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1947. IV .30.
Lietuvių Akademinio Jaunimo V.Europoje

ŽURNALAS Nr. 3/8/

DVASINIS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS

"Tuo metu, kai Tėvynėje likęs jaunimas kovoje žūtbūtinę kovą dėl tau
tos laisvės, lietuvių akademinis jaunimas užsienyje, Jausdamas atsakomybę 
prieš-savo brolių kraują, jungiasi 1 "Šviesos" sambūrį - dvasinės rezisten
cijos sąjūdį.'

/Šviesos" gairės, priimtos pirmame šviesiečių suvažiavime 
š.m. balandžio mėn. 11-14 d.d. Tubingen1* e /

Šiose eilutėse yra išreikšta viso idealistinio jaunimo ryžtas ir valia. 
Išblaškyti piktojo likimo, gyvenimo audrų nublokšti i tolimas, svetimas 
šalis, mes nekartą patyrėme svetimos duonos kartelį, nekartą matėme sumen
kę jusio, žvėrim pavirtusio, žmogaus darbų baisumus, nekartą jutome kaip 
svetima ir baisi mums nykuma veržiasi į'mūsų jauną sielą. Mes dairėmės, 
ieškojom. Laukėm paramos iš vyresniųjų savo brolių. Set nesulaukėm. Vieton 
to, kad Jie mums padėję ir mus sustiprinę, jie vilko mus į tarpusavio gin
čų chaosą, maitino mus susenzsiom, negyvom ir nerealiom idėjom. Dar dau
giau, murkdė mus savojo pykčio ir pesimizmo baloj...

Nuo amžių Jaunas žmogus miego laisvę, ilgėjosi audrų ir kovos. Negalė
dami tiesioginiai prisidėti prie savo kovojančių brolių krašte, mes pasiry- 
žome pradėti kovą čia, išeivijoj. Kovą ne su politinėm partijom ar srovėm, 
ne "dėl lovio", ne dėl išmaldos ar trupinių. Ne! Mes pasiryžome pradėti ko
vą su amžinu žmogaus priešu - su jo menkyste, su jo piktųjų jėgų pasireiš-
kimu.

Sąmoningai ar nesąmoningai, nekartą musų vyresnieji broliai stengėsi 
mumyse įžiūrėti bedievystės, ar kitokios piktos dvasios pasireiškimų. Kiek
vieną mūsų neatsargų prasĮtarimą ar išsireiškimą jie gaudė ir skaldė į 
tūkstančius gabalų ir leido į visas pasaulio šalis. Kodėl? Gal dėl to, kad 
mes aiškiai pasisakėme, kad mes nesirišame su jokia politine partija ar 
srove, tuo būdu mažindami joms prieauglį?

Pasiryžę eiti savitu keliu, mes pasijutome tvirtesni ir brandesni. Mu
sų giliu įsitikinimu, idealistinis lietuvių jaunimas, greit suvoks ir įver
tins savito kelio, kelio, vedančio arčiau prie žmogiškojo idealo, arčiau 
prie žmogaus dvasios galių išbujojimo, svarbą ir jį savarankiškai pasirinks

Dvasinis rezistencijos sąjūdis pasireikš ne tuo, kiek jame bus nariUj 
bet tuo, kiek jo nariai sugebės dvasioje augti, kiek jie parodys.kovotojis- 
kumo ir atsparumo, kiek gyvas bus ryšys ir kiek tampri bus jungtis su kovo
jančiu jaunimu krašte. . .

Šviesiečių suvažiavimas paskelbęs sambūrį dvasines rezistencijos sąjū
džiu, automatiškai įsijungė į kovojančių brolių tarpą. _ . _

Mūsų giliu įsitikinimu, kiekvienas šviesietis džiaugiasi šia jungtimi, 
bet kartu, stato sau klausymą kuo ir kaip Jis galėtų padėti savo broliams 
žūtbūtinės kovos lauke. Jis žino, kad nepakanka kovotojams vien tik m°Įali- 
nės paramos, kad kovotojų eilės retėja ir jos gali būti 7 Papil
dymų, todėl jis tariasi geriausiai šią didžiąją savanoriškai pasiimtą pa_ 
reisą. 1ei ils bus kiekvienu momentu pasiryžęs ir uinj.c.Uc.1 pasiruosęs sw 
ti ir papildyti kovojančių brolių eiles. Tik kantrybės ir ištvermes, o mu
sų eilė ateis!
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g v I S S A Nr. ?/8/ ..............        psl. 2

GALUTINAI FIKSUOTOS "ŠVIESOS” GAIRĖS'

■/priimtos pirmame švieslečių kongrese 
š.m.IV,11-14 d. TUbingen.e/

... Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi.

Akademinės Jaunuomenės Sambūris ’’ŠVIESA "

Tuo metu, kai Tėvynėje likęs jaunimas kovojo žūtbūtinę 
kovą dėl tautos laisvės, lietuvių akademinis jaunimas užsie
nyje, jausdamas atsakomybę prieš savo brolių kraują, jungiasi 
į ^ŠVIESOS” sambūri - dvasinės rezistencijos sąjūdį. Sambūris 
ryžtasi kovoti už laisvą Lietuvą ir lietuviškumo išlaikymą 
tremtyje, siekdamas išugdyti profesiniai išlavintą, visuomeni
niam darbui paruoštą, kultūringą ir dvasiniai atsparų žmogų 
•» asmenybę.

Tikslai

1, Ugdyti lietuvių Jaunuomenės tarpe laisvės meilę ir 
gilų humanišką patriotizmą, suderintą su žmonijos ge
rovės reikalavimais.

2. Ūgdyti^lietuvių jaunuomenės tarpe kultūringą bendra
vimą, žmoniškumą, solidarume,, asmens ir skirtingų 
pažiūrų gerbimą. .

J. Kelti lietuvių akademinio jaunimo dvasinės ir visuo
meninės kultūros lygį, orientuojantis į Vakarų pasau
lį ir ugdyti tos kultūros lietuvišką pobūdį.

4. Plėsti ir gilinti lietuvių akademinio jaunimo žinias 
apie įvairių kraštų kulturinį gyvenimą, visuomeninę 
santvarką, politinę, socialinę ir ūkinę organizaci
ją.

Ideologinė® gairės

1. Sambūris laiko žmogaus asmenį aukščiausia vertybe 
raclonalinlame pasaulyje. Pasaulėžiūrai susidaryti, 
žmogus turi visišką laisvę. Bet kokie įsitikinimai 
religijos atžvilgiu gerbiami.

