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Pro musų nuo tremties nedalios palinkusios galvos primerksiąs akis 
pradeda suktis laisvas dienų lapkričio 23 filmas: ... petis petyn žygiuo
ja pėstininkų kuopos... pravažiuoja artilerijos daliniai... priešlėktuvinė 
apsauga... prajoja gusarų ir ulanų eskadronai..._prunkšdami praūžia tankai 
... Žydriu dangum nukaūkia lėktuvai, Džiaugsmo šūkiai, plojimai! Valio .!
Tegyvuoja! >

Lapkričio 23 I- Lietuvos kariuomenės organizavimo pradžia, ši diena 
buvo skirta jai paminėti. Skausmas spaudžia mums krūtinę, bet ir tremtyje 
mes savo širdyse išgyvename ir atšvenčiame kiekvieną svarbesnį savo tautos 
ar valstybės momentą.

Sis kariuomenės parado vaizdas suakmenėjąs mūsų akių lėliukėse 
tą dieną vėl atgyja. Ir me s paskubom prabėgame tą nepilną 30 metų laiko
tarpį, vienur ilgiau, kitur strumpiau stabtelėdami.

1918 m. lapkričio 23 d. ministerių kabinėtas paskelbė visų pilie
čių šaukimą į savanorių pulkus ginti ką tik atgimusios nepriklausomybės. 
Bolševikai žygiuoja... netoli Vilniaus... Vilniuje. Savanoriai savais pri
mityviais ginklais laisve degdami kovoja kaip arai. 1919 m. kovo 5 d. pir
masis naujokų šaukimas į nepriklausomos Lietuvos kariuomeną...Mūšiai su 
Bolševikais tebesitųsia... Lietuvių eilės stiprėja. Pirmasis mūšis laimi
mas prie Kėdainių, kur 1919 m. vasario 7-9 dienomis krenta pirmasis fron
to kareivis Povilas Lukšys... Laimė persimeta į mūsiškių pušų - atsiimami 
Jėznas, Butrimonys, Krekenava. Bolševikai nustumiami iki pat Vilniaus, ta
čiau Vilnius pagrobiamas prasiveržusių lenkų. Prasideda planingesnės kau
tynės, padidėja kariuomenės gretos - jos jau turime 5-6 tuksjtančius durtu
vų, 1® patrankų ir 200 kardų! 1919 m. gegužės mėn. atvaduojama Ukmergė, 
Panevėžys, rugpjūčio mėn. išvaduojami Zarasai. Bolševikai nuvijami už Dau
guvos. 1920 m. liepos 12 d. taika su Sovietų Rusija ir kovos su šiuo prie
šu šį kartą baigtos.

Bet jaunai kariuomenei atsikvėpti netenka - įsiveržą bermontinin
kai šiaučia laisvos Lietuvos apylinkėse. Ir štai 1919 m. lapkričio 21-22 d. 
ties Radviliškiu didelis susieėmimas. Mūsų garbingoji kariuomenė laimi kau
tynes!... Su dviem priešais apsidirbta. Lieka trečiasis - lenkai. Pasinau
dodamas lietuvių kovomis su bolševikais, Pilsudskis užima Lietuvos dalį nuo 
Gardino iki Vilniaus. Lietuviai protestuoja taikos konferencijoje, santar 
vininkai net du kartu nustato demarkacijos linijas, bet lenkai jas vis per
žengia. Kautynės tąsiasi. Lenkams Jį^ą'jęUGa nebesisekti su bolševikais ir
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jie iš Vilniaus išbėga. Vilnius vėljnūsų, nors kovos tebeina. Pagaliau 
santarvininkų verčiama Lenkija pasiūlo derybas. 1920 m. rugsėjo 29 d. gar
sioji Suvalkų sutartis, kurią 1920 m. spalių 9 d. sulaužo Želigovskis užim
damas Vilnių. Užverda visų lietuvių širdys. Visi sukyla, susiorganizuoja 
garbingai kovai uL kunigaikščių miestą. Ir štai prie Širvintų 1920 m. lapkri
čio 19 d. ir±prie Giedraičių lapkričio 21 d. įrašomos dvi garbingiausios 
pergales įrįaievės kovų istoriją. Su pergales daina žygiavo musų kariai 
Vilniaus link, bet Tautų Sąjunga sustabdė jų žygį liepdama ieškoti taikaus 
susitarimo. Su didžia gėla krutinėję turėjo Lietuvos karys paklusti valsty
binei drausmei ir.savo krauju iškovotą beveik tikrą laimėjimą turėjo atiduo
ti politikams pažaisti. Ir tas žaidimas tąsėsi iki 1939 m., kada Lietuvos 
kariuomenė vėl įžygiavo ir senąją sostiną, nors gal ir ne taip, kaip kad 
ji būtų norėjus.

Laikams aprimus, nesantaikos debesims išsisklaidžius, musų kariuome
nė pradėjo tvarkytis, stiprėti ir vystytis, nė kiek neatsilikdama nuo kitų 
kraštų. Laisvės laikais ji budėjo vidaus sargyboje.

Tik štai 1940 m. užeina raudinasis maras, savo bacilas jau 1939 m. 
vienur kitur krašte pasėjus. Ir čia musų kariuomenė sutinka gal juodžiausią 
dieną savo garbingoje istorijoje: gerbdama savo ir vertindama kitų karišką 
žodį ir paklusdama krašto vadovybės drausmei, ji kaip toji Sigutė įvilioja
mą ą raganos jai paruoštą Žarijų duobą.

Raudonasis maras pasitraukė, užėjo rudasis, bet čia lietuvis karys 
liko garbingas savo krašto šventą reikalą begindamas - nieks neįvarė jo 
pagrobikui tarnauti. Garbė vėl sugrįžo į jo širdį. 0 kai raudonasis maras 
vėl užnyko kraštą, iŠ pašaknų naikindamas visa, kas lietuviška, lietuviai 
partizanai tąsia savo garbingos Lietuvos kariuomenės tradiciją.

Tie vaizdai prabėga pro mus, o prabėgdami nuolatos primena_kariuo~ 
meną kaip laisvės gynėją. Tremties purvą brendant beklidinėd'amos musų min
tys daug dažniau stabteli ties Lietuvos Įtariu. Gal but mūsų paskutinės vil
tys ten subėga...

Švąsdami šią apsaugos šventą, uždėkime vainikus, užtraukim giesmą, 
susikaupkime maldai kritusiems ir krentantiems už tėvų žemės laisvą. Pager- 
bą žuvusį lietuvį karį; nubraukime nuriedėjusią ašarą ir su džiaugsmu šir
dyje bei šypsena lūpose vilties kupini prisiminkime amžinąjį Lietuvos karį,! 
karį budintį krašto sargyboje nuo pat Lietuvos valstybės priešaušrio ligi į 
šių dienų. Jis liko tas pats laisvės gynėjas, laisvės nešėjas, jis liko tas) 
pats amžinasis Lietuvos karys. Jis tas pats, kurs prie Saulės, prie Durbės, 
prie Žalgirio_nusuko kryžuočiui sprandą, jis tas pats, kurs prie Vorkslos 
savo nuoga krūtinė atlaikė totorių antpuolį, jis tas pats, kurs prie Kėdai
nių, prie Jėzno, prie Butrimonių sulaikė raudonąjį potvynį, jis tas pats, 
kurs prie Radviliškio perbloškė Bermontą, jis tas-pats, kurs ties Širvintais 
ir Giedraičiais kaip aras kovojo už Gedimino pilį, jis tas pats, kur dabar 
partizanu Lietuvos miškuose tąsia garbingojo lietuvio kariostradicijas. Jis 
lieka musų lūkesčių užuovėja, jis musų minčių kelio galas, jis, amžinasis 
Lietuvos karys.
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Jūs toliau negu tolimos žvaigždės

Juodę naktį juodam danguje, 

Bet čia pat jūsų kovos ir žaizdos 

Gyvos dega gyvoj širdyje.

Jūs skaidriau nei šaltinis nupla.ujat

Mūs kaltes ligi žemės širdies, 
/

Ir mes jaučiamjūs degantis kraujas 

mūsų kraujo srovėj vis žydės.

Eai neliks jūsų kapo nė ženklo, - 

Tartam lašo likimo taurėj, - 

Gražinai būsit gyvas paminklas 

Už gyvybų mūs kritų kariai.
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PARTIZANŲ KRAUJAS

aule tekio rasa žilvičiai plaujas 
ir kalas metūgės, šakytės -
o kloniuos žydi sukrekėjus kraujas 

šąla brolis, iš namų išvytas

Nuo kalno šoka, upės sraujos; 
pavasaris kvapniuos arimuos - 
o žemėn sunkiasi artojų kraujas 
ir keikiasi žmogus žmogum užgimus

Žieduos pasaulis pinas naujas, 
atolai kelias, rudenio raškyti 
o toliuos - raudos, žaizdos, kraujas 
žmogaus, pakilusio i laisvės rytę -

BUDĖJIME NAKTŲ

Dažnai save aš klausiu 
budėjime naktų

. kentėjimu tyliausiu - 
pasaulio pakeleivi 
žmogau, kas tu?

. Lakias svajones sėjai,
• žvilguč i ai s svaiginai s - 

kaip pienės pūkas vėjy j, 
kaip žiedas nužydėjus - 
pabiro pelenais

Ir vėl save aš klausiu 
budėjime naktų 
kentėjimu slapčiausiu - 
akimirkos skrajūne, 
žmogau, kas tu?
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BROLIŲ LAISVĖS 6 V E N T Ė

Lapkričio 18 d. musų likimo broliai latviai mini save nepriklauso
mybes šventą. Jų džiaugsmas yra ir musų džiaugsmas, jų liūdesys - musų 
liūdesys. Mes vieno likimo broliai gyvename tais pačiais lūkesčiais,_ta pa
čia viltimi, tas pats juodas nerimau dengia abiejų sesių tautų susirūpinu
sius veidus.

Kadaise buvome vienas kamienas, vienas kūnas, viena dvasia. Laikas 
skirtingais istorinais skiepais įskiepino to bendro aisčių kamieno dvi vie
nodas šakas, kurios paskiau jau augo skirtingą likimą brandinančios. Nevie-- 
nodas istorinis likimas;pakeitė tų dviejų tautų būdą, pakeitė galvoseną, 
net ir musų Širdys nustojo vienodai plaką.

Nors likimas ir išskyrė latvius ir lietuvius, bet jo slegianti ran
ka buvo jom abiem vienodai kieta. Klastingieji kryžuočiai bei kalavijuočiai 
jau 12-13 šimtmety įkėlė koją į latvių žemą ir įvairių brolių, magistrų, 
mistrų, grafų bei baronų pavidalu pradėjo sėti piktžoles latvių tautai iŠ 
pašaknų pakirsti ir jos valstybiniam organizaciniam gemalui užmušti. Kova 
buvo nelygi, bet aisčių medžio Šaknys į latvių kraują buvo tiek atsparumo 
ir kovingumo prisiurbusios, kad 700 nelaisvas metų nepajėgė iš tauraus 
latvio padaryto nei vokiečio, nei ruso. Jis visaip kamuojamas, ujamas ir 
spaudomas netik kad išliko gyvas gyvoje gajoje tautoje, bet išlaikė ir 
pačius brangiausius aisčių palikimo perlus - kalbą, dainą, papročius. Tas 
latvių tautos atsparumas ir savo pretevių palikimo išsaugojimas yra tik
riausias garantas gyventi laisvai ir nepriklausomai.

Istorinis; likimas išskyrė latvius ir lietuvius, bet buvo laikų, 
kada jas jungė bendri interesai, jos viena antrai nedalios valandose padė
davo. Persikelkime akimirkai į tuos laikus, kada latvių tautą suformavusios 
kiltys tąsė savo laisvės kovas su kalavijuočiais ir kada Lietuvos Valstybė 
buvo jau stbilizavusi. Tautinio bendrumo pajautimas tarp abiejų tautų te
bebuvo tada gyvas. Apie tai liūdija.Mindaugo laikai. Kalavijuočių susmuši- 
mas prie Šiaulių!,Saulės) 1236 m. buvo abieju tautų laimėjimas - bėgančius 
kalavijuočių talkininkus kryžuočius pribaigė dar nepavergti žemgaliai. Ar
ba mūšis prie Durbės ežero 1260 m., kur prie laimėjimo prisidėjo iš kry- 
žuočių eilių pasitraukdami ką tik pavergti kuršiai. Po to kryžuočių pralai
mėjimo sukilopavergtieji visose jų užkariautose žemėse - Prūsuose, Livoni
joje. Lietuva su džiaugsmu tai sutiko ir rėmė. Pats Mindaugas sukilusiems 
latviams padėti buvo nužygiavąs net iki Cesio. Ir Gediminas rūpinosi paverg
tais žemgaliais, o sukilą latgaliai prašėsi Algirdo pagalbos, kurs savo 
krikšto sąlygose iŠ karaliaus Karolio IV reikalavo, kad kryžuočiai jam ati
duotų kuršius, žemgalius ir- latgalius.

Bet nuo 15 amžiaus pradeda išsekti abiejų tautų etninis pajautimas 
ir abi tautos .nueina skirtingais likimo keliais. 19 amžiuje vėl abi tautos 
atsiduria panašiose sąlygose, bet abiejų tautų tautiniai, judėjimai nesusi- 
liejo, ėjo lygiagrečiai viens antrą labai mažai liesdami. Ir tik vienodos 
laisvės koyos ir nepriklausomo gyvenimo problemos suvedė abi tautas naujam 
bendravimui.
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Strelerte

B n L U KAPOS

. Migla zūd sėjas un stavi,
. No?,eso vėlins zieds,
Piemenį, piemenį navi, 
Pnki uz kapa liec.
Dveselu biezokni zuda, 
Izdzisa dziva’ balss, 
Kas gan uz akmens Si gludą 
Degošus vardus kals?
Neškists un viendienigs pūlis 
Zalmoja karogus, 
Dieviga žeme gulįs ■ 

‘Tėvijas karogs nu dus.
LeĄino žara krit lasas, 

j Migla driz pagaisfs viss,
Picmeiii mū.Ctgas krasas - 
Miesu un asinis.

Brendo ir bujoj dvi atskiros valstybes, dvi atskiros to paties 
kamieno tautos, dabar jau vienodo likimo persekiojamos. Ir štai po klastos, 
smurto vėl abi tautas vienodas likimas ištiko, anot Simano Stanevičiaus, 
vienai grandinė ant kaklo, kitai pančiai paliko.

Sunki tremties dalia vėl suartino abiejų tautų interesus. Ir pati 
laiko didžiosios politikos opinija jungia mus ir_mūsų interesų neišskiria. 
Viena mums visiems aišku: ateities likimas bus mūsų vienodas - arba mes 
džiaugsimas sugrįžę į gimtąsias taviškių pakluones,’arba tremtyje išbarsty
ti tęsime šventą kovą už tauta ii’ tėvų žemės teises.

•. Likimas grąžina mus vėl bendran kelin,.dabar kaip subrendusias tau
tas su savarankiška valstybine patirtimi. Patarties ir ateities kovos bus 
mūsų bendros. Toms kovoms ir ateities likimui nukreipti turime ruoštis ben
drai, turime bendrai sukaupti savo jėgas^ bendrai sutelkti savo išmintį, 
bendrai pasidalyti įgytais patyrimais. Mūsų kova šventa, mūsų kova - kovą 
užteisę, kovą už teisingumą,. kova už žmoniškumą.

Mums lietuviams yra didis džiaugsmas pasveikinti savo brolius 30-jų 
nepriklausomybės metų išvakarėse. Mūsų nuoširdžiausias linkėjimas, kad Lat
vijai kuo greičiausiai grįžtų jos per ilgus amžius iškovota ir klasta iš
plėsta laisvė ir kad netrukus laisvais padauguviais vėl suskambėtų tautą 
amžiais gaivinusi latviška.daina.
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Juozas Lingle

LIETUVOS Ii_iMATURGIJOS MILŽINO PAUNKSMnJ
(a.a. Baliui Sruogai prisiminti)

Rudens ūkanose verkiančios Vilniaus radijo bangos, prasiveržę pro 
geležinę uždangą, atnešė mums liūdną krivulę: š.m. spalių 16 d. Vilnių j 
mirė Lietuvos poetas, dramaturgas, kritikas, profesorius, kacetininkas’ 
Balys Sruoga. Ir vėl netekome vieno ramsčio įie.tuvių kultūros, pastate. Sun
ki piktų laikų ranka išrovė Lalį_Srv.ogą pačiame kūrybiniame stiprume - 
vos 51 metus beeidamas suklupo kūrėjas Aukščiausiojo Kūrėjo keliuose.

Kilimo B.Sruoga vabalninkietis, gimęs .-aibokų kaime 1896 m. vasa
rio 2 d. Mokėsi Panevėžy, paskui studijavo Maskvoj, po to Miunchene, kur 
1924 m. įgijo daktaro laipsnį už darbą "Dainų poetikos etiudai". Baigęs 
studijas pradėjo Kauno, vėliau Vytauto Didžiojo, Universitete rusų litera
tūrą, kartu vadovaudamas jo paties įsteigtam- teatro seminarui,

Sugrįžus Vilniui į Lietuvos rankas, B.Sruoga persikelis'į Gedimino 
miestą, kurį jis taip gražiai apdainavo savo poemoj "Giesmė apie Gediminą", 
įsiveržus vokiečių nacistams, B. Sruoga aktyviai dalyvavo Lietuvos rezis
tencinėje kovoje prieš nacius, o 1945 m. uždarius Vilniaus universitetą, 
buvo Geštapo suimtas ir kartu su kitais garbingais vienmonČiais nugrūstas 
į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Rudajam kolosui subirėjus, sergantį 
ir išvargintą profesorių sutiko raudonasis maras ir"išlaisvino" grąžindami 
namo.

Kum’toko klausytisivėlionies paskaitų universitetetikrai paąiges 
.jo -..nedaug kas-.galėjo taipvgražiai,^Švelniai,-objektyviai savo mintis klau
sytojams perduoti, ^ar kaip Šiandien atsimenu tą nedidukę III-ją auditori
ja Kauno Vytauto Didžiojo U-to didžiuose rūmuose, kur dvi savaitinės valan
dos jo paskaitų prabėgdavo kaip dvi akimirkos - savo švelnumu ir kuklumu 
pagaudavo jis savo auditoriją. Kuklumas, taip! Tai,tur būt, mirusiojo poe
to pati didžioji būdo žymė. Atsimenu literatūrinius subuvimus, kuriuose ir 
vėlionis dalyvaudavo. Ramiai, rimtai išklausydavo jis savo jaunesnių kole
gų kūrybą, o kai kuris ners iš dramos artistų pradėdavo skaityti ką nors 
iš veikalų,- poetas parausdavo, pakildavo ir išeidavo. Neatsimenu, ar kada 
nors pavykdavo publikai iššaukti tą didįjį Lietuvos dramaturgą į sceną po 
puikiai pavykusio spektakliaus premjeros Valstybės teatre...

Pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, pradėjo ir literatūroje pūs
ti nauji vėjai. Pro į tik atgimusios Lietuvos atvertus langus iš Rusijos 
ir Italijos įsiveržė toji literatūros moderniškoji srovė, visokių revoliu
cijų pagimdyta. Ir toji naujoji srovė lyg atomine jėga pradėjo laužyti se
nąsias klasines poezijos formas. Prie laiko modernistų priklausė ir jauna
sis .Balys Sruoga, kuris pats pirmutinis pradėjo naujoviškai eilėraščius 
rašyti. Jo "Saulė ir smiltys" nepaliko be atbalsio: Butkų Juzė, J.Tyslia- 
va visom keturiom pradėjo sekti B.Sruogą, kiek vėliau.prie jų prisidėjo. 
ir Salys Šemerys, o kiek vėliau ir besiblaškantis K.Binkis. Ir tie visi 
B.Sruogos pasekėjai sudarė savą kolektyvą, leido jo organą "Keturis Vėjus", 
nuo kurio ir buvo vadinami keturvėjininkais. Bet čia-reikia pabrėžti, kad 
pats modernizmo pionierius B.Sruoga tam kolektyvui niekada nepritarė ir
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nepriklausė, bet kartu su V.Krėve, V.Bičiūnu ir amžinuoju modernizmo prie
šu Adomu Jakštu-Dambrausku griežtai jį pasmerkė.

B.Sruoga pats pirmasis pralaužė griežtas, ligi šiol vyraujančias 
lietuvių lyrikos formas, kurias taip ugdė Maironis. Rimas dingsta arba pa
sitraukia į Salį ir tampa tik tam tikros progos atributu - laisvas, iš • 
širdies gilumos plaukiąs muzikalinis ritmas prasiveržia, nuostabiai meniš
ku temperamentu bei pergyvenimo intensyvumu įsiliedamas net ir į patį tu- , 
rinį. Sruogos kūryba, anot Vaičiulaičio, putojanti, krantus ardanti sro

vė. Bet toji formos laisvė neturi savyje nieko futuristinio, nes eilėraš
čiai yra saviškas, spontaniškas pergyvenimo ir refleksijos reiškinys.

B. Sruoga yra simbolistinės mokyklos atstovas, lietuvių literatū
roje jis vienas iŠ didžiųjų, vietomis net ir pati prasmė išauga iš simbo
lio. Jo eilėraščių rinkiniai "Saulė ir smiltys", "Dibvų takais" ir poema 
"Deivė iš ežero" yra šventadienio poezija, tai jausmo kupinas gyvos dvasios 
išsakymas!

Bet Šalia tų elementarių, klasines formas laužančių strofų, yra ir 
kitų, kupinų švelnios meliodijos, iš kurių šneka sutramdytas jausmo išgy
venimas, vidinis džiaugsmas ir išsisakymas. Savo paskutinių laikų poeti
zuotose dramose ir "Giemėje apie Gediminą" B. Sruoga grįžo visai prie kla
sinės formos. Neturėdamas parankėje nė vieno B. Sruogos rinkinio, negaliu 
šių palaidų minčių citatomis pailiustruoti.

Bet Balio Sruogos stiprybė glūdi dramose.. Būdamas didelis drama
turgijos teoretikas, pats įkūrus teatro seminarą,n jam vadovavus ir su 
savo mokiniais diskutavus-'liausiąs mūsų dramaturgijos sepes, o be to bu--, 
damas kartu ir kūrėjas, B. Sruoga pritaikė tuos geram dramos kūriniui sta
tomus reikalavimus ir saviems veikalams. . '

Savo dramose B.Sruoga buvo labiausia pamėgus istorinius šiužėtus. 
Visose tose dramose autorius pasirodo puikus personažų vaizduotojas, kurio 
išorė nepagauna.

"MILŽINO PAUNKSME" yra pati pirmoji B.Sruogos drama Vytauto Didžio
jo galybei pavaizduoti. Nors pats Vytautas pjesėjė ir nepasirodo, bet vi
są laiką jaučiama kažkokia galinga dvasia. Dramaturgas viso veiksmo T/idu- 
ry pastato milžiną - Vytautą Didįjį - kurio įaunksmėje ir vystosi visas 
vytautinių laikų sudėtingas gyvenimas.

Dramoje "RADVILA PERKŪNAS" vaizduojamas dviejų Lietuvos bajorų 
giminų(Katkevičių ir.Radvilų) tikybinės kovos - katalikų ir protestantų - 
Vilniuje 16-17 šimtm., bajorų kivirčai taikoj gyvenant ir jų vieningumas 
kai kraštui ima grėsti pavojus. Veikale ryškus gyvenimiškas personažų pa
vaizdavimas, istorinė ištikimybė ir graži, skambi poetinė kalba.

Lietuvos didybės merdėjimo laikai, kupini šiurpaus dramati;mo ir 
švelnios lyrikos ryškiai pavaizduoti istorinėj kronikoj "KAZIMIERAS SAPIEGA,! 
Karo etmonas, Didysis Lietuvos ir Vilniaus Vaivada -Kazimieras Sapiega, taip 
karais pragarsėjus ir išgarbinąs Lietuvos va.rdą, nepajėgia suvaldyti pašė
limo ribų nebežinančios bajorijos. Savo senatvėje supranta ir pamato savo 
klaidą, kad rėmėsi bajorais, o ne tauta.

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo įtaką įgytose rusų žemėse 
vaizduoja dramą "ALGIRDAI IZBORSKE".

"APYAUŠRIO DALIOJE" vaizduojamas XVIII a. Šiaulių Ekonomijos lie
tuvių valstiečių sukilimas prieš pavergėjus.

Drama "BAISIOJI NAKTIS" tai 1905 m. revoliucijos epizodėlis, vaiz
duojąs socialinio revoliucinieriaųs studento Skubino kova su rusų galybe.
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Balys Sruoga

Iš "MILŽINO PAUNKSMLS"

Jogailos gimtosios žemės ilgesys:

Tėvynėj mano aš nebegaliu
Būti aklas, kurčias, nebylys!
Kai Vilniun atvažiuoju - man kitaip..
Čia viskas miela Širdžiai. Man čionai
Lengviau alsuoti. Kalnai, kalneliai, klonys
Neries bangų švelnioji pyniava ...
Prie vieškelio plataus sodeliai vyšnių...
Lakštingalos giesmė slyvų krūmuos...
Net dargana, šalna rudens vėlyvo -
Kaip laimės sapnas Viešpaties paunksnėj! 

■
Lankau senas vietas... Kaip tremtinys i ...
Ir vienas skausmą - vienas - slėpt turiu...

