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Į ANTRUOSIUS METUo ĮKOPIANT

II METAI SPALIŲ MENUO

Štai į Tamstų rankas paleidžiame tryliktąjį "Pragiedruliu" numerį. 
Juo pradedame antruosius metus. Žinant tremties spaudos sopulingą kelią, 

■ vieneri metai yra, palyginti, ilgas laikotarpis - kiek per tokį laikotar
pį laįkrašžią yra sustoju ir sunyką. Nesigiriame nė mes, bet vilties ku
pini žengiame įateitį, nors laikai pikti, o žmonės dar piktesni.

Uždavinius ir siekius nusakėme pinnajame numery. Redakcinė kolegi
ja-, kuriai "Pragiedruliai" buvo patikėti, kiek sąlygos, aplinkybės, ištek
liai ir technika leido, stengėsi savo pasiimtą uždavinį kiek galima geriau 
atlikti.

Toji negausi lietuviškoji bendruomenė Švedijoje neturi,tos, gal 
būt, tos vienintėlės geros tremties sąlygos - gyventi kompaktiškai vieno
je vietoje, kur tautinis bei kultūrinis darbas daug našesnis. Lietuviai 
Švedijoje išsklaidyti po visą šį platų 'kraštą, įsijungą į švedą visuomene 
ir savo prakaitu pelno sau duoną. Atskiros oazės taip pat negausios. Todėl 
"Pragiedrulių" pagrindinis tikslas buvo laikyti tą lietuvybės žariją de
gančią visu geros valios lietuvių širdyse, duodanr jiems vieną kitą dei
mančiuką iš mūsų dailiosios kūrybos lobyno ir, kiek galimumai leido, vie
ną kitą nuotrupą iš musų kultūros bei istorijos. Gyvename Švedijoje, nau
dojamės šio krašto vaišingumu, bendraujame su to krašto žmonėmis, todėl 
mums svarbu Žinoti ir šio krašto pasiekti kultūriniai rezultatai. Retkar
čiais patiekėme ir jų po pluoštelį, nors gal ir ne toki je apintyje, kaip, 
galėjo būti. \ ■

Itin svarbų dėmėšį "Pragiedruliai" kreipė į musų kankinamos tautos 
bylą, stengdamiesi savo skaitytojus informuoti, kas mūsų vadovaujančių 
veiksnių Europoje ir Amerikoje veikiama ir kokios pastangos dedamos musų 
visų bendram ir vienintėliui troškimui - išlaisvinti pavergtą kraštą ir 
pfcįiems sugrįžti į išlaivintos tėviškės laukus. Stengėmės painformuoti ir 
kuo kitų tautų ir jų visu-.raenės prie šaky stovinčių žmonių buvo prisidėta 
tam musų visų didžiajam skausmui apraminti.

Kiek pajėgėme, mėginome savo skaitytojus supažindinti ir su svar
besniais įvykiais bei problemomis toje didžioje pasaulio politinėje maka
lynėje. 0 kad nors kiek galėtumėm sekti savo po visus keturis vėjus išblaš
kytų tautiečių darbus, pastangas a^įnašą į tą musų laisvės troškimų aruodą

Nacionailnė 
M.Mažvydo 
Biblioteka
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"Pragiedruliai" mėgino nors ir trumpai suminėti tremties gyvenimo svarbes
niuosius įvykius ir nuveiktusvbei užsimotus darbus, nepamiršdami taip pat 
ir kitų painformuoti ir apie Švedijos_lietuvių varomą barą.

Musų dienų pats didžiausias rūpestis ir pačios ilgiausios nemigo 
naktys_yra tai, kas vyksta mūsų pavergtoje tėvynėje. Toji geležini uždanga 
ties mūsų protėvių žeme gal pati storiausia ir labai liesios žinios iŠ ten 
mus pasiekia, bet kiek jų čia atkeliavo, "Pragiedruliai mėgino jomis pasida
linti ir su savo skaitytojais.

kiek tie visi mūsų geri norai ir užsimojimai pavyko, tesprendžia 
patys "Pragiedrulių" skaitytojai. Ir patys jaučiame, kad negalėjome pilnai 
savo pasiryžimų įvykdyti, nes darbo sąlygos buvo labai sunkios. Reikia at
siminti, kad redakcinėje kolegijoje nėra nė vieno laisvo žmogaus, kurs ga
lėtų savo'laiko ’didesnę dalį paskirti laikraščiui tvarkyti ir juo rūpintis. 
Visa darbo našta krito ant pečių tų žmonių, kurie savo pragyvenimo darbe 
turi kiaurą dieną išsėdėti. "Pragiedruliai" - tai nemigo naktų ir pilnuti
nio asmeninių malonumų ir patogumų atsisakymo vaisius.

Kai kurie čia, o ypač miftlie'ji "Pragiedrulių" skaitytojai užsieny 
dažnai pasiteirauja, kodėl laikraštis nespausdinamas spaustuvėje. Į tą malo
nų pageidavimą tegalime tik tiek pasakyti - nėra sąlygų. Laisvų tam atsida
vusių žmonių trūkumą jau minėjome, o be to ir ekonomine.pusė to neleidžia. 
Iš prenumeratos' joks laikraštis neišsiverčia, taigi ir "Pragiedruliai". Nei 
iš Amerikos lietuviui nei iŠ kitų fondų jie negauna nė skatiko, neturi jie 
nė mecenatų. Kiek prie prenumeratos pinigų trūkstą,- leidėjas - Lietuvių 
Draugija Švedijoje - turi surinkti privačiai, ir tai dažnai ne iš savųjų, 
o toks ėlgetavimas nevisada yra smagus. ' ''

Atsiranda tokių, kurie pastebi, kad "Pragiedrulių" turinys neįvai
rus , kad bendradarbių-kadras neįvairus. Redakcinė kolegija kiek galėdama 
stengiasi laikraštį paįvairinti, bet Čia skaudančią.širdimi reikia pripa
žinti, kad rinktiniai Švedijos intelegentai, sugebą valdyti.plunksną ir tu- 
rį spaudoje patyrimą ir'stažą, nė viena eilute nėra prie savo draugijos 
organo prisidėję, nekalbant jau apie ekonominę paradą. Jie, be abejojimo, 
turi savų motyvų, gal "principinių", gal kitokių, kuriuos jie aukščiau sta
to už bendrus šio krašto lietuvių visuomeninius■bei kultūrinius interesus. 
"Pragiedruliai" apsiėjo ir be jų patalkinihkavimo bei paramos, bet už tat 
iŠ kitur susilaukė musų darbą suprantančių, ir įvertinančių tautiečių tal
kos. ' . ■

■. Grumėmės su. įvairiais sunkumais beruošdami dirvą sėjai, išvarėme 
vagą, kokią pajėgėme tęsdami garbingo lietuviško spausdinto žodžio tradi
ciją. įkopę'į antruosius metus stengsi .ės ir toliau savo skaitytojų neap
vilti ir kiek aplinkybės leis laikraštį gerinti.

Užbaigę pirmuosius metus, jaučiame didžią padėką visiems "Pragied
rulių" bendradarbiams, rėmėjams, skaitytojams, kurie, nesigailėdami jiems 
Dievo duotų gėrybių, pasidalino jomis ir su mumis. Esame tvirtai įsitiki
nę, kad ir ateityje jie neatsisakys mums talkos, paramos bei patarimų ir 
tuo .padės mums varyti'naują vagą lietuvybei Švedijoje išlaikyti.

"PRAGIEDRULIŲ" Redakcinė kolegija
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Jurgis Baltrugait

IŠPLAUKIANTIEMS
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Rankas palaimai! Laikas jau, įspėta . 
Kūrėjau, stiprink ryžtį Tu drąsa 
Išplaukiantiems ton žemėm, kur Žadėta 
Kur amžių sapnas bus tikra tiesa...

Žmogaus kasdieniškojo būvio dalią, 
Jau pakeičia lemties skirta banga, 
Kad širdyje įžiebtų naują galią, 
Linksmai kad kiltų žemės šios danga.

Iš kranto liūdno, vienišojo laiko, 
taip slaptas šūkis, įžadas ugnies, 
Mus veda jūros pokylin be saiko, 
Platybėn jos, žvaigždynai be mirties.

Nevirpa audroje budri krūtinė, 
Ryžtim tarnauti nežiniai gyva... 
Mus Širdys kaupia valią geležinę, 
Prie mūsų stiebo - maisto vėliava!

Tad amen! Amen! Pareiga klajoklių 
Matuikit galią nežinios savos... 
Šviesusis Lieve - Lieve alkio duoklių, 
Žiaurus grasmingas - Live Tu kovos!

Išvertė Jonas V a 1 a i t
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■ Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, laikų, 
Broliai vargdieniai dejuoja
Nuo senų laikų

■  ' t . * ■. • 1 -

Ten močiutė užlingavo
Raudomis mane,
I krūtine skausmą savo

■

lietuvis netikėjo, 
belaisvis bus.'

apleistos pilys griūva

Girios ūžė ten, minėjo 
Praeities laikus, 
Kad 
Jog

Ten 
lAnt kalnų aukštai; 
"Milžinų ten kaulai pūva, 
Verkia jų kapai-.

l’Ten užaugau, iškentėjau 
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pakylėjau 
Vargdienių dūmas.

O to3 dūmos vargdieninės 
Graužia kai kada, 
Tartum rūdys geležinės 
Amžina žaizda,
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VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS 

.(Rašytoje 65 metę amžiaus sukaktį minint)

Dabar, kai supratau, kad man tos auksi
nas meilės nėra pasauly ir nebus, nežino- 

--- K .. jau kaip gyventi ir kam gyventi...
Šarūnas

Kai 1908 m. A.Herbačiauskas "Erškėčiu vainike" šuktelėjo: "Neiš
džiūvo ir niekados neišdžius tas musę taytybės šaltinis, iš kurio yra pa
semtos Lietuvos dainos, mitai, legendos!.." - lietuvię literatūron stipriais • 
Žingsniais kopė naujas kūrėjas - Vincas Krėvė Mickevičius..

Gimė jis 1882 m. spalię mėn. 17 d; Daonavoje: Subartonię kaime, 
Merkinės v. Dideli ir amžinai švokščią Subartonię miškai, romantiški Gil
šės, Gelovinės. ežerėliai, ramios tėviškės kapinaitės ant aukšto kranto, 
linksmas, dainuojąs jaunimas, senelię poringės ir padavimai, - visa tai 
nuo mažens veikė MickeiięJ 4kaip žmonės vadino,_sunaus Vincuko sielą.

Pagrindines rašto ir skaitymo žinias busimasis rašytojas gavo na
muose ir Merkinės pradžios mokykloje. Vėliau apsigyveno Vilniuje ir 1900 m.. 
Petrapilvje įsigijo keturię klasię baigimo pažymėjimą.

Kaip daugelis to meto lietuvię moksleivię, įstojo į kunigę semina
riją Vilniuje, kur mokėsi dvejis metus. Išstojęs iš seminarijos, toliau 
mokėsi privačiai, ir 1904 m. Kazanės gimnazijoje įsigijo brandos atestatą. 
Tais pačiais metais įstojo į Kijevo universitetą,.kur studijavo filologiją 
ir literatūrą. 1905 m. revoloucijos sutrukdytas, studijas tęsė Vienos ir 
Lvovo universitetuose, kol 1908 m. baigė universitetą ir įsigijo filosofi
jos daktaro laipsnį. Už dizertaciją apie indoeuropiečię protėvynę ir. kilmę 
Kijevo universitete gavo magistro laipsnį. Nesutikęs pereiti į pravoslavę 
tikėjimą, V.Mickevičius^; pagaliau, įsikūrė Baku ir iki 1920 m. dėstė lite
ratūrą realinėje gimnazijoje.

1919 m. V.Mickevičius buvo paskirtas Lietuvos atstovu Azerbeidžano 
respublikai, o jau 1920 m. grįžo į laisvą, pasiilgtą Lietuvą. Kurį laiką 
dirbo Švietimo Ministerijoje, redagavo "Skaitymę" žurnalą, o 1922 m._i-erė- 
jo į Kauno universitetą ir skaitė literatūros įvadą ir slavę literatūrą.

■I94O m., Lietuvą okupavus sovietams, liaudies vyriausybėje ėjo už- 
sienię reikalo ministerio pareigas. Negalėdamas suderinti savo tautinię 
paŽiūrę su svetimomis.’, komunistinėmis tendencijomis, ministerio postą pali- ‘ 
ko ir toliau dirbo universitete.

1944'm., kaip tremtinys, atsidūrė Austrijoje, iš kur 1947 m. pra
džioje emigravo į Jungtines Amerikos'Valstybes, kur viename, universitete 
skaito paskaitas.

Tiek sausę bijografinię žinię apie. V.Krėvės Mickevičiaus asmenį. 
Gilios erudicijos, stipraus intelekto, geros atminties ir pašau-
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linės literatūros žinovas V,Krėvė visą gyvenimą yra sau žmogus, mokąs į 
gyvenimą pažvelgti prityrusio psichologo akimis. Edi to jo kūryba - ir 
realistinės apysakos, ir romantiniai padavimai, ir dramatiniai kuriniai - 
vaizduoja netik aaiktus ir žmones, bet ir dvasią, gaubiančią ją pasaulį.

Savo realistinėje kūryboje V,Krėvė kaip gilus menininkas atidengia 
įdomią kaimiečio(Traibenio "Išsibarė", Rupeikos "žmoną pamokė", Dvainio 
"Vargingame gyvenime"), seno žmogaus primityvoCLapino "Skerdžiuje", Vaino- 
raus "Bedievyje"), žydokKušliaus "Silkėse"), močiutės^."Bobulės varguose"), 
vaikokPetriuko "Galvažudyje") sielą. Skaitydami, mes ne tik matome, girdi
me, bet ir jaučiamekartu su jais gyvename.

Romantinė V.Krėvės kūryba, išpuošta liaudies poetinėmis priemonė
mis, nukelia mus į senovės Lietuvą ir duoda progos pasigrožėti netik intri
guojančiu siužetu, netik iškeltą problemą tautiniu interpretavimui. plg.Gil- 
šą, Užkeiktą mergą), bet ir menišku medžiagos sudorojimu. Jaučiame naują, 
niekieno nesakytą žodį, jaučiame naujos lietuviškos sielos žmogą, o kartu 
ir gyvą, nemirštančią Lietuvą.

Dramos kuriniuose V.Krėvė savo kūrybinį pajėgumą vainikuoja nuosta
biu individą - sau žmonių interpretavimu, kartu pavaizduodamas ano meto 
Lietuvos dvasią ir‘papročius. Kaip Moljero dramą personažą vardai lig šiol . 
chrakterizuoja atkirą; tipą žmones - mizantropus, tartiufus, taip ir V.Krė
vės Šarūnas .telkia savyje visą kompleksą lietuviškojo išdidumo ir nerimo 
žymią. • •

Dzūką tarmė, kuria kalbama rašytojo tėviškėje, įgalino V.Krėvą 
praturtinti savo-raštą žodyną naujais, spalvingais provincijonalizmais. Jo 
kuriniuose apstu įvairią žodzią, kurie dar giliau apgaubia veikėjus lietu
viška dvasia ir nuotaikai.plg. .neroti, porinti, velėti, nusidarbuiti, iš
trėkti, apgurinti, topterėti, viešnagė, skujinė, rėknė ir t.t.).

Ir pati lietuvio psichika rašytojo subtiliai išanalizuota. Skerdžius 
Lapinas yra ne tik Žmogus primityvas, bet ir originalus žiniunas, kaip 
Vainorus - folosofas, mistikas, panteistas. Ją asmenyse prisikelia senoji'' 
pasaką ir padavimą Lietuva, kada "miško niekas nei sėjo, nei sodino, - pat
sai augo, kaip siena", kada ir su mirusiais kitaip santykiauta.

V.Krėvė ir šiandien teberašo:'jo_"Dangaus ir žemės sūnūs", kurio 
fragmentus spausdina nuo 1936 m., žada'būti, viso jo gyvenimo kūrinys. Rei
kia tikėti, kad JAV didžiajam mūsą klasikui bus sudarytos tinkamos sąlygos, 
kad.jis dar ne vienu kuriniu praturtintą mūsą literatūrą. -

• ilgiausią metą musą jubiliatui ir veikaus grįžimo į laisvą Tėvyną!

1947.X.13.
■ ' ' -O-į-O-Oi- . . • ...

■’ • . -O-O- . ■ . •
■ - • -O- ; ■ '■ • •

- ... Prisiekiu’pelenais tavo, mūsą tėvą pelenais, šventa ugnimi, 
kad•neužmiršiu tavo taką, kaip neužmiršiu ir tavąs, broli. Atkeršysiu tavo 
mirtį! Šarūne broli! Neišleisiu kardo iš savo ranką, kol sutrinsiu, kąip 
gyvatėms, sprandą visiems, kas bloga nori brangiausiai tėviškėlei!.. E vy
rai, jaunas aš! Daug.pajėgą mano krūtinėje, daugel darbo padarysiu, kas ne
si sapnavo ir Šarūnui. Jis Dainavoje vienas norėjo būti. Man maža Dainavos...

(Jaunojo Mindaugio priesaika prie Šarūno lavono iš
< . . Vinco Krėvės "ŠARŪNAS" )
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Buvo skaudūs ir sunkūs Dievo išrinktajai tautai metai: kraštą už
plūdo netikinčiųjų ir tikrojo pasaulio Kūrėjo nepažįstančiųjų minios.

Neapipjaustytieji svetimųjų dievų garbintojai nešvariomis pėdomis 
subjaurino šventąją Miestą ir išniekino pačius Amžinojo -Uamus.,

Jie savo nešvariais veidais, kuriais bjaurisi Praamžiaus akis, iš
drįso įžengti visų Šve.nčiausion Amžinojo buveinėn ir suteršė savo žvilgs
niais paslaptingąjį Visagalio sostą.

Išdidūs ir puikybės kupini Belialio sūnūs besišvaistė švento Miesto 
gatvėmis ir aikštėmis, prievartaudami, niekindami Izraelio sūnus ir dukte
ris, ir nebuvo, kas juos sudraustų.

Nusiminimo ir skausmo dejavimai nuaidėjo per visą kraštą, iki pa
dangių pakilo sielvarto balsai.

Dievoti farusimai, Įstatymų mokytojai ir su jais visa Dievo išrink
toji tauta karštai maldavo dangaus Viešpatį, kad pasiųstų Angėlą Išganyto
ją, kurį dar pranašų lūpomis yra pažadėjus.

Bet nepanorėjo išgirsti Amžinasis savo sūnų balso, ir neatsirado, 
kas juos išvaduotų ir nuo išniekinimo apsaugotų šventuosius Dievo Namus.

Dar nebuvo kupina kančių taurė, kurią Teisingiausioje rūstybė lėmė 
jiems išgėrtiiiki dugno.

Tautos vadovai ir kiti garbingi vyrai, kuriuos Amžinasis paskyrė 
Jo Įstatymus saugoti, užmiršo Dievo Įsakymus ir nuklydo takais ir šunta
kiais, kuriais vaikšto stabų nedori garbintojai.

Jie santykiavo ir net ėmė draugauti su edomitais ir Micraimo sūnu
mis, Amžinojo rūstybės nevengdami ir dievotų balso neklausydami.

Todėl dar labiau įsižeidė Teisusis ir paai.trino kančių taurą, kad 
paklydę susiprastų ir savo klaidas atgailestautų, kaip kad atgailestaudavo 
Amžinajam nusikaltą jų tėvų tėvai...

Kad atgailestaudami nukreiptų savo pėdas_į kelius, kuriais privalo 
vaikščioti dievobaimingi‘.išrinktosios tautos sūnūs.

Bet tie nesuprato sunkios Dievo rankos bausmės ir neatgailestavo 
savo nusidėjimų: jie vis dar tebevaikščiojo nedorybės keliais.

Ir nutarė Rūstusis atiduoti savo tautą į dar žiauresnio, negu edo- 
mitai, engėjo rankas: atmestosios Abraomo sėklos ainiui, įdūmėjos sunui 
Erodui.
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Jungas jo buvo sunkesnis, negu edomitą jungas: jo keliai apėlaks- 
tyii išrinktosios tautos krauju ir ašaromis.

Jis dėjosi esąs Tikrojo Dievo gerbėjas ir norįs vaikščioti vien Jo 
Įstatymą nurodytais keliais, bet ranka jo buvo sunki, ir širdis žiaurybių 
kupina.

Nors jis pastatė Praamžiui <--.ujus Namus, išpuošė juos auksu, sidab 
ru, dramblio kaulais ir spalvotais akmenimis, bet visamatąs nekreipė veido 
ir nesušvelnino jo sielos savo malone.

Matė Pavydusis, kad ir piktiems edomitą dievams statė Idumietis ją 
miestuose šventoves, dabino jas auksu, sidabru ir Jo veidui nepakenčiamais 
stabais.

Idimiečio širdis buvo, kaip edomitą širdys, kurie tikrojo Dievo 
nepažįsta ir Jo Įstatymą negerbia.

Idumiečio gyvenimas, pasielgimai ir darbai buvo, kaip edomitą, ir 
nesiliovę rūstiną Amžinojo teisybę, kol bus išsemta iki dugno Dangaus 
Vieš aties kantrybę.

Bet Senasis Dienomis kantrus: Jo rūstybės pirštas vis dar nepalie
čia Idumiečio kūno ir sielos. " ;-

.Veltui dejuoja išrinktosios.tautos vaikai, veltui Parusimai ir Die. 
vo Įstatymą mokytojai apibarstė savo galvas pelenais ii’ žemės dulkėmis...

Veltui .jie maldauja Aukščiausiąjį daugaus Galybių Valdovą, kas. su
similtu ir pasiųs,tą seniai pažadėtąjį Išganytoją ir Jo rankomis sutriuškin 
tą engėją jėgas. ■ . . ■ .

Bet ją Laidos dar vis nepasiekia Amžinojo.' ausies, ir ją balsą dar 
vis nenori išgirsti Aukščiausias dangaus Viešpats...

. . Kol išrinktosios tautos priešaky stovį vyrai geria ir valgo Idu- : 
miečio namuose, už vieną ekobnią su edomitais gulėdami ir su jais besidrau 
gaudami, nemalonėja dėl ją kaltes Praamžius išgirsti savo tautos balso.

0 Idumietis ir kurie su juo draugavo, .Vis atkakliau brido į pražū
ties prarają: jie. begėdiškai šaipėsi iš Teisingiausiojo rūstybės^

Stabmeldžių nepadoriu papročiu išdabino Idumietis savo, rūmus sve
timąją dievą_stovylomis ir stabais, o kiti, pamėgdžiodami,' sekė j: pėdomis

Ją sunūs negigėdino viešai lankyti bjaurybės namus: ten jie .drauga 
voį n.usinuogindavo ir mankštėsi su edomitais kartu, net nesigėdindami, kad 
jie yra apipjaustyti. .

Kai visą dievobaimingąją pasipiktinimas pasiekė savo ribas, išsem
iamas ją kantrybę,’"susirinko tada ir atėjo pas Idumiečio namą angą dievoti 
farusimai, mokyti Įstatymą aiškintojai, Rašto ir Toros žinovai ir kiti iš
minčiai, didelės minios lydimi. .

Besibjaurėdami įžengti į vidą, jie atsistojo rūmą angoje ir ėmė 
šaukti balsais, kpt* išeitą ir su jais kalbėtųsi Idumietis...

II '

Melec.ho rūmąlkiemas. Priešaky aukšta ir plati terašė. Jos barjerai 
papuošti stovylomis. Į ją veda balto marmuro laiptai.' Ją papėdėje gausi mi 
nia, užpludusi visą kiemą. Priešaky margais maldos apsiaustais apsitaisė 
farusimai ir kiti Rašto ir- Toros mokytojai. Minia nerami, juda ir triukš
mauja. . . • ’■
B a 1 s a i i š i. n io s: ' ' •

- Meleche, meleche!.. " 'J ‘
- Idumic-ti, .į. avęs laukiam!..
- Meleche, meleche!..
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Sargybos viršininką teišeina iš rūmų \ terasų; jis apsi
šarvavęs, kaip romėnų karys): Kas leido jums Šią susirinkti ir 
triukšmauti? Ko jums šia reikia, žydai?

Parusimai: Mes ir Šioji dievobaimingųjų minia, atėjome pasimatyti
ir kalbėti su melechu...

- Turim į jo širdį ir protą prabilti Amžinojo vardu...
- Kuris mato jo'darbus ir žino mintis...

Balsai išminios: Turim išdėti jam savo vargus...
- Jis atėmė iš musų duonų, ir šiandien badautam...
- Skriaudžiami esame...,
- Tapome jo parinktų viršininkų ir prižiūrėtojų vergais..

Sargybos viršininką s(pamojęs miniai ranka):Nutilkite!.. 
(.Parusimame): Melechas kalbasi ne sutais, kurie to nori, bet su tais, su 
kuriais jis pats maloni.
Mini a(. triukšmu reiškia savo nepatenkinimą); A-a-ą-a!..
Pi. .u s ima it. Vienas jų, atsigręžęs į minią): - Šaa!.. (sargybos virši
ninkui): Pranešk melechui, kad iš šia nepasitrauksime, kol neišeis ir kal
busis su mumis. . _ _ .

- Jis turi išgirsti iŠ mūsų lūpų, ko reikalauja Kaštas ir Tora. 
Minios balsai:- Taip, taip! Melechas turi išgirsti tiesos žodį...

- Turi išeiti į mus ir išklausyti mūsų...
- Turi sužinoti, kaip esame skriaudžiami...
- Kaip engiama visa Dievo išrinktoji tauta!

S a r g y b .o s V i r š į n i n k a st į minią): - Nutilkite! Nusiraminki
te... (.Minios balsai nutilsią) Kokiu reikalu, mokytojai, norite 
kalbėti su melechu?**• U * V -k VI. V, J- V J. J. t

Parusimai: - Amžinasis ne pas tave mus pasiuntė, ir tau. nesakysime, 
kokiu reikalu šia atvykome...
- Mūsų žodžiai vien tik į ausį to, kuris turį j-tos išgirsti..
- Tokia yra Amžinojo valia...

Sargybos Viršininkas: -Aš juk turiu pranešti melechui, 
ko Šia atvykote ir atvykę triukšmaujate.

