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1946m._lapkričio mėn

- LIETUVIU AKADEMINES JAUNUOMENES V.EUROPOJE 
ŽURNALAS Nr. 4

KAD KOVOJANTI TAUTA NEPASMERKTŲ . , .

Kai galvojama apie lietuviu tautos likimu, apie jauno žmogaus uždavinius, apie amži
nusias kiekvieno lietuvio pareigas, - visuomet tat turime daryti glaudžiame santykyje 
su musy gyvenimo konkrečiuja realybe. Niekas neleidžia Šiandien mums fantazuoti. Pas - 
kendimas į sapny, ir iliuzijy pasaulį prilygty gal Ištara, bet tikram nusižudymui . . .

Musy minties vingia.!, jausmy_polėkiai, ryžto u? valios mobilizacija, musy troškimai 
ir pasiruošimai, - viskas turi būti nemielaširdingai perkopiama per realybės rėtį. Ir 
būty ji miela ar žiauriai rusti, ji turi likti pirmasis musy orijentacijos kriterijus.

T_ a uta nepasid avė!
Musy kovojanti tauta, jos padėtis, jos balsas, jos Šauksmas, - yra pirmasis musy 

elgsenos ir galvojimo dydŽiy mastas. Musy, išsisklaidžiusiy ir išsklaidyty po mėlynus 
viso pasaulio horizontus . ,

Mes gerai žinome savo tautiečiy gyvenimo ir buities sąlygas Tėvynėje. Mes galime di
džiuotis, - ir tai mums yra nuolatinis įkvėpimas! - kad jie nesutiko numirti, kaip sker
džiami veršiai, kad jie nesutiko būti'"arabais", kuriuos bet koks svetimas imperializmas 
galėty panaudoti, kaip samdinius ir armoty mėsę. priešingose pozicijose . . . Lietuviy 
tautd.nesutiko kapituliuoti ir dar niekam nekapituliavo! Smurtu išpešti žodžiai, pavergto 
žmogaus mekenantys "pareiškimai" da^.niekam ir niekad neturėjo reikšmės, ir pasaulis ge
rai žno, kad vergo balsas nėra galiojantis.

Musy Tėvynė skleidžia kitę. - laisvo žmogaus ir laisvos valios ryžto balsy! Ji tūtai ir 
veiksmais įrodo, nors karo nuvargintas ir apstulbintas pasaulis tai dar Šiandien mėgina, 
užtylėti; Tas kovojančios tautos balsas atskrenda ir ligi musy... Jis sudėtingas ir įvai
rus, gudus ir tragiškas, rustus, bet ir sveikas! Vieny jo gaidy mes, šviesininkai, bet
gi jau dabar ryškiui galime išgirsti.

Pa sigirsta pa s m e r kimo ž o dži ai...
Laisvoji lietuviškoji kovos spauda, kurios aidai pasiekia mus ir per geležinę uždangy. 

daro rimty ir pamatuoty priekaišty musy vadinsima jom elitui, musy kultūrininkams, mūšy in
telektualams, vadams ir karvedžiams' ... Ta argumentacija paprasta, bet brutaliai teisin
ga*

Pavyzdžiui, kada visa.tauta rauda priespaudoje ir vergijoje, kada narsiausi tautos vai
kai pralieja kraujy už laisvę, o jy lavonai, išniekinti ir sužaloti išstatomi miestėliy 
aikštėse kitiems kovotojams nugandinti, kada užkalti vagonai kas savaitę išrieda iš Tė
vynės į tolimysias stepes, veždami ten mūšy brolius vergijon žūti, kada ... 0, kada ir 
kada, visas tūkstantis kada! ir_tada, pavyzdžiui, garsaus tenoro dainavimas įsibrovėliy 
ir jy katiušy publikai, silpnabūdžio rašytojo taikstymasis, režisieriaus ir artisto vai
kymasis, dailininko teptuko_paskyrimas smurto išgražinimui ir skulptoriaus sutikimas pri
dėti savo įnagį balvony figūroms kalti, mokslininko ar kokio profesoriaus pasijungimas 
"piatilietkoms", - tada visa tai tampa ne tik prisidėjimas prie dar didesnio tautos mul
kinimo ir apgaudinėjimo, pagalba smurto ir nelaisvės ery pajungtoje Tėvynėje krikštyti 
"naujos kultūrines eros" vardu, ne tik tautos įžeidinėjimas ir demoralizavimas, ne tik 
savo menkystos ir bailios, vergiškos, oportunistinės, batlaižiškos dvasios demonstravimas, 
bet tai jau pasityčiojimas iš savęs paties, tai sveikam protui nebeapriepiamas cinizmas, 
tai.jau didelis ir grynus nusikaltimas, tai tam tikros dalies musy dvasinio elito galu
tinis ir nepataisomas bankrotas...

Tauta turi teisę priimti!
Tokie pasipiktinimo ir pasmerkimo aidai kartas nuo karto ligi mūšy atskrenda iŠ ken - 

čiančios ir kovojančios Tėvynės,
Žiūrėkime į juos, kaip norime ir kaip syžine leidžia. Laikykime juos perdėtaisJ viena

šališkais, ypatingos buities ir. ypatingai nerviškos nuotaikos padiktuotais, kraštutiniš- 
kais ar apmaudingais...
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Bet niekad ir jokiomis aplinkybėmis turbūt negalėsime_paneigti, kad kovojantis kraš - 
tas neturėtu teisės Šitaip atsiliepti - pasmerkti dalį musiji kulturimo ir visuomeninio 
elito. Tai juk kalba tas kraštas, kuris be kompromisy ryžosi nepagailėti didžiausios ir 
paskutinės aukos kovoje už laisvę! Ar jis privalu tylėti prieš tę lietuviško elito sau- 
ję, kuri šiaudadūšiškai galėjo išsižadėti garbės kelio, galėjo sukvislingėti, galėjo pa
neigti senę, ir kilnię lietuvio kultūrininko tradiciją: - būti visuomet savo tautos są
žine, laisvės šaukliu, vadovu ir pavyzdžiu ! ...

Perdaug nesiguoskime ir mes, esantieji šiandien laisvės kovy fronto užuovėjose. Pro 
geležinę uždangą atskrenda aidai, taikomi ir mums. Pabėgimas, pasišalinimas, nusitolini- 
nimas nuo kovos lauko juk lengvina ir greitina žingsnį, prie to, kas vadinama dezertyravi
mu ...

Mes visaip galime argumentuoti, save įtikinėti ir savo sęžinę raminti: toks priekaiš
tas neteisingas,_perdėtas, trumparegiškas ... musę pabėgimas ar laikinis nusitolininas 
yra tik tautos kūno ir kraujo taupymas... Bet mes nugalėsime paneigti t e i sės mū
šy pasitraukimo fuktę. rūsčiai prisiminti tiems, kurie vis dėlto nepasitraukė, kurie savo 
bekompromisinę laisvės valię, savo tautinės ir Žmogiškos garbės kiekvieną žingsnį turi 
kasdien apmokėti šiltu krauju ir kančiomis, kurioms teisingai atvaizduoti šiandien nu - 
lūžty ir paties Dantės Alghierio plunksna!...

Kęatsnkysimbegėdos?
• Jis, kovojantis kraštas, turi teisę šiandien mums pastatyti kai kuriuos klausymus. Ir 

jis jau juos stato...
0 mes? Mes turime tik pareigę,_kovy įr sukuriy užuovėjose; visomis savo esybėmis būti 

ir pasidaryti tuo, kas iŠpirkty mūšy laikinį atsitolinimu, kas pateisinty lietuviškęję. 
mūšy buvimo prasmę, kas atgręžiuty lietuviškosios dvasios elito garbę, kas užtarnauty 
teisę vieny dienę be gėdos, garbingai, lygiagrečiai ir tiesiai pažvelgti į akis lietu
viškosios laisvės kareiviui. Tas kareivis turi ir turės teisę ausy kiilu paklausti... 
Mums gi šiandien lieka tik pareiga ir šventas praboČiy kraujo įsakymas padaryti kažkę 
ir padaryti maksiuunę, kad galėtume atsakyti: - "Ir mes taip pat, kaip ir tu..."

Ar mes galėsime taip atsakyti? Ar būsime nusipelnę taip atsakyti?
Čia neužteks hipokrizijos, pasigyrimo, tuščiažodžiavimo, simuliacijos. Gyvename laiko

tarpį, kada visi pajuto, jog galima ir reikia vertinti ne paviršutinį žodžio blizgėjimę, 
bet vien tik tikro darbo ir veiksmo auksę. Jau net ir pasauliui įgriso amžinos deklama
cijos apie kilniuosius principus, kuriuos gyvenimo realybėje lydi tik smurto žygiai ir 
pasitičiojimas iš paČiy elementariausiy žmogaus teisiy. Kę bekalbėti apie lictuviy tautę, 
kuri nebe nuo šiandien laukia, iš savo vaiky, ir ypač iš savo vady ne pagirunišfcy Ž.odžiy 
ir veidmaningy išglebusio "bėrojizmo" fraziy, - bot žygiy, veiksny, tvirty ir tiesiy 
žingsniy, kurie pateisinty tuos žodžius.

Nesitikėkime , kad kas iš .mūšy begalėty vėliau įtikinti nr prigauti tuos lietuvius 
Tėvynėje, kurie niekam ir niekad nekapituliavo, kurie kasdien kraujo ir kovos gyvais 
pavyzdžiais įrodo, kad idealas tik tada yra tikras, grynas .Ir šventas, kai už jį ryžta
masi mirti. Prie tokios tautos suny tegu jau niekas nemėgina prieiti su falšyvo herojiz- 
mo plepėsiais... Ir jei laisvės kareiviui nenorėsime atsakyti, kad buvome tokie pat, kaip 
ir jis, - tai reikės, kad įrodytumėia, jog tokiais ištikruju buvome!

Kai sėkla išsigimsta...
Ach, ištikryjy, skaudi drama ištiko kai kuriuos mūšy lietuviškosios visuomenės sluoks

nius ...
Tai nebuvo nelaukta, tai noturėty būti laikoma staigiu už.klupimu. Juk žinome, laid 

paukščiai rijikai įninka paČiy saldžiausiai išnokusiy vyšniy krumę vešliame ūkininko so
de. Juk žvirbliai puola išlesti pačias.geltoniausius ir^sunkiausius’ kviečiy varpas. Juk 
kirminas taiko išgriaužti pačio gražiausio ir kvapniausio obuolio vidy ...

Ir musy tautos priešai pirmiausia puolė ten ir tai, kas lietuviy tautoje turėjo būti 
labiausiai išnokę, švelnioje musy saulės atokaitoje išsirpę, kas saldžiausia, gražiausia 
ir kvapiausia. Jie pirmiausia ir taip godžiai puolė tai, kę vadinome mūšy visuomenės 
ir musy kultūros elitu.

Tautos elitas, kaip žinoma, - tai jos rinktinės asmenybės ar ištisi rinktiniai visuo
menės klevai. Elitas - tai pati geriausia tautos dvasiniy pajėgy ir jos charakterio, da
lis. Būdamas toks, jis reprezentuoja, įkūnija, įprasmina, pakelia ir įdvasina tautinę 
substanciję. Jis tiesioginiai vadovauja tautai.
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Bet elitas nūsu dienomis nėra jokia privilegija, ir tai jokia profesija,"Elito" verslo 
negalima išmokti jokiose akademijose, kaip negalima akademijose "išmokti poeto "profesi
jos" ar "prezidento" tarnybos. Tai buty absurdas... Elitinę poziciję tautoje galima tik 
nusipelnyti. Ji įsigyjama nuolatiniais, pastoviais, užtarnautais ir tikrai vertingais 
nuopelnais. Ir ji nuolat turi būti naujais nuopelnais pateisintai!Kai to nėra - nėra tik 
ro elito, o tik sufabrikuotas ar falšyvas. Kai nebėra natų y nuopelnu - nebelieka ir 
patvariai -trunkamosios elito funkcijos, o tik liūdna pastanga gyventi nepagrįstomis pri
vilegijomis iš praeities kapitalo...

Ir geriausias elitas gali išsigimti. Ir.liudininkais esame, kad jis nekartu yra .išsi
gimęs mūšy istorijoje. Tai, pagalinu, visai natūralūs, gamtiškas dėsnis. Ir geriausia 
grudy sėkla, kaip ir geriausia raguočiy veislė išsigimsta. Gal taip atsitinka dar ir dėl 
to, kad elitinė sėkla ir elitinė veislė reikalauja rūpestingiausios priežiūros, palan
kiausiai sylygy ir švelniausio klimato. Kai tokiy sylygy joms puoselėti nėra arba jos 
dingsta, - elitinė sėkla ir elitinė veislė labai greit išsigimsta.