Nelygi kova, žinoma, baigiasi pralaimėjimu, bet auka nebuvo veltui - ja 
buvo praskintas kelias į artėjančią laisvą. Autoriui baisi atrodo ne pati 
revoliucija, bet plačių masių nesupratimas jos gilios prasmės ir nebuvimas 
kilnių idealų - dramaturgui baisi toji tautą gaubianti nesupratimo naktis.

Vaikams B. Sruoga yra parašąs "AITVARĄ TEISĖJĄ",_kurs savo satyra 
ir kasdieninio gyvenimo filosofija suaugusiems yra, gal būt, daug įdomesnis,
negu vaikams. Jaunimui iš po B.Sruogos plunksnos išėjoodramatiyuota "GIES
ME APIE GEDIMINĄ" ir vaidinimėlis "KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRA
ŽUS".

Bet_ir koncentracijos stovykloje bekertėdamas, didysis musų rašy
tojas nepalūžo kūryboje, ir čia nežmoniškose aplinkybėse nepaleido plunks
nos. Stovykloje būdamas jis parašė lyriną dramą "PAVASARINE GIESME" ir 
dvi komedijas "PENKIALAPIS DOBILĖLIS" ir "UOŠVE". Be šių dailiosios lite
ratūros kūrinių stovykloje B.Sruoga parašė ir keletą straipsnių bei stu
dijų teorėtiniais literatūros bei dramaturgijos klausimais.

Lietuvos dramaturgijos milžino paunksnėje liūdi visi lietuviai ... 
tiisk tremtyje išblaškyti, tiek raudcsame siaube anapus juodosios geležinės 
uždangos.
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VILNIAUS KATEDRA

B a lys S r u o g a

Vilniaus miestas iš senovės 
Vyrais ir darbais garsus. 
Metų lekiančius šimtus J
Tartum baltas kalnas stovi 
Katedra jame šventa, 
Mylinčių širdžių kurte. ■

Kaip klajūnai debesėliai /
Metai bėgo, amžiai yrės, ' _
Gimė žmonės, vargo, mirė 
Ir išnyko kaip šešėliai 
I naktuže slinkdemi, 
Ryto saulės genami.

Katedra balta stovėjo, 
Kaip sustojus bėgti laikas. 
Vyras—moteris ir vaikas 
Virpančia širdim skubėjo 
Guostis joj našta vargų, 
Pasisemt naujų jėgų.

Kiek ji matė, kiek girdėjo 
Ir linksmybės, ir kančios S 
Tartum senos sienos jos 
Ant žmonių širdžių stovėjo 
Ir suaugo su jomis, 
Kaip su širdgėla širdis.

' ' " ■ , A ’i - ■:

Nūn lietuvi ji vilioja 
Kaip gaivinanti šviesa.
Bet ir ji neamžina, ■ '
Vilniaus katedra baltoji: 
Brėkštant rytui Lietuvos - 
Nė žymės nebuvo jos.

Ąžuolai tenai kerojos -
Nuo nežinomų laikų.
Virš linguojančių šakų - \
Vėtros draskęs ir kvatojos...
Ir kaip pasaka sena - 
Ten gyveno Lizdeika...

11



11

VALKIO PILIS IR KARŽYGIAI

-Tarp Merkio ir Gelužos upių santakos buvo kadaise, senais neatmena
mais laikais, graži garsaus Dainavos bajoro Vaikio sodyba.- Taip pradėjo 
senis neregįs vaikaičiams poringųporyti. - Bajoras Vaikis iš savo žemių 
didžiųjų, girių plačiųjų praturtėjo ir tenai gražiai įsikūrė, įsistiprino. 
Laikui bėgant jis iš paprastos savo sodybos įrengė stiprių pili ir jau ma
nė jokiam priešui nepasiduoti.

Sumanus bajoras iškasus didelį griovį perkasų ir paleidęs Merkio 
vandenį kitu savo sodybos šonu. Tokiu būdu Vaikio pilis atsirado saloje. 
Iš visų pusių apie jų mėlynavo vanduo. Už griovio perkaso, kuriuo buvo pa
leistas Merkio vanduo, ir dabar dar yra kaimas, vadinamas UŽ perkasiu. Nūnai 
vien tik kaimo vardas pasilikus, kitados buvusios Vaikio pilaitės liudi
ninkas,

0 praeitie! kaip tu greitai nyksti ir slepiesi nuo ateities! - Se
nelis, šiuos žodžius ištaręs, užsikosėjo ir tik po valandėlės paklausė vai- 
kaič ius:

- Ar girdite, vaikaičiai?
Jie vienu balsu atsakė:
- Girdime, girdime!
Ir vėl senelis porino pradėtų, poringų. - Tada Merkys, Geluža ir ki

tos upės buvo daug vandeningesnės, ir Vaikio pilaitė, aplinkui vandeniu . ; 
apjuosta, buvo sunkiai priešams prieinama. Be išorinio sustiprinimo, joje 
nuolatos būdavo ginkluotų vyrų būrys, kurie dienų naktį budėjo, stropiai 
saugojo pilaitų nuo piktų užpuolikų ir reikalui esant jų gyhė, skandinda
mi nevidonus upių ir tvankų vandenyse.

Kartų, keli susitarų priešai užėmė'Vilnių, Trakus ir apsupo Vaikio 
pilaitų. Lietuvos kariuomenė, priešų sumušta ir išblaškyta, pamažu miškais 
traukėsi į Dainavos stipresnes pilis.

Vaikio pilaitės vadas Anišius su keliais karžygiais, prasilaužes 
pro gausingų priešų eiles, dešiniuoju Merkio krantu lėkė Merkinės linkui. 
Juos kelyje ties Pavykšio ežeru užklupo tamsi naktis, ir jie turėjo sustoti. 
Sulindo į miškų ir, pasirinkę saugesnų vietų tarp klampių pelkių,_didelių 
raistų, pasistatė palapines. Jau rengėsi kurti ugnį, bet malkas rinkdami 
kariai pamatė mažų žiburėlį ir grižų papasakojo, kad žmonių gyvenama. Vadas 
įsakė ugnies nebekurti, bet greitai vykti trims žvalgams ir sužinoti iš 
kur tas^žiburėlis. • ■

Žvalgai apie pusiaunaktį sušlapų, išsipurvinu grįžo ir pranešė va
dui Anšiui, kad netoliose, bet už klampių.pelkių, sunkiai praeinamų rais
tų, kitoje Pavyškio ežero pusėje, aukštoje saloje, ant gražaus medžiais ir 
krūmais .apaugusio kalnelio yra sena samanomis ir žolėmis apžėlusi pirkelė, 
kurioje gyvena trys ;ž ii apianki a i seneliai: vienas žynys ir du vaidilos,

Anišius, klausydamas žvalgų pranešimo, atsiminė apie savo tėvelio 
kitados pasakotus, panašiojo saloje gyvenančius garsius žynius,. Todėl jis 
nudžiugus skubėjo pas tuos žilaplaukius senelius pasiklausti apie savo ir 
Lietuvos ateitį.

Kariai greitai pasirengė kelionei ir žvalgų vedami klampiomis pel-
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kėmis nuklampojo ant salos, kur gyveno žynys, įėjo vedas pi r kutėn ir ma
loniai pasveikino senelius. Tada jie visi trys išėjo, vaišino karžygius 
midumi, visokiais vaisvyniais ir kuo turėjo valgydino. Pagaliau seneliai 
atnešė savo svečiams iš minkšti} samani} ir žolių gultus ir paprašė ilsėtis. 
Bet nei vadas Anišius nei jo karžygiai tų naktį negule ir nemigo,

Pavykšio Aukštojoje saloje gyvenęs žynys buvo garsus burtininkas. 
Apylinkės gyventojai visokiais reikalais kreipdavosi pas jį, kad pasakyti}, 
ar greit ir laimingai jų sumanymai įvyks, ar žygiai pasiseks. Ir jis vi
suomet klausiantiems teisingai išpranašaudavo. Tai pas tokį žynį atvyko 
ir Vaikio pilaitės gynėjų vadas Anišius.

... ir Vaikio pilaitė, vandeniu apjuosta, buvo sunkiai priešams 
" ■-..prieinama.,.

Abu vaidilos ištisų naktį kanklėmis skambino ir dainavo apie gar
bingų Lietuvos praeitį ir jos narsių kunigaikščių žygius. Narsieji karžy
giai, visą naktį prie‘skobnių sėdėdami, rankomis galvas parėmę, klausė 
kanklių graudžios muzikos ir .gražių skambių žygio dainų. į rytų Anišius 
paprašė išpranašauti Lietuvos ateitį ir lietuvių tautos lemtį.

Bet vyriausias senelis-žynys nieko nesakė ir nuo suolo pasikėlus 
išėjo. Tik saulei pradėjus žemėn berti pirmuosius spindulius, jis liepė
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pašaukti iš pirkelės karžygius ir abu kanklininkus. Jiems išėjus ant 
kiemo ir kanklininkams pradėjus skambinti liūdnas gaidas, žynys Anišiui 
pranašavo, taip kalbėdamas:

- Lietuva, susidėjusi su'Lenkija, iškirto šventuosius ąžuolus, 
'ąžuolynus, sugriovė removes ir išniekino lietuvių ir Lietuvos saugotojus, 
■geruosius dievus. Už tokius piktus ir baisius darbus, už išaukštinimą
ir garbinimą svetimų dievų, pamylėjimą iš svetur atgabentų papročių, pa
niekinimą kas sava, kas lietuviška - didieji Lietuvos dievai lėmė didele 
bausmą ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos gyventojų kartoms, kurios šimt
mečius būdamos priespaudoje kentės už savo protėvių piktus darbus, už 
šlykščią niekšišką brolžudybą ir baisią savižudybe.

Žyniui perstojus kalbėti, karžygių vadas paklausė:
- Tai mes turėsime tapti priešo vergais?
- Ne kitaip, - atsakė žynys.
- Na, tai geriau žūti, negu likti kito vergais! - Ir Anišius taip 

tarės įsmeigė i žemų savo kalaviją, o paskui vadą susmeigė kalavijus jo 
karžygiai ir laukė įsakymo, ką toliau daryti. Bet vadas jiems nieko nesa-

• kė, tik žynį vė 1 klausė :
- Ar lietuviai neištautės, būdami šimtmečius priespaudoj ir kas 

juos saugos nuo išnykimo, nuo ištautėjimo?
- Silpnadvasiai ištautęs, o stipriadvasius apsaugos prabočių su

kurtos žavingos dainos, gražios pasakos, padavimai apie karžygius, di
džias kovas, jų garsius žygius, garbingus darbus. Jeigu tik lietuviai 
klausys ir viso to nepamirš, bus kas jiems apie tai pasakoja, bus kas 
dainų išmoko, garbingą praeitį primena.

- 0 ar yra vilties, kad nors po šimtmečių sunkios vergijos lietu
viai vėl sukurs savo nepriklausomą valstybą, nusikratys sunkios vergi
jos, svetimųjų globos? - Dar paklausė Anišius žynį,

-Tą tuojau pamatysime. Jeigu jūsų sukišti‘į žemą ginklai prigis 
ir iš jų rankenų ir kotų sužaliuos jauni medeliai tokie pat, iš kokių 
medžių jų rankenos ir kotai yra padirbti, tai Lietuva prisikels. Tie me
džiai aūgs_ šimtmečius ir išaugs dideliais drūtais girios medžiais. Prie
šai.' juos iškirs, nugabens į vakaruose esančias valstybes, kuriose bus 
paruošta daug daug ginklų.

• Tada senis žynys sušuko:
- Klausykite, klausykite!

• '• Karžygiai atsakė: . ' ,
- Klausome, klausome, klausome!
- Iš tų nugabentų medžių milžinų ten padirbs tiems ginklams buo

žes, rankenas ir kitus reikmenis. Tada jau daugumas jaunosios kartos lie-' 
tuvių bus tautiškai' susipratą. Jie parsigabens su prabočių relikvijomis ’ 
iš vakaruose esančios valstybės ginklus ir, prisiminą senovės Lietuvos 
karžygius, prakilnius žygius, dvasioje sustiprės ir nugalės šimteriopai
už save galingesnius priešus. Tada jie vėl sukurs savo valstybą, naują 
nepriklausomą Lietuvą,

Žyniui nutilus, karžygių sukištieji į žemą ginklai prigijo ir su
žaliavo tokiais medeliais, iš kokių buvo padirbtos jų rankenos, kotai' 
ir buožės.

Anišius, pamatąs prie visų akių įvykusį stebuklą, neapsakomai nu
džiugo ir prašė, maldavo senelius kanklininkus, kad jie su kanklėmis ei
tų priešų pavergtiems lietuviais skambinti, kad dainuotų jiems apie pra-
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... Anišius taip tarąs įsmeigė į žemą savo kalaviją ...

atties garbingus Lietuvos karžygius, jų garsius darbus, laimingas kovas, 
mokytų lietuvių jaunąja kartą dainų, pasakų, padavimų, kad įkalbinėtų 
vergovėje esančius brolius lietuvius mylėti savo kalbą,_papročius ir visa, 
kas lietuviška. Vyriausias žynys pažiūrėjo į savo kanklininkus ir laukė, 
ką jie atsakys. Bet vaidilos kaklininkai nė. žodžio netarė, tik žemai nu
silenkė prieš vyriausią žynį, karžygių vadą Anišių ir karžygius ir, kank
lėmis skambindami, išėjo. Jie ėjo nue Pavykšio ežero Aukštosios salos į 
rytus gaivinti lietuvių tautiškų jausmų ir garbingos Lietuvos praeities.

Anišius dar ilgai kalbėjosi su savo karžygiais ir tarėsi su žyniu. 
Pagaliau nutilo kalbos, apsiniaukė visų veidai ir galvos nusviro. Visiems 
nutilus, žynys ištarė užkeikimo žodžius. Prasivėrė žemė ir prarijo pirke
lę su visais karžygiais ir su garbingos Lietuvos garsiu burtininku.

Dar ir dabar Pavykšio Aukštojoje saloje yra nenykstanti duobė, 
tikra liudininkė, kad toje vietoje įvyko nepaprastas atsitikimas, dide
lis stebuklas. Keliolika metų prieš‘Didįjį karą rusams iškirtus Aukšto
sios salos medžius ir nuplukdžius juos į Prūsus, aš tada sakiau, kad bus 
didelis karas ir prisikels Lietuva. Ir tas stebuklas įvyko: jau vėl skam
ba Lietuvos kareivių, tų. karžygių palikuonių, lietuviškos žygio dainos. 
- Ir tuo senis neregįs baigė savo poringą poryti.
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Mažas berniukas žaidė įCeme.
Dešinėje pusėje stovėjo tvartai, kairėje mažas daržiukas, prisodin

tas nedaugelio daržovių ir du dideli rožių kerai, pilni kaip prisėti žiedų, 
kurių malonus kvapas sklido po visą kiemą, p gal net ir toliau. Balukėje 
vidury kiemo turškė' ir gegen® pora ančių. Kad jos ir negali nutylėti! gal
vojo berniukas, nes jam pačiam buvo įsakyta laikytis labai., labai tyliai.

Sodyba buvo nedidelė, paprasta, bet ne nauja, priešingai - graži, 
senoviška, apie jos amžių bylojo ir tie dideli vaismedžiai, kurie ją supo 
ir lyg karūna dengė ją. Sodyba stovėjo truputį nuošaly, žemai kaimo pašlai
tėje, o medžiai slėpė ją gražiai iš apačios - kaip rrerai! sakydavo berniu
ko motina. Tą dieną atrodė lyg sodyba visai palikta.: be berniuko nesimatė 
ten daugiau nė gyvos dvasios, nesigirdėjo nė jokio garso be ančių gegenimo.
Keista!

Tvarte, kur buvo vietos penkiem šešiem galvijam, testovėj© viena 
vienintėlė karvė ir tai pačiame paliausiame ir tamsiausiame kampe, lyg 
būtų būvą norima ją paslėpti. Ji buvo nuleidus galvą, nebubavo: tartum ir 
ji suprato, kad reikia tylėti. Per kiemą persliuokė katinas, pažiurėjo kur 
karvė stovėjo, paskui vėl išstepsėjo, nuėjo prie šulinio, iš kurio niekas 
nebesėmė, atsigręžė prieš vėją atsipūsti. Atrodė lyg katinas buvo sodybos 
savininkas, bet per tingus ūkininkauti.

Senoviškoji mažą sodybėlė buvę pačioje karo zonos vidury, paslaptin
ga buvo su ja, ..o prie viso to dar okupuotoje srityje. Todėl ji stovėjo 
lyg drebančia širdimi susigužąs paukštelis. Visokiais budais ji stengėsi 
išvengti būti pastebima. Ji jau turėjo atiduoti urklį, tris karves, avis 
ir vištas, atiduoti 'javus ir šiaudus. Ir patį šeinininką buv© jau atidavus. 
Dievo pasigailėjimo ji reikalavo kuo mažiausio arba vien tik to, kad ji ga
lėtų stovėti kaip stovėjus po senų vaismedžių karūna. Atrodė, kad ir šis 
reikalavimas buvo p.erdidelis, nes ir jo nevisi susilaukė. Ne viena sodyba 
kautynėms vykstant buvo sunaikintą ir sudeginta. Bet jeigu kuo mažiausiai 
apie save triukšmausi - gal būt ... gal būt bus galima ir išvengti, taip 
manė sodyba. •

O kieme žaidė berniukas. Vaikas juk turi žaisti, kad ir kaip ten 
bebūtų. Tai buvo kokių penkių šešių metų rimto veido mažas berniukas. Nėra 
jau taip malonu būti vienui vienam laikui, o dar kai uždrausta neišeiti 
oš kiemo pripratus laisvam aplink bėginėti, net iki pat Bet dabar
kaimas buvo priešo kareivių užimtas, jie buvo apgyvendinti visuos

c >•*>', , «-•) < ■ J* '•*. v• . 4, • • * • „ k .. „ > 1

16



t

ee, griežtomis bausmėmis buvo grasoma, jei kas su jais nemandagiai elgsis. 
Taigi, buvo didelė laimė gyventi truputį atokiau ir neturėti jų pridurmais. 
Berniukas tai žinojo ir jis buvo klusnus, gal net truputį ir įbaugintas.
Už tat jis Žaidė tyliai, jis žaidė kareivio apmokymą, kur šautuvą jam laz
da atstojo. Prieš išvykdamas tėvelis buvo išmokąs jį komandos žodžius - 
ir jis komandavo pats sau, žinoma, tik pa/nibždomis. Jeigu jau kurį kartą 
užsimiršdavo, jį tuoj perspėdavo motina pro virtuvės langą;

- Nešauk, mano brangusis!
Motina pasakojo, kad labai seniai ir jų sodyba ir visas kaimas pri

klausė priešui, bet tai buvo neteisinga, ir koks buvo didelis džiaugsmas, 
kai viskas vėl į tikras rankas atiteko. Bet dabar vėl priešas ten. Berniu
kas to vidko nesuvokė, bet kad su tuo priešu, kuris nė vįv/iam nedavė ramy
bės, buvo kažkas baisaus, tą jis suprato.

Taip būna gyvenant pasienyje, sakydavo motina.
Ši saulėta diena buvo taip tyli ir rami. Vienintėlis kas sodyboje 

galėjo į akis kristi, tai rožių, kerai! Jie buvo panašus į didžiulius vai
nikus - jie visur galėtų į akis kristi. Ir kaip jie šiemet žydi! - ''Sakyda
vo motina, ir lyg koks peikimas girdėdavos jos balse. Jai nepatiko, kad 
gėlės šiuo nepaprastu budu apšviečia visą sodybą.

Pagaliau berniukui nusibodo žaisti. Ir nieko nuostaba is - eiti 
vien tik aplink ir šnabždėti: ant peties! ugnis! ir t.t. Jis nusviedė šau
tuvą žolėn ir pats atsigulė prie rožių kerų. Virš jo plaukė balti debesys, 
į kuriuos jis galėjo žiūrėti. Arklys, bokštas, senis su barzda, štai senis 
nuplaukė ir atėjo angelas su didžiuliais sparnais, paskui gulbė ... ir ...

Berniukas krūptelėjo. Jįs buvo užsnūdus. Jis išgirdo artėjančius 
žingsnius, sunkius žingsnius, vyriškus žingsnius. Jie priartėjo prie jo, 
bet jis nepajudėjo, o tik įtemptai laukė. Gal ten kokia staigmena, gal 
t ė v e lis grįžo namo! Jeigu taip, tai tada jis apsimestų miegąs ir 
leistų tėveliui jį pažadinti, pakelti, pakelti ir išmesti aukštyn!

Bet kadangi niekas neįvyko ir jis pagaliau apsidairė, prieš jį 
stovėjo ir į jį žiūrėjo visai svetimas vyras. Visai svetimas vyras, vienas 
iš priešo kareivių!

Jis gerai juos pažino. Jis matė juos, kai'prie^ joorą ..dienų motina 
buvo jį su savim į kaimą pasiėmus - jis matė, kokiomis rūsčiomis akimis, 
žiūrėjo į juos motina. Jos akys buvo tokios pat rūsčios ir kai ji apie 
juos kalbėjo. Bet berniukas vistiek nenusigando, nes prieš jį stovinčio 
priešo kareivio veidas visai nebuvo žiaurus. ..

Kareivis ištiesė ranka ir palietė rožių kerą, bet Žiedo nenuskynė 
nė vieno. Mielai jis butų galėjus nusiskinti, jų juk tiek daug buvo, bet 
jis nenusiskynė. Jis nepratarė nė žodžio, tik truputį apsidairė aplink. 
Berniukas galvojo: kad tik jis neitų į tvartą ir nepamatytų, kad mes tebe
turime dar vieną karvą!.. Jis žinojo, kad motina bijojo, kad toji vienin- 
tėlė ir paskutinioji karvutė nebūtų išvesta, kaip visos kitos. Bet taip 
neatrodė. Po valandėlės kareivis nasuko trobos link. Berniukas tada pašoko 
ir tyliai nusėlino paskui, jis žinojo, kad motina viena viduje ir buvo ne
ramus dėl jos.

' • x x
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Bet virtuvėje nebuvo nė' gyvo žmc.,-
Kareivis tebesidairė aplink, o berniukas tuo tarpu sustojo ties 

slenksčiu ir sekė jį. Tai buvo nejaunas kareivis, neatrodė jis ir toks 
linksmas, kaip kai kurie iš antį, kuriuos berniukas matė kaime. Priešingai, 
jis atrodė senas, jis nelietė nieko, bet atrodė smalsus, ėjo aplink ir žiū
rinėjo viską, paskui pasuko į valgomąjį. Sunkios į jį vedančios durys girgž
dėjo truputį kaip ir visada, viename valgomojo kampe buvo sukabinti džio- 
vyti svogūnai ir stipriai atsidavė. Atrodė, kad kareiviui tas kvapas ypač 
patiko, jis net nusišypsojo. I pagaliau,.atrodė, kad jis. patebėjo ir 
berniuką.

- Kuo tu varau, vaikuti? - paklausė jis maloniai.
Berniukas pasakė, savo vardą. .
- Kiek taū metą?
Ir į tai jis atsakė, kaip buvo išmokytas..
Kareivis uždėjo ranką ant jo galvos, labai lengvai ir švelniai.
-■ Ar tu vienas namie? ■
- Tai, - drįsiai atrėžė berniukas. ■
- Ar nori eiti kartu ir‘man namus aprodyti? Nebijok manąs.
- AŠ visai nebijau, - tarė berniukas ir nusiražė..
Ranka rankon ėjo kareivis ir berniukas namą apžiūrėti. Berniukas 

aiškino:v v .
Z Šia aš miegu. Čia mano tėvelio paveikslas, bet dabar jis kare. 

Šios spintos man nevalia atidaryti - čia musą išeiginiai rubai sukabinti. 
Ar tu nori ir ant aukšto pažiūrėti? ' ' ■

- Kaip gi, taip, - atsakė kareivis.
- Čia kopėčios. Matai?
Jie lipo kopėčiomis aukštyn, berniukas pirma. Karts nuo karto 

pasisukdavo pasižiūrėti, ar kareivis tebelipa kartu, .
- Čia aš žaidžiu, kai layke lyja.
- Taip, aš atsimenu, aš atsimenu, - ... niurnėjo kareivis.

— Žiūrėk, - rodė berniukas ir pasidarė lyg išdidus, - čia pro lan- 
gą galima matyti visą kaimą, ir jei mūsiškiai čia ateitą, jie galėtą iš ■ 
čia sekti'priešą, supranti, ir šaudyti, žinoma. Mama taip sakė.

Kareivis truputį šyptelėjo, bet nieko nesakė. Tikra tiesa, kaimą 
buvo galima iš tolo manyti ir mažas pilkas figūrėles judant -tai buvo jo 
draugai.

nango rėmuose buvo išpjautos dvi raidės. Jos čia jau nuo labai 
seniai, berniukas neatsimena nieko kito, kaip tik kad. įos raidės čia visa
da buvo. Kareivis parodė jas pirštu.

■ ’1

/Į

?

- Ar matai? - p.-klausė jis.
-•Taip.
- Ar tu žinai, kas tai yra? Tos raidės reiškia vardą mažo berniu- 

gyvenusio čia pirmiau, negu tavo tėtis ir mama čia atsikraustė.
- Jeigu taip, tai nežmoniškai seniai, - tarė berniukas. - 0 kur 

dabar? Gal būt jis jau mirąs, jeigu tai jau taip seniai buvo
- Ne, jis nemirė, bet ... toli, taip, labai labai toli.
- 0 kur?
- Svetimoje žemėje.
- Ar ir ten karas?
- Taip, ir ten karas

ko

jis

i"' ii
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- Ar jie mūsų pusėje?
į tai kareivis neatsakė nieko.
- Papasakok daugiau, - prašė berniukas. - Kodėl jis iš čia išvyko? 

