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PROLOGAS Į TRISDEŠIMTUOSIUS METUS

Šiemetini aštuntoji rugsėjo - Vytauto .Didžiojo karūnavimo diena, 
Lietuvos tautine šventė - turi būti mums Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo išvakarių prisiminimas,_prisiminimas 1917 m. Vilniuje įvykusios Lie
tuvių konferencijos.

Tuščia ir beprasminga manyti, kad Lietuvos laisvės idėja neteko 
sąmonės Horodlės, Liublino ar kitokioms- unijos sudavus jai žiauroką smūgį, 
kad ji mirė su trečiuoju Lietuvos-Lenkijos valstybės trečiojo.padalinimo. 
18J1 m. ir 1863 m. sukilimai buvo įrodymas, kad Lietuvos garbingų viduram
žių laisvės ir.nepriklausomybės idėja tebebuvo gaji. Nepakirto jos ir žiau
ri moravjoviškoji akcija, kuriai pasipriešinimą pademonstravo "Aušra", o

■ "Aušra" buvo išdava, tos didžios meil-ės tautai, kurios kupini garbingi mu- 
- sų priešaušrininkai grūdas po grūdo dėjo į tą didįjį neišsekamą laisvės 

aruodą. . ' . ‘ • ' .
■ Visokių tamsių gaivalų gainiojama ir į požemį nustumta laisvės idė

ja brendo ir laukė progos išeiti į saulę ir savo sėkla.paskleisti po visos
• Lietuvos margas papieves. Sostai pradėjo braškėti ir griūti, pavergėjai 
subyra, Ir štai po.didelių ir sunkių pastangų 1917 m. rugsėjo 1 d, sudary-

, tasai Organizacinis Komitetas, sukviečia kandidatus iš įvairių politinių 
grupių ir luomų konferencįjon Vilniuje. Iš 264 kviestųjų atstovų į Vilnių 
suvažiavo 214 ir posėdžiavo nuo 18 iki 23 rugsėjo. Entuziazmo kupina ko- - 
ferencija, Lietuvos patriarkui Jonui Basanavičiui pirmininkaujant, pareiš
kė lietuvių tautos pasiryžimą atgaivinti nepriklausomą Lietuvos valstybę 
demokratiniais pagrindais ir jos pilnose etnografinėse ribose. Konferenci
jos programai įvykdyti buvo išrinkta Taryba iš 20 žmonių, kuri 1918 m. va-.-'"* 
airio 16 d. padavė mums į rankas žėrintį, aukų ir pasišventimo nušlifuotą 
deimantą - Lietuvos nepriklausomybę - kuris paskutiniais metais buvo viso
kių recidivi.s.tų vaginėjamas ir dabar kruvinų pirštų vailojamas, kurio tei
sybės žėrėjimas aptrauktas klastinga kraujo patina.

Netrukus švęsime trisdešimties metų sukaktį ir nuo šio garbingojo 
momento. Tas minėjimas bus graudulingas, spaus ne vienam širdį, ne vienam 
trėkš_aŠarą-iš per svetimus kalnus, svetimus vandenis į taviškių arimiis 
pčažiūrėįų akių. Lietuvoje būtumėm ją iškilmingiausiai atšventę, laime 
pertekusia Širdimi butume džiaugęsi ir didžiavęsi nuveiktais darbais, o
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jais džiaugtis ir didžiuotis būtų buvę pagrindo. Būtume metų žvilgsnį 
į ateitį naujiems planams, naujiems užsimojimams, naujiems polėkiams. 0 
dabar skaudi tremties dalia spaus lietuvio širdį ir dar labiau dildins jo 
nuo nerimo ir sukrėtimo jau gerokai įrūdijusius nervus.

Bet toji didi laisvės ir nepriklausomybės šventėtremtyje dar dau
giau atpildo ir pasišventimo reiklauja iš lietuvio. Pirmiausia jis nepriva
lo savyje užgęsti ar aptemti, jis turi budėti, kad juoda valanda neatitrauk
tų jo nuo iš protėvių paveldėtų tautinių tradicijų, kaip škaisčįoji amžių 
vaidilutėjis turi savo širdyje išsai.^ti laisvės degančią ugnį, jis kaip 
kilnusis riteris turi kovoti už savo tėvų tikėjimą ir vakarietiško pasaulio 
tradicijas - lietuvis vakarų kultūros auklėtinis.'Nors svetimi rūkai ir 
svetimos darganos kimdo jo gerklę, bet lietuvis turi •esiliauti šaukti pa- ' 
Sauliui ir reikalauti atpildo už jam padarytas ir daromas skriaudas.. Lietu
vis kaip skėris turi naikinti tą pasauliui melagingos propagandos būgno 
įbūgnytą mitą, kad lietuvių tauta "su džiaugsmu" atjdevė.'savo tėvų žemų 

■dabartiniam likimui. Mokslu, dailiąja kųryba, menu, muzika, giesme - tais 
amžiais nemirštančiais argumentais - rodykime pasauliui, kad mes verti 
laisvės ir nepriklausomybės. Nors mūsų nuo visokių bėgimų ir stumdymų uei 
varinėjimų nuvargusios kojos ir mina svetimą žemų, bet mes, kad įr svetur 
būdami, dar labiau įsišaknykime į savo tėvų žemų.

Kiek laisvės laikų nepriklausomybės šventės vykdavo dabarties ir 
ateities mostų ženkle, tiek tremties žešioliktoji vasario turi pirmoje ei
lėje žvelgti į praeitį ir iš ten semti . stiprybės mūsų šių tremties dienų 
alkiui ir stumdymui. Pro lietuvio akis turi praeiti visa tautos ir vals
tybės laisvės ir nepriklausomybės istorine fili?a,_žymesni ir reikšmingesni 
jos momentai kaip akumuliatorius turi prikrauti mūsų dvasioje išdegusių 
elementų vietas ir daryti mus atsparius pikto laiko gundymams. Kiekvienas 
žingsnis, kiekviena pėda musų laisvės kovų ir pastangų privalo būti iš
kilmingai 'ir garbingai prisiminta ir atžymėta.

Pasisėmę stiprybės iš protėvių žygdarbių,3 iši* naujo įkaitinti am
žinosios prabočių ugnies, pasiguodų savo nuveiktais darbais per ta, paly
ginti, trumpą laisvės motų įkaičių ir susistiprinų šių dienų kentėjimais, 
susibarkime visi vienon kupeton ir sutelktom jėgom raukime sau iš širdžių 
tą prakeiktą tremties vėžį -_pradėkime vis labiau ir labiau ieškoti, kas 
mus vienija, o nesistenkim žūt būt išrausti ką nors, kas mus skiria. Visu 
tikrų ir švarių lietuvių šventas troškimas tėra vienas - tautos laisvės ir 
•nepriklausomybės atgavimas., Meilė toms dviem Aukščiausios Apvaizdos kiek
vienam skirtom gėrybėm turi mus visus lydėti į tą mūsų visų šventąjį tikslą.

o

Nematė amžiai dar tavus taip užmirštos, 
Nelaimių prislėgtos,_išniekintos, beteisės... 
Bet atėjai iš amžių ūkanos tirštos 
Ir į rytojaus' Šviesų amžių rūką eisi.
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Meironis

PIRMYN į KOVA

Pir:~yn į kovą už t ė vyną, 
Už brangią žemę Lietuvos’. 
Gerbė tėvams,kurie ją gynė, 
Ir kas už ateitį kovos! 
•Pastiprink, didis Dieve,nūs 
Atremti priešo puolimus!

Už mūsų žemę numylėtą,
Už bočių-milžinų kopus, 
Už brangų vardą-paveldėtą, 
Kursai oarsus pasauly bus, 
Palaimink,Viešpatie galingas, 
Lietuvių pastangas teisingas.

Pirmyn gi,' vyrai, už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos!
Ja bočių bočiai amžiais gynė, 
Uz ją ir jų vaikai kovos!

. Pastiprink,didis Dieve,mus 
/tremti priešo puolimus.

.Kur senas, miestas Gedimino, 
Kur cine Ne. tinęs platus. 
Kur mūsų Vytį priešai žino, 
Kės drįs užpulti tuos kraštus?
Pel aitrink, Viešpat i e galingas, 
Atremti audras pragaištingas!
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Didžiajam mirusios Europos kapinyne,
Kur saulė,tartum vėlinių vaškinė žvakė,
Egzekvijų 1t tau degina krutinu,
Ir dūsta širdys, džiaugsmo ritmu plakų,
Kur krito tautos, kaip drugiai, ir miestai, tartum lapai 
AŠ nerandu, aš nerandu šia vietos savo kapui...

iŠ

Mirti-.-s varpų maldoj ir gedulo vargonuos,
Kur sudaužytų katedrų griuvėsiuos gaudžia,
Pro krematorijumuos degančius lavonus
Ir pro Benamių eiseną, kaip gruodžio žvaigždės, graudžią, 
Kur skųsta tautos, it laivai, ir dreba žmonės, kaip 
Aš negirdžiu, aš negirdžiu maldų-už mano vėlų...

šešėliai,

*

fe
.1 '*

■

Gana prigėrė žemė ašarų ir kraujo,
Gana, tu motin, didį dangų maldavai,
Gana klasta ir melas sostuos viešpatauja, 
Gana, tiesa, tu paminta ir pasmerkta "buvai, - 
Ateis diena, kris prarajon apokalipsio žvėrys, 
į širdį - meilė grįš, į žemų - Dievo žodžio gėris!
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Juozas tingis

SILVESTRAS GIMŽAUSKAS
( 5O-metų ųuoiįfo mirties proga )

Turėdami prieš akis priešaušrinės gadynės kultūrinę būtį Lietu
voje su dviem didžiaisiais lietuvių tautos kamieną graužiančiais kirmi
nais - lenkinimu ir rusinimu - nieko nuostabaus, kad priešaušriniai lie-*., 
tuvių tautiniai uždaviniai koncentravosi į du pagrindinius punktus: liau
dies Švietimą ir lietuviškosios inteligentijos auklėjimą.

Kiek prie lietuviškosios inteli -entijos auklėjimo prisidėjo kai- 
kurios gimnazijos ir didesniuose Rusijos bei Lenkijos akademiniuose mies
tuose susispietusios lietuvių, kolonijos su ten besimokančiu lietuvišku 
jaunimu, tiek liaudies švietimas krito ant su liūdimi glaudesnį kontaktą 
turinčia šviesuomene. Tą šviesuomenę didžioje daugumoje sudarė kunigai, 
kurių įnašas į lietuvių liaudies švietimą ir lietuvybės išsaugojimą anais 
pavergimo laikais kaip deimantas švies lietuvių kultūros istorijoje.

Iš tokių liaudies švietėjų Vilnijoje buvo kunigas S i 1 vve s - 
tras Gimžauskas, gimęs 1844 m. Linkmenų parapijoje, Švenčio
nių apskrityje. Mokėsi Švenčionyse, Daugaupilyje, kunigų seminarijoje 
Vilniuje ir pagaliau Petrapilio dvasinėje akademijoje, kur kartu su ki- 

. tais dviem lietuviais patriotais - Petru Kriaučiūnu ir kun. Kazimit? u 
Jauniumi budėjo lietuvių reikalų sargyboje. Bet dėl savo silpno.: sveika
tos Gimžauskas akademijoje išbūna tik metus, o paskui eina ganytojauti 
po įvairias Vilniaus vyskupijos parapijas, kur ir prasidėjo jo kova su 
lenkininkais kunigais, kurie, nemokėdami lietuvių kalbos, laikė lietuvių 
liaudį tamsoje. Toji Gimžausko kova ypa& buvo stipri būnant Merkinės, o 
paskiau ir Trakų dekanoto dekanu. Lėl savo kovos už lietuvybę jis buvo 
kaltinamas "litvomanija" ir įskųstas rusų valdžiai. Grįžo vėl vikarauti, 
bet ir čia nemalonumai jo nepaleido, kol pagaliau susirgęs pasimirė Var
šuvos ligoninėje 1897 m. rugsėjo 27 d.

Silvestras Gimžauskas rašinėti pradėjo dar prieš "Aušros" pasiro
dymą, bet visoje toje jo jaunoje kūryboje bylojo "Aušros" tautinė roman
tinė dvasia. Rašyti pradėjo būnamas minarijoje, o jo poetinio kelio aks
tinu buvo Rokiškio ir Obelių dvarų savininkas grafas Reinholdas Tyzenhau- 
zėnas, Grafas buvo sumanęs lietuviškai išversti Haydeno oratoriją "Pasau
lio tvėrimas", Mocarto "Te Leum" ir Fuhrerio "Mišias". Tuo' reikalu jis 
kreipėsi į Vilniaus seminarijos rektorių, o šis tas pareigas pavedė jau
nam klierikui Gimžauskui. Tekstą Gimžaukskas paruošė 1876 m. apie Kalė
das, o paskui klierikų choras Šiuos muzikos kūrinius giedojo lietuviškai 
grafo rūmuose Vilniuje.

Pirmasis Gimžausko poezijos rinkinėlis "Ant Naujų Metų Lietuvai 
dovanėlė" išėjo Leipzige 1879- Po to sekė kiti: "Lietuvos bičiulis" 1881 m., 
sulaukęs net kelių laidų, "Priešaušris pavestas ant Birutės gero" 1885 m. 
Iš kitų paminėtini.. "Metinė dovanėlė antra dėl lietm - . nkų ir žemaičių, 
parašė Mainionis dėl brolių ir seserų savo", Vilniuje 1881 m.,."Juokaunos 
dainos" bei "Tėvyniškos dainos", Tilžėje 1892 m.

To laikotarpio epochinės reikšmės poeto vardą Gimžauskui sutei
kė jo antrasis poezijos rinkinėlis "Lietuvos bičiulis". Iš tos nedidelės
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6
vos 26 puslapių knygutes trykšta neišpasakyta tėvynės meilė, aukštinimas 
lietuvių senovės ir lietuvių kalbos;

J Nėr tėvynės be liežuvio,
Kiekviens Šitą gal suprasti:

■ Atimk kalbą nuo lietuvio, 
Tai Lietuvos jau ir nesti.'

Savo eilėraštyje "Trakėnams" poetas nuklysta į Vytauto didžiojo 
laikus, liūdi dėl garbingųjų Trakų likimo, poetui širdį spaudžia, kad 
tos garbingos pilies tik griuvėsiai teliko ir kad žmonės pamiršo savo kal
bą. Jis nepagaili ir piktesnio papeikimo žodžio trakėnams ir.pavyzdžiu 
jiems stato karaimus, kurie, nors ir ilgus metus būdami toli nuo tėvynės, 
vistik neišsižadėjo savos kalbos:

Visur šviesūs žmonės savo kalba girias,
' Ar eina per žeme, ar per jūras irias;

Jūs turit už gėdą jau savaip š. ekėti, 
Jei nuo grinČios tenka paėjėti.

Kad aukso man kalnus kas nors davinėtų, 
Ir už tai tik kalbą atiduot reikėtų: 
Spiaučiau ant to aukso, prasmeg jisai suvis, 
Man už jį brangesnis prigimtas liežuvis.

Tai tikri prieŠmaironinės patriotinės mūsų poezijos deimančiukai.
Tas pačias mintis- sutinkame ir antrame, daug ilgesniame tos pa

ties rinkinėlio eilėraštyje 11 Pro_Lydos mūrus pravažiuojant. Tam laiko
tarpiui, o ypač pačiam poetui, budinga yra jo "Litvomano daina":

Oi girdžiu, kaip ūžia pikti priešai mano 
Ir duoda man naują vardą litvomano, - 
Mat norėtų ’jiejie, kad ašai lietuvis 
Atšalčiau, kaip ledas, nuo tėvynės suvis!

Mat norėtų jiejie ir tą padaryti,
■ Kad Lietuvių kalbą graban uždarytų, 
Piktumas juos ima, kad už ją kariaunų, 
Tad ir litvomano vardą už tai gaunu.

Gimžauskas yra rašąs ir religinių, giesmių, bet spaudoje j.-t|, kiek 
ligi šiol žinoma, nėra užsilikusių.

Poetas netik kovojo už lietuviškąjį liežuvį ir savo kui ha palai
kė "Aušrą", pasirašydamas Vargomačio slapyvardžiu, bet jis ją ir finan
siškai rėmė, ir tik kai Šliupas "Aušrą" gerokai kairėn pakreipė, tada ir 
didžiojo aušrininko dainiaus santykiai su ja nutruko.
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Nelė Mažai ai t ė

LEGENDA APIE NEŽINOMU KAREIVI.

Žemėje jau tiek daug buvo prikalbėta apie atėjusia taika, jog ir 
danguje pradėjo tuo tikėti.

- Gal būt, - pasakė vienas šventas filosofas, kurą net palaimos 
vietoje negalėjo atprasti nuo svarstymų ir abejojimų, - gal būt, jeigu 
jie ten žemai šaukia, kad viešpatauja taika, tai, tur būt, iš tikrųjų 
kraujas jau paliovė plaukes kitaip, kaip tik gyvo žmogaus gyslose. ‘Bet 
keista, - murma jis, - keista: aha kartą aš pažvelgiau į apačią ir pra- 
sidžiugau,~ kad jau vėl^pradeda atželdinti iškirstus miškus, tačiau, ge
riau įsižiurėj.ąs, pamačiau, jog tai nėra medžiai, o patrankų vamzdžiai.

- Tai tiktai karo atsiminimas, - tarė kitas, - tai tiktai prisi
minimas savo pačių sukeltos bausmės dienų.

- Taip, vargšai mūsų broliai iškentėjo tiek, jog to nebeturėtų 
užmiršti ir jų vaikų vaikai, - atsiliepė sustojevs prie jų dar vienas 
palaimintasis. - Tik pagalvoti, ką yra išgyvenu tie būriai naujų mūsų 
draugų, kurie atėjo čia per ugnį ir speigą. Jie buvo taip neteką visko, • 
jog nežino net, kur padėjo savo kūnus.

Šventasis Petras tuo metu ėjo į laukus, kur artojas Izidorius sė
jo naujas žvaigždes - ach, Dievo sodyba yra plati, ir visur reikalinga 
užvaizdos budri akis. Jis jau buvo beprieinąs pro šalį, bet ūmai sugrį
žo ir susimąstęs pasakė:

- Mes pagerbsime šiuos mūsų karą iškentusius brolius: tegu vieno 
kareivio kūnas patenka į dangų - aš manau, mes sode galėsime įrengti 
Nežinomo Kareivio kapą.

Ir kai visi tuo apsidžiaugė, nes kiekvieno širdyje kaip saulė 
švietė meilė savo per amžius ein^rči ■ •' giminei, šventasis Petras pa
kvietė riterį Jurgį ir tarė j~

- Kilnusis riteri, t su; teks:-nukeliauti į žemų: tu pats buvai ka
reivis, ir kas gi kitas geriau negu tu parinks kūną, tokio kario, kuris 
bus vertas ilsėtis čia. Kur yra tavo žirgas?.

Jis ganėsi .pievoje, ir du maži angelai braidė po rasą, kol sura
do jį, nes jis buvo toks baltas, jog visiškai susiliejo su migla. Stip
riai ‘laikydamiesi už karčių, nujojo jie į kalve ir ten laikė jo kojas, 
kol angelas kalvis derino pasagas iš jauno mėnulio pusračių, kurie gu
lėjo sukrauti iki pat lubų. Kai žirgas buvo pakaustytas, jie atjojo jį 
prie vartų. Tuojau pat pasirodė ir šventasis Jurgis. Jis buvo užsidėjęs 
savo šarvus ir atrodė labai puikiai. Jis užsimetė ant pečių apsiaustą ir 
sėdo i balną.

‘ Žirgas pasileido tokiais dailiais šuoliais, jog vėliau buvo pasa
kojama žemėje, kad kažkoks vaikutis viena truntpą metą regėjo danguje 
nuostabu vaizdą: atrodė, kad keturi mėnuliai šoka mėlyname_vandenyje.

- Tau neteks ir pavargti, - tarė riteris savo žirgui, - tiek me
tų pasaulyje siautė karas, iš kareivių kūnų išklotas tiltas per visą že
me - munr reikės tik nusileisti, ir mes jau būsime radą tai, ko esame 
išsiųsti atgabenti.

■ ■ ■ ■ ■■
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Ir iš tikrųjų, vos pastatęs koją ant žemės, žirgas palietė koja 
kareivio lavoną - taip negiliai buvo pakastas jis dėl luinų gausumo, ta
čiau tai nebuvo tas, kurio ieškojo šventasis Jurgis. Ir kai jis kelia
vo toliau, jo ieškojimai buvo vis dar tušti, nes joks karys nebuvo nu
sipelnęs ilsėtis dangaus sodo pakraštyje: vienas tebelaikė savo kape 
nepaleisdamas kerštingo ginklo, kitas išplėšto turto. Jų rankas slėgė 
auksas - po užžėlusia velėna ėjo laikrodžiai, degė brangakmenių akys, 
kito pirštai dar tebelaikė kasas moters, kurią jis buvo išniekinąs, 
Vienas gulėjo burna prikimšta molio, ir kitas buvo nugrimzdęs giliai 
iki žemės vidurio, nes jie buvo atėję užgrobti svetimos žemės, ir ši
taip dabar ji valdė juos. Juo toliau keliavo riteris Jurgis, juo labiau 
ėmė jį siaubas - kas buvo pasidarę iš žmogaus ir kareivio - ir jis jo
jo per sausumas, kalnus ir jūras, visiškai nebetekdamas vilties.

- Jau praėjo tiek laiko, - mąstė jis, - namuose gali imti galvo
ti, jog aš nutariau visiškai pasilikti Šia. Ką gi aš pasakysiu grįžęs
- argi kas norės patikėti, kad kareivis yra keiksmo žodis, kad jis mir
damas vagia, ir nusidėjimas yra jam stipresnis už žaizdas.

Šitaip liūdnai galvojo jis ir jautėsi labai pavargęs, ir jo žir
gas baigė nudilinti savo pasagas,

- Matau kažkokį sodą, - pasakė jam riteris, glostydamas jo ausis,
- mes čia tik truputi pasilsėsime ir jau leisimės atgal.

Apgriuvę namai stovėjo aplinkui, ir sodas atrodė niaurus ir vi
siškai tuščias, tačiau kai šventasis pastatė savo žirgą prie apdegu
sio beržo - jis kažką pamatė. Lapkričio naktis buvo čia, drėgna ir tam
si, ir reikėjo tiktai tokių skaidrių akių kaip jo, kad išskirtų iš tam
sos akmenų paminklą ir tai, kaip iš po jo pakilo žmogus. Žmogus vaikš
čiojo po sodą šen ir ten, atsargiai kilnojo sudžiūvusius stagarus ir iš 
purvyno ištraukė kelis rožių-pumpurus,

- Štai, - pasakė jis/prisiartindamas, - tavo arklys visiškai pa
vargęs ir alkanas, bet aš daugiau nieko negaliu rasti. Kitą kartą mes 
čia augindavome begales rožių, ir kiekvienas svečias išeidavo iš čia pa
puoštas.

Ir jis pasitraukė į tamsą, tačiau šventasis Jurgis nuėjo paskui 
jį. Jisvėjo taip tyliai, kad jo pentinai neužkliuvo nė už vėjo.

Žmogus atsirakino apgriauto pastato duris ir įėjo į vidų. Dabar 
jis užsidegė žvakę, ir riteris Jurgis pamatė, kaip žmogus eina per sa
les ir lenkiasi sienoms.

- Kodėl jis sveikina tuščias sienas? - galvoja ^.šventasis ir ūmai
pamato, jog čia anksčiau yra kaboję kryžius ir kunigaikščių atvaizdai. 
Garbingų žmonių paveikslai atsispaudė nematomi šiuose mūruose, laisvės 
karų vėliavos yra kabojusios salės pakraščiuose ir daugybė kilnių ženk
lų. < ■

Jis nuėjo paskui žmogų, žengianti dengta galerija, užlipo paskui 
jį į bokštą, ir riteris matė,* kaip viršūnėje žmogus iškėlė vėliavą ir 
ėmė pūsti trimitą. Nuo garso pabudo bokšte įkeltas varpas ir ėmė raudo
ti. Jis raudojo taip skaudžiai, jog jo šerdis įkaito kaip liepsna, at
rodė - ji tuojau supliš, tačiau.varpas negalėjo pasijudinti ir prabilti. 
Paskui žmogus nulipo, priėjo prie akmenų krūvės paminklo, prieš jį už
kūrė ugnį iš gintaro ir kadugių ir ėmė giedoti. - Ir šventasis Jurgis 
pajuto, kad nuo šitos giesmės salį užėmusiųjų priešų miegas pasidarė 
pilnas baimės, »

< . - /-.4 J . t. ; i*. ■ 'r •„'įiS >, į sis'-jBV "i'- ■

9



.9
kurios buvo ■įcKai ugnis užgeso, žmogus priėjo prie tos vietos 

pakilęs, ir tuomet riteris Jurgis sulaikė jį už pečiu.
- Kas tu esi? - paklausė jis, ir žmogus atsakė':
- Mano žemės Nežinomas Kareivis. Lietuvos Nežinomas Kareivis,
- Kaip gera, - .tarė šventasis, - kaip gera, kad suradau tave, 

Tokio aš ieškau. Tavo rankos yra'švarios, tavo keltį netemdo niekas Niau
raus, aš pasiimsiu tave su savim.

