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III METAI SAUSIS-VASARIS Nr.16-17 /1-2/

■ • ' ’ Pasaulio' ’ l i e t u v i a m s . • .•••
’■ Tvirtas lietuviu tautos pasiryžimas, ir palankios tarptautinės sąlygos 

ptie.s JO. mėty atkūrė heprikiausomę Lietuvę-. . . :
Lietuviu tauta buvo ja'U pasiruosusi savitam gyvenimui,. kai su pirmuoji 

pasauliniu, karu, sugriuvo Lietuvos laisvę varžęs Ryty kolosas. "Aušros" pa
gadinta, knygnė si u platinta susipratimo dvasia buvo apėmus-visę tautę ir; 
sutelkus jęorganizuotai ko.vai..-. Sulig pirmuoju laisvo apsisprendimo zehklu 
visa tauta'su entuziazmu stojo lemiamai kovoti uz nepriklausomu Lietuvę.r 
Ir.-ši įjos valia. .buvo deklaruota Lietuvos Tarybos aktu' 1918'm.- vasario 16 
diėrię, ' ' ' ' ' .

... . „ Neužteko..deklaruoti. iš rytu, .ir piety, ir vąkary-kaimynai- buvo papi- 
Šbvę užgesinti atgimusios valstybės, zibintę. Reikėjo nuosavu krauju apla.is- 

*tyti atgimusios valstybės ribas ir t.i.kvtada Lietuva buvo.pripažinta'.kity- 
valstybių ir* priimta į Tauty Sąjungos šelmę. Tegul .amžiais bus-gerbiamas 
vardas savanorio,■budėjusio didziausię auka Tėvyneil

..-Po herojiniy kovy atėjo energingas valstybės organizavimo ir kūrybos 
laikas,"ii jis atskleidė valstybės pajėgumu is karto atsistoti tarp kity 
valstybių- ant paciy- tęisingyjy tarptautinio' bendravimo' pagrindu- — ant tei
sės, taikos, neitralumd pagrindy, 0,.valstybės viduje sis; laikotarpis paro
dė tautos tvirtus nusiteikimus ir sugebėjimus nepalyginamu tempu kurti kul
tūrinę ir ūkinę pažanga. Tegul bus su meile minimas ir mažiausias is ma- v 
žiausiyjy tautoje, kuris su visa širdimi atliko savo kultūrinį ir ūkinį už
davinį.

Jeigu lictuviy tauta ne vįsose srityse savo kūryba spėjo įeiti į tarp- 
tautiniy laimėjimy lobynę ir užimti jame deramę vieta, tai ne jos kalte. 
Jos geriausias pastangas sunaikino tamsioji dvejopo totalizmo audra, ap
siaubusi visos Europos dangy, sulaužiusi tarpusavio sutartis, tarptautinę 
ir įgimtąją teisę, zmogy ir tautę pavertusi preke. Piktasiskryty totaliz- 
mas tebeselsta, nesustabdomas, nosudraudžiamas. Jis užgniaužė ne tik Lietu
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vob valstybės veikimy,ybet jis tebenaikina dešimtimis tūkstančiu mūšy broliu 
ir sesry tėvynėje ir ištrėmimo tyruose* Jis tiesia nagus į tremtinius* Su
telkime 'savo mintis su giliu liūdesiu prie persekiojamu tėvynės kaimuose, 
miestuose, miškuose^ prie nekaltu auky Urale, Sibire, Ledinuotojo vandenyno 
tundrose, jy bevardžiu miestu kapinynuose.

Trisdesimtysias vasario 16 dienos metines švenčiame dar labai niūrio
mis aplinkybėmis. Bet ... mainos rūbas margo svieto! Demokratija jau kyla 
prieš tirono viešpatavimu. Laisvei atgauti būtinos sąlygos ateis. Jos jau 
regimai artėja. Pataikavimy laikai jau baigės. Supratįmas, kur yra tautu 
ir žmonių vergijos šaltinis, kur yra karo kurstytoju židinys, visuotinai 
auga. Ryšium su tuo^stiprėja bei garsėja ir pasmerkimas Lietuvos ąnekcijai, 
kurios nuo pat pradžių nepripažino nei Jungtinės Amerikos Valstybės, nei 
Didžioji Britanija. Musy jėgos turi būti paruoštos ir į akciją įjungtos. 
Įjungtos kiekvieno ir visu organizuotai. Visi ir kiekvienas turime jautrin
ti pasaulio sąžinę, surasti nauju Lietuvai draugu ir jos laisvei riteriu.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo JO-tyju metiniu dieny 
Vyriausiasis Lietuvos .išlaisvinimo Komitetas kreipiasi į visus lietuvius, 
esančius pavergtoje Tėvynėje ir išblaškytus pasaulyje: nenustokite vilties 
ir ryžtumo, vieningai rikiuokitės Lietuvos išlaisvinimo kovai! v

Broliai ir sesės pavergtoje Tėvynėje, jus.siaubianti naktis ne.be auš
ros. Jūsy kovos ir kančios yra Lietuvos prisikėlimo laidas, ištvermės ir 
vilties!
v 0 ka£ mūsų visy kovbjanSiy jausmus, pastangas ir darbus patirty broliai 
giaurėn išvaryti! Gal stipresnė viltimi pragiedrėty širdis ir. jiems, kan
čios auky kenčiantiems! . . ’ ■ ■

Užjūrio broliai, jūsų duoklė didžiulė ir jūsy pastangos stiprėja. Jū
sų jau atliktieji darbai įpareigoja įtempti jėgas ir.suglausti eiles lemia
miesiems veiksmams. Jūsy daliai tenka ne tik politinė kova, bet ir tremti- 
niy išgelbėjimas ateities Lietuvai.

Broliai tremtiniai, kurie jau suradot naujy laikinį prieglobstį - lai
mingai įsikurkite, pasijauskit, nors ir veido prakaite, atgavę žmogaus var-' 
dyl Saugokit savo tėvykalby ir tradicijas, kad sugryžintumėt laikui atėjus 
į tėvynę. v • • .

Tepekencia ..tremties vargy ir neziniy broliai, dar kantrybes! Nepalūz- 
kite, ištverkite! . ' . ' -

Pasauliniu mastu aktyvėjanti demokratinė srovė’veda tautas į santykia- 
vimy,• pagrįsta teise ir teisingumu. Ji gryžins ir Lietuvai laisves dienas* 
Ji parves išblaškytuosius tautos sūnys ir dukras į tėvy žemę*

.Vardan Lietuvos su nauju pasiryžimu i teisingy kovyl •

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Tremtyje, 1948 m. vasario 16-yjy - Lietuvos nepriklausomybės atstatyme 
, paskelbimo 3O-?jy metiniy - dieny* '
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ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

žemės. laime. šviesi!

Lietuva, mano šiaurė s pašvaistė 
Ir-’.gjėlė - Sidabrinių rytų,’ ;•' 
Kas- krauju tavo veidą nulaistė .' 
Ir ko-■raudi prie kryž.kėlės fu? .

Ak/.; 'raudoČ’fau ir aš.’ apkabinės
- Tavo .'kojas ’-gimtoj -pakėlėj/ '■ .’.' ,
Kad’ iš' tavo, padange'.s lininės . 

'■’KriWj; džiaūg'spo dienos spinduliai. ’

ižės 1 ant ’Nemuno'kranto 
Iš tremtinio’ kelionės, liūdnos . 
Glausčiau, t-arturr relikviją šventą, ’ 
Radus- slohkstų narnų pelenuos,.

aW Ak, norėčiau" raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi, / 
Lietuva, ’’žeęės žodi, švenčiausias 
Lietuva
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šiemet vasario 16 d. sukanka lygiai 30 metą, kai Lietuvos Taryba Vil
niuje paskelbė Nepriklausomybės Aktą.

Tuo aktu buvo deklaruotas mūsą valstybės atkūrimas po 125 mėty sveti
mu okupaciją.Nepriklausomybės Aktas yra pagrįstas ne vien tik istorinėmis 
musą tautos teisėmis ir jos valia, bet ir laisvo tautą apsisprendimo dės
niu, per I pasaulinį karą paskelbtu prezidento Wilsono.^

Mūsą tauta, netekusi nepriklausomybės XVIII šimtmečio pabaigoje,^nie
kuomet nebuvo at-sigadėjusi^pasirįžimo atsikratyt svetimo jungo - trokšdama 
laisvės pakėlė ginklą prieš savo engėjus I831 ir 1863 metais. Atskiru gi 
asmeny rezistencija Lietuvoje niekupmet nebuvo nutraukta iki oat I pasauli-^ 
nio karo. Visos rusu pastangos nutautint mūsų liaudį, užgniaužt laisvės troš
kimą ir paverst turtingą garbingomis tradicijomis Lietuvą šiaurės - vakaru 
provincija pageidaujamu rytą despotams vaisią nedavė, nors ir smarkiai su
trukdė liėtuvią kultūrinę ir ekonominę pažangą.

I pasauliniam karui suliepsnojus,' liėtuvią tautai sužibėjo naujas vil
ties spindulys. Po 4- metą atkaklios kovos carištinės Rusijos dvigalviam 
arui nusilpnėjus nuo kraujo nutekėjimo, revoliucinis judėjimas Rusijoj į s iš
galėj o tiek,, kad raudonoji vėliava pakeitė imperatoriaus standartą. Vokie
čiams nepajėgiant atsilaikyti prieš Didžiąją Demokratiją spaudimą vakarą 
fronte, Lietuva pagaliau susilaukė laimingos valandos, kada galėjo pąskelb- 
ti savo nepriklausomos valstybės atkūrimą ir tvirtą pasirįžimą vai užimt 
priderančią vietą suverenią valstybią tarpe.

1918 metais paskelbus 16-tosios Vasario Aktą, Lietuvos būklė nepasikei
tė. Kraštas tuomet vis dar buvo užimtas vokiečiu kariuomenės, nors jau ir 
demoralizuotos ir valdomos senosios kaizerinės biurokratijos, jokiu budu ne
norėjusios išleist tą derlingą kampelį iš savo nagą. Berlynas vis^dar svajo
jo aneksuot Lietuvą vienu ar kitu pretekstu, ta ar kita formai Tačiau mūsąk 
tauta po 16 Vasario Akto paskelbimo su neapsakomu dvasios pakilimu įsikinkė 
į naują.kūrybą. Greitomis buvo sudaryta vyriausybė, buvo tveriama savoji ka
riuomenė, organizuojami administracijos ir teismo aparatai, tvatkomi finan
sai ir susisiekimas, steigiamos lietuviškos mokyklos. Tauta ruošėsi rinki
mams į’Steigiamąjį Seimą, išdirbo konstituciją, diskutavo žemės ūkio 
reformą, prisitaikant prie savo liaudies pageidavimą. Dar tuomet po šimto su 
viršum metą pertraukos buvo vėl užmegzti diplomatiniai, kultūriniai ir pre
kybiniai ryšiai su plačiu pasauliu. Suirutė Vokietijoj, bolševiką akcijos 
sustiprėjimas Europos kontinente, mūsą kovos savoj teritorijoj su lenkais 
del Vilniaus, bermontininką avantiūra, atsiradimas banditą gaują visame
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krašte - buvo tos išorinės ir vidines sąlygos, kuriose kūrėsi naujai atgimu
si Lietuvos valstybė ir grūdinos mūsų tautos dvasia. Prisimenant anų he r oi š- 
ka mūsų atkurtos valstybes laikotarpiu tik stebėtis tenka neiišsemiama ener
gija mūsiškių didvyriu, atlikusiu milžinu darbų karo laukuose, kultūros sri
tyje ir politikoje. Jie tikrai sėmė įkvėpimo ir stiprybės iš praeities.

įtempimas krašte žymiai atslūgo, kai jauna mūsų valstybė sugebėjo at
remt lenkų žygiavima/nors ir nustojant sostinės Vilniaus dėka aliantų inter
vencijai/, likviduo-D bermontininkus, sušaukt Steigiamąjį Seimų, įsteigt visų 
eil§ mokyklą ir universitetu ir pagaliau 1920 m, liepos 12 d. pasirašyt tai
kos sutartį su nauja Tarybine Rusija. Nuogto laiko mūsų santykiai su Rusija, 
bent paviršutiniai, atrodė gražiu kaimynišku sugyvenimu, nors tikrenybėje 
per visą mūsų nepriklausomybės laikotarpį bolševiku ardomasis darbas Lietu
voje nebuvo nutrauktas. 1922 metų pabaigoj e Lietuva galutinai stabilizavo - 
savo poziciją tarptautinėje plotmėje ir susilaukė pripažinimo de juro. 1923 
- 24- metais kruvinomis aukomis ir diplomatinėmis pastangomis atgavome Klai
pėdos kraštu, vos nedidelę Mažosios-Lietuvos sritį, nepaisant kliūoių, daro
mu mūsų kaimynu ir jų užtarėju Vakaruose. / v

Nuo savo atsikūrimo datos Lietuva tvarkėsi savarankiškai vos 20 metų. 
Tuo trumpu laiku ji pasiekė nuostabiu rezultatu visose gyvenimo srityse, kad 
ir jausdama nuolatinį didelį spaudimu iŠ trijų pusini rytu, vakaru ir pietų. 
Lietuvos būklė Žymiai pasunkėjo ir pasidarė pavojingu, kai diktatoriškas 
rėžimas įsigalėjo ir pokarinėje Vokietijoje. Rytų ir vakarų kaimynui kurs
tė savo musege ekspancijos, neapykantos ir keršto dvasiu, kuri vėliau ar 
ankščiau turėjo privest prie kruvinų susirėmimų ir katastrofos.Pirmutinį 
skaudų hitlerinės agresijoj smūgį mums teko pergyvent 193§,m. kovo mėn., ke
lioms dienoms praslinkus po Austrijosyir Čekoslovakijos užėmimo. Grasinda
mas pavartot ginkluotu jėgų^ Reicho užs. reik, minįsteris Ribbcntrpas pri
verto Lietuvos Vyriausybę uzleist Vokietijai Klaipėdos kraštu.

Nors savo esmėje visos diktatūros yra labai giminingos, tačiau bolševi
kinė ir nacistinė ideologijos turėjo ir tam tikrų skirtumų. Hitlerio troški
mas buvo pastatyt vokiečių tautų aukščiau visų kitų tautų. Vokiečiams jis 
stengėsi įkalbėt, kad jie esu ponų tauta /Herronvolk/, kuriai jos vadus ža
dėjo pavergt pasaulį ir atiduot svetimus turtus; gi nugalėtas tautas priverst 
tarnaut vokiečiams.

Stalino siekimai buvo ir yra kitokį, būtent: išnaikint senųsias kultū
ras, tikybas, tradicijas, visas tautas paverst vergais vienos komunistų par
tijos, ar tikrenybėje - tos partijos vadų, kurie uzurpavo visus liaudies 
teises ir be sąlyginiai disponuoju savo pavaldinių gyvybėmis, prieš niekų 
neutsjako už savo veiksmus, seka "kiekvieno žmogaus žingsnius, stengias ston- 
dartizuot pagal partijos programų masių galvojimų ir nuslopint mažiausių 
individualizmo pasireiškimu, kiele jis nesutinka su vadų valia. Galutinis 
komunizmo tikslas - panaikint žmogaus susinės ir kit. laisves iki to, kad 
partijos tėvas būtų absoliutus savo piliečių kūno ir sielų viešpats. Mask
va turį užvaldyt visų pasaulį, visur įvest proletariato diktatūrų. Kitaip 
tariant - paverst pasaulį kalėjimu, gjivcntojus suregistruot, paverst juos ro
botais, sudaryt kiekvienam atskirų registrų ir nustatyt gyvenimo taisykles 
nuo put gimimo iki mirties. Žmogus pagal tų ideologija priklauso valstybei 
/faktinai kompartijai/, gyvena iŠ jos malonės ir todėl privalo jai tarnaut, 
visai nereikalaujant kokių nors koncesijų už savo vergo darbų.

Rudoji ir raudonoji diktatūros prisidengė liberalizmo kauko ir skel
bė, kad niekur pasaulyje nesu tikros laisvės, demokratijos, liaudies savi
valdos, kai-p tik jų rėžimuose. Abi diktatūros buvo labai karingai nusista
čiusios viena pries kitų, ir Lietuvos padėtie tarp dviejų įniršusių galybių 
tikrai nepavydėtina buvo. Kai ta tarpusavė neapykanta staigu pavirto kars
ta meile, kai 1939 m. rugpiuČio 2J d. Ribbentropas su Molotovu Maskvoje pa
sirašė nepuolimo paktų ir du slaptu protokolu / VIII.23 ir IX. 28 d. d./,
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Lietuvos ir kitą Pabaltijo valstybių likimas tapo issprąstas: Hitleris "pa
dovanojo" tuos krantus Stalinui, nors tos 3 respublikos ne vienam neprik
lausė. UŽ tokią karališką dovaną Hitleriui buvo pažadėta materialinė pa
rama jo sunkioje kovoje prieš/‘pasaulio kapitalistus" vakarą fronte. Ko
munistą laikraštis "1‘Humanitė", leidžiamas Paryžiuje, VIII. 23 d. pakto 
pasirašymo proga džiūgaudamas paskelbė, kad Tar. Rusija dabar ginsianti 
taiką, laisve ir tautu nepriklausomybe. Tačiau vos mėnesiui praslinkus, 
nauji bičiuliai paskelbė Lenkiją likviduota, kai vokieČią armija rugsėjo 
mėn. įsibrovė giliau į lenką teritoriją. . ;

Tais pat 1939 rugsėjo - spalią mėn. bėgyje Pabaltijo valstybės 
buvo priverstos Stalino pasirašyt su T. Rusija sutartis, pagal kurias tos 
3 suvereninės valstybės nustojo savarankiškumo. Kai vakarą demokratiją ar
mijos, spaudžiamos sujungtą diktatorką jėgą, turėjo apleist Dunkerką, Tar. 
Sąjunga pasiskubino galutinai pavergt Lietuvą? Latviją ir Estiją, sulau
žant sutartis, nepuolimo paktus, paneigiant savo iškilmingus ir dažnus pa
sižadėjimus respektuot tą respubliką nelieciamybg ir suverenumą. Kai 1940 
m. biezelio 17 d. raudonoji armija peržengė Lietuvos siebą, bolševiką pa
siuntinys Kaune Dekanozov jau turėjo paruostą^naujos Lietuvos vyriausybės 
sąrašą, su tėvynės duobkasiu J. Paleokiu priešakyje. •

Mes visi puikiai prisimename anas liūdnas dienas^ kai tryą taikingos 
Pabaltijo valstybės melu ir smurtu buvo nubrauktos iš Europos žemėlapio, 
kai lietuviškos įstaigos ir organizacijos buvo likviduojamos^^lietuvįą 
tautos sūnus ir dukros masiniai suimami-, deportuojami^ ar stačiai eusau- 
domi vietoje. Mums graudu buvo stebėt) kaip bolševiką propoganda plačiame 
pasaulyje'mulkino žmonių protą ir sąžing, Maskva buvo įkinkius visą savo 
propogandos aparatą ir komunizmo adeptus bei parsidavėliūg aiškint- Pakai
tės tautą tragediją, kaip didžiausi^ ją laimėjimą,- kaip išsilaisvinimą is ' 
svetimojo ir savqjo kapitalo spąstą. Kremliaus pastangos vis. tik pasiekė 
daug. Komunistines propogandos vaisiaį buvo pastebimi visuose pasaulio krae 
tuose, kurie ant' savo kailio nebuvo, išmėginą bolševiką regimo. Mūsą klau
simas dar labiau susikomplikavo, kai po vienerią metą bolševiką taikos.su 
naciais Hitlerio armija puolė Rusiją ir kai komunistai, padarą ne pirmą 
ir ne paskutinį savo gyvenime politinį salto - mortale, persimetė į ang
lą .- amerikiečiu pusą. Pabaltijo atstovu, tremtinią, emigrantą ir Ameri
kos lietuvią balsą retai kas norėjo išklausyti, nes^po naujo kariaujančią 
salią persitvarkymo kiekvienas,.pasilakąs prieš bolševikus, buvo įtariamas 
fašizmu ar naciamu. Vis tik toli gražu ne visas pasaulis buvo.suklaidintas 
Kremliaus sirenos balsais. .Per visą II pasaulinį karą mes turėjome draugą 
Europoje ir Amerikoje-. Prezidentai - F. D. Roosęvetas ir H. S. Truman, Sv, 
Sostas, eilė- žymesnią politiką, visuomenės veikėją ir mokslo vyrą, kurie 
kiekvienai progai pasitaikius drąsiai kalbėdavo prieš Lietuvos okupantus — 
ruduosius ir raudonuosius. Deja, ją balsai tuo metu, kai komunistai naiki
no musą tautą ir jos’turtą^ būdavo nustelbiami Maskvos fanfarą. Nesugebą 
kritiškai įvertint faktą, žmonės atbukusiomis sąžinėmis darė klaidingas 
išvadas iš vylingą informaciją^ paeinančią iš bolševiką "rojaįis". ištisais 
metais mums teko klausytis tuščiu pasaką apie.rusą^ideologijos pasikeiti
mą, apie "prakilnius" komunistą tikslus nugalėt fašizmą ir diktatorišką 
santvarką, siekiančią prime st vergiją laisvom tautom, etc. etc. Tremtiniams 
ne kartą tekdavo, išgirst nuomone, kad Maskva nieko kita netrokšta, kaip . 
tik sutriuškint hitlerizmą, "išlaisvint" Pabaltijo ir kitas Europos tautas, 
apsaugot demokratiją visame -oasaulyje nuo grosiančią is kaž kur pavoją ir 
sutvarkyt taikingą laisvą tautą.bendradarbiav'imą žmonijos labui. ■

Šiandien, acru Dievui, tas apakimas po truputį išnyksta. Dabar jau ; 
platusis pasaulis gavo progos susipažinti su slaptu Hitlerio - Stalino ko- 
operavimu 1939 - lįH-O metais ir su juodvieją tarpusaviu šelpimu. Tur būt,
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ne vienas naivus pilietis begaliniai nustebti, išgirdęs, kad Molotovus nuo
širdžiai sveikino Vokietijos pasiuntinį grafų Šulcnburga, reichsvėrui "lai
mingai^' užėmus Daniją ir Norvegiją; kad pųts Molotovas 1940 m* birželio 18 
d, reiškė grafui sulenburgui ^avo nuoširdžius linkėjimus vokiečiu kariuome
nei sutriuškint demokratines valstybes vakarę fronte, ar kad 1940 m, lapkri
čio mėn. Molotovas vedė Berlyne derybas dėl pasidalinimo Britų Imperijos 
tarp Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Tar - bu Rusijos^Pasibaisėtinų vaiz
dų atskleidė pasauliui ir eile veikalų,, paskelbtų svetimšalių, turėjusių 
progos ilgiai pagyventi anapus geležinės uždangos ir arciau^susipažinti su 
sovietų "demokratine“ santverka, ir pagaliau pačių rusų aukštų pareigūnų ir 
karių, slaptai apleidusių pastaruoju laiku tapybinį "rojų".

Kominformo įsteigimas, griežtas pasipriešinimas Marshall’o planui gel
bėt Europą nuo bado^ir penktosios kolonos veikla parodo tikrų komunizmo vei
dų. Tikėkimės, kad šiandien jau nedaug beliko lengvatikių^ kurie vis dar ma
no, cjog Rusija tikrai daugiau nieko netrokšta, kaip tik išraut su šaknimis 
diktatoriškų gaivalų/kuris, deja, tepalieka tik vięnoj Rusijoj/. Pasmerkda
ma visokį imperializmų, Rusija vis dar tebelaiko užėmusi^707*212 kv. kilo
metrų svetimų žemių, t.y. plotų pusantro karto didesnį už Prancūzijos teri- 
tosijų,^bu 24.355*500 gyventųjų. Po truputį pasaulis pradeda daugiau domė- 
tis^ir žiniomis apie kruvinų bolševikų šeimininkavimų užimtuose Pabaltijo 
kraštuose, Lenkijoj, Balkanuos, Austrijoj, Korėjoj ir kitur. Tar -bų Rusi
jos siekiai Viduržemio jūroje, Irano, Kinijoj yra aiški Kremliaus imperia
listinių užsimojimų iliustracija. ' . v

Pavertimas vergais gyventojų visuose Bolševikų tvarkomuose kraštuose 
yra pasibaisėtinas,^o jų rėžimas, taikomas deportuotiesiems į Sibiru, sta
čiai nesiduoda-aprašomas. Mūsiškių kančios Sibiro taigose, tundrose ir ka
syklose savo žiaurumu, tur būt, pralenkia visus žiaurumus, žinomus istorijo
je* „

Tremtinių likimas vakarų Europoje yra nepaįyginamaį lengvesnis, tačiau į 
ir jų gyvenimas nedraugingai nusistačiusių prięs balticcius tarpe yru nepa
vydėtinas. Vis tik mes, kuriems laimė padėjo išgelbėt savo gyvybes kituose 
kraštuose, visuomet privalome atsiminti^mūsų pareigas. Istorija parodo, kad t 
emigrantai, tremtiniui ir pionieriai dažnai^atlikdavo svarbų pųturnuvimų 
savo tautai. Lietuv.iai vakaruose neturėtų užmiršt, kokios priežastys išvarė 
juos iš savo žemės ir kokis yra mūsų gyvybės išgelbėjimo tikslus. Apleido
me tėvų kapus tam, kad išliktume gyvi ir toliau tęstumo kova už laisvų. Vi
sų mūsų tikslas yra^grįžt į laisvų, nepriklausomų Lietuvų. Mūsų valstybės 
klausimas nėra išrištas Ribbentropo - Molotovo slaptais protokolais; jis 
bus sutvarkytas tarptautine taikos sutartimi. Mūsų broliai, atskirti nuo pa
saulio geležine uždanga, neguli pakelt savo balso, todėl mes, prisiglaudę

.laisvose demokratiškose valstybėse, privalome atlikt tų misijų. Visur ir 
l kįekvi'ėdaį- progai .pasitaikius, mes turime jaustis savo tautos atstovais, lie- 
. tuvių idealų nešiotojais ir Lietuvos reikalų gynėjais. Tik tremtyje ir emig

racijoje gyvenų lietuviai naudojas žodžio’ laisve ir tik jie gali kreiptis 
į pasdulio opinijų, reikalaujant teisingumo ir pagalbos. Mes turime galimy
bes primint pasaulio.- sužinai apie skriaudas, padarytas mažom tautom, apie 
mūsiškių kančias po svetimu jungu, apie elementarinių teisių mindžiojimų 
raudonojoj Okupacijoj, apie heųuskaitomas- aukas, kurių pareikalavo pasauli
nis kuras dėl galingųjų neapsižiūrėjimo, savu laiku galėjusių užgniaužt be
protiškus diktatorių užsimojimus* , t • • -

30-tųsias Nepriklausomybės šventės metines švęsdami, privalome prisi
minti irtas pareigus, kurias uždeda mums bėgamojo momento reikalavimui. Vi
si tremtiniai lietuviui privalome spięstįs apie centrinę mūsų organizacijų, 
ginančių Lietuvos reikalų šiapus geležinės uždangos, ir jų remti. Ji, jun-. . 
gianti visas pozityviųsias mūsų politines sroves bei grupes, yra vienintele 
mūsų tautos atstovybė užsieniuose. Kiekvienas mėginimus užginčyti jos auto-

■
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PO SNIEGO P AŠAKA

Po sniego, pasaka mūs Senė ir sodybos, .
■ Po sniego pasaka pavasario takai,

• . Ant balto sniego tartim rožės žydi,
Tarytum rožės - kruvini šlakai.'

0 kad žmogaus širdis kaip saulė šviestu, 
Kad tartim saulė būtų ji karšta, 

'Kad šviečiant jai atgytų mūsų riestai, 
Ir plakant jai kad plaktų vėl .šalta

’ širdis arimų mūsų vargo žemės, 
Širdis baltų beržų ir ąžuolų, . .. 
Ir giedras būtų vėl dangus aptemus, 
Džiaugsmu tekėtų Nemunas gilus...

ritėta turi but. pasmerkiamas, £aip tautos vienybe ardantis reiškinys. Lietu
vių tauta neužmirš kovojusių Uz jos laisvu nuopelnų įr jokiu būdu nepateisins 
tų, kiiri-e stengės trukdyt islaisvįnimo akcijai ar pažemint, vardų tautos inte
resus-tarptautiniame forume .ginančių, \

Pasitikėkime jais, tikėkime ir Lietuves, ateitimi. Prisiminkime zodzįus, 
mūsų nuoširdaus draugo - prof. B. Nerman’o pelnai per Vasario 16-tosios sen
tų pasakytus:"Ateis laikas, kai teisė vėl viespataųs pasaulyje. Baltijos 
valstybių teisės yra aiškios ir joms padaryti nusižengimai taip baisus, kad 
pasaulis negali .-nurimti, negalėdamas grųzinti Baltijos tautoms laisvės".
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šįmet Siena šėlta ir be £alo ilga. Nuo pat rudens, kaip tik užšalo, 
surėmė ežerus ir upes storas ledas. Netrukus užkrito sniegas, stojo žiemos 
kelias ir tūrėjo be atlydžio, Jeigu kuomet pasidarė oras lengvesnis, žmonės 
laukė atodrėkio į,. 0 čia tuo tarpu ėnė. snigti ir pustyti, kilo didesnis vė
jas, kartu taisės šaltis, ir vėl ėmė speigas piškinti,. net tvoros pauškėjo. 
Sniego privertė, pripustė pilnus patvorius, pilnus krūmus ir miškus. Laukuo
se sniego truputį ploniau, o kelias suvažinėtas į aukščiausią kuprą. Truputį 
išsisukus į šalį, tuojau smuko į sniegą iki juostos.

Geras uždarbis tokiu ilgu žiemos keliu po miškus žmonėms. Bet ir me
džiu sukūrena be galo, o trobų langai dėlto kasdien per pirštą užburbėje. 
Salo, šalo, piškino, .vis žmonės susirietą kentėjo, vis laukė geresnios die
nos, vylės, kad po tokios speiguotos žiemos pavasaris, kaip iš maišo, išlįs, 
/.tojo Grabnyčios - speigas, atėjo šv. Kazimieras - speigas. Nors sako seni 
žmonės, jog po Sv. Kazimiero kreiva vėžė, o šįmet nė maž nekrypo. Kovo de
šimta - pirma diena pavasario. Jau kovas iki pusės dienų, o pavasario dar nė 
balso: nei- pempės, nei vivirsiai, nei koki kiti paukšteliai nė Čiūkšt. Sau
lelė., rodos, aukštai iškilusi skleidžia, savo auksuotą šviesą, bet jos šilima 
neprgali šalto vė jo. Oras nors skystas ir tyrus, dangus aiškiai'Žydruoja, 
kur-ne-kur būreliai baltų debesėlių slankioja, bet šilimos niekaip nesutei
kia žemelei. Tarpe trobesių’mieste arba sodoje, kaip įdienojo saulelė, snie
gas patižo, klaniukai pabliuro; ryto metą ir vėl ledas sustyrąs. Nebėra kan
trybės. belaukti šilimos: į daržine prie pašarų baugu beįeiti, gyybliai patys 

-kas kartas prastesnį pašarą krimsdami .tankiai žvalgės į dūris, o žmonėms, - 
nors galvą suspaudus bėk į laukus! Kur šiais laikais, .kitais metais, dygo 
jau žolelė, šįmet sniego ir ledo plutą mažne dar per mastą.

Ne vien seniams, bet ir vaikams’pakyrėjo tokia žiema be 'galo be krašto. 
Nebegali nusėdėti viduje: kaip tik pajuto klaniukus putojant, iš visų trobų 
išsipylė į gatvą. Nors rankos raudonos, nosys mėlynos, vienok taškosi po . 
minkštą sniegą, braido po klaniukus: nesulaukdami varlių, patys pirma po klo
nius pliauškia. Keletas vaikų apdriskusiais švarkais, .nuskarusia avalyne, be 
pirštinių, -o kitas dargi ir be kepurės laksto gatvėje, paskui save tampydami 
rogutes. Juokai, klegesys,, o kartais kitojo ir verksmas sklido į visas trobas. 
Tuojau kiekviename tarpduryje vėlek pasirodė keletas papurusių; galvikių. Ku
rie dar šiek tiek apsiavą, tuojau nubėgo. į būrį, o kurie visai basi, žiūrėjo 
pro langus arba susitrauką kuždėjo prieangyje, bet tik lakstančius, nors iš 
tolo gautų matyti,*Viename tarpangyj© stovi trys vaikai. Vyresnysis su kaili
nukais ir kojos apautos,.mažasis ir dar mažesnė mergelikė - tuodu basu.ir 
vienmarškiniu - susitrauką žiūrėjo į gatvą. v ■ •

?. - Boliuk, eik šen! Kokia šiandien šilta! -šaukė vaikai iš gatvės sto-
vičius tarpduryje. Boliukas tylėjo. .

- Kad tu nenori eiti, duokš man klumpius, - prašė mažasis Viadukas, Ma
tyti, jog pasiryžus buvo bėgti; nors ir basas, net akelės jam spindėjo.

- Do kata ič ne liatač /eik į trobą nelakstąs/, - tarė Boliukas, ..
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- Žiūrėk, Boliuk, - šaukė vėl vaikai gatvėje, - kaip vanduo keliu 

kiurknoja. Tuojau atgis ir varlės!
- Žiūrėk, žiūrėk, kaip iš po pusnyno pasileido grioviu vanduo! Kokia 

srauni upelė prakiuro! - rodė viens kitam vaikai susibėgu i tūri,
- Pastatykim malūniuką! - šaukė vienas. - Kaip čia greit ‘suksis! _
- Jaugi, gerai sakai, - tvirtino kitas, - Bet kas taip greit padirbs?
- Mano yra po rastų pakištas iš pernykšČios, bėgsiu atnešti, - vienas, 

išsiskyrus iš būrio,nutaškė per klanus. Kelyje nusmuko klumpia. Palikes snie
ge, viena koja basa dėl paskubos, nubėgo.

- Kol atneš malūniuką, lipkit šen ant' pusnyno, nuvažiuosim vienu vėju 
pakalniui! - šaukė, vienas, tempdamas rogutes ant kupros pusnyno.

'Kiti rėploms lipo ant kauburio paskui jo. Sugulu ant rogučių, pasileido 
šliaužti pakalniui. Atsidūrė staiga rogutės pakalnėje į žemų, net aprietojo 

/ - vaikai išbiro.į šalis. Tuo tarpu Pranukas. parbėgo Sū’malūniuku, Visi pašoku 
- vienas nuo sniego, kitas iš-purvyno - puolė’melūniuko statyti,

■•: -- O-je! Kad sukasi, kad sukasi! — džiaugėsi apsto jų.
' J ' • Bo liukas tarpangyj© neišturėjo i Vienu šūkiu stojo vaikų būryje,- Maža-

• jam-Viadukui nurietėjo ašara iš šalčio ar,iš gailesčio, kad jisai basas,
. . - Boliuk, Boliuk, da. tobie mama /duos tau mama/!- šaukė seserikė Zosikė

'Bet Boiiukas nebegirdėjo nei klausės. Pirmutinis šoko ant pusnyno, 
% -šliaužė pakalniui, apvertė griovyje malūniuką, mažuosius vaikus stumdė i kla- 

/'■ ną ir taškės, šok tyrėjo pusnynais, tvoromis laipiojo - visur pirmutinis, sauk-- 
damas visus vadžiojo. Pilna gatvė prisklido klegesio. Vaikai pamiršų .šaltį 
džiaugėsi ir linksminosi.

’-Netrukus parlėks gužutis, ant’ uodegos parneš leds piršle.Ta parpuo
lusi išspardys ledus, ištirpins sniegų, sužaliuos" veja, išdžius išgena,., 

. ’ - Kad duosim,, kiaulų! Kad mušim! Aš ir kuciną tebeturiu iš pernykšČios,
*- Kaff duosiul.‘ •

- 0 ąš išsiplausiu, dar. goresnį! Numušiu!.., - / .
- Šit dar koksai ledas! - mušė su pagaliu ir taškės.’

' - Tu nesitaškyk! Aš tau kepurų švilpt!.., .
- 0 aš , t avo klumpu, t a.kšt!,. , . . • 1 :
- Klausykite,. klausykite, - šaukė vienas,- kaip viversėlis vyturiuoja!