Jeigu jis čia atvyktų, galėčiau pažaisti su juo.
- Jo tėvelis ir mamytė pasiėmė jį su savim išvykdami. Tada jis bu

vo visai tekio pat didumo, kaip ir tu - visai toks pat. Todėl jis dar ga
li atsiminti, kada rožes kieme sodino ir kbda jos pirmą kartą pražydo. Jis 
atsimena ir visada girgždėjusias valgomojo duris.

- Jos ir dabar girgžda.
- Taip, aš girdėjau! Jis prisimena ir aukštą, kur jis žaisdavo

lyjant lauke. Jis labai verkė, kai reikėjo išvaži ir paskiau dažnai ilgė
josi atgal sugrįžti. . •

- Ar jis taip niekada ir nesugrįžk? - paklausė berniukas. - Kodėl 
ne?

- Ne, kai jis užaugo, jis pradėjo galvoti, kad jis turi dirbti ir 
užsidirbti pakankamai pinigų, kad paskiau galėtų į tokią ilgą kelioną leis
tis, bet niekas iš to neišėjo. 0 kai dar ilgiau pagyveno, jis galvojo: kad 
tik geri žmonės gyventų tame ūkyje ir viską gerai tvarkytų, kad rožių ke
rai tebebūtų ir tebelinksmintų visus praeivius. Ir pagaliau jis tikrai su
sidėjo daug pinigų ir vėl pradėjo apie kelioną galvoti, nors tada jis bu
vo jau gana senas.

- Kiek metų? Gal būt tiek, kiek tau? Tu juk gerokai senas.
- Apie tiek maždaug, taip. Jis galvojo, kad vieną saulėtą dieną 

jis atvyks ir atsiveš lauktuvių, jei ūkyje būtų mažų vaikų, o paskiau jis 
eitu su vaikais aplink ir parodytų jiems savo vaikystės žaidimo vietas; 
Taip ir taio galvojau aš tada ir tada...

Kareivis nutilo ir susiėmė veidą rankomis. Alkūnes atrėmė jis į 
Palangą, į kaimo pusą daugiau nebežiūrėjo, atrodė visiškai mintyse pas- 
kendąs ir visai į nieką nebežiurįą.

- 0 paskiau? - paklausė berniukas. - Kodėl tū. toks nuliūdąs? Pa
pasakok daugiau! Aš manau, kad jis kvailai padarė, jei neatvyko. Mielai 
būčiau su juo pažaidus - tu juk sakei, kad jis tokio pat didumo, kaip ir 
aš.

Ne, ne, - tarė kareivis. - Tai tik pasaka. Jis niekada negalėjo 
taip atvykti, kaip norėjo. Visai ne. Kažkas kitas pasipainiojo- ir dau ge
riau būtų būvą, jei jis sodybos nebūtų vėl pamatąs, - pridėjo jis.

- Tavo pasakos .-š nesuprantu, - tarė berniukas, - joje lyg irz jo
kios tvarkos nėra.

- Tavo tiesa, - sutiko kareivis. - Eime,- lipkime žemyn, eime,ma
žyti, aš tave nunešiu.

Kareivis atsargiai pakėlė berniuką ir nešė svyruojančiomis kopė
čiomis Žemyn, o berniukas tuo tarpu piišteliu sukaliojo jo uniformos švar
ko krutinės sagą.

- Tėvelio ir tavo visai'nepanašios uniformos, - tarė jis. - Bet 
tu juk supranti kodėl - todėl, kad tu esi priešas.

x x

19



Jiems abiems įėjus, šeimininkė stovėjo virtuvėje. Kareivis mandagiai 
pasisveikino, o ji vos vos teatsakė, berniukas tai pastebėjo. Paskui vėl 
greit ji užtrenkė atdarą stalčią, berniukas žinojo, kad ten buvo ją sidab
riniai šaukštai sudėti - gal \>ūt ji manė, kad svetimasis yra vagis. Paskui 
ji užsisegė juodos suknutės sagas ligi pat kaklo, kaip kad ji kartais už
sišokdavo, kad šilčiau būtą. - i

- Eik oran ir žaisk, mano mielasis, - tarė ji berniukui, o karei
viui, bet jau visai kitokiu tonu;

- 0 ko Tamsta šia nori?
- Jis norėjo tik trobos pažiūrėti, mamyt, - tarė berniukas. - Jis 

nič nieko nepaėmė. Jis geras.
- Eik oran ir žaisk, mažyti!.. Ar dėl apgyvendinimo?
- Ne, - atsakė kareivis. - Ėjau proaŠalį ir man dingtelėjo į gal

vą užsukti. Kieme juk auga pora.tokią gražią rožią kerą.
Berniukas labai gerai įžiūrėjo, ką motina galvojo: ar ne taip, kaip 

aš maniau, tos rožės pritrauks žmones! Reikės jas iškirsti^.. Motina a p- 
s i r i k o - tas visai aišku! Jis norėjo, kad jo motina'būtą pasiūlius 
svetimajam ko nors atsigerti, arba paprašius nors atsisėsti. "Prašau pri
sėsti valandėlei" turėjo motina pasakyti savo įprastu maloniu budu. Bet 
vietoje to, ji atsuko į jį nugarą, ruošėsi_prie krosnies ir skalbinią ku
biliuko, lyg visai niekur nieko viduje nebūtą. Ji buvo tiesiog nemandagi, 
o kai kareivis pasakė jai, kad ji turinti tokį puiką sūną, ji tik pamuistė 
galva: o kas tau darbo! Šiaip gi ji • isada mažiausiai progai pasitaikius 
pasakodavo anekdotus apie jį, kad net jis pats pagaliau susigėsdavo.

- Keistai atrodo, Tamsta kalbi musą kalba, - vienintėlis, ką ji 
dabar ištarė2 o tas buvo visai nereikalinga - berniukas matė, ką ji galvo
jo: tu gal būt šnipas, tik nemanyk, kad mane prigaus!.

N-areivis tuoj atsisveikino, jis pastebėjo, kad neverta buvo leistis
į pasikalbėjimą. Berniukas apibėgo kiemą ir sutiko- jį prie vartelią,

- Ar jau išeini? - paklausė jis. - Kada vėl sugrįši?
- Aš visai nebesugrįšiu, - tarė-jis. - Ak, mano mažyti. - Tuos 

žodžius tardamas, kareivis pasilenkė, švelniai pa lostė berniuko skruėsūe- 
lį ir pažvelgė į jo tyrias akis. - Rytoj aš. toliau keliausiu, - sakė jis, - 
keliausiu ten, iš kur gal būt niekada nebesugrįšiu - nei čion, nei kitur. 
xen groja'muzika, kad svyruojantiems drąsos priduotą, anuotos gaudžia, dau
gybė puola pirmyn, tu ją nesuskaitytum, daugelis krenta ir lieka gulėti... 
Pakui užeina naktis,’ žvaigždės sumirga ir, gal būt, nutyla keliom valandom. 
Iš kritusiąją daugelis miršta ryto nesulauką, o ją tarpe daug tokią, kurie 
turi daug ką prisiminti, o gal daug ko ir pasigenda. Kiti gi neturi nieko, 
arba, pavydziui, prisimena tik mažą po rožią kerais miegantį berniuką arba 
porą raidžią, išpjautą lango briaunoje ant aukšto, kurią jau niekas nebe
atsimena, ką jos reiškia. Ir tie, kurie tiek maža prisiminimą teturi, to
mis ilgomis valandomis, kol mirtie juos pasiima, turi pakankamai laiko sa~ 
ve(s pasiklausti, kodėl tas, kurs nė jokiam sutvėrimui pikto netrokšta, tu
ri būti priverstas būti gerą žmonią priešu. Ir kodėl geri Žmonės turi nu
sigręžti nuo gerą žmonių ir vadinti juos visokiais neapykantos vardais.

- Žiūrėk, - tarė jis ir vėl pažvelgė aukštyn, - tavo mamytė išei
na, ji tikrai nerami. Ji ranka prisidengus akis nuo saulės dairosi tavąs. 
Kadaise ir mano motina nerimastaudavo dėl manąs... Sudiev, vaikuti, tegu 
gyvenimas lieka tau lengviau suprantamas, negu mums, kurie šiandieną gyve
name! Tada tik neužmiršk to svetimo kareivio.

• ■ . . kV.
■ . ■ . , . , ' a './

20



20 I - • ,
Jis atidavė pagarbą, išėjo pro vartelius ir nuėjo. Takelis nusi- 

vinguriavo tarp seną vaismedžių ir ją Šakos lietė jo pečius. Jis neatsisu
ko ir greitai išnyko.

Motina,priėjus nrie vartelių,pamatė, kad berniukas verkė. Jį pakė
lė jį prie savus, prispaudė prie savo krutinės, nubučiavo jo ašaras be per
tojo klausdama. Bet berniukas negalėjo paaiškinti, kodėl jis verkė.

Ranka rankom nuėjo motina ir jis trobos link.
Viskas buvo tylu ir ramu. Net ir antys buvo prisnūdę popiečio gal

vas o snarnais pasikišusios. Dangumi plaukė balti debesys... arkliai,_an- 
gėlai, gulbės... Brie tvarto durą miegojo katinas budriomis pausiau primerk
tomis akimis. Niekas neįvyko, niekas nepasikeitė toje mažoje sodybėlėje 
pačios karo zonos vidury - kol kas. Rytojus gi ir liko netikras kaip ir 
buvęs.

Ir į mažo berniuko širdelę įsmigo dyglis, o į jo sielą klausimas
- ir jeigu jis gyvens, to mes juk nežinome, jis tikrai neužmirš to svetimo 
kareivio skausmingu maloniu veidu ir priešo uniformoje.

Keistas busvprisiminimas, o, gal but, vieną gražią dieną jis visai 
juo atsikratys ... Žmonės juk taip įvairiai žiūri į daiktus - tą mes žinome.

Iš švedą kalbos išvertė Juozas Lingis.

,M a r i ka Stiernsted Mg. 1875 m.) kilimo stockholmitė. Jos tė
vas buvo karininkas, o motina lenką bajorė. Dar jauna buvo išsiųsta mokytis 
į vienuolių mokyklą Paryžiuje, kur paskui ji ilgai gyveno._Jaunystėje daug 
vasarą praleisdavo Lenkijoje. 1918 m. ji yra rašytoją sambūrio De Nio(Devy- 
nieji) narė ir sekretorė. 1931-1956 ir 1940-1945 m. ji buvo Švedą Rašytoją 
.Draugijos pirmininkė. - Pirmieji jos kūriniai buvo nesavarankiški, po jais 
ji pasirašydavo Mark Stern. Ir tik romano cikle "KELIAI"k 1909-12), apiman- 
čiamę "Balandis", "Lilo.s vestuvės", "Vietininko duktė" ir "Daniela Herz" ji 
stipriau, sugriebia savo personažus, o jos meniškasis subrendimas pradeda 
reikštis tik paskutiniuose dviejuose.. - Rašyto j žmogiškoji pasaulėžiūra 
atsispindi tarp kitko novelių rinkiny "Pasakojimas apie karininką ir kele
tas kitą pasakojimąv1917m.). Jaunos mergaitės vystimosi raida gražiai pa
vaizduota apysakoje "Ullabella2vl922). Romane "von Sneckestrbm" simpatiškai 
vaizduoja katalikišką pamaldų gyvenimą protestantiškoj aplinkoj. Nevedusios 
motinos tragedija pavaizduota romane "Panelė Liwin"(. 1925). Romane "Bylos 
apeliacija" ji naujom diskusijom iškelia moteriškąją auklėjimo problemą ir 
lyčių moralinę lygybę. Jos geriausiu romanu skaitomas "Keturios maršalų 
lazdos"(1955). Mirštančioji rusų aristikratija pavaizduota romane "Veidro
džio šukė". Nemažo pasisekimo susilaukė ii jos romanas, iš Hitlerio siautė
jimo laikų "Atentatas Paryžiuje". Gražiai kritikos buvo sutiktas ir šieme
tinis jos romanas "Bankietas", nors jame ir žymu ružava tendencija.

Marika Stiernstedt yra išmintinga ir kultivuota rašytoja, savo ro
manuose ryškiai pavaizdavusi laiko klausimus ir žmones. Be to ji ir asmeniš 
kai aktyviai dalyvauja įvairiopame socialiniame bei humanistiniame veikime.

. J.Ls.
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NOBEL LIO TESTAMENTAS

Gruodžio 10 d. Koncertų. Rumuose^Konserthuset) Stockholme iškilmin
gam aktui susirinks šių metų h'-belio testamentu nustatytieji išrinktieji. 
Pats karalius įteiks laureatams premiją, aukso medalį ir diplomą už jų 
įnašą žmonijos gerbūviui. Tai medicinos, fizikos chemijos ir literatūros 
Nobelio laureatams. Nė kiek nemažiau iškilmingai bus įteikta ir šiemetinė 
Nobelio taikos premija Norvegijos Stortingettparlamente).

Moderniosios sprogstamųjų medžiagų chemijos ir sprogstamųjų medžia
gų pramones atsiradimas ir raida yra neatskiriamai susiją su Alfredu 
Nobeliu. Nors jo išradingumas buvo gana įvairus ir apėmė kitas tech
nikos sritis, bet Nobelis mums visiems yra žinomas pirmiausia kaip dinami
to išradėjas.

Nobelio giminė iš tėvo pusės paeina iŠ Ndbbelbv parapijos Sk&neje, 
pietinėje Švedijoje. Iš šia kilus ir išradėjo pavaikė. Jo kamieno tėvas 
vadinoso Oluf Pedersenam.apie 1620 m.). Bet pagal ano laiko madą mokslus 
einą žmonės ir akademikai mėgdavo save vadinti kilmės vietos vardu, o kad 
dar moksliškiau išeitų - sulotynindavo galuną. Taip ir Oluf Pedersen sūnūs 
Peder Ulofsson, pasirinkąs mokslo kelią, sulotynino save į Petrus Olai 
Nobelius, taigi, Petras Olavas ir Ndbbelbv. Laikui bėgant toji iškilmingo
ji galūnė nubirėjo ir liko Nobelį tariant reikia kirčiuoti antrąjį skieme
nį). -

Kad-ir kažkaip norėtum pakalbėti daugiau apie tą genialųjį išradė
ją, ' žinios būtų vistiek fragvientariškos, nes apie save Nobelis niekada nie
ko nerašė ir nepasakojo.

Gimė 1833 m. spalių 21 d. Stockholme neturtingoje šeimoje, kurią 
įvairūs nepasisekimai buvo į tikrą vargą įstūmą. Pradžios mokslus ėjo 
Stockholme; Tėvui persikėlus gyventi į Petrapilį - ten ir jis užsiėmė 
sprogstamųjų medžiagų'eksperimentais - kartu vyksta ir jaunasis Alfredas. 
Petrapilyje nebuvo jokios švedų mokyklos, užtat Nobeliukams teko privačiai 
mokytis. Jau 17 metus eidamas, -jaunasis Alfredas Nobelis išsileido į ke
liones po svetimus kraštus, tarp kitko ir į Ameriką, kur jis susitikę su 
kitu garsiu švedų - laivo propelerio išradėju John Ericssenu.

Jau nuo pat jaunų dienų būdamas silpnos sveikatos, Nobelis turėjo 
važinėti po įvairius kurortus gydytis. Kai tėvas 1859 m. buvo priverstas 
grįžti atgal į Švediją, Alfredas.mirtinaiisirgo ir turėjo kelis metus pa
silikti. Čia jis dirbo kartu su.savo broliais ir užsiėmė įvairiais bandy
mais, ypač atsidėdamas nitroglicerinui, kuriuo jį sudomino Petrapilio uni
versiteto profesorius Sininas. Jau 1863^64 m. jis galėjo džiaugtis pirmai
siais dviem patentais tai sprogstamajai medžiagai gaminti. Šie patentai 
iššaukė skilimą tarp tėvo ir sūnaus, nes ir tėvas, kurs chemijoje buvo di
letantas, pretendavo šią problemą išsprendąs. Bet viename savo aštriame, 
bet mandagiame ir stilistiškai surašytame laiške sūnus įtikino tėvą ir 
abu pradėjo Švedijoje gaminti nitrogliceriną, nors pradžioje ir labai 
mažoje apimtyje. Valdžia neleido statyti fabriko Stockholmo ribose, nes
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1864 m. jo ir tėvo įsteigtoji laboratorija Stockholme prie Langholmo įlan
kos sprogo, reikalaudama net 4 žmonių aukos, jų tarpe, ir jo jaun.'ausio jo 
brolio Emilio. Visą gamybą Nobelis tada turėjo perkelti įvienoje Melaro 
ežero įlankiukėje ant inkaro pritvirtintą baidoką. Šis baidokas ir buvo 
pirmasis sprogstamųjų medžiagų fabrikas. Po to buvo steigiami fabrikai 
tiek Švedijoje, tiek kitur paeaiiįyje. Nors Nobelis nuolatos buvo kelionėse 
po įvairius kraštus bestatydamas naujus fabrikus, besteigdamas naujas ben
droves, be s iby line'damas, bet savo tolimesnių tyrinėjimų nepertraukė.
1866-67 m. rugsėjo 19 d. Švedijoje buvo užpatentuotas jo bene pats didžiau
sias išradimas -dinamitas. Po to sekė eilė kitų, tarp kurių bales- 
titas arba Nobelio parakas yra pats reikšmingiausias.

Nobelio interesai nesiribojo vien tik sprogstamųjų medžiagų srity, 
jis buvo kupinas įvairių įvairiausių idėjų, kurias mėgino realizuoti įvai
riose srityse, kaip pritaikomoje chemijoje, elektrotechnikoje, optikoje, 
mašininkystėje, artilerijos technikoje, biologijoje, fiziologijoje, jei 
jau kalbėti apie technikos ir gamtos mokslų sritis.. Jo laboratorijoje Sant 
Rėmo prancūzų Rivieroje, kur jis. ^o ginčo su prancūzų vyriausybe dėl bales- 
tito gamybos buvo persikėlecs iŠ Paryžiaus, buvo dirbama su didžiausiu įtem
pimu. Panaši laboratorija, tik daug didesnės apimties, buvo pastatyta neto
li Boforso<didžiausias Švedijos ginklų fabrikas), bet Nobelis ten tik va
saros mėnesiais tebūdavo, žiemos gi menesiais dėl silpnos sveikatos turėjo 
gyventi Sant Rėmo.

Nobelis mirė 1896 m. gruodžio 10 d. savo viloje Sant Rėmo. Gruodžio 
•29 d. buvo jo palaikai pervežti į Švediją ir palaidoti Stockholmo kapinėse, 
kur ir jo brolis Emilis ilsėjosi.

Visą Nobelio gyvenimo prasmą, visas jo pastangas galima suvesti 
į tuos penkis punktus, kuriems jis savo testamente, kaip pamatysime, pas
kyrė po lygią dalį savo palikimo. Jei pirmuosius tris punktus - mediciną, 
chemiją ir fiziką suvestumėm į vieną griežtųjų mokslų punktą, tai gausime 
tris svarbiausias!sritis, kurių ugdymą jis laikė efektyviausiu visų žmoni
jos negerovių vaistu - mokslą, dailiąją literatūrą ir taiką.

Apie Nobelį kaip mokslo žmogų kalbėti netenka - jį tokį pažįstame 
mes iš jo išradimų. Mažiau Žinomos lieka kitos dvi.

Nobelio svajonė apie amžiną taiką tarp tautų savo pradžią siekia 
jau nuo pat ankstyvos jaunystės. Nors ir labai jį veikė austrų rašytojos 
Bertha von Suttner(ji 1905 m. gavo Nobelio taikos nremiją) pastangomis tai
kai tarp tautų įgyvendinti, bet ne iš jos yra Nobelis pirmuosius savo im
pulsus gavąs. Iš Nobelio laiškų matyti, kaip tas ateities vaizdas lyg koks 
miražas klostėsi prieš jo akis. Už jo eksperimentų su sprogstančiomis me
džiagomis ir ginkų pagerinimais visada slėpėsi mintis, kad tobula technika 
turės padaryti galą karams.

Apie nusiginklavimą Nobelis negalvojo, bet apie ginkluotą konflik
tą, jei kuri tauta sulaužytų taiką, ir apie trečiųjų teismą. Tai jau minė
tai von Suttner, su kuria jis plačiai susirašinėjo ir kuri buvo jo priva
tinis sekretorius kurį laiką, viena proga jis rašė: "Mano fabrikai, gal' 
būt, reičiau padarys galą karams, negu Tsmstos nusiginklavimo kongresai. 
Tą dieną, kada dvi armijos per vieną sekunde galės vieną antrą sunaikinti, 
visos civilizuotos valstybės turėtų nusigrųžti nuo karo ir paleisti savo 
dalinius",

• Metais prieš mirsiant savo taikos tikslams įvykdyti, jis planavo
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nupirkti didesnę akcijų dalį kuriame nors Švedų įtakingiausių dienraščių. 
Jis prašė vieno iš savo brolių sūnų tuo reikalu pasiteirauti. Laiške bro
lio sūnui matome Nobelį taikos ir savo krašto draugą: "Mano, kaipo laik
raščio savininko,nusistatymas, būtų priešintis ginklavimuisi ir kitiems vi
duramžių palikimams, bet, jei būtų ginkluojamas!, palaikyti, kad gamyba 
vykstu krašte, nes jeigu jau krašte turėtų būti kuri nors pramonės šaka, 
nepriklausanti nuo importo, tai tokia šaka turėtų būti krašto apsaugos Ša
ka. Kadangi Švedijoje- yra ginklų fabrikai, būtų visai keista ir kvaila ne
užlaikyti jų".

Tą laišką jis rašė 1895 m. gruodžio 7d., o po kelių dienų, t,y. 
gruodžio 27 d. jis savo testamente užrašė penktąją palikimo dalį kaipo 
premija tam, "kuris daugiausia ir geriausia prisidės tautoms subrolinti...". 
Amžinosios taikos svajonės nepaleido jo iki pat paskutiniųjų dienų.

Dar mažiau žinome apie Nobelį, kaip apie poetą. Skirimas lygios da
lies premijai už dailiąją literatūrą turėjo ir savo gilų pagrindą. Tai ne
buvo vien tik atnildas už gražius romanus, kurių Nobelis gal neturėjo lai
ko visų perskaityti. Savo sieloje jis buvo poetas ir jo viduje, gal būt, 
ėjo kova, kokį kelią pasirinkti - išradėjo ar poeto. .‘ .

Būdamas 18 metų Nobelis parašė pirmąjį eilėraštį anglų kalba, ku
riame pasireiškė tikrai nemenkas literatūrinis talentas. Eilėraštyje kaip 
meteoras pasirodo toji jauna mergaitė, kuri'kurį laiką kartu su jo motina 
lenktyniavo dėl pirmos vietos jo širdyje. Bet apdainuotosios ankstyva mir
tis užbaigė jo trumpą meilės pasaką. Jis vėl liko vienišas, ir taip ligi 
amžiaus galo. Šis eilėraštis -vienintėlis užsilikęs iš jo jaunų dienų, vi-;'" 
sus kitus jis, atrodo, paaukojo liepsnai.

Toks žymus ir griežtas švedų literatūros istorikas kaip profesorius 
Henrikas Schiickas apie Nobelį rašo: "Alfredas Nobelis tikrai buvo poetas, 
kaip poetas apčiuopiąs buitį ir kaip jaunas sugebąs apvilkti ją poezijos 
forma. Bet šsis sugebėjimas išnyko laikui bėgant. Viename laiške jis juo
kaudamas vadino save "superidealistu ir savos rūšies netalentingu Rydber- 
gu". Toje karakteristikoje yra ir tiesos. Jis nuolat, net iki paskutiniųjų 
dienų, buvo didžiųjų gyvenimo klausimų kurse ir, nežiūrint savo mokslinio 
išsilavinimo, žvelgė ą juos_idealistiškai nuteikto poeto žvilgsniu, o jei
gu jo poetinis palinkimas butų galėjęs išsivystyti, jis butų buvęs didelis 
poetas, kurio stiprybė būtų'girdėjus refleksinėj poezijoje".

Austrų rašytoja. Bertha von Suttner apie jį sako: "Jeigu šis genea- 
lus vyras nebūtų pasidaręs dideliu išradėju, jis, be jokio abejojimo, bū
tų užėmęs žymią vietą kaip rašytojas".' Ši karakteristika visai atitinka 
paskaičius Nobelio .laiškus. Jie alsuoja klasiniu grožiu ir stiliumi, ir 
kas nuostabiausias - jie vienodai gražūs ir išbaigti, ar jie rašyti švediš- . 
kai, ar vokiškai, ar prancūziškai, ar angliškai.

Nobelis buvo taip pat ir didelis liaudies švietimo draugas. Vienam 
savo bičiuliui jis raŠ: ^Skleisti švietimą reiškia platinti gerbūvį - aš 
galvoju apie bendrą gerbūvį, o ne asmeninius turtus - o su gerbūviu iš
nyksta ir didžioji iš tamsių laikų paveldėta negerovės dalis. Mokslinių 
tyrimų laimėjimai ir jų nuolat didėjanti apimtis duoda mums vilties, kad 
ligų - tiek dvasios, tiek -kūno - bacilos iŠ lengvo bus išraikytos ir kad 
karas, kurį žmonija ateity kariaus, bus karas kaip tik prieš tokias baci
las".