2. Kiekvienas žmogus turi stengtis ugdyti savo asmenybę, 
aktyviai dalyvaudamas kultūriniame ir visuomeninia
me gyvenime.
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3. žmogus/ santykiaudamas' su kitu žmogumi, vadovaujasi 
artimo .meilės principu, jam padeda, gerbia jo asmenį

• - ir pažiūras.

4. Visa socialinė organizacija turi tarnauti žmogui 
kaipo asmeniui ir bendruomenės nariui, jo nepajung
dama totalitarizmui. Atskiras asmuo bendruomenės in
teresus stato aukščiau savo interesų, kai bendruome
nės tikslai sutampa su žmonijos siekimu užtikrinti 
žmogui laisvę ir gerbūvį.

5. Tinkamiausias žmogaus gyvenimo bendruomenėje sąlygas 
užtikrina demokratiniai principai. Bendruomenės orga
nizaciją, kuri tuos principus savo ideologijoje ar 
veikloje neigia, sambūrio nariai laiko sau priešinga.

6. Žmogus gali geriausiai išplėtoti savo pajėgas tik sa
vo tautoje. Kiekviena tauta turi teisę tvarkytis lais
vos, nepriklausomos valstybės pagrindais, derindama 
savo siekimus su tarptautinio solidarumo idėja.

7. Sambūris, kaipo kultūrinės ir visuomeninės saviauk
los .organizacija, nesiriša su jokia politine partija 
ar srove.

5



MIRUS
PETRUI. KREGŽDEI;

JO BROLIUI JOKŪBUI ESKILSTUNOJE IR JO SEIMAI 
AMERIKOJE SIUNČIAME GILIĄ IR NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAU
TĄ . '

’’Šviesos" Redakcija.

MIRĖ PETRAS KREGŽDĖ

S.m. .balandžio mėn, 23 d., va a 
nuvykęs Amerikon, staiga mirė taurus 
lietuvis patriotas, kovotojas už de
mokratines idėjas Petras 
Kregždė. Gimęs 1894 m.^sausio^ 
mėn, 1 d. Lyglaukiu km., Biržų valse, 
ir aps., nepriklausomoj Lietuvoj jis 
pastaruoju metu dirbo bankų srityje 
ir buvo žymus visuomenės veikėjas, 
kuris savo veikloje visados laikėsi 
teisingumo ir demokratijos principų. 
1944 m. vasarą jam kartu su šeima pa
sisekė pabėgti Svedijon, kur jis, gy
vendamas E skils tuno je, visą atliekamą 
nuo darbo laiką buvo pašventęs visuo
meninei ir kultūrinei veiklai vietos 
lietuvių tarpe. Tačiau savo veikloje 
Petras Kregždė nesiribojo vien lietu
viška išeivija. Jo jausmai ir mintys 
buvo nukreipti i kenčiančią tėvynę.

Petrui Kregždei mirus Lietuva 
nustoja dar vieno didelio lietuvio 
visuomenininko, kuris būtų_buvęs taip 
reikalingas Lietuvai atsikuriant.
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Juozas Krumlnas

B A L A D Ž APIE V A R N

Vakaras ateina. Tu rankas nuleidi. 
Sode tyliai, tyliai verkia tyluma. 
Ir šešėliai gula tau ant balto veido,. 
Ir lyg patį skausmą mėtai žodžius man:

Per upes ir kalnus ilgesys ateina.
Tu sakai - ateina - ir tada sunku.
Ir per vėją, rodos, girdi savą dainą, 
Ir matai per tamsą tėviškės laukus.

Ir atsiminimai tolimi linguoja, 
Ir aplink susėda - skaudūs ir pikti. 
Ir lėtai ateina akmeninėm kojom 
Ir į širdį sėda juoda neviltis.

-Ne, - sakau aš tyliai, - juk naktis praeina,
- Vėl žydės mums kartą tėviškės laukai,
-Vėl skambės tėvynėj mums tėvynės dainos,
- Patikėk, - sakau tau. - Netikiu, - sakai.

Ir tada kalbu tau: - Štai, žvaigždė vakarė, 
Mintimis tą žvaigždę tu pasiekt gali.
Už devynių upių, už kalnų, už marių 
Buvo, kartą buvo nuostabi šalis.

Ten rymojo medžiai, lyg statulos žalios, 
Švelnios nendrės linko upių vandenuos. 
Ir visi vadino šitą gražią šalį: 
Lino žiedo kraštas, mėtos dyvinos.

Ten plušėjo žmonės po dirvas ir smėlį, 
Sėjo žiemkentei! klonyje lygiam.
0 dainų dainelių buvo gražumėlis - - - 
Pasakos gyveno žingsny kiekvienam.

V 1 E S A Nr, 3y8//
___ psl» 5
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Nuo gėlių'ten rasų barstė, švelnus vėjas, 
Paryčiais kvepėjo diemedžiai žali .
Griuvo piktas karas. Žiaurūs priešai ėjo. 
Ir verksmu.pakvipo nuostabi šalis.

Žiaurūs, priešai- ėjo,- žalias pievas mynė. 
Negailėjo vaiko, motinos senos.
Bėgo žmonės-, slėpės girių tankumynuos, 
Ir nutilo aidas žodžio ir dairios.

Ir paliko upės, krauju nusidažę, 
Ir neišvartyti liko pradalgiai.
Griuvo senos pilys, krito miestai gražus, 
Lenkės ligi žemės sodai ir rugiai.

Žiaurūs priešai ėjo - krašte džiaugsmas mirė.
Nečiulbėjo^paukššiai ežerų krante. 
Ir bijojo žmonės ten išeit iš girių, 
Žvalgėsi į slėnį - ir bijojo ten.

Tylėjo.Vargonai tuščioje bažnyčioj, 
Varpinė tik kilo sodų pilkumo j.
Nekukavo gegė paupių žilvičiuos 
Ir negrįžo žmonės iš miškų namo.

Vakaras nutilęs kartų suko' sparnų 
Ir nepalytėjo klonyje žmonių. 
Varpinėn aukštojon atplasnojo varnas, 
Sunkiai skridęs kelių upių devynių.

Ilgai skraidė varnas klonyje ir krankė, 
Kranksmas jo skambėjo nuojauta sunkia. 
Neieškojo varnas tenai baltos rankos - 
Jisai suko lizdų varpinės stoge.

Išsisklaidė priešai ten po slėnį visų, 
Vyto vasarojai, žemė ir daina.
Vakaro šešėliams vienų kartų tvystant 
Atlėkė pas Varnų jo tamsi žmona.

fejo dienos, bėgo, upių vandens plaukė.
Samana šakojos. girioj ant akmens.
Žmonės tankumynuos laisvės ženklo laukė • 
Kad pakils tuoj kraštas ir laisvai gyvens.