Parusimai: - Pranešk, kad Teisingiausioj o vardu reikalaujam...
- Taj r, taip! Teisingiausioj o vardu
- Taip jam ir pasakyk...

Sargybos Viršin’inkas:- Melecho galima tik prašyti, bet 
reikalauti, kad jums nusilenktų, negalima...

Mini a(vėl triukšmu reiškia savo, nepasitenkinimą)£ - A-a-a-a!..
Parusima i(vienas jų atsigręžęs į minią): - Jus ten - šaa!.. (sar

gybos Viršininkui):
- Tu praneši! Arba Visagalio rūstybė tekrinta ant tavo gaivos!
- Ir tavo 'vaikų! ......
- Ir ainių iki ketvirtos kartos...
- Težūna kiekvienas, kuris drįsta priešintis!..
- Rūsti Dievo ranka tekrinta ant jo galvos!..

Sargybos Vn r š i n i n_k a s(sumišęs): -Gerai, aš nesipriešinu, 
.mokytojai, ir pranešiu jūsų žodžius melechui.
(.Nueina į rūmų vidų. Minia kurį laiką ramiai laikosi, bet kai. il
giau neikas nepasirodo, pasigirsta nekantrūs balsai)

Balsai iš minios:- Meleche, meleche!..
Mes laukiam!.. . .
Klastingasis Idumieti, ar išeisi pagaliau?..
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,- - Amžinojo’Dievo priešų drauge!..

- Meleche, meleche!,.'.
Sargybos Viršininką s( sugrįžus. atsistoja ant viršutinių 

laiptų. Miniai):.Nutilkite!.. k Į farusinus): Męlechas liepė jums 
pasakyti,.mokytojai: Teateina dievoti farusimai ir kiti Rašto ir Toros_ 

mokytojai į j.-'namų ^idų. Jis kalbėsis su-jumis ir išklausys jūsų 
žędžių. Tokia valdovo valia, ‘mokytojai.

Farusimai: -Jo namai bjaurybių namai, ie nei vienas žydas negali 
peržengti jų slenksčio, Amžinajam nenusidėjus. ■
- Jau nusidejom, kai peržengėm šio kiemo vartus...' 
-Teišeina meįechas ir kalbasi su'mumis čia...
- Visagalio ir šios dievobaimingųjųjninios akivaizdoje... 

Sargybos Viršininkas: - Būkite išmintingi, mokytojai.
Pasielkite sulig valdovo žodžių, jo norui nesipriešindami.

Parusima >i: Musų valdovas yra tik Amžinasis dangaus Viešpats.
' ' ‘ - Tik jo tebeklausom... . . ,

- Kito valdovo ir ,sau viešpats nebežinom...
- Klausom dar, ką liepia Raštas ir Tora...

S .‘a r g y b.o s Viršininkas: - Jei nenorite pasinaudoti melecho 
’ palankumu, eikime, iš čia netriukŠmavą... . y

Farusimai: -Ne,‘ne! Neisime ir nepasitrauksime!..
- Stovėsime ir .lauksime, kol meįechas išeis ir kalbėsis su mumis... 

. . .- Taip’ pranešk melechui... •
Balsai ;.i š m i’n i o s: - Mes irgi norime kalbėti su mėlėchu!..

- Turim paankyti jam tiesos_žodį... . *' .
. - Kad ją išgirstų_iš musų lupų... \ >

- Teišklausę .ir musų!.. ‘ 'z;-’. ■ • ■ -z- ■■■'
Sargybos Virš i n i n k a >s: - Bijau, mokytojai, kad valdovas

įsižei’es supyks. Ištiks_tada jus visus jo nemalonės bausmė.
Far u. s.i-m-a “i: - Amžinasis musų-.rĮobėjas!..

rJo .ranka mus apsaugos... : . ,.x? .•
- Jo rankoje esame visi... 7 ■ ,
- Jis prieš amžius nusprendė kiekvieno likimą..-.
- Be Jo valios plaukas nenukris nuo musų galvų...
- Ištiks- helaimė tą.,, kurį turi ištikti...

' ~ Kas priešinasi Praamžiui... . '
- Kas vaikšto hedorybės kiliais.-..
- Pamatysime, kam skirta pražūtis - mums ar..melechui ir jp drau
gams ... . •
- -Tiesiais keliais vaikštąs malonus Amžinojo akims...
- Toros įstatymų prisilaikąs Dievo globoje gyvena...
- Saulėtos jo ir jo vaikų gyvenimo dienos..P

Sargybos V i i' š Įninka s: - Valdovo rūstybė baisi, mokytojai! 
Pagalvokite• '. , • . ' ' ,

F a r.u-s i m a i-: - Dievo Amžinojo galybė mums saugo!../
- Tu daryk, k*t tui i daryti!...' ‘ .

. - Ko .iš >tavąs mūsų lūpomis reikalauja Visagalis... '■ ’ •
- Ne tu atsakysi už pasėkas... ; .
- Neerzink pasipriešinimu Amžinojo kantrybės...

Kad neištiktų tavąs Jo.bausmė.'.’
lSargybos Viršininkas kurį 'laiką.-vyriąja, susirūpinąs, kaip turi pasielg
ti).
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Mini a(nekantraudama): - A-a-a-a
(Sargybos Viršininkas pasižiūri į minią, pamoja ranka ir nueina į rūmą 
vidą. Minia kuriam laikui nurimsta, bet kai ulgiau niekas nepasirodo, vėl 
ima triukšmauti. Pasigirsta pikti nekantrumo žodžiai)
Balsai iš iš m i 'n i p s: - Meleche', meleche! Mes laukiam!...

- Meleche, meleche!...
- Dievo amžinojo_rūstybds ranka virš tavo,galvos.,.
- Tesuėda tavo kūną raupsai, jei nenori išeiti...
- Teišėda pūliai tavo akis’. . .
- Tenukrinta tavo ausys!..,
Iš rūmą išeina Erodas, raudono šilko tunika apsitaisąs, virš tuni

kos mėlyno šilko apsiaustas, panašus į romėną togą. Jį lydi Sargybos Vir
šininkas ir dar keli kariai, atsistoju jo ąžpakaly. Minia staiga nutilsta.
E r o d a s( terašė je , virš laiptą): - Štai aš esu čia), išminties mokytojai. V »—> T kv ly n •+* •-> O X Iri ii nKalbėkite, aš klausau. -

(Parusimai tyliai kuštasi, lyg vienas antrą įkalbinėdami, kad kuris 
pirmas prabiltą). /
Aš laukiu, mokytojai.
simai: Atėjome paklausti tave, meleche, Amžinojo vardu, kodėl 
tvirkini Dievoctautos jaunuolius, leisdamas jiems nusinuoginti 
viešose vietovėse?..
- Kas yra priešinga Rašto ir Toros įsakymams...
- Tave pamėgdžiodami jie skuta savo barzdas...
- Ragini juos mankštytis drauge su edomitais ir sekti ją papročiais,
kuriais bjuarisi Amžinasis. 1

Erodas: - Ar aš, o ne jūs esate tautos mokytojai, Rašto ir Toros aiš
kintojai, kad mane kaltinate?

Parusimai:- Tu, meleche, ištvirkinai ją sielas, ir jie tapo kur
ti mūsą žodžiams. i _ -
- kr ne tu, meleche, pastatei šventam Mieste gėdos rūmus, tvirki
nimui skirtus?... - -
- Subjaurinai šventą Amžinojo miestą stovylomis ir stabais, kuriuos 
uždraudė mūsą tėvams Amžinasis...
- Ar nori Rūstingojo kerštą sužadinti?..
- Kad tu ir mes ir visa išrinktoji tauta butume ^o bausmią išnie
kinti ir pažeminti...

Erodas: - Ar ne aš pastačiau, mokytojai, Amžinajam šventus Namus, ko
kią jam nebuvo pastatąs net Saliamonas visoje savo puikybėje?

Parusimai: -Tu pasakei, meleche...
- Taip, tu pastatei, ir visa išrinktoji tauta laimino tave...
- Ir garbino tavo vardą... '
- Didžiavosi, besidžiaugiama tavo darbais..-.

Erodas: -Jūs pasakėte, mokytojai. Ar nė aš išpuošiau juos auksu,
sidabru ir spalvotu akmeniu?-

Parusimai:- Taip, tu -padarei...
. - Amžinasis laimino tave...

Erodas: - Gal Amžinasis atsisakė patalpinti juose savo sostą?
Parusimai: - Bet tada tu dar vaikščiojai Teisingiatisio jo nurodytais

keliais... - Neklaidžiojai netiesiais nedorybės -takais, kuriais 
vaikšto stabmeldžiai... - Ir tie, kurie .-.mžinajam nusideda... - 
Stengeisi gyventi, kaip apipjaustytam dera, Rašto ir Toros prisi
laikydamas... - Amžinojo palaima buvo tada su tavim...

-1 ' ■ l
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1. RUDUO BE TĖVYNĖS .

Saugo sldnį anuo audri; kalnai, 
O virš jų, kaip tdvynes linai, 
Spindi blykštančio veido dangus. 
Kai po darbo- miškais išeini,L; r; 
Šiaurds vdsą sparnuos nešini 
'Paukščiai skrenda, virš- tavo galvos.

Ir tu nori sugrįžt, kur sklaidos : j ■- 
Bulvienojų vystančių kvapas . « '
Tuščiuos begaliniuos laukuos ...
Tik sparnuočių klegdjimo aidas ’ ’ “
Ir akacijos krintantis lapas* ‘ '
Spaudžia ašarą tavo takuos. .

2. MIUNCHENO MENO GALERIJOJ 

0,. kiek čia grožio, kiek minties!..
Dienos našta gal palengvės, '
Gal dulkes genijų jėga ■ '
Nuplaus gaivinančia banga.
Žiuri ir ieškai - tik, dėja - ‘ a’ '
Kažin ko trūksta širdyje. f ■
Tai- šiaurės vizijų laisvų; ■’ - /
Tai žemės tos ir ^debesų -
To susimasčiusio Čiurlionio ...
Rupintojejis neateis
Čia tolimais akmens keliais-
Iš Lietuvos kalnų ir klonių ... “ :

, f/rj.7 <'7 i:<j
• '; 3. TREMTINIUI TĖVUI ” ‘ ’ A ' -

- - c ■ . .. . ,

Senas tdve, jeigu- tu užgestum
Ne- ant mūsų rankų, ne savuos namuos, 
Kur beras bum savo vargui prasmų .
Be lietuviškų kapelių šilimos, ‘ ’ -

Be javų šlamdjimo aplinkui, 
Be praeivio vienišo maldų ...
Ten, kur dirvos tavo prakaitų-’surinko, 
Te.n, tik ten prie amžinųjų valandų.
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Buvo rugsėjo pavakario. Medžiai Šniokštė,.saulės spinduliai mirgė
dami žaidė, nuo vėjo barškėdami spindėjo atdarą langą,stiklai. Debesys ne- ■ 
sulaikomai plaukė, ant stogą'pleveno' vėliavos.

Žmonės buvo pakely mišparams. •
j. Ten'šalia savo mažos, žilos žmo elės kaip laivas krypavo šaunusis 
jūrininkas Nordlandas. Ten su taksiuku prie Šalies ritosi linksmasis lek
torius Zachrissonas, abu jie buvo apvalaini, bet taksiukas turėjo palaukti 
prie bažnyčios kol mišparai pasibaigs. Ten stipseno konsistorijos refere'- 
tas Enerotas, pirmyn plušėsi ir baltaūsis generolas, užsidėjęs kaip veidro
dis blizgantį cilinderį, su savo jos malonybe grafiene, parankėje-jis vedė
si vienuolikmetę dukterį, kurios rasinės ilgos kojos kyšo'jo iš pO’aukščiau 
kelią vilkimo sijonuko. ; ■ ’• .

Ten ėjo ir Akės motina, savo vaikutį už rankos vedina.
Ten ėjo ir daug kitu, kurie dabar tik šešėliai ir kurią nebėra.
Ake jau seniai prašė motinos leisti eiti į bažnyčią, p šiandiftn 

štai motiria pasiėmė jį su savim - pirmą kartę jo' gyvenime.
Varpę gaudesys sklido vėjuotu, mirgančiu rugsėjo orut Ake’buvo labai 

iškilmingai nusiteikęs: jis dėvėjo baltą bliuskutę ir juodas kelnaites, ant 
gal- os buvo užsidėjęs mažą jojikišką kepuraitę.

Pastorius Odmarkas turėjo sakyti pamokslą. •
Pastorius Odmarkas prieš tapdamas kunigu buvo, kalvis, tas buvo žy

mu ir jo; pamoksluose - jis taip ir liko kūjo žmogus ir visokią išraitymą 
jis nesuprato. įstatymo griežtumas buvo jo liežuvyje, jis daužė ir griau
dė amžinomis bausmėmis, bet jo'Širdyje slėpėsi meilė.

Jis nesivaržė bei aukšto, nei žemo.
Net ir vyskupo Babriciaus. ; ■ .
Sis gi bąyo nedidelis ir saldus ir rūgštus ponas. Per vieną iš sa

vo priėmimą-.,' trepsendamas nuo vienos grupelės prie kitos ir iš savo auksi
nės tabokinės kaip malonę dalindamas šniauškius, priėjo jis ir prie pasto
riaus- Odmarko.

Ir su tuo plačiapečiu milžinu, kurs neturėjo jokios nuovokos apie .■ 
mokslinius ir kitokius prašmatnumus, •įsileido mažasis žmogelis į pokalbį- 
vienu kitu; teologiniu klausimu.'

Pastorius Odmarkas, visą dieną bėgiojęs ligonius belankydamas, pra
dėjo žiovauti,.kad net jo žandai braškėjo. j

- Pastorius, atrodo, nuvargęs, - tarė vyskupas. '
■ • - Taip, - atsakė Odmarkas.

- Ir pastorius’ to neslepi,tarė vyskupas ir kažką suniurzgėjo,
- Argi būtą čia kas h.rs slėpti? - atsakė Odmarkas.
Toks jis buvo.
Parapijiečiai pažino savo ganytoją, jie pažino jį ir laikė tiesia 

siela, ir todėl nė vienas neužsigaudavo dėl aštraus tono jo teismo trimite.

i
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Bet apie pastorių Odmarką jis pasilaikė savo nuomone. 
Bažnyčioje“''

Jis pats gi laikė savo pamokslus perdaug švelniais.
Kartą iš sakyklos jis skelbė:
_- Jeigu ašy pasakyčiau, ko jūs visi verti, vienas po kito, tai 

greit būtą putzweg su Odmarko populiarumu.
Ake buvo gird'ėiįąs vieną kitiį anekdotą apie pastorių Odmarką ir jam 

atrodė, kįd jie visi buvo juokingi. ,
Ii štai beeidamas su motina po parko medžią siūbuojančiomis viršū

nėmis, ir/vienas kitas lapas praūžė pro jį, jis veinas pats sau balsiai 
nusijuokė. Jis daug tikėjosi iš to, kas tur* i įv.-’cti.

- Ar jis visada toks linksmas? - paklausė jis savo motinos.
- Kas?. ...........

:.'7 - Pastorius Odmarkas. '
- Kaip tu kalbi-_tarė motina. - Jis juk kunigas, kaip jis gali'

tada kokiu nors juodariu būti; 7: 7. ' /'į ' -7‘
- Aaha1 - atsakė Akė.
Bet apie pastorių Odmarką jis pasilaikė savo nuomoną.
Bažnyčioje“jis atsisėdo šalia savo motinos ir'visas nustebus 

apsidairė aplink, kai motina pasilenkė į priekį, giesmynu, akis prisideng- 
dąma.7,-. 7 '" • . ' ' ''

' (l ,v Tai buvo didelis,didelis kambarys. Ant sieną ir skliautuose buvo 
įyairįą išraizgymų,• ant kurią buvo visokią daiktą prirašyta, o' pasisukąs 
jis pamatė viškas su didžiuliu auksinią dūdą pastatu. ■.

Juodai apsipengą žmonės sėdėjo tylus savo suoluose; / 7- *
Altoriaus'viduty buvo paveikslas, vaizduojąs Dievo.Avinėlį, bet 

Akei'jis atrodė' pažįstamas. ‘. 77.
Jis 'patraukė motiną už rankos. ' < • ’ >-
- Mama! -'šnabždėjo jis. - Žiūrėk, koks šniokštimas!
Už didžiąją langą prie altoriaus supėsi medžiai, o ją neramiuose, 

Žaliuose lapuose tai uŽgąsdavo, tai vėl užsidegdavo mirganti rugsėjo vaka
ro saulės šviesa. .~ . . •

Staiga Ake paklausė: . 7'7
- Ar negreit prasidės? ' ” '

.7 Bet-tuoj tą pačią akiminrką pradėjo drebėti oras nuo stiprią išsi
liejusią tonų,'ir visa bažnyčia- atsistojo. Ir Akė taip pat. " ' 7 1

Dundėjo ir šniokštė už jo galvos, daug žmonią giedojo, bet Akė 
nežinojo nei kaip pradėti, nei kaip baigti.

... • • Juo. ilgiau jis klausėsi to neįprasto bildčsio, tuo labiau jis jam 
patiko. O tas- patikimas -būvi dvilypis. Jis kartu jautėsi ir liūdnas ir 
laimingas. Jam.atrodė, kad vargoną šniokštimas jį pakelia ir neša. Viskas 
visai kitaip atrodė, jis nebesijautė žemėje esąs. Jis būtą galėjus sušuk
ti iš džiaugsmo, bet kartu norėjo ir verkti - lyg koks skundas atsimušė 
žmonių giesmė į gražiuosius.skliautus. Jis mielai būtą giedojus, bet netu
rėjo giesmyno. Nieko negelbė, kad jis žvilgterėdavo į motinos - jis nemo- 
tėjo skaityti, . .. ' ' '

Pagaliau giesmė pasibaigė. _ .. ...
Akei atrodė, kad kažkaip nejauku pasidarė tam tidžiuliui ūžėsiui 

nutilus. ' ,
.. •. Bet pamatąs pastorią OJ.narką sakykloje, jis tuoj vėl-pralinksmėjo. 

-Dabar tai tikrai kas nors linksmaus įvyks, -galvojo jis. 
Bet nieko neįvyko.
Ir taip Akė užsnūdo,’■ • . ... 7 u. •

s >7 v

t
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Jis pabudo pastoriui Odmarkui baigus sakyti pamokslą.
Mieguistomis akimis jis apsidairė aplink.
Pastorius Odmarkas tebestovėjo sakykloje, ramus ir saugus, b'-t 

raukė antakiusj o tas reiškė, kad jis dar turėjo ką nors pasakyti.
Ilgai nereikėjo laukti, ir jis vėl iš naujo pakėlė balsą:
- Nuodėmė ir gėda, - tarė jis, - kad vietomis bažnyčioje nežmoniš

kai blogai su parapijiečių giesme. Ne vieną pastebėjau nepajudinant lūpų
nė karto-Dievui pagarbinti. Tik nesakykite, kad balso neturite! Ne nuo bal
so priklauso,‘ o nuo geros valios. 0 gal giesmynuos namie palikote! Dievą 
galima garbibti ir raj-raj giedant, jei taip pasidaboja. Ne nuo žodžių 
priklauso, o nuo nuotaikos.'

Akė visas išraudo, net ir jo ausų minkštimėliai paraudo.
- Tikriausiai jis mane galvoje turėjo, - galvojo jis.
Ir jis nutarė pasitaisyti.
- Dievą galima garbinti ir raj-raj girdant, o tas buvo pravartu 

sužinoti.
Vargonams užtraukus naują giesmą, paleido ir jis visas savo jėgas 

ir savo skardų balselį.
- Raj-raj! giedojo jis. - Raj-raj!
Jis perrėkė visus kitus.
- Nutilk, Ake! - šnabždėjo motina. - Ar pakvąišai?
Bet Ake neatkreipė dėmėsio.
Vargonai, atrodo, atsikvėpdavo po kiekvieno posmo, bet ne Ake - 

jis varė nesustodamas.
Pritariant ar nepritariant vargonams, lygiai triumfuojančiai skli- 

- do jo pirmoji garbės, giesmė gražiaisais skliautais.
Jo motina buvo jau net netoli ašarų. Ji purtė jį.
Bet jis nepastebėjo.
Giedantieji vienas po kito nutilo. Jie pasisuko ar stiebėsi ant 

pirštų galų pažiūrėti to mažojo giedoriaus, iš visos gerklės dar tebešau
kiančio:

- Raj-raj! Raj-raj!
Bet jis to nepastebėjo.
- Ake! - prašė jį motina.
Net jis to nepastebėjo. s
Nors jo skardžiams šauksme nebuvo nė truputėlio meliodijos, bet 

jis kaip nesavas buvo savo giesme susižavėjus.
Jį buvo apėmus šventas įkvėpimas, dieviškas pakvaišimas.
Ir jis giedojo:
- Raj-raj! Raj-raj!
0 dabar prasidėjo pats linksmumas, tikras linksmumėlis.
Motina, nebežinodama ką daryti, ranka užčt. upė jo burną, ir tik 

tada.Akė nutilo. Vargonai buvo tai jau seniai padarą.
-. 0 dabar pratrūko. '

. • Pratruko toks linksmas juokas, jog nė vienas net nepaspėjo pagal
voti, ar priderėjo juoktis_tokioje vietoje.

Senasis šaunusis jūrininkas Nordlandas juokėsi, o taip pat ir jo 
maža žila Žmonelė. Ir lektorius Zachrissonas juokėsi, ir konsistorijos re
ferentas juokėsi, juokėsi ir generolas, ir jo jos malonybė grafienė, ir 
jo vienuolikmetė ilgakojė duktė.. • ....

Ir daug kitų, kurie dabar tik šešėliai ir kurių nebėra. .
Visi juokėsi. \ -

16



16
Ir pastorius Odmarkas juokėsi sakykloje. A ■
- Taip, - tarė jis-. - Jūs girdėjote giesmę be žodžių ir meliodijos, 

bet noriai iš Širdies plaukiančią, o tai jau šio to verta. 0 kad_mes čia 
bažnyčioje kartą nusijuokime, pasipiktinti tuo', gali tik koks surūgėlis.
Aš manau, kad ir pats Dievas Tėvas visoje savo grožybėje negalėjo likti 
neprasišypsojęs, kad ir kaip galingas jis bebūtų. Amen! ■

• Aki labai gerai suprato, ką pastorius .saki, jis norijo dabar sta
čias į žemę prasmegti. -Jis buvo apjuoktas - ot ir visas reikalas.

Jis giedojo iš visos širdies ir geriausiai kaip mokėjo, o vistiek 
juokėsi iš jo. ■ ’ ’ ■ ■■■j;-

Akės visas mažutis apskritutis veidelis kaito, kaip raudonas obuo
liukas.

Jis grįžo namo Šalia motinos šono. Po didžiuliais medžiais jau 
tamsu pasidarė. Didžiu iai debesys dengė dangų, langų stiklai jau nebemir- 
gčjo.

Bet audra didėjo.
Akd gėdinosi, kaip mažas šunelis, į kurį pirštu buvo durta, nes jis 

nesuprato juoko. Dingo ir visas jo šventadieniškas džiaugsmas.
Tylus ir liūdnas jis ėjo šalia savo motinos,-jo maža apatinė lu

puti ėmė drebėti. - - ' ' . r '
Jis nežinojo-, kad rytoj pasaulis vėl bus šviesus kaip buvęs ir kad 

poryt-bus užmiršta, ne, jis gyveno dabartimi.
Staiga Akė sustojo.
- Mama! - tarė jis.- - Pastorius Qdmarkas sakė, kad ir Dievulis -iŠ

manęs juokėsi. Ar tiesa? ' j ' .. • ,
Akės motina visai nebuvo pikta ant savo sūnelio už tą. baimę, kurią 

jai teko bažnyčioje pernešti, nes ji geriau suprato, užtat ji ir nebarė jo.
- Jis nesakė, kad Dievulis iš Tavęs juokėsi, - atsakė' motina, - tik 

kad jis negalėjo likti nenusišypsojęs. Bet dabar, kai aš pagalvoju, manau, 
kad vargiai ar pastoriaus buvo tiesa - Dievulis buvo vienintėlis tavo gies
mę rimtai priėmęs. Gal but jis manė, kad ji buvo tikrai graži.

Jie ėjo toliau.
Ir jūrininkas Nordlandas su savo maža,.žila žmonele, ir lektorius 

Zachrissonas su taksiuku, ir strypsenantis konsistorijos referentas Enero- 
tas dingo kiekvienas sau, pro savus vartelius. Dingo ir baltausis generolas, 
ir jo jos malonybė grafienė, ir jo ilgakojė vienuolilnetė duktė. .£

Nuėjo ir Ake su savo motina.
Ir daug kitų, kurie dabar tik Šešėliai ir kurių nebėra.

IŠ švedų kalbos išvertė Juozas Dingi s

B e r t i 1 Ma 1 m b e r g, vienas iš Šių dienų Švedijos lyrikos viršūnių, 
g. 1889. Studijavo Upsaloje. 1917- 26 m. gyveno Munchene. Jau savo pirmuo
se rinkiniuose ryški visur'grožio aistra - Šilerio įtaka, -kurio estetinius- 
filosofinius eilėraščius jis.išvertė 1915. Gana anksti jo kūryboje pasireiš
kia formos pajautimas. Jc strofos išdidžios ir skambios. Bręstant pačiam, 
bręsta ir jo lyrika, išsirutuliodama į asmeninę gana tankiai suaustą minčių 
ir nuotaikos poeziją. Pačią viršūnę Malbergas pasiekė rinkiniu "Eilėraščiai 
prie sienos", už kurią jis gavo Švedų Akademijos didžiąją premiją. Čia poetas 
nori būti pranašu, griebiasi žodžio, kol dar nevėlu ir galingomis vizijomis 
vaizduoja kultūrinio gyvenimo susmukimą. Pražūties nuotaika - tai laikotar
piui skirta - stipriai suima jį. Malmbergas yra išleidęs ir graži?e apysaką 
iš vaikų gyvenimo "Ake ir jo pasaulis", kurios fragmentėlį čia paduodame.

J. Ds.
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žirgasKaip sniegas baltas 
kaip saulė šviesus rūbas: 
leki - lyg žaibas žvilga, 
sustoji - kyla pūgos.