Su didžiausia meile jis cituodavo didžiojo prancūzų mokslininko
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Pastero Žodžius, kurie, kaip jis sakydavę, padarė jam nepaprasto įspūdžio: 
"Žinių stoka yra tai, kas žmones skiria, mokslas yra tai, kas juos jungia".

Todėl visai nenuostabu, kad savo testamente šį tikslą Nobelis aukš
tai statė, gal aukščiau, negu kad jį galima pinigais atsiekti.

Kartą^Alfredas Nobelis juokais buvo pavadintas turtingiausiu Euro
pos bastūnu. Žinoma, čia nėra netiesos; devynių metų išvyko iš Švedijos, 
visą laiką važinėjo, buvo viie^as, nevedąs, niekur neprigijo. Nors ir kaž
koks kosro-pelitas bebūdamas, bet vistik buvo didelis švedas patriotas, ir 
visi jo interesai visada krypdavo į Švediją. 0 kad jis buvo turtingas, tuo 
netenka abejoti - tiek daug fabrikų visame pasaulyje, kapitalą nešančių! 
0 tą savo didelį kapitalą jis suvartojo vien tik žmonijos gerui. Savo gi
minėms jis nieko nepaliko. Jo nuomone, turėtų būti uždrausta kaikuriems 
Žmonėms užrašyti savo turtą giminėms. Didelius paveldėtus turtus jis laikė 
nelaime, paraližuojanČiai veikiančia. Tokie turtai turėtų būti disponuoti 
bendriems reikalams. Taip iir padarė jis su savo dideliu palikimu. Štai 
jo testamento ištrauka:

Aš, Žemiau pasirašąs, Alfredas Bernhardas Nobelis, rim
tai apsvarstąs pareiškiu, kad mano paskutinioji valia dėl turto, kuris liks 
man mirus, yra sekanti:

Mano likusis iškeičiamasis turtas turi būti paskirsty
tas sekančiai: Kapitalas, kurį vykdytojai_iškeis į užtikrintus vertybės 
popierius, turi sudaryti fondą, kurio palūkanos kas metai turi kaipo pre
mija būti išdalytos tiems, kurie metų bėgyje padarys žmonėms didžiausią 
naudą. Palūkanos padalinamos į penkias lygias dalis, kurių viera dalis 
atitenka tam, kurs fizikos srity padarys svarbiausią atradimą ar išradimą, 
dalis tam, kurs padarys svarbiausią išradimą ąr pagerinimą. chemijos?šrity, 
dalis tam, kurs padarys svarbiausį atidengimą fiziologijos ar medicinos 
srity, dalis tam, kurs literatūros srity sukurs žymiausią veikalą idealis
tine kryptimi ir dalis tam, kuris daugiausia ir geriausia prisidės tautoms 
subrolinti, esančioms armijoms panaikyti arba sumažinti arba šaukiant bei 
platinant taikos konferencijas. Fizikos ir chemijos premiją skiria Švedų 
Mokslo Akademija, fiziologijos arba medicinos - Cardlinska Institutas Stock- 
holme, literatūros - Švedų Akademija Sto«kholme, o už taikos pastangas - 
penkių narių komisija, skiriama Norvegijos Stortinget. Pabrėžiu savo norą, 
kad dalinant pj^mąjas nebūtų atsižvelgiama į tautybą, taigi premiją gauna 
tas, kuris labiausia nusipelnė, nežiūrint, ar jis skandinavas, ar ne.

Paryžius, 1895 m. lapkričio 27 d.
Alfredas Bernhardas Nobelis

, ■ .. - Y ■ .
V 4 cSį testamentą parašė Nobelis pats švedų klube Paryžiuje, visai ne

pasiklausąs jokio juridinio patarėjo - advokatų jis labai nemėgo - užtat 
testamentas, kaip matome, pilnas įvairių formalinių trukumų.

Savo turtą jis užrašė, bet kam? To jis nepasakė, o tik kad tam 
tikros institucijos iŠ palūkanų turės skirti penkias premijas. Nenurodė 
jokių taisyklių, kaip tas fondas turi būti valdomas. Šie ir daug kitų punk
tų galėjo duoti - ir davė -_progų įvairiems ginčams, ko butų būvą galima 
išvengti, jei testamentas būtų būvąs juristo surašytas.

Premijų dalintojams buvo nelengva aiškinti testamentą donatoriaus 
dvasioje, buvo daroma daug priekaištų, ypač iš giminų pusės. Bet ginčas
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buvo greit likviduotas pripažįstant švedų karaliaus kompromisinę sutartį 
įsteigiant Nobelio įstaiga^Nobelstiftelsen). Pranykus ginčui, buvo paruoš
ti pagrindiniai įstatai, kuriais įstaiga turėjo veikti ir fondą valdyti, 
įstatai buvo galutinai karaliaus patvirtinti 1900 m. birželio 29 d., o 
1901 m. buvo paskirtos jau ir pirmosios premijos: fizikos-Rdntgen, Wilhelm 
Conradkl845-1925), Vokietija, chemijos - Van’t Hoff, Jacobus Henricus(1852- 
-1911)'; Vokietija, medicinos - von Behring, Emil Adolf(1854-1917), Vokie
tija, literatūros - Sully Prudhomme, Rend Eranęois Armandk1859-1907), Pran
cūzija ir taikos - Dunant, Henrik 1828-1910), Šveicarija, i premijos ir 
Passy, Erdddrickl83321906) , Prancūzija, -į premijos.

Premijų-pasiūlymams tirti padėti pagal įstatus veikia Nobelio ins
titutai, kurie yra taip pat ir mokslo tyriamosios institucijos. Iki šiol 
veikia trys tokie institutai: Švedų Akademijose, vadovaujamas kurio nors 
nario. Šis institutas turi keturis -vedėjus, atskirų sričių žinovus - slavų, 
vokiečių, anglų bei skandinavų, italų bei ispanų ir prancūzų dailiajai li
teratūrai. Mokslo Akademijos Nobelio Institutas fizikalinei chemijai ir 
Norvegų Nobelio Institutas taikos premijos reikalais rūpintis.. Netrūkus 
įsisteigs panašus institutas ir medicinos reikalams.

Pagal donatoriaus norą premijas skirsto testamente nurodytos ins
titucijos, padedant kiekvienos premijos grupės Nobelio komitetams.

Premijos gali būti ir skaldomos, bet nedaugiau, kaip už du įvairius 
darbus, bet, tačiau, gali būti skiriamos keliems -asmenims, prisidėjusiems 
prie premijuoto darbo. Premijos taip pat.gali būti skiriamos 'institucijoms 
bei draugijoms. Jei kartais premija dėl kai kurių priežąsčių neskiriama, 
tai pinigai atitenka Nobelio institutų moksliniams tyrimams. Pagal 1954 m, 
įstatų pakeitimą institutams negali būti skirta daugiau 2/5 sumos, jei to 
reikalauja 4/5 sprendžianČiųjų, likusis 1/3 pervedamas į pagrindinį kapita- 
talą.

Nobelio turtas jam mirus siekė apie 34.400.000 švediškų kronų. Me
tinių palūkanų 1/10 pervedama kapitalo sąskaiton, o likusi pinigai padali
nami lygiai penkioms premijoms, kurių 3/4 išmokami laureatui, o 1/4 skiria
ma įvairioms su-iškilmių ruošimu susijusioms'išlaidoms.

Pačios premijos įvairuoja. Pvz., 1923 m. kiekvieną premiją sudarė 
114.955 kronos ir 20 orų, 1951 - 175.206 kronos ir 26 orai. Šiemetinė pre
mija siekia 146.115 kronų ir 12 orų.

Kiekvienam Nobelio laureatui be skirtos piniginės premijos įteikia
mas diplomas, kur įrašomas trumpas premijos motyvavimas, ir auksinis meda
lis, kurio vienoje pusėje donatoriaus paveikslas, antroje gi atitinkamas 
simbolis, lotyniškas tekstas bei laureato pavardė. Visų medalių viena pusė 
vienoda - donatoriaus paveikslas, medalių už fiziką, chemiją, mediciną ir 
literatūrą antroje pusėje lotyniškas užrašas: Inventas vitam 
iuvat excoluisse per artės. Taikos premijos medalis 
kitoks, nors ir j.o vienoje pusėje donatoriaus paveikslas, bet antroje pu
sėje tolyniŠkasis tekstas kitoks -Pro pace et fraterni- 
t a t e gentium.
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Bern. Brazdžion

KAREIVIO PASAKA

Ant upės kranto jie sėdėjo trys 
Šuva, piemuo ir sužeistos korys 

-i.Pįrma iš daugelio:diena tokio ra^i, 
Nė lūpom tarė jis, ne žodžiais, širdimi 
- Aš prasimušęs tris kartus esu 
Pro ugnį artilerijos ir apkasų, 
Pro partizanų kerštą ir kratas, 
Pro sprogstančias lėktuvų bombas, granatas 
Pro kūnus kritusių karštoj kovoj draugų 
/Dabar jie miega amžinu miegu/ 
Ir pro likimo valandas sunkiais 
Gyvybės, kaip išganymo šaukiąs

Kai po kovos ilsėjaus vakare, 
Kaskart arčiau alsavo man giria, 
Tėvų laukai kvepėjo medumi
Ir pievos ūžė kaip giesmė graudi 
Ir pro aliarmų pavogtus sapnus 
Vaidenos metų žaidžiantis sūnus 
Žmona, namai ir pasakos jaunys.

Ir prie jų kojų sprogo sviedinys
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KUOMET AMERIKA BUS VISIŠKAI PRAREGĖJUSI.

/ Laiškas iš Amerikos /

Amerikos visuomenės, susirūpinimas dėl santykiu su Sovietų Sąjunga 
nuolat didėja. Tie santykiai dabar paprastai yra vadinami "šaltuoju karu". 
Bet daugelis tų santykių stebėtojų neslepia, kad "šaltasis karas" geli už
sibaigti "karšiuoju karu".

■ Tokia padėtis yra susidariusi dėl to, kad Sovietų Sąjunga, išnaudoda
ma visokeriopai Amerikos nuolaidumą karo metu, susidarė sąlygas, kuriomis 
ji mano be atodairų gali siekti pasaulinės bolševikinės revoliucijos ir 
tuo keliu užvaldyti1 visą pasaulį.

Kai Roosevelto administracija leido bolševikams užimti Europoje vie
nuolika valstybių, su daugiau kaip šimtu milijonų gyventojų, tai buvo tikė
tasi, kad ta okupacija bus laikina, tik karo reikalams, ir kad bolševikai 
jokios sovietizacijos užimtuose kraštuose nesieks.

Taip pat, kai Amerikos diplomatai vienu plunksnos brūkšniu atitaisė 
bolševikams carų Rusijos pralaimėjimus kare su Japonija 1904 - 1906 metais 
ir, siekdama! įtraukti bolševikus i Amerikos karą su Japonija, atidavė bol
ševikams Sachaliną, Kurilų salas, Čort Artūrą ir leido įsitvirtinti Mandžū- 
rijoj ir šiaurės Korėjoje,1 tai buvo manoma,-kad ugėmą šias svarbias strate
gines bezes, bolševikai bus ramūs dėl savo saugumo ir noriau dėsis prie 
bendro taikos patikrinimo darbo.

Tuo tarpu bolševikai, mielai sutikdami pasirašyti įvairias deklaraci
jas, kurias karo metu skelbė "taiką mylinčios tautos", tegalvojo tik apie 
tai, kaip geriau savo partnerius apmulkinti. Matydami, kad amerikonai tiki
si sulaukti bolševikų sudemokr atėjimo, jie viešai pradėjo vadinti save de
mokratija, savo komisarus pavadino ministrais, Stalinas priėmė nuo jo pas
kirto stačiatikių patriarcho palaiminimą, paskelbė apie tariamą trečiojo 
internacionalo paleidimą ir savo atsišaukimuose į smaugiamus Rusijos gyven
tojus vietoj bolševikų partijos pradėjo linksniuoti "tautą ir t2vynų". Tuo 
tarpu.Rusijos vidaus gyvenime niekas nepasikeitė. Sovietų Sąjunga kaip buvo 
taip ir paliko teroru valdomas kalėjimas, kur aPie pora šimtų milijonų žmo
nių, velke beteisių vergų jungą. Pareinančios iš anapus geležinės uždangos 
žinios greit ir netikinčius įtikino, kad Rusijos vidaus gyvenime tuo tarpu 
jokios pažangos demokratijos linkme nėra padaryta. Tai sukėlė nemaža naivių 
žmonių.nusivylimą. Tačiau.buvo dar tikėtasi, kad ta tariama "progresyvinė" 
bolševikų demokratija pasireikš tarpt autiniuose santykiuose. Juk trečiasis 
internacionalas panaikintas, - ramino save neišmanėliai, - tai Sovietų Są
junga gali būti naudingas tarptautinio bendravimo narys. Deja, gyvenimo pa
tyrimas greit parodė, kad ir šioje srityje visos sudėtos į bolševikus vil
tys buvo nepagrįstos. Vietoj‘lauktos paramos taikai organizuoti bolševikų 
dalyvavimas tarptautinėse organizacijose privedė tik prie demokratinių 
tarptautinio bendravimo principų pageidimo, įvedant į to bendravimo statu-
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tą » veto c teisą, ir begaliniai užvilkino visą taikos darbą. Jeigu 
šiandien, dviems su viršun metams praslinkus po karo pabaigos, dar nėra 
taikos sutarčių su Vokietija ir Japonija, tai kalti už tai yra.kaip tik 
bolševikai, kurie savo begalinėmis priekabėmis ir nesibaigiančiais rei
kalavimais užbarikadavo tą sutarčią sudarymą.

Pagaliau šią metą balandžio mėn. parėjo žinios, kad bolševikai, 
nesitikėdami daugiau ką laimėti iš Vakarą Demokratiją, nusistatė bendra- 
darbiavimą su vakarais nutraukti, o visas savo pastangas nukreipti i ka
ro laimėjimą patikrinimą ir pagrindinio, niekad nepamirštamo bolševiką 
tikslo siekimą, - pasa_ulio subolševikinimą, . -

Tai buvo nemažas smūgis tiems, kurie norėjo laikyti boĮševikus 
’’taiką mylinčia tauta". Kai kurie amerikonai pradėjo net kelti balsą už 
tai, kad būtą padarytas tardymas ir išaiškinta, kas privedė prie to, kad 
Amerika davėsi taip smarkiai apgaunama. "Kur buvo mūsą valstybės vyru 
akys, kai jie dėjosi su bolševikais, kai jie pasirašinėjo begėdiškus susi
tarimus Maskvoje, Jaltoje, Teherane ir Potsdame?" - priekaištauja šian
dien kai kurie Amerikos laikraščiai*

Mums lietuviams, kurie,būdami bolševiką kaimynais, pirmiausiai juos 
gerai pažinome, atrodo tačiau, kad-amerikoną praregėjimas ir dabar dar 
nevisiškas. Nes ką gi reiškia bilijoną dolerią išmetimas Europai tuo me
tu, kai Amerikos ginkluotos pajėgos ten mažinamos, arba visiškai atitrau
kiamos?.. Nejaugi Amerikoje yra manančią, kad doleriais galima išsipirk
ti nuo bolševizmo? Bet juk pati Amerika čia, rodos, turėjo pakankamai pri-> 
tyrimo su Lenkija, Vengrija, Rumunija ir kitomis dabar sovietizuojamomis 
šalimis*. Amerikos įdėti į tuos kraštus milijonai neišgelbėjo ją nuo bol
ševizmo. .Šiandien ir eilinis amerikonas turi žinoti, kad jeigu bolševiz
mas kur įsigalėjo, tai įsigalėjo ginklo pagalba prieš žmonių valią, nes 
taip bolševizmas yra įsitvirtinąs ir pačioje Sovietą Sąjungoje. Tad jei
gu kalbama apie Marshallio plana prieš bolševikine ekspansiją, tai pro
jektuojami Europai bilijonai bus tiek šiuo atžvilgiu naudingi, kiek jie 
bus skirti ginklavimuisi. Bolševikai, kaip realūs politikai, kitaip ir 
neįsivaizduoja Marshallio plano. Dėl to jie taip tą planą koneveikia. Tas 
planas jiems žymiai apsunkina likusios Europos užvaldymą, priversdamas dar 
labiau įtemptai sukti bolševiką karo mašina. Tačiau tiek bolševiką atstovą 
laikysena Jungtinią.Tautą suvažiavime, tiek tokie Kremliaus žygiai, kaip 
tarptautinio bolševiką informacijos biuro įsteigimas Belgrade, aisškiai ro
do, kad bolševikai, apjakinti paskutinią metu pasisekimą, nejuokais yra 
pasiryžę skelbti demokratijai "paskutinį lemiamą mūšį", apdainuojama bol
ševiku internacionaliniame hymne. Iš to prietilčio, kurį bolševikai yra 
susidarą Europos užimtuose kraštuose, pasiremdami savo penktąją kolona, 
jie mano užvaldyti likusią Europa ir pirmoje rilėje - Prancūziją bei Ita-

'? , | eilė likusiam laisvam pasauliui. Didieji Amerikos laik
raščiai tokį pavoją aiškiai pramato. Chicago Tribune kviečia net slėptu
vėmis nuo bombą susirūpinti. Tačiau reikia, kad susirūpinimas visą pirm 
būtą nukreiptas į Amerikos karinio potencialo stiprinimą. Tuomet Amerika 
bus.visiškai praregėjusi, ir jos taikos politika susilauks nupelnytą lai- 11 mn « •
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Mokytojai negaudami a 1 g y savo 1 ė s o ** 
, mis remontuoja mo k.y k 1 a b. , v 
/Tiesa, Nr. 104, ty.5*^7/"Tarybine vyriausybė skiria daug dėmesio švie

timo s įetaigy, sugriautu karo metu apstatymui.
Per 1945-1946 m. daugelis apskr. mokytoju pilnai atremontavo savo mo

kyklas. Nemaža. mokyto j y. šiam reikalui išleido savd pinigus. Nors jie kelis 
kartus kreipėsi į Apskr. Švietimo skyriy, jokio išmokėjimo negavo. Tiesa,_ 
skyriaus buhalteris Liberis prižada sumokėti sekantį menesi,, bet tokiy mėn.M 
jau praėjo gan daug, o pinigai mokytojams iki šiol negrąžinti. Taip ir neaiš
ku, kur vyriausybės išskirti pinigai mokykloms remontyoti.

Negeresne padėtis ir su mėnesinio atlyginimo išmokėjimu. Praeina net 
2-3 mėn., kol švietimo darbuotojams išmokamas atlyginimas.

Klubo skaityklc s vedėja už 3 mėn. negavo atlyginimo, /pas. J.Jackevii ‘

L i e t u v o b d a r b- i n i n k y ir tarybįniy 
ū k i y. laiško Stalinui nuotrupos.
/Tiesa, Nr.llM-, ,17*5*^7/"Visapusiškai apsvarstę savo galimumus Taryby 

Lietuvos darbo valstiečiai, tarybiniy ūkiy, MTS ir MANP darbininkai ištar
nautoj ai Ijei žemės ūkio specialistai 'savo 'lai|ke draugui Stalinuivpasižadėjo 
pasiekti žymius laimėjimus visose žemės ūkio sakose: iškovoti aukštesnį der- 
liy, išplėsti gyvulininkystę, pirma laiko atlikti savo pareigas valstybei.

Savo laiške draugui Stalinui Taryby Lietuvos žemdirbiai išreiškia be
galinį dėkingumą ir meilę didžiausiajam tarybiniy tautu vadui, padėką kilnia
jai rūsy tautai už nuolatinę teikiamu paramą,, atstatant karė sugriautu kraš
to ūkį, o kartu ir parodė savo patriotinį ęupratimą... ' v

...'Žodis duotas drg. Stalinui, yra šventas kiekvienam tarybiniam žmo
gui. Su Stalino vardu, pasitikėdami savo jėgomis, vadovaujami bolŠevįku par
tijos, tarybiniai žmonės nieko nepagailės, kad tik ištesėtu duotąjį žodį. 
Žodis vadui -įstatymas... ~ •

...Lygia greta būtina yra sustiprinti politinį - masinį darbą kaime, 
kad kiekvienas darbo valstietis, MTS tarybinio ūkio darbininkas ir k’iekvie-w 
nas žemės ūkio specialistas giliai įsisąmoninty VKP/b/ CK vasario plenumo 
kelty uždaviniy reikšmę ir pasiaukojančiai koyo'ty dėl jy įvykdymo, dėl priim
tu įsipareigojimy tesėjimo. Apskričių ir valšciy'partines'organizacijos turi 
visuomet atsiminti, jog jos-turi remtis kaimo jėgomis varguomene, visokiario- . 
]pai stiprinti sąjungą su vidutiniais valstiečiais ir Šiuo pagrindu pulti buo
žes" ...

Bolševiky\spauda Lietuvoje.
. /Tiesa, Nr. 105, 5.5.47/Siandieną tarybine liaudi s švenčia bolševiki

nes spaudos dieną...
Bolševikinis idėjiškumas, nenuilstama- marksizmo - leninizmo idejy ■ 

prbpoganda, kova dėl nuoseklaus partijos politikos įgyvendinimo, ryšiy su 
masėmis įstiprinimas, neapykanta tarybinės liaudies priešams, negailestinga
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kova pries juos, neneilstamas raginimas dirbti, vykdant ekonominį ir kultū
rinį šalies pertvarkymu, bolševikinė kritika ir savikritika, platus populia
rinimas darbe pasiektu laimėjimu...

...Šiuo metu Tarybą Lietuvoje išeina 10 respublikinių-laikraščių, ku
rių bendras tiražas yra didesnis negu 4-00 000 ir 30 apskričių laikrasčfų su 
174 000 tiražu#MSavo tiražu tarybine spauda ne tik pralenkė buržuazinius 
laikus, bet ir žymiai viršijo prieškarinį tarybinį lygį#,.

#..Kovoti prieš buržuazinius nacionalistus, demaskuoti ir triuškin- 
: ti jų pragaištingų ideolthgijų — yra švenčiausias Tarybų Lietuvos už
davinys □

Didelis yra mūsų spaudos vaidmuo kaip kolektyvinio propo-
gandisto ir agitatoriaus. '

Kiekvieno laikraščio uždavinys skleisti didžias Lenino Stalino idėjas 
tatrių bolševikų partijos ideologijų, įskiepyti Tėvynės meilę ir tarybinį 
patriotizmų!!#.

Apie valstybinę p a s k oi ų .
/Tiesa, Nr# 106, 7»5»^7/!iNesigaili lėšų Tėvynei atstatyti ir Tarybų 

Lietuvos darbo žmonės# Pernai lietuvių tauta paskolino 14-0 mil. rublių,
Dar gerai atsimena mūsų^darbininkai^ir valstiečiai smetoniškąsias 

paskolas^ Chodakauskų giminės‘ čiulpiamas iždas negalėj o suvesti galo su ga
lu# Gelbėdamas! nuž nuolatinio biudžeto deficito, Smetonos gauja lindo į 
vis naujas paskolas# Vidaus valstybinės skolos padidėjo nuo mil# litų l$’27m* 
iki 4-0 mil. litų 1937 Biais milijonais buvo įsigyjami ’Jukeliai", statomi 
"namukai"# Tai buvo legalumo kauke pridengtas liaudies plėšimas.

Smetona varu varė išpirkti paskolos lakštus.
Kauno Valstybinio universiteto kolektyvas per pirmąsias dvi valandas 

po paskolos paskelbimo paskolino valstybei 1 000 000 rublių#!!.

Lietuvos sovietinis radijas.
. ' /Tiesa, Nr. 106, 7»5»^7» Rašo M# Bordonaitė, Radibfikacijos 

ir Radiofonijbs Komiteto prie LTSR Ministrų Tarybos Pirmininkas/#
"Lietuvoje radiju susidomėta žymiai vėliau^. negu lėtose šalyse. Pir

mųjų oficialių programą Kauno radijas perdavė 192o m# birželio mėh# 12 d.,- ir 
tik 1929 d?., pradėta vykdyti reguliarames radijo transliacijos.

Hitlerinės okupacijos metais, o ypatingai vokiečiams traukiantis, Kau
no ir Vilniaus Radij o Komitetams bei radijo stotims^buvo padarytivdidžiuliai 
nuostoliai: visi įrengimai buvo susprogdinti; sudaužyti arba išvežti.

Šiuo metu Respublikos Radio Komitetas turi'savo penkiasdešimts artis
tų simfoninį orkestrų, 30 dalyvių vokalinį ansamblį, visų eilę solistų, in
strumentalistų ir vokalistų.

Didingr^yra uždaviniai sumaniai ir suprantamai populiarinti naujo sta- 
lininio^penkmecio planas, VK/b/ Centro Komiteto vasario plonumo istorinį nu- 
tarimųyžemės -ūkiui pakelti pokariniu laikotarpiu mobilizuoti Tarybų Lietuvos 
darbo ‘žmones šiems grandioziniams planams sėkmingai įgyvendinti, tarybinį 
patriotizmų Lietuvos darbo žmonių tarpe ugdyti!!.. ‘ .

Rusai direktoriai blogai administr.ue 
ja Lietuvos plytines.