5 V I E- s A Hr. 3/8/ pel. 6
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Slėny lėkė vėjas, dulkių stulpą suko, 
Ir nebegalėjo ten gyvybės rast. 
Susilaukė varnas klykiančlo varniuko - 
Tik jo džiugus klyksmas lėkė per girias.

Dienos ėjo pilkos. Saulė nesirodė.
Ir naktis užstojo - ir audra šiurpi: 
Debesys dundėjo sunkūs^ir pajuodę, 
Sudejavo akmens griaudžiai paupy.

Išsigandęs varnas šalia lizdo krankė. 
Vėjas šiurpiai švilpė pilkam suotemy. 
Varpinė pasviro, tarsi skausme rankos - 
Ir varniukas krito vėjuje žemyn.

Kai išaušo rytas - Vėjas nesisuko.
Debesys nuėjo dangumi tolyn.
Ir pamatė varnas kritusį varniuką 
Varpinės papėdės.purvinam smėly.

Suklykė tik Varnas, sielvarte pakirdęs, 
Varpinėn įskridęs pro sausus medžius.
Snapu apkabino storą varpo virvę
Tr ją įsiūbavo sielvartu didžiu,

Tąjį rytą girioj atsibudo žmonės.
- Girdit] Skamba varpas! - šaukė jie tada. 
Ir iš girių plaukė nemunais į klonį.
Vėl gyvent išėjo ten visa tauta.

Lietuva tėvyne, gimtas mano krašte, 
Tu žiedu žydėjai skaisčiai ir gražiai. 
Ar Tau nepabodo girios dalią nešti, 
Tankumynuos slėptis ir nebeišeit ?

Vėl siaubingi priešai tau galanda kirvį, 
Tu viena suklupus nevilties krante. 
Kas, tėvyne mano, patrauks varpo virvę, 
Kad skambėt pradėtų, laisvės Varpas ten ?

Šviesa Kr. 3/8/ ps1 • 7,
Į

9



ŠVIESA Nr. J/8/.psl^

... TU - DIDVYRIŲ, ŽEMĖ

Ne, tai-nėra svaidymasis aukštais žodžiais ir tuščias gyrimasis; mū
sų maža tauta, apsigyvenusi galiūnų take, nuolat visi ems^.kl tūnanti, nuolat 
puolama, kankinama, skriaudžiama, - gali visais laikais šviesti daug skait- 
lingesnėms ir laimingesnėms 'bendruomenėms kilniu savo pavyzdžiu. Nežiūrint 
sunkiausių aplinkybių, nepaisant- nepalankiausios materialinių jėgų^persva- 
ros, lietuvių tautoje visada atsiranda, dešimtys ir šimtai vyrų, ryžtingai 
ir nieko nebojant stojančių 1 nelygią kovą už tautos laisvę ir jos šven
čiausias teises. Narsuolis tas, kas drįsta pasipriešinti, nemirštamų idea
lų Vardan, nepalyginamai didesniam priešui; kas toje žūtbūtinėje pasiprieši
nimo kovoje be atodairos aukoja viską, ką turi - jėgas,sveikatą, gyvybę - 
tas didvyris. ’ '

Juozas Rudokas - tai vardas, niekad neišdilsiąs iš^musų širdžių ir 
iš mūsų tautos istorijos lapų. Tai vardas žmogaus, parodžiusio kovoje prieš 
Lietuvos priešus, už tautos laisvę, tiek nenugalimos energijos, tiek viso
kias įsivaizduojamas ribas peržengiančio pasišventimo, ir, galų gale, ati
davusio jai savo gyvybę. v .

Turime grįžti į tuos laikus, kai musų žemę tebemindziojo sunkus na
cių okupanto batas. Rudmarškiniai ne tik medžiaginiai alina tautą, bet kė
sinasi į jos gyvybę. Pirmoje eilėje taiko į mūsų jaunimą, stengiasi įtrauk
ti Jį į savo karinę mašiną, panaudoti, kaip kanuolių mėsą tam, kad "ponų 
tauta" galėtų pavergti visą pasaulį. Kalba apie "Naująją. Europą", apie na
ciškąją "laisvę".

Tautos gyvybės sargyboje dieną-naktį' budintiems laisvės kovotojams 
aišku; pirmas efektingas ginklas prieš nacių užmačias - tai gera, tiksli 
ir greita tautos informacija. Bet kaip vykdyti tą informaciją, neturint be
veik jokių, arba turint tik visai primityvias priemones? Be atvangos dir
bant, spausdinami ir platinami Laisvės Kovotojų Sąjungos hektografuoti biu
leteniai, tačiau jie - tik menkas lašas jūroje. Būtinai reikia spausdinto, 
periodinio laikraščio, kuris pasiektų plačiąsias mases. Bandoma tai vykdy
ti, technišką darbą atliekant - su milžiniška rizika - viešose spaustuvėse. 
Kaip įsigyti savo spaustuvę?

Laisvės kovotojai sužino, kad vokiečių valdomo 'Spaudos Trusto^ san
dėliuose yra spausdinimo mašina, tiesa, gana primityvi, bet jau leidžianti 
žymiai praplėsti ir pagreitinti darbą. Kaip, ją išgauti? Rizika - aukščiau
sio laipsnio; sandėliai saugomi dieną ir naktį.

Tačiau, kur yra drąsos ir pasiryžimo, visada atsiranda išeitis. Spau
dos Trusto patikėtinio - vokiečio - biure dirba vienas laisvės kovotojas. 
Jis, pietų pertraukos metu, perduoda Juozui Rudokui sandėlio raktus, išė
męs juos iš patikėtinio stalčiaus. Rudokas nuvažiuoja vienas vežiku į san
dėlį, prisistato ten^ kaip trusto tarnautojas, įsikelta /sargybinių padeda
mas!/ spausdinimo masiną į vežimą, ir - tai pačiai pietų pertraukai dar ne
sibaigus, raktai vėl guli patikėtinio stalčiuje. Tik nepaprastos, akiplė
šiškos, drąsos, iki kraštutinumo išlaikyto šalto kraujo dėka, šis žygis_te- 
galėjo pasisekti. 0 jo rezultate - spaustuvė laisvės kovotojų rankose,tūks
tančiai spaudos egzempliorių sklinda po Lietuvą, įspėdami tautą apie jai^ 
gręsiančius pavojus ir nurodydami tikslingiausius kelius priešintis priešo 
užmačioms. ■ •