Okupacijos ir okupantai veik visas sąlygas sunaikino musy tautos visuomeniniais elitui 
tarpti. Tat turime objektingai pripažinti. Bet šalia objektyviy priežaščiy, neprivalome 
išleisti ... _... iš akly subjektyvaus momento. Mat, mes manėme ir turėjome tei
sės manyti, kad mūšy šiokį ar tokį, visuomeninį ar kultūrinį tautos elitą turi nuolat 
įpareigoti dvasinis ir moralinis kilnumas, - nežiūrint, kokios sąlygos bebūty irt-kaip 
neigiamai bepasikeisty musy tautinės buities aplinka!

Bet kai tik moderninės barbarijos uraganai užgriuvo mūšy tautę ir. sunaikino valstybę, 
visi pamatė, o drauge pamatėme ir kiekvienas iš mūšy, kad tiek politinis, tiek adminis
tracinis, tiek militarinis, kaip lygiai ir dvasinis bei kultūrinis mūšy tautos elitas 
pergreitai ir per ryškiai suvyto... Buvo pakastas ir suvyto, tartum oranžerijos gėlelė, 
staigiai išnešta į žvarbaus vėjo viesulus in šiaurės speigus. Už laisvę toliau kovoti iš
ėjo paprastas kareivis, kurio ligi tol niekas nelaikė in nepripažino elitu. Nenuostabu, 
kad jis nusivylė. Nenuostabu, kad jo širdis apkarto. Nenuostabu, kad iš jo lūpy pasi- 
pasigirsta vis rūstesni prakeikimo žodžiai... Ir nebe vien tik tam išsigimusiam, tam 
"oranžerijiniam elitui", - bet visam elitui, kaip ir visiems dezertyrams.

Tai, žinoma, perdėta. Taip dar nėra. Taip neturi, taip negalės būti!
Aplinkui a a. gSidairę . . ._
0 mes, kurie laukėme ir tebelaukiame stebukly?
Mes, kuriy daugelis tikėjome, nes taip tikėti buvome išmokyti, kad mūšy elitas privalo 

nežiūrint uf-griuvusiy speigy aštrumo, tą\ stebuklą padaryti-j kad jis privalo nevysti, o 
nuolat žydėti,_nors ir kraujo rasa apšlakstytas, - mes laukėme, kad j i a, garbingai atlaif. 
kys uragano smūgius.Mes tikėjome, jog naujais.nuopelnais jis įrašys savo privilegiję.da
lyvauti lisvės kovos■priešakiniame būryje, nes juk jis. norės outi ateityje priešakinis 
lietuviškos visuomenės vadovavjjp.o būrys...

Bet ir mes ne vienas, o galbūt visi - taip pat karčiai nusivylėme. Ką mes pamatėme 
Tėvynėje ir ką Šiandien vėl iš jos išgirstame? 0 gi kad ten jau esąs geras gabalas nau
jos "tarybinėS'inteligentijos" su taip mums visiems gerai pažįstamais:senais vardais. 
Kokie motyvai galėjo juos prie to paskatinti? Juk tai ta pati menkystę, vergiškumas, be- 
principiškumas, baudžiauninkiškas prisitaikymas, geresnė maisto kortelė ir - persekioji
mo baimė, aukos ir rizikos baimė, kapituliacija, suniekšėjimas, besaikis persidavimas 
užgrobikams, savo paties ir savo prabočiy sąžinės išdribs tymas šiukšlynan... Mirties 
baimė, pasiaukojimo vengimas, savo širdies ir savo asmenybės išsižaginimas - vis-už tą 
pasiutusią gyvenimo meilę bet kokia kaina, už verto,šliužo gyveninę!... Ar tai elito ke
lias? Ar tai tikro tautos meninko ir mokslininko kelias?

Tokius atbalsius mums atneša skundai iš pavergtos Tėvyyės. Ir jie pasakoja, kaip ver
kia sutrūnyją Simano Daukanto įauly J pelenai Papilės ž eineje...

Gi čionai apsidairę, išeivijoje, emigranty tarpe, - kokius švyturius ir pragiedrulius 
matome? Daug tūkstančiy vargo broliy, benamiy ir valkaty... Ir girdime, kaip laisvės ko- 
vy užuovėjoje "rinktiniai tautiečiai" išduoda garsus, kurie prilygsta greičiau pikty šir- 
šiy lizdo dūzgimui.

Sumenkėjimas, pavyduliavimas,nervy nevaldymas... Sluoguotos nosies ir.alkanos burnos, 
pločiy "horizontai"... Svajonės iš groby prisikėlusiy partijy didybiy kategorijomis ... 
Nugrimzdusiy fantomy kėlimas iš amžinatilsies,., Neatmesgami politikany intrygy mazgai... 
Sentimentalus ir saldžiai sirupinis senosios "tėvynės gerovės" ilgesys ... Povo plunkš-

I

5



S V I S A Nr, 4 psi. 4

norais pasipuošusiy ar kavaleristo pentinais apsiraizgusiy sūkežusiy "autoritetu" defilia- 
vimas...

Tai ištisas rožiy vainikas, tai pilnas visy instrument^ orkestras! 0, visko čionai yra: 
- ir išsigabenti stabukai su povo plunksnomis ir atnešti žvilgu pentinai ant... čeveryky! 
Nėra tik biudžeto ir etaty, nėra tik to lietuviško kuino, antkurio galėtum i Sk11mingai 
joti. Nėra... - nes ir tas Įminąs buvo tvarkingai, pagal syrašus, perduotas į okupantu 
sandėlius ir depo.

Ach, nebėra ant ko joti, nors dar taip norėtųsi...
Kudirkos tradicija į p areigoja.
Mes gerai žinome, lead už šias charakteristikas mus jau laiko ir dar laikys "anarchis

tais", "nihilistais", "chuliganais", "vienybės ardytojais" ir aukščiausiy "autoritety 
griovikais".

Kas laiko ir laikys? 0 gi tie patys, tiesiogiai paliečiamieji. Daug kas iš jy mano, 
kad jeigu tik jy bankroty kas garsiai pripažįsta, tai jau įvyks visos lietuviy tautos ban
krotas, suirs "vienybė" ir jaunimas atskils nuo senimo... Nieko panašaus! Balsai iš Tėvy
nės rodo, kad tas elito dalies bankrotas ten jau yra_neatšaukiamai paties gyvenimo užant
spauduotas. Liūdni faktai porina, kad labai didelė musy visuomeninio ir kultūrinio elito 
dalis nepateisino vilčiy, kurios į jį buvo sudėtos.

Skaidra Dubingis.

ĖS&
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DAINA'.

lydėjo gėlės raišku tankynėj,
Gojuose vėjas žaidė linksmai, 
Išėjo broliai ginti tėvynės, 
Laisvi ir narsus kaip sakalai. /2 kart/

Palinko liepos, baltos alyvos, 
"Melsvas žibuokles vilgė rasa,
Jaunas brolelis krito negyvas, 
Kraujas nudažė rausvai lankas.

Apjuosė kapę. lieknas berželis, 
Žvaigždėm pabiro tyli naktis. 
Nelauk motulė, negrįš sūnelis, 
Nebebučiuos jis tavo akis.

Nutilo vejas miškuos ir gojuos, 
žemę apsupo juoda naktis.
Tiktai matulė tyliai raudojo, 
Plyšo iš skausmo josios širdis.

Supa ve j elis beržę. svyruoklį,
Neša-, motulei balsę sunaus:
-_Kai ant šio kapo žydės žibuoklės, 
Muhp tėvynė laisvę atgaus.

NEŽINOMAM KAREIVIUI.

Atlikęs pareigę tėvynei -
Kovos laukuose tu žuvai
Ir nors į. laisvę kelię skyrei 
Nežino nieks kas tu buvai.

Akis ne motina užspaudė
Prie kapo neverkė sesuo
Kovos laukuose patrankos, gaudė 
Raudojo ūkanos ruduo.

Saulėto ryto nesulaukęę, 
Jaunas karį tautos-sunau, 
Tu užgesai, kai laisvė švito 
Kovę.-.laimėjai, bet ne sau. 

Atėję giminės prie kapo 
Nežino kad. tai tu esi. 
Tau motinatėvyne tapo, 
0 tavo broliai mes visi.

Tauta.tau skyrė gražy vardę: 
Nežinomu kariu tapai.
Garbė per amžius, tau, didvyri, 
Mirtimi laisvę atpirkai!

LIETUVA, 1946 m.

Šviesa Nr.4___________________________________________________________________ psi. 5
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Prof. H. Tingsten

DEMOKRATIJOS IŠSIVYSTYMO PAGRINDINIAI BRUOŽAI.
(tęsinys iš pereito numerio)

Kr.d pastovaus pelno viltis viliotų žmones į laukiniu sričių pavegimų, buvo svarbu visiš
kai apsaugoti nuosavybės teisę." Bet ir tada, kai šių pažiūrų reikšmė sumažėjo,J.A.VTse 
buvo ypatingų pirmenybių tokiai demokratijos ir silpnos valdžios kombinacijai išlaikyti. 
Socialiniai tarpusavio priešingumai palyginti ilgę laikę paliko maži, kas dalinai priklau 
sė nuo neišnaudotų sričių Vakaruose, kurios tarnavo kaip socialinio saugumo ventylis. 
Blogiausiai apmokami verslai galėjo būti perleidžiami iš Europos atvykstantiems, prie 
žemo pragyvenimo standarto įpratusiems imigrantams. Dėl nuošalios ir saugios krašto pa
dėties nebuvo reikalinga kurti stiprios karinės jėgos. Dėl šių priežasčių lūžis tarp se
noviškojo liberalizmo ir demokratijos Čia pasireiškė vėliau negu Europos valstybėse.

Amerikoniškoji sistema buvo tiek reprezentatyvi demokratinėms idėjoms apie 1800 m. 
dešimtmečius, kad pastarosiose visur atsispindėjo valstybės valdžios smarkaus apribojimo 
principas. Demokratija pasireiškė kaip priemonė atsipalaiduoti nuo valstybės prievartos, 
kaip liberalinio individualizmo įrankis, Sis galvojimas taip pat dominavo prancūzų revo
liucijos idėjiniame pasaulyje,kuris buvo amerikiečių patyrimų stipriai paveiktas.Keletas 
punktų iš 1789 m. tesiu deklaracijos taip skamba: "žmonės gimsta ir palieka laisvi bei 
teisiniai lygus." Visokio visuombninio junginio tikslas yra apsaugoti ir išlaikyti žmo
gaus natūralias ir nenusavinamas teises. JoS gi yra: teisė į laisvę, teisė į nuosavybę, 
teisė į asmeninį saugumų ir teisė į pasipriešinimų prieš priespaudų... Visas galios dy
džio pagrindas galutinai priklauso tautai... Laisvė reiškia galių daryti viskų kas ne - 
kenkia kitam; dėl to žmogaus natūralioms teisėms įkūnyti kitų.ribų nėra, kiip tik tos, 
kurios būtinos užtikrinti, kitiems visuomenės nariams galėjimų naudotis tomis pačiomis 
teisėmis... Įstatymai tai visuomenės valios išraiška. Visi piliečiai asmeniškai, ar per 
savo reprezentantus turi teisę dalyvauti jų išdirbime... Nevaržomas minčių ir nuomonių 
keitimus! yra viena iš brangiausių žmogaus laisvių; tuo remiantis kiekvienas pilietis 
gali visai laisvai išsireikšti savo kalbose, raštuose ar spaudoje, tačiau su atsakomybe 
dėl piktnaudojimo, kurių tokiu atveju nusako įstatymas.2

