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RUGPIUČIO 1-M|J£ PRISIMENANT* .
RugpiūČio 1 ,d. sukako 25 metai nuo dienos, kai Lietuvos Steigiama

sis Seimas priėmė Konstituciją ir tuo pastatė naujai atgimusią Lietuvos 
valstybę ant tvirto teisinio pamato. y

Sis istorinis aktas apvainikavo lietuvię tautos troškimą atgauti sa- • 
vo nepriklausomybę po 123 metę svetimęję okupaciję.Tas troškimas laikas 
nuo laiko pasireikšdavo tiek atskiru lietuvię patriotu pasiaukojimu,- tiek 
ir bendrais liaudies sukilimais: 1794-, I83I, ’I863 ir ±905 metais,^drąsia, 
nors gudriai maskuojama, Vilniaus Seimo rezoliucija 1905 m* gruodžio 5 d* 
ir pagaliau Lietuvos Tarybos vasario 16 d. nętarimu. Tame nutarime tarp 
kita ko buvo pasakyta:"Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybes 
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustaty
ti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu 
visę jos.gyventoję išrinktas".

Kodėl Steigiamasis Seimas nebuvo išrinktas ankščiau, kad "kiek gali
ma greičiau" atliktę tuos'svarbius uždavinius? į eį„klausimą atsakymas 
yra trumpas - Lietuva 1918 metais buvo užimta vokiecię kariuomenes, o tuo-” 
metinė Vokietijos vyriausybė turėjo visiškai kitus planus, siekiančius 
prijungti mūsų kraštą prie Reicho. Tiesa, Lietuva įurėjo laikiną konsti
tuciją, paskelbtą Valstybės Tarybos 1918 m. lapkričio 2 d., tačiau ta kon
stitucija buvo priimta tik pereinamam laikui, kol tikras krašto šeiminin
kas, visos tautos demokratiniu būdu išrinktas Seimas, nepareikš savo va. 
lios. y •• • . „

Kaip žinome, vokiečiams besitraukiant is Lietuvos, is rytę į musę 
kraštą pradėjo veržtis raudonoji armija. V* Taryba tuomet smarkiai varžo-^ 
ma vokiecię civilinės administracijos, neturėjo nei laiko, nei lesę paruos
ti savo kariuomenę, administraciją ir policiją.-Svarbiausia V. Tarybos už
duotis tuo metu buvo gintis nuo bolšėvikę antplūdžio. Nebegalėdama suorga- 
nizuot rinkimę į Steigiamąjį Seimą,^V. Taryba galėjo tik sušaukt Kaune 
1919 m. sausio 17 d. konferenciją ’is 200 atstovę patiems svarbiausiems rei
kalams aptarti, tame skaičiuje Steigiamojo Seimo rinkimę sąlygas, žemės 
reformą, ir papiįdyti V. Tarybą 9 naujais atstovai^. Po konferencijos V.Ta-? 
rybos.nari” -----------1-- 1   x--------  --------- —j- -- - j - -j-
etovai*- Tv

skirę lietuvię patriotę pasiaukojimu,- tiek 
: 1794-, I83I, '186 ir_į9O5 metais,„drąsia,

ir pagaliau Lietuvos Tarybos vasario lo d. nętarimu. 
kita ko buvo pasakyta:"Lietuvos Taryba pareiškia, ki

įkaičius pasiekė 37? kuriu tarpe ir mažum' 
:yti valstybę tuomet buvo pavesta V. Tary' 

ir ministerię kabinetui. ‘Nepaisant nepalankiausiu ramiam' įštatymdavystės 
darbui sąlygų, jau ijupmet buvo sudaryta speciali komisija^Steigiamojo Seimo 
rinkimę įstatymui išdirbti. įstatymas buvo paskelbtas 1919 m. lapkričio 20 
d. , kaip tik tuo^metu^ kai narsus Lietuvos sūnūs su ginklais rankose .vedė , 
nelygią-kovą prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus, vadovaujamus ."su-? 
kilėlio" Želigovskio, užėmusio Gardiną 1919 m. kovo mėn. ir Vilniaus sritį 
tę pat metę balandžio 19 d. • ‘ ;
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Steigiamasis Seimas susirinko Kąune 1920 m. gegužės 15 d. Tai "buvo pir
masis tikras Lietuvos parlamentas, išrinktas grynai demokratiniais pagrin
dais ir aįstovaves visą mūsų tautą. Steigiamąjį Seimą sudalė 112 aįstovų 
/59 kriksc»-demokratai, 29 liaudininkai, 14- socialdemokratai ir mažumų at
stovai: 6 žydai, 3 lenkai ir 1 vokietis/® Nuo 1920 metų 15 d, valstybes ga
lia /suprema potestas/ perėjo į Steigiamojo Seimo rankas. Prezidentas A. 
Smetona, V. Taryba ir ministerių kabinetas atsistatydino. Valstybės prezi
dento pareigas nuo tos pat dienos pradėjo, eiti Steigiamojo Seimo pirminin
kas A. Stulginskis. Nauja kabinetą buvo pavesta sudaryti'dr. K. Griniui.

Lietuvos Konstitucija buvo priimta 1922 m. rugpiūcio 1 d. ir po 6 die
nų paskelbta "Vyriausybės žiniose". Lietuva buvo paskelbta demokratine, ne
priklausoma respublika. Konstitucija garantavo visiems Lietuvos piliečiams 
lygias teises, susirinkimų, žodžio, sąžinės ir kit, laisves, tautinėms ma
žumoms laidavo jų teises. Tautos atstovų;rinkimai turėjo būt atliekami kas 
treji metai visuo'timiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu, .proporcingąja sis^ 
tema. Geimui'buvo suteiktos teisės leisti įstatymus, prižiūrėt vyriausybės 
darbus, tvirtinti biudžetą, ratifikuot tarptautines sutartis, pradėti ir 
baigti katą.-Pagal 1922 m.' konstituciją, prezidentas buvo rankamas Seimo 
narių, o ministeri s pirmininkas skiriamas Valstybės Prezidento. Vykdomoji . 
va-ldzia buvo' atskirta nuo įstatymdavystės ii teismo funkcijų. Vykdomoji 
valdžia -buvo atsakinga pries Seimą. Respublikos Prezidentui^’Konstitucija^ 
suteikė galią paleisti šeimą ir , skelbti naujus rinkimus. Tačiau naujai iš
rinktas Seimas buvo įgaliotas perrinkti patį Respublikos Prezidentą. Pir
muoju prezidentu pagal tą konstituciją buvo "išrinktas 1922 m. gruodžio 21. 
d. A. Stulginskis.- Tuo badu jis buvo^antras!s Lietuvos Respublikos Prezi-. 
denta-s / pirmasis - A. Smetona/♦^Treciuoju Prezidentu, pasiremiant 1922 m. 
Konstitucija , buvo 1926 m..gegužės 10-12 d. išrinktas dr. K. Grinius, ku
ris tas garbingas pareigas ėjo vos.6 mėn. iki, taip vadinamo, gruodžio per
versmo. . v ■ • ■ v

Šiąndien, ’į 1922 m., Konstituciją žvelgdami iŠ 25 metų perspektyvos, su 
pasididžiavimu galim pasakyt, kad ji pilnai- atatiko ario meto" demokratines 
idėjas; joje atsispindi pagrindiniai Vakarų demokratinių koę-titučijų dės
niai. Ji atatiko ir musų tautos teisingumo ir laisvės lūkesčius. Todėl 1922 
metų Konstitucija jungė į socialinį vienetą visus mūsų krašto piliečius, 
stovėjusius ant nepriklausomos demokratinės.respublikos pagrindo.Tais me-, 
tais, kai tos Konstitucijos dvasia davė įkvėpimo stovintiems prie valstybės 
vairo tautos įgaliotiniams, Lietuva atliko milžiniškas užduotis!-! - apgy
nė mus nuo vokiečių ir bolševikų pasikėsinimų, atrėmė Želigovskio puolimą, 
nors iy nepajėgė atvaduot musų sostinės Vilniaus dėl nepalankios mums"tarp- 
tautines konjunktūros; R - įvedė savo pastovią valiutą, tvirtai išsilaikiu
sią iki pat 194-0 m. • bolševikų invazijos; 3 - taikingu.’būdu sutvarkė sienų 
klausimą su latviais; 4- - atgavo Klaipėdos kraštą; 9 - pravedė agrarinę 
reformą'ir padarė d odelę pažangą kultūros,, socialines apsaugos ir kįt. “sri
tyse. ’ , . ’ . <• "

• Agrarine reforma turėjo didžiausios įtakos tolimesniam lietuvių tau- . 
tos klestėjimui. Ji buvo tuo akstinu, apie kurį spietėsi mūsų liaudis; re- ■ 
forma sustiprimo liaudįefe pasitikėjimą savo sugebėjimu tvarkytis savaran- 
kiškai..Lietuvai, pfieš pirmąjį.didįjį karą buvusiai grynai žemės ūkio kraš
tu, žemes reformos- sėkmingas■'is-rĖŠimas turėjo lemiančios reikšmės, nes mū
sų valstybės ateitis didžiausia dalimi galėjo remtis tik ūkininkais. Todėl 
ir'buvo reikalinga kuo greičiausiai patikrint jų ateitį ir laimėti jųpasi-'- 
tikėjimą. Mūsų ūkininkai yra•ta gyvoji pajėga,. kuri^apgynė kraštą nuo prie-' 
šų; jie aukojo" ir tebpaukoja .savo gyvybe ir turtą uz .Lietuvos nepriklauso- 
mybą; jie nepasiduoda jokiai denacionaįizacijai ir bendrai yra-neišse.mia- 
mas'materialinių ir dvasinių vertybių šaltinis. Kadangi prieš pirmą pasauli-
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Neregėti ąusrosl.. Taip paailgo naktisl 
Beldžia vejas į langą bailiai;
Nebenori jau miego pabudus akis, 
Nors negreit patekės spinduliai.
Ilgos naktys žiemos; argi laukti dienos?
Laikas keltis į darbą, šeimynai
Musu vyrai jauni šiaurio - vėjo n'atbos: 
Juos pavojai vilioja, masina.

0 paskui tekini, su palaima maldos, . 
Pasiskirstė.kiekvienas ęau dali, 
Eisme dirbti ir vargt del bendfosios naudos 
Kaip kas moka, numano ir gali.

-.V?
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n£ karą apie 22$ visos Lietuvos žemes ploto priklausė neskaitlingaiZ' „..x.I.x..^.. , -u- 4___ _____)ien bu — 7 T -i «

j. Dėka žemes 
jau■buvo įb i kū-

praskynė ke-lius musiji, žemės ūkio gaminiams į pa- 
._Drąsiai galima tvirtin

nį karą apie 22$ visos Lietuvos žemes ploto priklausė neskaitlingai sve- 
timęalią.ir nutautusiu lietuviu bajorą grupęi/apie ^50 seimą/, o liaudies 
mase turėjo per mažai, arba visai neturėjo zemes, tai.nuo racionalaus agra
rini reformos pravedimo priklausė ir Rusima valstybės stabilizacija.

.. Šernas reforma įkūrė Lietuvoje virs 4-5 000 naują, savarankišką ūkią, aprū 
pino žeme mūsą.savanorius ir karius, kovojusius už tėvynės laisvą,.panąiki- 
no pasenusią rėžią sistemą jr rėmė vidutinio dydžio vienkiemius. Dėka, žemes 
ūkio • reformai, 194.0 m.-prieš bolševiką okupaciją,. Lietuvoje jau buvo įsikū
rę 28/ 300 pavienią.ūkią,

Savo laiku žemės reformos^priesai su neapykanta seke Steigiamojo Seimo 
ir vėlesnią vyriausybią darbą šioje srityje, pranašaudami tos reformos ban
krotą.Tačiau visi pikti spėliojimai neišsipildė. Pasaulis buvo liudininkas 
Lietuvos žemės ūkio klestėjimo. Tik pravedąs tą reformą Lietuvoje galėjo įsi 
kurti tokios milžiniškos ūkio gaminią įmonės, kaip Maistasp Pienocentras, 
Lietūkis ir pan.^Tos įmonės praskynė ke-lius mūsą žemės ūkio gaminiams į pa
saulines rinkas žiauriausios konkurencijos sąlygose._Drąsiai galima tvirtin
ti, kad Steigiamojo Seimo laikais, kai buvo kalama musą magna charta liber- 
tatum, lietuyią tauta pergyveno heroiską savo naujosios istorijos laikotar
pį.0 matydami, kaip ki^up Europoje šiandien paskubomis improvizuojama žemės 
ūkio reforma, su pasigėrėjimu konstatuojam, kad 1922 m. Konstitucija nebuvo 
nepribrendusiosliaudies eksperimentas, bet jos praktiškos išminties kūrinys.

Šio kajo metu Lietuva ^apo svetimo imperializmo auka, bet jos sūną sie
lose nėra užgniaužtas laisves ir nepriklausomybės troškimas.Nors --
dveji metai sudėti, bet taika dąr,nepasirašyta. Kuriuos kelius musą tauta po šio karo audrą, išdirbant naują 1-----
kyti. Tačiau be baimės padaryt didesneklaidą 
pagrindiniai„1922 metą konstitucijos dėsniai i 
ant kurios išlaisvinta is vergijos pančiu Liet 
tybinį pastatą.

ginklai j au 
Kuriuos keliu? pasirinks •v __  __ e, _____________  ___ O7! , 'konstituciją, sunku pa sa

kyti. Tačiau be baimės padaryt didesne/klaidą galime visai neabejoti, kad 
pagrindiniaiv1922 metą konstitucijos dėsniai ir ateityje pasiliks ta uola, 

is vergijos pancią Lietuva sukurs savo naują vals-

■
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Tuo tarpa, kai 16 Vakarų Europos valstybių tariasi Paryžiuje dėl 
Marshallio plano įvykdymo, JAV vyriausybė ryžosi padaryti kitą svarbų žy
gį taikos reikaluose. Ji pasiūlė vienuolikai valstybių, kurios įeina į va
dinamąją "rytų komisiją", susirinkti rugpiūčio 19 d. taikai su Japo.nija 
pasvarstyti.

Ši nauja taikos konferencija šaukiama tačiau visai kitais pagrindais, 
negu ligi šiol įvykusios. Pagal Amerikos pasiūlymą visi konferencijos da- 
lyviai turės lygias teises. Jokių veto toje konferencijoje nebus pripažį
stama. Visi konferencijos dalyviai galės laisvai reikšti savo mintis ir 
teikti savo pasiūlymus. Žodžiu sakant, šioje konferencijoje Amerika siūlo 
grįžti prie demokratinės tarptautinių susirinkimų tvarkos, kuri dėl bolše
vikinės diktatūros spaudimo paskutiniu laiku jau buvo pradėta pamiršti, 

į konferenciją, kviečiamos valstybės visos, yra dalyvavusios kare su 
Japonija. Visos jos turi interesų tolimuosiuose rytuose. Jų tarpe yta ir 
Sovietų Sąjunga. Bet ar atsisakys bolševikai nuo savo arkliuke, kuriuo jie 
taip sėkmingai trukdė darbą ligi šiol visose taikos konferencijose? Ar iš
sižadės jie veto teisės, kurią jie privertė įrašyti į Jungtiniu Tautų Or
ganizacinį statutą? - Iš tų žinių, kurios ligi šiol yra pasirodžiusioms 
.tao-reikalu spaudoje, galima beveik užtikrinti, kad Maskva naujai šaukia
moje konferencijoje nedalyvaus. Nes be veto teisės bolševikai negalėta pri
mesti demokratiniam pasauliui savo nusistatymo, o eiti su demokratija‘bol
ševikams nepakeliui. Dėl jau yra kilę pranašavimų, kad skilimaskuris pa
sireiškė tarp demokratijos ir bolševikinės diktatūros Europoje, netrukus 
bus papildytas nauju skilimu Tolimuosiuose Rytuose. Faktiškai tas antras 
skilimas jau seniai yra įvykus. Kai Amerika dėjo pastangas sustabdyti pi
lietinį karą Kinijoje, laukdama geros valios pasireiškimo iš sovietų pusės, 
Maskvą organizavo Mongolijoje ir Mandžūrijoje Kinijos komunistams pagalbą 
ir pilietinį karą padegė nauju smarkumu. Tą patį tenka išgirsti apie Korė‘- 
ją, kurios siauriną dalį yra užėmų bolševikai. Ir čia JA.V pastangos įves
ti tvarką susiduria su bolševikų ekspansija, su skelbiamos pasaulinės re
voliucijos siekimais.

Dėl to galima, sakyti, kad atsisakius bolševikams dalyvauti vienuo
likos valstybių konferencijoje, skilimas gauna tik formalinį patvirtini
mą. Bet sielotis dėl to ypatingai netenka. Kaip Amerikos spaudoje jau bu
vo nurodyta, Sovietų Sąjunga nedaug teisių tetari net būti kviečiama i 
Tolimųjų Rytį taikos konfercnciją. Ji juk yra įstojusi į karą su Japonija 
tik prieš pačias karo paliaubas, kad pasinaudotų karo laimėjimais, O iki 
to laiko buvo variusi su Japonija plačią prekybą ir tuo būdu teikė Ame
rikos priešui įvairias medžiagas, kurios kovą su tuo priešu tik apsunkino. 
Tuo tarpu įstojusi į karą Sovietų Sąjunga beveik be nuostolių užėmė Mandžū- 
riją ir kit'as Japonijos valdomas žemes ir, nelaukdama taikos konferencijos, 
ką galėjo, iš jų "išpompavo". Tai koks gali būti palyginimas su kitais kon
ferencijos dalyviais, kurie iš karo su Japonija turėjo tik nuostolius .-įmo
nėmis ir medžiagomis?

Antra vertus, prityrimas yra parodus, kad bolševikai neina į konfe
rencijas su tikslu prisidėti nuoširdžiai prie taikos darbo, o tik siekia tą 
darbą trukdyti. Dėl to JAV pasiryžimas sudaryti taikos sutartį su Japonija,* 
nepaisant bolševiku nedalyvavime, yra rimtai pagrįstas. Vilkinimas taikos 
reikalų sprendimo Tolimuosiuose Rytuose, kaip ir Europoje, toliau neleisti
nas. Pasaulis turi pagaliau susitvarkyti ir grįžti prie normalaus gyvenimo. 
Jeigu bolševikams su tuo nepakeliui, tai demokratinis pasaulis sugebės ir 
be jų apsieiti.
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atsišaukiat 
Širdies,

girios fAr ne jūs ten, 
Tolimais aidais gelmdj
Ar ne jūs, tdvynčs upčs, plaukiat 
Spindesy auksinio rytmečio žvaigždes..

Ar ne jūs ten, žydinčios sodybos,
Raudat, išblaškytos pelenuos,
Ar ne jūs, langai, nakčia bailiai sužibus 
Man visam kely mirgčsite sapnuos

Ar ne tu, Šventa tčvynčs duona 
Baudžiavą rytais namie., malta, rupi 
Ar ne tu tenai iŠ aukšto kluono
Ajarais ir kmynais man kvepi

Ar ne
Ar ne
Dievo
Dievo

seni EŪpintojdliai, 
koplyčios pakeliuos

jūs, 
jūs., 
ranka rodet mažai lauko gdlei 
Ženklas esat Šios nakties gilios
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Šaltoj paldpšje, po pralaimėtų žygių, 
Sųtgrubų pirštai graibo skurdžių gaidų — 
Žvelgiu į tolį. Rudeniui, kaip senai damai, 
Žiūriu tiesiog į niūrų veidų.

Prie kelio stypso medžiai, lyg pražilų ponai.
Ir dienos tokios pat praeina...
Kur bdgi tu, žmogau, nerimstančių versmių upokšni? 
Kur a ^da tie paklaikų žvilgsniai?
Vienturtį Sūnų - už kokių vdl parduosi kainų?...

Rudens vidrai - rudens medėjai ir skalikai - 
Pakdlč iŠ lizdų paukščius, nualino gčlių lankas,. 
0 tu rėki; Aš ieškau Dievo! -
Ir nerime didžiam tu laužai sau rankas...

Ak, jei pavasario Žaidimuose Jo neregėjai, 
Kančioj ir sielvarte Jo balso negirdi, 
Jei sielų pardavei senų daiktų prekijui, 
Jei vaizdo jo nesurandi širdy -

Tai kas aklam parodys eaulų?
Toj klystkeldj į akmenį kali tu žygio dainų - 
Kliedčjimų paminklų sau statai -
Ir pamiršti, kad visa Čia sudūžta ir praeina...

Per lankų žydinčių,
Kur Viešpats kiekvienam žiedely,
Kaip naŠlčs verkiančios, praeis garbd, praeis, taika, - 
Ir, tartum ..pienų, vienišų ir bailių, 
Parblokš tave, apnuogins viesulai slenku...

Ak, j--. .i regiu, kai vandenys nuyimų grįžta, 
Kai saulds žvilgsnių beriama Šviesa į Žemų krenta — 
Vaikai atras tų didį ir ieškotų Peria, 
Atbčgų > audrų į giedrų marių krantų...
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VAGIS.

Kaip gerai turėti savo namas. Savo namas, šiluma,- Pilna troba 
Žmonių pančius vejančių. U-ta-te, šilta, gerai! - Taip gali manyti žmo
gus, kuri kaip šuva išguitas po pasaulį bestos*

Užrūkytoj ir dūmų prileistoj grinčioj seni žmonės pasakojo apie 
senos gadynės plėšikus, kaip jų pavogti arkliai buvo rišami prie medžių, 
kaip arkliai iš bado žieves graužė, kaip kunigams inkaitintais virbalais 
padus svilino.

Vaikas drožinėdamas lentelę ir norėdamas iš jos smuiku padaryti 
svajojo ir klausė.

- Nagi, kad dabar ateitų per prisnigusį darželį plėšikas,.,
Plėšikes rodėsi vaikui aukštas, malonus, gražiais juodais rūbais 

apsirėdęs, lyg kunigas su blizgančiais kalošais. Kodėl jam taip rodėsi 
-jis nežinojo.

Šiandien ištiko nepaprasta diena*
Vagys pavogė tėtei tiesiog iš kūtės arklį.
Sukvietus talka ir padarius oblavę, arklys buvo rastas, o vagis 

sugautas ir in rogių dugnę inmestas, namon parvežtas.
Namon parvežtas vagis buvo pririštas grinčioje prie skersinio spy

rio, veržiančio ingubusię sienę, Vienmarškinis, žado rustojas.Virvės buvo 
giliai insipjovusios in bicepsus, galva nusvirusi, su pramuštu smilki
niu ir krauju užkrekusiu ant grubių atlapių marškinių, rodančių jo gele
žinę krutinę.

Visi išsiskirstė, kas valgyti - svečių priimti, kas arklių - ro
gių sužiūrėti.

Vaikas tyliai stovėjo .ties piktadariu, lyg jį kas būtų tvirtai lai
kęs, Jis negalėjo atspėti, kur jis bus jį matęs. Rarotų vaizdas minė jam 
šį piktadarį: žalias veidas, suplėšyti marškiniai, pasvirusi galva,,. 
Dideliame altoriuje prikaltas ant kryžiaus Kristus turėjo tokio pat pana
šumo »

Kas tai ’’piktadarys"!
Šiaude iš lovos ištraukęs, pasuolių atsargiai prišliaužęs, jis 

badė vagiui šiaudu in nosę.
- Tu esi galingas, tu gali vienu žvilgsniu trenkti mane žemėn, bet 

tu nieko negali man padaryti, - taip klojosi vaiko galvoj minčių chaosas. 
Vagis atvertęs raudonas akis pažiūrėjo kokliai po grinčia.

Būdamos tikru ūkininku, žinodamas, kad su plėšiku reikia elgtis, 
kaip istatymai liepia, šeimininkas paklausė tikro veidmainio balsu:

‘ - Gal, sveteli, pusryčių nori... Kiaulienos?
- Greit patį pavaišinsiu kiauliena.
Vagis nubudo. Pajuto, kad bėda artinasi. Pasiryžęs buvo stoti sa

vo "razbainiškn" garbę ir atsakinėjo tyliu{ pyktį sukuriančiu balsu,
- Tylėk, vagie. Tuoj tave čia pribaigsiu.
- Pamatysime, kuris pirma.

O
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Vagies galva atšokinėjo in pasienį, o blauzdos buvo mušamos batu 

su pasagaitėmis.
- Štil! - nusidirbusio ir pavargusio žmogaus balsu šaukė šeimi

ninkas išbėgdamas iš trobos, nors vagis ir nemanė atsakinėti, tik pik
tos ugnies akimis lydėjo šeimininką.

Vaikas užlindąs in palovio tolimiausį kampą žiūrėjo nubudusiomis 
akimis in šitą baisią komediją.

- Tėtė, sako, geras, bet kam taip baisiai muša vagi! - skaudžiai
suspinksėjo vaiko smilkiniuose. *

Vaikas pasiryžus buvo išliuosuoti vagį.
Kas bus toliau, jam šią valandą nerūpėjo. Jį niekas dabar negalė

tų sustabdyti.
Ilgai valandai praslinkus, kuomet sunkiai pradėtasai darbas buvo 

veik baigiamas, jis sumanė paklausti: "0 tu man nieko nedarysi - tėtės 
nemuši?” Paskum su vyrišku budrumu pradėjo. "Žinai, toliau galiu neatra- 
Šioti!"’