/Tiesa, Nr. 109, 11.5.^7/."Stambiausios resųublfokos plytinės sutelktos 
prie Kauno, tai Palemono, šargenų ir Rokų. Pernai sios plytines neįvykdė sa- 
vo gamybinių planų ir liko skolingos valstybei milijonus plytų#

Daug kartų plytinės technikinio vedėjo drg. Petrenkos prašė meistras 
Sinoka, reikalavo, ragino pasirūpinti guolių pagaminimu. Drg. Petrenko guo
lių pagaminimu nesirūpino. w ‘ .

Gyvas Palemone dirbančiųjų prie mašinų ir krosnių žmonių klausimas.
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įei.plytinė šiandiena turi vos 18 darbininkų.
žemės pagalbiniame ūkyje. Sėti pasirengiama:’ nė- 

■i nesi jūp i narna butų ir valgyklos reikalu.
Antraįsiai penkmečio metais plytinė turi pagaminti 5 milijonus plytų, 

1 000 tuščiavidurių plytų, 1 750 000 Šerpių*
Nepavydėtina padėtis Palemone ir Sargėnų plytinių. Tačiau ji dar blo- 

Rokuose.
s lokomobilis nėra

31 
Trūksta 15 kvalifikuotų darbininkų šiems darbams.

Dirbantieji nėra aprūpinami darbo drabužiais. Štai nesenai buvo gauti 
25 darbo kostiumai* Darbininkai jų nematė.

Sargėnų plytinės direktorius Dunajevskis negali sugyventi su techni
kiniais vedėjais* Vien jam pageidaujant buvo atleisti net dui

Kaip pradėti dirbti, j-4 — -u.—* ---- •.«
’Turime 16 ha puikios 1_____

ra sėklos. Visiškai nesiyūpinama but 

1 750 
n 
gesnė

Dviejų plytų viencerpių agregatų varymui skirta 
taisomas. 0 laidai elektros energijai rięnutiesti.

Neabejotinai silpnai savo plytinėms vadovauja Statybinių medžiagų 
trestas Nr. 1 ir jo valdytojas Lifšicas"..

Apdovanotieji Lenino, ordinais. 
y /Tiesa, Nr. 102, JO.Įp. 47/ "Balandžio mėn. 29 d. Lietuvos TSr Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Justas Paleckis įteikė ordinus ir 
medalius partiniams ir tarybiniams darbuotojams mokslo ir meno veikėjams, 
darbininkams ir valstiečiams.

Lenino ordinas buvo įteiktas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininkui 
M. Gedvilui, LKP/b/ CK sekretoriui propogandos bei agitacijos reikalams K. 
Preikšui, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirm. Pavaduotojui,Niunkai, Lietuvos 
TSr Švietimo Ministrui prof. J.’ Žiugždai, Lietuvos TSR Žemės Ūkio Akademijos 
prorektoriui prof. J. Krikščiūnui,

Ordinai ir medaliai taip pat buvo. įteikti LKP/b/ OK antrajam sekreto
riui A. Trofimovui, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko Pavaduotojui 
M. Šumauskui, LKP/b/ OK sekretoriui kadrų reikalams E, Ozarskiui, Lietuvos 
TSR Vidaus Reikalų Ministrui - generolui - majorui Bartašiūnui, Lietuvos TSR 
Saugumo Ministrui '- majorui D. Jofimovui, Lietuvos Mokslo Akademijos prezi
dentui prof, J. Matuliui, Mokslų Akademijos tikrajam nariui prof. V. Miko- 
laioiui - Putinui, Mokslų Akademijos instituto direktoriui D.Budriui, Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos instituto direktoriui prof. Balčikoniui, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkui K. Didžiuliui, Lietuvos Uzs. Reikalų Minis
trui P. Rotomskiui, Lietuvos Finansų Ministrui A. Drobniui, Lietuvos 'Žemės 
Ūkio Ministrui K. Liaudžiui, LKP/b/ Vilniaus miesto komiteto 
pirmajam sekretoriui A. Sistiakovui, Vilniaus miesto Vykd. Komiteto pirminin
kui P. Kareckui, rašytojams P. Cvirkai, A. Venclovai,- J. Šimkui, Lietuvos 
TSR Dailininkų SųjungOs L. Vareikytei, Vilniaus Dailės Instituto statybos 
fakulteto dekanui V. Mackevičiui, Vilniaus Dramos Teatro artistui J. Rudzins- 
kuiS
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Taip ū k i.n'i n k a u j a Li et u v o j e. rusai* 
'/Tiesa,, Nr, 107, 805.1+7. IJašo A.Radzevičius/."Atrodė, kad MANP šiais 

metais padirbės kaip reikia. Kaišiadorių MTS direktorius drg. Radionovas, 
kuriam priklauso sis punktas, iškilmingai per apskrities aktyvo susirinkimų 
pareiškė: "Jei pernai musų MANP darbe buvo trūkumų, tai šiemet to nebepasi- 
kart o s *

Senasis vedėjas paaiškino, kad buvo punkte/Tryškių/ 6OOkg.avižų, bet 
jas jis nugabeno į MTS. Todėl- kai reikės sėklos -duosime, pažadėjo direkto
rius Radionovas. 0 dabar tu žiūrėk savovreikalų. MTS direktoriaus pavaduoto' 
jas MANP reikalams Saprikovas nedelsė užtikrinai:- visko bus. Tu tik laiku 
išeik į dirvų ir vykdyk plana.

’Tačiau esantiems punkte 9 arkliams pašaro sudtiprinimo reikalas pasi

1

■J
J
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liko atviras# Is Tryliškio punkto arkliai į laukus išėjo silpni. 

Praėjo kelioe_darbų dienos. Susijaudinęs punkto vedėjas kreipėsi vėl 
į Saprikova. - Bet jūs_tik žiūrėkite... Išarėme 6 ha ir iš 9 arklių jau teli
ko tik 1Į. Gyvulys bežiūrint baigiasi,
v _ . -Tu, brolau, tik planą, vykdyk, - patarė Saprikovas:- į niekų neatsi- 
ziųrėdamas. Greit tau duosime dar kelis arklius, o dėl koncentruotų /pašaro/ 
pažiūrėsime. v .

Praėjo dar kuris laikas, tačiau padėtis liko tokia, kokia buvo. Try- 
liskių MANP per trumpu laikotarpį arkliai buvo nukamuoti. Sunku užeiti į tvar 
tus... ' *

Punkto darbininkas Glinskas bubijaudinęs rado stambiakrūtinį aukštu, 
jaunę arklį, kuris stovi nukaręs sprandų,

-Štai mano gyvulys. Kai’pradėjau Uirbti buvo dar nieko. Dvi savaites 
ariu - šiandiena jau nebegalėjo išeiti is tvarto. Kojy, nepakelia.

Iki šios dienos punktas metinio darbo plano įvykdė 10$. Pavasarinis 
arimas atliktas tik 13,3^„ha plote.

Tame pat . ■ ••rryliskių punkte yra pagelbinis ūkis. Jo žemė iki šiol 
neapsėta. Vedėjas FederaviŠįūs dabar svarsto ką, čia sėti, kur ir kokiu,dar
žovių gauti. »• Punktui valsčius sėklos neduoda,' o MTS vadovai punkto seklę 
kaž Kur i švaistė...11

placiausiųjų darbininkę bei vargingųjų ir vidutiniųjų valstiečių sluoksniu 

žemės ūkio produktų pigumų buržuazinėje 
mi anp-nno+n imH cH cj npigūnias" buvo pasie

kiamas vėl ne dėl produktų “gausumo, bet masinio darbo valstiečių susmukdymo 
sęskaita... ? ■

Valstiečiu įsiskolinimas tik žemės banke ir kredito^draugijose 1939 m’ 
73 000 000 litų, palyginti su fOOQ 000 1925. Be to burzuazi-

Drg. Sniečkus p'ostringauja...
/Tiesa, Nr. 114-, 17.5»1+7» Ištrauka iš LKP/b/ CK sekretoriaus drg. A. 

Sniečkaus kalbos, pasakytos LKP/b/ CK XIII Plenume/
"...Rezultatas buvo tas, kad rajonuose, nukentėjusiuose nuo okupaci

jos, jau 1946vm. buvo atstatyta 3/^.prieškarinio pasielių ploto ir daugiau 
i nei pusė prieškarinio gyvulininkystės lygio?’..

...Tarybų valdžia Lietuvoje paveldėjo po buržuazinių valdytojų atsi- 
likusį, suskaidytę, smulkų primityviskę žemės ūkį.

Kai kurie miescionys ir iki šios dienos tebemini tariamųjų žemės ūkio 
produktųvgausumę buržaazinėj Lietuvoje,.nenorėdami ąr nesistengdami supras
ti, ^kad 'sis "gausumas" atsirasdavo ne dėl aukšta ūkio produktyvumo, bet dėl 

neprivalgymo.
Jie pliauškia apie tariama i

Lietuvoje nenorėdami ir neįstengdami suprasti, kad šis 
. ] ’ “ ’’ ’. . . . . .

saskaita0 • o / '

buvo pasiekęs 1/3 000 000 įitų, pa
nė statistika visai neat si žvelgdavo. į didžiulį valstiečių įsiskolinimų viso
kiems lupikautojams. UŽ paskola žemės bankas imdavo 7.5$, kredito kooperaty
vai 12-13$, o kartais dargi 18$,"tuo metu, kai valstiečių pelningumas siekė 
1 - 3$-.

...a pie žemės re formų. . .
v . /ten pat$"Nuo 1944- m. iš dvarininkų ir buožių paimta 1 260 9000 ha 
žemės . ■ ,v

Apie 50 000 bežemių valstiečių ir bernų gavo . neapreztam
laikui ir neatlyginamai naudotis ^įO 000 ha žemes, vidutiniškai 9 ha vienam 
ūkiui. ' . ' .

Daugiau 36 000 mažažemių valstiečių papildomai gavo žemės neaprėžtam 
laikui ir neatlyginamai naudotis vidutiniškai 5*2 ha vienam ūkiui, o iŠ viso 

' apie 200 000 ha. .
Žemės reforma buvo vykdoma aršios klasinės kovos sęlygomis. Buožes 

pasinaudodavo grųsinimais ir teroru, mėgino įbauginti bežemius sužlugdyti 
žemės ūkio reformų.
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v Pasiremiant varguomene stiprinant sųjjungų su vidutiniaisiais vals

tiečiais mums pavyko sulaužyti buožių sabotažu, vykdant žemės reforma.
Tačiau butų klaidinga manyti, 'kad buožės padeda ginklu. Faktai kalba 

apie tai, kad buožės priešinasi tarybų valdžios priemonėms, kad jie mėgina 
kenkti visur, kur tik bent kiek gali.

Palikus.vienam ūkiui ne daugiau kaip }0 ha. Priklausomai nuo že
mės : kokybės ir jos vietfcs si norma sutinkamai su įstatymu gali bū
ti sumažinta ligi 20 ha.

... Partijos Kupiškio a^skr. komiteto vadovai neišaiškino,^kodėl ap
skrityje yra apie J 000 ha neišdalintos žemės, esant nemažam skaičiui beže
miu ir mažažemiu, valstiečių.

Daugelis apskr. komitetų susitaikė su tokia padėtimi,- kada esant aps' 
krityje žemėms, einančioms į žemės fondų, yra šimtai valstiečių ūkių, turin 
Šių tokius smulkius žemės sklypus> kurie neužtikrina normalių gamybos suly
go, ir, remdamiesi tuo, kad apskrityje pesų daugiau norinčių gauti žemės.

Pav., Tauragės apskr. žymus skaičius mažažemių valstiečių negavo nei 
vieno ha žemės, tuotarpu kai apskrityje yra daugiau kaip 9 500 h'a neisdalin- 
tos žemės... v

Keliant žemes ūkį ir pagerinant kultūrinį valstiečių aptarnavimų di
delį vaidmenį gali suvaidinti grupinės sodybos. Todėl reikia suteikti viso
keriopų valsrybinę pagalbų valstiečiams, norintiems persikelti į grupines 
sodybas. . .

...tarybinius ūkius...
"Tarybiniai ūkiai būdami stambus valstibiniai_ūkiai,ne tik turi duo

ti valstybė! daug grūdų, pieno, mėsos ir kitų žemės ūkio produktų, bet ir 
turi būti kultūringos gyvulininkystės ir laukininkystės pavyzdys.'v

Tarybiniai ūkiai, esantieji netoli Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiau
lių ir Klaipėdos miestų, turi skirti daugiau dėmesio daržininkystės ir šil
tadaržių akio vystymui miestų gyventojams aprūpinti daržovėmis. v

Mūsų tarybiniai ūkiai nevystu pilnu muštu vaidinamųjų pagalbinių sa
kų: sodininkystės, daržininkystės, žuvininkystės, bitininkystės ir 1.1.’, 
nepaisant to, kad didžiojoje tarybinių ūkių daugumoje tos sakos buvo žymiai 
paplitusios.

Daugelyje respublikos tarybinių^ųkių ne tik nebuvo imtasi priemonių 
papildomoms sakoms vystyti, bet atvirkščiai, turimi sodai, vaismedžių daigy 
nai ir-tvenkiniai buvo apleisti ir nesiimta jokių priemonių jiems atstatyti 

Reikia išskirti nuolatiniams tarybinių ūkių darbininkams žemės skly
pus iki 0.5 ha ir suteikti jiems pagalbų, statant nuosavus namus ir kitus 
pastatus.

...apie "k ©operacinius ūkiu s"/kolchozus/*•»
"Pirmieji žingsniai Šia kryptimi jau padaryti. Visose žemgs ūkio koo 

peracijos rūšyse sujungta 72 272 ūkiai arba 16.bendro valstiečių ūkių 
respublikose skaičiaus. M

Tašiau žemes ,Ūkio kooperacija respublikoje dar kaip reikiant neisvys 
tė ir nepasidarė iš tikrumų masine organizacija.

i’rlezastis’visų pirma yra ta, kad daugelis Lietuvos KP/b/ apskričių 
komitetų, apskričių vykdomųjų komitetų ir žemės ūkio pareigūnų ir toliau ne 
pakankamai įvertina žemės ūkio kooperacijos vaidmenį ir reikęme, kaip svar
biausio reiškinio, keliantįvargingųjų ir vidutiniųjų valstiečių masinę ge
rovę ir išvaduojant juos iš buožių vergovės.

Vyriausioj i.žemės ūkio Kooperacijos Valdyba.prie Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos ir žemės ūkio kooperacijos respublikinės sųjungos nerodo opera- 
tyviškumo, vadovaujant draugijų darbui vietose.
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Eilėje vietų, pasinaudodami partiniu ir'tarybiniu organizacijų patai
kavimu į kooperatines dr-jas ima skverbtis buožės ir^priešiski elementai.

Reikia, kad visi valstybiniai organai atsigręžtu veidu į kooperaciją 
ir teiktu jai visokiariopą organizacinę ir medžiaginę pagalbą.

... apie_zemes ūkio kadrus...
"Daugelyje musę apekjiipįų reikalingi kadrai žemės ūkiai parenkami la

bai nerūpestingai. Nerimtu pažiūra į kadru ugdymą ir iškėlimą žemės ūkyje 
privedė prie svarbaus žemei; ūkio kadrų kaitaliojimosi.

į minister! j ų, MTS ir Tarybinių ūkių aparatą prasiskverbdavo nemaža 
svetimų,' priešiškų elementu, fcurie sabotavo partijas ir vyriausybės priemo
nes. „ • ' , , . ,Teisa, daug .tokių znįonAij jau pasalinta. Bet tuo tarpu vis dar kai kur 
tebelieka mūsų žemės ūkio įstaigose priešiškų elementu, socialistinės nuo
savybės grobstyto j ę. v * •

Tarybų Lietuva turi nemažus agronomu kadrus su aukštuoju ir viduri
niuoju mokslu. Jeigu jie visi būtų panaudoti gamyboje, jie daug ką pa& iek - 
tų. Tačiau du trečdaliai agronomų'dirba toli nuo laukų ir gamybos. Nereti 
atsitikimai, kad agronomai dirba'darbą, kuris nesutinkąs su žemės ūkiu. Pav. 
Vilniuje daugiau kaip 280 agronomų dirba ne savo specialybės darbą.

Partinės ię tarybinės.organizacijos turi imtis priemonių geriausius 
agronomus susigrąžinti į žemes ūkio gamybą. Reikia įtraukti į aktyvų darbą 
visus senuosius specialistus. Reikia tiesiog pasakyti, kad kai kurie iš jų 
dar dairosi atgal*.*"

... apie kaimo - komunistinimą...
"VKP/b7 CK Plenumo nutarimo vykdymas reikalauja'sustiprinti paritini, 

- politinį, darbą kaime. Viso musų politinio darbo pasisekimas priklauso pir
moje eilėje nuo kaimo partinių organizacijų jėgos*

Tuo tarpu mūsų partinės organizacijos kaime dar negausios, jos dar 
nesustiprėjo. Tik vos ketvirtoji dalis mūsų komunistų dirba kaime, bet ir 
daugumoje'sukoncentruoti valsčių centruose. ’ . '

VKP/b/ CK leido mums organizuoti valsčių komitetus valsčių partinėse 
organizacijose, turinčiose nemažiau kaip 10 partijos narių.

Lietuvos partinės organizacijos^visų komunistų uždavinys yra greičiau 
sukurti valsčių komitetus visuose valsčiuose, padaryti tuos valsčių komite
tus kovingais partiniai^ organąis,. sugebančiais praktikoje vykdyti‘partijos 
politika ir pasiekti ryžtingą žemėsvukio pakėlimą.

llusų sąlygomis ypatingą reikšmę sukuriant tokį aktyvą turi mūsų tary 
biniai organai ir visų rusių žemės ūkio draugijos.

Mes kasdien turime dirbti su tuo aktyvu, auklėti jį musų partijos 
tradicijų dvasia, geriausius į traukti į partijos eiles.

Musų partines organizacijos dar kaip reikiant nesiėmė sistematingo 
diferencijuoto darbo su bernais, vargingaisiai ir vidutiniaišiai s. Partijos 
apskričių komitetai maža tekreipia dėmesio net į politinį darbą.su tarybinių 
ūkių ir MTS darbininkais. MTS ir tarybinių ūkių 'pirmiilės partinės organiza
cijos nedirba darbo su darbininkais ir visiškai užmiršta apie politinį dar
bą su aplinkiniais valstiečiais^

Lietuvos komjaunimo CK būtinai turi sustiprinti komjaunimo organiza
cijas kaime...

Dar nedirbamas pakankamai darbas, kurįant ir sustiprinant partines 
organizacijas kaime, silpnai dirbamas kaimo aktyvo politinio auklėjimo dar
bas, neatkreipiamas reikiamas dėmesys į valsčių politinių mokyklų sutvirti
nimą. y M

Vadovaujantieji respublikos ir apskričių darbuotojai darbo dar maža 
pranešimų kaime. Mūsų spauda tiek raspublikinė'tiek apskričių vis dar nepa-
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kankamai išnaudojama politiniam darbui kaime sustiprinti. Laikraščiai, ypač 
respublikiniai, vis dar pasiekia kaimą su dideliu pavėlavimu.

Tokios respublikinės organizacijos, kaip Poligrafijos ir Leidyklų 
Valdyba, Kultūros - Švietimo įstaigų Komitetas, Radio Komitetas dar nepe’r- 
tvarkė savo darbo sutinkamai su VKP/b/ CK reikalavimais sustiprinti politidį, 
- masinį darbątkaime.

Tarybinė knyga dar silpnai pasiekia kaimą_ir tuo pat laiku Poligrafi
jos ir Leidyklų Valdybos sandėliuose yra literatūros už 7 milijonus rublių. 
Kaimui buvo išleista tik keletas brošiūrų ir tai nepakankamu tiražu.

Respublikoje yra apie klūbųskaityklų, tačiau jie dar nepasi
darė tikrais kultūrinio darbo židiniais kaime. Klubuose - skaityklose neor
ganizuoti agrotechnikos rateliai, laikraščių skaitymas ir koįektyvinisd ra
dio' klausymas. Klūbai - skaityklos bligai aprūpinami laikraščiais ir litera
tūra, daugelis jų prisiglaudė užkampiuose ir faktiškai neveikia.

Blogai dar aptarnauja kaimo gyventojus kino teatrai. Radijo mazgai 
eilėįe valsčių centrų, pav. Židikiuose ir kitur nedirba, nes neturi energi
jos šaltinių.

Būtina išplėsti radio taškų tinklas kaime, pagerinti ir padidinti ra
dio programą kaimui.!).

Komjaunuoliai šoka i r g a i s r ui s i a u -
■ . . / c i a n t.

/Elta/ Pagėgių apskrityje komjaunimo organizatorius Osanovas guorgani- 
zavo komjaunuoliu sok'ių vakarį. Šokių metu ųetoliese kilo didelis miško gais
ras. Kai apylinkes gyventojai‘skubėjo degančio miško gesinti, komjaunimo or
ganizacijos su savo sėbrais eiti mįsko gesinti atsisakė,vaiskindamasi s, kad 
sekmadienis, taigi nedarbo diena, ir komjaunuoliai turi šokti.

Paštuose dingsta laikraščiai.
/Elta/ Tarybinė spauda dejuoja, kad Lietuvos paštuose dingsta laikraš

čiai. Tarybinės spaudos daug spausdinama, bet ne visa pasiekia skaitytojus. 
Darbėnų paštas birželio mėn. šešis kartus vietoje 277 "Tiesos" egz. tegavęs 
75-77. ’"Spaudos nepristatymas, v-j-linimas, didžiausia nevarka skirstant spau
dą vietose - nuolatinis reiškinys mūsų respublikose"',- skundžiasi "Tiesa".

Susmukusi kooperatyvų veikla a
/Elta/ Sovietiniai kooperatyvai niekuo nesiskiria nuo valstybinės pre

kybos. Jie pajungti partijos reikalams. Kooperatyvų vardas paliktas tik narių 
ir jų įnašų žvejojimui, nes į kooperatyvus turi dėtis visi. Dabar tarybinė 
spauda'skundžiasi, kad kooperatyvų veikla yra visai susmukusi. "Tiesa" koope
ratyvų veiklą miestuose taip apibudina: " Pastaruoju metu miestų kooperatinės 
prekybos reikalai visai pašlijo. Per antrąjį šių mętų ketvirtį vartotojų koo
peracija pardavė miestų gyventojams tris, kartus ‘mažiau mėsos, ’negu per pirmą
jį ketvirtį, o kiaušinių, žuvies ir pieno produktų beveik visai nepatiękė. 
Planais paliko naujų parduotuvių įrengimo planaį... Respublikos sostinėje 
vietoje Šešiolikos parduotuvių, 'įsteigta tik ęesįos^ o Kaune - 7 vietoję lo 
ir viena užkandinė vietoje numatytų septynių. įsteigtos parduotuvės tebėra 
tuščios arba tiesiog uždarytos ištisomis dienomis. Parduotuvių tarnautojai, 
vedėjai ir agentai dykai gauna atlyginamą". ... „

"Tiesai" beliko prisipažinti, kad‘tų parduotuvių vedėjai yra atvežti 
r jisai. '

Apsileidimas fabrikuose.
/Elta/ Bolševikai giriasi, kad pas juos gera tvarka, darbininkai dir

ba su noru, ruošiami gražiausi darbo planai. Bet tikrumoje yra kitaip. Planų
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ruošimas eina savo keliu, o jų įgyvendinimas vėl savo. Liepos 9 d. "Tiesa"raŲ 
so, kad daugelyje įmonių darbininkai dykinėja, tinginiauja, planai plieka neiš
pildyti. Kauno "Gamybos"’ audykloje tiktai pačiu paskutiniu laiku užregistruo
ta 400 dykinėjimo atsitikimu. Fabrikui į pagalbą, atsiusti specialistai neiš
naudojami paga? savo pas^’rtį. Socialistinėm lenktynėm, nors jos oficialiai 
.ir vykdomos, . ’ niekas nevadovaiija. įmonės komunistai, užuot
stoję į kova prieš tai, _ d pasiduoda atsilikusiom nuotaikom."'

Nuo fabriku neatsilieka ir kitos įstaigos. "Tiesa" 14-^ nr, piktai rašo, 
kad didelė netvarka durpių gamyboje. "Mačyt neišnyko siauri žinybinio pobū
džio verteiviškos nuotaikos, gundančios pavienius ūkinius vadovus^ne gaminti 
durpes, o pirkti durpių, kitų žinybų paruoštu. Toks dairymasis į salis paste
bimas Mėsos ir Pieno .Pramonės ministerijose. Is šių mėsos kombinatu - vienas 
tauragiškis tekasadurpes. Kodėl to nadaro Vilniaus, Kauno, SiaUliū, Panevė
žio, Kaišiadorių mėsos kombinatai? Kodėl ministerijos neparagina atsilikėlius? 
Ar tik ne dėl kad ir patys ministerijos vadovai jau dvejus metus iš eilės 
nenusikrato visišku abejingumu vietinio kuro gamybai?

v Nerangiai vadovauja savo durpynam ir Pienocentro organizacinis biuras. 
Iki šiol neiskasta nė sestadalis planu numatyto kiekio. šepetos durpyne pra
dėta kasti durpės... „kaętuvais, nes mašinom atrei^ęntuoti nėra lėšų. Pernykš- 
cios durpes guli neisveztos; vagonėliai ir garvezelis. pernai buvo paskolinti 
Vyriausiajai Kuro Valdybai ir ligi šiol neatsiimti, nors jie pastarajai senai 
nereikalingi, smarkų nerimą, kelia Lietuvos TRS Energijos Valdybos durpynų>ypac 
Bacįūnų atsilikimas.’ Bačiūnų durpynas jųu įsiskolino valstybei dešimtis tūks
tančių ’tonų durpių. Gamybos tempas iki šiol buvo ir liko nepatenkinamas. Dur
pynas visumoje nepasieke dienines grafikos lygio ir tempia atgal visą. Energi
jos Valdybų. Pastaroji birželio 20 dienai teiskasė 21$ sezoninio durpių gamy
bos plano. Kas desimtadaėm.&s valdyba brenda vis gilyn į skolas valstybei".

