes Šaukėme,• Šaukiame ir Šauksime, kad kultūringassis pasaulis,
■ kurio akys pradeda atsiverti, dabar, kad ir po septynių metų beviltiško 

Šauksmo, suprastų, kad mūsų skundai ir aimanos buvo teisingi ir kad mes 
esame pirmosios raudonojo teroro ir uzurpacijos aukos.

Pasauliui mes turime atvirai pasakyti, kad nevienam lietuviui 
skausmas, spaudžia Širdį skaitant, kaip visų pasaulio kontinentų, nuo ste
pių ligi džiunglių, tautoms, išmokusioms kultūros iš Europos, suteikiama' 
laisvė ir nepriklausomybė ir sukuriamos naujos valstybės, nes jos to rei
kalauja, nes jos to užsipelnė. Gink Dieve, tegu pasaulis nemano, kad lie
tuviui Širdis plyšta iŠ pavydo ar neapykantos, ne! lietuvis iŠ visos savo 
laisvą ir nepriklausomybą mylinčios ir įvertinančios Širdies sveikina tas 
naujas va •‘■'tybes ir savo sopulingoj širdy trokšte trokšte ir meldžiasi, 
kad jų neištiktų lietuvių likimas. Skausmas lietuvį veria, kodėl jis lie
ka užmirštas, kodėl jo protėvių Žemė leidžiama svetimam niokoti, lyg jis, 
tikras vakarų Europos'kultūros sūnus, nebūtų.vertas tos-didžios prigim
tos Dievo dovanos - laisvės ir nepriklausomybės, kurias ne vienas didis 
valstybės vyras yra deklaravus, lyg. jis, lietuvis, ■•vo nuoga krūtine ■ 
nebūtų prie Vorkslos sustabdąs totorių antplūdžio į Europą, lyg jis prie 
Žalgirio nebūtų sutriuškinąs klastingo_kryžuočio ir iŠgelbėjąs tuos pa-■ 
Čius rytus, kurie jam dabar peilį į krutiną smeigia, nuo vergijos ir su
naikinime.

Mes neišpasakytai dėkingi visiems,mums tremties sunkiose valando
se ištiesusiems paguodos ir pašalpos ranką, mes dėkingi tiems, kurie rū
pinasi, mūsų Žmogiškosiomis teisėmis ir deda pastangų mu*.kur nors kitur 
įkurdinti, bet mūsų visų yra vienodas ir didžias:’.as troškimas - padėkite 
atitaisyti mums padarytą didžiule užmirštą skriaudą, kad -mes galėtumėm 
vėl laisvi grįžti į laisvą tėvų žemą. Tai musų Švenčiausias troškimas 
ir mūsų viltys po ano tragiškojo 1940 m. liepos 21 d, spektaklio.

h:
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Bernardas
Brazdžionis

ATEINA VYTAUTAS

IŠ Astravo į Vilniaus kunigaikščių pilį 
penkių pusiaudienių keldeŠimt kelio mylių 
trys Vytauto seni draugai ištikimieji 
su saulele riŠČia įjot į miestą spėjo. 
Rugpjūčio vakaras. Tylu. Tik kelio uosiai, 
tik ąžuolai pražilų gaudžia, šlama, ošia, 
tiktai lizdan paklydus paukštis liūdnas skrenda, 
tik kažkur bunda pasakos, legendos...

Ar svetimi jas seks to miesto atėjūnai, 
kurie pily nuo pat mirties Kąstučio tūno 
ir-kaip Šeškai čia saugo savo sveiką kailį 
už Krokuvos maršalkų, šlechtų tyrą meile?..

■Ne. Galas vietininkui Olesnickiui. Baigės , 
valdžios jo -šviesios dienos, kaip pernykštės snaigės. 
Trys Vytaute žygūnai neša.miestui Žinią, 
nelauktą kaip mirtis ir Šviesią kaip aušriną.

A-teina Vytautas! - Kaip žaibas tamsą skrodė, 
pernakt kartojo lupos, tą tik vieną žodį," 
pernakt kaip tvanas jis sutrintas Širdis tvino, 
kaip sapnas neramus pilies svečius kankine: 
Kur prievaizdą jis dės? Kur vaivadas, urėdus? 
Kur vyst turės išmestas karalystės žiedas?
Kas laukia jų galvų, kurios šiam miestui švietė? 
Kas laukia jų rytoj - ragotinės ar ietys?..

Ir graudžios ašaros tuščiai nenuriedėjo - 
kur Lietuvos Brastos tamsi giria šlamėjo, 
Jogaila grįždamas kai surengė medžioklą, 
visi seni tarnai ten gavo savo duoklą: 
Jadvyga(po šilkais, kaip pasaka liaunate.._.) 
Šernų varovais pakvietė_pačiam-karaliui būti. 
Kam kailius sabalų pradūrė aštrios . iltys... 
kam,nuo bailaus kiškelio žuvo visos viltys...

4



Treti gaidžiai pragydo. Rytas. Ūkas kelias. 
Nesikelia tik krivio jaunosios dukrelės - 
per naktį vainikus Žaliuosius vartam pynė, 
dainelėm nuo blakstienų saldų miegą- gynė.. . 
Dabar, kai kunigaikštis jos pro jas pro šalį, 
užkris jam ant peties žalių rūtų šakelė, 
užkris-berželio lapas, užkris balta ramunė 
už atvaduotą Vilnių, už laisvą panemunę.
Kai Vytautas prijojo, tartum sesą, Nerį, 
plačiai plačiai vartus aukšta pilis atvėrė. 
Tris keturias dienas miesčionys šventei ruošės - 
apsups jie kunigaikštį, sveikins jį ir guosis.- 
Ateis pas jį visi. Ateis ir tars: - Valdove, 
nei rudenio lietus, nei vėtros nenuplovė 
mus, užmirštų vaikų, nuo tavo žygių tako, 
kad atgaivintum vėliai, kaip nulaužtą Šaką.
Nuo Bokšto lig'pilies, kai penktas rytas aušo, • 
sustojusi minia "Dar neateina?" klausė. • 
Ir pusryčiuos geruos kai vartuos pasirodė, 
"Gyvuok! Gyvuok! Gyvuok!" tik vieną Šaukė žodį. 
Gyvuok, gyvuok, .gyvuok - jį.paneria! kartojo, 
beržų ir ąžuolų .neiškapoti /-’Ojai.
Gyvuok, gyvuok, gyvuok - per Lietuvą aidėjo, 
ir balsą tą tėvų tėvai dausoj girdėjo...

* . » *
"Gyvuok! Gyvuok! Gyvuok!" minia kol Šaukt neliovė, 
atvyko Vytautas į vietą, kur šventovė 
Praamž-i ui paŠvąsta ir krivių alkas buvo, 
.ir pamažu šauksmai, kaip potvynis, nuščiuvo..
0 kai į aukštą sostą kunigaikštis sėdo, ••
ratu sustoju metė jam mergaitės žiedus, > .
o ten toliau į rumus, prie palikto tako, 
seniūnai gaivas lenkė Gardino ir Trakų. (. i

Nespėjo čia atvykt tik ponai iš Podolės, 
tik Vitebske Jogailos kažko laukė brolis, 
nebuvo tik žmonių Dimitro Kaributo 
ir Kijevas stovėt čia pareigos nejuto... 
Puikuoliai, pasėdėkit ramus dar už stalo, 
kol Vytauto svečiai išgers putotą alų, 
kol išsiskirstys puotos juokdariai ir svitos, 
kol pasigirs į žygį šaukiantis trimitas.
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Orintaitė-

7,''wv^j|g
A L A T A

■

Ištisą savaitę Žvengė žirgai Drūtaiio sodyboje, o Šunes, kaip ge
roki veršiai, storais balsais skalambijo, kad net langai virpėjo. Gi per 
pačią sueigą - jau svečiai kieme netilpo, ir nevienas kaimynas nakvino 
blizgančią bričką, Šilkinėm skarom plazdančią.

Šaunios tai buvo vestuves, kaip ir pritiko tikram šimtamargiui, 
dai?gi kaimavietės kelme besikerojančiam.

Pajauniai pakelėmis vaikams barstė saldainius ir riešutus, o pa
mergės visiems Šypsojosi. Dainos sklido per visę kaimą, kad net setniai 
bedančiai jaunas dienas atsiminė. Ypač Žvilgsnio ir žodžio verta atrodė 
jaunamartė Teresė. Skaisti ir apskrita, kaip vyninis obuoliukas, stambiai- 
suvingiuotom kasom ant viršugalvio, dangiška suknele ligi žemės, baltu 
Šydu apsigaubusi - tartum iŠ altoriaus paveikslo traukta.

- Tik kad - ne iŠ mus parapijos, - pageilestavo viena pašalinė 
Žiopsotoja.

Kai jaunavedžiai už stalo sėdėjo ir, pokylio pilnumu apsvaigę, 
beveik laiko tėkmės jau nebejautė, storosios paspadinės yrie kupiną 
lėkšČią sotinosi - viską iŠ eilės ragavo ir gyrė, jaunimas abiejuos namo 
galuos polkas ir suktinius trenkė ir dainotis vėdinosi.

Gentys garbstė nuotaką, maža ką girdėjo, o dar mažiau į klausi
mus atsakė. Žvitresnieji vyrukai net ir pašokti Dekartą išvedė.

Kaimyną moteriškosios - žentinės, užkurinės ar marčios - tik iŠ 
tolo į ją stebeilijo ir pusbalsiu tarėsi, kokia Čia jom nauja kaimynė 
Dievi duota būsianti. Rūpėjo, ar bus ji prielanki, ar gal nupuikusi, 
darbšti ar apsileidėlė, duosni ar Šykštaujanti.

- Gali ir_nosį pariesti - agi turi iŠ’ko! Šitokius kraičius at
bildino, grynus tūkstančius prie notaro paklojo!

- Na, na! Jei tik statysis, tuoj ant Šakės pakelsim. Juk tai ne 
mūsiškė. Turės taikytis, kad į draugystę priimtum;.-..

- Žinoma. 0 būtą galėles’Drūtulią Jonas iŠ savo kaimo paimt. Agnę
- nuo mąŽens pažįstami. Arba Ce'cilę - tokia skaistaveidė, tokia daini
ninkė...

- E, kai apsipranda su saviškėm, tai - perniek laiko. Iš toliau
- vis lyg brangesnė...

- Na, bet ir graži Šita!
- Nuotakos drabužiais kiekviena graži! •

Kai pagaliau praūžė pokylio palaimingos linksmybės, pro vartus 
išbirbė vystančiom gėlėm apkaišytos bričkos, nustojo skalambiję veršiniai 
Šimtamargio Šūnes - vėl VilkiŠkią kaimas grįžo prie pilko pirmadienio.
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Dar nevienam galva ilgai nuo vaišių gėrimu ar gal nuo muzikos ir 
dainų sopėjo. Nevienam jaunuoliui dar sužeista Širdis .tvinksėjo, kad Šoki
nama pamergė buvo perdaug mielai Šypsojusis...

0 smailakių kaimynučių žvairi žvilgsniai vis dar nuolat krypo 
link tos sodybos, kur buvo parvežta jaunamarte iŠ kitos parapijos. Vis 
knietėjo patirti, kas ji per pauŠtelis, kokiom plunksnom puošis ir kokiu 
balseliu čiulbės...

Ypatingai nerimastavo artimiausio kaimyno Žvingailos moterija: 
vos ketvirtą dešimti pradėjusi marti, Šeimininko sesuo jaunikle Ruzė, o 
labiausiai - pati senoji močia, nors apšilusi, bet dar stambi ir narsi 
tararaila, geros širdies, bet ir aštraus liežuvio moteriškė.

Ir kaip joms neknietės, kaip nekirbins smalsumo, jei iŠ jų kiemo 
ligi drūtuliškių - nosies tiesumu einant, vos Šešiasdešimt sieksnių, ki
taip sakant, vyriškų žingsnių.

" 0 jų sodai nuo senovės jau buvo susilieję į draugų, ir ties tvo
ra aviečių krūmai neišskirtinai abejiem priklausė. Ir ta tvora - tik dėl 
formos stirksojo.

Štai dabar tajŽvingailos sijėnų trijukė nuolat ir žvilgčioja į 
Drūtulip pusę ir iŠ tolo viską į atmintį traukia: kada ta jaunamartė ir 
su kokiais trūšais per'kiemą praeina, kokia skepetėle Šviečia, su kuo 
kalbasi... ••

Pagaliau pabosta joms taip iš tolo smaguriauti - jos laukia diena 
iŠ dienos, kad ji čia, jų kieme pasirodytų. Pačios jau ten dešimt kartų 
buvo nulėkusios - ar duonos skolintis ar ančių ieškotis...

■ Ak, ta Teresė, ta marti iš svetimos parapijos - ligi Šiol didžiuo
jasi ir neranda reikalo su kaimynėlėmis'pasibiČiuliauti! Argi tai gražu!

Todėl pamažu ima jų širdyse darytis aitrios nuosėdos, tvenkiasi 
tartum nuodai - rodos, negeras debesis nugulė tų sodybų tarpe.

- Ne tokios kaimynėlės esame verti... Pati gailėsis... - jau su 
pagieža siūbteli senė Žvingailienė, nosim kinkuodama.

- Didelio Čia daikto! - dar išdidžiau pertaria marti. - Juk ne 
visoms galvoms Dievas lygiai smegenų išteko!

- Visai jau ne tokia graži, kaip iŠsx c pasirodė, - .susiramina 
jaunoji Ruzė. -Kresna kaip antis, o dar sustorės, apsens, tai liks - 
kelmo kupstas, daugiau nieko.

Tikrai jau per ilgai ta Teresė nesusiprato Žvingailos kieme pasi
rodyti. Bet reikėjo ir namuose naujuose apsiprasti, su viskuo susigyventi, 
reikėjo ir jaunavedės dienomis džiaugtis. 0 ir nedrąsu jai buvo - visiškai 
svetimame kaime... Bet kodėl Žvingailų moterų širdyse nuodai vis gausiau 
telkėsi, plėtėsi ir kilo, vis labiau išsiskleisdami ir dainiau bet kur 
užkliūdami.

Drūtulio piemuo tapo išbartas, senės Žvingailienės visu balsu 
iŠbūbnytas, kam, kaip nevidonas, avių neišganąs.

Kai ta rudoji kuoduočė daigų darželyje pasipainiojo, tu Ponedie!
- su kokiu triukšmu turėjo būti marčios išguita! Ir vis taip rėkauta, kad 
anapus tvoros. kas nors išgirstų..-.

- Turi gi ji pajusti, kad mes Čia senesni gyventojai... Jei nenor 
kaimynautis, tai ir mes viską atkepsim kaip_svetimam.

0 kai iŠ anos pusės vėjas putė ir dūmų kvapą kieman nešė, tai 
Šitosios,nosis susukusios, raukėsi ir burnojo:
•v i - Tie .Drūtuliai, tur būt, pernykštėm pakulom kūrena... Smirda,

7



Jal

kaip šeško durpes... Tyčia mums uždumia...
Ir taip veik kasdien jau Drūtulio žmonėms ar gyvuliams už ką 

nors kliuvo, ir barnis darosi. Tik niekas nesuprato, kodėl anksčiau 
tokią ginčą nebuvo girdėta, nors irgi ir piemens kiaules nužiopsodavo, 
ir vištos vii ir palaidžiaudavo.

Nežinia, prie kokią raguotumą dar būtą prieita toliau, jei per 
tokį trumpą laiką jau gerokai susižodžiuota, o širdyse - usnią ir dagią 
pridaiginta.

Bet Štai vienądien jaunamartėvTeresė perŽingsniuoja savo sodą 
ir veria vartelius į kaimyno pusę... Štai ji siauru takeliu kiūtina tie
siai į ZvingaAlos. lįiėmą... '

Ten jau pro langą kažkur tuoj pastebėjo naujieną, ir ir visom 
trim tartum žadą atima, toks smalsumas padega kraują...

- Jijė ateina... Lėtai, apsidairydama... Pirmąsyk...
- Žiūrėsim, ką sakys...
įknimba kiekviena į savo trusą ir dedasi nieko nežinančios.
- Garbė Jėzui Kristui..’. - pasigirsta tylus svetimas balsas, ir 

skaisti apvalaina moteriškaitė sustoja prie slenksčio.
- Per amžius, - atsako visos, o senoji prideda; - Prašom tolyn.
Drūtelienė paeina porą žingsnią, stabteli vidury aslos - taip 

nejauku pirmąkart svetimoj troboj! Bet tuoj vėl, susiėmusi drąsos, apeina 
visas apsisveikindama. >

Paprašyta sėstis visai nesididžiuoją. Ir paprastai ima kalbėti:
- Vis nebuvo laiko, o norėjosi su artimaisiais kaimynais susi

pažinti. .. - I ’
- Kad’visiems to laiko..,. - palaiko šneką- senoji.
- 0 Čia beveik vienoje sodyboje gyvename...
- Taip jau nuo senovės liką - dvieją brolią kiemai.
- Man taip sunku pradžioje, - vėl lyg teisinasi, lyg atsipraši

nėja viešnia, - viskas svetima, kol apsiprasiu...
Jos Žodžiai tokie nuoširdusbe išdidumo, taip moteriškai Švel

nūs. Ir pamažu ima atsileisti įtempimas, kad net nuostabu, kaip visoms 
ramu ir lengva darosi Šnekėtis.

- Ak, aš jau Žinau, -patvirtina Žvingailą marti, atsiminimais
pasįgraudindama. - Kai atėjau, nors ir iŠ čia pat, bet vis ne tėviškė. 
Visi kampai nepažįstami. 0 kol į galvą viską įsidedi - ir klėty, ir tvar
te, ir kluone viskas kitaip stovi. Todėl ir nesiseka - lyg atbulom ran
kom. Tuo tarpu kiti iŠ tavęs juokiasi.... . ,

Gerą valandėlę pabuvojusi, Teresė pakilo namo. Išeidama paprašė 
paskolinti stambiąją adatą. Mat, senio tėvučio skrandos rankovė prairusi, 
ji norinti užtaisyti, o jos adatos skrandai per plonos.,

:■ Smulkmenėle ta adata, kaip ir kiti niekai, kuriais nuolat'kaimy
nės skoldnėjasi - degtukai, pipirai, siūlai,. ritės, skietai ir.kiti pbA 
našus dalykai. ■ ■ •• ■' . j •, • ■ ■

. Bet Šįkart ta adata, kuria paskui buvo "susiūta prairusio tėvučio 
skrandosvrankovė, - ji netikėtai grąžino bičiulystę abejiems namams,

Žvingailos moterys išleido Teresę ne tik per kiemą, bet marti 
atlydėjo net-ligi'tos tvorelės, kur skiria abi sodybas, ir'prie vartelią 
sunku buvo juodviem atsiskirti, tsiip norėjosi nuo Širdies pasišnekėti.

Dabar ta trijulė vėl giria jai ..iaęnrtę, kad jauna, kad graži ir 
paŽmoninga, o dar ir turtinga.

Jei įbėga paršas ar veršis į nesavą javą, ŽvingailiŠkiai jau be
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Vienam dvare spalvingas povas atsirado 
ir jau 
tuojau . • 

. ■- ’ paprato,. ,
kad jį aplinkiniai matytų 

’ ir gyrių jam sakytų.
O vienąsyk įsigeidė jisai, 
kad jam lakštingalos garsai' 

čia pat skambėtų, ..
ir dar ją pačią kad regdtų.

Tokių juk visada svajones jaunos.
Ir prašo povas varnos, 

kad jam lakštingalą pakviestų.
0 varnai - ne žirgai, ne kojos; 

sparnais lakiojus;
gana aplaksčius kaimų, daug apsukus; miestų -r 

į pasiuntinius tinka neprastai.
Tuojau į Šlaitą nuplasnojo, 
ūkas reikia sužinojo, . • -

ir ■■»/!. jau' štai. 1 -
Atsakymą ji par'c.Š.d trumputį: 
"Per daug jau draugija menkutd: . 

tik dčl vienos 
spalvotos uodegos - ' '

lakštingalą neatliks ir .negiedos".

jokią pykčio pave ja'anos soaybos linkui.. 0 pasitaikiusiam kuriam Šelmy-. 
niŠkių dar pajuokauja:

■- Svečią, kad. j r gyvulį , reikia, puikiau pašsdintį... - arba:
- Geriau, kad jūsų yėr’ is į mūsų dobilus įpuolč, negu kad butų 

į ,upą įkritus, ar ne tiesa?
0 žiloji močia, sykį kaimyno žąsis iŠ saviškas pievos išginusi,-, 

taip dar pasakd pačiam Drutulių Jonui: ■
- Ar Žinai, J.onai, šitokiais dalykais, tur būt, Pievas mus iŠ- ' 

bando: ar.mes mokam mylčti artimą taip, kaip patį save, ir ar mūsų Šir- ■ 
dys ndra daugiau pririštos prie žemčs, negu prie dangaus dalybų
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Seimą Lagerlof

S TUVIU MARŠAS :/>į1

Papasakosiu jums gr«5ųąai®i«lli2Ąą.
Prieš daugelį metų Vermlandijoje, Svartsj b parapijoje, turėjo 

būti keliamos labai šaunios vestuvės. Sutuoktuves turėjo vykti bažnyčio- •'. 
je, o po -to ištisų trijų dienų vaišės. Per visas vestuves kiekvienų die- . 
ną turėjo būti Šokama nuo ankstyvo vakaro iki vėliausios'nakties. e

Kadangi buvo numatyta tiek daug Šokimo, reikėjo surasti ir gerą 
muzikantą. Viršaitis Nilsas Elofssonas, kurs tas vestuves kėlė, tuo.buvo' 
labiau, susirūpinąs, negu kitkuo. Muzikanto,.gyvenančio Syartsjb, jis via • 
dėlto nenorėjo kviesti. Jis vadinosi Jonas čsteris, ir viršaitis gerai 
žinojo, kad muzikantas buvo garsus, bet taip neturtingas, jog, tarp kitko,- 
į vestuves atvykdavo suplyšusiais marškiniais ir be batų. Viršaitis neno-: 
rėjo, kad toks nuskarėlis eitų viso vestuvio pulko priešaky. . '

Pagaliau jis nutarė siųsti kvieslį pas vieną vyrą, gyvenantį 
Jbsse apskrityje. Šis vyras- paprastai buvo vadinamas Muzikantas Mortenas. 
Kvieslys-turėjo paklausti, ar jis nenorėtų ateiti ir pagroti vestuvėms.

Muzikantas Mortenas nė akimirkos negalvodamas atsakė, - jog į Svart- 
sjb jis neisiąs•ir negrosiąs todėl, kad tos parapijos muzikantas buvo . ; • 
daug geresnis už visus kitus Vermlandijoje, o tokį turint nesą reikalo 
kviestis kitą. '

. •-'Gavąs tokį atsakymą, Nilsas Elofssonas galvojo keletą dienų ir?- 
paskui išsiuntė: kvieslį pas kitą muzikantą Didžiojo Kilo parapijoje, 
Julių iŠ Seby, paklausti, ar jis nenorėti groti jo dukters vestuvėms.

Julius' iš-Seby atsakė .tą patį, ką ir Muzikantas Mortenas. Jis ; 
prašė tik pasveikinti Nilsą Elofssoną ir jam pasakyti, kač! kol-toks Šau
nus muzikantas būsiąs Svarts jo., jis nenorįs ten važiuoti ir groti.

Nilsui'Elofssonui labai nepatiko, kad tuo budu muzikantai priver
čia kviesti tą, kurio jis nenorėjo. Pagaliau nusprendė, kad tai yra jo. 
garbės reikalas surasti kitą muzikantą, o ne Joną Osterį.

Po kelių dienų, gavąs atsakymą iš Juliaus iŠ Seby, jis išsiuntė 
berną pas Larsą Larsoną, gyvenantį. Angsharde, Ullerudo parapijoje.