• Mažėlėlis. jau pragydo.,.
Nutilų žvalgės vaikai i aukšta. Nematyti.,.
- Turi būti jau ir pempės. Kad nebūtų taip gilu sniego, bėgtumum i 

Pamerkius. Tenai visu pirma pempė sveikinasi - "gyvi, gyvi!"' M ..
- .Žąselės ir gulbelės tuojau pertūtuo.s! Bus vasarėlė! Šokinėjo vaikai,

džiaugėsi. , ;
s Blezdingėlė į mūsų prieangį par sik r austys - pernai buvo.,'

- ■ - Varnėnai jau švilpauja dvaro sode, - sakė tėvelis,.
- Boliuk! Boliuk! žaras do kata /tuojau į trobą/ ’- sušuko' M priean

gio. Boliuko moty na. - Boliuk!
- Vėlek tu su tais vaikais? - barės nbtyna lenkiškai. - Niekaip, nesi

liauni, nori visai, užmiršti, nė žodžio nebemokėsi ištarti?.Vis tik žemaitiškai
Taip bardamos! ėjo į-vidų pirma, Boiiukas paskui. . ••
Troboje tamsu. Langeliai maži, tie patys į šiaurų - saulelės ne spin

dulėlio. Lubos ir sienos juodos, asla šlapia, prišnerkšt'a,. Viadukas su Zosi- 
ke pas krosnį, susėdu ant suoliuko juokėsi!' ’ .. /

’ • - Boliuka mama pšipendzila /Boliuką niamą parvarė/!
Mažasis lopšyje, Viduje motyna iš tiesų ėmė barties ant Boliuko - vis

• lenkiškai: • - - \ :
Kiek sykių aš. tau sakiau nekalbėti žemaitiškai! Ko tu lendi prie tų i 

mužikų vaikų? Jie kitaip nemoka, kaip tik mužikiškai. Sėdėk sau, nors per 
žiemą troboje, Čia gali su vaikais ar su manim lenkiškai kalbėti; arba pasi
imk skaityti.
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- Ką aš Šia skaitysiu, - murmėjo Boliukes, - Lementorių jau po kiek 
kartų perėjau,,.

- Tad bulbes skųsk! - sušuko motyna. - Arba vaiką pasupsi, ne su tais 
mužikiukais lakstyti, kur nemoka žmoniškai nė pasikalbėti! Turi jau proto, 
gali išmanyti. Kad dabar nekalbėsi lenkiškai, ir paskui bus sunkiau. Ne vie
tos negalėsi gauti: į dvarus nesamdo, kas nemoka lenkiškai. Su žemaitiška ne
toli tenueisi; nei po miestus, nei po dvarus, kur prie dideliu pentį, nepasi
rodysi su žemaitiška. Juk visą amžių nenorėsi prie mužikų kiaules ganyti? Aš 
negaliu apmaudu liauties, kad tu ištrūkus iš trobos tuo prie tų ružikiukų ir 
tuojaus su jais "Saka-pasaka, saka pasaka..,"

Baliukas pasiėmus krepšiuką rinko bulves iš palovio ir vienas sau mastė
- Mama šaukia vis "ne gadai, ne godai". Ar aš ir tylėsią? Kaip Šia rei

kia lenkiškai, kad niekas nemoka? Nežinau nė paukštelių vardų ... varlė - ža
bo, žvirblis — vrubel,.,.

• - Mama, - šaukia balsu, - kaip pempė lenkiškai?
; - Soike, - atsakė co tynė, ' '

- O gulbė?
- Skųsk tik bulbes, - atšovė motyna.
- Troboje sėdėk... bulbes skubk.,. vaiką supk, - bambėjo Boliukas pa

lindus į palovį prie bulbių.
- Cit! cit! Palauk, šį vakarą-pat, kaip nueisiu prie karvės,- tarė mo-

tyha,- paprašysiu dvaro gubernoriaus kokia knygą dėl tavus paskaityti. Priso
dinsiu tokį ponaitį. •■
- ■' Viadukas prarėkino Zosikų. Motynė, pripuolusi movė jam su kumščio į ku- 

' prą, su skara per galvą šaukdama: ' . ■
* -, Nie zagabai dzieci /neliesk vaikų/! •

Viadukas; vėlek ėmė rėkti. Atsibudo mažasis lopšyje, ir tas paleido sa
vo balsą. Motyna sudraudusi "ciko", grįžo prie mažojo vaiko, Boliukas atsisė
dus, skubinėdamas bulbes, mąstė sau:

- Kas ten bus toje knygoje nuo gubernoriaus? Kad nebt visų paukščių <
vardai būtų,.,' • .. ■ • .

Motyna paėmusi vaiką penėti- taip pat mąstė. Atsiminė sevo jaunas die
nas.,-Kol dar prie tėvų buvo maža, niekuomet žemaitiškai nesišnekėjo tarp savus 
vaikai’, nei su tėvais.,. Tėvas buvo didelė barzda, ..buvo vežiku dideliame 
dvare prie grapo, Motyna.taip pat tankiai būdavo dvare. Vaikai neleidžiami 

i. buvo prie .mužikiukų ir .nė paprato žemaitiškai. Tėvas ne labai ir temokėjo že
maitiškai, nes iš tolo buvo su ponu parėjus, o motyna, rodos, iš bajorų ir 
po dvarus tarnavusi, taip pat papratusi lenkiškai.'Bepigu buvo ir su Vaikais... 
Dabar jos vyras, nors moka kiek lenkiškai, nors prižadėjo vaikus lenkiškai 

’ šnekinti,' bet nepildo pažado - tankiau pagauna žemaitiškai, 0 kad ji barasi 
ant jo, tai jis su rankb numoja ir gana.'Vaikai ant jos vienos galvos.,. Jos 
tėvas,būdavo, kad sutrenks veikus, tad, kaip ugnies, bijojo. 0 jbs vyras su 
vaikais "za pane braci"/kaip su sau lygiais/... Kad būtų ;jos tėvas taip greit 
nemirus, rasi nė ji nebūtų už čižiko nutekėjusi... Tėvelis mirė, mamaitė nu
sigyveno ir vėl netrukusi pasimirė. Jai pakyrėjo tarnauti, sunkiai dirbti. At
sitiko padorus vaikinas ir... nutekėjo. Berods, nemato bėdos, duonos kiek 
reikiant uždirba; bado nei šalčio nemato, bet vaikai..; paliks tikri mužikiš
kai. Kol maži dar nors truputį privaro prie lenkiškos, o kaip išeis į žmones... 
Jie!-Kol ji gyva, vaikai netarnaus-prie mužikų,.. Ar dvaruose nėra vietų? La
biausiai Zosikė: atiduos kur prie gerų ponų, užgins žemaitiškai kalbėti, kaip 
jai kitą kartą — ir išmoks gerai lenkiškai. Vaikiukai... kitas kareiviu taps, 
ar* kur į miestą paklius, išmoks ir'rusiškai, ne tik lenkiškai. Zosikė gal bus 
už motyną laimingesnė - gal nutekės už bajoro-gerai mokančio lenkiškai,., 
nors neturtingo, bet bus gražiai. . : .i ■<*

Tokį ir tolygų mąstymą pertraukė■įeidamas į vidų tvirtas, raudonas,
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dideliais uostais, žaibuojančiomis akimis vyras. • Zosikė ir Viadukas vienu 
balsu šaukė: • ' - ’ ' - ,

- Papunėlis, papunėlis!
"Papunėlis", mesdamas ant suolelio pirštines, tarė: -
- /.-tatai Kailiniai jau kepina nugarą. Parbėgau švarko, bene duos Die

vas nors kartą atšilti? - Paskui kiūrėdamas į vaikus: - Šiokie vaikams būti} 
sveikiau po lauką. Basi maliūčiai...

- Ne gadai, - pertraukė pati lenkiškai. - Kaip gadini vaikus, ir taip 
nebenori manęs klausyti!

- Et, gadai, ne gadai!- nekantringai bambėjo vyras, vilkdamos! švarką,
- Tėti, kaip lenkiškai gulbės?- paklausė Boliukas žemaitiškai.
- Biesas jas žino, - tarė tėvas juokdamosi. - Mama, pasakys. Aš tik ži

nau,-sakė, imdamas pirštines ir glostydamas Zostokę:-Mano Zoselė balta,kaip 
gulbelė. . ' • • • ■ ■ ■ - .

- Ne bulbelė, ne bulbelė, aš papuniuko Zoselė,- čiulbėjo mergelikė.
Motyna tuo tarpu su mažuoju vaiku kūkštavosi. Tėvas išėjęs duris už

darė ir atgal pravėręs tarė: , - • s , ■
- Boliuk! Eikš padėsi virbus iš vežimo išmesti.
Boliukas pašokąs metė peiilį ant žemės-, bepuldamas bulbes pabėrė ir 

vandenį paliejo. Išbėgo paskui. ■ > <: • , ' ?
- Nelaimė mano su tais mulkiais! - sušuko motyna atsisukusi, - Vlade-

: ‘ Ii, surink kulbeles, pakelk peilį... , ■ ‘ -
- Je, nenoriu rinkti, noriu prie papuniuko, prie Boliuko.
- Ciko! - sušuko motyna. - Vaiką supti!
- Ajeu! Eisiu prie papuniuko...- spyrės Viadukas. • ■ ' .
- Sakau, vaiką supti! - tat sakydama motyna niūktelėjo į kuprą ir pa

stūmė bliaunantį prie lopšio.- Dar ir-tu, parka, neklausysi,kai p ir tas gal go- 
nas. ■ • '

Bardamasi ruošėsi po trobą pikta, ir susineršusi. Boliukas išlėkė sa-
- • vo rėžtu.

...Kaip tam tėvgi reikėjo,,, vis tik mėty na i ant keršto, Čia nežinojo, 
kaip lenkiškai gulbės, vėl opi rudas ėmė. Gal kartais vaikas vėlek įsigeis 
klausti? Vieni: tik apmaudai... Na gaus nuo gubernoriaus kokią knygelę, pri
sodins Boliuką, kol-tik reikės kiaules ginti..Turi pastatyti ant savo: išmo
kyti vaikus skaityti ir lenkiškai, ne žemaitiškai.

Taip-užsidėjusi ėjo apyvoką, nes jau vakaras nebetoli. Po saulės lai
dos su dideliu trahksmu įpuolė. Boliukas apdusęs, kvėpuodamas, balsu pasako
jo, iš džiaugsmo net akys žibėjo.

- Gavau knygą nuo ponaičių gubernoriaus. Buvau su tėčiu dvare: ponai
čiai belaketą ant skiedryno... Arklys širvas toks didelis... raitas gali joti

'••Padirbtas ant tekiniuką. Kulk-., mesta į žemę šoka atgal į aukštą. Tokia minkš
ta, pilka;.. - vienu trūkiu byra jam žemaičių kalbos žodžiai. <

- Ne gadai!- sušuko motyna pertraukdama. - Sakyk lenkiškai ir ne taip
skubinai gadai! ■■ , r.-

Sulig; tais-žodžiais įėjo vyras ir juokdamosi pridėjo:
- Kaip gadai, taip gadai pas tave,o-Boliukas ir su ponaičiais žemai- 

' tiškai šnekėjosi -.
Viadukas- ir Zosikė puolė prie tėčio.
- .0 kas kaltas, kad mulkis nešnekėjo lenkiškai!!- barės motyna. - Po- 

naičiai tarė, kad jis toks vėpla, kaip visi mužikiukai.
- Sakiaus mokąs, sakiaus! - šaukė Boliukas, - o dėlto ir knygą davė 

man žemaitišką.
- Žemaitiška? - nustebo motyna. Ar tu prašei žemaitiškos? Tat jau tė

vo čia pramonys?- Atsisuko į-tėvą: --Ką čia prasimanėte? Kad mokės gerai 
skaityti lenkiškai, paskaitys, kad norės ir žemaitiškai! 0 žemaitiškai išmo-
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13 . 
kęs nepaskaitys lenkiškai. Neleisiu žemaitiškai skaityti! Nieko man nepada
rysi!-

- Neleisk, neleisk, - tarė vyras juokdamosi, - nei šiaip nei taip ne
mokės, bus dar geriau, \

Motyna nutilo, o Baliukas ėmė atgal pasakoti, kaip su tėvu nuvažiavus 
į dvarą, kaip pasitikus ponaičius su gubernorium, kaip lakstęs, ir jis pas
kui jų nulėkęs į prieangį; ką prie jų matus, ką jo klausinėją, kaip jis apsa
kąs; kaip gubernorius davęs knygelę:, liepus mokyties, gražiai skaityti, pa
gyręs, - paglostys...

Motyna. vis klausės ir kas kartas vis labiau atlyžo, net akys jai. at
švito iš džiaugsmo, kad jos vaikas taip gerai su ponaičiais kalbėjosi. ’’Bet 
kam tą žemaitišką knygą jam įkišo?" - ir vėl susiraukė, Boliukas ėmė knyge
ly vartyti. Motyna sušuko:

- Nei tu paskaitė!, nei tu paskaitysi! Kam čia. vartai? Tokią davė, 
kur ji.ems nuo nosies atkrito.!

r Teskaito, pamatysim, - užtarė tėvas. ,
Buliukas, atvertus pluoštą lakšjzų, nedrąsiu balsu pradėjo.

■ - ji matai? - tarė tėvas, - Sakei nepaskaitys?
- Dėl to kad lenkiškai'mokiau, tai ir žemaitiškai paskaito, - atšovė 

motyna,
Boliukas praskleidus keliolika lakštų vėlek skaito:
"Nedaug tėra vertas žmogus, kuris niekina savo teitą; tik beprotis gal 

ją nemylėt i ir niekinti jos kalbą. Motynos, kurios nori , kad-jų vaikeliai 
suaugę jas. mylėtų ir taptų-garais žmonėmis, turi rūpinti es, kad tie vaikeliai 
brangintų ir.mylėtų savo tautą, tą visų didžiausią mūsų motyną, ir jos gra
žią, mokslo vyrų taip aukštai iškeltą kalbą. Kas savo tautos ir jos kalbos 
nemyli , tas; pagali aus nė savo motynos nemylės. Teigi negerai daro tos moty- 
nos, kurios pačios, kažin kokių didybių ieškodamos, mindo savo protėvių kal
bą; negerai dpro tie Lietuvos kunigai, kuriems tautos kalba visai nerūpi. Kad 
jie suprastų, kaip reikiant, savo priedermę ir paties Dievo.įsakymus, kito
niškai jie elgtųsi; negerai da.ro ir ta diduomenė, kuri pati pametė savo tėvų 
kalbą; negerai daro ir tie ponai bejotai, kurie tyčiojasi iš žmonių, brangi
nančių savo tautą ir jos kalbą. Motynos, motynėlėfi! Kad jūs būtumite seniai 
supratusios, kiek jūs pikta darote sau ir visai tautai, nebūtų mūsų kalba už
silikusi tiktai aplūžusioso trobelėse.,."

-Ar matai? - tarė tėvas,.- Išmintingos motynos moko vaikus protėvių 
kalbos, na kokios poniškos!

- Mano protėviai kalbėjo lenkiškai! - atšovė motyna. :
■ Tuo tarpu-Boliukas, pavartąs knygelės lakštus, per skleidęs, kur pak

liūk, ir prisikišęs prie lango ėmė skaityti; .
- _ “Nuo to laiko pradeda, lenkei kurties tarp lietuvių ir platinti jų tar

pe sėvo kalbą, būdą, apdarą, papročius, peikti visaį kas yra mūsų.tautos, kas ’ 
yra. lietuviška. Prisitaikindami prie jų žmonės ima palengvėle mesti savo kal
bą, niekinti visa,, kaą buvo , jų tėvų branginama; pažinų kiek jų kalbą, užmir
šo, Įsas esą, ir ėmė palengvėle ir patys, kaip apakę, vadinties lenkais, g,ė~ 
dįnties savo;kalbos.ir savo .žmonių, idant gelųtų visai prisiskirti prie "švie
sos platint6jų" lenkų, .giminės ir kalbėję lenkiškai, ne lietuviškai.,."

-Negadink ekieą, gana skaityti - jau tamsu! -tarė motyna, statydama 
bliudą ant. stelo. - Nikįt .valgyti!

. -Valgydami vakarienę,- tėvas su vaikais šnekėjosi žemaitiškai, Motyna 
įspėliojo kelis kartus "ne galai", pagaliams ir nutilo. Pavalgų visi ėmė 
ruoštis gulti. Motyna kalbino Viaduką poterius lenkiškai ir už ncišterimą 
kokiė žodžio tankiai sumovė į sprandą. Va.i,kas verkdamas ir šniurkščiodamas 
kalbėjo.

- E, kaip, tų tą vaiką vergini.,, - tarė tėvas atsiguląs lovėj.. - Daug ■
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graičiau jis išnoktų žemaitiškai. Boliuk, ar tu bemoki lenkiškai poterius?

- Na ir tavo čia kalba! - atšovė' motyna, - Kaip gi kalbės, kad ne len
kiškai? Aš vienus temokiau ji, • '

- O aš dėlto moku ir zęmaitškus, - juokėsi Baliukas, - daug lengvesni 
mokyt'ies. - Užsidegęs lempelę? ėmė vėl knygelę skaityti.

- Eik gulti, ‘- varė mot’yna. - Keikia knygą skaityti nuo pradžios, nuo
daliai, visą perskaityti, tuomet suprasi, ne taip peršoktais,.. Rytoj teberasi.

Baliukas padėjęs knygelę ant lango nuėjo gulti. Nors motyna nuvarė ir 
liepė knygelę padėti, bet jos galvoj maišėsi žodžiai Baliuko perskaityti: 
"Tik beprotis gal necylėti ir niekinti savo tautos kalbą".

- Argi ir jos tėvai buvę bepročiai, kad vaikus mokė lenkiškai?,.. Tad
ir visi Lietuvos ponai bajorai yra bepročiai?- niekaip tie žodžiai neišėjo 
jai iš galvos. •

Paskui, viską apsiruošusi, užsklendė duris. Kaži ko neina miegas. Pa
ėmusi nuo lango Boliuko knygelę, prisikišusi prie lempikės ėmė vartyti. Var
tydama manė:

- Mat, dabar yra ir žemaitišku visokių knygų. Kitą sykį vis lenkiškų 
būdavo gausiu pasiskaityti.., ir gražių apysakėlių. Kam tam guVernoriui tos 
žemaitiškos... o dar tokios keistos? Kas jam nereikalinga ir įkiša tam kvai
liui. žinoma, kaip sa ko bajorai: "Bene mužikas išmano gerą daiktą?" Bet ir 
gubernorius esąs, sako, iš mužikų, tik dideliai mokytos. Jisai, turi but, ne
šneka žemaitiškai... Baliukas sakė, kad šnekasi. Mat, bijo vadinamas-bepročiu.

Vartydamas knygelę ėmė, kur pakliūk, po straipsnelį skaityti. Atsimi
nė sakiusi Baliukui, kad‘reikia-knygą nuodaliai skaityti. Todėl ir pati atsi
skleidė nuo krašto. Porą lakštų paskaitė .stačia stovėdama; toliau atsisėdo ir 
vėl perskaitė kelis lakštus, prisitraukė arčiau lempikę ir vėl skaito. Taip 
toliau paraidžiui skaitė ir skaitė. Miegas visai iš galvos išsiblaškė, nei 
galvoje nebuvo gulti, - taip ją suėmė knygelė. Nė justi nepajuto, kaip, jau 
mažne į pusę įvarė. Atsibudo vaikas, reikia mesti skaityti. Pasiėmusi Vaiką 
penėti, vis manė, ką skaičiusi, stovėjo vis akyse schovės žmonės, mūsų protė
viai, Atsiminė: maža būdama turėjusi kokį senelį, senolį ar protėvį, kursai, 
būdavo, prie jos tėvų ateis tankiai viešėti; dėvėjęs visada ilga kvalduota 
kamzuole, lopuzine kepure, vyženomis kojas austesisj tėvai jį mylėję ir vai
kai be galo jo visada lankę, nes jis liuob pasakas vaikams totas gražias pa
sakas apie senovės laikus, visokius atsitikimus, vilkus, lokius, dideles gi
rias, basius karus - mažne taip pasakojo, kaip toje knygelėje rašo. Taip pat 
ir jis, tas senelis, barasi ant jos motynos, kam vaikus lenkiškai šnekina. 
Kita vėl kokia senutė, - atminė, - netoli gyvenusi, visada dėvėjusi kvalluo
tą sermėgike arba striuke, po apačios šniūrelka, aplinkui su kvailais. Galvą 
apskritai rišosi,.Ir ji liuob pasakos apie senovės burtininkus, žavėtojus, 
va.rdytojus, laumes, raganas.

Taip maišėsi jai galvoj senovės atminimai ir knygelės skaitymai,- Akys 
ėmė stingti, įdėjusi vaiką gulti pažvelgė į 1 aikrodžiuką, jau po dvylikos. 
Užpūtas! lempikę, atsigulė.

Maišosi ir maišosi mintys, negali nė užmigti, Sodos, nė akių dar nesu
dėjo, o jau mato tą senovės senutę su kvalduota katenka. Atsirado ir jos tė
veliai kaži kokiose giriose, lūžtvėse, kalnuose, balose. Buvo tenai miestų, 
upių, vandenų,,« Ėmė braidyti, žūti po balas, klupti... Atsirado daugybė žmonių, 
vieni raiti ant spindinčių arklių, geležimis apkaustyti; žmonės geležiniai, 
baisūs; akys švito, kaip žvakės," kitos minios pėsčių; vyrai apžėlę ilgomis 
barzdomis, žilais plaukais, kvalduotomis kamzuolėmis, lopuzinėmis apsimovę, 
mietais užsivertę, kirviais rankose... Moteriškų ir vaikų didelės minios... 
Tie raitieji geležiniai žmonės ėjo pulti ant .tos minios pėsčiųjų, ėmė. su ark
liais trypti, lipti ant viršaus, mojuoti ir šiokį tokį mušti, kas tik pakliu
vo. Pėstieji sukilo ginties: Ėmė raituosius durti, baoyti, kirviais kapoti, 

- *
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kiti akmeninis ir plytomis laidyti. Pasidarė 
gumas be rankų, he kojų, be- galvos krito imt 
žemė paliko raudoni, oras juodas... miestai, 
tineg grunėti... Pasidarė didelis karštis, nuo dūnų trošku 
tyti. Ir vėl truputį šviesiau ~ •
bbliko: kitus pėstieji numušė 
kas dvaro laukuose, j 
kraujų, kaip po purvyną 
kų su vaikais ant rankų

visi biaurūs, kruvini... Dau
žomos ir vėl kėlės. Dangus ir 
miškai degti, piškėti, griaus- 

1... nieko nebena- 
. Pamatė, jog geležinių raitelių jau maža 
kiti pergalėti lėkė jau šalin, Atsirado vis- 

netoli sodo: visa žemė aplieta krauju, žmonės braido po 
Vaikai būriais klykdami bėgioja... daug meteriš- 
taip pat ir ji su savo kažiuku rankose. Minios

truputį praretėjo, Paliko, kaip šventoriuje, kaip per atlaidus: kunigai bal
ti ir visi žmonės giesta šaukia "šventas Dieve..." įlipa kunigas pamokslo 
sakyti. Visi nutilo... Žiūri - besakąs ne kunigas, b‘et tasai senolis ar pro
tėvis, senovės pažįstamas. Ėmė sakyti tokias gražias pasakas, kaip kitų kar
tą pasakojo ir taip, kaip knygelėj rašo. Paskui senis šaukė: "Nebūkite bepro 
šiai, mylėkite savo kalbą! Kiek kraujo išliejo, kiek žmonių nustojo turtų 
ir galvų padėjo už. tų savo brangiausių kalbų! Motynos, nebūkite išgamos, mo
kykite vaikus poterių savotiškai. Svetima kalba kalbėsite - Dievas jūsų mal
dos negirdėsi Bpsihb prakeikti, atstumti nuo Dievo su visais vaikais!" At
sirado daugiau’senų žmonių ir būriai vaikų. Seniai šaukė: "Vaikai, vaikai! 
Sekite mūsų pėdomis, mūsų darbus dirbkite, mylėkite tėvų žemų ir jos kalbų, 
kaip mes kad mylėjome ir kovojome, nesigailėdami savo kraujo!" Atsirado 
daug vaikų. Jų tarpe pamatė ponaičius su gubernoriumi ir savė vaikus. Norė
jo guberncriaus paklausti, kaip bus gulbės lenkiškai. Negalėdama prisiar
tinti, ėmė šaukti savo vaikus: "Dzieci, dzieci! Boliuk, Vladuk, koc tu!..." 
Kaip nepasidarys vėl sumišimas!... Ėmė šaukti: "Išgama, išgama!... Beprote! 
Vaikus lenkiškai moko!... Nukauti, nudurti!... Ji ne mūsų, ji ne mūsų!,.." 
Ėmė visi akis pabalinu, dantis pastate ant jos pulti,'durti, kirsti... Norė
jo bėgti, negali pasijudinti, norėjo saukti, negali,*'.

Atsibudo visa drebėdamaviš- baimės. Prakaitas išpylus, gerklė, kaip 
užsmaugta, liežuvis sustyrąs. Šokos, kaip'apsvaigusi, nesuprasdama, kas ap
linkui jų dedasi,‘Sunkiai atsidūkso jusi, prasidžiugo supratusi, jog tatai ; 
buvo toksai baisus - tik sapnas.

Pašokusi skubinai ruošės apie namus, nes, kol vaikai nesubudo, sku
bėjo nubėgti į dvarų pasimilžti karvelų.

-
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Kazys Bradūnas

AMŽINAJAM LIETUVIUI

Būk ramus, amžinasis lietuvi 
Laiko audros tavęs nenutrenks. 
Tautės širdį nuo mirtino šūvio 

gyvybė, kaip skydas, pridengs
• . J

■< • -' ' . -d t-' i , h

Iš 'kiekvieno kankinio kapo ■ 
Tau į kraują sruvena jėga, 
Kuri, kartą potvyniu tapus, 
Pasikels vėl kūrybos banga*

Ir matau - ;
Ten žengi, kaip’rytojaus Žmogus
Tavo
Tavo

amžių, ūkanos švinta, ' 
i 

galvą žvaigždynai apkrinta 
sieloje tyras dangus

-'Būk ramus, amžinasis lietuvi, 
Laiko audros tavęs nenutrenks,. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio, 
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.
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, Vaiski vasaros naktis tiesė savo šešėlį, bet tolimose ščerose į 
Korso susirinko ginkluoti ūkininkai ir ščerų vyrai iš Sandhamno ir Harb.

' Tik viena žiema tepraėjo nuo to sekmadienio, kada«-Tistedalene 
žvangindami muškietininkai paskutinį kartą ginklu pagerbė karalių.' Dauge- 

. lis. iš seniausių ir labiausiai kaulų gėlos palaužtų karolie'čių jau buvo 
gavę pensiją ir,pasitraukę į savo■ mažas sodybėles, nėrė žuvims tinklus 
prie’ r ngt)-‘:sėdėdami arba skaitė savo senus dienoraščius. Rimti, dievobai-
mingi, visų gerbiami susirinkdavo jie sekmadieniais prie bažnyčios ir, ne- 

. žiūrėdami savo rango, ašarų pilnomis akimis apkabindavo generolai ir pul- 
■kini.nkai savo karo brolius i* anų ilgų karo žygių. “Taika dar nebuv* pasi

rašyta. Kai rusų laivyno armotos "vėl pradėjo ščerose dundėti, vėl kaip ir 
; pirma.išsitempę veteranai užsisegė savo nutrintas mėlynas milines ir iš

traukė kardus iŠ lovos stulpų* Paskui išėjo jie visi kaip vienas iki pas
kutiniųjų ginti savo namų ir židinio._

Kapitonas .Ressxbf’pats pasisiūlė būti to Korso susirinkusio bū
relio vadovu. Nusibodus sėdėti namie, jis visai saugiai jautėsi tarp žmo- 

xniUįŽirklės ir skustuvas visą žiemą ilsėjosi dėžutėje. Jo plaukai buvo 
tokie ilgi, barzda.tokia balta, taip miela buvo į jį žiūrėti, net ir niu- 
.pūs-bei nerangus ščerųvyrai prasijuokdavo.kiekvieną kartą, kai tik jis 
į-juos atsisukdavo. .

Bangelės po dienos audros dar tebetelęškeno.į_salos uolotą jūros 
pakrašty'o ten slėnio dauboje prie įlankos vos vos pūkšnojo vėjelis .ėg
li ų... viršūnėse, po kuriomis laukdami ir neradus vyrai skaičiavo tolimus 
Šūvius.' . -'■ ■ ' _

Drebančiu balsu prisiartino kunigo sūnus iš Djuro. Rankose jis 
lamdė savo kepurę,- o j«. išbalimas darėsi dar pilkesnis nakties šviesoje.

- Kapitone! Daugiau žmonių paimti jūs išsiuntėte,į ščeras tu*s 
burlaivius, kurie mus čia atvežė. Du irkliniai ,laivai, tai ir viskas,ką 
mes teturime, sau išsigelbėti, jei priešas įsikeltų į krantą, o mūsų yra_ 
daugiau kaip keturios dešimtys. Neslėpk daugiau tiesos! Negausus musų bū
rys negali daugiau nieko čia nuveikti. Mes gerai jautėme, kad Rika Fuchsen 
su sbdermanlandiečiais jau turėjo praplaukti pro Sodra Staket priešo su- 

.. mušti- arba pati žūti ir kad Dtiker su dalaniečiais ir vastmanlandiečiais 
tuoj seka pridurmais, bet mes taip pat gerai žinome, kad prie B.oo ir vi-

- sose Varmdb ir Sbdertbrn ščerose ant uolų greit nebematysime daugiau nie- 
. ko, kaip juodus pelenus.- Tikėkite, ką sakau, bet mes visi juk girdėjome, 

kad Trosą nuteriota, kad Nykbping dega, taip kad liepsnos pašvaistė toli 
ligi Stockholm© matosi. Norrkopinge Švedų ūkininkai ir kareiviai viešai

■■■
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gatvėje piešia pabėgėlių vežimus. Vikbolande ūkininkai paklodėmis ir bal
tinta drėbė duoda rusų laivams ženklus, norėdai i pasiduoti ir prisiekti 
carui ištikimybę, ĮĮarstrande Tordenskjdldas iškėlė savo danišką vėliavą. 
Kur^tik mes nepažiūrėsime,_oras pilnas padegimų liepsnų ir durnų... Baigta 
su Švedija, musų namais, musų namais!

- Aš nieko neslepiu, - atsakė Resslbf,-bet jūs ten turite pasitikė
ti, kad vienuolikta valandų švedai visadasusilaukia pagalbos. Retai kada
ji anksčiau ateina.

Kunigo sūnūs nusijuokė pasityčiodamas ir nueidamas tarė:
- Labar naktis, dešimtoji valanda kaip tik pasibaigė. Tikėkimės!
Žmonės didžiai nerimaudami būrėsi_arčiau Ressldfo. Šūviai dar te

besigirdėjo, bet silpniau ir da«gtoliau juroje.
Ant uolų vėl pasirodė išblyškęs kunigo sūnus. Jam ovnėsi kojos ir 

jis slyd«. Jis bėgo. Nesulaikomas įsiveržė į minios vidurį.
- Neviskas tvarkoj, gerieji žmonės! Ten jūroje atplaukia laivas

su degančiu žiburiu galeone, bet be stiebo, be burių ir be irklų. Ir jokio 
žmogaus.aš negaliu ant denio užtikti. Ir prie vairo nieko nesimato. Bet 
ląįvas plaukia pirmyn... nors ir labai iŠ_palengv». ’

Prietaringumo siaubas perėjo per ūkininkus, bet tie nekalbūs ščerų 
vyrai nuėjo kartu su Resslofu ant pačios aukščiausios uolos prie įplaukos. 

. Jie manė, kad_kunigo sunui akyse pasirodė, nes nakties danguje paskendusie- 
. je plačioje juroje jie negalėjo nieko pastebėti.

j Tik staiga jie visi iš karto sušuko nustebę, o kiti žmonės, sekę 
juos atokiau, suužo. Už kalnuotojo iškyšulio bangų teleškėjime sunkiai ir 
iŠ lengvo ėmė rodytis brigantina be burių ir takelažo, bet su baltai da
žytomis skylėmis anuotoms, o priekyje po uždegtu žiburiu matėsi auksinis 
liūtas, tartum šuoliui pakėlęs letenas.

- Vaiduoklių laivas! - sumurmėjo ūkininkai.
Abejodtmas įsakė Ressldfas kitiems iš drąsesnių ščerų vyrų pasiim

ti šautuvus ir palydėti jį viename iš irklinių laivelių,'
Atsargiai jie a rtėjo prie laivo irdamiesi visai takiai ir iškėlę 

šautuvus. Jiems sušukus, niekas nieko neatsakė. Laivo užpakalio kajutėje 
švietė keletos mažų langelių stikliniai kvardratėiiai, bet tai buvo tik 
nakties atspindžiai ir greit jie vėl aptemo. Vienas tik galeono žiburys 
ŽybČiodamas degė.

- Pasigailėk Viešpatie! - šnibždėjo Ressldfas ir pirštu rodė į 
ilgą medžiagos gabalą, kurs laivo užpakaly vilkosi vandeny. - Tai mūsų; 
spalvos. Daoar jau ir vardą galiu išskaityti... Tai brigantina Svenska'

. Lę j one t (.Švedų Liūtas).
< Taip, taip, tai brigantina Svenška Lejonet! - ūžėjo ūkininkai

saloje.
Jie ištraukė irklus, sustojo prie vairo ir užlipo ant. nukirsto ta

kelažo virvių, Per išmuštą langą įlipą į tuščią kajutę,. turėjo Tarkomis 
grabaliodami eiti pirmyn tamsoje. . ' ■ i: .

- - Ar čia nėra nė vieno įgulos vyro?.- paklausė Ressldfas‘ir pakė
lė balsą, bet niekas nieko neatsakė, tylu kaip ir buvę. . . J.’

.Tada jis atidarė .denio duris. Laivo žiurkės laisvai lakstė lento
mis. tai pirmyn, tai atgal, abejose relingio pusėse, gulėjo nejudėdami jū
rininkai, kritę savo postuose.- Jis ėjo nuo vieno vyro prie kito, prie kiek- 

. vieno stabtelėdavo ir pasilenkdavo, lyg norėdamas įsitikinti, ar visi mi
rę. Pasjęui jis tarė savo, palydovams: ./ , ' ' .

■
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- Vie nuolikta valanda, atėjo. Suveskite žmones į laivą ir pririš

kite tuos du irklinius laivus prie laivo pirmgalio, kol bangeles ir sro
vė neužvarė brigantinos ant seklumos. Dabar galime ir patys save išgany
ti ir išgelbėti karališkąjį laivą, taip drąsiai išsilaikiusį mūšyje.

Seniu1’as nuėjo per denį ir atsisėdo, aukščiausioje laivo pirmgalio 
vietoje prie vėliavos stiebo, vienas, nuo kitą atsiskyręs.

Kai tik žmonės sulipo į laivą, irkliniai laiveliai pradėjo vilk
ti brigai.liną i;arp saliukią. Ir taip laivo pirmgaliui varantis į priekį, 
vasaros naktį Žėrinčiuose sąsiaurukuose ir įlankoje atsispindėjo auksinis 
liūtas.

Šūviai jau nebesirito jūra. Daug palengviau, negu kad palaužtas 
veteranas savo ramsčiais keliauja savos pirkelės link, slinko laivas tarp 
Ščerą. Vaikai ir moterys, kurie buvo pasislėpę krūmuose ir po medžią 
šaknimis, lindo iš savo slėptuvių. Girdėdami nuo denio gimtosios kalbos 
žodžius, linksmi susibūrė žmonės ant krantą ir krantinią ir vis be pers
tojo klausinėjo.

- Tai Svenska Lejonet grįžta namo iŠ karo lauko! - atsakydavo 
žmonės ant denio.

Tada pabudo prie vėliavos stiebo senasis karolietis iš savo sun
kią dūmojimą ir atsistojo.

- Daugiau negu tai! Ištieskite' man savo rankas! - tarė jis jau
niesiems vyrams ir prisitraukė juos arčiau savęs. - Nusiįmkite kepures, 
gerieji žmonės, nusiimkite kepures. Šis nusiaubtas laivas panašus į Šve
diją, kuri su savo paskutiniu būriu ir savo kritusiais išsigelbsti savo 
ščerose. 0 kaip ilgėjosi belaisviai, bėgę šimtus mylią Sibiro upėmis. 
Vieniši, persirengę stovėjo jie ant banginiams gaudyti laivo denio prieš 
akis teturėdami tik neišmatuojamus Lediniuotojo Vandenyno plotus ir bai
mės apimti kiekvieną valandą šaukėsi Dievą, kad jis neužgęsintą juą gyve
nimo 1-iepsnos kol nesugrįš po tėviškės- stogu. Tėviškės stogu? Suanglėjęs 
jis guli žemėje! Perblokšta, perblokštą mūsą tauta, išdraskyta mūsą vals
tybė,- pakrantėse rūksta degėsią krūvos. Keistyriamasis, amžinasis Dieve, 
ar na r' ės brėkšti?., nutilkit, nutilkit, gerieji žmonės, jau brėkšta.
Belais-viai Sibiro miestuose vieną graŽą-rytą be žado sėdėdami prie savo 
rankdarbią pašoks ir aikštėje pamatys raitelį balta vėliava ■ osuojant. 
Tai 
ir 
jau 
Sugaus varpai. Ištisus metus'jie gaus kas vidudienį už taiką ... už kri
tusius. Kurgi dabar tie senieji batalijonai su Grothuseno bugnu ir_turkiš- 
ko šilko vėliavomis? 0 kur tas, kurs mus vienijo tame didžiajame mūšy ir 
kurs netikėdavo ženklais, kad Dievas mus paliks, jis, kurio karžygiškame

ženklas., kad -taika jau padaryta. Ištroškę burnos vėl gers iš Predriko 
Ulrikos paauksuotais kraštais stiklą, Kučią stalas vėl bus tiesiamas. 