- Ne, - atsako Nežinomos Kareivis, - aš negaliu pasitraukti iš 
sargybos, aš likau čia vienas, prašau, palik mane, riteri. Tu tik nusi
leisk žvilgsniu į žemet ir tu pamatysi tai, ko ieškai, pamatysi daugely
je- vietų, mano šalis yra maža, ir mes kasdienę mirštame. Tu čia atrasi, 
ko ieškai, šventasis riteri.

Tai yra teisybė - mato riteris Jurgis: kapuose ir pagrioviuose, 
miške ir purvino vandens dugne jis randa žuvusius, kuriuos galėtų pasi
imti su savim. Tačiau jie guli ramiai, tarsi miegotų, jie laiko taip 
stipriai apkabinu savo žeme, jog jis nedrįsta jų kelti. Ir jis joja per 
visa kraštą ir žvalgosi, ir jis regi, kad taika niekuomet nebuvo čia 
atėjusi. Per gatves ir lankus brenda mirtis ir daro ženklus ant durų, 
ji nėra kilni mirtis, nuvedanti iki kapinių su giesme ir žvake, - raudo
na ir purvina ji slankioja, kaip pasalūnas šuo ir kaip pasiutęs vilkas. 
Ji taip skuba, jog riteris Visiškai nualsina, savo žirgą, sekdamas pas
kui ją. Ach, jam tenka keliauti ir ten, kur yra. taip šalta, jog riešu
to branduolys.sustingsta savo kevale, ir jis turi pasukti savo kelią į 
dykumas - visur mirtis nuneša žmones iš anos šalies. Ji svaido juos 
kaip dulkes, pasityčiodama, ir paskui ateina užmušti jų. Kariai, mergai
tės, vaikai, kunigai, seniai - kiekvienas, kas yra gimus, yra. jos gau
domi. Atrodo, mirtis neturi jokio kito užsiėmėme, kaip‘tik naikinti 
tos šalies žmones. . ••

Šventasis riteris užsidengia apsiaustu veidą ir pasuka žirgą namo.
Jis yra toks nuvargęs, kai nulipa nuo balno,' jog vos gali panešti 

savo šarvus. Jo balsas yra tylus, kai jis pasakoja viską, ką regėjo, ir, 
labai nusiminęs, jis taria: • .

- Kiek: daug savo atvaizdų aš regėjau tenai bažnyčiose. Jie vaiz
duoja mane galingą-ir-globojantį,, ir slibinas guli sutremptas prie mano 
kojų.' Tačiau aš. nieko .nepadėjau jiems, ■ •

- Bet- tu atgabenai iš ten Nežinomą Kareivį - mes pagerbsime šitą 
nelaimingą šalį,. - kalba vienas šventasis,, o riteris Jurgis tyliai at
sako:

- A.š neątnešiąu nieko. Jeigu Viešpats neparodys greit savo malo
nės, mes galėsime savo sode palaidoti. Nežinomą Tautą.

* ■ '■ .
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Talke žuvims Remia jam. vandenyne,
T alk p lavonams po žeme... - ' . '

• Taika, nubėgus ang] ų mylią, 
Sustaugia vėju kamine...

Taika Solovkuose ir Sibiro Urgnilos?
Visiems prie karo prirakintiesiems taika.
Įr ton,kur nepenėti žvėrys gerins, 
Uždengus burną laiko kruvina ranka.

. "t ’

Taika imperijoms,tautoms ir karalijons,
Bažnyčių kunigaikšči errs ir Liucipieriaus sūnums.
Dabar jau ires ir mirti nebebijoir, 
Dabar visur yierio.des rojus irums.

Visur džiaugsmingai pildo tėvo valią,
Draugauja vilkas su avinėliu..,
Ir kur ant paskutinio žmogaus kaklo virvą neria, 
Taika žygiuoja ir siauriausiu takeliu,

.Būkit pasveikinti visi išlaisvint i. iš visko!
Ir tū,rrpno tėvynė Dictuva!...
/-nt tavo žalio apsiausto kraujai ištryško 

.Nuo pančių,su kur iais’ nebuvo rišamas'šuva.
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Jonas Špilius » ...

ŽMOGUS

Kai išeinu į svetimo miesto gatves,_ kaip vienišas 
laisvas per bangas,veržiuos! į priekį pro žmones,kurie garsiai juok_ 
damiesi eina savo keliais.

Niekad nepamiršiu,kad esu svetimame krašte. Jei ne 
žmonės,tai senos miesto gatvės,raudoni namai arba persiko medžiai kuž 
da man,kad čia ne tėvynė.

Pereinu viena gatve,per einu kita, ir vėl grįžtu i na_ 
mus.Iš tada sprendžiu mažutį klausimą: kas yra žmogus,kad jam anksta ~ 
svetimo krašto platybėse; kokia jo Širdis,kad ji amžinai ilgisi ,gimto_ 
jo krašto mėlynos padangės.........

KELEIVIS

Jis buvo mokytojas.
Kelerius metus dirbo nedideliame Lietuvos miestely^. 

je,ir dažnai mečiau jį klajojantį vešliai sužaliavusiomis pievomis,” 
Nemuno pakrantėmis ar pušyno sąmanomis išklotu kilimu.

Nebuvo turtingas,o visa kuo buvo patenkintas.Jis 
tenkinosi lietuviškomis knygomis,puokšte žydinčių gėlių, o nuvargus 
keldavo akis į susimąsčiusį Rūpintojėlį, kuris dienas naktis budėjo 
šalia lentynų knygų.

Dažnai jo kuklaus kambario slenkstį peržengdavo pa_ 
prastai apsirengę mokiniai,su kuriais jis ištisas valandas prakalbėt 
davo.

Po pusės metų sutikau jį.svetimo krašto plačioje ■ 
gatvėje.

Ėjo nuleidęs galvą, apdulkėjęs ir varganas,o akių 
mėlynume sklendeno tylus liūdesys.

Rankoje nešėsi sudėvėtą portfelį,o kitą,didesnį ry_
■ šulėlį, vežė atsitiktina.i sutiktas žmogus,.

Paskui gi ritosi karo audros bangos ir vakaro ar 
nakties tamsybėse tvino ugniniais verpetais.

Vėlybą vakarą, kai mažutės žvaigždės mirkčiojo snū
duriuojančiai žem.ei, jis pasitiesė .po išsikėtrojusiu klevu apsiaustą 
ir atsigulė,Ilgai žiūrėjo plačiai pravertomis akinis į dangų ir stip
riai prikando lupa.

Perlo ašaros,kaip nou dangaus nukritusios žvaigždės, 
..staiga sužvilgėjo jo akyse. «

-Kur nuves mus svetimi keliai?-prakalbinau mokytoją.
Kur atrasim pastogę ir joudos duonos plutą?

Pažiūrėjo į mane spindinčiomis akimis ir atsakė: 
-Pastogę'ir joudos duonos plutą?Visa atrasim.Tiktai 

• nematykim lietuviško dangaus mėlynė s, bangomis plaukiančių javų' lau
ko ir mūsų ūkininko,arklu raikančio gimtosios žėrės laukus......

. . ■'
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Rytą vėl mačiau jį keliaujantį svetimai? keliais ir 

akyse tebeplūduriavo nesutirpąs skausmas.
Mokytojas, kaip gintai,kaip tūkstančiai,išėjo į ne

pažįstamus kelius, nes žmbgumi gimė ir negalėjo paukščiu švilpauti miš
kų t ankurnynuošė.----

ŠIRDIS I R P L I B N /, S

-Klausyk,mažutėli,aš tau pasaką paseksiu!
Užmerk mėlynas akutes ir įsivaizduok tamsų požemį, 

Jane pilna žmonių.Motinos ant rankų, laiko mažus kūdikius,kurie klykia, 
verkia arba■joukiasi.Didesni vaikai glaudžiasi į tėvą ar motiną ir siau
bingai tyli.........

Užsimerk,nebijok!Tai t ik.pasaka,-juk lauke šviesu ir 
saulė kepina sirpstančias vynuoges.

Požemio pakraštyje,ant išsikišusio akmens,sėdi pavar
gusi motina,o ant jos kelių - nedidelė mergaitė.Ji rankoje laiko lėlą 
ir glaudžia ją prie krūtinės.

Staiga drioksteli baisas sprogimas,ir visas požemis 
susvyruoja,tartum žemė imtų drebėti.

. ■' Mergaitė .apsikabina motiną,prigiglaudžia priė jos ir
šūkt eli :

-Mana,aš bijau!
; < ' . Lėlė iškrinta iš jos rankų.

Motinos širdis plaka prie pat dukrelės širdies,o jos 
lūpos be pertraukos šnibžda:"Sveika,Marija...."

Antras ir trečias trenksmas. .
Požemyje baisus riksųas.Pro pramuštą viršų veržiasi 

blanki dienos šviesa, o žemėje juda sužeistų žmonių krūva...,
-Man baisu!Aš negaliu būti užsimerkąs.Bijau!..0 kas 

atsitiko su motina ir mergaite?
-Nežinau.Aš jų daugiau niekuomet nesutikau.Buvau ke

lis: kartus užėjąs į jų narius,bet ten sielvartavo tiktai tos mergaitės 
tėvas.

Motina su dukrele niekad negrįžo į i.ažą kambarėlį...
-Tai jas užmušė?
-Gal būt.
-O už ką?
—Už ką?Del to, kad lakūnei ,maty t, nežinojo , jog požemy

je slėpėsi pabėgėsią moteris su dukrele,nenorejūsios savame krašte nu
mirt i... Kad jie 'būtų žino ją tos moters vargą ir skausmus,kad būtų įsi- 
vaizdavą ją, bėgančią iš gimtojo sodžiaus pro patrankų ir bombų^ugnį, 
jie,be abejo, nebūtų poulą jos.Tačiau jie nežinojo,kad visų tų žmonių 
tarpe buvo šį.ta. motina su maža dukrele...

-Ir tų piktų žmonių niekas už tai nenubaudė?
-Nenubaudė .. .
-Kodėl nenubaudė? ;
-Dėl to,kad niekas nežinojo,jog turėjo žūti šita, mote

ris su mergaite.,,.-—-
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Ne,mano mėginimas inscenizuoti pasaką vaikais nepasisekė.
Z.k, pagaliau, t ai ne pasaka ir visi vaikai žino, jog tai neto

liuos praeities tikrenybė.
Tačiau aš nedrįsčiau pasakoti vaikams apie širdį ir^pliena, 

nes negalėčiau atsakyti į tuos du baisius klausimas:"Už ką jas užmušė?Ir 
niekas už tai jų nenubaudė?!.."

Juk aš nedrįsčiau pasakyti,kad už šitokius žygius lakūnai 
apdovanojami pasižymėjimo ženklais,nes niekas neklausia,kiek ir kokių 
žmonių žuvo penkiolikos minučių puolime...

TREMTINYS

Jis buvo paprastas tarnautojas viename Lietuvos miestelyje. 
Turėjo jaukų kambarį su reikalingiausiais baldais ir vakarais mėgo pasi
klausyti radijo muzikes.

Tragišku tėvynės metu jis su tūkstančiais pabėgėlių atsidūrė 
vakaruose.

Pirmaisiais metais gyveno mediniuose barakuose,prie lėktuvų 
fabriko.Kartu su juo viename kambaryje gyveno šešetas vyrų.

Pu aukštai lovų,vienas nedidelis stalas ir trys sukrypų suo
leliai buvo visi kambario baldai.

Tačiau visi tikėjosi greitos karo pabaigos ir ne s i skųs dar.: i 
vargo.

Dabar šitas tarnautojas antri metai gyvena tremtinių stovy
kloje.

prionių daug, o kambarių'maža. Vienam neįmanoma įsikurti.Tpd 
gyvena su dviem jaunuoliais.o visi jų kambario baldai - trys lovos,st alas, 
pora kėdžių ir elektrinė krosnele.

Vakare ’buvus tarnautojas-paprastai 'išeina pasivaikščioti ir 
grįžta tiktai vakarienės.

-Kur gi vaikščioji kas vakarą?-paklausiau.
Jis pažvelgė. į mane nusikaltėlio išraiška, vaiandėlų patylėjo 

ir atsakė: -
-Prisipažinsiu atvirai:man,benamiai tremtiniui,malonu pagy

venti šventu pavydu.Vakarais aš mėgstu vaikštinėti nuošaliomis gatvėmis 
ir gėrėtis elektra apšviestais kambariais ,kuriuos matau pro langus.Z-š 
žiūriu į žmones, sėdinčius už stalo,į veikas įkaitančius knygas ar žai
džiančius ,kartaiS išgirstu radijo muziką,ir pats sau sakau: "Šitaip ir tu 
kadaise gyvenai,o dabar nieko neturi,nes viskas iš tavus atimta..."Ir ta
da aš prisimenu savo gyvenimą ten, tėvynė je. įsivaizduoja savo kambarį, 
baldus,radijų, tarnybą.Pasidaro lengviau . Gr įžt‘u į savo kambarėlį, t ar tam į 
laikiną laukiamąjį stotyje,ir taip nesikremta.

Ką tik susinervavęs bičiulis trenkė kumščiu į stalą ir šūk
telėjo:

-Nėra gyvenimo!žmogus šiandien visai nuvertintas,o visi juo 
domis’i. Štai,įskundė kažkas Tylenį,ir nežinau,kada jis laisvų beišvys...

Ir po viso šito aš rimtai suisimąstau,ieškodamas atsako į 
klausim.ą:Kas iš tikrųjų yra žmogus....

G-r eeven, I946.X. 23.
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Jurgis' Baltrušaiti

VIEN/TVĖS GIESME ' 
i '

Ant,jurojo,kur vėtra kaukia - 
įsidėmėk, širdie,gyvai - 
Vos susitiką,skirias,plaukia, 
Verpeto žaislas.,du laivai...

Siūtingos vilnys tyška., gi ergą, 
Vis prausia kaktą eldijos - ' 
Ar supa ašaras ir vargą, . , 
Ar gal liūliuoja laimą jos?

Laiveliai skyrium tąsia kelią 
Ir savo drąugbrolio mįslės, 
Nė kas jam kaita, k a jam’gelia, 
Abu atspėti negalės...

l’ik tampo vėjai burės drebą . ■ 
l’arp įsiautusių Vilnių - . ..
kažin,ar išmaldą,ar lobį 
Klajokliai slepia po dienų...

0 kai sujuoduos kranto juosta, ? 
Per juros sūkurius,gelmes 
Abu jie skyrium slinks į uostą 
Ar skyrium inkarą išmes..,.
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NAMŲ KIBIRKŠTIS 

>■

r

Už sienų siautė, rūstavo 
Ir pūgoj-klaikūs atliepė 

.Nakčia, iš sapno budusi, 
"Vaikeli, ■

žiema, 
balsai;

, mama - .
- klausd ji, - ar nesušalai..."

Pakirdus, ėjo prie želmens jinai, 
Kur sentėvių kūrenos gabija.
Nūn pūstery ruseno pelenai, 
Giliai gruzdėjo sėkla - žarija.

Priklaupus ant šiurkštaus namų akmens, 
Ji kibirkštėlę žarstė židiny 
Ir, kol skaisti liepsnelė suplevens, 
Ji ugnį pūtė vieniša, tyli.

Iš peleno atgimus kibirkštis
Jos kantrų veidą nušvietė, rankas. 
Aplinkui siautė speigas ir naktis, 
0 žiežirba sužibo į liepsnas.

Negreit dar laktoje pragys gaidžiai, 
Dar.pūgos daužės ties pirkia sena. 
Toli aušros dar buvo atspindžiai, - 
Aure, ugnelė traška siausdama..

Giliai tėvų gabijds pelene 
Priblėsus miegti sėkla - kibirkštis, 
Kol želmeny sužaižaruos ugnia, 
Kol ji nušvies gailias mamos akis.

■■X
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Benys
Rutkunas

LIETUVAI

Dainuojančių girių, smuikelių šalie, 
kas atstos nesvetingoj klajonėj tave? 
Margos lankos ir rūtų darželiai žali 
iš tolo man dvelkia gaiviąja srove.

Susižeidęs dygiuos ištrėmimo keliuos, 
aš, it beržas, išrautas iš žemės gimtos, 
kankinuos ilgesy - ar guluos, ar. keliuos - 
nei aukščiausi, kalnai man tavęs neužstos!

Vai, girdžiu, tu šaukiesi savųjų vaikų, 
sutrypta ir nualpus tautų vieškely, 
o padangėje tavo tamsu ir klaiku, 
ir pagalbos iš niekur prišaukt negali.

0 tikėk, jie. sugrįs, tarsi paukščiai, visi 
iš svečių, tolimųjų kraštų -
it žvaigždė pro miglas patekėsi Šviesi, 
vėl laisva ir šventa kelsies tu!
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Ištisas valandas aš išsėdėjau prie fortepio.m . Mus supa liūdni 
kovo mėnesio vakarai, mus, gyvenančius, vakarai nepaprastai melsvo tylu
mo, vakarai toli • irš tii' -tančių pusnynų nusitiksiančia pavasario švie
sa, Ar tu dar prisimeni juos? Aš skambinau labai iš palengvo, lango rū
tai prieblandai artėjant artėjant artėjant skendo vis tamsėjančiame ir 
tamsėjančiame mėlynume. Pamažu pradėjo juose ir keletas žvaigždžių už., i- 
degti, aš vos beįžiūrėjau savo rankas virš klavišų. Bet aš sėdėjau ir 
klausiausi; girdėjau, kad jie sįe c■no apie mūsų jaunystę, tavo ir mano, 
nes ji buvo bendra.

Tu buvai mano pirmasis draugas, ne vienintelis, o tačiau vienin- 
tėlis.

Jau ę-ktis. Aš sėdžiu prie savo senosios darbo lempos, kuri savo 
ramia šviesa taip ištikimai švietė mano mintis, ir taip metai po metų. 
AŠ tau daug ką turiu pasakyti. Visa, ką aš išmokau tau atsiskyrus, visa, 
ką įsitikinąs ir pasiguodęs išgelbėjau iš bėgančio gyvenimo, visa tą no
riu tau pagaliau pasakyti.

Jau dvidešimt metų, kai tu mirei, jau dvidešimt metų nuo to be
kraščiai ilgo kovo mėnesio vakaro ligoninėje, su lygiai tokiais pat lan
go rūbais prieblandai, artėjant. Aš sėdėjau ant tavo lovos krašto ir ver
kiau kartu su tavo motina. Nė vienos žvaigždės aš tuokart nemačiau, bet 
žinau - jos švietė, jos neužgeso per Visus tuos metus.

Kai iš mūsų kas nors miršta, laikome jį iš mūsų gyvųjų tarpo jau 
išsiskyrusį. Jo atsiminimas lygiai taip staiga pasikeičia, kaip ir jo 
vargšas sudegintas kūnas. Kai mes kartais vienumoje pasilikę išgirstame 
jo balsą, jis toks duslus, gedulingas ir išgąsdina mus, o kai pamatome 
jo veidą, jis pridengtas neužpelnyto gedulo šydu. Kodėl taip turi būti, 
kodėl mes gyvieji negalime būti arčiau savo mirusiųjų, to aš negaliu su
prasti. Čia juk viskas taip sujaukta: praeitis ir dabartis, kas aiškai 
matoma ir kas pranykę, ir kas gi galėtų kalbėti, kad amžini aidai ir am
žini ratai virš vandens yra dingą arba mirą šiame pasaulyje? Bet ir aš 
pats nebuvau kitoks mirusių atžvilgiu, ir aš buvau neteisingas prieš juos 
kaip ir visi kiti, išskyrus tik vieną atsitikimą, išskyrus tave.

Ividešimt metų aš buvau taip arti tavęs, dvidešimt metų tu buvai 
mano draugas, kaip būvąs. Kur tu esi ir kaip tau sekasi - nežinau, bet 
tikiu, kad viskas kuo geriausia, nes tu buvai vertas gerais keliais ke
liauti, tu. 0 dabar pagaliau aš turiu tau šį tą pasakyti.

Ar tu atsimeni tas sunkias savaites prieš j irsiant? Ar tu atsi
meni, kas tau buvo baisiausia? Ne dėl to, kad tu turėjai mirti, bet dėl 
to, kad tau tiek U -mpai teteko gyventi. Tu buvai drąsus ir tvirtas iki 
paskutiniųjų valandų, kai tu gulėjai ir kaip suakmenėjęs karšio pilnomis, 
akimis žiūrejai į tą visą nežinomybę. Bet kai tavo žvilgsnis . i<sdavo

V.:-' ■ U..,...;/x : . -r *š>
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į ką nors artimesnį, arbai kai tu išgirsdavai žodį apie gyvenimą, be jo-’ 
kios paguodos tu pajėgdavai paslėpti pa Ivėse savo galvą. Palikti visa 
tai - tuos neišvaikščiotus kelius su plačiomis, aiškiomis perspektyvomis 
.ateičiai, visus neišgertus šaltinius, giliai iš po žemės stebuklingai 
trykštančius - palikti visa tai sulaukus vos devyniolikos metą, buvo 
be galo sunku tokiai džiaugsmo kupinai prigimčiai, k? i p tavo. Tu buvai . 
nedaugiau pasiekus, kaip pradžią, tau neteko matyli, kas dėjosi toliau 
aname turtingame vaidinime, kurs savo uždangą taip žiauriai greit nulei
do .

Aš atsimenu tą grąžą pavydą tavo akyse, kai tu vieną iš paskuti
niąją dieną pažiūrėjai į mane ir susnaovdėjai: - Tu esi laimingas, tu. 
Aš nesuspėjau-toliau, kai iki čia, man nebeleista daugiau... Tada nusu
kai tu galvą valandėlei, lengvai nusišypsojai, paėmei mano renką ir tą
sei: Bet tu, tu papasakosi man kada nors visa tai, k.--e paskiau įV^o. 
Kada nors, kai tu sužinosi, ne tiesa?...

Po dvidešimties svarstymo metą aš tau dabają. atsakysiu į tą klau
simą: kas paskiau įvyko?

Drauge mano, nieko, paskiau neįvyko. A.’ko daugiau, ko tu būtum 
nežino.jąs per tuos tuos savo trumpus devyniolika metą, nieko vertingesnio 
daugiau neįvyko kaip tai, ką, musą jaunystė mums davė, tavo ir mano. Žino
ma, daug išmiątiss, ..daug Žinią apie viso pasaulio daiktus , bet jokios iš
minties, kuri būtą buvus geresne už tą didį nustebimą misteri ja.

Ar tu atsimeni tuos mūsą rudenius, ar tu atsimeni tuos musą pa
sivaikščiojimus šventoriuje aplink bažnyčią? Mes būdavome svajonėmis per
pildyti, kai po sugrįždavom, pasinaudpją jos žemės, vandens ir plaukian
čią debesą gėrybėmis, o iš visos tos knygą daugybės jokie kiti poetai 
nebuvo taip mėgiami, kaip tuolaikiai musą didieji meiteriai. Ten buvo 
mums taip gera tame tylaus šventoriau prieblobstvje, kurio vešliai su
žėlusiais lapais: medžią ūksmė sudarė lyg oazą vj.-.ry to lygaus mažo mies
telio su visomis jo šviesomis ir- trukdančiais eįdais. Ten tarp medžią 
buvo mūsą keliaujanti mokyki.., mūsą abieją, nors, retkarčiais ir prisidė
davo kas nors kitas.. .Ratas po rato keliavome mes aplink tą miegantį akme
ninį laivą -ar tu atsimeni bokštą, kurs lyg šešėlio kolona vidurnaktį 
stovėjo virš mūsą galvą. Tik šviečiąs laikrodis, lyg amžinas mėnulio pil
natis, kybojo virš medžią viršūnią su savo rodyklėmis ir savo senais dū
žiais, karts nuo karto į tamsumą nukrintaČiais. Ratas po rato vaikščioja
me mes po tais senais medžiais, skruostai degė, susižavėjusios akys bū
davo įsmigusios į tamsias lapą mases ir ..-.rŠias žvaigždes už ją - o
mes kalbėdavome, kalbėdavome ...