Demokratinių ar liberalinių teorijų išplitimui prancūzų revoliucija turėjo nepalygi
namai didesnės tiesioginės reikšmėj, negu amerikoniškoji sistema. Prancūzija buvo žymiau
sia savo kultūra valstybė pasaulyje su dvigubai didesniu gyventojų skaičiumi kaip Anglip 
ja ir 7 kartus didesniu kaip J.A.V. Čia prasiveržusios idėjos tuoj paplito tarp Europos 
tautų taip, kaip jos buvo propaguojamos ir tapo įvestos visoj eilėj kaimyninių kraštų • 
su nenugalimų revoliucinių armijų pagalba.Netrukus visuose Europos Vakaruose pasireiškė 
judėjimai norėję sekti prancūziškuoju pavyzdžiu. Tai iššaukė savo keliu reakcines sro - 
ves. Iškilo anksčiau negirdėto sųmoningumo ir aštrumo tarptautiniai debatai išimtinai 
liečiu valstybės formas bei visuomeninio_gyvenirao pagrindus. Vėliau, revoliucijai išvir
tus į diktatūrų ir vienvaldiškumų, Prancūzija vistiek paliko revoliucinių idėjų kilimo 
kraštu ir laisvės minties simboliu. Per visų XIX a. buvo, nužiūrint rėžimo kaitalioji - 
mosi |arp kraštutinumų, išsaugota padėtis lyg kalbanti apie tam tikrų idėjinį politinio 
radikalizmo centrų. Kas liečia konstitucijos išsivystymų laike revoliucijos, paminėtina 
tik porų dalykų. 1791 m. monarchinė konstitucija, kuri, kiek tai liečia galios padali
nimo principų, priminė 1781 m. amerikoniškųjų konstitucijų su jau praslinkusio Anglijos 
Valstybinio gyvenimo įtaka, tapo lemiančios reikšmės valdžios ir atbvų rūmų santykiuose. 
Pagal abi vėlesnes konstitucijas - 1793 m, (niekad gyvenime nepritaikyta) ir 1795 m. -
- valdžia buvo padaryta priklausoma nuo atstovų rūmų ir galios paskirstymas buvo pakeis
tas galios fuzija. Pagal nuostatus, kuriais 1791 m. buvo renkamas įstatymus leidžiųs 
susirinkimas - balsavimo teisė nebuvo visuotina. Tačiau tie priklausfintieji ir neturtin
gi’ sluoksniai, kurie nuo balsavimo buvo išskirti, sudarė žymiai mažesnę nei pusę gyvent 
tojų dalį (turinčių teisę balsuoti buvo 4>3 milijonai, gi esant visuotinai vyrų balsa
vimo teisei, jų skaičius butų siekęsapie 7 milijonus). 1792 m.renkant tautinį Konventų 
praktiškai imant buvo pritaikyta visuotina balsavimo teisė. 1795 m. konstitucija atnešė 
žymių apribojimų toje teisėje (kuri tačiau vistiek buvo platesnė nei 1791 m).ir kitais 
būdais sustiprdno valdančiųjų grupių padėtį. Lyginant su kitais valstybėsvaidymo būdais
- be amerikoniškojo - visos revoliucinės konstitucijos turėjo savyje stiprų demokratinį
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bruožą.Direktorine konstitucija apribotoji demokratija brumaire - per versum buvo pavers
ta į. diktatūrą ir keletą mėty vėliau į vienvaldiškumą. Napoleonas, tiesą pasakius, buvo 
paskelbtas revoliucinią idėją tobulintoji* įj? išlaikytojų ir karts nuo karto tautos, su 
plačia balsavimo teise,buvo įteisintas savo vietoje. Bet politinės laisvės buv« panaikin
tas, rinkimai i reprezentatyvą organą tapo visai priklausomi nuo valdžios jėgos, opozici
ja ir debatai suvaržyti. Imperijos politika ekonominėj - socialinėj srityje, tiesą sakant, 
buvo nužymėta liberaliniais dėsniais, kurie modifikuoti užsienio prekybos griežtais su - 
varžymais, subvencijomis pramonei ir milžiniškais viešaisiais darbais. Tačiau valstybinio 
gyvenimo požiūriu Ši politika reiškė santykią nutraukimą tiek su liberalizmu, tiek su 
demokratija.

Kodėl Prancūzijoje vystėsi viskas kitaip, nei J.A.V - se dėl savaime aiškią prieŽas- 
čią, aš negaliu čia imtis išaiškinti. Tik galima, duoti^keletas parankiai gulinčią nu- 
rodymąe Dažnai pažymima, kad prancūzą pažiūra į demokratiją (dalinai Rousseau teoriją._ 
įtakoje) jau pačioj pradžioj skyrėsi nuo anglosaksiškos. J demokratiną valdžią buvo žiū
rima kaip į majoriteto valdžią, kaip į aktyvą ir tvirtą rėžimą, bet ne kaip į rėmus in
du? idealiam pasireiškimui. Sis tvirtinimas be abejo yra teisingas - tokio supratimo 
pėdsakai randami jau teisią deklaracijoje. Bet iš kitos pusės negalima užginčyti, kad 
revoliucijos vadai savo idealą matė senoviškojo liberalizmo santvarkoje; kolektyvinėms 
idėjoms jie, su mažomis išimtimis, buvo taip pat svetimi, kaip ir Amerikos pagrindinią 
įstatymą tėvai. Dar svarbiau yra pažymėti, jog revoliucijaa čia buvo pastatyta prieš 
žymiai didesnius ir reikšmingesnius valstybinius uždavinius, kaip kad Amerikoje. Taip 
pat jeigu revoliuciniame įstatymą leidime tėra matomas - kaip tai įprasta pagal Tocque
ville daryti - tik laike senojo_rėžimo pasireiškusią tendenciją konsekventiškas sekimas, 
tai visai suprantama, kad Prancūzijos visuomenė su savo tradicine socialine ir religine 
hierarchija, su luomą santvarka, su komplikuota ekonomine ir komersine normą sistema rei
kalavo visai kitokio išvalymo ir krypties nei amerikoniškoji, kad nors kiek atitiktą pag
rindiniams liberal - demokratiniams dėsniams.Laisvąją ūkininką klasė, kuri Amerikos šta
tuose nuo pat nuo pat pradžios buvo visuomenės branduoliu,Prancūzijoje didesne dalimi_ 
tapo sukurta per revoliuciną expropprciją. Taip prieita prie to, khddrevoliucinė Prancū
zija greitai buvo įtraukta į kaną su didele Europos_valstybią dalim*. Jeigu sukaupimas 
iirgįše^ti patvarkymai, kurie ryšiumi su tuo tapo" būtini , palengvino galios koncentra
vimą ir diktatūrines pastangas, Del to revoliucija pasireiškė kaip provizoriumaą, iš pasū 
kos sekama visai kitos tvarkos, negu kad revoliucinieriaitik&ėjoširnuššąą.

Šiuo atžvilgiu yra dar svarbiau pažymėti (dalinai del tik ką suminėtą sąlygą ), ne- 
kad apribota ar totali demokratija, kurią,nustatė revoliucinės konstitucijos, pagrinde 
nebuvo įgyvendyta. Tuo pačiu politiniai rinkimai neįgavo, kaip kad labiau stabilinėj san
tvarkoj, įžanginią tautinės opinijos pasireiškimą charakterio, nes organizuotą partiją 
nebuvo, dalyvavimas rinkimuose me žymus;veiklios grupės galėjo dažnai grasymu ar kitokiu 
paspaudimu paimti vadovavimą, ypač, kad balsą atidavimas daugelyje atveją buvo viešas, 
rinkimai kaip taisyklė netiesioginiai neticsioginiai-kas sudarė įvairius palengvinimus 
rainoritetui tapti reikšmingu veiksniu. Taip pat yra budinga, kad dažni pasikeitimai ir 
kraštutiniai pBfsitvarkymaivvaldžioje svarbiausiai priklausė ne nuo rinkimą ir naują 
parlamentarinią kombinaciją, bet nuo prievartos panaudojimo ir nelegalią "valymą". Kiek
viena vadovaujanti grupė sakėsi atstovaujanti tautą, bet realybėje pirmiausiai rėmėsi 
tam tikromis Paryžiuje prieinamomis priemonėmis, kaip tai: kariuomene, tautine gvardija 
ir priemiesčio darbininkija. Robespier, su savo įsitikinimu, kad jis vienas atstovauja 
tautos valią ir savo beatodairinėmis akcijomis prieš opoziciją tiek dešiniajame tiek 
kairiajame sparne, įkūnijo revoliucinį rėžimą. Taip pat tai buvo jis, kuris laike tero
ro šį rėžimą pavadino "laisvės despotija prieš tironiją.^Tautos suverinitetas tapo legi- 
timaciniu pagrindu, bet ne pritaikintu principu. Vargu ar galima nustatyti kokiame laips
nyje opinija tapo pagrindu, žinoma ta prasme, kokia iŠ viso apie ją galima kalbėti, ūž
tą jėgą valdančią grupės priemonią.

Su visu tuo tampriai yra surišta viena sąlyga, kuri konstitutiniai politiniuose de - 
tuose pradeda naują ir ateičiai nepaprastai svarbią fazę. Pirmą knrtą iškyla aikštėn tai, 
ką.galimu_pavadinti prieštaringumu tarp demokratą ir demokratijos, kuris veda į minore- 
to diktatūrą majoriteto vardan. Kaip aiškiausias to pavyzdys minimas direktorinio rėži
mo elgesys pagal prancūzą pavyzdį sukurtą Gispedanijos respublikos Italijoje atžvilgiu. 
Po šios respublikos įsteigimo pasirodė, kad tautos majoritetas, priešingai, nei buvo

(Nukelta į psl. 19)
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FIZINIS LIETUVIŲ TAUTOS NAIKINIMAS .

Fizinis lietuviy tautos naikinimas ir plėšimas gimtosios žemės vykdomas nenuilstamai, 
persekiojami ir_žudomi ne tik partizanai, bet taipgi jy Šeimos ir artimieji. Visame kraš
te vykdomi gausus įvairios socialinės ir visuomeninės padėties žmoniy suėmimai, kurie 
dažniausiai pasibaigia išsiuntimu į šiaurės Uralo angliy kasyklas Vorkutoje. Kaip jau per
eitame "Šviesos" numeryje skaitėme, net komunistei partija;išvaloma.nuo lietuviško kilimo 
nariy.

Aukos nuo 1940 m. iki vasaros - rudens.
Vyriausio Lietuvos AtjsthtJmo Komiteto pranešimu, laikotarpyje tarp 1940 m. ir š.m. vi

durvasario, kovose su bolševikais žuvo apie 9. ooo ginkluotu partizany. Kitu bolševiky nu
žudytu žmoniy priskaitoma virš 2o.ooo. J Sibiry deportuotyju skaičius siekia Įoo.ooo.

Priemonės...
Kokios priemonės naudojamos šiam masiniam tautos žudymui vykdyti, neįmanoma kol kas 

plačiau aprašyti. Čia norime atkreipti dėmesį tik į tuos faktus - nuogus ir neužginčija
mus faktus - kuriais apie savo darbus kalba patys budeliai. Tarp šio numerio puslapiu ran
dame vieny fotokopijy. L .T .S .R.Vidaus Reikalu Liaudies Komisaro gen. maj. Bartašiuno- Lie
tuvos budelio Nr.1 - įsakymy, kuris iškabinėtas ant_nekalty žmonių krauju aplaistyty 
kryžkelės stulpu, kaimo tvory ar miesto apgriauty mūry. Ištisi 7 įsakymo punktai kalba 
apie gerai pažįstamą "demokratiškiausiu laisvę", kuriy nualintai Lietuvai nešė vieni už 
kitus "geresni" j osb" išvaduot o j ai'.' "Įsakau užmušti... šeimas suimti ir išyežti ..." - 
- skamba žodžiai iš poros įsakymo punkty, už kuriu slepiasi žmogiškam protui vargu suvo
kiamas bestijališkumas.

Nei dalelės gyvenimo anapus geležinės užtvaros nemačiusiam gal pirmu akimirksniu kris- 
ty į akis pavadinimas: "nacionalistai", "banditai"^ "buržuaziniu nacionalistiniu organi
zacijų dalyviai" ir pan. Tada ir čia norėtysi pasiūlyti nors kiek pajėgiančiam galvoti, 
nukreipti savo kritiškyjy mintį į "tėvy - mokytoju" ir jo "vaikus", bei kitus pakalikus, 
kurie nei kiek nesivaržydami ir daug nesvarstydami panašiais vardais ir visais "rudojo 
rininko" epitetais išvadino net tokius žmones, kaip sakysim Churchill.,. Visai supranta-* 
ma, kad ir kitus, kurie atsisako garbinti bolševikinius stabus, jie krikština naciais , 
banditais, ar kaip tik norite kitaip, tuomi siekdami nusiplauti nekalty auky krauju ap- 
krešėjusias rankas. Tik ar tai pavyks?,. Istorinis Ntirnb'ergo teismasir jo sprendimas ge
riau nei kas kitas dudda atsakymu j Sį drovy klausymu. Gi lietuviy aktyvaus pasipriešini
mo jėgost tikraanepagailės iš savo pusės patiekti pakankamai įrodomosios medžiagos kitam 
istoriniam teismui. Bet tai jau kitas ir ateities dalykas.

Kalėjimai.
Patiekiant toliau nuogus skaičius iš okupuotojo krašto sustokime prie kalėjimy, į ku

riuos paprakai talpinama deportavimui areštuoti asmenys. Vėliau šie be jokiy viešy pro- 
cedury iš mažesniy kalėjimy surenkami į centrii2i Vilniaus, Lukiškių ir Bernardiny vie
nuolyne įrengtę.kalėjimui Vilniuje nuolat buna .apie 12.ooo kaliniy. Pagal tikslaus iri 
ilgo lietuviy rezistencijos stebėjimo davinius iš visos Lietuvos planingai kas mėnuo 
vežama tokiomis normomis: Vilniaus kalėjimas 1.5oo žmoniy, Kauno - 5oo, Siauliy inPa** 
nevėžio kalėjimai po 15o. Viso kas. mėnesį į rytus išgabenama po 2-2,5 tūkstančio as
meny, Transporto sylygos tokios pat kaip ir 1941 m. masiniy vežimy laiku.