Vieną 1944 metų pavasario sekmadienio rytą,^radijo klausytojai, besu- 
kinėdami savo aparatų kondensatorius,- netikėtai išgirsta: " Alio, alio,čia 
Laisvosios Lietuvos radijas!" Šiandien dar sunku net įsivaizduoti, kiek 
reikšmės turėjo šis lietuviškos rezistencijos balsas krašto moralės sustip
rinimui ir - kas ne mažiau svarbu - kovojančios Lietuvos prestižui užsie
nyje! /jis buvo puikiai girdimas pvz, Švedijoje, ir kt./ Tai juk buvo vie
nintelis rezistencijos radijo siųstuvas visame Pabalti jų ir tolimesnėse 
rytų erdvėse, o kai kurių užsienio diplomatinių misijų narių pareiškimais
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Šviesa Nr.- 3/8/_____ ____________________ ,_______ 1.___ _______________ psi. 9

- net vienintelis, tam tikru metu, visoje Europoje.
Ir štai, vieną dieną, dėl nuolatinių gestapo .persekiojimų, atsistoja- 

jama prieš dilemą: arba atsisakyti šios galingos kovos ir propagandos prie
monės, arba aprūpinti ją nepriklausomu elektros energijos šaltiniu, nesi
naudojant viešu tinklu. Čia, su sau Įprastu nedvejojiflu, į darbą vėl šoka 
Juozas Rudokas. Jis, drauge su astuoniais' laisvės, kovoto jais, aprengtais 
policininkų uniforma, pagrobia iš stipriausiai ir ypatįngaibbudriai gestapi-7 
ninku saugomos Kauno geležinkelių stoties atsargini galingą elektromotorą. 
Laisvasis radijas gali veikti ir toliau. -

Čia - tik.pora banaliais žodžiais atpasakotų epizodų. 0 kiek jų buvo 
pasišventimais ir pavojais nusėtoje Btudoko veikloje?. Į, sį klausimą tegalės 
kada nors atsakyti rezistencinių kovų laikotarpį tyrinėsią istorikai..Šian
dien mūsų pareiga - išlaikyti šio didvyrio vardą ir perduoti jo atminimą 
tiems, kurie eis po mūsų.

Visiškai savęs netausodamas, ir dažnai nepaisydamas net elementaris- 
kiausių savisaugos priemonių, Juozas Rudokas ne kartą buvo gestapininkų 
auka. Suimamas, kalinamas, paleidžiamas; vėl suimamas, kankinamas; mušamas 
1 padus, kabinamas palubyje, elektros prosu deginamas - Juozas Rudokas 1 
visus savo kankintojų ir tėvynės engėjų klausimus teturi vieną atsakymą: 
"Nežinau". Nei vienas kovos brolis nėra kritęs dėl jo neatsargaus žodžio,- 
nei viena kovos priemonė nepateko priešui į. rankas dėl jo prasi tarimo. Ne
suteptos atminties didvyris.

Pagaliau gestapo, nors ir neturėdama tikslių įrodymų ir neišgaudama 
prisipažinimo, bet teisingai jausdama šio vyro reikšmę.lietuviškajai rezis
tencijai, Juozo Rudoko nebepaleidžia. Po balsių, bet nieko neatsiekusių, 
kankinimų, jis vežamas 1 Vokietiją, virtusia didele, baisia koncentracijos 
stovykla. Katorgos darbas, kankinimai, maisto stoka, visiškai palaužia iš
vargintą Juozo Rudoko organizmą - ir jam nebėra vilties sulaukti naujo gy
venimo aušros. Bet jokie vargai neatima iš jo svajonės apie gražios, lais
vos, demokratiškos Lietuvos atstatymą; jei ne jis, tai bent kiti jos su
lauks. ‘ v

Fronto judėjimai nepalieka vietoje net mirti pasmerktųjų. Perleidzia-t 
me žodį paskutiniųjų Juozo Rudoko dienų akivaizdiniam liudininkui: " Ir 
vėl prasideda sunki kelionė - Landsberg-Berlin-Bayreuth. Jo išvargusiam ir 
žaizdotam kūnui prie tokios menkos aprangos^vasario mėnuo yra nepakeliamas. 
Keliolika dienų vežami šlapiame baidoke ir šaltame prekiniame vagone, gau
dami maistą kartais į trečią dieną ir to paties labai mažai. Pasiekiamas 
Bayreuth. Nors Juozas visai silpnas, vistiek varomas kartu su kitais 1 dar
bą. Mes visi jaučiam ir žinom, kad amerikiečiai - čia pat. Juozas irgi su
kaupia visas jėgas, kad tik išsilaikyti iki išvadavimo. Išvadavimas ateina. 
Mes visi su didžiausiu džiaugsmu jį sutinkam. Juozas taip pat džiaugiasi, 
tik jo akys atrodo kažkaip išblėsusios, be jokio gyvumo. Amerikietis gydy
tojas patikrina sveikatą. Blogai. Šaukiamas gydytojų konsiliumas,. Juozas 
išvežamas į sanatoriją. Ten pagulėjęs porą savaičių 1945 m. gegužės 20 d. 
miršta"../ Povilas Žičkus, "Mūsų KeliasNr.22,1946.VI .6 d.,Dillingen a.d.D./

Didvyriais turtinga Lietuvos istorija. Vaidilos, kariai, atgimimo 
dainiai, knygnešiai, savanoriai., rezistentai. Ir iš plačios pilkųjų didvy
rių masės aukštyn vulkanais trykštančios asmenybės.. Juozas Rudokas įamžin
tas geroje draugėje.

Didvyris, net ir žuvęs, tebetarnauja tautai: jo kilnus vardas, kars
tas pavyzdys ir šviesi atmintis mus kelia, drąsina, ugdo, ir veda-į tą 
tikslą, kurio įsikūnijimo jam nebuvo lemta sulaukti.
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MERGAITEI

Sakyk, kuom būrei, kuom žavėjai, 
Kuom viliojai širdeles,
Kad ir paukščiai, girios, vėjai 
Verkia ilgesiu tavęs?..

Gal motulė tau pasakė 
Didžią paslaptį širdies?- 
Gal radai Joninių naktį 
Raktą burtų paslapties?..

Gal ramunės balto žiedo 
Meilės iščiulpei sultis?- 
Gal mėnulio - diedų diedo- 
Išskaitei slapčias mintis?

Gal dievų slaptingą bylą 
Tyliai praskleidi nakčia?.. 
Angelai gal būt prabyla. 
Tavo lūpom paslapčia? -

Jei taip paslaptį atspėčiau 
Pasakytum jų kelias, 
Gal ir aš tada mokėčiau 

vilioti širdeles?!