Nužydo Campo Crucis, 
atšilo polių kraštas 
kur 
kam

■ L1 oi

i ;• i '■'' ■ ■’

- v ’ *ruoši naujas Kūčias, 
siųsi sprąsmų raštą?

imas

Ant juodo žirgo šuoliais 
apsiaustu, kryžium dėtu, 
atjoja lyg vienuolis 
su kieto plieno ietim.

Būriu prajoja svitos, 
ženklais valdovo menės - 
miškų keliais raitytais 
Merkinės ir Akmenės.

Bučiuoja baltą žirgą 
klasta lyg judo vergas 
ir ieško sau pavilgo 
pilis, laukus pavergus 

v a

Lyg 
lyg

stumbras pabaidytas 
elnias užkerėtas,
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išjoję baltas Vytis, 
kaišytas rūtom, mėtom.

' /■ -įj T i V . - ~ '
Seimu pridengęs veidą, 
rankoj iškėlųt kardą - 
jis kirtį kir- in svaido 
ir kraujo u per. nardo.

Ar aušta naujas rytas, 
ar tamsos nakčiai liejas - 

5:< . u .vis grumias jt mas Vytis, 
lyg amžių proc jtė jas.

, / i fV* ■ ' ' • > f.

kryžiau kelias
™ 'j me i J t. f 

■

Kaip retas toli į svečias 
su rūbais purpu iniais - 
atjoji Tu erškėčiais 
į gintaro tėvyne .

Kur Žingsnį žengsi - kryžius, 
šventovė - kur s įstoji, 
artojai čia nudi ižų 
ir verkia, ir vaitoja.

•
Atskleidi amžių nygą 
ir žemėj ir danguose - 
ir guodi kenklių stygom, 
ir juostom vargą juosi.

P * risikėlimas

Lyg saulė vieną rytą 
pro kryžių sena lauką - 
pakyla baltas Vytis, 
mirties nubloškus kauką.

Atgyja daubos,kloniai, 
iškyla rūmai, arkos - 
ir plaukia, renkas žmonės 
klausytis amžių varpo.
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G' i r k a n t a s

PAGAL. SENOVĖS PASAKĄ, .

/Laiškas iš Amerikos/

l'a pasak

v Slavų tautose,taigi ir pas rusus,yra žinoma pasaka apie žvejį 
ir auksiną žuvelą. vieną kartą žvejys,ištraukąs tinklą iš jūrų, terado ja
me vieną žuvelą. Bet ji buvo auksinė,ir kai Žvejys' norėjo ją paimti,ji 
žmogaus ba.lsu^papr.ašė ją paleisti į jūrą, pažadėdama reikale žvejui už tai 
atsilyginti. žvejas buvo geros širdies ir paleido žuvelą į jūrą.Bet kai jis 
parvyko namon tuščiomis rankomis,tai jo Žmona jam smarkiai išmetinėjo, kam 
jis žuvelą paleidus, nič nieko iš jos negavęs. Ir pradėjo žvejį varyti į 
jūros paktantą, kad jis išsišauktų auksiną žuvelą. ir pareikalautų iš jos 
nors naujo lovio. Žvejys paklausė žmonos ir gavo naują lovį. Bet tuomet 
žvejo žmona, nenurimo, o pareikalavo naujos grįčios. Išgavo žvejys ir grį- 
šią. -Tada žvejo žmona užsimanė karališkų rūmų. Ir karališkus rūmus auksinė 
žuvele parūpino. Rodos,toliau eiti su reikalavimais jau nebuvo kur. Bet 
štai vieną dieną, žvejo.žmona vėl užsispyrusi pradėjo jį siųsti pas žuvelą.

. lik dabar jos norai ėjo taip toli, kad ji reikalavo padaryti ją jūrų valdo- 
. ve ir kad pati auksinė žuvelė vykdytų jos įsakymus. Žvejys nuvyko į jūros 

pakrantą.Bet jura ėmė smarkiai siūbuoti ir žuvelė nepasirodė. 0 kai žvejys 
grįžo namop, tai terado savo. seną, bakūžą ir prie sumušto lovio besikeikian
čią žmoną,' ' •

I'a pasaka, rodos,dabar pasikartoja sovietų ir Amerikos, santy
kiuose. J. A. V.čia buvos žvejui - rusų tautai - ta auksinė žuvelė,iš kurios 
Rusija karo metu galėjo išgauti visokių gėrybių. Bet šito žvejo žmona. - 
bolševizmas - pamačiusi, kad iš Amerikos galima daug ko iščiulpti, pradėjo 
statyti vis didesnius reikalavimus. Negana, kad Amerika išgelbėjo Stalino 
imperiją iš po nacių kaustyto bato, Teherano, Jaltos ir Potsdamo konferen
cijose bolševikai išgavo iš J.A.V, eilą pažadų dėl teritorinių nusileidimų 
ir del tvarkos, kurią bus at statoma'pasaulyje taika. Sitų nusileidimų dėka, 
bolševikai įsigalėjo vienuolikoje Europos valstybių su daugiau, kaip šimtu 
milijonų gyventojų,'nieko bendro su bolševizmu neturinčių, Toks laimikis 
bolševikams ir sapnuotis negalėjo. Bet negana to, bolševikai užsimanė su- < 
pančioti savo 'pinklėmis'ir tarptautiną taikos organizaciją.Jįems- reikalau-^ 
jant, buvo įrašyta į tos organizacijos statutą veto teisė prieš, sprendimus 

saugumo taryboje, l’a teise bolševikai plačiai naudojosi ir per du metu truk
dė visą taikos darbą.Atrodė, kad bolševikai, ką nori, tai ir daro, kad vi
sas pasaulis pareina nuo jų valios. Taip matyt pradėjo galvoti ir patys bol
ševikai. Bent-taip atrodo iš jų pasielgimo santykiuose su jų auksine žuvele 
J.A.V. Tik šiomis dienomis sovietų delegatas I.T.O. pilnaties posėdžiuose 
iškoneveikė J.A.V., išpranašaudamas joms ekonominius ir kitokius sunkumus, 
ir kaip ta neraliuota žvejo .žmona, pareikalavo bolševikams kontrolės pačio
se J.A.V.! Ssko,nuturi būti leidžiama Amerikos spaudoje jokia kritik’a prie;: 
°ovietų Sąjungą, o Amerikos politiniai veikėjai, kurie pasirodys priešingi
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Kremliaus siekimams,turi būti sudrausti, kaip kero kurstytojai! įžūlusis 
Sovietų delegatas tuo dar nepasitenkino. Jis nurodė pavardėmis dvylika Ame
rikos veikėjų, kurie jo manymu pirmoje eilėje turėtų būti nubausti, kaip 
sovietų planų trukdytojai!

Istorija ligi šiol nežinojo tokių Įsišokimų, kad svetimos vals
tybės diplomatas, atvykus ą svetimą kraštą, viešai kritikuotų to krašto tvax 
ką ir vyriausybą, ar dar labiau, reikalautų sau teisės duoti nurodymus, keij 

, reikia vienu ar kitu atvejją pasielgti. Amerika nėra, joks Sovietų Sąjungos 
vasalas. Jeigu nusileidimų politika, kurią praktikavo karo metu Rooswelto 
administracija, bolševikams yra. tokias iliuzijas sukėlusi, tai dabar jie 
turės suprasti, kiek tokios iliuzijos buvo klaidingos. Iš Amerikos spaudos 
griežto tono del Višinskio išsišokimų J.T.O. pilnaties posėdžiuose, matyt, 
kad J.A.V. viešoji nuomonė tuo reikalu yra vieninga. Skirtumą galima, aptik
ti tik aiškinimu priežasčių, kurios privedė sovietų delegatą prie tokio ne
lemto ir negirdėto diplomatijos istorijoje žygio. Vieni laikraščiai mano, 
kad paėmus Amerikai griežtesną liniją santykiuose su sovietais, 'bolševikams 
padidėję pavojai iš vidaus. Juk karo metu ir Rusijos žmones yra pamatą svie
to ir patyrą, kaip kitur pasaulyje gyvenama.Bolševikų melas yra išėjus aikš- 

. tėn, ir iš to gali būti nelemtos pasekmės.Tai melas iš J.T.Oi tribūnos vieša?, 
visam pasauliui ą akis, galus dar padėtą atitaisyti. Kiti vėl laikraščiai 
spėlioja, kad karo sukrėtimai galutinai pakirtą ekonominius bolševikijns 
pagrindus. Negalėdami savo penkmečiais sukurti bent kiek pakenčiamesnių gy
venimo sąlygų, bolševikai dabar norą nukreipti savo pavaldinių dėmesą.ki
tur: i sunkumus J.A*V. ir ą karo kurstymą, kur s, žinoma, verčia "taikingus" 
Kremliaus valdovus iki dantų ginkluotis ir reikalauti iš gyventojų naujų 
aukų.

Kuris iš tų aiškinimų labiau pagrįstas, sunku pasakyti. Grei
čiausia, kad abejose yra daug tiesos. Kad raudonasis milžinas stovi ant 
molinių kojų ir kad jis gali sugriūti nuo kiekvieno stipresnio spūstelėjimo 
iš oro, to, rodos, įrodinėti nereikia* Dėl to ir pasireiškusi Višinskio iš
sišokime isteriška baimė, kad Amerika gali susigundyti naujam karui prieš 
bolševikus, yra lengvai suprantama. Bet psichologiniu požiūriu‘ar nebus čia 
dalykas daug prastesni s? Juk Višinskis save diplomatinį pasirengimą yra įgy- 
jąs, kaip bolševikų kruvinųjų liaudies teismų prokuroras, nuvarąs ą kartu
ves ne vieną, milijoną žmonių, kurių kalte buvo tik ta, kad jie nesugebėjo 
susiorientuoti bolševikų vadų nuolat kaitaliojamose"politikos linijose" Tai 

ar galima iš jo reikalauti, kad jis tiksliai atskirtų, kas tinka na.rn.ieje,bei- 
ševikijoje, o kas - užsieniuose, tarptautinėse konferencijose? Ir bendrai, 
bolševikų diplomatija, neturėdama žmonių, pasirengusių savo darbui vakarams 
■suprantama prasme, yra senai numojusi ranka ant visų diplomatinių formalumų 
ir net ant tarptautinio mandagumo reikalavimo,priskirdama tai visa supuvu
sio buržuazinio pasaulio likanocs. Bet tokiu atveju, kaip turi elgtis su 

- bolševikų diplomatais vakarų kultūros pasaulis, kuris negali pakeisti savo 
šimtamečių tradicijų dėl bolševikų neišsiauklęjimo? neikia manyti, kad po 
Višinskio paskutinių tiradų tas klausimas savaimę iškils kraštuose, kurie ne- 
nori statyti pavojun savo tautinės savigarbos. Ir pirmoje eilėje Amerikoje, 
'kuri nustos buvusi bolševikams auksine žuvele pagal senovės pasaką.

Laikas ir tuosius karo galiūnus 
K?ip perėjūnus nušluos!
Vien tik ištvėrą-^ietuvos sūnūs 
Augs ir tvirtės veikaluos.
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TARPTAUTINIO SUSITARIMO DEL ATOMINES ENERGIJOS BEIEŠKANT 

kMūsų specialaus bendradarbio Anglijoje)

Karts nus karto pasirodė spaudoje žinučių apie, sunkumus, su kuriais
susiduriama beieškant tarptautinio susitarimo dėl atominės energijos kontro
lės ir jos panaudojimo. Ir šia, kaip ir visur kitur, iškyla vakaru ir rytų 
priešingumai'. Visos pastangos tuos priešingumus išlyginti iki šiol dar ne
davė jokių vaisių. Kokia išeitis? Jungtinės Amerikos Valstybės, kurios ir r 
Šiame klausime vaidina vadovaujamų vaidmenį ir kurios, kaip atrodo, nuo ši
to savo vadovaujančio vaidmens neatsisakys, karts nuo karto atsako į Šį 
klausimą.Amerikoje išeinančiame biuletenyje "Bulletin of the Atomic Scien
tists". Paskutiniame biuletenio numery randame žinių santrauką, duodančią 
mums aiškų vaizdą,■kokioje būklėje dabar šis klausimas atsidūrus..

Šib.ji santrauka pirmiausia, pakartoja Stalino ir Harold Stasseno pa
sikalbėjimą, kas savo laiku buvo pasaulyje tam tikrą sensaciją sukėlęs, • 
be to paduoda kai kurias ištraukas iŠ Gromyko Amcrikos-Rusų Institute pasa
kytos kalbos, kurioje jis nusako SSSR poziciją Šiame klausime, kuri dar ir 
iki šios dienos nėra pasikeitus.

Gromyko mintys ir argumentai “biuletenyje gana plačiai išdėstyti,
jų visų kartoti nėra /rasinės, užtenka x ■> r skaityt i tik vieną sakinį ir jis 
bolševikų nusistatymą pakankamai ryškiai nusakys: "Sovietų Sąjunga negali 
sutikti, kad jų tautinė produkcijakatominės energijos) priklausytų nuo 
daugumos kontroliniame organe, nes ji žino, kad toji dauguma gali .priimti 
netik teisingumu pagrįstus, bet ir vienašališkus sprendimus".

Jau.iš šio sakinio darosi aišku, kad prieiti kokio nors tarptauti
nio susitarimo atominės eneigijos klausimu šiuo metu yra visai neįm.Aicma.

Kaip į .tokią padėtį reaguoja atsakiųgi politiniai ir visuomeniniai 
sluoksniai? Biuletenis ir į šį klausimą atsako. Jis paduoda ištraukas iš 
trijų veikliausių Amerikos veikėjų kalbų: E. Osborn - kongreso nario ir 
atominės komisijos prie UNO nario, F.A. Lindės JAV nario toje pačioje ko
misijoje ir senatoriaus Mac Magon. įdomiausia yra pastarojo kalba, kurią 
jis, palyginti, dar neseniai yra senate pasakąs..

" Sovietų.Sąjungos planas negali būti musų priimtas", sako Mac Ma
gon", nė dėlto, kad mes elgtumėms sauvališkai nesprisilaikydami tarptauti
nio bendradarbiavimo papročių,•bet dėlto, kad šis planas neduoda pasauliui 
to saugumo, kuris šio atominio ginklo amžiuje yra reikalaingas., Daugelis 
iš musų galvoja apie tą baisią padėtį, kuri susidarytųz jei nepasisektų 
prieiti bet kokio susitarimo ir-atomihė energija tuo bu u galėtų hmtii be • 
kontrolės panaudota. Civilizacijos ir kultūros klausimai priklauso nuo \ 
šio faktoriaus. ' .

Jei pasaulis neprieis bet kokio susitarimo, mūsų dispozicijoje, ma
no nuomone, bus' k e t u r i keliai, kuriais galėsim pasinaudoti. Bet iš 
karto turiu pabrėžti, kad nė vienas iš tų kelių negali mūsų patenkinti ir 
kad visi tie keliai labai rizikingi.

Pirmiausia galime pradėti atvirai lenktyniauti,,gamindami atominius
ginklus prieš Rusiją. Mes turėsim gaminti kiek galint galingesnes atomines 
bombas ir kitų rūsių atominius ginklus, tikėdamiesi, kad mums pasiseks,at
remti į mus nukreiptą puolimą. Tuo pat metu teks mums gyventi nuolatinėje 
baimėje, nežinant kur ir kada mus gali užpulti. Tiesa, mes galime evakuoti
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savo miestus ir perkelti savo pramones centrus į kitas vietas, bet Šios 
priemones yra susiję su tokiomis išlaidomis, kurias ir įsivaizduoti sunku. 
Be to tokios priemones negali išlikti paslaptyje. Rusija gi priešingai, ji 
už sav< geležinės uždangos per paskutinį karą tas priemones pavartojo: ji 

"perkėlė" miestus ir pramonės centrus pasauliui nieko apie tai nežinant.
Kai kas iš mano draugų nori manę nuraminti faktu, kad uždraudimas 

-panaudoti dujas buvo respektuojamas visą karo dalyvių. Jie tiki, kad užteks 
paprastos konvencijos, kuri uždraustų atominės bombos vartojimą, ir mes 
išvengsime šio pavojaus. Jie klysta manydami, kad toji pat gauja, kuri Bu- 

’chenvalde statė žmonėms krematorijumus, nepavartojo dujų laikydamiesi vien 
tik duotojo "garbės žodžio". Tikrumoje tie žmonės atsisakė pavartoti dujas 
dėlto, kad dujos nebebuvo sprendžiamasis ginklas, o be to ir bijojo, kad 
nepavartotų dujų ir prieš juos pašius.

Bet ateinančiame kare atominė bomba bus sprendžiamasis ginklas. Pa
vartojus jų didesnį kiekį neperspėjus, paraįižuotas lūs bet koks pasiprie
šinimas. Be to reikia skaitytis dar ir su šiuo faktu, kad diktatoriai žmo
nijos istorijoje dar niekada nesusvyravo, sutartis sulaužyti. Be, vienaša
liškos greta su Rusija ginklavimi si lenktynės neatneš mums nei' taikos, nei 
saugumo. Čia nėra išeitis iš susidariusios padėties. .

Kitas galimumas,tai leisti Rusijai eiti savo keliu ir be jos veik
ti. Bet tarptautinis kontrolės planas be Rusijos neduos tos kontrolės, ku
ri mums reikalinga. Tokia padėtis tik duotų rusų šnipams galimumo greičiau 
ir. lengviau susekti atominės bombos amybos paslaptis. Kaip jūs matote ir. 
tokia perspektyva negali musų patenkinti. .

Trečia išeitis yra pagrįsta tokiu samprotavimu: jei atominis karas 
neišvengiamas, jei nuo atominio puolimo negalima apsisaugoti, jei .pirmas 
puolimas gali būti ir paskutinis, geriausia apsigynimo priemonė tada rei
kėtų pripažinti puolimą. Aš jau seniai tvirtinu, kad atominės kontrolės 
būtinumas pavertė mūsų pirmesnes pažiūras į agresiją pasenusiomis. Pir
mą kartą istorijoje atsisakymas nuo susi
tarimo,. p a g r į ’s to sveika, tikra ir teisin
ga ginklo kontrole, jau pats savaime suda
ro agresijos aktą. Grasinti žmonijai tokia žudymo priemone 
savaime sudaro tam tikrą puolimą. Šis puolimas yra efektyvesnis už bateri
jų ataką, nes jau vien baimė paralyžuoja bet kokį veiklumą.

Didžiausias blog’imas būtų mums, jei būtumėm priversti išmesti pir
mą atominę bombą. Bet, reikia pripažinti, kad dar blogiau būtų būti pirmo 
puolimo objektu. Bet mes atsisakom naujo Pearl Harbur. Tai ne mūsų elgimosi 
linija. ' _ . ■ . 1

> Paskutinė išeitis butų tokia: duoi-it taiką tautoms, kurios imtųsi
■iniciatyvos pasiūlyti atominės energijos komisijai prie UNO taiką visam 
pasauliui.-Tegul jos pasiūlo visoms taikingoms tautoms prie jų plano pri- 
'sidėti, tegul jos skelbia, kad ta tauta, kuri iki nustatyto laiko prie jų 
plero-neprisidės, bus paskelbta kaip agresorius. Jei reikalas eina apie 
atominę energiją, nėra reikalo atviro puolimo'vykdyti, kad taptum paskelb
tas agresorium. Paneigti, kad atominė energija esmėje yra pasauliui nepa
vojinga, yra beprasmiška. Išvada: atsisakyti'paskelbti savo t a i k i n - 
g u s norus yra aiškus agresyvumo įrodymas. Pasaulis ir pasaulio saugumas 
reikalauja, kad agresija butų sustabdyta pirmiau,, negu ji pavirs į atvirą 
agresiją ir pirmiau, negu bus per vėlu.

Kalbant Čia tema, negaliu nieko geresnio išgalvoti, kaip pakartoti 
--Pr.Roosvelto žodžius: "Jei pasirodo užkrečiamoji liga, visuomenė įveda
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karantiną, kad sveikus gyventojus apsaugotą nuo ligos išsiplėtimo'’. 1957 
metais Hitlerio agresija galėjo būti viso pasaulio karantino sustabdyta. 
Pasaulis turi išnaudoti taip brangiai kainavusį patyrimą, jei kuri nors 
tauta atsisako prisidėti prie viso pasaulio saugumui išdirbto susitarimo.

Kaip reikalai dabar stovi, ši išeitis, atrodo, butą geriausia, ir 
visos pasaulio tautos turėtą ją priimti, jei nori.susitarimo pasiekti.

Bet duok, Dieve, kad mums niekuomet nereikėtą kurio nors iš tą 
sprendimą rinktis, užbaigė savo kalbą senatorius MacMagon.

Taip reaguoja Jungtinią Amerikos Valstybią visuomenės ir' politikos 
veikėjai į tą savo rūšies obstrukciją, su kuria vakarą demokratijos.susi
duria sovietams savotiškai laikantis Saugumo Taryboje. 0 kaip gi anglai 
žiuri į susidariusią padėtį? Čia vėl noriu patiekti kelią anglą politikos 
veikėju kalbas, diskutuojant Šį klausimą anglą lordą,rūmuose. Nesunku bus 
pastebėti, kad anglą ir ameriikieČią nuomonės didumoje supuola, tik<anglai 
kaip ir visuomet, vengia griežtą ir kategorišką posakią. Tolimesnią išva
dą nedarau, palieku jas kiekvienam skaitytojui atskirai. 0 kas kalbomis 
susidomės, gali jas ištisai rasti jau minėto "Bulletin of the Atomic Scien 
tists". ■ !

Jorko arkivyskupo pareiškimas;
■ ■ Prieš 18 mėnešią buvo numesta bomba į miestą, savo didumu atitin

kantį mūsą Hull, ir per keletą sekundžią žuvo apie 80.000 žmonią ir sužeis 
ta apie 100.000. Aš turiu tikrą davinią, kad dabar gaminamos dar galinges
nės bombos, Dvi humaniškiausios tautos, Anglija ir JAV, jau pavartojo Šį 
ginklą, bet jos išdirbo taip pat ir smuiką projektą, kaip išgelbėti pasau
lį nuo šio baisaus pavojaus. Kovo mėnesio 6 dieną Sovietą delegacijas pir
mininkas įteikė savo samprotavimus.

• As atidžiai perskaičiau jo kalbos pilną tekstą ir susidariau įspū
dį, kad jo prieštaravimai nėra jau-taip šalutiniai, kaip kad tai gali 
atrodyti tesusipažinus tik su tos kalbos trumpa santrauka; Jis pakartoti
nai nurodė, kad jo vyriausybė sutinka su kontrolės ir inspekcijos įvidimu, 
bet reikalauja prįę|_tąį sudaryti tam tikrą konvenciją, uždraudžiančią 
atominią bombą vartojimą.

Bet savaime suprantama, kad JAV negali sutikti nusiginkluoti tol, 
kol bus sutverta Organizacija, .neprileidžianti, k id kita kuri nors tauta 
pradėtą atomines bombas gaminti. Aš skaitau, kas ši kliūtis j kurią p.Gro
myko nurodo, nėra galutinė - vienaip ar kitaip būtą galima dar susitarti.

Antras p.Gromyko pareiškimas yra rimtesnis, pagal jo nuožiūra kor- 
trolei ir inspekcijai priklausys tik tos įmonės, kurios gamins atominą 
energiją. Bet, tokiai padėčiai esant, galima slaptoje vietoje įsteigti 
įmonė, pavadinti ją kaip nors kitaip, ir kontrolei ji toda nebepriklausys, 
bet slapta pradės atomines bombas gaminti. Man atrodo, kad čia ir yra 
didžiausia kliūtis susitarti.

Trečiasis p.Gromyko pareiškimas lietė sankcijas, kurias tarp tau
tinė organizacija galės panaudoti prieš kiekvieną tautą, kuri sulaužys a- 
tominės energijos susitarimą. Jo nuomone, šios sankcijos turi būti Saugu
mo Tarybos patvirtintos, bet veto teisė turi Iii ti tebegaliojanti.

Šie trys samprotavimai sutrukdė visą reikalą. Padėtis ;.*bar susi
darė visai nepakenčiama. 0 kas bus už 5-10 metą, kada atominė bomba nebe
bus paslaptis ir ją kaipo ginklą turės ir kitos tautos? Bent mūsą krašte 
psichologinis efektas bus neišpasakytas. Visi pajus pražūties gresiantį 
pavoją, visos tautos bus priverstos gyventi didžiausiame įtempime, nelauk
to išdavikiško puolimo beleukdambs. įtempimas gali pasiekti tokį laipsnį,
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nervų karas gali pasidaryti toks nepakenčiamas, kad bet kuri tauta, iste
riškos baimės apimta, griebsis paskutines priemones,ir numes atominę bombą, 
Nukentėjusia atsilygins, ir pasaulis atsidurs didžiausių baisenybių bedug
nėje. .

Šios rūšies įvykiai laukia musų, jei artimi?.usįo je ateityje nepa
siseks rimtai susitarti.' Nėra abejojimo, kad, tokį susitarimą pasiekus, 

_ tarptautinė*. organizacį ja turės iki tam tikro laipsnio paliesti ir naciona
linį suverenumą, kas, Gromyko nuomone, yra visai neleistina, nes tokio pre
cedento žmonijos .istorijoje dar nebuvo. Reikalinga mėginti jėga iš šitos 

‘.padėties išeiti. *. . •
Mes dažnai-tvirtiname, kad mūsų civilizacija yra tiek patvari, 

jog ji perneš bet kokį sukrėtimą. Bet galima butų priskaityti bent 20 jau 
žuvusių civilizacijų. Jų likučius mes sutinkame Vidurio Rytų smėlynuose ir 
Viduržemio juros pakraščiuose. Ar kartais ir mūsų civilizacija nepapildys 
jų skaičiaus?

Prof. Lindemant,lordo Gervei) pareiškimas:
" - -Musų mokslinių išradimų progresas,be ^bęlojimo, pralenkė musų mo

ralės ir dorumo progresą. Niekas negali pasitikėti ta baisiai naikinančia 
jėga, kurią, šiandieninė technika įdavė į rankas kiekvienam nuotykių ieško
tojui?’.

Toliau kalbėdamas apie tarptautiną kontrolę, lordas Gervei nurodo, 
kad visasvprojektas yra nerealus ir todėl nepriimtinas.