Kalėjimuose suimtyjy padėtį sunkina didelis susigrūdimas. Normalioj 4 -iy kaliniy 
celėje dabar laikoma po 1o - 12 žmoniy. Maitinimo atžvilgiu kaliniy padėtis maitinimo 
kalėjimuose nėra.blogesnė, kaip pirmosios bolševiky okupacijos metu ar naciy laikais, 
nes į savaitę vieny karty.gimines gali patiekti maisto ir rukaly suimtiesiems.

Geriau granata, nei kalėjimas.

Tuo tarpu tardymas, kuris pirmiausiai atliekamas, yna.labai turtingas savo būdais 
ir priemonėm. Jis kiek varijuoja.savo ilgumu bei tortiūry žiaurumu irrpriklauso nuo
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Didvyriškai Raudonajai Armijai llv.idnvtts Uetuvos TJ.R mtn vokiškųjų fa
šistinių grobikų, Vidwus Reikalų liaudie* Komisariato organui ir kariuomenė, gy
ventoji) bei liaudį** gynėjų remiami, atliko didelį darbų lietuviškai-vokiškųjų na
cionalistų gaujotus sutriuškinti.

.. Daugumoje apskričių sutriuškintos beveik visos gaujos Ir nelegalios antita
rybini* buržuazinės nadoasJUstinės organizacijos.

lietuviškai.vokiškųjų nacionalistų vadai, be mažų išimčių, snimti ar •un.ai- 
kinti, o tie gaujų dalyviai, kurie apgaule arba grasinimų bei teroro verčiami buto 
įtraukti į gaujas — pasidavė Tarybų valdžios organams ir sugrįžo prie ramaus 

_ darbo. Daugelis jų sąžiningu darbu išpirko savo koltų Tėvynei.
Tačiau yra žinoma, kad kgl kurie banditai pasidavė Tarybų valdžius orga

nams ne save noru, o gaujų vadų nurodyti; taipogi yra žinoma, kad jie ginklų 
neatidavė, tebepalaiko ryšius su savo vadais ir padeda lietuviškai, vokiškiesiems na- 
^analistams vykdyti jų žvėriškus darbus prieš, ramius gyventojus.

Atsižvelgdamas į tai, kad kai kur dar tebėra lietuviškai.vokiškųjų naciona* 
* ilsių likučių, kurie savo banditiškais veiksmais trukdo ramų piliečių gyvenimą, siek
damas galutinai likviduoti tuos lietuviikai-vckŽkųjų nacionalistų Likučius, —

įSAKAUi

L Vidaus Reikalų Liaudies Komisariate apskričių Ir valsčių viršininkams. Vi. 
tfaus Reikalų Liaudies Komisariato kariuomenei ir liaudies gynėjų būriams tuojau 
būtis griežtų priemonių apvalyti visoms Lietbyos TSR apskritims nuo lietuviškai- 
vofciškų jų nnetecmltetų likučių, , '

2. Vislesns savo noro pasiduodantiems banditam*, jų tarpe ir gaujų va
dams, LLA ir kitų burhmrtelų nacionalistinių organizacijų dalyviams, po to, kai'jie 
pasiduos hr atiduot ginklus, jokių represijų betaikyti, paleisti juos į savo namus ir 
Bdupti pasta.

"V J, Gaujų dalyviams, kuriems jų vadi# banditai draudžia savo noru pasiduoti 
Tarybų valdžios nlgan—a, įsakau užmušti tokius vadus ir organizuotai atvykti su 
ginklais | Vidaus Boftalų Handle* Komisariato įstaigas. Niekas iš asmenų, užmu- 
iusių banditų gaujų vados ar eilinius banditas, trukdančius jiems pasiduoti, nebus 
traukiamai atsakomybėn.

4. Anksčiau pasidavusieji banditai, hit dar neatidavusieji ginklų, o taip pat
kiti asmens, turintie-jį ginklus, — privalo ledebdanū atiduoti juos Vidaus Reikalų 
Liaudies Komisariato įstaigqį»ę. •

5. Banditų ir buržuazijoj nacionatatinių organizacijų dalyvių, nepasidavu- 
«ių Vidaus Reikalų Liaudies Komisariato įstaigoms, šeimas suimti ir ištremti.

4. Gyventojai, ktfrių namuose ir sodybose yra bunkerių ar kitokių slėptuvių 
banditams ir besislapstantiems nuo valdžios organų asmenims, — privalo nedels
dami praeiti apie lai Vidaus Reikalų Liaudies Komisariate įstaigoms.

Asmenis, neatidavusius ginklų te ^pranešusius apie jų turimus bunkerius bei 
slėptuves, Miimti ir teisti kaip banditu*^

7. Avncti žinantieji bunkerių Ir slėptuvių vietas, nepriklausomai nuo to. 
kur los slėptuvės būtų, privalo nedelsdami pranešti apie tai Vidaus Reikalų 
liaudie* Komisariato įstaigoms.

Visus tuos, kurie, žinodami bunkerių bei slėptuvių buvimo vietas, neprane
šė apie tai Vidaus Reikalų liaudies Koml-nrialo įstaigoms, suimti ir teisti kaip ban
ditų pogrlbininkus.

LIETUVOS TSR VIDAUS REIKALŲ LIAUDIES KOMISARAS 
Generolas majoras HARTARlfNAS

^gan^Mpauk -Spinduliu V>uuu,c J»t« m u.-i, tau mm r*» i. V utlSt. l'U Ne. žus.

Lietuvos budelio Bailasiuno įsakymas, nusakąs • demokratines* ir • laisvas* priemones 
lietuviu tautos >užmušimui».

11



e V I E S A IMr. 4 psl.9

suėmimo motyvy, kuriais MVD kaltina suimtąjį dalyvavimu resistencijoj, ar"įrodžius" spė
ja jo Svarbu tame judėjime. Partizanai gyvi į. nelaisvę nepa..tenka - jie arba.žūsta kau
tynėse arba sužeidimo atvėju susisprogdina granata. Sunkiausiai tardomi ir kankinami 
Žiauriausiai tie, kurie įtariami turį sąryšius su slapta, demokratinio resistencijos są
jūdžio leidžiama spauda ir apskritai su organizaciniai politiniu pasipriešinimo veikimu.

Kalėjime suimtieji paprastai ilgiau nelaikomi, kaip 6 mėn. - po to siunčiami į Varku- 
ty, Moterys ii' silpnesnieji senesni vyrai siunčiami į Kazachstanu.

varkutos pragaras.
Soviet# Sąjungoj Varkutos Vardas yra populiariausias visu panaši# vietovių vardy, Tai 

yra 4*ooo kv,km, anglimis turtingi plotai, tik karo metu bolševiky pradėti naudoti kaip 
anglies kasyklos. Si vietovė guli Sub - Arktikos srityje, PeČioros ir Usos upi# santakoje 
pačiame šiauriniame Urale irrnetoli Ledinuotojo vandenyno. Šioje begalini# tyry srityje, 
kur amžinai kaukia šaltas, stiprus šiaurės vėjas ir saulė neužteka ištisais mėnesiais, 
aukščiau tebuvo mažas, murzinas kaimelis Varkuta. Tbfiel 'Ši# žiauri# vien'savo' gamtinėmis 
sąlygomis.' vietovę, .bolševilsy. vadai su didžiausiu pasitenkinimupavertė'tikru katorgos prav 
galait. Vorkutos vieriSaa kaimelis yra', at skirtas nuo geležinkelio ar kitokiy su pasauliniu 
susisiekimo galimumu šimtais km. Si visa milžiniška erdvė pagal Led. Vand, vadinama Auto
nomine Komi Respublika.

Pirmieji vergu transportai į Varkutę. ir jy likimas.
- >XftU kp.ro raeįu bolševikai,, pradėję savo pramonės perkeliui# iš Europinės Rusijos ir Don- 
baso, šia aptiko gausius anglies klodus. Tuojaus buvo suvaryta keli šimtai_tukstanči# kai
liniu iš kity sričių pastatyti primityvius kasykly įrengimas ir pravesti tukstanči# km* 
ilgumo dvibėgius geležinkelius pagal vakarinį Uralo šlait# - nuo Le . Vandenyno iki Sverd 
lovsko pramonės centro, gi# darby metu sušalo ir žuvo apie 25o*ooo kaliniy,bet kasyklos 
buvo įrengtos ir geležinkelis pastatytas. Pačioj karo pabaigoj kasyklos pradėjo veikti.

...tuviai, latviai, estai ir kt, Varkutos penkmečio plane.

Tai nėra kasyklos, kokias gulima įsivaizduoti Europoje ar kitame kontinento. Čia yra
- įrengta 3d Savitos ir naujai stutoma_dar 12 šachty. Apie jas yra pristatyta begalė medi

ni# boroky ir kur - nekur normalus mūrinis pastatas administracijai ir NKVD. Prie kiek
vienos Šachtos normaliai dirba ir gyvena 4o.ooo durbinink# - vergy. Toki# vergy šiy mėty 
Vasary buvo vir'š pusantro milijono; apie loo.ooo lietuviy, 60.000 latviy, 5o.ooo esty, 
kiti ukrainiečiai, Krimo totoriai, gruzinai, rusai ir kt. gausiy tautybiy Sov. S - gos 
žmonės.Kadangi kasykly apimtis plečiama, tai vergy skaičius auga. Naujame soviet# penk
mečio plane numatyta platus Vorkutos gamybos kombinato ir Užuralio pramonės praplėti
mas. Visi šie gigantiški darbai atliekami milijon# vergy surinkt# iŠ plačiyj# Sov, Rusi
jos ploty.

Soviet# Syjung# gerai pažįstanči# teigimu iš viso toki# vergy šiuo metu ten esama 15 -
- ail* vyry ir motery. Dauguma j# dirba Uralo ir Sibiro pramonės rajonuose, Magnito- 
gorskio (5. Kazachstane) pramonės srityse, Komi Respublikos žvejybos srityje, prie kana- 
1# kasimo ir peiki# nusausinimo darby.

Darbas,... kablys už pasmakrės*,♦ ir baltosios meškos ...

Gyvenimo ir darbo sylygos Vorkutos srytyje neturi nieko panašaus su pasaulio panašiais . 
pramonės centrais. Kasykly įrengimai padaryti pačiai primityviškiausiu budu. Čia.nėra jo
ki# gyvybei ar sveikatai apsaugoti įrengimu. Darbininkai į Šachtas įleidžiama įmoniy 
rankomis valdomais "liftais". Pačiose šachtose dažni užgriūvimai ir užtroškimai, kurie 
padidina mirusi# nuo nusilpimo ir sunkaus darbo, bei negirdėty higienos sylygy, skaiči# 
iki 35% per metus. Tokiu budu per tris metus normaliai pasikeičia vergy sąstatas, kuris 
papildomas vis naujais ir naujais deportuotaisiais. Mirę žmonės nelaidojami giliai ir 
amžinai . įšalusioje žemėje, bet specialiais kabliais už pasmakrės pavelkami už barak# 
"•miesto" riby ir paliekami vilk# ir baltyjy mešky alkiui tenkinti. Daugiausiai-žmoni# 
miršta nuo nešvaros ir blogo maitinimo. Šioje srityje yra didelis vandens trūki imae, to
dėl kiekvienam žmogui į dieny teduodama 1,5 ltre vandens, kurio turi užtekti maistui, gė
rimui ir skalbimui. Apie prausimysi ir baltini# skalbimu nėra kalbos. Ištisais metais 
ir mėnesiais vergai - darbininkai dirbat ir gyvena barakuose ant primityvi# medini# nary,
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apsirengę vatinukais, neprausdami nei bumy nei nusirengdami ruby> Blusy ir kity žmoniy 
krauju mintančiy parazity gausybė kankina žmoniy gyvenimu. Atlyginimas ir maisto normos, 
yra išduodamos remiantis stachanoviečiy principu; juo didesnė išpildyto darbo norma, tuo 
didesnis atlyginimas ir maisto norma. Nepajėgiantieji išpildyti darbo normos turi tenkin 
tis tik 300 gr. juodos duonos daviniu, todėl greitu laiku miršta. Išpildantieji darbo nor- 
mą ir jy perviršjautieji gauna 600 gr. duonos, kruopy, Šiek tiek riebaly ir be to mažę 
atlyginimy pinigais.

Gerai pažįstami Hitlerio metodai'basės prieaugliui išlaikyti".
Moterys gyvybės palaikymui verčiamos ištvirkauti su vietinės administracijos pareigu..!-.. 

nais arba stipresniais, darbo normas perviršijančiais, darbininkais. Varkutoj net nustaty
tas "honoraras", kuris yra duonos kepalas 2 - jy kg. svorio. Jaunas vyras,prieš siunčiant 
į kasyklas, patalpinamas specialiuose barakuose su 30 motery. Čia jis gauna, geresnį mais
tu. Moterys po 6-šiy savaičiy turi buti_nėščios. Tokiomis priemonėmis sovietai stengiasi 
pakelti gyventojy prieauglį, gi vyry trukumas visame krašte milžiniškas. Neatlikęs"parei- 
gos" vyras siunčiamas į pačius sunkiausius darbus, kur po keliy mėnesiy miršta.