Puolami vį.enuolynai, w „
/Elta/ "Tiesa" paraše piktų straipsnį prieš pranciškonų vienuolynų 

Kretingoje, iš straipsnio matyti, kad iš eilės trys vienuolyno viršininkai 
suimti. Jie kaltinami ajėmų partizanus. Vienuolyno virš-kai ir vienuoliai va
dinami banditais, žmogžudžiais ir kitokiais sovietiniais terminais.

Nėra abejones, jog siekiama Lietuvos vienuolynus išnaikinti. Piktąjį 
straipsnį prieš vienuolynus ir vienuolius parašė Jonas Šimkus, "Tarybų Lietu
vos" redaktorius, pirmosios bolševikų okupacijos metu aktyviai talkinęs oku
pantam lietuvių trėmime į Sibiru.

Lietuvoje 20 000 agitatorių.
/Elta/ Tarybinės Lietuvos spauda rašo, jog šiuo metu visoje Lietuvoje 

yra per 20 000 agitatorių. Lenino ir Stalino biografijom studijuoti esu įsteig
ti 7^ rateliai.

GFeležinkeliuose apsileidimas ir ne
tvarka. •

/Elta/ Transporto reikalai sovietuose visada blogai veikė. Panašioj 
būklėj ir dabar. Lietuvos geležinkelių viršininko referentas rusas N.Čudajev 
kompartijai nusiskundė, kad per trumpų paskutinį laikų dėl neįvykdytos vagonų 
apyvartos geležinkeliai neteko apie 60 000 vagonų papildomo apkrovimo. Dėl ne
vykusių pakrovimų operacijų vagonai prastovėjo virs normos daugiau kaip 1 600 
000 valandų. Ryšium su tuo vėl netekta 20 000 vagonų papildomo pakrovimo. Dėl 
apsileidimo daugiau kaip 1/00 traukinių, turėjusių vežti keleivius ir prekes, 
visai nevažiavo. Labai blogai prižiūrimi garvežiai, todėl jie nuolat genda 
kelionėje. Paskutinių metu kelionėje sugedo 4-0 garvežių.
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j Broliams latviams, lapkričio 18- t ą 

dieną savo nepriklausomybės sukaktį 

minintiems, siunčiame nuoširdžiausius 

sveikinimus, linkėdami, kad ši šventė 

-būtų paskutinė , švenč.iama tremtyje.

Tiesa ir teisė t e įsiviešpatauja 

pasaulyje, irtegrąžina pavergtoms tau

to m s 1 a i s v e .

VOKIETIJA.

Atgaivinta Lietuvių- L a t v i u % Vie
nybė, Su tikslu labiau suartinti dvi broliškas lietuvių - latvių 
tautas dar nepriklausomybės laikais buvo įsteigtas sąjūdis lietuvių-lat
vių "Vienybė”, savo veiklą atžymėdavęs įspūdingais mėtiniais koncertais 
Kaune ir Bygoję. ■ . ?

Bendras gyvenimas stovyklose lietuvius ir latvius suvedė po vienu 
stogu ir privertė suartėti daugiau negu nepriklausomybės laikais, tačiau 
tų dviejų broliškų tautų skirtingų charakterių dėka kildavo tarp jų nema
ža nesusipratimų, tad lietuvių-latvių "Vienybės" sąjūdžio atkūrimas pasi
darė ir vieniems ir kitiems aktualus. Sąjūdžio atgaivinimo idėja kilo Lue- 
becko lietuvių-latvių tremtiniams. Spalių 18-19 dienomis buvo sušauktas 
suvažiavimas-aptarti "Vienybės" sąjūdžio atkūrimo darbų.

Po atidaromosi&s O. Liėpins kalbos lietuviškai suvažiavimą sveiki
no ir "Vienybės" gaires nurodė poetas Faustas Kirša. Apie lietuvių ir lat
vių kalbų bendrumus ir skirtumus paskaitą skaitė prof. E. Hausenberga - 
Šturmą; Meninę suvažiavimo atidarymo dalį.atliko lietuvių ir latvių meninė 
pajėgos. , ' ■ ■ '

Antrąją suvažiavimo dieną, tariantis "Vienybės" sąjūdžio darbo at-
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neujinimo reikalu? buvo prieita prie šių nutarimų:
1. Sudaryti bendru centrinę spaudęs komisiją, 2. Susirišti su di

džiųjų laikraščių redaktoriais, 3» Sueiti į artimesnį kontaktą su knygų 
leidėjais, 4. Oraganizuoti lietuvių - latvių kalbų mokymąsi ir 5, Lietu
vių-latvių "Vienybės" idėją išplėsti visų tremtinių tarpe.

Suvažiavime dalyvavo eilė lietuvių ir latvių rašytojų, žurnalistų, 
mokslo bei visuomenės atstovų. Suvažiavimas paminėjo, ir ęagerbė lietuvių 
-latvių "Vienybėsfi steigėją inž, J. Riterį, neseniai mirusį bolševikų oku
puotoje Latvijoje.

Kas naujo kovoje dėl tremtinių: 
Paskutinėmis savaitėmis sustiprėjo sovietų akcija prieš tremtinius, kad 
jie grįžtų, kad būtų grąžinti ar sulikviduoti, Propogandą, kad grįžtų, 
varo per dabar skirtus tremtiniam radijo pusvalandžius, per gausiai siun
čiamas iš Lietuvos brošiūrėles ir per specialiai tremtiniam leidžiamą Vil
niuje "Tėvynės Balsą".

Su pabėgėliais iš Vokietijos sovietinės zonos yra atsiųsta ir lie
tuvių agentų, kurie stengiasi diskredituoti tremtinius, organizuoti tremti
nių vardu nusikaltimus. Kiti laiškus rašo įžymesniem žmonėm, teiraudamiesi 
patarimų, keliauti namo, ar ne? Tokie laiškai yra reikalingi, kad įrodytų, 
jog "karo kurstytojai" tremtiniai atkalbinėją nuo grįžimo, norinčius grįž
ti mušą, kankiną, vos ne ant skauradų čirškiną, kaip Višinskis skundėsi. 
Nes kai dabar tremtiniai girdi pasakojant, jog kažkas atkalbinėja nuo grį
žimo, visi tik pečiais trauko ir juokiasi: jeigu jūsų žinios apie laimingą 
gyvenimą sovietiniuose kraštuose yra tiek pat tikros, kaip žinios apie 
grįžtanciųjų persekiojimą Vokietijoje, tai tas žinias reikia priešingai 
suprasti; nei laimės, nei laisvės, nei gero gyvenimo... Pas kai kuriuos 
žmones atsiunčia net agentus iš Lietuvos įkalbinti, kad grįžtų. .Akcijos 
prieš tremtinius sovietai neatsisako varyti nė per kitus al'ijantus ar tarp
tautines organizacijas. Kai belgai norėjo atgauti savo tautiečius, su vo
kiečiais- pakliuvusius, sovietai pasisiūlė iškeisti juos i DP "sovietų pi
liečius". Kai. anglai priekaištauja. sovietam, kad neišleidžia 15 anglų žmo
nų rusių, tai jie pasiaiškino ir patiekė kontrapasiūlymą - tegul anglai 
grąžina iš anglų zonos "sovietų vaikus". Net Belgrado Raudonųjų Kryžių ly
gos suvažiavime sovietai pravedė rezoliuciją, kad Kryžiai ragintų atitin- 
kanas vyriausybes greičiau grąžinti DP,

Akciją prieš tremtinius sovietai mėgina organizuoti ir per Vokieti
joje esančius Lietuvos žydus. Jų sugestijom Vokietijoje esantieji žydai _• i 
priėmė rezoliuciją, kad visi lietuvių tautos sluoksniai aktyviai dalyvavę 
žydų išžudyme ir kad didelė dalis šitų žudikų esą. Vokietijoje. To neužten
ka. Žydų nurodymu, suimta visa eilė lietuvių, sudaužyta, sužalota ir ati
duota amerikiečių policijai. Iki išsiaiškins nevienas turės kalėjime sėdėti 
ištisus mėnesius. •

įkinkyti ir Vokietijos komunistai. Jie turi reikšti protestus prieš 
DP laikymą Vokietijoj. Fellbac.be prie Stuttgarto išlipino savivaldybės var
du atsišaukimus su reikalavimu atimti iš jų DP, .išvadindami juos karo nu
sikaltėliais, kriminaliniu elementu ir t.t.

Kai amerikiečiai organizavo iš DP sargybų kuopas,-kurios saugojo 
stovyklas, sandėlius, kalėjimus ir kitas vietas amrikiečių karo adminis
tracijos nurodymu, sovietai' pareiškė protestą-, ir .dabar sargybų .k&pos pa
leidžiamos, : ’ . . ' ' ’

- Tremtiniai-baiminasi, kad per IRO nepasireikštų sovietų intrigos, 
kaip tai buvo .per UNRR£ screeningus, IRO taip pat pradėjo screeningą. Ar
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tai bus tokia pat egzekucija, dar neišku. Baimą kelia tas faktas, kad jį 
vykdo nauja įstaiga., bet daug kur tie patys žmonės, Edwards, Bauman, tie* 
vardai prigąsdino tremtinius ir sukiršino iki to, kad DP buvo boikotavę 
antrąjį screening?*. Suprantamas dėl to nerimas, kai tie patys vardai pa
sirodė ir IRO screeningų skelbimuose. Oficialiai paskelbta, kad naujasis 
screeningas turįs paruosti tremtinius emigracijai, ne viešai manoma, kad 
IRO be to dar norinti sumažinti DP skaičių, taupydama įėšas.

Lėšų taupymo sumetimais amerikiečių zonoje nuo spalių 1 d, suma
žintas maistas. Dvejopu būdu sumažintas. įvestas vokiškas racionas iš vo
kiečių produktų ir labai sumažintas dirbančiųjų skaičius. Mat, pripažinti 
dirbančiais gaudavo anksčiau didesnį davinį. Dabar jų skaičius sumažintas, 
taigi ir maistas sumažintas. /E.B. Mr. 12/

Kas pripažinti dirbančiais, Š.m, spa
lių 28 d. Pasingo /prie Muencheno/ įvyko PC IRO sričių direktorių konfe
rencija, kurios uždavinys buvo išaiškinti DP maitinimu ir papildomas dir
bančiųjų maisto normas. P. Benjamin Horowitz, amerikiečių zonos PC IRO 
Care and Maintainance skyriaus viršininkas, praneša, kad dirbantiesiems 
nustatyta vienodos maisto normos - 3« 200 ''kalorijų dienai. Dirbantieji iš
traukiami į vietinių burmistrų sudaromus algų lapus ir iš ten gauna atl'y- 
ginimą markėmis, ten pat ir sociališkai apdraudžiami,

Dirbančiais tvirtinami tie DP, kurie mažiausiai dirba po 40 darbo 
valandų per savaitę. Tarnaujantieji PC IRO administracijoje, o taip pat 
dirbantieji įkurdinimo ir repatrijacijos reikalams turi pirmumą papildo
mam maistui gauti,

P. Horowitz yra tos nuomonės, kad amerikiečių zonoje papildomąjį 
maistą gaus maždaug 50.000 dirbančiųjų.

Dirbančiais pripažįstamos šios kategorijos: 1/ Aprangos siuvyklos, 
mezgyklos, batsiuvių dirbtuvės, vietinė stovyklos instaliacija, maisto pa- 
•ruošimas ir kuro gamyba. 2/ Stovyklos policija, transportas, sveikatos 
tarnyba, stovyklų kontrolės organai ir dirbantieji amerikiečių kariuomenės 
reikalams.

Tie DP, kurie lanko amatų kursus, dirbančiųjų normas gauna ne ilgiau 
kaip tris mėnesius. Tuose kursuose besimokantieji teorijos ir praktikos 
užimti 40 vai. savaitėje ir po trijų mėnesių gauna specialybės diplomus. 
Manoma, kad tokiuose kursuose mokysis apie I4.OOO DP. Paskiros DP organi
zacijos, organizuojančios tos rūšies apmokymo kursus, taip pat turi teise 
į paramą šio plano rėmuose. /M,K. Nr. 47/

Rūpinasi vaikų sveikatingumu. Ameri
kiečių zonoje IRO įrengs šešias specialias stovyklas DP vaikams, kurie yra 
netekek per daug-svorio. Nepakankamai gerai maitinti vaikai šiose stovyklo
se gaus geresnį maistą, kad sustiprėtų. Klara Hill, maitinimo skyriaus ka
rininkas IRO štabe, be to, dar informuoja, kad bus rengiami kursai geres
nio maisto DP stovyklose paruošimo pramokyti. Taip-pat stengiamasi įvesti 
papildomą DP vaikų maitinimą mokyklose. /M.K. Nr. 47/

, Tikrins prof e sinį pesi ruošimą. 
Emigracijai iš Vokietijos pagreitinti ir susidaryti pilnesniam vaizdui 
apie išvietintųjų asmenų profesinį pasiruošima, kurįs būtinai reikalingas, 
vykdant planingą emigraciją, PC IRO nutarė sudaryti spezialistų komisiją, 
kurios uždavinys bus suteikti galimybės šiems asmenims ir toliau savo pro
fesijose specializuotis, patikrinti jų sugebėjimus ir sugrupuoti įvairių 
specialybių asmenis. Šiam reikalui kiekviename rajone bus sudaryti iš įvai-
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rių tautybių atstovų komitetai. Be to, sudaryta 10 įvairių profesijų pa
tikrinimo komisijų - 1. administracijos, 2. kasyklų ir cheminės pramonės, 
3. statybos, 4. žemės ūkio, miškų ir žemės ūkio produktų pramonės, 5. sa
nitarinės ir sveikatos tarnybos, ‘6, susisiekimo, transporto ir tiekimo, 
7. specialių verslų, 8. laisvų profesijų ir menininkų, 9. metalo apdirbi
mo ir 10. įvairių kitų profesijų.

Patikrinimo metu išvietintieji asmens turės atlikti visų eilų prak- 
u tikos darbų ir išlaikyti egzaminus žodžiu ir raštu. Be to, bus patikrin
ti ir jau turimieji pažymėjimai. Patikrinimai bus atliekami, prisilaikant 
vokiečių amatų rūmų, profesinių sąjungų, universitetų ir technikos mokyk
lų nuostatų. Išlaikiusieji egzaminus asmens bus sugrupuoti i: 1. meiste
rius ir specialistus, 2. antros rūšies specialistus, 3, mokinius ir padė
jėjus ir 4. pagelbinius darbininkus. Kiekvienas DP, išlaikęs egzaminus, 
gaus pažymėjimą, /"Žiburia i" Kr. 44/

IRO rūpinsis Chroniškais ligoni a i's. 
Gautomis iš Ženevos žiniomis, IRO ruošiasi ilgesnį laiką rūpintis chro
niškais ligoniais ir šiuo metu ruošia pagalbos programą ir baigia sudary
ti jų pilną sąrašą. Jau yra duotos instrukcijos pagal išgales jhos surink
ti į įvairias ligonines. /T.G. Nr, 99/

Katastrofiška studentų būklė. Savo rei
kalus aptarti, apžvelgti studentų gyvenimo apystovas ir naujus zoninius 
organus išsirinkti š. m, lapkr. 8-9 dienomis į Pabaltijo Universitetą Pin- 
neberge suskrido gausus būrys anglų zonoje studijuojančių lietuvių atsto
vų. Suvažiavimo metu patirta, kad be išimčių anglų zonoje yra nepaprastai 
sumažintas maisto davinys. Studentai gauna vokiečių maisto davinį, kuris 
oficialiai turėtų sudaryti 1.550 kai. diehei, tačiau praktikoje tesiekia 
vos 1.200 kalorijų. Tokiose maitinimo sąlygose dauguma studentų negaluoja 
bendru nusilpimu, mažakraujyste. Nemažas skaičius yra sergančių uždara ir 
atvira tbc,.

Iš padarytų pranešimų paaiškėjo, kad anglų zonoje studijuoja: Pa
baltijo Universitete - 138 lietuviai studentai, Bonoje - 52, /4 lietuviai 
jau gavo daktaro laipsnius/, Braunschweigo Aukštosios Technikos Mokykloje 
- 17 lietusių studentų, Gbtingene - 5I studentas, Hamburgo Hansos univer
sitete - 63, Hannowerio Aukš. Techn. Mokykloje - 17 ir Aukšt. Veterin. Mo
kykloje - taip pat 17 studentų, Kielio universitete - 19 studentų, Muens- 
teryje - 13. šiuo metu vokiečių universitetuose užsieniečiams studentams 
skiriama vietoj 10% tik 2% vietų.

į naująją anglų zonos studentų atstovybą išrinkta V. Šarūnas, B. 
Baškys, P. Launikaitis, K. Ostrauskas ir V. Petrauskas.

Antroji suvažiavimo diena pradėta pagerbimu kovojančios Lietuvos 
ir už jos laisvą žuvusiųjų. Po to buvo diskutuota įvairiais opiais klau
simais, apsvarstyti einamieji reikalai. Buvo priimta eilė sveikinimu: 
BALFui,^Lietuvos studentams tėvynėje, VLIKui, LTB VK, BCT ir kt. Suvažia
vimas užbaigtas Tautos Himnu,

Hamburgo radijas apie Pabaltijo 
universitetą. Lapkričio 10 d. Hamburgo radijas gan plačiai 
kalbėjo apie Pabaltijo Universitetą. Buvo paminėtas jo sunkus įsikūrimas 
Hamburge, žiemos metu persikėlimą? Pinnebergpn, paliesti veikiantieji 
fakultetai, darbo sąlygos, egzaminų tvarka etc. Buvo pabrėžta, kad čia 
studijuoja pabaltiecių jaunimas, kurio grįžžima.s į tėvynes dabartinėmis 
sąlygomis yra negalimas. /T.G. 99 nr./
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"Čiurlionio" ansamblis Stuttgarto 

radijofone . Vykdant užsibrėžtą tiksiu propaguoti lietuvių liau
dies meną, "Čiurlionio" ansamblis nepasitenkina koncertais vien DP sto
vyklose, bet ieško būdų ir kelių mūsų liaudies meno grožiui išnešti ir 
už stovyklų ribų.

S.m. spalių 14 d, radijofono administracijai maloniai priėmus 
pasiūlymą, ansamblis visai naujai paruoštą dainų repertuarą. įdainavo į 
Stuttgarto radijofono studijos magnetofono plokšteles, .įdainuotus daly
kus radijofonas laikas nuo laiko įterps į savo radijo programą. Tegul mūsų 
dainos, skambėdamos eterio bangomis, primena svetimiesiems apie lietuvių 
tautą ir jos meną. /M.K-. Nr« 47/

Ruošiamas antrasis rašytojų met
raštis, Per rašytojų suvažiavimą Augsburge buvo nutarta leisti 
lietuvių rašytojų metraščio antrąjį tomą ir rašytojai buvo raginami ruošti 
jam medžiagą. Šiuo metu pradedami parengiamieji metraščio leidimo darbai, 
ir kolegos rašytojai /gyveną tiek Vokietijoj, tiek visur kitur už Lietu
vos ribų/ maloniai prašomi siųsti rankraščius, - jei galima, perrašytus 
mašinėle, - Lietuvių Rašytojų Tremtinių Dr-jos Valdybos paskirtam metraš
čio redaktoriui šiub adresu: Henrikui Radauskui, 14/b/ Reutlingen, Seestr, 
11, Prašoma siųsti vien tik grožinės literatūros dalykus /dėl straipsnių 
literatūros temomis.į autorius bus kreiptasi individualiai/, Siustini tik 
niekur nespausdinti dalykai, ir autoriai prašomi ir ateity jų spaudai ne
duoti. Rankraščius prašoma siųsti iki 1948 m. sausio lp d. H. R-kas,

Vokiečių radijas apie Lietuvą. Lapkr, 
5 d, 12 vai. Stuttgarto radijas transliavo pranešimą apie Jungtinėms tau
toms įteiktą memorandumą Lietuvos reikalu. Buvo paminėta, kad Lietuvos 
gyventojai yra neteku visų pilietinių laisvių ir kad jie visokiais būdais 
ir ištrėmimais yra naikinami. įteiktame Jungtinėms Tautoms memorandume 
reikalaujama ištirti padėtį vietoje. /"Mintis" Nr. 126/

Ir turkai verbuos DP. - AP administracinis centras 
paskelbė, kad registruojami DP, norį vykti į Turkiją, Priimami visi be ly
ties, tikybos ir kitų skirtumų. Numatoma, kad greitu laiku čia atvyks 
turkų komisija, kuri paskelbs smulkesnes sąlygas. /T. G, 98 nr./

Šeimos vyksta pas Belgijos DP . Iš 
Heidelbergo pranešama, kad Belgijoje dirbančių DP šeimos iš Amerikos zonos 
gali vykti pas savo šeimos galvas. PC IRO praneša, kad paskutinėmis spa- 

> lių mėn. savaitėmis išvyko, du ešalonai iš amerikiečių zonos. Pirmais trans- 
\| portas su 49O asmenų išvyko iš Ambergo spalių 23 d. ir anįrasis su dau

giau kaip 9OO asmenų keliom dienom vėliau iš Stuttgarto.

Sovietų karininkas sumušė lietuvį. 
Lapkričio mėn. 3 d. apie 19 vai. vieną lietuvi iš Darbo Kuopos, važiuojantį 
tramvajumi užkalbino tūlas rusų leitenantas iš karto rusų o vėliau vokie
čių kalba. Pasikalbėjimas baigėsi apkaltinimu ir apšmeižimu minėto lietu
vio, girdi, jis esąs amerikiečių parsidavėlis, nacių pakalikas ir t.t. Ru
sas liepė jam^grįžti Lietuvon, Vėliau rusas jau griežtai įsakė išlipti iš 
tramvajaus. T amvajuje esą vokiečiai, o-taip pat ir palydovas, patarė iš 
tramvajaus nelipti, o tik pasitraukti į kitą galą. Tuomet įpykus ir susi
nervinąs rusas priėjo prie lietuvio, girebė jį už krutinės‘ir smogė kele
tą kartų į galvą, nuo ko jis jru^inas susmuko? Vokiečiai pasipiktinu pakė-
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lė triukšmą, o kunduktorius sulaikė tramvajų. Rasas išlipo iš tramvajaus 
ir pasišalino. Apie įvykį buvo pranešta MP, kuri atvažiavusi į įvykio vie
ta, rasų leitenanto nerado. Amerikietis, Darbo Kuopos viršininkas, šį Įvy
kiu tiria. /T. G. Nr. 99/ n ‘

PRANCŪZIJA.

Prispaustųjų tautų mitingas Pary
žiuje. Spalių 28 d, Paryžiuje, Wagram salėje, įvyko sovietų pri
spaustų tautų mitingas, organizuojamas buvusio prancūzų senatoriaus Gus
tave Gautherot ir sovietų pavergtųjų tautų atstovų. Šiammitingai sutruk
dyti prancūzų komunistai, paliepti Maskvos, nesigailėjo jokių: pastangų. 
Mitingas turėjo įvykti 9 vai. vakaro, tačiau jau 7 vai. gatvės apie safe 
Wagram buvo užkimštos 10-tūkstantinės minios komunistiškų manifestantų, 
suplaukusios iš įvairių Paryžiaus darbininkų priemiesčių. Jie turėjo aiš
kias instrukcijas - bet kokia kaina neleisti komunistus taip išgąsdinu
siam mitingai įvykti. Apie 8 vai. pradėjo rinktis ir tie, kurie norėjo da
lyvauti .mitinge. į Wagram salų pro manifestantų minią buvo sunku prasiverž
ti. Fanatiška minia einančias į mitingą palydėdavo biauriais epitetais. 
Netrūko ir smurto veiksmų. Priškaitoma net ligi J00 sunkiau ar lengviau 
sužeistų. Gausiai sutelkta Paryžiaus policija ir žandarmerija, paties Pa
ryžiaus prefekto vadovaujama šiaip taip manifėstantus atstūmė truputį to
liau nuo Wsgram' salės ir užtikrino per minia prasivėržusiems ramų į mitin
gą įėjima, tačiau ir tada mitinge negalėjo dalyvauti apie 1.000 paliestų
jų, manifestantų sutrukdytų arba smurto veiksmų pabijojusių. Visgi į Wagram 
salų susirinko virš 1,000 paryžiečių. Dalyvia i prie įėjimo buvo nuodugniai 
tikrinami, tuo būdu buvo apsisaugota nuo provokacinių komunistų veiksmų 
mitingo metu.