- i. Larsas Larssonas buvo pasiturįs , gražaus ūkio savininkas. Jis 
buvo gudrus ir'apgalvojus, ne toks et bet, kaip kiti muzikantai.

Bet ir jis, kaip ir anieji, galvoje turėjo Joną Osterį ir paklau
sė, kaip tai įvykti galėją, kad jis negrojąs vestuvėms.:Nilso EJufsšono 
bernas, pagalvojo, kad protingiausia butų atsakyti, kad Jonas Ostei-is yra 
namų namie-ir, tokiu budu jį galima girdėti kada tik nori, o kadangi 
Nilsas Elofssonas kelia tokias Šaunias vestuves, jis nori pasiklausyti ..' 
ką nors geresnio ir malonesnio.

- Aš abejoju, vargiai ar jis suras ką nors geresnio, - tarė. 
Larsas Larssonas.

- Tamsta,- kaip matau, manai atsakyti tą patį, ką ir Muzikantas 
Mortenas su Julium iš Seby, - tarė bernas ir išpasakojo, kaip jam sekėsi 
pas anuos.

Larsas Larssonas daug, išgirdo iš berno pasakojimų. Po to jis

■ i
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10
sėdėjo gana ilgoką valandėlę tylus ir galvojo. Pagaliau atsakė teigiamai.

- Pasakyk šeimininkui, kad aš dėkoju už pakvietimą ir kad at
vyksiu, - tarė jis.

Sekantį sekmadienį atvyko Larsas Larssonas į Svartsjo bažnyčią. 
Jis privažiavo prie šventoriaus kaip tik tada, kai vestuvių pulkas 
tvarkosi eiti į bažnyčią ...

Jis atvažiavo nuosava bričkute ir gražiu arkliu, juodais gelum
biniais rūbais apsirengęs ir išsiėmė. smuiką iš poliruotų lentelių sukal
to futliaro. Nilsas Elofssonas priėmė jį maloniai ir pagalvejo, kad tai 
tikrai pagarbos vertas muzikantas.

Netrukus, kai'tik Larsas Larssonas sustojo prie šventoriaus, 
atvyko pėščias ir Jonas Osteris, smuiku po pažąstim nešinąs. Jis ėjo 
tiesiai prie pulko, apsupusiojo jaunąją, visai lyg būtų pakviestas gro
ti vestuvėms.

Jonas Osteris atėjo milo anaiaustu apsirengęs - juo dėvint jį 
buvo galima matyti jau prieš daugel metų. Kadangi tai buvo šaunios ves
tuvės, jo žmona pasistengė sutvarkyti jo apsiausto alkūnes,’ užlopydama 

; jas dideliais žaliais lopais. Jis buvo augalotas, gražus vyras ir pil- 
' ; 1 nįausiai būtų tikęs vestuvių pulko priešaky, jei tik būtų gražiau apsi

rengęs ir jei jo veidas nebūtų rūpesčių ir sunkios sti neleime kovos 
■f ' raukšlių išvagotas. • ‘

Larsas Larssonas, .pamatęs ateinant Joną Osterį, nusidavė esąs 
truputį nepatenkintas. :

- Ak šitaip, Tamsta Čia pakvietei ir Joną Osterį, pusbalsiai 
tarė jis viršaičiui Nilsui Elofsšonui. - Gerai, nebus perdaug ir du mu
zikantai tokiose šauniose vestuvėse.

- Bet aš visai nekviečiau jO, - apgailestavo Nilsas Elofssonas.
- Aš nesuprantu, kodėl jis čia atėjo. Palauk truputį, aš duosiu jam su
prasti, kad jam Čia nevieta.

- Tikrai koks šposininkas pakvietė jį Čia, - tarė Larsas Larsso
nas. - Bet jei Tamsta nori paklausyti mano patatimo - nesileisk į niekus 
o eik ir paprašyk jį. AŠ girdėjau kalbant jį esant labai karštą vyrą, o

.kas gi gali užtikrinti, kad' jis nepradės muštis ir ginčytis, jeigu pasa- 
.. kytum, '.jog jis nepakviestas.

Tai suprato ir pats viršaitis. Leistis į ginčus nebuvo kada, nes 
vestuvių pulkas jau baigė tvarkytis prie Šventoriaus. Nieko nelaukęs, 
jis priėjo prie Jono Osterio ir pasveikino jį atvykusį.

Abu muzikantai atsistojo pulko priešaky.. Jaunųjų pora ėjo po bal
dakimu, pamergės ir svotai poromis, paskui juos tėvai ir giminės, taip 
kad pulkas buvo gana šaunus ir ilgas.

Viską sutvarkius, jaunojo raitasis palydovas priėjo prie muzi
kantų ir paprašė groti jaunosios maršą.

Abu muzikantai prisidėjo smuikus prie smakrų, bet toliau nieko
- abu pasiliko stovėti. .:

Svartsjo buvo senas paprotis, kad geriausias iš muzikantų turi 
pradėti groti jaunosios maršą.

Palydovas pažiūrėjo į Larsą Larssoną ir_davė jam suprasti, jog 
jis laukia pradedant, bet Larsas Larssonas .pažiūrėjo į Joną Osterį ir 
tarė: ' ’ ■

- Jonas Osteris turi pradėti.'
. _ Jonui Osteriui nė į galva neatėjo, kad tas antrasis, kurs buvo

‘taip gražiai apsirengęs ir atfode lyg koks didikas, negalėtų būti pir
mesnis už jį, apsivilkusį nutrintu milo apsiaustų ir atėjusį tiesiai 

O: . ’ - ■ •' ' .<■> : .......
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13 prastos pirkaites, kur be vargo ir neturto daugiau nieko nebuvo.
- Oi ne! Visai ne! - atsakė jis. - Oi ne! Visai ne!
Jis pamatė, kad jaunasis ranka kumštelėjo Larsui Larssonui.
- Larse Larssone, pradėk, - tarė jis.
Išgirdęs tuos žodžius, Jonas Osteris atitraukė smuiką nuo smakro 

ir pažengė Žingsnį į Šalį. ■ *
Larsas Larsonas gi nesijudino iŠ vietos, o visas patenkintas 

stovėjo nejudėdamas. Bet ir jis nepajudino smičiaus.
- Jonas Osteris turi pradėti, - tarė jis. Tuos žodžius jis pasa

kė griežtai ir rimtai, kaip tas, kurs yra pripratęs visada viską savaip 
pastatyti.

Buikas jau nerimavo dėl uždelsimo. Jaunosios tėvas išėjo į prie
šakį ir paprašė Larsą Larssoną pradėti groti.

Zakrastijonas bažnyčios tarpdury mojo ranka, kad skubėtą, nes ku- 
. ningas jau stovėjo prie altoriaus ir laukė.

- Tu.turi paprašyti Joną Osterį, kad jisai pradėtą groti, - tarė 
Larsas Larssonas. - Mes muzikantai laikome jį pačiu geriausiu mūsą tarpe.

" - Pilnai taip gali būti, - tarė ūkininkas, bet mes ūkininkai 
laikome Tave, Larse Larssone, pačiu doriausiu.

Ir kiti ūkininkai susirinko aplink jį.
- Na, ką.jau Čia gi, pradėk, - tarė jie. Kuningas laukia. Neda

rykim spektaklio aplink susirinkusiems.
' •' Larsas Larssonas stovėjo kaip stovėjęs, tvirtas ir išdidus.

- AŠ nežinau, kodėl šios parapijos žmonės taip nusistatę prieš, 
kad ją savas muzikantas statomas aukščiau, - tarė jis.

Nilsas Elofssonas buvo jau visai įsiutęs, kad visi norėjo jam pri
mesti Joną Osterį. Jis priėjo visai arti prie Larso Larssono ir pašnibž
dėjo:

, • -> AŠ suprantu, kad ju Čia pakvietei Joną Osterį ir kad tu paren
gei tą viską jam išaukštinti. Bet pasiskubink groti, kitaip aš padarysiu 
gėdą ir nuginsiu tą nuskarėlį_nuo šventoriaus.

■ Larsas Larssonas pažiurėjo jam tiesiai į veidą, palingavo galvą, 
visai nerodydamas jokio pykčio.

- Taip, Tamsta tiesą sakai, mes turime tą viską baigti, - tarė jis.
Jis pamojo Jonui Osteriui, kas šis sugrįžtą į savo vietą, pats gi 

paėjo porą žingsnią į priekį, apsisuko, taip kad visi galėtą jį matyti, 
sviedė smičią tolyn nuo savęs, išsitraukė iš makščią peilį ir perplovė 

..visas keturias stygas , kurios pasileido aštriai sužvangėdamos.
- Tęnebūnie apie mane kalbama, kad aš statau save aukščiau už

Joną Osterį, - tarė jis.
Buvo taip: jau trejis metus vaikščiojo Jonas Osteris ir kūrė nau

ją .meliodiją, kurią jis jautė savyje jau pribrendusią, tik_niekaip nega
lėjo jos stygomis paleisti, nes namuose buvo pilna pilką rupestėlią ir 
niekad neatsirasdavo valandėlės, kuri būtą pakėlus jį aukščiau kasdieninio 
sunkaus darbo. Išgirdęs Larso Larssono stygas pasileidžiant, jis atmetė 
galvą atgal ir pritraukė plaučius oro. Jo veido bruožai buvo įtempti, ta
rytum jis klausytąsi kažko iš toli toli atplaukiančio ... ir pradėjo groti. 
Ir meliodiją, kuri trejis metus jam galvą laužė, iŠ karto pasidarė aiški, 
ir jos tonams skambant, išdidžiais žingsniais jis ėjo į bažnyčią. Visas 
vestuvią pulkas dar niekada nebuvo tokios meliodijos girdėjęs. Meliodiją 
visus taip staiga pagavo, kad net ir pats Nilsas Elofssonas negalėjo nusto
vėti. Visi buvo linksmi ir patenkinti abiem: tiek Jonu Osteriu, tiek Larau 
Larssonu, ir visas vestuvią pulkas įėjo į bažnyčią ašarotomis akimis.

IŠ švedą kalbos, išvertė Juozas L i n g i s
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HEROJAUS GYVENIMAS IR MIRTIS

Idealizmo spekuliantams

.Ramiai žiūrėdami kitiems gyvenimą sulaužot,.
Bijodami kančios Šiame gyvenime sunykt, 
Nors ir galingas ilgesys tiesos jums dvasią graužia 
Bet laukiat taip kažko tuštybės išdidžios pilnį.

Bet tas. kuriam, .atsimenat!, gyvenimą, 
Bijodamo .kovos kančių sunaikinot kadais
Iškyla savo kūno kraujuje, lyg vėliava,- virš Žemės 
Ir žiūri, koja -ant krutinus jums į veidus išdidžiai

Ir žemės audrose viršum galerų neramiai plasnoja, 
Pagrobus saulę ir žvaigždes dalina kiekvienam, 
Ir savo kraujo šviesą atiduoda, tragiškas herojus,' 
Nušviesti tamsoje vergavusio žmogaus namam.

Tada ir kūnu ir dvasia prieš jį suklumpat,
Ir Šliaužiojat po kojom šaukdami pasigailėt, 
Sakydami, kad valandos Čia, žemėje, taip trumpos, 
Koks ■'.žiaugsmas priešus ir kankinto jus mylėt!

Ir .laukiat 'taip, akis veidan įsmeigę. .. .
Bet meilės jam, kaip kraujo kančiai, visuomet gana! 
Ir prikelia-nuo Žemes jus, tiesos Šviesa apsvaigęs, 
0 jam palieka kančios ir svajonė amžina,

Kad vėl gyvenimas atgims šviesoj paplūdęs,
; Kol jam’krūtinėn durklu smeigiate iš pasalų...
Ir .taip pasauly amžinai tikrus herojus žudot' 
Ir užkasat niekingu ir sunkiu garbės melu!
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KAUKĘ NUT R A U K U S .

/ laiškas iš Amerikos /

Mes'lietuviai, kaip artimiausi Europoje bolševiku kainynai, pirmiau
siai gavome juos pažinti. Mes įsitikinome, kad. visa bolševiku valdymo sis
tema yra sukurta ant melo, prie‘spaudos ir nepabaigiamų.žmogaus kančių. .Dėl 
to antrą kartą bolševikams artinantis prie Lietuvos, visi lietuviai, kas 
tik suskubo, b‘ėgo nuo jų, rizikuodami paskęsti Baltijos jūroje, ar patekti 
į vokiečių priverčiamojo darbo stovyklas. Lietuvis žino, kad rusų bolševi
kas yra jo didžiausias priešas, kuris klasta ir smurtu išplėšė is. jo tėvy
nę, o dabar siekia sunaikinti pačią lietuvių tautą, nepasiduodančią jo už*- 
macioms. . . .

Tačiau' šitą skaudų patyrimą priverstos buvo įsigyti ir kitos mažes
nės.tautos, patekusios po bolševikų diktatūros batu. Šiandien bolševikai 
prievartauja, daugiau kaip šimtą milijonų žmonių jų užimtose Europos, šalyse. 
Vakarų Demokratijos, iš tolo sekdamos tą prievartavimą, ligi šiol mėgino jį 
pateisinti įvairiausiais būdais; karo okupacija, nacizmo.ir bendrai faši'zmo 
valymu ir pan. Jos toleravo tą prievartavimą, ramindamos! mintimi, kad tai
kos sutartis pasirašius, bolševikai turės pasitraukti iš Europos užimtų sri 
čių ir jos galės grįžti prie normališko .gyvenimo. Juk ir prezidentas Roose
velt as, tur būt, x!e‘ką kita turėjo galvoje; kai 1940 spalių 15 d. jis 
pareiškė apsilankiusiai pas jį Amerikos lietuvių delegacijai, kad Lietuvos 
suverenumo vykdymas tik laikinai esąs sustabdytas ir kad Lietuva vėl bus, 
kaip buvus, nepriklausoma. ‘ .

Deja, artimesnis susipažinimas su bolševikais Vakarų Demokratijoms 
parodė, kad jos tikruosius bolševikų siekimus pražiūrėjo. Po begalinio, tai
kos reikalų vilkinimo, po nuolatinio visų sprendimų atidėliojimo Amerika . 
pagaliau pasitatė klausimą., ar nėra ta bolševikų vilkinimo taktika skiria
ma tam, kad bolševikai jų‘užimtose srityse • galutinai įsitvirtintų? Kilo .. 
įtarimas, kad bolševikai‘jau žiūri į tas sritis, kaip į savas ir tik sie
kia pasidaryti iš jų prietiltį tolimesniam žygiui į vakarus.

Valstybės sekretorius Marshall pasiryžo tame įsitikinti ir drauge 
parodyti pasauliui tikrąjį bolševikų veidą, kas dar jo nėra mates. Jis iš
kėlė ekonominio Europos apstatymo klausimą su Amerikos parama. D. Britani-- 
ja ir Prancūzija, 'gyvai atsiliepdami s į Amerikos pasiūlymą,-• pasikvietė So
vietu Sąjunga ta pasiūlymą apsvarstyti. Šitų "trijų didžiųjų" konferencija 
Paryžiuje ir parodė, ko siekia bolševikai. Kaip ir galima buvo laukti, bol
ševikai visai nėra suinteresuoti ūkišku Europos atstatymu. Priešingai, tas 
atstatymas tik sutrukdytų jų tolimesnius planus, o tie planai, kaip dabar 
jau-paaiškėjo, yra tokie? Atskyrus geležine uždanga derlingas rytų Europos 
sritis nuo vakaru, sukelti Vakarų Europoje maisto sunkumus. Tuo .pačiu lai
ku agituoti'prips britus ir amrikiečius, kad jie blogai šeimininkauja. Kon
solidavus sovietų valdžią rytų zonoje, patraukti vokiečių tautą į sovietų 
pušų ir įkurti centrine sovietų vyriausybą Vokietijoje. .Penktosios sovietų 
kolonos pagalbą padaryti perversmus Italijoje, Prancūzijoje ir kitose dar 
laisvose Europos kontinento šalyse. Tuo keliu būtų nueitas antras pasauli
nės bolševikų revoliucijos etapas.

Marshall pasiūlymas ūkiškai atstatyti Europą šitą bolševikų planą iš 
pamatų griauja. Dėl to Molotovas jau negalėjo toliau dėvėti kaukų. Jis tu
rėjo pasisakyti, kad Europos ūkio atstatymas Maskvos politikai nepakeliui. 
Ir net neatsisveikindamas iš Paryžiaus išskrido, tuo dar padidindamas savo 
pareiškimais sudarytą įspūdį.

Britai ir prancūzai pasijuto labai nejaukioje padėtyje. Jiems pasi-
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Nebijok, širdie, dangaus, kaip skausmas,juodo
Ir piktos perkūnijos bangų, -
Švietė jis giedrios giedros paguoda,
Svieš ir žydinčios vaivorykštės lanku,

Bern. Brazdžionis,

dare aišku, kad jeigu Britanija ir Prancūzija nenori palikti sovietų vasa
lais, tai turi elgtis savarankiškai, išeidamos iŠ Vakarų Europos gerovės 
sumetimų. 0 ta gerovė neginčijamai reikalauja pasinaudoti Amerikos kilniu 
pasiūlymų, Dsl to britams,ir prancūzams neliko nieko kito, kaip šaukti Va
karų Europos konferencijų parengti konkrečiam planui ryšium su Amerikos pa
siūlymu. Reikia pasakyti., kad Šį kartą Bevinas ir Bidault parodė nepaprastą 
tempą. Nepraėjo ir para .po Molotovo išvykimo, o jau buvo išsiuntinėti 22 • 
Europos valstybėms pakvietimeisuv&šiuoti liepos 12 Paryžiuje, kad iki rug
sėjo 1 d. būtų galima pristatyti JAV vyriausybei konkretų Europos ūkio ats
tatymo planą. Pakviestos ir sovietų satelitinės valstybės: Albanija, Jugo
slavija, Bulgarija, Vengrija, Čekoslovakija, Rumunija, Suomija ir Lenkija, 
Ir- pačiai Sovietų Sąjungai pasiūlyt© savo nusistatymą peržiūrėti.

-. Tačiau Maskva, kaip ir buvo galima laukti, griežtai atsiribojo nuo 
"Vakarų"..konferencijos. Ji uždraudė ir savo satelitams joje dalyvauti. Če
koslovakija, kuri jau buvo sutikusi atsiųsti- delegacijų i Paryžių, paskuti
nę valanda tą sutikimą turėjo atšaukti. Pasirodė žinios, '‘kad Maskva, siek
dama išardyti Paryžiaus konferenciją, ir kitoms mažesnėms Vakarų 'Europos 
valstybėms davė suprasti, jog ji pasiūlysianti S a v o Europos ūkio at
statymo planą Balkanų valstybių konferencijoje,

Amerikos laikraščiai ta proga pastebi, kad sovietai ir jų satelitai 
tiek-išnaudojo UNRRA, kad savoūk^ galėjo pilnai atstatyti, Albanija yra. ga
vusi iš UNRRAos 2? mil. dolerių, Čekoslovakija - 264 mil.', Lenkija - 481 mil 
ir 1.1. Tai tie kraštai, sakoma, > naujų kreditų ir nėra, reikalingi.

Tokie yra paskutinių dienų faktai. Iš jų galima pasidaryti, t ik vie
ną išvadą. Būtent, kad mes artinamės prie logiško galo to nenatūralaus ryšio 
kuris karo.metu buvo užsimezgąs tarp Vakarų Demokratijų ir bolševikinės 
diktatūros. Tas-ryšis prievartavo didelės JAV piliečių daugumos sąžinę. Da
bar šie piliečiai gali būti dėkingi valstybės sekretoriui Marshall., kad jis 
savo nuoseklia politikos linija demaskavo bolševikiną hypokritą- ir vėl. grą
žino Amerikos piliečiui savigarbos jausmą.

■ ' .Tačiau susidariusioje padėtyje negalima sustoti pusiaukelėje. Fan
tastiškos klaidos, kurias Vakarų Demokratijos yra padariusios praeityje, 
padėčiai išaiškėjus, turi būti atitaisytos. Šimtai.milijonų žmonių, pasi
tikėję kilniais Vakarų Demokratijų šūkiais, neturi būtį apvilti. Žmogaus 
teisės .turi būti apgintos, o pavergtoms tautoms grąžinta, laisvė. Čia yra ■ 
tikrosios demokratijos esmė, be kurios ji būtų neverta savo vardo.

I To.talizmo išniekintas ir užguitas žmogus turi vė 1 -prisikelti. Tai 
yra šių dienų demokratijos šūkis. Ir tikėkime, kad tas šūkis laimės prieš 
melą, prieš melu pagrįstą, smurtą,-’ - . .

15



Po fiasko pasibaigusios Paryžiaus konferencijos, kur 
sovietai pajudino savo kariku ir parodė bent dalį savo tikrojo 
veido, kilo įvairių komentarų ir kritikos j kodėl sovietai ir 
jų vergai - rytų Europos valstybės - atsisakė prisidėti prie 
Europos atstatymo, prie t.v.-Marshall© plano. Švedų dienraščio 
"SVENSKA DACBLADET" bendradarbis, ge.rai orientuojąsis užsienio 
politiniuose klausimuose ir per antrąjį karą ilgai viešėjus 
Maskvoje, š.m. liepos mėn. 20 d. numery gana ryškiai nusako 
tikslias priežąstis, kodėl Molotovas užtrenkė duris.. Šis straips
nis paduodamas Čia ištisai.

- . Mėginama ieškoti visokių galimų išaiškinimų, kodėl sovietai atsi
sakė dalyvauti Europai ekonominiai atstatyti konferencijoje. Sovietų už
draudimas konferencijoje dalyvauti rytų Europos valstybėms sukėlė nušilo- 
stebėjimo ir kritikos audrą. Kai kur sakoma, kad tai priklausą buk nuo 
to,’ jog sovietų vyriausybė visai nenorinti paremti Jungtinių Amerikos 
Valstybių reikalavimo pasidaryti vadovaujančia tauta pasaulyje. Visai aiš
ku, priduriama dar, kad Marshall© kalba yra reikalavimas užvaldyti pasaulį. 
Kiti gi sako, kad sovietai yra įsitikiną, jog netrukus J.A.V. įvyksianti 
ekonominė katastrofa. Toliau jie tvirtina, jog rusai visai nematą reikalo 
patys įsijungti arba leisti savo draugams įsimaišyti į Amerikos ekonomi-• 
nius interesus, kol nebus užtikrinta, kad jie pagrįsti solidžiu pagrindu. 
0-dar kiti sako, kad reikalai Sovietų Sąjungoje gerėja - derliaus perspek
tyvos esą daug geresnės, pramonė pasiekianti saVo gamybos užsibrėžtą tiks
lą ir t.t. Todėl Sovietų Sąjunga nenorinti stoti į eilą kartu su likusia 
Europa ir laukti išmaldos iŠ Amerikos.