Lyg tai butą vakar, matau aŠ priešais save ir šiandieną tą vaka
rą, kada mes atidengėme tą didžiulą paslaptį. Drungnas, ūkanotas vakaras, 
toli danguje tyliai suplieskė žaibokščiai, monotoniškai lašėjo nuo medžią, 
paskiau prasiskyrė debesis ir vietomis atsivėrė Žvaigždžiai. Tai buvo 
vienas iš mūsą nedrąsiausią vakarą pradžioje. Aš neatsimenu, kodėl toks 
bejėgiškumo jausmas buvo mus tada taip stipriai sukausiąs, bet gėriai at
simenu, kad ėjome susikūpriną ir Šalome po tais lašančiais medžiais, ša
lome nuo kažkokio dvasinio benamiškumo tą drungną rugsėjo vakarą, žodžiai 
ėmė išsekti. Nuo žaibokščią.priėjome prie vienišą gamtos fenomeną. -lį-ąkaip 
ten bebūtą būvą, aš kažką užsiminiau apie "jėgos nesunaikinamumą". Ir'kaip 
tik tada atsitiko tai. Aš ir dabar visa tai prieš akis matau: tai buvo 
prie rytinio bažnyčios galo, kaip tik prie tos didžiosios vinkšnos. Tu 
atsistojai po medžiu rankas sunėrąs, Žaibokščiai atrodė taip arti, lyg 
pro lapus jie virš tavo galvos draikytąsi, o tu I o .••.‘■Aušūkai: - Jėgos
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nesunaikinamumas! AS nesuprantu, kodėl mes turime blogesnių įstatymų 
klausytis negu toji vargše fizika.

Žodžiai virto signalu, ir laikrodžio rodyklei tą vakarą kelis 
kartus apsisukus, mes jau buvome savo sistemą sukūrą. Ji buvo maž - ig 
tokia, ne tiesa: .

Niekas šiame pasaulyje nenyksta. Jeigu tu silpnas, arbai jeigu 
tau surištos rankos, nenusimink, netikėk, kad tu bejėgis tam. Galvok di
dingai, galvok didingai iš visų jėgų! Tai kiekvieną kartą darydamas, tu 
užsipelnai viso pasaulio ateitą. Netikėk, kad viskas, ką tu galvoji, tu&j 
išgaruoja minčiai tavyje užgesus! Ji nuplaukė lyg etero banga, bet vis- 
tiek ji yra kur nors. Kaip oro sluoksnis gaubia žemec, taip gaubia mus 
žmoniškumo idėjų pasaulis,. Ten sudėtas vis.- 3 sielų kapitalas. Niekas ne
nyksta,' niekas nedaugėja, pasaulio psichinė jėga visada lieka vienoda sa
vo kiekybe, tik ją reikia paversti į kaip galima kilnesną formą. Mes. "V-Mi. 
esame_šio dalyko kalviai, mes įkvėpiame ir iŠkvėpiame tą dvasinį elementą, 
nuo musų jėgos priklauso, ar mes pagerinsim jį, ar pabloginsim. Galvok 
didingai, galvok didingai! Ir jeigu tūkstančių tūkstančiai taip darys, 
visata pagaliau pasidarys taip tų minčių pripildyta, jog jos vadovaus 
visam mūsų dvasiniam g, v cnlmui. Tada ore pradės gi irytis ir pasidarys 
lengviau kvėpuoti. Tada mintims ateis daug geresni laikai... ■

Maždaug taip visa tai buvo. Ten stovėjome mes. Nujautimų žavėsys 
mus šiurpais nukrėtė. Mes leidome savo žvilgsniui lipti bažnyčios bokštu, 
kurs savo didžiulą masą kėlė aukštyn į juosvai melsvą dangaus skliautą, 
kur žaibokščiai buvo jau užgąse ir žvaigždės pradėję kaltis iš po nema
tomų plyšių. Mes svaigome, mums atrodė, lyg gilome alsavimą anos didžiu
lės banguojančios milijonų sielos, tą naktį aplink visą pasaulį .plau- ■ 
kiančios.

Nuo to vakaro musų -įę sistemoje" įvyko kaikurių pasikeitimų. Mes 
atimdavo daug ir pridėdavom daug, savo galvojimo šventnamyje mes statėme 
fantastiškiausias koplyčias. Aš manau,, kad buvo ir tokių valandų, kada . 
mes iš to visko pašijuokdavom. Bet dalis to pastato išsilaikė ir visokiam 
orui esant, ir po tų didžiųjų minčių Žvaigžde mes gavome baltas kepurai
tes, tu ir aš. Paskiau, aš manau, mes pamiršome visa tai, kiek, Žinoma,' 
galima pamiršt?:' to,' kas buvo drauge ir užmūrijo kiekvieno dvasinį "aš". 
Toliau apie reikalą mes jau nebešnekė jom<-.

Drauge, jau dvidešimtdveji metai praėjo po to, aš daug ką pergy
venau, dešimtimis knygų lentynų perskaičiau ir tūkstantį naktų galvojau 
prie savo lempos. Daug ką aš išmėginau, daug ką atmečiau, bet prie nieko, 
pagaliau neapsistojau. Dvasios srityje taip pat, kaip ir. kiekvienoje gy
venime: -;Lgu neini savo skirtu keliu. tiesiai pirmyn, kaip tas per miegą
vaikštą,y, vedamas nepermaldaujamos vidinės prievartos, tai paprastai at
sitinka taip, jog besirinkdamas keturlapį dobilą g-...mi vikšrį. Arba tei
singiau: dobilas keturlapis nuvysta, todėl kad taip- renkies. Joks žmogaus 
minčių pastatas nėra vertingas pats savyje. Vertingas pasidaro tik tada, 
jei pripildome jį sava,gyva dvasia, savo tikėjimu, savo svajonėmis, savo 
atsidavimu. Kol laisvai gali aplink dairytis, kol turi laisvas rankas ką 
nors pasirinkti, tol nieko nerandi, čia ir yra tas keistumas.^

Tik vienui vieną daiktą aš išrūkau iš to bergždžio ieškojimo, tai 
nusižeminimą mūsų jaunystei, pagarbą tam laikui, kada riesirinkome, kada 
širdis buvo perdaug kupina ir per karšta, kad galėtų laukti. Dievas zmo, 
ar mes tada .nebuvome protingesni. Kai aš pagalvoju apie musų vaikiškiimus, 
negaliu aš juoktis ar pečiais traukyti. Jeigu mūsų neišmiklinta logika
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nesugebėjo pastatyti daugiau, negu Šis ūkanotas, bekonturis pastatas, ką 
bekalbėti apie tikras linijas, pastovius žodžius. Viskas viduje virė dėl 
mūsą nujautimą, dėl mūsą entuziastiško pulso_plakimo. Tyliomis_valando- 
mis dar tebegirdžiu tolimą varpą gaudimą: liūdnai gaudžia iš mūsą jau- 
nystės svajonią šventovės bokšto, nuskamba per tuščius, aidėjančius me
tus, ir aš imu jausti lyg kokį tėvynės ilgesį. Aš pradedu tikėti, kad 
mes tada geriau žinojome, nes tai, ką mes tada žinojome, viskas buvo taip 
nepaprastai nauja ir gyva.

Pagaliau, gal jau taip kvaila ir nebuvo toji mūsą ber? Žvvia toji 
mūsą fantazija su ta gražią minčią galybe. Juo ilgiau gyvenu, tuo labiau 
aš prarandu pagarbą viskam tam, kas matoma ir apčiuopiama ir žinau, jei
gu pagyvensiu dar dvidešimt metą, gali atsitikti, jog kitais keliais pri
eisiu prie to paties taško,.kur mes stovėjome ir svajojome savo devynio
liktuose metuose. Gyvenimas yra dažnai uždaras ratas. Ne vienas sulinkus 
se-slis, eidamas savo paskutinį mylią, karts nuo karto sustoja, apsidai
ro ir pasiklauso: kaip čia viskas pažįstama... Drebančiomis rankomis jis 
gal dar nuskynė keletą gėlią, pasilenkė ir pabėrė jas į pėdsakus to nau- . 
nuolio, kurio čia prieš kokias_penkiasdešimt metą buvo keliauta.

Čia aš surinkau tik liūdną paguodą. Bet aš turiu ;u ir daugiau 
ką pasakyti. Aš noriu tau patikėti anas valandas, kurias aš menu kaipo 
gražiausias savo gyvenime, aš, kurs jau taip ilgai gyvenau.

Buvo vėlyvos vasaros vakaras. Mes irėmės į pačią tolimiausią 
saliuką paukščią medžioti, tu ir aš. Tuo laiku joks nuovargis nebuvo sun
kus ir didelis, jeigu tik galėjome tikėtis, kad surasime nors kokį plunks
nuotą grobį kaipo atpildą už savo pastangas, atvirai pasakius - aš manau, 
kad mes, būdami savo idealizmo vidury, turėjome gerą dožą ir tą metą_ 
sveiko troškulio kraujo. Pradėjus irtis blizgąs mėnulio pilna u. s išbūrė 
mums kažkokį keistą poezijos ir naktį besitraukiančią anČią' mišinį, bet 
po kokios valandos išsiplėšė didelis debesis, užgesino mėnulį, o paskiau 
ir visa kita. Mes buvome priversti ieškotis nęlaimės_uosto mažoje, neži
nomoje saliukėje, kurią mes išgirdome ūžiant salia musą kaip anglis juo
doje tamsoje. Vįenintėlis, kas mums paaiškėjo, kad ten augo viržiai. Liū
čiai užėjus, mes jau buvome palindę po apvožtu laiveliu, kurį mums pasi
sekė geroką gabalą užtraukti į krantą. Mums nieko netrūko, ir aš manau, 
kad abu užmigome. Rytą išlind^ radome audrą jau praūžusią. Oras buvo ty
kus ir be jokio vėjelio, tik bangos anoje saliukės pusėje sau pliuškeno. 
Bet nepermatomas rūkas tebedengė viską, vos matėsi ir žemė, kuria ėjo
me. Aš atsimenu, mes slinkome pakraščiu, jog net vanduo taškė musą vei
dus,,bet vistiek mes negalėjome iškirti tą baltą atolaužą. Mėginome grįž
ti atgal į kitą saliukės pusę ir a Lsisėdome__ant akmens palaukti. Valan
dos slinko, visai arti mūsą išgirdome lyg juros paukščią gegenim^, stro
piai suspaudėme šautuvus rankose, bet rūkas tebebuvo dar vis tir.ttaš.

Iš lengvo pradėjo kutenti musą vaidus, ir tuoj pakilo taip lauk
tas švelnus juros vėjelis. Mes nugužėjome į netolimą da -oelą, kur paukš
čią balsai girdėjosi - na, dabar turėjo kažkas įvykti.

Ir įvyko. Baltoji uždanga iškarto pradėjo jdlengva susivynioti. 
Pirmiausia išlindo kaip kraujas radonas viržiais apaugecs kalnelis, už 
jo netoliese užsidegė gabaliukas žėrinčios melsvos jūros, virš jos pūkš
nojo švelnus vėjelis,© blizgėsio pačiame vidury supėsi paukščią šeimynė
lė, už jos, pačiame fone, traukėsi atgal kaip sniegas baltas rūkas.

Aš jaučiau, kad nugara Šąla, panorau sušukti, bet tuoj užtraukiau 
žadą. Pasukau galvą į tave. Tu buvau visai išbalęs, gulėjai ir lyg ap-
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stulbęs žiūrėjai akis išsprogus pro akmenį į šviesą, 
nepratarėm nė žodžio, tik truputį dirstelsjome ąiens 
bėgo, bet nė vienas iš mūsų nepajudinom šautuvo. Viržiais 
lis darėsi vis raudonesnis, jū^o. mlljn^onė, 
nesutrukdyta nuplaukė nuo šaunamo atstumo.

Drauge mano, gal tai ir keistai atrodytų, bet tą nereikšmingą 
įvykį aš menu, kaipo vieną iš didžiausių akimirkų savo gyvenime, nes ji 
nebuvo- bereikšmė. Matai, toji jėga grožį mumyse palaiko tik labai trum
pą laiką musų gyvenime - patį geriausįą laiką. Jeigu tai būtų įvykę po 
dešimties metų, kada grobis mane dešimteriopai labiau manęs nedomino, 
dėl Dievo, aŠ Žinau, kad tada aš tikrai bučiau šovęs.

■ 0 dabar papasakosiu tau patį gražiausią jį ;»• t įminimą. Tai iš 
paskutinio pavasario, kada tu buvai sveikas, tais pačiais metais, kada 
mes baigėme gimnaziją. Tau niekad nepasakiau, kad tada aš mačiau kaž
ką, tada, tą gegužės naktį, bet tuoj išgirsi.

Ką tik buvome įgiję teisę stoti į universitetą ir baltomis kepu
raitėmis grįžome namo, abu paslaptingo laukimo kupini. Viskas įvykdavo 
mums kartu, taip pat ir pirmoji meilė. Tai buvo gegužės pabaigoj. Mes 
šokome per kiaurą'tą baltą naktį, kuri tik trumpai buvo temstelėjus už 
salės užuolaidų, ir tuoj vėl pradėjo aušti. Pasibaigė paskutinis valsas. 
Netrūkus jau buvome gatvėje, tu, aš ir dar du gražus sutvėrimėliai, su
tvėrimėliai iš tūlio, gulbės pūkų ir rožių žiedų. Aš labai gerai paste
bėjau, kad tas pats bailus laukimas drebėjo tavyje ir mano greitame pul
so plakime! Oras buvo pripildytas smarkaus ievų kvapo, bažnyčios bokšto 
viršūnė silpnai mirgėjo virš tuščių gatvių. Prie mūsų paties Švietė kaž
kas melsva, kažkas patikima šilko ir plaukų kuokščių maišaty,_ 
lūpos švystelėjo lyg gležna ir kvapni gėlė apyaušry... gal but laukė, 
gal būt. Šį kartą musų.keliai skyrėsi, tavo ir mano. Ir nežymiai tarste
lėję labanakt išsiskyrėme. _ .....

vienas iŠ mūsų 
ntrą. Minutės 

apaugės kalne- 
jura“mėlynesnė, o pa 'kščių šeimynėlė visai

Nė

kas melsva o rausvos

Bet tą naktį aš mačiau tave dar kartą, Tar buvo po kokios valan
dos, aš klaidžiojau vienas po gatves ir parkus, perdaug buvau kažko pa
gautas, gad galėčiau, eiti mano ir užmigti. Visą miestą dengė ievą kvepė
jimas, lyg baltas šydas, nematomas, ber vistiek baltas. Gėlės sviro pro' 
senu lentų tvoras, o kaikurių kekės jau raude-; vo kaip žara. Bet buvo 
dar kažkas daugiau, dėl ko manęs miegas neėmė - tai kvepėjimas manoj šir
dy • Gatvės kampe Švystelėjo balta kepuraitė. Aš nuėjai link ten. •...-ii 
buvai tu. Priėjęs arčiau, pamačiau, kad tu ne vienas. Salia tavęs stovė
jo šlykšti mergaitė, viena iŠ tų, kurios grįžta namo iš po savo uždarbio. 
Ji stovėjo ir klykdama juokėsi iš tavęs. ■ .

Nereikia nė sakyti, aš nė pagalvoti ne, ‘.galvojau, jog tu pats 
būtum galėjęs ... ne, tą aš gerai žinojau. Bet turėčiau, gal but, prisi
pažinti, kad aŠ pasitraukiau keletą žingsnių į kiemą. Žodžiu, tu manąs 
nepastebėjai. . , . .Iš pradžių aš nesuvokiau nieko. Tu stovėjai .vidury gatvės, pen 
pati saulėtekį, ir kalbėjai su ta nuvalkiota-mergaite, kuri tik juokėsi 
iš tavęs. Tu laikeis nepaprastai švelniai ir totu buvai atviras. 0 kai 
aš paskui gyvenime išgirdavau ką nors tariant zodą^sitikinimas", tuo j 
prieš save išvysdavau tave tą rytą. Ką tu sakei, aš negalėjau nugirsti, 
bet mergaitė iš karto nustojo juoktis. Prieš nueidamas tu paspaudei jai 
ranką, tardamas sudiev. Ji stovėjo ir žiurėjo tai ą tave, tai ą žemą. Vi
sa, kas buvo šlykštu jos laikysenoje, buvo jau dingą, ir aš .aiškiai

JfiSS&T 3 ■ A < J: rfe
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mažiau - ji stovėjo ir verkė. .
Aš žinojau, ką tu norėjai jai pasakyti. Tu grizai po pirmo pa

bučiavimo, tu buvai laimingas ir negalėjai šaltas praeiti pro tą sutik
tą vargše, nuvalkiotą žmogystą. Tu turėjai jai pasakyti, kad gyvenimas 
yra didelis, kad gyvenimas turtingas, kad gyvenimas geras ir kad niekas 
neprivalo nusiminti. - .

Drauge mano, to taip kvailiškai gražaus, gal but,protingo pas
kiau gyvenime daugiau jau nebepadarysi. Taip bučiuotis, kada pabučiavi
mas pripildo mus taęapgaubianČio gerumo, galima tik vienui vieną kartą.

x x
x •

0 dabar tu supranti, ką aš norėjau tau pasakyti: kad paskiau 
nieko neįvyko. Neįvyko nieko, kas būtą būvą daugiau už tai, ką musą 
jaunystė mums davė.

Aš sėdžiu dabar prie savo lempos, vyras pačioje savo vidudienio 
viršūnėje, jau ir plauką.', mano kuokštais pražilą. Lauke pradeda, švisti 
naujai darbo dienai, laikas jau ir man baigti.

Aš permetu akimis tai, ką tau parašiau------ Visa, ką aš išmokau
tau atsiskyrus, visa, ką įsitikinąs ; u pasiguodąs išgelbėjau iš bėgan
čio gyvenimo, visa žadėjau tau atiduoti. Bet kas gi buvo visa tai? Tai 
himnas toms dienoms, pasilikusioms už daugiau, kaip dvidešimties metą.

Bet kaip tik visa tai ir yra didžiausias susiraminimas tau, tau, 
kurs manei, kad tu taip neturtingas mirei.

Gali būti ramus, drauge mano. Čia vargiai ar bebūtum ką daugiau 
laimėjęs. Didžiausią ir geriausią dalį tu jau buvai įgijęs. .

Iš švedą kalbos išvertė Juozas Lingį s.

J a r 1 Robert Hemmer, Suomijos švedas, gimė 1893 Vazoje, Suo
mijoje. 1917 m. bair-ė Helsinki universitetą. Kurį laiką mokytojavo, o 
paskui atsidavė vien tik.rašymui, Mirė 1944 m.

Jo debiutinis rinkinys BALSĄK1914) buvo naujas įnašas į Suomijos 
švedą tuolaikiną realizmu jv-/sisunkusią poeziją. Vyrauja romantiški mo
tyvai. Daugelyje savo eilėraščią poetas pareiškia savo įsitikinimą, kad 
poeto uždavinys yra nešti per žmones grožio krivulą. Tuo grožio alkiu per
pildyti ir kiti jo rinkiniai, VIRŠUM TAMSOS(1919), LAUKIMAS^1922) ir 
SKAISTYKLA<1925). - Bet nevien .tik grožio miražai yra Hemmerio tikslas. 
Gana grubūs neramumai Suomijoje ir kovos jo paties sieloje vertė jį ieš- 
ti gėrio ir teisybės gyvenimo ir žmonią santykiuose. Tas jo nusistatymas 
atsispindi, tarp kitko, ir romane ONNI KOKKOt1920), vaizduojančiame suomią 
vidines riaušes. Romane, visur keliama kiekvieno karo beprasmiškumas. Ir 
jo poetiškame pasakojime RUGIŲ KARALYSTEI1922) žymu tas atsilyginimo_ir 
susitaikymo jausmas. Stengimasis surasti pikto pradą ir galėjimas žiūrėti 
į gyvenimą susitaikinimo jausmu žymu ir jo dramoje SU LIKIMU ANT DENI0V1929 
bei novelią rinkiny ŽINIA(192b)... - Hemmerio stipriausias prozos kūrinys 
yra jo premijuotas romanas VYRAS IR JO SĄŽINE(1931)> tai šiurpą iššaukiąs 
belaisviu stovyklos Sveaborge 1918 m. pavaizdavimas, kur autorius mėgina 
blogio problemą sprąsti iš krikščioniškojo požvilgio. Ir jo paskesnieji 
poezijos rinkiniai SIAURYSk1936) ir VARDAI JŪROJE(1939) yra krikščioniš
ka pasulėžiura atausti. T
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Lietuvos laisvinimo veiksnių,esančių Europoje ir užjūry- 
je,įvykusi II-oji konferencija apsvarstė Lietuvos bei lietuvių tremtinių 
padėtį ir. sutarė išvadas tolimesnei veiklai.

I

Konferencija vieningai priėjo išvadą,kad. tarptautinė poli 
tino padėtis yra žymiai pasikeitusi Lietuvos interesų naudai,paly ginti 
su pereitais met ais.''skarų demokratijų palinkimu! daryti nuolaidas sovie
tams mažėjant - pramotoms Lietuvos interesams vis daugiau palankumo.

Kintančios politinės sąlygos sustiprina viltis,o taip 
pat. įpareigoja suintensyvinti veiklą stiprinant vieningumą savo tarpe ir 

• .jungiant is bendrai veiklai su visais tais,kurie siekia laisvės,o politi
niam pasauliui skylant į Rytus ir Vakarus visomis išgalėmis jungiant sa
vo likimą su Vakarais bei su kylančių Jungtinių Europos Valstybių sąjū-

■ džiu ligi pagaliau bus realiai įmanoma susijungti su herojiškai kovojan
čia tauta pačioje tėvynėje.

II.

;.A?

Sąlygos daugiau įgalina stiprinti informaciją apie Lie
tuvą ir■ lietuviu,ypatingai tuose kraštuoše,kurie teigienai.gali lemti 
pasaulio taigi ir mūsų tėvynės,likimą tiek atitinkama spauda,tiek meni
niais sportiniais pasirodymais.

Atitinkami veiksniai įpareigojo pastaruosius irti specia- 
lion-sovo globpn,o visuomeninės organizacijos,tiek tremtinių,tiek-ir 
'išeivių,skatinamos megzti ar intensyvinti ryšius.su kitų tautų draugiš- 

■ ’ komis organizacijomis.

A

III.

Buvo pareikšta pasigėrėjimo ligšioline tremtinių laiky
sena,kuri ir sunkiomis sąlygomis leido išlaikyt i,paly ginti,gerą lietuvių 
verdą.Pareikšta: pasitenkinimo tremtinių kultūrine veikla,krvojančip su 
"tremties'stagnacija ir demoralizacijos ir svetimųjų kalbų mokymo linkme, 

"naudinga ne tik tremtiniam asmeniškai,bet ir ptsikursimai tėvynei.
Tebeliekantieji Vokietijoje'kviečiami ta pačia kryptimi 

nesumažinti pastangų,ieškoti visų galimų būdų sugyventi su kitom tauty
bėm.^ iš kitos pusės-atitinkami veiksniai įsipareigojo ginti tremtinius 
nuo nenupelnytos moralinės skriaudos,kylančios iš nedraugingos ir piktos 
svetimųjų propagandos ,-ginti be --teisingo J pagrindo išskirtuosius iš trem
tinių bendruomenės,kelt i tremtinių maitinimo ir patalpų gerinimo reika
lą.

Užjūrio lie tuvių,ypatingai BALE,o materialinė parama trem
tiniams rado visuotinio pr ipažininimo ir dėkingumo sykiu ir. vilties, kad 
jų pastangos nesusilpnėš ,nes paramos reikalingi gausėję, •‘•bk-is pat dėkin
gumas priklauso Amerikos Lietuvių Tarybai ir kitom, organizacijom gynu- 

o ir be,ginančiom Lietuvos ir tremtinių reikalus

^f^asaaaSv as
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IV.

Konferencija konstatavo,kad tremtinių bendruomenė jau žymia 
dalim yra atlikusi savo politinę misiją - atkreipti pasaulio liki: ą 
sprendžiančių veiksnių dėmesį į tai,kad DP problema negali būti paten--

- ■ kinamai ir pastoviai išspręsta kitaip,kaip tik sudarant sąlygas tiem 
■šimtam tūkstančių grįžti į jų laisvus nepriklausomus kraštus,pasalinus 

iš jų svetimą okupacijąivisi kiti sprendimai tegali būti tik laikino 
pobūdžio.

Dabartinės sąlygos tremtinių pasilikimą Vokietijoje daro vis 
labiau nebeįmanomą,ir dėl to jų laikinis įkurdinimas kituose aukštos 
kultūros kraštuose - JV,Kpnado j ,-Britanija s, t ar. tikrom sąlygom Prencu-

• zijoj ir Belgijoj, randamas aktualus,bet vykdytinas planingai,be panikos 
.. •'■■ ir neapdairumo,l’am reikalui visos lietuvių išeivių organizacijos,ypa- 

, tingai Amerikoje,prašomo s remti visomis išgalėmis pastangas,ked būtų 
atvertos durys gausesnei tremtinių imigracijai,o taip pat paimti mate

's: rielinėn globon besirengiančius emigracijai ar jau nuvykusius.Iš kitos
pusės atitinkami veiksniai įsipareigojo' ieškoti tremtinių įkurdinimui 

• paramos per vyriausybes ir per tam reikalui susidariusius prof.ar kon
fesines organizacijas. -Jau išsikalusieji tremtiniai skatinami laikyti 

•: savą pareiga tiesiogiai ar netiesiogiai remti Lietuvos laisvinimą ir
naujose buveinėse būti pasiruošus grįžti į tėvynę,kai tik bus tam są
lygos - kai tėvynė bus laisva,O svarbiam tremtinių būties ir taip pat 
rezistencijos laikotarpiui dokumentuoti konferencija pritarė minčiai 
steigti tos rūšies archyvą.Jo surinkta tremtinių gyvenimo ir rezisten-

- cijos medžiaga turės patarnauti ir kovai už tremtinių teises ir tėvy
nės laisvę.