Mitingą atidarė Gustave Gautherot? šiltais žodžiais kalbėdamas apie 
sovietų pavergtų tautų nelaimų ir sa pasipiktinimu protestuodamas prieš 
grobiko priemones, naikinant pavergtas tautas. Jis pasakė: "Aš pasisakau 
prieš komunizmą ne rinkiminiais motyvais ir ne dėl balsų pasimedžiojimo. 
Kalbu vardan laisvės, žmoniškumo, tiesos ir teisės. Kalbu ir demaskuoju 
"užsienio nacionalistų partiją", kaip ją pats socialistų lyderis L. Blumas 
teisingai pavadini). Kalbu apie naujos diktatūros nešėjus - raudonuosius fa
šistus, kurie Prancūziją sumaišo su Rusija ir kurie siekė uždrausti šį mū
sų mitingą. Bet jiems nepavyko. Prancūzų vyriausybė dar nori ir gali išlai
kyti mūsų idealų rėspektą. Mes esame čia - kalbėsim ir ginsim laisve ir tei
singumą. Nes mes esame pasirinku lasivų. Tikrosios prancūzų tautos vardu 
sveikinu žmones, kurie už "geležinės uždangos", kaip herojai, veda, tą pa
čią laisvės kovą!"

Po Gautherot kalbėjo Nacionalinės Rusijos vardu Ark. Stclpinas, nu
šviesdamas rusų tautos tragediją ir duodamas bolševikų režimo balansą su 
28 milijonais sunaikintų rasų. Frfcf. George Motor© tarė žodį apie Pabalti
jo tautas. Prof. Matorė yra daug laiko praleidus Lietuvoje, teko jam joje 
10 mėn. ragauti ir bolševikų kalėjimo duonos. Jis yra didelis mūsų tautos 
simpa^ikas, vedus lietuvaitų. Energišku, skambiu tonu jis nušvietė Baltijos 
tautų tragediją ir kovingųjų pajėgų ryžtą išsivaduoti nuo vergijos. Savo 
kalbą jis užbaigė įsitikinimu, jog tylos sąmokslas ligi šiol gaubus Balti
jos tautų likimą anapus plieninės uždangos turi pagaliau pasibaigti.

Po Matorė kalbėjo lenkų, rumunų, jugoslavų, vengrų tautų atstovai. 
Netrūko kalbėtojų ir iš prancūzų pusės. Jie v is i; pasirinko kovos už laisvų 
šūki. Paskutinį Žodį paėmė Gautherot, pasiūlydamas sekančią rezoliuciją: 

"Visuotinai įrodyta, kad dabartįnis sovietinis režimas pažeidžia 
elementariausias žmonijos teises; pačioje Rusijoje jo aukos skaičiuojamos
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dešimtimis milijonų; rytinėj ir centrinėj Europoj jo doainacija naikina 
teisėčiausius tų tautų rezistencijos sąjūdžius ir gudo geriausius patrijo- 
tus, kaip Michailovičius, kaip vakar Nicola Petkovas, kaip rytoj, be abejo, 
Julius Maniu; pastaroji Varšuvos deklaracija ir naujasis Belgrado biuras, 
veikiąs pagal Kremliaus įsakymus, tuo pačiu likimu grąsina Vakarių Europai; 
visas'pasaulis yra. graužiamas komunistinių partijų: šios Trečiojo Internacio
nalo "trečiosios kolonos" išdavinėja kiekvienos tautos interesus raudonojo 
imperializmo naudai.

Ryžtingai jungdamiesi su visais herojiškais piliečiais, kurie pasi
rinko laisve, Paryžiaus Wagram salės aanifėst antai, didžiosios tikrųjų pran
cūzų daugumos nuotaikų reiškėjai, iškilmingai pareiškia, kad tik sustabdy
mas Kominternn ir jo išperų propagandas ir ateveiksmas prieš komunistų an- 
tihacionalines ir antisocialines užmačias gali laiduoti civilizacijos ir 
visuotinės taikos išgelbėjimą,". >

Po 12 vai. mitingo dalyviai išsiskirstė. Nieko nepadėjo komunistų 
demaršai vyriausybei, plūdimas per spaudą, manifestacijos ruošimas ir net 
smurto veiksmai. Kovon už Europos tautų laisve išėjo kilnūs vyrai. Wagram 
sd- ės mitinge buvo nuplėšta "geležinė uždanga" ir pasauliui parodyta nuoga 
bolševikiška teisybė.

AMERIKA.

Ateinanti žiema nulems DP likimą, 
pareiškė senatorius J. Howard Mc Grath, neseniai sugrįžus iš Europos, kur 
aplankė lįj DP stovyklų Vokietijoje. Jis pasiūlė sudaryti komisiją, kuri at
rinktų tinkamiausius tremtinius Amerikos gyvenimui. Jo nuomone planas būtų 
dabartinio imigracijos įstatymo ribose. Senatorius spėja, kad šią problemą 
Kongresas svarstys reguliarios sesijos pradžioje. Savo pasiūlymą jis pareiš
kė per radiją. Jo pareiškimu, tremtiniai siekią demokratinio gyvenimo, mei
lės ir darbo laisvėms institucijoms.

Ir Amerikos legijonas už DP įsilei
dimu. Iš Indianopolio pranešama, kad Amerikos Legijono tautinis vykdo
masis komitetas atsisakė priešintis Europos išvietintųjų asmenų įsileidimui 
į JAV. Komitetas pataria įsileisti tam tikrą ribotą išvietintųjų asmenų 
skaičių. Komitetas priėmė rezoliuciją, paruoštą Legijono Ameri'konizmo ko
miteto, kurioje prašoma DP problemą išskirti is "bendrojo emigracijos ob
jekto" ir ją "traktuoti, kaip ypatingą bėdos atvejį, įtraukiant ir humaniš
kumo re ik aiavimus".

Komisijos pirmininkas James E. Green pareiškė, kad ši akcija jokiu 
būdu nenorinti pakeisti legijono tradicinės politikos - trukdyti normalių 
kvotų emigracijos išplėtimą, /"Ž" Nr. 46/

Rooseveltienė gina pabėgėlius. Lapkr. 
p d. Jungtinių Tautų posėdyje, rusams puolant Strattono projektą isileisti 
400,000 Dp į JAV i r kaltinant, kad DP į Ameriką tik dėl jų raumenų ir dėl 
darbdavių ineteresų, Eleonora Roosevelt atsakė, kad rusų užmetimai yra vi
siškai neteisingi. Taip pat buvo atmesta. Sovietų S-gos pravesta kritike 
amerikiečių administruojamoms DP stovykloms Vokietijoje ir Austrijoje, Ru
sų delegatas kaltino JAV, Angliją ir Prancūziją, kad jos įkurdinančios DP 
tokiuose kraštuose, kur jie turi dirbti vergo sąlygose. Roosevelt, atsaky
dama į visus priekaištus, pasisakė prieš sovietų rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama, kad "kvislingai, karo nusikaltėliai, gyveną sąjungininkų stovy
klose, kuriose yra iš viso daugiau negu 4OO.OOO sovietų piliečių, vengią re
patrijuoti ir kad jie būtų grąžinti,

...... ..  -o . - ..
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Metinis BALE o seimas. Lapkr. 5-o dienomis New v 

Yorker viešbuty buvo susirinku apie 75 BALFo skyrių atstovei 20 BALFo 
direktorių ir svečių apsvarstyti BALFo veiklą ir ateities planus. Posėdį 
atidarė pirm. Dr. Končius. Seinų sveikino kardinolo Spellman atstovas Swan- 
strom, vadovaująs katalikų pabėgėlių komitetui ir neseniai lankąsis Europo
je. Kons. Daudžvardis iškėlė reikalų parodyti daugiau sumanumo, i ši svar
bų darbų-įjungiant didesnes ar mažesnes liet, organizacijas ir pavienius 
asmenis.

Iš vadovybės pranešimų paaiškėjo, kad viso1 pajamų turėta 233,624,10 
dol. Administracijos išlaidos - 36.575, 90 dol.

Adv. Jurgėla kalbėjo imigracijos ir tremtinių įkurdinimo reikalu. Pa
tarė daug reikšmės suteikti Strattono biliaus pravedimui ir jau ruoštis. 
Imigracijos ir tremtinių įkurdinimo klausimų planuoti sudaryta speciali ko
misija.

į BALFo direktoriatą išrinkti: I. Zlbavičius, J. Bulevičius, adv. Ba- 
gočius, N. Gugienė, St. Gegužis, Kun. J. Končius, V. Količienė, T. Matas, 
Pivariūnas, Keblaitienė, Michelsonienė, J. Turnyla, N.. Hastenis, A, Tre
čiokes, A. Olis, S. Tamošaitis, L, Šimutis, K, Vilniškis, M, Zujus ir A. 
Žilinskas.

Lenkai reikalauja Lenkijos ir Lie
tuvos nepriklausomybės. Spalių 26 d. Manhattan Center New Yorke įvy
kusioje, lenku kongreso suruoštoje įspūdingoje manifestacijoje tarp 6.o‘oo 
dalyvių matėsi ir Pabaltijo kraštų piliečių. Kongreso priimtoje rezoliuci
joje tarp kitko sakoma: "Mes esame giliai įsitikiną, kad pastovios ir tei
singos taikos galime- tikėtis tiktai išlaisvinus Lenkiją Lietuvą, Latviją, 
Estijąj Slovakiją ir kitas Europos vidurio ir rytų tautas, tuo’‘būdu atimant 
imperialistiniam komunizmui jo ofenzyvines pozicijas Europoje," 
New Yorko Lietuvių Tarybos vardu kalbėjo kun. J. Balkūhas, pareikšdamas, kad 
Sovietų Rusija yra tikroji karo kaltininkė, pasidalinusi su Hitleriu Lenkiją 
ir Pabaltijo valstybes.

New Yorko gubernatorius Thomas E. Dewey, negalėdamas tuo metu mani
festacijoje dalyvauti, atsiuntė ilgų raštą, kuriame pareiškė renius Lenkų 
Kongreso idėjų ir jos kovos Šukius.

ŠVEDIJA.

Korespondencija iš Lundo. Lundo ir Malmd 
lietuviai švąs bendras Kūčias. Kūčių šventės reikalui apsvarstyti L.D.Š, 
Lundo-Malmb skyrius lapkričio mėn. 23 d. padarė susirinkimų, kuriame apsi
sprendė švųsti Kūčias visi drauge^ tam reikalui įmokėdami atitinkamą mo
kestį. Nuo seniau gyvenantiems Skanėje lietuviams šis nutarimas nebuvo nau
jiena, nes kiekvienais metais buvo praktikuojama, kiek galima, visiems bū
ti prie bendro Kūčių stalo, pasidalinti Kūčių plotkele, pabūti šventumu 
ženklintoj nuotaikoj. Šį kartą tatai vyksta kiek skirtingai, nes bendras 
Kūčių laikymas daromas pagal iš anksto padarytų nutarimų ir susiorganiza
vus. Kūčioms rengti yra. išrinkta komisija.

į šias Kūčias kviečiami lietuviai ir iš artimesnių apylinkių. Tiki
masi, kad tai bus gražus lietuviškas subuvimas. ‘

Susirinkime buvo svarstyta ir reikalas, kokia proga ir kuriems šve- 
dų asmenims pareikšti padėkų bei pagarbą už čia, šiame krašte, turimų 
globų; karaliaus Gustavo V -30 40 metų karaliavimo sukaktis gali būti tin
kamiausia proga jį lietuvių vardu pasveikinti. Šį reikalų susirinkimas pa
vedė valdybai, o per ją C. Valdybai. ‘

Skyriaus Valdybos adresas: Vytautas Meilus, Bergsgatan 2-II Malmb.
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SVEIKIEJI RAŠO

SOVIETŲ KELIAS Į VALDŽIĄ? ■ '
„ / Autorius Boris Shut, N. Zeitung, Nr. 39/

Pries 30 metų -1917 m« lapkričio 7 d. - Kronstaro jūrininkai puolė 
Petrąpilio Žiemos rumus, padėdami 'bolševikams paimįi valdžią. Prieš aštuone
tą menesių rusų tauta buvo nuvertus! 300 mėty, valdžiusią Romanovų dinastiją 
ir sudariusi laikinąją vyriausybę. « v

Savo trumpo valdymo metu si vyriausybė buvo ęuteikusi žodžio ir spau
dos laisvą, panaikinusi oaro laikų religinius suvaržymus, legalizavusi prof eo
sines sąjungas, pripažinusi Lenkijos nepriklausomybę ir panaikinusi slaptąją 
policiją. Per keletą dienų po Nikalojaus II abdikacijos iš Sibiro kalėjimų 
buvo paleisti visi politiniai kaliniai. Visuotinė laikinosios vyriausybės 
amnestija sugrąžino į Petrapilį iš Zuericho Leniną, iš New Yorko Trockį ir 
iš Sibiro Staliną. Bet laikinoji vyriausybė nenorėjo tuojau pasirašyti su 
kaizerine Vokietija separating taiką ir tuojau pat paskelbti žemių išdalini
mą ūkininkams. Daug kartų-ji. atidioliojo.iy.rinkimus konstituantos, kuri - 
su tuo sutiko visos partijos - buvo vienintėlėykompetentinga sprąsti apie po
litinę Rusijos ateitį.. Greitos taikos, žemės išdalinimo ir konstituantos su
šaukimo pažadais bolševikai ir galėjo laimėti valdžią.

1917 m. lapkr. 8 d. rytą skabomis sušaukto tarybų kongreso atstovai 
išgirdo, kad naujoji vyriausybe, kurios liaudies komisarų tarybos pirmininku 
buvo Leninas, yra suareštavusi tiek socialistus* tiek buržuazinius laikino
sios vyriausubės ministerius. Po to kilusį.sąmyšį'gyvai pavaizduoja Amerikos 
komunistinis rašytojas John Reedj. kuris dabar yra palaidotas Kremliaus mūruo
se. Savo veikale "Dešimt dienų, kurios sukrėtė pasaulį'^ Reed rašė: ."Stambus 
ūkininkas, kurio barzdotas veidas buvo perkreiptas įtūžimo, užžengė ant kal
bėtojų tribūnos ir smogė kumštimi į prezidiumo stalą" Mes socialrevoliucio- 
nieria.i reikalaujame tuojau pat paleisti Žiemos rūmuose kalinamus socialistus 
ministerius. Draugai,_ar žinote, kad.keturi draugai, kurie savo gyvybę ir 
laisvų aukojo, kai grūmėsi su carine tiraaija, Petro-Povilo tvirtovėn,’ isto
riniai! laisvės karstau, įmesti?

Kitą dieną, 1917 m. .lapkričio 9, Leninas pasirašė įsakymą, kuriuo bu
vo suvaržoma spaudos laisvė. "Kiekvienas žino',' sakome^tame istoriniame doku
mente* "kad buržuazinę spauda yra galingas ginklasburžuazijos rankose-. Tokiu 
kritišku laiku, kaip sis, kada'-darbininkų ir ūkininkų vyriausybė tik susida
rė, yra negalima palikti priešo rankose ginklą, kuris ne mažiau yra pavojin
gas, kaip bombos ir kulkosvaidžiai." ’ . ' " . • •

1917 lapkričio 17 d. iš Lenino kabineto pasitraukė penki bolševiki
niai komisarai:"Mes’esame nuomonės" pareiškė jie, "kad yra reikalinga sovie
tuose sudaryti / • visų socialistinių partijų vyriausybę.. .alternatyva su
daryti grynai buisevikinę vyriausybę., kuri gali išsilaikyti tik politinio te
roro priemonėmis!!

Gruodžio 1 d, visi nebolševikiniai laikraščiai, išskyrus M. Gorkio 
"Novaja Žizn" ir socialrevoliuęionierių "Dielo Naroda" buvo uždaryti. Kai ku
rie socialistų nelegalus lapeliai tarpais dar pasirodė, bet kelių mėnesių bū
vy visi nutilo.

Tuo metu Lenino liaudies komisarų taryba ėmėsi tolimesnių pasiruošimų 
konstituantai sušaukti. Rinkimų dieną, 1’917 m. gruodžio 25, bolševikų rinki
miniai lapeliai rašė:"Aštuonis ’mėnesius dvarininkų ir kapitalistų Kerenskio 
vyriausybė darė, ką tik galėjo, konstituantos susirinkimui sutrukdyti, nes 
jie žinojo, kad konstūtuanta atsikreips prieę juos dvarų, taikos ir kitais 
svarbiais klausimais. Susilaukti konstituantos buvo galima tik nuvertus.Ke
renskio vyriausybę ir vedant darbininkus, kareivius ir ūkininkus į laimėjimą 
prieš buržuaziją". M

Gruodžio ’11 d. liaudies komisarų taryba uždarė buržuazinį konstituci
nių demokratų/kadetų^ partiją, uždraudime buvo sakoma;"Konstituaucoj nėra y 
vietos liaudies priešams kapitalistams ir dvarininkams. Kraštas gali būti ie-
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gelbėtas tik konstituantos, kuri bus sudaryta iš dirbančiųjų masių atstovų? 
Kitas įsakymas, tų pačių dienų pasirašytas Lenino, Trockio ir Stalino, įsakė 
guimti kadetų vada. Trockis pareiškė:"Prancūzų revoliucijos metu padoresnius 
žmones, kaipjkaderai, dėl jų opozicijos liaudžiai jakobinai giljotinuodavo?

Kai is visų Rusijos dalių pradėjo plaukti rinkimų duomens, bolševikų 
linija staiga pasikeitė."Visų atspalvių aiktirevoliucionieriai šaukia apie 
konstituantų"rasė 191.7 ra. gruodžio 15 d. "Izvestijos", "bet mes esame istori
nius duomenis citavę ir įrodę, kad demokratai niekad atstovų susirinkimams 
nenusilenkiaS Naujai krypčiai buvo rimtas pagrindas. Galutiniai duomens rodė, 
kad iŠ 36 milijonų rinkimuose dalyvavusių rusų daugiau kaip 20 milijonų bal- 
gavo už socialrevūliucionierius, o u z bolševikus.vos 9 milijonai ir uz bur
žuazines partijas apie b- milijonai, taigi didžiulė dauguma rusų tautos, nusi
sukusi nuo bolševikų, kaip ir nuo buržuazinių partijų, pasisakė už demokrati
nius parlamentinius socialistus. .. ,

Leninas taip pat atitinkamai laikėsi i Gruodžio JI d. čekai, vėliau 
vadinamai GPU, dar vėliau NKVD ir šiuo metu MVD, Į917 gruodžio 20 g./įsteig 
tai slaptajai policijai, buvo įsakyta suimti- laimėjusios partijos vadų Šer- 
novų ir socialdemokratų-vadų Ceretellį.

1918 m. sausio 18 d. bolševikai,su kulkosvaidžiais išvaįkė yįenų viešų susirinkimų, sušauktų konstituantos sušaukime proga. Numatydami galimų“apsu
pimų ir elektroj išjungimų, vsocialistų atstojai į Tauridos rumus susirinko ap
siginklavę sumuštiniais ir žvakėmis. Bet bolševikai buvo geriau^ginkluoti: sa
lėse, koridoriuose ir galerijose buvo prigarmėję ginkluotų Kronštato jūrinin
kų, latvių kareivių ir raudotcgvardiecių. Kai konstitucinis susirinkimas 237 
balsais prieš 136 atmetė pasiūlymų^savo įegislatyvinius įgaliojimus perleisti 
Lenino'vyriausybei, bolševikinė mažuma išėjo iš salės. Naktį, aidint trukdan
tiems šūviams ir šautuvų buožių smūgiams į grindis, socialistinė dauguma pas
kelbė "demokratinę - federatyvinę respublikųį' panaikino privatinę žemės nuo
savybę ir nutarė sušaukti tarptautinę socialistų konferencijų, "kurios tiks
las - sukurti visuotinę demokratinę taikų? Dviem valandom praslinkus, sovie
tų įsakymu konstituanya buvo paleista. Kai 1918 m. sausio 19 d. atstovai po 
pietų dar bandė kartų susirinkti Tauridos rūmuose, jie ginkluotų sargybų bu
vo neįleisti. ' ,

Kokiais sumetimais bolševikai konstituantų šaukė? Trockis buvo nuomo
nės, kad padaryta klaida; Stalinas vėliau tvirtino, kad-sušaukimas palengvi
nęs "priešingoms masėms įrodyti, kad-toki parlamentai turi būti paleisti, tai 
palengvino jų sugriuvimų ir buvo dar viena vinis buržuazinio parlamento kars
tui'.' ’ „ 4

Truputį kitaip"žiūrėjo žinomas rusų rašytojas ir ilgametis Lenino drau
gas Maksim Gorki. 1918 m. sausio 22 d. jis rašė: "Beveik šimtų metų geriau
sieji iš rusų tarpo apie šių dienų svajojo. Konstituanta jiems išrodė politi
nė priemonė, kuri rusų demokratija įgalins laisvai savo valių reikšti. Tūks
tančiai iš inteligentų tarpo, dešimtys tūkstančių darbininkų.ir ūkininkų .<■“ 
yra Jjaįėjinjuose mirę, pakarįi ir sušaudyti už Šių svajonę.Upės kraujo pralie
ta uz šių šventų idėjų. Ir šiandien, kai.tikslas 'pasiektas ir demokratija pa
kyla džiūgaut, "liaudies komisarai" įsakė šaudyti.. Reikėtų nepamiršti, kad 
tūlas tų "liaudies komisarų" savo gyvenime primyktinai yra^dirbantiesiems 
kalbėjęs apie reikalų kovoti už_konstituantos sušaukimų. As klausiu "liaudies 
komisarus", tarp kurių turėtų būti garbingų ir išmintingų vyrų, ar jiems aiš
ku, kad vartoja prrsspaudų prieš rusų demokratijų ir naikina revoliucijos 
vaisius".

Po trijų metų Kronštato jūrininkai sukilo prieš tuos vyrus, kuriems 
jie pagelbėjo paimti valdžių. Ligi to laiko Lenino rėžimas sunaikino baltųjų 
armijas, kapitalistus ir dvarininkus. Vis dėl,to 1921 m. pradžioj vidurinėj 
Rusijoj prasidėjo_ūkininkų sukilimai ir Petraęilyj streikai. 1921m. kovo 1 d. 
15 000 Baltijos jūrininkų ir darbininkų suruošė Kronštato tvirtovėj masinį 
susirinkimų. Jie reikalavo slaptų sovietų rinkimų, laisvų profesinių sųjungų,
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žodžio ir spaudos laisvės darbininkams ir ūkininkams, paleisti kalinčius so
cialistus ir atšaukti komunistinius'būrius, kurie kaimuose javus rekvizavo. 
Sukilimui vadovavo jurininkas Petrišenko/Maskvos apšauktas "oaro generolu*’/. 
w Kai vienas pulkas nepaklausė įsakymo pulti Kronštatų> buvo vietoj su
šaudyta kiekvienas desimtas vyras. Tada buvo surinkti kandidatai į komunisti
nius karininkus ir specialūs čekes daliniai Kronštatui pulti. Kovo 8, tarp
tautinę darbininkės moters dienų, Kronštato jūrininkai kreipėsi į pasaulį su 
tokiu atsišaukimu: Tarp patrankų griausmų ir granatu ugnies, kuri darbo liau
dies priešų komunistę į mus atkreipta^ mes kronstatiečiai siunčiame jums, pa
saulio darbininkės moterys.,mūsų broliškus sveikinimus iš sukilusio raudonojo 
Kronštato, laisvės salos".

Astuonias dienas kietai, puolė komunistiniai daliniai, remiami raudo
nosios armijos aviacijos ir artilerijos, kol krito revoliucijos.tvirtovė. 
"Kronštatas šiandien krito’,' rasė 1921 m. kovo 17 d, vienas stebėtojas."Tūks
tančiai negyvu jūrininku ir darbininku guli gatvėse. Vyksta visuotinis be
laisviu ir įkaitų žudymas".

Bolševiku valdymas buvo užtikrintas./Žiburiai"/
Lietuvos kančia Saukiasi keršto _ „ ,

v -Šitaip Haagoįf tarptautinės teisės akademijoj studentai pareiškė bol
ševiko Krylovo paskaitos metu. Visas tas įvykis plačiai aprašomas Belgijoje 
prisiglaudusiu. leųkų savąitraštyje "Orzęl Bįaly"Nr. 4-1.

Tarptautines ’teisės akademija Haagoj įsteigta 1924 m. Šįmet ji vėl pir 
mų kaitų po karo pradėjo, studijas. Tarp tautų teisės dėstytojų'yra pasaulio 
įžymybės: Lauterpoch, Bourquin ir kit. Tarybų. Sąjungos atstovas į tarptauti
nį teisingumo tjibunolų Haagoje Sergijus Kryįov buvo pakviestas paskaitų. Jis 
skaitė "Rusų pažiūra i'tarptautinę teisų", iš viso šiemet studentų yra ketur
gubai daugiau, .kaių bet kada seniau; atvyko studijuoti net iš^Viet-Namo, iš 
anapus geležinės uždangos nebuvo rusų ir jugoslavų, o lenkų, čekų, vengrų ir 
kt. buvo net po dvi grupes: politinių emigrantų ir iŠ anapus. Krylovo paskai
tų pasiklausyti suėjo visa profesūra, daug advokatūros ir žurnalistų. Visiems 
buvo įdomu,, kaip bolševikas aiškins, sakysime, tokius pašius elementariausius 
tarptautinės teisės-dėsnius; valstybių suverenumas, teritorijos integralumas, 
sutarčių nepažeistinumas ir t. t. Triukšmas, kuris kilo paskaitos metu, Ran
gos akademijoje dar negirdėtas. Studentai ėmė švilpti, kojomis trypti, net 
gi ramūs prancūzai šaukė "melas".. Haagos akademijos tvarka, prelegentų gali
ma užklausti, paskaitų ciklui pasibaigus, per seminarų. Krylovui oponuojan
čių susirado net apie 20 studentų. Pirmieji Krylova puolė prancūzai. Visų v 
pirma užklausta apie Ribbentropo-Molotovo.sutarį, po.to apie agresijų prieš 
Lenkija ir Suomijų. Ypač auditorija užvirė paklausus apie agresijų prieš Pa
baltijį. Nepaisydamas triukšmo, Krylov gausiai cituodamas komunizmo vyrų kal
bas, ėmė aiškinti, kad Lietuva, Latvija ir Estija pačios per rinkimus pasisa
kė už tarybinę santvarkų. Auditorija beklausydama suktų atsakinėjimų, tiek 
■įkaito, kad seminarų teko nutraukti.