"Šis planas būtų priimtinas",.sako jis, "jei visos vyriausybės 
butų netik pačios pasitikėjimo_vertosx bet pilnai pasitikėtų ir kitomis 
tautomis. Jei taip~butų, visokie“sunkumai iš karto išnyktų.

Amerikos planas realesnis, jis stropiau pergalvotas ir išdirbtas. 
Rusija ir Lenkija ilgai nenorėjo to plano ištisai priimti, dabar gi jos su
tiko dėl kontrolės, bet reikalauja tokių suvaržymų, kurie visą planą paver
čia' beprasmišku.

Man atrodo, kad, jeigu tautos ir toliau reikalaus tokio griežto na
cionalinio suvereninumo neliečiamybės, be galo bus sunku pasiekti naudin
gų tezultatų. Visi nori atsipalaiduoti nuo baimės, bet labai klysta tas, 
kurs mano, kad tatai galima pasiekti laikantis pilno suverš.i ūmo. Kad be . 
baimės galėtumėm gyventi civilizuotame krašte, reikia atsisakyti nuo tam 
tikros dalies savo nepriklausomybės ir paklusti įstatymams, puolimus už- 
draudžiantiems.

Galime tikėti, kad tiesa nugalės jėgą tik tada, kai bus sudarytą 
virš visų tautų stovinti vyriausybė, kuri bus tiek pajėgi, kad galės pri
taikinti sankcijas tam, kuris mėgins susitarimą sulaužyti. Dėja, dabar mes 
tokios organizacijos dar neturime. Amerikiečių planas mėgina tokią organi
zaciją sukurti, nors tik ir vienam nusižengimui, būtent, atominės bombos 

/■atžvilgiu. ■
Man atrodo, kad ir ateities karai bus neišvengiami, jei tautoms 

nepavyks susitarti ir dalį savo suverenumo disponuoti autoritetingai Valdžiai, 
sugebančiai nustatyti tam tikrus įstatymus ir jėga priversti visus tuos 
įstatymus gerbti. • ••

Bertrand Ressellžinomo filosofo) pareiškimas:
Aš taip pat skaičiau p.Gromyko kalbos pilną tekstą, bet,turiu pri

sipažinti, nesusidariau tokio optimistiško įspūdžio, kaip prieš mane kal
bėjusia. Man atrodo, kad p. Gromyko stengėsi kaip galima daugiau nusileis-
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ti, puikiai žinodamas, kad šitos jo nuolaidos negali musų tikslams patar
nauti. - ■

Turiu pasakyti, kad mane stebina,, kaip mažai šiuo klausimu mūsų 
krašto žmonės domisi-.. Amerikoje žmonės j palyginti, daugiau šiuo klausimu 
susidomėją. Pasakysiu, kad britų atomines energijos mokslininkų taryba uži
ma tokią poziciją - bent man taip, atrodo kurią butų galima pavadinti be
viltišku. pesimizmu. Savo sausio mėn; apyskaitoje jie sako: "Kai kas iš mū- <_ 
sų narių yrą tos nuoronės, kad dabartiniu metu vargiai ar galima laukti 
efektyvaus susitarime del atominės energijos kontrolės'.1 -

_ Jei reikalas taip atsistoja., jei tuo yra pasakytas paskutinis žodis^ 
tai mūsų padėtis yra beviltiška, nes dabartiniu metu taika palaikoma vien 
tik dėlto, kad tik viena tauta yra atominės bombos savininkė, o kai ją turės 
ir kitos tautos, tada dings ir toji.vienintėlė taikos sąlyga - baimė.

Jei mes norime patikrinti taiką iki to momento, kada Amerika nustos 
savo atominės bombos monopolio, kas gali ilgai tąstis, mes turime numatyti 
pilną atominės energijos kontrolę, kurią vykdyti turi tarptautinė, oilnai 
autoritetinga organizacija, bet si organizacija jokiu budu negali būti na
cionalinė.

Jei mes prie to neprieisim, be jokio abejojimu susilauksim atominio 
karo... Aš pilnai sutinku, kad vien tik atominės energijos-kontrolės _n e pa
kanka, mes, pagaliau, turime sukurti.tokią organizaciją,-kuri būtų pa
kankamai ■ -najėgi. b e. t k b k i a m k a r u ’J užbaigti. Dabar svarbus- 
pirmasis žingsnis. - - ■ ;

Bet aš norėčiau paklausti ir, žinoma, gauti į tai atsakymą, ką mes 
darytumėm Rusijai aiškiai pasipriešinus? Be abejojimo, mes turime stengtis 
ją įtikinti, mes privalome visaip nusileisti, bet tik su.sąlyga, kad nenu- 
toltumėm nuo savo tikslo. Bet jeigu tas nepadės - o aš esu linkus manyti, 
kad Rusija-nesutiks su pakankama ir teisinga kontrole. - kas tada? Aš norė
čiau. sužinoti, kokią poziciją užima musų ir Amerikos vyriausybės šiuo klau
simu. Kiek tai galima iš čia sprąsti, atrodo, kad Amerikos vyriausybė yra 
linkusį prie tokių veiksmų, kurie greita ją privers prie prievartos princi
po,. _- ■

Musų dispozicijoje tik .keletas metų ir man atrodo, kad ateis laikas, 
kada bus mėginama ■ p r . i versti Rusiją - nusileisti, nes aš 
nemanau,, kad ji savo noru sutiks su tokia kontrole. Ji sutiko 
su kontrole tik tų įmonių, kurios oficialiai pavadintos atominės 
energijos įmonėmis, o nesutinka su kontrole tų, kurios kaip nors kitaip pa
vadintos. Tik tokiomis Sąlygomis p.Gromyko sutiko. Užtenka įmonei prikalti 
tik kitą iškabą, ir ji išvengs bet k kios kontrolės.'

Ar Tamstos manote, kad bus galima įkalbėti Rusiją reikalingumui « 
pasiduoti. Iš visos širdies aš trokštu, kad ji tai padarytų, bet, prisipa- , 
žinsiu, to aš nelaukiu.

Lordo Strabold pareiškimas:
Šis pareiškimas yra įdomus tuo, nes rodo, kad dar yra žmonių, ku

riems bolševizmo esmė dar nėra paaiškėjus. Pareikšdamas, kad jis nepriduo- 
dąs diaelės reikšmės tarptautinei kontrolei, jis kartu ir priduria, jog 
abejojąs, kad prievartos ir įbauginimo priemonėmis galima butų pasiekti 
teigiamų rezultatų. Jo nuomone, vienintėlė išeitis butų tautų federacija, 
bet tam reikalingas laikas, todėl reikia kantrybės. Beieškodamas praktiškų 
žygių, kurie padėtų iš susidariusios padėties išdrįsti, jis sako;
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Man atrodo, kad visų mūsų- sunkumų pagrindo reikia ieškoti Rusijos 

ekonominiame silpnume. Man pasakojo apie tuos neapsakomus vakarų Rusijos 
naikinimus, kuriuos vykdė vokiečiai savo naujaisiais moksliniais metodais. 
Paskiau sausros ir dviejų metų blogas derlius dar labiau apsunkino kraštą, 
o jei dar pridėsime, kad Rusija neteko 7 milijonų'žmonių, lenvai sau gali
me įsivaizduoti, kokius sunkumus turi Rusijos vyriausybe nugalėti,

. Didelis silpnumas gimdo baimės psichologiją, čia ir glūdi visa prie
Žąstis, kodėl taip sunku su Rusija įvairiais, klausimais susitarti. Tarp į 
šių. klausimų yra ir atominės energijos kontroles klausimas. Aš skaitau, kad 
-iš šios padėties yra tik viena, išeitis, kuri vėl.galėtų atsatyti pasitikė
jimą ir sudarytų visai naują ir daug palankesnę ’ašaulinę atmosferą.

Toliau lordas nupasakojo savu•įspūdžius iš•savo kelionės po Ameri- ■ 
ką ir apie pasikalbėjimus su atsakingais' amerikiečiais. Jo nuomone, pramo
nės aktyvumas, kuris Amerikoje per karą pasiekė iki šiol negirdėtą aukštu
mą, dabartiniais taikos metais nė kiek nesumažėjo. "Kokios bus to pasėkos?, 
klausia jis ir pats atsako: "Ekonominė depresija." Jo tvirtinimu, daugelis 
protingų amerikiečių sutinka-su jo nuomone, kad vienintėlš galima išeitis 
būtų tarptautinė paskola Sovietų Sąjungai, prie kurios paskiau galėtų ir 
Anglija prisidėti. ;

"Jei tokia paskola bus Rusijai pasiūlyta", sako jis, "kad jis ga-'-- 
lėtų atstatyti savo ūkį, įrengti jai taip reikalingas jėgaines, pirkti že-' 
mės ūkio mašinų, garvežių ir pramonės mašinų, aš esu tikras, kad šis mos
tas taip pakeistų visos tautos "mentalitetą", kad tarptautiniai santykiai 
tarp svarbiausių UNO -narių Žymiai sušvelnėtų._

Šiuo nusistatymo pasikeitimu galima^butų, aš manau, susitarti netik 
dėl atominės energijos kontrolės, bet ir visais kitais klausimais. Jei jūs 
šią idėją pasiūlysit eiliniam amerikiečiui, žinau, jis išsigąs. Bet jei 
jus jam išaiškinsite, kad toks planas yra vis dėlto pigesnis, negu didelis 
pramonės krachas ir žymiai pigesnis, :negu naujas karas, jis pradės kitaip 
galvoti. ' . ' ’ ■ 1 ‘

Amerikos ekonomistai ir politikai, kurie turi šiek tiek didesnį_ 
patyrimą ir su kuriais aš vienur kitur esu kalbėjęs, sutinka, kad tai bū
tų vienintėlė išeitis didelei ekonominei depresijai, ‘ikuriošijie taip bijo, 
išvengti ir visai naujas kelias tarptautiniuose santykiuose... Aš tariu 
tuos savo žodžius tikėdamasis, kad jie kris į taip jau nevisai nederligą 
žemę, bet pripažįstu,.kad visam•tam reikalingas ten tikras laikas.

: i. Debatai pasibaigė Jorko arkivyskupo kreipimusi į vyriausybę pra
šant dėti visas galimas pastangas atsižvelgiant į reikalo nepaprastą svar
bumą, jei norima tarptautinį susitarimą pasiekti.
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Jau nuo pat pradžios, kada dėl įvairių nusileidimų ar kitokių poli* 
tinių machinacijų buvo leista įvairiems skerdikams smaigstyti peilį į vi
durinės ir rytų Europos valstybių nepriklausomybės nugarą, plaukė įvairūs 
protestai, memorandumai įvairių tautų ir valstybių didiesiems vyrams. Lie-’ 
tuvos vadovaujanti organai tremtyje, įvairus Amerikos Jungtinių Valstybių 
bei kitų kraštų lietuvių politiniai bei. visuomeniniai junginiai, rašė, pro
testavo, šaukė visiems didiesiems vakarų demokratams, kurių rankose buvo 
ne tik Europos, bet ir viso pasaulio likimas, kad jie savo eksperimentais 
liautųsi, kaip Jobą mėginą tas jau ir taip daug iškentėjusias tautas. Rezul
tatų dar jokių.. Štai neseniai, sąryšy su dabar posėdžiaujančia UNO sesija’, 
Centrinės Europos Federacijos Sąjūdžio atstovai patiekė šios sesijos demo
kratinių valstybių delegatams memorandumą prašydami daryti žygių sustabdy
ti Tarybų Rusijos žygius primesti totalitarine vergiją visam pasauliui. 
Kadangi į Centrinės Europos Federacijos Sąjūdžio apimtį įeina ir Pabaltijo 
valstybės, taigi ir L I E TU V A, tai "Pragiedrulių" redakcija savo skai
tytojams te memorandumą lietuviškai.

Pasaulio taika, kaip jau dviejų pasaulinių karų buvo įrodyta, pri
klauso nuo taikos įgyvendinimo Europoje. Tačiau Europos reikalai šiandieną 
tol'i gražu nėra sutvarkyti. Veto teisė, Tarybų Rusijos dažnai piktam panau
dojama, paraližuoja visas preventyves priemones prieš neramiausius židinius 
Europoje. Rusų okupavimas didelės dalies Europos palengvina tolesną rusų 
agresiją. Jų tikslas - visų pasaulio susovietinimas - yra aiškus.

Nepasisekus JAV sekretoriaus p.Marshall iniciatyvai išdirbti bendrą 
visom Europos valstybėm planą joms ekonomiškai atsistatyti Amerikai even
tualiai padedant, dar kartą įrodė, kad bergždžios buvo visos pastangos tei
ksi ir tarptautiniam bendradarbiavimui įgyvendyti pagrindu paimant politi
nį pasaulio padalinimą į "įtakų sferas", priimtą Teherane, Jaltoje ir Pots
dame .

Tolesnė pertraktacijų eiga taip pat turėtų politiniens vakarų va
dovams įrodyti, kad "geležinės uždangos" negalima pralaužti vien tik eko
nominėmis priemonėmis-.

Tarybų Rusija ir Centrinės Europos tautoms prievarta iš užsienio 
primesta administracija atsisakė dalyvauti Paryžiaus konferencijoje ir 
prisidėti Europos ekonominio atstatymo planui paruošti. Tarybų Sąjunga yra’ 
suinteresuota ekonominiu Europos sužlugimu, nes tatai palengvintų bolševi^ 
kams savo tikslus pasiekti. Marijonėtinės vyriausybės Centrinėje Europoje f
yra įrankiai jos "įtakų sferoms" eksploatuoti. Tos vyriausybės netik kad 
neatstovauja pavergtųjų tautos valios, bet dar aiškiai veikia tų tautų ne
naudai. Vakarų Demokratijos, kurios, prieš Atlanto Čarterio principus ir 
prieš kitus tarptautinius įsipareigojimus, pripažino tas sufalsifikuotas 
vyriausybes, neša kartu su Tarybų Sąjunga pilną atsakomybą už išbraukimą 
iš Europos bendruomenės šešiolikos tautų, sudarančių Europos dalį ir 
trokštančių dirbti Europos vienybei ir gerovei.

Paryžiaus konferencija galėtų vakt.ru Europos valstybės duoti teigia
mų re jei toji ja prisidėtų tolesnei Sovietų ekspansijai

■ M u
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sustabdyti. Tačiau tragiškiausia yra tai, kad ši konferencija net nebando 
sustabdyti Europos suskaldymi į "įtakų sferas". Dabartinis suskaldymas tik 
pagilina mūsų tautų skurdą, leisdamas -vakarams tik laikinai atsikvėpti.
•bet ir šis atsikvėpimas neužsitęs ilgesnį laiką, nes Centrinės Europos už
leidimas rusų naudai tik sustiprina Tarybų Sąjungą ir pagreitina jos smū
gį pasauliui užviešpatauti.

Vakarų Demokratijos turėtų atsiminti, kad neištrėmus antieuropie- 
.tiškos maskviečiu įtakos atgal, už tikrosios Rusijos ribų, negrąžinus tai
kos .Centrinės Europos tautoms, negali būti atstatyta nei suvienyta Europa, 
nei patikrinta ekonominė bei politinė taika.Europoje ir visame pasaulyje.

•Klaidinga butų tikėti, kad bent.kurie efektingi planai^Europos 
vienybei galėtų būti išdirbti y-nepriimant dėmesin Lenkijos ir Čekijos ang
lies sričių, čekų, lenkų ir austrų pramonės uotencialo, Rumunijos žibalo 
turtų, Lenkijos, Ukrainos, Vengrijos ir Rumunijos kviečių derliaus, Slova- ’ 
kijos, Bulgarijos, Baltgudijos ir kitų pietinių slavų kraštų gamybinių su
gebėjimų -ir jų miškų turtų, Dunojaus ir kitų jo intakų vandens.pajėgumo, 
o be to dar 150 milijonų'žmonių jėgos visoje Centrinėje Europoje.

Bet kas blogiausia, kad tie Šaltiniai ir žmonių jėga netarnaus 
Europos naudai, o priešingai - jie kartu su pačios Rusijos gamybinėmis pa
jėgomis bus panaudoti Europai pakenkti. Dar daugiau - panašios padėties 
pasėkoje didės Vokietijos ekonominio pajėgumo reikšmė Vakarų Europai,ats
tatyti. Jei Vokietijaktikriau jos vakarinė dalis) užimtų svarbiausią po
ziciją tame atstatyme^ tai jos potencialas augtų neproporcingai, ir Europa 
paskiau vėl susidurtų su politiškai ir strategiškai pavojinga Vokietija. 
Europos ’tautos dar kartą atsidurtų dviejų agresijų grėsmėje, jos nuolatos 
turėtų bijoti, kad vėl neatsinaujintų tų dviejų valstybių aliansas, kurs . 
buvo taip praŽųtingas pasauliui ir kuris visuomet yra galimybių ribose. - 

. Kalbėdami ^Centrinės Europos tautų vardu - albanų, austrų, bulgą-r 
rų, kroatų, čekų, estų, vengrų,, latvių, lietuvių, lenkų, rumunų, serbų, 
slovakų, slovėnų, -bąltgudžių ir ukrainiečių - netikusių žodžio laisves, 
mes esame :.priversti ‘pareikšti, kad Vakarų Demokratijos dar kartą paaukojo 
teisingumo, ir įstatymų, principus beeksperementuodami nusileidimais. MarijOr- 
nėtinės vyriausybės., kaip ir buvo norėta, turėjo atstovauti mūsų tautas 
Paryžiaus konferencijoje. Negana to, savo tais bandymais norėdamos ir to- ; 
liaū Tarybų Rusijos ekspansyvinėms pretenzijoms palengvinti,_konferencijos . 
organizatoriai ne.vakvitė Estijos, Latvijos ir Lietuvos, nežiūrint, kad nei 
Didžio jį. Britanija,- nei.Jungtinės Amerikos Valstybės, nei Prancūzija dar 
nenustojo pripažinusios jų nepriklausomybę. Pakvietimai nebuvo pasiųsti • 
Ukrainai .ir Paltgųdį jai,. nors jos individualiai ir yra atstovaujamos UNO.

Didėjančios ekonominės komplikacijos, kurios yra aiškus nenatūra
laus. .Europos padalinimo rezultatas, aiškiai nepavykus Paryžiaus konferen
cija,' rodo, kad i’r su'ekonominiu atoslūgiu įvyko lygiai tas pats, kaip ir 
su ankstyvesnių politiniu. Europos, ateitis negali būti išspręsta ją sus-' 
kaldant ir tokiose sąlygose nėra jokių, vilčių jos palikimui išgelbėti.

Todėl mes,' laisvi nuomonės reiškėjai tautų, jėga išrautų iš Europos, 
kreipiamės i ŪNC šios sesijos demokratinių tautų atstovus globos ir pripa
žinti reikalą priversti_Rųsiją pasitraukti atgal už tikrųjų jos sienų "ir 
kad toks pripažinimas butų realizuotas bendromis UNO pastangomis.

Centrinė Europa, išlaisvinta iŠ rusų okupacijos, neliks disprganl-... . 
zuota. Po tragiškų paskutiniojo karo ir pokarinių patyrimų mūsų tautos 
stengias apjungti žemes tarp Vokietijos ir tikrosios Rusijos, tuo įeida
mos į naują moderninę pasaulinę.tvarką. Mes turime garbę atstovauti Centri-
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Bernardas
"Brazdžionis

KALINIAI

Mes užmiršom mėnesienų tylą.
Ir pavasarį žydėjimą žiedų '
Ir kaip rūkas iš papievių kyla 
Ir širdy nuo rožių kaip saldu.

Bet mes niekad neužmiršim tavo, 
Tėviške, jaunų dienų dangaus, 
Mūsų širdis, kaip lapus agavų, 
Vakarinė jo žara vis gaubs.

' .i

■

•

Mes užmiršom, kaip arimai kvepia 
Ir kaip želia želmenys rugių, 
Bet širdis jų gyvus daigus slepia, 
Sieloj - raštai tūkstančių vagų.

< ... t ; ‘
Mes užmiršom, kaip upeliai šneka

‘ J

Ir kaip gieda rytą vyturys, 
Bet širdy mes vis regėsim taką, 
Vis kaip gervės ten mūs akys grįš.

nės Europos Federalinį Sąjūdį, kuris Europos suvienijimui terandą tik 
vieną kelią, butent,: tarpusavį regionalinių sąjungą susitarimą, organizuo
tą federaliniais pagrindaisIš ją turi susidaryti " a Commonwealth of 
Central_European Nations", pagrįstas ekonominių^ socialinią, istorinią 
ir kultūrinių tradiciją bendrumu. Europa turi būti organizuota tokiu būdu, 
kad jos regionaliai vienetai būtu pakankamai atsparus tarybines ekspansijos 
užtvarai ir galimai atstatytos Vokietijos agresijai.

Be ekonominių motyvų yra daug ir hemcdžiaginio pobūdžio vertybių, 
kurių negalima apeiti ir kurios verčia mus pareikšti, kad senasis Europos 
kontinentas be jo viduriniosios'dalies nėra Europa su mūsų tūkstantmetine 
praeitimi ir tiadicijomis. Palikta sau tokia sužalota Europa neišgyvens 
ilgesnį laiką.

Europos gyvenimo atstatymas nėra įmanomas_be' nefalsifikuotų laisvės', 
ir lygybės principų pritaikymo visom tautom, nežiūrint jų didumo ir ekono
minio pajėgumo. t

Central European Federal Club, London
(pas.) Gen. Lev Prchola, D.S.O (pas.) Jan Zaleski
Central European Federal Club, Roma
(pasirašė už prezidiumą) I. Leppik, M. Krek, I.Poniatowski
Central European. Federal Club, Paris
Central European Federal Club, Brussels

London, 1947.IX.12.

30



GERESNIU LAIKI! VILTIS

Šalin nusiminė dūsavimai skaudūs!
Jie-Silpnina dvasią-paikai.
£r mums, kaip mergaitei, raudoti nuraudus, 

-Nors spaudžia nelaimės, vargai?
Ne taip mūsų bočiai' didvyriai kariavo,
Kai, gindami brangiąją Lietuvą savo,
Jų ėjo į kova pulkai,

: K am trokšti pradengti, tą uždangą-girią, 
Kpr .slepia kelius ateities?'
Juk Dievas teisingas ir-valdo ir skiria
Laikus iš aukštos paslapties!'
Kas bijo šešėlio - šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato:
Naktis jam visur be vilties. ■ '■

g?;
S -M-'"

į

.t :
V ■' ■ £ ;

T--' ’/.c;.

i. a

. . Kaip vyrai, be baimės mes- stokim i kovą, 
' Kaip milžinas amžių baisus, 

0 meilė tėvynės tebūnie vadovu 
Ir Dievas, kurs valdo visus!
Darbuosmėš ir eisme, kur šaukia tėvynė! 
Mylėsme ir gerbsno, ką proseniai gynė'!’ 
Tėvynė iš miego-pabus, 

p .. ' j . . ’
■ i Nef. kumštė tebveldo- pasaulį šiandieną, 

Bet meilė, tikyba, šviesa! ■ ■■ 1 
Ne kardui abišaliam kalsime plieną: 
Jo apmaudo galia - maža.
Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva; 
Jlr maž po milžinkapius kaulų jų pūva? 
Kita ateitis artima! '

B"

Į darbą, į darbą, kaip Dievas įsakė., 
Su tekančia saule vilties!

’ O Tėvas iukščiausis.s, kurs amžiais mus plakė 
Paguodžiančia ranką išties.
Su Dievo pagalba ir mokslu šarvuoti . 
Tik stokim i darbą už laisvų kovoti, 

.ri^ny.ką palydovai nakties!

.'BBSS
■ ' ' ... -ft . .ft--.?
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' PADĖTIS LIE TU V OJE 1 9 4- 7 'METAIS
/Žinios paimtos iš "Lithuanian Bulletin" liepos-rugp. Nr. 194-7/

S u si ž in o j i m o su Vakarais būdai ir 
keliai.' v ,

■ Privatūs radio aparatai Lietuvoje buvo atimti iš vietos gyventoju. Vė
liau buvo gražinti patikimiems partijos nariams. Šiaip jau piliečiai priva
lo klausytis naujieną is garsiakalbių, įtaisytu "raudonojo radio kampeliuos1• 
Per juos naujienos perduodamos iš'Maskvos ir Vilniaus radio stočių. v

Kai Maskvos "Pravda" paskelbę straipsnį,, puolantį, J»A.Valstybes uz pri- 
pažinimavLietuvos suvereniteto ir uz Lietuvos pasiuntinio p.P.Zadeikio pakvie
timą į Užsienio Reikalų Ministerio priėmimų Baltuosiuose Ramuose,1 tas "Prav- 
dos" numeris Lietuvoje buvo išparduotas bematant. Juodojoje biržoje to nume
rio kaina pakilo.nuo 20. kp. iki 40 ruble Bolševikai. tuoj suprato savo klaidu, 
i į* tolimesnis tos laidos siuntimas buvo sustabdytas^ Vietiniai spaudai buvo 
uždrausta isspausdinįvtų straipsnį, pavadintą "Mirusios sięįos", nors papras
tai Lietuvoje laikraščiai duoda vertimus is Maskvos laikraščiu.

Antra naujiena lietuviams buvo Višinskio kalba.konferencijoje Lake Suc
cess Amerikoje.Is tos kalbos'lietuviai sužinojo, kad jų broliai vakarinėje 
Vokietijoje/apie kuriuos sovietų spauda senai paskelbus buvo,.. jog jie žuvo 
nuo aliantų bombų/ gyvuoja.Net keliamas pavardžių buvo suminėtaDeja, Visinst- 
kio melas, ’apie ginkluętus barius, išlaikomus amerikiečių, sukėlė skaitytojuo
se. įsitikinimų, kad Višinskis kalba apie lietuvių ginkluotas pajėgas Vakari-- 
nėję Europoje. ,.’ • - - • •*

,.Niekas Lietuvoje nenori, kad tremtiniai dabar grįžtų iš Vakarų Europos 
ir niekas jų nesmerkia - j ule jie yra saugioje vietoję.Kai Višinskis suminėjo, 
kad-g'en... Plechavičius, Kubiliūnas ir prof. Ambrazevičius yra gyvi, tai tuojau 
buvovsuimti visi jiems artimesni asmens Lietuvoje, o universitetai pareikala
vo is visų.buvusių Ambrazevičiaus studentų laikytį egzaminus iš naujo..-

' Tūlas svetimšalįs, apsilankęs Rusijoj, reiškia didelio nusistebėjimo 
griežta bolševikų valdžios kritika,' kurių jam teko išgirst traukinyje, vyks- - 
tant į'Maskva» -Tas puts'svetimšalis matęs Maskvos restorane mūšį tarp komunis
tų-ir opozicionierių. Demobilizuoti rusų kariai garsiai grųsino likviduoti jų 
šeimų skriaudėjus?'Matydama tokių demobilizuotųjų nuotaikų, valdžia daro jų 
tappe "scriningus" ir nepatikimus išveža kuo toliausia nuo jų namų.