/ lietuviai išeiviai išsiblaškę po visą pasaulį, skatinami or-
.. • ganizuotis,centralizuotis,jungtis į viso pasaulio lietuvių bendruomenę, 

kuri energingai ir vieningai talkintų Lietuvos laisvinimo veiklai va
dovaujant iems veiksniams ginti Lietuvos ir tautiečių reikalus,tautiečių 
tremtyje,tėvynėje ir prievarta deportuotus į ^ytų gilumas.

- ■ : *: . • : • ' . VI.

Akcijai reikalingų lėšų reikalu konferencija pritarė inicia-
. . tyvai savanoriškai apsidėti'ne tik tremtiniams Vokietįjoje,bet ir išei

viams kituose kraštuose,apskritai viso pasaulio lietuviams pastovia tau- 
'■ tinio solidarumo ir laisvės r ink Ii ava; Ligšiol politinei akcijai rei-
- ■. > kalingos lėšos buvo laisvos atsitiktinės aukos.Konferencija pareiškė

už jas nuoširdžios padėkos visiems aukotojams,ypatingai Jungtinių Ame
rikos Valstybių lietuviams,kurie per ALT,o surengtą'rinkliavą sudėjo tam 
reikalui didžiausias sumas,o taip pat tremtiniams,kurie iš savo skur- ’ 
džių išteklių gausiai perėmė Tautos Fondą.

■ .. - - VII.

Numatę artimiausios ateities darbų planą Lietuvos išlaisvi
nimo akcijai vadovaujantieji veiksniai iš pagrindų išsiaiškino tarpu
savio bendradarbiavimo galimybes ir sutarė- laikantis I-sios konferenci
jos sprendimų,bendradarbiavimą d8r labiau suglaudinti ir patobulinti.

/ELTA/.
d. 3
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planą Europai 
Jie savo spau<~ 
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traukti savo pusėn Vakarų Europą ir nustatyti ją prieš Sovietų Sąjun-, 

suverčia JAV savo nuodėmes 
tus kraštus prieš Ameriką, 
sijuosus, 1 ’ " ‘ ’

paskelbė savo 
saukė tą planą"dolerio ofenzyva", 

kad JAV savo paskolomis

Kai valstybės sekretorius Marshall 
gelbėti, bolševikai apš 
doje ir per radiją išvadžiojo 

gą. Taip priekaištaudami‘bolševikai visai pamiršo, kad jie tolei u'būdu'’ 
suverčia JAV savo nuodėmes, Nes bolševikai jau seniai nustatė jų užim
tus kraštus prieš Ameriką. Ir šiandien bolševikų propogenda dirba iš
sijuosus, kad diskredituotų pasaulio akyse humaniškus Amerikos žygius, 
ir jau nėra, jokia paslaptis, kodėl bolševikai taip daro. Šiandien Ame
rika yra.’ bene vienintelis pasaulyje kraštas, kurio bolševikai prisibi
jo, su kuriuo jie turi skaitytis. Tai kai Amerika pasiryžta pasiprie
šinti bolševikų ekspansijai, jų siekimams užvaldyti visą pasauli, Krem
liui pyktis kylu nemažas.

Tačiau ne Kremliaus pyktyje dalykas. Bolševikų puolimo metodai, 
kai jie panaudoja iš anksto parengtą.penktąją koloną valstybėms iš vi
daus susprogdinti, arba ugėmą savo ginkluotomis pajėgomis, remia pa
grobimą, klastodami gyventojų valios pareiškimą, šiandien yra jau visam 
pasauliui aiškūs. įvykiai Baftijos^valstybėsc, Irane, o paskutiniu lai
ku Graikijoj kalba‘patys už save. Žmogaus prievartavimas Suomijoj, Len
kijoj, Rumunijoj, Vengrijoj, Bulgarijoj, Jugoslavijoj, Čekoslovakijoj, 
Albanijoj ir sovietų užimtose Austrijos bei Vokietijos dalyse daug kar
tų privertė Vakarų Deuckratijas įsikišti į nežmonišką bolševiku elgimą
si su'žmogaus teisėmis. Štai tik paskutinėmis dienomis Amerika. ir Didžio
ji Britanija turėjo protestuoti prieš, bolševikų užsimojimą likviduoti 
Bulgarijos valstiečių opozicijos vadą Petkovą. 0 tokių' likvidavimų 
įvyksta bolševikų užimtuose kraštuose nuolat. Tik apie retą iš jų mes 
išgirstame, nes b‘olševikai yra atsitvėrę, nuo viso pasaulio geležies 
uždanga, pro. kurią žinios iš "bolševikų rojaus" retai prasprūsta į pa
saulį. Tai kai tokie yra. bolševikų valdymo metodai ir kai toks didelis 
yra j‘ų noras įsigalėti visame pasaulyje, savaime turi atsirasti susi
rūpinimas pas žmones, gyvenančius laisvėje, kad bolševikai dar daugiau 
nelaimiu nepridarytų,

Marshallio pianas ir yra to susirūpinimo viešos išreiški r'S.
Juk bolševizmas neša, skurdą ir įsigali ten, kur viešpatauja skurdas. 
Del to kovai su bolševizmo nuodais reikia pirmiausiai pašalinti skurdą. 
Sotūs žmonės negi klausysis bolševikų "evangelijos"? Bet savaime yra 
aišku, kad vien maitinimu bolševikų veržimosi negalima sustabdyti, nes 
jis naudoja ginklą ten, kur propoganda negelbsti. Dėl to atsiranda rei
kalas pagalvoti ir apie ginklus. Amerikos pagalba Graikijai ir Turkijai 
apima ir tą klausimą, Amerikos karo laivų apsilankymas Graikijos, ir’Tur
kijos uostuose, kur pavojus šiuo metu yra visų didžiausias,- taip pat 
nėra atsitiktinis reiškinys, o įvykusi dabar Brazilijoje visos Amerikos 
Šefenzyvinė" konferencija, kurioje taip pat kalbėta apie bolševizmo pa
vojų, yra. dar vienas įrodymas viršaus, kad demokratinis pasaulis ren
giasi pasipriešinti bolševikų ekspansijai ne tik doleriu, bet ir ginklu.

ivjiri ..s
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Maironis

K Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nūsiblaivus dangus, 
Misų.kovos ir kančios,be ryto naktis - 

jiems besuprantamos bus?

Račiau reikia, būti įžūliu demagogu,kaip k
“ "“-’dą, _ jog čia demokratinis pasaulis" sąnokslauja. 

_ „> kad jis ruošia prieš ta sąjungą kaž kokią o“ 
Kiek yra absurdiškas toks gal . J ’._______________________

kratinių kraštų nei vienas prie jokių užgrobimų nesirengia.Net privalomos 
okupacijos šalyse viskas rengiama prie valdžios grąžinimo vielos gyvento
jams.Kariuomenė jau senai demobilizuota,jos laikoma tik būtiniausias kie
kis.Nieko iš savo okupacijos zonų demokratijos negrobia.Priešingai,Amerika 
ir Anglija prisideda šimtais milijonų dolerių prie tų zonų maitinimo.Tuo 
tarpu bolševikai,užėmė karo metu vienuolika valstybių,tik ir galvoja apie 

ui tose valstybėse tempiamas ant bolševiki-
i vieno sąrašo rinkimai, past at omo s prie valdžios

>mas privatinės nuosavybės lik
vidavimas, o pravedus necicnalizeciją visas svarbesnis turtas grobiamas 
gabenamas į "broliškas respublikas".Bolševikų kariuomenė iki šiol nėra de
mobilizuota. Priešingai,užimtuose kraštuose bolševikai organizuoja iš vie
tinių gyventojų naujas ginkluotas pajėgas,tuo būdu sav^ kariuomenės skai
čių dar padidindami..Taigi nei iŠ vieno užimto krašto bolševikai nesiren- 

Žemių užgrobimą.

sienos,visur" kyla bolševikų "įsiveržimo pavo-

to daryti išvadą, jog čia demokratinis 
Sąjungą, ]- J ----------

yra bolševikai,kad iš
" prieš Sovie-

. nsyvą.
■Ivojimas, pakanka pastebėt i,kad iš demo-

okupecijos šalyse viskas rengiama prie valdžios1

avo okupacijos zonų demokratijos negrobi

jų sovietizaciją. Visas gyveni:
nio kurpaliaus: įvedam:'
vairo marionetinės bolševikų, vyriausybė s,varo 

n n. i „r. m-. ir

gia^pasitraukti.Ir dar blogiau.Jie noulat planuoja naujų žemių užgrobimą. 
Veržėsi nesenai i Iraną,dabar smelkiasi i draikiją,Korė ją,Kiniją. ... Visur 
kur tik prieina Bolševikijos sienos,visur kyla bolševikų įsiveržimo pavo
jus.Turkija turi laikyti šiandien mobilizavusi'didelų k ar i uolienų, nes bol
ševikai grasina užimti Dardanelus.

ševikijos

ųžim.ti Dardanelus. - "
Tai. kas ruošiasi pasaulyje puolimui,demokratij 

nou kieno ofensyvos pasaulis turi šiandien gintis?Atsaky: 
aiškus,kad jokiai demagogijai čia neturėtų būti vietos.T 
kad bolševikai turi "šviesias" akis. Po to, kai Saugumo Taryboje buvo ne
ginčijamai įrodyta,kad bolševikai organizavo ir ............................... J
goslavijos■ginkluotus būrius' į Graikiją sukili_ui tenai paruoš t i,sovietų 
atstovas Saugumo Taryboje uždėjo veto ant Tarybos nutarimo pasiųsti į Grai
kijos 'pasienį priežiūros komisiją!Toliau jau rodos nėra kur eiti....Bet 
nepanirškin.jkad bolševikų ideologija tokius dalykus ne tik nedraudžia, bet 
juos užgiria.Pagrindinis argumentas kuriuo visur operuoja bolševikai,yra 
brutalu pajėga.Ten,kur jie tikisi turį pajėgų persvarą, r-j* — 
si brutaliai,nesiskaitydami su jokiais :—.11- 1___1.1— 
kaip tik yra susidariusi padėtis,kad bolševikai gali laikyti 
šeimininkais.Tokiais šeimininkais nori būti bolševikai ir. Tolimuose Rytuo
se.Bet iš to viso seka,kad raudonasis imperializmas sukelia demokratijai 
neginčijamą reikalą budėti ir būti pasirengusiai visokiems eventualumams. 
Demokratijos defensyva turi būti tuo tvirtesnė,kuo ryškesni raudonojo im
perializmo apetitai.

ar bolševizmas?Ir
>s r^dos tiek
■iau nepamirškime,

siuntė iš Albanijos ir Ju-

v, bolševikai elgie- 
moralė's dėsniais.O Balkanuose dabar 

save pilnais
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I Š V I E T I N T I E J I ANGLIJOJE- ;

V laiškas iš Anglijos )

Anglija kraštas su jautrios sąžinės visuomene, greit ir radikaliai 
reaguojančia į kiekvieną valdžios netobulumą. Senaisi krikščioniškasis pap- 
rotis pastebėti, paneigti ir šalinti pirmoje eilėje savas arba savo krašto 
nuodėmes, iki šiol dar tebėra gyvas. Daugumoje anglą šis jausmas dar "ne- 
supasaulėjo" ir nenustojo savo religinio pobūdžio, nors gal ir tapo tam . 
tikru demokratinio valdymo mechanizmu.

Užtenka tik iš netolimos praeities priminti vokiečiu belaisvių/. 
bylą. Yra juk žinoma, kad Anglija po karo daug kenčia nuo didelio darbo 
jėgos trūkumo. Šiuo atžvilgiu vokiečių, karo belaisviai sudarė kaip tik ge- 
rą pigios darbo jėgos rezervuarą. Ženevos konvencija nedraudžia panaudoti 
belaisvius darbams, tik reikalauja, pasirašius.taiką , tuojau grąžinti juos 
namo. Išeinant iš to, karo ministerija pradėjo "nuomuoti" karo belaisvius 
ūkininkams, savivaldybėms ir pan. Už belaisvių darbą darbdaviai mokėjo ka- 

. ro ministerijai pilną atlyginimą, kad neiššauktų profesinių sąjungų pro-.
testo, o karo ministerija belaisviams-mažus centus. Atrodė, jog toks rei
kalo sutvarkymas išėjo visiems į naudą ir visi galėjo būti patenl-nti: mi
nisterija gavo gerą pelną, ūkininkai gerus darbininkus, o vokiečiai, paga
liau, džiaugėsi ištrukę iš demoralizuojančios stovyklinio■tinginiavimo at
mosferos .

Bet štai prabilo visuomenės sąžinė. Anglai pasibjaurėdami pastebė
jo, kad jų krašte visai nejučiomis ir visiškai "teisėtai" įsivyravo vergi
ja. Vyriausybė,"apšaudyta" parlamente, ir skaudoje, buvo priversta ant grei
tųjų peržiūrėti ir pagreitinti vokiečių karo belaisvių repatriacijos k'au
šimą. Šiuo metu dauguma vokiečių jau išsiųsta namo._

Netekukusi tų belaisvių,anglų pram nė atsidūrė dar didesniame sun
kume. Vyriausybė pradėjo ieškoti kilų, šaltinių trūkstamai darbo jėgai pa
pildyti, o tokiais šaltiniais buvo DP(.išvietintųjų) stovyklos vakarų Vo
kietijoje ir Austrijoje. Verbavimas darbams į Angliją prasidėjo šį pava
sarį, o vyriausybė paskelbė, kad iki metų galo ji mananti perimti iki 
100.000 žmonių.

Labai būdinga, kad ir šį kartą galima-Anglijoje išgirsti protesto 
balsų, puolančių vyriausybę už jos kaikuriuos veiksmus, nes pastebėta, kad 
ji, pasinaudodama išvietintųjų noru grįžti į normalų darbo gyvenimą, šį 
norą savotiškai išnaudoja. Iš kitos gi pusės, egoistinė ir trumparegiška 

.profesinių sąjungų politika taip pat savotiškai traktuoja-ir išnaudoja tuo d 
"Europos darbininkus-savanorius",. kaip kad juos Anglijoje dabar vadina.

Vienas iš tokių griežčiausių protestų,.gal net polemiškai šiek 
tiek ir perdėtas, yra generolo Sir Prederik Morgan, kurs iki_1946 m. vado
vavo UNRRA’i vakarų Europoje, kur įgijo labai humaniško ir rūpestingo ad
ministratoriaus vardą-.

Rugpjūčio 22 d. katalikiškasis savaitraštis Catholic'Chronical pas
kelbė pasikalbėjimą su generolu Morgan, šiandien esančiu atsargoje. Pag
rindiniai šio "kaltinamojo akto" punktai suglaustai šiaip atrodo:

' ■■ . < .j.'.-- . ■. / - .... , .

28



28
1. Kadangi anglai kaip darbininkus tepriima tik vyrus arba moteris, bet 
nepriima tų asmenų, kuriuos darbininkai išlaiko, išardomos šeimos.
2. "Europos darbininkai-savanoriai" dėl profesinių sąjungų obstrukcijos 
priversti sėdėti be darbo ir
3. kas liečia išlaidas, surištas su šių žmonių išlaikymu, gen. Morgan 
klausia, kodėl tam reikalui nepanaudojamos sumos, gautos už parduotus 
Pabaltijo kraštų laivus.

Gen. Morgan pareiškė: "Paktas, kad mes šiandien, turėdami tokį 
didelį darbos jėgos trukumą, erbuojame savanorius tokiomis pat sąlygomis, 
kaip kadaise tautos pasirūpindavo sau vergųx kas yra didžiausias skandalas. 
Kaip gali atsakinga vyriausybė taip lengvabūdiškai šį reikalą svarstyti? 
-Iki šiol atgabenta į Angliją jau iki 20.000 žmonių, bet į darbą tepaskir- 
ta tik 12.500. Net ir šis taip menkas rezultatas pasiektas visai nereika
linga Žmonių kankinimų kaina. Asmenys, vykdą šį planą, vykdo jį žiauriai, 
visai nesiderinančiai su krikščionišku kraštu."

"Šiuo metu mes atvežam kiekvieną savaitą apie 2.000 žmonių, vyrų 
ir moterų. Visi jie jėga atskirti nuo savo šeimų. Dievas žino, kad gyve
nimas Vokietijos stovyklose nėra malonus ir lengvas, bet ten tie vargšai 
benamiai žmonės gyvena bent su savo šeimomis, su kuriomis jie po keletos 
beviltiškų metų susijungė."

"0 ką daro musų vyriausybė? Ji išnaudoja geriausių DP atstovų- 
norą dirbti ir verčia juos vėl nuo šeimų skirtis. Anglijoje gi jie privers
ti sėdėt-i be darbo tol, kol bus surastas darbas, neiššaukiąs aklo pasi
priešinimo tų grupių, darančių į vyriausybė u tam tikrą spaudimą."

"Atskirais atsitikimais Anglija įsileidžia ir visą šeimą, bet vy
riausybė būtinai talpina vyrus ir moteris į atskiras stovyklas, kur jie 
.net po keliolika savaičių gyvena anglų mokesčių mokėtojų sąskaiton".

Toliau generolas pasakoja apie kai kuriuos atsitikimus, kurių 
. liudininku teko jam pačiam būti. Nežiūrint net keletos,mėnesių jo asmeni
nio susirašinėjimo su įstaigomis, rezultatai pasiekti labai menki. "Did
žiausią žiaurumą", sako generolas Morgan, "rodo vadininkės moterys. Viena 
jų, be jokio sąžinės graužimo, man parašė, kad "mes nesame suinteresuoti 
išvietintųjų asmeniniais reikalais. Jei jie nori gyventi su savo šeimomis, 
tegu lieka Vokietijoje.^

."Mums trūksta tūkstančių darbininkų įvairiose pramonės Šakose. 
Vyriausybė pripažino, kad tarp išvietintųjų yra tūkstančiai padorių žmo
nių, teturinčių tik vieną norą - dirbti. Nejaugi negalima sudaryti tokių 
sąlygų, kad jie tą.darbą gautų.

"Šeimų ardymas — štai mūsų darbo jėgod trūkumo - išsprendimas.. Už 
tuos žiaurumus kaltininkais aš laikau tuos, kurie tokį planą sudarė ir 
tuos, kurie sąmoningai, organizuotų darbininkų vardu, trukdo to plano į- 
gyvcndinimą. Kiekvieno anglo, kurio širdyje dar neišblėso paskutinė krikš
čioniškosios sąžinės kibirkštėlė, tiesioginė pareiga j ra daryti viską, kad 
šitai amoralinei politikai būtų padarytas galas. Man atsakys, kad dėl to 
mes negalime leisti sau daryti išlaidų. Atsakydamas noriu paklausti, ko
dėl mums šiam reikalui nepanaudoti Pabaltijos kraštų piniginių aktyvų? 
Koks tų fondų likimas? Nejaugi anglų vyriaus,, bė yra pasirengusi, gerai ■ 
progai pasitaikius, juos atiduoti sovietų draugams?"

Nėra abejojimo, kad anglų Vyriausybė, pagaliau, bus priversta 
skaitytis su tokiais ar panašiais protestais ir griežtai pakeisti darbi
ninkų verbavimą iš išvietintųjų tarpo. - .

/

29



IŠ TARYSI N. ES SPAUDOS-

Red. Pastaba: "Pragiedrulius" dar kartų"aplankė" "Tiesa 
$r. Ij4/birželio 10 d./.ši, kartą, daugiau vietos' skiriama 
plačiosios tėvynės" gyvenimo apžvalgai, -

i k r i n k i m e darbo žmonėms v a s a r o s
v poilsi,-'. v

toks yra šio "Tiesos" numerio vedamasis.Jo pradžia nedaug kuo skiriasi nuo 
buvusių -vedamųjų pradžių: . . , v

"Tarytų Sąjunga yra vienintelė salis pasaulyje, kurioje darbo žmonių . 
teisė ų pailsį užtikrinama pagrindinio įstatymo - Konstitucijos. : Tik 

■ mūsų socialistinėje Tėvynėje dar§o’žmonių poilsio- organizavimas yra'.
pakeltas iki valstybiniu masto uždavinio, kuriam .įvykdyti skiriama 
daug darbo ir lėšų"...
T.aigi^"demokratiskiausio j is demokratiškiausių" konstitucijoj „yja ir 

tokia darbo žmonių teisė. Ji, savaime supratama netaikoma "buožėms, fašisti
niams sumins,smetoniniams kraugeriams,plutokratams, tikybinių prietarų ver- „ 
gams,ir pan. tipams" .Praktiko je dirbantieji "darbo žmonės" ja pasinaudoti 
sunkiai beįstengia, nes jie visi juk įsijungusį soolenktynes - kiekviena su
gaišta minutė kenkia "didžiojo Staįino penkmečio plano" įgyvendinimuix kurį 
"darbo žmones" "savanoriškai" pasižadėjo viršyti 100%. Taigi - "pailsėsim, 
kai,.po žeme gulėsim"...Bet parašyt, kad veikia "atilsinės ir poilsio namai" 
Birštone*, Giruliuos, Druskininkuos, Kulautuvoj ir Palangoj nekenkia. Neken
kia, parašyt ir tai,, kad sitose"atilsinese" vis dar nėra tvarkos... 0 uz ne
tvarkų kalti "atilsinių" vadovai...

0 vedamąjį baigt nėra sunku/pabaiga vis ta pati -kaip poteriuose 
"Amen"/: . 1' ;

"...atsakomybė tenka ir partiniams bei tarybiniams organams. Jų parei
ga vadovauti, kontroliuoti, o kur reikia ir padėti, kad toks sbajbūs . 
valstybinės reikšmės uždavinys, kaip poilsio užtikrinimas darbo žmo
nių, būtų įvykdytas taip, kaip reikalauja -tarybiniai įstatymai, parti
ja ir vyriausybell

m o
Her
mint jo nuopelnus valstybei Įjei^TSRS ginkluotosioms pajėgoms"ykad "Iljičiaųs 
vardo Mar.iupolio gamykla" "11!* i *vninn niionalniia 'T’ėViznni----Oiilriiriant nnrwinn
plieno marke tankui T-J4-" 
vėžių gamykla" aAlrmln

cios tautos labiausiai tankų mylinti vyriausybė” padarė savo šarvuočių fab-

Is "TSRS. A u k s c ia u s i o s Tar y b o s P r c z i d i u - 
į sakų" dėl apdovanojimų Lenino ordinais sužinom, kaddrg.K. A.v 
e c k o v a s apdovanotas "ryŽium su .. • gimimo 50 metinėmis ir pazy- 

’ .-i „„ "ii^iciaųs
-už įžymius'nuopelnus Tėvynei.7. sukuriant šarvinę - 

e tankui T-J4-", kad "Spalio Revoliucijos vardo Vorosilovgrado gar-’ 
:1a" "uz sėkmingų vyriausybės užduoties įvykdymų"...

Visiškai neabejojam, kad situos apdovanojimus "labiausiai taikų mylin- 
m+.ac InWmwini ‘hn/mirn rnvl n n vvti fmcjvhA" nnHnrm onvn onrvnnr»n n

..
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emijų laureatų": Salo- 
Rudzinsko, Alfonso Ra- - 7 V - .
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rikus.perorganizuodama į valgomų peilių "bei sakučių gamyklas, o maršalus - 
"Gelbėk Europos vaikų” akcijos organizavimui...