■Girdima ir tokių argumentų, kad, jeigu Sovietų Sąjunga ir būtų 
dalyvavusi Paryžiaus konferencijoje, vargiai ar būtų galėjusi tikėtis ko
kios amerikiečių paramos žinant, kokio>-’ nuotaikos dabar vyrauja kongreso 
sluoksniuose, taigi, laikydamasi nuošaly, Sovietų Sąjunga išvengusi rizi
kos, jei parama jai nebūtų paskirta parama. Yra ištisos marios ir kitų 
argumentų, daug komplikuotesnių. _

v Visos tos prieŽąstys atrodo man per subtilios. Dėl plepalų malūno, 
kuriais apsupamas kiekvienas Rusijos diplomatinis šachmatų ėjimas, mes esą' 
me pripratą ieškoti visokių visokiausių motyvų ir prieŽąsčių po kiekvienos 
rusų akcijos. Rusų diplomatija pasidarė savotiška tarptautinė kryžiažodžių 
mįslė, kurią mėginti iŠsprąsti gundomi mes' visi. Ieškodami sunkiai suvo
kiamų siūlo galų, mes dažnai užmirštame pačius prileidžiamiausius. Mes , 
patys esame save uŽhjpnotizavą tikėdami, kad rusų diplomatija yra: labai 
apsukri, net machiaveliška. Ii’ koljnes to tikėjimo laikomės, esame pri
versti ieškoti labai supainiotų siūlo galų ir nepastebėti paprastųjų.- Bet 
jeigu prileisime, kad rusų diplomatija yra nerangi, trumparegiška ir ne
sukalbama', mums bus visai nesunku įžiūrėti priežąstis ir motyvus, inspi 
mojančius 'jų politiką. Musų problema tada žyl iai suprastės.
' Jeigu mes •abar laikysime visą istoriją, vedusią prie Paryžiaus

■ ■ ' ’ -• ■■■■ ’ ■ ■■■ ■ • . . ■„ . . .
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konferencijos, vien tik lošimu, prieisime tokios išvados, kad Molotovas. 
savo kortomis taip kvailai lošė, jog maža yra tokių atitikmenų diplomatijos 
istorijoje. Jam pačiam pavyko pasistatyti tokioje nepalankioje Šviesoje, 
kad Bevinui ir Bidault nebereikėjo pasinaudoti tuo nemaloniu reikalingumu 
savo politikai apginti. Jis taip įerzino amerikiečius, kad jų noras padė
ti vakarų Europai, tikriausiai, pasidarė daug didesnis, negu Marshallui 
sakant sav^ kalbų. Jis iššaukė pačias geriausias sų lygas vakarų blokui 
- ekonominiam vakarų blokui, kurio preferansiniai susitarimai turi, pers
pektyvų gauti J.A.V. pagalbų, nežiūrint amerikiečių nusistatymo diskrimi
nuojančios prekybinės politikos- atžvilgiu. Taip viešai ir brutaliai pasi--■ 
elgdamss su Čekoslovakijos vyriausybe jis parodė, kad Maskva neleidžia ry
tų Europos tautoms pasinaudoti,savo suverenumo teisėmis, jeigu tos teisės 
nors kiek nemalonios sovietų vyriausybei. Trumpai tariant, Molotovas pats 
patvirtino faktų, kurį sovietų propaganda visomis keturiomis nuneigdavo, 
kad rytų Europos valstybių vyriausybių politika visiškai palenkta sovietų 
vyriausybės malonei. Jis tai įrodė.prieš.visų pasaulį.

Vargiai butų galima manyti, kad sovietų vyriausybė nebūtų Šių 
išdavų numačiusi. Tas yra aišku net ir pačiam akliausiam tarp mūsų. Todėl 
reikia darytis išvadų, kad labai ir labai svarbios priežųstys privertė 
sovietus, imtis tokio greito žygio, nors tas žygis jiems galutinis ir ne
ginčijamas apsižiūrėjimas. Sovietų vyriausybė, aš tų pilnai pripažįstu, 
buvo Marshallo kalbos ir Anglijos su l.rancūzija reakcijos visai netikėtai 
užtikta ir to žygio ėmėsi baisios panikos pagauta.

Kodėl gi toji panika? Pirmų pirmiausia netikslu yra sakyti, kad 
sovietų pramonės perspektyvos yra jau tokios patenkinamos. Toli gražu ne! 
Pramonės atsigavimas toli gražu nėra taip toli pažengus, kaip vyriausybė 
buvo numačius. Rusų laikraštis "Pravaa" nedaro jokios paslapties iŠ to. , 
Teisingai, derliaus perspektyvos geresnės, bet pramonės būklė visai silp
na. Per tų garsių spaudos^ konferencijų užsienio reikalų ministeriams be
sitariant pavasarį Maskvoje pats VyŠinskis pareiškė, kad be karo nuostolių 
atlyginimo iŠ Vokietijos einamosios gamybos ,sovietų vyriausybei bus sunku 
pravesti penkmečio planų. Ir kitas įspūdis rodo, kad Rusijai reikalinga 

•pagalba iš kitur. Visiems žinoma, kad sovietai mėgino gauti pagalbos iŠ 
J.A.V. Norėta paskolos. Prie reikalo labai ir labai kapstytas!, bet jiems 
tuojau paaiškėjo, kad J.A.V. nenori skirti paskolos nerišant jos su kai 
kuriomis politinėmis sųlygomis. Sovietų vyriausybė negalėjo priimti jokių 
po? itinių sųlygų ir iš tų preliminarinių derybų niekas neišėjo. Rusai 
tada griebėsi antrosios atsitraukimo linijos - karo nuostolių atlyginimo 
iŠ Vokietijos einamosios gamybos. Ir tas jiems buvo atsakyta. Tada rusai 
griebėsivtrečiosios alternatyvos - rytų Europos kraštų pramonės.

Čekoslovakijos ir Lenkijos gamyba įjungiama į sovietų ūkį. Tų abie
jų kraštu pramonėvaidina gyvybinį vaidmenį sovietų penkmečio planui įgy
vendinti. Atidarydamas rytų Europos valstybėms kelių į pasaulinų prekybų, 
Marshallo planas grėsė sunaikyti visą rytų Europos preferensinų sistemų,. 
kuri Šiuo metu vaidina lemiamų Vaidmenį Sovietų Sųjungos greitam atsigavi
mui. Dalyvaudamas trijų didvalstybių konferencijoje liepos mėn. pradžio
je, Molotovas buvo pastatytas į labai keblių situacijų. Jo buvo prašyta. 
■atsižadėti nuo faktinės naudos iš tų preferansinių arangementų, atsilygi
nant už juos Marshallo pažadu - nors Šį pažadą kongresas galėjo ir atmes
ti - jog Amerika prisidės Europos atstatymo bendros problemos. Molotovas 
taip pat žinojo, kad kongresas Šio momento nuotaikose vargiai ar ką skirs 
Sovietų Sąjungai, nežiūrint kad jis, vaidindamas gerų ir klusnų berniuką, 
ir dalyvavo Europos ekęnįminio bendradarbiavimo konferencijoje. Todėl
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ŪKININKAI TREMTINIAI

Taip sėdi jie dienų dienom ■ 
Širdim kietom ir kruvinom, 
Tylus/ kaip medžiai išrauti.

Nei žemės, žagrės, nei Žirgų, 
Nei saulėj šylančių vagų. 
Nėra tuŠtdjančioj buity.

? .si

nenuostabu, kad Molotovas, prieš užsiimdamas_su anglu-prancūzų programa, 
veržėsi arčiau susipažinti su Marshall© pasiūlymu.

Tas pats argumentas tinka ir buvusioms Hitlerio- vasalinėms vals
tybėms. Atlyginimas už karo nuostolius iš .Suomijos, Vengrijos ir Rumuni-

Kazys Brad

Ant akmenio, prie bloko siėnos 
Susėda jie ir pražiūri į tolį. 
Jau antŠalas palieka molį, - 
Pareina vėl artojų dienos.

Garuojančiais ■ arimų kauburiais 
Jau skraido grįžtantys varnėnai. 
Ant akmenio, prie bloko sienos 
Ir šiandie nieks nepasikeis

1
jos kaip tik ir yra numatytas ' Sovietų Sąjungai atstatyti ir jos penkme
čio planui paremti. Bet vakarų didvalstybės tikrai nežino, ką sovietai 
iščiulpia -iš tų kraštų. Nieko nėra ištirta, kaip tie karo nuostolių iŠ- 
reikalavimai veikių jų ekonomijų. Labai ir labai nepilni pranešimai, ku
rie pasiekia Londonu,- pav. , rodo, kad Rumunija iščiulpiama iki kaulo 
smegenų. Jeigu šios buvusios priešo tautos butų galėjusios atstovauti 
Paryžiuje, būtų gavusios progos viešai &avo sunkumais pasiskųsti. Jos 
būtų buvusios paprašytos pareferuoti apie joms reikalingų paramų ir apie 
jų išteklius, o taip pat,kaip tie ištekliai išnaudojami "ir apkraunami. 
Tada būtumėm galėjų turėti aiškų vaizdų, kas ten vyksta. Bet tas visai 

.nebūtų patikų sovietams. Sis'numatymas kaip tik ir iššaukė panikų Mask- 
.yoje. Todėl neatsižvelgdama į diplomatinį taktų arba net į paprastų 
.tarptautiniaifte bendravime priimtų mandagumų, sovietų vyriausybė užtrenkė 
duris ir užtrenkė jas tuoj. Nieko komplikuoto tab.e nėra. Tai buvo neiš
vengiama nuo tos valandos-, .kada Beyinas ir Bidault parodė, jog į Marshal- 
lo planų jie rimtai Žiūri, .... . .
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VLIK-O PIRMININKAS PROF. M. KRUPAVIČIUS AKTUALIAIS KLAUSIMAIS.

/Perspausdinama iš ’'Žiburių"/

Nežiūrint, kad prof. M. Krupavičius neseniai turėjo operaciją ir 
dar tebegulėjo ligoninėje, paprašytas mielai priėmė "Žiburių" redaktorių 
ir sutiko pasidalinti mintimis aktualiaisiais mūsų gyvenimo klausimais, 

rKaip atrodo dabartinė mūsų tėvynės padėtis tarptautiniu atžvilgiu? 
- buvo pirmiausiai paklaustas VLIK-o pirmininkas.

-Lietuvos klausimas tarptautinės politikos forume dar tebemigdomas. 
Visoj savo platumoj jokiam politiniam centre ar organe niekeno dar nebuvo i 
iškeltas. Šitokia pasaulio tvarkytojų taktika mūsų tėvynės atžvilgiu kelia 
mūsų tautiečiuose nemaža susirūpinimo ir net pesimizmo. Toji taktika yra 
kaltininkė ir tos emigracinės karštligės, kuri pastaruoju metu yra apsėdus 
ir lietuvius tremtinius. Kaip gi iš tikrųjų reikėtų vertinti tą mūsų pa
liestą taktiką Lietuvos atžvilgiu? Reikia pripažinti vieną visiems aiškų 
faktą, kad po šio karo mažiau vadovaujamasi idealais, negu po pirmojo pa
saulinio karo. Svarbiausias-veiksnys pokariniam pasauliui tvarkyti, atrodo, 
bent iki šiol buvo ne bet kurios rūšies idealas, bet krašto ar žmonių ego
istiniai siekimai. Dėl to ir mažųjų tautų likimas nebekeliamas tokion aukš- 
tumon, kokion buvo iškeltas po pirmojo pasaulinio karo. Tačiau iš šitos 
vedamosios įžangos negalima, daryti tiek pesimistinės išvados, kad Lietuvos 
nepriklausmybės klausimas yra palaidotas. Visos Įtakingosios valstybės, iš
skyrus Maskvos rytų bloką, mums tvirtina# kad Lietuvos egzistavimu jos yra 
suinteresuotos, kad Maskvos spaudimą pripažinti Lietuvą Maskvai atmeta ir 
kad yra pasirygusios Lietuvos ir kitų Baltijo valstybių Maskvai ir toliau ' 
nepripažinti. Mums tremtiniams, sunkiai tremtiniško gyvenimo išvargintiems# 
to fakto konstatavimas nė didesnės vilties nesužadina, nei juodo'pesimizmo 
neįstengia išblaškyti. Šis reiškinys mūsų klausimui nėra, sveikas. Mums ka
ras dar nesiliovė. Karą laimės tas# kas išlaikys nepalaužtus nervus ir kas. 
sugebės semtis jėgų iš skaidrių vilties šaltinių. Karui einant sunku, tiesa; 
pasakyti, kuris kariaujančių laimės, tačiau iš tos tarptautinės politikos 
pokarinės evoliucijos galima drąsiai teigti, kad evoliucionuojama mūsų nau
dai ir kad ateity šis klausimas turės būti išsprąstas taip, kaip kiekvienas 
lietuvis laukia ir reikalauja. Turim dar pabrėžti, kad nors Lietuvos klau
simas dar iš slidaus kelio nėra išėjus, bet jei toliau tarptautinė politika 
plėtosis ta pačia linkme, kokia dabar eina, ji turės išeiti į stiprų ir kie
tą kelią. Aš pats asmeniškai tvirtai tikiu, kad Lietuvai laisvė ir nepri
klausomybė bus grąžinta.

-Kokios pastangos yra daromos tėvynei padėti?
-Kovoti už Lietuvos išlai&vinimą ir nepriklausomybe, yra visos lietu

vių tautos ir visų lietuvių, kur jie bebūtų, švenčiausia pareiga. Ta parei
gą lietuvių tauta, atrodo, yra gerai supratusi, įsisąmoninusi ir steigiasi 
sąžiningai ją atlikti. Politinės laisvės siekiant, reikalinga naudoti .ivai
rios rūšies priemonių^ ginklą, politines, diplomatines ir kt._ Ginklą Lietu
vai vaduoti naudo ja musų broliai, pasilikę Lietuvos žemė j e. .Mums gi? atsidū- 
rusiems.tremty ir.išeivi joj, pasilieka politinės, diplomatinės ir kt, toly
gios priemonės. Siekimas Lietuvai- nepriklausomybę' atgauti tremty ir išeivi
joj, yra organizuotas ir koncentruotas vieno vyriausio organo rankose, kuris' 
yra sudarytas Lietuvoje^ ten gavęs visos tautos pritarimą ir patvirtinimą ir 
yra pripažintas tremtinių ir išeivijos visuomenės. Tas organas yra VLIK-as. 
Tačiau Lietuvos išlaisvinimo darbą dirba ne vienas VLIK-as. Pastaraisiais 
laikais sėkmingiau tikslui siekti yra sukurta Lietuvos Respublikos Vykdomo-
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ji Taryba, Be to dar yra išliką svetur kai kurie konstituciniai organai, ku
rie yra įpareigoti rūpintis Lietuvos reikalais. Visi šie organai surado •' ■ 
sklandų bendradarbiavimo kelią ir visai darniai dirba Lietuvos išlaisvinimo 
darbą, Karts nuo karto, atsiradus didesniam reikalui, jie šaukia konferen
cijas, kuriose kritiškai peržvelgiami atlikti darbai ir nustatomas ;planas 
ateičiai. Kai kuriose valstybėse yra susidarą stiprūs lietuvių-išeivių cen
trai. Stipriausias jų yra JAV-ėse, Paskui seka Kanada, Argentina, Urugvajus,. 
D. Britanija. Visi šie centrai visu nuoširdumu ir atsidėjimu rūpinasi Lietu
vos išlaisvinimo reikalais. Savo tikslui siekti šie centrai taip pat naudoja, 
politines bei diplomatines priemones, o stambesnieji ir finansines. Anksčiau 
minėti mūsų veiksniai dirba ankštam kontakte su mūsų išeivijos centrais. Ir 
aš jiems reiškiu savo vadovaujamos įstaigos vardu visos lietuvių tautos var
du karštą padėką. Iš visų paminėtų išeivijos centrų stipriausias ir veikliau
sias yra Amerikos Lietuvių Taryba J/^V-ėse. Mūsų Lietuvos išlaisvinimo darbe 
ALT vaidina labai svarbų vaidmenį ir lietuvių tauta, susidarius sąlygoms, 
turės jai pareikšti ypatingą padėką. Šia proga norėtųsi pareikšti apgailės-' 
t avimą, kad'lietuvių visuomenė JAV-ėse nesugebėjo sukurti vienos organiza
cijos, kaip-kad esam padare mes tremty. Tas lietuvių jėgų susiskaldymas be 
abejo ir Lietuvos laisvinimo akcijos negali stiprinti, bet mes nenustojau 
vilties, kad tas dvilypumas bus pašalintas.

Kas yra padaryta-visų šių minėtų Lietuvos laisvinimo veiksnių būtų 
sunku konkrečiai visa atpasakoti. Viena tegaliu pasakyti, kad buvo visa pa
daryta ir toliau visa daroma, panaudojant visas mūsų turimas priemones Lie
tuvos išlaisvinimo tikslo siekiant. Nebuvo jokio svarbesnio gyvenimo iškelto 
reikalo, į kurį nebuvo atsiliepta viena ar kita forma. VLIK-as su visais 
Lietuvos išlaisvinimo veiksniais klibina ir gina ne tik Lietuvos laisvinimo 
reikalą, bet ir tremtinių teises ir jų gyvenimo politine puse, kaip, pav., 
skryningai, jų judėjimo, laisvė-, organizacijos ir 1.1.. Be to VLIK-as tarpi
ninkauja ir visiems kitiems Lietuvos išlaisvinimo veiksniams ir ne kartą kė- - 
lė savo balsą dėl daromų neteisybių mūsų tautai, pav., dėl vežimo į Sibirą,- 
dėl nežmoniškų sąlygų darbuose bei kalėjimuose ir t.t. .

Šių VLIK-o pastangų dėka šiandien visų valstybių vadovaujamieji orga
nai pakankamai gerai žino,' kas yra Lietuva, kokiose sąlygose gyvena, koks 
yra lietuvių tremtinių veidas, ko jie.visi siekia ir koks yra jų aukščiau
sias šių dienų idealas.

-Kaip žiūrite į eventualią lietuvių emigraciją iš Vokietijos?
-Tremtiniai turi didelą misiją savo paliktos tėvynės atžvilgiu. Ta 

misija, yra pirmiausiai kovoti už savo žudomos tėvynės išlaisvinimą tomis ' 
priemonėmis, kuriomis negali kovoti mūsų pasilikę broliai tėvynėje, /aitra 
saugoti išsivežtą tautinį lobyną su visu, šventu atsidėjimu ir rūpestingumu, 
kaip senovės kriviai ir vaidilutės saugojo šventąją ugnį. Trečia būti gyvą- 
jakultūrinės ir moralinės vertės propoganda svetimųjų tarpe. Šie trys, svar

biausi išeivių uždaviniai turi būti statomi virš visų asmeninių reikalų rei
kaliukų. Jiems turėtų būti pašvųsti savo asmens patogumai. Iš šito išeinant 
ir emigracijos klausimas turi, būti sprendžiamas. Tuo remdamasis taip pat 
VLIK-as suformulavo savo emigracijos politinę programą, kuri suvedama į .' 
šiuos punktus: 1/ emigruoti tiktai kompaktine mase, nes tik šiose sąlygose 
bus galima išlaikyti iš tėvynės išsivežtą tautinį lobyną; 2/ vengti‘emigruo
ti į tuos kraštus, kurie neduoda sąlygų tautiniai tarpti; prie šių kraštų 
priklauso visa Pietų Amerika; 3/ emigruoti į- tokius kraštus, kur yra stam
besnės mūsų išeivių kolonijos; 4/ kur gyvenimo lygis yra ne žemesnis už lie
tuvių gyvenimo lygį ir kur klimatas atitinka mūsų krašto klimatą. Šiandien 
viena tik reikia pažymėti, kad šitai linijai laužyti neturi prisidėti ne vie
nas lietuvis. Mūsų pagrindinis tikslas ir siekimas yra grįžti trumpiausiu 
keliu į Lietuvą. “ -
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Galima Gaik at as, kaip jau dabar gyvenimas rodo, kad, ^prieš .sugrį

šiant į Lietuvą, dar teks kurdint is kuriame kitame krašte. Šitas klausimas, 
man atrodo, lietuvių yra imamas per daug karštai, kartais net liguistai. 
Kitur tiek karštai stveriemasi ir ieškoma emigracinių kelių, užmirštant ' ■ 
tas pareigas, kurias mes turim savo tėvynės atžvilgiu.

Ne mes galutinai spręsim emigracinius klausimus ir tiesim emigraci
nius kelius, bet nuo mūsų solidarumo, nuo mūsų vieningo nusistatymo tie 
keliai gali kiek priklausyti, 0 mūsų solidarumas ir musų siekimai turi būti 
pagrįsti vyriausiais siekimais - lietuvybe ir Lietuva..

-Kokia sugyvenimo nuotaika tarp įvairių politinių grupių Vokietijoj? 
-Politinė partija turi pagrįsto pagrindo veikti tik savoj žemėj.

Tremty politinės partijos kaip ir nustoja egzistavimo racijos, ir jei jų 
esimas pateisinamas ir suprantamas, tai tik tais atvejais, kai kyla savo 
tautos ir savo žemės politiniai klausimai. Tokių klausimų pavyzdžių mes 
turim tremty. Tačiau ir. šiais atvejais politinių grupių veikla turėtų reikš' 
tis tik tuose organuose, kuriuose tas politinis darbas atliekamas. Pas mus 
tremty ta.s partiškumas ir susirūpinimas partijų veiklos atgaivinimą yra. ne
priderintas prie mūsų gyvenimo sąlygų bei reikalavimų, ir.dėl to dažnai pa
čioj tremtinių visuomenėj būna aštresnės kritikos ir neigiamo nusistatymo. 
Mūsų politinėms grupėms pagrindo yra veikti VLIK-e. Jos visos ten turi sa
vo atstovu. įvairiaspalvė yra VLIK-o sudėtis, Jį sudaro net dešimties gru
pių įgalioti ‘asmens. Jau tik skaičius rodo, kad visai sklandaus sutarimo 
visai's atžvilgiais' ten negali būti. Tačiau su pasigėrė jimu. galiu konstatuo
ti, kad Lietuvos laisvinimo darbe visos tos grupės yra vieningos ir šioj 
srity tiesioginių nesusitariau tarp šių grupių dar nėra buvet. šitas teigia
mas momentas sudaro VLIK-o jėgą ir stiprybę,

.-Kaip vertinate lietuvių kultūrinį gyvenimą Vokietijoje?
’■-Lietuvi ų. kultūrinis > gyvenimas Vokietijoj įmano tiesioginį, darbą 

neįeina, tačiau aš jį seku, kiek leidžia laikas ir'aplinkybės, Lietuvių 
kul‘tūrinis gyvenimas‘yra tas. sargas, kuris turi išsaugoti mūsų išsivežtą. . 
tautini lobyną.Lietuvių kultūrinis gyvenimas yra tas veiksnys,- kuris turės 
išsaugoti mumyse tą mūsų tautinį savitumą, nepašant to, į.kokias sąlygas, 
gyvenimas gali mus nutėkšti. Dėl to dalyvavimas mūsų tautiniame kultūrinia
me gyvenime yra tokios pat svarbos, kokios yra. ir dalyvavimas visų.lietu
viu tremtinių Lietuvos laisvinimo politinėj veikloj. Sunku.pasakyti, kiek 
mums teks gyventi už savo tėvynės ribų, bet lengva pasakyti, kad .nepaisant, 
kiek mums teks vilti tremtinių gyvenimo jungą, savo tautinį veidą išlaiky
sią tiek ir savo tautines vertybes išseugosim tiek, kiek sugebėsimi išvysty
ti savo lietuvišką kultūrinį gyvenimą, Tatai parodo., kiek .daug dėmesio rei
kia kreipti emigracijos klausime į tas sąlygas, kurios toj ar kitoj valsty
bėj teikiamos tautinių mažumų kultūrinei politikai.

, Kalbant apie.mūsų kultūrinį gyvenimą Vokietijoj, reikia konstatuo
ti nepaprastai sunkias sąlygas, kuriose tą darbą tenka dirbti. Tačiau, ne
paisant to, mūsų kultūrininkų - mokytojų, rašytojų, žurnalistų, įvairios 
rūšies menininkų - stačiai didvyriško pasišventimo dėka ir giliu savo pa
šaukimo supratimu bei aukšta tėvynes meile, mano įsitikinimu, ir Vokietijoj 
kultūros srity buvo pasiekta mnksimum to, ką tokiose nežmoniškai sunkiose 
sąlygose buvo galima pasiekti. Žiūrint į tą sizifinį mūsų kultūrininkų 
darbą, tenka tik džiaugtis ir stebėtis. Su tokiais pasišventėliais, ku-- 
riems nebaisi jokia auka ir atsižadėjimas, galima drąsiai žiūrėti atei
čiai į akis. Kad tik gyvenimas nepalaužtų jų atsparumo ir ne pakirstų ner
vu. ■ •' • '
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ANTPUOLIS PRIEŠ P A B A L T IE Č I U S .