Vagis buvo veik visai išliuosuctas ir vaikas negalėtų kariauti su . 
tokia pajėga, kaip pavasario upės beplaukią ledai. Nuteistas žmogus tylė
jo inbedąs akis aslon, Jis gal būt pergyveno geriausias valandas savo am
žiuje. . .........................

Kuomet paskutinė virvė nusmuko nuo vagies, jis, kupron susimetąs 
ir nenormalus, neskubėdamas atsidūrė prie durų. Ką tai murmėdamas, tary
tum: "vaike, sudiev”, sugniaužė jį visą ir prispaudė prie krūtinės.

Dviejų kankinių "sudiev".
Vagis lūkuriavo. Vaikui ašaros pripildė akis ir pradėjo 

per skruostus ant jo pilkų su mėlynomis juosčiukėmis trinyčių.
byrė ti

xr
*■ ' ■ ■ ;.o ;.;r r • >' ■ • ;

Jo užgimusioje šią valandą sieloje suskambėjo krikštolinio gai
lesio šviesios jūros.

Jis šią dieną tapo inrašytas žmonių tarpan. Jis pajuto tokį ilge
sį, tarytum., tas vakaras niekuomet nesiliautų. Nematąs didesnių misteri
ją, pajuto šiame daug brangaus.

Vakare vaikas išgirdo, kad vagį sugavo, pririš© prie geltonų ma
žų šlajukų ir vilko per sniegą, bet šio fakto jis neanalizavo. Jautė tiek 
tvirtos valios ateičia’

niekas

Alf, Nyka --Niliūnas

Yra pasaulis nuostabus, kurio neranda 
Nors, turi jį savy, kankinasi dėl jo. 
Dėl jo aš viską žemėje paniekinau, 
Norėdamas ten vieną valandą klajot!

9
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Verner
von Heidenstam'

j&EAŽŪS BALTI MARŠKINIAI

Raiteliui Bengtai Getingui kazokas perdūrė pike krutiną. Draugai 
paguldė jį ant žabą krūvos mažame miškely. Ten pat kapelionas Rabenius 
aprūpino jį sakramentais. Tai įvyko, .ant apledėjusios žemės netoli Weperi- 
ko mūrą, kur Švilpaudamas rudens, vijas draski sausus lapus nuo krūmą.

- Tegul būna Viešpatis su tavim, - tyliai ir tėviškai Šnabždėjo
Rabenius.- - Ar tu jau pasiruoŠąs atsiskirti po gerai atlikto dienos dar
bo. .. ,

Benitas Getingas gulijo sūnėrąs rankas ir plūdo krauju. Jo gele
žinis akys buvo praviros, o atkaklus ir kaulėtas veidas saulės ir vijo 
buvo taip taip užgrūdintas, jog mirties melsvas pabalimas buvo įžiūrimas 
tik lūpose.

- Ne, - tari jis. - _
•- Pirmą kartą aš girdžiu žodį iŠ tavo lupą, Bengte Getinge.

. Mirštantysis dar kiečiau sunėrė rankas ir.kramtė lupomis, kurios 
prieš jo norą atsiveri žodžiams.

Kartą juk, - tari jis iŠ lengvo, - gali ir pats.niekšiausias 
ir driskius iŠ karią prakalbėti. _

Gailesčio pilnas pasirėmė jis alkūne ir taip aitriai suriko, jog 
Rabenius nesuprato, _ ąr tai' išsprūdo' dil sielos >.r dil kūno kančios.

Jis.pastatė taurą ant žemės ir pridengi ją nosine, kad aplink 
, krentą lapai neįkristą į degtiną.

- 0 tai, - meknojo jis ir rankomis perbrauki per savo kaktą, - 
kaipo. Kristaus tarnas, aš esu priverstas sekti kas rytą ir_kas vakarą.

Kareiviai susirinko, iŠ pakrumią iš visą pusią pažiūrėti ir išgirs
ti kritusį, bet ją kapitonas atėjo inirŠes ir ištraukąs kalaviją.

- UžriŠkit jam burną skepeta! - saukė jis. - Batalijone jis visa
da buvo pats didžiausias, užsispyrėlis iŠ visą vyrą. AŠ nesu nežmoniŠkes- 
nis uŽ. bet kurį kitą, bet aš privalau pildyti'tarnybos pareigas. IŠ turiu 
daug naują ir neprityrusią žmonią, atėjusią su Lewenhauptu. Jie išsigan
do jo dejavimą ir. nebeina. pirmyn. .. Kodėl neklausote? Čia aš įsakau!

• Rabenius pažengė- žingsnį į priekį., į jo baltą peruką byg vainikas 
buvo įsipyną pagelti lapai.

- Kapitone, --tarė jis, - prie mirštančio įsakyti tegali tik 
Kristaus tarnas,, bet jis nusižemina ir savo komandą mielai perleidžia 
pačiam mirštančiajam. Tre'jis metus aš mačiau Bengtą Geting.ą einantį 
gretoje, bet dar nė kartą nemačiau jo su kuo nors kalbantis. Dabar, 
jis artinasi prie Dievo teismo slenksčio, niekas nebegali uždrausti 
tylėti..

savo 
kai 
jam.

x) Apie Heidenstamą ir jo kūrybą Žiūrėk "Pragiedrulią" Nr. 1. R e

vi- fsiifežŠ
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- Su kuo aš būčiau galėjąs kalbėti? - piktai ir aštriai paklausė 
kraujuose paplūdąs taitelis. - Mano liežuvis yra lyg priaugąs ir parali- 
Žuotas. Savaitės galėjo lengvai praeiti nepratarus žodžio. Niekas nieka
da manąs nieko ir neklausė. Vien'tik ausis turėjo budėti, taip kad pildy
ti įsakymą niekada nepavėlavau. Eik! buvo tik sakoma, eik per pelkes, per 
sniegą! Į tai nereikėjo juk nieko atsakyti,

Rabenius atsiklaupė ir atsargiai paimi jo rankas į savas.
- Bet dabar tu gali kalbėti, Bengte Getinge. Kalbėk, tark, kol 

visi Čia susirinką tavąs išgirsti. Tu esi dabar vienintilis tarp mūsą 
visą turįs teisą laisvai kalbėti. Gal tu namuose palikai Žmoną, gal seną 
motiną, kurios aš galėčiau perduoti tavo linkėjimus.

- Motina mane badu marino ir išsiuntė į dalinį, o paskiau nė 
viena moteris nepasakė man daugiau nieko, kaip tik; pasitrauk iŠ kelio, 
Bengte Getinge. Pasitrauk! Kam tu reikalingas?

- Bet vis aėlto gal tu gailies ko nors?
- AŠ gailiuos, kad vaikas būdamas neįkritau į malūno užtvanką 

arba kad aš neišėjau ir nenudoliau tavąs Šautuvu, kai tu sekmadieniais 
išeidavai prieš pulką ir ragindavai kantriai eiti pirmyn. - Ne, bet ar 
tu nori Žinoti, kas man nerimastį•kelia?-Ar tu niekada negirdėjai neši
kus ir pirmuosius postus pasakojant, kaip jie mėnulio Šviesoje savo mir
tinai peršautus draugus būriais linksenant paskui savo kariuomene ir nu
trauktomis kojomis aplink Šokinė, mt ir Šaukiant: perduokit linkėjimus 
motinai! - Jie vadina juos Juoduoju batalijonu. Taigi į Juodąjį batalijo- 
ną dabar ir aš įstosiu. Bet pikčiausia, kad busiu pakastas su savo suply
šusią miline ir kruvinais marškiniais. Kaip tik to dabar ir negaliu iš 
galvos išvyti. Paprastas raitelis legali juk norėti, kad jį parvežtą na
mo, kaip amžiną atilsį generolą Lįevveną, bet aš galvoju apie savo prie 
Dorfnickikritusius draugus, jiems karakius dovanojo kiekvienam po grabą 
iŠ dvieją lentą ir po gražius baltutėlius marškinius. Kodėl jiems turi 
būti daug geriau, negu man. Dabar nelaimės metais pakasama taip, kaip 
krenti. AŠ taip giliai įsmukau į skurdą, kad vienintėlis daiktas.pasauly
je, kurio aš pavydžiu, yra ją gražūs balti marškiniai.

- Vargše mano drauge, - tyliai tarė Rabenius. - Juodame batalijo
ne, jei apie jį galvoji, rasi tu daug bendrą. Gyldenstolpenas, Sperlin- 
genas ir.:puikini \>as leitenantas Mbrneris jau guli nukauti kovos lauke.
0 ar atsimeni tūkstančius kitą? Ar tu atsimeni malonąjį pulkininką leite
nantą Wattrangą, kurs atjojąs į musą pulką padalijo kiekvienam kareiviui 
po obuolį, dabar jis guli Šalia savo draugą pievoje prie Holofsino. Ar ■ 
tu atsimeni mano pirmtaką Niklasą Uppendich.ą, didelį Dievo žodžio skel
bė ją-, jis buvo užmuštas prie KaliŠo_kunigiškame arnote. Jau Žolė apaugo 
ir sniegas apklojo jo sutrūnijusį kūną, ir niekas net koja negali parody
ti velėnos, kur jis ilsisi. ’

Rabenius dar labiau pasilenkė ir paglbstė jo kaktą ir rankas,
- UŽ dešimties, daugiausia UŽ penkiolikes minučią užges tavo gy

venimas. Gal būt tos minutės, jei jas teisingai pašvęsi, atsilygins už 
tuos praėjusius trejis metus-. Tu jau nebe- iš mūsą tarpo. Ar tu nematai, 
kad tavo sielos' ganytojas atsiklaupąs prieš tave ir nusiėmąs kepurą? 
Tark man paskutinį savo troškimą, ne, paskutinį įsakymą! Atsimink tik 
vieną dalyką - pulkas išdraskytas dėl tavąs, o tuo tarpu kiti garbingai 
žyg loja pirmyn, o gal jau ir antpuolį pradeda. Savo . irtinga žaizda.ir 
vaitojimu tu išgąsdinai jaunuosius vyrus ir tik tu vienintelis tegali 
\ėl viską atitaisyti. Jie dabar tik tavąs te} 1 ausys, tik tu dabar esi ga
lingas, kad jie eitą į priešą. Atmink, kad tavo paskutinieji Žodžiai gali

- -
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Vincas Kazokas

ATEITIES SAPNAI

Ten rasime dienas, lyg nesibaigiančius rudens saulėlydžius, 
Ir nemigo naktim spindės mums jauno mėnesio blyški Šviesa. 
Ir prie Šaltinio vakarais nebeskardens ten kibirų mergaitės 

pasivėlinu, 
Ir ilgesys nevilgys musų skruostų liūdesio tyra rasa.

Tenai tarytum kūdikiai, baukščiai prie židinio ugnies susėsim, 
IŠ atminimų seksim Šiurpią pasaką praėjusių dienų.
Ir nuostabiam jaunystėj neramioj statytųjų namų pavėsy 
Budėdami gal vėliai patikėsim dingusiu sapnu.

Nes meilės ir jaunystės nebėra; jų niekad gal nebuvo.
IŠ tolo mes regėsim iliuziją tarytum gėlą Šalnoje nuvystant, 
Ir blėstant sapną, pil..ą nerimo ir neįvykusių vilčių.

Ir nieko ten daugiau nebus, be to, kas amžinai mums žuvą,- 
Tiktai lyg buvusius, žaislus seniai užmiršusi Vaikystė 
Mus pasitiks nustebusiom akim ii’ Šypsuliu karčiu.

būti paskiausiai užmiršti ir gali būt kartojami ten namie tiems, kurie 
ten sėdi ir už pečiaus kriaušes kepa.

Bengtas Petingas gulėjo nepajudėdamas, ir kažkoks susimąstyto 
Šešėlis aptraukė jo žvilgsnį. Iš.lengvo pakelė jis savo rankas lyg Šauk
damasis ir sušnibždėjo:

- Viešpatie, padėk man dar ir tai atlikti.
Jis davė Ženklą, kad jis tik Šnibždėti begali. Rabenius priglau

dė savo veidą prie jojo, kad galėtų išgirsti jo Žodžius. Paskui Rabenius 
pamojo kareiviams, bet jo balsas drebėjo, jog vos vos buvo galima girdė
ti jo žodžius.

- Bengtas Getingas prakalbėjo, - tarė jis. - Jo paskutinis troš
kimas yra, kad jus paimtumėt jį kartu su savim ant Šautuvų ir neštumėte 
jį senoji, jo vietoje rikiuotėje, kurioje jis ėjo ištisas dienas, ištisus 
metus.

Pasigirdo būgnas. Priglaudąs, savo skruostą prie vieno kareivio 
paties, Bengtas Getingas. žingsnis po žingsnio buvo ncYymas per karo lau
ką pirmyn į prieš į. Aplink jį sekėvisas pulkas, o užpakaly dar vis nusi- 
ėmąs kepurą ėjo Rabenius ir nė nepastebėjo, kad jis jau buvo mirąs.

- Aš pasirūpinsiu, - šnibždėjo jis, - kad tu taip pat gautum gra
žius baltus marškinius. Tu žinai, kad ir pats karalius labiau nesisaugo, 
kaip ir paprasčiausias kareivis, taip kad ir jis pats kada nors, norės 
taip gulėti.

IŠ Švedų kalbos išvertė Juozas Ringis
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Už Raseinių ant Dubysos 
Teka saulė, teką;
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten, oi Šneka.

Do rasas kasas Šukuoja, 
Saulė jas džiovina, 
Kai užgieda, uždainuoja, 
Širdį taip graudina.

AuŠtą dangų pamylėjo, . s
Blaivią jo skaistybę;
Sau akis užsižavėjo 
Mėlyna gilybe.

Akys blaivios, gelsvos kasos, 
Sii'dys oi nešaltos, 
Aukštas ūgis, kojos basos, 
Nuo rasų taip baltos.

Bet kodėl jos, Žalią rūtą 
Laistydamos, liūsta?
Kam, dainuojant joms Birutą, 

_. Ataros nedžiūsta?

Kaip nedžiūtų, kad nežūtų 
Tiek jaunų bernelių!
Kad be laiko tiek nebūtų 
Be vilties našlelių!

Daugel Žūva, daugel pūva, 
Kas apverks jų dalį?
Už Uralo, žemes galo: 
Ne po savo šalį!

13



lietuviškoji krikščionybė

Krikščionybę, lygiai taip pat ir kiekvieną svetur kilusią idėją, 
priėmė ir tebepriima bei suvokia įvairios tautos gana skirtingai. Vieno
je tautoje yra tepakeičiama vien tik dalis jos išraiškos lyčių, kitoje 
- nueinama Žymiai toliau, jog kartais įnešamas ir sava s, grynai 
tautinis, pačiai krikščionybei naujas turinys. Kitaip sakant, į 
krikščionybę įsismelkia ne tik paskiru tautę įų grynai tautinis, bet kar
tais jai visai svetimas, nekrikščioniškas pobūdis, taip, kad vienoje ar . 
kitoje tautoje krikščionybė esmingai perkeičiama, nutolstant ir^nuo pa
grindinių jos minčių. IŠ to sektų, kad krikščionybė ir tautinė dvasia tu
rėtų esmingai Susikirsti ir viena antros nepakęsti. Bet tačiau, vi. a toji 
tautinė, iŠ esmės nekrikščioniška dvasia, prisiimtajai tautos krikščio
nybei tiesioginiai neprieštarauja: senaais(tautinis) ir naujasistkrikš
čioniškasis) tikėjimas nuostabiai sutaria, t.y. susitelkia viename ir 
tame pat žmoguje, drauge sąlygodami visą jo gyvenimą. Senojo tikėjimo į- 
vairios mintys ir naujai išgirstosios krikščionybės tiesos suminėta taip 
kartu, jog kurį laiką tautoje drauge ir neatskiriamai, vienos kitoms ne
kliudomos, gyvena: sudaro vienalytį ir naują tikėjimą, kurį galėtume pa
vadinti nekrikščioniška krikščionybe arba 
tikriau - krikštyta tautine pagonybe. Ir tik pa
lengva, labai ir labai palengva, krikščionybė ateina į tautą ii iškeičia 
visas senojo tikėjimo liekanas savo tiesomis. Kitaip tariant, viena ar 
kita tauta sukrikšČionėja keletos ar keliolikos kartų laike.

Taip pat tenka pastebėti, juo tauta krikščiony
bės priėmimo metu t u r ė, j o stipresnę tau
tinę individualybę, ar kuo silpnesni bu
vo krikšČiO' iško mokslo skelbėjai bei 
nepalankesnės jai priimti sąlygos, tuo 
labiau sutautinta, jei taip galima išsireikšti, i r p a- 
ti Šitoje tautoje krikšČionybė,vt.y. skirtin
gesnė nuo_kitų tautų krikščionybės formų ir net turinio. Šią mintį išryš
kinant, butų galima pasakyti, jog tos tautos krikščionybė visa savo es
me labai nuo jos nutolusi ir ryški savuoju tautiniu, nekrikščioniška tu
riniu. Tokioje krikščionybėje labai dar ilgai galime rasti senojo, gry
nai tautinio tikėjimo įvaizdžių ar kitokių jo likučių, jog tokiai jos 
formai, griežtai kalbant, geriau pritiktų ne krikščionybės, bet krikšty
tosios pagonybės vardas. Tačiau ir Šitoji, jaunutė vienos ar kitos tau
tos krikščionybės lytis, yra jau krikščionybė. Ji niekados nebevirsta 
viena ar kita grynosios pagonybės raiška, bet, laikui bėgant, palengva 
atsiskleidžia visoje savo krikščioniško,je pilnatvėje. Bet toki jauna, 
turinti savyje daug nekrikščioniškųjų elementų, tautinės krikščionybės 
lytis tebeslepia savyje i artais daugybę krikščionybei priešingų minčių 
ir veiksmingai pasipriešina jos vienumui., o tebebūnant veikliai senajai
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religijos dvasiai, siekiančiai tautiniu ir savą tikslu, gana lengvai 
atskyla ir nuo. pagrindinio krikščionybės liemens*

Ir nors pirma buvo pasakyta, jog tautinio tikėjimo iŠrava krikš
čionybei tiesioginiai nesipriešina bei drauge susigyvena viename ir ta
me pat žmoguje, bet kartu ir niekas taip nebus suskaldę krikščionybės 
vienumos, kaip toji maištaujanti, į krikščionybę įsiskverbusi ir su po
litiniais siekimais sutapusi, tautinio tikėjimo pagoniškoji dvasia. To
ji tautinė, tautinėn krikŠČionybėn įsipynusi senosios religijos dvasia, 
buvo ir pagrindinis krikščionybės vienumą skaldantysis veiksnys, davęs 
vienokią ar kitokią jos atskalą, Žinoma, veikiant paskiriems žmonėms, 
siekiantiems savą, dažnai grynai politiniu tikslą* Kitaip sakant, tie 
visi Žmonės vien tik atbaigė vidinį krikščionybės vienumos skilimą'vie
šuoju veiksmu; Todėl ortodoksinę ir reformacinę krikščionybę galime lai
kyti tebemaištaujančios, dar nesukrikŠčionėjusios tautinės dvasios iš
dava; dėl to jos ir yra palikusios daugiau vien .tik tautinės- bažnyčios, 
negu visas krikščionybės branduolys - katalikybė. Tačiau reformacinė 
krikščionybė, atsisakiusi daugybės kataliką bažnyčioje sukurtąją išraiš
kos lyČią, paneigė esminiai tautiną religijos pusę, tapdama daugiau tau
tine vien tik išviršiniai, ne vidiniai. Tuo tarpu katalikybė, būdama vi
suotinė savo idėja, išlieka tautinė savo vidiniu išgyvenimu ir daugeliu' 
to išgyvenimo išviršinią lyČią. Tuo budu galima išaiškinti ir suprasti, 
kodėl įvairu^ grynai tautiniai papročiai daug ilgiau išlieka katalikiš
kuose kraštuose, bet labai greit pakinta_arba ir visai išnyksta reforma- 
vinds krikščionybės tautoje. Šis labai budingas reiškinys ypač ryškiai 
buvo pastebėtas Vokiečiuose* Ten katalikiškose apylinkėse buvo užtikta 
daug seną tautinią paproČią, kai tuo talpu gretimuose, jau protestantiš
kuose kaimuose, jie buvo jau tisai išnykę arba telikę vos menki likučiai. 
Tą patį reiškinį, iŠ dalies, galima stebėti ir Lietuviuose, tik labai gai
la, jo niekas musuose nėra dar specialiai tyrinėjąs.

Taip pat tenka pastebėti, jog ir pati katalikiškoji krikščionybė, 
norėdama būti ne mirusi ir šalta dogma, bet gyvas gj/enimas, jau -_ati 
viena, rastąsias tautines religijos formas, kiek leidžia jos. visuotinu
mas ir pati esmė, yra linkusi sukrikščioninti, 
t.y. palenkti krikščioniškajai minčiai, suteikiant senajai išraiškai 
naują turinį-. Tuo keliu krikščionybei einantį Šiuo kartu krikščionybę su
prantu ir vadinu - katalikybe, kaip jos branduolį), tieka visai supranta
ma, kodėl Šalia grynai krikščioniškąją Švenčią ir ją apeigą, prisišlieja 
ir toliau gyvena buvusi tautinė Švente su savais ir grynai nekrikščio
niškais papročiais arba ir visai nauja ji atsiranda; todėl šalia naują 
krikščioniškąją maldos vietą išlieka ir buvusios Šventvietės ir todėl 
tautiniais motyvais persipina krikščioniškoji ikonogr.afija(pav., '"Pastor 
bonus" kalną tautose tikru kalną piemeniu vaizduojamas, o kitur - vien 
bekraščią lygumą piemenėlis- it t.t.). Todėl krikščionybė jau pati, viena 
gali būti ir tautinė, nors ji neturėtą apeigą Šios tautos gimtąja kalba, 
v-i tautinė yra iŠ esmės, .joje vis spontaniškai pasireiškia atitinkamos 
tautos, dvasia' ir pačią krikščionybę nudažo viena ar kita grynai tautine 
spalva*. Kitaip sakant, kiekviena tauta krikščionybę apipavidalina sa
vaip, išeidama iš savo tautinės dvasios. Todėl ir vidinis tautiškumas

1) Mace i n a, A., Kristaus -gimimas tautai; tautos'teologijos nuo
trupos. ŽIDINYS, 1936. 513-528 psl.

-
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krikščionybėje pasireiškia visu, gilumu tenai, kur jis turi daugiau vietos, 
t.y. kur suranda daugiau apeigų ir kitų reiŠkomosi progų. Iš to aiškėja, 
kodėl katalikybėje arba ortodoksijoje, bet ne reformacijoje, išlieka dau
giausia tautinių papročių ir gilesnė tautinė dvasia.

Moderniškoji katalikų pastoracija nueina dar toliau. Ji siekia 
per,;neva, sukrikščionintus tautos papročius įdiegti ir išugdyti krikš
čioniškųjų mintį ir pačiame tautos gyvenime. Todėl jinai itin tausoja ir 
gaivina visų eilę tautinių papročių, kartais jau seniai mirusių, jei tik 
Šie nors kiek galimi palenkti krikščionybės minčiai ir gali jie kuo nors 
patarnauti tautos pastoracijai. Taigi, aiškiai nusakant, ir Šių dienų 
krikščionybė(katalikybė) visai nebijo įsileisti tautinių išraiškos lyčių, 
bet stengiasi išsaugoti vien tik krikščioniškąjį turinį.

Po Šių kelių trumpų pastabų lieka suprantama, kad galima kalbėti 
ir apie krikŠcionybų apskritai, kaip tokių ir paskiras arba tautines vie
na nuo kitos Šiek tiek išsiskiriančias krikščionybės. Pirmuoju atvėju 
krikščionybė bus g r' y n a, evangeliškai suprasta ir mirusi, kitu - ta 
pati krikščionybė jau susidūrusi su vienos ar <kitos tautos papročiais 
ir visu jos uvasiniu pasauliu, gyva ir pasireiškianti vienokių ar kito
kiu tautiniu atsiskleidimu, t.y. tautine iŠ esmės. ’

Taip pat, žvelgiant į tautinu krikŠČionybų, pagal josios susida
rymų, tylimos išskirti ir dvi jos lytys. Pirmoji tautinės krikščionybės 
lytis susidaro labai stipriai tautinei individualybei veikiant, todėl ji 
ir prisiima gana daug- iŠ senojo, nekrikščioniškojo tikėjimo tiek turinio,, 
tiek jo išraiškos dalykų, jo-' net pati krikšSonybėtšioje jos lytyje) yra 
jų visų nustelbiama ir tuo mačiu labai palinkusi atskilti nuo 
viso krikščionybės liemens, kaip, nebesudaranti su ja pilnos vidinės vie
numos. Išskirdami Šių tautinės krikščionybės lytį nuo antrosios galėtume 
jų pavadinti ’ k r"i. kŠtytųja pagonybe, nes senasis tikė
jimas vis dar ryškesnis ir gal but veiklesnis uŽ krikščioniškųjų mintį. . 
Antroji tautinės krikščionybės lytis susidaro nugalėjus jau nekrikščio
niškąjį, t.y. senąjį turinį, persunkus sava, krikščioniškąja dvasia visą 
tautos gyvenimą, bet pasilieka visa eilė senųjų arba sukuriant ir naują, 
tai taptai labai budingų išraiškos, lyčių. Ši tautinės krikščionybės lytis 
išlaiko krikščioniškąją mintį visoje jos pilnumoje, tačiau ja apipavida
lina jau grynai tautine ir vien tik tai tautai budinga išraiška. Todėl 
jinai ir yra tikroji tautinė krikščionybė, kurioje jau krikščio
nybė ir tautinė individualybė esmingai susiderina. Ir paneigiant nors 
vienų tokios krikščionybės reiškimosi lytį kaip krikščioniškąją(o paneig
ti ir musų tarpe daug kas bando), kartu pažeidžiama jau ir tautos kūry
binė dvasia, kuri tą raiškos lytį yra mums davusi, nes pati krikščionybė 
lygiai tų pačių savo mintį kitoje tautoje skirtingai apipavidalina2).