Lietuvos ūkininkai nuo šių metų daugiau nebeturi rūpesčių dėl sąvo 
ų" tvarkymo, nes
Lietuvos! S.R Ministrų Tarybo j^e _d ėl

priemonių pasėliams 19 4-7 m • prižiūrėti 
buvo nutarta: įpareigoti:

“...Žemes Ųkio Ministerija, Tarybinių Ūkių Ministerijų ir^vykdomuosius 
komitetus žemės ūkio specialistų jėgomis atlikti platų aiškinamąjį 
darbų valstiečių,, tarybiniu ūkių it^MTS darbirjinkų tarpe apie savalai- 
kės pasėlių priežiūros reikšmę ir užtikrinti šių pagrindinių priemo
nių pritaikymų: grūdinių kultūrų, žolių sėklinių sklypų, linų - ilgū- 
nėlių, cukrinių runkelių, bulvių ir kitų kultūrų išravejima nuo pikt
žolių, kreipiant ypatingų dėmesį į rūšinius pasėlius ir į traukutės 

•' apniktu^ sklypus; 2-3-kaftinį kaupiamųjų kultūrų tarpeilių sutvarky- 
. . kymų, išravint eiles; savalaikį dukartinį cukrinių runkelių išretinimų;

bulvių apkaupimų ne mažiau du kartus... Tarybinių ūkių Ministerija 
turi per penkias dienas nustatyti kiekvienam tarybiniam ūkiui techni- 

: kinių bei kaupiamųjų.kultūrų, žolių sėklinių gklypų, grūdinių kultūrų 
pasėlių tarpeilių tvarkymo, ravėjimo ir patręšimo planų,, nurodant tef- 

. .....mina pranešti užduotis brigadoms ir grandims'bei toms užduotims įgy
vendinti...” ir t. t.' ir t. t.
Laimingi gaspadoriai tarybinių ministrų prieglobsty - “prikazas” atė

jo, eik dirvon ir rauk usnį iš runkelių...0 po to vėl ramiai ilsies iki kito 
"prikažo", kuris paragins bulves kauptLinkėtume tarybiniams ministrams ir 
toli.au/progresuot -^ateinančiais metais visai gaspado-rių nevargint ir patiems 
usnis is runkelių išravėt...

■ ■ .’Šitame “Tiesos" numeryje įdėtės “Stalininių;premijų laureat
mejos^neries, Juozo' Mikėno, Boriso Dauguviečio, Juozo T:.-'3 v
dzeviciaus ir. Galinos Jackevičiūtės, portretai. Ta proga-kai kurie iš galin-

■ cių ’tarybinėj. santvarkoj kalbėti'šitaip savo--"kilniuosius" jausmus išlieja:
Prof,.-J,. M avt 'u 1 i s, LTSR' Mokslų Akėdami jos Prezidentas:
"Didis yra d.-žįaugsmas gyventi, dirbti ir- kurti musų, šalyje^ musų san
tvarkoje',' karkas žingsnis jauti .partijos ir'-vyriausybės-rūpinimusi 

;.. , -’mokslų,1'.kultūra. Didele yra,laime susilaukti visos tarybines liaudies
:’•-"-.Z .pripažiniiįio.« • ■

'...Visa mūšų mokslo darbuotojų šeima turi dar labiau dirbti, spren
džiant konkrečius uždavinius, ’kuriuos mokslui iškėlė didingo stalini
nio penkmečio įvykdymas". ' ■ . .
Muzikas D. A nd- r i u T -i' s, Desimtametės Muzikos Mokyklos direkto-

• rius: . . . ’’ <
.Bet Stalininės premijos kiekvienų menininkų^ kiekvienų tarybinį 

žmogų .kartu įpareigoja dirbti, kurti..’savo liaudžiai su dešimteriopa 
energija, . su’dar didesniu at.sidavimu. Netenka abejoti, kad, aukštojo 
įvertinimo'paskatinti, mūsų tautinio meno kūrėjai dirbs dar daugiau 
lietuvių kultūros ir tarybinės liaudies labui"...

. K.mff a. r a š k e v i c i u s, Liaudies Ansamblio Direktorius: v
.. ■ "Neieškaiciuoti visų tų meno, kultūros laimėjimų, kuriuos mūsų kras- 

..tui atnešė Tarybų.valdžia.- Tik dėka Tarybų santvarkos šiuo metu ikur- 
( ; tas.liaudies ansamblis, veikia respublikoje 12 teatrų, įkurta Valsty- 

'' ’ binė Filharmonija, atidaromos vis’naujos kultūros ir meno įstaigos.
, -'.’Mūsų daina, mūsų poetinis ž&dis nuskambėjo po visų plačiųjų Tarybų- 

salį

■ -' V''*“"-’-
-.‘i^.-'r-į 7.’*
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, Mūsų menas niekad anksčiau neturėjo ir negalėjo turėti tokiu plačių 
tokių^puikių kūrybinių perspektyvų".., 7 *

■■ ■•■ ■ J. I s k a ū s k a s, Jaunųjų rašytojų sekcijos narys:
..Nepaprastos kūrybinių galimumų perspektyvos atsiveria

vienų kultūros darbininkų,, kuriant tautinį savo forma, soc
’ . savo turiniu menų.

■ Mes,, jaunieji rašytojai, giliai džiaugiamės šiuo didžiuliu.mūsų tau-
. tinės kultūros laimėjimu. Tai mus įpareigoja visu atkaklumu dirbti,

■ •• siekti didesnių kūrybinių pasiekimų, įprasminančių didingąjį lietu-
- . vių tauto s. kelių - tarybinio gyvenimo ’keliui"

0 Stalininės premijos laureatas J. R u d z’i n 's k a s iš to džiaugs* 
mo net taip išgieda:

"...Kad aktorius galėtų garbingai atlikti jam statomus uždavinius, 
reikia pirmiausia būti pačiam tarybiniu aktoriumi. 0 tapti tarybiniu 

: aktoriumi,- reikia gerai pažinti socialistinės visuomenės vystymosi
raidų. Reikia perdem persisunkti tarybine pasaulėžiūra, stipriai ap
sišarvoti priešakiniu marksizmo - leninizmo mokslu. Norint kų nors 
įtikinti, reikia pačiam tikėti.
Tarybinė darbo.liaudis, bolševikų partijos ir Tarybų vyriausybės as-

■ ,menėje, suteikė man nepaprastų garbų, apdovanodama mane Stalinine 
laureato premija. Kupinas dėkingumo,' as jaučiu nepaprastų ryžtingumų 
ir pareigų su dar didesniu atsidavimu įsigilinti į aktoriaus kūrybų. 
Sykiu as juntu dar didesnų atsąkomybų prieš tuos, 'kuriems.kuriu ir 
prieš tuos, kuriuos.atkuriu. Dėsiu visas savo kūrybines jėgas, kad

' • neapvilčiau tarybinės liaudies.". į •
■ "Laimingi , ir džiaugsmu begyvenu" tik apie laimų ir džiaugsmų tekal

ba pagal senų mūsų / ir jų / tėvų patariu - alkanam duona rupi...

prieš kiek' 
lalistinį

ii

■j

v ė -
B

ls" v isaliaųdiskos vtarybinio mokslo y 
pasiekimų a p žiūro s" sužinom,- kad tarp kitų "garsiausių is 

.. garsiausių" mokslininkų, laimėjusių Stalinines premijas, yra ir A. J. Vi
si n s k i s. Jam premija suteikta "už joyknygų "Teisminių įrodymų teorija 
tarybinėje teisėj e"."♦. .Remdamųsis milžiniška istorine medžiaga, autorius 
parodė įrodomosios įeisės reikšme teismų darbe"... v

• • Taigi praktiškai paėmus, teisminių įrodymų teori je*/ šių dienų
tarybinėje teisėje moksliniam pateisinimui teko ieškoti argumentų Jono Žiau
riojo laikuose... .

Su soc. ialist i ,n io lenktynių v^i m o. 
1 i a v a. - į kovų dyė 1 spartesnio z e m ė 
S k i ov p a k i 1 i m o - po šitokiu lozungu 2 puslapiai paskirti "darbo 
valstiečiams". Jų daugumas"besisocįenktyniaudami" taip pat, kaip ir rnoksli- 
ninkaiifs'u medininkais,kaįba apie džiaugsmų ir laimų. Tik vienas jų -drg. An

ei aus Verpėnos apylinkės vykdomojo komiteto 
eilę žemės reformos klaidų, štai 
eviciauę ūkį, buvo padaryta gru- 

,ų. Buožei buvo palikta geriausia'žemu,' geriausi trobesiai, 
o j’o žemeje įkurdinai . nauj akuriai Leonardas Budų ir Jonas Kalinaus-

i

-I1X11JS.CLX UiUiįXiiXliXkCI»X UGL CXjJXU OIUJUj X X XCLXiiX^e JL X xy VXDHU.U J

tanas S e r e n a s, Kelmas valsčiaus Verpėnos apylinkės vykdomojo komiteto 
pirmininkas,. - prasitaria ir^apie nesenai padarytų.klaidų atitaisymų:

"..«Sį pavagarį mes ištai sėmė„visr
poj?a pavyzdžių.’ Apkarpant buožes 1 
bių'kįaidų. Buožei buvo palikt;
o jo zemeje įkurdinai .naujakuriai Leonardas Budų ir Jonas Kalinaus
kas buvo gavę pakrasteliųs. Kaip nesistengdavo šie naujakuriai, gerįau 
įdirbti savo sklypus, tačiau nualinta zgme buvo labai šykšti. Panašiai 

■Buožė.'Gyža.valdė ge
įdirbti________ _—, ---------------------------a- - —-
buvo nuskriaustas ir naujakurys Vincas Šimulis. -Buožė- Syža.valdė ge
riausia žemų, o naujakurys skurdo. Išaiškinę šį dalykų, mes nutarėm 
padaryti tam galų — naujakuriams leidome pasiimti geriausių žemų ir 
trobesius"...
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■ • Kauno Va 1. s t y b i n: i o Vytauto Didžiojo 

Universiteto Rektorius skelbia:
"Kauno VVD Universitete veikia šie fakultetai21/ medicinos 
fakultetas su skyriais: medicinos, stomatologijos ir far-

■ macijos; 2/ t e c h n o 1 o g i j o s f a. k ..u 1 t e t a s su sky
riais: mechanikos, elektrotechnikos ir cheminės technologijos; 3/,B Ma
tytos f a k u i t e t a s su skyriais: statybos, Kelių, nia.ro- 
technikos ir geodezijos; 4/ architektūros' fakulte
tas;^/ s t a t y b i h^i ų ; m e d, z i a g ų f a k ,u_ 1 t _ e t a s 
su skyriais: statybos medžiagų pramonės, mechaninių įrengimų ir sta
tybinių medžiagų technologijos; 6/ i s t o r i j o e ¥• f i i °.l o - 
gijos fakultetas su skyriais: filologijos ir istori
jos. „ „ , . • •Kauno WD Universitetas ruošia siuos specialistus: 1/ m e d i c i n o s 
fakultetas: medicinos gydytojus, gydytoj us-stomatologus ię_

, chemikus - vaistininkus; 2/ t ech n o 1 o g i-jo s f a k.: - šių 
? ■ specialybių inžinierius... .4.0/ i st ori j o s - f ii ele

gijos fak.:- šiuos specialistus: f ilologijo s^sky- 
> : ' rėus.'a/lietuvių kalbąs ir literatūros, b/ rusų kalbos ir literatūros, 

c/ antikinės literatūros; istorijos skyrius: a/istorijos ir 
b/ archeologijos. ■ ' v
Pareiškimai įstoti #į Kauno VVD Universitetų priimami nuo birželio men. 
20 d. iki liepos mėn. ■ 31 d.
Pareiškimai paduodami Universiteto Rektoriaus'vardu; juose nurodomas 
pasirinktasis fakultetas ir specialybė, ir prie jų pridedama: 1/ gy
venimo aprašymas, 2/ vidurinės mokyklos baigimo atestato originalas, 

' 3/ pasas/įteikiamas asmeniškai/,. 4/ trys foto nuotraukos/ 3^5 cm/, 
5/karinės’prievolės pažymėjimas/karo prievolininkams/, 6/ pažymėjimas 
apie socialinę kilmę ir padėtį, patvirtintas vietos Vykdomojo K.omįtę- 

. to, pagal kandidato,'ir jo tėvų gyvenamųjų ir darbo vietų.

. Stojamieji egzaminai, vyksta nuo rugpiucio mėn. 1 d.’ iki rugpiūęio •. 
mėn. 20 d. Šiuos egzaminus privalo laikyti visi stojantieji, išskyrus 
tuos, kurie .yra baigę vidurinės mokyklas aukso bei sidabro medaliais., 

: . 'Be stojamųjų egzaminų taip pat yra priimami baigę technikumus su pasi
žymėjimo diplomais,' stojantieji į savo- specialybes fakultetus. ■ 
Stojamieji egzaminai laikomi iš šių dalykų: a/ medicinos fak. :• 1/. lie- 

- ' tuvių kalba ir literatūra, 2/ rusų'kalba ir literatūra, 3/ svetimoji 
•..kalba,. V fi.zika, - 5/ "chemija; b/‘technologijos ir statybinių medžia-

- gų fak,: 1/ lietuvių kalba ir literatūra, 2/ rusų kalba ir literatū
ra, 3/ svetimoj i kalba, 4/ matematika, 5/ fizika,' 6/chemija; c/ sta
tybos ir architektūros fak: 1/ lietuvių kalbair literatūra, 2/ rusų 

. kalba ir literatūra, 3/ svetimoji kalba,,4/ matematika, 5/ fizika,
• 6/.braižyba ir piesyba; d/ istorijos. - filologijos fak..: 1/ lietuvių 
-kalba ir 'literatūra, .2/ rusų kalba ir literatūra, 3/ svetimoji kalba, 

’ V TSRS tautų'istorija, 5/ geografija. v
Svetimosios k'ųlbos egzaminai laikomi pasirinktinai is anglų, prancū-

■ zų arba vokiečių kalbos/i s vienos kalbos/."... "
Rektoriaus skelbimus "piešoje" patvirtina senų tiesų— kai Vakarai

genai panaikinę,vergija užmiršo ir apie luomu privelegij as, Rytai dar ir 
šiandien į aųkėtųsias. mokyklas nepriima . ' paniekintųjų;1' reikalaudami
"kilmės įrodymų" o o« ■ - . ■ , .- i:' .'

- •

33



Žurnalistų Suvažiavimas. Š.m. rugpiūčio mėn, 
JO - 31 dienomis Schweinfurto lietuvių stovykloje Įvyko Lietusių Žurnalistų 
Sąjungos suvažiavimas. Tai jau antrasis šios sąjungos suvažiavimas tremtyje.. 
Šis suvažiavimas buvo skirtas 25 L.Ž.S-gos gyvavimo metų sukakčiai ir lietu
viškosios .knygos 4OO metų sukakčiai paminėti. Į suvažiavimą atvyko beveik 
visi vakarinių Vokietijos zonų lietuviai žurnalistai. Jame dalyvavo ir JAV 
lietuvių atstovai: p«- E. Devenienė ir p. Kazys V. Baltramaitis.

Suvažiavimą atidarė L.Ž.S-gos pirmininkas A. Merkelis, pasveikindamas 
lietuvius žurnalistus, brolius tautiečius iš Amerikos ir lenkų bei ukrainie
čių žurnalistų atstovus. Savo trumpoje atidaromoje kalboje pabrėžė laiko 
sunkumą ir rimtumą. Paminėjo žuvusius lietuvius - plunksnos darbininkus. 
Žuvusieji buvo pagerbti susikaupimo minute.

Suvažiavimo prezidiunan išrinkti: du suvažiavimo dalyviai, prieš 25 
metus Liet, žurnalistu ir Rašytojų Draugijos steigime dalyvavusio ji,žurna
listai Ad. Klimas ir Juozas Pronskus ir tremties spaudos atstovas D. Penikas. 
Sekretoriauti pakviesti Br. Kviklys ir J. Pr. Palukaitis.

P. Devenienė ir p. Baltramaitis susirinkusius pasveikino Amerikos 
lietuvių žurnalistų bei organizacijų vardu. Lietuvių Rašytoju Tremtinių Drau
gijos. vardu sveikinimo žodi tarė St? Santvaros. Suvažiavimą pasveikino taip 
pay lenkų ir ukrainiečių spaudos atstovai, kviesdami glaudesniam bendradar
biavimui? "Prahoje Įvykus suvažiavimas parodė, kam anapus vyksta bendras 
tautų naikinimas, todėl *ir apsigynimui mes turime burtis draugėn."

Po sveikinimo kalbų suvažiavimo dalyviams pranešimus padarė Amerikos 
lietuvių atstovai išsamiai painformuodami suvažiavusius.apie.Amerikos lietu
vių- veilslabeiz: pastangas kovojant už Lietuvos laisvės bei tremtinių reikalus.

Po pirmojo posėdžio buvo atidaryta spaudos paroda, gausi diagramomis 
ir eksponatais. Paroda suorganizavo B. Kviklys.

Laike dviejų dienų suvažiavimo posėdžių buvo iškelta Įvairių projek
tų, liečiančių lietuviškos spaudos tobulinimą, buvo paskaityta eilė Įdomių 
paskaitų, padaryta Įvairių nutarimų. Valdybai pasiūlius išrinkti Sąjungos 
garbės narius - vyrus, aktyviai kovojusius ir tebekovojaučius dėl Lietuvos •. 
laisvės, buvo išrinkti: buv. Lietuvos prezidentas Dr. Kazys Grinius, Dr. Vy
dūnas, Kun.-Prof. Mykolas Krupavičius ir Prof. Mykolas Biržiška,.

Į naują S-gos Valdybą išrinkti: A. .Merkelis - pirm., H. Blazas ir J. 
Būtėnas*- vicepirm., P. Gaucys - sekr., S. Urbonas - ižd, ir J. Cicėnas, J. 
Kardelis, V. Trumpa ir D. Penikas. - nariais. Valdybos būstine nustatyta 
Hansu, Lamboystr. 84.

■ ■ Suvažiavimas nutarė pasiusti sveikinimus Amerikos Amerikos lietu
viams, Amerikos lietuvių laikraščiams, Lietuvos pasiuntiniams, Šv. Sosto
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delegatui, ligoninėse esantiems ir^už Vokietijos sienų atsidūrusiems lietu
viams žurnalistams'ir. 1.1. Tuo pačiu buvo realizuotas suvažiavime kilęs 
sumanymas .įsteigti šalpos fondą nelaimėn patekusiems kolegoms sušelpti? Da
lyviai vieloje suaukojo virš 2,000 BM.

Suvažiavimą, paęveirino^savo dainomis solistai: J. Augaitytė, I. Nau- 
ragis, O. Nauragienė ir A. Kučiūnus,

Po dviejų dienų įtempto darbo suvažiavimą uždarė prezidiumo pirmi
ninkas Ad. Klimas, Suvažiavimo dalyviai darbus užbaigė Tautos Himnu,

Ateitininkų Studijų Dienos, š.m, rugpiū- 
. čio.mėn. 16-24 d.d, Seeshaupte, Bavarijoje lietuviai studentai ateitinin

kai surengė Studijų Dienas, kuriose dalyvavo apie 270 studentų ateitininkų 
iš įvairių Vakarinės Vokietijos universitetų. Studijų Dienu programą suda
rė. ilga eilė paskaitų. Prelegentais buvo pakviesti: prof. Št. Yla, dr. J. 
Ivinskis, doc, A. Gurskis, prof, dr.. J. Graurokas, doc. dr. J. Grinius, doc, 
J. Girnius, Br. Stočkųs, V. Natkevičius, dr. V. Bieliauskas, prof. dr. A, 
Maceina ir J. Būtėnas,

Po paskaitų būdavo keliamos diskusijos. Didelio susidomėjimo susi
laukė socialiniai ir katalikiškosios akcijos klausimai. Suorganizuotame 
ateitininko teisme išryškėjo veiklos bei organizaciniai trūkumai, drauge 

. išryškėjo ir ateitininko studento idealizmas, su kuriuo tremtyje jis išėjo 
i organizacini ir tautini darbą. Daug dėmesio buvo kreipta i religinės prak
tikos pagyvinižią.

Studijų Dienų laisvalaikis buvo -paskirtas sportui ir meniniams pasi
rodymams, Vakarais pasirodydavo stovyklos jumoristinis laikraštėlis ir pas
kirų universitetų studentų grupės su savo parengimais. Buvo surengti ir du 
platesnio mąsto vakarai su kviestomis menininkų pajėgomis.

Studijų Dienas atidarant ir joms tebesitęsiant jose apsilankė daug 
svečių iš pačių lietuvių, amerikiečių ir vokiečių tarpo.

Baigiant Studijų-Dienas nutarta pasiųsti ilgiausia, eilė’ pasveikini
mų ęvairioms organizacijoms bei paskiriems asmenims.

Ateitininkų Studentų Sąjunga šiuo metu Vokietijoje,turi 447 narius. 
Dabartinis jos pirmininkas yra studentas J. Pikūnas.

_• _ A k s d e m i n i n i h k ų "šviesia č i ų" stovykla; 
lp-2p rugpiūčio dienomis lietuvių'’studentų sambūris ’’Šviesa" surengė sto
vyklą. Jai vieta parinko prie gražaus Chiemsoo ežero pietinėje Bavarijoje.. 
Stovykloje buvojo per 300 žmonių - studijuojančio, jaunimo iš visų trijų 
Vokietijos zonų universitetų. Stovyklos parengimą ir organizacinę darbą at
liko Erlangeno ir Muencheno "Šviesos" skyriai. Materialinę paramą suteikė

• •.BALI’o Įgaliotinis prie Muencheno LBK. Stovyklavimo metu buvo surengtos dvi 
.ekskursijos; viena i Berchtesgadeną ir antra it karaliaus Liudviko II pili. 
Stovyklas dienos buvo pašvęstos sportui ir vakarai skiriami kultūrinei pro
gramai. Stovyklautojai iškiausė keletą i domių paskaitų, kurios sukeldavo 
Gyvas diskusijas. Dienos Įvykiai būdavo /užbaigiami, perskaitant- jumoristinę 
stovykl s laikraštuką, kuris jumoristine forma atkartodavo kiekvieną die
nos ivyki, inošdama.s daug skaidraios nuotaikos. Stovyklą uždarant buvo išneš- 

’ • tos rezcliucijos., kuriose buvo nutarta pasiųsti sveikinimų.
-. _ Stovykla praėjo esant puikiam orui ir padėjo susirinkusiai akademi
nei jaunuomenei gražiai' praleisti poilsio laiką ir pasigėrėti puikiais pie
tų Vokietijos kalnų vaizdais.
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Lietuvių kacetininkų suvažiavimas. 

Istorinėje Flogenburgc koncentracijos stovykloje š.m. rugpiūčio 21-22 d.d, 
įvyko Lietuvos.Antinacinės Rezistencijos buv, Pelitinių Kalinių Sąjungos 
visuotinas narių suvažiavimas. į šį suvažiavimų suplaukė didelis būrys buv, 
politinių kalinių, svečių bei organizacijų atstovų.

.Suvažiavimą atidarė S-gos pirmininkas kun, ‘prof. St. Yla. Gyvais 
žodžiais kvietė visus buv. politinius kalinius susiorganizuoti į bendrą 
organizaciją, kovoti už jos įteisinimą, priminti pasauliui, jng‘dar yra 
kraštų, kur žmogus kankinamas ir žudomas lygiai baisiose kone, stovyklose. 
Po.savo kalbos kun. prof. Yla pakvietė susirinkusius tylos minute pagerbti 
laisvės ir teisingumo kovoje žuvusius draugus. 

Pagerbus žuvusius buvo pakviesti garbės 
■prezidiumą sudarė B. Kulys, pik. Andriušaitis, 
kas.

Sekė eilė sveikinimo kalbų. Visose jose 
momentas, kai lietuviai, gyvi tautos

ir darbo prezidiumai. Darbo 
Henr. žemelis ir p, Leskaus-

M

Amerikiečių karinė vado- 
ali būti vėliau dar kartą keliamas 

politinių kalinių svei-

kalinių imigracijos į įvairius užjūrio kr aš 
-----“s, kurie daugiausiai šioje kovoje su 

stovio
Kanados komisijos buv. pol. kali-

dėl savo silpno sveikatos

Suvagia

buvo pabrėžtas istorinis 
momentas, kai lietuviai, gyvi tautos laisvės kovos liudininkai, susirinko 
krauju aplaistytoje vietoje aptarti savo reikalus ir išreikšti nepalaužia
mą kovos ryžtą iki bus įgyvendinti žuvusiųjų siekimai.

Po sveikinimo■kalbų sekė C. Valdybos apyskaitiniai pranešimai, iš 
kurių išryškėjo, .jog yra nudirbta didelių darbų, ypač lietuvių tautinės 
martirologijos srityje, kuriai vadovauja J. Rimašauskas, Yra. išdubta 616 
politinių kalinių pažymėjimų. Buvo dėta pastangų Politinių Kalinių S-gą. 
įteisinti, tačiau buvo gautas neigiamas atsakymas. 
vybė leido suprasti, jog šis klausimas

Nutarta L.R.K. pagalba patikrinti visų buv 
katos stovį, nes yra pastebėta keletą džiova "susirgimų

Padaryta žygių dėl pol. 1 ’’ J ų ■ j - - - * - 
tus palengvinimo. Ligi šio laiko žmcnė’s 
dėjo aukų ir daugiausiai joje nukentėjo 
į kitus kraštus yra nenoriai priimami, 
nius visiškai atsisakė įsileisti.

Buvo stengiamasi‘politinių kalinių reikalus kelti spaudoje, 
vimo proga buvo išleistas specialus KZ "žiburių" numeris.