•••oooOooo*••

"PARAŠIUTININKAI" LIETUVOJE.
Norėdami iššifruoti lietu?iškas resistencijos centrus bolševikai stengėsi infiltruoti 

savo agentus į partizanę eiles, bet kai tai nedavė jokiy rezultaty - be ogenty sunaikini
mo - pradėjo naujy provokacijos formę. Vasaros metu buvo numestos trys improvizuoty para- 
šiutininky grupės; angly, amerikieČiy ir viena net švedy uniformomis. Šie tariami parašiu
tininkai turėjo siystuvus, užsienio valiutos ir kity tam tikslui pavaizduoti priemoniy. 
Kai kurie iš jy net kalbėjo pusėtinai angliškai. "Parašiutininkai" tuojau būdavo paima
mi į vietiniy partizanę "globę". Tada jie prašydavo skubiy ryšiy su krašto karine ir po
litine vadovybe._Visos trys grupes buvo likviduotos, išskyrus’švediškoję", iš kurios trys 
MVD - istai ištruko ir pabėgo.

uuiwinrmwi
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IS BALFo 5UVAŽI .'.VII 0 £,K, SPALIŲ EF,-. 18 IR 19 D« W YORKE,

Balfo suvažiavime dalyvavo virš Antrą dieną susirinkimas pradėjo 
180 atstovų iš 124 skyrių ir beveik svarstyti, geriau sakant, patvirtin- 
visi Balfo direktoriai. Balfo direk-ti Rezoliucijų Komisijos priimtas 
toriatas susideda iš 21 direktoriaus.rezoliucijas. Bet apie Ponios Deve- 
kurių krik.dem. siunčia 7, vidurio 
srovė 7 ir socialistai 7.

Visas Balfo suvažiavimas ir dar
bų planas buvo paruoštas iš anksto 
ir suvažiavimui patiektas tik priimtina' 
Suvažiavimui buvo pasiūlytos ir su
važiavimo prezidiumas, kurį sudarė 
Kneižys /krik.dem. Darbininko red,/ 
- pirmininkas, G-egužis-/Sandoru/ - 
1 vicepirm., odv. Bagočius /pritaria 
visoms srovėms/ II vicepirm,, Pranė 
Lapienė - sekretorius ir c"----- -  i -7
Chikagos sekretorė' paved.

Lygiai toip pat buvo sudarytos ir 
pasiūlytos visos Komisijos ir suvap 
ziavimo buvo atsiklausta "Kas prieš'.1 

Po rinkimų, sveikinimų ir pietų 
pertraukos, prasidėjo Valdybos pra
nešimai, Pirmasis darė savo prane
šimą kun. Dr, J, Končius. Vėliau 
vice-pirm., kasininkas, reikalų ve
dėjas ir Končiaus pranešimas apie 
kelionę po Europą.

Ponia Deven'ienė, Lietuvių Tarybos 
Plenumo narė, Waterbury Balfo 10 sky
riaus pirmininkė, visiems ž_---- - .
kėja, pasiūlė tokią rezoliuciją: kimni įneš
"Kiek teko girdėti iš Europos treriti^kas 1.. 
nių, tai Balfas nusižengė ne tik mu
sų šalies demokratiniams principams 
bet ir mūsų aukotojų norams, lies 
žinome, kad Europoje . DP savo lage
riuose viską renkasi demokratiniu 
būdu: ne tik lagerių Vadovybes, bet 
ir Raudonojo Kryžiaus atstovybes. 
Balfas šio principo nesilaikė ir v4 
sur skyrimo’būdu paskyrė savo įga
liotinius, ką taip pat girdėjome iš 
pirmininko pranešimo. Todėl aš pro
testuoju prieš tokį Balfo patvarky
mą ir įnešu šią rezoliuciją: Visi 
tremtiniai visoje Europoje Balfo į- 
g^llotinlus -r Balfo Komitetus 1 
turi 'išsirinkti demokro tiniu būdu., 
o Balfo centras daugiausia tai gali 
pasiso,vinti teisę išrinktus Komite
tus patvirtinti".

Ponios Devenienės pasiūlymas ^ti
de damas į rezoliucijų svarstymo die
notvarkes punktą.

, rezoliucijas. Bet apie Ponios Deve- 
nienės patiektą rezoliuciją nebuvo 
prisiminta. Tada p. Devon!onc^pa- 
klausė kur jos rezoliucija įnešta 
o pirmininkaujantis suvažiavimui at- 

1/akė, kad esą Rezoliucijų Komisija 
jos rezoliuciją atmetė, todėl suva
žiavimui ji ir nebuvo įnešta^ Re—"" 
zoliucijų Komisijos narė, p. Kichel- 
sonionė /see,/ viešai susirinkimui 
pranašė, k?d.Suvažiavimo pirminin
kas apsilenkė su tiesa, kad Rczoliu- 

tštovė iš -eiJų Komisija p. Dovenionės patiek
tą rezoliuciją priėmė. Tą patį pa
tvirtino ir Rezoliucijų Komisijos 
Pirmininkas kun, Vasys, Po vi©*.to 
nieko nebeliko daryti ir reikėjo mi
nėtą rezoliuciją įnešti suvažiavi
mui, kad ją apsvarstyti. Įsirašė 
bent per 20 kalbėtojų ir visi r-ją 
užgyrė ir palaikė. Tik kai kurie so
cialistų atstovait per nesusiprati
mą, pasisakė prieš. Po visų kalbė
tojų kun. Končius pradėjo teisintis, 
vienok pasiūlė r-ją atmesti, moty
vuodamas, kad DP žmonės gyvena dido- 

žinoma vci-lėjc nesantaikoje ir k. ekvioni rin- 
dar didesnes nosantai- 
ratiŠNi rl“.4 d-r -'*u- 

7.1-u ju.-.c supyikinc. Tremtiniai iš
sirinkti savo Balfo vadovybės visad 
negali dėl torusavio blogo sugyveni
mo, todėl teko pasinaudoti skyrimo 
būdas ir pasiirti Balfo įgaliotiniai 
Kiti palaikydami kun. Končių dar 
smarkiau išsišoko tvirtindami, kad 
DP turi priimti t-i, ką mes duodamo,

Po vico to p. Dcvenionė išėjo 
prieš suvažiavimą, pati ginti savo 
įneštos r-jo s. Atsikirsdama nepn- 
matuotlėns Išsišokimams ir priminda
ma, kad aukotojai sudedame aukas ir 
šį d^rbą dirbamo iš širdies ir nori
mo, kad pašalpos teisingai, gražiai 
ir širdingai but padalintos, tiems 
kuriems ištikrųjų jos reikalingos, 
Šitaip viskas nustoja savo vertės ir 
tas viskas nesutinka su aukoto jų^no*« 
rais. Iš viso, jei jie negali iš-
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sirinkti vadovybės ir mos jais tiek 
negalime pasitikėti, t-i kyla klaup
simas, ar tada jie verti tos pašal
pos ir visų pastangų? Ji priminė, 
kad kun. Končiaus vienas pranešimo 
paragrafas pavadintas: "Husų tvarka 
Europoje”. Šį paragrafą reikėjo pa
vadinti "Musų netvarka Europoje", 
tai būt geriau tikrovę atntikę ir 
būtume geriau supratę pranešimą. P. 
Devonienė išdėstydaua d-r kitus moty 
vus savo r-ją palaikė ir^paprašė su
važiavimo priimti. Suvažiavimas pa
vedė šią r-ją 3-lfo Dirėkto ri ntui , 
kuris ją priėmė.

Balfo voikimo^sąlygos keičiasi. 
Iki šiol gavo pažadėtos sumas iš 
N.W.F. ir gera j°s buvo dalyti. Da 
bar tos sumos reikės surinkti, bet 
nėra abejonės, kad Amerikos Lietu
viai nepamirš savo kenčiančių broliu 
bot jie po suvažiavimo pasiliko prie 
Vieno ir gana tvirto įsitikinimo, 
kad aukos, kaip jos surenkamos de
mokratiniu būdu, taip tokiu p°t bū
du jos turi būti ir išdalintos ir 
atitekti tiems, kurie pašalpų dau
giau reikalingi.

TRUI'ANAS DAR KARTA PATVIRTINO. 
JAV NUSISTATYMĄ Pik AL TŽŠ VALSTYBIŲ 
ATŽVILGIU.

. Chicago Tribune š.m. spalio mėn. 
30d. numery praneša, kad JAV Pro- 
zidentas Trunanas š.m. spalio mėn. 
29 d. priėmė Amerikos Lietuvių Ta
rybos delegaciją, v e do v. ujama pirm. 
L. Šimučio. Delegacija įteikė Treti 
dcntul memorandumą, kuriame išdės*'1 
tant dabartinę Lietuvos padėtį, pra
šoma atstatyti suverenines Lietuvoj;, 
Latvijos ir Estijos teises. Atsa
kydamas Trumanas pareiškė, kad JAV 
vyriausybė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių aneksijos niekados 
nepripažino, negali pripažinti ir 
nepripažins,

JAV RINKIMUS LAILĖIO

Iš 345 Atstovų Rūmų mandatų respu
blikonei laimėjo 244 /buv. 192/, de
mokratai - 190 /buv, 241/ ir nepri
klausomi - 1. genate po Šių rinki
mų iš 96 vietų res'oublikonai gavo 
52. .Valst. gubernatorių rinkimuo
se išrinktą 19 respublikonų ir 12 
demokratų gubernatorių.

Nors šie rinkimų rezultatai gal 
ir neturės didonos įtakos į šiuo me
tu demokratų ir respublikonų sutar
tinai vedamą JAV užsienio politikos 
liniją, tačiau, žinant respublikonų 
griežtai autoritetiškg. nusistatymą 
ir aiškų pasisakymą uz Pabaltos 
valstybių nepriklausomybės atstaty
mą, reikalinga tikėtis, kad JAV pa
siimta kietą, užsienio politikos li
niją sovietų atžvilgiu tikrai jau 
neturės galimumų pasikeisti, o Lie
tuvos klausimo sprendimui respubli
konų laimėjimas yra didžiulis pozi
tyvus įnašas į mūsų pastangas atgau
ti laisvę ir nepriklausomybę.

■RESPUBLIKONAI PASISAKO UŽ LIE
TU VO 3' t A IS V? IR NĖ? R ĮKLAUSO- -YBį .

Š.m. spalio mėn, 12 d. Vašsingtonc 
įvyko v-mo riko s lietuvių kviestų vei
kėjų pasitarimas su Tautinio Respub
likonų Partijos Komiteto vadais, 
Tų pasitarimų pasėkoj prie Tautinio 
Respublikonų Komiteto įsteigtas Ame

rikos Lietuvių Komitetas, kurio už
davinys yra, steigiant lokalinius 
komitetus, ugdyti lietuvių tarpe 
respublikonų tikslų ir siekių supra
timą. Ta pačia progaToutinio Respu- 
blikoų Komiteto /R.N,C./pirmininkas 
Caroll Recce padarė tokį pareiškimą: 
"Kaip Tautinio Respublikonų Komite
to pirmininkas, aš tikiu, kad pasto
vi taika turi būti paremta teisin
gumo ir teisės principais, išdėsty
tais Alanto Charteryje ir paskelb

tais sąjungininkų, torpejų ir sovie
tų, bendroje Jungtinių Tautų dekla
racijoje. Dabar Rytų ir Vidurio 
Europoje vyraujanti padėtis istik- 
rųjų sudaro pavojų taikai, kai trys 
suvereninės, ta.i’M mylinčios ir įs
tatymo besilaikančios valstybės - 
Lietuva, Latvija ir Estija - ir be 
pagalbos palikę jų gyventojai yra 

ti Sovietų Sąjungos,
Agresyvūs ir grobuoniški bet ku

rios dominuojančios valstybės vei
ksmai prieš tas mažas šalis turi bū
ti pasmerkti ypač, jei tie veiksmai

P.m. lapkričio 5 d, JAV praves
ti rinkimai i atstovų rūmus, 1/3 
senato atstovų ir valstybių guber
natorių pasibaigė visišku respubliko 
nų partijos laimėjimu. Tai yra pin- 
mas kartas per paskutinius lo-ka 
motų, kad respublikonai vėl perima 
Atstovų Rūmų ir Senato vadovybę. ’

paverg

15



ŠVIESA Nr. 4----------------------------- ------------------------------------------- Psi. 13

. +nmis vietų Sąjungos interesų sferos. Tuo
bUlstvbėmisSt,i °U " ' pačiu -biejų partnerių pripažįstama
valstybėmis. E^til” turi Lietuvos interesai Vilniaus sričiai,“Lietuva., ili/vė- ir «2. Tuo atveju, jei Įvyktų Len
kti atstatytos 1 govietų valstybei priklausančiose sri-^cprlklnusomybes padėti, sovietų . c tcritorinių-oolitinių pasikci- 
kariuomenė ir policija, Kurios yį- -j Vokietijos ir- Sovietų Sąjungos 
užėmusios tuos kraštus,, wri p..sx lntcrcgų ofcra būtų atribojama lini-
traukti. Tų kraštų pooog - i-ntJa, kuri eitų maždaug pelei Narevo, gauti galimumą repatrijuoti nebijot J „
Q?Vlct,lxl0+pfrsC?i?^v?c-nn ir nesuvar.' ”3. Kas liečia pietų- rytų Europą 
r i turėti teisę L.._uv _n-r is sovietu pusės pabrėžiamas inte- zytiems rinkimams. RcspuoiiKonų j? ------- --- --------
tija tiki ištesėjimu iki nukscįauslo 
galimumo;laipsnio karo meto pažadų, 
mažoms tautoms, kad jos turės teisę 
pasirinkti sau valdymo si formą, įjū
rio jo jos gyvens, ir kad suverenines 
teisės ir savas valdymas!s turi buti^ 
grąžintas tiems, kuriems tai per jėga 
buvo atimta. Partija apgailestau
tų bet koki pasitraukimą nuo šių nu
statytų principų'.'