Tuo budu ir prieinama prie lietuviškosios krikščionybės, t.y, 
krikščionybės, kuri susidarė, ir tebesusidaro Lietuvoje, veikiant lietuvių 
tautinei individualybei, išplaukiančiai iŠ ankstyvesnės dvasines kultūros, 
neišskiriant ir senosios religijos. Kitaip aptariant, tenka mums kalbėti 
apie tai, ką rado ir p a_s Įsavino b e i n a u j a iŠ 
t" o sukūrė krikščionybė musuose, tapdama'grynai lietuviškąja

2) M a c e i n a,k.A. , t.p. 519, 521 psl. •
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Žitkevičius

: , , . ’.SVETIMAS DANGUS ■
■ : : ■ • ‘ T |

1 • . '■ ' v.; •« . ... %< - 
Kas man saulė be Mūšos vainiko .
Ir be Nemuno mielų krantų! 
Tik svajonė Širdies nepaliko, 
Tik pasiėmiau, skausmų kartu.

• Tik viltis, kregždute atplasnojus, 
Ves ir gundys. 0 kelias dygus. • ...

0 Žaizda - nenuplaus jos Dunojus, 
Tik užgydys tėvynės dangus, . . ■ .

krikščionybe, kuri daug kuo skiriasi nuo kitų tautų krikščionybės, kurios 
gal but giliau supratusios krikščioniškojo gyvenimo mintį ir yra davusios 
kitas išraiškos lytis. Bet mums lietuviškoji krikščionybe yra mūsų kultū

ros faktas, nežiūrint ar ji. atitinka krikščioniškosios minties visumų, 
ar jai prieštarauja, j ą i m a m e ir Žvelgiame tokių-, 
koki ji. buvo ar yra musų tautoje'.

: , ■ Tačiau lietuviškoji krikščionybė vis tik nėra ir vienalytė, ji
savo turinyje ir išraškoje turi gana didelių skirtybių, t.y, kurios iš
skiria mums tas dvi gąna atskiras.', jau pirmiau aptartas, jos lytis. Pir
mųjų, kurių buvome pavadinu krikštytosios pagonybės vardu, atskleidžia 
mums senosios kartos žmonės, subrendę XIX a. gale. Jų tikėjime ir įsivaiz
davime, kurį ne vienas mūsų, paprastai, jau naiviu laiko, mes galime ras
ti, dar labai daug nuskendusių senojo tikėjimo įvaizdžių ir miŠte sumišu
sių su krikščionybės tiesomis. Jų krikščioniškasis tikėjimas, kuris mums 
suteikia gana daug žinių ir senajam tėvų tikėjimui, šiuo kartu ir yra 
mano darbo tikslas.

T .i k r o j i arba pilnutinė lietuviŽoji krikščionybė, kurių įau 
. taip pat galime stebėti mūsų tautos gyvenime ir užtikti joje labai b u- 
dingų ir. t. ik mums savitų reiškinių, musų tautoje pra
dėjo ryškėti su dvidešimto amžiaus pradžios žmonėmis, prasidėjus krikŠČio- 
nižosios minties lūžtvei, ir dar tebėra ji neišryškinusi galutinai savo
jo veido. Tai tebegimstanti, nusivalanti nekrikšČioniškųjį turinį, pasku
tiniųjų metų lietuviškoji krikščionybė, kurios niekas negali pavadinti 
naivia, bet mes joje pasigendame jau tos vidinės šilimos, anos tikėjimo 
ugnies, kuri reiškėsi senosios kartos tikėjime.

Ant anas Mažiulis, vienas iŠ jaunųjų lietuvių tautotyrinin- 
kų, nepriklausomybės laikais įvairiais tautotyros klausimais rašęs įvai
riuose laikraščiuose. "Pragiedrulius pasiekė jo ilga f.olkloristinė-reli- 
gijų istorine studija apie lietuviškųjų krikščionybę. Čia spausdiname jos 
įžangų. Ateity duosime įdomesnes vietas kaikuriais' konkreui.ais klausimais; 
kaip pvz., lietuviškosios krikščionybės Dievas ir’jo supratimas, lietuviš
kosios krikščionybės Šventieji ir pan. Red.
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Ženklan maršalkos krūmo prasiskyrd Šakos, 
ir ten Genys, Kįrkutis, Butrimas ir Mekas, 
Žemaičių keturi seniūnai pasirodė 
ir taršs - Viešpatie, išgirski musų žodį: 
Tverai ir Paršpilis, Varniai, Vidukld, Kražiai, ~ 
kiek kartų ordinas krauju jų sienas dažš, 
jam, it vergai parduoti buvom mes kiek kartų 
uŽ motinų raudas, už laisvšs sapnų kartų?
Merkine, Kruonis, Trakai, Kaunas ir Žiežmariai - 
kiek kart lemti jie buvo pelenui ir karei?.. 
Ir Šiandien, Viešpatie, kai tavo laisvos rankos, 
krikščionių riteriai pilių duris.mus tranko, 
ir gųzdina vaikus, ir-dukrom siaubų kelia... 
Pažvelk į mus, sakyk, kokių neši mum dalių?
- Laisvų! ■' z

- Laisvų? Gyvuok! - Ir jie pastatd meškų 
atvežu dovanų, kaip gyvų, gryno vaško.
Po jų pasikelia auksakalysVilČiūra, 
nlnia, kaip marios, subanguoja ir sužiūra, - 
kokia slapta ranka jį bus atvedus šičia, 
kur buvo dingus jis, kai kvietd puošt bažnyčių 
Jogaila? Spėkit! Akys neatsiŽiūrčjo, 
tiktai kai vdliavų pakčlč jis prieš vdjų, 
kaip žaibas," Iškč vytis spurgų sidabro plono!
- Tčvu tčvų dvasia kur saugo mūsų gheto, 
ramybe ir taika, kaip sauld, kad Žydjtų, 
kad s.etimi, ugnis, pikta ranka neliestų 
Šviesiausio Gedimino ir jo ainių miesto!
0, kunigaišti Vytaute, tau šiandie nešam 
surinku iŠ visų pirklių po menkų lašąs 
dvidešimt druskos ir pipirų sklidinų statinų, 
kunigaikštienei - skarų Šilko, sagtį - deimantinų

) Žiūr. praeitame "Pragiedrulių" numery "ATEINA VYTAUTAS
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Odadirbiai ar' bus sausam klane prigėrę, 
ar girioj Rūdininkų gaudo baisų žvėrį, 
ar kailiukus įnyko siūt Širdelėm savo, 
kad meno jųvminia lig Šiol.išvyst negavo?.. 
Kantrybės. Štai ir jie! Tarnai,' į talkų 'kviečiam! 
Dvi Vaito Šilto aubos Šermenų kailiuos šviečia, 
kunigaikštienei - dvi žirafos batų poros, . 
o menei puošt - kryžiuotis-stumbro kailio voras. •

- Su Genuja, su Ryga, Dancige prekiavom, 
daug žemių rogėm ir laivais mes apkeliavom, 
vandens ir meilės mieste savo ant stiklo matėm, 
su dožais gėrėm kavų, juos. aploŠėm, šachmatais, 
bet niekam mes nemokam tiek daug meilės reikšti, 
kaip tau, valdove musų, di?is kunigaikšti!
Trys veidrodžiai auksiniai tepuošia tavo menų, - 
jauni, kad žygiais kilotum, nors amžium ir pasenų.

Gudai, mies-Čionys, vaitai dovanas kai dėjo, • ' ' ■
senų laikų karys taip pat neiškentėjo; ••••; :■/
- Šviesiausias: kunigaikštis. .., gal< ir man pavėlys, - 
aŠ silpnas nuo midaus, kaip pilkas bitinėlis/
ar pieva, ‘ar taku genu genu žųselų, ; ' 
bet mūšyje! - kryžiuočių Šimtas duoda kelių...

Lengvai nušvito kunigaikščio veidas rimtas; ’ - f ;. .
- Tebus įpilta jam, Slidaus ųragų dar šimtas! ‘

- Mes Aleksandras Vytautas dangaus malone 
Širdingai sveikinam, Šiam Šventaragio klony 
visus, kas turi gerų valių, taikų būdų - 
lietuvį, rūsų, Žydų, vokietį ar'gudų,
Žemaitį, lėtų kaip meškų, kalboj tiesmukų, ■ •
aukštaitį, gyvų kaip': midus Šnekutis, dzūkų, -■ 
mes imame globon visus, vaikus tėvynės ■ 
ir glaudžiame, laisvus sau prie laisvos krūtinės-.

Visų tikėjimų vietovės ir ŽinyČios 
bus Šventos ir neliečiamos, ir nesityčios 
iŠ, j..ų nei mūsų, priešas, neigi draugas, 
globos ranka jas mūsų, gims, mylės ir saugos. 
Svečių vaivadų, kaštelionų ujamas ne žuvus 
dabar bus Šeimininkas Lietuvoj - lietuvis.
Tėvų garbiuos vėlės amžintos tegu lemia,. .. .
kaip Dievo aukuras kad būtų mum Ši žemė!
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Šiomis dienomis sueina du metai nuo antrojo pasaulinio karo pa
baigos. _I.945 m. rugpiūčio 10 d. dar tebekariavusi trečioji ašies valstybė 
- Japonija .pasisiūlė kapituliuoti su vienintele sąlyga, kad Japonijos im
peratorius Hirohito paliktų valdžioje. Sekančią, rugpiūčio 11 d,, sąjun
gininkai pranešė japonams, kad Hirohito gali palikti, kaip vykdomoji val
džia okupacijos metu. 0 rugpiūčio 15 d. Attlee, Stalinas ir Trumanas pa
skelbė pėr radiją antrąją pasaulinių karą pasibaigus.

Taigi įdomu pažvelgti į nueitą-per du metus nuo karo pabaigos kelia 
Karas, kaip nugalėtojai prieš du metus yra paskelbė, yra baigtas. 

Nebegaudžia daugiau patrankos, nebestaugia priešlėktuvinės sirenos,’’žymi 
dalis karo metu mobilizuotų karių jau yra grąžą i namus prie taikos dar
bo. Bet ar pasisekta taika? Ta tikroji taika, kuri neša pasitikėjimą ryto
jumi, kuri kelia iniciatytą, didina jėgas greitesniam karo žaizdų (išgydy
mui ir duoda akstiną visokeriopai pažangai?

Pasistatydami sau tokį klausimą,' turime į jį tik vieną atsakymą,, 
kad taikos dar nėra. Nei faktines, nei formalinės taikos pasaulis ligi 
šiol dar nėra susilaukęs. Faktiškai nepavyko ligi šiol pasiekti taikos, 
nes politiniai priešingumai, kuria veda į karą, per tuos du metus yra ne 
tik nesumažėją, bet žymiai padidėjo. Šiandien jau atvirai visur kalbama 
apie neišvengiamą trečiąjį pasaulinį karą. Tik vieni numato tą kara grei
čiau, kiti jį atideda tolimesniam, laikui. Bet- pagal Hallupo instituto pa
teiktas, spaudai žinias net trys ketvirtadaliai Amerikos .gyventojų naują 
karą ^aiko neišvengiamą 25 metų bėgyje. 0 karo autoritetai, kurie yra * 
arčiau susipažinę su reikalu, sako, kad naujas susirėmimas gali įvykti 
nelaukiamai greitai. ’ v

Taigi šiandien turime lyg ir ilgesnes karo paliaubas tarp dviejų 
pasaulinių karų. Tos paliaubos turėtų ve ti į taiką. Bet .gyvenimo tikro
vė to nežada. Pasaulis šiandieną yra aiškiai '"suskilus į dvi dalis. Vie
nai jų vadovauja demokratija, kitai komunistinė diktatūra. Visi lig šiol 
padaryti mėginimai suderinti, ar kaip nors sutaikinti šias dvi ideologi
jas jokio rezultato nedavė, Tik artimesnis jų palyginimas įtikino, kad 
jos yra griežtai priešingos viena antrai. Demokratija siekia ir atskiro 
žmogaus ir tautų laisvės,'0 komunistinė diktatūra visur, kur ji insigali, 
tą laisvą užgniaužia. Demokratija remia ir ūkišką gyvenimą laisva žmo
gaus iniciatyva. 0 bolševikų diktatūra yra padariusi žmogų valstybės ver
gu, Ir fabrike, ir žemės ūkyje, ir prekyboje jis tėra čia tik tas robo
tas, tas pastumdėlis, kuris turi aklai vykdyti bolševikinės diktatūros ( 
įsakymus, nors jie būtų priešingi protingo ūkininkavimo principams.

Tai kaip tokius dalykus galima suderinti? 0 bolševikų diktatūra 
šiandien kalba apie įsigalėjimą visame pasaulyje. Tai demokratija nega
li, kaip tas avinėlis laukti, kol ja paplaus. Ji turi sukaupti savo pa
jėgas, kad išvengtų likimo, kurį jai ruošia bolševikų totalizmas, Iš čia
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ir kyla tas politinis įtempimas, kuris verčia kalbėti apie naują karą.

Taigi faktiškai ‘taikos nėra. Bet irformalinės taikos nėra. Tai
kos sutartys kol kas pasirašytos tik su Vokietijos satelitais. Dėl su
tarties su Vokietija per du estus yra susidariusios tokios kliūtys, kad 
nesurandama kelių prie tos sutarties prieiti. Mat, prieš du metus Įvy
kusioje Potsdamo konferencijoj e "trys didieji" buvo nustatų metmenis,_ 
kaip reikė’s elgtis su Vokietija. Tie metmenys turėtu būti padėti pa.grin- 
dan ir taikos sutartyje Su Vokietija. Tačiau bolševikai, užėmė beveik 
puse Vokietijos, maža Žiūrėjo Potsdamo susitarimų. Jie pradėjo savo zo
ną taip tvarkyti, lyg tai būtų Sovietų Sąjungos dalis. Atskyretą zoną 
geležies uždanga nuo'vakarų, bolševikai galvojo tik apie tai, kaip pa
glemžti po savo valdžia likusias Vokietijos dalis. Per tai kitiems trinia 
okupantams - Prancūzijai, Britanija ir JAV - susidarė nemaža, sunkumų ir 

. nuostolių. Amerika turi maitinti savo zoną, o sovietai reikalauja iš Vc- 
: .kietijos didelės kontribucijos. Ir ne tik reikalauja, bet ir ima, gaben

dami visa, ką sugriebia i Maskolijos gilumą. Grįžų iš Maskolijos pasa
koja natų kalnus rūdijančių mašinų dalių, kurias bolševikai atsigabeno 
iš užimtų kraštų, bet nemokėjo sumontuoti. Žinovai tvirtina, kad tai yra 
viena iš priežasčių bado Europoje: iš žmonių atimti gamybos įrankiai, 
kurie žūsta be naudos. Bet badas yra bolševikų talkininkas. Badas pa
lengvina bolševikams drumsti gyventojų nuotaikas ir užme ti savo meške- 
rų. Dėl to jų žygiai čia gal atitinka jų siekimus. Tik iš to susidaro 
demokratiniam pasauliui Sunkumai, už kuriuos tas pasaulis bolševikų ne
gali glostyti. Po viso to, ką bolševikai yra per dvejus metus padarų, 
su jais jau sunku susitikti ir už bendro konferencijų stalo. Dėl to yra 
beveik tikra, kad taikos sutartys su Vokietija ir Japonija bus sudaro
mos ir pasirašomos, Sovietų Sąjungai nedalyvaujant. Bendros taikos pa
tikrinimas pasaulyje taip pat nėra padaręs lemiamų žygių per 'praėjusius 
du metus. Yra sukurta, tiesa, Jungtinių Tautų Organizacija vietoje nu
stojusios veikti Tautų Sąjungos. Bet ji egzistuoja tik formaliai. Dėl 
veto teisės, kuri yra įrašyta į JTO statutą, ji negali tinkamai veikti. 
Štai, Šiomis dienomis, Amerikai pasiūlius, Saugumo Taryba buvo nutarusi 
į Graikijos pasienį su Albanija, Jugoslavija ir Bulgarija pasiųsti prie
žiūros komisiją. Bet sovietų atstovas prieš nutarimą iškėlė savo veto. 
Tuo būdu JTO taikos darbas buvo tik trukdytas. Tokių atsitikimų iš so
vietų pusės jau buvo vienuolika. Visas pasaulis mato, kad tuo keliu ei
ti toliau negalima. Bet demokratija vengia ginkluotų susirėmimu. Reikia 
blogybės., didesnės už karą, kad demokratija .galėtų karą pateisinti. Ir 
dviems metams po antrojo pasrulinio karo praslinkus demokratiniame pa
saulyje vis labiau įsigali įsitikinimas, kad tokia blogybė, biauresnė 
už karą, šiandien tikrai yra prispaudusi žmoniją. 0 ta blogybė - tai 
baimė rytojaus, lyg koks vėžys dieną ir naktį be paliovos graužias 
žmonijos kūną. Kaip vėžys ji plečiasi ir auga, didindama žmonijos* skur
dą, vargą ir kančias. Ir kaip vėžys, jis negali būti pašalinta kitaip, 
kaip skudžios operacijos keliu. Kartais ligoniui labai sunku pasiryž
ti operaciją padaryti. Bet kai susidaro padėtis, kad kitokio išėjimo nėra 
nėra, jis turi ryžtis. Tokio ligonio padėtyje dabar yra suskilęs dviem 
frontais pasaulis. Ir anksčiau ar vėliau ateis valanda, kuomet jis turės 
pasiryžti kad ir sunkia? , bet gydančiai operacijai.

21



MM ’ '• " -i • • 1 ' '••'•< ’• '* ■ :.’■ '• ’:’■ V, :•*-* x-ci.’.'■'• A *.•;•'* i ',,J’: <•<•■»*”.' 'r‘

21
1

K ADA ATEIS EILĖ BOLŠEVIZMUI?

Paskutiniu laiku vis daugiau aštresnių Žodžių prieš . 
sovietus ir bolševizmu pasirodo ir Švedų spaudoje. Štai 
vienas iš didžiųjų Švedijos dienraščių "GOTEBOPlGS liANr- 
DELS- OCH SJOFARTS-TIDNING"(liberalų partijos) š.m. lie
pos. 1 d. įdėjo E.G.C-. Brandt straipsnį "Kada ateis 
eilė bolševizmui?". Šis straipsnis, nors labiau taikytas 
švedų visuomenei, yra ir mums labai įdomus, ne tame ben
drame įvykių komplekse dažnai "cituojami" ir pabaltieČiai, 
kaipo pirmosios bolševizmo aukos. Straipsnį perduodame 
Šia ištisai. • . »

Paskutiniame Žurnalo "Samtid och Framtid" numery tūlas rašytojas 
Paul Patera straipsnyje "į kovų, klerikalai!" stebisi musų(t.y;. švedų) 
rašytojais ir poetaisx kurie savo reakcija prieš nacizmų sukurd reikšmin
gų dailiosios literatūros kurinių, bet taip tylūs pasidarė prieš bolše- . 
vizmų. "Visa rašytojų karta beveik akis pražiūrėjo besekdami rudosios 
prievartos manifestacijų, bet visai akių neatkreipė į raudonųjų... Švedų 
dailioji literatūra dar vis negali susidoroti su komunistine prievartos 
forma."

Ar "klerikalai" pasidarė išdavikais? Ar norima nuneigti panašumų 
tarp nacizmo ir bolševizmo? Ar rusų okupacija yra švelnesnį už vokiečių? 
Ar rusų priverčiamojo darbo stovyklos geresnes už Vokiečių koncentraci
nes stovyklas? Ar politinė sekimo sistema sovietuose kitoka, negu savo 
laiku Vokietijoje? Ar mokslas ir literatūra sovietuose laisvesnė, negu 
Vokietijoje Hitlerio ir Gebelso laikais?

Savaime aišku, kad mūsų vietiniai bolševikai atsakys "taip" į 
visus Šiuos klausimus, bet nuostabiausia, kad’ ir "radikalai", tiek social
demokratiniame, tiek miestiečių sparne, neatsako visai nieko, kartais net 
nežinai, kurioje pusėje jie stovi. Atsakymas vis tiek atsiras. Tik kuris 
iŠ jaunųjų rašytojų išeis pirmas į kovų su raudonųja priespauda?

Su klausimu kaip ten bebūtų, bet kol atsiras "raudonoji" atitik- 
mena, pvz., Bertil Malmbergo "Ekscelencijai" arba Marika Stiernstedt 
"Atentatui Paryžiuje", suinteresuota visuomenė turi gerų •irogų susipažin
ti su gana gausia sovietų santykius nušviečiančia politine literatūra. 
Savo laiku, Žinoma, buvo šis tas rašyta apie Koestlerio "Jogų ir komisa
rų" ir truputį apie Joh.Valtino bei Ernst J ickerio knygas, jeigu tik su
minėti bent porų iŠ jų. Bet ar.su jomis pakankamai susiphžinta Švedijoje? 
Ar plačiau visuomenėje kas skaitė Viktoro AndrejeviČiaus Kravčenkos kny
gų "Mano kelias į laisvų"? Atrodo, lyg ir nevien tik bolševikinė spauda 
nori nuneigti Kravčenkos atsklei< 'mus. Vienas miestiečių radikalus laik
raštis atsiliepia apie jų, kaipo apie "liesokų liudytojų" - keistas spren
dimas, nes liudijimas yra, faktiškai, labai turiningas.

Ar jis ir teisingas? Nė vienas nuošaly stovįs negali savarankiš
kai apie tai sprąsti, nes nė vienas negali įžvelgti į rusų aplinkybes, 
bet kiekvienam juk yra progos išklausyto švedo - buvusio spaudos attaohė 
Maskvoje - pasiuntinybės patarėjo Nils Lind, gerai pažįstančio sovietus,
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kelias dešimt metą išgyvenusio Rusijoje ir rusą vedusio. Lind randa Krav- 
Čenkos davinius tikrai teisingus. Juos, tarp kitko, galima palyginti ir 
su Koestlerio bei Juckerio. o Šiedu abu vyrai moka dalykus įžvelgti. Ir 
kas gali paneigti lietuviui nors straipsny pavadinta latvią. .. Red) minis- 
terio Igno J.Šeiniaus puikiai ir gerai dokumentuotoje Pabaltijo likimą 
vaizduojančioje knygoje "Den rodą floden svhmmar over"(Raudonasis tvanas 
užlieja). Ar daugelis Švedą teikėsi tą knygą perskaityti? Tarp kitko, kas 
gi daugiau bekalba apie Pabaltijo kraštą likimą, nors "Pabaltijo valsty- 
bią laisvė yra viso pasaulio laisvės mėginimas "(taip savu laiku rašė 
Rickard Lindstrom ."Social-Demokraten). Užgrobimas yra įvykąs faktas - 
parions d’autres choses taigi stenkimės palaikyti ge
rus santykius su Sovietais!

Ar daugelis išsilavinusią ir knj.gą sekančią Švedą Šiandien atsi
mena Panait I s t r a t vardą, tą gryno kraujo romuną komunistą 
ir bolševiką entuziastą, kurs po savo maždaug prieš dvidešimt metą kelio
nes į Rusiją, kur jis susižavėjusią "tavariŠČią" buvo triumfuojančiai po 
visą kraštą vežiojamas, paraše skausmu perpildytą knygą apie savo nusivy
limą bolševikiniu rėžimu: laisvė tebuvo nuduota, teisės netikrumas žiauri 
tikrovė. Prancūzas Andrė G i d e,viename iš savo ilgo gyvenimo perio
dą komunistas, Ž'inoma, nėra užmirštas, bet jo knygutė, kurią jis parašė 
aplankąs savo partijos draugus caskviečius, atrodo tikrai užmiršta. Dėl 
jo blogos valios meditaciją apie tą keistą demokratijos formą, praktikuo
jančią toje beklasėje darbininką valstybėje, sovietai gailėjosi įsileidą 
šį Žmogą, kurs savo viduje nebuvo kas kitas, o tik paprastas miecionpalai- 
kis su pasenusia laisvės ir teisės supratimo sąvoka. Apie jį paskiau nebe
sigirdėjo nieko.