. ne gedulo rūbais dėvinčiu moterų! Dar kartą pakvips Šienas Švedijoje!

slėpėsi visas mūsą ilgesys... kur dabar jis? Paklauskite dainuojančią vai
ką! Ak, jie miršta vienas po kito, tie senieji ginklo draugai. Kur tik 
apylinkėje mes bevyktumėm, pėsti ar važiuoti, nakties ūkanose mes vistiek 
atpažintumėm mažas baltas bažnyčias, kur aštuoni ar dešims stiprią sūną 
padėjo akmenis ant ją kapu. 0 kur svetimuose kraštuose taip toli Žydėtą 
laukai, kad mes negalėtumėm atsisėsti ant velėnos ir šnibždėti: ar ne čia 
toji vieta, kur miega kuris nors iš mūsiškią, k> is nors iš tą kraujuose 
pasruvusią? Savo paprastais drabužiais apsirengę, pabuvo jie trumpą valan-

- ... r". -įį' •
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buvo.

Per 
lemtingąją! kovai baigties nematyti, 
bet laisvas lietuvis, kovoj neparklupąs, 
iškels vėl tėvynėj trispalvę ir Vytį.
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ŠBŠIOL IRIAJAI VASARI

Jurgis Kastytis
1 i a ’u d a

Šią kilnią mūs laisvės minėjimo dieną 
atminkime tuos, kas dėl laisvės kovoja, 

. kas kelia dėl laisvės ir žodį,,ir plieną, 
ir savąją gyvastį laisvei aukoja.

Atminkime mūsą piliakalnią garsą 
ir knygnešio neštąjį knygą maišelį 
.ir mūsą močiutės didvyrišką narsą, 
kai mokė vaikučius slaptai prie ratelio.

_ Atminkime Žygį skurdžią savanorią, 
parnešusią laisvą į mūsą tėvyną, 
ir džiugesio psalmes prie_mūs.ą altorią, 
trispalves, plevenusias mūsą žydrynėj.

Atminkim, kad vėl mūs tėvynėj v"i ovė, 
, vėl 

» kad 
s kur

tūkstančiai brolią benamiais pavirto, 
mūsą miškai tapo laisvas tvirtovėm, 
ginas lietuvis galingas ir tvirtas.

amžius vis teka mūs kraujas, kaip upės

IŠ Švedą kalbos išvertė J u o z a s L i n
tr
gis

i

dėlą prieš mus prie bivako laužo, o paskui išėjo ir krito. Tokie jie buvo. 
Tokius aš juos prisimenu. Tokie jie gyvena ir dėkingos tėvynės prisimini- 
muosetbei legendose... Tebūna numylėta ta tauta, kuri,žlungarv jos didybei 
savo neturtingumą išlaikė pagarbą pasaulio akyse!

i’■ *3
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1100 metų sukaktį nuo Simono

Juozas Iiingis

ŽEMAIČIŲ "G I E S M I Ų GIESMĖ"

Stanevičiaus mirties minint)

Pažvelgę į XIX amžiaus pradžios Lietuvą, pastebėsime krašte žymų 
kulturinį pakilimą. Šis;pakilimas kaip tik ir buvo viena iš pačių svarbiau
sių sąlygų susidomėti lietuviškaisiais dalykais - kalba, jos dailumu, sava 
istorija, praeities susidomėjimu bei tyrimu, savo literatūros kūrimu ir pan.

Daug buvo priežąsčių tam. kultūros pakilimui, bet vienas iš svarbiau- _ 
šiųjų buvo tinkamas švietimo sutvarkymas,- kurio viršūnėje stovėjo iš naujo 
atgimęs Vilniaus universitetas’, kurs tada žymiai buvo pralenkęs visus Rusų 
Imperijos universitetus ir prilygo geresniesiems vakarų Europos. Jo įtaka 
ir jos dėstytojų susidomėjimas lietuvių tautos praeitimi ir kalba kaip tik 
ir buvo pats svarbiausias akstinas ir mūsų literatūrai, o ypač patriotinei 
poezijai, iškilti. Tado Čackio veikalas apie Litr.uvos ir Lenkijos teises, 
Ksavero Baužo-Bohuszo etiudą”' "Apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę", Joki- 
mo Lelevelio, Ignoto Onacevičiaus, Ignoto Danilevičiaus, Juozo Jaroševi
čiaus istoriniai raštai, Adomo Mickevičiaus poezija paskatino dar savo gim
tosios kalbos nepamiršusius mokt?"us einančius žemaičių bajorus susidomėti 
savo kalba, jos ugdymu, savo tautos senove ir jos tyrimu. 0 jeigu dar pri
siminsime, kad viso to sąjūdžio motoru ir protektorium buvo žemaičių vysku
pas Juozapas Arnulfas Giedraitis, tai dar geriau suprasime to laikotarpio 
nuotaiką,

.? ■ Tų žemaičių bajorų patriotizmo Šaltinis buvo garbingoji lietuvių 
tautos praeitis. Visi jie ją garbina ir idealizuoja, už tatai juos mėgsta
ma vadinti romantikais, bet jiems tiksliau tiktų pseudoklasikų bei sė^timen- 
talistų vardas. Pamirštoji tėvynė kelia juose ne nusiminimą bei raudojimą, 
bet didį pasiryžimą veikti, didį patriotinį entuziazmą.
' Tokio optimizmo pavyzdžiu yra ir žemaitis Simanas .Sta
nevičius. Nedaug žinių teturime apie jo gyvenimą. Gimęs 1799 m, spa
lių 26 d. KanopėnuoseViduklės par., miręs Stempliuose Švėkšnos par. 1848 m. 
vasario 27/. ' .1 ' ■

Iš jo spausdintų raštų yra užsilikę: 1. T.Branderburgo knygutės 
"Apey darima walge jsz kiarpu iskandu" vertimą, Vilniuje lį’23 m.j 2. Lho- 
c ndo ."Ristoryja Szwenta" vertimas, Vilniuje 1829 m.; 3. "Daynas Zemaycziu", 
Vilniuje 1829 m.; 4. Szeszes pasakas Symona Stanewiczesl.yr antras szesZes 
Križža Donalyczia Lietuwynyka Prusa), Vilniuje 1829 m. ; 5. Iš nauj.0 išleis
ta 1737 m. jėzuitų gramatiką "Gramatica brevis linguae lituanieae seu Sarno- 
gitioae"kTrumpas pamokimas kalbos lituwyszkos arba žemaytyezkos), Vilniu
je 1829 m., kuriai prakalbą lotyniškai ir lietuviškai parašė Stenevičiusj 
6. "Pažimes žemaytyszkas gaydas prydietynas pry daynu Zemaycziu surynktu 
yr yszdutu par Symona Stąnewicze etc.", Rygoje 1833 m. Prakalbą parašė pats 
Stenevičius, bet pačios gaidos, "dainažymės", jam buvo parašytos Ferdinan
do IvanaviČios.
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S i m a n a s Stane.vičius

ARKLYS IR MEŠKA

Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną Dvarą 
Gryną vandenį savo į Nemuną varo,

Tenai, kad vasarvydžiu sa”lelė tekėjo, 
Juokės kalnai ir vilnys'kaip auksas žibėjo, - 
Ilsėjos pančiuos arklys ant žolyno žalio, 
Minėjo vargus savo ir sunkią nevalią:

Kaip sunkiai vakar mėčius per dieną važiojo, 
Kaip maž naktį tėėdėir maž temiegojo.

"štai jau tek skaisti saulė, ir lankos jau Švinta,
Ir rasa nuo žolynų kaip sidabras krinta -

• Ir man jau reikės kelti ir prie darbo stoti, 
Ir vėl-ratai kaip vakar per dieną vežioti".

Kad taip durnojo arklys vasarvydžio rytą, 
Staiga jis ten išvydo daiktą ne/atytą:

Valkiodama grandinę po žalius žolynus, 
Vaikščiojo kalnų.skardžiais meška po lazdynus.

Šokosi nusigandus žirgelis bėrasis! 
"Nebijok", tarė meška, "nieks pikta nerasis! 
Tėvai mūsų nuo amžių sandaroj gyveno,

Drauge gimė ir augo-ir drauge paseno;
Štai ir dabar vienokia mus laimė, sutiko:
Man grandinė ant kaklo, - tau pančiai paliko!"

į istorijos ir. kalbos dalykus. Stanevičius, žiurėjo labai rimtai, kar-
tais net perdaug atsargiai, ypač leisdamas žemaičių dainas, ir ištikrųjų jo 
surinktos dainos tai- tikri_deimanČiukai, pvz., Aš padainuosiu dainų dainelą, 
aš dainų bernužėlis, Ko liūdi putinėli, ko liūdi, Oi ūžkit gauskit girioj 
medeliai. 0 kokią r’eikšmą jis pridavė lietuvių kalbos ugdymui, aiškėja jo
atspauštos gramatikos prakalboje:- "Tame laike, kuriame daugumas žemaičių, 
vieni iš meilės kalbos tėviškos, kiti iš noro viską žinoti, mokosi, skaito 
ir rašo lietuviškai... raštas šisai vieniems -gal džiaugsmą atnešti, antriems 
kelią paŽihimop kalbos pravesti, kitiems priduoti našumą ir norą ant jos įtai
symo ir platinimo..-. Jei norime šelpti savo kalbą, surasti jos pamestus ir 
užmirštus žodžius, reik mums rūpestingai ieškoti senovės lietuviškų raštų, 
o darbume ir gražume ’darbe imti paveikslą nuo lietuvininkų prūsų"...

. Bet mums Stanevičius yra labiausia žinomas savo pasakėčia "Arklys 
ir. mešką"., su kuria mūsų visuomeną plačiau supažindino "Aušra" 1884 m.-, nors 
ji’ jau buvo tilpus 1829 m, išleistame pasakėčių rinkiny..Tame pačiame rin
kiny tilpo ir jo garsioji "Szlowy Žemayoziu" - tai žemaičių patriotizmo ■ 
viršūnė, tai žemaičių "Giesmių giesmė", tai odė jaunystei!

.
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S i m a n a s Stan e v i c i u s

Mačiau Vilnių šauną miestą
Seną mokslų gyvenimą

Nuo žemaičių beapsėstą
Ir jų tikrą sutarimą.

Šlovė visus sujudino
Gera tėviškei daryti,

Irk ką amžiai pagadino
Čiesas yra sutaisyti.

■ ■ ■
Daugel metų sviets rokavo,

Musų Žemė kaip pražuvo.
Kaip pamiršo kalbą savo 

Ir užmiršo,, kuomi buvo.

Tarp žemaičiu vis atgijo’
Garbė tėvų ir liežuvis; 

Meilė tarp jų išsilijo, 
Prasidžiugo ir lietuvis.

Sveiks, Ringaude, mūsų tėve!
Sveiks,Mendauge, karaliūnai! 

Garbų jūsų skelbdink, Dieve, 
Kuri linksmin mumis nūnai.

Sveiks būk, senas Gediminas!
Sveiks, Algirde galingiausia!

Sveiks, Keistutai minėtinas, 
Iš Žemaičių kąstipriausic!

Buvot ligšiol užmiršime 
Del daugumo neprietelių,

Štai žemaičių_surinkime 
Šlovė jūsų prisikėlė.

.•■ii"' ? ■
Prasidžiugo Lietų šalis 

Ir gerumu sūnų savo, 
Nesang greitai iš nevalės 

pražuvimo išvadavo.

Švį esi saulė užtekėjo, 
Lietų-nušvito pašaliai;

Rankas ant akių uždėją, 
Išsiskaidė neprieteliai.

Šimtabalsis garsas lekia,
Ilgus sparnus plasnodamas, 

Nepaliaudams Šaukia, rėkia, 
Po p-šaulį skrajodamas:

"Veizdėk, sviete nusiminąs,
■.Kas ten šiaurėj atsitiko 

Lietuvos senos giminės 
Pražuvime sveikos

x

J. I

1 I! '

liko!"
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SENOVĖS DAINA
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..'f. . ■ ‘ : Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus

■ ■ Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad parvirtus, kaip ąžuolas girių puikus, 

• y Lauks teismo dienos paskutinės. . .tax r; .h...■: .r * ■' '
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Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas 
Kad laužo užrūstintas vėjas}
Tau dar liko sūnų}’ kas tėvynų praras, ‘

a! r ‘ i Antros neišmels apgailėjus.
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Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:
• id. Jie mylimą Lietuvą gina j ūt yv'm būj, u

\J.’Kam. nusviro galva, tam Dangaus angelai
■ 'J? Vainiką iš deimantų, pina.:

■V r. 7

{į *. i c* * Ji* H ££» Ju * ‘ ..Al • 4-/1 f J-i .i ’

Daugel krito sūnų, kaip tų lapų rudens: 
Baltveidės oi verks, neš mylėjo! . ’ '
Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek vandens, 
Kiek priešų ten kraujo tekėjo.

Ū.?.A: r' ■■ ■ ' - • t
UOP tųVibt'UJ . _

Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų, 
Kai duobe kareiviai ten kasė, 
Ir paguldė daug brolių .greta milžinų, 
0 Viešpats jų priglaudė dvasią.

obe kareiviai ten kasė, 
,uldė daug brolių .greta milžinų, 

iglaudė dvasią.

Oi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus 
Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad pavirtus, kaip ąžuolas girių puikus, 
Lauks teismo dienos paskutinės!
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t .y» atlan- 
yiso dešimt

Reikėjo naujam viršininkui susipažint su savo apskritim, 
kyt Žydpilės magistratą ir valsčių raštines, Apskrityje buvo iš r___ _______
valsčių. Tiktai dviejuose valsčiuose vaitais buvo žmonės, suprantą savo pa
reigas ir patys jas einą. Bet kitų valsčių vaitai vos mokėjo pasirašyt, o •
iš pareigų žinojo tik tiek, kada reikia už kabint-" bleką", Todėl tuose vals
čiuose visa valdžia priklausė raštininkams, dažniausiai 'iš Lenkijos atkly- 

' dusioms, kažin iš kur ir kažin su kokia sąžine. Darė, ką norėjo su aklu vai
tu, Darė, ką norėjo su valsčium, žinodami, kad už viską atsakys vaitas, vals
čiaus išrinktas. Tik tie raštininkai nesinaudojo pilnai savo laisve, kurie 
netarė jo,-anot žmonių, "galvos" arba, kurių sąžinės dar ne visai buvo užmi
gusios. Didžiausi tarp raštininkų ponai buvo trys jau mums pažįstami; Miška- 

Pstrumskis, Dykulių Kuznickis ir Žioplių Bavolskis. Vpkkpnąlijus Vziat- 
kovicius nežinojo, kam reikalingi valsčiuje vaitai su raštininkais ir ko Iš 
jų galima reikalaut. Žinojo tik, kad jis pats, apskrities viršininkas ir kad 

■vaitai su raštininkais turi jo klausyt..
Pirmiausia Kruglodurovas išsirengė į Žydpilą. Burmistrps sutiko jį, 

kaipo viršininką, labai gražiai, pprodė rastiną, šį'tą paaiškino ir nusive
dė' pas- save užkąsti.'Čia burmistras, didelis gudruolis, žinodamas jau, su 
kuo turi reikalą, tiesiog sako:

- Supažindinąs poną viršininką su‘ magistrato dalykais, turiu supažin
dint ir su tais dalykais, kurių magistrato popieriuose nerasime, o už ku
riuos galite, ponas viršininke, kartais mane nekaltai nubart. Miestas sude
da 80 rublių per metus ugniagesių prietaisams taisyt. Taisymui išleidžia kur 
kas mažiau /kiek -nepasakė/, taigi iš tos sumos šiek:tiek lieka. Lieka taip
gi nuo’gatvių • apšvietimo, nuo panaktinių.samdymo ir t,t. Pinigus tuosgrą- 
žįnt miestui netinka: paskui nenorėtų visai jų mokėt. Jau nuo seniau"įvest a" 
kad tuos pinigus dalinasi tarp savus apskrities viršininkas ir burmistrps. 
Dabar štai turiu surinkąs. JO rublių, kuriuos, ponas viršininke., tuo tarpu 
priimkite. Toliau surinksiu daugiau. \

: Kruglo'durovas, matydamas.į kad* burmistras' taip-drąsiai ir. atvirai kal
ba, įtikėjo ir nesibiaurėjo priimt JO rublių, nors iki 100- toli dar šaukė. 
Pergalėjus Žydpilėje, anksti rytą nukeliavo į Miškagelių valsčių

3®

Pstrumskis, gaudamas vos 180 rublių per metus, gyveno su savo šeimy
na taip puikiai, lyg turėdamas mažų mažiausia pora tūkstančių algos. Pats 
gražiai apsitaisąs, pati ir duktė silkuo.se, gyvenimas paikus, per metus kel
davo keletą kartų didelius pokylius, garsius įvairiais valgiais ir gėrimais. 
Pstrumskis‘dažnai lankydavo Naupilą ir kaskart vaišindavo apskrities raštinės
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valdininkus, išmesdamas, daugybę pinigu - visada jų turėdavo, visada užtek
davo, Iš kur tiek pinigu imdavo? Išvalsčiaus. Pstrumskis turėjo "galvą" - 
tai viskas. Dar būdamas raštininku Piktvalės valsčiuje, tokios galvos'neturė
jęs, Nors ir ten sekėsi, tik neturėjęs dar tiek patyrimo. Matote, norėdamas, 

-kad žmonės imtų jam gerintis su dovanomis, pradėjo naikint pakelėse kryžius, 
lyg vyriausybė tai būtų įsakiusi, ir kad jis galįs palikti,_ tiktai, žinoma, 
su baime, už slėpimą... dovanai negalima. Tačiau‘žmonės susiprato, ir Pstrums
kis turėjo iš to valsčiaus traukti. 0,dabar jau taip nedarytu!

Laukdamas Kruglodurovo, tam tyčia pasiruošė išnaudot jo silpnas pu
ses. žinojo, kad viršininkas tamsuolis didžiuojasi savo viršininkyste, mėgs
ta "užsitraukt” ir "ima"* Parodė raštine^ vaitą su "bloko" nieko Nesupran
tančiam Kr ugi o dur o viii, pasikvietė- jį pas save pasilsėt; o vaitui įsakė laukt 
virtuvėje, iki pašauks* Pstrumskienė apkrovė stalą skaniais užkandžiais ir 
dar skanesniais gėrimais. Išgėrę vienos degtinės, pabandę-kitos,, užsigarda- 
vętrečios, pradėjo smagiau ir atviriau kalbėt: rodos Krugloduroka.š būtų už
miršęs savo viršininkystę. Apsidairęs atidžiai aplink ir rrtydarnas.visa ko 

* išteklių, klausia* ' ' . ■' - . : "
. - Kiek tamsta gauni algos? - ; ; '

- 180 rublių, ponas viršininke, - at sakė.'.Pstrumskis,supratęs klau
simo tikslą, ir kad viršininkas nesuspėtų dar ko nesmagesnio paklaust, skū-

-- :.bino i toliau: - . .. /./ ’ ’ / • . . . y- ;
- Teisybė , iš tos algos neišgyventum, ti’k ..moki su žmonėmis ^gražiai 

elgtis,..tai ir pačiam užtenka, ir vyriausybės neužmiršti..; <
Viršininkas dirstelėjo į jį tokiom akim, lyg būtų klausęs:’ na, ris.-, • 

-- sakyk,: kaip tai vyriausybės- neužmiršti? Ir -atsiminė Matviejcvo pamokymą* 
, . - Dėl to' gi-> ponas viršininke, mes,; galėdami išgyvent, be algos, neno

rime j ;b e -reikalo, nė naudotis ir tą algą visą >atįduodame-savo; viršininkui: 
:tokia jau mūsų "įvesto tvarka". '

- Gera tvarka, - manė sau Kru'glo.durovas, • ■
- Ponas'viršininke!' - tarė .Pstrumskis, -pildamas, -vyšninės, štai ir

vaitas sutinka pridėt prie to savo algą. ■ .
, Vaitas, pašauktas iš virtuvės ir pirmiau Pstrur.skio; pamokytas, pri

siartino prie viršininko, pabučiavo jam. ranką ir tarė lietuviškai:
- Taigi-,’ ponas Viršininke, priimkite nuo . pono: Pstrunskio ir mano- algą, 
Pstrumskis tuoj išvertė maskoliškai•vaito, žodžius ir mirktelėjo, kad

jis vėl eitų sau i. virtuvę, . . ;... ... ;
Viršininkui, jau įkaitusiam’, labai patiko vaito auka ir nusižemini

mas prieš vyriausybę. , i/
■ - Kokie čia gėri žmones! Kaip jie' suprent a ir gerbia vyriausybę! ■

tarė beveik Susigraudinęs. - Kokie čia-geri papročiai! .- manė sau, atminda^ 
mes Žydpilės burmistrą i‘r Pstrur skį. k;’ - ■ -

- Taip, ponas viršininktr, žmonės čia labai - gėri, visus; vyriausybės
Įsakymus pildo nesipriešindami, ypač su'mokesčiais: rodos, nė nesunku jiems 
mokėt. Tiktai, ponas 'Viršininke, :yrn mūsų valsčiuje -keletas tokių,, kuria, ; 
"Uuntavo ja" žmones. : '..t " . ■■ - . . - • < - ,• .

Pstrumskis kalbėjo apie keletą ūkininkų, supratusių neteisėtus raš
tininko kelius ir garsiai apie tai kalbančių. Norėjo užsiundyt juos virši
ninku, kad jų skundai nebūtų kada nors išklausyti. Viršininkas iš savo pu
sės, žinodamas, kad jam pačiam įsakytai prižiūrėti kokius, ten. "1-itycmanus", 
kurie "bunt avo j a" žmones -ir manydamas, kad Pat ru;, skis kaip t.lk- apie, tokius 
kalba., pasakė rimtai-: . .; , , \ ) -.i t.’ ir1-'- '
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- A, tai litvomsnai! O, jie maištadariai, maįštadariai, tik mes 
juos apmalšinsime!

Pstrumskiui nekenčiamų jo žmogystų sumaišymas su paties viršininko 
nekenčiamais litvomanais buvo labai parankus, ir todėl jis Įvykusio qui 
pro quo visai nesistengė nė atitaisyti.

Kada, išbandę visokias degtines, ėmėsi vyno, prisigretino prie jų 
ir moterys.

- Ar ponas viršininkas vedęs? - paklausė švelniai Pstrumskienė,
- Kaipgi, vedęs ir vaikučiu turiu.
- Tai, ponas viršininke, nepykite, jeigu aš parūpinsiu jūsų gerbia

mai šeimininkei šiek tiek mažmožiu, namams reikalingų. Aš pati šeimininkė, 
tai žinau, ko reikia. Meldžiu, ponas viršininke, jeigu kartais prireiktų 
ir ko kito, tai tik duokite žinią - pristatysime. Mieste su tokiais daly
kais tai, žinoma, sunku, o mums, kaimo gyventojams, labai lengva juos tu
rėti, Būsime laimingi, jeigu galėsime ponui viršininkui nors tokiais mažmo
žiais patarnaut,

Viršininkui daugiau, nieko neliko, tik padėkot už toki gražų pažadė
jimą, kuriuo tikrai ketino naudotis, už meilų pavaišinimą, vienu žodžiu už 
pagarbą, parodytą vyriausybei.

- Dėkui jums, mano mieli, už viską! Aš jūsų geros širdies niekad ne
užmiršiu! - pasakė atsisveikindamas.

- Pravažiuodami kada pro šalį, neužmirškite, ponas viršininke, pas 
mus pasilsėt, - tarė Pstrumskis, sodindamas Kruglodurovą į vežimą, - 0 ką 
kalbėjome apie alga, - pasakė toliau, - tai nesirūpinkite, aš pristatysiu.

Iš Miškagelių Vakknalijus Vziatkovičius nuvažiavo į Dykulius, kur 
valsčiuje viešpatavo Kuznickis. Važiuodamas visą kelią negalėjo atsigėrėt 
sutiktais žmonėmis:

- Kokie čia geri žmonės! Kaip jie gerbia savo vyriausybę ir kaip 
moka tą pagarbą išreikšt! - manė sau. - Bepigu būt viršininku! Tai nudžiugs 
mano Pagoda Nenastjevna, kai jai viską išpasakosiu! Bus iš ko gyvent, bus...

Jeigu apie-Pstrumskį kalbėjo žmonės, kad turįs ’’galvą*, tai apie 
Kuznickį sakoma buvo, kad turi-ne tik galva, bet ir pinigų. Jeigu Pstrumskis 
keldavo per metus kelis pokylius, tai pas Kuznickį būdavo pokylis kasdien, 
Kuznickis pats svečius gaudydavo ir, teisybė, mokėdavo gražiai pamylėt, ne
sigailėdamas svečiui nieko - patenkindavo net išdykiausius svečių norus. 
Kas galėjo Kuznickio nepažint? Kas galėjo negerbt jo? - Tai žmogus, tai 
žmogus! - gėrėdavosi valdininkai ir visokie ponpalaikiai, Kuznickio bičiu
liai, jų buvo daug, - matydami kartais žmonių netikėjimą, kad Kuznickis 
galėtų taip puikiai gyvent vien iš savo algos, sakydavo jį atsinešus čion 
didesnius pinigus. Ar klausantieji tikėjo tuo teisinimu, nežinia, o patys 
teisinantieji tikrai netikėjo. Ar tai gerai suprasdamas, ar tai tiktai ins
tinktyviai nujausdamas, Kuznickis laikėsi tos filosofijos: jeigu nori būt 
teisus žmogaus akyse, pasigerink jo pilvui. Su ta filosofija jam buvo la
bai ramu.

Galima numanyt, kaip Kuznickis vaišino viršininką, kada, apžiūrėjęs 
raštinę, nuėjo ’’pasilsėt”,

Džiaugėsi Vakknalijus Vziatkovičius gerai pavalgęs ir išgėręs, bot 
nenujautė, kaip dar reiks džiaugtis. Pietų pabaigoje ištiesė Kuznickis ant 
apskrito stalo geležinkelį ir mašina su kava šnypšdama atsirito tirs virši-
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ninku ir sustojo. įsipylus jam kavos, Lašino leidosi toliau, sustodama ties 
kiekvienu paeiliui? Nudžiugo Krugloduroves, išvydęs toki stebuklo,negalėjo 
atsigirt ir atsigėrėt, kaip jam toji mašina patinka. Matyt buvo, kad būtų 
malonėjęs iškaulyti tą mašiną iš Kuznickio. Bet Kuznickis, nors gerai per
manė viršininko norą? apsimetė nesuprantąs.

- Jeigu norėsiu atiduot, tai galėsiu padaryt ir kitąkart, ne-tik 
šiandien, - manė.

Buvo jau vėlus vakaras. Šeimininkas, matydamas, kad svečias prisi
siurbęs, vos tik pasėdi, paprašė jį pasilikt vakarienės ir nakvynės. Virši
ninkas atsisakė nuo vakarienės, o prašė tik pataisyt lovą.

- Na, tai vakarienės vietoje turime ištuštint, štai šitą! - sušuko 
Kuznickis, paėmęs krupniko butelį ir vesdamas viršininką gult-: - smagesni 
bus sapnai.

Krugloduroves pasirodė esąs tikras maskolius: juo daugiau gėrė, juo 
labiau troško. Taigi ištuštino ir krupniką. Sapnavo iš tikro smagiai. Rodos, 
sėdi jis, apskrities viršininkas, karietoje ir žingine važiuoja per savo 
apskritį. Aplink, kiek tik užmatai, pilna žmonių. Vienas per kitą skubina 
prisiartint prie karietos ir į abi išskėstas jo rankas deda popierėlius, 
vienas tik šimtines. Iš galvos vežiko ima eit dūmai, karietos apačioje ima 
virt. Jis, viršininkas, žino, kad tai ne dūmai, o .tik kavos garas, ir ver
da ne kas kita, tik kava. Jis žino, bet niekam to nesako ir tik džiaugiasi, 
kad žino. Štai vežikas pavirto kaminu, o karieta pavirto mašina, pradėjo 
šnypšt ir greitai bėgt. Jam smagu greit važiuot, bot staiga viena ranka 
nukrito žemyn, irėnė slinkt iš jos šimtinės, c tuo tarpu baisu pajudint ki
tą! ranką'į. pagalbą, nes ir čia pilna šimtinių. Jau, jau krinta’ šimtinės į 
bedugnes... • ' ’ • . ■

Derži, derži, derži! - suriko per tiegązKruglodurovas ir pašoko 
iš lovos su dideliu širdies plakimu.

■ - Kas čia? Kur aš? Kas aš? - klausia pats save, dairydamasis aplin- 
• kui išsigandusiom akim ir negalėdamas nieko atsimint. Nors į pirmu du klau

psimu nerado atsakymo, bet nusiramino/ atsakęs sau į trečia:’
- Aš apskrities viršininkas, tas pats Vakknalijus ^ziatkovičius.
Kuznickis, išgirdęs viršininką baisiai šūkaujant, atėjo palinkėt la

bo ryto ir, paklausęs, ar gerai miegojo, paprašė arbatos.
- Kodėl šiandien tokie sunki galva... - skundėsi atsikėlęs Kruglodu-

rovas.- '
<, - Vakar, ponas viršininke, turėjote pailsėt,.- įspraudė, lyg nie

kur nieke, Kuznickis.
, - Ee, pailsau! Nepailsau, tik,'tur būt, pagirioju, ot kas!

-.Tam dalykui, yra vaistas, jau žmonių nuo senovės išbandytas, - ta
rė šeimininkas, mostelėjęs galva pasisukusiai prie spintos tarnaitei.

- 0 .gal vaistas nė nekenks?’ Ar šiaip, ar taip, jau šiandien rašti
nių nebelenkysiu - sutingau. Suksiu per Kauną Nemunu, o paskui geležinke
liu ant namų. Raštines-dar aplankysiu - nepabėgs.

•Išsimetus kelis kartus, šeimininkas prakalbėjo švelniai, lyg nedrįs
damas: , . - ... . ' • • ' • ■ ’

- Ponas Pstrumskis; turėjo ponui viršininkui-išpasakot, kokia mūsų
nuo seniai įvesta tvarka.'.. ’ . ••

- Žinau; žinau,. - perkirto greit Krugloduroves, tarytum parodyfia-
maskad viršininke- pareigas supranta, viską žino ir ne tik nesipriešina 
įvestai tvarkai, bet dar pagiria ją ir patvirtina. Reikia pripažint, kad 
iš tikrųjų suprato, ką norėjo pasakyt Kuznickis ' •
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- Ar žinot ką! Sapnavau šią naktį tą mašiną su kaba. Tu man taip 

įstrik į smegenis! - priminė viršininkas,
- Atneškite dar silkės! - paliepė Kuznickis, pabarškinąs į virtuvės 

duris ir apsimetąs, lyg viršininko žodžią neišgirdąs.
Kada jau išsipagiriojo, atsistojo Vakknali'jus Vziatkovičius, padėko

jo Kuznickiui už grąžą pamylėjimą, žodžiais,-kuriais stengėsi pabrėš t savo 
verte, rimtumą ir maloningumą žemesniesiems, .pažadėjo niekad neužmiršt ir 
išvažiavo keliu, kurį buvo užsirėžąs.

Sugrįžo namo ir savo pačiai pasakė tik tiek:
- Pogeda.Nenašijevna, Matviejevas sakė teisybą: tai patyriau dabar 

iš naujo, lankydamas raštines.
- Argi visas taip greit aplankei?
- Dar tik dvi, bet jau iš to gerai numanau...
Po kelią dieną Vakkanalijus Vziatkovičius vėl išsirengė lankyt vals

čių. Šitoje antroje kelionėje.pirmiausia susipažino su Žioplių Bavolskiu. 
Bpvclskis nemokėdavo taip.puikiai vaišint, kaip Pstrumskis arba Kuznickis, 
nors nesigailėdavo nei valgią nei gėrimą, nebuvo, mat, prie to linkąs. Bet 
užtat buvo linkąs prie’kortą, lošdavo ir namie ir išvažiavus. Lošiant buvo, 
galima pastebėt., kad. Bavolskie. niekad nepritrūkdavo pinigą. Pralošdavo de
šimtimis, šimtais ir visada užsimokėdavo, visada užtekdavo. 0 tai vis, mat, 
iš,;; 180 rub.lią algos!'Ypač daug pralošdavo, kada at šliaukydavo pas jį vy
riausybė. Iš kur. imdavo pinigą? Turėjo, matyt-, galvą. Žinoma buvo, kad Ba- 
volskis vaduodavo iš’ kariuomenės. Tą dalyką, atlikdavo labai lengvai. Gsvąs 
į rastiną popierius, kad tas ir tas iš jo valsčiaus grįžta iš kariuomenės, 
kaipo netinkantis^ skubindavo peš grįžtančio tėvus-ir sakydavo:

- Jeigu norite, tai aš jūsų-sūną-išvaduosiu^ tikrai išvaduosiu. Tik
tai, žinoma, nemažai kainuos, bet ką daryt i?’To su mažu pinigu nepadarysi. 
Ir atminkite, apie tokius dalykus - ša, nes viską galima pagadinti: ir jums 
ir man būtą! baigdavo., paėmąs iš nudžiugusią tėvą pinigus-.

. Teisybė , netrukus: sūnus grįždavo iš kariuomenės, ir-kad jis pats .ka
žin kpip aiškintą tėvams.savo sugrįžimo-priežastis, niekas .Ją neįtikintą,

- Šnękėk tu sau - sveikas.! . Gįa tik Ba.yolsk.io darbas!. Kad. no jis, kažin,
kiek, dar būtum, vaikio jąs. "ražą",. - manydavo., tėvas, nes įsakyta, apie tai ne-, 
kalbė t, ’ ’ , .. ■ .’ ■ "

. Šnekėdavo vėl, kad Bavolskis, susitarus su , pašto viršininku., mokėdavo 
traukt gerą pelną, iš laišką su pinigaisj prisiusieis kaimo žmonelįąms iš 
Amerikos. Iš kariuomenės pelnydavo' š imt ai s, iš pašto ■dešimtimis. Apie; kito
kius ' Uždatulė,šaltinius žmonės nekalbėdavo, negalė darni Visa ko patirt.

‘ Per-saV’aitą viršipinkas’ atlankę visas valščią raštines. Nors niekur 
jam deirgiau nebėpriminė , kokife-'apsktity je "įvesta'tvarka." , tad tuo . ir nesi-' 
rūpine,'žinodamas, kad tvarkos apskrityje neišdrįs gadint nei vienas vaitas, 
nei vienas'.raš tininkas, . ”

Išskyrus Bavolskį, niekur- valsčiuje nemokėjo priimtį paskutiniuoju 
laiku savn viršininko. Nors-ir pasiūlydavo-, tai tokius paprastus dalykus, 
jog viršininkui1 net-nepritikdavo ją ragaut-, .taigi ,; "pasilsėt"-ėmė lankytis- ■ ' 
peš kunigus ir. su -j eis susipažint. Patyrė,. kad kunigai švelnūs, žipnės, mo
ka svečiu priimt, o-ypač nesigaili vyno,. . '. . •••• • -• . . -• ’

-■.Tur.,būt ,/dėl toj kad aš viršininkas; - manė Vakk-anali jus Vziptko- . 
vičiusylgerdaaes vyną.: -kitam, rodos, vyno .neduotą. •
Nors vyno nesi gailėjo, beĮ:nė. vipnas kunigas neužsiminė apie "įv.estą tvarką*. * . 
Viršinį.nkas net. paklausė. vieną.kunigą, kiek, ima. algos,; tikėdamasis, išgirst 
tų. P?-t, ką.nuo, Pstrumskį.c-, ,

.-.Tai kės.-to ji -mūsą. alga! ’Menkutė! ;.
' Rėdos; tikr eikė jo pridėt:: - taįgi . tos algos nė nežiūrime ir t, t. Bet ne

pridėjo, Tas'dalykas viršininkui labai nepatiko. '
/ Bus jaugiau /

; ■ ■■ . , . , " - ( ė į ■ •

. .■.-’' :d. .- . • ... '
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MARŠALIO ,PLANAS IR DEMOKRATIJOS KONSOLIDACIJA
' ■ KOVAI SU BOLŠEVIZMU

(Laiškas iš Amerikos) . ' . .
I

Maršaįio plane kritikai yra iŠkėlą prieš jį gana rimtą argumentą, 
būtent, kad vienu doleriu barimu į Europą jos negalima išgelbėti nuo bolše
vizmo. Be abejojimo, tai gerai išmano -ir patys Maršaįio plano sumanytojai. 
Kai Lenkija, Rumunija, Vengrija, Čekoslovakija, nežiūrint supiltą į tuos 
kraštus milijoną dolerią, nepajėgė atsispirti varomai juose sovietizacijai, 
būtą, beprasmiška tokį bandymą kartoti su kitais ki’aštais. Dėlto galima bu- 
vo spėlioti, kad Maršaįio plano tikslas yra ne: vien ekonominis Vakarą Eu
ropos atstatymas, o kad tas planas siekia daug toliau. Tokie spėliojimai 
dabar pasitvirtina.