■ I nauja S-gos Valdybą išrinkti: J.. Rimašauskas, Alksninis, kun. Pą- 
raricevicius, Žičkus, kun. V.‘ Pikturna, ir Kojelis.
Suvažiavimo dalyviai priėmė eile rezoliucijų ir sveikinimų.

ATLIKo atstovas suvažiavimui padarė išsamų pranešimą apie tarptauti
ne politine padėtį ir lietuvių vadovaujančių veilsnių darbus-kovoj e už Lia 
tiivos nepriklausomybę.

Sekančią suvažiavimo dieną naujai statomoje koplyčioje iškilmingas 
pamaldas atlaikė Šv. Sosto delegatas kun. Kapočius. Po pamaldų sekė lietu
vių aukoms pastatyto paminklo šventinimas, kuriame keturiomis kalbomis pada-

- .rytas užrašas:
. • ■ ' Tėvynės' laisvų gindami

- ' ’ • įrašėm savo mirtini ■
Zmc ni j i ai 1 ai s veė s t e s t ament ą.
2.480 lietuviai kankiniai.

Suvažiavimo proga buvo surengta, dail. Rakštelei padedant, martirolo
gijos skyriaus parodėlė.

Literatūrinis - atsiminimų vakaras įvyko Weideno lietuvių stovyklo
je. Vakarą paįvairini savo smuikavimu I. Vasiliūnas

Suvažiavimą suruošti daug prisidėjo Weideno kolonijos lietuviai. 
Suvažiavimas daug nuoširdumo taip pat patyrė iš ten gyvenančių lenkų pusės.

: «£

• ■■
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Ministeris Zadeikis pas tremtinius 

I Europą^, atvykęs Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris 
Povilas Žadeikis viešėjo Vokietijoje ir rugpiūčio 21-2’5 dienomis aplankė 
tris tremtiniu stovyklas: Schwaebisch Gmuend, Seligenstadt ir Hanau. °

Hanau stovykloje suruoštų ta proga iškilmių metu min. žadeiki pa
sveikino L.T.B. Vyr. Komiteto atstovas, nušviesdamas drauge tremtiniu darbo 
ir maitinimo sąlygas, lietuvių organizacijas., nueitą ir einamą kelia’’švie
timo ir kultūros srityje. Savo žodyje ministeris su pasitenkinimu pareiškė 
kad lietuvio tremtinio vardas pasaulyje yra aukštai vertinamas, jog tame ’ 
pasaulyje Įvykęs persilaužimas, jog didelė aktyviosios Įvairiu kraštu vi
suomenės dalis esanti dabar tremtinių pusėje ir kad netoli esąs tas iaikas 
kada visos problemos bus mūsų naudai išspręstos. 1

Poną minister! pasveikino vietinės organizacijos, Įteikė dovanėliu, 
■o choras "Dainava" ta proga padainavo. 1 1

B e 1 f a s o U - t e t c Prof. D . L . S a v o r y at
sakymas Lietuviams. Po prof. D.L. Savory Britu ž. Rū
muose lietuvių naudai pasakytos kalbos, Wuerzburgc stovyklos gyventojai pa
siuntė jam karštą padėkos laišką. Į tą laišką neseniai gautas toks prof, 
Savory atsakymas:

"Brangus Pone,
•Tik ką gavau Jūsų laišką, rašytą š.m. rugpiūčio 4 i., 

kuris buvo taip gausiai pasirašytas daugelio mano lietuvių 
draugų. Nereikia nei minėti, kaip giliai aš esu paliestas 
šit® nuostabaus laiško, kuriuo jūs išr.eiškiat taip daug dė- 

' kingumo mano kalbai, pasakytai š.m. gegužės 23 d.
Aš jaučiu aplamai, kad viskas ką aš pasakiau, buvo 

mano pareiga, kaip Žemųjų Rūmų nario,, kur laisvos kalbos 
yra'galimos. Aš visuomet giliai’domėj ausi lietuvių istori
ja ir nepaprastai gėrėjausi Jūsų kilniais žmonėmis, kurie 
sudaro vieną i.šlabiausiai civilizuotų rasių Europoje ir ku
rie tiek daug inešė i Europos kultūrą.

Siunčiu Jums 6 nuorašus šitos kalbos ir pageidaučiau 
sužinoti, ar Jūs-jas gavote. Galėčiau, savaime aišku, jei 
pageidaujama, atsiųsti ir daugiau, ir Jūs, tikiu, galite 

. perspausdinti, originalų ar vertimą ,kaip Jums.patogiau.
Geriausi mano- linkėjimą! Aš esu Jūsų atsidavęs ir 

. x gerbiąs draugas.
' 1947.VIII.22.

D. L. Savory*
Belfasto Universiteto Profesorius
Žemųjų Parlamento Rūmų narys."

Wuerzburgo lietuviu stovyklos mostas turėta būti visiems lietuviams 
gyvu pavyzdžiu, kaip ir eiliniai tautos vaikai gali daug.prisidėti prie 
akcijos už mūsų laisvę ir nuolatinio Lietuvos ir lietuvio vardo svetimųjų 
tarpe kėlimo. v ' ' .

DP Įkurdinimo perspektyvos. Kaip praneša 
Tarptautinės "Pabėgėlių Organizacijos įstaigos, iki šių metų pabaigos dau-

■ giau kaip vienam trečdaliui amerikiečių zonoj gyvenančių DP. būsiančios su- . 
teiktos galimybės Įsikurdinti . kituose, kraštuose.- Prancūzija yra. pareikala
vusi 50.000' tremtinių darbams anglių kasyklose, Į šĮ skaičių Įeina taip pat 
ir šeimų nariai. Australija priims 12.000 darbininkų, iš kurių 4.000 turi 
išvykti dar šais metais. Olandija numato Įkurdinti 3.500 viengungių vyrų

* ’ *" '.-p'1 . t . yĮ „3 - ' '
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ir 2.500 netekėjusių, moterų. Prancūzų Maroko reikalauja 10.000 darbininkų. 
Belgija jau priėmė 15.000 angliakasių ir dar įsileis 5.000 kasyklų darbi
ninku su 20.000 šeimos narių. Taip pat gauti pareikalavimai iš Brazilijos, 

. Kanados, Argentinos ir kitų valstybių.
UP pranešimu, pagal ’’IRO pateiktas žinias, viena ketvirtadali /8O.794/ 

Vokietijoje esančių tremtinių /iš viso - 330.668/ sudaro jaunuoliai, nesu- 
kake 17 metų amžiaus. 90$ jaunimo yra auklėjami jų pačių tautybių mokytojų 
stovyklų mokyklose. Suaugusiems yra įsteigtos 7 tolesnio1 lavinimosi mokyk
los./"!. G." 1947.VIII,21/

Kvietimas grasinant, š.m, rugp. 15 d. Nuernber- 
gc.sovietų pulkininkas Burašnikovas30 susirinkusius pabaltiečius ragino 
grįžti į. tėvynes, žadėdamas jiems visokius nuodėmių atleidimus ir kita. 
Susirinkusieji pabaltiečiai su minėtu pulkininku padiskutavo dėl visų ma
lonių pažadų. Po susirinkimo Burašnikovas padėkojo dalyvavusiems už atsi
lankymą. Jam buvo pareikšta, kad jie nebūtų atvyką, jei policijos praneši
muose nebūtų grąsinta neatvykusius pristatyti jėga.

Policijos viršininkas Leo Stahl pranešė, kad į minėta susirinkimą 
pabaltiečiams. kviesti buvo per klaidą panaudoti formuliarai,’' kurie yra. skir
ti kriminalinių nusikaltimų ir susisiekimo reikalams. Juose ir esąs minė
tas grąsinimas. v

Filmą.iš DP gyvenimo. Šiuo metu Ingolstadte 
vienos šveicarų filmų bendroves yra sukama filmą, iš tremtinių gyvenimo, ku
ri vadinsis "Europos vaikai" ir bus pirmiausiai demonstruojama Šveicarijo
je ir AmerikajeFilmoje vaizduojamas vieno, tėvus praradusio, berniuke čeko 
likimas. Svarbiausią rolą vaidina žymi Metrcpolitain operos artistė Jormi- 
la'Novotna. Visas filmavimas vyksta Ingolstadte stoties griuvėsiuose, ku
rie tokiai filmai labiausiai tinkami. Kelios masinės scenos buvo nufilmuo
tos ir Muenchene. Šioje filmoje dalyvauja ir stovyklos būrys mažųjų bei ke
letą suaugusių. Statistai atlyginami cigaretėmis ir šokoladu.

Lietuvio išradimas. Vienas lietuvis inžinierius 
sukonstruavo^batą su pakeičiamu padu, kur be odinio, galima idėti pada iš' 
medžio, kamščio, aliuminijaus arba kitokios medžiagos. Kaip praneša vienas 
Muencheno patentų įvertinime biuras, greitu laiku būsianti pradėta masinė 
tokių batų gamyba. /"T.G." i947.IX.ll/

BELGIJA. ■
i v .

Rugsėjo 8 - s i o s minėjimas Belgijoje. 
/Korespondencija iš Belgijos/ Aštuntoji rugsėjo brangi diena visiems lietu
viams: tai lietuvių tautos šventė. Kaip kas išmano, taip iškilmingiau ta 

. švente mini, Briuselio ir apylinkių lietuviai šią švente taip pat iškilmin
gai minėjo rugsėjo mėn. 7 d. 1

įvairiose Belgijos provincijose gyveną lietuviai sekmą 4 į e n j. r ryta 
skubėjo Briuseliu. Ten, JOC-istų namuose minima tautos šventė. Viens kit‘a 
sutiką, kad ir nepažįstami, nuoširdžiai sveikino, viens kitam linkėjo se
kančią 8—ją rugsėjo švęsti laisvoj Lietuvoj. Nedidelėje namų koplyčioje iš- 
hingos pamaldos. Sv. mišias laikė ir pamokslą pasakė kun. J. Danauskas, 
BALFc įgaliotinis Belgijai. Iš jaunų ir senų krūtinių plaukė giesmės i Aukš
čiausiąjį, jos' tartum- beldėsi į dangaus vartus, prašydamos vėl atidaryti 
duris į brangiąją numylėtą, dabar kenčiančią tėvyne. Stebinančiais žodžiais 
ir su įsijautimu kalbėjo pamokslininkas apie Dievo geruma. Po šv. mišių ir 
maldos už Tėvynę suskamba Tautos Himnas. Rodos, niekados ljis taip didingai
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ir su meile dar nebuvo giedotas. 38
. '. Trecią valandą-po_ pietų - iškilmingas posėdis. Salė, kad ir kukliai, 
bet gana dienos nuotaikai pasipuošusi. Prieš visu akis baltas Vytis, ji ir 
stalą puošia.lietuviams brangios _ trispalvės. Minėjime atidarė Briuselio lie
tuvių. kultūrinio Komiteto pirmininkas stud, J. Mališka. vienos minutės tyla 
pagerbti žuvusioms už.Lietuvos laisvę, mirštantiems ištrėmime ir visiems 
nežinomybėje kenčiantiems, Garbės prezidiuman pakvietęs kun. J, Danausko, 

kironei te ir svečių atstovą p, J. Zaleckį, trumpais bet širdin
gais žodžiais pirmininkas nušvietę Rugsėjo 8-tesios reikšme ir svarba.ypač 
siais laikais, kada Lietuva smaugiama raudonojo siaube. Po’’Įžangos žodžio 
stud. Juozas Leliūnai skaitė paskaitą, Jis moksliškai, įdomiai ir pilnai at
sakė i.savo pasirinktą temą:. "Ar Lietuva bus laisva?" Reikia mesti vša.s iliu
zijas-, iš galvos, kad rusai geru noru pasitrauks iš Lietuvos. Toki vėži, kaip 
komunizmas-, tik.operacijos budu galima pašalinti; išvada prelegentui aiški 
- tik kąrąs gali išgelbėt i. Lietuva., Bet kada jis bus liko taip pat neaišku 
kalbėtojui., kaip ir daugeliui iš didžiųjų politikų. Kalbėtojas vis tik bai
gė. savo vykusią, kalbą.^sąkydamas, kad Lietuva ne tik turi būti, bet kad tik
rai bus laisva. Triukšmingos klausytojų ovacijos pritarė širdžiai jaukiems 
kalbėtojo, žodžiams: tikrai, Lietuva bus. laisva!

Taip baigėsi minėjimo pirmoji dalis. Po jos sekė meninė. Nors beveik 
visi.gyvena toli vienas nuo kito, sunku ką nors meniško surengti, bet progra
ma šiokia tokia susilipdė. Pirmiausiai pasirodė mergaitė su eilėraščiu "Se
novės daina". Rankų plojimams nenutilus pasirodo prieš klausytojus jaunos 
angliakasys p, Saliamcrius su solo daina "Ant tėvelio dvaro". Nors jau kele
tą mėnesių kvėpuoja solistas juodu anglių dulkiu oru, bet daina skridof kaip 
iš seno operos solisto burnos: "Ar aš nelaimingas tėvelio sūnelis, ar aš 
nepašėriau sau bėro žirgelio?" Po to išsirikiuoja vyru choras, vedamas p. 
Kairio. Visų veidai kupini.kažkokios jėgos, nuotaika puiki. Chorui prita
riant išpildytas fantastinis vaizdelis iš dabartinės Lietuves: "Aštuntoji 
Rugsėjo tėvynėje", surinktas iš Rimo Amalviškio baladžių "Krivio lėmimas" 
Po daugelio amžių miego, keliasi iš kapų trys Lietuvos galiūnai ir senas vai- 
dyla Lizdeika. Jis pasakoj? galiūnams apie Lietuvą, jos pareiti, dabartį ir 
ateiti. Skundėsi žilagalvis vaidyla, kad Lietuva .kenčia, kad vieni iš siau
bo apleido tėvyne, kiti benamiai klajoja pasauly, kiti dar net šiandien ją 
dengia krūtinėm, bet jų kraujas jau nudažė upes. Liūdnu, bet tvirtu balsu 
senelis ragina Lietuvos galiūnas i: kovą, o pats lieka rinkti didvyrių kr ?u- 
jh lašelių.., iš. kurių, turės prisikelti Lietuves karžygiai ir prikelti‘savo ’ 
Lietuvą seną, "Jūs, galiūnai, skubėkit, kelkit karžygių narsą, aš su kanklė
mis išeisiu rinkti kraujo lašelių. Dar suvirpins pasaulį lietuviškas garsas, 
ir neliks tėviškėlėj svetimųjų šešėlių". Deklamatoriui tariant paskutinius 
Žodžius, choras ima griausmingai dainuoti... "ir sustos prie vyro vyras, žy
gių priesaika parems, sudrebės po kojų žvyras, užtvarų nebus kariams"... 
Duetas, dar eilėraštis, choro dainos klausytojus sujungia vienon širdin* vi
sų veiduose tik laukimo šypsnis: kada rr.es-švęsime laisvės švente savojoj 
Tėvynėj.

Po meninės dalies kalbėjo angliakasių atstovas p. Zaleckis. Visų an
gliakasių vardu skundėsi sunkiuoju juodu darbą, prašė laisvųjų, kent dvasi
nės paramos. Bot. nenusimindamas pareiškė, kad pasibaigus suterčiai, iki vie
no visi■išlįs iš požemių ir dirbs sau, savo šeimoms, brangiajai tėvynei, 
kad vėliau sugrįžę jon, visi būtų kaip vi engėjos atstatymo darbe.

Paskutinį zo..dį tarė BALFo įgaliotinis Belgijai. Jis dar karta prisi
minė pavergtą tėvynę, išvežtuosius, žuvusiuosius.' Ta pačia proga jis padarė 
pranešima spaudos reikalu Belgijoje. Čia gyvena virš 1.000 lietuvių, bet ne
turi gero’ tarpusavio ryšio, netari žinių. Tam nugalėti patarnautų lietuviškas 
laikraštis. Turėjo,, jau anksčiau laikraštis pasirodyti, bet dėl finansinių
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39 'sunkumų nepasirodė, Dabar kun. J. Danauskas viską pasiėmė ant savo pečių, 
kaip ir paprastai visas lietuvių bėdas Belgijoje, ir kitiems talkininkaujat 
išleis laikrašti Belgijos lietuviams. Spaudos reikalu taip pat kalbėjo anks
tesnis laikraščio iniciatorius p. Burba.

Pirmininkui perskaičius šventės proga sveikinimo telegramas, padėko
jus atvykusioms ir visiems prisidėjusioms prie šventės surengimo, minėjimas 
baigtas tautos himnu.

Aštuntoji Rugsėjo tikrai brangi diena, lietuviams. Bet ji vis dar liū
desio pilna, nes tėvynė Lietuva raudonojo siaubo draskoma, jos žmonės žudo
mi. Bet visų lietuvių, esančių visame pasaulyje, troškimas yra išvysti ją 
greit laisvą ir nepriklausomą.

... /L. Norkus-Norkevičius/
ANGLIJA,

Pirmoji darbo auka. Gauta žinia, kad š.m. rugpjū
čio 26 d. Anglijoje, Sleafordo kapinėse palaidojo nelauktai žuvusi lietuvį 
VI. Žilinską, Jis dirbo žemės ūkyje. Beminant žirnių vežimą, arklys trukte‘- 
lėjo ir Žilinskas nukrito galva, žemyn. Nors tuojau buvo nuvežtas į vieną1) ge-. 
riaušių Anglijos ligoninių Lincolne, bet po pusantros paros mirė.

Laidotuvėse dalyvavo Sleafordo, Blanknoy, Ewesby ir Wigsley vietovė
se gyveną lietuviai, buvo daug gėlių ir vainikų. Laidojimo apeigas atliko 
kun. J. Kuznickis. "Tai'pirmasis lietuvio kapas šaltai svetingoje Anglijos- ./ 
žemėje"', baigia laišką pranešėjas. /"Mūsų Kelias" 1947.IX.11./

'G g n . J, Černius Anglijos laikrašty- - 
j e . Didž. Britanijos anglų katalikų laikraštis "Catholic Herald" rugp. . 
1 d. įdėjo savo korespondento pasikalbęjimą-su.brigados generolu Jonu Čer
nium, buv. Lietukas ministeriu pirmininku ir kariuomenės vadu, kuris dabar 
yra -atvykęs Anglijon ir laukia darbo Berdhampton stovykloje kaip savanoris 
Europos darbininkas. Laikraštis, kartodamas generolo žodžius, pabrėžia, kad '* 
Rusija sulaužė Lietuvos savitarpės pagalbos sutartį prieš Vokietijos užpuo
limą.ir Atlanto raštas /Charter/ giliai paskendo vandenyne, ant kurio buvo 
daroma, tasai garsusis pasaulinis raštas.

Generolas šiuo ’laiku drauge su savo žmona, sūnumi ir kitais savano
riais darbininkais, laukdamas paskyrimo darbams, gauna savaitinį atlyginimo 
9 šilingus. Laikraštis pastebi, kad generolas džiaugiasi Anglijos demnkre.tr-' 
ja. Jis supranta dabartines sunkenybes, kuriose Anglija dabar yra ir nori 
atidirbti už suteiktą pagalbą, /"žiburiai" 1947.7./

Anglija apgavo. Anglijos lietuvių laikraštyje "Išei
vių draugas" Nr. 32 tilpo vieno tremtinio straipsnis, iš kuri'' galima pasi
daryti išvadą, kaip atrodo tikrasis gyvenimas .Anglijoje ir duoti pažadai, 
po kelių mėnesių, joje buvimo. Štai tas straipsnis:

. "Pasiūlymas darbo D. Britanijoje spontaniškai buvo sutiktas iškamuo
tų benamių stovyklose. Kas kad išvargę ir be vilčių, bet mes dirbti mokame 
ir norime. Ir jau, atrodė, sušvito geresnio rytojaus aušrelė, jau tikėjomės 
nors valandėlei žmogumi būti. Deja, teisingi pažadai, kviečiant mus į darbą, 

- ■apsigaubė rūku. Gandai', kad atvykusiųjų darbams šeimos turės žiemą praleis
ti šaltoje, alkanoje ir už nuodėmes kenčiančiojo Vokietijoje, pakirto darbui 
pakilusį entuziazmą. Juk tik nuteistąjį atskiria nuo šeimos, tik prievarta 
išvežtajam/vokiečių laikais/ neleidžiama, džiaugtis šeimos židiniu, tik ma
žai kultūringam reikia aiškinti, ką reiškia benamiui šeima. Šeima tai gyvy
bė mums, kurie esame blaškomi, kaip lapai rudens vėjo, kurie esame visko ne-
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40teką. ~
Taigi, įkarštis darbai mažėja, kastuvas, krinta iš geram darbui pasi

ryžusių ranku, '’raumenys virpa, nervai išbargą silpnėja. Už ką? Ateina žinia, 
kad’maistas Vokietijoje negerėja. Motinos turį pačios pasigailint i malkų, o 
maišto.'tikrai nepakanka. Mūsų siunt.inėliai, pasiųsti gegužės men. 3 d. iki 
liepos ."'ėri. J. d. dar nebuvo gauti. Kądaryti? Juk mes sa.vancriai. Mes no
rime dirbti dvigubai negu bus reikalaujama, bet. reikia rūpintis, veikti ir 
teirautis, kokiu- būdu galima kuo greičiausiai'pargabenti iš Vokietijos, šei
mas - vaikas. Nereikia mums, rūmų, pakaks tų pačių lagerių. Juk mes'. ne ž'įc- ' 
nes, nes lageriu vaiduokliai. ’ ,

Kam rūpi ‘vaikai, stokime į prašytojų eiles ir, žadėdami ištikimą lie
tuvišką.-darbą, prašykime Jo Karališkosios Didenybės Vyriausybe, kad pripa
žintų ms žmonėmis ir ištesėtų duotą pažadą'.'

■ ITALIJA.- ,

Visi keliai veda į Romą. Keletą bruožų iš 
lietuvių gyvenimo Italijoje,."Visi keliai veda į Romą", o iš-Romos tolyn iš 
karingosios Nuropos. Taip buvo žadėta, lietuvių grupei,-kada juos 1945 &. 
gegužės men, eiii’inko Kaerntę-h /Austrijoje/ srityje ir' all j an tų mašinomis” 
vežė ^Italijon. Tačiau Romoje tų pažadų' jau nebekartojo, bet palaipsniui jie 
buvo atvežti į Reggio Emilia stovyklą, kur jau treti metai gyvena. Šioje 
stovykloje yra apie 170 lietuvių ir joje žymia dalimi.pasireiškia didžiau
sias lietuvių-Italijoje tautiniai kultūrinis veikimas. Rengiami įvairūs minė
jimai ir kt, Yra stipri krepšinio komanda, kuri laimėjo keletą turnyrų ir 
su italais.; . ;

Pizos lietuvių studentų kolegija - antras .žymesnis lietuvių kultūros- 
židinys. čia yra sudaryta Italijos liętuvių studentų&ststov-ybė, Pačiame Pi- 
zoš universitete studijuoja 30 lietuvių. 4 lietuviai studijuoja Florencijos 
universitete, Bolonijoje stovykloje gyvena 18 lietuvių. Iš jų 11 studijuo
ja Bolonijos'universitete. Po keletą lietuviai gyvena‘dar Mil‘ane, Monzoje, 
Torine ir .kituose miestuose.

Centrinis Lietuvių Komitetas randasi Romoje, kur dar iš senesnių 
laikų gyvena didesnis skaičius lietuvių, Romoje leidžiamas taip pat lietu
vių laikraštis "Lietuvių Balsas", Dabar yra įsteigta lietuvių Kunigų Kole
gija.

. : Gyvenimas Italijoje būtų pakenčiamas, bet neturint darbui leidimo,
darbo ir pinigų jis yra vos įmanomas, Maisto' produktų Italijai netrūksta. 
Normuoti yra tik- duona, makaronai., pienas ir cukrus, ‘bet ir šių produktu 

.. galima lengvai gauti laisvoje rinkoje, tik reikia turėti pinigų. Lengviau 
yra tiems, kurie gauna paramą iš giminių ar pažįstamų užjūryje? Gi gyventi 
iš Alijantų arBALFo malonės yra labai sunku. Didžiausias ir sunkiausiai įgy
vendinamas Italijos lietuvių, noras yra emigracija. Ligi šio laiko tik vie‘- 

■ nam - kitam pavyko išvykti į užjūrį.

ARGENTINA. ..