Grįžkime valandėlei vėl prie KravČenkos ir Juckerio. Jie, bolševi
kine terminologija vadinant, be abejojimo, yra kapitalistą agitatoriai, 
provokatoriai,-sovietą priešai ir niekšingi melagiai, bet jie puikiai pa
žįsta tai, apie ką jie kalba. Kravčenko yra rusas, jau nuo pat gimimo pri
klausė revoliucinierią sluoksniams, pradėjo kaip paprastas darbininkas ir 
pagaliau pasiekė aukŠciasias pozicijas. Jis pagrindinai pažįsta sovietą 
valstybės mašinėriją. Per karą jis buvo kartu su prekybine delegacija pa
sidėtas į Vašingtoną ir ten jis baigė savo kelią į laisvą - jis ’ įkrito". 
Ar jis meluoja kalbėdamas apie "valymus" Sovietuose 1940 -tame dešimtmety, 
arba nurodydamas nužudytą, į koncentracijos stovyklas ar kalėjimus sukiš
tą, deportuotą ar vergais paverstą Žmonią skaiČią iki 15-^J milijoną. 
Liaudies komisarą taryboje teišliko tik vienas Molotovas, visi kiti buvo 
išžudyti, sukišti į kalėjimus arba pažeminti. IŠ partijos centrinio komi
teto 133 narią po valymo teliko tik tuzinas, o iš 757 centrinio vykdomo- • 
jo komiteto narią teliko tik pora tuziną. Stalinas savo reikalą pravedė 
pagrindiniau, negu Hitleris.

Važiuodamas į jungtines Amerikos Valstybes, Kravčenko iš aukš
čiausios vietos gauna Šiokį perspėjimą: Drauge Kravčenko, Tau pavestas 
įvykdyti uždavinys užsieny. Tau reikės tartis svetimoje aplinkoje tarp 
kapitalistą, kurią mes visai su pagrindu nekenčiame ir kuriais nepasiti
kime. Mes skaitome, kad tu nesileisi suklaidinamas perteklium įvairią 
vartojamą prekią ir kitokią suvyliojimą visuomenėje, atsidūrusioje pasku
tinėje išsigimimo ir išnykimo stadijoje. Atsimink, kad tu, kaip komunis
tas, esi prisiekąs kapitalistinio pasaulio priešas, kurio pats svarbiau
sias atstovas yra Amerika. Komuni? as ir kapitalizmas negali niekada su
sitaikyti.
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Šis paskutinis posakis yra teisingas, jeigu mažiau galvosime apie

ekonominius prieši'gurnus , kurie laikui bėgant gali ir sušvelnėti, negu
apie vakarietiškų ir sovietiškų vertybių normų nesusivienijamumą. Kaž, 
ar Winston Churchill, kuris po savo kalbos pernai Fultbne Stalino buvo 
išvadintas "karo kiršintojų"(tuo pačiu vardu vadino jį ir Hitleris), buvo 
skaitąs KravČenko? Savo paskiausioje knygoje Churchill rašo: Priešingu
mas tarp komuniszmd iš vienos pusės ir vakarietiškos kultūrines visuome
nės santvarkos iŠ kitos pusės Žmonijos istorijoje yra pats apimintiniau- 
sias ir pats giliausias. Ir Churchill netiki tų dviejų priešininkiškų 
pasaulių susitaikymu, kaip jis kad netikėjo susitaikymu su nacizmu. Bet 
jis mano, kad Vakarai dar turį erdvės atsikvėpti ir laiko savo pozicijoms 
..sutvirtinti. Pavyks mums,,.sako jis,'kol dar nevėlu, įlieti Europai ir 
krikščionybei naujo gyvenimo,’tai Ši žmonijos istorijoje baisiausia krizė 
bus nugalėta.

Kartu su KravČenko į visuomenę išeina ir ramus bei tylus Ernst
Juckęris. Jo knyga "Aš pergyvenau Rusiją'HJag har upplevat Bysslaiid) taip 
pat išversta į švedų kalbų. Kilimo yra Juckęris Šveicaras ir šešiolika 
metų išbuvęs mokytoju Irkutsko auštoje mokykloje. Ramiai, bet- toje pačio
je dvasioje kaip Koestleris ir KravČenko, nupasakoja jis išsigimimų toje 
"beklasinėje" .visuomenėje. Kur dingo laisvė, lygybė,-brolybe?' Kaip gi su 
teisės_saugumu, kurs yrąs teise pagrįstos valstybės Ženklas? Kiekvienas 
gali būti įmestas. į kalėjimų, reikia tik, kad kas įtartų arba.-anonimiškai 
įskųstų. Jokia byla nekeliama, nelaimingasis negali savęs apsiginti. Jei 
.laimė nusišypso, tai po mėnesių ar metų po ilgų kankinimų ir po "trečiojo 
laipsnio" apk;ausinėjimo paleidžiamas, kitu atvėju išvežamas vergų dar
bams arba, trumpai drūtai tariant, "pervedamas į nuostolių lapą", t.y. 
sušaudomas.

Juckęris papasakoja keletą atsitikimų iš savo patirties, "pavyz
džių, kuriuos aš pats pergyvenau". Pora jų čia paduodama.
1. 56 metų metalo darbininkas Platon GrįgoreviČ Mohosov, dirbąs techni
kos aukštosios, mokyklos mašinų fabrike, viename darbininkų mitinge klau
sia: Mums siūloma pirkti banko paskolos lakštus. 0 susirgus, ar kitokiai 
nelaimei ištikus, ar galima nueiti į banką ir atsiimti savo paskolą? Po 
trijų valandų jis buvo areštuotas. Tris menesis išsėdi kalėjime suimtas, 
paskui g-’una. penkis metus sunkiųjų darbų kalėjimo. Jokios bylos, jokio 
kaltinimo, jokio kaltintojo, jokio gynėjo, jokio motyvavimo. Fabrike jis 
dirbo 50 su viršum metų, turi profesinių-sąjungų, kurioms jis visą gyve
nimą priklausė, ■'nario liudijimą. Jis yra "liaudies priešas".
2. Mūrininkas Mucanovas per pasistiprinimo pertrauką ant statomo pas
tato klausia savo Šalinį kaimyną: Kas Čia pasidarė, kad taip trūksta 
sviesto ir miltų? Pirmiau Sibire jų pakankamai juk buto. - Treji .metai 
priverčiamojo darbo stovykloje, be teismo, be motyvavimo.
5, Nikolaj Alsksevič LeonČed, 54 metų, dirbąs degtukų fabrike Tomske, 
kartą "pasiuto" dėl kasdieninės kratos darbą pabaigus. Jis paleidžia 
nasrus. Kartą turi pasibaigti tos amžinos kratos ir įtarimai. Aš esu są
žiningas darbininkas, o ne vagis. Leončedas taip įniršta, jog parodo net 
kumštį kratytojui. Tą pačią akimirką jis areštuojamas ir įmetamas į ka
lėjimą. Po septynių mėnesių pranešama jo Žmonai, atėjusiai su trupučiu 
maisto jam, kad valgi s jam nebereikalingas. Jis jau nuvykęs' ten, kur vi
si tokie pasipriešintojai, kaip jis, prisilaiko.
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Juckeris Švelniai komentuoja: Tai "proletariškosios diktatūros", 
laisvi, tai "kolektyvini laisvi", kurios laukia darbininko komunistų par
tijai’ valdant.

įdomu butų sužinoti, ką pagalvotų musų vietiniai komunistai perš- 
k.aitą Juckerio knygą. Bet jiems, Žinoma, neateis į galvą skaityti knygą-,, 
kurios autorius, jeigu jis iŠ viso jų spaudoje buvo paminėtas, savaime 
jau atžymėtas kaip provokatorius, kapitalistų bernas, o_jo pasakojimai 
iš kasdienio gyvenimo' kaipo suktybes ir melas. Kitaip būtų gana tikra, 
kad knyga būtų jiems atvirus akis, nes aprašymas yra tikrai teisingas.

- Norėtųsi taip pat paklausti, ką sau tyliai galvoja, pvz., senato
rius Georg BrantingC. švedų perl.amento_pirmųjų rūmų narys, socialdemokratas, 
švedų, social-demokratizmo vienų iŠ kurdjųirjnlbabBrąhting sunuš, sovietų 
pas'iuhtinybčs Švedijoje juriskonsultas, kartu su rusais dalyvavus Lietu
vos pasiuntinybes Stockholme pagrobime), vienas iŠ geriausių'ir puikiau
sių vyrų, kurį šių.eilučių rašytojas parlamente tik yrą sutikus.

Susižavdjąs šiuo Brandto straipsniu, vienas ir narsiųjų 
Švedų juristų, Upsalos un-to profesorius V.Lunds.tedt, taip pat pęrlamgnto 
pirmųjų rūmų narys, socialdemokratas, daug simpatijos parodus Pabaltijo ,- 
valstybes, ypač Švedų vyriausybei išduodant sovietams pąbaltiečius karius,, 
išreiškia jam viešą padčką ir to paties dienraščio liepos 4 d. straipsnį 
papildo: .

Pone Redaktoriau! ,
Būčiau Tamstai labai dėkingas, jei per Tamstos.g i lamą laikraštį 

galdČiau išreikšti savo nuoširdžią ir gilią padšką Dr. E.G.C. Brandtui 
uŽ jo vakardienos numery tilpusį straipsnį "Kada ateis eile bolševizmui", 

'Retai man teko su tokiu pasitenkinimu skaityti strąipsnį laikraš
tyje. Perskaitųs Valtino, Koestlerio ir Juckerio knygas, o paskutiniu 
laiku ir Kravče .ko jaudinantį kreipimąsi į. tuos, kuriems žmogaus vertdsm 
gerbimas yra ne vien tušti Žodžiai, aš pats jau seniai noršjau tuo pačiu 
reikalu išsitarti, bet įvairių darbų buvau sutrukdytas. AŠ džiaugiuos, kad 
Lr. Brandt savo kad ir trumpu, bet tokiu puikiu ir. turiningu straipsnių 
užbdgo man už akių.

Dr. Brandto suminėtas knygas aš perskaičiau su didžiausiu kruopš
tumu. Jas. būtų galima aar papildyti savo laiku išleistomis. Černavino >. 
knygomis; "AŠ kalbu kurtiems" ir "Pabėgimas iŠ. Sovietų, taip pat ir tuo, 
kas neseniai buvo išleista apie taip vadinamą. Gusenkos. "atkritimą" Kana
doje. Jau pats esminių dalykų, pavaizduotų tose knygose, sutapimas ir 
teisingai rimtas autorių, tonas’viską perteikiant,' kiekvienam, jas skai
čiusiam--, turi daryti įspūdį/ kad jais visais galima įilnai pasitikdti. 
Kiekvienas mėginimas’atstumti viską prikiŠant, kad.aprašymai yra netei-' 
singi ir itin perdčti, kiek aš suprantu, turdtų atsimušti į Sovietų Są
jungą liečiančius viešus faktus, kaip pvz., sekančius: visiškas 
spaudos vienašališkumas, absoliutus' nuomones pareiškimo suvaržymas, prin
cipinis nusistatymas neleisti sovietų'piliečiams laisvai vykti į užsienį, 
savo laiku teroristinis apsičjimas su "kulokais" ir išviso žiaurumai ko- • 
lektyvinant žemės ūkį, pilnutėlis darbininkų nusižeminimas prieš pries
paudos. jėgą del darbo ląisyės, visai be fermis metodas 1938 m. valymo 
akcijoje "teisiant" Buchariną,. Rykovą ir daugelį kitų, deporta
vimas pa balti e.Či ų(musų pabraukta. Red.)/ visai neatsižvel
giant į žmogų, kaipo į individą ir t.t.
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Turint prieš akis tokius faktus, būtą nayvu išeiti su "įrodymais’', 

paimtais iš vienos kitos uŽsieniečią "informacines" ekspedicijos į Rusi
ją. Rėžimui, savo tikslia, beveik moksliškai paruošta teroro sistema, suge 
banČiai geležinėje drausmėje išlaikyti-200 milijoną Žmonią, labai ir la- 
T'“‘ Z~~---- ‘ " ■’------- JJas, kurią informaciją ieškąs visai nepas
tebi, o už ją jie niekad negali pamatyti tikrovės vaizdo.

Prielaida, j - • j- • • • 
zistucja, yra tokia tikra, jog atrodo, kad visai negalima jos nuneigti 
Visais 
miasi.

bai paprasta sudaryti dekoracijas, kurią informaciją ieškąs visai nepas- 
“i pamatyti tikrovės vaizdo^ 

Prielaida, kad toji baisi raštuose pavaizduota būklė tikrai eg-

atvėjais čia kaltas komunizmas, o ne tie, kurie tais raštais re-

Mūsą mažas kraštas, Žinoma, nieko negali„padaryti prieš tai, kas 
su tomis nelaimingomis, mums taip simpatingomis tautomis, pateku- 
po komunistine priespauda. Rusiškasis komunizmas yra betgi neiŠven-

vyksta 
siomis __ ___ _____ _____ __________  _____ ____ ___ ___ _
giamas -pavyzdys kitą kraštą komunizmui, taip pat ir Švedijos. Man atrodo, 
kad. toks straipsnis, kaip Dr. Brandto, turėtą būti mums akstinu mėginti 
priešintis arba, tikriau sakant, ganeigti tą melagystą, kuri daug toliau 
uŽ kemunistinią sferą susikrovė musą krašto pilieČią grupėse, kuri.os 
komuniszme įžiūri demokratiną ir tautos atžvilgiu malęniai nusistačiusią 
pasaulėžiūrą. Mėginama įsivaizduoti, kad toji pasaulėžiūra .tik tuo te
siskiria nuo kitą, kad ji yra daug radikalesnė, t.y. demokratiškesnė, ne
gu kitos. Taip, galimą kalbėti apie radikalizmą komunizme, bet tai nėra < 
joks kairuisiar . radikalizmas. Komunistinio radikalizmo tikslas , pasire
miant policinės valstybės baimę ir siaubą keliančiu valdymu, radikaliai 
užgniaužti laisvą^ _ “vik ... Komunizmas, kaip demokratija ir
draugiškas nusiteikimas tautos atžvilgiu, musą laikais vakarą kultūrai, 
kur ir Švedija, išvalyta nuo penktakoją, priklauso su viskuo, kas ten 
gyvena ir kvėpuoja, yra pats pavojingiausias propagandos melas(Red, pa
braukta)”. ' • ' ■ ■

' Dr. Brandt neužsikrėtė jokia melagyste. Jis yra liepsnojanti 
žino, kas yra demokratija ir tautos laisvė. Todėl jis 
straipsnį. Dar kąrtą tariu jam nuoširdį ačiū.

Upsala, 1947 m. liepos 2 d
V. Lundstedt.

Nd tas yra didis, prieš ką milijonai, 
Prispausti' retežiais žemyn galvas lenkia, 
0 dvasioje keikia; didi ne tironai, 
Kuriuos reikia garbint, nprs jie visiems kenkia

siela. Jis 
ir ra,Šė savo

Ne tas yr galingas, kurioje galybė 
Tik ašarą, kraujo upeliuos braidytą,, 
Kurio galią skelbtą griūvėsią daugybė 
Sudegintą turtą, Žmonią nužudytą.

Vincas Kudirka
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Tarp feljetonistų estų pabėgėlių spaudoje Švedijo
je pseudonimas Kratt yra populiariausias ir mėgstamiau-; 
slab. KrStt komentarai(Krati kriipsud) telpa kiekviena
me estu laikraščio "Eesti Teataja" numeryje. Gerbiama- 

< sis "štukorius" sutiko karts nuo karto savo linksmų 
komentarų patiekti ir "Pragiedrulių" skaitytojams.

Kiekvienas protingas Žmogus su didžiasiu neramumu seka visokerio- 
piausias konferencijas, karts nuo karto pasitaikančias Šiame nuostabiame 
pasaulyje. Bet ot to entuziazmo jau pradeda pritrukti. Trumpai drūtai tos 
entuziazmo stokos prieŽųstis yra ta, kad taip vadinamasis "didysis diplo
matinis cirkas", mandagioj diplomatinėj- kalboj konferencija vadinam; s, turi 
vis tą pačią programą. Nagi pamėgink dešimt dienų iš eilės nueiti į Tivo- 
lį, Žiūrėk tą pačią programą ir kiekvieną kartą vis būk sužavėtas. Ne, 
mielas skaitytojau, taip neina. Kas gera ir gražu buvo Potsdame, buvo ir 
Paryžiuje, ir Londone ir Maskvoje,ir t.t., ir t.t. Dabar ir paprasčiau
sias Žmogėlis, nepretenduojąs į "didelius žinovus" ar "aukštus diplomatus", 
gali numatyti kiekvienos konferencijoš' eigą. Ne, mieli ponai, burtininku 
Čia nereikia būti. •. .L.'.j, ,L'-

Čia pamėginsiu pagaminti receptą diplomatinei kulinarijos knygai, 
reikia tik atsiversti Žodį "konferencija".

Maždaug taip atrodys: ■’1 ■
1. Prieš išvykdami visi DIDIEJI duoda laikraščiams pasikalbėjimus 
ir pareiškia, kad labai džiaugiasi galėdami vėl sustikti. ir pasaulį ar
čiau tūkstantinės taikos pritempti.
2. Atvyką ir vos tik iŠ lėktuvų išlipą visi DIDIEJI vėl pareiškia 
spaudai, o pareiškia maždaug taip: a. jie pilnų pilniausiai įsitikiną, 
kad visi nesutarimai bus išaiškinti; b. pareiškia, kad nesutarimų nebuvo; 
c. nesutarimų..ateityj e daugiau nebepasitaikys.
3. Laikraščiai iŠvto gamina baisiausias naujienas. Rašo, kur ir su kuo 
kuris nors iŠ DIDŽIŲJŲ valgė ar gėrė, kaip kuris iŠ jų miega, o jeigu 
negali užmigti^daugiausia dėl sąžinės graužimo), tai kokias tabletes var
toja miegui sukelti.
4. Pirmame posėdy visi DIDIEJI nufotagrafuojami, kaip jie visi linksmai
ir Švelniai nusijuokia ar nusišypso, kaip jie viens kitam rankutą paspau
džia, kaip padunkso viens kitam į kuprą. Aiškiai juk matosi, kad nesuta
rimų jokių nėra tarp DIDŽIŲJŲ. Ir didžiulė didžiulė optimizmo banga iš 
lengvo užlieja visą pasaulį. t. ■
5. Po pirmojo posė..Žio kaikuriuose laikraščiuvae pasirodo smulkios 
Žinutės, kad vos vos mažyčiai nesutarimėliai iškilo. Visi nusijuokia iš 
to pesimizmo. Bet staiga darosi vis sunkiau ir sunkiau gauti žinių apie
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konferencijos eigą. Mėginama spėti iŠ delegatų neprieteliškos minos ir 
rūškanotų veidų.
6. Konferencija tęsiasi, posėdžiai ilgėja ir ilgėja, visokios komisi
jos, ekspertų komisijos, pokomisijos, pokomisijų komisijėlės dygsta, kaip 
grybai po lietaus. Nesunku apskaičiuoti, kad kiekvienam nesutarimui ski
riamos dvi komisijos, viena turi ištirti klausimą, kita ištirti naujus 
nesutarimus, kilusius komisijai komisijaunant.
7. Bevinas trenkia kumščiu į stalą, Molotovas trenkia kumščiu į sta
lą, o Bidault tik mažuoju piršteliu trinkteli, jis, mat, prancūzas, o p r an 
cuzas turi būti mandagus.
8. Bevinas graso grįšiąs namo, Marchallis graso grįšiąs namo, Moloto
vas graso grįšiąs namo, o Bidault eina namo, nes Paryžiuje jis gyvena už

- gretimo kampo,
9. Artinasi paskutinis posėdis, laikraščiai skelbia pasauliui, kad 
jis bus nepaprastai reikšmingas pasaulio istorijai, nes jis iŠriŠ visus 
kebliuosius klausimus visam ateinančiam šimtmečiui, įskaitant ir Europos., 
sutaikymą ir reumatizmo išvengimą.
10. ’ Paskutinis posėdis.sprogsta, kaip.atominė bomba. Bevinas taria:. 
"Tu, Molotove, kodėd Tu iŠ viso Čia atsidanginai?" Molotovas taria: "Nu, 
vot, kapįtalist Bevin, poidi k’Čiortu!" Bidault taria: "Labai malonu, kad 
mes Čia buvome susirinką, mcnsieurs! Linkiu visiems smagios ir laimingos 
kelionės", Marshallis netaria nieko - jis.išvažiuoja.
11. Paskui .aikrašČiai atskleidžia didžią paslaptį: pats Stalinas im
sis reikalą tvarkyti. Viskas bus gerai, jei tik laike'jis turės.,Visas pa
saulis 'laukia tris mėnesius. Ir tik paskui paaiškėja, kad Stalinas .neturi 
laiko. Kremliuje karšta. Negali. Nėra laiko. Saulė kepina. 0 trys ketvir
tadaliai Europos vistiek mums priklauso! . ‘ ' 4 ' . /
12. , .Ateis laikas ir vėl įvyks kur nors nauja konferencija. 0 kaip ji 
klostysis, peržvelkite, prašau, Čia išvardytus punktus...

Nieko: naujo šiame margame pasaulyje.

feW

■-

Sąryšy su taip vadinama pabaltieČių špionažo byla, buvo pranešta, 
kad estui^Švedijoje turi "ekziliną vyriausybą" Koks kvailas apkaltinimas! 
Tautiečių tarpe yra ne viena, o daug tokių vyriausybių. Daugelis mano pa
žįstamų. bėgdami iŠ namų pasiėmė su savimi ii* savo slaptas ekzilines vy
riausybes, kurios pradejo_veikti vos tik pašutusios po savim kietą žemą 
ir vos tik išspjovusios sūrų, bebėgant audringos jūros įtėkŠtą vandenį.

Tokia vyriausybė visai.teisingai vadinama ekziline, nes "silpna
jai" vyriškajam .nusei dažnai tenka būti "ekziliuje", t.y. negrįžti namo, 
kol neatstatoma namų rimtis ir nepanaįkip.frmas apgulties stovis. Tada vėl 
prasideda normalus diplomatinis bei politinis bendradarbiavimas su ekzi
line vyriausybe. .

- AŠ žinau'net dešimtį moteriškų minis,terių pirmininkų musų ekzi- 
linėse vyriausybėse. t '

’■5

Kalbama, kad kažkur Europoje organizuojama "tarptautine brigada" 
energingų vyrų, ■ pasiruošusių kariauti sekančios "petėlietkoe .-rėmuose. Bri
gada pirmų pirmiausia turėę atnešti graikams "laisvų". Žinoma, iŠ kur gi, 
jei ne iŠ Jugoslavijos, nes jos ten perteklius. 0 ko savame krašte turi 
ligi kaklių, tų reikia eksportuoti. Visur- kyšo ekonomija, o tas visiems 
gerai žinoma. Pranešama, kad visos laisvų mylinčios tautos Europoje ats-
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tovaujamos toje brigadoje. Žinoma, ir Pabaltijo tautos, nes juk negalima 
išvengti ir to karo, jeigu jau dalyvavome visuose karuose Europoje pasku
tiniame tūkstantmetyje! 0 ramie yra, žinoma, galybes savanorių, norinčių 
muštis, o ypač yra daug suinteresuotų tinkamu momentu patekti į belaisvų.

Amerikiečiai, tačiau, praneša, kad jie ta brigada visai nesuinte
resuoti, Jie, sako, apie jų nieko ir nežiną. Keistai atrodo! -bet amerikie
čiai labai suinteresuoti statyti kelius Turkijoje ir už savo labai brangius 
pinigas. Keistai ir čia atrodo, bet tikra teisybe. Ir turkai suinteresuo
ti turėti gerus kelius savo krašte. Turkijos ministeris pirmininkas neper
seniausiai pranešė, kad "tūla" valstybė ant lėkštės paklojo "tulus" teri
torinius reikalavimus._AiŠku, ką Čia_ir bekalbėti, jei kalbama apie "tūlų" 
valstybų, reikia ir "tūlų" kelių, "tūloms" mašinoms nukaukti "tūla" kryp
timi.

Anuo metu sakydavo^ kad visi keliai veda į Romų. Amerikiečiai da
bar tuo susidomėjų, nes "tūli" keliai veda į "tūlų" miestų, kur "tūli" 
asmenys sėdi.

Pabėgėliui klausimas aiškus. Bet daug apie reikalų kalbėti ne
mandagu. Kodėl? - paklausite jus. 0 gi,žinote, dėl "tūlų" priežųsČių-. '

§
Jugoslavijoje Tito išsiuntinėjo savo načelninkams anketas, kaip 

kad naujoje demokratūroje(Žodis "demokratija" neteisingai sudarytas, nes 
nesakoma "diktat!ja", o diktatūra) priimta. RaSelninkai prakaituoja, kei
kiasi, plėšo ..anketų po anketos, nelengva, oi nelengva! Jus žinote, mieli 
skaitytojai, kų reiškia užpildyti anketų "demokraturinėje" valstybėje! 
Anketoje, pvz., klausiama: Kaip Tamstai patinka naujas rėžimas? Kažkoks 
mandrapypkis. užpildė: Man rėžimas patinka taip, kaip ir mano Žmona.

Praslinko trys dienos. Ateina milicininkas, ir typelis atsiduria 
svečiuose pas NKVD.

- Kų tai reiškia? - klusia komisaras. - Tamsta sakai, kad rėžimas 
Tamstai patinka taip, kaip ir Tamstos nuosava žmona. Bet juk pasaulyje yra 
visokių rėžimų ir \juokių žmonų. 0 taip pat yra ir visokių patikimo būdu, 
tavarišč. Paaiškink!-

- Taip, - taria žmogelis..riykČiodamas, - visai taip, kaip savo 
Žmonų: jų myliu truputį, pribijau. jos truputį, Žaviuos ja truputį, ap- 
gaudinėju jų truputį, o bendrai pasakius tai juo ilgiau aš gyvenu su 
ja, tuo labiau pamėgstu aš. -eitas!