A.Meški s.
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I, LIETUVIUS PABĖGĖLIUS ŠVEDIJOJE

1946 m. vasarą, paskelbus rinkimus' Į BALE Komitetą Švedijoje, mes 
sutikome būti įstatyti kandidatais tikėdamiesi, kad visų' lietuvių pabėgėlių 
Švedijoje demokratišku būdu išrinktas šalpos komitetas, gaudamas teisę 
BALE instrukcijų ribose savarankiškai skirstyti pašalpas bei stipendijas, 
galės teisingiau ir objektyviau spręsti BALE skiriamų lėšų paskirstymą 
lietuviams pabėgėliams Švedijoje, ne kaip tat buvo galimaįdaryti rinkto 
šalpos komiteto neturint. Mes, didžiuma balsų Komitetan išrinkti ir BALF 
Valdybos patvirtinti, pasiėmėm tuo pačiu moralinę atsakomybę už teisingą 
ir bešališką pašalpų bei stipendijų skirstymą prieš pasitikėjimą mums 

pareiškusius lietuvius pabėgėlius Švedijoje. Šito moralinio įsipareigojimo 
vedami me 1946 m. gruodžio mėn. 15 d. savo veiklą pradėjome ir, nors ge
rokai pasunkėjusiose finansinėse sąlygose, sutartinai vykdėme.

Tačiau pastaruoju metu paaiškėjus, kad BALF Valdyba visiškai ne
kreipia dėmesio į raštu išdėstytus motyvuotus BALF Komiteto Švedijoje pa
geidavimus liečiančius Komiteto veiklą apskritai, atima jam teisę pačiam 
spręsti individualaus stipend!jų paskirstymo klausimą, tuo susiaurindamas 
Komiteto, kaip visuomeninės institucijos kompetenciją, ir yra davęs parė
dymą Komitetui vykdyti su objektyvumu prasilenkiančius nurodymus, mes, 
skaitydami, kad tat"nėra suderinama su moraline musų atsakomybe prieš mus 
rinkusius lietuvius pabėgėlius Švedijoje ir nenorėdami savo vardu tokius 
BALF sprendimus dengti, nutarėm individualiai atsiimti atsakomybę uz neob
jektyvius sprendimus, nuo š.m. balandžio mėn. 13 d. pasitraukdami iš BALF 
Komiteto Švedijoje. Nuo tos pat dienos mes nelaikome save atsakingais už 
tolimesnius BAL?"Komiteto Švedijoje sprendimus.

_____ /pasirašė /_______  
Dr.Algirdas Vokietaitis, 
buv.BALF K-to pirmininkas

Dr.Vilius Vileišis, 
buv.BALF K-to vicepirm.

Jokūbas Kregždė, 
buv.BALF K-to se

kretorius
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PASAULINES SPAUDOS ATGARSIAI APIE ANTISOVTETIŠKA. REZISTENCIJA 
LIETUVOJ

Be paskutiniais mėhęesiais- Pa
saulinėje spaudoje pasirodžiusių 
paskirų nuotrupų apie rezistencinį 
sąjūdį Lietuvoj, plačiau prie šio 
klausimo sustojo plačiausiai Šve- 
dijoje skaitomas laikraštis "Dagens 
Nyheter" ir vienas rimtesnių JAV 
politiniai - kultūrinis savaitraš
tis "Time",

"Dagens Nyheter" savo š,m .kovo 
18 d. numeryje, užsienio žinių pus
lapyje, padėjo inicialais V.L.B. 
pasirašytą straipsnį "Litauen under 
Sovjet" /Lietuva po Sovietais/. Tai 
jau iš eilės antras straipsnis tame 
laikraštyje /žiūr."Šviesa" 1947 m. 
Nr.2/. Straipsnyje aprašomas akty
vus rezistencijos sąjūdis Lietuvo
je prieš sovietų okupantą, pabrė
žiant faktą, kad 1944.1946 m. lai
kotarpy kovose yra žuvę apie 9000 
partizanų ir apie 23.000 civilių. 
Tuo pačiu laikotarpiu yra deportuo
ta apie 100.000 lietuvių, Toliau 
aprašoma tų deportavimų paskirties 
vieta - Varkuta. Straipsnio centre 
yra aprašymas žiaurių rusų priemo
nių prieš aktyviąją lietuvišką re
zistenciją ir jos šeimos narius. 
Čia minimas Bartašiūno įsakymas ir 
įvairios NKVD provokacinės priemo
nės prieš partizanus. Straipsnio 
gale pažymima labai stipri Lietuvos 
Lenkijos sienos apsauga, kuri turi 
tikslą sutrukdyti Lietuvos gyvento
jų sąlytį su "rytietiškai demokra
tiška" Lenkija.

"Time" š.m. balandžio mėn,14d. 
padėjo gan platų straipsnį " The 
Baltics", kuriame aprašo dabartinę 
Pabaltės valstybių padėtį. Straips
nio centre stovi Lietuvos padėties 
ir jos pasipriešinimo sovietiškam 
okupantui aprašymas. •

Skyriuje "The Steel Curtain" 
/Plieninė uždanga/ rašoma: "Vienas 
lietuvis pastaruoju metu pareiškė: 
mes nekalbam apie geležinę uždangą, 
nes tai nepakankamai stiprus išsi- 

:reiški?-:s‘. ’.ūsų.kraštas randasi už 
plieninės uždangos". Toliau, skyriu
je’ "Varkuta Is the:Name"/Vardas yra 
Varkuta/ rašoma:"Prieš plieninei 
uždangai nusileidžiant Pabaltės kraš
tų gyventojai buvo žinomi pasauliui 
kaip civilizuoti žmonės ir geri u- 
kininkai, kurie mokėjo kovoti, kad 
išgauti vaisių iš nederlingos jų že
mės... Dabar gi tylus Lietuvos miš
kai slepia kietus ,miško brolius’, 
t.y. antirusiškos partizanus...^ 
Estai, latviai ir lietuviai didžia
vosi savo maža, skirtinga kultūra. 
Dabar gi yra likusi tik saujelė 
teatrų, kurių didžiuma rusiški ir 
žmonės neturi ūpo juos lankyti.