Suėmimai. ' ■ v „
Suėmimai yra kasdieninis reiškinys Lietuvoje. Žmonės pražūva is nak

ties.Arkivyskupas Mečys Reinys buvo suimtas Vilniuje birželio pradžioje, ne
trukus po jo tariamo pasikalbėjimo su Tasso atstovu. Tas pasikalbėjimas buvo 
paskelbtus Sovietų .ambasados biuletenyje Vašingtone.’- 'v _

Apie rašytojo Kazio. Jakubėno.,suėmimų turima segančių smulkmenų:
J. Paleckio pasitarime-su rašytojais ir laikraštininkais, "prezidentas" 

nusiskundė kūrybinio darbo stoka- šioje "laimingoje l'aisvės eroje". Jakubėnas 
atvirai pareiškė:"Tamstai gal hežihoma musų darbo sulygos..Kaip mes galime ra
šyt? štai mano..pavyzdys* Po darbo valandų grįžtu namo ir sėduos prie stalo ra-
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syt kramtydamas sumuštinį. Tuoj kaž kas bedžias į duris - atėjo NKVD iškratyt. 
NKVD vyrai paima mano valgį. Tuoj po to antras vizitas - milicija. Ji pasiima 
mano marškinius ir plunksnai. Taip vyksta kas nakt. Pasakykit man, kaip galima 
rašyt tokiomis sulytomis?" ‘Sekantį ryta Jakubėnas dingo.

Panevėžio akstesnėsės mokyklos direktorių p. Juška su keliatu.kitų moky
toju suėmė į9!4-7 m. sausio męn. uz tai, kad kaz kas mokykloje sudraskė Stalino 
ir kitų bolševikinių dievaičiu paveikslus.

K 1^4-6 m. rinkimai.
194-6 m. vasario mėn. "rinkimų" diena praėjo terorizuojant gyventojus, 

šaudant rinkimu punktuose, sprogdinant tiltus, puolant rusų tankus ir patru-: 
liūs. Kaimiečiai todėl stengėsi slapstytis namuose. Vieni ragino rinkimus boi
kotuoti ir grasino represijomis. Daugelis balsavimo punktu buvo partizanę už
pulti, telegrafo ir telefono vielos buvo nutrauktos,keletas tiltų susprogdinta 
ir sisišaudymai ėjo visų dienų. Rinkimų komitetai buvo atsakingi už uolų gyven
tojų dalyvavimų balsavime.Kai "žmonės bijojo eit balsuot,- komitetų nariai dre
bėjo už savo kailį ir ...^patys pripildė urnas. Ginkluoti būriai‘varyte^narė 
iš namų balsuotojus irnešė uz juos balsavimo korteles. Kai kurie piliečiai 
vakare ‘atėjo atlikt savo pareiga, bet buvo nustebinti, iš girdę, kad jie jau . 
balsavų ir todėl negalį del kortelių stokos dar kartų. Miestuose balsavimas 
buvo organizuotas^geriau - ten buvo paleista į darbų sekliai. Ypač griežtai 
buvo sekama dvasiškija, ta "pavojingiausia klasė". Jie turėjo įdėt rinkimų 
kortelę į vokų kontroliuojančio valdininko ir .-MVD sargybos akyse ir čia pat 
įmest vokų į urnų.Kampelis, kur pilietis turėjo slaptai įdėt rinkimų kortelę 
į, vokų .buvo apeinamas, net pažiūrėt į tų pusę nebuvo leidžiama. Tuose rinkimuo
se dalyvavo nedaugiau kaimo gyventojų.

Gyventojai^ laiikia karo.
Lietuvos gyventojui vėl meldžias, lygiai taip^ kaip 194-1 m. birželio 

mėn.,’kad prasidėtų jų islaisvinimp kaęas.Praėjusių žiemų girtuoklis Paleckis 
vienoje savo.prakalboje piktai pareiškė: ."Nesitikėkite karo - jo nebus.,Jus ‘ 
tik apgaudinėjate save. Vietoj to prisidekite prie tarybines Lietuvos atsta
tymo visomis jėgomis" iNaivus"prezidentas"skundėsi, kad net jo motina paklau
susi jo: "Vaikeli, pasakyk man, kųd bus karas, kurio mes visi taip laukiam"*..

Karo galimumo paneigimas iš Paleckio lūpų, drauge su jo paties papasa-■' 
ko j imu apie jo motinos troškimų,., žmonėse sustiprino viltis susilaukt karo. 
Dabar Lietuvoje einu rimti pasiruošimai karui. Pasienio juosta sustiprinama 
ir paverčiama sovietų "Atlanto tvirtove". Sustiprintu ir kuro mankšta anks
tosiose mokyklose. Universitetuose studentui ir studentės turi semtis karo 
mokslo 6 valandas, sų vaite j e«Studentės ruošiamos lauko slaugytojų tarnybai.

• Rusifikacija.
Okupantų rėžimas yra palaikomas išimtinai ginkluotu pajėga. Puse "mi- 

nistorių" yru rusui ir "kabineto" posėdžiuose vartojama rusų kalba. Lietuviš
kai nekalbama MVD/ministerstvo vnutrennich diel, pakeitusi NKVD/ nei MGB/bu- 
Vusi NKGB/.

Liaudies komisarai dabar vadinami ministeriais. Kai kurie jų dėvi puoš
nias uniformas. "Kabinetus" reziduoja Vilniuje, čiurlionies gatvėje, namuose 
kur anksčiau Gestapo viešpatavo. Paleckio rūmui griežtai saugoj imi* Lietuvos 
geležinkeliuose teliko vos du lietuviai konduktoriai. Ten visus personalas ’> 
išimtinai sudarytas tik iš rusųo Viya korespondencija nukreipiama per kaskvų. i- 
Daugelyje provincijos vietų panaikinta .pašto ištaigos. Gaunamas pastas eina ‘ ■ 
ger viętos tarybas, kurios ‘vietoje laiškus išdalina per savo įgaliotinius, pa- 
zįstancįus kiekvienų gyventojų. Suęisiekimas pustu yra labui lėtu pperacija, 
nes laiškai ilgai :išguli valstybinėse įstaigose.

Nuo 194-6 m. birželio mėnesio Rusijos siena atidaryta., išskyrus liaskvų, • : 
Leningradu ir kai .kuriuos kitus miestus. Traukiniai perpildyti, keleiviai -’e- ■■ 
ga ant aslos ir ant vagonų stogų. Laikiamieji kambariai stotyse prikimšti
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žmonių, sėdinčiu ant aslos. Prieš bilietu langelius stovi ilgiausios-eilės, 
keleiviai karjais po keletą dienu laukia'bilieto. Dažnai kasoje sėdįs rusas 
neišduoda grąžos. . ■

Svetingaiis, grįžęs^pro Berlyną iš Rytų, pasakoja, kad Vokietijoj jis 
tik vienoje, stotyje pastebėjęs raudonosios armijos uniformas. Lietuvoje kiek
viena stotis, osąnti prigrūsta raudonarmiečių ir MVD vyrų. 'Jų apranga menku ir 
išvaizda pusiau.alkanų žmonių. Tuomi turbūt aiškinami ir-raudonosios armijos 
plėšimai vietos gyventojų tarpe. .. .

MVD įsteigė mokyklą; Kaune buv. Finansų Ministerijos rūmuose. Mokiniai "■ 
joje beveik išimtinai rusai.Rusų kalbu yra priverstinus dalykas mokyklose ir 
gimnazijose.Universitetų studentai turi išlaikyt rusų kalba egzaminus i.š 
leninizmo-marksizmo-stalinizmo mokslo."- ■ '• • ’ ‘ “- „ . .

Daug rusiškų "popelenų" buvo atgabenta įLictuvą, tačiau jie ar pabėgo 
atgal į Rusiją, ar susitelkė Vilniuj e, Kaune, Klaipėdoje. Partizanų veikla 
galutinai sugadino jų laiminga gyvenimą svetimoje žemėje.išsilaikė jie tik 
Rokiškio - ,Zarasų plote, kur is senesnių laikų buvo didesnis, rusų kolonistų 
skaičius, ir Klaipėdos .srityje. įdomu pažymėt, kad Klaipėdos kraštus dabar' 
pasįdarė ir deportacijos vieta smulkesniems prasikaltėliams. *

R e 1 i g ivn is .ir ,k u..l t ū r i. n i~c g y v e n i -m u « v 
. v Protestantiškų parapijų nėra .visoje Lietuvoje,, isskyrųs.Klaipėdos kras 

kraštą, ‘Mažas vietos gyventojų skaičius, likęs Klaipėdos krašte ir Rytprūsiuose gyvena labaivvargingai. jie neturi net skustuvų barzdoms nusiskusti; 
neturi druskos nei žibalo, nors dabar jie yra įjungti į Sov. Sąjungą,, kuri 
giriasi savo neišsemiamai s - žibalo turtais. Klaipėdos krašte ir Rytprūsiuos 
žmonės negali įęigyt rūbų, neturi nė patalynės, todėl miegą ant šiaudų* Jųw 
rūbai taip pat šiaudais pamušti'.Dvasiškiai visai neįsileidziami į tuos kraš
tus, tačiau tikinčiųjų susirinkimai vis tik.yrą daromi. Pav., Pašyšių parapi
joj išliko gyva 91 prątestantų šeima, nors dažnai "šeima" susideda vos iš 

žmogaus. Kas nors is parapijonų pasako pamokslą, po.to visi susirinkusie
ji pagieda draugu. • ■ . • v

Stambesni ūkiai ten paversti’ kolchozais, apgyventais rusų. Daug Ūkių 
likę neapgyventi ir neišdirbami. Jaunų vyrų ten visai nesimato.

Lietuvos universitetai ir aukštosios mokyklos esančios perpildytos.
Kol kas tik Vilniuje,. Kaune -ir Klaipėdoje yra įsteigtos aukštesnėsės mokyk
los rusįj. okupantų ..vaikams. Visose Lietuvos mokyklose mokosi 'daugiau mergai
čių negu, berniukų, kurie paaugę prisideda-prie "miško brolių". Rusų kalba 
yra-priverstinus dalykas vijose mokyklose, pradedant nuo‘pradinių. Antroji 
privalomoji kalba yra vokiečiu, Vidurinės mokyklos turi 8 klases.' Studentai 
suskirstytu į dvi grupesJ vieni klauso pamokų rytais, kiti-vakarais. Esant 
dideliam mokytojų trūkumui, kurie yra išvežti ar į Sibirą , ar į Vakarus,, 
kai kuriose vidurinėse mokyklose dėsto mokytojai nebaigę gimnazijų. Vadovė
liai yra išversti rusų mokyklų vadovėliai. Jaunuomenė.vengia stot 'į amatų - 
mokyklas, nes baigę tas mokyklas yra išsiunčiami į Rusiją kaip specelistai. 
Todėl "liaudies milicija" prievartą gabena "buožių" vaikus į tas mokyklas. 
Vilniaus ir Kauno universitetai pirmiausiai yra marksizmo - leninizmo - -sta
linizmo mokslų židiniai ir tik antroje vietoje mokslų židiniai."partorgai" 
prižiūri mcksiąo Stebėtinas dalykas, kad Kauno universitetui grąžintas-Vytau
to Didžiojo Universiteto vardas® Jo rektorius prof. Purenąs atleistas. Jo vie 
ton paskirtas prof. KupcT-inskas, komunistų partijos narys. Vilniaus Univer-. 
siteto rektorius prof. Ęieliukas taip pat pakeistas-matematikos profesorium 
Žemaičiu. . • . .

Mokslo diplomai, suteikti ^baigusiems mūsų universitetus 194-1-4^ m., 
dabar nabepripazįstami; tų metų laidos akademikai turi laikyt visus egzami-' 
nūs antrą kartą, /pridedant dar "marksizmą. Visi profesoriai privalo kartą.-į.. ’ 
sąvaitę klausyt marksizmo paskaitų ir kas sąvait’ę patieki iš išklausytų'
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paskaitą raštišką darbą, Rektorią padėjėjais yra rusai, paskirti MVD prižiū
rėt paskaitas ir mokomąjį personalą. Prof. nug. Janulaitis, žinomas soę. de
mokratas ir istorikas, buvo atleistas, kadangi savo paskaitoje užsiminė apie 
istorinį faktą, kad lietuvią - rusu santykiai niekuomet nebuvo 
Jurgutis, ekonomistas, buvo atleistas už savo pastabą, kad ^bendras arklys 
visuomet liesas". Prof. Jonynas, istorikas, neteko victjs uz sa
mus į buvusią.Lietuvos ekspanciją į tas sritis, kurios šiandien 
-sija.

is rusą
į * Lietuvią1„ 
sekanciąis_"kūriniais":

Leninizmo pagrindai, 127^psl.% isspausdinta 10 200 egz.
Kai kuriais klausimais, is bolševizmo istorijos, 23 psl.,

ino^ąs soę. de- 
geri. Prof’. ■ . 
1_arklys
vo įsigilini-.

vadinamos.. Ru-

„ Originaliu 'beletristikos kūrinįą Lietuvoje nepasirodo, tik vertimai 
is rusą kalbos. Boruta buvo suimtas už 'parašytą laišką Churchill’.iui.

„ Lietuvią"literatūra", kaip buvo paskelbta laikraščiuose, praturtėjo 
sekančiais "kūriniais":

J. Stalinas - 7
J. Stalinas - Kai

10 200 egz. ;
J. Stalinas - Žodis pirmajai visą sąjungą tarybai, 25 pel., 20 ooo egz.
J. Stalinas - Apie Tarybą Sąjungos didįjį paskutinįjį karą, 125 psl., 

20 OOOegz.
M. Kalininas - Lietuvią liaudis ant naujo kelio, 28 psl., 4-0 200 ėgz.
M. Genkina - Sutarpinimas Sov. Socialistinią respubliką Sąjungoje, 

93 psl«, 20 2000 egz. .
O. My sako va Stalino konstitucija ir sovietą jaunimas, 84- psl., 15200

egzempliorią. ..

E k.'o n o m i n ė padėtis. ,
Žemės ūkis Lietuvoje yra labai apleistas ir dideli žemės plotai palie-■ 

ka neapdirbti. Lietuvoje neatsiras nEi vieno kaimo, nepaliesto^rusą deporta
cijos. Nuolatiniai milicijos ir raudonosios armijos dezertyrą užpuolimai ir 
partizaną kontrapuolimai, verčia ūkininkus apleist savo ūkius ir kraustytis į •„ 
miestus. „Lietuvoje jaučiamas didelis arklią ir masiną nedateklius, bet vyriau
sybė nepadeda ūkininkams užsėt laukus. Ji tik reikalauja naują mokescią ir 
pyliavą in natūra. Kai ūkininkas' atlieka pyliavas ir sumoka mokesnius, mili
cija .įsako jam pristatyt naujas kvotas "savanoriškai". Be to gyventojams pa- : 
tiekiami ultimatumai "savanoriškai" pirkt paskolą lakštus: "tėvynės fronto", 
"pergalės fondo", "atstatymo fondo" etc.Niekap nepataekia jokio naujo staty
bas projekto. Elektros jėgainės veikia blogai. Oentraliniam šildymui dažnai 
nai trūksta kuro.v _ v ‘ ,. , , ,Ūkininkai žiuri į viską ispsavo filosofijos įasko. Jie sako, kad Lie
tuvos nepriklausomybėj laikais vyriausybėję sėdėjo žmonės pasiturį, todėl ir 
visi-gyveno pasiturinčiai, Dabar vyriausybe susideda Įsįdriskią, todėl ir vi- 
ai piliečiai turi gyvent kaip elgetos. Ūkininkui sutinka, kad vienas punktas 
bolspviką proponganaoje vis 'tik pasako tiesą,kad Lietuva greit prilygs .eitoms 
tarybą ee’serims,’būtent savo skurdu tr vargti.
, .žodis "kolchozas" yra-išimtas is apyvartos Sietuvoje; jį pakeitė kiti 
terminai: "pagalbinis ūkis" ir "kooperatyvinis ūkis". Sovohozai įsteigti dau
giausia Klaiuedos.krašte ir Vilniaus upylinkėseo Kai kurie choįkoząi yra į- 
steigti su pagalba ginkluotos rusą pajėgos. Lietuviai bijo tokią "kooperaty- 

" vą" ir "valstybihią ūkią" daugiau, negu deportavimo į Sibirą.
'; maište trūkumas daugiausia jaučiamas didesniuose miestuose. Miestiė- 

čią mitimas daugiausia priklausė nuo giminią kaimiecįą. Maskvos duonos rūsies 
galima nusipirkt valstybinėse krąutuvcse, bet kitokie maistas surandamas tik 
"laisvoje rinkoje" ir pas gimines. Kortekią maistui sistema vis dar palieka 
galioje,’ taŽiau ant kortelią galima gaut tik duoną. Ją pi išeina pirkt kas dien.
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gijuotiems artistams ir rašytojams, eiliniams valdininkams ir tarnautojams’ 
ir pagaliau plebėjams.Tik privelegijuotų korteliu savinikai įsileidžiami į 
I lusies ęestoranuę.Nuo siu metu sausio ‘mėn* visos krautuvės 'yra paskelbtos 
valstybinėmis įmonemis.De ja* jų ’lentynos yra tusciostTekstilės prekės gali
ma surast’tik Juodojoje birzoje-.Daug krautuvių Kaune yra visai uzkaltatBol- 
sęvikiniai prižiūrėtojai vagia> eikvoja ir kitokiais būdaisknaudojas savo pa
dėtimi. Oficialės kainos neturi jokios prasmės, nes krautuves Vis tiek nie
ko neturi'pardavimui* . . • • ■

Už J.A*V* dolerį bolševiku valdžia moka 5 xubl* JO kapt Juodojoje bir
žoje kainos yra .sekančios:’ 1 sv. sviesto 6 dol», šokoladinis saldainis - 1 d* 
Už papirosą tenka sumokėt 1*50 dol., uzpbra batų - 150 dol»,uz rūbu eilutę 
- J00 iki 44Ovdol*, už kiaušinį - 1 dol»įdomu pastebet, kad anksčiau už 1 dol* 
juodojoje biržoje buvo mokama J5 rubl’., bet po prez* Trumano programos pas
kelbimo dolerio kaina staiga pakilo iki 90 rubls ' k

Algos Lietuvoje yrą žarnos* Mokyklos sargas gauna 160 rubl* menesiui, 
mokytojas - 600, aukštesnės mokyklos direktorius - 1000 rubl* darbininkas 
fabriku uždirba J00 - ^OO^rubl. "Ministerių" pajamos visai kitokioj! jie gau
na aukštus atlygininmus ,uz visokias pareigas, uz ministęriavima, uz atstovą- - 
vimų aukščiausioj taryboj, uz savo pareigas partijoj,^už posėdžius, už straips
nius etc* etc*Jiems yra paskirtas visas stabas tarnaičių, tarnų, šoferiu, 
sekretorių, valdininkų ir be to dar duodamos specialios ‘sumbe reprezentaci
jai, is kurių neprivalo duot jokios atskaitomybės.

Paprastas valdininkas negali išgyvent iš gaunamos algos* Jis yra ver
čiamas imt kyšius*

Eiliniai-piliečiai, ypač ūkininkai, yra apkrauti nepakeliamais mokes
čiais ir vadinami buožėmis.

•■• Nauja našta, uždėta ūkininkams, taip vadinamomis, "stavki", pagal kurias 
kiekvienas ūkininkas, turįs arklį, kas kelintu diena privalo atlikt trans
porto, prievolę, kuri kartais užsitęsia keliąs dienas*Dažniausiai tu prievo
lė susiveda prie to, kad ūkininkai turi pavėžint į svečius komunistų valdo-^ 
vus arba jų.katiušas, ar gabent, "istrebiteliu" būrius. Daug ūkininkų buvo už
mušta susirėmimuose tarp gabenamų "istrebitelių" ir partizanų. Puskutiniuo- 
iu metu "stavkus" pradėjo atlikinėt moterys: jos gudriau sugalvoja pabėgimus, 

e to ir’partizanai nemėgstu šaudyt į moteris.
18" ha ūkio savininkas privalo ’pristatyt okupantams J 000 svarų javų, ■ 

2 500 svarų bulvių, 250 svarų mėsos, 165 kiaušinius, pusę svaro vilnų nuo 
kiekvienos avies ir 700 sv^ šieno.Kai jis patiekiu tas normus,milicįninkui 
ragina.jį atlikt "savanoriskus" pasižadėjimus, duotus valstiečių kaz kuriame 
negirdėtame mitinge.

Kai javai būna iškulta, partijos "aktyvistai" tuoj paimu^sau visus 
? rudus, nekreipdami domės į tai, ar pasiliks kas nors ūkininko šeimai maiš
ui ir sėklai. . • „

Kas kelinta sųvaitė -ūkininkai yra prievarta išvaromi kirsti miškų. 
Kai jiems užduota norma būna iškirsta, jie keletui dienų paleidžiami namo, 
įsakant, kada jie turi grįžt atgal nukirsta miškų pakraūt ir nugabęnt nuro- 
dyton vieton. Visų laikų jiems yra^prikuišlojamaj kad jie yra buožės.

Bolševikų spauda pilno, aprašymų anie "buožių" nuteisimų* kurie nepris
tatė reikalaujamų produktų kiekįų^ Nej’aimingg ūkininkų neistesejimai.vadina-; 
mi sabotažu. Spaudu džiūgauja is žiaurių teismo sprendimu iki "laisvės nete
kimo eilei metų, jų kuklių santaupų konfiskavimo ir iki £‘strėmirnovį "kitas 
Tarybų Sąjungos sritis1^ ar uz Lietuvos ribų.Tokis dabar skurdus salyje, ka
daise ’eksportavusioje didelius kiekius^javų,’ mėsos, pieno, vilnų etc. į Ang
lija ir į kitus kraštus, Miestai irbažnytkaimiai dabar turi išlaikyt daug 
svetimų .valdininkų. Kiekvienas sandėlis, ^.krautuvė, pieninė ar kiekviena įmo
nė pavirto dabar valstybine įstaiga, prižiūrima visagalios partijos. Visur 
yra iždininkui.inspektoriai, milicininkai ir visokios rūšies "orgai11- part-*, 
orgai /kompartijos steigėjai/, komsorgai /komjaunimo organizatoriai/, prof-- 
orgai /tariamų profesinių sąjungų kūrėjai/ etc. Visi jie yra rusai, nieko

kurie nepris-

■
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bendra.Jieturį sū vietos gyventojais#Vis tik lietuviai nenustoja savo jumoro, 
pav., kiemsargiai vadinami komsorgais.

Pasipriešinimas. „.
Ginkluotas pasipriešinimas bolševikams Lietuvoje kiek sumažėjo, kovą 

taktika pasikeitėcOkupantai deda visas pastangas lietuviu kovą dėl neprik
lausomybės paverst naminiu karu. Taip pav«, ęumobilizuoti vietos gyventojai 
įmaišomi į bolševiką būrius, siunčiamus pries partizanus.Is antros puses su
kilėliai uždeda sunkias pabaudas tiems,,., kurie parsisamdo rusą tarnybai ar 
stoja į komunistę organizacijas. ■■■ . . . ?•

Po sunkiu kautynių 1946 m. dabar,didesniu susirėmimu neįvyksta, ta
čiau atskiri asmens is.MVD-NKVD būrią; •'MGB-NKGB tardytojai, komunistę parti
jos pareigūnai ir milicininkai yra nukaunami kąsdięn.'Vieriae-sukileįią..būrys, 
buvo apsuptas Vilniaus miškuose- ir; buvo' išsaudytas-.įkl-.paskutĮnio žmogaus. ... 
Bolševiką operacija prieskita didesnį'partizaną "būrį-Utenoje nėpavyko, ties 
iki. atvyko didesne. -MVD kon'ceptrąc.ija,.’ sukilėliai buvo jau- issi'skĮaid’ę.lS me-j. 
tu. mergaitė, kuri- organizavo'iuediciribs. pagalbą bukilėllam-s, buvp\buimtja bplr *- 
sėviką, vėliau'j L-bUVo partizanė'išlaisvinta. Dabar ji gyvena Lęnki-j oj,- vi
sai pražilusi, suardytais nervais.,. betardant •.suiolo.ta vi/sunr amzį'ui. Vienas . 
sukilėliu vada's nesenai buvo, suimtas, teisiamas, ir nubaustas mirti Lenkijoj.- 
Jo "būry s kovoj a.-ir toliau Lenktojo s’ir Lįetuyps. ribose. •

Sukilėliai yra situacijoj'vieŠpė-Čiai...vasarį-it■ paprastai slapstosi. 
Žiemos.metuįEolseviku pažadėta?amneštiją?:vįsą 'ignoruojama. Tačiau ka,!' kuri.e,>; 
pa si sl ėpę -:,nuo mobilizacijos, pasidavė- rusams, kiti-.-‘geibėjos pabėgdami<į Ryt
prūsius,‘Klaipėdos kraštą ar į.’labai aptust ėjusias Vilniaus sritis. „‘‘-j .