Britą užsienio reikalą ministeris Bevin par debatus žemuose rūmuo
se. dėl užsienio politikos p .litikos iškėlė sumanymą politinės ir utilitari
nės laisvojo pasaulio sąjungos. Ta sąjunga turėtą tiesioginį uždavinį ko
voti su bblševizmo užmačiomis. Ją turėtą pirmiausiai sudaryti tos 16 Vaka
rą Europos valstybią, kurios yra susitarusios dėl ekonominio bendradarbia
vimo pagal Maršaįio planą. Ši demokratinią kraštą sąjunga turėtą užkirsti 
kelią tolesniam bolševizmo plitimui visomis priemonėmis, neišskiriant ir_ 
karo jėgą pavartojimo. Toks bendrais bruožais yra britą vyriausybės pasiū
lymas, viešai iškeltas sausio 25 d.

Nekyla jokią abejojimą, kad iškeldama tokį sumanymą, britą.vy
riausybė buvo iš anksto susižinojusi su suinteresuotomis valstybėmis, pir
moje eilėje su J.A.V. vyriausybe. Tai yra įprasta politinės veiklos tvar
ka. Taip pat galima tvirtinti, kad britu vyriausybė yra radusi visur savo 
pasiūlymui pritarimą. Juk priešingu atveju ji nebūtą to sumanymo taip vie
šai prieš visą pasaulį iškėlusi. Ir tikrai, jau ant rytojaus, t.y. sausio 
24 d», buvo paskelbtas J.A.V. pritarimas planui. Kitą kraštą atsiliepimai 
apie tą planą taip pat rodo, kad jis bus visokeriopai paremtas.

Taigi šiandien galima pasakyti, kad pasaulis stovi jau prieš naują 
didelės politinės svarbos įvykį: yra prasidėjusi formali politinią pajėgą 
konsolidacija atvirai kovai su bolševizmu. Toks pajėgą sutelkimas, žinoma, 
nebus atliktas'akimirksnio laikotarpy. Jis pareikalaus tam tikro laiko, kol 
mažesnės valstybės, kaip Šveicarija ir Švedija, siekiančios laikytis neu
tralumo linijos, pagaliau įsitikins, kad žūtbūtinėje demokratijos kovoje 
su totalizinu negali būti jokio neutralumo. Klausimas kils taip pat ir dėl 
prisidėjimo prie demokratinią sąjungos ne Europos kraštą. Kad J.A.V. teks 
būti tos sąjungos siela ir vadovu, negali kilti jokią abejojimą. Bet ar 
tą sąjungą parems, sakysime, Pietą Amerikos valstybės, kurios norėtą su 
bolševikais prekiauti, palieka tuo tarpu neaišku. Bet Pananerikos sąjun
gos sąlygos nustato, kad esant užpultam vienam tos sąjungos nariui, visi 
kiti sąjungos nariai privalo teikti pagalbą. Taigi, reikėtą darytis išva
dą,’ kad J.A.V. pritariant pasaulinei demokratijos sąjungai ir kitos Ameri
kos valstybės prie tos sąjungos prisidės, eidamos šukiti: vienybėje galybė.

Politinė ir militarinė demokratijos sąjunga yra gavusi akstiną iŠ 
Maršaįio plano. Ši aplinkybė atima to plano kritikams svarbiausią ąrgumen-
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tą. Labar jie neturi prieš tą planą rimtesnių argumentų, kaip Wallace ir 
už jo pasislėpą bolševikai. ® bolševikų išvadžiojimai čia gerai žinomi. 
Jie gąsdina, kad tuo keliu Europa būsianti suskaldyta tarp rytų ir vakarų 
ir karas būsiąs neišvengiamas. Bet taip išvadžiodami, bolševikai nutyli, 
kad ne kas kitas, kaip jie patys atskyrė geležies uždanga rytus nuo vakarų 
ir netik patys atsisakė dalyvauti Maršalio plane, bet net uždraudė dalyvau
ti tokiems kraštams, kaip Čekoslovakijai, Vengrijai, Rumunijai, Lenkijai, 
kurie Šiandien yra jų valdžioj. Jie diplomatiškaj. spaudė laisvas mažas tau
tas, kad jas atbaidytų nuo dalyvavimo MarŠalio plane* Bolševikai nutyli, 
kad uŽgrobą vienuolika valstybių su daugiau, kaip šimtu milijonu gyvento
jų, jie yra negirdėtai nusižengą istorijoje prieš tautų ir žmogaus teises. 
Jeigu Šiandien demokratija pradeda sukrusti, tai tik nežmoniškai bolševikų 
įskaudinta. I ne demokratija, o bolševikai provokuoja karą, kuriuo jie gąz- 
sina taikos pasiilgusias tautas. '■ ’ . '

Todėl bolševikų ir jų slaptų simpatikų aimanavimai dėl demokratijos 
gynymosi priemonių Šiandien jau nieko negali prigauti.

Bet grįžtant prie demokratijos sąjungos, reikia pasakyti, kad tose 
ribose, kaip ji yra projektuojama, ji negalės pilnai patenkinti pasaulio 
sąžinės. Juk ta sąjunga kuriama tam, kad apsigintų nuo tolesnio bolševizmo 
plitimo. Vadinasi, ji yra aefenzyvinio pobūdžio. Iš to tektų pasidaryti 
išvadą, kad ji remsis status quo, t.y. Šios dienos padėtimi. Kitaip sakant, 
ji lyg ir numos ranka ant tų kraštų, kurie Šiandien yra pateką už geleži
nės uždangos. Ta sąjunga rūpinsis tik, kad nauji kraštai nepetektų po bol
ševikų letena. Bet ar šimto su viršum milojonų žmonių likimas bolševikų 
užgrobtcuose kraštuose neliečia demokratijos sąžinąs? Šiandien nenorėtu
mėm tai tvirtinti. Kol demokratijos sąjunga tik formuojasi, kol dar nėra 
paaiŠkėją jos politiniai kontūrai, būtų perahksti daryti taip toli einan
čias išvadas. Viena tuo tarpu galima pasakyti, kad demokratija paneigtų 
pati save, jeigu ji atmestų savo tiesioginius uždavinius.

Todėl žiūrėkime į projektuojamą demokratijų sąjungą, kaip į būti
ną demokratijos pajėgų sutelkimą lemiamai kovai su totalizmu, kurį dabar • 
pasaulyje atstovauja rusiškas bolševizmas. Be tokio pajėgų sutelkimo.ne
gali būti kalbos nė. apie užgrobtų.kraštų išsivadavimą. 0 kaip yra pareiš
kus sausio 25 d. Churchill, demokratija turi neperdaugiausiai laiko suves
ti sąskaitas su bolševikais. Tai yra vieneri, daugiausia dveji metai, kol 
bolševikai nėra pasigaminą atominių bombų. Ro to, kai.-jie turės atomines 
bombas, su jais būsią sunku-susikalbėti ' . . - '■

; " . • ’ . ' ii . • ■

Ir kongrese svarstant MarŠalio planą nedviprasmiškai yra paaiškėją, 
kad Šis planas reiškia daugiau, negu susirūpinimas Eurepa ekonomiškai at
statyti,- At salydama to plano kritikams, administracija išaiškint, kad pla
nas veda nedaugiau ir nemažiau,- kaip į laisvųjų Europos valstybių ekonominą 
politiną ir militariną sąjungą. Ta sąjunga, žinoma, turės išpildyti kaiku- 
■rias sąlygas,- kurias stato Maršalio planas. Neišpildžius tų sąlygų, arba 
nuo jų vykdymo pasitraukus, Amerika galės nutraukti pagalbos-tiekimą, 
J.A,V. vyriausybė■turės galimumą kontroliuoti, kiek vienas ar kitas kraš
tas, minėtos sąjungos narys, sutartas sąlygas vykdė. Tam tikslui Maršalio 
planas numato tam-tikrą aparatą.-

Valstybės sekretorius MarŠaliS yra pareiškus, kad Amerikos Vakarų 
Europai pastatytos sąlygos esančios pakankamos, kad ją pasatatytu ant kojų 
ir patikrintų jos saugumą. Didesnių reikalavimų vyriausybė negalėjusi sta-

* *''‘-.v*-*.'’• -r- ' '' t *■ *>.s< - A' k V. • i. • ' <
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' - X X
r/ • ’ X •: •

Tik reikia panorėti. - ” - ; ' ’<• ; ?
Paleiski gi galiausiai • -
tamsius sapnų. šešėlius! :‘
Taip tik vis pats grimsti! > ... ■ 
Iškeltas į budėjimą esi! • ’ ;
Tai pasilik Šviesoj! 1 ■.

•. • Nežvelki į tėvynų ..........
su svetimųjų akimis! - • .. .. :

’• Jie peikia, kas ne jų. :. . i • ■
Bet argi geras vaisius . ..s \£-..
nepasilieka tos pačios vertybes,

. 'ar jau nunokus, ar dar ne?
' Taip ir su tautemis. ‘4 ....

Ar jos iškilusios, ar žemos, - \ :
’ -■ žmonijoj kiekviena tuir .'savo vietų. . - 

Čia ji tur nokti ir parnešti vaisių. 
Ir vaisius bus, kaip koks jo gaivale. j

z./ \ •• 0 jį išvysk, išvyski jr gyvumų! -
.. ’ ■ . - Ir kaip jį žadint galima! . ■

Palaimintas, kurs mate, 
kaip jojo laukia darbs vaisingas! , . - - ‘ ’• ‘

■'0 tau dar ypačiai sakau:' ■
• Palaiminta toji tauta, :.•

..kur ne tik viens tėvynės vaikas . / • / '• • 
Jau gyvu jaučias su tauta visa " -.

.. ? Ir gyvu nusimano dėli žmoni jos! (Įg^pRABOČIŲ ŠEŠĖLIŲ")

tyti. Jie būtų.užgavų laisvųjų Europos valstybių .tautinu savimeilę ir pa
kenkę pačiam reikalai, nes būtų daVų naujų įrankį'bolševikų propbgandai.

■ laigi,' projektuojanr Maršai!d planų, būvą padaryta viskas, kas tik galima. 
Tačiau kongrese Trumanas-ir Valstybės,'sekretorius Maršalis yra da- 

vų suprasti, kad iš viso jokių pakeitimų Maršalio plane daryti negalima. 
Tatai sukėlė nemažų kai kurių kongresmanų nusistebėjimų. Bet tikrumoje ta
me, dalyke nėra nieko nuostabaus. Jis .tik reiškia, kad Maršalio planas yra 
tarptautinio pobūdžio susitarimas, kuris parlamento priimamas arba atmeta- 

..,'mas Vislaš ištisai> bet tik. taip, kaip jis buvo sutartas. Vadinasi, kalbė- 
' darni apie Maršalio planų, turime' reikalų jau. ne su vienašališku J.A.V.
” pasiūlymu, o su tam .tikra sutartimi, kuri yra'Amerikos diplomatijos dar

bo vaisius. Tatai Maršalio plano reikšmų žymiai padidina.. Dabar nekyla jo-
.. ki’ų abejejimų,- kad tas planas reiškia demokratinių Europos pajėgų sutelki- 
.. mą kovai su bolševikų užmačiomis.

Tos užmačios šiandieną reiškiasi visame pasaulyje. , Todėl ir kova 
. su jomis turi eiti visuose žemynuose. Ir sutelkimas pajėgų tai kovai yra 

reįkalaingaS ne tik Europoje. Iš to galima daryti išvadų, kad MarŠa-lio 
. planas ateityje bus žymįai išplėstas...
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laives plaukia, 
Lietuva brangi!

Per ledo Jūrę tavo 
0 Lietuva jauna, o 
Klaikioj tyloj žuvėdros klykia -
Ir keliasi naktis tokia juoda, tokia baugi

BM

Norėtum viską atiduot į tėvo svirną - 
• '■ Gyvenine ir jo giedrias dienas...

Bet žvejo notina pakrantėj verkia -
Ir ašarom, ir liūdesiu tai permerkia dainas

. Š ■ - : ■ . ' ' ■ S

Vieni vaikai vidurdieny paklydo, 
Kiti jai kalaviją įsmeigė širdin.,. 
Vaidai ir barniai erdvėm skrenda -
Kur sielvartą, kur neviltį jai reikia pnskandint?

Ak, kogi rėki an, lyg apaką žmonės, 
Kad nes maži, kad nes silpni?

A Mūs dvasiai nėr ribų nei žemėj, nei padangėj - 
Ir mūsų kluonai aukso derliaus kupini!,..

\\V\\\\

■ ■

• , . * >' * ' 1 ’
-****^ ..... * , ; < . :■ 4 /. .

Tegp., tegu užges tik vargo žvakė, 
Tik saulė pasirodys prieangy -

. Ir ledo jūrą perplauks tavo laivas 
0 Lietuva jauna, o Lietuva brangi!
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-a Jones Seilius
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benamiai žmonės.
■- 1 

Vasario šešioliktosios mintys
. ' - ■ ' • ' . .

Tu išėjai. Tuščiom beturtėn rankom.
0 širdyje paliko tuščia, tuščia.

; Ir kol pasaulyj gaus mirties patrankos,
Nebus tavęs čia, ir gyvenimo nebus čia.

Bern. Brazdžionis
fcv7 - Llrr.-l ; , l.i ■? :.r-! id )

Kartus skausmas perpildo širdį, kai matau juos, benamius žmones.
Drovu žiūrėti i jų prigesusias akis, i pavargusius ir susiraukšlėjusias vei
dus, i pūslėtas rankas. ■

‘ Man rodos, jie vaikščioja,kaip atverstos knygos, kurių pirmajame pus
lapyje ugninėmis raidėmis išdegintą: ,

- Mes esscie paniekintos tiesos liudininkai...
Jie mažai kalba, tie benamiai žmonės. Jie labai retai dainuoja. Ta

čiau kiekvienas ju sunkus atodūsis pasako daugiau, nei stilingiausia kalba.
Benamiai žmonės visa savo buitimi kalba, koks sunkus pasidaro gyveni

mas,-kai namai apiplėšiami,: kai visi keliai sunaikinami, kai tenka išeiti 
i svetimus kraštus tuščiom, beturtėm rankom.------šr—

' i ' • 'L , . •' •» Miegantis kūdikis

Jauna-motina kryžiaus ženklu palaimina kūdikį, ir jis pradeda sapnuo
ti. Jo lūputes puošia angeliška šypsena, saldi ir nekalta. Kūdikis miega ir 

•sapnuoja, o motina vis? dvasia alsuoja.
- Tu nekaltas,mano angelėli, kad tokiame varge ir skurde atėjai i 

šia žeme. Tu atsiradai šioje pastogėje, kaip dangaus ašara, ir mano širdis 
kasdien‘rauda: "Kas laukia tavęs nežinomoj ateityj, kai tavo motin? turi 
tiktai sudraskytų širdį ir nemirštamų meilę —' — — "

_ ___ ‘Nekalt? ir aš, kad didėliai vargui tave iš dangaus išprašiau. Mano 
širdis liepsnojo tokia, karšta meile, kad Viešpats perkėlė tave iš palaiminto 
rojaus į ašarų pakalnę. Ir. žinau, tikrai žinau, mano sūneli: viso mano gyve
nimo maža, kad tu laimingas augtum..,

- Neturiu stiprių rankų, ir mano pečiai trapūs. Ir visą laikų liūdžiu 
prie tavęs. Ak, nėra nė vieno krašto šioje žemėje, kur būtų motin? su kūdi
kiu reikalinga. Ak, tik musų tėvų pastogė paslėptų mus nuo vargo, tačiau ji 
sudeginta, ir laukinės-usnys keroja apleistame darže.

- Tu užaugsi,’sūnau mano, -ir išeisi į pla.tų pasaulį. Ta.de skaudžiai 
isitikinsi, kad motinos širdis tirpdė tavo kūdikystėje vargų ir skurdų, ta
čiau, k?i tu subrendo!, vargas ir skurdas dar plačiau sukerojo... Ir blašky- 
sies, mano sūneli,, ir iš tolo tiesi į mane rankas, o aš ir aname pasaulyje 
jmsiu tavo nešte, — — —

- ’ Miega-kūdikis ir Sapne šypsosi. 0 benamei motinai neliek,?, šviesių sap
nų, nes ji neturi kur galvos priglausti,

■■ ' ■
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Ilgesio g 1 e s n ė

* * '■ '.‘M
Jis grįžta iš svetimų laukų, nusiplauna pūslėtas rankas ir susiranda 

pageltusį motinos laiške.
Motina tėvų žemėje sielvartu nusigėrusi alpsta, o gos pavargusios ran

kos supynė ilgesio giesme:
- Tu išėjai, sūnefi, i tolima šalį, ir aš dar atsimenu tavo skaudų at

sisveikinimą. Dar jaučiu tavo, lūpų saldų pabučiavimų, dar mano pečius bėgi
na t avo j sūnų r ankų giamonė,

- Tu žadėjai netrukus grįžti ir nuo beržynėlio paskutinį kartą pamo
jai man ranka., Aš jaučiau,• bet mano lūpos nepajėgė' pasakyti, kai tu negreit 
su,grįši, ir nebus kam tavo motinai užspausti pavargusių akių...

-Negaliu tavo švelnių plaukų paglostyti, negaliu pasveikinti tavus 
motinos bučiniu, negaliu prie tavo lovos parymoti. Aš tegaliu melstis, ir vi
sos mano gyvenimas pasidarė neper traukiama malda už tave, mano sūnau. Kai tu 
būsi alkanas ir pažemintas, kai tave įžeidinės ir skaudins, kai tu neturėsi 
pastogės ir ramybės, -žinok, tavo motina meldžiasi už tave ir kartu su ta
vim kenčia, —• -?----- i- r ‘ '

Jis geria geria motinos ilgesio ir. meilės glosnų ir jaučia nežemiškų 
palaimų, plaukiančių iš gimtosios tėvų žemės.

Ir tada, kai sausi ir nerūpestingi svetimtaučio žodžiai praneša, kad 
jam daugiau nėra čia darbo, jo skaudžios ašaros rieda, ant motinos žodžių.

- — — kai tu.neturėsi pastogės, ir ramybės,, - žinokj tavo motina
meldžiasi už tave ir kartu su tavim kenčia —------—

Ir jis pasiima menkų ryšulėlį ir išeina į tamsių naktį.

Sudėtos rankos.

Senelis atsiklaupia kuklioje koplyčioje ir maldai sudeda rankas,
, ‘ Jis nemato savo vargo, jis užmiršta svetinės pastogės tuštumų, tik 

žiūri į Nukryžiuotojo žaizdas ir visa susopusia dvasia skundžiasi:
- Mano Viešpatie! Tu matei — — — .
Svetimieji išžudė mano šeimų, sunaikino visų, džiaugsmų, bet Tu buvai 

su manimi kruviname bėgime, alsinančiame darbe, sunkiame mėginime, - ir aš 
kantriai vilkau uždėtų kryžių, •

.... - Dabar vėl naujas sopulys--------— ... *
tie, kuriems dirbame, kuriems paskutines savo jėgas aukojame, nenoro 

suprasti, kad visa raišų paguoda Tavo kryžiuje. Jie nori uždengti šventų aito- 
o tavo pašauktąjį‘vynuogyno darbininkų išstumti į'erškėčių laukus.' Jeigu 
širdyse, jie'prigesins kaitria Tavo meilės liepsnelę;:nes netesėsimo ir 
tremties kelias pasidarys erškėčių lauku, ■'
'-Tu ginai, Viešpatie, mūsų'kančių ir globok benamius Žmonos!,,'
Nuo''kryžiaus žiūri krauju pasruvusios Nukryžiuotojo akys,o lūpos Šnibžd.' 
- 0 jūs visi, kurie einate-skausmo keliu, pasakykite, ar yra dides

nis skausmas, nei mano? '—------ - ■ . * ' ■

rių, 
mūsų 
raišų

.g ■ ■ 1 t ■ ■ ■■■ ■ ■ .■ • > £ ' t " • ■.
Kartus skausmas perpildo mano širdį, kai pamatau juos, benamius žmo

nes* Jų degančiose akyse, jų išvargusiuose.veiduose, jų pūslėtose rankose ma
tau skriaudų, kaip kraujuo j .ančių gtaiždų, ir primerkia akis. ’

"O viduje draskančiai skauda, . . • j

Ir nežinau,, kada, pabus širdys tų:, kurie išgujo juos iš gimtųjų namų, 
ir suplaks atgailojančiu nerimu.

'?s/ė.W<.X*A »-■ "'k.-' į-. ..Į '■? ?'r ,-’ix į-d-i' c
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PAVERGTOMS TAUTOMS GINTI SĄJUNGA 
(.Laiškas iš Paryžiaus)

Prancūzų senatoriaus Gauterot pavardė, tur būt, Jums jau žinoma. 
Tai nepalaužiamas bolševikų priešas ir didelis rytų Europos tautų drau
gas. Savu laiku visi laikraščiai rašė apie apie jo surengtą Paryžiuje prieš 
bolševikinį mitingą, kuriame dalyvavo ir kalbėjo visų bolševikų pavergtų 
tautų atstovai, bulgarų, rumunų, čekų, lenkų, jugoslavų, vengrų. Trijų 
Pabaltijo Valstybių vardu kalbėjo prancūzas. Tą diena Paryžiuje buvo ga
na neramu: prancūzų komunistai visomis jogomis stengėsi sutrukdyti to mi
tingo sušaukimą,, jie užėmė visą eilę gatvių pakeliui- į Wagram salų, kur 
mitingas' tūrėjo vykti, koliojo gatve praeinančius, stumdė, kai kur kilo 
ir rintesnių muštynių. Prancūzų policija turėjo ^'aug darbo, norėdami bent 
Šiokią tokią tvarką palaikyti. Bet nežiūrint visų komunistų pastangų su
trukdyti, mitingas .įvyko. Jei jis ir nepavirto į didžiulę manifestaciją, 
kurios atgarsiai turėjo nuskambėti po visą pasaulį ir jam įrodyti visų 
pavergtų tautų vienodą nusistatymą ir solidarumą, tai vistik jo reikšmė 
nebuvo menka:' jo pasėkoje susiorganizavo. Paryžiuje sąjungą, kurios tiks
lus būtų galima šiaip nusakyti: .

1. ■organizuoti informacijų centrą, kuris gaištų teikti tikslių 
*' žinių apie kraštus, esančius anapus geležines uždangos;

2. teisingai supažindinti pasaulio visuomenę su istorine
raida ir tikrąja dvasia tų tautų, kurios šiandien kenčia bol
ševikų priespaudą ir , , G

3. padėti šių kraštų tautinėms jėgoms. kovoje už savo kraštų išsi-
' . . laisvinimą. ir: išlaisvinti visą pasaulį nuo bolševikų pavojaus.

Sąjungos pavadinimas yra Union .pour la! Defense des Peuples Op- 
primės. ' •

bukuiti pasaulinio mosto galingą judėjimą nuo belševikų kenčian
čioms tautoms išgelbėti sudaro sąjungos pagrindinį tikelą. Turint galvoje 
tuos sunkumus, šu kuriais tautinėms organizacijoms tenka susdurti politi
niai kovojant kiekvienai už savo kraštą, sąjunga etato sau už tikslą joms 
padėti, todėl ir skaito sau reikalinga įeiti į kontaktą su visomis organi
zacijomis, draugijomis ir pavieniais asmenimis, kurie nori atstatyti save 
kraštą istoriniais, krikščioniškais ir tautiniais pagrindais. . ; '1

Didelį vaidmenį šioje organizacijoje vaidins rusų emigracija. Si 
emigracija, kuri karui pasibaigus padaugėjo tūkstančiais' žmonių, kurių 
daugumas per ilgus, metus netik'ant savo kailio patyrė visus "rojaus1* malo
numus, bet kurie iš dalies jau gimę ir augę SSSR,; šiame: vaidinime.yra di
delis faktorius ir stambus vienetas.. Be to ir pati Rusija,, bolševikų klau
sinių išsprendus, liks galinga valstybe, kurios politinis svoris su laiku 
gulės dar didėti. Suprantama, kad ta rusų emigracija šioje organizacijoje 
be bendrų tikslų turės ir savų specifinių. Kaip vieną iš tokių specifinių 
tikslų galima suminėti kova su ta nuomone, kurios laikosi daugelis neru- 
sų, būtent, kad rusas ir bolševikas yra sinonimai, arba, kad rusų tauta 
tai vergų tautai kurios.pasyvumas, ir vien tik jos pasivumas, davė bolše
vikams progą tiek metų viešpatauti Rusijoje. Sąvokos Rusija ir SSSR daŽT 
nai sugretinamos ir viena sąvoka prilyginama antrai. Iš dalies Šį faktą
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Švedijoje gana populiaraus ir politiškai gana aštraus 
dvisavaitinuko OBS! bendradarbis, amerikietis Žurnalistas, 
naujausioj©,typo lėktuvu buvo nuskridęs į Jeriką pas kara
lių Saliamoną. Šis pasikalbėjimas su karalium Saliamonu 
tilpo laikrasčif 1948 m. Nr. 1. Svarbesne to pasikalbėjimo 
mintis perduodame savo gerb. skaitytojams.

Jerikas, sausio mėn.
46-metis krieną kramtąs sarga Maaseja Malink išspjovė krienų 

gniužulą, davė nykščiu Ženklą, ir aš įėjau.
‘ s Karalius Saliamonas!

Jis atrodė gana žemo ūgio. Ausyse kabojo auskarai. Sunkiomis aki
mis stovėję pasilenkęs prie rašomojo stalo man įėjus. Rašomasis stalas 
buvo milžiniškai didelis ir apkrautas susuktais papyro ruliukais.

Kambaryje, kurs b"vo gana didelis, matėsi nedaugiau, kaip kokios 
keturiosdešimt moterų, Šiaip buvome mes_vieni. Didi akimirka, juk aš esu 
pirmasis amerikietis žurnalistas, gal būt pirmasis ir visame pasaulyje, 
gavęs pasikalbėti su karalium Saliamonu. Knygų lentynoje buvo keletas to
mų jo jaunystės nuodėmės - "Giesmių Giesmės".

Ant rašomojo Stalo stovėjo daugybė žymių žmonių, kaip Stalinas ir 
kiti, fotografiją su autografais.

- Ar Tamstai atrodo, kad Stalinas yra gudrus pasirinkęs Molotovą 
’už užsienio reikalų ministerį, Sire?

- Tas, kurs už pasiuntinį pasiunčia beprotį, pats nusikerta sau 
kojas ir nelaimę geria kaip gėrimą, - atsakė karalius Saliamonas ir savo 
sunkias akis pakėlė į lubas, kuriose birzgė automatinis'asmeniniu prezi-

■ , ■. • ■ ; ... • ' .. • ■ . ■ . 
galima paaiškinti ir tuo, kad daugelis, ypač jaunesnioji karta, susipažino 
su Rusija no SSSR kauke. Tuo pat išaiškinamas ir toks paradoksalinis fak
tas, kad dažai didžiausias bolševikų priešas yra kartu ir didelis Rusijos
nekentėjas.

Sąjungos veikla jau pasireiškė: ji išleido jau ir 118 puslapių 
gražią ir pigią knygutę Le Meeting International dės Opprimės. La Bataille 
de Wagram. Textes des Liscours et Declarations.

Čia vertėtų paminėti vieną smulkų,_bet psichologiškai reikšmingą 
sąjungos Žygį:, savo propogandinėje literatūroje ji pakartodama nurodo,, 
kad maeseljezė ir raudona vėliava yra prancūzų revoliucijos ir laisvės 
■simboliai. Šiais, kiekvienam laivę mylinčiam prancūzui brangiais simbo
liais, dabar naudojasi komunistai, vykdydami savo priespaudos ir vergijos 
politiką. Prancūzų garbės laisvė to negali prileisti. Kiekvieno padoraus 
prancūzo garbė reikalauja, kad tie simboliai vėl atgautų savo pirmykščią 
prasmę, kad jie vėl reikštų laisvę ir lygybę, kovą su priespauda, smurtu 
ir vergija. 

■

39



eįhrhhk

38
D.C., autografu papuoštas v^dintuvas*
- tariau aš. - Prezidentas'Trumanas, Good old 
patartumėt?
sėkla viduje sukrovus, tauta prakeiks, o tas,

f

aento Trumano, Washington
- What-do-you-know, 

Parry. Ką Your honour jam
- Tą-, kurs laiko 

kuris išdalina sėklą, virš to galvos ateis palaima. Tas,kurs guodžiasi 
savo turtais, tas nupuls.

- Well, well, well, - tariau aš. - Na, o Londono konferencija?
- Kur vargas, kur vaitojimai? Kur ginčai, kur raudos? Kur žaizda 

be priežąsties? Kur akys tamsa aptrauktos?
- Jei ne Londono konferencijoje,*- įterpiau aš. - Bet Kominterno 

atg .ivinimas Kdminformo formoje, ką apie manai Tamsta, Sire?
- Tartum šuo, kurs sugrįžta prie savo vemalo, yra kvailys, kurs 

iš naujo pradeda,savo kvailystą.
- Ar Tamsta, Jusi} Didenybe, manai, kad Valstybės(Amerika) įgys 

daugiau draugi}, teikdamos savo dolerii} paskolą? .
- Daugelis ieško kunigaikščio malopės ir'visi yra duosniojo drau

gai, - atsakė karalius Saliamonas ir tuo pat laiku.paskambino atnešti po- 
rą buteli,} libaniškos Coca-Colas, Mes,ištuštinom porą' buteli,} ir aš nufo
tografavau karalių, rankoje laikantį Coke’butelį. • j

- Na, o kaip;su Vokietija? - tąsiau aš, - k..ip su Vokietija?. Ji
•neturtingesne juk nebegali būti? • »..... .. . , -

■į Neturtingo neapkenčia visi jo bičiuliai, - tarė jis, - dar to
liau nuo jo’nusisuka jo draugai, jis gyvena pažadais, kurie yra nie*kas.

- Kokį įspūdį Your honour susidarėte iŠ;pirma vykusių konferenci
jų ir Suvienytų Tautų posėdžių? . ..

. ■- Tas, kuris■pirmas/savo dalyką išdėsto, to ir teisybė, o paskui 
ateina priešingoji pusė ir išguldo, kaip iš tikrųjų yra. . . ;.‘-w

Man befotografuojant karalių Saliamoną,. įėjo adjutantas Hassub 
Hananja ir nužemintu žvilgsniu pažvelgė..į.savo vadą,, orientališkp medeli*.

- - Daliniai laukia Jūsų: didenybės, tarė jis’. , . .
7 •’ Karalius'Saliamonas buvo, prad.ė'jąs' demokratinti savo armija Georgie

/Patton pavyzdžiu... ... .
(Žurnalistas nuvyko kartu su karalium priimti kariuomenės parado, 

■paskui' vėl grįžo į- palocius). ...... ...-•........  —..........—- ---------------------
. . Mes vėl sėdėjome jo., kambaryje... Ir tik dabar, ant stalo tepamačiau

’ Hitlerio’ir Mussolini fotografijas,: .bet jos buvo be• autografų.
- Kaip Tamstai patiko.’Hitleris? - paklausiau; v’

’- Tas, kuris šnairomis žiūri, tas iškraipo ’ mintis-. -*•
.. . . .. - Na, *• Mussolini?. ...... . ... * ’ 1 4 •
. - Tas., kurs, sukanda lūpas,’ jau pąsiruošąs ką nors -piktą padaryti.

' Geriau yra kantrus vyras, negu stiprus.-, geriau tas, kurs valdo savomin- 
tis ,■ negu tas,. kurs miestą užimą, .... x

. J .’ - Tiesa, ot būčiau užmiršus, aš atstovauju ir laikraštį CBS! Švedi
joje ir. tpdė.l’ man būtų labai Smagu'išgirsti karaliaus 'Saliamono nuomoną 
apie'.- centrinių švedų problemą, jų finans'ų mlnisterį Wigforsą, '

- Tas, kurą ’slepia savo klaidab, tam nesiseks,' o tas,- kurs prisi
pažins ir atsižadės- savo, klaidų, tb’ bus pasigailėta. * t . ’

- Bet ar kaip nors gudrios, propagandos pagalba jis negalėtų atsi-
* žadėti savo, .nusistatymų? ‘ ‘........

Karolius Saliamonas patr'aukė’pečiais.............  '"’’’ ‘ ‘
- Nekalbėk į kvailio ausį, nes jis neapkenčia Tavo protingų žodžių.
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Benys Rutkūnas

Ar praveriu vakarę langę,' 
ar aušrą tylus sutinku - 
jaugiu atliūliuopončię bengę 
kvapiųjų gimtinės raiškų.

Žvelgiu aš į svetimą dangų, 
kregždes greitaspornes seku ~ 
už mylių pavasaris žvanga 
ant mėno vaikystės takų.

I Į- . . J ‘ 

Akiračius debesys dengia, 
a Be laisvės sunku ir klaiku -

Grąžinkit man- tėviškės dangų 
ir juoką žaliųjų laukų.

Aš 
kaip beržas skurdus 
nuveskit 
vaivorykščių austu

::irštu, kaip žiedas po langu 
be šakų 

į tėviškų brangią 
cių austu taku)

Ar praveriu vakarę langę, 
ar aušrą tylus sutinku - 
gražiau už sidabrą man žvanga 
Žvangučiai gimtųjų laukų.

- Dar vienas dalykėlis, kaip Žiūrite Tamsta į tai, kad Švedija, 
būdamas toks mažas kraštasdavė Rusijai tokius didelius kreditus?

- Pavijinga yra žmegui neapgalvojus pradėti ką nors garbinti,ir 
save pažadus svarstyti tik tada, kai jie jau padaryti.
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G^azižkis

NAUJU METŲ SLENKSTI PERŽENGUS

Štai jau ketvii ėeji metai, kai mūsų tėvų žemė Lietuva velkę žiaurų > 
bolše vikinės okupacijos jungę. Vargiai kuris kitas lietuvių tautos istori
joje laikotarpis buvo toks sunkus, kaip dabar gyvenamas. Nors lietuvių tauta 
per ilgus šimtmečius jau visko yra mačiusi, visko iškentė jusi nuo įvairių 
perėjūnų, kurie kėsinosi ję pavergti, bet tai, ką ji turi pakelti dabar, vir
šija visus jos praeities vargus. Baltijos pakrantėse siekė įsitvirtinti ir 
Vokiečių kryžiokai,ir lenkai, ir rusai. Visi jie šimtmečiais varžėsi už vieš
patavimų Pabaltyj.e, Visi jie naikino mūsų tėvų žemės gyventojus, grobė jos 
turtus.‘Bet ne vienas minėtų įsiveržėlių nebuvo toks beatodairiškai žiaurus, 
kaip dabartiniai Rusijos Vaidota. - bolševikai. Senovėje okupantą.! nešė prieš 
save bent kryžių - krikščioniškos civilizacijos simbolį. Tas simbolis buvo 
ženklas, kad įsiveržėliai, nežiūrint viso jų rodomo žiaurumo, laikysis Die
vo i st a tymų. Šių dienų okupantai kryžių jau pamynė. Kryžiaus vietoje jie 
neša lietuvių tautai bolševikų mokslų, o to mokslo pagrinde teroras ir nea
pykanta. Tai‘bolševikų!žiaurumui nėra to stabdžio, kuris sulaikydavo lietu
vių tautos priešus senovėje.

Ir naikinimo priemones bolševikai turi nepalyginti galingesnes, negu 
anie senovės įsiveržėliai. Tuo tarpu, kai anie kovojo kardais ir primityviais 
šaudymo prietaisais, bolševikai naudojasi lėktuvais, tankais, kulkosvaidžiais, 
minosvaidžiais, liepsnovaidžiais ir kitokiais moderniniais ginklais. Prieš 
tuos ginklus jų neturinti masė yra bejėgė. Be to bolševikai vartoja negirdė
ta istorijoje tautų naikinimo būdų. Jie masiniai deportuoja gyventojus ir 
sklaido juos didžiuliuose Sibiro plotuose, atskirdami vaikus nuo tėvų, žmo
nas nuo vyrų, kad jie greičiau nustotų savo tautinių savybių ir ištirptų bol
ševikini ame rauge. Tai bene didžiausias mūsų laikų nusikaltimas, kuriuo kė
sinamasi jau no prieš atskiro žmogaus, o prieš visos tautos gyvybę. Ir iki 
kokių ribų turi būti pakrikusi moralė žmonių, kurie tokį tautų naikinimų nuo
lat panaudoja, kaip įprastų valdymo priemonę! Bet ta bolševikinė išsigimusi 
moralė ir yra praraja, kuri skiria dabar rytus nuo vakarų. Vakarų kultūros 
žmogų apima siaubas, kai jis arčiau susiduria su bolševikine tikrove, jis bė
ga nuo jos, kaip nuo maro, už jūrių-marių, palikdamas visa, kę turėjo.