Pabėgėlis pasakoja: , 1946 m. 
birželio 13 d., tai buvo Vilniuje, 
aš savo akimis mačiau 3.000 vyrų 
gabenant iš centralinio kalėjimo į 
centralinę stotį. Jie turėjo būti 
gabenami į Sibirą. Kaip ir visur 
kitur, rusai valdo per politinį te
rorą. Lietuvis pabėgėlis pasakoja: 
, Aš žinau, kad jums gal keistai 
atrodo faktas, kad mums, kurie pa
bėgome į Lenkiją, tas kraštas atro
do palyginamai nepaprastai laisvas 
ir demokratinis, apie kurį mes galė
tume svajoti , Mūsų gi miestuose 
darbuojasi MGB /ankstyvesnė NKVD/: 
kiekvienas kvartalas yra kontroliuo
jamas MGB pono su filialėmis kiek
vienam name. Kiekvienas namas turi 
po vieną MGB informatorių. Informa
toriai kontroliuoja vienas kitą... 
Sibiro baimė yra visuotina? "

Toliau, remiantis to paties 
pabėgėlio informacijomis, aprašoma 
Varkuta ir.jos "įrengimai".

Skyriuose "The Limit Elite" 
/Ribotas elitas/ ir "The Sovjet^ 
Barons" /Sovietų baronai/ aprašo
ma Pabaltės ekonominė, ūkinė ir 
socialinė padėtis.

Straipsnis baigiamas taip: 
"Gyventojų didžiuma /išskyrus par
tizanus ir tuos, kurie sugebėjo
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pabėgti / sunkia širdimi akceptuoja 
savo likimą. Jie žino, kad nors Va
karų sąjungininkai formaliniai nėra

____________ _______ __________ .____ psl .13 

pripažinę rusų esimo pakaitėj e , 
tačiau rusai vis tik ten palieka."

T - is.

"TYLĖJIMAS REIKŠTI BAILUMĄ"

Tokia antrašte Šveicarijos sos
tinėje Berne plačiai skaitomas dien
raštis "Berner Tagblatt" paskelbė 
kovo mėn. pirmomis dienomis vedamąjį 
straipsnį apie Pabaltijo valstybes. 
Straipsnyje iš pat pradžių pastebi
ma, kad tos tautos yra Sovietų Rusi
jos pavergtos, tad beveik vienu me
tu su estais švenčiama Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukaktis 
šiemet buvo gedulo diena. Nurodęs, 
kad Pabaltijo tautos buvo paglemž
tos Stalino - Hitlerio kolaboraci
jos pasėkoje, laikraštis išveda, kad 
Pabalti jis esąs suaugęs su Europa . 
Todėl jo okupacija sudaro nuostolį 
visai Europai.

Visas Pabaltijo tautų dvasinis 
gyvenimas vyko lygiagrečiai su vy
raujančiomis Vakarų Europos idėjo
mis, tuo tarpu kai Rusija liko tų 
idėjų nepaliesta. Pav., reformacija 
Rusijoje nerado jokio atgarsio, tuo 
tarpu kai Martyno Liuterio mokslas 
trumpu laiku paplito iki Narvos ir 
Helsinkio. Lietuvoje Katalikų Bažny
čia atkovojo savo senas pozicijas, 
bet ten pasiliko ir reformatų. Bib
lija buvo išversta į latvių ir estų 
kalbas švedų karalių iniciatyvos, 
dėka. Karalius Gustavas Adolfas įs« 
teigė 1632 metais Tartų /Dorpato/ 
universitetą. Rungtyniavimo pasėko
je tarp protestantų ir jėzuitų atsi
rado religinė literatūra. 1579 m. 
jėzuitai Vilniuje įsteigė akademiją, 
kuri vėliau išaugo^į universitetą 
/ją rusai paskum uždarė/. Viso šito 
dvasinio judėjimo Rusijoje nerasime 
nė žymės. Jau tatai parodo, kad pa-^ 
baltiečiai savo gyvenimą remia visis 
kai skirtingais pamatais. Jų kalba 
skiriasi nuo rusų, jų tikyba nėra 
ta pati, kaip rusų; jų išauklėjimas 
yra kitoniškas, jų dvasinė būsena 
skirtinga. Vienu žodžiu, Pabaltijo 
tautos priklauso Europai,

Toliau laikraštis atpasakoja pabal- 
tiečių kančias Rusijoje okupacijoje 
Vien iš Lietuvos 1944-1946 metais 
išdeportuota Rusijos gilumon apie 
150.000 žmonių, į Lietuvos miestus 
atgabenami rusai, dažniausia mon
golai. Vietiniai gi gyvento jai, 
kaipo priešingi bolševikiniam reži
mui, išsiunčiami. į Sibirą išvežami 
vis nauji moderninių vergų transpor 
tai. Išdeportuojami ne tik vyrai, 
bet ir moterys bei vaikai. Kasmet 
šių vergų miršta 35-40 nuošimčių. 
Kai kuriose vietovėse jie tegauna 
po vieną litrą vandens į dieną. Gy
vendami primityviuč'se barakuose, 
tremtiniai dėl siaučiančio šalčio 
nenusirengia nė naktį. Žmonės žūsta 
nuo bado, šalčio ir ligų. Ne mažes
nis yra dvasinis skurdas.

Dar pastebėjęs, kad Pabaltyje 
vis dar vyksta atkakli partizaninė 
kova, laikraštis stato klausimą: 
už ką kenčia Pabaltijo tautos?.Tuo 
tarpu pasaulis tyli. Kai kada ima
ma net žavėtis Rusijos "laimėjimais 
Kazakstane, Sverdlovske ir iš viso 
už Uralo. Bet už tuos"laimėjimus" 
aukojamos žmonių gyvybės.

U - s.

AR TIESA LIKS TIESA ?

Klausia Ciurichzo dienraštis 
" Die Tat" š.m. balandžio mėn. 3 d. 
plačiame straipsnyje apie Pabaltijo 
likimą ir trijų mažų tautų kovą uz 
savo laisvę .

Toliau laikraštis primena, kad 
šios tautos neturi jokių galimybių 
pranešti apie save is^už geležinės 
uždangos. Laikraščio žiniomis šiose 
tautose vykstanti žūtbūtinė kova su 
nelygiu priešu, bolševikiškuoju
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okupantu, kuris stengiasi šias ma
žas tautas- tiek fiziniai tiek mora
liniai sugniuždinti.

- Baltijos klausimas turįs pa
rodyti, kiek Vakarų pasaulyje yra. 
idėjos už kurią buvo kovota ir au
kotas!, - sako laikraštis.

Toliau jis smarkiai kritikuoja 

t.v. "realistus", kurie patys naudo
damiesi visais gyvenimo patogumais, 
šaltai ir abejingai žiūri kaip žūsta 
valstybės ir išniekinamos tautos.