Š. m. liepos mėn. vidury vakariniai švedų laikraščiai paskelbė sen
sacingą špionažo byla, kuri, kaip paskui iš tų pačių laikraščių paaiškė
jo, buvo'varoma pabaftiečių. Na ir pasipylė sensacingos žinios: estai^tu
ri Švedijoje slapta vyriausybę, leidžia nelegalius požeminius laikraščius 
gauna iš. Amerikoje gyvenančių pabaltiečių dideles pinigų sumas propagan
dai prieš sovietus ir pan. Policija ėmė. ieškoti įskųstų nusikaltėlių. Bu
vo suimti aštuoni asmenys, latviai, nors daug rasė apie estus, tarp jų ir 
keli kultūrininkai, kaip pav. , latvis archeologas dr, Ginters, Kaip pas
kui paaiškėjo, viskas buvo išmislas: jokios vyriausybės, laikraščiai le
galūs ir viešai pardavinėjami, siųstos pinigų sumos buvo šalpos reika- . 
lams ir ėjo per Švedijos Raudonąją Kryžių. Iš visos tos baisios bylos re
zultatas išėjo baisiai bergždžias:' areštuotas. tebuvo tik vienas jaunas 
latvis jūrininkas,-bet .visai ne šioje istorijoje, mat, šių.mėtų- pradžio
je jis buvo iš Švedijos išprašytas, o dabar vėl su,gružo ir nelegaliai ap
sigyveno Švedijoje. Koks buvo šios provokacijos tikslas, sunku pasakyti, 
bet tik tiek reikia pridurti, kad nei visuomenė nei spauda nei’įėjo tul
žies prieš pabaltiečiuš, o priešingai - juo:s teisino ir gynė.. Štai, ką 
s.■m. liepos 29 d. švedų dienrašty "SVENSKA DAGBLADET" didelis pabaltie- 
čių .gynėjas profesorius Birger Neman savo .straipsnyje "Antpuolis prieš 
pabaltiečiuš" rašo:

"Šiomis dienomis neramumas buvo apsupęs pabaltiečiuš. Ištisa eilė_ 
jų, tarp jų daugelis iš vadovaujančių sluoksnių, buvo suimta, c spaudos' 
pačiose vedamose'skiltyse buvo pilna žinių apie kažkokį "špionažą", "egf 
žilinę vyriausybę", "požeminius laikraščius" ir 1.1.

Bet visa 'byla susitraukė beveik į nieką. Vienas po kito .buvo pa
leisti visi, 'suimtieji ir pagaliau suareštuotas tebuvo tiktai vienas jū
rininkas, kadangi jis, anksčiau iš krašto išsiųstas, nelegaliai sugrąžo - 
vėl atgal. Taigi buvo suareštuotas visa už ką kita. "Egzilinė vyriausybė" 
pasirodė tik' smegenų .padaro šmėkla, o "požeminiai" laikraščiai visai vie
ši ir legalūs, ' ■. '

Telieka tik nusistebėti iš tos pigios aferos: kas inspiravo val
džios organus griebtis tos histeriškos Reakcijos? Iš kokių drumzlinų 
šaltinių ėmė laikraščiai savo fantazijas? Daugelis švedų nori paaiški
nimų- i tuos klausimus,

Tų pati vakarą, kada vyko suėmimai, turėjau progos dalyvauti vie
name subuvime, suruoštame Pabaltiečių Humanistinės Sąjungos Stockholme.. 
Ten latvių.arkivyskupas dr.-T. Grinbergs buvo ne. tik‘savo tautiečių, bet 
ir estų bei lietuvių kolonijos pagarbiai sutiktas. Tai buvo neužmirštamas 
susirinkimas. Senelis prelatas, einas 77 metus, vadovaująs humanitari
niam darbui tarp savo tautiečių vakarų Vokietijoje, buvo ką tik Lunde 
ivykusio. pasaulinio liuteronų konvento pagerbtas, išrenkant ją i vykdo
mąjį .komitetą. Jis.tarė taurius ir paguodos kupinus žodžius benamiams, 
o kai jis spaudė kiekvieno ranką, jautei tartum geras tėvas laimina sa
vo veikus. Visą susirinkimą gaubė ramumas, rimtis ir atsargumas. Man, 
kiek anksčiau tą pačią.dieną būnant liudininku, kaip buvo suimtas /nors 
ir labai humaniškai/ vienas iš pabaltiečių kultūrininkų, turėjusių šiose 
iškilmėse dalyvauti, dingtelėjo galvon: koks psichologinis nesusiprati-
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mas apkaltinti tuos puikius žmones kažkokiais, kad ir politiniais nusi
kaltėliais.

Ta pati rami ir^pagarbi nuotaika supa visada pabaltiečiu kuklias 
- iškilmes. Dažnai' jos užsibaigia dainėmis Ištisas valandas jie gali sem-r 
tis stiprybės, unisonu dainuodami savo tautines dainas. Vargiai, ar ko
kiai nors kitai tautai daina tiek daug reiškė, kiek pabaltiesiems. Yra 
net sakoma, kad daina tas tautas pagimdė. Priespaudai spaudžiant ir 
varginant, užmiršties jie ieškojo dainoje ir beginkliai, bet nepalaužia
mi dvasioje, jie išdainavo savo tautas.

Pabaltiečiu pabėgėliu apsiėjimas Švedijoje tebūna statomas pavyz
džiu visiems. Ramiai sau įsijungė jie į savo likimą ir labai retai arba 
niekada nepasigirsta nusiskundimų iš jų lūpų, o jie tačiau yra praradę 
savo tėvų žeme ir viską, ką turėjo, o koks didelis jų skaičius matė sa
vo draugus žudant arba išvežant nežinomam likimui. Energingai jie ėmėsi 
darbo naujame krašte, dažnai visai kitose srityse, negu kad buvo pasi
ruošė: vyrai, seniau aukštus postus savo krašte užėmę, mielai sutiko bū
ti, pavyzdžiui, perrašinėtojais, o jų žmonos pragyvenimą užsidirba, be- 
glaudamos indus restoranuose. Ir vis tik pabaltiečiai, nežiūrint menko 
uždarbio, nuolatos siunčia siuntinėlius.savo'vargą kenčiantiems tautie
čiams Vokietijoje,

Iš lengvo ir švedų valdžios organai ir didelė mūsų tautos dalis 
pradeda suprasti, koki puikų darbo jėgos prieauglį teikia mums pabaltie
čiai pabėgėliai, koki puikų ir įpareigotą darbą jie atliko. Aš girdėjau, 
kaip.mūsų darbo.biržos vadovaują asmenys vertina pabaltiečius. Aš žinau 
valdininkus, pareiškiančius, kad be pabaltiečiu teikiamos pagalbos jie 
nebūtų visai apsiėję. Anglai, būdami praktiška tauta ir galvoje turėda
mi pabaltiečiu tinkamumą, perkėlė tūkstančiais o gal ir dešimtimis tūks
tančių pabaltiečius pabėgėlius iš Vokieti jos į Angliją, numatoma,'- kad 

: perkėlimas dar labiau prasipįės.
Jei pabaltiečiai pabėgėliai domisi savo kraštais, negali būti 

nieko nusikalstamo. Aš nevadinu to špionažu, jeigu jie nori sužinoti, 
kas dedasi jų žemėje, kurią nekas kitas, o jie patys teturi teise sa
va vadinti. Palikime komunistams, nacizmu kaltinti tas tautas,, kurios 
savo kraštuose lygiai energingai kovojo tiek su nacizmu tiek su komu
nizmu.

Kai šiomis dienomis pabaltiečiai pabėgėliai nekaltai buvo apsun
kinti susinervavusių valdžios organų ir neatsakingų spaudos organų įta
riami, toji švedų tautos dalis., kuri nesilenkia svetimai jėgai, nėgių- ■ 
rint? kokia ji bebūtų, ir kuri laiko sąvokų sumaišty vis dar pajėgia 
atskirti. teisybę nuo melo, tiesia ranką savo pabaltiečiams draugams, 
nuoširdžiai dėkodama.už gerą ir prakilnų darbą švedų visuomenės tarny
boje ir už tą pavyzdingumą velkant' sunkų tremties jungą."
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PASIKALBĖJIMAS SU- AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ATSTOVE

.,‘•1

viešėjo Amerikos Lietuvių 
Ponia Devėnienė buvo tokia

Tary 
maloni

Š.m. liepos 24-~26 d. Stockholme 
bos(ALT) atstovė ponia A.V. Devenienė._________________ __ _ _______ ______
ir,nežiūrint laiko stokos, rado valandėlę ir su "Pragiedrulių" bendradar 
biu pasikalbėti.

- Kurie ra -patys svarbieji ir artimiausieji ALT uždaviniai?
-Tarybos uždaviniai ir tikslai, trumpai drūtai tariant, yra sten

gimasis atgauti Lietuvai politinę nepriklausomybę ir rūpintis lietuviais 
tremtiniais. Politinėj veikloj ALT yra neabejotinai vieną dalyką nuvei
kusi - -per visuomenę ir visuomenines organizacijas yra taip paveikusi 
savo vyriausybę, jog mes_Šiandien turime tremtinius visur, nes jei rei
kiamu momentu akcija nebūtų padaryta, būtų tie nelaimingi žmones atsidū
rę už geležinės uždangos. Šalpa yra didelis humanitarinis darbas, pradžio
je nepamainomas, bet pagrindinis ir nuolatinis darbas turi būti - duoti 
žmogui raudoti-s savo teisėmis,' duoti jam darbo, amžina pašalpa nepadaryti . 
jo elgeta.- Taigi ALT vienas iš svarbiausių uždavinių kelti opiniją dėl 
lietuvių ir aiškinti jiems daromas skriaudas. '

- Kaip Jungtinių Amerikos Valstybių -valdžios organai Žiūri į
ALT darbą? Ar nedaro kokių nors varžymų? _ '

- Į Tarybos darbą valdžia žiuri kaip į natūralų piliečių piageida- 
vimą. Galų gale, amerikiečiai Žino, kad ateivis, mokąs gerbti ir mylėti 
savo sfena motiną tėvynę, mokės įvertinti ir gerbti savo-naująją - Ameriką. 
Tokiu piliečiu galima -remtis ir juo pasitikėti. Sunkiose valandose tiek
iŠ State Department!, Užsienių reikalų ministerijos) tiek iŠ kitų įstaigų 
Taryba susilaukė netik užuojautos,' bet ir paramos.

- Be ALT Amerikoje veikia dar kita panaši organizacija, Lietuvių’ 
Misija. Kodėl ji nepritampa prie ALT?

- Lietuvių Misija, Lietuvai vaduoti Sąjunga ir tautininkai yra •• ‘ 
tas pats. ALT dirba trys visuomeninės srovės: katalikai, socialistai ir 
sandariečiai. -Savaime aišku, kad ir ketvirtoji lietuviškoji srovė gali 
įeiti. Durys atvertos Čikagos kongreso nutarimu jau prieš dvejis metus. 
Bet ALT galės' ketvirtą narį priimti tik tada, kada jis eis savo vardu 
ir savo veidu. Tuo tarpu toji ketvirtoji srovė Amerikoje lietuvių tarpe 
yra pridengta įvairių naujų susikūrusių organizacijų vardu, o nekalba 
savo tiesioginiu - tautininkų vardu, o Lietuvai vaduoti Sąjungos. Ir 
ALT uždavinys yra Lietuvą vaduoti, taigi čia nieko naujo neišgalvota. 
AŠ manau, kad•tautininkai, jei jie eis savo vardu kaip srovė, ras ALT 
sau darbo, sutars ir pritaps.

'Ponia Devenienė vyksta taip pat kaip Amerikos atstove naujoje 
tarptautinėje pabėgėlių organizacijoje1 IRO. Mums buvo svarbu pasiteirau
ti ir paie naujosios tarptautinės organizacijos,,perėmusios UNRRA parei
gas, artimiausius darbus.

- Ar IRO vykdys tą patį darbą, kaip UNRRA?
- IRO svarbiausias uždavinys skirsis nuo UNRRA. IRfe pirmiausia 

rūpinsis tremtinių įkurdinimu, apsaugojimu jų nuo baimės, taigi netie
sioginis žmonių šelpimas, kaip kad UNRRA. IRO rūpinsis grąžinti žmonėms 
jų žmogiškąsias teises. Tautos, prisidėjusios prie IRO - ir ledija yra 
prisidėjusi - turės tą klausimą spręsti ne vien žodžiu ir Šelpimu, bet
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ir sava teritorija, t.y. į savo kraštą priimti tam tikrą kiekį pabėgėlią 
užtikrinti jiems saugumą ir darbą.

- Ar tiesa, kad kvotos vykti į J.A.V. nustatomos tikybiniu at
žvilgiu?

- Tamsta, tur būt, manai apie tas keturias dideles organizacijas, 
turinčias savo Žodį emigracijos Amerikon klausime. Prez. Roosvelto paro
dymu toms organizacijoms pavesta pristatyti įvažiuojančią tremtinią kan
didatūras. Tos organizacijos turi atlikti paruošiamąjį darbą: sutvarkyti 
dokumentus, ištirti vykstančiojo iŠtikjlmybą Amerikos atžvilgiu. Keliones 
apmoka giminės tiesiog organizaciją centrams New Yorke. Tos organizacajus 
turi po savo atstovą prie kiekvieno Amerikos konsulato. Tos keturios or
ganizacijos yra pagrįstos ne tautinėmis grupėmis, nes tokią būtą daug, bet 
pritaikytos Amerikos padėčiai - jas sudaro Amerikos kataliką, protestan
tą, žydą ir liberalą^laisvamanią) organizacijos. Savaime svę.rantama, kad 
tos organizacijos tarp savąs nekonkuruoja, jos turi savo metinį biudžetą 
kiekviena ir savo planą ir metą gale gauna po lygą skaičią kvotos numerią.

- Ar emigracijos į J.A.V. visą kraštą tremtiniai bus vienodai 
traktuojami naujosios IRO organizacijos?

- Pirmiausia J.A.V. į savo kraštą įsileis tremtinius, esančius 
ją okupacijos zonose, iŠ kitą kraštą emigracija vyks nustatyta kvotos 
tvarka. Ta pačia proga turiu priminti, kad pagal taip vadinamą Stratono 
bilią buvo numatyta įsileisti į Ameriką 400.000 tremtinią iš visos Euro
pos, bet bilius atidėtas metą galui.

- Atsiprašau, ponia, dar vienas klausimėlis: kaip jaučiasi lietu
viai tremtiniai nuvyką į Ameriką?

- Nuvykus į Ameriką visą laukia sunkus fizinis darbas, tiek dar
bininką, tiek intelektualą. Viena tik galiu pasakyti, kad uoliai atlikda
mas savo darbą ir netinginiaudamas kiekvienas užtikrins Amerikoje užtik
rins sau ateitį. Tiesa, dar vienas dalykas: atvyką tremtiniai ir pabėgė
liai į Ameriką pradeda kurti savas savišalpos organizacijas. Turint gal
voje Sibirą, turint galvoje DP stovyklas Vokietijoje ir visą eilą valsty- 
bią, kur imigrantai neturi netik gyvenimo galimumą, bet ir saugumo dėl 
rytojaus, Šiandie atvykusieji į išimtinai geras sąlygas daro neišmintin
gai ir neatsakingai pradėdami rūpintis savimi. Pirmiausia reikia įsitrauk
ti į bendrą darbą ir padėti vargstantiems kitur, reikia duoti pavyzdį 
kitiems. Nepatiks ir amerikiečiams pirmiausia savim susirūpinimas. įsi
jungti reikia į visos Šalies bendrą darbą. •

Ponia Devenienė, kaip minėjome, kaip Amerikos atstovė tarptauti
nės IRO organizacijos tarnybos reikalais į Vokietiją. Lietuviams, itin 
džiugu, kad tokiam uždaviniui amerikie’Čiai patikėjo lietuvaitą. Tai dar 
vienas įrodymas, kaip amerikiečiai vertina energingus žmones, nežiūrint, 
ar jie būtą kilę iŠ didelės ar mažos tautus. Ponia Devenienė dar nesena 
Amerikos piliete, bet savo energingumu jau spėjo amerikiečiuose sudary
ti gerą vardą, todėl nenuostabu, kad jai ir tas uždavinys patikėtas.
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%gai užkalti, pre

L,I 'SIUVA 1 9 H M.* PAVASARĮ

Imerikos lietuviu .laikraščiai. "Draugas" gegužės ĮJ-l/d.d. ir 
Naujienos" gegužės mėn« 14-lo d.d. numeriuose is patikimų 
šaltiniu išspausdino plačius aprašymus, kas dabar darosi bol
ševiku okupuotoje Lietuvoje* čia paduodame tų aprašymu san- 

. . . ' -trauką.
'Kauno krautuvių . 1 a n

, ‘ k i ų n ė r ą. , v
Nuo eiijį metų pradžios visos krautuvės tik valstybinės. Jose tuscios 

lentynos, prekių negalima gauti net pagal korteles ir daugelio krautuvių, 
langai Kaune Laisvės alėjoje užkalti.Gyventojai gauna-pagal korteles tik 
puszalią duoną,, kuria reikia išsipirkti kiekvieną dieną,.nes, kas neissi- 
p’erka, tam .praeito s dienos .norma pūva. Be duonos krautuvėse galima--gauti 
tik degtinės. Visas kitas prekes žmonės perkasi juodojoje -biržoje, kur kai
po s. ląbai aukštos: sviesto kg. 16O.rubl*, lašinių tiek pat, duonos kg. iki 

rubl. i ; ■ z ’ 'Gimnazijos mokytojo alga 600 rublių, gimnazijos:sargo - loO rublių, 
darbininko - 200-400 rublių. Doleris pereitą, rudenį buvęs J5 rūbl.-,. bet po 
Trumano kalbų, dabar pakilęs iki 90 rubl.' • • • • ; "

Kaime maisto dar pakanka, nors ir ten jo kaskart' mažėja. Miestiečiai 
tik tie geriau apsirūpinę, kurie turi kaimuose giminių.

T u.s S i o s s o d y .bc s ir dirvonuoją- .1 auka:
Žemės ūkis Lietuvoje.esąs labai apleistas. Trasų, ūkininkai visai ne

gauną. Trūksta, gyvulių. Nėra nė vieno kaimo., kur nebūtų tuščių sodybų. Jų 
buvęusavininkai. _arba okupantų išvežti į Sibirą, arba, bijodami persekioji
mų, ’patys ^užkalė savo sodybų langus ir’duris ir issikrauste į miestus arba 
pas gimines į kitas' apylinkes. Naujų pastatų kaimuose nėra ir jokia statyba 
nevykdoma. Tarybinių ūkių daugiausia Klaipėdos krašte ir Vilniaus apylin
kėse. Nors apie kolchozus daug kalbama, bet jų maža. -Lietuviai ūkininkai jų 
.labiau bijo negu Sibiro. ■ ' .r.'. ’

,1 s .ūkininkų maistas plėšiamas visokiomis priemonėmis. Kad ūkininkai- 
greit atliktų jiems skirtas pyliavas, panaudojami visi metodai. 0 kai ūki
ninkas pyliavas atiduoda, jam ir vėl .užkraunamo^ kitos tokio pat dydžio py
liavos, kurios taip-pat reikalaujamos visu .griežtumu. YpacysunkiM-būklė, ku
rie tūri netoli JO ha žemės. Prieš juos nukreipta visa bolševikiškoji pro
paganda,' ir jie niekui nerandą užtarimo.'■ Goriausia;, kol kas apsisuka 5 ha 
savininkai. .. . ’ - ••• ■ ■> •

• įstaigose nebegalima 'susikalbėti 
v t .. v > • , .. 1. i. e t u v i š k a i. \ ■

iš esmės .režimas toks pats kaip ir pirmosiosvokupac±j os^metu ’.^ Bolševi
kai laikosi jėga, ir teroru. Jiems';
vis atšala..Daugelyje įstaigų, ypai 
negalima.• Administracijoje vyrauja rusai, ypaŠ Vilniuje-ir Kauno.Lietuvos 
tarybiniai ministrai gyvena Vilniuje,. Čiurlionio-gatvėje, kur vokiečių oku
pacijos nętųgyvenoGebictskomišariato aukštieji valdininkai rudžiai.Go-

puszalią duoną, kurią reikia išsipirkti Kiekvieną aieną,.nes, Kas neissi- 
perka, tam.praeitos dienos .norma žūva. Be duonos krautuvėse galima--gauti

■ _• i . j ______ 1- _ _ Y... —_ ? _ _____ 1___ ___ -J 4..m4}a4^4a- 4 z\ l»-n t <v. 1rn4

ititarianŠių maža ir tų pačių simpatijos 
; saugumo, įiėtuviskai susikalbėti visai

i

tarybiniai ministrai gyvena Vilniuje,. Čiurlionio gatvėje, kur vokieci 
pA“X4 4 A «.-U4 ^4. _______J _ J —*1 ^3 4 L. 4 ^4.^-4 ' —4.43 ^4 1

lezinkęlių ądministrąoija grynai rusiška. Lietuvoje bu pašaipa, kalbama, kad
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net tarp konduktorių visoje Lietuvoje belikę du lietuviai.Nuo pereitų me
tų vasaros galima keliauti po visas tafybines„respublikas be jokių leidi
mų. Traukiniai„esą labai perpildyti, žmonės važiuoja net ant vagonų stogų. 
Lietuvon atvažiuoju labai daug rusų maisto nusipirkti, bet laikosi labai 
isdidžiai^ir vis dar tvirtina^ kad ”u nas vsio jest". Taip pat ir lietu
viai nuvažiuoja Maskvon, nuveždami parduoti maisto. Kai kurie buvę ųet to
limame Sibire pas i suremtuosius gimines, kur, papirkę sargybinius ištrem
tuosius sušelpę.

Kelionė is Kauno į. Maskva kainuoja 120 rublių. Atvykę įš Rusijos ięš- 
ko ne tik maisto, bet ir senų 'Baldų. Uz senų lovss moka pč 17OO rublių, uz 
peną pianiną .ęor. 22ooo rublių, kostiumai Kaune tarp.4000-8000 rublių. Vienas 
lietuvis nuvažiavo į Maskvą“ir■ nusivežė parduoti lašinių, juos supiaustęs 
gabalais po,kilogramą* Pirkėjų atsirado daug, bot nė vienas napajegė tokių 
’’stambių" gabalų-įpirkti. Lietuvis turėjo lašinius supiaustyti į mažus ga- 
baliukuš,-Sveriančius po 100 .gr», - tada juos bematant išpardavė..

Atėjūnai rusai valdininkai pasižymi nesąžiningumų. Dažnai apsivagia 
tr inia kysius. Už gerus kysius dabar kartais galima išsipirkti is NKVD, iš
vengti-pyliavų, ir. kt.-prievolių. ' .-

■•''Lietuvoje pilna rusų, k a r i u o -m 6 n ė s ,
' daugiau negu Vokietijoje

•Lietuvoje krinta į akis raudonarmiečių gausumas, ypač geležinkelių 
stotyse, tuo tarpu kai Vokietijoje nuo Berlyno iki amerikiečių zonos jų 
kaip ir nematyti. Uniformuotų-NKVD dalinįų'Lietuvoje taip pat visur pilna. 
Raudonarmiečiai apiplyšę, ncdavalgę, plėšikauja. Pabradėje tebestovi lietu
viška divizija, bet jojo daug rusų. Divizijos vadas yra gen. Karvelis. Gen. 
Macijauskas tebėra vyr. kariuomenes politrukas. Karui pasibaigus, Lietuvoj 
vyrų mobilizacijos nebėra. Vykdoma tik vyrų registracija ir pravedamaė'sa
vo apylinkėse kelių, savaičių kariškas apmokymas.