Po kelių dienų akademijoje buvo išplatintas rotatorium atspausdintas 
viešas pareiškimas. Pareiškime,, tarp kita ko, sakomaį v

"Mums; dedas, kad, ., vienu balsu visų studentų išreikšta opinija pasirem
dami, galime^apgailestauti, kodėl Krylov apsiriboj o.tik bolševikine doktrina 
ir visai neužsiminė apie praktikų, nes tarp tarybinės^doktęinos ir praktikos 
yra neperžengiama praraja. Savo demokratine ir humaniška išore patrauklių tei
sinių sąvokų panaudojimas tam, kad jų šešėlyje būtų, kuriama visai priešinga 
santiarka, paremta kuo tobuliausios formos politiniu.teroru, veda prie to, 
kad milijonų .žmonių sųmonėje iš viso sugrianamas tikėjimas teisingumu ir.tei
se".

Toliau pareiškime kai kurie tarptautinės teisės ir teisingumo dėsniai
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sugretinami su komunistine praktika:

1."Taikos bei tarptautinio bendradarbiavimo puoselėjimas" komunistinė-' 
j-e praktikoje yra tai nuolatiniu riaušių ir nerimo visame pasaulyje kėlimas 
per "tautines" komunistines partijas, kurio be išimties yra Maskvos tarnybo
je; beto atsisakymas dalyvauti konferencijose, kur svarstomas ūkinis pasau
lio atstatymas. Patys komunistai nevažiuoja ir kitu,' satelitiniu valstybių 
neleidžia, pvz., taip atsitiko su Lenkija ir Čekoslovakija.

•. 2. "įsipareigjoj imas lygybės principu palaikyti ekonominius ryšius". 
Praktika: iki visiško sugriovimo nežmoniška eksploatacija savo įtakos sferos 
valstybių tautos gėrybių. Tipiški pavyzdžiai: Rumunija, Vengrija, Bulgarija. 
M 3."Valstybių teisiu lygybės ir jų suverenumo pripažinimas ir nesiki
šimas į kitų valstybių, viaaus reikalus!' Praktika: savoyįtakos sferos valsty
bėms marionetinių vyriausybių primetimas jėga. Veltui šiandien beieškoti 
skirtumo tarp tarybinės Kaukazo respublikos ir tarp Lenkijos, Rumunijos, Ven
grijos valstybių suverenumo ir nepriklausomybės.

4. "Tarptautinių sutarčių gerbimas". Praktika: bet kurių tarptautinių
įsipareigojimų netesėjimas, nes sąvokos "demokratija" ir "laisvė" komunizmo 
žodyne yra diktatūros ir vergijos sinonimai. v

5. "Svetimos teritorijos nepažeistinumas". Praktika: sutartimi is 1939 
m. rugpiūčio 23 d. Hitlerio paskatinimas brautis į rytus ir į vakarus nuo 
Vokietijos.

6. "T
v a 1 s t y

,ųtų apsisprendimo teisių pagerbimas". Praktika; P a b a 1 t i j o 
bių- Lietuvos, Latvijos ir Esti

jos - okupavimas ir tautų v a 1. i o s k 1 a s to
ji m a s , brutalia jėga vykdant tariamuo
sius plebiscitus...

Pareiškimo pabaigoje sakomą:"Šit, trumpai, tie priedai, kuriuos norė
jome pridurti prie p. Krylovo skelbiamų, dėsnių.»." Krylov į komunizmo vadų 
lūpas įspraudžia, girdi, gražius žodžius, bet jų nesuderiną su tų pačių vadų 
elgesiu."Krylov atsargus. Tačiau jei atsargumas yra gudrybės motina, tai nuo
širdumas - pagrindinė tiesos.sąlyga. 0 elementarioji teisininko pareiga ir 
jam žmonių reiškiamo pasitikėjimo pateisinimas yra ieškoti ir surasti tiesą. 
Galimas‘dalykas, kad Šie "buržuazinės epochos" principai jau nebegalioja nau- 
jajai/komunizmo/ religijai, kuri siekia to, kad tiesa būtų paremtą melu, o 
kilnumas - klasta. Mes tačiau netikime komunistinėms tiesoms.ir išdrįstame 
ginti savo įsitikinimus", - taip baigiamas Haagos tarptautines teisės akade
mijos studentų pareiškimas. /"Tėviškės Garsas"/

, , KODĖL TYLITE JUS... „
/Elta/ Prancūzų elito sluoksniuose plačiai skaitomo dvisanaitinio žur

nalo "Revue Farlamentdire" redaktorius Henri de Chambon spalių 15 d. numery 
prisimena savo kultūrines misijas į Baltijos kraštus ir papasakoja miniatiū
rinį epizodžiuką - kaip jį sujaudinu vienos jo lankytos gimnazijos mokiniai, 
?er improvizuotą priėmimą spontaniškai sugiedodami jo tėvynės himną - Marse- 
ietę. H.ade Ohąmoon karčiai pagtebi, kad Balįijos tautom išsipildė niūrūs 

Marselietės žodžiai - "p r i e s mus iškelta kruvina 
tironijos vėl i.ava... Girdite, kaip po mūsų kaimus stūgauja 
žiaurūs kareiviai, jie išplėšia iš mus rankų ir smaugia musų vaikus ir mote
ris" ... Autorius savo trumpą straipsnį baigia jautriu kreipimuos! į prancū
zų sdžines ir širdis: v ■ -

"Ar nūn liksit kurti ir nebylus jus, palikuonvs Didziosios/Napaleono/ 
Armijos karių, kurie pirmieji buvo užsimoję duoti tom tautom laisvę?.. Jus, 
anūkai lSjO^ir 194-8 metų .vyrų,, kurie visoj Europoj sėjo tautinės .nepriklau
somybes ir žmonių brolybes idėjas? Jus, 1914- m. kariai, kovėsi dėl visų pa
vergtų išlaisvinimo ir savo pergale įgalinę Baltijos valstybių nepriklauso
mybę? Jus, prancūzų pogrindžio - maquis - kovotojai, solidarus su gavo bro
liais liętuviaįs, latviais ir estais, nes ir jie kovoja dėl tos pačios bylos 
ir tų padų idėjų, kurios yra ir turi būti jūsosios?
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Ar nūn liksit kurtūs ir nebylį jūs, prancūzu respublikonai ,ir demokra-y 

tai, kurie teisingai sukilote pries žiaurumus, padarytus mūsų^zemeje, Vokieti
joj ir kitur, bet šaltai stebit Žudymą ir trėmimą tūkstančiu žmonių,. kurių 
vienintelis nusikaltimas yra jų troškimas laisvės ir nepriklausomybes savo tė
vynei? Kodėl tylite jūs, socialistai, kurie savo partijos rinkiminiame mani
feste prancūzu tautai sakote:’'Pasaulis nebus laisvas, ykol bus prispausta bent 
viena tauta"?Nejaugi priespauda kitame kontinento krašte jūsų akimis jau nebe 
priepauda? Kodėl tylite jus, krikščionys demokratai, kurie skelbiatės esą dva
siniu vertybių gynėjai? Ar tos vertybės ne tokios pat visuose kraštuose ir ar 
Kristaus mokslas ne universalus? Nejaugi jūsų vis^ysmegenis.taip iskepino Sta
lino saulė, kad jau jus nebenuvokiat, kas darosi už- geležinės uždangos?

Jeigu taip tikrai būtų, beliktų nevilties apimtiem nuleisti rankas ir 
nieko nebesitikėti iš ateities, kuri negalės būti graži, jei nebus pagrįsta 
teise, teisingumu ir visų žmonių laisve". .

Henri de. Ohambon yra išleidęs knygą "La Tragedie des Pays Baltiques".

LIETUVIAI ĮTEIKS MEMORANDUMU JTO
/Elta/ Tokia antrašte.pirmame, puslapyje įsidėjo "Basler Nachrichten 

/19V.11.6/ AFP žinia: . , , .
"Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo Komitetas treciadienį/lapkricio 

5 d./ įteikė JTO generaliniam sekretoriui Trygve Lie memorandumą, kuriame at
vaizduota liūdna. Sovietu okupuotos Lietuvos padėtis ir sovietų vyriausybe,kal
tinama naudojanti organizuotas bandas, kovojančias pries rezistencinį judėji
mą ir terorizuojančias visus Lietuvos gyventojus". _ . . ,

Iš tikrųjų tokia nota buvo įteikta ir j oje.vaizduojamos dideles dabar 
vykstančios iŠ Lietuvos deportacijos ir baisi padėtis išvežtųjų į Rusiją.

Kadangi panašus Lietuvos memorandumas, pereitais metais įteiktas gene- 
faliniam. sekretoriui, buvo pakištas po.šlia gelumbe, tai šiemet tuo pačiu rei
kalu visos trys Pabaltijo tautos įteikė dar bendrą memorandumą pačiam JTO pir
mininkui. ..

Panašus apie žmonių persekiojimą memorandumas nesenai buvo įteiktas 
ir “valstiečių internacionalo" vardu. ' r '

"Lietuvos intelektualų naikinimasn-tokia.antrašte švedų konservatorių 
"Svenska Dagbladet"/1947.XI.10/ praneša a^ie minėtąjį VLIK’oymėmorandumą JTO' 
generaliniam sekretoriui ir daugiau kaip šimto eilučių pranešime.atpasakoja 
jo turinį, paduoda faktinius bei statistinius lietuvių persekiojimo duomenis 
ir ištisai cituoja VLIK’o memorandume paduotus is Sibire pasprukusių tremti
nių liudijimus apie sovietinės tremties tikrovę. Pagal "Svenska Dagbladet? 
VLIK’o mem~me reikalaujama, kad JTO Visuma arba-kiti kompetentingi.tos orga
nizacijos organai lietuvių persekiojimą sovietų okupuotoj jų tėvynėj įrašytų 
į savo darbotvarkę ir padarytų nutarimų apsaugoti lietuvių pilietines teises 
bei laisves, kurias laiduoti.JTO yra apsiėmusi. f

^Red. p a s t a b a.' minimą^"Svenska Dagbladet" straipsnį plačiai ci
tuoja šveicarų "La Tribune (te Geneve’ savo lapkričio 1J d. numerio straips- 
nyje"Lietuviai 1 eksterminacijos keįyję’ kreipiantis į JTO'.' "La Tribune de.Ge
neve" savo straipsnį baigia siais žodžiais;"Js mūsų pusės, mes esame kalbėję 
su vienu deportuotuoju, kuris dėka galįngo užtarimo Maskvoje turėjo galimybę 
ištrukti po dviejų metų, praleįstų Petčioros stovyklose.Visa, ką dar būtų 
galima pridurt, yra tai, kad ištrukusiojo pareiškimai visiškai patvirtina 
Lietuvių lęlaisvinimo Komiteto raportą. Bolševikų rėžimas yra visiškai pasie
kęs tą neišpasakytą siaubą kaip ir naciai Buchenwalde, Auschwitze, Dachau ir 
Belzene".

. Šio straipsnio proga mūsų §įjaityt°jasvSvęicarijoje rašo: "Mums čia buvo 
didele staigmena.Reklaminį laikraščio lapą užėmė vien šitas užvardinimas.«. 
Malonu buvo ne tik skaityt - svarbiau tai, kad parašė, ką lig šiol Šionyks- 
Čiai laikraščiai labai retai darydavo'.'««
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SOVIETAI^NOREJO SUSTABDYTI KALBĖTOJUS ŠVEDŲ RADIOFONE

Š.m. lapkričio 21 d. švedę*radiofone buvo minimos 1917 m. revoliucijos 
30 metę sukaktis..Pakviesti buvo sesi kalbėtojai, tarp kuriu keturi rašytojai, 
du komunistuoju ir du seniau buvę gana*ružavi socialistai, tai norvegu žymu
sis lyrikas Arnulf Overland ir viena iš Švedijos prozinio meno viršūnių - By- 
vind Jobnseon/tarp kitko abu Šie rašytojai švedę kultūrininku buvo siūlomi J 
į šiemetinius Nobelio laureatus/• Rūstį ambasada Stockholme raštu kreipėsi į 
Švedijos užsieniu reikalu ministeriją,, reikalaudama, kad radiofono direkcija 
neleistu kalbėti Overlanaui ir Johnssonui*.kurie d a a r pries,Sov. Są
jungą nusistatę* Žinoma, niekas is to neišėjo - abu rašytojai kalbėjo atvi
rai iš širdies, 0 štai kas Sovietu ambasadai nepatiko: *

Overlandas savo kalba pradėjo sakydamas, kad komunizmo programa žadė
jo politinę ir ekonominę laisvę ir ta pačią teisę visiems žmonėms ir tautoms. 
Niekas neturėjo kitę skurdo pranašauti. Darbininkai ir ūkininkai turėjo būti 
ponais ant savęs. Visę žodžiai turėjo būti išgirstami, kiekvienas balsas, 
saukiantis teisybės, neturėj o nuaidėti veltui. , _ x .

"Revoliucija laimėjo ir papunkčiui apvylė musę laukimus. Žemė buvo*ko- 
lektyvizuota. Pramonė suvalstybinta. Bet ir Rusijoje direktorius uždirba šim
tą kartę, daugiau negu darbininkas. Ekonominė laisvė teękzistuoja tik aukšta
jai klasei, darbininkai neturi teisės nieko pasakyti dėl savo interesę. Jie 
baudžiauninkai ię dabar kaip ir pirma. Organizuota politinė opozicija laiko
ma sąmokslu prieš valstybę ir baudžiama. Laikoma slaptoji policija, kuri už
nuodija visą, valstybę, ir atlygina už niekšiausią įdavimą,. Policija priverčia 
savo aukas prisipažinti jas visaip kankindama, kaltinamieji išanksto nutei
siami mirti, neduodant progos jiems apsiginti. Milijonai zmonię koncentraci
jos stovyklose, kurios nė kiek negeresnės už buvusias vokiecię.

Sovietę Sąjunga, jei ir ne formaliai, tai faktinai, varu priverčia 
kaimyninius kraštus įsivesti diktatūrą,. Visa tai praveda tais pačiais meto
dais, kokius £ad ir Hitleris, jo SS-d°aliniai ir Gestapo naudojo. Ir tą siau
bą, įvarantį užvaldymą jie įves į visą, Europą,, jei ngbus sulaikyti. R ė v o - 
l’iucija n e d a v e kitę v a i s i ę , kurie, kabo 
kar.tuvėse, Sovietę Sąjunga vadina save socialistine bei demokratine. 
Tai nėra nei demokratija, ‘nei socializmas - tai naujas nacionalsocializmas".

"Kai prasidėjo rusę revoliucija, as buvau septyniolikos metę ir prik
lausiau sindikalistinei organizacijai, artimai jaunai socialistinei partijaijl 
pradėjo rašytojas Eyvind Johnsson. "Rusai atėjo veiksmu. Jie vartojo prievar
tę, bet sakė, kad^tuokart ji buvo reikalinga tik vienui vieną kartą, - cariz
mo policinei valdžiai nuversti. 0 paskiau buvo prižadėta įvesti laisvę. Kaip 
gį atrodo dabarSovietu Sąjungoje po ^0 metę pereinamojo laikotarpio? Kraštas 
išsivystė į pasaulio labiausiai pasižymėjusią, policinę valstybę. Tautos, pi
liečio, individo laisvė nębeęgzistuoįa Rusijoje. Viso likusio pasaulio paži
nimas menkas ten. Proletarine diktatūra spaudžia proletarus, o ne per prole
tarus. Didgalybė Rusija yra dabar pasaulio pati reakcienistiskiausia milita- 
rinė valstybė. Rusę revoliusijos paveldėtojai savo galybę ir valdytę kuria 
slapta .poliaija, kalėjimais, koncentracijos stovyklomis, masiniu zmonię iš
naikinimu, okupavimu ir pagrobimu mažę valstybię. Panašumai- tarp komęnistį- 
nės, nacistinės ir fašistinės valstybės yra daug didesni negu nepanašumai".

"Vengrija tapo policine valstybe. Komunistai ir Sovietę Sąjunga laiko 
ją savo sujungtame spaudime. Mano noras yra aprašyti komunistę penetraoijos 
metodus visoms pasaulio'tautoms,'kurios dar vis save gali vadinti laįgvomia, 
tuos metodus, kuriuos ag pats mačiau panaudojant Vengrijoje. Mano kraštas pa
grobtas nedidelės mažumos, vadovaujamos septynię yyrę, kurie šiems uždaviniams 
buvo specialiai parengti ir diriguojami tiesiai ię Maskvos" -Ferenc Nagy.
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‘ ĮVAIKIO ŽINIOS

Bendras Graikų-USA Štabas prieš 
sukilėlius •

-yra sudarytas pagal min. pirm. Tsaldario pareiškimu lapkričio 17 g. 
USA karinės misijos viršininkas pareiškimo nepaneigė tik dar pridūrė, kad 
USA karinės misijos karininkai ateityje dalyvausią operatyviniuose veiksmuo
se pries partizanus graikų vyriausybės daliniu stabuose.

"Sąmokslas" Čekoslovakijoje.
TT ir Reuter pranešimu is Pragos Bohemijoje buvo areštuoti 36 kariš

kiai įr civiliai sąryšyje su vieno sąmokslo pries vyriausybę atidengimu.Tuo 
reikalu išleistame bendram vidaus reikalu ir gynybos ministerijų komunikate 
pareiškiama, kad sąmokslininkai bu^ę ryšyje su vienos svetimos pasiuntiny
bės tarnautojais.Tardymo metu paaiškėję, kadzsuimtieji nusikalto krašto iš
davime, suteikdami svarbiu Čekoslovakijos apsigynimo paslapčių vienos sveti
mos valstybės reprezentantams^ Toli siekias špionažo tinklas esąs atidengtas.

Keliomis dienomis ankščiau buvo pranešta, kad Bęhemijoj suimta 60 
cėkoslovaku, jų tarpe keli armijos karininkai, įtarus špionaže britų naudai. 
.Dauguma suimtųjų pasisakę tarnavusiais Čekoslovakų armijos daliniuose D.Bri
tanijoj laike karo.

Pauker - Ru m u nijos už s. reik, minister®
.. . Ūkininkų partijos vado - Maniu/nuteistas kalėti lig gyyos galvos/ .:<• 

proceso metu "paaiškėjo", kad ir min. pirm, pavaduotojas ir uzs. reik, minis- 
teris - Tatarescu esąs įveltas. Procesui pasibaigus jis buoj pat buvo iš ei
tųjų pareigų atleistas, o jo portfelį peremė komunistė Pauker, pirmą kartą 
pasaulio istorijoje tapdama užsienių reikalų ministers. Dalis Rumunijos dip
lomatų, akredituotų prie Vakarų demokratinių valstybių, protestuodami pries 
įvykį atsistatydino, tarp kitų ir pasiuntinys Oslo - Vallimarescu su pasiun
tinybės patarėju - Cugler. . v

Baigus Maniu procesą, pradėtas sekantis prieš 17 jo partijos vadų, 
kurie bus teisiami karo teismo.

; Opozicija Len.kij.oje ir Vengrijoje 
ga-lutinai likviduota. ■ ■ ■ ' įa

Lenkijos ūkininkų vadas Mikolaičpkas šio mėnesio pradžioje pasiekė 
•Londoną via Rusų okupacinė zona - Berlyną?®.Jo sekretorius Korhonski po kiek 
laiko kartų su žmona atsirado vienoje pabėgėlių stovykloje Švedijoje. Mask
vos ir Varšuvos radio ir spauda dėl Mikolaicikd pabėgimo kaįtino amerikie
čius ir anglus, o Varšuvąs vyriausybė dėl Korbonskio suėmė švedų konsulą 
Dancige ir daug tuo metu uoste buvusių švedų- jurininkų. Švedų lenkų abipusis 
pasikeitimas notomis dar tebevyksta.

Kiek vėliau ir naujosios opozicijos vadas Vengrijoje atsirado vakarų 
sąjungininkų.okupuotoj Vienoj.,

Šitais paskutiniai? pabėgimais tenka skaityt bet kokios viešosios opo
zicijos pasireiškimą Lenkijoje ir Vengrijoje baigtu.-Opozicinių partijų var
dai nors ir pasilieka, taęiau joms vadovauja paklusnus "tėvo" valiai vaikai.

’Skandalingi" JTO nūtąrmai.
„ JTO Visumos susirinkimo ųi. balsų prieš o priimtą nutarimą dėl įstei- gimo"Mazosios JTO pilnaties? kurioje nutarimai bus priimami balsų daugūma, 

Sov. S-gos atstovas Višinskis pavadino skandalingu ir pridėjo, kad Sov. S-ga 
šio nutarimo nevykdys. Panašūs skandalingi ir nevykdytini.nutarimai esą 
dėl "Balkanų Komisijos",ir "Korėjos Komisijos? nors jie taip pat didele dau
guma buvo pfiimti. į

. J
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įvykiai Prancūzijoje.

De Gaulle'iui laimėjus savivaldybių rinkimus, visoje prancuzijoje pra
sidėjo komunistų.kujjstomi ir vadovaujami neramumai .Daugelyje provincijos vie
tovių gauįlistams užėmus burmistrų^vietas demonstruojanti "liaudis11 mėgino 
■bolševikišku metodu jėga gražinti šių postų netekusius komunistus. Panašios 
rūšies incidentas Marseille^yje .išsaukė miesto darbininkų generalinį strei
ku. Tuometinė Ramadier Vyriausybė Įspėjo komunistus ir demonstrantus, kad bus 
imamamasi, reikalui esant, kraštutinių priemonių tvarkai palaikyti. Tačiau 
iškilus pasitikėjimo klausimui Ramadier tesurinko labai nežymiu daugumu par
lamente ir atsistatydino.

Naujų vyriausybę mėgino sudaryti Blumas, bet parlamente nesurinko pa
kankamos daugumos? prieš balsavo ir komunistai ir desinieji.Praz. Auriol tuo
met, povnepavykusiu kreipimusi į radikalus, vyriausybę pavedė sudaryti "neži
nomam" žmogui - MR$ atstovui Schuman'ūi, kuris parlamente gavo netikėtų dau
gumų pasitikėjimo balsų - 40M- prieš 181]-.

0 tuo tarpų klastė streikai apėmė vis platesnes darbininkų mases, pa
dėtis rimtai grėsė išsivystyti į pilietinį karų. Komunistai, turėdami dau
gumų profesinėse sųjungose, stengėsi ir tebęsistengia krašte išsaukti genera
linį streiką^ Tašiau tuo metu ir profesinių sujungę vadovybėje atserado opo
zicija, kuri atskirai kreipėsi į darbininkus, kviesdama paklusti vyriausy
bei ir nesunkinti jos padėties. Schuman’a0 nepavykus susitarti su Prof, sų- 
jungų vadovybe dėl darbininkų atlyginimo, ėmėsi įstatyminių priemonių - par
lamentui pateikė streikų įstatymo pakeitimų projektų, kuriuo reikalaujama 
slapto balsavimo vietos profesinėse ^sąjungose streiko pradėjimo atveju, sabo
tažo veikimų baudimas ir streikuojančiųjų mobiįigavimas.

Rašant sias.eilutes, Parlamente"vyksta šeštadienį prasidėję debatai, 
visokiomis priemonėmis komunistinių deputatų trukdomi, krašte streikuojantro
ji ^darbininkai vienur grįžta į darbų, kitur vėl prasideda^nauji streikai. 
Tačiau visuotinio streiko komunistams, atrodo, nepavyko įžiebti. Padėtis vi
sumoje neaiški.

Neramu _i. r Italij oj.
Panašiai kaip ir Prancūzijoj komunistai rodo daug pastangų ir Italijoj 

sukurti visiškų.zchaQsų. Po"’žaibinio" generalinio streiko Milane/komunistų 
tvirtovėje/, mazesnes apimties streikai pavyksta sukurstyti ir kitur. Demons
truoju vienur kitur- sunaikina "fašistinių partijų" būstines ir laikraščių 
redakcijas. "Fašistiniai" demonstrantai tuo pačiu atsilygina komunistams. 
Vyriausybė tačiau lig šiol padėtį dar tebeguli"laikyti savose rankose".

USA paskutinisj i kariuomenes daliniai., turėję šiomis dienomis apleis-, 
ti Italija, gavo netikėtų įsakymų pasilikti. Tuo pačiu metu į Neapoly atvyko 
USA karo laivų eskadra, sustiprinta atskirais stambesniais vienetais.

Palestina padalinta.
JTO nutarimu Palestina pabalinta tarp arabų ir žydų. Visame arabų 

pasaulyje vyksta ekscesai prieš žydus, o taip pat ir pries britus, amerikie
čius ir sovietus.

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