MASKOLIS VALGO MUILĄ
Kartų pirko Žmonės muilų. Pamatus žmones perkant, maskolis irgi 

nusipirko. Bet jis nežinojo, kas gu juom reikia daryti, ėmė ir valgo. 
Pamatų jį valgant, žmonės klausia:

- Ar gardus muilas, kad valgai?
- A da, bratka, braliuka, gardu negardu, pirkta ir reikia valgyt* •

(iŠ Lietuvių Sąmojaus)
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"TIESA" Hr. 119 /19V gegužės 2J d. / , '
Red. PastPereitame "Pragiedruliu" numeryje daveme "Tie
sos" Hr. 113 santraukų. Siame numeryje norime su_ gerti, 
skaitytojais pasidalinti antrojo "Tiesos" ekzeplioriaus, 
esančio "Pragiedrulių" redakcijoje, turiniu.

D .a u gi a u • d ė m e- s i o pionierių o r g a n i z a— 
, : : .o i j a i /vedamasis/, . v ų

Lietuvos raudonieji viešpačiai vipomis išgalėmis stengiasį užnuodyti 
Lietuvos jaunimo dvasia ir išsiauklėti-, ištikimus" parti j os klapčiukus.Tam. 
tikslui pasiekti stengiamasi jaunimą, dar.. į e b esant į, pradžios, mokyklos suo^, ■ 
įe, sūburti po- pionierių organizacijos vėliava. Šiame kelyje, anot laikras- 
šio,padarytas didėlis žingsnis pirmyn, nesi v

" Lietuvoj § pionierių organizacija pradėjo masiškai .'plėtotis po buržu
azinio režimo nuvertimo ir tarybų valdžios įkūrimo. Partija ir-vyriau- 
sybė, skirdama, kuo., didžiausių dėmesį vaikų'auklėjimui, sudarė'palan
kiausias sųlygas burtis, organizuotis ir lavintis priaugančiai .kartai., 
Šiandien per palyginti, neilgą, išvadavimo laikų mūsų krašte Lenino pio
nierių organizacija subūrė apie 27^tūkstančius vaikų, ir jos gretos 
kasdien auga ir augai!../Kiek tarp šitų 27OOO tikrai yra lietuvių vai

kų ir kiek atvežtinių burliokų; "Tiesa" neatsako./ . "r - .
"Mūsų, krašte y,ra dar mokyklų ir vaikų namų, kuriuose visiškai nėra, 
pio'nierių organizacijos. Mokytojų parama stiprinant ir plečiant pio
nierių organizacijas'taip-pat daugel atvejų yra nepakankama. Ypač rimti 
trūkumai yra organizuojant kaimo vaikus, vargingųjų ir vidutinių vals
tiečių vaikus į pionierių gretas"./Šiol/ •

-..Gi partija ir .vyriausybė, atrodo, niekę nesigaili, kad pionieriai ga
lėtų tarpiai bujoti:

"Partija ir vyriausybė sudaro., visas sųlygas tarybiniams -vaikams auklė- 
,ti. Kaune veikia pionierių rūmai ,ir jaunųjų technikų stotis, Klaipė
doje Pionierių, rūmai. Tačiau, ne visur-tos sąlygos išnaudojamos. Pavyz-. 
džioknerodo ir Vilnius, kur' vietinėms, partinėms ir tarybinėms organ!-" 
zacijoms laikui neužtikrinus remonto atlikimo,- visas dar uždelsiamas.
normalus-pionierių-rūmų.darbas.8 - ' ' ' .
Toliau straipsnyje pabrėžiama, kad pionierių .organizavimu ir jų vado,-.. ' 

vavimų.turėtų daugiau rūpintis komjaunimag, bet: v' • ’ .
"Lietuvos LKJS Centro komitetas iki šiol nepakankamai užsiima klausi
mais, liečiančiais pionierių organizacijos darbo pagerinimą,. Rėspųb- 

• likoje trūksta. 1^0 vyresniųjų pionierių vadovų,. pionierių draugovės' 
negausios,, ir dažnai jose darbas dirbamas be mokytojų vadovavimo. .-Kom
jaunimo Centro komitetas ir Švietimo Ministerija-nesiima ryžtingesnių 
priemonių įsteigti papildomiems pionierių rūmams,. jaunųjų technikų ir 
gamtininkų stotims, respublikinei ekskursijų - turizmo bazei’...
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Pagaliau straipsnis, kaip dera bolševikinei taktikai, baigiamas gra

sinimu:
"Partija negali pakęsti priaugančios kartos auklėjimo^politinio abe
jingumo dvasia* Pionierię^organizaciia yra pasaukta išauklėti tarybi- 
niu§ vaikus visada pasiryžusiais didžiajam Lenino - Stalino reikalui, 
karstais tarybiniais patriotais!!• •

RTFSR Aukšciaus i o s Tarybos Pęezidiu- 
190 įsakas skelbia, kad birželio mėn 20 d. Maskvoje saukiama „Aukš
čiausios Tarybos pirmoji 19^7 m*-, sesija.-

• įvykdyti ir viršyti pavasario s ė -
v jos planai

'■ - . Po šiuo stambiu lozungu telpa "Garbės lenta"/apie ją minėta 10 "Pr." 
Kr./, kurion šiuo kartu telpa:

"32. Utenos MTS/ dirgktorius drg. Bogomolnikov a^s, vyr.
agronomas drg. Drobuzis, vyr mechanikas drg. Alaunė/, įvykdžiusią

- plana 100$.
33» Panevėžio MTS/ direktorius drg. Vaitulionis, dirk. pavaduotojas; 
pol. reikalams drg. Lomovas, vyr. agronomas drg. Ruzinskas, 

'vyr. mechanikas drg. Leimantas/, įvykdžiusią planą 107$«

Toliau seka:
"P r a ne s.imas apie vasariniu kultūrą

■sėja ūkiuose pagal^Lietuvos TSR a pMS k 
ritįs 1 9 H- 7 m. gegužės -mėn» 20 d., is .ku
rio aiškėja, kad pirmauja Kauno apskr.. su 112,5$, o paskutiniąją eilėse 
yra Biržių ir Klaipėdos apskr. abi su 77,6$* Valstybiniuose ūkiuose reika
lai gana prasti, nes čia niekyr nepasiekta 100$, ©‘pirmoje eilėje stovi 
Vilniaus apskr. su 70$> paskutinėj gi Kąuno su 53,3$. v

Likusioji pirmojo puslapio dąlis užpildyta korespondencijomis is įvai
riu krašto vietovių, kuriose be išimties kalbama apie sėjos darbus, atseit, 
kur planas įvykdytas ir kur ne. Būdinga, kad korespondencijos daugiausia 
"Eltos". Anksčiau, rodos, "Eltai" dėl tokią korespondenciją nereikėjo varg
ti.

v 2-ras puslapis.
■ Po antrašte "Tarybą Salyje" dedama blanki iliustracija, vaizduojanti 

atstatomą K orsun-ševoenkovskio hidroelektrinę jėgainę.
Toliau seka straipsnis:"K uriama visa saą junginė 

draugi ja p^o litikos ir mokslo žinioms 
s k 1 e i s t i", is kurios aiškėja, kad sudarytas tos draugijos organi
zacinis komitetas, į kurį įeina: S. Vavlilovas, A. P a^l a di
nas, T. Lisenko, B.’ Grekovas ir t.t. ir t.t. Tačiau nei 
vieno Lietuvos komunisto. Matyti, mūsiškius raudonuosius Maskva dar laiko 
nei.pakankamai politinei pribrendus, nei^mokslinei apsišvietus, kad jie 
gąlėtą skleisti politines bei mokslines žinias. Menka Justo kompanijelė 
is Kremliaus aukštybių žiūrinti

Partijos gyvenimo skiltyse telpa straipsnis:
D u stiliai. . ’ >

įžanga gana švelni. Pradedama, žinoma, nuo pavasario sėjos plano. 
Sąryšyje su tuo paglostomas R u z g ą tarybinis ūkis, su direktorium drg. 
Songaila priešakyje. Gi toliau puolamas Medemro.dė.s tary
binis ūkis* .kuriam vadovaują drg. Ve g n e r i s. Iki gegužės mėn. 15 d. 
numatytu užsėti 24-3 ha. užsėta tik 83 ha. Straipsnio autorius/ g. J a c -
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k o - Lietuvos K/b/ P arsakomingasis organizatorius/ žiauriai klausia5 
"Koks reikalas, kodėl tarybinis ūkis atsilieka su sėja?" 
ir pats mėgina atsakyti: ' . * ' - *
"Visy pirma tarybinis ūkis rudens arimu neuzgiėmė. Arkliy priežiūros . 
nebuvo.Todėl arkliai.sulyso ir susilpnėjo. Is 3^ į laukus tegalė
jo išeiti tik 22, bet ir tie per dieny atlieka tik 1/4 dienos.arimo 
normos. Siauliy tarybiniy ūkiy trestas, užuot padėjęs tarybiniam ūkiui, 
atėmė is jo pajėgesnį traktoriy, palikęs, jam vieny silpna. Ahtry vertus, 
Mėdemrodės tarybinio ūkio vadovai^- direktorius, jo pavaduotojas ir 
agronomas - girtuokliauja užuot užsiėmę praktiškais klausimais, užuot 
rūpinęsi ūkio kėlimu ir stiprinimu" u-.'
Gi kaltu nesijaučia nei vienas. • v
."Direktorius skundžiasi pavaduotojy politiniams reikalams Baj'arciumi 
ir agronomu Geidamavic-ium, o Bajarcius ir agronomas kaltina direkto
rių" 
Tikrasis kaltininkas dėl visos netvarkos autoriaus nuomone yra:. 
"Akmenės valsčiaus pyrtinė organizacija nevadovavo tarybiniam ūkiui 
ir jam nepadėjo. Valsčiaus partinis organizatorius drg; Dvarionas pats 
prisipažino, kad jisai Medemrodės tarybiniam ūkyje.nė karto nebuvo. 
Partiniame susirinkime apie tapybinio ūkio darby nė karty nebuvo kal
bėta. Pasirodė, kad drg. Bajarcius virto abejingu miesčioniu,, tūno sa
vo bute ir kasdien'važinėja į nuosavy ūkį, o politinis auklėjamas dar
bas darbininky tarpe nedirbamas.^Darbininkai nieko nežino apie VKP/b/

• CK XII plenumo nutarimus, laikrasciy neskaito']., ir 1.1, ir 1.1, 
Be reikalo drg. Jacko sielojasi, - j.ei būty buvę daromi mitingai, aiš

kinami visokiy plenumy nutarimai, vargu būty buvę užsėti ir tie 83 ha...

Straipsnyje "Trūksta b o 1 b e. v i’ k i n i o vadovą- 
o Šilutės apkoop.syjungo b partinėje 

j e" drg.- V ė j ū n a b skundžiasi, kad Šilutės
apskr. partija nusmuko yis_use srityse. Jos nariai daro išeikvojimus varto- 
tojy bendrovėse, ’ pasi|ymi.moraliniu palaidumu, korupcija.ir 1.1.,

■ Atrodo, padorūs žmonės ir Šilutės apskrityje laikosi tolokai nuo komu-

vim
organiza-Ci j d j e" dig.- V ė j'ū’n a b

toj y bendrovėse,' pasi|ymi .moraliniu’palaidumu, korupcija, ir 1.1..
Atrodo, padorūs žmones ir Šilutės apskrityje laikosi tolokai nuo komu- 

nisty partijos. v • ' •
3-cias-puslapis.

Straipsnis "25 m e t a i. 1-e n i n ,i n e i ‘ 'p į o n i e r. i y ■’ o r- 
g.a.-n i z ą c i,, j a i"/Autorius. V. Uogintas - LLKJS CK sekretorius 
mokyk'ly reikalams/'.

. ‘Autorius gana ilgokame straipsnyje liaupsina pionieriy organizaciją 
ir jos nuveiktus darbus 25 mėty laikotarpyje. Kalbėdamas.apie pionieriy bj~ 
ganizacijos užuomazgy Lietuvoje, -rąžo:

"Jau 1922 metais Kaune, Šiauliuose ir kituose didesniuose miestuose
, kūrėsi pirmosios'darbininky-vaiky organizacijos, pasivadinusios "ma
žaisiais komjaunuoliais", kuriy tikslas buvo^parengti vaikus stoti į po

grindine komjaunimą organizacija. Jaunieji kovotojai, dėl Lietu
vos ’Laisves i r . n e p r i k 1 a u s o m y b ė s/stai kas 
kovoj oi - mū§y pabraūkta/ypatingai padėdavo platinti komunistams ne
legalu - bolševikinę.spaudy. Vėliau jaunieji kovotojai uz tarybinę .
valdžiy Lietuvoje ėmė vadintis pionieriais. Kauno pionieriy organiza
cija netik padėdavo komunistams platinti nelegaliu lįtęratary, bet ir 
patys 1931 m. išleido Spalio revoliucijos šventės’proga atsisaukimy 
ąu kreipimusi;-.i darbininky vaikus svęsti socializmo pergalės šventę.. .
1932 m. Lietuvos revoliucięė pionieriy organizacija išleido atsisaukt- 
my į darbininky ir vąlstieciy vaikus pries karinius pasirengimus" ' 
Bet pionieriy organizacija ir.dabar,"saulėtais laikais", nėra be ydy:

i‘4s 5 4t..’ F u

A.

SI
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"Pionierių vadovu -trūkumas bei nepatenkinamas jų paruosimas, neišvys

tytas darbas su kaimo vaikais, nepakankama pionierių organizacijos pro
paganda darbo žmonių masėse, dažnai pasitaikantis neįdomus pionierių 
būriu, draugovių susirinkimų turinys, nepakankama daugelio mokytoju 
pagalba - visa tai kliudo pionierių organizacijai dar labiau padidin
ti savo eiles, dar aukščiau kelti pionierių veiklos lygį* Respublikos 
komjaunomo organizacijai stovį svarbus pionierių organizacijų darbo 
pagerinimo uždavinys!!

• ■ E g z a m L. n a m- s- e.;-(.p ra s i d ė, j.. u s* 
Autorius J* C ė r n i a:-u. a ,k a Sj -Švietimo Ministerijos pradinių ir- 

vidurinių mokyklų valdybos v-kp pavaduotojas* : s -.. ■•••
■ iš.’ straipsnio matosi, 'kad- 1946/47 mokslo metais, respublikoje veike ■ 

207 progimnazijos, ir . 101 gimnazija, kųrioąd' mbkosi 70-.000 mokinių. .- ■ •
Baigiamuosius egzaminus laiko' apie 4'0.000 pradinių, mokyklų IV skyriaus 

mokinių, 10 000 progimnazijos ir gimnazijos T.V'.klasių ir apie.J 0,00 gimna
zijos VIII kl'mokinių. Baigdamas straipsnį autorius, 'atsiminus senų .lietų- 
vių patarle:pigių 'mėsų supęs ėda^ perspėja; . ' ‘ ; '’4". '•

11 Švietimo' skyrių, mokyklų vadovų,, mokytojų kolektyvų ir mokinių parei
ga yra nesigailėti pastangų, kad egzaminai vyktų aukštame ly'gyf'bj kad 
■jie-padėtų kelti auklėjimo ‘ir mokymo darbų mūsų mokyklose į naujų, pa- 
kopųy’ ''.y <■ .- v 4V -'k- ..

. .. 4-tab .puslapis* ‘ h ■
Rim'S,! a' u'-is-.i o d! ė-m.!.e>'gii ,0: mėli o r a c i. j/o s ’-dfa r- 

'b a m s ■ i s v y. s. t y t i* ,'
§tkaipshib autorius Ri - M'a.i t tu 1 į p. n į , s,'Melioracijos Valdybos 

viršininkas, ilgame straipsnyje aimanuoja, ^ka.d„nepaisant visų sąlygų įvyk
dysi melioracijos, darbus, daugelyje'apskričių tie darbųS.planai•"gėdingai 
sužlugdyti"■ ir vien dėl to, kad partiniai organai neatkreipė į juds reikia
mo dėmesio* ‘ ■ •< '. ' 4

- Į ‘.- ■•• . ... . ..... „Z.,". ' r ; ■
. Straipsnyje 4I- P u s La u k. e 1 iė'j e " tūlas J* G a į s r y s ap

rašo P a. b;a i g ų plytinės veiklą. iš straipsnio' aiškėja," kad plytinėj e 
dirba' nemaža moterų tokius darbus, kaip plytų atėmimas nuo piaustomo stalo. 
Autorius rašo.': .? , ., t '. ■' v

. ’ "Kas m i n'u t ė/mūsų pabraukta/ nuo staliuko aTėmėja.Marė' Br.idžiūtė 
ęaima go. įO - 60 plytų. Vagonėliais iš čia jos riedą į džiovyklų.’Bet 
štai ib" džiovyklos laiku neatvažiuoja vagonėlių, at ėmėją apsikrauna •< 
aplink save plytomis. Jos. kraunamos viena ant kitos, nustoja saĮvd for- :- 
mos ir pasidaronetinkamo s džiovinimui!!.. ' ' - ■ ■
Žinia, tik" laisvo j e tarybų šalyje" moterys.atlieka tokius darbus, to- ’■ 

dėl netenka stebėtis, rezultatais. 0 kaip plytines darbininkaįs "tėviškai" 
rūpinamasi aiškiai nusako patsai straippnio ..autorius* Jis rašo:

"Kas blogiausia, kad įmonėje nesirūpinama tais dešimtimis darbininkų, 
kurie čia,dirba* Direktorius K? Snaigis mažai bepaiso darbo 'žmonių bui
tinių reikalų.. Mariampolės "šeeupės" kooperatyvo pirmininkas^Ambraže-*

■ viSius' jau'ilgų..laiką Pabaigų plytinės darbininkams-neatleidžia prik- ' 
'" •laųsbmo kiekio riebalų ir mėsos,', bet-.direktorius Snaigis. ir piršto ne

pajudina, kad maitinimas būtų sutvarkytas!},.• ?
;. i* 6~tas puslapiai . - .. , .į’
; paskirti-užsienio žinioms.' Tačiau paduodama tik tai,, kas tieėioginiai' 

ar netiesioginiai glosto Sov. Sąjungą, nei vienon eilutės kritikuojančios. -. 
"žemiškąjį rojų". .... ■ •’./ -

. Yra "taip pat ir labai skurdus sporte skyrius.'
• • • - ■ •
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VILNIAUS RADI O ŠNEKOS

Red, past. .‘Paskutiniu‘metu per Vilniaus radio kiekviena pro
ga raginami, "tėvynainiai, laikinai gyveną uz tėvynės ribų", 
grįžti. Paleckis net "amnestiją" visiems "karo nusikaltė
liams "paskelbė. Prisimindami. tikruosius šio karo, nusikaltė- 
liUs ir neužmirštamus savo pergyvenimus 1940/'^Į petaįis,, pa
tiekiame šios propagandos "perlus", tuo prisidėdami prie 
"gerų" Justo intencijų.Primename tik/ko Justas .nedrįsta dary
ti/, kad naujai ^petilietkai" įvykdyti nepaprastai trūksta 
darbo jėgos, ypač' ten -už Uralo,..., . . . . ,■'"' : >

’ 1^. f. Skaitomas pries 15 - 20 mėty. į Braziliją, isvykusio tautiečio
laiškas. Pagal jį gyvenimas Brazilijoj nepakenkiamas. Skaitomi .taip .pat 
Belgijos kasyklose dirbančiųjų laiškai. Jie skundžiaą išnaudojami' kapita- 

\ lietų - dirbą po žeme 10 vai. gyveną^nieko nežinodami, kas pasaulyje vyks- 
. tą,-*.Ie .Vokietijos įgrįžęs tūlas. Sakavičius visus ragina grįžti, namo. Jis.
gyvenąs Marijampolėje.’ Gyd'. .Mikas Ramanauskas savo žmoną,. Be tani j ą '.žadąs s

• prie’ sienos sutikti, lead tik grįžtų... Tiesa, jię-.ątsąkęs į" visus įbs laiškus.
28, / . Kybartaitis skundžias^sunkiu gyvenimu Vokietijoj .. Is'antrojo

. laiško, .sužinom, kad’ JAV-s e tūkstariciai lietuvių skuretą tarp viso milijono 
■bedarbiui. . .... ; . '•''.‘■"j.'-. ?. " ■

lt. '8.' Skaitomas .Tarybų'Lietuvos •vyriausybės kreipimasis į tautiečius,, 
laikinai gyvenančiu^.už. tėvynės' ribų,' kuris sutrauktai skamba sekančiai:

"Tėvynainiai .-'.-ėsi' .'f'" ' ■ . -’ . \ .
■ ' Pries du metu karo' audra jus'atskyrė nuo namų ir privertė blaškytis'sveti

moj padangėj'. Jus apgaudinėja visokio plauko "karo nusikaltėliai ir avantiū
ristai, kurie' kalbina jus važiuoti į Aliaską, ir Braziliją,, o patys pakuojąs 

’■lagaminus ir‘vyksta-į siaurės Ameriką,, šie karo nusikaltėliai jums meluoja,
■•• kad paslėptų savo nusikaltimus.Tarybų Lietuvos vyriausybė kviečia jus grįž

ti namo. Niekas jus nepersekioė, gausit savo ūkius, iki 15; ha didumo. ir na-
■' mus, .kurie nebuvo'paliesti nacionalizacijos.Visi kareiviai, policininkai ir 

■■karininkai-, tarnavę vokiečių kariuomenėj arvsavisaugos daliniuose, bei’de
zertyrai nebus .baudžiami. Vi s i Klaipėdos krašto lietuviai taip pat.-kviečia
mi ir gaus tą pačią, paramą,. Paramai teikti visose apskrityse yra sudarytos 
specialios komi sijos.Jūs palikot tėvynę karo kamuojamą,, dabar jau-atgimsta 
daugybė fabrikų, 'kaip, "Inkaras1,!.,' "Kauno Audiniai" ir kiti.Gimnazijų ir'pro
gimnazijų padidėjo trigubai, išleista daugybe veikalų, veikia dvylika teat
rų, Valstybinė Filharmonija turi savo, skyrių Kaune, kuriama Lietuvos meno 
studija. Viskas daroma, kąd klestėtų Lietuva, kad augtų kultūra.Dabar liau
dis pati yra savo likimo seimininke. Negrįzdami jūs patys save pasmerkiat 
nežinomam likįmui.-Neklausykit tų, kuri,e jūs apgaudinėja, - provokatorių ir 
karo nusikaltėlių. Pagalvokit apievsavo vaikų ateitį. j

Pasirasė: Just. Paleckis ir Mec. Gedvilas."
Perskaičius kreipimąsi didesniam' efektui net ir Lietuvos himno' plokš

telė buvo" pravirkdinta,.."
11. 8. Palangos kurortas veikia. Ten tarp daugelio kitų tarybinių po

nų vasaroja Vilniaųsvuniversįteto rektorius prof. Žemaitis, "Kauno universi- 
tetp rekt'.’-prof.' Kupčinskas,. Korsakas, Venclova, Žmuidzinavičius'' ir kit, 

■ Bronius Šviplis iš Mosėdžio nupasakoja savo istoriją - buvęs sav.da-
■ liniuos., Plechavičiaus rinktinėje, Vokietijoj... 0 dabar grįžęs,’ gavęs pa

ramą ir darbą,’ ir 'nenubaustas/ dar/ gyveną s/gy vėtąs kol kas/.’.. .-
Tarybiniai Lietuvos rašytojai leidžia laikraštį/Tėvynės Balsą"', skir

tą "laikinai gyvenantiems už tėvynės ribų".Jį kiekvienas gali užsiprenume
ruoti šiuo adresu: Gedimino g. 22, Radiofonas, Vilnius.

1I

■ •f'J.ife.fc.iV'ii'.'i;; /i-ii,.si's-'.iiv'"
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MIRE VYSKUPAS ANTANAS KAROSAS

NeBenai-■’Vatikano radio pranešė, kad šiymety liepos 7 dieną Lietuvoje
■ mirė Vilkaviškio vyskupijos vyskupas -ordinaras Antanas Karosas.

Ekscelencija vyskupas buvo, gimęs Vėjališkiy viensėdijČje prie pat 
Ąnykšciy, Oficialiuose dokumentuose.gimįmo^data. užrašyta I856 m. vasario 

• 7 diena.Tačiau si data, paties vyskupo žodžiais remiantis nėra tikra, prie
■ jos reikią- pridėti dar ketveri -- penkeri .metai, nes gimimo aktas nebuvęs

dėl kaž kur i y priežasčių laiku sudarytas. v
' Velionis, xbe s i rengdamas^, gyvenimui, baigė .gimnaziją ir ŽemaiŠiy Vysku

pijos Kunigy Seminariją. Aukštuosius mokslus ėję Petrapilio Dvasinėj Aka
demijoj. Baigęs mokslus ilgus metus dirbo Žėmaiciy Kunigy Seminarijoj, kur 
pradžioj profėsoriovo, o vėliau rektoriavo.;Žėmaiciy Vyskupijos Kurijoj, 
ej o ■ vyskupo' sekretoriaus ir Kuri j os kanclerio pareigas. ■ ■' /

1907 metais skiriamas Žitomiriaus vyskupijos vyskupu pagėlbininku.U 
■po ketveriy metu - 1910 metais skiriamas Seinų .vyskupijos vyskupu;- ordi
naru. Šeiny'vyskupi ją velionis'pradeda tvarkyti po S metus buvusio “inter
regnum’o". vysk, Baranauskui mirus.geiyy vyskupijoje anuo metu buvo ytin 
įtempti .įiėtuviy lenku santykiai bažnyčioje. Velioniui teko sunktis uzda- 

-- vinys-' žiūrėti, kad šie .santikiaį dar labiau neįsitempty.. . » • .
pirmajam didžiajam karui atūžus, vyskupas pasitraukia į Rusijos.gilu

mą, is kur, dar karui esant pačiam įkarštyje, aplinkiniais keliais grįž
ta.ir kartu su ganomaisiais nesą okupacijos vargus.