Bitas principinis respublikonų 
partijos pareiškimas yra am tikrai 
didelis Įnašas 1 mūsų krasto^likimo 
rcika,lą, ypa,č turint galvoj žymiai 
■nekilusi respublikonų partijos svo 
rl, laimėjus paskutiniuosius Atsto 
vų Rūmų ir Senato rinkimus.

KAIP SOVIETAI SU NACISTINE VO
KIETIJA DALINOSI PABALTES V. LS TY
PES IR LENKIJĄ,

viens ir nesuvar.
resas Besarabijai. Is vokiečių pu
sės deklaruojamas visiškas nosusiin- 
toresavinas šitomis sritinis, 

"4. Eis protokolas abiejų par
tnerių traktuojamas kaip griežtai 

p to, s. 
"Maskva, 1939 m, rugpiūčio 23 d. 

Vokiečių Vyriausybės vardu 
J, Ribbentrop

Sovietų Sąjungos Vyriausybės 
Įgaliotas

V. Molotov.”

Lenkij-i sugriuvus, 1939 n. rug
sėjo 23 d. buvo pasirašyto, tokia to 
pridoūtjmd.protokolo "korektūra": 

"Pasirašiusieji yra Įgalioti kon
statuoti Vokiečių Reicho ir Sovietų 
Sąjungos vyriausybių vieningumą se
kančiai? :

" 1939 m, rugpiūčio 23 d. pasi
rašytos slaptas pridedamas protoko
las turi būti pakeistas ta prasme, 
kad Lietuvos v. Istybės sritis paten
ka Sovietų Sąjungos interesų sferon, 
tuo tarpu kai iš Įeitos pusės Lubli- 
no vaivadystė ir dalis Varšuvos vai
vadystės patenka Vokietijos interesų 
sferon..,

"Toliau nustatoma, kad galiojan
ti susitarimai tarp Vokietijos ir 
Lietuvos neturėtų būti sutrukdyti 
aukščiau minėtais Sovietų Sąjungos 

SovictifyS^-S

Stockholmo Užsienio Politikos lei 
džiaman žurnale "Utrikospali tik , 
1946 n. spalio nėn. n-ry, yra pa
skelbti 1939 n. rugpiučio 23 d. pa
sirašytos Vokietijos- Sovietu Są
jungos nepuolimo sutarties slaptų 
klauzulių protokolų tekstai. Tuose 
■oro to ko luošo yra kalbama ir apie 
Paboltė s va 1s tybi ų "pa re eii a viną , 

Štai svarbesnės tų protokolų iš
trauko S !

’’Nepuolimo sutarties tarp Vokie
tijos Reicho ir Socialistinės f 
Respublikų Sąjungos pasirašymo pro
ga pasirašiusioji buvo ,'ąbj.u jĄ-jpūsių 
igalioti griežtai slaptuose pasita
rimuose svarstyti abieju partnerių 
interesų sferos rytų Europoje klau
sima, Pasitarimai privedė prie se
kančių rezultatų:

"1. Tuo atveju, jei Įvyktų Pa
kai tėo valstybėms / Suomija, Estija, 
Latvija ir Lietuva/ priklausančiose 
srityse teritorinių politinių pasi- 
keitimų, Lietuvos šiaurinė siena BU-statuotl. 
darytų sieną toro Vokietijos ir So- siusiu partnerių

‘Maskva, 1939 m. rugs ė j 0-728 d* 
Vokietijos vyriausybės v. rdu 

J, Ribbentrop

Sovietų Sąjungos vyriausybės 
Igalio tas

V, Kolotov,”

Eitiems nacių-sovietų bendradar
bi avino dokumentams, atrodo, komen
tarų nereikia. Viena tik galim kon- 

kad vienas iš šitų pasira' 
" jau pakibo ant
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sausos šakos, o kitas, matyti bijoda- yra ranki iš kurių vienas vyriškis, 
danas savo "draugo" likimo, tapo s tai 4 įdurto g moterys. Du iš jų, kaipo 
ga stachanovictišku antinacinės nuono.būsimi eji mokytojai, lanko esančią 
nčs reiškėju... prie Sorbono Aukštąją paruošimo ir

____________________ _  tobulinimosi prancūzų kalb,_nokyto-
r V o k i c t i j a. -....". ..............jams, mokyklą. Kitur Prancūzijoj be

/! lieka tik koletas lietuvių. Stras-
A .J. Sambūrio "šviesa" 
Atstovų suvažiavimas ■

Šiomis dienomis Tubingonc Įvyk
sta "Šviesos" visų skyrių atsto
vų suvažiavimas,
Skyriai, kurio negali suvažia

vimo dalyvauti siunčia savo įga- 
liojinūs ir pranešimus ortiniau
stoms 1 ten vykstantiems. Se
kančiame mūsų numeryje laukiamo 
spec, pranešimo apie ši suvažia
vimą.v_- _  __ ____ -

P r a n c u z i. j a. .

LIETUVIAI STUDENTAI PRANCŪZIJOJ

burge keturi ar penki studijuojantie
ji odontologiją, natematiką ir tech
niką, Grenoblyje vienas studijuojan
tis humanitarinius mokslus, bet jis 
irgi ruošiasi vykti Paryžiun, Mar
selyje atvykęs is Šveicarijos vie
nas lietuvis lanko Prekybos jūrinin
kystės mokyklą.

Kaip matomo Paryžius yra sutrau
kęs didžiausią dali studijuojančio 
jaunino taipogi ir "senių" jau ap
sišarvavusių doktoratais, kurie taip 
pat vis gilina savo mokslus.

Taigi tai tautos busimosios mok
slo jėgos. Jos besikuriančiai tė
vynei bus labiausiai reikalingos. 
Nes Lietuvoje gi, kaip sovietų tdip 
ir vokiečių ir dabar vėl bolševikų

Baigėsi vasara, o su ja kartu ir 
atostogos. Paryžiuje, Lotynų kvar
talas atgavo savo tikrąjį veidą.
Vasaros metu apsnūdęs Paryžiaus nok 
slo centras atbudo vėl pilnas juo
ko , klegesio kartu ir rimtumo, Be
einant "Bulraišu" ar bevaikščiojant

jie yra labiausiai persekiojami, tre
miami ir žudomi.
_ Rėt lietvviil jaunuoliai kur be
būdami, kokiomis sąlygomis begyven
dami, nors ir suveržę diržus, semia
si sau jėgos, prieš visus tėvynės 
neprietelius, moksle.

Algimantas,
prie Pantheono ar Sorbono tano be- _______________________
atmokančio jaunino sūkuryje gali su- Šveicarija,

' tikti nevieną ir lietuvi, kurio veik
visi gyvena susispietę arčiau prie ANGLIJOS LIETUVAITES ŠVEICARIJOJ 
mokslo Įstaigų t.y. Lotynų kvarta
lo. Lietuvių studentų būrelis Pran- Saplio 5 d, Yverdono lietuvių ži- 
cūzijojo yra nelabai gausus, gal dinyje lankėsi iš Anglijos /ten ir 
25-30 dabar studijuojančių. ginusios, bet gerai kalbančios lie
ju gi vasaros atostogas galina butųtuviškai/^atvažiavusios lietuvaitės,

1 greičiau pavadinti - vasaros darby- Jos pareiškė, jog pagrindinis kelio- 
nete. Nes daugumai esant tik antri nės tikslas yra nusipirkti drabužių, 
motai Prancūzijoj toko lavintis pranbatų ir t.t., nes Anglijoj šiuo metu 
cūzų kalboje, kitiems ruošti rudens yra stoka Įvairių prekių. Kainos 
ar konkursinius egzaminus. Lietu- esančios irgi aukštos. Be to ir nai
viai čia yra pasirinkę Įvairias s to Anglijoj mažoka, pav: per saval- 
nokslo šakas: Medicinos fakultete tę galina gauti mėsos tik už du ster-
yra studljuojančių du, iš kurių vio-lingus 
nas baigęs studijos jau Lietuvoje 
ir toliau tobulinasi gilindamas sa
vo noksią ir jei sąlygos leis mano 
ruoštis doktoratui. Doktoratus ruo
šiančių yra ir daugiau. Iš jų du

APIE PIETŲ AMERIKA.
Spalio 1J d. Yverdono židinio vd- 

B1ESUU1I4 vx-n xr ™uu. — Bykįos salėj p. prof. Regelis /Nu
teisiu, vienas prancūzų literatūros £0 botanikas/ skaitė paskaitą apie 
ir vienas fizikos. Netrūksta ir Pietų Ameriką, Paskaitos tikslas - 
lankančių specialias mokyklas. Kai^pazindinti norinčius ten emigruoti. 
Aukštesniąją medžio mokyklą, Teohni-ou vietos sąlygomis.
kurną, Žurnalistikos mokyklą. Huma
nitarinius mokslus studijuojančių
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NUO KARO NUKENTEJE IR NENUKENTEJĮ? policijos rasto, be kitų nemandagumų, 
paraginti prie pirmos progos aplei-

Kai kurie Zuricho studentai dar ?ti ^vcicari ją.,.
iki šios dienos neranda sau kanka-
rių, nes šveicarai nenori užsienie
čiam kambarių nuomuoti. Kai kurie 
nuomuoja tik nuo karo nukentėjusių 
tautų studentaus, pav: norvegams... 
čia didelį valdmoį v. idina šveicarų' 
norvegų draugija.

IŠ OKUPACINIŲ PATYRINU.

Tubingono "Šviesos" 1 Nr. yra 
labai plačiai skaitomas. Prieš 
"Šviesos'' idėjų ir leidinius nepasi- 
girsta nei vieno žodžio prieš. Visi 
susipratę lietuviai, kokios profe
sijos nebūtų, giria ir skatina to
liau veikti šia kriptini. Tas, ai
šku, nepatinka kai kuriems asmenims, 
kurio turi didelės įtakos į dabar
tinį studentų Gyvenimų.. Jie visą, 
laiką yra nusistatę prieš kiekvieną 
iš jų orbitos išeinančią savaran
kišką studentų organizaciją ir tai
ko represijas, ką jau patyrė no vie
nas Kerpi "Lithuania" narys. Todėl 
ir "Šviesos" skyrius pas mus dirba 
pogrindyje... Tam patyrimo turime 
iš rusų ir vokiečių okupacijų!

ŽIDINIAI IŠSKIRSTOM!

Š.m. spalio men, 20 d. Ralfo 
Įgaliotinis Šveicarijai p, S. Gar
bačiauskas Yverdono židinio salėj 
darė pranešimą, liečiantį židinių 
uždarymą laiko 3-5 nėn. Jis para
gino tautiečius patiems tuoj pat 
darbo ieškotis, nes paskui šveicarų 
organai Varys pas ūkininkus dirbti 
iš kur jau beveik neįmanoma išeiti. 
Sąryšyje su tuo daug židinio gyven
tojų ieško būdų papulti i fabrikus, 
nes pas ūkininkus dirbti dėl švei
carų šykštumo ir išnaudojimo neį
manoma. Paliogusiens ir seneliams 
bus įsteigti specialūs židiniai.

PABĖGĖLIO DUONA.