- Ar galima tylėti ir piršto 
nepajudinti, kai Pabaltijo tautos 
šaukiasi pagalbos prieš nugrimsiant 
į -tamsią nežinią? - baigia "Die Tat".

V' Ė PIJA'

BALF °o Komiteto Švedijoje krizė

Š.m. balandžio mėn. 13 d. atsis
tatydino BALF *o Komiteto Švedijoje 
pirmininkas Dr.A.Vokietaitis, vice
pirmininkas Dr. V.Vileišis ir sekre
torius J. Kregždė. Iždininkas gyd. 
Petrauskas ir narys Ig .Kazlauskas 
liko ir toliau savo pareigose.

Atrodo, kad lietuvių pabėgėlių 
išrinktas BALF>o^Komi tetas nuo pat 
savo veikimo pradžios nesutarė prin
cipiniuose klausimuose su buv. 
BALF4o įgaliotiniu Dr. A.Starkum, ir 
vėliau,'’’su BALF5, o Centru.

Reikia manyti, kad atsistatydinę 
asmenys turėjo pakankamai rimtų ir 
svarbių priežasčių, kurių pašalini
mas ne nuo jų priklausė.

Mūsų giliu įsitikinimu svarbiau
sia priežastis, yra ta, kad BALF*o. 
organizacija nesilaiko demokratinių 
principų, kurie visuomeniniam, d 
ypač šalpos dars-e, yra būtini. Ir 
kad šalpos darbai, kuris tvarkomas 
vieno asmens ar vienos kurios nors- 
'’rūpės, bus amžinu erzSliu ir ris- 

'i- •• J ltd r* u neln i-iės ištirtų -lie
tuvių ta r p-a o

VOKIETIJĄ
Pirmasis Šviesiečių Kongresas 

TŪbingen.e

Š.m. balandžio mėn. 11-14 d. 
įvyko pirmas šviesiečių atstovų su
važiavimas. Suvažiavo 34 atstovai, 
atstovavę 340 šviesiečių. Dalyvavo 
tik iš Vokietijos skyrių. Šviesie- 
čiai gyveną Prancūzijoje, Šveicari
joje ir Švedijoje, negalėdami daly

vauti asmeniškai, sveikinimus atsiun
tė raštu.Suvažiavimas praėjo charak
teringame "Šviesos" ženkle. Gyvos 
diskusijos, naujos idėjos, nauji ke
liai. Po ilgų diskusijų suvažiavi
mas galutinai fiksuoja ideologines 
gaires ir skelbia "Šviesos" sambūrį 
savita, nepriklausoma jokiai politi
nei srovei, organizacija. Be to su
važiavimo dalyviai nutaria kviesti 
visą idealistinį jaunimą, solidari-^ 
zuojant lietuviško jaunimo kovą kraš
te, į dvasinės rezistencijos sąjūdį.

Išrinkta pirmoji Centro Valdyba, 
kurią sudaro: M.Jasaitis, Bitkuni- 
gis, Gureckas, Valaitis ir Jurkštas.

P .

K - a & "Varpąs" Vakarų Vokietijoje

Valstiečių liaudininkų pastan
gomis Vakarų Vokietijoje atsikūrė 
"Varpo" Korporacija, kuri ryžtasi 
gana sunkiose sąlygose tęsti ir 
skleisti akademinio jaunimo prieaug-
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-lyje senas ir gražias "Varpo" idė
jas .

K - as.

Centrinio Baltų Studentų Komi
teto Komunikatas

Lietuvių, Latvių ir Estų Centri
nės Atstovybės aptarę 'bendradarbiavi
mo galimumus ir peržvelgę dabartinę 
savo buities dalią, nutarė:

a/ Vieningai siekti savo padė
ties pagerinimo.

b/ Stiprinti baltų studentų tar
pe kultūrinius ryšius.

c/ Gyviau santykiauti su kitų 
tautų studentija, supažindi
nant ją su savo pagrįstais 
siekimais ir neginčijamomis 
teisėmis. Šiems tikslams siek
ti yra sudarytas Centrinis 
Baltų Studentų Komitetas. •

M.K.

Apie Lietuvių Tremtinių Teatrą

Kalbant apie dabartinį Lietuvių 
Tremtinių Profesionalų Teatrą, pir
miausia, be abejo, reikia trumpai 
apibūdinti sąlygas, kuriose aktoriams 
tenka dirbti, nes nuo jų didžia da
limi priklauso ir patys darbo rezul
tatai, o taip pat ir visi užsimoji
mai .

Beveik kiekviena stovykla turi 
didesnę ar mažesnę salę. Taigi, sce
na lengviau atrandama ir, rodos, be
lieka tik vaidinti. Deja, čia kaip 
tik ir iškyla visa eilė sunkumų. Iš
trėmime dabar yra per 20 diplomuotų 
dramos aktorių, kurie tačiau išsi- 
žarstę po visas tris vakarines zonas. 
Laiku nebuvo susirūpinta jų sukonden- 
savimu į vieną vietą. Dabar jau per 
vėlu. Norint persikelti iš vienos 
stovyklos į kitą, reikia specialių 
leidimų, kurie nėvisada lengvai gau
nami, o beto, visos stovyklos perpil
dytos ir todėl net^prie geriausių 
norų negali naujų žmonių priimti.

Taigii dėl šių ankščiau nenuma
tytų priežasčių aktoriai buvo pri
versti susi skaldyti į smulkesnius 

vienetus.
Bene pirmasis darbą pradėjo

_ Psl. 15
Augsburgo Lietuvių Profesionalų 
Dramos Kolektyvas vadovaujamas 
Vilniaus Dramos- Teatro aktoriaus 
J .Palubinsko . Šiam kolektyve yra 
aktorių beveik iš visų Lietuvos 
teatrų - pradedant Kauno, Vilniaus 
drama ir baigiant komišku Jaunimo 
Teatru. Per metus laiko augsbur- 
giečiai jau davė keturias premje
ras - K.Inčiūros "Vincą Kudirką", 
verstinius veikalus - "Pirmąjį 
skambutį", "Kaip jums patinka", o 
taip pat komedijų vaikams "Melagė
lį". Dabar galvojama apie V.Krėvės 
"Skirgailą? ir ruošiamasi net ke
turioms premjeroms.

Truputį vėliau savo pirmuosius 
žingsnius pradėjo Detmoldo "Aitva
ro" trupė, vadovaujama H.Kačinsko. 
Ji taip pat susideda iš profesio
nalų ir jos eilėse randami įvairių 
Lietuvos teatrų atstovai. Premje
rai buvo pasirinkta A.Rūko ištrė
mime parašyta pjesė "Bubulis ir 
Dundulis", kuri susilaukė didelio 
visuomenės pritarimo ,

Dėl pasunkėjusių gyvenimo sąly
gų - anglų zonoj maistas sulygin
tas su vokiečių - apie tolimesnius 
"Aitvaro" planus beveik nieko ne
girdėti .