, 1919 metais Seinus užkrobia klastingasid piety kaimynas.Vyskupui,';"
kaip labai nepageidaujamam "litvinui", pasiūlomą is vyskupijos sostinės - 
Šeiny issikraustyt. Atsisąkiys, įsodinamas į vežimėlį ir kartu su visa 
Šeiny kunigy'seminarija išvežamas užvdemarkaoijos linijos.

'1926 metais sukūrus Lietuvos Bažnytinę Provinciją, velionis skiria
mas Vilkaviškio vyskupijos vyskupu - ordinaru.Pradėdamas administruotą sa- 

. vo naujai sukurtą vyskupiją, velionis jau. buvo peržiangęs septyniasdešim
tuosius metus.Ir nežiūrint to, dar virs dvidešimties mėty sėkmingai rūpi
nas savo ganomyjy sielos reikalais ir., jy neapleidžia net ir baisėlsiais 

iipaskutinšisiaiš 19^0-4-7 okupacijų metais.
Pirmosios bolševiku okupaoijos.metu senelis Vyskupas kartu su visa 

kurija išmetamas į gatvę,Nusavinamas visas vyskupijos turtas ir priedo se
ka grasina reikalavįmai sumokėti gkolas nacionalizuotiems bankams.

■ Karo audros nušluoja Vilkaviškio miestą. Sunaikinama Kunigy Semina
rijos ir Kurijos rūmai, Katedra ir ūkio trobesiai. Ekselenoija pasilieka 
nįokojamam mieste, . p risi, glausdama s rūsyje, kai miestas eina kelis kartus , 
iš ranky į rankas. ■

■■ •?■■■ Frontui praslinkus is Vilkaviškio telieka tik griuvėsiy krūvos ir-- 
ajtilefi'jos išraustas laukas. Velionis pradžioj kuriąm laikui prisiglau
džia Šunskuose, o vėliau persikelia į Marijampolę. Is čia dar kartą prade
da organizuoti sąvo ganomyjy dvasinį gyvenimą.Ir rūpinasi jais., kęl Ap
vaizda, toli peržengusį devyniasdešimtuosius metus, nepašaukia amžino j. on 
tėvynėn...

-0u Ekoclcncij os'vysk. Karoso mirtimi tėvynėje pasilikusieji tikintie- 
■ji^neteko prieš paskutinio savo ganytojo, iš paeilikusiy vyskupas Borise- 
viciūs ir vyskupas Matulionis NKVD suimti ir ištremti į Sibirą. Vyskupas 
Reinys^kol kas buvo kalinamas Vilniuje. Laisvėje, atrodo, tėra likęs tik 
Panevėžio vyskupijos ganytojas - vysk. Paltarokas.
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ŠVEDIJA.
; - M i r ė: p r o f e s o i1 i u. s F r a n o i • s B a 1 o dr i s , 

Š,m. rugpjūčio 8d. Stockholme mirė Žinomas latvių ,arkeologas ir Ggyptolo- 
gas prof. Francis Balodis. ’ , . . . .

• ’ . Velionis gimė 1882 m; rugpj. 7 <1. Veimare, Latvijoje. Iš pradžių 
studijavo Tartu-'universitete, paskiau Maskvoje ir pagaliau Muenchene pas 
garsųjį egyp'tologa prof. Bissinga. Docehtavo Maskvoje /dėstė egyptologi- 
ją/, o‘1924 m, buvo paskirtas- archeologijos profesorium Kazanės universi
tete. Tais pačiais metais grįžo į Rygą ir buvo .paskirtas profesorium Ar
cheologijai ir rytų kraštų istorijai, kartu eidamas ir Latvijos senovės ■

• paminklu valdytojo pareigas. Jo nuopelnai šioje srityje latvių proistorės
-mokslui yra labai ..reikšmingi. Prof, Balodis buvo ir Vytauto--Didžio j.o Uni
versitetu • garbės daktaras, ,. ' •«. ,d

1940: m., -bolševikams jau. įsikuriant Latvijoje, paskutiniu legaliu 
lėktuvu atskrido- velionis į Stockholm^, Čia ir pasiliko, skaitydamas 
Stockholmo- Aukštojoje Mokykloje paskaitas pradžioje porą semestrų apie 
Pabaltijo proistore, paskiau perėjo grynai į egyptologiją,_

Vc-lionies kūnas sudegintas ir palaikai laikinai ilsisi Stockholme, 
į laidotuves š.m, rugpjūčio 17 d. buvo susirinkąs gausus būrys yelionięą 
tautiečių, švedų ir kitų pabeit iečių. Tarp daugybės., latvių kalbėto jų pas
kutini atsisveikinimo žodi tarė ir prof, Birgbr Herman Istorijas ir Se- .-, 
nienų ‘Akademijos bei Baltų Komiteto vardu. Baltų Inst ituto. vardu kalbėjo ., 
doc. Adolf•Schueck. Stockholmo Aukštosios Mokyklos vardu paskutinį-sudiev ' 
tarė prof.;N. Ibcrg. Estijos Mokslo'Akademijos Švedijoje vardu kalbėjo.

• Dr. Indreko ir'Dr. E Laid. Lietuvių akademikų vardu atsisveikinimo žodį
tarė lektorius Juozas Lingis, .>• • . ■
/ ' - VOKIETIJA,..

.JAV ’ 1 i e' t u v i ų -/.a t s t ov a i V. o k-i et i j c j e-. 
Š'-.p. rugpiūčio neri iš Amerikos į Frankfurt am Main-atvyko War Relief ,Ser
vices, - WWC imigration officer Kazys V. Baltramaitis, Jis čia. dirbs kaip 
Amerikos-Katalikų Misijos at stovas Pabalti jo. tautų_emigraciniams reika
lams į .JAV, tuo.pačiu glaudžiai bendradarbiaus su”Vatikano Misija-reikaluo
se, kur bus liečiama tų. tautų emigracija į Pietų,Amerikos valstybes.
. , . : K. V, Baltramaitįs .būvojo- Londone ir .Paryžiuje, ten susipažino su 
visais lietuvių emigraciniais bei kitokiais reikalais. Būdamas'Vokietij0- 
■je žada aplankyti didžiąsias tremtinių stovyklas ir nuodugniai .susipažin
ti su tenykštėmis sąlygomis. Po nekuricįlaiko p, Baltramaitis žada aplan
kyti lietuvius tremtinius, gyvenančius Švedijoje, Danijoje ir Šveicarijo
je, P. K. V. Baltr amaitis yra: pažįstamas, kaip didelis lietuviškuose r e į- ’ 
kaluoSe^darbuotojas, nuoširdus patrij'otas.

■ Švedijoje lankiusis p. Elena Deveninė ■ taip pat yra jau.nuvykus į 
Vokietiją, kur ji buvo su džiaugsmu sutikta, • ' .J
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legalize vc DP Spaudos S - g ą . Š.m. liepos 

16 d. įvykusiame nepaprastame DP laikraščiu leidėju ir jų bendradarbiu 
suvažiavime, kuriame dalyvavo ir amerikiečiu karinės valdžios atstovas 
spaudos reikalams, buvo padarytas pranešimas apie DP laikraštininkų Są
jungos nuveiktus darbus ir iškelti tuos darbus trukdą veiksniai. Svarbiau
sias jų - tai neaiški sąjungos teisinė padėtis.

Sąjunga ir toliau sau pasilieka uždaviniu aiškinti savo ir DP 
spaudos teisine padėtį, atsiet, išaiškinti, kam DP spauda priklauso ūki
niu požiūriu ir koki įstatyčiai ja apsprendžia. Norima, kad DP spaudos tei
sės prilygtų vokiškosios spaudos'teisėms, taip pat, kad DP spaudos atsto
vai turėtų teisų dalyvauti pasaulinėse konferencijose ir ūkiniu atžvilgiu 
ši spauda būtų neblogiau aprūpinama už vokiečių spaudą.

Konferencijos dalyvių pietų metu atvykęs amerikiečių atstovas atve
žė malonia žinią, kad sąjunga tapo' legalizuota'. Po šio žingsnio tikimasi 
didelių DP laikraštininkų sąlygų pagerėjimų.

Liet. profesorių užsienyje S ą j u n - 
g a . Laik. Liet. Profesorių Tarybos iniciatyva sukviestas liet, aukš
tųjų' mokyklų mokslo personalo atstovų suvažiavimas, įvykus š.m. gegužės 
mėn. 3 d. Nuertingene, įsteigė Lietuvos profesorių Užsienyje Sąjungą ir 
išrinko sąjungos valdyba. Ponai profesoriai prašomi sąjungos valdybai pra
nešti savo ačresussekanciu adresu: L. Profesorių Užsienyje S-ga, /14e/ ų7”• 
Schwab.-Gmuend, Litauisches Lager.

Mokslas tremtyje.

Neaiškus Baltijos Un-to likimas, 
Šiomis dienomis Baltijos Universitete gautas# iš GGC Lemgo įstaigos raštas, 
kuriame dėl^tolimesno Baltijos Universiteto likimo pranešama;

"Su Švietimo Skyrium sutarta, kad Studijų Centras ir toliau veiks, 
tačiau reikalaujama, kad kuo grieščiausiai būtų prižiūrimas sekančių ins
trukcijų vykdymas:

Studijų Centras ateityje vadinsis "Pinneberg Study Center", nau
doti žodžius "Baltic" arba "University" šiuo uždraudžiama. Mokslo persona
las turi tuč tujau būti redukuotas ligi vieno, profesoriaus arba vieno mo
kytojo penkilikai studentų; parinkti kuo tinkamiausius, atsižvelgiant į 
pažangesniuosius švietimo kursus, kurie planuojami Studijų Centre. į Stu
dijų Centrą bus priimti tik tokie studentai, kurie bus pesiekų tokį stan
dartą, kad jų priėmimas į vokiečių universitetus po vieno semestro studi
jų Studijų Centre būtų įmanomas. į Studijų Centrą nebus priimtas nei vie* 
nas studentas per 2p m. amžiaus. Studijų Centre nebus leista nė vienam 
studentui pasilikti ilgiau kaip 2 semestrams, nes normaliai turi pakakti 
vieno semestro psiruošti į vokiečių universitetą,."

Nežiūrint naujų vėjų Baltijos Universiteto lietuviai studentai ne
nusimena ir dar didesniu uolumu mokosi. Studentija, gausiai laiko egzami
nus, kolokviumus, atlieka praktikos darbus. Tai yra geriausias atsakas į 
visokias reformas.

Šia proga pravartu pastebėti, kad universiteto vadovybė naujuosius 
įvykius seka visu atidumu ir daro atatinkamus žygius, apie kuriuos prasi
tarti yra dar per ankstyva. / T, G. 1947.VIII,7, /

"Finis semes tri" Frankfurto U n i v e r - 
sit e . Vasaros semestras Frankfurto universitete baigėsi liepos mėn, pa
skutinėmis dienomis Laike šio semestro 80$ studentų laikė patikrineirucsius 
egzaminus. Vienas lietuvis studentas universitetą baigė, Frankfurto uni-
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versitetas pirmauja amerikiečiu zonoje lietuvių studentų baigusių univer
sitetą skaičiumi,

Praėjusio semestro bėgyje čia įsisteigė ateitininkai ir varpinin— 
kailš seniau veikė skautai. Organizacinis gyvenimas buvo gyvas ir judrus. 
Surengta. įvairiu minėjimų, atšvęsta daug.t autinių švenčių. Semestrui pasi
baigus lietuviai studentai atšventė ir"finįs semestri",

IRO darbas 'jau praktiškai p a s i r e i š 
k i a . Bau jo j i DP globos organizacija IRO, pradėjusi savo darbą kol kas 
pasireiškia tik įvairiausiais DP varžymais ir jų teisių mažinimais, Pavz., 
Kemptene yra nustatyta, kad visi išvietintieji asmenys,, gyveną ir už sto
vyklos ribų, bet maistu aprūpinami stovyklos sauso davinio pavidale,, ne
gali gauti‘sauso davinio, bet turi maitintis stovykloje. Su šiuo potvar
kiu į ypatingai keblią padėtį buvo pastatytas st-udi juo jautis jauninas,,ku
riam ‘neįmanoma naudotis stovyklos virtuve ir tuo pačiu metu studijuoti. 
Pranešta, kad ateityje bus siekiama didesnio taupumo išvietimtųjų atžvil
giu. Norima sumažinti dirbančiųjų skaičių, turint galvoje visokių komite
tų bei mokyklų personalus. Taip pat taupumo sumetimais...

Pertvarko DP sargybų vienetus. JAV ka
rinių pajėgų vadovybė Frankfurte informuoja, kad tikslu palengvinti .ame
rikiečių zonos DP repatrijaciją ir emigraciją, DP sargybų vienetų persona
lo sąstatas bus palaipsniui keičiamas naujais išvietintais asmenimis ir 
vokiečiais. Vėliau DP sargybų vienetų ugdabinius perins įmonių sargybiniai 
/Werkpolizei/, kuriuos komplektuos is vokiečių ir DP. šiuos sargybinius pa
rinks amerikiečių karinės.įstaigos ir jų apginklavimui numatomi šaunamieji 
ginklai. Sargybiniai turės teisų trumpam laikui sulaikyti amerikiečių ir 
sąjungininkų piliečius, jei bus įtarimas, kad jie dalyvavo plėšime. įvai-: 
rius apsaugos uždavinius, kurie ligi šiol buvo patikėti DP sargybų viene
tams, perduos vokiečių policijai, kurįrpakvies taip pat įoonių apsaugos 
paramai ir apmokymui. Karinės vadovybės pranešime toliau sakoma,z kad pa- 
liuosuojamų DP sargybų vienetų nariai gali būti individualiai vėl priimti 
tarnybon arba pagal savo norą sugrįžti į išvietintų asmenų stovyklas arba 
vokiečių ūkį. /"Mintis" VH..J1,/'

Senato komisija. lankys DP .stov.yklas. 
Kongreso atstovai, kurie turės pasisakyti dėl Marshallio plano įvykdymo, 
nori lankytis Europoje ir iš pirmųjų šaltiniu% sužinoti tikrąją‘padėti 
Europos valstybėse. Senato komisija, pasidalinus į p pakonišijas lankys 
įvairius Europos kraštus. Viena jų, kuri atvyks .į Vokietiją, žada aplan
kyti ir išvietintųjų stovyklas,

Australija priims DP . Pagal Australijos imigra
cijos ir informacijos ministario Arthur A. Callwoll Berlyno spaudos kori- 
ferencijoje pareiškimą. Australija esanti pasiruošusi .priimti kasmet p0 
12,000 išvietintųjų asmenų, iš kurių p.000 turėtų būti iš Vokietijos bri
tų.okupacinės zonos. Jis priminė, kad numatytieji priimti asmenys pagrin
de yrą pabaltiečiai, numatomi ypatingiems dar b arms Pirmenybė bus duodama ne- 
vedusiems ir be šeimų. Didele dalim priimtųjų skaičius priklausys nuo 
pervežimui turimų transporte priemenių. Toks susitarimas tarp Australuos 
ir IRO yra jau pasirašytas Ženevoje, . . ’./?

, ■Callwell pareiškė, kad mažiausia 400,000 vyrų, moterų ir veiku 
1s Anglijos ir daugelis tūkstančių iš kitų Europos ir ne Europos kraštu^ 
reiškia norą emigruoti į Australija, ■ t .
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Tremtiniai tebevyksta į Belgiją, 
Frankfurto pranešima tremtiniai vis dar tebevyksta į Belgijos anglies ka
syklas..- Išbūva Belgijoje 90 dienų bandomąjį laikotarpį, tremtiniai gali 
kviesti savo seimas. Š.m. liepos mėn. pirmasis tremtinių šeimą transpor
tas jau išvyko į Belgiją, viso 319.

Ir prancūzai vilioja... Pagal sudaryta susita
rimą tarp prancūzu vyriausybės ir anglą karinės valdžios Vokietijoje, 
14.000 tremtinių iš anglą zonos gali savanoriškai užsiregistruoti darbui . 
Prancūzijoje. Pirmieji savanoriai į Prancūziją atvyks pradžioje rugsėjo 
mėn. Tremtiniams leidžiama savo šeimas pasiimti kartu. Norintiems dirbti 
prancūzą anglią kasyklose bus taikomos tokios pat sąlygos, kurias turi 
savanoriai angliakasiai Belgijoje.. Šios sąlygos tarp kita ko apima ir so
cialinį draudimą, nemokamą butą darbininkui ir jo šeimai. /T, G., Nr.Bp/

Registruojami savanoriai į Olan
diją. PCIRO pradėjo jau registruoti tremtinius, norinčias vykti į 
Olandiją. Registruojami vyrai I0-4O metų amžiaus ir moterys 1.8-39 metą 
amžiaus. Registruojami ir vedusieji, jei jie sutinka palikti Vokietijoje 
savo šeimas, .

Lietuviški* laivai Hamburge, uoste. 
Senajame Hanzos, uoste Hamburge stovi 9 Nemunu plaukioti pritaikinti Lie- • 
tuvos garlaiviai: "Lithuania", "Balanda", "Ūdra", "LapG" ir "Rimgaila". ■ 
Kaip šie garlaiviai atsidūrė Hamburgo uoste? Jie taip pat pergyveno savą
ją istoriją. Besitraukdama vokiečių'civilinė valdžia ir kariuomenė, iš Lie
tuvos stengėsi kaip galima daugiau išsivežti iš krašto turto,. Net ir se
ni lietuviški garlaiviai bei baidokai buvo pakrauti ir traukė Karaliau
čiaus.link. Kelionė pavojinga. Nuolat laivai buvo apšaudomi sovietų lėk
tuvą, kartais net tanku. Bolševikams užėmus Rytprūsius, laivą įgulos nu- . 
tarė rizikuoti ir visai jūriniam plaukiojimui nepritaikintais laivais pa
sileido į atvirą jūrą ir plaukė vakarą kryptimi. Kelionė buvo nuotykinga,.. 
Vienu met‘u, priartėjus prie kranto, pasirodė įvairūs signalai ir į orą. ■ 
metamos raketos. Paaiškėjo, laivas buvo užplaukąs ant miną lauko. Laimei 
jo gremzlė tesiekė vos 90 cm. Laivų įgulą nariai - daugumoje jauni vyrai, 
kurie be jokio pasiruošimo plaukti jūra, be jokią gelbėjimosi priemonių' 
atplukdė į tolimą Hamburgo uostą p Lietuvos laivus.

ANGLIJA.

Iš p a b a 1 t iee čia veiklos. Didėjant lietuvių 
skaičiui Anglijoje š.m. liepos mėn. 2 d. buvo įsteigta Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga, pasiryžusi suburti vienon bendruouenėn visus /miglijos 
lietuvius ir rūpintis jų kultūrino, socialine bei ekonomine būkle ir pa
laikyti santykius su kituose kraštuose ,gyvenančiais lietuviais bei kitą 
tautų panašiomis organizacijomis. ■ .

■Laikiną .sąjungos komitetą sudaro: P.:B. Verksią - pirmininkas, P», 
Bulaitis - vice pirm., M. Šilkaitis - sekretorius, A. Zamgickas - iždi
ninkas. Komiteto nariai: inž. A. Semėnas, kun. J. Sakevičiu-s, E, Macke
vičius, M. Bojarinas, Br. Daumantas, B, Jemeikienė ir A. D^ąsutienė«.

Šiuo metu visoje Anglijoje yrą įsteigti 30 S-gos skyrių su daugiau 
kaip 1.000 narių. Kas kart narių skaičius vis didėja ryšium su didėjančia 
lietuvių skaičiumi.

D1,B,L., S-ga leidžia žinių biuletenį, kurio pora pirmųjų numerių 
pasiekė ir Švediją.
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D.B. Lietuviu S-gos steigiamojo komiteto posėdyje S-gos pirą. p. 

Varkala padarė pranešiną apie iii šiol nuveiktus bei ateities planus. Pa
laikomas kontaktas su Vokietijoje pasilikusiais tautiečiais. Daroma žygi*V 
kaip- galima greičiau, gauti įstaigai butą. Biuleteniui leisti paskirta 
redakcinė kolegija iš p.p. M. Bajorūno, J?. Masaičio ir Br.Daumanto, S-gos 
įstatus pavesta pertvarkyti p. inž Senėnui.

Baltų Tarybų išsiuntinėjo atsišaukimą į lietuvius, latvius.ir es
tus, kviesdama vienus su kitais bendračarbiauti. Baltijos tautų koncertas 
numatomas suruošti lapkričio 12 d.

Rugsėjo 8 d, minėjimai ruošiami daugelyje vietų D.B.L.S, skyrių 
komitetų pastangomis. Kai kuriose vietose nutarta suruošti koncertus, 
į kuriuos numatomo pakviesti apylinkių anglų tautybės piliečius.

D.B. Lietuvių Tarybai prašant, "Catholic' Herald" /katalikų savait
raštis/ kartu su gen. Morgan deda pa stangas gauti leidimui lietuviams ♦ku
nigams atvažiuoti į Angliją, Sekančiame numeryje C,H. reedaktorius priža
dėjo įdėti straipsnį tuo reikalu.

Atgaivina, ma kultūrine draugija
"R ū t a" , Seniausia D, Britanijos lietuvių kultūrinė draugija "Rūta" 
karo metu buvo nustojusi aktyviai veikti, nes daugelis jos narių buvo mo
bilizuoti, bet ir nariams grįžus po karo nepavyko veiklos suaktyvinai, nes 
daugelio buvo pasikeitusios pažiūros. Ypatingai naujų sumanymų ir norų 
veikti parodė iš Italijos atvykę lietuviai kariai, kurie visi įstojo į 
"Rūtos" draugiją ir aktyvino jos veikla. Atvykę lietuviai iš Vokietijos 
ir jų tarpe inteligentai taip pat parodo nemažai noro "Rūtos", veiklą aktyv4! . 
vintu. Tokiu būdu "Rūta" nutarė užmegsti ryšius su visomis lietuvių stoy 
vykiomis ir pavieniais asmenimis Didžioje Britanijoje, Taip paat paskuti
niame posėdyje buvo nutarta įsteigti informacinę sekciją, kuri galėtų at
vykusius lietuvius informuoti visais rūpimais klausimais, o Londone parū- . 
pinti nakvynę, kambarius ir net darbą, /"Mintis" VII.29/ .

ISPANIJA.

Nors lietuviai yra išblaškyti po visus pasaulio kraštus, tačiau ne
retai tenka išgirsti apie jų veiksmus ar darbus , suteikiančius mūsų tė
vynei didžią garbę.

Vienas Madrido žurnalas š.m,. vasario mėn. gražiai paminėjo vietos 
menininkų dėmesį atkreipusį lietuvį K. Žeromskį, o neseniai Madrido dien
raščiai plačiai ir labai palankiai atsiliepė apie suruoštą jo paveikslų 
parodą, kuri tęsėsi liepos 9-31 dienomis . Paroda įvyko garsiojo Museo 
National de Art Moderno patalpose. Jau atidarymo dieną susirinko virš pus- 
tūkstančio madridiečių ir svetimšalių pažiūrėti ir pakritikuoti Madride 
pasirodžiusį lietuvį dailininką. Paroda per visą laiką buvo.gausiai lanko
ma ir kritika gražiai ją įvertino.

Kazimieras žoromskis su pasižymėjimu baigęs Lietuvoje meno mokyklą 
pasileido į Europą gilinti studijų ir susipažinti su didžiųjų meisterių 
kūriniais. Karo audrai smarkiai artėjant, 1949 pradžioje įgijo Vienos me
no akademijos diplomą. Norėdamas geriau susipažinti su renesanso tapyba 
nuvyko Italijon, įstojo į Karališkąją Romos Akademiją studijuoti freską. 
Jį traukė ir kitų kraštu garsiosios galerijos ir pc kiek laiko tolimes
nėms studijoms atsidūrė Madride. Laisvą laiką naudoja tapybai ir suruošia 
savo kūrinių parodą. Artimu laiku ruošiasi v^kti į Paryžių.

Tenka palinkėti jaunam menininkui K. Zorcmskiui pasisekimo ir to
liau savo teptuku kelti mūsų mažos bet brangios tėvynės varde. /D,R.V./

' / . . ’ . . .. .'•/// k . /./g ..'’
■ , 1
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PIETIT AFRIKA,
Vien? lietuvaitė iš Pretorijos rašo, kad lietuviu Pietų Afrikoje 

yra labai nedaug, čanjų neturtingi, dirba pas kitus. Tėra tik trys 
šeimos, turinčios savas įmones . . . .