■ B. altų. Komitetas Emigracijos Reika
lam s , Emigracija Argentinon ligi šio laiko nejuda iš vietos dėl nežmo
niškų formalumu ir kitokių priežasčių,'Pagal Argentinos Imigracijos Direkci
jos nuostatuts, norįs emigruoti į Argentiną, turi asmeniškai prisistatyti 
Argentinos konsului, tačiau tai visai neįmanoma Vokietijoje,' kur tokių kon
sulų iš viso nėra. Pastaruoju laiku Buenos Aires įsisteigė lietuvių inicia
tyva Baltu.Komitetas Emigracijos Reikalams ir jau gavo Imigracijos ‘Direkci- 

,jos pripažinimą, šio komiteto uždavinys bus sudaryti norinčių emigruoti į
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i .Argentinos valstybe sęrašus ir rūpintis jų vizų gavimu ir perkėlimu, ppei* 
n an. t. anksčiau minėtą nuostatą. Komitetas prisiima atsakomybę už apie inigruo-

- jantį pateiktu žinių tikrumą, garantuoja, kad atvykstantis nebus jokią pras
me valstybei našta ir tuojau perima savo globon. Šiuo metu Komitetas yra dar 
organizavimosi stadijoje, tačiau greitu laiku tikisi pradėti fiktyviai veik
ti-. Reikia tikėtis, kad šio komiteto pagalba, daugeliui imigracija, i .Argentina 
palengvės. ‘ ‘ '

Lietuvių protestas, Š.m, rugp. 12 d. Ekon. ir Soc. 
Un Taryboje sovietų atstovas priekaištavo Brazilijos ir Argentinos valsty
bėms, kad šios išvietintus asmenis naudoja, kaip pigią darbo jėgą. įžeisti 
lietuviai DP po karo atvykę i Argentiną paskelbė deklaracija, kurioj’e pareiš
kė griežčiausią protestą.dėl Argentinos įžeidimo iš sovietų delegato pusės 
ir nustebimą, kad tie ponai, kurie atėmė "lietuviams tėvynę ir namus drįsta 
^ėtis Lietuvių ir kitų išvietintųjų gynėjais ir melagingai jižpuldinė ti "lais
vės šalis, Taip pat pareiškė savo susižavėjimą Argentinos svetingumu, su ku
riuo jie buvo šiam krašte priimti ir dabar yra įsijungę į to laisvo krašto 
gyventojų.eiles. Ši lietuvių deklaracija nuskambėjo Argentinos radijo bango
mis. Ji buvo pasiųsta visų Amerikos kontihento valstybių žiniai. Amerika gy
ventojai tą lietuvių mostą priėmė su malonia nustebimu ir simpatija.

KANADA. -

Cituojame vieną laišką gautą iš pirmųjų nuvykusių Kanadon;
"Liepos 31 d. priplaukėm Kanados pakraščius... Mes plaukėme lygiai 8 

dienas ir naktis, tačiau kelionė laivu buvo labai, o labai laiminga. Retas 
kuris ir sirgo, nes jūra buvo labai rami. Išlaipinimas užtruko iki 9 vai. po 
pietų. Formalumai - buvo tik vizų, patikrinimas, ir į knygas įregistravimas. 
■Jokiųm kratų nebuvo.

Pradžiai visiems davė po 9 dol. ir'.rūkalų. Apie 9 vai, išėję iš Imi
gracijos įstaigos, pamatėme, kad čia tikrai gyvenama žmoniškai, taip, kaip 
gyvenome prieš karą Lietuvoj.

Nusiįii’kom laikraščių, kurie buvo pilni straipsnių apie mus. Apie tai 
rašė visa Kanados spauda ir pi mus labai palankiai sutiko. Laikraščiai įsi
dėjo net mūsų nuomonę rusų atžvilgiu ir nuomonę apie tai, ką mes galvoj are 
apie ateitį.

Tą patį vakarą traukiniu išvažiavome darbovietės link. Kryptis Mc 
Adam, Montreal ir tol"yn. Vietovės apgyventos labai retai, bet susisiekimas 
yra: geležinkelis, plentas, jei ne - laivas, hidroplanas, arba - pėsčiom. 
Nakvojom traukiny, Rugp. 3 ČL. jau plaukėme laivu, ar keltu - net nežinau, 

■kaip jį pavadinti. Už poros vai. išlipom ir 6 km. drožėm pėsčiomis. 10 vai. 
30 min." pasiekėme paskyrimo vietą. Daiktus atvežė.

Vietos pirmieji įspūdžiai: gyvenamieji namai - iš rąstų, kaip Lietu
voj pirtys, tačiau apšvietimas - elektra. Šioks toks dušas, prausykla. Skal
biniai bus išplauti. Maistas geras, švariai ir skaniai pagamintas. Uždarbis 
- 6 dol. ir 20 centų per dieną. Teks išleisti 1 dol ir 20 centų per dieną 
maistui ir butui ir /maždaug/1" dol. - drabužiams. Visa kita /ę dol./ turėtų 
likti. Gaminame popirmalkes. Pirmą.mėnesį dirbsime padieniui, o paskui - a- 
kordiniai. Artimiausias nuo mūsų miestelis - 200 km.

Čia radome I9 ukrainiečių, kurie dirba nao 1918 metų, Ir jie čia at
sirado, kaip pabėgėliai nuo bolševikų. Taip pat čia dirba dar 10 kitokių ir 
ries 70 lietuvių."

Laiško autorius pataria, visiems lietuviams bet kokiems darbams važiuo
ti Kanadon, įspėdamas tiktai, kad svajotojams čia ne vieta. Reikia dirbti. 
O kur nereikia?
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AIGIPTAS. 4

Žemė, karią tik iš 10 D i e v o į s ak y m ų 
Pažinojome. Tai laikai. Ir kur tas lietuvis tremtinys neatsiranda. 
Štai, Amerikos lietuvių, laikraštį "Dirvą" pasiekė lietuvių laiškai iš Aigip- 
to.^Kokiais keliais jie i ta krašte pateko? Tai liotuvos ūkininkaičiai, vo
kiečių nugabenti-ir Italijos1, fronte už "Naująją Europą" kovo ją,kariai, Ne
labai noriai jie ten kovojo ir ncFrsi ieškojo progų patekti alijantų nelais
vėn, kas, pagaliau, vieną tamsią naktį jiems ir pavyko. Pateko pas anglus^ 
kurie priėmė juos nei šiitai, nei šaltai. Susodino į sunkvežimius ir nuvežė 
Neapoliu, iš kur. po mėnesio per Toriną išplaukė į Afriką, Prieš pat 1344 n« 
Kalėdas šaunieji belaisviai perplaukė Suezo kanalą, kurio niekaip neįstengė 
perplaukti Hitleris su Mussoliniu,.. Atsidūrė Aigipte. Jau treti metai jame. 
Karšta, pietų saulė kaitina smarkiai. Nekurie išvažiavo į Sibirą atsivėdin
ti. Labai blogai lietuviai Aigipte nesijaučia. Tik pabodo karštis ir smė
lis. Dirba 8 vai. į parą. Valgyti gauna gerai, tikisi, kad daug geriau, ne
gu, lietuviai Vokietijoje. I Vokietiją važiuoti nenori. Dirbti sunkiai neten
ka. Iš stovyklos gali išeiti be jokios apsaugos 8 km. radijuse. Išeiti iš 
belaisviu stovyklos,. mano, būtų nebloga, bet teiraitis, kada, paleis, vengia, 
nes kils klausimas, kur eiti ir ka veikti. Yra jų ten 33, Pati stovyklas 
yra internacionalinė , visi būvą "Naujosios Europos" kariai. Kalba tarp sa
ves vokiškai. Lageris panašus i Lietuvos skautų stovyklą su skirtum, kad 
stovyklaujama jau treti metai. '"Stovyklą belaisviai išsidabino gėlėmis, pa
puošė pačių pasidarytomis st Dvylomis. ,į rytus nuo stovyklos mėlynuoja mis
tiški Sinajaus kalnai.

Nepaprastai yra pasiilgę tėvynės-, savų žmonių, ypač sesių lietuvai
čių ir lietuviškos spaudos. Niekada, nemato -europiečių moterų. Vietinės fe- 
la.chės vaikšto veidą uždangalu.uždengusios ir yra savo vyrų labai saugomos, 
tačiau turint pinigų moterį /vietinę/ galima nusipirkti. Kaina maždaug 30 
svarų. .žydai jomis ir prekiauja. •

Nors ir nėra taip bloga., tačiau džiaugiasi sužinoję min. Balučio adrer 
są ir laukia, kada jis išves juos "iš nelaisvės namų, iš Aigipto žemės-"...

Minėtiems tautiečiams galima rašyti ir siųsti spaudą adresu Petras 
Janischis Nr. 178777 c/o Chief P.O.W. Postai Center Middle East, Lager 380/0,

SIBIRAS.

Lietuvi ai . Tul-U’r ale , Pro hermetišką "geležine
uždangą" praspruko dar viena žinia apie žiaurumus Sovietų Sąjungos ribose.
Šį-kartą ją suteikė vienas rusų belaisvėje būvąs vokietys. Jis yra buvęs- 
Tul-Urafo darbo stovykloje. Ši stovykla randasi prie Uralo upės Ma.gnitogors- 
ko srityje ir priklauso antrinei "Gorskio" darbo stovyklų grupei. Šioje 
79 km. ilgio ir 49 km. pločio pilkų barakų su daugybe dirbtuvių bei fabrikų 
stovykloje randasi apie pusantro milijono tremtinių iš įvairių’"Rytų Europos 
sričių. Tarp jų. ir baltai. . v 1

* T> ' n . * 1 n • __ J -i I _• %* • 1 vz J _ • _ ___Didesnė 'dalis lietuvių atgabenta į šią stovyklą 1946 m. Atvežtosios
šeimos buvo tuojau išskirtos ir griežtai izoliuotos. 1'347 m. pavasarį į sto
vyklą buvo atgabentos lietuvių partizanų šeimos. Tremtiniai dirba kalnų pra
monėj1/, įvairių metalų kasyklose ir ginklų pramonės fabrikuose. Dirbama 2 
pamainom po 12 vai. į‘parą, Tremtiniai gauna, pasakiškai bloga maistą. Pats 
pasakotojas atrodo- žiauriai iškankintas ir išbadėjęs. 12-18 metų vaikai mo
komi karinio parengimo. Apmokymą atlieka būvą vokiečių armijos ginkluoti ka
riai. Šie kariai yra taip vadinamos "Laisvosios Vokietijos Armijos", kuri su
daryta iš buv.' gen. Paulaus ir gen Seydlitzo ir .dabar yra 1 mil. vyrų .dydžio, 
nariai. Jie taip -pat atlieka ir stovyklos saugo j iro funkcijas., ■
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--------------------------v -į ---------------------------- --------------- --- — — ----- ~ — t
Kopenhagoj ir .apylinkėse gyvenančius lietuvius. Danijos Rau- 
.... --------- ---  _ , . a. ---- -j -• -- •=- ->-• - tokia

dar ne

Lietuvių Kultūrinė Organizacija. Mū
sų tautiečiai Danijoje, jau trečius metus nešdami Danų Raudonojo Kryžiaus 
uždėtą. vargo naštą pagaliau susibūrė į Kultūrinės Veiklos Sambūrį "Romuvą" 
Romuva apima 1 j 
donoje Kryžiaus stovyklose gyveną lietuviai jau ir anksčiau šiokia 
kultūrinę veikla pasireikšdavo, tačiau jokio organizacinio vieneto 
buvo susikūrę. Naujam sambūriui geriausios sėkmės!

u s" K b b e n h .a v n " • a p- i e b ei t i e č i ų v e r g 
Malonu, kad ir pačioj Danijoj vietinių gyventojų tarpe atsiranda balsų , 
kurie pasišauna protestui prieš Danų Raudonojo Kryžiaus baltiečiams daro
mas, visokias neteisybes'ir skriaudas. Rimtą ir ilgą protesto straipsnį 
įsidėjo Kopenhagos dienraštis "Kbbenhavn". Straipsnio autorius ieško priė- 
ž‘asčių, dėl kurių balt.iečiai nelegaliai bėga iš Danijos Švėdijon. Ir pats 
atsako, iliustruodamas žiauriais bet teisingais pavyzdžiais. Pabėgėliams 
Danijoje yra suteiktos teisės lygios dane teisėms, bot, deja, tik ant po- ■ 
pierio. Praktikoje pabėgėliai, ypač pebeltiečiai, yra danų Raudonojo Kry- 

••žįaus, danų darbo įstaigų ir pačių darbdavių nežmoniškai išnaudo jami ir 
skriaudžiami. Jie. priversti gyventi stovyklose ir už butą mokėti daugia.il, 
negu kainuoja prabangiausi butai, jie gauna maistą tik stovyklos virtūvė- 

^je, maistą labai'prastą ir visiškai nevertą tų pinigų, kuriuos jie iš sąvo 
uždarbio ■ privalo už jį ‘sumokėti.' Kortelių jiems specialiai neduoda,.nes 

; tuombt sumažėtų galimybės iš tų vargšų pasipelnyti. Gi tekstilės gaminiams 
’ ir avalynei pirkti leidimų jie‘visiškai negauna, nors,turėdami lygias tei

ses su danu, privalėtų tuo‘s leidimus gauti. Nenorėdami atrodyti visiškai 
.„-nuskurę, drabuž-ius ir avėlyną perkasi juodoje rinkoje, kas su jų skurdžiu.

'..uždarbiu yra labai sunku. Be‘šių laikraštis mini dar visą eile D.R.K. ir 
. ypač jo pabėgėlių skyriaus viršininkės Esther Ammundsen, kurią patys'dahai 

;vadina "kuprota komuniste"j pabaitrečiams Danijoje daromų neteisybių.

ŠVEDIJA.

H a lvs t a h a m m a r . š.m.ųrugpiūčio- 24 d. Halstahamnare įsi
steigė L.D. Švedijoje.naujas skyrius. Šiam skyriui priklauso 12 norių. į 
valdybą išrinkti: Povilas Seineris - pirmininkas, Vytautas Repšy s.- sekre
torius, Juozas Kapočius- ižd, Valdybos narys - St. Kapočius. Tą pačią die
ną Heistahemmare lenkėsi C.- Valdybos atstovei ir tautiečiams padarė prane
šimą apie Draugijos veiklą ir epie aktualius einamuosius reikalus,.

E s k i 1 s t u n e . Š.m. rugsėjo 7 d. Eskilstunoje apsilankė C. 
Valdybos atstovai. Ta proga įvyko bendras posėdis su L.D. Švedijoje Eskils- 
tunos skyriaus valdyba ir buvo aptarti Draugijos bei veiklos reikalai, pa
sidalinta nuomonėmis. įvykusiame Eskilstuncs lietuvių kolonijos susirinki- 
mc L.D.Š. Centro Valdybos atstovas padarė pranešimą ir paragino tautiečius 
gyvesnei kultūrinei bei tautinei veiklai.

S' t o c k h o 1 m a s . Švedijos patekę buvusieji vokiečiu koncen
tracijos stovyklų politinis kaliniai /įvairių tautybių/ š.m. rugsėjo mėn. 
20 d. Stockholmė įvykusiam susirinkime aptarė bendrus organizacinius ir 
buv. politinių kalinių teisių reikalus. Iškelta ir svarstyta daug klausimų 
Susirinkimas praėjo gražioje sutarime dvasioje.

,' V. . ■"
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■ . ĮVAIRIOS ŽINIOS -

Buvusieji Voki.etijos satelitai 
susilaukė taikos-

Sio mėnesio viduryje gailį gale buvo ratifikuotos taikos sutartys su 
buvusiais Vokietijos satelitais-' Italija, Bulgarija, Rumunija, Vengrija ir 
Suomija, Vakarų Demokratijos jau žymiai ankščiau buvo pranesusios, kad jos 
yra .pasiruošusios kiekvienu metu tai padaryti, delsė tik Sov. Sųjmaga, Tik 
kai JAV padarė nelauktų pareiškimą, kad savo karines Įgulas dar kartų palie
kanti Italijoje žiemavot,o tam priežastimi esųs kaip ilk taikos sutartiesne- 
ratifikavimas,Sov. Sųjunga taip pat visiškai nelauktai pasistengė šitų prie
žastį pasalinti, v ,

Su didele pompa taikos dovanojimo iškilmes buvo "apvaikščiotos” Mask
voje - pats Molotovas auksu siūtoj uniformoj teikėsi dalyvauti, kukliau šį •_ 
reikalų atliko Vakarų; diplomatai Paryžiuje. .

• ’Buvo satelitų nuotaikos taip pat^zymiai skyrėsė, taika atgaunant. Buv., 
vokiečių satelitai - šiuo metu tapę bolševikų satelitais: Bulgarija, Rumuni
ja,. Vengrija ir Suomija, kelias dienas švente taikos šventų - vėliavų iškė
limu, demonstracijomis ir "džiaugsmo telegramomis jų atžymėdami. Italija gi 
paslelbė liūdesio ir susikaupimo dienų - "primestų neteisingų" taika prievar
ta priimdama. Vienintelis italas, dalyvavus taikos sutarties 'ratifikavimo

_ akta Paryžiuje, buvo vieno italų laikraščio korespondentas.
Nevienodos ir buvusių satelitų sųlygos viduje:. ■
B.ulgarijų, R u m u n į j ų oir Vengri' j ų per du 

sovietinės okupacijos metų pavyko visiškai "išlaisvinti" sovietų armijos dur
tuvais ir NKVD visaliamenč’ia parama0 Pasaulis buvo liudininkas "laisvų demo
kratinių" rinkimų, "liaudiesvvalia išreiškiančiu" vyriausybių sudarymo ... 
ir šiuo 'metu prie galo einančio "fašistinio ir kapitalistinio" elemento lik
vidavimo. Bulgarijoj e "Patkov'o procesas" baigtas - pats Petkovas, nežiūrint 
JAV, Anglijos, Prancūzijos vyriausybių, pasaulio viešosios opinijos protestų 
nužudytas.Naujas procesas prieš "fašistinę karininkų juntu" pradėtas...Rumu
nijoj Maniu laukia save.-dienos, o Vengrijoj vyksta tas pat.prieš "svetimų 
valstybių, agentus"."Dvimetis laisvinimo" planas šiuose kraštuose įvykdytas 
pilnumoj.’

v Sunkiau sekas "apsidirbti" su S u.o m i ja. Tam nėra tinkamų sąlygų — 
bolševikai.nebuvo šio krašto okupavę - teturi tik savo įgulas, griežtai ri
botose bazėse ir savo komisija, kuri po sutarties ratifikavimo išvyko.Tiesa 
Leino sukūrė efektyvių "saugumo policijų? bet vis tik lig šiol jai nepavyko 
opozicijos likviduoti. Suomiams"virškinti" rusai. turivir kitu priemonių - pir
moj eilej taikos sutarties sąlygas-’ reparacijų ir "fašistiniu organizacijų1' 
uždraudimo punktuose. Šitomis priemonėmis.ir naudojamasi. Prieš pat.taikos 
sutarties ratifikavimų Suomijos, vyriausybė gavo notų, paremtų gausiais, doku
mentais, kad Suomijoje dar.ir šiandien egzistuojančios "fašistinės" organi-• 
zacijos,Tokiomis "fašistinėmis" organizacijomis esančios dešiniųjų ir radika
lų jaunimo organizacijos. Antru atveju, pasinaudojant suomių komunistų nuo
lat keliamais "laukiniais" streikais/be profesinių sąjungų pritarimo/,' sten
giamasi _sųkliudy t i reparacijų mokėjimų. Po taikos ‘'sutartie s ratifikavimo to
kio pobūdžio streikai nauju Impulsu pradėjo terorizuoti Suomijos ekonominį'., 
gyvenimų. Bet vis tik "dvimečio" planas čia dar nebaigtas... . , .

• .•■ Visiškai kitaip gyvenimas atrodo I t a 1 i j o j e. Po pavasari įvyku
sios vyriausybės krizes Italija aiškiai pasuko.į Vakarus. Komunistai iš vy
riausybės buvo pašalinti. Naujoj vyi’io.usybėj tėra tik Krikš. Demokratų parti
jos atstovai ir nepartiniai specialistai. Sunkias dienas pergyvena šiandien 
Italija. Sunkių ekonominę krašto būklę dar labiau sunkina komunistų organi-

-

. / .'1 i.-:'.fvs./.’
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.zuojami streikai. Vyriausybė nuolat grasoma naujo "žygio įvRomų" tiek iš , 
; kraštutinių dešiniųjų, tiek, ir is komunistų/ gal daugiau is pastarųjų# puses. 

. 'Komunistų vadas Togliatti paskutiniu metu ypatingai. išvystė savo akcijų prieš 
De Gaspari vyriausybę - visoje eilėje mitingų saukdamas Italijos"liaudį" ko
von prieš "amerikoniškąjį kapitalizmų" siekiantį pavergti Italijos tautę,, 
.Savo žodžių svarumui pažymėti Togliatti priminė ir tai, kad kalnuosevjis turįs 
35 000 partįzanų... Taigi tereikia tik vieno -.JAV karinių dalinių išsikraus
tymo. Tačiau,.JAV karinės pajėgos Italijoje tebėra, o Togliatti paskutinioji 
akcija rikošetu pataikė jam pačiam -dvejojusieji Italijos socialistai pasmer
kė, šio meto komunistų akcijų, iš visų Italijos politinių grupių teliko tik 
Nenni pats kairysis socialistų-sparnas, kuris dar "tebeflirtuoja" su komunis
tais, Savo nusistatymą italai mėgsta pareikšti demonstruodami. Kaip„paskuti- 
nės žinios įs Italijos kalba, demonstravo jie ir paskutiniu metu "ųž Do Gas
pari" ir "už Togliatti" - šį kartą santykis tarp demonstrantų skaičiaus buvęs

’ ’ ypatingai žymus pastarojo nenaudaia0 ir tarptautinėj plotmėj Italijos reika
lai žymiai taisosi - pirmosios sumos iŠ "Marshall1io plano" be abejo teksian
čios Italijai,ir "primestosios taikos" sųlygų revizijos reikalas JAV pastan
gomis keliamas JTO forume.Dėl to ir Togliatti nerimsta*. dėl to ir^Maskva ner- 
vuojasi, matydama savo "dvimečio planų" Italijoje visiškai sugniuztant..,

. .•/'"Dancigas" prie Viduržemio jūros

•neramiai pradėjo savo pirmųsias dienas. Taikos sutartis ratifikavus Jugosla
vijos karinės pajėgos užėmė jai tekusių šiaurės rytų Italijos dalį. Tų pat. 
dienų savo istorijų pradėjo ir laisvasis^Triesto uostas .- šio pokario Danci
gas, Jau. pirmųjų dienų prasidėjo ir visiškai "aktyvi" svetimųjų jėgų veikla 
-demonstracijos ir muštynės tarp demonstruojančių, bombų sprogimai ir tam 
lygūs veiksmai. -

s Laisvojo miesto tvarkų daboti ir jį administruoti turėtų JTO per savo
paskirtų gubernatorių. Tačiau lig šiol toks nesurastas šioje ašarų pakalnėje 
-tinkųs Sov, Sujungei, netinka Vakarams, o tinkąs Vakarams, netinka.Sovietams.

.i Laisvojo uosto sienas kol kas saugo JAV kariniai daliniai. Pirmieji įspūdžiai 
iš jų susitikimo su Tito vyrais nėra puikus - Tito vyrai jau suspėjo "pasi
imt" vienų amerikonų karininkų su keliais kariais, o Tito vyriausybe jau su
spėjo pareikalaut' ir "sienų revizijos" nes amerikonai esu okupavę tam tikrų 
dalį Jugoslavijai priklausančios teritorijos. , .

Ekonominiai uostui klestėti kol kas sųlygų taip pat nėr, nes del ne- 
■ ramumų niekas nenori naudotis šiuo uostu, mieliau rinkdamies kitus Vidurže

mio, ar net Vokietijos,uostus. Taciau^uostas .turi vieną neabejotinų savybę, 
kokių turėjo ir Dancigas, - būti priezastimi/tarp kitų# treciojo pasaulinio 

■ ; karo.