Keli Friburgo universiteto liet, 
studentai persikėlė studijuoti Į 
Berną, nes Friburge nuo trečio se
mestro yra kai kurie dalykai dės
tomi prancūzų kalba. Leidimus Ber
no studijuoti buvo labai sunku gau
ti ir tuos pačius gavo tik vienam 
semestrui• Be to studentai buvo

EGZAMINUS IŠLAIKĖ,

Spalio mėn. vidury, įvairiose 
Šveicarijos aukštosiose mokyklose 
lietuviai studentai laikė pirmutinius 
savo egzaminus, Iš laikiusiųjų iš
laikė visi.

DVASIŠKIAI AMERIKON.

Jau antros dvasiškis išvažiavo į 
Ameriką, Prieš porą mėnesių išva
žiavo kun. Dr. J. Borevičius, o šį 
mėnesį išvažiavo Kun. Dr. L, Luko
šiūnas..- Taip pat Šiomis dienomis 
išvažiuoja ir pas Imtini s dvasiškis- 
kųn, P. Bastakys.

PIANISTO A, KUPREVIČIAUS GASTRO
LES YVERDONE.

Saplio mėn. 25 d. Yverdono Casi
no salėje įvyko pianisto M. A. Kupre
vičiaus koncertas. Salė prisirinko 
pilnutėlė žmonių ir pritruko sėdimų 
vietų. Koncerto programoj buvo iš
pildyti M.K. čiurlionios, M. Mussor- 
gskyo, Fr. Liszto ir Fr. Chopino 
kūriniai. Pianistas turėjo milži
nišką pasisekimą ir susilaukė nuo
širdžių ovacijų. Vietos spauda 
"Journal d Yverdon" 29.X.46, rašo:

Reta laimė išgirsti didelį meni
ninką buvo suteikta Yverdono muzi
kinei visuomenei, muzikos draugijos 
suruoštame A. Kuprevičiaus koncerte, 
kuris įvyko Yverdono Casino salėje 
ir kurio pelną menininkas paaukojo 
Yverdono ligoninei i 
.... Jau nuo pirmų garsų simpatiš
kasis lietuvis pianistas galėjo pa
justi įtemptą telepatijos siūlą, 
jungiantį nejučiomai auditoriją su 
menininku ir kurio dėka muzikos va
landa tampa tikru žavėsiu. Su ke
liais čiurlionios preliudais, lie
tuvių kompozitoriaus kūriniais 
mums padvelkė mažo šiaurės krašto 
dvelkimas, leidžiantis mums įžvel
gti šitą gil’ą poetišką sielą, iš
keldamas prieš mūsų akis paslaptin
gus miškus, turtingus prinokusius 
laukus ir melancholiškus ežerus, 
snaudžiančius po plačiu dangumi. 
Visi šitie vaizai iškilo prieš mus
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klausantis šio jauno muziko, puikaus jis yra vertas ir trokštame, kad jis 
Ženevos Konservatorijos suruošto konnoužmirštų į savo busimas programas 
jurso dalyvio. įrašyti mažo Yverdono miestelio, ku-
... Dažnai esame juos /Chopino kūri-riane jis niekad nebus pamirštasl” 
nius. R./ girdėję garsių pianistų iš Straipsnis baigiamas: "Tikrai už
pildyme. Bet šį vakarą jie Iškilo pelnytos ovacijos buvo sukeltos ši
tokiam nepaprastai didingame spin- tam nepaprastam pianistui lietuviui, 
dėjime, tokioj šviesoj, prie kurios kuris savo tautiečių iš "La Prairie" 
mes nebuvome pripratę. Menininkas /viešbutis, kuriamo gyvena lietuviai 
čia galėjo išreikšti visą savo ne- pabėgėliai. R./ buvo apsuptas ir ap- 
paprasto talento didumą, perdubdamasdovanotas^gėlėnis ir kurie visai tei
su’ šiais veikalais nepaprastą paki- sėtai didžiuojasi savo svečiu".
liną ir įsijautimą. I-..M.A* Kuprevičius mano ilgiau
...Didolė ateitis atsidaro prieš paviešėti Šveicarijoj ir iš Yverdono 
jauną ir tokį gabų menininką. Mes išvyko į Berną.
jam linkime pilno pasisekimo, kurio U.

"Nuo tos kovos laimėjimų pareina mū
sų tautos ir kiekvieno mūsų likimas. 
Todėl nes negalime pasitenkinti tik 
laukimu ir viltimi."
"Nedaug yra tautų, kurių jauninas 

ata. Vakarų*Vo-taipaiškiai, kaip nes šiandien, jau- 
ža lietuviškų

_ į. Daugelis jų 
skambiais pavadinimais ir nemažomis 
pretenzijų ambicijomis, "Šviesa" 
kuklus savo išvaizda, spaustuvėj ... .
spausdintas, 16 laikraštinio formato "Turimo dvasiojo,pasirodyti, verti ko 
puslapių leidinys. _ " ""

Leidėjų tikslu ir nebūta pigiai 
užimponuoti skambiomis antraštėmis 
ir sunkiai įmanomų šiomis sąlygomis 
klišių puošnumu, T. 
tras lieka žurnalo turinyje, 
nuo pirmo iki paskutinio puslapio 
išlaikytas organiškas vientisumas, 
ko taip dažnai pasigendame musų eni-nis visų 
gracinėjo periodikoje.

Pirmas Nr. nagrinėja politines, 
mokslines ir literatūrines proble
mas. Vedamajame "Ko mes siekiame?" . _ _ .
su dideliu vidiniu išgyvenimu ir la-Norimc, kad mūsų jaunimas būtų tikrai 
kia plunksna nusakyti’pagrindiniai aukštai kultūringas. Tik tada^galė- 
jaunuomenės šiokiai šiose spec ifi 
nėso sąlygose. Be įprastų ir jau 
taip įkyrėjusių Vakarų Europoj leio dy 
džlamoj lietuvių literatūroj aimanų ri atnešti žmogui šviesesnį rytojų, 
ir verkšlenimų dinamiškai išreikštas"Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius te

• — lydi!
Tai žodžiai, nauja, dinamiška gal 

re, humaniška gaida pasigirdę nykia
me emigracijos gyvenine. Šių stip
rių žodžių fone nutapytas visas lei
dinio turinys.

Iš politinių straipsnių Br. Skrob-

TUEBINGENO "ŠVIESA"

Ak. J, "Šviesa" pradėjo leisti 
to paties vardo žurnalo. Priešinus 
guli pirmas šio žurnalo Nr., atžy
mėtas rugsėjo mėn. 
kieti joj išeina ne: 
laikraščių ir žurnalų

čia ką reiškia kova. dėl šių princi
pų*”
"Stiprinkime savo dvasią, švieskime 
protą. Mes turime būti idėjiniame 
savo amžiaus avangarde."

vejančių ir kenčiančių brolių tėvy
nėj, turimo ruoštis kovai už jos 
ateitį,"

____ Pagaliau straipsnio pabaigoje ak- 
Visas svoAo^con- centuojamas idėjinis visokeriopos ak- 

kuri am c1 jo s supratimas.
"Mes nepamirštam, kad pagaliau yra 
kariaujama dėl žmogaus, kad galuti- 

‘ l gyvenimiškųjų pastangų tik
slas yra pats žmogus. Mos norime nie
kad nepamiršti žmogaus. Norime iš
mokti giliai gerbti žmogų. Norime 
savyje ugdyti žmogų taurų ir šviesų.

aukštai kultūringas. Tik tadaįgalė
sime išeiti gyvenimam kovoti už tie
są, kuri švies mūsų mintyse ir šir- 
' r. Kovoti išeiti už tiesą, kuri tu-

hunanistinių idėjų pasielgimas. 
"Šiandien pasaulis gyvena stiprią 
naujųjų politinių idėjų evoliuciją. 
Greta politinių io ekonominių into- 
tesų kovos, šiandien vyksta gili 1- 
dėjinė ko v. dėl teisingumo ir gra
žesnio gyvenimo."
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1as kalba apie Demokratines Laisves,tikriau šiai buvo likviduoti 
išeidamas iš garsių Prez. Trunano 
4-1 ų laisvių. Kitano politiniame 
straipsnyje kalbama apie darbiečių 
siekimus Anglijoj. Julius Kaupas

jUiivrxc'.UBJ-ox u>u vu xx a.v xv.uu ux , 1S fcurlU 
keletas nužudyti viešai kaip krašto 
išdavikai". Toliau laikraštis palie
tęs dar kai kurias ryšium! su tuo su- 

~__ _ _______ _ sijusias detales, pereina prie dabar
pasakoj apie išmintinguosius broliuąiktualaus klausimoj kodėl baltai bė- 
jaudinančiu gyvumu pavaizduoja idealą iš Švedijos ir sako: " Pereitų no- 
lietinio jaunuolio kelių į laimės irtų Įvykių baimė yra apvaldžiusi dar 
gėrio užburtąją pilį. Pulgis Andri V augai į iš jų /Švedijoj tebegyvenan- 
šis Pokalbyje su petclisške duoda čių baltų.R./, o baimė turi dideles 
rotų stiliaus grožybių pavyzdžių. akis - sako rusų patarlė, kuri grin- 
Kritikos skyriuje - straipsniai aniedžiama generacijų patyrimu." Rusų- 
H„ Nagio ir^N.N. Nyliulo kūrybą, ku-švodų prekybos sutartis, sovietų min. 
rių eilėraščiai taip pat patiekta. Gtockholme Cernišcvskio denaršas dėl 
A. Pajaujytė savo gyvame straipsnyj pavasarį į Angliją išplaukusių kele- 
aplo Decartos, parodo aukštą moksliuos baltų ir ypač švedų užsieniečių 
nį subrendimą ir stropų minties rci-komisijos elgimasis supabėgėliais, 
škino sugebėjimą bei. humaniškos i- kurie savo slaptais administraci- 
dčjos iš jutimą. Kronikos ir infer-adais sprendimais apie žmonių gyvy- 
mncijos skyriuje yra įdomių žinių bę ir mirtį^ruošiasi tapti tam tik- 
apie nūdienės studentijos gyvenimo ru C Ostapo švedų valstybės valdžioj 
sąlygas Lietuvoje, sportą, kultu- ir tą baimę dėl savo egzistencijos 
ros ir literatūros naujienas ir pan dar labiau didina. Laikraštis klau- 

Tuebingono "Šviesos" pasirodymas šia: kaip turi jaustis baltietis 
sukėlė viso vakarų pasaulio lietuviipabėgėlis, kuris užsiėmęs paprasto 
susidomėjimą ir palankų vertinimą, literatūrinio spausdinlo redagavimu, 
Pav«, rimtas pedagoginis žurnalas staiga gauna minėtos komisijos pra- 
"Tromtinių Mokykla", jungfąs stipri nešimą: - "komisija ir. toliau deta- 
priausias akademines pajėgas, "Švieliai nagrinės ir seks turinį jūsų e- 
sai" pripažįsta no tik jaunatviško eventualia i vis tebeleidžiamame spau- 
dvasios. bot ir aukštą Imi tūrinį su -’inyje, o kada pasirodys, kad turi- 
brendimą. Tas pats žurnalas pata-? nys yra tokios_rušios^ jog propagan
da mokytojams "Šviesos" lalki’š0tįrG'*^a Jar,-e £ali būti įžiūrima, komisija 
komendueti ir vyresniųjų klasių no - padary s nutarimą, apie j ųsų_p_erlęi dį~ 
kiniams. ną į Latviją", Ką galina pasakyti

Kuns’džlugug kolegų Tuobingioči.ųapie tokį rašymo būdą ir apie šį in
human! šką mentalitetą, kuris jau^por 
daug ryškiai ir atkakliai kyšo už bru 
talių žodžių rinkinio?"^ Nepagailė
jęs aštrių kritikos žodžių šitokiam 
Valstybės įstaigos elginuisi, lai
kraštis "Svenska Dagbladet" baigia: 
"Iš baimės, kad švediškas posakis - 
toks ponas, toks ir tarnas - yra tei
singas taip pat tada, kai jį apver
čiama aukštyn kojom, dalis baltų pa-

laimėjimas spaudos kultūros srity
je. Tas pasisekimas ir laimėjimas 
tebūnie akstinu viso Vakarų Pasau
lio lietuviams ramiu pozityviu dar 
bu siekti kultūrinių laimėjimų ir 
tolerantingo politiniu, socialinių 
ir mokslinių idėjų pažinimo.

BALTAI BĖGA IŠ ŠVEDIJOS.

Vienas iš didžiųių švedų dien
raščių "Svenska Dagbladet" /kon- 
crv./ š.m„ lapkričio mėn, 2 dienos 
vedamajame pavadintam."Laisvės ki
limo vieta" prisimena pereitų me
tų švedų protestų audrą, kuri bu
vo sukelta prieš baltų atidavimą 
rusams ir apgailestauja, kad ne
žiūrint to vyriausybė pasielgė sa
vo nuožiūra - baltus išdavė. Tų, 
aišku, laukė nepermaldaujamas li
kimas? "Iš balticčių sluoksnių 
J.A.V-se vis dažniau ateina prane
šimai, kad jie /išduoti baltai .R./

skutiniu laiku pasirinko geriau, nors 
ir su tikru pavojum gyvybei leistis 
į vakarus, nei rizikuoti tapti kom
pensacijos objektu diplomatinėj"kar
vių prekyba j Jie bėga iš social
demokratinės Švedijos p ankstesnės 
laisvės kilimo vietos žemėje!"