Tai baisiausias mūsų tautai smūgis dabar ir yra tas, kad ji yra pri
versta jau ketvirtus iš eilės metus gyventi tų bolševikinę tikrovę. Irkiek- 
vienas padorus lietuvis, kiekvienas susipratęs lietuvių tautossūnus ar du
kra šiandien nebe pagrindo statosi klausimų, o kas gi bus su lietuvių tauta, 
jeigu ji turės dar kiek laiko merdėti po bolševikų jungu. Nejaugi, klausiame 
mes savęs, dvidešimto amžiaus civilizacija taip išsigimėkad teisės ir mora
lės dėsniai nebesudaro jau daugiau jos- pagrindo?. Nejaugi pasaulio sąžinė ne
sukrus akivaizdoje nenupelnytų kančių ir, skriaudų, suspaudusių^dabar lietu
vių tauta? Tokie klausimai, kyla ypač šiandien,: kai--'mes esame įžūngę į.naujus 
metus. Iš kiekvienų naujų, metų mes esame linkę laukti.naujų vilčių, naujoj 
laimės. Tai ar lį4o-ji metai neatneš mūsų tautai bet kurio palengvąjimo?

Jeigu ta klausimų norėtume rintei atsakyti, tai turime pirmiausiai 
prisiminti, kad 1 i e-t u v i ų tautos likimas dabar
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T.aa Ii kinas pašei s. nuo. to,
yra ne a- t skiriama 
dalis, .
vikinėms už.macioiss, ar, priešingai, priešinsis jo

o pasaulio Ilki 
ar .pasaulis duosis pasijungti bolše- 

_ ims iki visiško bolševizmo 
sutriuškinimo. DU1 pirmojo galimumo tenka pasakyti, kad laisvasis pasaulis, 
aršiau susipažinęs su bolševizmo tikrove, neturi jokių iliuzijų, kurios ska
tintų tą pasauli daryti bolševikams bet kuriuos nusileidimus. Priešingai-, 
šiandien laisvais pasaulis yra nedviprasmiškai nusistatęs prieš bolševizmo 
plitimą. Toks nusistatymas pasireiškia tiek Europoje, tiek Amerikoje, tiek, 
laisvoje Azijos dalyje. Ir tas nusistatymas reiškiamas ne tik žodžiais bet 
ir ’darbais. Su bolševizmu daugelyje vietų kovojama jau ginklu. Pav., didelio 
mąsto karo veiksmai eina su bolševikais Kinijoje, mažesnio - Graikijoje. Be
veik visur laisvame. pasaulyje atkreiptas dėmesys i bolševikų penktųjų kolonų. 
Bolševikai, kaip žinomi Maskvos agentai, šalinami iš vyriausybių ir atsakin
gų vietų valstybėse. Pažymėtina, kad ir bolševikų apgauti darbininkai prade
da suprasti bolševikų tikruosius tikslus ir ima nuo jų šalintis. Darbininkų 
unijose bolševikų nelJerenka daugiau į vadovybes, o kur jie buvo išrinkti, tai 
vienas po kito šalinami. Prancūzijoje, kur bolševikai buvo susikrovė, unijoje 
daug lizdų, įvyko dėl tos priežasties net vadovybės skilimas. Taigi laisvaja
me pasaulyje'bolševikai yra vejami iš savi paskutinės tvirtovės. Dėl to gali
ma kalbėti ir apie antrąjį galimumą, kad laisvasis pasaulis sieks visiško- 
bolševizmo sutriuškinimo.

Nuernbergo teismas, pasmerkęs naciškų Vokietija, pasmerkė drauge ir 
visus režimus, kurie laužo žmogaus'ir tautų teises. O bolševizmas šiuo at
žvilgiu niekuo nėra geresnis, jegu dar neblogesnis už nacizmą. Dėl to tarp
tautinės teisės ir moralės požiūriu bolševizmas yra pasmerktas išnykti. .Tai 
gali .įvykti arba vidaus sukretu keliu, arba kilus karui tarp Sovietų Sąjungos 
ir demokratinių kraštų.

Roosevelto administracija tikėjosi bolševizmo evoliuvijos į demokrayi- 
ją. Kai ..ta .viltis apvylė ir. kai. ją teko brangiai-apmokėti, pereita .prie: su
darymo užtvarų tolimesniam bolševizmo plitimo. Šioje vietoje mes ir. sutikome 
naujus 1948 metus. Rusų rublio devalvacija, paskelbta kaip tik peržengiant tų 
metų slenkstį, priminė mums, kad Sovietų Sąjungoje ne viskas tvarkoje, kad 
ten eina po karo nemaža politinė fermentacija. Ką ta fermentacija duos atei- 

. ty.je, sunku numatyti. Visokiu'atveju nėra išsemtas galimumas, kad bolševizmo 
pagrindai gali subraškėti ir. iš vidaus. Karo metu geležinė uždanga.liko- pakelto 
ne vienam milijonui Sovietų Sąjungos gyvenjsojuij o tai negali likti-be pa
sekmių.

Bet tikresnio smūgio bolševikai gali susilaukti iš jų provokuojamo ka
ro su demokr-atija. Nors Kremlius puikiausiai išmano, kad to karo jis negali 
laimėti, Bet jis priverstas žvanginti ginklais, nes tokia yra diktatūros-dva
sia ir jos nobūtis t Ji negali parodyti savo silpnumo vidaus sumetimais. Tašiau, 
kaip įr demokratinis-pasaulis yra nusistatęs nedaryti daugiau nusileidimų re
žimui, kuris be atodairos mindžioja žmogaus ir tautų teises, vienintelis gali
mas klausimo sprendimas pasidaro karas. Karo vengia,tiesa, abi puses","'bet ne
tikrumas, kuris kyla išsusidardusios padėties, labiau slegia dmokratiją,/bene 
tuo' keliu bolševikai tikisi sukelti JAV depresiją?/ tašiau lazda ir čia turi 
du- galus: Amerika gali panorėti padėtį- pagaliau išsiaiškinti. O- tas išsiaiški
nimas ir reikštų bolševizmo galą. Drauge būtų išspręstas tiek Lietuvos, tiek 
kitų prispaustų tautų likimas. •

Tačiau toks sprendimas reikalauju nemaža laiko. Del- to vienas protin
gas-Ii mkė j imas lietuvių tautai 1948-tiems metams būtų: epsišavuoti kantrybe 
ir sukandus dantis- laukti ‘
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A T E I T I N BEŽVELGIANT

Dar vieneri metai prabėgo. Prabėgo lygiai taip, kaip 1945 - 46. Sutin
kant naujuosius - 1948 — ne vienam kilo tamsokas klausimas: „- o kiek dar to
kių metų prabėgs? Sis klausimas,dažnai slegiantis ir paralizuojas ne vieno 
tremtinio sielų, glūdi visos mūsų nūdienės buities^pągrinde. TiK pro jį mes 
vis prabėgame, vis prasilenkiame, vis nenorime aikštėn išvilkti, nors^gavę 
į jį atsakoma. galėtume visiškai blaiviai ir ramiai žiūrėti į ateinančius 
mętūs. Ir šito klausimo kėlimo vengdami, elgiamės visiškai sąmoningai, nes 
is ankstė žinome,. kad konkretaus ir tikro atstikymo niekaę nesugebės duoti. 
Sekančiose eilutėse nebus ieškoma konkretaus atsakymo į si klausima.^t^ me
ti^ tremtyje, o vėliau emigracijoje gali būti ir vieneri, 0 gal ir dešimtys 
praeis — pasaulio likimų ne mes tvarkom. Tačiau pamėginti surasti mūsų trem
ties metų įprasminimų, nežiūrint į jų skaičių, galime. Ir tai darykime iš
eidami is savosios tautos ir joje'atramos saviesiems veiksmams ieškodami.

Grįžkime istorijon, tiesa, netolimon: 1940 - 47 metuosna. Sis laikotar
pis įprasta, charakterizuoti, kaip 

lietuvių tautos tragedija.
Bet argi i ė tikro taip yra? Ar mūsų tauta galutinai pergyveno gavo tra

gediją? Atskiro individo gyvenime tragedija įvyksta tada, kai jis išoriniu 
veiksniu veikiamas, netenka gyvybės, arba, kai jis pats, pergyvenęs visų eilę 
gyvenime patirtu smūgiu, dvasiniai tampa nepajėgus kovoti del savo rytojaus 
ir paprastai net ir fiziniai iš jo pasitraukia. „

Lietuviu tautai per pastaruosius 8-nerius metus teko daug ir skaudžių" 
' smūgių patirti: jai buvo isplėętas/ir kol kas tebėra/ valstybinis suverenu

mas^ j i„turėjo reliatyviai milziniskus nuostolius žmonėmis, jai sunaikinta 
milžiniški kiekiai materialiniu vertybių. Tačiau kalbėti apie tautos trage
diją šiandien dar per anksti -ji tebėra

kovojanti tauta
nenutrūkstamai tęsianti kova dėl savųjų teisių nuo pat 1940 metų. Per visų 
tų laikų jai pakako moralinių jėgų šitai kovai 'vesti. Tik pasižiūrėkime.„

„Nepaslaptis - 1940 metai užklupo nepasiruošusius. Klastingasis priešas, 
pradžioje prisidengęs avinėlio kailiu, iščiupinėjo visus mūsų valstybinio ir 
visuomeninio gyvenimo siūlus, ir.tik tuomet puolė, ir, atrodo viską sugrio
vė savuoju teroru, žmonių suiminėjimais, masiniu būdu nuolat pakartojamais, ir 
jų masiniais trėmimais mirčiai tolimojon siauęėn. Bet ir po to tereikėjo^su- 
laukti 1941 m. birželio 2J-ciosios: visam krašte sukilo dešimtys tūkstančių 
vyrų. Sukilo be didesnių iliuzijų, vien tik tam, kad, kol naujas priešas su
sigriebs, pasaulis sužinotų mūsų norus laisviems gyventi.

1941 - 44 metai tik dar labiau sucementavo visus, tik dar labiau užgrū
dino. Vakųrų civiluozuptas barbaras, savo 1941 m. liepos 25 d. aktu beato- 
dąiriai užgniaužęs savarankaus gyvenimo pirmuosius daigus, visoje tautoje 
susilaukė boikoto ir tik vieno bet tvirto atsakymo: - ne, mums nepakelįui 

•’ su jumis. Ir ši tyli bet kieta kova daug aukų pareikalavo: vėl tukstanciai„ 
buvo suiminėjami, vėl tūkstančiai buvo tremiami. Bet ir ji moraliai buvo iš
gyventa nepalūžtant,

Šiandiena kova tebetęsiama. Krašte likusioji tautos dalis veda kų pačių 
nelygių kovų tais pačiais metodais - tyliu pasyviu pasipriešinimu ir boiko- 
tavirau visų priešo veiksnų, reikalui esant, nevengdama suduoti jam ir ginklu 
smūgių. Mums, skiriamiems nuo jų”gelezimės uždangos" nevisada galimu ten 
vedamų kovų sekti, Težinome tik, kad„ji nepaliaujamai ten vyksta, kad jį yra 
tiesiog gigantiška ir reikalauja virezmogiško jėgų įtempimo. Jiems ten žy
miai sunkiau leisti metus po metų, negaunant tikro atsakymo, kada gi baig
sis pagaliau.

Gal paradoksaliai praskambės teigimas: ir tremtiniai yra aktyvieji ko
;t •
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votojai dėl savo tautos teisiu.Bet tai yra tiesa — tokiais mus laiko ir kraš
to okupantai, ir jau t ryji metai be paliovos tyliai visy laikęs puola,, daž
nai net nepastebimai., kaip nepastebimai ir mes patys esame nuolatinėj ir, 
reik pasakyt, efektingoj defensyvoj. Prisiminkime ir tai,.kad šiai kovai 
specialiai įstaigtos 11 akademijos", is kuriy siunčiami būriai gerai paruostu 
"kariu" į tremtiniu stovyklas jymoralci griauti, jy tarpe panikai kelti. 
Tam tikslui dažnai ir tarptautinėse konfesencijose propogandines kalbos sa
komos: kad tik jie - šitie gyvieji liudininkai - būty visy laiky sakuojami 
defensyvai, kad tik jie nepereitu ofensyvon.

Tokiais mus laiko ir Vakaru pasaulis. Prisiminkime tik prezidento Tru
man’ o žodžius, pasakytus pernai metais liepos 7 d.Stai kalę jis apibudino 
tremtinius:"...žmonės, kurie išstojo pries totalitarinį.rėzimy... su degan
čiu tikėjimu laisvei ir demokratijos principams.•• žmonės, kurie..• tvirtai 
priešinasi visiems siekimams gryzinti juos į komunistę valdomas sritis..." 

Pasisakykime aiškiai
ir mes. Ne, nereik pasisakyti, tik pakartokime tai, kas jau kity pasakyta: 
mes esame kovojančios tautos dalis, tik 
kitais ginklais ir kitomis priemonėmis kovoja.

Per trejus metus dažnai patys nepastebėdami ir nežinodami^pergyvenom 
daug kritišku momenty. savoje kovoje, ar jie buvo^Londone, Paryžiuj, ar Mask
voj vykusiu konferenciją metu, ar slaptuose "didziyjy" pasitarimuose, ar pa
galiau visokiose notose ir reikalavimuose, galutinai paaiškės gaį tik tada, 
kai dar karty susėsės pasaulio juristai tiesti nusikaltjliy pries žmogišku
mą sekančiame nūrnberge. Nepastebėtai įvyko ir"pcrsilauzimas" šitoje kovoje, 
ne tais senui dar tebebuvome tik "krypto - fašistai"., eiandien^jau - "žmo
nės kovoju pries totalitarinį rėžimu". Tarp siy syvoky juk nemažas skirtumas 
yra.

Šiuo metu dar ne laikas klausti, pasitinkantį naujuosius metus, kiek 
dar tokiy panašiu sutiksime. Tiksliau būty mesti žvilgsnį į mūšy hūdieniy 
moralę ir pasiklausti:

ar išlaikysime? y
Nenuostabu, kad tūlas per aStuonerius^metus pavargo, kad energija iš

blėso ir apatijai leidosi užvaldomas. Bet šiuo metu, kai laisvo vakaru pasaur- 
lio viešoji opinija praregėjo, kai "daiktui pradėta vadinti tikraisiais jy 
vardai s", kaix sunkiausios pavojy dienos paliko praeityje, nepateisinama 
būty "numoti ranka" į tai, kam maža mūšy tauta sudėjo milziniskas aukas. 
Numoti raiška tada, kai šitoj nelygioj ir sunkioj kovoj, jau aštuonerius mo
tus vestoj ir šiandien dar t’ebevedymoj horizontui jau blaivytis prddeda. 
Išlaikyti privalome ir išlaikysime.
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ar.saulėj pušys, kaista

■'4.

klastos 
ieškoti

- Ė.1’ '.■ ■■■ veidai jų rūstūs,
4 j

Parašiutu čia antras .nusileido 
patyrus, 
leidos.

I

Viens prūsų regimento dezertyras,X
vj.j. Gi trečias,vargo ir 

Sau laimės į girias

L./7 . v'.O'BkA guolis glūdumoje raisto 
i iĮ^Skurdu dalinasi be barnių 
Į fe Ar speigas, ar lietas, ar o«u.x^d 
’iflIM Jie laukia laisvės paukščio žydi as parni o

Kišenės šovinių prigrūstos, 
Už juostos pistoletas, 
Ir žvilgsnis jų aštrus> ’ 
O žingsnis atsargus ir lėtas.

11
. -v4. ėAbsiIspies® smurtas gužt.-j saugiu, - •-< >.

'7~-Ir eina jie pečius suglaudę;, 
Nors vėjas švilpia, pūgos staugia 
Likimo siūlės juos suaudė.

Viens prūsų regimento dezertyras, 
Parašiutu čia antras nusileido, 
Gi trečias,vargo ir klastos patyrus 
Sau laimės girias ieškoti leidos
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Musę. tautiečiams Vokietijoje, idant sukėlus nsnumajdoma "raudonojo ro
jaus" ilgesį, buvo siuntinėjama gausiais glėbiais vilniškė "Tiesai!. Žinoma, 
ji buvo skaitoma ir joje tikrai buvo surandama tiesos, būtent ? kad Lietuvos 
ūkininkas, kaip ir per pirma bolševikmetį, prievartaujamas didžiausiomis py
liavomis vaistybeij kad darbininkas nežmoniškai išnaudojamas įvairaus plau
ko bei stiliaus soclenktynėmis, kad Lietuvoje pilna "naciniu banditu" ir t. 
t. ir t. t. Trumpai, is "Tiesos" buvo sužinota, kadyraudonieji budeliai ne 
tik nepasikeitė gerojon pusėn nuo mūsę pirmosios pažinties su jais 1940 m., 
bet. atvirkščiai.- dar daugiau, apsvaigę po pergaliu, sužvėrėjo.

\Savaime ęuprantama, kad "Tiesa" padarė Stalino batlaiziui Paleckiui ir 
jo sėbrams meskos patarnavimu: tautiečiai, kurie dar netvirtai tikėjo bolše
viku pasikeitimu gerojon pusėn, pavartę "Tiesę" tuojau suprato savo naivumu. 
.Tokiu būdu "Tiesa" taip ir nesukėlė ilgesio patektį į raudonąjį "rojų". Ir 
nutairė Justas .pakeisti iškabu ir tonęi musu tautiečiams Vokietijoje imta 
siuntinėti "Tėvynės^Balsas" - laikraštis skiriamus specialiai tremtiniams 
ir,'kaip žinome, pacięj Lietuvoj visiškai ncplatiaamas. Siame laikrašty jau 
beužtiksi jokios rusiskos pavardės, nei^vieno žodžįo apie pyliavas, nei vie
no Sakinio apie soclenktynes, neminima čia nei buožės, be kurię .ujimo neap
sieina nei vienas "Tiesos" straipsnis,o pagaliau net "didysis mokytojas, va- 
das, genijus" Stalinas irgi^begarbinamus, Jo vardas niekur neminima^, Atseit, 
Jonas šimkus/minimo laikraščio redaktorius/ ęukombinavo tokįo idiliško sti
liaus laikraštį, tarsi niekus jo paties nepažintą./tai paukętelis ęe visai 
svariu plunksnę jau nuo ankstyvesnię lęikę. nei nuo jo meiliškoj pažinties 

'su bolševikais 1940/ Tartum 1940 m. pažinome ne tikruosius bolševikus, 
7 Prieš mus "Tėvynės Balsas" 1947 m. rugsėjo mėn. Nr.J. Trympui susipa
žinkime su jo turiniu, ■ . ■

Vedamasis -"Vienintelis teisingas kelias" pradedamas sękanciui:
"Jau praėjo daugiau treji metai, kaip dalis mūsų tautiečiu, melagingos 

‘hitlerininku propogandos suklaidinta, palikusi savo tėvynę išvyko svetur. 
Patekę į OP stovyklas, atskirti nuo gimtojo krašto, netekę įprasto darbo, 
išvietintieji lietuviai pergyvena didelę tra^odiję ir ne.zino ko griebtis",., 
-.•’O’kad tautiečiai negrįžta į savo gimtąjį krastę yra kalti ne palcokiai, 

‘gedvilai, snieckai ir kiti Maskvos pastumdėliai, pavertę Lietuva burlioku 
kolonija, veda sistemętinga tautos naikinima,.nesiskaitydami nei su nriemo- 

. nemis, nei bet kokiu žmoniškumu, bet, anot "Tėvynės Balso" tikrieji kalti
ninkai yra komitetu pirmininkai, nes jie: "...visokiomis priemonėmis - mėl” 
klasta, apgaule,, gąsdinimais šie hitlerįninkę batlaižiai mėgina sutrukdyti
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jums išgirsti savo^gimtąją kalbą tėvų žemėje”...
Toliau laikraštis rašo:
"Visa tai yra šlykštus, niekuo nepagrįstas melas, sufasistėjusių sto-. 

vykios administratorių padarinys, turįs tikslą sulaikyti jus nuo grįžimo 
į. savo tėvynę".*. ,

Ak, Jonas Šimkus juk laiko ir 1940 m. lietuvių masinį trėmimu Sibiran 
irgi, tikriausiai) grynu fašistų išmislu.

Pagaliau straipsnis baigiamas: '
"Šiandien, kai sudarytos visos sąlygos grįžti į tėvynę, kiekvienas do

ras lietumis turi pasinaudoti tomis sąlygomis, telktis į didesnius būrius 
ir užsiregistruoti pas tarybinės repatriacijos misijos karininkus ir grįžti 
į savo kraštą.

Juo skubiau tatai bus padaryta, tuo greičiau pasibaigs beviešiu ir be
vilčių lietuvių kančios"... _ w

Kukliai norėtųsi paklausti, kiek raudonieji išdavikai gauna uz kiekvie
ną mūsų tautiečio galvą, kuri pakliūva jų kiipon?

Toliau LTSR Švietimo ministeris Juozas Šiugžda straipsnyje "Tarybų Lie
tuvos mokyklos atvertos mokslo trokštančiam jaunimui" išskaičiuoja, kiek da
bar Lietuvoje yra mokyklų ir: ' *

"Visi sugrįžę iš vakarinių Vokietijos zonų ar iš kitų Europos kraštų 
Lietuvos piliečiai, ne tik jaunimas, bet itr suaugę, gali laisvai, nevaržo
mai stoti į savo pasirinktas, specialybei ir amžiui atitinkančias mokyklas 
ir mokintis jose. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Švietimo. Minis.-- 
terija Visiems tokiems sugrįžusiėms i®.norintiems mokintis asmenims padės 
gauti jų seniau įsigytojo mokslo pažymėjimus, kad jie be kliūčių ir be per
traukų galėtų tęsti anksčiau pradėtą mokslą atitinkamoje mokykloje, klasėje .a 
ar kurse". . . „

Reikėjo dar raudonajam ministeriui pridėti,- kad visi grįžusieji mokslei
viai gaus veltui "VKP/b/ trumpą kursą" ir tada ... būtų prasidėjus masinė re-? 
patriacija. . \. , ; * , ,

Toliau platus reportažas - "Vėl savo tėvynėj e"*..'Čia "Tėvynės Balsas" 
vėl po savo avies kailiu ima rodyti vilko nasrus, meluodamas su įprastu ko- '. 
monistinių bukaprotiškumu. Apie išvykimą iš Vokietijos grįžusieji pasakoja:

"Jaunuoli s ^Bronius Lieųa iš Panevėžio, prieš penkerius metus vokiečių . 
sugautas Panevėžyje ir išvežtas į Vokietiją pasakoja: t y.

Senai būtumėm, grįžę Lietuvon, bet'apie tai neleisdavo nė-pagalvoti. As - 
pats slapta susiradau 'tarybinius ryšių karininkus. Tuo Būdu pavyko užsirašy
ti ir. patekti Wilrtenbu^go pereinamąjį lagerį, kitaip neįmanoma.“

j, Visoz.musų tautiečių Vokietijoje stovyklos yra nuolatos lankomos rusų., 
ryšių karininkų, varoma didžiausia agitacija,- leistinomis ir neleistinomis 
priemonėmis, uz grįžimą, o tūlam Liepai slaptai teko susirasti ryšių karinin- 
kąi . - . ’G' , ‘ '

Reportaže toliau rašoma, esą grįžusieji pasakoja^ kad stovyklose vieti
nė policija ir pirmininkai esą labai 'griežti ir už mažiausius nusikaltimus 
atiduodą teisman, sodina į kalėjimus. Taip, Tarybų Lietuvoje grįžusieji ras 
labai "švelnius" teismus,^čia jų nesėdins kalėjiman, - siųs į Sibirą.

■ Būdingas trumpas grįžusiųjų sąrašas. jame skaitomo: •-
"Gūžys Antanas, Kosto s.,' gimęs 1920 m. gyveną Kauno apskr.., Palemone, 

turi trobesius, dvi.karves, arklį ir 7 ha žemes, išlaiko seną motiną, ir vie
ną brolį. Grįžęs iš anglų zonos 1946 m." - .

Pamanykite, .turi dvi karves ir arklį, ir dar'7 ba zemegL įdomu, ką jis 
turėjo prieš komunistams užplūstant.Lietuvą? Pagaliau, jei žmogus turėjo se
niau dvi karves ir arklį, tai dar nebuvo pažymys, kas jisai gyvena rojuje. • 
0 dabar, - mainos rūbai margo, aviete.•• . .. ’ * '•

• "Rojenbergienė Marija, gyvena Kaune, Panemunėje, Vaidoto; 158. Grįžo į s 
amerikiečių zonos su dviem vaikais. Jos vyras liko ten, nori "susirasinėti.
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Ji gyvena pas motinu, kuri turi nuosavus namus”.

Visgi nuosavi namai "rojuje" yrą didelė privelegija. *
Pagaliau Jonas Rimkus tame sęrase kabina ant savo kruvinos meškerės tau

tiečiams žvejoti didžiausia ir riebiausiu slieku:
"Paspirgėlis Pranas,. Juozo s., gimęs 1920 m. grizo 19^6 m. spalię.mėn. 

buvęs vokiecię kariuomenėje/ tarnavęs Plechavičiaus "vietinėje rinktinėje”. 
Šiuo metu gyvena pas tėvus Sakią apskr. Meisučią km. dirba nikyje, buvęs ang
lių zonoje." . .

Susimąstykite,, kokie humaniški ir tolerantiški pasidarė raudonieji! Ir 
vokiečiu kariuomenėje tarnavo ir Plechavičiaus rinktinėje buvo, o dabar gyve
na pas tėvus ir dirba, ūkyj'el Reikėjo dar pridėti, kad ūkis 60 ha ir tada “tik
rai" daugumas būtu "patikėjęs" tuo, kuo pats Šimkus.netiki.

Straipsnyje "Atsistato Lietuva^ - graži, mūrinė, pramoninė", LTSR Staty
bos Ministro pavaduotojas St. Strelciūnas užkimdamas gieda senę.ir nuvalkio
tą giesmelę, apie dabar vykstančią Lietuvoje .statyba. 2>sa penkmečiui pasibai
gus,. Lietuva bus graži, mūrinė, pramoninė, tik ar daug lietuvią dar joje iki 
to laiko liks, ministro pavaduotojas tyli.

Pagaliau paskutiniame puslapyje duodamas Lietuvos periodinės spaudos 
apžvalga. ' . .

Joje irgi nei vieno žodžio apie pyliavas, apie^penkmetį bei soclenktynes. 
Is "Tiesos" 217 Nr. duodama^K. Kavecko straipsnio ištrauka apie Latvijos TSR 
radio styginio kvarteto viešnagę Lietuvoje. ■ v

Iš "Tarybą Lietuvos” 202.Nr. duodama inz. Guzeviciaus straipsnio istrau*- 
ka apie "Popieriaus-celiuliozės pramonę".

Is Panevėžio Tiesos" Nr. 90 daroma A. Bartulio straipsnio ištrauka apie* 
žemės ūkio koopera-cinię draugi j darbą. ,

Pagaliau straipsnelyje "Musę Tėvjėaėje^ tarp kitą žinią yra ir:
"Rudens’- žiemos madų parodė’"* Ten rašoma:
"Kauno Audinią" fabriko klubo patalpose įvyko eilinė naujausią rūbą ma

dą paroda. Madą parodos Čia surengiamos kiekvieno pavasario - vasaros ir ru
dens - žiemos sezono pradžioje. į šią parodę buvo pristatyta daugiau, kaip 
100 įvairią naują pavyzdžiu". . 4

Atseit, tarybinėje Lietuvoje raudoniju parsidavėliu poniutes ir nuo Vol- 
fos atsikraustę katiusos gali^ir madas vaikytis, kai tuo tarpu visi kiti ver
iasi .tik su savo darbo trinyčiais. *

> Zinutėje "Vilniuje krenta kainos” rašoma:
■"Paskatiniu metu įvykęs kainą kritimas turguose atsiliepė ir valgyklų 

kaliniarąstį. šiomis dienomis sumažintu' patiekalą kaina Vilniaus kavinėse ie 
svetainėse'.’ Daugiausia apie 20 - JQfy atpigo mėsiški valgiai."

Šię žinutę Šimkus turėjo perduoti "Tassui", ji būtą Maskvoje padarius 
didesnį įspūdį, negu musu tremtiniams Vokietijoje.

• ' .Laikraščio, gule įdėtas.šitokio turinio skelbimas:
"Tautiečiai ir tautietės! . ' - ‘

■. Jūs visi, atitrūkę nuo savo gimtosios Lietuvos,, netekote rysią su gimi
nėmis, artimaisiai ir^pažystamais.savo tėvynėje! "Tėvynės Balsas" galės padė
ti. jums, tuos rysius uzmegsti. Rašykite "Tėvynes..Balsoredakcijai".

žinoma, Maskvos pastumdėliams" būtą labai įdomu sužinoti, kas'turi gįmi- 
nią bei pažįstamą tremtiniu tarpe. Tada ryšiai tikrai "uzsįmegztą" jau is 
Sibiro visam laikui ir nenutrūkstamai. Bet, anot seno priežodžio, - neieškok 
kvailiu,; tokiu pats būdamas.

"Tėvynės Baiso" leidėju pasirus "Lietuvos Tarybiniu Rašytoju Sąjungos 
Valdyba"* -

Redaktorium, kaip jau minėta,.yra Jonas Šimkus^
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TAIP-"TĖVAS" - PLĖŠIA U^ININK^ LIETUVOJE.
New York/LATO/ - is uz "geležinės uždangos"'pranešama, kad praeitu rude

nį vįscose Baltijos .kraštuose 'grūdų pyliavos buvo . išrinktos su nepaprastu 
, griežtumu-ir skubotumu. Buvo kalbama; kad-sudarinėjamos atsargos greit praši
nėsiančiam karui. ■ ■

Bastanti:* vasarai valdžia įsakė visas grūdų pyliavas pristatyti mėne
siu anksčiau, kaip bugo^numatyta. Derliu suėmus, valdžios agentai buvo iš
siuntinėti į.?kaimUs prižiūrėti kūlimų. Jie lydėjo' iš ūkio į ūkį kiekvienų 
kuliamųjų mašinų, Tie!,prievaizdos" tikrino, iškultu kiekį, čia pat atseikėjo 
valdžiai duot privaloma normų ir prižiūrėjo jgė išvežimų. Iškūlę, /ūkininkai 
turėjo atiduot /"uzstatyt"/ grūdu normas ir uz kaimynus, dar nespėjusius iš
kulti^.

Kadangi mašinų trūksta, tai ūkininkai buvo verčiami kulti javus spragi
lais ir kultuvais. ‘Turėjo imtis "rankiniu priemonių", jau senai nepriklauso- 

.mybės laikais užmirštų, Jiems padėt miestelėnai ir mokyklinis jaunimas buto 
pasiųstas į kaimus. ’ ' ’ .

--, Dar nėįsdŽioiiinti grūdai buvo ,surenkami punktuose prie vieškelių ir to
liau sunkvežimiais gabenami į valdžios sandėlius. Maža to, ūkininkaiybuvo 
verčiami sudaryti vadinamąsias "raudonas gurguoles" ir visi kartu vežti grū

zdus* Ant kiekvieno vežimo turėjo iškelti po raudonu vėliava ir Stalino pa
veikslu. Tokių "procesijų" ^lydėjo atsiustieji "prievaizdos" ir ginkluoti mi
licininkai. Agitatoriai rėžė kalbas, o ’gurguol Įninka i turėjo dainuoti bol
ševikines, dainas, nors ir krauju pasruvusiomis širdimis.
v ; -Ir taip, Maskvos prievaizdų’prižiūrimi ir jos policijos lydimi, vaig^ 
šai Lietuvos ūkininkai vežė duoklę, paskutinį grūdų, raudonajam "tėvui" Sta
linui. Jie eina, daug žiauresne baudžiava, kaip euristinės Rusijos pavergi
mo įsikals. Komunizmo vardan is Įų ne tik paskutinį grūdų atima! laisvę iš
plėšė, žudo ir į Sibiru deportuoja.

■ •• IR-MUŠA-IR RĖKIA ' ' ’ ' ‘

..-.-.New York /LALO/- Bolševikinė spauda mirga aimanavimais, kad Maskvos pas- 
. tatytoji ir jot^durtuvaįs remiama-valdžia Lietuvoje esanti ištižusi, nesąži

ningą ir pejmazai spaudžianti pavergto krašto gyventojus.^Pažiūrėkime kad ir 
į tokias moskos ašaras, kuriomis paplūdę komunistų laikraščiai:

L. "Raseinių Apskr. Vykd. Komitetas /pirm. Kulikauskas/ynosugebėjo #tinkamai 
.suorganizuoti; savo darbo ir įvykdyti visų jam pastatytų uždavinių. Dėl blo
gos organozacįjos, dėk netinkamų kadrų parinkimo arba nepakankamo darbo du 
kadrais,.' dėl šipnos kantrybės ir pan., apskr. vykd. komitete buvo padaryta 
nemažai stambių klaidų ir iškraipymų.
y t "Pagaliau ir ap* vykd. komiteto skyriaus - komunalinio ūkio, finansų, 
žemės ūkio nebuvo tinkamai vadovaujama ir tos sritys apskrityje gerokai ap

ileistos,- ' ' / ■
• ■ . Kaip taisyklė, apkarpant stambiuosius ūkius, buožėms puvo paliekama 
ūkio centre geriausia žemė su visais pastatais, sodais,'daržais, visi gyvu
liai iy inventorius. Tuo tarpu naujakuriai'gaudavo blogiausių žemę, be sodų 
įr daržų dalies.ir buvo apgyvendinami'įvairiuose kumetynuose, lūšnose, dar

binėse ir pan. - •' ' ’ .... ' ' .
* "Raseinių,apskritis turi didelį.plotų neišukirstytos žemes fondota
čiau ;apsk‘. ,vukd. komitetas tOlimėsni-o skirstymo neorganizavo ir prie šio..- 
klausimo priėjo grynai formaliai, biurokratiškai, . '

baigtos išieškoti visos valstybinės prievolės /pav. šieno prievolė išpildyr- 
ta tik 60/.
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finąn- 

isieško-
"Ap. vykd, kom. vadovai finansų skyriui blogai vadovąva, 194'7 »'* 

sinis planas neįvykdomas. Pirmajame siu metu kvartale žemes mokesčiu 
jimo planas tebuvo įvykdomas tik 70$. Ir antrajame kvartale padėtis nedaug 
kuo pasikeitė. '

, .."į žemės ūkio kooperacijas, draugijas valstiečiai nepakankamai įtraukia
mi,- iki šiol vos 6-7$ gyventojų yra nariais. Kooperatyvams vadovauti paskir
ti -žmonės* kurie turi tarnybas arba visiškai netinkami asmens.

, , "Žemes ūkio, skyrius, nejausdamas tinkamo vadobavimo ir kontroles, savo
tiesioginį darbų'apleido ir užsiiminėja akių apdūmimu. Negana to, kad pavasa
rio sėjos darbų kokybė nebuvo patikrinta ir kad tikslių žinių, tikslios at
skaitos apie sojos eiga nebuvo vedama.^Žemės ūkio skyrius pranešinėjo žemes 
ūkio tainisterijai išgalvotas netikras žinias apiesėjos vykdymą apskrityje." 
Gegužės 5 d. jie pranešė, kad įvykdyta 16/17$ plano/ gegužės 10 d. nurodo, 
kad- planas išpildytas 50$, norg tai buvo grynas metas, bar blogiau, kad to
kios klaidingai suraminančios žinios buvo atspausdintos apskrities laikras- 
tyj-a.

"Socialistinis sektorius apskrityje.visiškai apleistas. Tarybiniai ūkiai 
pavasario sėja įvykdė nepatenkinamai. Daugeliu atvejų tų Ūkįių vadovai buvo 
aiškiai netinkami žmonės, ^dažniausiai apio agrotechnikų'mažai suprantu ir, 
kas' svarbiausia, labai dažnai keičiami. Laigirių tarybiniame ūkyje pasikeitė 
nuo 1945 m. penki direktoriai. Traktoriai, beveik visuose tarybiniuose ūkiuo
se labai blogame stovyje ir. dažnai laukų darbams visai netinka.

"Tarnautojai, darbininkai gyvena netinkamose patalpose, maistu nepakan- , 
karnai*gerai aprūpinami. Kaip taisyklė nei klubų, nei raudonųjų kampelių nė
ra. iš dvylikos valsčių tik keturiuose yra pirtys.