Lietuvos Himnas pavadintas tautos giesme, grojamas.tik per radijų ir 
per bėlsevikmnes iškilmes. Tačiau Vyčio ir trispalvės vėliavos iškabinimas 
griežčiausiai draudžiamas ir persekiojamas.

''.Kas t i ew istrebiteliai?.
" Pačioje NKVD lietūvių^maža. Kaune buv. Finansų Ministerijos rūmuose 

veikia’NKVD tarnybai paruosti mokykla. "Istrebiteliai",^taip vadinasi gink
luoti-daliniai, .suorganizuoti is vietos rusų ir lietuviškų padugnių kovai 
su partizanais. Jie dar karui einant, buvo atleidžiami nuo'karines prievo
lės. "Istrebiteliai" algų negauna, bet turi teisę pasirinkti visko, ko jiems 
reikia, is gyventojų. .Jie yra žiauriausi partizanų priešai, nes enkavedis-. 
tai ir rusų kariuomenė į miškus išeina tik išimtinais atsitikimais,Jie dare 
tik didesnius-valymus, bet didesnių kautynių paskutinių metu beveik nepasi
taiko. 1945 metų rudenį lietuvių partizanų skaičius miškuose buvęs didžiau
sias, bet dabar Jų žymiai sumažėję.Ypatingai tai įvykę po^amnestijos pas
kelbimo, kad grįžusieji galės, ramiai dirbti. Taip ‘is pradžios^ir buvę. Bet 
vėliau .enkavedistai pradėję juos po_viena^tardyti, skatinti išdavimui ir 
verbuoti savo tarnybai. Kas paklausė ir i|davė savo miške likusius draugus, 
tas partizanų buvo likviduotas..Kitus.grįžusius netrukus pradėjo areštuoti 
ir iš Lietuvos-tremti. Jie ir vėl-išbėgiojo į miskus, . ■' "■

Kaip persekiojami p jg, r t i z a n a i ir jų 
' gimines

Už npprąneskimą, kad-apylinkėje buvo pastebėti partizanai, bolševikų 
teismai baudžia iki 10 metų sunkiųjų.darbų kalėįimo.uz.suteikimą -kieme 
maisto arba pastogės - mirties bausmė. Partizanų giminės išaiškinami ir su
iminėjami. Net kelį krierikai buvo suimti išaiškinus,kad jų giminaičiai' 
veikia šu partizanais. Nukautus„partiząnus atveždavo į miestelį ir sugul
dydavo nuogus gatvėje.- Taip Biržuose buvo vienų kartu suguldyta 32 partizą- 
nų lavonai, Vabalninke kelis kartus po 3-4. Atėjusius partizanų’.pažiūrėti 
NKVD sekdavosir, j ei .pastebėdavo, kad giminaitis, tuoj suimdavo^Tačiau jau 
dabar koki astuoni mėnesiai, kaip partizanų lavonai viešai nebeisstatomi,

27



27 ■■
esu sanitariniais sumetimais. Pastaruoju metu partizanu eilės mažėjančios, 
nes jie stengiasi įsigyti kokius nors dokumentus ir legalizuotus kur nors 
tolimose nuo gimtinės vietovėse. Taip^pat ilgas partizanavimo laikas vei
kias siek tiek demoralizuojančiai. Tačiau dauguma jų idealistiniai nusis
tatę-ir prilaiko savo, veikla krašte ■bolševikinio teroro .siautėjimu. Jų veik
la, labai reikšminga, ■ nes laiko nuolatinėje baimėje komunistus, kurie yra 
susipietę tik didesniuose miestuose, .o kaimuose bijo pasirodyti.

M o k y k 1 o s lie tu visko s, bet jose- d v a - 
šia rusiška

Universitetai i r-mokyklos perpildytos.besimokančio jaunimo* Rusišku 
.gimnaziją tik kelios. Rusų kalba privaloma jau nuo pirmojo pradžios mokyk
los suolo. Mokyklose- daugiau^mergaičių negu berniukų. Gimnazijos 8 klasių, 
ir jose mokoma rusų ir vokiečių kalbų. Mokykloms labai stinga patalpą ir 
todėl viena patalpa pamainomis naudojasi kelios. Progimnazijose es^ moky
toju., ^nebaigusių nė pradžios mokyklos. Mokyklų vadovėliai - vieni verti
mai “is rusų kalbos. į amatų mokyklas jaunimas stoti vengia, nes.Jas baigu
sieji valdžios skiriami į įmones, dažnai į Rusiją. Milicija gaudo "buožių" 
vaikus-ir juos veda mokytis į amatų mokyklas priverstinai, kaip kokiai 
bausmei. ■ : ••

Vilniaus ir Kauno universitetai veikia, paskutinis net y ra., at gavus 
Vytauto Didžiojo varde},, tačiau juose pirmoje eilėje kreipiamas dėmesys į 
marksizmų - leninizmu - stalinizmą,, o studijoms skirta antraeilė reikšme. 
Kauno universiteto rektorius prof. Purenąs atstatytas ir į jo vietą, paskis* 
tas medikas Kupčinskas, kuris yra kompartijos narys, Vilniaus universiteto 
rektorius prof. Bieliukas pasitraukė ir jo vieton paskirtas pro£. Žemaitis. 
Universitetų prorektoiiai yra rysai. Jie prižiūri profesorių darbą, ir seka 
paskaitas. Vilniaus universiteto medicinos fak. dekanas - profs.. Kairiūkš
tis, prodekanas - gyd. Marcinkevičius. Prof. Jurgutis pasalintas iš univer
siteto ir išmestas išbūto. Jis, dėstydamas liberalietinę ekonomikų, stu
dentams pasakęs, kad "bendras arklys visad liesas". Prof.- Janulaitis pasa
lintas uz tai, jog per paskaitas viešai pareiškęs, esųs istorinis faktas, 
kad rusai ir lietuviai niekad gerai nesugyveno.

Apmiręs kultūrinis gyvenimas!. ..
Dar nepriklausomybės metais pradėtąjį redaguoti Lietuvių Kalbos Žody

nų ir dabar tvarko prof. Balčikonis, bet jo nėra pasirodęs dar nė vienas 
naujas tomas. < •' ,

•Opera veikia tik Kaune. Ji gausiai lankoma. Kipras Petrauskas yra mė
giamas,. noro ir išrinktas į m. auksčiausiajų tarybų. Kučingis nebuvo Kauno 
teatro direktorium.- Operoje dainuoja: Kučingis, Rakauskaite, Mažeika,/buvo 
areštuotas už vieno rusų karininko sumušimų Metropoly,. bet po J dienų pa-v 
leistas; rusas buvo įžeidęs lietuvius^ Dagelytė, Sodeika, Marijosius,’ Stas
kevičiūtė. Operos dirigentas- M. Buksa. • .

Kauno konservatorijos direktorius yra smuikininkas Matiukas. Panevė
žio muzikos mokyklos direktorius - M. Karka. Panevėžio teatro direktorius 

. - J. Miltinis.. Juknevicius vadovauja Žemaičių^teatrui.
- .Skulptorius Zikaras nusižudė. Antanas Miškinis paskirtas Kauno dramos 

teatro■dramaturgu, bet iki šiol dar nieko neparašė. Putinas valdžiai atida- 
.. vė pyliavų poros eilėraščių pavidalu, tačiau atsisakė pasirašyti pasižadė
jimų garbinti marksizmų ir laikytis partijos įinijos. Jo kalba rašytojų 
suvažiavimė^buvusi tokia jautri, kad pravirkdžiusi Balį Sruogų. Muzikas Li- 
kerauskas išvežtas į Rusijų. , ..

■ Bendrai paėmus,” kultūrinis gyvenimas Lietuvoje labai apmiręs..Origina- 
linės grožinės li'teratūros" neišleidžiama. ’

Rašytojas K. Jakubėnas areštuotas .už eilėraštį,, kuriame jis apdainavo 
jinkim.us: "Kad’balsavom, tai balsavom - net šimtas ir trys procentai!" Ra
šytojas K.'Boruta suimtas už rašytojų vardu suredaguotų laiškų - atsakymų
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šiuo metu labai galingam Churginui. iš ohorą Lietuvoje veikia tik Filharmo
nijos ir universitetu chorai.

Ką, d i r b a ’ g r ą ž i ' .n t i e j į is Sibiro. Lie- 
■ t u v o s ’ k o 1 o n i z a c i j a rusais.

Dr. Bistras, gyvena Vilniuje ir dirba miesto bibliotekoje. Kun, Vailo
kaitis gyvena netoliv Kauno. Dr. Cesevičius gyvena pas gimines Aukštaičiuose. 
Dr. Penkauskas negrąžintas ir gyvena Lenos žemupyje. Is viso grį_žusiąją ? 
skaičius labai nedidelis.

Rusai atvežami ir kolonizuojami daugiausia i miestus ir valstybinius 
ūkius, kuriuos jie administruoja. Kaimuose atvežtu rusą yra tik Vilniaus 
ir Klaipėdos krašte, kuriame rūstį, kolonizacija vykdoma sistematingai. Klai
pėdos kraštas lietuviams yra ištrėmimo vieta, į kurią vežamas vienas kitas 
lengviau "nusikaltusiu". Atvežamieji rusai yra'apiplyšę^ir ligoniai.

Žmonių nuotaikos ir lūkesčiai.
Lietuvoje žmonės gyvena viltimi, kad 'greit ateis išvadavimas. Kokiu 

būdu tas išvadavimas ateis, žmonią nuomonės skiriasi, bet visi tiki artimą 
karą. Net Paleckis, su paskaitomis po provinciją važinėdamas, įtikinėjęs ’’' 
žmonis: "Nedėkite vilčių į karą, nes jo nebus. Jūs tik save apgaudinėjate. 
Geriau .nesvyruodami imkitės Tarybinės Lietuvos atstatymo darbo". Tačiau jo 
motina Rygoje savo sūnaus paklaususi:"Sūneli, sakyk, kada bus karas, mes 
taip jo laukiame". ■ v .

Apie tai, kad mos tremtiniai esame gyvi ir sveiki^ Lietuvoje žmonės 
sužinojo j.š Višinskįo^kalbos Jungtiniu Tautą Org. ir is šykščiu tremtinius 
puolančią žinucią bolševikinėj o spaudoje. Žmonės patyrė, kad tremtiniai yra 
organizuoti^ ir ičad veikia Lietuvos labui, nes kitaip gal ir sovietą spau
da ju nebūtą puolusi. Priekaišto tremtiniams, kad jie pasišalino iš savo 
krašto, likusiąją: tarpe negirdėti. “ /

Maskvos "Pravdoje" buvo įdūtas straipsnis "Mirusios sielos", kuriame 
kritikuojama JAV vyriausybė uz nepripažinimą Lietuvos "įsijungimo ir už Lie
tuvos ministerio Washingtone . P < Žadeikio pakvietimą į pokylį Baltuosiuose 
Rūmuose^, Tas "Pravdos" numeris Lietuvoje tuojau buvo išpirktas. UŽ to "Prav- 
dos" numerio egzempliorią buvo mokama iki 40 rublią. Šiaip "Pravdos" nume
ris kaštuoja 20 kapeiką. Kai valdžia'susigriebė, tas "Pravdos" numeris Lie
tuvoje platinti buvo sustabdytas. v

Akcija prieš kataliką bažnyčią.
Dvasiškiją bandoina įvairiais būdais dezorganizuoti. Suėmus Obelią kle

boną Nagūlevicią, į jo vietą atgabeno suspenduotą kunigą, šis bolševiką 
pastatytasis "klebonas" atsisakė įsileisti vyskupo skirtą kleboną.Atvyko 
vyskupijos kancleris, bet ir jo parėdymą NKVD "klebonas" 'atsisakė klausyti. 
Tada kreiptasi į kulto reikalą patarėją Gailevicią Vilniuje, kuris pasakąs: 
"Dabar, liaudį s viską tvarko, ir čia matomai, liaudios valia, todėl mos nie
ko padėti negalime". • „ • ■

Vasario mėn. įvykę rinkimai į aukščiausiąją tarybą buvo komedija..Kai 
mo žmonės rinkimus boikotavo. Ūkininką nebalsavo nė-trcdalis. Rinkiminėms 
komisijoms buvo iš anksto pranešta, kad jos yra atsakingos už balsavimą pa
sisekimą. Kai kurios komisijos taip stropios pasodarė, kad nesulaukdamos 
rinkiką,^pačios sąrašuose atžymėdavo, kad toks ir toks rinkikas jau balsa
vo, ir už' jį įmesdavo kortelę.Pasitaikydavo, kad’paskui tas žmogus į'rinki- 
minį punktą'ateidavo balsuoti ir nustebdavo sužinojęs, jog jis jau "balsa
vo" •
~ . Bimba Ka u nebuvo klaustas: kiek g a u -

" ■••• ■ • - 'na už t a r n a v i m ą S t a 1 i n u i.
Bolševikinėj spaudoj ir per radiją ^augiausia puolami gęn. Plechavi

čius, gėn. Kubiliūnas ir prof. Ambrozevičius. UŽ bendradarbiavimą su jais 
daug inteligentą areštuota. ,

Garsusis Bimba lankydamasis Kaune, per mitingus nesikreipė į susirin
kusius kaip į "draugus”, bet kaip į brolius ir seses lietuvius. Prakalbas
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baigdavome įprastu -"tegyvuoja Stalinas", bet - tegyvuoja Lietuva.Mato
mai jam žmonių.ūpąBebuvo žinomas. Bet kartų, kalbant Kaune darbininkėms 
moterim^ , salėje uzgeso^eviesa. Prasidėjo trypimas ir pasigirdo šauksmai 
lietuviškai ir net angliškai: "Esi išdavikas, parsidavėlisl Kiek gauni už 
tarnavimu Stalinui?" Taip^pat ir Panevėžyje per Bimbos ir Paleckio paskai
tas žmones^triukšmavo ir šūkavo. Paleckis net suriko: "Ko'^trypiat, kaip gy
vuliai?" iš salės pasigirdo atsakymas: "Kad šalta, labai šalta dabar Lietu
voje". . .

Bimba daug matė ir viskų turėjo suprasti. Daug jam teisybės galėjo pa
sakyti ir jo brolis, kuris buvo 1940 metais ištremtas į Sibiru ir grizin
tas prieš pat Bimbos atvykimų Lietuvon.

IŠ TARYBINES SPAUDOS

~ . Red. Past.: "Pragiedruliu" Redakcijai pavyko "suorganizuot" 
"Tiesos" Nr. 113/16«5«V/ ■ jų turiniu
norime pasidalinti su gerb. skaitytojais.

. v T I E S A Nr 11J. /
Bendras išorinio įspūdis labai ^blogas - laikraštukas 6 puslapių.Nors 

ir yra visos galimos tarybinės valdžios^organas / Lietuvos komunistę par
tijos Centro Komiteto, LietuvosvTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo‘ir 
Ministru Tarybos/, bet toli gražu negali net savo išore lygintis su kai 
kuriais mūsų tremties laikraščiais, išeinančiais Vokietijoje.Pradėjus skleis
ti puslapius, randamo:

1-mas pusi.
Valstybinis planas-nepalaužiamas į- 

s t. a t y m a s/.vedama si s/. TSRS Valstybinio Plano Komisijos įgaliotinio 
Lietuvos TSR ęranesimo apie valstybinio LTSR pramonės plano įvykdymu uzm 

194-7 m. balandžio mėn. proga paliaupsinamos atskiros ministerijos, įvykdžiu- 
sios ar net viršijusios planų, o toliai puolamos atsilikusios:

. "Niekaip nepateisinamas miškų pramonės atsilikimas.. Liaudies ūkio at
kūrėjai nagavo anų mėnesį tūkstančiu kubiniu metrų piautos medžiagos; beveik 
negaminta fanieros. Vartotojas lauke.nesulaukė degtukų, paprasčiausių bal
dų. Visomoje medžio apdirbimo pramonės gamybos lygis balandžio mėnesyje bu
vo menkesnis negu kovo ir net vasario menesiais...

"Nerimu kelia.ir lengvosios pramonės netikęs darbo stilius. Šios pra
monės sakos įmonėse visiškai nepaisoma gamybiniai uždaviniai atskiroms pre
kių rūšims:.is 19 svarbiausiųjų gaminių 15 rūšių.produkcija balandžio mene
syje nesiekė plano lygioi Ypač atsilieka tekstilės pramone, kurios įmonės 
liko skolingos valstybei..tūkstančius.metrų medvilninių, vilnonių, lininių 
ir šilkinių audinių...užuot kovoję dėl.lengvosios prampnės įmonių išvysty
mo, ministerijos vadovai pataikauja eilės įmonių direktoriams, gaminantiems 
-ne tai, ko reikalauja valstybinis planas, o tai, kas geriau apsimoka nokin- 
tamonis planinėmis kainomis."

■ Reikia atvirai pasakyti, kad kai kurie partiniai darbuotojai - ypač 
Šiaulių ir Klaipėdos miestų komitetų - tiesiog susitaikėte su pažemintais 
planais, su valstybinių uždavinių nevykdymu, su planinės drausmės laužymu 
asortimento atžvilgiu..’." ‘ ' ■. • ■ •.

Ir baigiama:
"Valstybinis Planas turi būti nepalaužiamas įstatymas kiekvienam ūki

niam vadovui, kiekvienam pramonės įmonės kolektyvui. Tik per ryžtingų kovų 
dėl valstybinių planų įvykdymovir.viršijimo gali būti pasiekta ta pergalė, 
kuria respublikos pramonė pasižadėjo pasitikti Spalio revoliucijos trisde
šimtąsias metines. Reikia nenuilstamai kelti produkcijos.tempusi Metinis 
gamybinis-planas turi būti įvykdytas.iki lapkričio 7 dienosi"
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planų 10procentais, 
■ > - 4. Svencionėli

30
Garbingai ištesėkime e a v o ž o d į drau

gui S t a 1 i n u ii ,
LTSR Garbės.. L e n t a. Is sitos "garbes lentos^ galima susi

daryti puikus vaizdas apie valsčių ,Iponus"/tokstas dedamas ištisai^ pabrau
kimai redakcijos/-:

• "Apskričiu vykdomųjų komitetu ir partijos apskričių komitetų pasiūly
mu už savalaikį, valstybinio pavasario sėjos plano įvykdymų ir už’sėjos dar
biu aukštu kokybę įtraukti į respublikinę "Garbės lentų".,

1. Dūkšto valsčių, Zarasu apskrities/ vykdomojo komiteto pirmininkas
drg. P a o h o m- o va s,partijos valsčiaus komiteto sekretorius drg. D u s- 
k i n a s/, įvykdžiusį valstybinį pavasario sėjos planų 101 procentu. Pasė
ta 400 ha grūdiniu lavų viršum plano. v

2, Rimšės valsčių, Zarasu apskrities/ valsčiaus vykdomojo komiteto
pirmininkas drg. S e f v u t a, valsčiaus partinis organizatorius drg. 
Kurakina s/, įvykdžiusį valstybinį sėjos planų 100 procentu. Sėja 
tęsiama viršum plano. > v

' J. Skiemonių valsčių? Utenos^apskrities/ valsčiaus vykdomojo komiteto 
pirmininko .pavaduotojas drg. Rušciauskas, valsčiaus partinis or
ganizatorius drg. Kanai i s/, įvykdžiusį valstybinį pavasario sėjos 
planų 103_procentai s. . v : <

"■ ty, Svencionėli'ų/valsČių, Švenčionių apskrities/ valsčiaus vykdomojo
. komiteto pirmininkas drg. R e m e t n i. k o v a s^ partijos valsčiaus komi- 

. teto sekretorius'drg; Vaši l.j ava s/, įvykdžiusį valstybinį pavasa-
... • rio sėjos planų 100 procentų^ Soja tęsiama viršum plano."

• ■ Likusių dalį puslapio užpildo TSRS Valstybinės Plano Komisijos įgalio
tinio pranešimas ir 5 korespondencijos iš vietų apie pavasario sėjų.

' 2-ras puslapis
pradedamas jau pirmajame tilpusiu lozungu:"Garbingai ištesėkime savo 

žodį draugui Stalinu.il"Toliau kaip ir intervju:
UŽ pasižadėjimų įvykdymų/ pasikalbėjimas su 

Vilniaus apskrities vykdomojo komiteto pirmininku drg. p. S į c i u g o v u/ 
"-•Vilniaus apskrities kaimo žmonės, - pareiškė drg. Sioiugovas, -

• kaip ir visos Tarybų šalies žemės ūkio darbuotojai, su ypatingu pakilimu 
.sutiko VKP/b/OK vasario' Plenumo^nutarimų "Dėl priemonių žemės ūkiui pakel- 
ti pokariniu laikotarpiu". Jie šį nutarimų priėmė kaip stalininę programų 
spartesniam žemės ūkio atkūrimui bei išvystymui. ' v

§is nutarimas buvo nagrinėjamas kiekviename valsčiuje, kiekvienoje 
apylinkėje bei kaime.S. ■ nasakoiav ‘ v

-Toliau drg. Siciuginas\Kaip vyko pasiruošimas atskiruose valsčiuose 
'ir kokių rezultatų pasiekta bolševikine propoganda raginant Lietuvos ūkinin
kų pavasario sėjai,Ir pasakojimų, kaip ir kiekvienam doram tarybų piliečiui 
pridera, .baigia’ žodžiais: • - M

"-Dėka.gausaus aktyvo ir tarybinių susipratusių valstiečių, - baigda
mas pareiškė drg. SiciugOvas, - mūsų apskrityje laiku ir organizuotai buvo 
pradėta pavasario sėja. Todėl jau dabartinių metu beveik visuose valsciuo-

•• „ se vasarinių grūdinių kultūrų sėja įvykdyta 100 ir daugiau procentų. Ji 
buvo atliekama su dideliu stropumu. Valstiečiai daug domesio kreipė į diir- 
vų paruošimų bei tręšimų, o taip pat ir -į. sėklos kokybę. Visa' tai buvo da- * 
romą tam, kad duotas draugui Stalinui pasižadėjimas būtų garbingai įvykdy
tas.", , •. v

Tūlas valstietis P. K e b uvr y s, kaip ištikimas vergas liaupsindamas 
"didįjį draugų ir mokytojui' pasižada:

į s i p a r e i g o j imu :sjd i d ži a jam Stali-nui 
į v y'k d y s i ui 0 jo įsipareigojimas štai koks: v

v,"...As, norėdamas nors dalinai išreikšti tų didžiųjų padėkų, kurių 
jaučiu draugui Stalinui, pasižadėjau gauti Šiais metais tokį derlių iš
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kiekvieno ha paskiromis kultūromis: rugių - 10 centneriu, žieminiu kviečiu 
riu, vasariniu kviečiu - 11 centneriu, avižų -10 centneriu, bųį- 
ccntnorių..."