Nors i Pieta Afrika tari turėti iš giminių ar.pažįstamų garantiją, 
kad turės darbą trims metams. Tokių garantijų lietuviai negali duoti, o 
jų prašyti iš vietos gyventojų nepažįstamiems sunkiai beįmanoma. Juo la
biau, kad dabartiniu metu P. Afrikoje pablogėjo sąlygos ir atsirado 
bedarbių. . x J ..........................  . . ,

r, Afrika pirmoje eilėje žada įsileisti.amatininkus ir ūkininkus. 
Kaip minėta, lietuvių ten maža ir jie, išsisklaidą po platų kraš

tą, baigia užmiršti lietuvių kalbą; jų vaikai jau visai nebemoka lietu
viškai. /"Mintis" Nr. 82/ 

t
AUSTRALIJA.

Nedide_lis ir seniai tolimoje Australijoje gyvenantis lietuvių 
būrelis yra tautiškai susipratus ir visokiais būdais, stengiasi nenutol
ti nuo savo kamieno - lietuviut tautos. Šį pavasarį įvyko metinis Aus
tralijos Lietuvių Draugijos metinis susirinkimas. Valdybą išsirinko iš: 
A. Baužės - pirmininko, L, Marcinkevičiaus-sekretoriaus, J. Kelerto - iž
dininko, Revizijos komisiją sudaro - A. Viedrinaitis, J* Plaušinis, B, 
Kisielius.

Australijos Lietuvių Draugija džiaugiasi, kad greita laiku į Aus
traliją žada atvykti Dr. A, Gerutis su šeima ir inž, I Bogužas, nes lie
tuvių veiklai išvystyti trūksta inteligentinių pajėgų. į Australiją ža
dąs atvykti ir teisininkas A. Kairelis iš Argentinos,

Sydney universitete studijuoja du lietuviai studentai - Irena Bau
žaitė ir Jonas Kelertas. Jie yra pirmieji lietuviai studentai visoje Aus
tralijoje,

AFRIKA, . '

Pirmieji lietuviai DP Tunise, Šių me
tų pavasarį Hanau lietuvių stovyklas gyventojas Pranas Valiulis su sei
mą, išvyko pas savo gimines Tunis an. Šiom/s dienomis' iš jo gautas laiš
kas, kariame aprašomi pirmieji įspūdžiai karštoje Afrikoje.

Kelionė nebuvusi varginga. Tunise juos pasitiką .giminės. Po trum
pų muitinės formalumų, jie buvo nugabenti į naują buveine - Souse. Daik-. 
tų galima vežtis.kiek nori, ir niekas jų neatima. Darbo dar ligi šiol nė 
vienas /šeima trijų asmenų/ neturi.

Tuniso kraštas gražus, bet mūsiškiams gyvenimas sunkas; nulatiniai 
karščiai ir krašto papročiai sunkina įsikūrimą. Be to padėtį žymiai pa
blogina prancūzų kalbos ir amato nemokėjimas. Nuo karščių slėptis nėra 
kur. Vienintelis atsigaivinimas telieka pjūris. Krašto viduje karščiai 
dar didesni; jau ketvirti metai nėra lietaus, dėl to baigia išnykti ir 
šio krašto pažibos milžiniški kaktusai,. Šiaip žemė derlinga, daržovių ir 
vaisių netrūksta per ištisus metus. Mėsos ir pieno produktų kiek nori, 
bet-brangoki... Gėralų ir rūkalų taip pat gausu.

Amatininkai čia darbo galėtų gauti, bet patelpų^klsusimas labai 
aktualus, ir už patalpas tenka mokėti labai brangiai. Šio krašto pramonė 
labai.menka. Yra keletas vaisių ir daržovių konservavimo fabriku Dau
giausiai čia randame įvairių remonto dirbtuvių, kuriose ir mus;.skiai ama-
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tininkai /kalviai , šaltkalviai, automechanikai,. elektromechanikai ir ra
diotechnikai/ galėtų sau darbo susirasti. Tačiau svetimšaliams yra dar 
viena klintis -> i juos labai nepalankiai žiūri vietiniai, ypač arabiško-, 
ji visuomenes dalis.

Taip pat tekę susitikti ir pirmojo pasaulinio karo rusų emigrantų, 
tačiau pastarieji daugumoje probolševikiškai nusiteikę ir i lietuvius 
žiūri su nepasitenkinimu. ■

Tokiomis mintimis dvelkia pirmųjų emigrantų Afrikori laiškas. Ir ■ 
gal ne be pagrindo jie su pasiilgimu žvelgia atgal. /"T.G," VIII,7/ ■ .

JUNGTINĖS AXERIKOS VALSTYBĖS. • •

Lietuvos diena Amerikoje. Prieš 25 metus, 
1922 m. liepos 27 d, JAV prezidentas Hardingas pripažino Lietuvą de jure. • 
Tos sukakties proga Amerikos lietuviai pradeda ypatingą akciją - politi- • 
nėję srityje Lietuvos nepriklausomybei atgauti ir. .šalpos srityje suin
tensyvinti BALF aukų rinkimą lietuviams tremtiniams šelpti,.

Iš pranešimų, gaunamų iš JAV, matyti, kad į:šitą akciją" įtrauk i a- 
mavisa Amerikos lietuvių visuomenė, lietuviškos organizacijos, institu
cijos ir sambūriai. Amerikos lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Misija 
kreipėsi i visą eile JAV kongreso narių - senatorių ir atstovų, prašy
damos tą dieną paminėti kongreso darbuose. Senatorius Brooks pasiūlė se
natui priimti rezoliuciją, įgaliojančią prezidentą Trumaną "išleisti at
sišaukimą, kuriuo 1947 m. liepos mėn 2/ d, būtų paskelbta. Lietuvos Diena 
ir kuris kviestų visą JAV tautą tą dieną paminėti atatinkamom iškilmėm, : 
išreiškiančiom amerikietinius idealus." Rezoliucijos' pradžioj nurodoma, 
kad "totalistinio dominavimo ir agresijos jėgos šiandien 'grąsina demokra
tijos ir laisvės principams" ir kad "Lietuvos Respublika kenčia kaip tų 
pegų auka." DDraugas vedamajame duoda sugestijų, kad visos liepos 27 d?., 
iškilmės būtų pritaikytos Lietuvos bylai paremti .ir visi parengimai pa
vadinti "Lietuvos nepriklausomybės parengimais". "Tądieną visuose paren
gimuose, specialiuose ir paprastuose, reikėtų priimti ir pasiųsti Prezi
dentui padėkos telegramas, prašant jį stipriau užstoti ir ginti Lietuvos 
nepriklausomybe. I didesnius parengimus reikėtų kviesti kongresmanus, gu
bernatorius, majorus /burmistrus/ ir kitus įžymius žmones. Parengimai tu
rėtų būti garsinami ir rezoliucijos bei kalbos skelbiamos ne tik lietuviš
koje, bet ir angliškoje spaudoje. Parengimų pelnas ar bent jo dalis turė
tų tekti kovojančiom už Lietuvos laisvą organizacijom."

BALF'aukų rinkimui suintensyvinti Amerikos lietuvių parašytas Čika
gos arkivyskupas kard. Stritch mielai leido pravesti tam reikalui rinklia
vą savo diecezijos lietuvių bažnyčiose ir šiltai paragino tikinčiuosius 
gausiai aukoti lietuviams tremtiniams Europoje paremti. "Draugas" paduo
da Rockfordo lietuvių Domeikų šeimos pavyzdį - 1.000 dolerių auka BALF-ui. 
Marijona Domeikienė ir sūnus Antanas jau vasario 16 d. proga buvo paauko
ję Amerikos Lietuvių Tarybai įįOO dolerių su'linkėjimu "Lietuvai kuo grei
čiausiai atsteigti laisvą,' nepriklausomą ir demokr at irią, respubliką" . Da
bar jiedu paaukojo BALF-ui po 500 doleriu ir pasiuntė laišką: "Mes auko- 
jam iš tikros širdies ir trokš.tam, kad mūsų broliai ir seserys tremtyje 
išlaikytų savo gyvybe ir. kad Lietuvai -atgavus nepriklausomybą vėl galėtų 
j on grįžti".- Laukiama, kad-, sukaktinis- Amerikos lietuvių sujudimas duos- 
apsžių tokio jaudinančio ir įpareigojančio patrijotizmo pavyzdžių /"M"84/

Lietuvių darbi nj nkų Sąjungos sei
mas. šm. rugpiūčio 3-4 dienomis Šv, Kazimiero parapijos salėje Provi-
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dence R.L, įvyko Lietuviu Darbininkų Sąjungos Seimas. Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga yra gena gausi .Amerikos lietuvių organizacija. Jos pirminin
kas kun. P.. M,; Juras. /"T.G,." VIII,14/ , .

Norima įsteigti Lietuvių K a t; a 1 i k ų , 
S t u d e n tų. S ą j u n g' a , New Jersey apylinkės lietuviai intelek
tualai iškėlė sumanymą įsteigti lietuvių studentų ir alumnų organizaciją . 
vardu ".Association of Lithuanian Catholic Students and Alumni". Tos drau
gijos nariai turėtų kas mėnesi susirinkti. Draugijos tikslas išlaikyti sa
vo religiją ir . kultūrą ir painformuoti kitataučius apie Lietuvą bei jos 
kultūra paskaitų ir kitokiais būdais. Ši organizacija turėtų apjungti ne 
tik bestudijuo j antį j aunimą, bet ir buvusius akademikus.

Lietuvos."Pro . m e m o r i a" JAV Valsty
bės D e; p. a r;, fa m. e n t u i , Lietuvos atstovas, sąryšy su UNRRAos 
veiklos.pabaiga’ir naujosios pabėgėliams bei tremtiniams globoti organi
zacijos, sukonstruavimu, įteikė muotyvuotą, ilgoką "Pro merroria", kuria
me išdėsto tfemtiniU: gyvenimo sąlygas, screeningų eigą ir- jų rezultatus 
bei kitus; klausimus. /"Mintis" 87 nr./, : ......

L į e t u v i a į Amerikos tautiniam šo
kių f e-s t į v a 1 y, . . Šiemet 13 metinis amerikiečių tautinių šokių 
festivalis buvo St. Louis, M.o,,. mieste, • • "... - . .

Festivaly dalyvavo ; dvi lietuvių grupės: viena Bostono jaunimo, . va
dovaujama Onos Ivaškienės, kuri išpildė savo lietuviškų šokių programą’vie- 

vakarą, o antra, Vytauto Beliajaūs vadovaujama chikagiečių suaugusių. . 
šokikų, ateitininkų grupė,. šoko kitą vakar ą.

■ . Pažymėtina, kad :to "festivalio programoje buvo tik du atvaizdai - ,ir 
vienas iš jų buvo lie tuvių šokikų poros tautiniuose rūbuose. /"Žib."51 dr/

Kongreso, atstovas Gos setas' .Šmei
žia tremtinius į Chikagos "Tribune" įdėjo ilgą kongresme
no Gossef/dem. iš’ Texas/ tiradą prieš Strattono bilių, kurio tikslas įleis 
ti į šią šalį 400.000 tremtinių, gyvenančių Amerikos zonose Europoje. Pik
tai atakuodamas organizacijas, kurios tą’bilių remia, atstovas, iš Texas r ’, 
sako, kad jų motyvai. .esą." politiški". i . ’

Gosset, reikia žinoti, yra Amerikos Legijono garsiakalbis kongrese.: 
Legijono viršūnėse viešpatauja neapykantos dvasia prieš "foreinerius" /bet 
ne visi legionieriai tokie/, ... ’

- Dar pikčiau tas demokratų atstovas iš Texas puola tremtiniu. Jisai' 
pasakoja, kad "gal. būt, ne. daugiau, kaip 30$" tremtinių, gyvenančių dabar 
DP stovyklose, būvą tikri tremtiniai, besibaigiant karui. Dauguma aų atvy
kę į stovyklas jau po karo, neštose stovyklose jie radet gerą gyvenimą,

Gosse.to plūdimai prieš tremtinius vietomis skamVa. kaip Antano ^Bim
bos. Pavyzdžiui: . . ■ : \ '

. "Tuo tarpu, kai ..tose stovyklose yra nedidekis skaičius gerų žmonių, 
jie, bendra imant, yra Europos atmatos. Stovyklos yra pripildytos Valkato
mis, kriminalistais, juodosios rinkos spekuliantais ir visokių spalvų bei 
varsų pakvaišėliais. Daugelis jų atėjo, gavo maistą,.antklodes ir drabu
žius ir išėją pardavė juos juodoje rinkoje, pakeitė savo pavardes, nuėjo ’ 
į kit as.stovyklas ir tą biznį pakartojo. Mes aprengėme tavisą gaują ma
žiausia du kartus." •

Chikagos korespondentui šitas tremtinių purvinimas, matyt, patiko, 
kad jisai persiuntė Gosseto šmeižtus saco laikraščiui; o pastarasis ats
pausdino juos net 1-ame puslapyje /I947.VII.3./.^Tribūne" stoja už izoliaci
ją, todėl jai malonu visa, kas tik eina prieš Amerikos "kišimąsi į Euro
pos reikalus", bet ar tai žmoniška? /"Naujienos" Nr. 157/ ’
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"Demokratiniai" rinkimai Vengrijoj.e.
Parlamento rinkimai Vengrijoje įvyksta rugpiucio JI d. Susidorojus eu 

opozicija, kumunistų "fuęreris" Pakosijaučiasi tikras rinkimu laimėjimu. 
Spaudos atstovams rugpiucio 29 d. jis pareiškęs, kad komunistai rinkimus^ 
laimėsią, nes "jie atgavę savo popuriarumą tarp ūkininkų, duodami jiems že
mės", Toliau jis puolė USA ir Anglijos,spaudu dėl "konspiracijos ir Vengri
jos. reakciniu sluoksniu užsietojimo".Dėl "demokratini;} metodu rinkimuose 
Rakosi nesigina, bet teisinas: "-Jus reikalaujate, kad jaunutė Vengrijos 
demokratija būti} tyra kaip angelas, o tačiau žinot, kad ir amerikoniški 
rinkimai pilni prievartavimo".

Visiškam laimėjimo užtikrinimui apie vienas milijonas Vengrijos pilie
čiu neteko balsavimo teisęs/ tai sudaro ketvirtą dalį visų, turinčių balsa
vimo teisę/. Anglių laikraštis "Daily Telegraph" paduoda kelias pavyzdines 
priežastis, dėl kurių vengras netonka eavo pilietinių teisiu: tūlas resto
rano savininkas neteko balsavimo teisės^ "nes kun. Balogh vakarieniaudavo 
jo restorane", kitas asmuo^todėl, kad "šviesos jo bute degė iki vidurnak
čio, kas esą antidemokratiška" ir t.t.

Sunkumai Graikijoje didėja.

graikijos užsienių reikalų min.vTsaldariui grįžus iŠ Saugumo Tarybos 
posėdžių, gen, Maksimos vyriausybę ištiko krizė, atsistatydinus trims libe
ralinių grupių mini eteriams, ko pasėkoj sekė ir viso min. kabineto atsista
tydinimas. Naują vyriausybę buvo mėginama sudaryti koaliciniaig pagrindais, 
kaip ir buvusiąją, is tų,pat septynių partijų. Tačiau ilgiau užtrukusios 
derybos vaisių nedavė. Mėnesio pabaigoj buv. užsienių reikalų ministeris 
Tsaldaris vyriausybę gudarė iš savo "liaudininkų" partijos žmonių. Po prie
saikos karariui pareiškė, kad jo vyriausybę.reikia skaityti laikiną, ir kad 
bus vedamos derybos su kitomis partijomis dėl koalicinės,vyriausybės.

Mėnesio bėgyje partizanų "generolą^" Markos paskelbė apie "demokrąti- 
nės"vyriausybės sudarymą, karaliui valdžios atėmimą, liaudies teismų užim
tose srityse įkūrimą ir'kitokių "demokratinių" institucijų įvedimą. Netru
kus po "generolu" atsišaukimo sekė partizanų veiklos suaktyvėjimas. Sofi
jos ir Maskvos radio paskelbti partizanų štabo komunikatai kalba apie dide
lius laimėjimus šiaurės Graikijoj. ’ ,

v Graikijos ekonominę padėtį ypatingai.apsuųkina tūkstančiai pabėgėlių 
is partizanų teriojamų vietovių. Paskutinėmis žiniomis tokių pabėgėlių 
§są per 200 000.Nerimą žymiai padįdino ir anglų vyriausybės nutarimas“at
šaukti paskutinius anglų karius is Graikijos.

Sovietų vyriausybė įteikę Graikijos vyriausybei notą, kurioje grai
kai kaltinami "visa eile 'valdžios orgąnų veiksmų, nesuderinamų su esamais 
diplomatiniais santykiais tarp tų kraštų".Tarp tų veiksmų yra'ir sovietų 
pasiuntinybės tarnautojų suėmimai, jų tardymai ir net kankinimai.Manoma, 
kad sovietų vyriausybė rengiasi visiškai nutraukti sentikius su dabąrtine 
Graikijos vyriausybe. •

Bulgarai pasiuntę savo kariuomenės dalinius į Graikijos pasienį "ap
saugai nuo nuolatinių'graikų pasienio provokacijų".

Neramios žinios ir; iŠ Persijos.

Rugpiucio 12 d. sovietų ambasadorius Teherane Ladzikov įteike Persų 
vuriausybei notą, reikalaudamas pagaliau ratifikuoti naftos konsesiju su
sitarimą, padarytą dar pereitais metais tarp sovietų vyriausybės ir ^ersų
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min.^pirminiko Gavam - ec — Sultaneh, pastarajam beviešint Maskvoje. Motos 
įspūdžiui padidįnti sovietai , amerikiečio karininko pranešimu, Kaukazeyprie 
Pensijos sienos sutraukę dideles karines pajėgas, apie J00 000 vyrų. Tačiau 
nežiūrint to, Gavam-es-Sultaneh sovietiškajam ambasadoriui atsakęs," kad par
lamente vyraujančios tokios nuotaikos, jog net neverta 'kelti ratifikavimo 
klausimu... • • S .

Šio drąsaus atsakymo priežasčių netenka toli ieškoti. Persų minioteris 
pirmininkas jaučiasi laimėjęs pokerio partiją su didmeisteriu Stalinu.Terei
kia tik pasekti, šio lošimo eigų.-. - . < .

Karo metu Persija apsaugos sumetimais, buvo okupuota sovietų ir anglų. 
Pirmuosius konsesijų reikalavimus sovietai’ iškėlė dar 1944 m. Tada-persai at
sakė, kad klausima, galėsiu svarstyti tik karui pasibaigus. Karui pasibaigus, 
sovietai savo okupacinės kariuomenės neatitraukė, Azerbaidžane sudarė ’’de
mokratinę” vyriausybe, ir is visų persų reikalavimų juokėsi. ..GinSas atsidū
rė Saugumo Taryboj • Tuo' metu, kai JTO pradėjo svarstyti klausimu, Persijos 
premjeras nuskrido į Maskvą ir susitarė, Atrodė, kad persai pateko visiškon 
soviejų globon. Bet... pagąk susitarimu sovietai atitraukė savo kariuomenę. 
Sutarčiai ratifikuoji reikėj o.perrinkti parlamentas. Rinkimų laisvei patik
rinti Teherano valdžia į Šiaurės provincijas, valdomas "demokratų", pasiun- 
savo žandarmerijos ir kariuomenės būrius, kurių "demokratai" išsigando ir, 
kurie tik spėjo, atsidūrė anapus persų-rusų sienos, o nespėjusieji prieš 
teismus. Parlamentas buvo išrinktas, bet su ratifikacija nesiskubino. Tuo 
metu Gavam-es-Sultaneh sugebėjo pakankamai suįdominti anglų žibalo bendrovę 
"Anglo --Iranian Oil. Company", turinčia, koncesijas pietų Persijoj, taip pat 
ir JAV vyriausybę, kuri Teheranan atsiuntė savo karinę misija Paršų kariub- . 
menės apmokymui ir par engimui. O.po šito Gavam-es-Bultaneh isarįso aiškiau 
prabilti. Ic tiesų, buvęs pakelių plėšikas Stalinas:dar; nepriaūgo.buvusiam 
opiumo pirkliui Gavam-es-Sultaneh... .*• ' ■

Saugumo Taryboj sovietai sumušė savo 
• . anksčiau pastatytų veto rekordų.

Svarstant Balkanų klausimų Gromyko vetavo tris kartus prieš visus.pasiū
lymus, radikaliau isspręsti Graikijos, problema. Šitas vetayimas privedė prie 
io, kad JAV atstovas Mr. Johnson pareiškė, kad Jungtinės Valstybės nusiista© 
ciusios Graikijos klausimų perduoti Jungtinių Tautų plenumo susirinkimui, ir 
kad Amerika-viena pasirįzuąi Graikijos klausimų- sutvarkyti savaip.

Pradėjus svarstyti‘naujų narių priėmimų į JTO gromyko vetavo nepapras
tai greitu tempu dar penkis.kartus prieš Portugalijos, Airijos, Transjorda- 
nijos, Italijos ir Austrijos priėmimų. Tai sukeįė^tikrų audrų Pįetų Amerikos 
valstybių tarpe. įvyksiančiuose JTO plenumo pasėdžiuose jos ruošiasi naujam 
puolimui prieš penkių did žiųjų sauvaliavimų ir veto teisės piktnaudojimu*

Pradėjus svarstyti-Indonezijos klausimų, rusus nustebino prancūzų "įzu-, 
lumas" - jie du kartu vetavo rusų pasiūlytas rezoliucijas, kad olandų puoli
mas prieš Indonezijos "demokratus" yra tiesioginė grėsmė taikai... ' '/

D e . V a 1 e r a pasisako a i S ki a i.

Rusijai pakartotinai pasipriesinus prieš Airijos-priėmimų į JTO, pre
zidentas Be Valera New York Times korespondentui pareiškė:"Sovietų tvirtini
mas? kad Airija rodė savo simpatijas ašies valstybėms yra grynas melas. Taip 
pat sovietų nuomonė dėl savybių, privalomų tautoms prieš priimant jas į JTO, 
esanti nesuprantama. Jeigu Rusija, kuri užpuolė Suomijų, Lenkijų, Estijų, 

* Latvijų ,ir Lietuvų gali būti laikoma turinčia taikų mylinčios tautos savy—
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bes,, sunku suprasti, kodėl tayta, kuri laikėsi taikos ir taip skrupulingai 
išpildė visas savo pareigas kaip Tautų Sąjungos narys, gali būti laikoma 
netinkamu JTO nariu. Rusijos^Pasielgimas šiuo reikalu yra netinkamas savo 
jėgos panaudojimas ir yra aišku, kadyjokia organizacija, kurioje toks pasi
elgimas yra galimas, negali sukelti žmonių pagarbos ir ilgai egzistuoti."

A n gi i j 6 j "dolerių" krizė.

■ ; ' Anglija pergyvena sunkia^ekonominę krezę, atsiliepianČię tiek vidaus* 
'tiek tarptautinėj politikoj.Užsienio prekybos deficitas didėja, gautoji is 
■JAV paskola baigiama eikvoti. Pasilieka tik nedidelės svetimos valiutos ir 
aukso atsargos, kurių prie;'dabartinio tempb užtektu pusei metų.. Marsaiio 
plano įgyvendinimas realybėje nevyksta taip greitai.

Visos šitos priežastys neleidžia anglių vyriausybės nariams ramiai leis
ti prasidėjusias atostogas.Laikas nuo laiko jie skubotai turi skristi Lon
donan aptarti skubiu reikalų. Vyriausybė ėmėsi nepaprastu diktatorišku 
priemonių žūt-būt norėdama išbristi is sunkumu. ' ■

Pirmoje eilėje sumažinta maisto ię benzino Importas is JAV, Pilmęs ap
dėta 75$ mokesčio, liuksuso prekių įvežimas sumažinta iki minimum. Vašing
tone vykstančiose derybose JAV sutiko Angliją paliuosuoti nuo pareigos ster
lingo skolas užsieniui paversti doleriais.To pasėkoj buvo sustabdytas ster
lingą keitimas į dolerius.

Krašto viduje imtasi priemonių produkcijai ir eksportui pakelti. Vy
riausybė kreipėsi į profesines sąjungas, prasydama prailginti darbo laikęt 
ir pakelti našumų.Angliakasiai, nuo kurių proklauso visos Anglijos pramonės 
našumas, lig šiol dirbę penkias dienas savaitėje, vyriausybės kreipiasi 
sutiko palankiai ir pasižadėjo dirbti ir šeštadieniais.

Parlamente pravestas darbininku kontrolės įstatymas, pagal kurį Darbo 
Ministerija gali priversti nedirbančius imtis darbo, o dirbančius nukreipti 
į kitas butinesnias darbo^sritis. žemės ųkyje produkcijų numatyta padidinti 
bent 20$. Tuo norima sumažintu importų is užsienio, ypač is JAV.

Nutarta iki minimum sumažinti kariuomenės kiekį. Okupacinė kariuomenė 
Vokietijoj redukuojama į policijų, atšaukiama paskutinieji daliniai iš Grai
kijos. . - '

Anglių parlamentaras pasisako.

Mr. R. Stokes/darbietis/ atsisakė palaikyti bet kokius prekybos san
tykius tarp Rusijos ir "Ransomes & Rapier Lt^." bendrovės, kurioj jis yra. 
direktorium, nežiūrint į tai, kad dėl tokio žygio bendrovė turės keliolika 
tūkstančių'svarų nuostoliu. "As nepriimsiu jokių užsakymu?- pareiškė Mr. 
S.tokes: - "kol riebus suteikta laisvė Baltijos valstybėms'ir nebus■ paleista 

milijonų daugelio tautybių žmonių be jokios priežasties laikomų priver
čiamo darbo stovyklose^ isskyrus tai, kad jie buvo taip vadinami "buržujai1.1 
Argi turėtume pirkti is Rusijos javus, kada ginome, kad visi tie zmonė§ ba
dauja. Net jei njes būtume netoli: bankroto, as visvien taip pat pasielgčiau. 
Rusija negaus is manęs mašinų, jei ji ir toliau tęs tai, kų ji daro dabar."