• ^Nekaįbant apie tai, kad kaikurios mokyklos net neaprūpintos suolais, '"/• 
pav. Nemakščių mokyklose naikai pamokų motu tari stovėti; mokyklose darbas- 
nėra pasiekęs’reikiamo lygio. Raseinių gimnazijoje tarp 8 klasės mokinių nė
ra nei, vieno komjaunuolio. Mokiniai neskaito "Komjaunimo Tiesos" ir kitos 
tarybinės spaudos. - (

"Bet ypatingai skandalinga padėtis su apskrities vykdomojo komiteto nu
tarimų vykdymo "patikrinimu. Vykdymas visiškai nekontroliuojamas ir dažnai eg
zistuoja tik popieryje. . * ■ „ * •

? "į darbų*tarnautojai vėluojasi, is darbo daznųi išeina ne. laiku* ateir 
nancius piliečius be jękio reikalo , ‘ ir priežasties varinėja is vieno 
skyriaus į kita. Pareiškėjų skundai išguli įvairiu darbuotojų stalčiuose be 
jokio atsakymo*. * >, / '

Taip verkšlena Vilniuje leidžiamas komunistų partijos dienraštis "Tie-. 
sJL 194-7 m. gegužės 2įj d. /Nr. 12^/1261/. Kaip Raseinių apskrity, taip ir ki£ 
tuose. Tas pačių bolševikų nupieštas vaizdus kalba pats už save.

DURPYNUOSE NETVARKA
’ X . - ‘f t, . ' 4 . / t " '•

"Bačiūnų durpyno perdavimas naujiems Šeimininkams užsitęsė be galo, iš 
esmės ir*dabar čia šeimininkauja visi, o tvarkoš taip ir nėra. Darbo organi
zacijos čia nėra jokios. Plačiuose durpių laukuose?sutinkame tik vienų bri
gadų apie 20 žmonių. Dešimtininkai skundžiasi: "Nežinau, kaip dirbti; 'inži
nierius drg. Lieparskię sako, kad reikia vežti šias durpes,*o drg. Bairiko- 
vas /Šiaulių miesto Komiteto rajonu Energijos Valdybos viršininkas/ - kad 
ne“... Netvarka ir be j ėgi skanias jaučiamas visur, iš 800 reikalingų darbininkų 
tesutelkta tik apie J00. Yra sunkumų su aprūpinimu maistu..."

/Vilnius, "Tiesa", Nr. 120, 1947.5.24./
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"PUIKIOS SĄLYGOS.sydarytos Kupiškio durpių kraiko fabrikui vystytis...
Vistiek šiandien įmonjje tyla... Tuo tarpu fabriko pastatams reikalingas 
skubus remontas, nes šiems ir stogas prakiuro, per juos lyja ant mašinų... 
įmonjs darbininkams ir tarnautojams dar už kovo Mėnesį nėra apmokėtas dar
bo (užmokestis. Darbininkams nėra tinkamu butų, nes aplinkui - vieni durpy
nai be jokių gyvenviečių. Apie butų statybas darbininkams niekas negalvoja".

" . /"Tiesa", Nr. 117, 194.7.5.22./

RUSAI BOLŠEVIKAI -IŠEIKVOTOJAI.

"Kaltinamasis Komitėliovas buvo Zarasų apskrities vartotojų koopera
tyvų sąjungos prekybos skyriaus vedėju, išnaudodamas savo tarnybines parei
gas, Konįteliovas ne karta nusibengė tarybiniams prekybos principams. Per 
keletu mėnesių kaltinamasis pardane įvairiems spekuliantams mielių ir pasi
savino pinigus? /"Tiesa", Nr. 117, 194-7. 5* 22»/

"Juk vien.per siuos metus šioje partinėje organizacijoje /Šilutėje/ iš 
komunistei partijos gretų pasalinta eilė atsakingų^abkoop sąjungos darbuoto
jų Uz valstybiniro turto ieeikvftjima,. Dar vos prieš kelis menesius ėmęs vado
vauti Šilutės apkoopsų'jungos darbui.pirmininkas Drugovas, pirmiausia jis pra- 
dėjo aprūpinti materialinėmis gėrybėmis pats savėa. • •

"Partinei organizacijai ilgų laika vadovavo kažkoks Kartasiovas, kuris 
savo elgesiu žemino komunisto vardų. Visame apkoop sąjungos^darbe, privedė 
Šilutės vartotojų kooperacijų prie ‘skandalingų rezultatų, užuot gavusi paja
mų, apkoopsajunga nuolat įklimpusi debete.

"Kartais po keletą dienų, vien tik dėk prekybinių organizacijų apsi
leidimo, darbo žmonėms.nebuvo išduodama duona, blogai apiprekinamoš kiVod . 
maisto produktų kortelės. Dėl 'nevykusio prekybinio aparate darbo labai blo
gėjo viešo mai-tinimo valgyklų ir užkandinių patiekalu .kokybė."K . .. * /"Tiesa", Nr. 119, 23/

"PIENAS PLAUKTE PLAUKS"... ■ ' .

New York/LAIC/- "Pienas greit plaukte plauks - vis tvirtina Veliuonos 
valsčiaus-vadovai, o teįvykdyta tik 0.9 procentai pieno pristatymo plano"

"Kauno pieno paruošos stovi vietoje, vos 8-7 proę. metinio plano teį
vykdyta." • , , >.

"Niekai man visos paruošos - kalba yi-lfcėnų apylinkes'buože- K. Brazai-. 
tis.^Jis turi dvi karves /tai tau.ir buožė - LAIC/, 0 pieno valstybei iki 
pat šio laiko nepristatė nei vieno.litro". ■ ■ >
. "Didelių trūkumų yra pieno priėmimo punktų darbe. Štai Garliavos vals
čiuje daug pieno statytojų, pritvirtintų prie.Julijonavos punkto, nori at- 
likti^prievoles sviestu. ®i punkte i^i .šiol nėra svarstyklių. Labai pakri
kusi' šiame punkte darbo drausmė - dažnai pieno priėmėjai visai neateina į 
darbų, yalstieciai, negalėdami atiduoti pieno* turi vėl grįžti-į namus nie
ko nepešę". , . . . ■ >. .

Štai dar Ukmergės apskrityj eile pieno priėmimo punktų neveikia. Vien . 
Želvos valsčiuj ,yra trys tokie punktai. Vilniaus apskrity susida-rė beveik 
taisyklė, kad kai kurie punktai tedirba .po 2 - jj^val. per parų,o dažnai jie 
visai neveikia perkeltas dkenua/pav. Šumsku valso./ ų* ♦

"Pieno paruošos Šiaulių apskrityje vyksta nepatenkinamai. Viena iš prie
žasčių - neleistinai -blogas pieninių ir pieno priėmimo punktų darbas. Balan
džio mėn. pabaigoje apskrityje iš 12 pieninių veikė tik keturios. Is 4-0 pie
no priėmimo ; unktų dirbo tik 14. Pieninėms trūko sepatatorių, sieros rūgš
ties, kuro."'

Tokiais tarybinio pieno ūkio vaizdeliais mirga Kompartijos oficiozo
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"Tiesa"/1947 m. Nr. 115,116/ 117/ ietis! .puslapiai,^Pignines apgriuvusios, 
neturi reikalingiausiu įrankiu, ju administracija istigusi ir t. t. Ir taip 
veda į skurdų pavergtu kraštu bolševikinis okupantas. Vietoj pieno tik aša
ros plaukia. > .

TRUPUTIS IR APIE ŽEMES ŪKIO PĄDETį "PLAČIOJOJ TĖVYNĖJ"
New York /LAIO/ - Sovietų Rusijoj žemės ūkis jau .kuris laikas išgyvena' 

labai astriius sunkumus. Juos tiksliai nusakyti sunku, nes Maskva skelbia vien 
propogandinius, iškreiptus davinius. Tačiau ir juos kritiškai^vertinantįgali
ma susidaryti nuovokų apie tikrųjų buklų. Juoba, kai gaunama žinių ir is ne
oficialių šaltinių.

Maskvęs. spauda dzįaugiasi, kad 1947 m. derlius Sovietuose buvus net 58$ 
geresnis uz 1946 m. Taciųu 1946 m. sausra buvo viena iš didžiausių per pasta
ruosius 50 m./katastrofiskešnė nei 1921 m. ir beveik,prilygstanti 1891 m. 
sausrai/ di palietė-pučias derlingiausias sritis - Moldaviją, Pietų ukrųinų, 
ištisai centrine juodžemio sritį ir dešinįjį Volgos krantų. - rašo "Bolse- 
vik" /1947m. J itr./. Todėl 1947 m. derlius esųs tik pakankamai geras, kad iš
laikius^ seniau nustatytas maisto normas. , r 4

Nežiūrint to, Sovietai grūdus eksportuoja. Žinoma, tai daro išimtinai 
politiniais sumetimais. Juk jie grųdus eksportavo net 1^28 ir 1932 m., kai 
krašte buvo didžiausias badas ir is bado išmirė J mil. žmonių. Sovietui pasi
žadėjo Šiemet.pristatyti grudų Vengrijai', Suomijai, ir Čekoslovakijai,^kąd tik 
tos valstybės neremtų Maršalo plano. Prancūzijos parlamento rinkimų išvaka- . 
rėse Sovietai buvo pasižadėję 1947 metais prancūzams parduoti pusantro mili
jono, tonų grūdų. Kai šis manevras nepaveikė balsuotojų, taiapazadų tuojau at
šaukė. Dabar Sovietai sudarė sutartį grūdų duoti Anglijai ir vilioju Švedija.

Sovietinė spaudu mirga įvairiais potvarkiais, kurie leidžia spręsti apie 
tikrųjų.būklę. Is jų matytį, kad bolševikams tenka kovoti su dviem kliūtimis: 
darbo jėgos stoka ir karo žaizdų gydymo sunkumais.

1946 m. lapkr. 9 d. Sovietai išleido ukazų, kooperatyvų prekybai tvar
kyti ir atsargoms sudarytį. Tų įsakymų analizė parodo, kad Rusijos gyvento
jai karo metu‘"isslydib" is kolchozų santvarkos. Ikaras privertė valdžia pada
ryti nuolaidų ir kolchozų baudžiauninkams bei mažažemiams ūkininkams leisti 
kiek laisviau gamintis produktų ir augintis gyvulių. dabar spaudoje pasi

rodė Šimtai .-straipsnių apie "reakcinius elementus" žemos ūkyje, kurie karo, 
meitu nukrypę į kapitalizmo kelia. Kaltinami ne tik paprasti kolchozų^buur- 
džiauninkai, bet ir'aukšti KPartijos pareigūnai ir valdininkai. "Bolscvik" 
ištisų laidų /J7 -18, 194‘8m./ paskyrė "kaukėms nuplėšti". Partijos ųareigū-' 
nai ir kolchoziiiinkai pasisavinę žemių, įsigiję karvių, kiaulių, vistų, ir 
kitokių kapitalistinių išperų.. Kolchozų turtas buvęs pasisavintas evakuaci
jos priedangaje. Daug kolchozų tapę privaliais ūkiųi-s net su partijos parei
gūnų, kurių pareiga buvo sąugoti valstybės turtų, žinia. Tie issiardę 
kolchozai tik formaliai atlikę gavo kolektyvines prievoles valstybei. Gi tik- 
?’umoje kiekvienas kolchozo baudziaubinkas^dirbęs savo sklypų nepriklausomai 
nuo kitų ir gaminiais spekuliavę įsavo kįsenę. „

Kaip plačiai' kolchozų irimas-buvo issiplėjęs galima išskaityti įs "Izr~. 
vestija" 1947 m. lapkr. ly d. /Nr. 221/. Jis tvirtina, kad vien Aktasansko 
apygardoje, "kolchozai atgavo 60 000 ha žemės, virš. 20vmilijonų rubįių pini
gais, I5OO arklių, virš 600 karvių,.. 240 pastatų, 35O žemės ūkio .mašinų ir 
daug kitokio turto, kuris buvo neteisingai išvogtas iš Sovietinės tautos". • 
Ir kartu apgailestauja, kad t-i'k maža .dalelė pasisavinto tur'to sugrįžo "tei
sėtiems seimininkams" — kolchozams. Didžioji dalis dar pasilikusi privačio
se rankose. i *

Rusijoje, todėl -prasidėjo-nauja’ "valymo" banga, kuri ^siekia net iki pa
čių valdžios viršūnių žemės ūkio srityje. Techninių Kultūrų ir Karvių Augi-
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nimo minister!job likviduotos ir įjungtos į Žemės Ūkio Ministerija# "kad pa
didinus kolektyvine drausme ir patikrinus Partijos instrukcijų vykdymų"/"Iz- 
vestija", 194-6 m* lapkr. 17 d./ < ■' £

194-7 m* rugp. meni -instrukcija panaikino vadinamus Pkbldhbzų grudų at
sargos fondus”, kurie buvo skiriami sėklų atsargoms sudaryti. Dabar-tie fon^ 
daii atiduodami Valstybei*-ir kolchozai verčiami sgklų atsargas sudaryti, ne is 
•jalstybeį privalomos kvOtos.7 bet is pavienių baudžiauninku šeimoms .atitenkan
čių likučių. Is to potvarkio matosi, kad valdžios grūdų atsargos nėra dide
lės. Vadinasi, derlius'anaiptol nebuvo geras. , >*

Valdžia turi daug sunkumų.dėl "žemes ūkio kadrų" stokos. Kare žuvo dug 
traktorių vairuotojų ir prityrusių darpininkų. Dabar net,' 82$ traktorių ir ma
šinų stočių vedėjų neturį Jokio techniško parengimo ir epų įtariami "politi
ne neištikimybe". Partijos.įtakai laiduoti, prie kiekvieno MIS vedėjo dabar 
priskirta po^"politinį-padėjėjų". Šie politiniai komisarui įpareigoti prl- ' 
žiūrėti vurgsua "vedėjus", kad tie nepaslystų "į kapitalizmų" ir vykdytų par
tijos instrukcijas, kad1.’ūkininkių egoizmas" vėlineisbujotų.■

Karas tiek sugriovė ūkį, kad dar tolį gražu ligi prieškarinio gamybos 
normų. ’jBolsevik" /194-6rfi Nr, Nr. 16 - 17/ aimanuoja: "Fasistinįai banditai 
apiplėšė ir sunaikino 98 000 kolchozų, I876 sovehozus, ^890 mašinų ir trak-, 
torių stočių. Jie sunaikino arba išsigabeno 7 milijonus .arklių, I7.mil. stam
bių raguočių, 20 milijonų kiaulių, 27 milijonus avių ir,110 mil. vistų."

194-7 m. vasario mėn. Komunistų Partijos CK paskelbė žemės ūkio reorga
nizacijos planų. Grūdų gamyba privalanti pasiekti prieškarinių normų tarp 
19V ir 194-9 m. ir jas pramokti pabaigus penkmečio plona’1950 m. Pagal penk
mečio planų, 195° metais grūdų gamyba turinti pakilti Ilgį 127 mil. tonų;i94-0' 
m. ji sieke 120 mil. tonų. Į*aš skaitlines sugretinus paaiškėjo,^kad dabarti
nė produkcija yra nusmukusi;įdaug žemiau 120 mil. normos.JJius išvadas patvie 
tina ir ariamos žemėš statistika. Ariamos žemės plotas užplanuotą pakelti 
195O metais iki IO5.8 mil. ha .'Atsižvelgiant įtai, ^kad 1937 m. apsėta žemė sie
kė 1O4-.4- ha, lengvai galima; suprasti,'kiek dajug žemės virto nedirbama. 0 kur 
dar karo metu pavergtų kraštų plotai? Juk jie irgi įtraukti į dirbamos, žemės 
statistikų. ■ į; , v

Žymiai sumažėjo, palyginus su prieškariniais kiekiais, ir techninių kul
tūrų gamyba, štai oficialioj į duomenys:

T ech n i kr i n i ų u 1 t ū r ų pi o t a i /milijonais ha/
Apsėtas plotas Numatomas pagal pėnkmecio plana 
194-0-m. 194-om, 194-7 m. 194-8 m.

Medvilnė 2.1 ų. 1.3 1.4-7 . 1*53
Cukriniai runkeliai 1.36 0.94- 1.06 - , _ 1.32
Saulėgrąžos 3.54 2.95 3*1 V '

Dar skaudesni nuostoliai ir aštresnė krizė gyvulių ūkyje: ‘ -
Gyvulių skaičiai /milijonais/ .

Avių 
Kiaulių 
Arklių

Gyvulių buvo 
1938 m.’ 194-5 m.

102.5
• 3O.6

17*5

Numatoma pagal penkmečio plana 
194-8 m. 194-9 m. . 1950 m,

121.5
31.2 
Į5.3

W9IT5T8 52.0 , 5b. 1 
69.4 . 69.1 • .84.7 97.8
10.4- 8.6 13.4- . 20.3
•10.5 10.8 11.9 12.9
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Visob viltys sudėtos į penkmečio planą. Tašiau jo vykdymas eina anaiptol 
nepatenkinamai. Plano Komisijos leidžiamas "Plunovoįe Ohožiaistvo"/Nr.l, 194-7/ 
nusiskundžia, kad 1946 metais tik 77$ žemės ūkio masinu gamybos plano ii 63% 
traktorių gamybos plano pavyko tesėti. Turint galvoje, kad Maskvos propoganda 
visad labai perdeda "sovietinius laimėjimus", reikia manyti, kad praktikoj 
tie rezultatai ^uvo žymiai menkesni. . / .. .

Remiantis žiniomis is/Baltijos,kraštu, jau 1947 m. rudenį visoj.Rusijoj 
stigo maisto. Valdžia griežtai vykdė darbo jėgos mobiliziciję derliui suimti 
ir,tuo-tuojau išreikalavo pyliavas valstybei, visai nebodama, kiėkgrūdę ga- 
įiks pas ūkininkus ię kolchozu baudžiauninkus. Apiplėšia iki kaulo vargaus 
žemdirbius,' kad tik išlaikius bolševikinę tvarkę. Sovietiniam rojuj gali k©ro- 
tis skurdas ir badas. Svarbu tik išlaikyti jo pamatus: milijoninę^biurokrati- 
.ją, policijęį. kariuomenę ir part i j ę. • ’ ....
.. VILNIAUS CENTRE ŠIUKŠLYNAS --X . ■’ ..•-

"Sostinėje, pačiame miesto centre,. Gedimino, g.-Nr. 4, jau keli s. Mėnesius 
neveikia vandentiekis* kuris netaisomas baigia irti. Taip pat iė tu namę kie
mo jau pusė metu nevežamas šiukšlės, kuriu šiuo metu prisirinko i st i si kalnai S 

. . - ./"Tiesa", Nr.. 117, 1947.5.?2/ .
KAĮ.P ATRODO SVEIKATOS PUNKTAI' TARYBĄ LIETUVOJE., . ' ... 7.7 /
"Kai.kųrįe. sveikatos punktę vadovai, užmiršta šių įstaigą reikšmę, kad 

jos turi pasižymėti ypatinga šyara^ir tvarka*.Pav., Zarasę apskr* Dusetę svei
katos punktas, savo įrengimu nepanašus į:gydymo įstaigą. punkto.patalpos visiš
kai. ne sutvarkyt 00,t r ūkata langu, .0. esantieji langai po žiemos, matyti dar ne
plauti, grindys taip pat nesvarios,'kas sukelia lankytoju tarpe;didelį■ nepaai- 
tenkinimę".i>; /"Tiesa" Nr. 118, 1947.5.22/ . •

•PILIEČIO TARYBINI 8, KNYGYNĖLI S "7 ' •' ; • 77-;; "

’ "Tiesos"/, Nr/ Nr. 117, 118, 128, I30. ir visoje eilėje eekanŠię randame 
Tarybų Lietuvoje, isleistę knygų,skelbimus,: Štai tie literatūros "perlai":

1. Maksim Gdrkis -"Pasikalbėjimai apie amatu", 1'73 psl. 1Q 200 egz.
2. M.A. Leonovas ^"MarkslzmaS-leninizmas apie mokslinį lĮ.umatymdj1.40p, 10200 

■■... 3.L.1Į. Gatovskie -"Pagrindiniai naujo penkmečio-uzdaviąiąl"-;4,8 p.12200 eg
4. J/JD.Laptevus -"Kolektyviniu ūkiu santvarkos jėga ir gyvybingumas", 39 P

<1 it ■ ■■ "7.7 i/..' -7 ..' 15 200 CgZ.,
5. M.Solochovas -“Tylusis Donas"IV t., 497 psl. 10 000 egz, į.. . 
b.Uljanova -nIlii$iaus vaikystės ir mokęl.o metui? 29 psl,. 25 .200 egz, 
7. P.Sletovas -"Pašnekesiai su pradedančiu rašytoju", 97 Psl., 
8..V.U*-Leninąs —"į kaimo varguomenę",,84„psl. 15 200 egz., , ' ’

► r ,9.7 Ėm. Jeroslayskis - "Marksizmas sutriuškino liaudininkystę" 80 p.10200, 
"Socializmas ir Komunizmas? 68 psl. 10200egz., 
"Miklukas MaklupiB" 114 psl. 10300 ėgz., ’

.v _.— Baltuoja būre vienigaj .jgl psl. 10200 ,egz. > 7 r' 
3.7-&i‘llekaja'.ir-E. Čapliną — "Vokiečiu;kalbos vadovėlis" 128 psl..-,- 
... ________ ’//j.”'//■'.v:.--720200egz.>- 

rK.’■^ubovskis r "Daktaras -Aiskauda" .- IO3 psl. ,10 200 ėgž.. , . 
N. Pogodinas -"Kremliaus Kurantai" - 129 psl.’„6.200. egz.y '7.'■ •
G.F. Aleksandrovas - "Apie tarybinę dęmokratiję", 10 OOO egz./ 
Kovaliovas-Kuzminas -"Apie tarybinio žmogaus pasaulėžiūrą? 10 000 eg. 
BrovaiBkis-Stepovas -"Eąsikalbėjimaį apie VPK/b/ įstatus? 7 000 egz., 
G.F. Aleksandrovas - "Mūs galia didžioji Lenino-Stalino Vėliava", 

10000 egz.,

’ 7 _ R,Jud ihas -
"ii.8. Markovas - 

,12. >V» Kotajevas 
2:13> — .........

1 14.
15*
16.

19*
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21.

22 i
23 i

24*
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20;F* Gorodeckiq -"Antrasis draugo J.V. Stalino-biografijas leidinys"
„ • . 10 066 egz., J

J. Gorsbcrgas -"Socialistines pramonės galybė ir jėga? 53 psl* 
■ 1 10 H00 egz* >
M. Kalininas^"Apie komunistinį auklėjimą", d -
M. Kalininas -"Kai: kurio partinio politinio darbo kaime klausimai",

V „ v v 24 psl. lūv200 egz.,
M. Jaroslavskls -"Apie sėstąjį partijos suvažiavimą", 56 psl., 

k: . 10 2OO0gZ»,
\. 10 20Č egz., '-d 

---------  ------ --------- ------------------------ , 103 paį. 15 200 čgz.,
E. M. Žukovas- "Japoniškojo agresoriaus sutriuškinimas?38 psl.10200,

29.
30.
31.

• 32.B

E
G. Sorbinas Stalininiai penkmečio planai? 94pel
N. Asimovas - "Tarybiniai valstiečiai", IO3 paį. 1

V.L.Bnegiriovas -"Admirolas Soniuvinas? 62 psl£ 16 200*ėgz^,
J.Stalinas -"Pasikalbėjimai su anglų rašytoju &P D.Vėlsu",10200 egz, 
Marksas ir Engelsas -"Komunistų partijos manifėstas"55PBl» 15200 egz 
G. Glczermanas - ,"Marksistinės filosofijos materializmas" 67 psl.

f- 10 200 egz., 
Šteinas -"Kumpiėnas - Berlynas", 40 psl. 10 200'egz.,

„J.-N. Ivanovas -"Tarybų Valstybė - nailjo tipo valstybė, 71 psl.10200 egz
34. Maurodinas -"BrusilovasJJ, 31 $91 • ° 200 psl., 4ė
35. Iiija Drenburgas -"Paryžiaus žlugimas”, 236 psl. 10 000 egz.,
36. E. Efi^ųvas - "Naujųjų amžių istorija", 228 paį. 15 ROO^egz.,
37. F. Olėscukas — "Demokratinių jėgų kova dėl galutinio fašizmo su-

; # trfuskinimo", 35 psl., 10 200 dgz.,
38. jĮ. Žukovskis — "Materialinio ir kultūrinio liaudies gyvenimo lygio

, pakėlimas naujame penkmetyje", 48 psl. 10 200 egz.,
39. A. Liapinas - Socialistinės visuomenės darbo Organizavimas" 62 psl.

■ -v - -.V-"...\ 10-200 egz.
Šalia šitų tarybinio piliečio dvasiai formuoti leidinių, randame dar 

visa eilę įvairių vadovėlių mokykloms. Jų autoriai - Uąakovas, Kruckovas, 
Kisielįovęi.6, .Šoposnikovas, *Volcovas, Popova, Rybkinas, fjereohovas, Gulbi
nas, Zubkovas, Chvostovas,^Potiomkinus, Malinka, Borkovas, Poloviųkinas, 
Krujevskis, Lipajevas, ĮįybĮnkova ir panašus tarybinių mokslų "viršūnės"...

-• Randame ir"lietuviskųjų"auiorių/tik jų tiek maza/f-*'-
- I.J. Paleckis -"Kelias į Lietuvą", 34 pel. 10 200 bgz.,

■ \.,2t. J. • Žiugžda - "■

.’''-J. V. Vulsiūnienė
4.T1 Tilvytis - "Artojėliai , , . _ .

’ P, Cvirka- -"Brolybes sėkla", 56 psl. 7000 ogz.įt
:6.'J.Vjanonis -"Rinktinė". — ■“ -
.?•. yyį^Sirijos Girą -“7

• • J šiokie it -^14'tiek yra >Ū§ų 
literatures kūrėjų* Greta jų lai 
mokykloms ir kėĮ| ; specialiųjų - „ , „ _ _ , . _ ,

išleista ir visa eile senųjų rusų klasikų veikalų, kaip:L. Tolstojaus 
"Vaikystė", I.Turgenevo "Rastai "IĮ t*,A. Puškino "Bosisas Godunovas" ir

‘D XJJ. A.CXXXXO. . r .

J. Biliūnas -"Nemunu" ir Vaiz-

__ ___ _______„ , 3* pel. 10 200 bgz.,-; < 
'ietuvių ii rusu tautų draugyste.įstorijbB raidoje", 

. 53 psl«į45'200- egz'.,
-"Sviesi diėno"/eiles ir poemos? 118 psl. 10 200 egz., 

'.n,-93 psl. 10 200 egz., 5*?

112’psl. YOOOegz., ■“ /' ’
-n^ro amžių bėgį"/eil./, 8Q^psl. 10 200 'egz.

‘ ~ "lietuviškosios" erozinės ir propogąndinės 
-įleisti keli lietuviškų autorių vadovėliai 

ų mokslų veikalėliai. '
senųjų rusų klasikų veikalų, kaip:L. Tolstojaus 

"Vaikystė", I.Turgenevo "Rastai "IĮ t*, A. Puškino "Bosisas Godunovas" ir 
"Lyrika? N. Gogolio "Vakarai viensėdyje ties Dikenka". *

Išleista ir du senieji mūsų klasikai- T <r
gantas - "Vaizdai".
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klausomybės sukaktu, Sveikiname, nuoširdžiai linkėdami 

kelias pagaliau pasuktų į laisvųjų Estiją. ■, . .

B r oi i u s mininčius savo Nepri- 

kad sunkus.tremties

VOKIETIJA- ,

I š ■■ tremti komiteto. n

i ■

' Iš. t r, e m t i komiteto. nariai. Š.m. sausio mėn.
8 d. Gotingene tapo uždaryti lietuvių, latvių ir estų stovyklų tautiniai 
komitetai. Prieš šį uždarymų didžiausių pasipriešinimų parodė lietuvių.buv, 
komiteto nariai - J,. Jpnulionis, V. Lazdauskas, V, Bartkus ir P. Palubins
kas, Jie, pasitarų su estų irlatvių buvusių komitetų nariais, sušaukė•kele
tu informacinių susirinkimų, per kuriuos painformavo bendruomenų agie-esamų 
rimtų padėtį ir paruošė keletu memorandumų, kuriuos su bendruomenės parašais 
pasiuntė, atatinkamoms ’įstaigoms. GBttin,geno pp DPAGS direktorius p. Varom- 
mander šia veiklų priskaitė prie visuomenės kurstymo ir š.m. sausio mėn,;15 
visus buv. lietuvių tautinio, komiteto narius iš Gdttingeno ištrėmė į Seedor- 
fo lietuvių stovyklų. Po šių tautiečių ištrėmimo tas pats ditektorius, pa-

g|^gggggg|^^gggg^ .,T
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kvietė peš save kitus du tautiečius - K. Povilaity ir P. Pleskaitį ir pa
siūlė jiems užimti komendanto patariamosios tarybos vietas nuo lietuviu įtu
pės. Bot šiems bo rinkimo tokias vietas užimti atsisakius, šių metų sausio 
mėn. 20 d, buvo į tą pačią Seedorfo stovyklą ištremti ir jie. Susisiekimo 
priemonių nuvykimui į ištrėmimo vietą nedavė. Skaudu, kad demokratinių šalių 
IRO tarnautojai vartoja diktatūriškes priemones. /"Mintis"/

Dėl DP atsistatydino Bavarijos m i n. i - 
s t e r i s . Reaguodamas į amerikiečių karinės valdžios įsakymą bulvių 
tiekimą civiliniams gyventojams sustabdyti iki tol, kol bus aprūpintos iš- 
vietintųjų stovyklos, Bavarijos žemės ūkio ministeris Josef Baumgartner pa
reiškė, kad DP stovyklų bulvių pareikalavimas esąs padengtas iki 1948 n, 
balandžio nėn. ... Dabar dar tariamasi su amerikiečių karine valdžia, kad 
būtų leista, bulvių padalinti Bavarijos miestų gyventojams, kurių pOjS nėra 
gavę numatytos vieno centnerio normos. Bet šis ministerio pasiūlymas ameri
kiečių buvo atmestas ir Bavarijos žemės ūkio ministeris, nepajėgus atsilai
kyti prieš jau seniai vedamą ’’bulvių karą" ir nepakųsdamas suteiktų pirme
nybių išvietintiesiems asmenims, padavė atsistatydinimo pareiškimą./*£."/

Anglų - ,v o k i e č i ų p o 1 i c i j a i š.v i e t i n-., 
tųjų sto’’vykiojo . Nckaraį skaitėme, kai pokiočių policija į ' - 
įsibrovusi į lenkų stovyklas, padariusi nemaža žalos, pasišalindavo, palik
dama gyventojoms savo gėdos darbų vaizdą* Vokiečių spauda, toleruodama po- , 
licijos "žygdarbius", nesi ir ovėdavr lenkams prikisti visą eilų neužtarnautų 
priekaištų bei kaltinimų. Toks vokiečių policijos ir spaudos elgesys sukel- 
davi išvietintųjų pasipiktinimą.

Sumažėjus lenkų stovykloms, vokiečid policija savo kėslus nukreipė . 
į baltų stovyklas. Pereitų ketų gruodžio mėn. 19 d. Luebecke, ’augiau 200 
vokiečių ir apie 100 anglų policininkų - karių įsibrovė į Artilerie karei
vinių lietuvių, latvių ir estų stovyklą. Pagal vokiečių laikraščius pagrin
das - nelegaliai ir slaptai laikomos kiaulės stovykloje. Tai ir yra gryna 
netiesa, nes kiaulės buvo įsigytos legaliai ir laikomos visai neslepiamai. 
Stovyklos vadovybė iš anglų karinės valdžios nebuvo gavusi instrukcijų pa
gal kurias būtų draudžiama išvietintiems laikyti kiaules. Dėl kiaulių neuž- 
registravimo kalti vokiečių pareigūnei, kurie surašinėdani kiaules, aplen
kė stovyklas.

Visą kratos metą anglų policija, buvo lauko sargyboje, o vokiečiai 
niekeno nekontroliuojami, visai laisvai dispohavp savo veiksmais viduje.,,. 
Jų akiplėšiškas elgesys.priminė okupacijos meto sauvaliavimus. Daugis jų, 
ir dabar visai nesiskaitydami su gyventojais, laisvai be jokie drovumo šei
mininkavo po lovas, lagaminus, išvartydami ir pernešdami netvarkingai daik
tus ant grindų. Nevienas jų gundės! apyrankėmis, žiedais, ralio aparatais, 
kuriuos norėjo pasiimti, atsisakydami išduoti net pakvitavimus. Dėl tokio 
anglų-vokiečių policijos pasielgimo, lietuvių, latvių, estų tautiniai re- * 
prozentantai padavė anglų, karinei valdžiai protestą, /"M*/ ' . ! '

Š va b ,ų s p a u d.a » š n e i ž i a’ DP . "Schwabįsche LandėŠJ-*’’ 
zeitung" jau nė kartą yra pasirodys kaip prieš ,'išvi e tint uosius asmenis nu
kreiptos neapykantos, šlykštaus melo ir piktų šmeižtų pionierius vokiečių, 
spaudoje. Naudodamasis tariamai spaudos ir žodžio laisto, laikraštis neretai 
apie DP prirašo visokiausių, dažnai tiesiog pasakiškai skambančių dalykų, 
turėdamas tuo būdu .aiškų tikslą - kiršinti vokiečių vi suome ųų .prieš DP. juos 
degraduoti amerikiečių organų akyse ir sąmoningai pakenkti, ir apsunkint!'' tų
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nelaimingų žmonių būtį. Tų.perdėtų melų porą pavyzdžių čia patiekiame.
Gruodžio 16 d,_ numeryj, aprašydamas Bavarijos profesinių sąjungų Agsburgo 
skyriaus susirinkimą, strąipsnyj "Ar darbas turi prasmę?" patiekia vieno 

į kalbėtojo pranešimo santrauką, kurioje apie DP šiaip sakoma: "Mūsų yra tvir
tai nustatyta, kad užsienietis per mėnesį gauna 750 gramų sviesto, /vokie
čių normalus vartotojas - 150 gr./ 220 gr. sūrio / vokiečiai - 65 gr./, 

‘61tr. nugiebto pieno /vokiečiai - 1 ltr./ ir 10 Itr. nenugriebto pieno 
/vokiečiai - nieko/. Šie žmonės, išvedžiojo toliau kalbėtojas, turėjo seniau 
"fūererio.svečių" vardą. Didžiausia dalimi buvo. SS neriai. Šiandien sakoma, 
kad- jie psą persekiotieji. Apklausus įmonių tarybas, nebuvo galima nustaty
ti, kad šie žmonės dirba, Nežiūrint to, jiems duodama penkerippai ar šešc- 
ripai daugiau negu vokiečių dirbantiems asmenims." Kiek čia teisybės - ko- 
mentarų nereikia.

,• : . Savo bet gi aukščiausių savo melo ir neapykantos, laipsnį tas pats 
„laikraštis pasiekė savo sausio mėn. 20 d. strripsnyj "Augsburgo skriauda*. 