A. J u r gvi n i sv aprašo Dotnuvos valstiečių susirinkimų:
"iš pačios širdies v

Dotnuvos miestelyje šventiška nuotaika. Eįusirinko viso valsčiaus vals
tiečiai apsvarstyti respublikos darbo valstiečių laiško projektų draugui,, 
Stalinui, .. ..

iavasa-'.Dotnuvos valsčiaus žemdirbiai, ryžtingai kovokime už savalaikį pa1 
rio sėjos^atlikimal Užtikrinkime 19U7 metais aukšty, derlių išauginimųl'• 
prie valsčiaus vykdomojo komiteto įėjimo kabo dido 
ryškiai išrašytas lozungas, ta ^ta ta ta ta ta — ta tata —~ ta ta Tta — tata ta * ta ta ta tata .
žalumynuis"išpuošta vykdomojo komiteto salė pilnutėlė žmonių,Uz dviem ęe-

kunkuliuoja gyvenimas. Tūkstančiai gamyklų ir 
vieša nakties metu. Spaustuvėse renkami s

ais aukštų derlių įsauginimųl 
kabo didelis raudonoje drobėje ■

v Didžiųjų tapybinių vadų portretais, kovingais šūkiais, plakatais ir 
žalumynais išpuošta vykdomojo komiteto salė pilnutėlė žmonių,Uz dviem ęe- 
reinamosiomis Raudonosiomis vėliavomis apgaubto stalo geriausieji valsčiaus 
žmonės - susirinkimo prezidiumaš..•"

. Toliau seka banalios kalbos, taip gerai^prisimenamos iš 19^0 - 4-lmę- 
tų, apie padėkos jausmus "didžiausiam is didžiųjų" ir apie produkcijos kė
limų. .. Ir baigiama: . ' . - .

."-Stalinas mums atnešė gyvenimų, su Jo vardu mes žengsime į naujus 
laimėjimusl" '

^-Čias puslapis
< skirtas "šlovės ir didvyriškumo miestui" - Leningradųi. Puslapį puo
šia trys F e d o sej evo nuotraukos. Apie miestų rašo N. Žagia 
n a s ir Jurgis Plaktukas. Pastarasis savo straipsnį 
baigia:

“...Mieste prie Kfovos )
ų langų dega ryškia Švi
koresęondincijos apie paskutinius stachanovininkų rekordus, apie^pa- 

^amintas masinas, apie naujos pjesės repeticijų. Bet dar nespės laikraš
čiai išeiti iš spaustuvės, o jau prasideda nauja Leningrado diena, kuri 
atneš dar puikesnius rekordus, laimėjimus, naujus eilėraščius ir planus... 
Verdantis, didis šios dienos gyvenimas užleidžia vietų dar grandįoziškiam, 
dar smarkiau verdančiam Leningrado rytojui."

tas puslapis
pradedamas lozungu:
P a n a u d o ti

1 s t y b i n i a m
§ į p i ■ r m ū n 
s u m o p
Visas puslapis skiriamas atskirų fabrikų bei kombinatų valstybinio 

■plano vykdymui, soclenktynėms, "Matrosovo metodui", pirmūnams, stachano- 
' viepiame ir panašiems tarybiniams išmislams.Ir. čia randame daug pasakančių 
pavardžių, taip Kauno miesto komiteto sekretoriaus pavaduotojas pramonės 
reikalamg yra drg. Jegorovas,Klaipėdos popieriaus - celiuliozės kombinato 
vyr, inžinierius - drg. Poliešcikovas^ tam pat- kombinate"brigadierius" - 

drg. RaŠkovas,o "pirmūnas" - drg. Garoskinas... ■. ,
... 5—tas .puslap is

paskirtas kaip ir užsienių politikos klausimams. Bet Čia terandame 
tik A.A. Gromiko kalbos teksįų Saugumo Tarybos posėdyje gegužės mėn. 12 d.• 
UITO politinio komiteto'posėdžių aprašymų ir trumpų pranešimų apie streikų 

o" fabrikuose.
6-tame puslapyje

eliatas žinučių iš užsienio, pranešimas apie švietimo darbuotojų paši
no. 11 11 n mm n n i i nm i , finnr+.fl. a. rlfamna -t-.oa-b-nn iv Irinn tnotn.
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tarimus, "žymūnų" apdovanojimai, sportas, dramos teatro ir kinu teatru 
programos.Vilniaus kino teatruose eina: "Dvyniai", "Baleto solistė", " 
mundas Kosolovskis", "čapajevas" ir "Jakovas Sverdlovas"♦
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3?

Ūkinis gyvenimas Lietuvoje.

Priimant 1947 metų tarybinės Lietuvos biudžetą, bolševikinis finansų 
minister!s Drobnys savovpranesime davė smulkesnių žinių apie dabartinį Lie- 
tuvos ūkį. Statybos Medžiagų Pramonės Ministerija 1946 m. planų įvykdė 46.8>, 
Statybos Ministerija - Vyriausioji Kuro Valdyba - 79*6$, Žuvų Pramo
nės Ministerija - 8ĮO1$.

Statybinių Medžiagų Pramonės Ministerija 1946 metais nedavė statybinių 
ir silikatinių plytų 44.J mil. štukų, čerpių 2.65 mil. etukų ir stiklo lan
gams 211 tūkst. kvo metrų. • ' ,

Statybos Ministerija taip pat neįvykdė savo, pagalbinių įmonių gamybos 
programose Vietoj planinio 1*35 niil, rublių pelno yra .laukiamas nuostolis.

.Vietinėj Pramonės Ministerijos produkcijos kokybė yra nepatenkinama, 
įmonės yra užverstos nereikalingomis ir netinkamomis prekių - medžiagų ver
tybėmis 3 mil. rublių sumai, kas sukelia finansinių sunkumų.

Maisto pramonės Ministerijos finansinė būklė yra labai įtempta, ir įmo
nės egzistuoja iš beteisėto kreditorinio įsiskolinimo, kuris 1946 m. spalių 
1. dienai sudarė 28 milo rublių, ir is įsiskolinimo Valstybiniam biudžetui 
apyvartos 10 mil rublių.

Itin nepatenkinamai yra sutvarkytas apyskaitos darbas.Mėsos ir Pieno 
Pramonės Ministerijos įmonėse, dėl ko sudaromos nerealios apyskaitos ir su
lygęs grobstymams bei neūkiškumui. Kadangi savikainos planas buvo sudarytas 
metų pabaigoje, tai įmonės dirbo be plano ir prileido žymų savos produkci
jos pabrangimų. Dėl neūkiškumo ir dėl kontrolės nebuvimo Vyriausios Mėsos; 
Pramonės Valdybos nuostoliai pagal nepilnus davinius už 1946 metus pasiekė . 
6 mil rublių. ■ ■ .

Prekybos Ministerijos nuostoliai už 1946 metus sudarė 6.8 mil. rublių, 
tame skaičiuje Vilniaus maistprekyboje "Rūta" 5.8 mil. rublių, kur buvo 
normuojamų prekių žymių trūkumų ir grobstymų.

I s * kultūrinio gyvenimo Lietuvoj.

Marijampolės muziejus iki siollaiko dar neturi patalpų. Jis sugrūstas 
į vienų kambarį ir neįmanoma jovatidaryti ekspozicijai.Patalpų reikalu mu
ziejaus direktorius daug kartų žodžiu kreipėsi į apskrities vykdomųjų komi
tetų ir parašė istisų.eilę rastų. Konkretaus atsakymo negauta. Buvo sudary
ta komisija, kuri turėjo rasti muziejui tinkamas patalpas. Bet Ji nieko ne
padarė. Miesto vykdomojo komiteto pirmininkas šį reikalų pavedė sutvarkyti 
komunalinio ūkio skyriaus vedėjui, o pastarasis - rajono valdytojui. Taip 
įsakinėjo vienas kitam, o muziejus patalpų ir negavo^/"Tiesa" Nr 71/

Šiaulių apskrityje yra bibliotekų, kurios jau ištisus metus sąrašuose 
figūruoja kaip veikiančios, bet tikrovėje gyventojai iš jų nėra gavę nė vie
nos knygos.,

Varųųtėnų klubo - skaityklos patalpos paverstos grūdų sandėliu.
Kuršėnų bibliotekos patalpose netgi nėra kėdžių ir skaitytojams tenka 

skaityti stovint. Ne geresnė.padėtis ir kitose Šiaulių apskrities vietose.
„ . v /"Tiesakovo 30 d./

Ib naujų knygų išleista J, Stalino knyga apie tris pagrindinius parti
jos lozungus valstiečių klausimu./"Tiesa” kovo 30 d./

Maža vestuvių. •

Laiške iŠ Lietuvos pranešama, kad 1946 m. Sagotosios.parapijoj, tu
rinčioj apie 3»000 gyventojų, teįvyko vos vienerios vestuvės./"Ziburiai"/ .
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L i ė t. u v i ų r ašy to j ų . s u v. a ž i avimas , Š.m, 
liepos 11-12.dienomis.Augsburge įvyko lietuvių rašytojų tremtinių suvažia
vimas, i kur i, nežiūrint visų nepalankių sąlygų, suvažiavo gausus rašytojų 
būrys*. Suvažiavimas, pradėtas iškilmingomis pamaldomis, laikomomis kun. prof* 
Ylos, Po.pamaldų atidarytame iškilmingame suvažiavimo posėdyje, vadovauja
mame išrinkto suvažiavimo prezidiumo iš rašytojų P, Kiršos, H, Radausko, 
Jankaus, V, Prosčiūnaitės ir Jurkaus, prof. Skardžius paskaitė išsamia pa
skaitą tema: "Martynas Mažvydas ir jo reikšmė- lietuvių raštijoje".

~Po paskaitos.suvažiavimas buvo sveikinamas įvairių lietuvių ir už-
• ..s^epiečių organizacijų atstovų. Sveikinimais buvo užbaigta iškilmingoji su

važiavimo. dalis. Po jos prasidėjo darbo posėdžiai,'-buvo padaryti. įvairūs 
pranešimai ir įsteigtas kultūros fondas priimti įvairūs nutarimai ir nauji 
nariai į rašyto jų. draugi jų.- Taip pat išrinkta nauja /Valdyba ir ki’ti orga
nais į valdybų įeina: St. Santvaras, P.Andriušis, H, Radauskas, B. Brazdžio
nis, Nyka-Nyliūnas; kandidatai - kun. prof. Yla ir A, Rūkas,- Suvažiavimo' 
.dalyviams.buvo, išdalintas rašytojų metraštis "Tremties Metai'", .pažymėtinas,

■ kaip iš-viso pirmas toks lietuviškosios spaudos.gyvenime. ■
.'.į suvažiavimų buvo atvykus taip pat dr, Vydūnas, kurį suvažiavimo . 

dalyviai'pasitiko su didžiulėmis • ovacijomis, ’ ... $
Pirmųjų suvažiavimo dienų buvo paminėta lietuviškos knygos sukaktis, 

surengiant literatūrinį vakarų, kuriame dalyvavo rašytojai ir dramos akto
riai. Scenoje- , papuoštoje pirmosios lietuviškos knygos dekoracija - Maž
vydo Chatekizmuso prasty szad’ej - pasidė dr. Vydūnas, kurio pasirodymų su
tiko ilgai užtrunkančios ovacijos. Scenoje stovėjo baltas, kaip obelis, Se
nelis, lietuviškojo rašto veteranas, o į klausytojus prabilo galinga ir tau
ri dvasia, žmogus be materijos. Kalbėjo apie rašytojų, jo vaidmenį ir san
tykį Su skaitytoju. Iškalė žmogaus esmų ir vedė klausytojus į tiesos ir 
gėrio pasaulius. Vydūnui baigus, scenoje pasirodė dramos aktorius H. Ka
činskas, 'atmintinai išdeklamaves Mažvydo katekizmo* prakalbų, veik puse. ' 

.. SuohelaiČio "Metų", ir Antano Baranausko "Anykščių šilelio" ir atskleidęs 
mūstį senųjų raštų grožį. - ‘ • '■ ■ ■

Antrųjų suvažiavimo dienų dalyviams buvo surengtas koncertas'.,. SuVa- 
. žiavimas.. praėjo pakilioje nuotaikoje" ir dalyviams paliko gilų įspūdį ir su

žadino pasiryžimų-dar uoliau ir tobuliau su plunksna rankoje kovoti už lai
svų Tėvynės ateitį. - - • , •

. ■ . L. i e t u- v i a i skautai t r e m t y j e . Po vokiečių 
„kapituliacijos ir tremtiniams susibūrus į stovyklas drauge su įvairių.lie

tuviškų. .organizacijų'.kūrimu bei atkūrimu buvo .atkurta ir Lietuvos. Skaptų 
Sąjunga, kuri š.m. liepos 6-7 dienomis sušaukė jau trečių suvažiavimų; 
tremtyje. Sąjunga pradžioje ' aktyviai pasireiškė britų zonoje, bet vėliau 
neatsiliko ir kitų vakarinių zonų lietuviškas jaunimas ir LSS veikla išsi
plėtė plačiu mastu. Dabar beveik kiekviename lietuvių tremtinių centre ranr
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dasi ir gražus skautiško lietuvių jaunimo būrelis.
LSS yra užmezgusi ryšius su Tarptautiniu Skautų biuru ir stengiasi 

sueiti į kontaktą su kitomis skautų organizacijomis. Santykiuose su kito
mis lietuviško jaunimo organizacijomis vadovaujamasi ideologiniais prin
cipais ir tolerancija.

78 lietuviai skautai į Prancūziją. 
Po 'įtempto laukimo paaiškėjo, kad lietuviai skautai turi teisų dalyvauti 
6-jame tarptautiniame skautų sąskridy, kuris rugpiūčio 9-21 dienomis 
■įvyksta Moissono miške prie Paryžiaus, į šį sąskridį vyks 78 lietuviai 
skautai. Šiuo metu LSS vadovybė rūpinasi dokumentų išgavimu ir vykstan- 
čiųjų paruošimu. Taip rengiama nasivežimui ir visa lietuviams reikalinga 
informacinė bei propogendinė medžiaga. Ir šiuo atveju nebus pamiršta pa
informuoti pasaulinį skautu sąskridį apie dabartinę Lietuvos ir jos skau
tų padėtį, ; '. . •

l • • • . ■ ,

DP Kanadon. Šiuo metu Vokietijoje verbuojami darbininkai 
/tik miško darbams/ ir į Kanadą.. Formaliai reikalaujama, kad jie būtų miš
ko darbą jau dirbu ir jį gerai žinotų, kad būtų gero sveikatos stovio ir 
politiniai švarūs. Užsirašiusius patikrina kontrolinė komisija, tačiau 
daugiausiai dėmesio tekreipia į sveikatos stovį. Darbininkai imami■tik iki 
40 metų amžiaus. Išvažiuojantieji pasirašo sutartį, pasižadėdami išdirbti 
vienerius metus. Kelionė Kanadon nemokama. .

Į Kanadą atvykusieji darbininkai bus traktuojami, kaip Kanados dar
bininkai. Jiems bus mokamas su.jų lygus atlyginimas, vienodi išskaitymai 
ir įvairios teisės. Atvykusieji bus aprūpinti patalpomis ir būtiniausiais 

•kultūringam žmogui patogumais. Pats darbas apsiribos malkų plovimu, jų 
• š tabeli avimu ir pergabenimų; Uždarbis, turint galvoje gyvenimo standartą, 
yra neblogas.- Norintieji po 5 metų galės gauti Kanados pilietybę.. ’Pirmuoju 
transportu lietuvių išvyksta'82. • visą verbavimo ir pervežimo darbą organi
zuoja ir tvarko IG-CR organizacija,, kurios tikslas yra pagelbėti-pabėgėliams 
susikurti žmoniškesnes sąlygas ir atgauti. laisvo jo žmogaus teises į darbą 
ir normalų gyvenimą. Lietuviai Kanadon noriai važiuotų, •

..Ir į Olandiją. IGCR Valdyba Londone nutarė, kad ir 
Olahdija turinti priimti priimti DP. Olandija sutikusi priimti 5000 mote
rų, ir: 3.500 vyrų tekstilės pramonei, kasykloms, metalo pramonei, ligoni
nėms,1 namų ūkiui ir amatininkų. Buvo sudaryta DP delegacija, kuri nuvyko 
į Olandiją vietoje patirti darbo ir gyvenimo sąlygų. Delegacija nuvyko 
tiesiai 'į Amsterdamą, kur jai teko išbūti 3 dienas, apžiūrint įvairias Įmo
nes ir patį miestą. Delegaciją priėmė Amsterdamo burmistras, pasveikinda- 
mas.':.jos dalyvius ir prižadėdamas į Olandiją atvažiuosiantiems globa ir ga
limai geriausias sąlygas. Olandija sparčiai žengia grįždama į prieškari
nio gyvenimo sąlygas. Atrodo, kad čia įsikūrusiems nebus labai blogai. Di
džiausias. olandų rūpestis yra butų trūkumas._ Žinoma, naujai atvažiavusiems 
teks realiai su tuo klausimu susidurti ir pavargti pastogės beieškant. 
Delegacijos nariai tarp kitako aplankė, koletą ligoninių, ""kurių vienoje ra
do ir keturias joje dirbančias lietuvaites, prieš keletą dienų atvykusias.

Tarp UNRRAos ir - IRO .. Š.m. liepos 1 d. UNRRA baigia savo die
nas ir jos darbą perima. IRO /Tarptautinė Pabėgėlių Organized ja/, kurios 
tikslas yra.mažiau rūpintis pabėgėlių šelpimu, daugiau jų ateities patiki
nimu,’emigracijos bei repatriacijos reikalais. Kol kas IRO efektyvaus vei
kimo dar.- ne pradėjo. Tebevyksta organizaciniai ir paruošiamieji darbai. 
’ • * ■' .C ,' ■ ’ ■ : • ' •
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Tremtiniai žiuri į IRO vis dar su lūkesčiu, baime ir spėliojimais. Visose 
trijose zonose tremtinių globą Šiuo metu jau perėmė kariuomenė. Atrodo, 
kad Iro nebus, leista vienai rūpintis tremtiniais. Bijomasi per didelės jos 

■•kompetencijos pasireiškimo. Atrodo, kad IRO didžiausias rūpestis, susijęs 
. su .politiniais pabėgėliais,. bus jų emigracijos klausimas.

NNRRAai prikišama, kad.joje buvo susisukę lizdus komunistai ir kad 
:jos administracinis aparatas, buvęs labai brangus. Jis suėądaves žymių dalį 

.'pinigų, .skirtų šalpai. Tačiau yra pasiūlyta IRO priimti UNRRAo‘s paruoštą 
personalą, su kuo yra laikinai sutikta, IRO buvo įteikti tremtinių memo
randumai, kuriuose buvo tikinama, kad .tremtiniai patys gali atlikti visą 

„ globos paskirstymo darbą. Tuo būdu sumažėtų ir labai atpigtų administršei
nis aparatas. Šis argumentas skambėjo■įtikinančiai ir IRO'kon-frencija ža
dėjo svarstyti ir pravesti principiniai klausima,, kad'tremtiniai būtų i- 

‘traukti, į IRO darbą.
• g Vienas iš svarbių IRO uždavinių būsiąs pravesti, patikrinimą ir iš
aiškinti tuos asmenis^ , bei jų grupes, kurie įvairiais būdais kliudo kitų 
asmenų repatriaciją. Sitai turi būti atlikta kaip galima greičiau,

IRO žinion atitenka du laivai, kurie bus naudo j ami, pabėgėlių em'igra- 
; bijai. Bus stengiamasi parūpinti ir daugiau laivų.

Nustatyta, kad DP normos /maisto ir aprangos/ neturinčios būti ma
žesnės,, kaip vietinių gyvento jų. vokiečių, kad DP jaunuomenė turi .’gauti pro
gų lankyti mokyklas i‘r DP galėtų atlikti tikybines pareigas.

IRO būstine yra rekomenduojama Ženeva Šveicarijoje. *

’ ' LTB VK memorandumas p r i i m. t. a s dėmesin,' 
Ryšium su paraginimu DP repatrijuoti Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Vyr. 
Komitetas, gęn. Klay įteikė memorandumą, išdėstydamas priežastis, dėl kurių 
tremtiniai negali grįžti į savo tėvynes. Šiomis dienomis gen. Clay štabo' 
pavestas pik, Mikelson- atsiuntė raštą, patvirtindamas LTB VK memorandumo 
gavimą, ir .pranešdamas, kad į memorandume iškeltas mintis bus atkreiptas 
reikiamas dėmesys. /"Tėviškės Garsas" 1947.VII,J./

' L i ū d n i S k'a i č i a i' . Tautinės Martirologijos skyrius,., 
vadovaujamas J. Rimašausko, baigia ruošti medžiagąspocialiamleidiniui' 
apie, kacetus,. priverčiamojo .darbo stovyklas ir kalė jimus, o taip pat' ir 
•apie. juose kalintus ir žuvusius lietuvi us. Surinktoji medžiaga-liūdijay 
kad.'lietuviai yra kalėjų Į6 kabotų, 1J-privėrė, darbų stovyklų ir 74 sun-r 
k’iųju darbu ir policijos kalėjimuose ./viso 103/. Per tas įstaigas yra pra
ėję .29.500‘lietuvių, /"Tėviškės Garsas" 1947./11,10/

: Norima i t e į s i n t j. L i e t.'' Politinių 
Kali n i ų . s g‘ą . Birželio 26 d. Lietuvos Antinacinė.s Rezistenci
jos bei Politiniu Kalinių S-gos-C. V-ba įteikė amerikiečių karinės valdžios 
skyriui ('Information'and Investigation Branch" pranešimą, apie šios sąjun- - 
gos įsikūrimą ir-veikimą; apibrėžiant jos. charakterį ir tikslus,, pridėjus 
sajūngos įstatu vertimą ir duodamų pol.- kaliniams pažymėjimų pavyzdi. 
/T.G..<1947.VII.‘1O/ • . , ,. . . .. J. ,

Tarptautinis DP l'ai k r a š f į s . Tarptautinė
DP laikraštininkų sąjunga pradėjo leisti bendrą DP laikraštį /estų, latvių, 
lietuviu, ukrainiečių lenkų ir jugoslavų/ vokiečių, kalba,, kurio tikslas- ' ’ 
yra. žadinti solidarumą tarp šių tautybių grupių ir atremti vokiečių puoli
mus bei supažindinti juos su tremtinių gyvenimu ir.rūpesčiais. Sis laikraš
tis pavadintas "Im Aussland",.redaguęja redakcinė kolegija, lietuviškasis’ 
redaktorius - p. Al, Ląikūnas, vyr. redaktorius Andrėjs Rudsis.
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Patik Tinimas britu zonoje. BBC praneša, 

kad britų zonoje Vokietijoje ir Austrijoje speciali komisija patikrins 
visu ten gyvenančiai. DP ir karo belaisvių dokumentus. Pavesta patikrinti 
visi karo/belaisviai, kurie tarnavo vokiečių kariuomenėje'ir pabėgėliai 
iš rytų Europps^ir Balkanų. Tuos, kuriuos komisija pripažins karo nusi- 

išdavikais, išduos atitinkamų valstybių vyriausybėms, /"Min-

IJ cp a g r is tas š m e i 'ž t a s . Š.m. birželio mėn. 16 d, 
Nr. 96 "Kasseler Zeitung" įdėjo savo vyr, redaktoriaus pasikalbėjimų su 
su dr. Auerbachu, Bavarijos valstybės komisaru pabėgėlių reikalams. Vyr1. 
redaktorius paklausė, kodėl DP pegrįžta namo’ir tebelaikomis-stovyklose. 
Dr..Auerbach atsakė: "Baltijos valstybių-DP didžiausia dalimi sudaro di
deli pavojų Europos.taikai, neš jie nėra jokie prievarta išvežtieji, bet 
užsimaskavet fašistai. Pirmiausia reikia juos patikrinti, ar jie ^nėra ko
voju už Vokietijų ir SS eilėse netarnavų. Kaip tik iš jų eilių išeina vaiz
būnai ir, kaip Bavarijoje, jie labai daug padarė apiplėšimų. Dėl to ken
čia padorūs-DP."