: Gėlžkeliu Stotys ir miestai tirštai apstatyti kariuomene•’Labai aktinr 
gai’kraštą ve-įkia Aliaudieš milicija" ir'.'‘istrebiteliai. Kai jie nėra ųzim- ■ 
ti .žmonlą lĄedaiiakle-, -‘pki-Žiūii’ tvarkinga, produktu-.pristatymą.Jie nesidrovi ;. 
apŠaudyt zmdgą,,fj.ę&‘2fr-ik- randa, .-kad’ jįs-perl.gre.iu, eina.• •Tą burią virąlriinkalr... 
yra rusai,j bet-'j’y.-eilėse kartais pasitaiko Į,r vietos gyventoj ’- išdaviką ar 
kriminalistą.'Pastaruoju-metu “istrebiteliai"-.mėgina populiarint. savo, naują 
pavadinimą- "laisvės gyriėjai" ir‘"aktyvistai"..Vietos gyventojui paprastai 
juos vadina ^strebokais,, strebais, sfribikaujiai-s" M--- • ;. ■ ■

.Po dažniu Ir- kruopščią "iššūkavimo" operaciją, bolševikai Lietuvoje 
aptiko ‘daug burikerią ir kitokiu .slėptuvių. "Mįsko broliams" jas teko BUSprog- ; 
dint, drauge eą.,pyiesaiš ir paieškot' nauju vietą pasislėpimui. Partizanu gy
venimas "yra itin pavojingas. Bet nemažiau pavojingas yrą ir "istrebitelią" 
verslas - daž-j?,aįjąu-.ėje pupiūtaut jie daugiau. Įr nebegrįžta.Nuolatinis paro
jus''ją gyvybei ..-tesauke dideli girtuokliavimą.jū tarpe Z’ ■ ' .

“ .Ten, kur- Gaiiiii.au. ivyk S te,- partizanu užpuolimai, ūkininkai, yra deportuo
jami o Negelbsti, .j okis paBit^isi-nimasoįvairiĮJ .rusiu uniformuoti ir apsiginkla
vę rusai dąsnai;."InspęktTu&ja" sodsiuiu atimdami maistą ir. plėšikaudami. Kai 
vienas eūzelštąsipartizanas .buvo paimtas tardymui, bet vėliau, išvogtas iš 
ligoninės-, visas ligoninės- personalas buvo deportuotas?Kai vienas vaikas 'bu
vo ‘sugautas bupirkinėjant tvarstomąją medžiagą partizanams keliose vaistinė
se, nukentėjo via.! vaistininkai

Ljetuvoję kiekvienas buv, karįninkasj valdininkas,; Šaulys ar nenrik- 
lausomyb ė s. karo veteranus turi įjjirašyt.į "miško broliją’, nes neturi kito
kios i^ei tiese- Ą’iė.. j u.-, prisideda pasislėpę nuo mobilizacijos ir išlaisvinti 
politiniai kaliniai .Par t į zonal turi ir .savo baudžiamąjį kodeks«?,» išdavikės 
moterys pirma .kąrtą.;.ba-udžiamos galvos nuskųtimu ir rykštėmis c Vyrams už to- , i 
kius nugikalHmus. Įtarkuojama ir į,sūdinama apatinė kūno dalis. UŽ pakartoti
ną panašą p laši kuli; imą priteisiame kulipkĄ. »

w Nukaut u j^.p3<ręiizan.ą išniekinimus vis; .dp,r praktikuojamas okupantą. Už
mušus pa'rtizaną,; bolševikui -nutraukia jo batus ir nuvelka rūbus; po to luvo-r 
ną paguldo artimiausiame mieste kur nors viešoje vietoje prie tako. Komūnis- , 
tai, praeidami pro; lavonus, spiaudo į juos ir spardo. Vietos gyventoja! ver-
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citrai žiūrėt į bolševikų ęadizmų. Lavonai būną. baisiai sužaloti: kojos išsuk
tos ar sulaužytos, akys^isluptoš, kiaušai perskelti. Anksčiau rusai leisdavo 
tuos kūnus palaidot. Tačiau nuo 1946 m. musių apipuvę partizanų lavonai pap
rastai yra išvežami nakties metu karo belaisvių ir užkasami nežinomose vieto
se;. kartais jie yra sumetami į peikęs. Keletas moterų išdrįso prisiartint prie 
kankinių kūnų, atsiklaupt ir poteriaut. Viena tų moterų su meile paglostė sa
vo sūnaus galva, bet tvirtai pareiškė, kad tai nebuvęs'jos sūnus; taip.varg
šė norėjo išgelbėt kitų savo vaikų gyvybes. Niekas is minios ir daugybės pa
žystamų neišdavė jos paslapties. v

Komunistai, nukauti patriotų, palaidojami iškilmingai raudonai nudažy
tuose karstuose išniekintose kapinėse. Atsitinka ir taip, kąd bolševikiniai 
satrapai reikalauja iš kunigų palydėt "herojų" karstus į kapus. Tūlas kunigas 
atsisakė^ bet.vėliau turėjo prisidėt prie "miško brolijos", kai buvo išlais
vintas įs kalėjimo..

' . ĮVAIRI

/iš "Current News on

:$ - Su ivm‘.t i
Jonas S e m a.s k a

ŽINIOS0
the Lithuanian Situation',1 194-7 ra* liep» - rugp./

i ir
ir Algis S e r t y y t. i e

e 3
t,eismo nuteisti uz tariamų požeminę jų veikla, 
ir' sunki t 4 4 J" • -
ciuje nuteisė mirtim ii

n u t. e; i s t i e j - i « 
liaudies

respektyviai, mirties bausme

§ n a r ę,, Jų giminės nu-.
ųjų darbų kalėjimu. 25 metams. Tarybų liaudies teismas Gruzdžių.vals- 
įtoisė mirtim I. G.l a z a u s k ų “ir K. § n a r ų. Jų giminės nu- 

■tei'sti*.kalėj imu, netekimu pilietinių teisių ir turto konfiskavimu. Kaip skeį— 
bia laikraštis "Tiesa" 194-7 kovo“23 d., ‘seka asmens yra nuteisti mirtį uz 
spekuliacijų; Stefanija Jasevičienė, Feliksas Butkus,.Eduardas’Kbrsakęvicius, 
J., Baltrušaitis ir Stepas Baranauskas. Stasė UŽkurįenė, Balys Jomantas, Sta- 

Tarasovienė — 3 metus kalėti.
Kunigas Adomai t i 

vežti į Tarybų Rusija. Rašytoja' 
■ Lietuvos,-Klierikas K;

kus, Eduardas Korsakevicius
. r ~ - — — — —r— — — f — - — — — — t '

so Plausiene, Kazys Martinaitis ir Levinauskięne nuteisti 10 metų kalėjimu;

s, tėvas marijonas, is-s iy kuri. Y 1. i u s, tėvas marijonas, is- 
L u k a u s k a i t ė taip pat išvežta is 

Kavaliauskas bolševikų suimtas. ■

i .. ,į __R.Y ? P r ū s i ū s o

f

Lietuviu .. j
„ "World Report" 1946 mo gruodžio JI d. laidoje praneša iš Dancigo ir 

Alensteino: Turima žinių, kad lietuviai gabenami į Rytprūsių Sovietų sritį už 
••pasipriešinimų Lietuvos "įjungimui į SSSR, ' '

Pavyzdingi mongoliški."lietuviai".
v. t. ''Tiesa" skelbia, kad seka rusų "cinovnįnkai" įrašyti i"garbės sąrašų" 

uz1 sejos^plano atlikimą Lietuvoje? Afanasjev,Šalčininkų valso, virs., čro.ekūr*- 
•plk,.Rieses, Korsunov Rudaminos, Pirupkov paberžės,Konstantinov Švenčionių. 
Kompartijos sekretoriai minimuose valsčiuose pagal tų pat sąrašų yra?Oižikov, 
Sicev, Žiribvj.ev, Jaborev,. Epačinev, Vasiljev ir t. t. # „

Už pavyzdinga žemės ūkio produktų pristatymų į "garbes sąrašų įtraukta 
šie rusiški kolonistai?-Kaeinin, Vidcvęnko, Rozdobūtkin, Tikvnov, Vasiljev, * 
Sladkov, Kurockin, Galkin,Isupov, Pavlov, Klapinov, Jakovlev, Lengoronov, Luc- 
nifcov, Morozov, Karpov ir t. t'.į

• " Mirė Balys Sruoga ;■
/Elta/Vilniuje spalių 16 d. mirė rašytojas ir kacetįninkąs Balys 

Sruoga. Paiaidoras spalių 18 d. Vilniuje
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VOKIETIJA.

II - sj s tremtinių atstovu .s u v a ž i a - 
v i m s s . Š.m. spalių mėn. 9-10 dienomis įvyko/Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenės atstovų suvažiavimas. Suvažiavimui vieta buvo parinkta Kasselis, 
Nežiūrint įvairių susiekiamo suvaržymų į suvažiavimą atvyko gražus atstovų 
skaičius. Be bendruomenės atstovų suvažiavime dalyvavo įvairių organizacijų 
atstovai ir’žurnalistai.

.. Suvažiavimo'posėdį pradėjo. LTB pirmininkas p.-J, Vilkaitis' spalių 
9 d.'rytą improvizuotoje stovyklos teatro salėje susirinkusiems suvažiavimo 
dalyviams pasakydamas trunpą žodį, čia pat buvo sudarytas prezidiumas ir.iš
rinktos reikalingos komisijos. Vėliau sekė sveikinimai ir pranešimaikurių 
metu paaiškėjo, kad nuo paskutiniojo visuotino suvažiavimo /194.6 m, kovo 
4-9 d.d./'Komitetui teko nudirbti visa eilė didelių ir sunkių darbų. Žinant, 
kad LTB organams tenka rūpintis visais lietuvių tremtinių kultūriniais, tei
siniais ir'kitokiais reikalais ir turint galvoje tas sunkias sąlygas, kurio
se minėti organai privalo dirbti, su džiaugsmu buvo konstatuotą? kad .lietu
vių tremtinių:bendruomenė s.naudai buvo daug nuveikta; Po pranešimų kilo dis
kusijos organizaciniais klausimais. ■ ■

Antrąją suvažiavimo dieną dalyviai pradėjo pamaldomis, kurių metu pri
siminta tremtyje ir dėl tėvynės laisvės žuvusieji. Grįžus iš pamaldų buvo t ■' 
tęsiamos praėjusią- dieną nebaigtos diskusijos, .kurių metu.išryškėjo svarbes- . 
niėji tremtinių gyvenimo momentai. Pabaigoje kalbėjo Amerikos lietuvių atsto-. 
vė p.' E. Devenienė.

Su dideliu susidomėjimu buvo išklausyti vadovaujančių,institucijų ats
tovų pranešimai- apie gyvenamojo momento politinę situaciją, mūsų siekimų įgy
vendinimo perspektyvas ir iš te plaukiančius tremtinių uždavinius .artimiau

sioje ateityje.. Pirmaeiliai tremties ūsisijos darbai yra didele dalimi jau 
atlikti. Šiandien mūsų, byla viešoje pasaulio opinijoje laikoma neišskiriama 
dalimi bylos .visų 120 milijonų tremtinių ir pavergtųjų. Seką - fizinis ištveri 
rimas, dvasinės pusiausvyros išlaikymas,- turimųjų specialybių gilinimas ir 
naujų įsigijimas. Kiekviena kova reikalauja aukų, gi politinis bei.diplomati
nis mūsų laisvės kovos vedinas negali apsieiti be lėšų, kurių šaltinis, be “ 
abej.o', buvo ir turės palikti mūsų išeivija ir dabar tremtyje atsiradę tau- 
tiečiai. Kaip iš paskelbtos lėšų teikimo programos matyti, ateityje Tautos 
Fondo lėšos turės susidaryti iš tremtinių asmeninių įnašų.

Po pranešimų atėjo eilė vadavaujančių organų rinkimui. Buvo nusistatyta 
bendruomenės centrinių organų būstine pasirinkti Hansu, ir. vykdant rinkimus, 
orientuotis.,,į: atfetihk amus- kandidatus, kad bent naujoje K-tetc veiklusis bran-? 
duolys būtų vienoje vietoje. į naująjį Vyr. Komitetą išrinkto: P. Gaučys, 
V. Jasaitis, M. Židonis, Rėklaitis, J. Grigolaitis,_A. Gylys ir J. Vilkaitis.

įvykdžius rinkimus suvažiavimas priėmė nutarimus ir paruoštus sveikini
mus. Iš svarbesniųjų nutarimų minėtini:: 1/ LTB veiklą rikiuoti pagal vado
vaujančių veiksnių direktyvas, 2/ švietimo ir auklėjimo reikalus tvarkyti 
vadovaujantis lietuvių tautiniais siekimais ir gyvenamo meto reikalavimais,
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tikslesniam tvarkymui sudarytina švietimo taryba, 3/ ypatingą domesį kreipti 
i bendruomenės vieningumo išlaikymą, skelbti griežtą kovą destruktyviajam 
elementui, nusikaltusius ir nepataisomus - negailestingai šalinti iš pačios ' 
bendruomenės, 4/ branginant kiekvieną geros valios tautietį, visomis galio
mis veikti, kad su magiausiais fiziniais ir dvasiniais nuostoliais pernešta
me slogią tremtį, yparingai rūpinantis materialine ir teisine globa nekaltai 
iš bendruomenės išskirtąją stc. Sveikinimai pasiųsti: VLIKui, Vyki. Tarybai, 
AITui, BZLFui, pasaulio lietuviams, Liet. Evangeliką Tarybai, LRK, kun. M. 
Krupavičiui, Ark Skvireckui, Dr, K. Griniui ir kt.

Einamuosiuose reikaluose dar prisiminus bendradarbiavimą su kitą tau
tybių tremtiniais suvažiavimas buvo užbaigtas Tautos Himnu;

Suvažiavimas-praėjo’ darnioje darbingoje nuotaikoje, jo metu buvo jau
čiama vietiniu -kasseliškią rūpestinga globa,, gi dlrig. Z. Jonušo vadovauja
mas orkestras davė- įspūdingą koncertą,

Dar prieš suvažiavimo dalyviams išsiskirstant najasis Komitetas pa
siskirstė pareigomis. Pirm. - Dr, A. Gylys, sekretorius - P. Gaučys,

Pabaltijo Moterą Tarybos suvažiavi- 
m a s . Spaliu 10-12 d. Hanau stovykloje įvyko pabaltieČių moterų suvažia
vimas) suorganizuotas Hena.u pabaltieČią moterą Komiteto. Suvažiavime dalyva
vo PabaltieČią Moterą Tarybos narės ir svečiai. Pradėta iškilmingu aktu, 
sveikinimo kalbas pasakant Prezidiumo narėms: pirmininkei: - M. Žilinskienei, 
latvei T. Ermanis, ir estei M. Jtlrnn. Po sveikinimo kalbą, kurią susilaukė- 
patsai suvažiavimas, kalbėjo .p, dr. M. Žiliskienė, nurodydama pagrindinius g 
klausimus, kuriais turi susidomėti nūdienė tremtinė moteris pabaltietė. Su
važiavimo iškilmingąjį aktą vietiniai Hanau menininkai užbaigė savo pasiro
dymu.

Sekančios dvi suvažiavimo dienos, praėjo skaitant ir klausant paskai
tą, svarbesniais klausimais gyvai diskutuojant ir priimant rezoliucijas. Pa- 
baltietės moterys parodė ypač didelį susidomėjimą jaunimo auklėjimo ir moky
mo tremtyje reikalais ir padarė svarbią nutarimą.

Suvažiavimo mėtų didelį susidomėjimą kėlė emigracijos klausimas. PMT 
atstovės kalbėjosi su JAV senatoriumi Michael Kuvan, prašydamos jo remti 
DP emigracijos klausimą į JAV. Senatorius šitai padaryti peš adė jo. Emigraci jos 
reikalu PM Taryba yra parengusi IRO peticiją, kurioje prašoma neardyti šei
mą. Suvažiaviman atsilankius p. E. Devenienė apie emigracijos klausimą taip , 
pat plačiai kalbėjo.

• Siekdama bendru tikslą Pabaltijo Moterą Taryba nutarė įstoti į Trem
tinių Moterą Lygą, kuria jau jungia visą eilą įvairią tautybių motorą, lygo
je kiekviena tautybė turi po tris atstoves.

Per pirmąjį savo, veiklos pusmetį PUT yra padariusi nemaža darbą, pa
rašiusi viso eilą memorandumą ir peticiją moteriai ir šeimai rūpimais klau
siais, PM Taryba atstovavo lig šiol tik amerikiečių zonos tremtines pabal- 
tietes, gi dabar nutarta į šį darbą priimtivir britų bei prancūzų zoną pa- 
baltietes. PMT prezidiumo pirmininkė p. M. Žilinskienė savo pareigas perlei
do estą tautinei pirm, f ii. mgr. M, Jtlrma.

L i et 11 v ią esperantininką s U v a ž i e v i m b 
metu, spalią 11-^L2 dienomis Schw. Gmucnd stovykloje buvo atgaibinta Lietu
vos Esperantininką Sąjunga. Esperanto sąjūdis Lietuvoje buvo sukeltas Ado-' 
mo Jakšto ir kitą ir netrukdomas veikė iki 1940 m., ligi raudotieji oku
pantai šį sąjūdį, kaip tarptautiną šnipą organizaciją uždraudė ir persekiojo. 
Negeistinas jis buvo ir rudiesiems okupantams. Lietuvos Esperanto Sąjunga 
nepriklausomybės laikais leido žurnalą "Litova Stelo", kuris yra labai gaug 
prisidėjus prie mūsą tėvynės taikią žmonią tarpe pr r? po gavimo. Suvažiavimo
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rietu buvo nutarta: įstoti į Pasaulinę Esper antininkų Sąjungą, pasiųsti svei
kinimus Prancūzijos, Anglijos ir Amerikos Esperantininkų Sąjungoms, pasiųsti 
viso pasaulio esperantininkams atsišaukimą dėl mūsų tautiečius uštikusios ne
laimės, ■kreiptis į Amerikos esperantininkų Sąjunga, klubus ir pavienius asme
nis, kad jų vardu būtų pasiųstas memorandumas JAv kongresui, svarstant Strat 

•tono įstatymo pravėdiną, kreiptis į užjūrio kraštų Esperanto Organizacijas, 
prašant parūpinti informacijų dėl darbo ir įsĮkūrimo sąlygų mūsų tautiečiams, 
steigti Esperanto kalbos kursus stovyklose, aiškinti šios kalbos.reikšmę mū
sų tautiečiams, rengiantis į užjūrius, susijungti su kitų tautybių tremtiniai 
esperantininkais, o taip pat ir su vokiečiais.

, Spalių 12 d. Įvyko viešas Esperanto sąjūdžio 60 metų sukakties minė
jimas. Išrinkus garbė s .prezidiumą prof. dr. J. Grinius pasakė sveikinamąjį 
žodį, o Pulgis Andriušis gražiai pavaizdavo tarptautinės kalbos idėjos isto
rinius raidos tarpus. Nuo fantastiškiausių tos kalbos projektų buvo prieita 
prie praktiškoj, lanksčios ir lengvai išmokstamos Esperanto kalbos, kurią 
1887 m. paskelbė dr. Zamcnhofas, etnografinės Lietuvos pilietis, daugeliu 
atvejų pabrėžęs Lietuvos, jo tėvynės vardą. Paskutinis Lietuvos Esperanto 
Sąjungos shkretorius p. Enskaitis nušvietė buv. Sąjungos veiklą.

Minėjimo dalyvius džiugiai nustebino lietuvių liaudies ir kitokios 
dainos išpildytos "Sietyno" meno kolektyvo ir vyrų kvarteto. Minė jimą užbai
gė "Sietyno" mišrus choras pagiedojęs Esperanto ir Lietuvos Himnus.

Ne kardui, kraujo ištroškusiam
Jisai neša šventą harmoniją, . . •

P a b ai t i e čSi ų studentų veikla. Centrinis pa
baltiečių studentų komitetas pasiuntė 277-niem JAV universitetam memorandu
mus, išdėstydamas sunkią padaltiečįų studentų padėtį ir paaiškindamas sąly
gas, kurių dėka paskutiniojo karo metu tiek.daug pabaltiečių studentų atsi
rado, Vokietijoj e. Memorandume prašoma, kad universitetų mokslo žmonės pada
rytų JAV vyriausybei įtakos, kad pab ai trečiams studentams būtų atidarytos 
durys į JAV, ligi jie galės grįžti į savo kraštus. Panašaus turinio raštai 
pasiųsti taip pat visoms svarbiosioms JAV įstaigoms ir vadovaujantiems asme

nims. .

Pabalt iečių studentų atstovybė tremty
je. Šiomis dienomis centrinis pabaltiečių studentų komitetas turėjo posėdį 
Heidelberge. Ta proga komitetas, kaip atstovaująs didžiajai daugumai tremty
je esančių studentų pasiskelbė reprezentuojąs'Visus pabaltiečius studentus, 
esančius šioje pusė je .gelež įnės užtvaros. Pabaltiečių studentų reikalams ats
tovauti užsieniuose pavedė Švedijoje veikiančiam pabaltiečių studentų komite
tui. /"M. K." Nr. 43/

Šveicarija i e š ko g a i 1. seserų pabaltiečių tarpe. 
Latvijos Haul, kryžius gavo iš Tarptautinio Haud. kryžiaus informaciją, kad 
Šveicarija nori gal., seserų ir mokinių iš DP tarpo Vokietijoje. Registruotis 
gali diplomuotos gailestingosios seserys ir mokinės. Reikalaujama viso 200 
asmenų, - •• . •

Mokinės privalo išdirbti 6 mėn. ligoninėse, kaip sfaugių padėjėjos, 
tik po 6 mėn. jos gali būti priimamos seserų mokyklon, jei pasirodys tam dar
bui tinkamos. Mokslas tęsiasi 3 metus. Užsienyje įgyti gail. seserų diplomai 
tebus tokiu atveju pripažįstami, jei sesuo įrodys,* kad ji sugeba dirbti pagal 
Šveicarijos mokyklų' reikalavimus.

- Registruotis prašomos tik viengungės, pažymint, kad jokiu atveju šei
mos nebus priimtos.
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• :'L i.e t u v i a i g',r \ ž ta iš B ę 1 g-i j b s . Kassėlyje 
šalia DP stovyklos yra įsteigta Seęeinemoji stovykla. Paprastai i šią sto- .. 
vykią »• e t vežėm! visi tie, kurie;ėmigrucjp į kitus kraštus, ar grįžta į savo- 
tėvynes. Laikinai šioje stovykloje patalpinami ir lenkai, atleidžiami iš 
sargybų ir darbo kuopų. Grįžusių iš Belgijos per šia stovyklą, jau-yra apie 
2.000; daugiausiai lenkų bei .ukrainiečių tautybės. Lietuvių iki šiol grįžo. ' 
tik 34 asmenys. Iš grįžusiųjų pasakojimų patirta, kad apie.20 asmenų grįš dar 
artimiausiomis dienomis. Veik visi grįžusieji lietuviai yra tie, kurių svei
kata neleido dirbti anglių kasyklose. Jų nuomone pragyvenimo sąlypės Bei gi-. . 
joje esančios geros, tačiau pats darbas /anglių kasyklose/ sunkus, /"k"Nr. 107,-

DP maitins karinė va Idd ž i a . Žemės ūkio ir 
maitinimo skyriaus- v ršininkas pik. Hugh B. Hester pareiškė, kad nuo spalių . 
1 d. karinė valdžia perėmė atsakomybę aprūpinimo maistu išvietintųjų asmenų 
ir pabėgėlių, tačiau stovyklos lieka ir toliau IRO žinioje.

Amerikiečių karinė valdžia maisto normas parūpins iš vokiečių išteklių, 
taip pat perims paskirstymą importuojamo pabėgėliams raisto.

Vokiečiai reikalauja jiems perduoti’ DP 
stovyklųjkontrolų. Dalyvaujant valstybės komisarui Auerbach, Bavarijos per- 
lemento socialinės politikos komisija svarstė padėtį Kaltcnherbėrgo Mttnchen , 
-Freiman DP stovykloje ir ją apibudino kaip nepakenčiamą. Komisija pasisakė’ 
prieš išlaisvintų žydų centrinio komiteto amerikiečių zonoje laišką genero
lui Clay ir pries jame pareikštą protestą dėl komiteto nutarimo prašyti ke-. 
rinės valdžios, kad atiduotų užimtuosius viensėdžius.

Atstovai įvertino sunkią žydų padėtį ir nurodė, kad užsieniečiai, ku-: 
rie iš dalies aktyviai rėmė Hitlerį, visada mėgino susiaurinti Bavarijos gy- ” 
ventojų teises ir kelti nerimą. Dr Auerbach posėdžio metu pareiškė, kad di
delė klaida esanti, jog DP nesą įjungti į darbus. Jis reikalavo, kad Bavarija.' 
valstybei būtų suteikto teisė kontroliuoti DP stovyklas, nes ji juos turin- • 
ti ir maitinti /"Žib."Nr, 44/

AUSTRIJA.

Austrijos Lietuvių' Taryba, šiuo metu Austri
joje gyvena apie 1,200 lietuvių. Vienoje-- 60, amerikiečių zonoje - 630, bri
tų - 110 ir prancūzų - 400. Dėl įvairių priežasčių kokio nors organizacinio ■ 
vieneto,'apjungiančio visus Austrijoje gyvenančius lietuvius, sudarymas bu
vo neįmanomas. Kiekviena lietuviška kolonija buvo ssudariusi tautine bend
ruomenę ir buvo išsirinkusios valdybas, bet pasferuoju laiku kai kuriose zonos 
bet koki tautiniai komitetai buvo uždrausti, tad šitai organizacijos reika
lus visai pablogino. Didesniam bendruomenių atstovų skaičiui kurioje nors 
Austrijos zonoje susivažiuoti ir išrinkti bendrą organą neleido sunkiai' apei
nami zoninių sienų peržengimo varžtai, tad dabar spalių 11 d, liže suvažia
vo tik kai kurių bendruomenių pirmininkai ir nutarė įsteigti Austrijos Lietu
vių Tarybą, šioji Taryba kreipsis į LTB Vyr. Komitetą, siekdama įsijungti 
į tautinę bendruomenę.