*.Straipsnelio autorius vėl panašiais išsireiškimais kaip, ir anksčiau minė- 
tašie pranešimeverkia dėl patalpų, kurias esą užėmę: "fUercric svečiai", 
verkia dėl"b-aldų " , kuriuos naikina lietuviai, latviai ir estai, ir prašo, 

..■kad. ši neteisybė būtų atitaisyta,
"Gražiausia " yra šio straipsnelio antroji dalis, prirašyta pačios 

redakcijos. Jo pirmųjų dalį duodame ištisai.
"§is straipsnis, kurį mums parašė vienas Augsburgo politikas, pirš-

• teis paliečia atvirą žaizdą? Mes jau daug kartų pareiškėme-savo nuomonę, 
kad išvietintųjų problema negali būti vien vokiečių kraštais išspręsta. Gir 
reikalas eina', ką mes ypatingai turime pabrėžti, visai ne apie "išvietintuo- 
sių asmenis", Tarp jų yra buvusių SS savanorių ir kitų nacionalsocialistų

; formacijų aktyvistų. Nesvarbu, kad didelis ar mažas jų dalyvavimo laipsnis 
’ bebūtų, yra aiškiai nustatyta, kad kiekvienas užsienietis, jei tik norėjo, 
.galėjo sugrįžti į savo-tėvynę. Jie bet gi visi nenori, arba kad jie yra 

blogos sąžinės/ arba kad jie priešingai nusistatę bolševistiniam režimui 
ir turi bijoti politinių persekiojimų, arba kad. geriau tinginiauti ir vers- 
tis juodąją, prekyba, vieton savo veido prakaite valgyti menką savo tėvy- 

/ hė s duoną. Jie pasirinko-.’palanki ausį atvejį - politinių emigrantų sąvokų
• ir-kaip tokie naudojasi krašto, kuriame apsistojo, įstatymais ir /gyvenimo 

sąlygomis.'' ‘
Kas nori su mumis kentėti,-alkti ir dirbti, tokius mes pripažįstame

• , .ir nestumiamė nuo. savęs,, bet kas ir’toliau norėtų parazitiškai laikytis,
..turi gerai įsidėmėti, kad tą galės tik tol daryti, kol vokeičių tautą nėra 
/ suvereni".. '

z. S .0 v i e t ų _ k a r i h i n k a s 1 i e t u v i 's r a g i n o 
r ė pa t r i jų o t i . . Vieną dieną.DP stovyklą pasiekė, tokio turinio 
žinia: _ "By to j į šią DP stovyklą atvyksta Šovietų Sąjungos repatriacinė ko-

- mi.sja.ir padarys platų pranešimą paįe grįžimą namo? Pranešimą darys lietu- 
•... yi.s . enali^8S Čepas." Su nekantrumu lauktas brangus svečias iš Lietuvos^ 

su kuriuo norėt a plačiai išsikalbėti apie tai, kas dabar vyksta, tėvynė je, 
apie vidurdienį stovyklos rajone pasirodė-dvi mašinos. Vienoje iš jų sėdė- 

.•jų ginkluoti ;MP, kitoje pro limuzino langus žvalgėsi ponas leitenantas Ce-
; . pas. Mašinos .sutojo., svečiai išlipo -ir apžvelgė susirinkusius ir tuojau nu

skubėjo. į salę. Paąkui sekė ginkluotos sargybos, o . po to visa liaudis.
Ponas leitenantas atrodė puošniai, halėje leitenantas iškilmingai 

pradėjo kalbą: "Lietuviai! Matot, jūsų giminės, pažįstami ir draugai laiš
kais kreipėsi į Lietuvos vyriausybę ir prašė jus čia esančius Vokietijoje 
surasti ir parvežti namo. Taip pat vyriausybė gauna daug laiškų iš kitų
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kraštų, kaip Amerikos, Kanados, Brazilijos, Belgijos ir t.t. gyvenančių nuo 
seniau arba dabar išemigravusių, kurie prašo juos gelbėti ir gabenti tėvy
nėn. Vyriausybė paskyrė "kelis milijardus rublių įsikūrimui. Jūsų laukia, tė
vynė, artimieji. Reikia atstatyti tėvynę. Namo galite grįžti visi, visiems 
užtikrintas sotus, palaimintas ir ramus gyvenimas. Dabar tėvynėje tikras ro
jus"- palaidais ir sujauktais sakiniais rėžė kalbų ponas leitenantas,

į statomus jam klausimus Įeit. Depas tiesiai neatsakė, prieš tai 
pareiškęs, kad į politinius klausimus neatsakinėsiųs. į ilgų eilę klausimų, 
liečiančių padėtį Lietuvoje, leitenantas Čepas nesugebėjo rasti atsakymo ir 
baisiai DP tarpe susikompromitavus, paraudus ir išprakaitavus, užsidėjo ke
purę su blizgančiais kūju ir piautuvu ant galvos, net sudiev nepasakęs iš 
stovyklos skubiai išvažiavo.

Sudegė politrukų mašina. Yra žinoma, kad rusų 
repatriacijos karininkai nekliudomai važinėja po DP stovyklas ir telkia no
rinčius grįžti namo. Kiek ta jų prppoganda padaro įtakos DP, nereikėtų aiš
kinti, nes po kiekvieno tokio propogandinio pranešimo pas ipila”prelegentams" 
tiek klausimų, jog jie dažniausiai nieko neatsakę dumia iš salės.

Panašų nepasisekimų tik žymiai pninvairintų nuotykiais turėjo rusų 
repariacįnė komisija Muencheno sausio 20 d. -Freimano DP stovykloje.

Minėtų dienų į stovyklų atvyko, vienas sovietų karininkas su politruku, 
lydimi amerikiečių pareigūnų, Politrukas liko kieme prie mašinos, o karininkor 
administracijos patalpose ruošėsi priiminėti norinčius repatrijuoti intere
santus, kurių beveik neatsirado. Kita didžioji "interesantų" delis susirin
ko apie pasilakusįjį mašinoje. Miniai parūpo, ka "sovietų apaštalai" yra at
sigabenę savo puikiame 8 cilinderių "Opelyje". Politrukus buvo paprašytas iš 
mašinos išlipti. Nors ir spyrėsi, bet vėliau iššoko ir spruko pas savo"šefų", 
Minia patikrino bagaŽ'ų, Buvo rastas didžiulis kiekis propogandinės litera
tūros įvairiomis klibomis, paveikslų, obuolių ir... silkių. DP pripratę skai
tyti laisvų spaudų, nutarė propogandinį šlamštų paversti dūmais ir taip su
pleškėjo visa "literatūra". Gal tuo ir baigtųsi tos"ceremonijos", jei ne ne
tikėtas įvykis. Tarp degančių laikraščių buvo rasta fotografijų, pagal ku
rias buvo atpažinti šios stovyklos gyventojai. Šis laimikis įširdino DP ir 
atsitiko taip, kad mašina ramiai stovėjusi normalioje padėtyje, apvirto aukš
tyn ratais ir... suliepsnojo. MP pareigūnai pamatę, jog,padėtis rimtėja, iš
sikvietė talkininkų. Tuo pačiu laiku atvyko aukšti amerikiečių karininkai. 
Jie pareiškė, kad suprantu DP jausmus ir liepė visiems būti korektiškais ir 
drausmingais. Minia laikėsi laikėsi gana drausmingai, ,tik įvairiom kalbom 
buvo girdimi šūkiai: "Paduokit mums politrukų!" Bet nenurimo ir .pradėjo "štur
muoti" administracijos namų. Tuo pačiu metu pasirodė virtinė mašinų. Ir pra
sidėjo... visos šios įdomios scenos fotografavimas ir filmavimas. Po to, 
džipais buvo sudarytos barikados, kurių priedangoje nekviestieji svečiai iš
spruko iš stovyklos. Kieme liko apdegusi mašina. /"Mintis"/

, LSS Tarybos Pi r c i j o s atsišaukimas į 
lietuvių visuomenę. BRANGUS TAUTIEČIAI! Lietuvių Skautų 
Sąjunga 1948 metais mini lietuviškojo skeutybės sąjūdžio 30 metų sukaktį.

Lietuvių tautai džiaugsmingose ir drauge labai sunkiose atsikūrimo 
valstybiniam gyvenimui valandose 1918 m, lapkričio mėn. 1 d. senojoje Gedi
mino sostinėje Vilniuje įsisteigė pirmoji lietuvių skautų skiltis, davusi 
pradžių gausingam ir lietuves jaunuomenės labai mėgiamam lietuviškosios skau- 
tybės sąjūdžiui.

Jautrias jaunuomenės širdis žavinti'skeutybės ideologija patrauklios
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formos ir aktingumą skėtine darbo metodai yra teiką per visą JO metų dide
lei mūsų jaunuomenės’daliai gilių išgyvenimų, naudingų užsiėmimų ir yra pa
dėję dvasiškai ir fiziškai subręsti savarankiškam gyvenimui, Tuo būdu lietu
viškoji skautybė ir yra buvusi visu jaunuomenės auklėjimo.veiksnių aktinga 
talkininkė, . .

Lietuviškoji skautybė taip pat sudarė sąlygas mūsų jaunuomenei ben
drauti ir su kitų pasaulio tautų jaunuomene, pasiųsdama savo atstovus i tarp
tautines skautų ir skaučių stovyklas, sąskrydžius, konferencijas ir pan, 
Mūsų skautai ir skautės j įvairiomis progomis susidurdami su kitų tautų skau
tais ir skautėmis, visuomet ėumaniai ir kultūringai atskleisdavo lietuvių 
tautos bruožus, parodydavo jos laimėjimus, rūpesčius ir siekius. Todėl tarp
tautinėje skautybės sąjūdžio šeimoje mūsų skautai ir skautės buvo branginami, 
gerbiami ir mielai laukiami, >

Lietuviškosios skautybės sąjūdis su tėvynės laisve ginąs su tėvynės 
nelaisve buvo ir uždarytas. Nors Lietuvos Skautų Sąjunga ir buvo formaliai 
likviduota, bet niekas negalėjo.pajėgti išplėšti is jaunuomenės sielų tų 
žiedų, kurie skautybės per 22 nepriklausomo gyvenimo metus buvo išugdyti, : . 
Todėl nenuostabu, kad tremtyje, atsiradus element oriausioms žmogaus .laisvės 
sąlygoms, lietuviškosios skautybės sąjūdis atgimė spontaniškai .ir išsivysto 
į plačią ir gausingą lietuvių Skautų Sąjungų, jungiančią lietuvius skautus, 
gyvenančius ne tik vakarinėje Vokietijos dalyje, bet ir kitose vakarų Europos 
valstybėse, Anglijoje, JAV, Pietų Amerikos valstybėse, Australijoj ir kitur. 

Žengdama į trisdešimtuosius lietuviškosios skautybės metus Lietuvių 
Skautų Sąjunga yra tvirtai po.sifcyžusi jungti laisvėje gyvenančių lietuvių 
jaunuomenės dalį į savo eiles, ugdyti ją vadovaudamasi šūkiu "Dievui,.Tėvy
nei ir Artimui", stiprinti tautinį sąmoningumų ir prineipiškuną, nežiūrint 
į tai, kokiose tremties ir eventualios emigracijos sąlygose mūsų jaunuosenei 
tektų gyventi, ruošti ją didžiajai mūsų tautos prisikėlimo ir laisvės die
nai,

B u d i m -e ! •. <
• . Lietuvių Skautų Sąjungos

Tarybos Pirmija,
AUSTRI JA - , .?•/ • < : ■ •

Austrijos USA zonoje DP n e b e r e r i a m i . 
Esą patirta,' jog visiškai sveiki tremtiniai, pasilikę stovyklose amerikie
čių zonoje,- Austrijoje, su mažomis išimtimis, turės- mokėti už- maistą ir pa- 
.talpą arba apleisti .stovyklas, Šitai patirtai sausio 2J d,‘.

Šis potvarkis, kuris principe paliečia DP žydus ir kai kuriuos politi
nius pabėgėlius įsigaliojo jau prieš porą savaičių. Amerikiečių įstaigos nu
rodo, jog tai. esanti programos dalis, pagal kurią visos DP stovyklos JAV zo
noje bus beveik pačios save išlaikančios. : ,

Beveik.visi DP amerikiečių zonoje buvo įpareigoti jai- nuo 1946 m. 
liepos mėnesio darbu save išlaikyti,. Jie buvo pavesti-Austrijos darbo potvar
kiams ir dauguma jų buvo įsijungą į Austrijos darbą bei ūkį. Naujas potvar
kis nurodo, kad DP, kurie patenka į rasinų, religinę ar pelitinę. persekioja
mųjų kategorija, taip pat irpabėgėliai, nėra atpalaiduojami nuo mokesčio už 
maistą ir patalpas stovyklose, Austrijoje amerikiečių zonoje-yra apie 70.000 
DP. Nuo mokesčio .atleisti: Našlės, valakai iki 1<6 metų, studentai ir fizi
niai nesveiki. Darbas ar pinigai, yra vienintelis būdas, kuriuo DP gali .gyven
ti .

Tarptautinė m e n,.o paroda I n s- b r u c k e ,
Nuo 1947 a*. gruodžio. mė'n, 21 d, ligi 1948 mp sausio mėn,. 4 d, Insbrucke bu-
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vn atidaryta tarptautinio meno ir liaudies meno paroda. Parodoje buvo atsto
vaujama 10 tautybių. Kūrybiniu .atžvilgiu stipriausia yra baltų grupė. Musų 
skyriuje yra išstatyti lietuvių dailininkų ir grafikų kūriniai. Grafikoje 
reprezentuojami V.K.Jonynas, Paulius Augius Augustinavičius, Telesforas Va
lius, Ratas Rataiskis ir V. Petravičius. Iš dailininkų išstatyti Ados Mon- 
tvydienės, Montvydo, Pr. Domšaičio, Rudolfo Gopo ir kt« kūriniai.

Austrų kritikos paroda buvo įvertinta teigiamai. Nors bendras austrų 
visuomenės ir spaudos nusistatymas užsieniečių, t.y, DP, atžvilgiu yra aiš
kiai neigiamas, paroda buvo austrų labai gausiai lankoma. Ta pačia proga 
spauda pažymėjo, kokiose sąlygose paroda atsirado ir kiek sunkumų teko orga
nizatoriams nugalėti šiose nepalankiose epyštovose parodą rengiant,

KANADA ' .

P e. rsiorganizavo tremtiniams gelbėti 
komitetas, Mont-realio lietuvių Tremtiniams Gelbėti Komitetas per
siorganizavo ir naujai pasiskirstė pareigomis: Garb, pirm, - kun. J... Bobinas 
pirm.- J.-Miler-Juškevičius, sekr. - A. Norkeliūnas ir patarėjai - inž. J. 
Jurėnas, kun, Vilkaitis, Rugšėnas ir Grinius.

Komunistai klastoja tremtinių laiš
kus. Amerikos ’’Naujienos" lapkr. men, paskelbė lietuvio tremtinio Vokie
tijoje-Kazio Kilikevičiaus laišką, kuriame jis pareiškia, kad Kanados lietu
vių komunistų "Liaudies balse" skelbtas tariamas Jo laiškas ne jo rašytas. 
Laiškų suklastojo ir paskelbė jo brolis, žinomas Kanados komunistas Kostas 
Kilikevičius.Pažymėtina, kad tų dviejų brolių senutė motina gyvena taip pat 
tremtyje Vokietijoje, \ ,

Kanados lietuvių bendruomenė paskutiniu ». 
metu padidėjo 2.000 lietuvių, atvykusių iš Vokietijos DP stovyklų. Tikimasi, 
kad iki I948 m. vidurio atvyks dar p.000 lietuvių. Naujai atvykusieji rodo 
didele iniciatyvų tautinėj ir kultūrinėj veikloj, išjudindami net savo ne
veikliuosius seniai Kanadoje gyvenančius tautiečius. Čia jau organizuojami 
nauji chorai, tariamasi steigti naujas organizacijas, leisti naujus laikraš
čius. Kanados lietuviai komunistai iš pradžių labai puolė atvykusius, tačiau 
pastarieji lengvai atrėmė komunistų puolimus ir laimėjo visos lietuvių ben
druomenės simpatijas. Komunistai, matydami, kad atviras kovos būdas jiems 
netinka, slaptam Montrealio kokunistų susirinkime nutarė pakeisti taktikų 
išvietintųjų atžvilgiu. Dabar jie stengiesi geruoju patraukti juos į savo pu

Naujaiatvykusieji į Kanadą' gali pa
kviesti savo gimines. Išvietintieji asmenys, kurie etvy 
ko į Kanadą eilinės darbo parūpinimo schemos rėmuose, gali reikalauti savo 
šeimos narių perkėlėimo nuo to momento, kai jie bus pajėgūs sumokėti trans
porto išlaidas ir duoti išlaikymų po atvykimo į Kanadą.

BRAZILIJA '■

Ginčai dėl DP Brazilijos spaudoje. 
Iš Vokietijos į Brazilija atvykų DP, jų tarpe lietuviai, vietos spaudoje 
sukėlė polemikų. Laikraščiai, vedantieji kovų prieš totalizmų, paskyrė savo 
skiltyse daug vietos palankiems straipsniams apie imigrantus, o bolševikinė 
ir nacionalistinė spauda ėmė juos pulti. Pastarieji įrodinėja, kad ateiviai 
nesu nei- žemdirbiai, nei žemės ūkio specialistai, bet įvairūs gydytojai, ka-
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rininkai, moky to jei , kurio nemoka geaSa dirbti. Jie šaukis, kad tariamiems 
karo nusikaltę Iiams norima sudaryti geresnes sąlygas, negu tikriesiems Bra
zil! jos vaikams.

Susektas sąmokslas Brazilijoje, Laik
raščio "Diorio de Notts" pranešimu, Brazilijoj buvo susektas sąmokslas, ku
rio- tikslas buvo komunistų prasiveržimas į Pietų-Ameriką. Čia pat buvo suras, 
te Belgrado kominformc dokumuntų, kuriuose išdėstyta 9 punktų programa, komu
nistinei įtekai Pietų-Amerikoje stiprinti ir Sovietų užsienių politikai rem
ti, Areštuota devyni asmenys, jų tarpe penki lietuviai. Iš surastų dokumen
tų aiškėja, kad imigruojantieji Pabaltijo valstybių tremtiniai turėjo sudary
ti sukilėlių or;anizscijns branduolį. Mūsų čia perduota žinia yra būdinga ke

bliais požiūriais. Pirmiausiai ji atskleidžia sovietiškai rusiško imperinliz- 
r-jh užmačias Pietų Amerikoje ir visame pasaulyje. Bet tai dar ne viskas. Ji 
pavaizduoja ir plačiai naudojamą metodą - žarstyti ugnį svetimomis rankomis, 
siekiant iš karto.įet kelių tikslų, šiuo atveju: per savus patikėtinius /pri
dengtus tariamų tremtinių vardu/ plėsti savo įtaką svetimame kontinente ir 
tuo-pačiu užkirsti kelią niekuo nedėtoms jų /sovietų/ aukoms patekti į tą 
kontinentą. Ne kitais sumetimais ir tarp suimtų 9 sąmokslininkų figūruoja 
5-tas lietuvių. Jų mes nepažįst ame ir, deja, apie juos smulkesnių žinių netu
rime, tačiau sprendžiant iš jų darbų ir darbdavių, kurių įsakymus jie vykdo, 
aišku, jog tai žmonės, kurie su lietuviškumu teturi tik tiek bendro, kiek 
palėckiai, sniečkai ir visi kiti, už sovietišką grašį seniai savo tautą ir 
tėvyną perdavų svetimiems.

INDIJA

*. • lietuviai Indijoje ir Afganistane. 
I94I m. į Sovietų Sąjunga iš Lietuvos išvežtas Antanas Kirstukas neseniai at
vyko 'į Argentiną. Rusijoje ji s dirbo kolchozuose, iš kur pabėgus, per Af
ganistaną/ pasiekė Indi j a, o iš ten laivu atplaukė į Buenos Aires. A, Kirstu
kas tvirtina, kad Afganistane ir Indijoje yra ir daugiau iš sovietų pabėgu
sių lietuvių, su kuriais jis susirašinėja ir stengiesi padėti jiems atvykti 
į Argentįną, • •

■ ■ ' ’ ■ ŠVEDIJA / ' ' . . • ", • ; .

Sveikinimas lietuviams per Švedų ra
di ją . N. M e tvų pro g a'. š;m. pirmąją dieną 11 vai. vakare per 
Štockholmo radiją Švedijoje gyvenantiems.lietuviams sveikinimą Naujų Metų 
proga lietuvių kalba perdavė p. J. Lingis. Sveikinimas skamba šiaip: 

Mieli lietuviai Švedijoje!
. . Prieš'mus atsiskleidė Naujų Metų uždanga,

mūsų jėgos kaupiasi naujam darbui, naujiems uždaviniams. Nedalia išsklaidė 
ms po visus pasaulio pakraščius. Mes lietuviai, kurie radone užvėją ir prie
globsti- šiojo laisvosios šiaušės šaly, esame daug laimingesni kitus likimo 
brolius., Švedų tauta sutiko mus kaip žmones ir davė progos, kaip žmonėms 
įsijungti į jų malonią visuomenę, o mes savo pozityviu darbu stengiamės nors 
menką grūdą įkrauti į*krešto aruodą. įžangų į naujuosius darbo metus, dar su 
didesniu atsidavimu ir sąžiningumu atlikime mums patikėtą' darbą. Tai bus mū
sų padėka, mūsų/atpildas už mus priglaudusio s švedų tautos, vaisingumą. Ji į- 
ver.tins tą mūsų įnašą.

Su Naujais Metais ateina ir nauji troškinei, naujos viltys. Kaip ir 
visais nedalios metais, taip dar ir šiemet visi mūsų lūkesčiai, visos mūsų
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viltys subėga-į vieną troškiną, į vieną tikslą - į tėvų žemės laisvų.

Likime ir toliau tvirti viltyje,. ne^lūžkinę laukime. tt sH-^ 
išdildys, nes teisybė ir teisingumas mūsų sąjungininkai,. Sukaupki-'- 
naujiems .uždaviniams, paprašykime Auščisusiojo palaimos savo 
gims> ištvermės nesuklupti sunkiame pabėgėlio kely ir Naujų mutų - i< — 
sugaudus, tarkime kartu su tremties poetu: . .

0; Dieve, Tė-vo mūsų, globoki mūs tevynų
Ir naują laisvės rytą uždek jos danguje, •
Tėvu-gintojon žemėn tegrįžta vėl tremtiniai, 
Kur teka amžių kraujas, kur šaukią Baltija. .

• Po sveikinime buvo uždėta karo Mokyklos choro įdainuota plokštuke .
"Kur lygūs laikai”, . .. ' V-

e 'd i j o j c Skyrių
’ o v i r. a s . S»m.
Skyrių atstovų antra- 

Ssk.il stuno s ir

. ___ _ . V. Blažys,nušvie-
■ve’s duoronis apie lietuvius Švedijoje,

’ punktų, linkėdamas suvažiavimui .darbin- 
nūo taiko s. Sekė prezidiumo rinkimai, įkurį vienbalsiai išrinkti: pirm.

- pik. 0.Urbonas, sekr. - Kl. Gudauskas. Išrinkus mandatų komisiją ir patik
rinus' mandatus, praėjusių metų suvažiavimo prezidiumo sekretorius p, J. Lm 
gis perskaitė praėjusio suvažiavimo protokolą. .;

g; V-bos pirm-kas perskaitė smulkią metinės Draugijos veiklos opzv.-l 
gą, iš kurios paaiškėjo, kad ir labai sunkiomis -sąlygomis nudirbta ęaug dar
bų. Susirišta ir’ bendradarbiauta su visa eile įvairių kraštų lietuviškų orr,e 
nizacijų ir ;mūsų vykdomaisiais organais, taip pat kitataučių orgąnizėcijt-mis 
ir švedų įstaigomis. C.V-bos pastangomis gautas valdžios apmokamas nrcyvinis 
darbininkas lietuvių reikalams Švedijoje, surastos lėšos Draugijosngzisten- 
cijai ir "Pragiedrulių” leidimui patikrinti. Iš C.V-bos iSdinmxo K. Kupreno.

v ■ “• .**’«•- ..1.-44.---- ’-'3, Paaiškėjo ir tas liūdnas
«*kt(ej, kad C.V. leidžiamas laikraštis "Pragiedruliai" iš prenumeratorių Šve- 
ijcje tėra surinkęs tik apie 370 kronų, kad padengia tik apie 10-tą dplį jo " ° *• • •4.5 , -..m- , — J,.! z* iš kitataučių or-

d. Kol-jos vardu kai- 
pgailestavo, kad.

susidedančiei iš 4 asmenų, tenka užpil-

ų D r 
*. s

ė u g i j 
Motin

n s Š v
... ~ „ i s suvoži
Fclkets Huset įvyko L.D.Š. i

.J X | ft K . . , 1 •

Haistahemmar-e skyrių atstovai,’ viso 2j asmenys.
Savo gražioje atidaryme kalbije C J—h<v 

tos Draugijos veikimo sąlygas ir da’ 
siūlė siti prie sekančių darbotvarkės pi 
go si J. ........  ' * 

L i e t u v i ų w 
A t s t o v. ų II - s’f 
sausio mėn. 4 d. Stockholme 
sis Lėtinis suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo .Stockholm, 

;. f; .
V-bos pirm. pik.

Gudauskas

darbininkas lietuvių reikalams Švedijoje

pranešimo, paaiškėjo Draugijos veikla skaiteeninis. Paaiškėjo ir tas liūdnas 
faktas, kad.C,V, leidžiamas laikraštis "Pragiedruliai" [ 
dijeje tėra surinkęs tik apie 370 kronų, kad padengia tik 
spausdinimo išlaidų. Laikraštis išsivertė iš*aukų, gaunami 
gątiįzacijų ir privačių asmenų. Po Rev. K-jos pranešimo Reu. ,
bėjo "Pragiedrulių" redaktorius p. J. Lingis, Nusiskundė ir apgailestavo,^kad. 
įt^htiin atvejais redakcinei kolegijai, susidbdpnči ai iš 4 asmenų, tenka už pil
dyt į ."visas laikraščio .skiltis ir atlikti visą technišką^jo išlci .imc darbą,

: vagai'C. V-bos pasiūlytą projektą suvažiavimas pakeitė Draugijos įsta
tus^ Vienintelės’lietuvių organizacijos Švedijoje suvažiavime buvo išspręstas 
T’ea tini c Solidarumo Fondo klausimas. Ntąrtg, solidarizuojant .viso pasaulio. . 
lįęfuviams ir ,gyvai jaučiant ir žinant tokio fondo svarbą Lietuvos išlaisvini
mo kpydje, prisidėti prie Tautinio Fondo, c L.D.š, privalo iš kiekvieno čir7 
bančio'lietuviu šiame luraš.te iš s-ąųti 1$. jo-mėnesinio atlyginimo., _

•Į C. V-ibą išrinkti: V. Blažys, J. Pajaujis, K. Ku-.pro.nos, J. ■ Leščinskas, 
Pr. Dūda ir J, Kriaučiūnas; kandidatais - J.Lingis, Stonkus ir Gunauakrs; ■ 
į Rev. K-ją - N. Zabulionis,. .!, Mališka ir J. Šiurnn; \ G.Teismą - Ig.Kažląus- 
kas, Arūnas ir St, Petrauskas,. ’ •■ . . ••

Suvažiavimui baigiantis dalyviai vienbalsiai priėmė patiektas.rezoliu
cijas ir sveikinimą: Vyki, Tarybai, VLIKui, ALTui, BALFui, švedų valdžios 
organams ir eilą kitų. Suvažiavimas praėjo draugingoje ir pakilioje nuotaikoje.
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SVETIMIEJI RA §0 ' '

SOVIETAI IŠNAIKINO DAUGIAU. KAIP PUSĘ ESTIJOS GYVENTOJŲ

Prieš Kalėdas į Rone uostų Gotlande, Švedijoje, atplaukė rusų- žvejų 
laivas "Merituul" .is Talino su devyniais estų pabėgėliais - astuoniais vy- ■ 
rais ir viena virėja moterimis Vyrukai jauni, apie 20 ijietų.. Tik apie pusė ; 
is jų yra žvejai, kiįi gi šoferiai, mekanikai, bei fabriko darbininkai* ' 

’’Merituul11 anksčiau buvo vokiečiu minų gaudytojas, dabar perdirbtas į 
žvejybos laivų. . . ;. • •- • . •

Švedų dienraščio "Dagens Nyheter” korespondentas s. m* sausio 10 d. 
painformavo laikrašti, apie šį įvykį. Štai suglaustai te pranešimo svarbes
ni punktai: t ' . ‘ :

Žvejai išplaukė paprastai eilinei žvejybai* Ir tik dėka labai tiršto 
ruko jiems pavyko išplaukti is pavojaus zonos ir pasukti Švedijos linki Ru-. 
sų patruliniai laivai labai budriai seka kiekvieną žvejių laivų, ir tik tirs- , 
tas rūkas čia padėjo. ,

Šoferis, pasidaręs žveju, sako, kad dėl didelio automobilių trukumo jis 
turėjęs keisti savo amatų. Nėra lengvu patekti į.žvejų laivyną, reikia su
teikti kuo smulkiausias žinias apie savo praeiti^ apie giminaičius i?"jų 
likimų* Kadangi keli is.pabėgėlių turjjo giminaičius Sibiro belaisvių sto
vyklose ur užsieny, turėjo meluoti, užtat visų laikų nesijautų saugūs esu.

-Švedijoje niekas ir įsivaizduoti neguli, kaip dabar gyvenama Estijoje. . 
Tai ne gyvenimas, o nuolatinis saugojimasis nuo įskundėjų ir šnipų. 'Ypač 
pavojinga tiems, kurių draugams ir giminaičiams pavyko pabėgti ii kurių var
dai žinomi, z..

Estijos gyventojai, kurių pries karų buvo 1 200 000 , sumažėjo daugiau 
kaip per pusę: rusai išgabeno visus tuos asmenis, kuriuos priskaitė prie.in- 
tiligentijos,' o taip pat pramonininkus kr valdininkus: Asmenys, priklausę' 
estų šauliams,ttuip pat dingo Sibire, jei jie nesuspėjo pabėgti į miškus pas 
partizanus, kurie desperatiška viltimi tiki vienokio ar-kitokio pasikeitimo. 
Jų skaičius nežinomas^ žinios nevienodos.-Rusai jų neliečia, kol neįtaria 
sabotažu. Tada būna ir susirėmimų, bet dabar labai retai didesniu mastu. Tie ' 
miškų partizanai, jeigu sugaunami, nebesušaudomi, kaip pirma, o siunčiami į 
Sibiro darbo stovyklas.

Ne vienas tūkstantis estų yra ir mobilizuoti, bet ne‘į regiiliariūę 
rusų dalinius, o į darbo batalionus, veikiančius tiek Sovietų Estijoj,, tiek 
kitur* Is vardo estų vyriausybė estiška, bet svarbesniuose postuose sėdi 
rusų partijos žmonės, kurie klauso tiesiog Maskvos direktyvų*

Esant tokioms sąlygoms, nieko nuostabaus, kad atstatymo darbas vykstu, 
labai iš lengvo, ypač ten, kur nėra darbo batalionų. Provincijoje tesimatė, 
tik vaikai, moterys ir seniai laukų darbuose.^ūkininkai daugumoje priklausė 
šauliams, todėl jie dabar arba Sibire arba.miškuose* Miestuose tematai tik 
jaunus žmonis, nes seniejį nepajėgia stovėti eilėse, daugelis jų miršta iŠ 
neduteklių arba tiesiog is bado. * * v

Kaip.gyventi sunku, aišku ir is šių skaičių: vidutines darbininko pajay 
męs per mėnesį 3-4-00 rublių, sviesto arba taukų kg.kainuoja 100-200 rublių, 
uz drabužių eilutę, jeigu galima gauti, reikia mokėti JOOO-rublių* '

ŠVEDŲ SPAUDOS BALSAI DEL BALTIEČIŲ PADĖTIES SUOMIJOJE IR DANIJOJE ’
* 'k , ’ ’ —

Suomių saugumo policija dar pernai metais suėmė-didesnį skaičių, estų ir 
vienų lietuvį, iš kurių 154jų tarpe ir lietuvį - Mikaliūnų/. Suomijos vyriau
sybė sausio lo d. nutarė išduoti’rusams. Vėįiau iškilo ^sovietų reikalavimai 
ir Danijos vyriausybei išduoti Danijoj esančius baltiečtiis tremtinius. Oia
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patiekiame kelis /tarp daugelio/ švedy spaudos pasisakymus.

"DAGENS NYHETER" sausio 15 d. rašo:"Nutarimas dėl Suomijoje suimtyjy es- 
ty likimo šiomis dienomis paaiškės. Gal.būt kartu išsispręs ir suimtyjy ir- 
germanlandieciy pabėgėliy klausimas. Suėmimai įvyko^rudenį, o .pries kelias 
dienas rūsy vyriausybė įteikė griežtu reikaįavimę įšduoti pabėgėlius.

iš visko sprendžiant laukiama jaudinančio ir žiauraus §ygio» Daugelis 
iš suimtyjy esty^.- jeigu tik prie jy susto.ti - pabėgo -vokieciy okupacijos 
metu is savo krašto į Suomiją ir po to buvo- įtraukti į Suomijos kariuomenę. 
Jie jokiu būdu netarnavo nei Vokietijai neivnacizmUi. neikalaudami išduoti 
rusai remiasi, kad 1940 m. okupavus rusams kraštus, jie tapo Soviety pilie
čiais, o paskum įstoję į Suomijos kariuomenę kovojo pries savo "tėvynę". Suo
mijoje jie nerode jokiojpolitinio veikimo, daugelis is jy - tarp kuriy.keli 
jauni akadetaikai - pasižymėjo gabymais ir energija. Staiga Suomijos valsty-- 
binė policija juos suėmė .--pagal žinias .vyriausybei visai nežinant "- ir da
bar, po keliy mėnegiy netikrumo ir baimės,•jie bus atiduoti mirčiai arba ver- 
gy darbams, morališkai jie.svarūs, bet su jais elgiamasi pagal norę'ir daug 
kiečiau, negy pikčiausiais nusikaltėliais.

...Mes žinome, kad suomiai nenori jy-išduoti, tiek vyriausybė, tiek.sei
mas, tiek tauta. ..Aišku, kad Suomija visy dęmokratiniy taut y akyse daug lai- 
mėty, jei neįcisty keliems nekaltiems kentėti už tautę, bet spaudimas yra 
toks neišpasakytas, kad nušilęidiaac neišvengiamas. Sunkiau suprasti-rūsy 
politikę.- Kaip rūsy vadovybė gali kalbėti apie susiklausymo norę kartu rei
kalaudama ty kruvinę auky? Kodėl jie negalėty parodyti gražaus zesto, kur 
tiek nedaug tekainudja, bet daug .gaišty duoti-? Jy politika tesuprantama'tik 
kaip sąmoningą teroro išdava.-Svarbu pademonstruoti savo galybė ir leisti 
botagui laimėti prieš silpnesnius ir žemesnius, tiek namie, tiek už valsty
bės riby". - ' . ... •'

"SVENSKA. DAGBLADET"/sausi o. 15 d./, išeidamas is puskutiniy dviejy.di- 
džiyjy įvykiy Suomijoje - komunisto Leino ir jo žmonos Kuupinen kelio'nės 
į Maskvę ir . soviety pasiuntinio, pakeitimo Suomijoje -.ir iš įvalriy trynimy- 
si vyriausybės sluogsniuose, rašo: "...Visai galima, kad pabaltiočiy klausi-' 
mas i saukė .trynįmęsi Suomijos .vyriausybėje,- kuri savo nusištatyma pareikš 
penktadienį. Jau nuo spaliy mėn. praeitais metais sėdi^suimta apie JO esty 
laukdami, kaip. Suomijos vyriausybė nusistatys į jy prašymę ir toliau pasilik
ti ir dirbti Suomijoje, atsižvelgdama į Soviety reikalavimę juos išduoti - 
realybėje nugalabinti. — pasiremiant tam tikrais paragrafais taikos.sutarties 
traktate.. Estai per kary pabėgo į Suomiję ir .tarnavo jos; kariuomenėje, taigi 
pagal rūsy supratimę kartu kėlėginklę ir prieš savo tėvynę — nau j ę j ę.". So- 
viety Estiję”. :

Problema yra gana skaudi ir Švedijai. Užsieniy reikalu ministerio Ųnde- 
no pasielgimas, sy. čia buvusiais pabaltieciais kariais pries pora mėty yra ' 
jaudinantis, pre.judikatas,. kuris Suomijos liaudies demokratams dabar labai 
pravers - tai paęi.ai partijai,- kuri, dabar įsijungus į’ Suomijos vyriausybę, , 
savo laiku išdavė Suomijos žydus Gestapo budeliams! Istorijos žiauri’, ironi
ja sustiprinama dar tuo, kad Kremliaus viešpačiai dabar reikalauja,' kad Suo
mija pąnaikinty.1 a-zylinę teisę, .kuria jie patys ir jy revoliucionieriai drau- . 
gai gausiai pasinaudojo caro rėžimui juos persekiojant2." - '.

, ?STOCKHOLMS TIDNINGEN" gruodžio 2J d. rašo, apie pabaltįecię tremtiniy 
padėty Danijoje. Nutrauktai ji taip: atrodo ;----- "" ‘

Lyg kokia grėsmė būti išduotiems Sovietams apemk visus pębaltiecius pa-- 
bėgėlius Danijoje. Si grūsme daro pąbąltįeclus nervingus iris to. nuolat ky-- 
la konflikty tarp' stovyklos vadovybes, ir jy$ Joks atsakingas pabėgėliy- glo— • - 
bos asmuo apie tokį reikalavida ne vienam is pubaitieciy nepranešė. Taip pa
sielgta visai sąmoningai, ne s tam nebuvo, jokio pagrindo, b. visai paprastai - del to, kad tokios'gresmeš ’-visai nėra. ■ > • -
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Bet faktas lieka faktu, laikraščio korespondentuį pasisekė patikrinti, 
kad sovietu noras repatrijuoti vokiečius pabėgėlius is Danijos į soviet ų 
zona Vokietijoje yra suristas su pabaltieoiais. Tiesiog buvę pastatyta sąly
ga, kad už tų maždaug 100 000 Danijoje dar tebesančių vokiečių pabėgėliu bu
vo reikalauta išduoti pabaltiecius. Bet Danijo’s Užsieniu Reikalu Ministeri
jos šis reikalavimas buvo kategoriškai atmestas, sutariant tiek buvusiai, 
tiek dabartiniai vyriausybei* parlamento partijoms ir visai tautai.