Toki neteisingų, galima sakyti, begėdišką pareiškimą apie muš pa
darė žmogus, kuriam pavesta rūpintis pabėgėlių ir DP reikalais, ir kuris 
vyksta į Ameriką atstovauti Vokietiją Žmogaus Teisių Lygos kongrese. Ne
reikia aiškinti, kiek toks žmogus, nuvykęs į JV, gali mums pakenkti. 
/"Mintis" 1947.VII.5./ ‘

UNRRA-os parama komunistams'. Ingolstadt e ge
gužės 1d. komunistai norėjo suruošti minėjimą. Mieste jie niekur negavo 
salės, patys vokiečiai jiem nenorėjo duoti. Tada juo_s priėmė ŲNRRA-os 
direktorius ir užleido jiems DP patalpų salą. /"Eltos Biuletenis"Nr.7/

Kaip elgiasi voki e" čia i. IP žiniomis Flens- 
burge įvykusioje konferencijoje Schleswig—Holšteino apygardos aprovizaci- 
jos šefas britas kapitonas iškėlė tokį faktą: ' ■

Vokiečiai dirbą Hilfernaeruhgsamte- sąmoningai. blogino DP maitinimą. 
Tai, kapitono nuomone, ūkiškai -politinis vokiečių sabotažas. Pasirodo, 
vokiečiai Mil. G-overnement klaidingai informavo apie sandėliuose esančias 
maisto atsargas ir geresnius, produktus skyrė vokiečiams. Pav., ilgą metą 
miltus, numatytus DP, skirstė nereguliarią! ir neproporcingai. Bulvių ir
gi DP ilgą metą negavo. DP bulves valgė vokiečiai, o DP buvo maitinami 
griežčiais. Tas pats ir su kitais produktais,. Pav., švaraus cukraus vie- . 
ton davė nevalytą ar sudrėkintą cukrų. - Keletas vokiečių pareigūnų suimta.

Lietuvių opera anglams.’.Lietuvių tremtinių’ 
opera gastroliuoja po lietuvių kolonijas su. "Sevilijos kirpėju". Detmolde 
dalyvavęs operos.spektaklyje baltų tremtinių centrinės tarybos pirmininkas 
anglas G. Lamout Watt pakvietė operą surengti spektaklį anglų kariams.

Lietuvių tremtinių baleto teatras, 
kuris buvoi įkurtas š.m. birželio 9 d.Augsburge įvykusio Lietuvos valsty
bės teatro baleto artistų tremtyje suvažiavimo metu, savo darbą pradeda 
su trijų veiksmų Delibes baletu "Coppelia", kurio premjera tremtyje įvyks-1 
ta š.m. liepos 28 d. Augsburgeį . • . ■ . ’

V e r b'u o j a /ag e n’t d s , Pas vieną iš stovyklos pašalintą 
klaipėdiėtį lietuvį atvyko vienas vokiečių advokatas ir pasiūlė jam įstoti 
į komunistų partiją. Kaip toks turėsiąs važinėti, klausytis pasikalbėjimų 
ir žmonėms aiškinti apie komunistišką rojų. Už tai būsiąs gerai atlyginamas
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37ANGLIJA. > :
Pi'rmieji. lietuviai .išeiviai. D . B r i - 

t a n i j o j e,. Buv. caristinės Rusijos režimas daugelį.lietuku buvo 
privertęs emigruoti, tačiau taip viliojanti Amerika: ne visiems buvo pa
siekiama. Daugeliui, pritrūkus kelionei lėšų, teko apsistoti Anglijoje, 
Čia jie daugiausiai Įsikūrė didesniuose miestuose Anglijoje.ir Škotijoje. 
Prieš didįjį karą Škotijoje gyveno apie 8.000 lietuvių ir pačioje Anglijo
je apie 4.‘0Q0. Nepriklausomybės laikais D.Britanijoje gyveno apie 10.000 
lietuvių. 1905 m. Londone Įsikūrė pirmoji lietuviška parapija. Kiek vėliau 
Įsikūrė ir kita lietuviška parapija Škotijoje - Mosehde. Buvo bandoma kur
tai ir lietuviškas organizacijas, bet jautėsi didelis trūkumas inteligentinių 
pajėgų, tad ir šiuo metu teveikia tik lietuviškos darbininkų ir katalikų 
organizacijos. Lietuviškų mokyklų D. Britanijoje nėra. Kai kur lietuviai 
kunigai buvo išsikovoję teise atvykti i mokyklas ir dėstyti vaikams tiky
bos pamokas lietuvių kalba, "Rūtos" organizacija buvo pasiėmusi'iniciaty
vą mokyti vaikus lietuvių kalbos. Taip pat ir spauda lietuvių išeivija D, 
Britanijoje-negali didžiuotis. Ten išeina jau nuo 1914 savaitaštis "Iš
eivių Draugas", leidžiamas Škotijoje, Belshill mieste, kuris tačiau neapi
ma platesnio visuomeninio gyvenimo ir yra grynai religinio turinio. Po šio 
karo, atvykus didesnei grupei lietuvių intelektualų, jaučiamas ir kultūri
nio gyvenimo pagyvėjimas. Veikia Lietuvių Taryba Londone, Įsikūrė Lietuvai 
Gelbėti Draugija, sudaryta Pabaltijo Taryba, Londone išnuomotos patalpos 
lietuviškam klubui.,. Įsteigtas sporto ir socialinis klūbas, išleistas lei
dinys "Apžvalga" ir laukiama suorganizuojant Lietuvių Sąjungų, Veikia Lon
dono Lietuvių Federacija, kuri apjungia visas D. Britanijoje esančias lie
tuvių organizacijas. Į ją Įeina visų lietuviškų organizacijų valdybos. Jos 
renka iš savo tarpo federacijos valdybą. Daug vilčių dedama Į dabar atvy- - 
kusias ir-atvykstančias naujas lietuvių pajėgas.

Anglai nustebinti. Mūsų tautiečiai, nuvykę i D. 
Britaniją, jau Įtraukiami į darbus ir pradeda geriau pažinti gyvenimo* są
lygas. Ne visi yra vienodai pate_nkinti. Iš gaunamų laiškų reikią konstatuo
ti, kad labiausiai yra nusivylę gyvenamomis patalpomis, Daugumoje yra apgy-. . 
vendinami stovyklose, vadinamosiose bačkose. Tai yra išilgai nuplautos bač
kos pavidalo namukai, padaryti iš cemento. Taip pat cementinėmis grindimis. 
Nepaprastai niūrūs ir šalti. Tokioje nedidelėje ir neatidalintoje bačkoje 
apgyvendinama po 12 žmonių, Baisu laukti Žiemos.Darbų-.pasirinkimas nesąs 
didelis. Kol kas skiriami i darbus tik žemės ūkio ir ‘sunkaus molio bei ‘ang
lies kasimo srityje. Žmonės noriai veržiasi i darbą, nes5 gyvenantieji per
einamose stovyklose ir vis dar nepaskirti darbams, gaudami po 5 šil, i sa
vaite, vos teįstengia rūkalų nusipitkti. Anglai domisi lietuviais ir iš vi
so Pabaltijo■tautomis. Pasirodo, kad jie apie šias tautas labai mažai žinojo 
ir nuogąstavo laukdami atvykstant kažkokių barbarų. Dabar jie jau ima susipa
žinti su nūsųsiekimais ir išgyvenimais šio karo metu. Tai nuopelnas mūsų 
tautiečių gero susiorgani žavimo irir mūsų kultūrinės reprezentacijos su
pratimo. Nuvykusieji tuoj pradėjo ruošti koncertus, parodas, į kuriuos ang
lų visuomenė gausiai lankosi. Štai, vi-eno anglo, stovyklos komendanto Mr. 
White, atidarant PabeltiečJų parodą, pasakymas: "Visą gyvenimą esu dirbęs 
bendrabučių administracijoje, visą laiką turėjau daug rūpesčių ir vargų,' • 
tačiau dabar - pirmą kartą mano gyvenimo turiu reikalą su žmonėmis, kuriuos ‘ 
administruoti yra tik malonumas..Ir todėl’aš prašau jus, čia susirinkusius 
anglus, kai išeisite iš šios parodos - plačiai' ir garsiai apie tai paskelbti." 

Ir anglų spauda šiuos pabaltiečių pasirodymus plačiai mini.
. : , ■■ ‘7:

38



TT-'j V-'V■ .'v- :'

38
Lietuviai skautai Vidurinės Angli

jos skautu sąskrydyje. Iš Greveno, Luebecko, Lehrtes: 
ir kitų anglų zonos vietovių daug skautiško jaunimo išvyko Anglijos. Vos 
tik nuvykus, gegužės .26 d. čeko mūsų- skautams susibarusiems po 39 "Herkaus 
Mentės" draugovės vėliava, skutininkui R-. Spaliui vadovaujant, dalyvauti 
didžiuliame Vidurinės Anglijos skautų apygardos sąskrydyje. Jame dalyvavo 
per 2.000 anglų skautų, vyriausioji Anglijos Imperijos skautų vadovybė, 
daug ankštų svečių ir šiaip žiūrovų. Mūsų skautų dalinys buvo vienintelis 
iš svetimšaliCį. Jam teko dalyvauti parade-su savo vėliava, programoj su 
vaizdelių "Lietuva" /laisvoji Lietuva, okupacijos metu skriaudžiamas lie
tuvis, tremtiniai/* Mūsų tautiniai šokiai, dainos, o ypač liūdnąsias die-' 
nas primenąs vaizdelis anglams padarė gilaus įspūdžio, Po savo kalbos pats 
vyriausias Anglijos Imperijos Skautininkas aplankė lietuvius skautus ir 
kiekvienam paspaudė ranką. Per garsiakalbį vienas lordas, mūsų programai 
pasibaigus, pasakė miniai, kad pamatų jų skausmą, turime jiems padėti grįž
ti ‘į .laisvą Lietuvą. Tarp daugybės anglų vė'liavų buvo ir mūsų trispalvė. 
/"Eltos Biuletenis" Nr. 7 /

ŠVEICARIJA...

L i et u v ės skautės Šveicarijoje. Kal
nuotame Šveicarijos kampelyje, Adelbcdene yra Tarptautinės Skaučių Orga
nizacijos namai. Šią, vasarą ir mūsų skautėms /?/ teko ten pabuvoti. Ten 
jos išgyveno porą savaičių drauge su dar .13 kraštų skaučių atstovėmis. Joms 
nebuvo daryta jokio skirtumo, atvirkšžiai, lietuvės skautės buvo labai ma
loniai- priimtos. Musų skautės papasakojo kitų kraštų skautėms, apie mūsų 
Tėvynės skriaudą ir tremtinių vargus'. Ypatingą užuojautą rado jos pas Airj_ 
jos skautes Tuo metu ten buvusi viena Čekoslovakijos skautė nebesiderino 
prie jaukios skaučių šeimos. Už vadinamosios "geležinės uždangos" skautai 
tebeveikia ti Suomijoje ir Cekoslovakijo-je. Minėta čekoslovakė visas skau
tes labai nustebino, pareikšdama, kad, jos nuomone, skautų šūkis - Dievui, 
Tėvynei, Artimui 7 yra visai nevykus. Iš jo reikėtų išmesti Dievui ir Tė
vynei, nes dabar. Čekoslovakijoje Dievas kitaip suprantamas, o Tėvynė esan
ti visas pasaulis. Sekančiais metais įvyksiančiame skautų suvažiavime če
ko slovakai skautai pasiūlysią tą. šūkį pakeisti, būtent, išmetant iš jo - 

, Dievui ir Tėvynei.

DANIJA.

K v į e č i a.m as' lietuvis į Daniją. į Dani
jos katalikų vyskupą Suhr buvo kreiptasi, kad jis padarytų žygių dėl liet, 

..kunigo Martinkaus įsileidimo į Daniją ten esančių lietuvių aptarnavimui. 
Neseniai gautas Delegatūroje atsakymas, kuriame prašoma lietuvio kunigo, 
galinčio pastoviai apsigyventi lietuvių stovykloje Dragsback ir iš čiaap- 
tarnauti visoj Danijoj esančius lietuvius. Pageidaujamas lietuvis jėzui
tas. kuriam visokeriopos paramos galėtų teikti Danijos jėzuitai, gyveną 
įvairiose krašto vietose. /"Lietuvių žodis" 1947.VI.26/

ŠVEDIJA.

Š.m. liepos 24 d. mus aplankė ir L.D.Š. Stockholmo skyriui padarė, 
'įdomų pranešimą viešnia iš Amerikos, p. Elena Devenienė, kuri į Švediją 
užsuko, būdama pakeliui į Vokietiją. P. Devenienė šiai kelionei yra įga
liota Amerikos Lietuvių Tarybos, Amerikos Lietuvių Susivienijimo Sandaros, 
Tarptautinio Pabėgėlių Komiteto ir kitų Amerikos lietuvių organizacijų su
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tikslu aplankyti tremtinių stovyklas Vokietijoje, tiksliai patirti jų są
lygas ir kalbėti už juos į karines valdžias ir IRO atstovus jų greites
nės emigracijos ir grąžinimo i normalias gyvenimo sąlygas klausimais.

Iš įdomaus ir išsamaus'p, Devenienės pranešimo apie nuotaikas ir 
visų lietuviškų organizacijų Amerikoje varomą darbą paaiškėjo, kad šiuo 
motu Amerikos lietuviai yra nusistotų rūpintis mažiau savo brolių tremti
nių šelpimu, kuris.juos buvo privertus tapti išmaldos laukiančiais, bet 
viską daryti dėl galimai greitesnio jų įkurdinimo emigracijai palankiuose 
kraštuose, -žinoma, nepamirštant pirmoj eilėj visą laiką įmanomiausiais bū
dais kelti Lietuvos laisvės ir jos suverenumo vykdymo atstatymo reikalą.

P. Devenienė prašė pasitikėti Amerikos lietuvių daromais žygiais, . 
jei jie išoriniai ir atrodytu neefektyvūs, Jų nuopelnas yra, kad Ameriko
je atsiranda vis daugiau ir daugiau svarių balsų, kurie už mūsų reikalą 
kalba. Labai didelis darbas yra. padaryti ir didelių sumų reikalauja, kad 
tie svetimi ir įtakingi žmonėn už mus kalbėtų. Taip pat p, Devenienė pa
tikino mus, kad Amerikos lietuviai yra labai nuoširdūs ir artimi tremti
nių reikalams, kad tik juos, taip seniai emigravusius iš Lietuvos, reikia 
mokėti suprasti ir nereikia nustebti, kada jie vieną ar kitą reikalą mato 
kitokioje šviesoje. ‘

Prieš atvažiuosiant į Stockholmą p,-• Dev cni enė aplankė provincijos: 
lietuvių'kolonijas Geteborge, Eskilstunoj ir kitur.

Švedijos lietuviai linki p. Devenienė! kuo didžiausios sekmos gi- . 
nant tremtinių ir lietuviškus reikalus■Vokietijoje ir kitur-.

AMERIKA.

Amerikos Lietuvių Tarybos Žygiai. , 
Birželio 7 d, "Naujienų” numeryje piktinamasi, kad IRO, dar nepradėješ .re
aliai tremtiniais rūpintis, jau daro sprendimus, kurie tremtiniams yra ne
palankus, Laikraštis rašo: "Laikinoji IRO komisija padarė labai•kenkšmin- ■- 
gų patvarkymu. Viena, ji sako, kad IRO šelps tremtinius, kurie atsidūrė ' 
svetimuose kraštuose dėl fašistų persekiojimo. Tuo gi tarpu yra faktas, 
kad fašistų ir nacių persekiojimai yra pasibaigą, bet milžiniška dauguma 
tremtinių vis tiek negali sugrįžti į savo tėvynes dėl to, kad jos yra pa
tekusios po bolševizmo letena. Tie tremtiniai yra totalitarinio despotizmo 
auka. Komisija toliau draudžia-tremtiniams agituoti prieš grįžimą namo. 
Tai reiškia žodžio ir spaudos laisvės varžymą. Amerikos Lietuvių Taryba 
pareiškė, protestą prieš šituos dalykus. Tremtinių teises gina ir specia
liai tam reikalui sudarytas iš žymių amerikiečių komitetas. "Refugee Def<pn- 
ae Committee". Komiteto delegacija lankėsi Washingtone ir informavo vals
tybės departamento ir kongreso.narius".

Pasaulio lietuvių k uvl t ū r.o s paroda, 
kuri yra ruošiama Lietuvių Tautinio Muziejaus Čikagoje iniciatyva ir bus 
atidaryta šio. rugsėjo 21-27 dienomis, kaip rašo "Draugas" turės būti la
bai įdomi. Joje bus išstatyti seniausi ir naujausi spaudos, įvairiausios 
tautodailės, pašto ženklų, uniformų ir kito.ki eksponatai. Parodos inicia
toriai yra užinteresuoti gauti-galimai daugiau tremtyje išleistų leidinių 
ir laikraščių. Ypač pageidaujami būtų priešnaciškos rezistencijos slapti 
laikraščiai, ;kurie sugebėtų lietuvius komunistus Amerikoje įtikinti, jog 
lietuviai nėra buvę naciais. Eksponatai siunčiami adresu:. J,K, Encherui 
4401 So.- Mozart St Chicago III U.S.A.
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įkurta Pabaltiečių Federacija*" Ne
priklausomos Lietuvos" 58 Nr. pranešiau Kanados Lietuvių Tarybai Montrea- 
lyje buvo kilus mintis steigti bendra Rytų Europos tautų organizaciją, 
tikslu imtis žygių prieš Rytų Europos tautų pavergimą, tačiau pasirodė, 
kad toje organizacijoje veikliausi yra pab ai t iečiai, gi slavų kilmės gy
ventojai, mažzi pažindami dabartinį jų kraštų valdovą, turi kitokius po
sūkius. Tokiu būdu pabaltiesiems vieniem teko susiorganizuoti į vienetą, 
kuris angliškai pavadintas: "Federation of: Baltic Canadians".

Toronto mieste susirinkus pabaltrečiams, pasiryžūsiems kovoti už 
Pabaltijo tautų.išlaisvinimą ir už pabaltiečių tremtinių į Kanadą emigra
cijos palengvinimą, dalyvavo parlamento narys Larry Skey ir Pabaltijo kon
sulai, Mr. Skey savo pasakytoje kalboje ragino lietuvius ir kitus pebal— 
tiečius kreiptis į vyriausybą, prašant emigracijos palengvinimo, Kanados 
Pabaltiečių Federacij ai. Vadovauja latvis Spielberg. ■ Iš lietuvių - Frenze-; 
lis, Jokūbynas, Pundžienę, Margis ir Motiejūnienė.

URUGVAJUS.- . < . ■/ ' . ; -:

J u a n Edmund Miller ž.inomas Urugvajaus 
žurnalistas yra taip pat gerai pažįstamas Urugvajaus lietuviams, kaip lie
tuvių tautos simpatikas ir jos laisvės reikalo gynėjas. Jovadovaujamoje' 
radijo valandoje "Mūsų veikimo siela" be socialistinių idėjų skelbimo 
/jis socialistas/ kalbama taip pat dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo. 
Perskaitę Urugvajaus Lietuvių Tarybos jam įteiktą knygą "Lietuva kryžminė
je ugnyje", jis pareiškė, kad savo kukliomis pastangomis-prisideda prie .... 1 
kovos, kuri-vedama už Lietuvos laisvės atgavimą. Jo nuopelnu lietuviams 
yra leista valandėlė per Urugvajaus radiją, kuries metu tautiečiai gali 
išgirsti eterio bangomis siunčiamą lietuvišką žodį. Atidarant šią valan
dėle į lietuvius prabilo dr. Lauro Cruz Goyda, būvąs Urugvajaus 1-sis se
kretorius Tarybų Sąjungoje ir autorius knygos ''Rusija iš vidaus" Jis kal
bėjo ispaniškai. Lietuviškai kalbėjo "Keleivio" bendradarbis Mikas Krasins.- 
kas.

BRAZILIJA.

Emigracijos dienos 'B ra z i 1 i j oje .Iš 
Brazilijos gaunamų laiškų laiškų autoriai maždaug šitaip nušviečia įsikū
rimo ir gyvenimo sąlygas Brazilijoje; Šiuo metu į tą kraštą pateko iš Eu
ropos ir nedidelis skaičius lietuvių tremtinių. Pirmieji 90. gavą iš brazi- 
liecių komisijos vizas, buvo veltui atvežti "Intergovernmental Committee 
of Refugees" ir dar gavo po 10 dolerių pašalpos. Atvykusieji buvo paimti- 
Sao Paulo gyventojų lietuvių biznierių įvairiems darbams. Nors breziliečių 
komisija reikalauja tik darbininkų žemės ūkyje, bet darbą gali gauti kiek
vienas laisvai, kuris turi kokią nors specialybą. Atvažiavusiųjų ta prasme 
nesuveržo.Ypač čia lengvas įsikūrimas įvairiemsvtechnikams. Vargas čia in-', 
teligentui be jokios apčiuopiamos specialybės. Šiaip jau užsieniečiai Bra
zilijoje naudojasi plačiomis teisėmis. Pati Brazilija - tai neribotų gali
mumų, neišnaudotų didžiulių turtų ir laimės šalis. Galima’joje paskąsti 
skurdžiausiojė minioje ir galima, turint energijos ir sugebėjimų, susikur
ti turtingą ir ,gražų gyvenimą. Šiuo metu Brazilijoje yra prasidėjusi eko
nominė krizė, bet yra didesnių bėdų naujai besikuriantiems. Tai butų klausi
mas. Ir Sao Paulo ir kituose Brazilijos miestuose nepaprastai sunku‘gauti 
gyvenamas patalpas. Be to, dauguma atvykusių, kaip beveik visi ateiviai iš 
Europos, suserga čia kepenų liga. 

• - ■ .
. ... - - . .-to-d į ■ ■ ' r

- < A ■> •> *<** ■ • -
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į VA IVR IOS ŽINIOS .

K o m u n i s t i n e s b p.a u d o s sportus...
Latvių salpos kųmitętas padavę Švedų vyriausybei prašymų, kad ji -leis-’ 

tų 15 latvių pasiruošti švedų pradžios mokyklų mokytojais, del ko komunis
tų organas "NY DAG" supyko: , •. . ■ 1 <.'■

"Mes negalime manyti, kad vyriausybė tų prasymųupatenkins..Siam rei
kalui numatomi latviai yra tikriausiai tie, kurie į Svedijų atbėgo-todėl, 
kad nenorėjo pasilikti savo krašte, kai iš ten naciai^vokiecių buvo išvy
ti. Laikraštyje, paskelbusiame šį latvių komiteto prašymų, taip pat mini— ' ' 
ma, kad vyriausioji mokyklų vadovybė planuoja ir estus pradžios mokyklų 
mokytojus padaryti, švedų pradžios mokyklų mokytojais. Toji.pati karaktė- 
ristika didžiumoj e.tinka ir jiems, kaip ir latviams. . ..

Jeigu tai tikra, kad vyriausioji mokyklų vadovybė^mėgina ta pusiau, 
arba visai fašistinį pabaltiecių elementų įsileisti į švedų pradžios mo- ■ 
kyklų-.mokytojų tarpų, tai. tas puikiai rodo, kaip nesugeba spręsti apie - <
žmonės ...Vyriausybe ’ti.ems^busimiems latvių pradžios mokyklų Mokytojams’ 
turį nurodyti, kad. jų krašto mokytojai tikriausiai labiau reikalingi, ne
gu Švedijoje."

T šitų komunistų tezę švedų dienraštis "DAGENS NYHETER" liepos 18 d. 
replikuoja:' _ ’

"Taip, gal būt ir Sibire reikalingi, bet čia reikalas eįna apie rei
kalų gyventi laisvėje, gyventi žmogiškoje vertybėje. Ir vargšai pabaltie- ■ 
šiai turi tų įgimtų instinktų, kurį komunistai stengiasi visokiais budais 
išrauti. Užspausti nacistinę anspaudų ant kiekvienos laisvės pastangos, • 
pasidarė komunistinės spaudos sportu.'"