Susirinkimo metu buvo apsvarstyti paskirų kolonijų reikalai ir ju gy
venimo sąlygos. Patirta, kad yra kolonijų, kur lietuvių gyvenama ypatingai 
blogose sąlygose. Nereti susirgimai džiova. IRO sanatorijos priima tik sto
vyklose gyvenančius, taigi privačiai gyvenančių ligonių padėtis yra tragiš-

Siisi rinkimas nutarė 2 kart į metus šaukti LRK Austrijos skyrių pirmi
ninkų suvažiavimą ir kartais daryti visų organizacijų atstovų suvažiavimus.
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N a u.j as Lietuvos pasintinybės A t a - 
š ė Vatikane. Neseniai išleistam Vatikano Valstybės diplomatiniam metrašty 
naujai prie Vatikano akredituotu diplomatu įtrauktas Lietuvos pasiuntinybės 
prie Šventojo Sosto at’ašė Stasys Lozoraitis jr. Kaip žinoma, šalia Jungti
nių Amerikos Valstybių ir Didžiosios Britanijos Vatikanas pripažįsta mūsų 
pasiuntinybes, kaip vieninteles teisėtas atstovybes suvereninės Lietuvos 
Respublikos. Lietuvos pasiuntinys prie Šventojo Sosto yra min. Stasys Gird
vainis. Stasys Lozoraitis jr, yra buv. Lietuvos užsienio reikalų ministerio 
ir dabartinio Lietuvos diplomatų šefo Stasio Lozoraičio sūnus. Jam dabar yra 
23 metai. Jis yra baigus Romos universiteto teisių fakultetą ir šiuo metu 
rašo savo doktoratą. Anglų, prancūzų, italų, vokiečių ir lotynų kalbas valdo 
kaip savo gimtąją kalbą, /"ž" Nr. 43/

Sumažintos DP maisto normos 
praneša, kad Italijoje esantiems 32.000 DP dienos davinys 
kai..iki 2.01p kai ir atsieina 37 amerikoniški centai.

t

. AP iš Ženevos 
sumažintas iš 2,400

ANGLIJA

v i m a s ,Lietuvių Sąjungos suvožia, 
kinasis Sąjungos Centro Komitetas numatė š. m. lapkričio 22-23 dienomis su
šaukti Londone skyrių atstovų suvažiavimą, kuris išrinks centrinį Komitetą 
ir aptars kitus svarbius reikalus. Šiuo laiku kuniasi dar nauji skyriai, ku
rie prisidės prie bendros tautiečių gerovės.

L a t v. i ųt mokslininkas DP - Manchesterio univer- 
.siteto '.stipendininkas. Labai atsitiktinai galimybė tusti mokslinį darbą pa
sitaikė latvių profesoriui dr. chem. B. Jurgensonui. DP stovykloje Vokieti
joje malkas beskaldanč.iam profesoriui netikėtai pateko i rankas vieno anglų 
laikraščio lapas, kuriame buvo paskelbta, garsus anglų Imperial Chemicalln- 
dutries koncernas siūlo stipendijas chemijos mokslininkams. Norėjo jau nu
mesti tą lapę, kaip nereikšmingą, tačiau vieno draugo įkalbėtas parašė fir— 

. mai laišką, pridėdamas reikiamų mokslinių dokumentų nuorašus. Praė jus 4 mė
nesiams ir reikalą beveik pamiršus, staiga atėjo pranešimas iš Manchesterio 
universiteto, kad frof. Jurgensonui yra paskirta, stipendija 3 metams 1.800 
svarų sumoje ir duota galimybė dirbti mokslinį darbą Manchesterio universi
tete.

Prof. dr'. Jurgensonas, nežiūrint dar ne labai didelio metų skaičiaus 
7'----  '^04 m/ yra jau toli nužengus chemijos srityje. įvairiomis kalbomis

es 60 mokslinių veikalų. Tremtyje jis yra paruošus vokiečių moksli- 

tinkamą universitetams ir tos- srities specialistams. Šis darbas

/gimus 1904 m/ yra jau toli nuž
yra parašų r ~ ’ ” _ . _ _ .. _ __  ... ____
nės literatūros leidyklos Springer* kvietimu yra paruošas 'koloyd-che‘mijos 

vadovėli, tinkamą universitetams ir tos- srities specialistams. Šis darbas
.artimiaasiu laiku pasirodys viešumoje.

J. A. V.

M i n i s t e-r io P. Z e d e i k i o protestas, 
Amerikos lietuvių spauda informuoja, jog š. m, rugsėjo 17 d. Lietuvos įga
liotas ministeris p. P.žadeikis įteikė Jungtinių Tautų sekretoriatui protesto 
notą, kurioje reikalavo atitraukt'i rusų kariuomenų iš Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių. / . ■.

Notoje, susidedančioje iš 29 lapų plačiai išdėstyta politinė Lietuvos
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valstybės evoliucija nuo pat šio.-antrojo pasaulinio karo pradžios, Sovietu 
Rusijos niekšingas sutarčių laužynas, Lietuvos okupacija, vykdytas t erotas 
ir trėmįmai. Notoje pažymima, kad dabartinė tariamoji LTSR vyriausybė yra 
nnlegali, paremta sobiętų agresija ir suklastotais hienos partijos rinki
mais. Šį brutalų tarptautiniu sutarčių laužymų Vakarų Demokratijos nepripa
žįsta. . ’

Toliau ministeris P. Žadeikis prašo'dabartinų JT visumos sesijų pa-' 
smerkti -šį vienšališkų vienos valstybės 'smurto aktų ir grųžinti Lietuvos, 
valstybei visas deklaruotas keturių lasivių teises, nes dabartinė okupaci- . 
ja grųso visiškam lietuvių tautos išnaikinimui. /"M" Nr, 'll?/

Steigiama nauja organizacija lietuviams 
tremtiniams gelbėti. Žinomas lietuvis pramoninkas D.T. Mitchell Mačiulaitis 
yra .susirūpinus naujos organizacijos lietuviams tremtiniams gelbėti steigi
mu. "Vienybės" reporteriui p. Mitchell' pareiškė: "Aš negaliu būti aklas ir kur
čias, kai įrmane kasdien kreipiasi.pagalbos mano tautiečiai. Esamosios šal
pos organizacijos, kaip BALEas ir kitos, tesirūpina mūsų tautiečių šelpimu. 
Geras dalykas .vienam kitam jų nusiusti maisto ar. drabužių. Bet tai neišspren
džia didžiosios problemos. 'Amžinai ’jų niekas ncšelps. Pagaliau ir jie petys 
nenori būti amžini elgetos. Tokiu būdu laikas pradėti galvoti apie jų atei
tį. šiuo•r-ikaįu aš esu kalbėjus, ne tik su lietuvių, 'bet ir su amerikiečių 
visuomenės veikė jąis.. Visa eilė žymių Amerikos biznio, .pramonės ir.politikos 
žmonių man .patarė steigti tokių organizaciją, kuri padėtų lietuviams tremti
niams padėti .atvykti į Ameriką, čia įsikurti ir būti Vertais bei naudingais ' 
šio krašto piliečiais. Aš nusprendžiau imtis iniciatyvos steigti tokią-'organin 
nizacijų, kuri šia prasme ištiestų pagalbia rankų lietuviams tremtiniams 
Europoje. Aš norėčiau, kad -šiuo teiksiu kuo plačiausiai atsilieptų mūsų vei
kė jai Amerikoje"-. . . . ' '■ . - •

Organizacij.es tikslas yra tokiu būdu ieškoti kelių ir priemonių lie
tuvių tremtinių į Ameriką. atgabenimui ir įkurdinimui. Daug žynių Amerikos 
pramonės įmonių pažadėjo teikti .p. Mitche.ll tuo reikalu pagalbą.

Lietuvos trispalvė •' Ii- ollywoode . Hug,.
23 d. filmų artistės Mary Pickford rezidenciniame parke įvyko iškilmės, 
ruoštos didžiulės organizacijos Holliwood Guild karo veteranams šelpti,.: Iš
kilmėse kviestas dalyvavo Lietuvos garbės konsulas dr. J,J. Bielskis. Iš
kilmių motu šalia kitų didesnių ir mažesnių tautų vėliavų plėvesavo ir mū
sų trispalvė.

Naujas lietuviškas žurnalas. Chikagoj 
susikūrus Lietuvių Kultūros institutas leis iliustruota kultūros žurnalų 
"Naujoji Aušra", kurį redaguos prof. K. Pakštas, kun, J, Prunskiš, Antanas 
Vaičiulaitis ir Eugenijus Tautginas. Žurnalo adresas: 10729.So State st • ■ - 
Chicago Iii,

<• •' KANADA. . . ■ - : ’

Kanados lietuviai stengiasi padėt i 
t aut ię č i- a m-s . Šiuo metu, kai JAV lietuviai parodo daug gražių 
pastangų Lietuvos reikalui pasaulio opinijoje ryškinti ir broliams tremti
niams įvairiausiais būdais padėti, subruzdo ir Kanados lietuviai, nors- jų 
skaičius , ir galimybės yra. daug mažesni. Kanados lietuvių Tarybos delegacijos 
lankėsi'Ottavoje, klabeno Kanados vyriausybės duris, įteikdavo kiekviena 
proga menorandamus Lie uvos išlaisvinimo reikalu, nepamiršdami taip pat pra
šyti Kanados vyria.usybų atidaryti duris į šį kraštą, tremtiniams, kurie ne-
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geli ir nenori grįžti į bolševikų okupuotas jų tėvynes.

Geriausiai lietuviai susiorgeni žavų Montrealio mieste, kuriame ir. 
veikia Kanados Lietuvių Taryba su savo organu "Nepriklausoma Lietuva". To
ronto mieste aktyviai pasireiškia ypač Įeit. Jokūbynas.

Lietuvių skyrius K an n.d o s tautinėje parodoje. 
Kanados tautinė paroda, kuri įvyksta kasmet ir kaip tokia yra didžiausia 
pasaulyje šiemet yra mums-reikšminga tuo, kad pirmą kartę per 68 metus i 
jų buvo įtrauktas ir lietuvių vardas. Gaila tiktai, kad nebuvo turėta pa
kankamai eksponatų, tad nebuvo kuo žymiau besilankančių akis atkreipti.

URUGVAJUS.

Lietuvių moterų veikla Urugvajuje. 
Argentinai nutraukus diplomatinius santykius su Lietuva ir Lietuvos pasiun
tinybei persikėlus į Montevideo Urugvajuje, p. L. Greužinienienėisteigė lie
tuvių Sub. Komitetą prie prie Tarptautinės Vaikų Globos Unijos. Sub. Komite
tą ji buvo suorganizavusi ir Argentinoje prie tos pačios unijos. Šis komi
tetas pradėjo, gražią veiklą Urugvajuje: ir susilaukia aukų net ir iš komunistų.

Dr. J. Griniaus atsišaukimas Urugvajaus spau
doj. Montevideo išeinantis įtakingas dienraštis "La Manana" įsidėjo buv. Lie
tuvos Respublikos prezidento Dr. Kazio Griniaus atsišaukimą. Dr. Prano Šaci- 
kausko pastangomis dienraštyje "EI Diario" ir "La Manana" "‘tilpo taip pat 
ir Lietuvos ZurnaĮistų Sąjungos, esančios Vakarų Europoje atsišaukimas į 
demokratinųzpasaulio spaudą ir jos darbininkus.

"Tikslas pateisina p r i e m o n e s 7 Praėjusių 
metų gale ir šių pradžioje Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje tam tik
ros ambasados iniciatyva buvo renkami parašai po peticija, prašančia panai
kinti Nepriklausomos Lietuvos pasiuntinybes ir pareiškiančioje savo ištiki
mybe dabartinei Lietuvos santvarkai. Urugvajuje tokių parašų rinkimas užtru
ko keletą mėnesių ir buvo surinkta apie l.pOO lietuvių parašų. Tačiau peti
cija .Urugvajuje savi tikslo neatsiekė. Kas gi dabar aiškėja? Daugelis po pe
ticija, pasirašiusiųjų, kaip iš jų pavardžių matyti, yra nelietuviškos kilmės, 
yra taip pat mažamečių parašų, , kai kurie parašai suklastoti, gi daug pasira
šiusiųjų praneša, kad jie buvo apgauti, prieš pasirašant, nurodant kitokį 
peticijos tikslą. Štai kaip komunistų dirbama, kad tik tikslo atsiekus. ‘

BRAZILIJA.

P i r m i e j i įspūdžiai.. Žmogus išlipa į naują krantą 
ir dairosi. Čia teks gyventi, iki bus galima sugrįžti laisvėn tėvynėn, o 
gal... gal čia ir po žemo palįsti reikės. Naujas kraštas, svetimas kraštas, 
o ir jame gyvena žmonės, net ir lietuviai. Apie Braziliją daugelis tremti
nių nenorom kalba, girdi, karšta, nepakenčiamas klimatas, gal geriau jau Si
bire, bet nuvažiavusieji yra kitokios nuomonės. Brazilija yra gan malonus 
kraštas, miestuose gyvačių nesimato, o prie klimato greit galima priprasti.' 
Gi patskrantas turtingas Dievo dovanomis, galimybių įsikurti, turint ener
gijos, išsilavinimo ir sugebėjimų,yra daug. Darbas darbininkų ieško. Vieti
niai tamsiaodžiai.tingi.dirbti. Iš fabriko darbininko uždarbio nesunku pra
gyventi, truputį pinigo susidėjus galima pradėti savarankiškai verstis. Vi- 

-si seniau į šį kraštą atvykę lietuviai jau turi įsigiję nuosavus namus. Ži
noma, pradžia ir jiems nebuvo, rožėmis klota, ir jie dairėsi ir spėliojo, kaip 
čia dabar gyvensis.
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400 m e t ų < lie t "u v i š k o s knygos sukakties 
n i nė jin as. Spalių 10 d. lietuviškoji Stockholm kolonija susirin
ko 400 notų lietuviškos knygos jubiliejų paminėti. Minėjimas buvo surengtas 
L.D. Š, ■ Stockholmo skyriaus valdybos iniciatyva. Šia proga susirinkusieji iš
klausė p. J. Lingio paskaitos tema: Lietuviškas spausdintas žodis - tautinės 
sąmonės ugdytojas. Po paskaitos Pr. Lapė ir Kl. Gurauskas paskaitė ir. pade
klamavo keletą senųjų Lietuvos rašytojų kūrybos dalykėlių.

Po minėjimo, pasinaudojant proga, kad buvo susirinkus didesnė dalis 
kolonijos lietuvių, L.D.Š, Centro Valdyba padarėpranešimų aktualiaisiais 
lietuviu gyvenimo‘reikalais, kas sukėlė karštų diskusijų audrą . Gaila, kai 
visoki lietuviškam reikalui pasitarnauti iškelti sumanymai susilaukia mirti
nų priešų pačių lietuvių tarpe.

Kun., T a,d .a r a u s k ą. išleidžiant. Spalių 28 d. 
dalis Stockholmo lietuviškos visuomenės susirinko kun. J. Tadarausko- bute 
atsisveikinti jo i Kanadą išvažiavimo proga. Pažymėtina, kad išleistuvių vai
šėse dalyvavo taip pat Jo eks. katalikų vyskupas Švedijoje Mueller ir, pir
mą kartų lietuvių katalikų visuomenei pasirodys Jo eks. vysk, koadj. Ansger 
Nelson, neseniai .atvykęs iš Amerikos senučiui Muelleriui jo ganytojiškuose 
reikaluose pagelbėti. Jo.eks, vyskupas Mueller susirinkusiems suteikė gany-- 
tojo palaiminimo.

Kun. J. Tadarauskas išvyko į Kanadą, siunčiamas katalikų bažnyčiai 
aukų ±.e ik ai ai s ir .po pusmečii1 žadėjo grįžti.

L.D.Š. Lundo s k y r. i a u s susirinkimas., Lun
do ir Malmb lietuviai savo skyriaus susirinkimą švųste atšventė: jis buvo 
programingas ir iškilmingas. Susirinkimo diena iš pat pradžių įgavo iškilmin
gumo požymių, kadangi tą pat dieną /spalių 12./ Lundan buvo atvykus kun. J. 
Tadarauskas ir, -kaijb nedažną dalyką - atlaikė lietuviškumu paženklintas pa
maldas. Ju metu koplytėlėj suskambėjo lietuviška giesmė, poniai mok. Br. Kaz
lauskienei vadovaujant, lietuviška Sveika Marija pačiam celebrantui vadovau
jant ir galiausiai jau didesne jėga ir pilnesniais balsais Lietuva, Tėvyne mū:1..

Lundo ir Maimb lietuviams pasidarė kaip tradicija rinktis dešiniųjų 
/Hoger/ Lundo švedų organizacijų viešajame busje; čia pabėgėlių reikalai yra 
objektyviai- suprantami, jie patys maloniai sutinkami, pagelbimi ir maloniai 
aptarnaujami. Susirinkimas buvo metinis, todėl jo programa buvo tik formali: 
apyskaitiniai pranešimai, organų rinkimai, pasitarimai dėl ateinančio laiko 
veiklos gairių. Būdama, neskaitlinga - net dviejų dešimtų nerių neturėdama - 
koia>nija negalėjo savo valdybų apyskaitose nė kurių įžymių darbų įvykdymų 
konstatuoti, tačiau pripažintina, kad susirinkimo pulso gyvumas ir darnumas 
pažymi ir nedidelio būrelio jėgą. Juo labiau, kad tas būrelis yra ištikimai 
vieningus. To vieningumo dvasioje kilo ir idėja daryti susirinkimus dažniau, 
net iki vieno karto per mėnesį, nes gyvai buvo pajusta malonumas ir nauda 
pabūti draugėje. Kad susirinkimai nebūtų vien tiktai formalumas, ar šeimyniš
kas. pasišnekėjimas, numatyta susirinkimams paruošti momentui pritaikintas 
programas: pranešimai bendrosiomis ir aktualiomis temomis ir atatinkamos dis- 
kusijcsDėl bendrosios pasaulinės situacijos-netikrumo pabėgėliui tenka būti 
budriam: žinoti visa kas žinotina ir atlikti visa, kas darytina. Belieka tikė
tis, ked skyriaus valdyba savo veiksmus vykdys šio susirinkimo , pildydama jo 
pareikštus pageidavimus, bei padarytus nutarimus.

Šventės pobūdžio susirinkimas baigėsi kukliomis iškilmėmis, kurios 
Įvyko kun.- J. Tadarausko su kolonija atsisveikinimo ir užsienin išvykimo pro- 
4a, /Korespondencija iš L u n d o /
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t v a i r i o s ž i i o s

Kremliaus prokuroro neatsakyti klau
simai.

Lake Suecas,NYo /LAIO/ -Į Jungtiniu Tautų dabar vykstančių sesiją Sta- 
linag.atsiuntė savo ištikimąjį prokororų, Latvijos duobkasį "draugų" Visins~ 
kį. Šiuo syk tam prokurorui “įsakyta apkaltinti ne savo buvusius draugus, nuo 
Stalino linijos niikrypusiup komunizmo ideologus ar generolus. Dabar Jam įsa
kyta kaltinti pusvus drabstyti ant Vakarti Demokratijų, pagaliau pasirįzušių 
užkirsti kelia kruvinajam Stalino imperializmui.

Jung. jautu plenumo posėdy klaikiai nuaidėjo to Kremliaus prokuroro 
mesti kaltinimai.-tariamiems Jkaro kurstytojams“. į jų, anot Višinskio "po- 
dzigateli novoj vojni”, surašą Maskva įtraukė ne tik mūšy, krašto valstybinin
kus, JAV Delegacijos narius, šet ir eilę organizacijų, laikraščių, firmų - 
netgi radio komentatorių. Tik kai kuriuos įvardijo. Tikrumoje gij kaltinamų
jų euolan jis bandė pasodinti visų mūsų tauta ir mūsų demokratijų.

Rugsėjo 26 d. Višinskis sukvietė spaudos atstovus neva "pasikalbėji— - 
rnui". į tų pasikalbėjimų nuvyko ir prie UN akredituotieji LAIO atstovai. Per 
pusantros “valandos Višinskis rusiškas plūdosi, ir dėstė kaltinimus susirinku
siems keturiems šimtams viso pasaulio spaudos atstovų. Tai buvo ne valstybės 
vyro rimti pareiškimai, bet pigaus agitatoriaus demagogija, kliedėjimas. Jis 
amerikiečiams ir kitiems akis atidarė. Jei kas dar netikėjo, tai Višinskis 
visame nuogume pademonstravo, kas per baidyklė tas bolševikinis Rytų alijan- 
,tas ir nužmoginto bolševiko tipas. v

Nuožmus buvo tasai vergijos apaštalas, kol jis is rasto skaitę savo 
kliedėjimus. Tačiau jo smarkumas išgaravo, kai spaudos atstovai apibėrė jį 4š 
aštriais klausimais. Višinskis prisipažino,Mkad jų klausimai esu ''aštresni” 
ir už diplomatines notas. Atsakinėjo arba išsisukinėdamas, arba paaiškinimo 
vengdamas ir atsakymų nukreipdamas visai į kitų kryptimi. Veik pusė kores
pondentų išsivaikščiojo "konferencijai" neįpusejus..• Višinskiu! piktai žval
gantis. ’ ■ x „

THE NEW LEADER korespondentas, Julius Epstein, papras tiesiai atsaky- 
•ti: buvo ar nebuvo sudarytos slaptos, sutartys tarp Rib’oentropo ir Molotovo, 
1939 m. rup.-rugsėjo mėnesiais? Višinskis nei patvirtino, nei nuneigė tų fak
tų, xo tik išplūdo ”trockistus" ir kitokius melagius, kurie visko prisigalvo
ja,-'kad tik. pakenktų Sovietų Rusijos geram vardui._

HE-dRSTO skaudos atstovė, iškeldama sovietinėj spaudoj kaip tik pasiro
džiusius ta diena šmeižtus prieš USA, kuriuose prezidentag Trumanas prilygi
nimas Hitleriui,“paprašė Višinskį pasisakyti; ar tie šmeižtai savaime neįeina 
į "karo kurstymų" kategorijų, ir“ar šmeižimas pagal sovietų supratimą, yra tik 

■Bbac way street-^? Višinskis pirmuoju klausimu atsisakė pasisakyti, ^nes tos 
dienos sovietinės., spaudos dar neskaitys. į antrąjį atsikirto, kad šiurkštų— 
mas Sovietuose esą, s "two way street". Gi asmeniškai laikasis^taisyklės; "jei- 
kas mane grubijoniškai užkabina, tai tam tris kart grubi jo.niškiau atseikėju •- 
nežiūrėdamas, kas jis būtų." , į

Neatsiliko ir ":Le Monde"? didžiausio Paryžiaus dienraščio, korespon
dentas. Kalbėdamas per mikrofoną, jis prancūziškai paklausė, kaip Sovietai sur« 
derina tokias dvi priešingybes? patys pasauliui Sovietai Šneka apie tautų sa
vitarpio susipratimą, ir jų vidines laisves, o praktiškai neivsavo piliečiams 
leidžia laisvai-judėti, nei svelimšaliams durų nwatida.ro. Višinskis į tą, 
klausimų neat sake nuduodamas, kad prancūziškai nesupranta. "Le Monde" kores
pondentas viešai pareiškė apgailestavimu, kad Sovietų delegacija neturi pran
cūzų kalbos vertėjo, o privačiai vėliau pasipiktino-,-tokia veidmainyste {-"Vi
šinskis prieš anų karų keletu metų Prancūzijoj vertėsi advokatūra ir prancū
ziškai geriau moka už“mane." ’ “ v ,
. Baigdamas, tikriau nutraukdamas savo tiradas, Višinskis pareiškė, kad
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kad palieka neatsakęs apie 20 raštu patiektu klausimų - ateityje būsią.pro
gos dažniau "pasutarti". Tarp jo neatsakytu‘klausimu’buvo ir trys LAIu direk
toriaus adv. K. Jurgėlos angliškai rastu patiekti klausimai, būtent:

• l.Savo kalboje Jungt. Tautų pilnaties posėdy Tamsta pareiiškei, kad 
. svetimų kariuomenių buvimas ne priešo kraštuose /non - enemy states/ 
■ yra nepateisinamas. Tad kodėl Sovietų Rusija tebelaiko savo ginkluotas

* • pajėgas neutraliose valstybėse - Lietuvoje, Latvijoje ir. Estijoje?
2*! Ar nepaliaujamos žmonių deportacijos į Sibiru yra Sovietų okupaci-

* .nio valdymo "metodąsj ar planinga okupuotų kraštų gyventojų ekstbxmina-
’ ’ '7:.‘ cijos politika? - '• ' v ‘ . . .

• • 3. Ką tamsta veikei 1^40- m.-birželio men* Rygoje^ Latvijoj, tuo metu,
- . kai Hitlerio armijos žygiavo per Prancūziją ir užėmė Paryžių?

- ; ■ Sovietų ambasados spaudos skyriaus vedėjas čia. pat tuos klausimus iš
vertė į rusų kalbų ir perdavė draugui Višinskiu!. Tačiau pastarajam "pritrū
ko" laiko į juos atsakyti — po^dviejų 'su puse valandų "monkey business". K. 
Kremliaus prokurorui pritrūko žodžių, kai jis pasijuto esąs pats kaltinamas. 
Ir tai dar .tokiais taikliais klausimais, kuriuose slypinčios žiaurios teisy
bės nė įmantriausiu bolševikiniu melu neprideiigsi. Uranijos apaštalas suklu
po laisvos sp&udos atakuojamas,. . . ■ ‘

Ūkini., n kų Partijų Unija' iŠlaisvini- 
•'t a ° veikloj. .' ' "

New York, NY' /LAIO/ — Rugsėjo JO dB Shelton viešbutyje įvyko spaudos 
konferencija su I n t e r" n at'ional Peasant U n i o n vado
vais: - Vengrijos Mažažemių partijos pirmininku ir teisėtu Premjeru Ferenc 
Nagy. Bulgarijos' Žemdirbių Partijos pirm. Gėorgįj Dimit-rov, Chorvatų Katali
kų Ūkininkų Partijos pirm. Vladko Maček, Serbų Žemdirbių Partijos atstovu Mi
lan Gavriloviš, ir dviem Rumunijos diplomatais, Aleksandru Orėtzianū /buv. 
atstovu Turkijai/ ir Karoliu Davila/buv. ambasadorium Washingtone/. Konferen
cijoj dalyvavo. LAĮO direktorius adv. KoR. Jurgėla ir prof. Pr. Padalskis.