Bet pabaltiejiai apie tai nežino, nes, turint galvoję tuos "dideliu^ 
ekonominius ir maitinimo sunkumus, kuriuos vokiečiu pabėgėliu buvimas išsau
kia Danijoje, klausimas yra labai jautrus ir visai netinka.
Pabaltieciai teisingai spėjo, kad sovietai reikalauja jų Išduoti, bet jiems 
niekada nebuvo "pranešta, kad taip niekada^neįvyks. :-

Gana rimtas kaltinimus meta pabaltieciai danams. Nesenai "Stockholms. • 
Tidningen” iš patikimu pabaltiecių šaltiniu Švedijoje gavo pranešima,-ku
riam netrūksta aštrumo. . . -

3000 Danijoje esančių pabaltiecių pabėgėlių atvykę 1945 m. prašė azyli- 
nės teisės, bet ligi šiol negavo jokio atsakymo. Jie yra visai beteisiai, ne 
turi jokių danų išduotų asmens pažymėjimų,. jiems taip pat netaikomi apsigy
venimo nuostatui. Sayg asmenį įrodyti jie. tegali tik savo jau negaliojančiais 
pasais, kas dagnai iššaukia nesusipratimų, tuo labiau, kad jie labai retai . 
susikalba daniškai, ir kas keisčiausia - danų kalbos .-k u. r^s a i 
p a b a 1 t^i e 8 i ų stovyklose uždraust.i, vokiečių 
kalba nekenčiama, o rusų kalbos danai nesupranta.

Pabaltieciai priristi savo stovykldse, is jų išeiti gali tik kiekvieną. 
kartų gave tam tikrų leidimų. Daugelis stovyklų, pvz.,Junstrupe, yra aptver
tos spygliuotų vielų tvora. Karts nuo.karto galima dirbti ir ųz stovykloj 
ribų, gyventi pas darbdavį jo kontrolėje, bet darbų baigus, vėl turi grįžti 
atgal į stovyklų. UŽ išlaikymų pabaltieciai moka 3'i krpnos parai, bet valgis 
yra blogas, barakai nesvarūs, salti, nehigieniški. Kiekvienos stovyklos ko
mendantas gali bausti pabėgėlius, juos.areštuoti ir pasiųsti į baudžiamųjų 
stovykla Esbjerge. Toje stovykloje pabėgėliai gali būti krečiami, kada admi
nistracija tik panori. w v

Legali emigracija dažnai sabotuojama is danų puses. Išvažiuoti vizos ne
išduodamos, uždelsiamas emigracijos dokumentų išsiuntimas, o tuo tafpu so
vietai protestuoja prieš nelegalias keliones it reikalauja, kad pirmiausia 
turi būti duotas Sovietų pasiuntinybės leidimas norint legaliai išvykti.

Del pabaltiecių teisinės būklės Danijoje tenka pasakyti,_kad aliantai 
susitarė ir priėmė bendras taisykles, kaip elgtis su vadinamaisiais ”displa- 
ced„person"•.Danija, kaip viena is tokių tautų, turi tų taisyklių laikytis, 
ko Švedija nėra įpareigota.

Priežastis,• kad danų kalbos kursai nepropoguojami, yra ta, jog nenori
ma, kad pabaltieciai pasiliktų Danijoje, o rekomenduojami.Vykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Kanadų. Toji emigracija apsunkinama tuo^ kad daugelis 
kraštų neduoda pabaltieciams vizų,.negaudami iŠ danų pusės pažado, kad pabal
tieciai tam tikrais atsitikimais vėl butų priimti atgal. . J .Pabaltieciai^labai susijaudinę įr nervingi, bijodami, kad neišduotų So
vietams. Pabaltiecių atstovas-laikraščio korespondentui.pasakė: "Mes turime 
suprasti Danijų, bet Danija turi ir mus suprsti. Teisybe,.mes ejomg pries 
Rusijų, Danijos sųjungininka, ir tuo automatiškai atsidūrėme vokiečių , Da
nijos priešų pusėje. Bet kadangi tokiose aplinkybėse mums negalima kovoti 
prieš rusų ir vokiečių įtakų, mes turėjome pasirinkti ir pasirinkome tų prie
šų, kuris atrodė mums pavojingiausias.

Męs suprantame, kad danai nenori, o gal nedrįsta,„kad pabaltieciai įęi- 
iungtų į danų visuomenę, Jcaip paprasti piliečiai. Mes žinome, kad tūkstančiai 
anų gyvena daug blogesncsę sųlygose, negu mes. Mes taip pat sutinkame, kad 

pabaltieciai turi paklusti įstatymams ir turi būti baudžiami, įei juos per
žengia, bet jie negali,nejausti, kad juos traktuoja, kaip priešus. Tanai, at-

..". J
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rodo, užmiršta, kad jie ./pdbaltiečiai/ yra mažę tautę nariai, kurie kaip ir 
Danija tik taikos tetroeko ir kariavo uz taika* yavo laisves kovose po rusę 
revoliucijos mes daug paramos’ susilaukėme iš Danijos, to mes niekad neyiz- 
kirsime. B§t dabar mes esame_nervingi dėl įvykię raidos. Tiesa, Danija atsi
sakė mus išduoti, kas mums.,būt buvę blogiau už mirtį ... Bet po.to, kai mes 
visk<^ matėme ir pergyvenomp, negalim nepaklausti: ar Danija pajėgs ir toliau 
atsisakyti mus išduoti? Ar negali atsitikti taip, kad mes busime Danijoje 
areštuoti... o gal būt dar ir rusę policijos. .

"AFTONBLADET" sausio 16 d.:-r‘Danę užsieniu reikalu ministerija demonta
vo "POLITIKEI!" žinią,' kad sovietai iš haujo pareikalavo išduoti J 000 pabal- 
ticcię pabėgėliu Danijoje. Būtę buvę gera, jei butę buvę.pasakyta, kad danu 
vyriausybė ir nesutiks su tokiais reikalavimais,jeigų tokie ir būtę paties
ti. Švedijoje yra dešimtį kartę daugiau pabultiecię pabėgėliu, ję aplinky
bės pasidarė gana.pakenčiamos, kai aiškiai buvo pasakytu, kad jie nebebus 
išduot i. Danijai nėra jokio reikalo leistis į’^zmoniu prekybą, ji be to nėra 
ir tokioje situacijoje, kad jai reikėtę atsižiūrėti į rusę reikalavimus, ku
rie išeina iš žmoniškumo ribę, kurię prisilaikoma vakaruose pabėgėlię klau
simu.

Bet tuo dar nepasakyta, kad šiuo tarpu ir Švedijoje nebūtę trūkumę tame 
reikale^ Mes tikime^ kad sesijai susirinkęs parlamentas interpeliacijomis 
įneš aiškumo ir į musę pabėgėlię politiku.’ - J.

BALTIJOS KRAŠTŲ KLAUSIMAS PAKELIUI į AKTUALIĄJĄ POLITIKĄ.

/Elta/ Baltijos kraštę klausimas pamažėle, bet tolydžio ima grįžti į 
aktualiąją pasaulio ^opinijos politiku. ■

Tiesa, tas.grįžimas - paties demokratinio pasaulio nelaimei - ne is to 
galo. "Baltijos valstybės, rašo J. paadla prancūzę žurnaįe "Ręvuo parlamen- 
taire", 194-7 Nr 12, "yra europines civilizacijos priešakinėse pozicijose, 
ir ję likimas turėjo įspėti visas.civilizuotąsias tautas". Deja, pasaulio 
"viešoji opinija vis nenorėjo tikėti mažęję Baltijos tautę, sukniubusią■po 
pirmaisiais.sovietinės barbarijos smūgiais, skunduj Jineteikė joms net gry- . 
nai moralinės paramos. Tik po to, kai "ir kitus kraštus užplūdo raudonasis 
maras ir ištiko toks^pat likimas kaip ir Baltijos valstybes, nauji skundai 
pasiekė pasaulio vięsosios opinijos ausis, skundai, panašūs į Baltijos tautę ' 
šauksmą; iš ję pamažėle pradeda suvesti rusę okspancijos ir tautę pavergimo 
metodus". Demokratines galybės suskato protestuoti. "Beje, tie-protestai 
lieka tusti ir bevaisiai, jie negali sustabdyti tautę griuvimo į komunisti
nę bedugnę, bet jie jau rodo įendcnciją nebesilenkti primestiems faktams ir 
nebesutikti su sovietę ekspancija. Aišku, dar toli nuo Atlanto chąrtos i į,' 
JTO statutę žadėtęję nepriklausomybės garantiją taitinėms valstybėms, tačiau 
tai jau daugiau negu ano meto reakcija į Baltijos valstybię pavergimą. Pa
galiau, argi protestai prieš rinkimą falsifikavimą Lenkijoj, prieš opozici
jos likvidavimą Bulgarijoj, pries deportavimus Rumunijoj ii t. t. nėra kar
tu ir protestai prieš tokį pat smurtą Baltijos valstybėse?" .

"Revue parlamentaireff Baltijos valstybię klausimą į-domiu požiūriu mė- 
gina^įrikiuoti į aktualiąją tarptautinę politiką: "Sovietai sulaužė sutartis . 
pries karą pasirašytas su Baltijos vaįstybėiais; dabar jie laužo per karą 
pasirašytąsias sutartis ir net naująją pasaulio konstituciją! Baltijos valsy 
tybię nepriklausomybėj pažeidimas^tarptautinci bendruomenei yra tapęs princįp 
po klausimas. Jo reikšme toli prašoka grynai regioninio klausimo rėmus* Kraš
tams, atsidurusiems tokioj pat padėty, Baltijos kraštu aneksija.ir sovieti- •- 
zacija rodo, kaip dalykai darosi ir kur jie veda. Kiti kraštai pagal Balti
jos valstybię pavyzdį gali matuoti sovietizacijos progresą kitur ir numaty
ti tolimesnius etapiis. pasaulis jau yra įspėtas dėl sovietu ekspansijos bei - •' 
jos rezultatę, jis jaii žino, kad jais reikia nepasitikėti bei ję saugotis...
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žalinga. . 
strąips- 
kraštų

Tuo požiūriu ryšiam §u sovietu agresija pries Baltijos valstybes galima pakar
toti Talleyrando žodžius: "Tai daugiau kaip nusikaltimas,, - tai klaida"» - 
nRevue parlamentaire" ta proga, remdamasis Baltijos kraštu patyrimu, išneš
to sovietu ekspancijos„ir tautų pavergimo taktikos schemą.

-Kad„Baltijos kraštu tragedijos nepaisymas buvo demokratijoms 
klaida, užsimena ir JAV žurnaliste Dorothy THompson sindikatiniame 
uyje, kurį Paskelbė keli šimtai ne tik JV, bet ir įvairiu pasaulio 
laikraščiu. Ji rašo: „

"Ko mes siekėm praeitam kare išvaduodami Europą? Mes norėjom ___
ti nuo pavergimo vįenai agresingaivvalstybei, kuri buvo priešiška JV ir grė
sė j£ saugumui. Tacitu Vokietijos žlugimas neišvengiamai pakeitė Europos jė
gų santikį. Su vokiečiu armiją žlugimu ties Stalingradu iškilo nauja pirma
eilė galybė ties tomis ’Europos ^ienomis, kurios yra sunkiausiai apginamos. 
Ar toji galybė, ištaisiusi ir užsitikrinusi savo sienas, po karo vėl pasi- 
trauks? 0 gal ji panaudos savo priekin perkeltas pozicijas tam, kad savo ar
mijomis ir penktąja kolona užkariautų Europą?

Ataerikos politika ir viešoji opinija rusų reikalavimus prisijungti Bal
tijos valstybes ir ištaikyti Lenkijos sienas priėmė kaip Rusijos saugumui 
reikalingas priemones, taigi, kaip sąlygą, kad Rusija galėtų pasitraukti. 
Tam JV nereikalavo jokių patikimų įrodymų...Kaip galima tokiais dalykais is 
viso ipasitikėti? Argi mes net ir su geriausiais, draugais darydami finansines 
sutartie, nesišaukiam advokato,, kad kiekviena kįiauzulė būtų aiški kaip asa- . • 
ra ir kad būtų garantuotas saugumas? Rusija 'po šio karo neišvengiamai turėjo ■ 
atsistoti tokiose pozicijose, iš kurių ji tikrai galėtų užvaldyti Europą, -• ■ ■ 
jeigu kitomis, priemonėmis jai nebus sudaryta atsvara.." Toliau D. Thomson 
konstatuoja, kad "Europą pati viena'nėgali apsiginti,, bet yra reikalinga,„kad 
JV ją gintų". .Tokia padėtis betgi negali būti pastovi .ir patvari, ir JAV zur* 
naliste sugestijoauoja, kad turi būti sukurta europinė jėga sovietų agresi- - 
jai atlaikyti. Implicite .Doęothy Thomsob samprotavimas įtaigoja mintį, kad„ 
tokia veiksminga europinė jėga vargiai ar bus įmanoma neisstūmus sovietų is 
tų Rytų ir Vid. Europos pozicijų, kuriose jie yra įsikūrą.Tarptautiniu mastu 
tuo tarpu gyvo aktualumo beturi Rytų Vokietija, bot sovietus iš ten pajudi--’: 
nūs automatiškai auaktuąlės ir Baltijos kraštų-reikalai. į tą kelią po Londo
no konferencijos nesėkmes, rodos,'ir einama. 9

/"Revue parlamentai re" yra dvisavaitinis žurnalas, plačiai skaitomas 
prancūzų politiniuose, finansų ir pramonės sluoksniuose. Dorothy Thompson . 
yrd kartu su Walter Lippmann įtakingiausia JV diplomatinė publiciste/E/

"MALDAUJAM,PRANEŠKIT AMERIKIEČIAMS"... •.. /J' ■ , •
New York/LAIO/ - Tokia antrašte vienam didžiausiam.šveicarų dienjasty, 

"Basler Nachrichten"/į9>4-Į. 12. 18,Nr 537/ pigiai nagrinėjama ką tik išleista 
vokiečių kalba knyga "Maža tauta dus sunaikinta.- Lietuvos tragedija"* Šią . 
knygą pafuošė N.E.BUduvis ir išleido garsi Thomas leidykla Šveicarijoj i Ją . 
labai palankiai įvertino visa-šveicarų spauda, net 40 laikraščių įsidėjo re
cenzijas. štai pora įdomesnių ištraukų is "Basler Naohrichten":

"Trys baltiecių tąutos - lietuviai, Įatviai ir estai - be abejonės yra - 
tarp tų tautų,„kurios žiauriausiai nukentėjo per antrąjį pasaulinį karą, nuo. 
barbarų įsiveržimo ir dabar kenčia... Šiandien yru pavojus, kad tos baltiecių 
tautos bus v i e. i s k a. i sunaikintos, kaip tautiniai vienetai, sisteraa- 
tingai vykdant masines„deportacijas".

Deportuotųjų laiške is Jarkutsko, kurs slapta pasiekė Jung. Amerikos 
Valstybes, tarp kitko rašoma:"Prašau, pasakykit amerikiečiams tegul Jie meta 
ant mūsų atominą bombą-ir-padaro galą mūsų kančioms".

Recenzijoj nurodama, kad tos įspūdingos knygos autorius vra vadOvaujan-’ 
tis lietuvių pasipriešinimo pogrindžio kovoms asmuo, patsai įsgyvenęs abi to*
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į V A I RIO 8 ž m o s •

Amerikos. Lietuvią Taryba lankėsi
Washing-tone *

Washington/LAĮC/ - ALT Vykdomasis Komitetas ir LAIC direktorius s. m. 
sausio 19-21 d.d. lankėsi Washingtone ir atliko visą eilę, svarbiu pasita
rimu bei pasimatymu. v

S'uBALF pirmininku apsvarstė imigracijos komisijos paruosta projektą ir 
susitarė suorganizuoti Amerikos Lietuviu Imigracijos Komitetu. Tam projektui 
įgyvendinti numatyta eiga.ir sudaryta organizacine komisiją. ■

ALT delegacijas lankėsi Valstybės Departamente ir.turėjo pasimatymus su 
Rytą Europos skyriaus vedėju p. C. Burke Elbrick ir su DP reikalu. Skyriaus 
vedeju p. Dawson. Taip pat buvo atlankyti ir keli Kongreso nariai.

Ta pačia proga ALT Vykdomasis Komitetas dalyvavo Tarptautines Valstie-. 
čią Sąjungos sukviestoje spaudos konferensijoje ir su to sąjūdžio vadais bei 
spaudos žmonėmis užmezgė reikšmingu kontaktą.

Komunistinią diev uvk ą paveikslai vie
toj kryžiaus „ ,

Frankfurt/LAIC/ - Sovietą valdomoj zonoj Vokietijoj vedama nuolat astre 
janti kova^pries tikybą. Komisarai, politiniai agitatoriai ir kompartijos 
agentai važinėja po miestus ir kaimus, vesdami smarkią komuni etinę ir anti
religinę propogandą. Jie.hesitęnkiną vien komunizmo ir bedievybės garbini
mu. Tiuringijoj okupacinė valdžia išleido įsakymą,^draudžiantį pries prade
dant- pamokąs melstis mokyklose. Vietoj maldos pries pamokas įsakyta balsiai 
skaityti ištraukas is Stalino ir Lenino rastą. Kartu įsakyta pasalinti^is 
mokyklą kryžius.ir religinius paveiksiu^, o vietoj ją visose klasėse iška
binti komunizmo vadą ir Harkso atvaizdus.

Ta i t a u i r laisvei
New York/LAIC/ — Tarp Suomijos ir Estijos tebeplaukioja prekiniai lai

vai. Jais aprūpinamo s .estą gaminiais Sovietą karįnės bazės guomijoj ir suo- 
mią popieris vežamas į Estiją. Tačiau į uostus islįpti leidžiama tik rįisą 
jūrininkams. Estą jūrininkai laikomi griežtoj priežiūroj ir jiems draudžia
ma pasitraukti nuo laivo. Suomią laivai, įplaukę į estą Tallino^uostą, gries 
tai saugomi NKVD ginkluotu daliniu ir jūrininkams neleidžiama išeiti į mies
tą. Vargšai pavergtu kraštą jūrininkai: laivuose laikomi, kaip kalėjimuose 
ar koncentracijos stovyklose. ' . ■ ■

Maskva kuria baltą pasiuntinybes
Stockholm/LAI0/ — vietos estą sluoksniai praneša,, kad gandai apie "so

vietinės Estijos Pasiuntinybės" įsteigimą Suomijoje vėl pasitvirtino. Mask
va tuo' reikalu atnaujinusi pasitarimus su Suomijos vyriausybei*. Suomius nema
loniai nustebinąs tas rusą pasirįžimas įkurti Helsinky "šešėlinę pasiuntiny
be". Esą aišku, kad per tą "pasiuntinybę" sovietai siekia išplėšti agentą^ 
tinklą ir, antra, pasauliui sudaryti įspūdį, kad pavergtieji Baltijos kraš
tai yra nepriklausomi.

/atkelta/ ' ♦ '. •
talitarines okupacijas — hitlerine ir bolševikinę, šia proga pažymėtina, kad 
minimas Sūduvio veikalas, yra LAIO’o peržiūrėtas, papildytas glapįais NKVD ■ 
dokumentais ir baigiamas versti į.anglą kalbą. Jį neužilgo isleis Amerikos 
Lietuvią Taryba.
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J V prof. s-gos apskundė sovietinę., 

d a r b .o v e r g i j ų
194-7 m. spalių-m. American Federation of ?Labor, didelę JV prof, sąjun

gą konfederacija, savo suvažiavime buvo konstatavusi, kad daugely kraštu po 
praeito karo įve-sta darbo vergija politinįam.s priešams nubausti, pagri-ndi- 
neiks; %mogau§ ..teisėms’paneigti. Kaip, praneša -"New York Times" 4/. 12. ’3,‘AFL 
p.Q,.anp suvažiavimo įteikė JTO gėn. sekretoriui Trygve lie formalų skundu . 
prieš Sovietų S-gų ir jos satelitus dėlydarbo vergijos?-, kuriai esu. pajungta 
mažiausiai.lo 000 000 žmonių. Skunde pažymima, kad sovietinė darbo Vergija 
e sus "žvarbus. Ženevos konvencijos, jpasirašytub 1930 m. kovo mėh.-, pužeidi- 
maB.'ir ’ sąmoningas pasityčiojimas iš prievartinio darbo pasmprkimo Nftrnberge" 
ir kad tos vergijos užsilikimas pav.erČiųs niekais JTO pagrindinius- prinčipus. 
ALF... skundas pagrįstas dokumentų foto Nuotraukomis# vienas dokumentas'yra ee** 
kosloyaku vyriausybės 194-5 m. vasaros rastas, įsakas visiems 10-60 m. amžiaus 
vokiečiams stoti . priverstinio- darbo" dirbti po,-12,— 15 vai. į dienų. .

7 k Mathew Woll, AFL • tarptautinių santykių komiteto pirmininkas,t pareiškė, 
kad "Rusija yra, mūsų manymu, didžiausia darbo vergijos nusikaltėle. Joje 
yra daugiau darbo vergiu kaip bet kuriam kitam .-krašte" AFL prašo JTO skundų 
ištirti .įi\.įmtis priemonių darbo vergijai panaikinti. Sis skundus įrašytas 
į JTO ekonominės ir soc. -jarybos vasario 2 d. .posėdžio darbų-eilę. - •

AFL-yra viena is didžiausių darbininkų organizacijų, turinti per 7 mi~ 
lij onus narių'. /Elta/ - ' ' '/

J V- - e .e n a t o r i a u s . 0 .’ 0 o n o r pareiškimas 
B ą 1 t i -m o r' -ė s 1 i- ė t u v i a m s» ’ -

Kare žuvusiųjų minėjimo dienų JV senatorius Herbert O1Conor Baltimorės 
lietuvių sv. Alfonso parapijai atsiuntė'rastų, kuriame^pagerbdamas- 5SI tos 
parapijos asmenį, dalyvavusį- karė, ir 19 žuvusiųjų, rašo:

"Tikrai tragišku, kad vyrui ir moterys, kentėję ir kovoju dėl laisvės, 
kurios., visos demokratinės tautos' per karų taip, ilgėjosi, dabar jos. visiškai, 
neranda savo arba savo bočių, tėvynėjei .Vietoj laisves>jio mate visai kų ki-* 
ta: visiškų Keturių L'uiBvįų^hėpųm'symd, .-nuolatinį paneigimų teisės gyventi ir 
kalbėti, ...išpažinti savo tikėjimų įr turėti nuosavybės!■ ■■ ■■ “--y. -.’ "

Kad į r koks niūrūs •šiandien‘Tusų valdomos Liejsuvųs ..likimas^ tdoiuu au
ka ir kančia tų narsių ;amęrikiečįų, kurių žygdarbius šiandien iškilmingai 
prisimenam, laiduoja,- jog nepaisant visų dcspėtinių užkariauto jų pastangų 
laisvės meilė ir pasiryžimas be. paliovos''dėl jos kovoti šiandien kaip ir 
praeity ..kaitriai tebedega visų Lietuvų mylinčių-širdyęe ir sielose.

Senatorius 0’Conor primena lietuvių tautos laisvės kovas nuo pat 1795 
m., pasigėri Nepriklausomos Lietuvos-pažanga-ir prieina’prie-jo-s 1940 m., 
tragedijos. " 4 ’ t ■’ t- ■

. "Tašiau. Lietuvos dvasia nebuvo', užslopinta. Tai parodė 1941 m* • b i r- 
žve..T į p ' :.,m.:.. 6 u k-i a? s,po kurio. Lietuva-#vėX'kelias sųvaites 
džiaugėsi laistė. Tiesa,- po -to saule vėl aptemo, tašiau;-lietuvių patriotiz
mas neipbįėso>: Keturibs'.Laisvės' rusenu kiekyięnę tos'nelaimingos šalies gy
ventojo' širdyje ir. sielose^ tūkųtaričių,lietuvių kilmės /amerikiečių, - kurie ' 
davė tokį didžiulį įnaėų.mūsų šalies ir .valstybės pažangai ir-klestėjimui.

., Šiandien, :prisiminė žygdarbius, priverčiančius smarkiau plakti- širdį' . 
kiekvieno, intymiai .pažįstančio;lietuvių patriotizmo istorijų, mės galim 
abBOĮiųčiai,pasit.ikėti/geruoju .Dievu, ’kad L i e,t.?u .v.-.o s n e4-a'i m į 
1 a £"„k a/ė"r n- e .b u; s :p- e r • į.l 'g a s'.‘ Lietuva, yra viena iš praeito 
baisaus kafp :aukų> ..nekalta, taiki tauta, patekusį, tarp^dviejų gobšų, bėato-.’ .' 
dairių..tautų# Šiandien bedievio homuhizmo kūjui ir piautuvui skriejant gai-‘ 
vališkas bangas skiauterėj, visi giliai mylį'Liętuvų ::gali-gubaįis, kad Die
vas ^y ra .-geras ir-..kad jįs neleis .raudonojo .komunizmo gauj.oms-ainzinai uzlie- : 
ti žemų..-,t"r . •
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bis “darbo žmonių r 
i t a 1 i s t i n i a..m p r a g a _t_
Stalino 68 metų sukaktuvių proga įsidėjo 
savo vedamajam tarp kitko rašo 1 “Jis/Star*

u ž d a r

keletą įdomių straipsnių. Tos dienos 
linas/ yra buvus Rusijos diktatorium 
•ręs.imperija.Norėtųs,pasinaudojant šia puikia proga, paklausti jį, kų gi j 

v-i aa Ši laika via Dadares nanrastam rusui, kuris, jeigu norėtu paprast

Darbininko 1 
j u j“ i r

“The New York Times" 21 gruodžio 
kėlėt 
linas, diktatorium arti 24- metus. Savo kraštų jis yra pada- 

per visa šį laikų yra padaręs paprastam rusui, kuris, jeigu norėtų.paprastu 
būdu atšvęsti savo valdovo sukaktį, privalėtų dirbti dvi valandas ir penkio
lika minučių dėl bonkos alaus, kurių amerikietis darbininkas užtarnauja per 
šešias'ir ketvietį minutės".

Toliau laikraštis, pasinaudodamas oficialiomis Sov. Rainomis, paskelb
tomis gruodžio 15 d., daro įdomų palyginimų tarp amerikiečio darbininko ir 
ruso perkamosios galios darbo valandomis. Vidutinis ruso darbininko uždarbis 
į valandų imama 2 rubliai ir'4-1 kp 
ji lentelė štai kaip atrodo: 

Sov* Rusijoj 
darbo vai. 

Ruginės.duonos kg. 
Kvietinės duonos 1 
Ruginių miltų 1 
Oukjaus kg. 
Veršienos kg. 
Sviegto kg. 
Šviežia žuvis kg. 
Pienę 1 litr. 
Kiaušinių tuzinas 
Kavos 1 kg 
Alaus bonka . 
Vodkos litr. 
Mot* /suknelė/medv*/ 

11 ° /viln. /

min.

kg.
kg.

1
2
1. -
5

11

3

z 
>O 
30 
2?
101 . . .

V 57
31. ■ ■7

2 5Į-
50 • 24-

5Į-

104-Vyr.„batu poru 
MOt. ' ' " ..  ; " . 107
Mot. kojinės- /medv*/
Muilo gab. 2

. -25 ’
15

- 30 - 
•30 
54 
1Q

o amerikieSio — 1, 2J& dol. Palyginamo'

Jungt. Amerikos Valstybėse 
darbo vai.

Kviecių/maišt./duonos.kg. 0

v 0 
0
1 
2

- 1 
0 
0 
o
o

' 3 21 
2/ 

12 
25 
28

mirų ■

Kvietines duonos' kg.
Kvietinių miltų kg*.
Cukraus kg.
Veršienos kg.
Sviesto kg. 
lašiša kg.
Pienę litr.
Kiaušinių tuzinas

. Kavos kg. .
Alaus bonka

7Whisky • 1 lt r.
Mot. suknelė/medv./

” " /viln$/ :
Vvr. kostium./nuosuk./

- " /ger.kok./
Vyr* ’
Mot. t ..
Mot. kojinės /medv./ 
Muilo gab.

11 
12 
10 
2?
20

9

6,3

54-
. 20

, D______ _ , — •• 04-
butų pora/auk.kok./ 7' 1|

■ ■ 5,5
PA SAUL I 0, -ĮVYKI AI TRUMPAI

G- r ą i k i j o j e gruodžio mėn* 24- d* sudaryta- “laisvosios Graikijos 
vyriausybė" kurios premjeras - ?generolas" Markoe/Vefiadcs/. #Sausio mėn. .pra
džioje įvykusios atkaklios kovos tarp sukilėlių ir vyriausybės dalinių dėl 
Konitzos, pasibaigė sukilėlių atstūmimu atgal £ Albaniją. Paskutiniu metu, 
sukilėlių aktyvumas pasireiškia Makedonijoj.. Solonikų kryptimi.

• R u m u n i* j o s karalius Mykolas .abdikavo po "pasiturimo“ su min. 
pirm. Groza ir uzs. reik, . min* Anna Pauker gruodžio 3.O d* .Ekskaralius Mykolas 
su savo motina ir artimųjų dalimi apsigyveno Šveicarijoje*

S o v i e tų. s a t cl it a i Balkanuose -Jugoslavija, Bulgarija, 
Albanija,-Rumuniją, o taip pat irvVengrija, Čekoslovakija ir Lenkija pasku
tiniu laiku-sudarė visą gilų "dvišalių draugiškumo ir abipusės pagalbos" 
paktų. Vasario, mėn. pradžioje toks paktas buvo pasirašytas it-tarp-Rumuni
jos ir Sov. Sąjungos. ......./

Bulgarų min* pirm. Dimitrovo iškeltų sumanymų Balkanų federacijai it “,- 
muitų unijai,'į kurių įeitų ir.Čekoslovakija su Lenkija, ^Pravda" sausio 28 4’
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sukritikavo ir atmetė.

Italijoje ^komunistai su išienni-socialdcmokratais sudarė “liau
dies frontą," ir apeinančiuose seimo rinkimuose dalyvaus bendru syrašil.

Prancūzijoje Schuman’ o vyriausybė nuvertino franku 80$ ir . 
is apyvartos išėmė visus 500Q.franku banknotus. ' \ :

Soviety vyriausybė Jungtinėms Amerikos Valstybėms įteikė visy 
eilę protesto noty. kaip dėl JAV laivyno sustiprinimo Viduržemio jūroje, oro 
baziy atnaujinimo^Siaurės Afrikoje, amerikieciy karinės misijos veiklos Per
sijoje, visur įžiūrėdama grėsmę Sov. Rusijos saugumui. JAV visas notas atme
tė, kaip nepagrįstas ir neatatrakančias tiesos.

Suomijos vidaus reikaly ministeris ir valstybės policijos/sau
gumo/ viršininkas Leino su žmona Kuūsinen nuo gruodžio 27 d. iki sausio 11 
buvojo Maskvoje,.apie tai suomiy visuomenei nei vyriausybei nežinant^

S o v. S y j u ,n g. o s pasiuntinys Abramovas sausio ,mėn. pradžioje 
atšaukiamas. Jo vieton paskiriamas buvęs suomiy - rūsy paliauby komisijos 
vicepirmininkas - gen Savonenkov.

A n g 1 i j o j^e sausio mėn»3 d.min. pirm. Attlce savo kalboje per 
radio angly tautai aštriais žodžiais puolė Soviety Syjiunga ir komunizmy. 
Soviety rėzimy jis.pavadino "instrumentu žmonėms pavergti".

Sausio men. 11 d.brity darbo partijos, vadas Herbert Morrison nemažiau 
aštriais žodžiais pakartojo Attlee puolimus Leicester’yje.

Uzs. reik, ministeris Bevin’as savo kalboje žemuosiuose rūmuose išdės
tė savo -programą Vakary Europos politiniam konsolidavimui, kuri pagal auto- " 
i?iy gavo Bewino plano, vardą,*

A i r i j oj e įvykusiuose parlamento rinkimuosc.de Valeras vadovau
jama Fianna Fail partija po 16 mėty pirmą, karty praįaimėjo, netekdama abso
liutinės daugumos, tačiau" ir toliau pasilikdama didžiausia partija. Is 1U-7 
atstovy parlamente gavo 68.
* JAV uzsieniy reikaly departamentas ąausio 21 d. paskelbė 260 vokie
čiu dokumenty, kurio nušviečia rūsy - vokicciy draugiškus santikius 1339 - 
lįJ^l mėty bėgyje. . .

JAV kongresas pradėjo svarstyti. Marshall© planą. sausio 7 d. Krašto 
gynimo ministeris James Forrestal sausio lį d. savo kalboje kongreso" pa
reiškia, kad gynybos ministerija tikisi gausianti pareigy sutvarkyti 16 
Marshallo plane dalyvaujančiu valstybiy apsigynimą,, jeigu tai būty galima 
pravesti, nepažeidžiant minėty kraŠty suverenumo.

I r a k a sy pasirašo 20 mėty sąjungos sutartį su Anglija sausio 15 d. 
Porsmuthe.Pagal šiy sutartį anglai atsisako teisės taikos metu laikyti Ira
ke savo karines įgulas, "tačiau karo ar karo pavojaus atveju anglai gauna 
visišky laisvę naudotis Irako teritorija.Sudaryta bendra apsigynimo taryba.

G’a n d h i, didysis indy tautos laisvės kovotojas^_sausio JO d. žūsta 
Delhi mieste nuo savo tautiečio Nathuram Vinayak Godse sūviy..

Gen. ,B 1 a s k o w i t z ir gen. Otto von 8 t ū p n a g c 1 vasario 
mėn. pradžioje nusižudo, pasikardami, pirmasis Nūrnbergo,. antrasis Pary
žiaus-kai ėjime. , "Oekoslovakij o į e nuo vasario 12 d. įvedama doktuky rai}- 
tionavimas. Kiekvienas, turįs rukaly kortely, ateityje gaus po 1,5 dėžutės 
degtuky per syvaity. ‘ ...

80 v. S‘a jungoj e n'uovasario 15 dienos šaukiami, mažameciaį, 
taip vadinamasis "darbo rezervas" atlikti savo įnašy stalininiam penkmečiui 
akmens anglies, geležies kasyklose ir statybos darbuose.
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PRANEŠIMAI

"PRAGIEDRULIŲ" reikalu.
"Pragiedruliai" siais metais, kaip praėjusiais bus leidžiami kas mė

nuo .Naujai išrinktai Oentro Valdybai, o taip pat ir Redakcinei Kolegijai 
nepavykus negalėti visą, naują darbą pradedant pasitaikančiu, kliūčių, sį 
numerį leidžiame dviguba už sausio ir vasario mėn. *

visus Švedijos lietuvius kviečiame savos kolonijos spausdinta žodį 
remti ne tik materialiai, laiku sumokant prenumeratą ir paaukojant vieną 
kitą kroną viršaus, bet ir aktyviai jame bendradarbiaujant savais straips
niais, korespondencijomis ir pan.

"Pragiedrulią" prenumeratos kaina paliekama ta pati, t.y.:^metams — 
12 Kr., pusmečiui - 6 Kr., 3 ** 3 Kr. Serb, skaitytojus prašome nedel
siant siąsti prenumeratą, nesėji ypatingai metą pradžioje būtina. Prenume
ratą siąsti Oentr. Valdybos iždininko adresu:

J. Lescinskas 
o/o I ngfeldt”

> Upplandsgat. 83 , tr.2
Stockholm

Straipsnius, korespondencijas ir visokią kitokią medžiagą siusti 
"Pragiedrulią" Redakcines Kolegijos adresu /J. Lingis, haisingega-t.20,tr.5 
Stockholm/

L. D. S. Oentro Valdyba.

"TAUTUS FONDUI" įpokas siusti Šiais adresaie: 
siunčiant postgiro: 

postgirokonto Nr 35 06 56 
Litauiska Foreningen "i Sverige 
Vaster£sgat. 7, tr. l,c/o Fredriksson 
Stockholm

arba pašto perlaida^ adresuojant 0.V-bos nariui "Tautos Fondo” reika
lams: .. . .

Px» Dūda 
0/0 sohlberg 
Kungsholmsgat. 40, tr. 4 
Stockholm .. ..

L. D. S. Oentro Valdyba

LIETUVIŠKOS DAINOS IR MUZIKOS valandėlė Stockholm© radiofone bus 
s. m. kovo mėn 5 d. 13 vai. 4-5 min./vietos laiku/. Visus turinčius galimy 
mės prašome klausytis.

P R A G I E D R U L I A I

Leidžia: Lietuviu Draugija Švedijoje Redakcijos adresas
Redaguoja: Redakcinė Kolegija . J. Lingis, Haisingeg. 20, ,tr«5
Iliustracijos: dali. V. Lipniūno STOCKHOLM
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