Padalinto j Indijoj plaunasi.
iš buvusios Anglų kolonijos Indijos tapo sukurtos dvi nepriklausomos 

dominijos - Indija ir Pakistanas.Indijos padalinimo pagrindu buvo paimta 
gyventojų tikyba: Pakistanas mahometonu, o Jtndija indusų ir sikhų. Atsiti
ko taip, kad mišriai apgyventos vietoves atiteko ir vienai ir antrai vals
tybei, dar blogiau - keli "šventieji" indusų miestai Pakistanui, o^mahome- 
tonų - Indijai. Jau anksčiau įtempta padėtis išsiliejo į neregėto žiaurumo
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"baltramiejaųs " naktis, kuriose sufanatizuotos minios naikino "netikėlių" 
turtų ir žudė pasius "netikslius.^. Be milijoniij materialinių nuostoliu - 
sunaikinti ištisi miestai — lig šiol priskaitoma virs 200 000 žuvusiu*

Jug. oslavijoj dar tebekovoja m a.

"Manchester Guardian" pranešimu partizaninio pobūdžio kovos pries Ti
to tebevyksta visy. intensyvumu.Serbijoj kovoja gen. Michailoviciaus įpėdi
nis pik. Palosevic’ius su apie 20 000 vyrų. Montenegro kalnuose nuolatinėj 
kovoj yra mažesni daliniai. Labiausiai įsiliepsnojus Kroatija, kuri nuo se
no stengiasi atsiribot nuo Jugoslavijos.’ Čia veikia apie 50 .000 partizanų. 
Kaip atrodo, ir maršalui Tito nėra dienos be rūpesčiu. •

Partizanei invazija Čekoslovakijon.

Pietų Lenkijoj, prasidėjus suderintiems., rusų-lėnkų veiksmams pries 
ukrainiečių nacionalįstų ginkluotus būrius, šie vengdami ųpgupi^o ij sunai
kinimo staiga įsiveržė į Čekoslovakija.Pirmosios žinios is čekiškų šaltinių 
kalba, jog partizanam^, kurių yra žymios jėgos ir kurie gerai ginkluoti, pa
vyko pasitraukti į raiskuy, kuriais jie stengiasi patekti. į pietų Vokietijų 
ir Ąustrijų pas amerikiečius,.

Mįkolaiciko dienos skaitomos..

"Susitvarkius" su opozicija Balkanų'valstybėje ir Vengrijoj, Lenkijos 
opozicijos likimas eina prie to pat galo. Nedaug žinių praslysta pro "gele
žinę" uždangą, bet jos rodo galo pradžią* Be nuolatinių ūkininkų partijos 
narių ir ypač vadų suėmimų, pats Mikoląicikas su visu savo stabu ir redak
cija buvo valdžios parėdymu išmestasis patalpų, "kurios tapo.reikalingo
mis pačiai valdžiai". Tačiau Mikolaicikas ir sį kaitų pareiškė, kad darbas 
partijoj nebus sutrukdytas, opozicijos spauda ir toliau informuosianti vale 
tiecius...

Vatikanas nepakeitė savo- nu svi s t a t y mo 
Lietuvos ir Sov. Sąjungos atžvilgiu.

/Elta/ Grafui della Torre paskelbus "L1Osservatore Rome.no" keletą 
straipsnių apie demokratijų ir Sov. S-gos santykius, pasaulio spaudoje buvo 
kilę sensacingų išvadų ir komentarų apie paties Vatikano ir Sov. S-gos sa- 
tykius. ’ . '

Klaidingiems aiškinimams atitaisyti "II ąuotidiano", Italijos Katali
kų akcijos organas, nesenai paskelbė oficialų Vatikano sferų inspiruotų 
tuo reikalu straipsnį. v

Ideologija, tarnaujantį Maskvai, nepripažįsta jokios teisęs katalikybei 
Sov. S-?gos prijungtuose kraštuose, kaip pav., Baltijos valstybėse, o ypač 
Lietuvoje,rašo laikraštis. Tačiau katalikų tikėjimas nesunaikinamas per vie
nų dienų, nors Maskva ir skelbia, kad Baltijos kraštuose ir Vakarų Ukrainoj 
tebeveikiančios tik kelios katalikų parapijos, Vadinasi jų likviduoti dar 
dar nepavyko - trūkp laiko. Unitai ’yra verčiami prisidėti ‘prįe schizmatiku 
kadangi Maskva leidžia oficialiai veikti tiktai jai pajungtai stačiatikių 
bažnyčiai, kuri yra pratusi būti "instrumentum regni" dar nuo caro laikų. 
Ji yra kontroliuojama Maskvos siųsto valdininko Kurpovo, aiškaus bedievio. 
Kitas jo kolega, Folianskis, tvarkąs kitus kultus, nesenai pareiškė, kad
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katalikui neprivalu priklausyti Vatikano,- nes sovietu piliečiams nevalia 
palaikyti santykius su kraštais —------ 2------ i-~j-
Sov. S-goj- tebegalioja^ senas C '
dėl apie Vatikano nusistatymą pakeiįimą Sov _________
ga ir nesuprantama.Jokie sumetimai šios padėties.negali pakeisti"ar Vatikano .1 
nusistatymu pakreipti^Uaskvai palankia kryptimi.

Butą nesąmonė rašo toliau laikraštis, kad, pav., Varšuvos vyriausybė, 
Sov. S-gos padiktuota nutraukusi su Vatikanu konkordatą ir sudariusi kata
likams nepalankiausias veikimo sąlygas, staiga pakeistą kryptį,-' atsisakytą 

. nuo įvestos tvarkos ir uzmegstą. formaliai draugiškus santykius Su Šv. Sos*;
tu. Lenkiu komunistai, vykdydami sovietinius nuostatus, pifmiaūsia ątgis'akė 
nuo konkordato, toliau, -paleido visą savo propogandos aparatą prieš sv.' Tė
vą, kaltindami jį, esą jis nieko hepadąręS nacią skriaudžiamiems okupacijos 
metu lenką katalikams padėti, ir, pagaliau, tįe patys komunistai ėmėsi .or- cnm <ynn+lr -t-n-n-l nmo -in In-nb-n + n ,, +• 4 „ „ b-„ + „-> 4 v,, kUTl tūrėtą parUOStl

'alikuS nuo Romos, susie- 
siniai - policiniai potvarkiai,

■: Visa tai yra Sov. S-gos padiktuota ir griežtai .priešinga Vatikano 'su 
■•*■*’---* —-Sykiams, kuriu jis nekeis į formalinius mandagumo santykius

zbaigia "II QuotidianO"i . ■
____  ~ specialiame straipsnyje* įsidėtame ryšium su bri- 
debatais apie Baltijos valstybes, rhso,” jog Lietuvos prįjūngi- 
Vatikanas nėra niekada pripažinęs ir laikosi tos pat politikos

j'. Valstybes.' ■ ■■■--• v
^..klausymu sąrasti lankstesnę liniją, pfipazin- »

■-■•;• kraštu prijungimą, o Švedija yra nueju-?. 
inka su tikrove, kokią yra sudarę' sovietai

2 co +*.n-nn Phinnnn^’ nn mv/ni .

is, kuriu Maskva nepripažįstanti. Tuo būdu 
dėsnis "Cuius regio eius^religio". Kalbėti to-

•. S-gos atžvilgiu- būtų klaidin-

gąnizuoti. tariamąją lenkų tautinę katalikų bažnyčią 
kelią į provoslaviją ir tuo būdų -atitraukdama kati 
tą juos su Maskva. Jam pravesti isįeisti teisiniai - 

; .kurrę,,giliai pažeidžia kataliką sąžinę.
■: Visa tai yra Sov. S-go 

. katalikais santykiams, kuri 
su Sov.- S-ga, ..ur1*“-’“''

■ . "Osser'vatore Romano" specialiame straipsnyje* įsidėtame ryšium su bri
tą Žeiri. Rūmą debatais apie Baltijos valstybes, rhso,” jog Lietuvos prijungi
mo prie SSSR Vatikanas nėra niekada pripažinęs ir laikosi tos pat politikos 
šiuo klausymu, kaip ir <Jung, Valstybes. - į- .• • -_y.

y-’ ■•’•■Anglija stengiasi šiuo
/' dama'faktinę-Baltijos 7 ,
- si dar toliau. Ji vienintele sutinka su _ u

Baltijos kraštuose. Konstatuodamas šią padėtį "Osservątore Romano"'pažymi, 
jog nepaisant to> kad Anglijąs laikysena Balrijos kraštą atžvilgiu skiriasi 
nuo JV politikos, ji nemažiau skiriasi ir nuo Sov. S-gos politikos. Vatika-

- no sferos pasisako užtai-, kad tie skirtumai greičiau išnyktą ir tautą san
tykiai-būtų tvarkomi UNO ir Atlanto chartos dėsniais. .. ■
*' , "New York Herald-Tribūne1.’ sako korespondento pranešimui apie minėtą 
Vatikano organo straipsnį padėjo antraštę-"Vatikanas rodo Lietuvą, kaip

r sovietinio grobimo pavyzdį! \-

■ Lie-tuvos žydu sionistą vadas.-kaliny s
;. ■■■ >•■■-■ Sibir e . ' ; ", - . •

Prancūzą savaitraštis "Carrifour" įsidėję Ler1'ij os^gydo Dr. Juliaus 
Margolino, . sovietą suimto 1940 m. ir paskum . išėjusio į laisvę

' pranešimą'apie Lietuvos sionistą pirmininką Dr. Benjaminą Bergerį, kurį 
sovietai'suėmė Lietuvoj' 1941 m. ir išvežė. Margolinas jį. susitiko Kotlaso

' priverčiamąją darbą stovykloje, kur "^lankiojo skurdi banda būtybįą, pėr •> 
ilgus vergijos metus išvargintą ir.pažemintą.• Is.Margolino: pranešimo atro- 
do, 'kad panašioj kaip Bergeris.'padėty sovietą, kalėjimuose bei stovyklose 
yra daug šydų. "Mūsą brolius• žugo, o męs nė nepajudam, kreipiasi į savo .■■•;'

■ • tautiečius Margolinas. Be aoejopkol ėjo kova prieš Hitlerį,; me s .ture j.om '
. tylėti dėl to skandalo, ■ mes negalėjom daryti nieko, kas butą galėję drums
ti sąjungininką santykius. Bet Šiandien karas jau baigtasy ir mes neturim 
teises pasilikti nieko neveikiąs -sis dr. Margolino pranešimas- ir atsišau
kimas į viso pasaulio žydus dėl sovietą persekiojimą buvo paskelbtas ir- 
JV žydą spaudoje.

savo -' om ums-

■
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•ŠVEDŲ SPAUDA RAŠO v /. ■ _

Paskutiniu mėtų vis dažniau pasitaiko šiltesnię.zodžię mūėę adresu 
švedą spaudoje. Pagal kuklias savo galimybes stengsimės gert), skaity- . 
tojus ir šioj srity informuot.-

P a b a 1 t. i e t i s 'k o j i problema.. .
' /SVENŠKA ŲORG-ONBLADET 16*8. .aut. kun.. Simon Čberg/ 

"pabaltiecię problemą čia Švedijoj sukūrė sovietai. Ji neegzistavę, 
kol sovietai nepradėjo statyta savo reikalavimą, ^ai pirmieji pabaltiecię..-, 
laivai 19^3 rudenį pradėjo sustoti musę pakraęciuoęe su-viską praradu
siais bejėgiais žmonėmis, juos pasitiko spontaniška užuojautos ii'simpati
jos .banga. Vienos parapijos kreipimasis į visuomenę per radio pamaldas pri
sidėti pakaitisciams,. gelbėti davė 13000 kronu. .Pasęo perlaidą ir pašto žiro 
atkarpos cįa gali būti lasai įdomi• studija. Praktiškai imant visos visuome
ninės grupės atstovaujamos tarp aukotoju. Nei darbininkę, nei aukštojo luo 
mo netrūksta. y ; '

Ir tik po karo paliaubą švedę tauja pradėjo reaguoti prieš pabaltie
cius. .Tds pasikeitusios reakcijos “priežastimi , svarbiausią priezaptimi, 
buvo soviętą reikalavimai'išduoti pabaltiecius. Tie Reikalavimai, žinoma, 
buvo suristi su auksiniais pažadais tiems, kurie grįš į savo tėvynę. §e 
abejojimo pavijinga laikyti Šiąos benamius krašte, pradėjo kai kurie^svedę 
sluogčiai gąlvoti. Tam tikra švedę spaudos dalis pradėjo varyti viešę pro- 
pogandą pries pabaltiecius, propogandą, kuri neapsiėjo be rezultatę darbo
vietėse ir darbininkę sluoksniuose. ■ t ; '■ ' " w

Atidavimas sovietams 160 pabaltiecię pabėgėlię ir opinijos pasirėdė- . 
kimu kąrtu su atidavimu pasiekė propogandos kęlminacinį punktą tiek pries, 
t.įek užpabaltiecius.. 0 tę 20-}0000 pabąltiecię buvimas krasre, be abejo
jimo, kėlė susierzinimą tarp' sovietu ir švedę. Bet |ad tauta, dėl tokios 
priežasties atsisakytu savo senę teisės principą vien tik kad tarp savęs 
galėtu bendradarbiauti, yra per didelis reikalavimas. ‘

visas pabaltiecię reagavimo būdas subėgo į vieną - tai baime sovietę. 
Vises švedę nuolaidos tai rytę didvalstybei primena Jiems Pabaltijo valsty- 
bię nelaimingąsias 1939 m. rudens dienas. Visa dalykę raida Švedijoj pabal- 
tiėčiams pabėgėliams yra.Rusijos poziciją pastūmimas toliau į vakarus, ir. 
Švedija, ję manymu, neduoda j'iėms šimtanuosimtinės apsaugos, kurie nuo^prie- 
vartos bėgo į laisvę. Pąbaltieciamą pabėgėliams nesuprantamiausia yra šve
dę nenoras pasimokyti iŠ tl, kas ištiko kraštus anapus Baltijos jūros. Vi
sai nesuprantąmas tas švedę saugumas. Tie, kurie norėtę objektyviai spręsti 
apie pabaltiecius, turėtą nuolatos atsiminti, kad baimė sovietę yra pats 
svarbiausias dominantas ję gyvenime.

Suėmus’ viską krūvon, pabaltieciai krašte elgėsi labai pavyzdingai. Ją 
darbo įnašas taip trūkstant darbo jėgos.buvo ytin reikšmingas._Ir jie jo
kiu būdu nesipriešino pries bet kokį jiems siūlomą darbą, ir musę parodyta 
gera valia nėra j ą^neuzpelnyta. 'Jie jaučiasi skolingi mums, kad mes atvė- 
rėm jiems savo krašto, savo namą duris, ši nuomonė.yra visai 'teisingą. Bet 
ir mes jiems esame skolingi už ją dėkingumą. Jie nėra jokie pasigailėjimo 
velti samdiniai, tą mes turimo atsiminti. Blogai atestuoti ję nugalimą uz 
tai, kad.jie reikalauja pilno atlyginimo už savo darbą. Ekonomiškai išnau
doti pabėgėlio vargingą padėtį, aukščiausiame laipsnyje kompromituoja tą, 
•kuris to mėginimo ėmėsi. v . ,

Karts nuo karto keliamas reikalavimas, kad pabaltieciai pabėgėliai 
įsilietą į Švedę visuomenę. Kas pagaliau turima galvoj to reikalaujant? 
Kiek as suprantu, tas įsiliejimas į Švedę visuomenę vyksta natūraliai, 0
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kad tie pabaltieciai jaučia reikalu sueiti į savas pamaldas arba susiburti 
į savas organizacijas, niekas tuo negali nustebti. Daug daugiau reikėtų ste- 

arba jei.jie. čia „. -:ų nesusitiktu su savo tautiečiais ir nėpakalbėtų
apie praeitus laikus* ištisu kartų reikėjo, kol švedai Amerikoje įsiliejo, ; 
į amerįkiecių visuomenę ir-kada jiems nebereikėjo rinktis ir klausytis'pa- * 
maldų švedų kalba. Bet juk pasiliko dar daug draugijų-svediskumui Amerikoje .. 
išsaugoti. Kodėl gi pabaltieciai pabėgėliai negali' susirinkti- pamaldoms sa- 
vo krašto kalba, Įrodei gi jie negali susitikti susirinkimuose, kam reikia 
viską tuoj špionažu apkaltinti? Jų pamaldos ir jų draugijų susirinkimai yra ' 
paskutiniai jų per jurą atsivežti tevyp.es palaikai. Ar mes turėtume drąsos 
atimtimis jų ir .tą paskutinį likutį? As tuo netikiu. Jei kas kartą mate pa- : 
baltiecius pabėgėlius susirinkusius prie komunijos stąlę, niekada to neuz- 
mirs, o tas, kuriam-teko -pergyventi komuniją tarp pabėgėlių, geriau, negu 
kiti, supras, kodėl norima sayam kate susirinkti.^ , ‘ .

šiomis dienomis pabaltieciai vėl išėjo į viešumą, tarp kitko net atski
ru skyriumi parodoje baptistų pasaulinio alianso kongreso proga Kopenhagoje. 
Niekas kitas.nėra taip susirūpinęs sovietų reakcija, .kaip pabaltieciai pa— v. 
tys. Bet kodėl prispaustieji turi visada tylėti?_Ar kongresas negalėjo kaip ■ - 
tik būti proga nelaimei ir vargui parodyti? Ar būtų teisinga buvę is baimes 
viską nuo viešumos nuslėpti? Žinoma, būtų buvę daug patogiau. Bet ar tai

būtų buvęs sekimas teisingojo Viešpaties pėdomis? Švedų krikscionys turėtų 
gera valia suprasti savo tikėjimo vienminčių elgimosi būdą, o. jeigu jie.taį; 
supranta, turėtų būti visiškai natūralu paremiančiai susispiesti ,-uz savo tį-
gora valia suprasti savo tįkėjimo 

kėlimo vienminčių."
■Rusų suaktyvėjimas Pabaltijy.,

Pietinės Švedijos laikraščiai gana plačiai rašo apie Sovietų, suaktyvė
jimą Estijoje stiprinant Paldiski/Baltiechport/uostą karo reikalams. LANDS- 
KRONA POSTEN", pvz., rugp. 20 d. meta istorinį žvilgsnį į to uosto svarbumą. 
Pirmasis etapas buvo vykdomas Petro Didžiojo, antru kart pradėta tvirtinti 
po 1939 m. pavasario 25 metų "nepuolimo" sutarties paęirasymę, kada sovie
tams buvo leista ten įrengti juros bazę.Dabar prasidėjo trecias etapas. 
Laikraščio žiniomis statomi kelių aukštu požeminiai.namai,-iraosiąmos didc— 

• les sales, požeminiai tramvajai. Poleminiai sustiprinimai u^ima visą pusia
salio Leetse smaigalį. Armotos suvezamos į požemį ir paskiau prireikus vėl. 
keltuvais iškeliamos į viršų* įrųošiamos didžiąusios cisternos skystajai 
degamajai medžiagai. Apie pačius darbus laikraštis rašo:

"Prie požeminių hangarų ir aerodromų dirba tik rusai, atgabenti į Bal- 
tischport iš labai' tolimų sričių. <Jie gyvena požeminėse kareivinėse ir vi- .' 
sai nebendrauja su kitais. Jiems uždrausta kalbėtis su pašalaičiais. Darbus 
pabaigus, jie perkeliami į kitas krašto dalis... Paskutiniu laiku pasirodę 
nauja darbininkų rūšis. Jie dėvi anglų uniformas ir anglų kareiviškus batus. 
Žmones, dirbą prie tų sutvirtinimo darbų transporto, vadina juos "anglų be
laisviais". Tikrumoje tai yra Vlasovo kariai, kurie kartu su vokiečiais bu
vo anglų paimti į belaisvę ir pasiremiant kažkokia sutartimi atiduoti -ru
sams. Tiek vokiečiai karo belaisviai, tiek kiti.'labai pavydi tiems vlacovo- 
ninkąms, nes, jų nuomone, jie per gerai apsirengę. Sustiprininmo darbams 
vartojamos amerikiečių kasamosios masinos,kurias rusai gavo iš amerikiečių kuro nictUs •

Ateitis parodys, kaip sis užplanuotas didysis uostas prie Baltijos jū-
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ros virs tikrenybe* Atrodo, -kad Petro Didžiojo priverčiamiems darbams skirtu 

• . darbininky prakeikimas nebegalioja, nes toks ilgas laikotarpis, jau praėjo
nuo to." ‘ -. -‘'V '

■«.. k r -i k ’’s 3‘ i o. n y be ' i'r k brauni z m a s . :. v; ę ..
į . : 7 - į šia antrašte straisnį deda pietinės ,$vedijo*s laikraštis’"SMALANINGENJJ .

.rųęįp.'SO d.išeidamas iš Danijos Švietimo ministerio kalbos, kuriojevj is ašt- 
riai;-puolė- komunizmy ir ragino bažnypiy .stotį ai’Škion kovon, laikraštis žvel
gia istoriniai. į komunizmo-, esmą ir toliau rašo:

. "Komunizmo-‘kova su krikščionybe tęsiasi jau gana- ilgai. Kas. paskutiniu 
metu įvyko Rusijoj ir jos kaimyniniuose kraštuose — tos' krikscionįy kankinės 
- žodžiais apsakyti negalima. Nebus perdėtas t virt Ininas', ,kad. taip; ir sian- 

,dien tebevyksta. Kai-kur labai ■ nustembama, kai .imama, kalbėti apie kankines 
.... ir krikščionybės persekiojimą; iš .-komunizmo pusės. Bet visa.tai tikra,- kad • 

toks persekiojimas ne tik kad. tebesitęsia, bet dar. ir. aštrėja,• prieina net;, 
visai.-pikty. .formy. Komunistiško. jaunimo- organizacija, vienint.ėlė Rusijoje 

/ ’ . leista ‘jaunimo organizacija, šiomig dienomis .išleido naujy įaidy JjDesimtįes 
■■ kOmun.izmO. įsakymy", kurie nuo pradžios iki. pabaigos yra. kovą pries krikscio- 
1 - “nybę. Dešimtasis į sakymys baigiasi: Remk bedievybę savais.pinigais.,; ypač ■ ■ 
J\ užsienio propogandy./Neužmiršk,- kad Stalinas yra bed.i'eviy vadas . nė tik Sov. 
’, Syjupgoje, bet ir visame pasaulyje? ■ . ■

Kas nesenai įvyko. Pabaltijo vylst.ybėse, Korėjoje, Jugoslav! jo j ę-ir ru- 
,sy zonoje Vokietijoj, net plaukus -šiaušia. Lietuvoje' paskutiniais mėnesiais 
buvo, areštuota ne mažiau, kaip 80 kunigu, vienas vyskupas nuteistas mirti, J 

' .. o kiti du ištremti Į Sibirą. Trys -.dvasines kunigy seminarijon; uždarytos.Baz- 
' NYČiios ir kunigija apdedama liuksuso mokesčiais? kurią, jie negali, uzsimokc'- 

ti, užtat bažnyčios ir ju algos konfiskuojamos valstybei.0 is Ukrainos7 sio- 
mis dienomis pranešama,- kaip Uzhorodo bažnyčioje per .pačias; pamaldas buvo 
apsupti visi vyrai ir moterys nuo 16 mqty, areštuoti ir ty paciy dieną iš
vežti- į rytus..-Miesto kunigy, seminarijos ir Bukovinos arkivyskupo pastatai

■ buvo- perstatyti' į ■ kalėj iraus, mes1 dėl dideliy arestavimy kalėj imy-nebeužten
ka. -Ryšy zonoje Vokietijoj uždrausta tikybinės knygos ir laikraščiai. l>000 

■ • - krikscionišky -kny'g.y, 'spauzdinty ryty zonoje, buvo "rūsy .valdžios' organy .u-ž~ 
’drausta. ’'
.Ai šitų,’"kad L'”yisa tai ,bąznyc"ia turi reaguoti.’Mes niekadanegąlime^BU- 
'’ ”■ tikti su tbkid ." tikybosVlai.svelf, -kuri uždraudžia ir persekioja žodį -ir uz- 
. ’ draudžia misi j as» Krikščioniškoji kultūra negali ■ toleruoti ten,- kur panaiki

nama žmogaus vertė".-... 1 , - ■•'r ’.

P/R A p 1’E‘ij a‘I; '

r Gerb. L i e t u v i š k o j o :p e r i !o d?i n i o- žodžio
,L e i d ė j u’ ,s prašome nors-po vieny savo leidlniy 'egzemplioriy'• siūntinėtį

.. "P r. a g. i e. d r u-l i y" .redakcijai jos adresu. p-
; ."Pragiedrulįy" .Redakcinė Kolegija. .

Leidžia:. LIETUVIŲ DRAUGIJA ŠVEDIJOJE. Redakcijos adresas::’’ 
Redaguoja: Redakcinė Kolegija T T "
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