Sovietų protestas dėl danų baptis
tų parodos. ■ •*':

Tarptautinė baptistų paroda, surengta.ryšiom su liepos mėn. Kopenha- ■ 1
goję įvykusia baptistų konferencija, atnešė staigmenų danams. Siaurės-misi- • 
jų pastorius A. V. W. e g e r jų taip apibūdino pasikalbėjime su "STOCK- - ■ 
HOLMS TIDNINGEN"J -■ - v - - •• '

"-Baltų skyrius sukėlė negirdėtų susidomėjimų,, nemazesnį.ir pas Sov. 
Rusijos pasiuntinybę Kopenhagoj e.Rusų ministeris dėl to įteikė griežtų 
protestų, kuris tašiau liko neatsakytas, nes paroda yra globojama anglų 
ir amerikiečių. ... . .■ ■ . '

-Kaip pavyzdys galima suminėti daugvsakantį plakatų, pavaizduojantį 
bėgimų is Baltijos valstybių* Šia yra aiskus skaičiai, nusaka deportuotų 
arba pabėgusių baltų skaičių. Pagal baptistų, tyrimus laike l$40 - 44 metų- 
buvo deportuota iš Estijos 61000, iŠ Latvijos 60000, iš Lietuvos -65000. 
3Š4oO pavyko pabėgti į Svedijų. v , v

-Parodoje rodomas taip pat raštiškas.JAV vyriausybes pareiškimas,-is- > 
duotas baltų pasiuntinybėms prieš karų. Jame, pažymima, kad.JAV nepripazįs- ■ 
ta Baltijos valstybių inkorporavimo į’Sov, Sųjungų. . • y .•

, -Baptistų pasaulinio susivienijimo generalinis sekretorius, dr* W. 0. 
Lewįs asmeniškai yra kreipęsis į prezidentų Trumanų,, prašydamas ameri
kiečių intervencijos dėl baltų reikalų." .. ' :

*'Baltų " špionažo" afera..•

Liepos 21 - 22 d.d. Švedų kriminalinė policija, suėmė 10 .baltiečių? 
tarp jų vienų-latvių archeologijos profesorių darbovietė j e. Dėl viso reikų-r 
lo "opumo" kriminalinė policija ir kaltintojas atsisakė suteikti spaudai ’ 
bet kokių informacij-ų.^Pavykę sužinoti tik tiek, kad.; visas reikalas sukasi
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apie "špionažu, nukreiptu prieš 'svetima valstybę, bet ne prieš Švediją".

Sensacijas mėgstančiai spaudai tai davė puikios progos "painformuo
ti ° visuomenę apie čia gyvenančią baltį veiklą.Liepos 2^ dienos laikrascii 
mirgėjo pranešimais apie Estą. vyriausybę?i kurios sofas esąs p.vRey,apie ne
legalu laikrašti "OMĄ MAA", apie milžiniskag sumas, gaunamas is JAV, kU-•. ./ 
riomis visas judėjimas finansuojamus, apie čia leidžiamą anglę, kalba pro- 
pagandinį žurnalą.'. * . ir apie gandus, kad policijos žygis esąs padarytas 
spaudžiant "žinomai" svetimai jėgai... . ■■ ■ ;

Ant rytojaus buvo.dedama p.Rey. dementi dėl "Estu vyriausybes, o "ata
tinkami šaltiniai" demontavę'ganaus dėl "žinomos svetimos jėgos"."OMĄ 'MAA" 
pasirodė leidžiamas viešai ir jo atsakingasis redaktorius yra svedas...

Visas reikalas nelauktai pasibaidė 26 d., policijai paskelbus, kad vi
si baltai paleisti, neradus kaltės, išskiriant.vieną, kuris metu pradžioj 
buvo iš Švedijos ištremtas ir nelegaliai grįžo.Tąoiau ir jis netrukus buvo 
paleistas', padiškėjus,.kad jo kelionė.su "špionažu" nieko bendro neturi, o 
tik su žmona ir vaikais, kuriuos gavęs kelią dieną atostogas is savo laivo 
kapitono, panoro aplankyt.• •

... i r s o ...v i e- t u • k a r ,o . a t t. a q h 6 " a t o s, t o -
* ‘ ‘ ‘g ą kelionė". ' ■ ' :

Nespėjus baigti su "baltę špionažu"-,,.vŠvedijos kriminalinė policija su
sidomėjo dviem turistais, dviračiais beva.zineoiais siaurės Švedijos kelias 
po vietoves, kurios "svarbios kariškai ir kuriose lankytis reikalingas sper- 
oialus leidimas". 0 ’"turistai" ne tik važinėjasi, bet -.ir fotografuoja til
tus, keltus ir kitus jiems įdomesnius objektus... .-/ • •

Aršiau,susipažinus, keistieji turistai pasirodė esą Sovietą Sąjungos 
karo attache maj. Vąsilij Konov ir pasiuntinybės tarnautojas Georg-Michai- 
lov. ..Vietos/’ valdžios'atstovai pasirodė per silpni, ją kelionę sutrukdyti. 
Spauda tegalėjo aprašyti ją "vasaros at'ostogą" kelionę ir įsidėti aplanky
tą vietą žemėlapį,- prisimindama ir pernai įvykusią panašią kelionę..!

Pagaliau susidomėjus ir Uzeienįą reikalą Departamentui, kelionėj truku
si dvi-savaites,buvo nutraukia ir. "turistai" 'grįžo įStpokholmą. Tačiau fo- ? 
to filmą, pasirodo, nėra galimybės iš ją išgauti... -.'./•

1 J TO -.‘joje b a i g’ i a s i k.a n t r y b ė«»-«

Krasilnikovui, pirmajam„Gromiko pavaduotojui, apkaltinus Vakarą Demo
kratijas dėl pasisakymo prieš Albanijos priėmimą į„JTO, Anglijos atstovui, 
Valentine Lawford, kantrybė pasibaigs ir jįs pareiškė:

—Apgailėtina, kad esame nepabaigiamai išstatomi Šitiems plepalams ir 
melams apie provokacijas ir pąn. Mes save laikome inteligentais o ne anai- „ 
fabetais,‘savo sprendimus darome iš faktą o ne iš šūkią. Sovietą kalbos te-- 
veda tik.į skilimą.. . . . : •

Australijos pasiuntinys,, pik. Hodgson, pridūrė: .
-Reikia-tik džiaugtis,’ kad sip posėdžiai dabar yra prieinami spaudai. “ 

AnkŠŠiau visą.laiką buvom toj padėtyj, kad .šis sovietą atstovas piktnaudo- 
davo s&vo’padėtį faktą iškraipymui...

Liepos mėnuo kovojanoi.oj Graikijoj.

Liėpos 13 d. karas šiaurės Graikijoje išnaujo smarkiau suliepsnojo,; . 
naujiems partizaną būriams įsiveržus is.Albariijos.Graiką-pasienio įguloms - 
parodžius kietą pasipriešinimą, laiku suskubu nauji kariuomenės būriai par-. ' 
tizanus apsupo ir didelę dalį likvidavo. '. . *

Kovoms vykstant Graikijos Jaro mini eteris Btratos liėpos’15 dj pareis-
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kė, kad. daįis pąimtųjų belaisvių dėvį uniformą su plaktukų ir piautuvu ir . 
sovietine žvaigžde, dalis .belaisvių nemoką kalbėti graikiškai. Partizanų . 
vadas Marcos Vifiades atsilygino tvirtindamas, kad graikų kariuomenę kovo
se romią amerikonų lėktuvai.

salia invazijos iŠ "anapus1; Graikijos didesniuose miestuose buvo ren
giamas sukilimas, bet vyriausybė laiku patyrė ir liepos 9 d. pravestais su
ėmimais sukilimo pavojų pašalinocKomunistų partija Graikijoje tebeveikia 
legaliai. Graikijos.teisingumo ministeris Apostolos Alexandria, atsakydamas, 
į Marcos. Vifiades ketinimą sudaryti partizanų užimtose srityse "demokrati
nę" vyriausybe, pareiškė,“kad tuo komunistų partija bus uždaryta.

■ Liepos 1/. d. Saugumo Taryba ėmėsi svarstyti Graikijos klausimą.JAV pa
siūlė sudaryti nuolatine komisija, kuri galėtų nuolat įvykius st ebėti ir 
laisvai judėti tiek Graikijoje, -Siek Albanijoj,- Jugoslavijoj ir Bulgarijoj. 
Dešimt dienų buvo kalbėtasi ir laukta Gromiko veto, kaž liepos 29 d. ir į- 
vyko. , ., •• ■ ■ .< ’■ .

Rugpiūtį Graikai sutinka kovodami su naujomis gaujomis, atvykusiomis 
iš Bulgarijos, o Saugumo. Taryba konstatavus, kad ji yra bejegė prieš Gro- 
myko "niet"...

.Kas tie - Graikijos "sukilėliai?? .

Majoras F. M. Bėnnett, nesenai sugrįžtais kelionių po Graikiją, "C. -..-i 
Daily Mail" liepos 18 d. patiekia savo įspūdžius. v . . „ • ■

•Graikijos vaizdas nykus. 50° mylių kelyje is krašto sostinės į didžiau
sią Graikijos uostą Salonikus nebuvę galima sutikti nė vienos auto masinos. 
Išvartyti telegrafo stulpai, sugriauti ar apgadinti■tiltai tepalydi retą 
keleivį. i '

Krašto gyventojus nuolatinai banditų veiksmai įstūmę į agonija. Pake
liavus no kaimus šiaurės pasienyje, išgirstami pasakojįmai ir skundai,, ko
kių apsčiai buvo sutinkama ir Lenkijoje, naciams tėn užėjus. .. . ■. ?

"Viena moterėlė - ji grąžė rankas - pasakoj6,kaip jos vyras, kalvis, J. 
jos akyvaizdojo buvo užbadytas dantyta koncėrvų dėžute.

"Ką jis padarė?"-paklausiau. "Jis nenorėjų prisidėti prie jų",;. - atsa
kė ji.;-"Ir tai diskas". Sitai išgirsi- vigurir sužinosi, kokie."jie"' yra. .

Jų yra apie 7Q0Q žmonių, įvairios rūsies prasikaltėlių,1 kuriuos suku
ria karas, ir kuriems bendruomenė negali rasti jokios vietos.

Komunistai? Jie paprastai save.vadina komunistai s,bot mane .nustebintų, 
jei bent vienas iš dešimties jų galėtų taūypaaiškinti elementariausius Ka
rolio Markso doktrinos dėsnius, AŠ mačiau simtus jų Trichalos belaisvių, 
stovykloje. Bet jų supratimas apie proletariato teises ir klasių kovą buvo 
stebėtinai miglotas. , . •

iš tikrųjų, tai nėra klasių karas, ir tie vargšai, tie nužemintieji ir 
bejėgiai kiekvienu atveju yra tik jų aukos'. Žemdirbį, amatininką, dailidę, 
kaimo kalvį, kiekvieną,, kurį tik įgrupuoja į labai neaiškią nacionalistų 
kategoriją, jie paskerdžia. Kai kurie, atsisakę teikti maistą, pastogę ar 
žinias, sudeginus jų namus, pristatomi atgręžta nugara prie skardžio. Ir 
pastarieji yra -vieni iš laimingesniųjų." .

• •..■/.Banditų kovos- parol ė esanti: "Buk komunistas arba mirk lėta mirti.mil"
. ."Vyriausybės dalinių vadovavimovbūstinėj radau,generolą Mantas, kovų 

bu Italijos fašistais veteraną" - rašo toliau mjr. Bennett. “Generolas- pasi
vaikščiojimo metu parodęs būriug Valstiečių, kurie buvę "komunistai"., tačiau 
prieš, keletą savaičių. Banditų žiaurumai daugelį jiems simpatizuojančių gy-_ 
ventojų atgrąso nuo „jų, ir jie nuolat atsiverčia, ir atsiverčia.. m

"Tačiau gana žymiai krašte yra ir tokių nepatenkintųjų valdžia,.kurie 
nuolat padrąsinami, papildomi ir būdėmi' užtikrinti prieglauda anapus gele-
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žinės uždangos, kaip man buVo vis primenama, lengvai gali Graikiją ir to- 1 
liau skandinti kraujo.klane. * •

Ir jeigu Jungtines Tautos eis tik samprotavimu ir debatavimą keliu, 
kaip dare Tautą Sąjunga, demokratija Viduržemio jūros rytuose mirs”, - 
baigia savo reportažą mjr. Bennett.- ■ ‘

• ■..S .usitarė dėl T u r k i j p s, 1 g y n y b o s «

I Stambuląs/Dena/. Generolas Oliveras.Lundsfordas, amerikiečiu karinės 
misijos Turkijoje vedėjas, paskelbė, kad tarp jo ir Turkijos prezidento 
Igmet.iriioniu yra’ padarytas susitarimas dėl karinįo gynimo sąsiauriu ir 
jurą prie Turkijos sienos. Generolas Lundsfordas žada vykti į TCashingtoną 
padaryti pranešimą vyr-.- ame rikio ozą karintą pajėgą vadovybei ir užsienio 
reikalą ministeriui Marshalliui. .. . - ' ■

Vengrijoj įsigali diktatūra. ...
Liepos 22 d. Vengrijoj parlamento posėdyje Smulkiąją ūkininką parti

jos gen." sekretorius pareiškė, kad partijos dešinysis sparnas nesutinkąs 
su vyriausybes vedama,politika, po pareiškimo didžiuma partijos parlamen
to narią išėjo is posėdžią salės, Jie stengsis sudaryti antikomunistinės, 
opozicijas bloką. , t •

Liepos 21 d. opozicijos Laisvės partijos vadovybė parlamente pranešė, 
kad ją partija paleidžiama, nes vyriausybė toliau neužtikrinanti parla- 
mentarinią neliečiamumo teisią. Ji taip pat nedalyvaus naujuose parlamen
to rinkimuose rugpiucio JI- d. ' - ’• * . ,w.

R u m u n. i j o j " vidaus p r i e ša i" taip pat
' . likviduoti...

Visiškai natūralia raida po įvykią Vengrijoje ir Bulgarijoje įvyko 
Rumunijos priesbolševikinės‘opozijos likvidavimą^. Mėnesio, viduryje buvo . 
guimtas ūkininką partijos vadas Maniu ir tūkstančiai partijos vadovaujant 
cią vyrą. ■ . ’ • >». " :;

Liepos 22 d, Tąsso pranešimu Maniu, dabar sergąs ir saugomas nežino
moj vietoj, prisipažino- davęs įsakymą pabėgti tos partijos vadovybeiį 
užsienį ir paimformuoti atatinkamas vyriausybes apie padėtį Rumunijoje,

A m e r i k i e c i ą ž'ur-nalistai pasakoja.

Grupė amejikiecią žurnalistą, kurie sugrįžo iš kelionės po rusą zoną,, 
sutartinai reiškia savo-nepasitenkinimą dėl priėmimo. Per visą laiką nė 
vienam įs korespondentą nepasisekė, nors akymirkai nutolti nuo palydovą - ■ 
rusu kaiininku." Jie negalėjo pradėti nekalčiausio turinio pasikalbėjimo su 
vokiecią civiliais gyventojais. . " ■ - . • ’ ■ v

išreiškiant savo nusistebėjimą dėl rusą įkyrąmo ir nuolatinio kišimo
si į kiekvieną^amerikieciu pasikalbėjimą su vokiečiais, jie vienu atveju 
gavo’ gana reikšmingą atsakymą. "Ponai,1” paaiškinęs vyresnysis iš palydovu 
karininką, "jūsų noras pasikalbėti^tarp keturią akią su rusą zonos civili
niais gyventojais.mums primena^ svečią, ■'kuris .pakviestas į svetimus namus, 
tuoj nori būti viena^ su namą šeimininke". Dėl šitokio palyginimo ameri- 
kieciamsj savaime aišku, nebuvo ko•atsakyti. .'

Vienas iš rusą palydovą, kpt. Bazarovas būvąs taip pat nusistebėjimo 
pagrindu.1 Bent dvejuose atvejuose jis persiręnggs civiliniais- rūbais ir vo
kiečiams prisistatys kaip anglą b§i amerikięcią korespondentas, -kad gale- . 
tą patirti, gyventoją tikrąsias pažiūras. We.imaro apylinkėje vienam AP ko-
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respondentui kalbantis su vidutinio amžiaus vokiečiu moterim, prie ję pri
ėjęs Bazarovas įsiterpė į pasikalbėjimu: "Ar galiu būti jums kuo nors nau
dingas?11 į moters pasiteiravimu, ar jis. eaęs amerikietis,^Bazarovas atsa
kė: "Ne, esu anglas11* Kol AP korespondentas suspėjo įsikišti, vokietė-ta
riamajam anglui pradėjusi skustis dėl sęlygę rūs^ zonoje, kurios esančios . 
"žiaurios"Pasikalbėjimo pabaigoje Bazarovas pasaukęs vienę rusę kapito
nu, kuris paprašęs moters dokumentu ir pasilikęs prie jos, abu likusieji 
pasikalbėjimo partneriai tada pasitraukė.

'Rusai atmetė taip pat ir aiherikieoię pageidavima apžiūrėti garsiąją, 
Buchenwaldo koncentracijos stovyklą, prie Weimaro, apie kuriat amerikiečiams 
gasakotaj ka$ ten apgyvendinta pelitiniai kaliniai. Rusai paaiškinę, kad' 

uchenwalde šiuo metu patalpintas vienas sovietu armijos dalinys...
Tuo tarpu rusę vaisingumas keliones metu buvęs didingas. Taip pat ir 

maistu nebuvę galima skęstis.

P 6 1 i t r U'-k.a i neatsako į klausimus.
Berlynas/NZ/• Birželio mėn. majoras Sacharov Gubcn mieste darė pra

nešimą, politiniais klausimais. Dabar is Guben pranešama, kad visi, kurie 
jam statė nepatogius klausinius, yra NKVD areštuoti. Nors buvo pažadėta po 
pranešimo apsakyti- į visus klausimus, bet taip ir nesulaukė-klausytojai 
atsakymo į šiuos klausimus: ' ■ •<

1* Kur yra musę sunūs ir dukros, kurie praėjusiais metais buvo išvež
ti, ir kodėl.mes negauname nuo ję jokios žinios?

21 Kodėl mums .neduodama kurui anglių ir kur dingsta musę anglys?
3. Kodėl blogėja o ne gerėja maitinimo padėtis?
i. Kur eina gyvulię transportai, kurie kasdien is Guben išvyksta ryt$> 

kryptim? . . • >» ' -• ■ >
5..Kada bus sustabdyta fabrikę ismontavimas?
b.Kodėl sovietę zonoje neleidžiama' veikti socialdemokratę partijai?

Kovojama ir Lenkijoje.
Varsuva./AP/• Oficialiai paskelbta, kad lenkę saugumo pajėgos kartu 

su reguliarios kariuomenės daliniais Liublino ir Krokuvos apylinkėse,voL 
taip pat prie sovietę - čekosįovakę sienos, kovoja su šešiom ukrainiečiu 
nacionalistę grūpgm. Ukrainiečiai esą, ginkluoti kulkosvaidžiais ir sunkiom! 
patrankomis.' Iki šiol esę 22000 ukrainiecię užmušta, sužeista arba paimta 
į nelaisvę.Lenkai prašo Sovietę ir čekoslovakę pagalbos.

n .... , a. • ' 'Mirė 'g e n . L.' Želigovskis.

Lenkę laikraštis "Kronika" 28 Nr. praneša: ' .
"Londonas. Šia mirė generolas lucijonas Želigovskis,.. 82 _mi amžią-ūs, 

Velionis buvo kilęs'is rusę armijos. 1919 m., Pilsudskio įsakytas, uzeme 
Vilnię* Karo metu Vilniaus užkariautojas pasisakė už kolaboravimą, su Rusi
ja. Karo metu jis nevaidino jokio vaidmens. Varšuvos valdžia nutarė Vil
niaus užkariautojo Želigovskio, kuris, nepasiliko ištikimas savo žygiui pa
laikus pervežti į kraštą, ir palaidoti valstybės lėšomis."

Britę radio žinię agentūra Reuter apie Želigovskio mirtį pranešė taip: 
"Sulaukęs §2 m. amžiaus, Londone mirė generolas Lucjan Zeligowski, ku

ris Pirmojo Pasaulinio karo metu su savo daliniais, okupavo Lietuvos mies
tu Vilnię," .. • • • •’
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Nepriklausomos Indija ir Pakistanas

Briitų paruostas ir parlamente priimtas Indijos nepriklausomybės įsta-
• tymas» Pagal įstatymu nuo s. m. rugpiūcio 15,d».Indija padalinama į dvi 

nepriklausomas dominijas - Indiją, hindų valstybę, ir Pakistaną, musol- 
monų. „
r . Dominijos turės įstatymų leidžiamą galių. Nuo rugpiūcio 15 d» britų 

britų parlamento leidžiami įstatymai šiose dominijose nebegalios. Nuo tos 
pat dienos britų vyriausybė visų atsakomybę perleidžia pačioms dominijoms*

Paryžiaus konferencijoj rytų s a t e- 
• . ■ litai nedalyvavo.

Liepos 12 d. prasidėjusioje konferencijoj garyziuj Ęuroposvekonpmi- 
niam gyvenimui atstatyti dalyvauja visos Europos valstyb s esančios šia
pus "geležinės uždangos"; Airija, Portugalija, Graikija,’’Italija, Olandi
ja, Belgija, Luksenburgas, Turkija, Islandija, Švedija, Norvegija, fianija, 
Šveicarija, Austrija, Prancūzija ir Anglija.

Rusu satelitai : Jugoslavija, Bulgarija,.Rumunija, Vengrija, Cekųslo- 
vakija, Lenkija ir Suomija, dalyvauti atsisakė. Čekoslovakija viena is 
pirmųjų teigiamų! atsakė į anglę- prancūzu pakvietimą,, bet. po minister!© 
pirmininko ir uzsieniųreikalų mini sterilu vizito Maskvoje atsisakė* moty- 

. vuodami tuo,- kad dalyvavimas’galįs pakenkti Čekoslovakijos draugiškiems 
x santykiams su Sovietų Sųjunga. Suomi ja, ilgai delsusi, atsisakė po sovietų 

intervencijos.

.Dar 12 mėnesių karo nebūsiu...

Gen. D.D. Eisenhoweris Senato pakomisėje pareiškė, kad karo D^pas? 
tamentas nenumato karo "galimumo" per sekančius dvylika mėnesių, tačiau 
kariuomenės vadai neturi visiškai paneigti tokios galimybės. Jis nurodė, 
kad JAV kariuomenė pirmumo atžvilgiu^stovi po sovietų kariuomenės. Taip 
pat JAV kariuomenė yra skystai išblaškyta po pasaulį ir daugumoj suside
da is jaunų ir neprityrusių savanorių. Jis pabrėžk, kad pasaulio reikalai 
tebetvarkomi "karinės jėgos pavėsyje". Gen. Eisenhoweris prašė.Senatą 
?askirįi kai kurias Atstovų Rymų nubrauktas sumas is kariuomenes bimže-

0, pažymėdamas, kad šie sumažinimai yra nepaprastai rizikingi.

Siūlo pasiųst namo ."rusų perteklių 5

Respublikonų atstovas Atstovų Rūmuose,Charles Kerstin, kartu su dviem 
kitais komiteto mokyklų ir darbo reikalams nariais norėjo gauti leidimu 
į Rusijų studijų reikalais. Rusų-ambasadorius nedavė vizų, motyvuodamas 
"butų ir^kitaįs trukumais". Oh, Kerstin pasiuntė liarshalliui‘laiškų, ku
riame rašo: "Šiuo- metu Rusijoj randasi 168 JAV piliečiai ir 810 rusų pi
liečių JA V-se. išsiųsk namo 642.į. Mes taip pat turime butų trūkumų"...’

P\R A G I D R U L I A Į

■■ '"leidžia: LIETUVIŲ DRAUGIJA ŠVEDIJOJE Redakcijos adresas! 
Redaguoja:Redakcinė Kolegija J. Lingis, Hdlsingegat.. 20, 5 tr.
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