. Nagy, kalbėdamas vengriškai,pažymėjo, kad jo kraštas, kaip-ir eilė ki
tų-Rytų Europos kraštų, neteko nepriklausomybės Sovietų okupacijos.pasėkoje* 
SSSR nedaranti skirtumo, kurie istų kraštų kovojo sąjungininku pašėj e, kurie 
buvo priversti kovoti nacių. pusėje. Ši būklė sulaužė visasvdidžiųj.ų valsty
bių sudarytas tarptautines ‘sutartis. Kiekviename iš tų kraštų paneigta gyven
tojų apsisprendimo', teisė, išplėsus iš žmonių jų'pagrindines teises ir pati 
pamatinė UN struktūra pastatyta pavojun. Suominiai, deportacijos, žudymai, te
roras sunaikiną žmogaus teises. "Sovietų Rusija laužo UN carter!. Grąsihimai 
is Sovietų pusės yra kasdienis reiškinys, šie veiksmai yra nukreipti ne prieš 
kokiug nors reakcionierius, bet prieš tautas, prieš žmonių demokratiniu ke- 
lįurisrinktas vyriausybes, prieš demokratinius elementas. Sovietai palieka 

j tik-vienintelį kelią.bendradarbiauti su,jais: aklai tarnauti visoms Sovietų 
J užmačioms, susisoviėtinti patiems. Anksčiau naciai Pietryčių Europos tautas 

jėga pavertė savo satelitais. Dabar Sovietai varu verčia jas savo satelitais 
■’ tapti.” . . ... ...

Nagy'priminė Ūkininkų Unijos memorandumą, kuris buvo įteiktas UN sesi
jos pirmininkui, Dr. Osvaldo Aranha, "ir laisvoms delegacijoms iš ne sovietų ft,. 
bloko". "Kai mes paprašėme UN gvarstyti .šių Europos pietryčių tautų likimą - 
mes* turėjome dėmesy ne tiktai šiuos kraštus, bet ir visas Europos, tautas, at
sidūrusias panašioj e.būki ėję. Pavergimas ir laisvės atėmimas šioms tautoms." 
yrą žaizda Jungtinių Tautų organizacijoj. Tosvžamzdos negalima izoliuoti.*• 
UN’privalo atkreipti dėmesį į. Šimto milijonų žmonių likimą,, kitaip-žmonės nua 
-.tos tikėjų- į UN. Mūsų memorandumas turi keliolika priedų,’ kurie dokumenta
liai įrodo, kad visi mūsų pareiškimai yra tiesos žodžiai".' •

David Martin supažindino korespondentus su p. Dimitrovu, kuris kalbė
jo angliškai. Dimitrovas padėkojo laisvai spaudai. "Be spaudos mes nebūtume
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galėję atkreipti pasaulio dėmesį į 100 milijonu žmonių likimą. Mūsų memoran- 
dųmasvremiasi Atlanto karteriu, UN parteriu, eile tarptautinių sutarčių ir 
skaudžiais jame išdėstytais faktais* Sovietu Rusija sulaužė tarptautinius 
dėsnius visuose okupuotuose kraštuose. Mes turime ir daugiau faktų, kuriuos 
pasilaikome ateičiai, tarptautinei tardymo komisijai."'

.Prisiminęs nesenai nužudytąjį Nikola Petkov'ą, Dimitrovas kalbėjo: 
"Petkov’as, mano guriausias bičiulis, buvo nužudytas - ne tik tai bulgarišku 
komunistę, bet kr pačios Sovietų Rusijos. Pakardami Petkov’ą, bulgaru komu^ 
nistai ir^Sovietų Rusiją dėjosi karią ir Amerikos prestižą. Kartu jie siekė 
palaužti žmonių pasitikėjimą demokratijos laimėjimu. Petkov’as buvo vienas 
liūdininkų tų įvykių, kurie 'dėjosi Maskvoje karo paliaubų sutartį, pasirašant. 
Bulgarijos paliaubą sutartyje jūs rasite atskirą skyrių Pėtkdvo reikalu. Pet- 
kovui ir kitiems buvo pasakyta, kad, jei.jie tikisi vaidinti bet kokią poli
tinę rolę, privalo būti klusnūs sovietinės politikos instrumentai... Tačiau, 
jo pakorimas anaiptol neužmušė liaudies tikėjimo į detookratiją."

Vėliau chorvatiskai kalbėjo Dr. Macekas. Jis atkreipė dėmesį, kad 
šiandien daug kalbama apie kapitalizmo kovą su deformuotu socializmu. Betgi 
100 milijonų Europos ūkininkų stovi nuošaliai nuo kapitalizmo ir komuąizmo. 
Būtų klaidinga reikalauti, kad ūkininkų partijos pasidarytų šališkos šioje 
kovoje. Rytų Europos ūkininkas kartu yra ir darbininkas ir kapitalistas. Jo 
ideologijų yru sui generis. Jis yra savininkas savo dirbamos žemės, savo gy
vulių, savo padargų, ir todėl yra sa-vo rūsies kapitalistas. Bet, sis mažaže
mis "kapitalistas" neišnaudoja Svetimo darbo - jis ir jo Šeimos nariai tie
kiu darbo jėgą. Europos dalyje, kurioj mėsesam nesitikėkite susirėmimo tarp 
kapitalo ir darbo jėgos. Europos ir viso pasaulio interesas yra atkreipti 

"dėmesį į 100 milijonų smulkių žemdirbių .likimą ir jų.socialinę struktūrą".
Karolis Davila, kalbėdamas angliškai,. pareiškė, kad. nesitikima tei

giamo veiksmo šioje-UN sesijoje, tačiau eilė delegacijų pafodė didelio susi
domėjimo, Klausimus gali kilti kai bus svarstoma Graikijos problema.

* Adv. Jųrgėla paklausė, ar ši Unija ieško naujų narių - atstovų kitų 
žemdirbių kraštų, kaip Lietuva, Latvija ir Estija - ir ar Unijos vadovai yra 
pasiryžę reikalauti laisvės tiems kraštams. Dimitrovas atsakė: "Kiekviena 
demokratinė organizacija turi atvirą viętą^Tarptautinėje Valstiečių Unijoje, 
kovai prieš totalitarinę diktatūrą ir už išsilaisvinimą," Ukrainietis Duš- 
nyk paklausė, ar numatoma įtraukti ukrainiečius. Dimitrovas'atsakė, kad žlu
gus Kremliaus diktatūrai, Unija tikisi stambaus bloko iš Sovietų pavergtų 
tautų tarpo.

Vėliau pasikalbėjime Dimitrovas pareiškė, kad pries karą sutikęs lie
tuvių vienoje tarptautinėje konferencijoje Prahoje. Jis ir Dr. naČek šiltai 
•pritarė sumanymui įtraukti Lietuvos ūkininkų judėjimo vadus į Sąjungą, Vie
nas lenkas netgi paminėjo Dr. Kazio Griniaus vardą. Tuo reikalu netrukus 
vyks pasitarimai Washingtone.

baigdamas konferenciją Dimitrovas pareiškė: Bulgarijoje ir kitur yra 
tūkstantiai Petkovų. Kai Tito viešai ragina viso pasaulio komunistus telk- , 
tis kovai, tai‘demokratijos draugam irgi privalo jungtis visame pasaulyje”.

Kur eina ą.ukos s 6 v i e ,t ų vaikui.
. /ELTA/ pukiu "Gelbėk rusų vaikąl" buvo šveicarų darbininkų /komunis- 

tų/partijos iniciatyva suorganizuota akcija aukom rinkti. Surinkta 17^ 000 
Šveici; frankų pinigais ir uz 86 000 f r. daiktų, •“•uk'os buvo numatytos Sov. 
S-gos vdrgstantięms vaikams sušelpti, ypač Moldavijos respublikoj. Šveica
rų ’spaudos pranešimais, dabar Visa eilė Darbininkų Partijos pareigūnų sua
reštuota. Jie kaltinami -nuslėpę Žymią aukų dalį savo partijos ir laįprascio 

’"Vortf&rts" reikalams; bė to, jie pasisavinę 5 000 frankų asmeniniams "defi
citams" padengti ir -išleidę "administravimo reikalams 69 000 frank., taip, 
kad iš surinktų aukų belikę vos 93 000 frankų. .
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Kas valdo bulgarus? .

• /ELTA/ "Neue Ztircher Zeitung" praneša: Bulgarija šiuo metu valdoma 
žmonių, kurie gimę bulgarai, bet pirmoje eilėje save laiko sovietų pilie
čiais ir todėl savo, .klusnumu svetimai valstybei dar praneša buvusius naciz
mo šalininkus Bulgarijoje. Tiek Dimitrovas, tiek ir laikinasis Prezidentas 
Koląrovas, viceprezidentus Kostovas, krašto apsaugos .ministoris Damianovas ■ 
ir generalinio stabo viršininkas Kinovas yra sovietų piliečiai.

IŠ. kur žydai V o k i e t j o j e i r , ką jie 
. veikia. % .

/ELTA/"Neue Zūrcher Zeitung” 1947. 9» 29 kartoja Exchange žinią: "nuo
dugniose kvotose nustatytą pagrindinės žydų masinio bėgimo iŠ Europos prie
žastys. Sov. S-ga^ paaiškėjo, aktyviai remia šių emigracijų. Šimtai tūkstan
čių Rytų Europos žydų padrąsinami, dalinai net verčiami slaptais keliais 
veržtis į britų zonų Vokietijoje. Kiti būriai įkeldinami į laivus rusų oku
puotose Baltijos/juros uostuose arba Rumunijoj ir Dalmacijoj.Tuo pat laiku 
emigruojantieji žydai panaudojami Vokietijai apiplėšti. Jiem is Rusijos išsi
keliant atimamas visas turtas ir apmokamas didžiulėm reichsmarkių sumom, ku-' 
riaš spausdina patys sovietai, šiais pinigais išeiviai nusiperką Vokietijoj 
prekių ir brangenybių, kurias vokiečių .šeimos parduoda, kad turėtų is ko pa
pildomai maisto nusipirkt juodojoj riniciij. Brangenybes rusai is žydų-vėl su
perka ir išveža į Rusiją arba pardavinėja už dolerius ar kitą pastovią valiu
tą amerikiečiams, šveicaram, švedam, kurie Vokietijoj."medžioja retenybes ir 
suvenyrus/'. Savo akcija sovietai pasiekią keletą tikslų is karto: jie suda- 
ro britam ;§unkumų,. žlugdo Vokietiją ir - lengvai .ir•pigiai nusikratė nepagei
daujamais žydais. ' • ■

Kiek ^deportuotųjų yra So v. S y- g o j ■.

/ELTA/ V.' Kravcenko priskaito, kad Sov. S-gos lageriuose politinių ka
linių esą 20 milijonų. Emigrantė. Ekaterina Kuskovą laiko, kad tas skaitmuo 
aiškiai perdėtas. Ji sako, kad.kalėjimų ir priverčiamųjų darbų stovyklose 
esą ne daugiau kaip 10 000. Buvęs raudonarmietis Vasilij Petučhov, sibirie
tis, replikuodamas Kuskovąi, pažymi, kad 194-3 m. gale Sibiro konclageriuose 
buvę priskaitoma 24- milijonai. Tai pripažinusi ir vyriausybė. Tai daugiau
sta iki ‘98^ politiniai kaliniai. Lagerius, kuriuose jie kalinami, Sibiro va
dina "mirties lageriais". v „

Daugiau, liūdi j mu yra davę lenkai, kurių sovietai buvo išvežę apie mi
lijoną. Tačiau 194-2 m. Kremliaus ir gen. Sikorskio sutartimi, tie lenkai pu- 
lęjo .stoti į lenkų armiją* Patekę lenkų deportuotieji į-Londoną davę " ■ „
užtenkamai medžiagos apie kiekvieną^lagerį.’iš 14- 000 lenkų parodymų, patvir
tintų priesaika,' aiškėja, kad j i ęm‘ žinomuose lageriuose tada buvo 14- milijo
nų'.. ' .

GULAGO /Glavnoje Ųpravlenija Lageriami/ lageriuose mirtingumas 12$>. 
Taigi- vidutinis kalinio gyvenimo- ilgumas 3 motai. Per tiek laiko išmirtų vi
si kaliniai.ir kalėjimai liktų tušti, jei nebūtų papildomi naujais "liaudies 
priešais".

Karo metu į koncentracijos lagerius buvo nugabenta apie milijonas vo
kiečių belaisvių, apie tiek japonų, ir apie 3 milo rasų kareivių ir piliečių 
iš vakarinių pietinių sričių, o taip pat repatriavusių 'iš kaimyninių kraštų, 
kuriuos sovietinė vyriausybe palaikė dezertyrais*

Remiantis tais šaltiniais, galima visiškai prileisti, kad dabar Rusi
jos Konclageriuose yra apie 20 milijonų ar net daugiau./Delo - Truda - Proboe 
denij e, 1947* fugs. Nr. 22, New York/. ’ ■ . ;
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UN at met ė Ii a s_ k- v d s r e . i . k š. 1 a v i mą i š d u a - 

;? •.... tv i t.1 e-m- t L n i- u b ■* ■ -’ '
Lake SuobeesZ'LAjo/ - UN-teisių komisija-pusantros sąvait.ės evarst-ė va

dinamųjų "karo nusikaltėlių,■ išdavikų ir- kvialingų" klausimą! Maškva'Ji r" jos 
bendrininkai'pareikalavo*. kad. tuojau- ’būtų pravestas D# stovyklų valymas ir.,., 
jiems išduoti, "nusikaltėlia'i", Spalių 18 ‘d. tą jų reikalavimą UN atmetė* 

Jugoslavija ir Sov. Rusija kaltino Angliją, JAV^ir Prancūziją, kad 
jos nevykdo 1946 m«. vasario mėn. 13 d! nutarimo ir neišduoda "karo ųusikal- 
telių" i s DP stovyklų, Dar daugiau,, tiems "nūsikalteliams" esą leidžiama 
dirbti DP stovyklų administracijoj,įvesti propogandą prieš repatriaciją ir S. 
Sąjungą. ■ ... . .. i-'.’ ’ !. • v

Anglai pažadėję, kad visus "war criminals" isduosią iki 1947 m. spa
lių L d,.Ir štai praėjo dvi sąvaitės po to termino, o tie "kriminalistai” ■ 
laisvi sau vaikšto po stovyklas* - tarptautinę IRO duoną valgo ir juokiasi iš - 
sovietų. . .. • • ' " ■ ■ ' „•

Dar blogiau. Amerikiečių zonos karinės valdžios viršininkas gen. Clay 
•nesenai padaręs, pareiškimą, kad "war criminals" klausimas jam visai nerupi. 
Nusikaltėliai, kiek jų buvo,.''esą išduobi ir- tas reikalas baigtas. .'Sovietai 
prieš tai užprotestavę. Jie įteikę didžiuliu^ "nusikaltėlių" sąrasus. įais.... 
e‘są visi, kurie atsisako grįžti į kilmės kraštus. Jei bijo 'grįžti, reiškia, 
yra kalti. • '. ■■

• z į tokių kaltinimų srovę kietai atsakė JAV-ir Anglijos atstovai. Jie; 
pareiėke,vkad UN nutarimus jų vyriąusybės vykdo ir-"karo.nusikaltėlius" iš
duoda. Tačiau tik tuos, kurių nusikaltimas yra įrodomas špagai UN priimtus 
nuostatus, JAV iš savo zonos išdavė .Lenkijai 1 099 asmenis, bekoSlovakijai - 
307 ir t. t. Tačiau atsižvelgdamos žmoniškumo principų JAV negali, nenori 
ir nesiims prievartos repatrijuoti kelis šimtus tūkstančių nelaimingų žmo
nių,’ kurie ne dėl’ savo kaitės neteko tėvynės - pareiškė .p. Ch*. Eahy,- toj 
komisijoj .atstovaująs -«ĮAV. •' -

■ 7 Anglijos'atstovas Beckett pasisakė nieko nežinąs apie’ jokį jo vyriau
sybės pasižadėjimą.išduoti Sovietų reikalaujamus ■nusikaltėlius iki-spalių 
1 d. Jei- toks .rastas ’būtų, buvęs išsiųstas,- tai jis žinotų.-Tiesa, Sovietų- i 
delegatas Rodionov jam dabar parodęs ’kokį tai raštą, rusų kalba. Bet'jis nei 
toe'kalbos mokąs,-nei tą raštą pasirašiusio, pavardė nesanti įskaitoma. Be-to 
D. Britani ja rusų kalba raštų’nerašanti, jai visai pakanką anglų kalbos. Šia, 
matyt-,’ -jo-sovietinis šiam posėdy kaimynas/Rodionov ir .Beckett sėdėjo greti
mai/ būsiąs suklydęs ar suklaidintas. Fahy/US/ pridūrė, kad jo vyriausybė ne
žinanti ir apie jokį gon. Sokolovsky protestą delgen. Clay pareiškimo.

■■ Bėdinas"išrodė sovietų Rodionov. Tokiu storu balsu jis svaidėsi kalti
nimais ir popierius kaišiojo, o paaiškėjo, kad.ir tie kaltinimai neparemti ir 
raštai sufabrikuoti. Nieko'neliko, kaip tik tylėti. Taip jis ie padarė.

. Po- tokios dvikovos diskusijų pabaigoj, spalių 13 d., prieita prie bal
savimų. Jugoslavų pasiūlyta rezoliucija, su SSSR papildymais, buvo atmesta* 
ušją^balsavo tik "sovietini s blokas ir o-, o Etiopija/i/, is viso 7 valstybes; 
prieš pasisakė 35« Tokiu pat balsų santykiu buvo priimta Anglijos pasiūlyta. . 
rezioliucija. . ’ ■ - • ' •

Sovietinėj rezoliucijoj buvo reikalaujama: 1. tuojau pravesti aresv 
tus. ir...išduoti karo nusikaltėlius kraštams, .sūriuose jie nusikaltą; 2.,. ąusa- 
linti .ie■ administracinių pareigų DP stovyklose visus asmenis, kurie vede agi«r 
taciją'pries .-repatriaciją ar kliudė- ją pravesti; ’3* DP stovyklų administra- . 
vįmą pavesti tiems asmenims, kurie turi pasitikėjimą vyriausybių tų kraštų, 
is kurių kilę gyvenantieji stovykloje; 4. DP .stovyklose neleisti veikti tau-., 
tiniams. komitetams; 5. .suinteresuotų kraštų atsiųstiems pareigūnams. įei.stį; , . 
laisvai įeiti į DP stovyklas ir jose veikti; 6, nutraukti' iŠvietintų asmenų 
perkeldiriimą į ’tolimus kraštus.
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Tad. tikrumoje Sovietai daug^daugiau reikalavo, nei vadinamųjų "karo 
nusikaltėlįų". Jie siekė sayo priežiuron ir"globon1 perimti visus tremtinius, 
kilusius is 'jų okupuotu kraštų. Jų rezoliucija, priėmus, tremtiniai butų atsi
dūrę didžiuliam pavojuj stovyklose ir jiems būtų užkirstas kelias persikelti 
i, kitus kraštus. > . ■ .

Tas pavojusjpraėjo dėka JAV ir Anglijos■aiškaus ir tvirto apsispren
dimo tremtinių neišduoti. Priimtoji anglų pasiūlyta rezoliucija pasako tik, 
kad galioja ankščiau UN priimta nutarimai "karo nusikaltėliu" klausimu.

K ą pasaulis mano apie JTO i r - k ą 
galvoja ■f d ė 1 trecio k a r, o . ' v

Viešajai pasaulio opinijai tirti institutas pravedė tyrimus dešimty
je įvairiu valstybių, Šių tyrimų rezultatai žemiau patiekiami..

T Klausimą: {fAr Tamsta esat patenkintas ar nepatenkintas lig šioj pada
ryta JTO pažanga?", atskirų valstybių visuomenė pasisakė:!. Prancūzijoj rpa- 
tenkintu" - 9$, nepatenkintų - 30$, neturinčiu nuomonės - 61$, 2. Olandijoj 
atatinkamai - 13%, 52%, 25$, 3« Švedijoj - 15%, 21%, 64$, 4.Suomijoj - 14$, 
25$, 61$, įjDanijoj - 16$, 42$, 42%, 6.’Kanadoj - 26%, 38%, 36$, 7. Australi
joj - 26$, 39$, 35%, s‘ Brazilijoj - 28%, 31$, 41%, 9» Norvegijoj - 32%, 30%, 
38$, 10. JAV - 33$, 51$> 16$.

Klausimas: "Ar Tamsta manote, kad kuri nors ar kurios nors valstybes 
mėgina susikurti pasaulio viešpatavimą?" - atnešė sekančius rezultatus: Ii 0- 
landijoj "taip" manančių yra 84$, ne - 6$, nežinančių -10, 2. Italijoj - 80$, 
5%, 15$, 3. Prancūzijoj - 78%, 6$, 16$, 4o Kanadoj - 71$, 12%, 17$, 5; JAV - 
71$, 19$>, 10%, 6. Švedijoj - 64$, 12%, 24%, 7. Anglijoj - o0%, 22%, 18%, 
8. Norvegijoj -■ 52$> 16$, 32$« _ . .

į konkretų klausimą , kuri ,būtent, valstybe siekianti pasauly hegemo
nijos, uidele balsų dauguma "laimėjo" Sov. Sąjunga,vašų kraštų visuonenės.opi
nijoj užimdama pirmąją vietą, antroji tenka uAV. Taip Olandijoj tokiū.^aspiran
tu esant rusi jai mano 50,j visuomenės, Italijoj — 25%, Prancūzijoj— 28%, Kana
doj - 62$, JAV-bėse - 60$, Švedijoj - 34%, Anglijoj - 4^ Norvegijoj - 24$.

Kad trečiasis pasaulinis karas kils laike ateinančių 10 metų JAV-bese 
tiki 53% žmonių, Danijoj 45$, Kanadoj- 42$, Prancūzijoj - 35%, Australi
joj - 35$, Švedijoj - 28,,, Anglijoj - 17. Kad sekantis karas yra neišvengia-, 
mas laike ateinančių 25 metų^JAV-beseųnano 73%, Švedijoj - 53%,. Anglijoj r-48%, 
ir Norvegijoj - 51$.' Netikinčių sekančio karo galimumais JAV-ese yra 16%, 
Danijoj - 27$, Kanadoj - 33$, Prancūzijoj -35$, Australijoj - 50%, Švedijoj - 
20$, Anglijoj - 32$, Norvegijoj - 27%.

B a 1 t i o c i ų ' suėmimai Suomijoj. .. .
Spalių mėnesio antrojo pusėje Suomijos saugumo policija /Stapo/ suėmė 

virš dešimties Suomijoje prisiglaudusių estų, kurie Suomių kovotojų eilėse 
kariavo prieš Rusijąo Šie estai po suomių kapituliacijos nepasitraukė į Šve
diją, kaip pasielgė’keli tūkstančiai jų tautiečių, nes Suomijoje buvo sukurs 
šeimas su suomėmis? Dabar jiems.grąsia rimtas pavojus , kaip jov. Są jungos 
piliečiams" būti atiduotiems "tėvo "Stalino globon. .

Kaip teko patirti taip suimtųjų yra ir vienas lietuvis -Mikoliū
nas. gim, 19’11 m. Suomijon jis’utvyko būdamas viene.rių metų kūdikiu. Ten 
visą laiką ir pragyveno. Tik 193^ kaip Lietuvos pilietis bayo atvykęs Lie
tuvon atlikti kariną prievolę. Ją atlikus, grįžo Suomijon ir lig šiol ten 
gyveno.

— o-o-o-
G e r b . " P r a

siprasome, kad 
tų kliūčių is

o — o — o — o-o — o — o-o — o-o —
giedrulių" Skai.tytojus at

eis numeris dėl nenumaty-
eina pavėlavęs.
"Pragiedruli u" Redakcine Kolegija,
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BAL F’o Komiteto Švedijoje 

PRANEŠIMAS.
•- ?BALF’o Komitetu Švedijoje sudaro: BALF’o įgaliotiniai - Dr. st. Pet

rauskas ir teis. Ig$ Kazlauskas, ir Komiteto nariai y pik. Itn. V. Blažys, 
dipl. inž. Iz. Malieka ir stud. G. Būga.

BALF’o Komiteto Švedijoje adresas:
o/o Dr. Petrauskas, Bdckvdgen 61 n.b., Stockholm.
BALF’o Komitetas .veikia pa-ai BALF’o Centro Valdyboj /Amerikoje/ infct- 

rukbijas ir kiekvieną menesį .. is gauti} /pašalpoms/ lesi} su BALF’o Val
dyba atsiskaito. •

Nei BALF’o Įgaliotiniai nei komiteto nariai už savo darbų BALF’o Ko
mitete atlyginimo negauna.

BALF’o K-tasv8vedijoįe visais savo tautiečiais /Švedijoje/ vienodai 
rūpinasi ir kiek lėšos leidžia, stengiasi jiems sunkioje būklėje pagelbėti. 
Bet BALF’o K-tas tiek lėšų neturi, kad galėtu visų pašalpų prašančiųjų pra
šymus patenkinti. Tuo labiau, kad ne visi pašalpų prašytojai savo prašymuo
se teisingai nusvieciu/isdpsto/ savo būklę, o tik stengiasi iš BALF’o K-to 
kiek galima daugiau lesų išgauti. 0 kai jų prašymai būna atmestį arba nepil- , 
nai patenkinti> tada jie, norėdami save pateisinti, reiškia didziausį nepa- 
giteųkinimų ir leidžia nieko nepagrįstus gandus apie BALF’o I'd t o veiklų bei 
šmeižia pavienius K-to narius. M v M ’

BALF’o K-tas neturėdamas galimumo pašalpų prašytojų prašymuose išdės
tytų faktų teisingumų ištirti ir pašalpų reikalingumų nustatyti, nutarė /nuo 
šio pranesimę paskelbimo dienos/ reikalauti,^kad /norinčiųjų iš BALF’o K-to 
Švedijoje pašalpas gauti/ prašymai, būtų paliūdyti dviejų liudytojų, jog 
prašyme išdėstyti faktai yra teisingi ir prapytojui pašalpa būtinai reika
linga. Tada BaLF’o K-tas galės greičiau ir teisingiau pašalpų prašytojų pra- ’ 
symus išspręsti.

Pastaou: Prašymai be liudytojų parašų nebus svarstomi ir ,bus prašyte 
jams.grųšinti. Kas dėl Ypatingų priežasčių, liudytojų negalės gauti, tas.sa
vo prašymo tas priežastis turi aiškiai nurodyti.

BALF’o Komitetas Švedijoje.
Stockholmąs

19^7 spalių mėn. 26 d. v '

— o-o — o — o-o — o —o — o — o-o-o — o -

PRAGIEDRULIAI

Leidžia: Lietuvių Draugija Švedijoje Redukcijos adresas:
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