STUDENTAI IR EAGELBA EUROPAI.

Tokia antrašte akademinėj skilty j 
švedų laikraštis "Uppsala" svarsto 
studentų prisidėjimą prie Švedijoj 
dabar taip propaguojamos rinkliavos
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išgriautai Europai .Po įprastų vaizdų .studentai .supranta kūriau., laikui tos. 
iš pokario Europos, laikraštis iškelt*. -sumosigali užtekti; Kiti yra priversi 
lia keletą pasiūlymų dėl konkretaus ti imtis tarnybos, bet tuomi nustoja 
studentų prisidėjimo. Tačiau čia, ka- bet kokios galimybės tęsti savo stru. 
da kalbama ypč apie akademikų pagal- dijas". Taigi reikia kas nors daryti, 
bą akademikams, neįmanoma nesustoti Studentai turi nepamiršti savaime su- 
prie baltiečių studentų Čvedijoje,ku- prantamos pareigos". - baigia laik- . 
rie yra labai reikalingi pagalbos. raštis, nors^vienas prisiminęs, kad 
Pernai bendra studentų akcijaddavė šio- ne tik Varšuva, Belgradas ar KijiS'
kio tokio pelno ir susilaukė didelio 
dėkingumo iš Tarptautinės Pagalbos 
sky riaus Uppsaloje. Bet akcijos pava 
sarį neužtenka rudeniui. Paskutinėmis 
žiniomis kas mėnesį vien Uppsaloje 
reikia mažiausiai 5 .CCO kronų, kad 
nors truputį būtų galima padėti bal
tams. Maža dalis jų gy vena iš Vals- 
ty bės stipendijos, kuri siekia vos 
IŽO,- kronų per mėnesį ir kiekvienas

vas yra išgriautas ir, kad ir kitų 
kraštų kolegos yra išvyti iš savo uni
versitetų. 0 jeigu jau padėti, tai 

pirmoje eilėje tiems kurie yra aukš
tojo mokslo kelyje!

E.V.

PIRMOJ EILE J ATSAKOMYBE ? VMS PATIEKS.

"Audite et alters pars" straipsne
lis tilpęs pereitame ^Šviesos" nume
ryje, sukėlė keletą minčių ir dėl po
ros savo vietų paragino reflektuoti. 
Minėto straipsnio autoriaus pasirink
toji tema ir gyva ir aktuali. Nėra 
Jokios paslapties dėl mūsų studentų 
~ pabėgėlių ekonominio priklausomumo. 
Reikia taip pat sutikti, kad tas pri
klausomumas kai kuriais atvejais sten
giamasi išnaudoti. Ryškiausiai tai ; . 
matos, kai kyla kalba ir diskusijos 
apie studento politinę ir ir sociali
nę pasaulėžiūrą, jos formavimą. Čiou- 
se klausymuose tada ima ir suklumpa, 
Jeigu nevisai pasimeta, tiek savo gal-kančią mintį -: 
vojimu tiek ir elgiausi net tie, ku
rie visuomeninio ir partinio gyveni
mo požiūriu nešioja pagarbos vertus 
titulus. Galimybė tvarkyti studentų- 
- pabėgėlių materialinį aprūpinimą 
imama ir perdirbama į teisę nustati
nėti besimokančiųjų galvojimo ir in- 
duvidhalinio pasireiškimo ribas, Ne
retas toks asmuo garbingos šalpos or
ganizacijos patikėtas pareigas ima 
naudoti savo politinėse rungtynėse su 
kitais. To pasėkoje studentas,kaip 
jauna ir daug žadanti medžiaga sie
kiamas Jau ne laimėti garbingose dis
kusijose, bet jis norima tiegiog nu- 
pi rktl. '

Viso to akivaizdoje tenka sutikti 
suminėto straipsnelio autoriumi, kai

kai jis sako: "Juk tokia kryptimi 
vykdant studentų šelpimą, šalia tei
giamos paramos aliekamas baisus mo
raliai jausmą ardantis darbas".

Visuomeninių tikslų sambūrio sąži
nė neleidžia tylėti tada, kai mūsų 
jaunimą mėginama grąžinti į prievar
tos ir diktatūrinių metodų laikus. 
Uti, non abuti!

Tačiau būtų perdaug pasakyta, jei 
mes kalbėdami apie tikrus Lietuvos 
universitetųsstudentus, autoriui pri
tartumėm, kai jis jo paties cituoja
mą "jaunuolišką" nuomonę -: "Aš bū
siu to, kas pinigų duos,..", ar se-• 

"... studentai bijo
si savo tarpe nuoširdžiai pasikalbė
ti, lojaliais disputais gilinti ir 
išryškinti savo pasaulėžiūrą". - no
ri pasidaryti absoliučiai priklauso
mas nuo to "jaučiamo spaudimo".

Sutikę, kad tam tikras medžiaginis 
priklausomumas, kuris atskirų asmenų 
stengiamąsi išnaudoti musų suvaržy
mui, sunkina sąlygas laisvai auklėti 
savo pasaulėžiūrą politiniai, tai dėl 
studijozų su "jaunuoliškom" nuomonėm 
mes negalime niekaip kitaip išsitarti, 

r. i p le.bd. trumpai ir drūtai pasaky
dami : jie jokie studentai, o tik tik
ri "jaunuo 1 iškos1' nuomonės "jaunuo- 
liai", kur lems gimnazijos suolas bū
tų dar pati tinkamiausia vieta. Jei 
sąlygos sunkesnės, tai dar nereiškia,
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kad neįmanomo a. Bet Jei suaugęs žmo- nes kraštas už šias vertybes aukoja 
gus turėjęs tiek progų matyti, išken- nei mažiau nei daugiau, kaip savo 
tėti ir patirti per žiaurius okupaci- kraują ir gyvybę.
jos metus dar ir dabar nepajėgia su- Taip atrodo, kad daug sielotis dėl 
sidaryti savo tvirtos nuomonės dėl la tokių netenka. Lietuvai reikšmingas 
labai trapių ir praeinančių materiali-tik tas, kuris savo tvirtu ir apgal- 
nių vertybių, tai jis tų gerųjų progų votu nusistatymu, nežiūrint kokios 
neišnaudojo ir aišku esamų sąlygų"ne- krypties jis bebūtų, mokės įsijungti 
mato’.’ Jei jis pareigas stato pirmiau į sveiką krašto visuomenę, respek - 
už savo individualinę laisvę, tai yra tuos aplinką ir savo pozityviais dar- 
pagrindo galvoti, kad ir tautos bei bais prisidės prie bedro progreso! 
valstybės nepriklausomybė jam yra tik Sąlygos tam reikštis - kokios jos be- 
spekuliacinis objektas. Jis yra ati- butų - yra. Apsileidimo ir sumenkėji- 
trūkęs nuo savo krašto dvasios, nes mo atvejyje jis tikrai musų nepatei-

.... — sins.
K ,JV.

. x>ooo ►.........

laukta, stovėjo senojo rėžimo pusėje ir susispietė aplink didikus ir dva - 
sininkus - pagal revoliucijos ideologiją - tautos neapkenčiamus prispaudė
jus.Tada direktorija 1797 m. balandžio mėn. 7 dienos rašte pavedė gen, Bo
naparte, kad šisai, tautos suvoriniteto principo išlaikymui, sukliudytų nau
josios respublikos reprezentacinio organo velkiną ir patsai vikdytų jo funk
cijas. Kiek vėliau panaši situacija susidarė ir Prancūzijoje, kai rinkimuo
se laimėjo rojalistlnė ir katalikiškoji kryptis, o direktorija, nurodydama 
į tautos valią^ su kariuomenės pagalba pravedė išvalymą, kuris užtikrino rev 
revoliucinį rėžimą. Ferrero be abejo perdeda rašydamas, kad "fašizmas, na
cizmas ir bolševizmas kilo iš balandžio mėn. 7 dienos rašto - to paslėpto 
rakto į XIX amžiaus istoriją". Tačiau pats išeities taškas turėtų būti es
minis ir svarbus. 1797 m. akcijose pirmą kartą aiškiai pasireiškia mintis, 
kad demokratija gali būti panaikinta demokratijos vardan. Valdanti grupė 
išeina iš to, kad jos valia reprezantuoja tautos interesus; ji toliau iške
lia, kad tauta - liaudis, jei ji būtų pakankamai apšviesta ir pastabi, tai 
turėtų savo-noruose atitikti savo interesus. 0 kada išreikštoji tautos va
lia - atsitiktina ir klaidinga - prieštarauja savo- interesams ir tom! savo 
"tikrajai"ir"teisingajai" valiai, turi-būti pirmoji pašalinama, o antroji 
- t.y. valdančios grupės nuosava valia - turi tapti viešpataujančia. Betgi 
aišku, kad tuomi kiekvienas legitimacijos pagrindas - su prievartos išimtimi 
mi - yra panaikinamas.

/ tęsinys sekančiame numeryje /
j

"ŠVIES A" eina kas mėnuo, Leidžia A.J.Sambūris "Šviesa". Red. adr.J 
Edv. Varnauskas, 3:t Johannesgatan 11, Uppsala, Sweden.
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IŠ PARYŽIAUS. TAIKOS KONFERENCIJOS UŽKULISIŲ.
Stalinas telefonu kalbasi gu Trumanu. Salia Jo įtemtai klausydamas sėdi 

Molotovas, Ką Ji g girdi iš Stalino, yra:
Ne... Ne... Ne... Taip... Ne... Ne... Ne... etc.
Molotovas, pokalbiui pasibaigus, neramus:
- Kas tai buvo, kad tu sakei taip?
Stalinas raminančiai:
- Nenuogastauk, Trumanas klausė ar aš girdžiu gerai.

• • ’OoOoo • • •
BUČKIS TAMSOJE.

•Velkamas Vyksta viename lietuviškame traukinyje karo metu.
Scena: pirmos klasės kupė.
Asmenys: Vokietis karininkas; lietuvis karininkas; viena sena dama ir( 

viena saldi mergaitė.
Traukinys Įeina 1 tuneli. Pirma pasigirsta bučkis, paskui stiprus 

pliaukštelėjimas. Niekas nieko nesako, bet kada kupė j; pasidaro šviesu, vo-r 
kietis sėdi su mėlynu paakiu.

Senoji dama galvoja: "Tai tikrai bravo mergaitė"!!
Mergaitė galvoja: "Keista, bučiuoja sena bobą, o ne mane"
Vokietis galvoja: "Tas lietuvis yra tikrai gudrus - Jis pavogė bučki, 

o aš nukentėjau".
Lietuvis galvoja: "Gerai apskaičiavau, - pabučiavau sau ranką ir nenur 

bausta. uŽTUrtn-u vokiečiui akį". Surinko Fum.
•»«oo0oo • • •

TIKRAS ATSITIKIMAS.
"Ar eisi 1 vėnią maudytis,Rymuti?" - klausiu 2,5 m, pabėgėlio. "Neisiu." 

-"0 kodėl tu nenori nusimaudyti?"- "Aš Lietuvoje maudžiausi."
• • ’ooOoo • • •

Poetas Sheridan’as, grįždamas iš nevykusios medžioklės, prie vieno prū
do, kuriame plauko antys, sutinka bestovinti vyrą. "Kiek Tamsta norėtumei, 
jei man leistumėte šauti i šias antis?"

Vyras pagalvojęs atsakė: "Pusę guineos."
"Sutarta"- taria Shedrian’as ir nušauna apie tuziną^ančių. "Aš manau, 

kad jus blogą biznį padarėte, mano mielas."- "To aš nežinau," abejodamas 
taria vyras, - "nes antys ne man priklauso."

• • «oo0oo« • •
Vienas kupinas entuziazmo jaunas rašytojas iš Čikagos, aiškina savo lei

dėjui, jog jis esąs pasiruošęs rašyti romaną ir JI .._Jam perleisti.
"Galiu sužinoti, kokios rūšies sis romanas turės būti?" mandagiai pak

lausė leidėjas.
"Ach, aš manau, kas nors panašaus 1 "Vargdienius", tik truputi links

mesni amo tone".
• • «oo0oo• • •

"Ach kokio Jūs esat vedę vyrai laimingi", verkšlena senbernis. "Jūs 
turite namus..1, turit kas jūs laukia...- štai matot - ir jūsų kambary dar 
yra šviesa..!" •

"Dar šviesa?!"- sušunka pavydimasis. "Tai nieko kito nelieka, kaip 
grįžti atgal 1 klubą."

• » »OO0OO • • • Surinko U.
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