JTO pilnaties sesija
. . - -i

Pasaulis su nekantrumu ir su nerimu sitos sesijos lauke. Rusų laikyse
na ir nuolatinis veto teisės naudoj imas-Saugumo"Taryboj, atrodo, galutinai, 
įtikino visas tautas, esančias "šiapus geležinės uždangos", kad toliau taip 

• tęstis negali, norint vienų kartų baigti chaosų tarptautiniuos sentikiuos.
Šito visas pasaulis jau du metai nekantriai laukia. v ’’

. Pasaulio pasidalinimas į dvi dalis, į du valstybių blokus šių metų 
begyje tapo įvykusiu faktu. Tik kelios valstybės dar vis tebemėgina islavįruot 
tarp Rytų ir“Vakarų, konkrečiais atvejais vis tik nueidamos su Vakarais, š’ių 
dviejų "pasaulių" - Vakarų Demokratijų, vadovaujamų JAV, ir Rytų "Demokratijų," 
vadovaujamų SSSR, galutinio susirėmimo diplomatinėj plotmėj, kuris natūra
liai turi įvykt kaip tik šioj sesijoj, ir buvo visų laukiama su nerimu. Su
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nerimu - Šio susidūrimo išdavoj tėra dvi galimybės*’ arba pavyks surasti koke 
nors kompromisinis kelias, kam/drųsiai galime tvirtinti, niekas pasaulyje ne
tiki, arba ant jau praktikoje 'įvykusio suskilimo .bus uždėtas "teisinis” Štam
pas* 0 pastaruoju atvejų artimesnėj, ar tolimesnėj ateity vaidenas ir trečio
jo pasaulinio karo šmėkla, apie kurių šių dienų pasaulio spauda vis dažniau 
rašyti mėgsta* . . ,

Pirmieji plenumo posėdžiai parodė, kad kompromisinis kelias surasti 
net nemėginama. JAV uzs. reikalų ministeris.Marshall’iš savo kalboje ,, nevarto*? 
ję "vienos" valstybės ar "žinomos” valstybės sųvokų, bet aiškiai pabrėžė - 
uz dabartine netvarką, pasaulyje yra kalta sovietų destruktyvi politika, o 
už įvykius Graikijoj °- šio krašto šiaurės kaimynai: Jugoslavija, Bulgarija ir 
Albanija*Aiškiai nusakė ir JAV nusistatymą/ visais "degančiais" pasaulio klau- 
mais* nepriklausomybė Korėjai, Palestinos 'padalinimas tarp žydų ir arabų, 
nuolatinės ^TO komisijos pasiuntimas Graikijon ir Graikijos siaurės sienų ap
sauga, o pačioje JTO-joje įsteigimas naujo organo, į kurį įeitų visos tautos’ 
ir kuriame jokia, tauta neturėtų veto teisės, pasaulio taikai saugoti.Tarptau
tiniam pasitikėjimui atstatyti, kad.butų įmanomas nusiginklavimas, Marshall 
pastatė tris sųįygas: taikos pasirašymas su Vokietija ir Japonija, JTO nuo
savos kariuomenės įkūrimas ir" vienybė dėl tarptautinės atomo kontrolės*

Atsakydamas Marshall’iui Višinskis apkaltino JAV ir Anglijįlaužant JTOv 
statutą ir principusir duodant globų elementams, kurstantiems naujų^karų prieš 
"taikų" mylinčias tautas.Korėjos klausimo kėlimas JTo-joje esųs laužymas Mask
vos susitarimo, Graikijos kaimynų apkaltinimas - be pagrindo ir neįtikėtinas, 
o naujo organo taikai ir saugumui palaikyt kūrimas - laužymas JTO statuto* 
Plenumui pasiūlė: pasmerkti naujo karo propogandų, kuri reakcinių sluoksnių 
visomis priemonėmis per radio, spaudų ir kino varoma visoj eilėj 'kraštų, ypa
tingai JAV, Turkijoj ir Graikijoj prieš "taikų mylinčius" kraštus^paraginti 
visas valstybes, kad būtų uždrausta tokia karo kurstytojų propogųndaj kaip 
galint greičiau įgyvendinti JTO nutarimus dėl ginklavimosi suvaržymo ir del 
atominio ir kitų masinio naikinimo ginklų sunaikinimo.

Laike dviejų sųvaicių tūrėjo progos ir kitų valstybių atstovai pakal
bėt. iiaO Neil - Anglijos atstovas - tų progų išnaudojo, nelaiktai griežtu to- 

’ nu atsakydamas Višinskiu! ir tvirtai' paremdamas Marshallįį.Jo pasisakymu ir 

neleido plenumo pirmininkas, - „ -___
lūpomis kalba, vis tik yra nereikšmingi.

Ateityje tereikia laukti konkrečių plenumo nutarimų.

Alban ivj oj mirties s p r e n d į’ m a i.
. Albanijoj iš 24- asmenų, apkaltintų sumoksiu pries vyriausybę, v16 nu

teista mirti. Sąmokslininką! ruošė perversmų. Instrukcijas gaudavę is anglo - 
amerikiečių komisijos. Pagal "liudininkų" parodymus, . perversmas turėjęs 
įvykti 194-6 m. rugsėjo 9 d. Skutari mieste. Po trijų dienų, miestų sųmoksli- 
ninkams paėmus, amerikiečiai turėję išlaipinti .savo dalinius.

Kone, stovyklos rusų zonoje Vokietijoj

Pagal International Rescue and Relief Committee raportų šiuo metu Rytų 
J -- ’ 1b stovyklų: Fuenfeichen, Jamlitz, Sachsenhausen,

Torgau, ..Buchenwald, Muhlberg-Elbe, Altenberg-Elbe,Bautzen, 
Beriin-Hohenschonhausen. Visi kone, lageriai yra rusų

Buchenwald's yra 11 000 kalinamųjų, tarp jų 
oOO Vokietijos socialdemokratų ir 200 komuniptų. Be to ruošiami dar du kone* 
"1 r"}. T*T r"). "1 i’Jl f"* 1 T* d* Q 'I mi A Art ** •

iksmo pabaigą šiam spektakly. Višinskiu! atsikirsti 
kas, o jo^satelitų balsai, nors visiems aišku, kas jų

Vokietijoj veikia 12 kone 
Frankfurt an. Oder, 
Altenhain, Schwerin ir Bl.__
čiuptosios policijos priežiūroje

lageriai Mecklemburg’e ir Sachsuose
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ŠVEDŲ SPAUDA RAŠO

Konoentracij o b stovyklos Rusijoje

Tokia^ahtrašte pavadino "DAGENS NYHETER" savo š. m. rugsėjo 2 d įžan
ginį. Laikraštis išeina iš nesenai pasirodžiusios knygos, Dallin and Nicola- 
ovsky, FORCED LABOR IN SOVIET RUSSIA, Yale University press;. Trumpai, bet kon
centruotai nupasakojama kai kurios svarbesnės knygos vietos. Prie straipsnio 
pridėtas ir žemėlapis su koncentracijos stovyklomis Rusijoje. Baigdamas straips
nį laikraštis reflektuoja:

"Priešvtuos vergu darbiu aprašymu^, kaip ir prieš daugelį kitų rusų dik
tatūros apraišką, daugelis žiuri skeptiškai ir su tam tikru patogumu. Tų gal
voseną ir tų jausmą, galimu maždaug šiaip išreikšti: negalima juk būti tikram^ 
ar šie šiaurūs aprašymai tikri, ar ne. Tikrai^nesmagu tikėti į jų tikruma. Is 
dalies skaudu juk ir klausytį apie žmonių kančias, o ypač kad nieko negalima 
padaryti joms palengvinti, is dalies neramu^ kad tokia priespauda ir teroras 
kaip tik toje valstybėje, su kuria mūsų kraštas palaiko ir turėtų palaikyti 
gerus santykius. Kam šia, venkime tos dilemmos. Geriausia išeitis yra nieko 
nežinoti, t. y. šiuo atveju netikėti tuo, ko negalima įrodyti. Taigi nekreip
kime visai dėmesio į šiuos visokius rašinėjimus*. Laikydamies to per daug di
delio žmoniškumo, apsisprendė daugelis, gal būtir didelė dauguma švedų, kai 
klausimas lietė^nacizmų prieš dešimtį arba prieš penkerius metus. Buvo 'sakoma, 
kad visi tie nežmoniški pasakojimai, visa ta greuelpropaganda buvo, gal būt, 
plepalai, įžeidimas, iš Berlyno kanceliarijos neateidavo juk žinios apie kon
centracijos stovyklas, kankinimus bei žmonių užkankinimus. Kodėl gi nebūti 
kritišku prieš tuos, tokius neperkenciamus dalykus pasakojančius, tuo išlai
kyti savo pusiausvyrą ir likti dvasioje neutraliu. Tai yra bailumo ir per no
rimu nežinojimą bei netikrumų sųžinės suraminimo kelias.. Mūsų karta yra įspė
ta, ji neprivalėtų dar kartų tuo pačiu keliu eiti,"

Rusiškasis nacionalizmas

Siaurinėje Švedijoje išeinąs darbininkų socialistų laikraštis "NORR- 
LANDSFOLKET"vrugpiūčio 27 d. labai aštriai pasijuokia iš "Pravdos" straipsnio 
apie sovietišką "Herrenmensch" ..Laikraštis rašo:.

"Maskviškė "Pravda" prieš kokių sųvaitę įsidėįo straipsnį, kuris turi 
būti laikomas tipiška naujojo rusiško nacionalizmo išdava... ...Ir labiausiai 
atsilikus sovietinis žmogus yra visa galva aukštesnis už labiausiai išsivys
čiusį kapitalistinio pasaulio žmogų, nes šis pastaras!svyra kapitalizmo ver
gas’ .Daug idiotiškumų buvo rusųwvalstybės isnuomuotų rašeivų patiekta, bet 
sį trantų vargiai ar kas perviršys. v ■

Taigi kiekvienas rusas, kad ir didžiausias idiotas, stovi aukščiau uz 
bet kurį ismislingą vakarietį dėl to, kad idiotas rusas yra gimęs Rusijoje. 
Tas vakariečio ismislingumas yra bevertis tik dėl to, kad jis gyvena privataus 
kapitalizmo vergijoj,o tuo tarpu rusas idiotas turi prįvelegijų būti dešimte
riopai blogesnio valstybinio kapitalizmo vergu.Pagaliau: rusas - kad ir idio
tas rusas - yra skirtas valdyti visas tautas.

Is to galima pasijuokti, bet dar labiau reikėtų verkti dėl to.
Ar ne keista, kaip tas rusų jaunasis nacionalizmas, griebdamasis to

kių išsireiškimų, sutampa su hitlerišku idiotu,.galvojančiu apie vokiŠkųjį 
"Herrenmensch".

Abu šie mokslai yra karo sėklai),.
Toliau laikraštis nagrinėja,vokiškųjį "Ųerrenmensch" ir jo elgimųsi 

su kitomis tautomis ir kitomis rasėmis.,Laikraštis baigia: v
"0 dabar matome, kaip rusų bolševizmas kopijuoja vokiskųjį nacizmų, 

kaip kad vokiškasis nacizmas daug kų nusikopijavo is bolševizmo. Jie abu yra

48



4-8 ;

kūnas to paties^kūno ir kraujas to paties kraujo*
Dabar susinome, kad rusas idiotas, nekalbant apie normalius rusus, 

"dieviškajam" Stalinui nepervirsijamai vadovaujant, virsija visus-pasaulio 
žmonas* r. ..... . *

Rusu tautos .dh'omkteris yra taikus, visiškai prie|i$.gas vokiškajam, 
yjįiio koks p.B pasirodė antrame didžiajame kare. Bet kas žino, kąrusy vai- • 

'dalos cav\i^.nkam.s •totaL-itarinei valstybei -padedant -pasiseks padaryti iš rūsy 
tąutpsr'pi sterna jin i’A huedi 3 imas Š-ovinistėmis tezėmis, tekiomis kaip cituoto-.. 

' j i į- vis dėl to yra’ikaro eškla* Vieną/gražią dieną-gal ir taiki .rūsy tauta- 
persiimu mokslu apie ..rūsy ‘Terrenvolk" istorinę misija ir jos uždavinį .ugiii— 

"ini ir kalaviju po" pasaulį ’išplėsti stalinišką. palaimą* Tckiy tep;iy tikslus 
veda vis’.tik prie kuro* “ ’ . • ’ “ ' : ♦ ’ ’ ‘

Kartą socializmo-vienas iš paSiy kilniausiu uzdaviniy buvo i e-1
1 a *i” s v i "n t i ■ ■ žmoniją, duoti jai ‘ ' 1 a i -ė V y .pastovioje t a i-^k o- 
j e. Bet ateities’ taikai gresia ne tik kapitalistinis, Jai gresis ir bolse- . 
vietinis imperializmas* v’okieciy national s d o i a 1 i. z m a s ^buvo poli- - 
tinįs suklustoj imas; ■ siekiant karo ir užgrobimy interesu. Ir rusiškasis bol-. 
Ševizmaė aukščiausiame laipsnyje yra -politinis socializmo suklastojimas* Ar- 
ir gils grės pasaulio taikai,; į’ tą didįjį klausim?), tik ateitis tegali at šaky-, 
ti. fį; ■ ■'' •' ". ' ■ v' v .-y . . •

■ Pasaulin sociali etinio judėjimo vienaakis pirmyjij uždaviniu turety ■ 
■būti-'prasilaužti 'pro- ta' stalininką' geležinę;uždangą, sueiti į■kontaktą su ru
su tauta ir uaveikįi-ja_taikai ir “tikram socializmui* Sūkis ^niekada dau
giau karo" tol .nei-ssipildis,. kol rusu-tautos., masės ne susi jungs s-u- kity.tau- 
ty socialistinėmis ir taikos. šlekiancipmis-masėmis. bendram darbui karui su
trukdyti, . .-..-i-i ■ •). . ’ .... ’. .-’- ■ / č

K i r e i, n i m a ..si ’• p- r. i. e š u z s i .e n i e c- i u s •

Socialistu sindikalisty dienraštis "ARBKTAREIJ" rugsėjo 3 ižaniginia-. 
me gana aštriai atkelta vi etiniam komunisty^organuį ’"Ny Dą-g-vadindamas jį 
"rūsy spaudos organu Stockholm’e", o jo ki r ginimą, nauju komunistiniu Šlage
rių. "Ry Dag" .puola užsieniečius,, būk jie visi susispietąStockholm' e tuo bū
du ieŠuuk.dafti-i didelį-jrut.yv t rūkymą sostinėje*-Beveik visa Švedijos spauda-rea
gavo prieš tą komunistu užmetimą,' ypač už melagingą statistiką. ARBETEREN". ■ 
rašo: . ■ ... • ■ .. . -, . . . . - . v v ..

"Daug’nė skaityti*;nereikia,, tuoj aišky pasidaro,, ko laikraštis siekia 
ir kieno, reikalams jin. tarnaujja* Laikraščiui-širdį, ypačiai- spaudžia pąbal- 
tiešiai,.;kurie dideliais,būriais pabėgo čia iš.’ savo kraštu iš dalies, kai 
rusai, susidėję .su Hitleriu 1939 -■ Š-’i m.,.. okupavo Pabaltijo valstybes, is da
lies, kai vokiečiai 1$!|-1 m« įsiveržė į tuo s. kraštus, -ir., išvijo rusus i.rypaga- 
liau,.- .kai' rue<ii .19^5 K’-» vėl iš naujo . užėmė Pabaltijį, Pabaltieęiy. skaičius 
šiame-;krašte siekia ligi 0©0« Tai žmonės, kurie ,iŠ dalios b.ego-nuo; yokie- . 
c i y, •; i £'dalies nuo rūsy diktatūros* Rusu, vyriausybė ..laiko^giuos pabaltiecius 
savo.: pili eolais, taigi'rusu nuosavybe, todėl jie turėtu būti gra.zj.pti atgal-.- 
pyšitetūšį Staliną*. Rubalt-ice-iai. patys .gi .atsisako būti rusais., , nes. jie. ne- 
pripazystu rusu vyresnybės* Kiekvienus, k-ur-s. nėra valstybinio .idiotizmo pa
gautas, kad valstybė turi, absoliutine toisy ant. žmogaus,. negali šio .argumen
to -paneigti * iš? kitos pusės; .--j.i e .yra. čia kaipo, pabėgėliai*. Ju popieriai buvo 
svedy ^valdžios peržiūrėti' ir, jiems buvo duotas: leidimas apsigyventi* begali
ma papiduGti bolševiku kiršinimui niekinant juos fusįstus esant, xkadttuo bu- 
ty patenkintas savasis ponas Kremliuje^tKad. pubaitieciai daugumoje’begu nuo 
rusu po’pirinopios ’i/ivasij.os’Stalinui’’ULtleriuū bendradarbiaujant, .nėra kuo 
stebėtis^ nes apie -u.200- X300- ėstu, .lietuvi-y ir latviy buvo suki s ta. į kai ėji
mus, ą&ba .ištremti ve-rgy darbams*į-Sibirą ar į--kitas/Rusijos vietas* -
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■’ Žinoma, užsieniečiu antplūdis pasunkino:vbut'ą problemą tiek Stockholm'e . 
tiek kitur, bet tikrai būrą labai keista, jei^Švedai dėl to atsisėstu ir im
ti^ verkšlenti. Nelaimingi žmonės likimo buvo Čia suvyti iš visą kraštu, kai 
ten įvyko politinis laivo sudužimas* Ne dėl malonumo jie čia bego is savo 
gimtąją namą, su^šaknimis išrauti iŠ savo tėviškės žemės ir ant savęs apsi
ėmė visokias kančias ir skurdą... Mums teko išgyventi taikoje. Argi*mės ne
galėtume pakęsti tą nepatogumą, kuriuos pabėgėli.!} antplūdis gali iššaukti. >

• Be to didžioji tą pabėgėli!} dauguma jau įsijungė įvisuomenę, kaip 
produktyvūs jos nariai, gkundziamasi, kad trūksta darbo jėgos, o dabar štai 
pradėsim skustis tuo krašte atsiradusiu darbo jėgos prieaugliu."

Laikraštis baigia:
"Darbininkijoje seniau tarptautinis solidarumas tarp darbininką^buvo 

aukštai statomas. Jokio skirtumo tarp ruso ir švedo, prancūzo ir vokiečio, . 
anglo ar kokio kitos tautybės. Mes visi priklausom tai pačiai tarptautinei 
seimai -žmoniškumui. Mes visi privalom atsitraukti nuo nacionalizmo, vienos 
is tą puikiąją pajėgi} karui sukelti. Jei jau "Ny Dag" nori tuos nacionalisti
nius neapykantos jausmus ugdyti, tai ji Įjūri susilaukti ir tą atsakymu, ku
rio sis klastingas kelias užsipelno. Neužtenka paskui kiekvieną pabėgėlį 
drabstyti koliojimo.sį žodžius - fašistas, arba apkaltinti jį, uzspaudziant 
prieš Rusiją nusistaciusio antspaudu. Tas kelias taip nudėvėtas, jog jau vi
si} permatomas* : '

"D e m o k r a t i n i i}" moterį} m a s k c r a d a s

Taip pavadino "Pasaulinės demokratiniu motąją sąjungos" suvažiavimH, 
įvykusį šio mėnesio viduryje Stockholm's,' jau ąukšciau cituotasis sįndikalis- 
tą dienraštis "ARBETAREN" savo š. Mėn. .18 d. įžanginiame "Demokratiškosios" 
moterys". Tarp kitko^ten rašoma: ' ; " *

< "...Kairieji} švedą moterą sąjunga/šio suvažiavimo rengėja - Red. Past./ 
yra organizacija, kurios tikslas, sako, esąs "dirbti už aiškia ir atsakingu
mą •jaučiančią demokratiją, įkūnytą liaudies sąmonėje ir supratime, įstatymą 

-leidime ir visuomeniniame gyvenime",yra įsijungus į 194-5 m. įsikūrusią Pasau
linę demokratiniu moterų sąjungą, kuri savo ruožtu yra pseudoorganizacija 
bolsevikiškajai politikai. ' ‘ M

Ir tos pseudoorganizacijos kažkokia komisija susirinks posėdžiui par-, 
lamento patalpoje. Pajlamento patalpą užleidimas tai bolševikiškai pseūdoor-' 
ganizacijai bolševikiškai diktatūrai populiarizuoti yra taip pat lai£o žėnk- 
|aa* O gal taį'tarp socialdęmękratijoę ir bolševizmo augančio intymiskumo 
fenklasTvBet švedu tautos didžiuma kaz ar sutinką su tuo duosnumu demokrati- os priešams. Tmkiosą organizacijoms nereikia pašalpos, uz savęs jos turi . 
tokius ekonominius istekliąs, kad pačios gali patalpas ipsinuomuoti.

Tą spektaklį, kurį švedu moterą organizacija, reiškianti pretenziją 
į demokratinę,pristatys bolševikinę pasaulinę sąjungą diktatūrai palaikyti . 
kaip demokratinę, mes laikome nemandagiu ir politinę apgavyste. Toji mūsą 
karakteristika nepasikeis. Bus ir: vienas viešas posėdis, kur kitą kraštą’ ' 
moterys mokys stockhęlmiečius.demokratijos"..• '

To maskerado seimininkė Andrea Andrecn spaudai pareiškusi, kad tai 
sąjungai priklausą ir tie kraštai, kur demgkratija nesanti be negalavimą, 
kaip pvz., Šveicarija,vkur moterims„neleidžiama balsuoti, arba Amerika' su 
negrą problema. Dįenrastis tą pareiškimą vadina demagogija, kuri paprastai 
patiekiama is bolševiką kontroliuodamos pusės. Kaip ten bebūtą su Amerika ir • 
sveicarija,".•• bet visai kitaip su rusą moterą organizacija, 'kuri beveik 
viena ir sudaro tuos 82 milijonus organizacijos ąarią. Rusijoje negali eg
zistuoti kitoks politinis veikimas, kaip tik bolševikinis. Organizacija, kuri 
norėtą dirbti tikrajai demokratijai Rusijoje įvesti, tuojau butą sukista į 
kalėjimą arba į koncentracijos stovyklas, o jos nariai priskirti vergą kas-
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.tai* Rusijoje negalį egzistuoti kitos organizacijos, kaip tik tos, kurios iš
pažįsta karaliaujančiu diktatūra, kuri ištrina bet kokią demokratija. Kiek
viena organizacija Rusijoje kontroliuojama diktatūros politinio kontrolės 
aparato ir prižiūrima .valstybinės cękoš. Kiekviqną§ nuo diktatūros nukrypi
mas skaitomas veikimu prieš valstybės saugumą i r.‘as t r,lai baudžiamas. Kiekvie- 

t na orgariizacija .yra diktatūros padaras ir kaip organinė dalis- įjungta į tą 
; . diktatūrą. Todėl'logiškai yra visai negalima, kad rusą motėrą organizacija, 

įsijungus į pasaulinę sąjungą, galėtą savo įstatuos būti demokratinė arba 
dirbti.demokratijai. ‘Dėl tą špecifiską rusišką-sąlygą ji turi.veikti rusą-

.,diktdtūrąi ' ir jos politiniams tikslams’.’.. • ■ ■’• 
Užsimindamas apie minėtais- sąjungos rezoliuciją, -kurioje pabrėžiamas

- •• "reėpektad pagrindinėms žmogaus laisvėms", laikraštis klausia;. ."Kada, kur ir
kaip toji tarptautinė motorą sąjunga r e i k a 1 d' vo arba bent pareiškė no
rą, kad rusiškoji diktatūra respektuotą pagrindines žmogaus laisves?.Lygybė

. prieš. įstatymą,'1 t. y. lygybė pasiduoti diktatūrai, nėra jokia-"laisvė", nėra 
<;‘-;tąip\pat ir .jokia'"teisė-. Prie pagrindiniu žmogaus'teisią reikia priskirti

mintie s laisvę, žodžio : laisvą,;-koalicijos. laisvą, spaudos.-laisvą', sąžinės 
-,7S • laisvą ir t. t* Tik absoliučiai nenusimanąs durnelis gali teigti, kad torais
- teisėmia rusas pilietis pasinaudoja. '' :

.• Kra pasaulyje .daiktas, vadinamas" ’prekių suklastą jiraū. 'Prekės siūlomos 
• 7" suklastotu'’pavidalu, kad tuo galėtą pagauti paprastus zmonelius ant kabliuko 

-..i' tope.prekėms pirkti. Prėkią suklastojimas yra gana kriminalus veiksnys ir 
j tėldiskai baudžiamas. 0 tokios prekės yra didelis-jperteklįus- jau.ir taip, ir
;--‘- be jos didelės dalies galima visai apsieiti. Ir jeigu bolševikinė diktatūra 

patiekiama kaip demokratija, ar-tai nelygus veiksmas prekių‘suklastojimui? 
Tikrai keista, kad rusą'diktatūra suranda tiek- "intelektualą", .noriai tuo 
užsiimančią'.’

L ;.G.’ e; r b-. ■ 'T a u't į e c i..a m s
"• -p' i. a -n e s” a m:-ė , ’...k a-d p., ra i-.n ., V • -G y 1 .ys -,"-!-;L' D.. gį’ 0 •
. 'Va. 1 d .y b ai . p “r a s a -n t ,r S t a t e n s A. r b e -t knark-
- ;n. ą d}, s k. o m m i s s i o n " p i i t a r i *m u 'g a v. ą -s / a r c h y -
■ v i', n' į .• d ar b ą liet u. v,'i u re i - kai a. m s, - i’n, t e re s a n-

t u' s p r i i m. ą s.-.a v o .būt e/V a 1 h a į 1 a: va. g. e’ n 155,tr.k,
S t < o -.c k h o 1 '.m, '" ;.tęl.«' 62 05 20/ k a s d i- ę- n dar bjo ".v a 1 a n -

' 'rd o’m ,i ■ s,- .o '. 't,a/i p ;^p- a t a t s.a ko i r -r a'rš t ū b.e’s i -
■ l- k X ū-.|i p-, i a n t 'i- ė m si < . ' "" " Į" 7 -.

.' t''0 3 a- t r o. V a 1 d y b a

■ ■Redakcijos adresas:•
J.; - Lingį s,, Halsingegat. 20 , t r 

Stockholm
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