Be šių dviejų profesionalų tru
pių dar tenka suminėti naujai or
ganizuojamą St.Pilkos kamerinio 
pobūdžio kolektyvą^ kuris tačiau 
dar tik ruošiasi išeiti į rampos 
šviesą.

Šalia profesionalų, be abejo, 
dirba visa eilė mėgėjų. Pajėgesni 
iš jų - Hanau "Atžalynas" /atšven
tęs vienerių metų sukaktį/, Kąsne
lio, TTUpzburgo ir Ravensburgo tru
pės, kurios taip pat sielojasi dėl 
lietuvių sceninio meno pažangos ir 
jo naujų laimėjimų.

Tremtinių teatralų darbas rei
kalauja nepaprastos energijos ir 
pastangų. Normaliomis gyvenimo są
lygomis scenos menininkai papras
tai turi savo institucijas, kurios 
jiems viską parūpina. Jiems gi pa
tiems belieka tik kurti. Dabar 
priešingai - aktorių gyvenimas iš
stato sunkiems patvarumo bandymams, 
jam viskuo reikia pačiam rūpintis: 
dekoracijom, kostiumais, veikalų 
vertimais. Pagaliau, ir pats dar-
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- bas neretai šaltose nekūrenamose 
salėse taip pat reikalauja nepaly
ginamai daugiau energijos. Tuo tar
pu pavalgyti nevisada pakankamai 
gaunama: iki šios dienos aktoriams 
neduodamos dirbančiųjų normos, nors 
jie dirba daug sunkiau už stovyklų 
pareigūnus.

Komplikacijų kyla ir su pačių 
veikalų parinkimu - po premjeros 
savo stovykloj trupės paprastai iš
vyksta ilgesnėm gastrolėm, aplanky- 
damos beveik visus tautiečius. Tai
gi, veikalus tenka prastinti, mažin
ti dekoracijas, kad galima būtų pa
sirodyti kiekvienoj, kad ir mažiau
sioj scenoj. Dabartiniai tremtinių 
teatro kolektyvai, galima sakyti, 
grįžta 1 viduramžius, tapdami kla
joklių trupėmis, iš vienos vietos 
keliaujančių 1 kitą.

Baigiant, norėtųsi trumpai pa
minėti tremtinių teatro jubiliatus, 
kurie šįmet ištrėmime švenčia savo 
25 -rių metų sceninio darbo sukakti
- Henriką Kačinską, Stasį Pilką ir 
Eleną Žalenkevičaitę - Petrauskienę. 
Visi taip 'tebedirba savo profesini 
darbą: H.Kačinskas vadovauja Detmol- 
do Lietuvių Profesionalų Teatro 
Trupei "AITVARUI", E.Žalenkevičaitė 
/ kartu su Palubinsku / - Augsburgo 
profesionalams, o^Stasys Pilka dir
ba su mėgėjais. IŠ jo žymesnių pas
tatymų suminėtina Schiller4io tra
gikomiška pasaka. "Princesė Turan- 
dot" / Hanau lietuvių stovykla/. 
Paskutiniu laiku su naujai organi
zuojama profesionalų grupe jis ruo
šiasi statyti Cesare Meano komediją
- " Salomėjos Gimimas".

Vyt. Kst.

g 1'3 VR I j A

S_tudęntai Neturėjo Tarp. Se- 
~~ mestrlnių A to s to gų

Tarpsemestrinių atostogų metu, 
studentai negaudami stipendijos tu
rėjo imtis darbo, kad užsidirbtų 
pragyvenimui.

_________________ ________ psl. 16
Darbas menkai atlyginamas .

W.

Radio Technikai-'Vargsta

Balandžio mėnesi baigėsi revi
zorių kursai. Naujieji revizoriai 
randa sau darbo kai, tuo tarpu, 
radio technikams jokių galimybių 
savo srytyje■dirbti nėra. Todėl 
radio technikai išsiskirstė dirbti 
po malkų sandėlius, daržus ir pan.

U -s.

Policija Ragina Apleisti 
Šveicariją

Dirbantiems Ciurich.e butų pas
kirstymo Įstaiga neduoda leidimų 

apsigyventi, todėl tenka gyventi 
lageriuose. Iš viso, pradėjus dirb
ti, iš policijos gaunamas praneši
mas, kuriame be kitko pažymėta, kad 
darbdavys kiekvienu^momentu gali 
pabėgėli atleisti iš darbo ir jo 
vieton paimti šveicarą,

Beto, raginama prie pirmos 
progos apleisti Šveicariją.

W.

Lietuvių Pasirodymas

Kovo mėn. 1 d. Įvykusiame Užsie 
niečių Studentų Draugijos baliuje, 
kuriame dalyvavo daugelis diploma
tų, vietinio universiteto profesū
ra, valdžios ir spaudos atstovai, 
įvyko Įvairių tautų pasirodymas._ 
Sesios lietuvaitės tautiniuose rū
buose pašolio "Kalveli" ir"Kubilą", 
Publika mūsų tautinius šokius la
bai šiltai priėmė triukšmingai plo
dama. Spaudoje mūsų šokėjos irgi_ 
buvo paminėtos pirmoje vietoje,'*... 
Ypač didelis .susidomėjimas buvo 
tautiniais rūbais. Pažymėtina, jog 
balius vyko reprezentaciniame sos
tinės viešbutyje - restorane, kur 
Vyksta ir visi valdiniai rautai.

W.
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TEN GERA, KUR MUSŲ, NĖRA

psl. 17

Kartą pas draugą Paleckį kreipėsi vienas Vilniaus žydelis ir prašo 
leidimo išvažiuoti į Ameriką. Savo prašymą jis motyvuoja tuo, kad ten gy
veną jo giminės ir iš viso Amerikoje būsią daugiau galimybių jo pirkliš
kiems gabumams pasireikšti.

Paleckis išklausęs žydelio prašymą ir argumentus, visu rimtumu 
/ kaip dera "dideliam” vyrui elgtis/ ėmė atkalbinėti žydelį nuo jo suma- • 
nymų:

- Ten gera kur musų nėra, - sako lietuviška patarlė,- baigė savo
dėstymą Paleckis. _ v

- Taip, taip aš žinau, kad ten gera kur jūsų nėra - pritarė žydeliu? 
- todėl aš ir noriu išvažiuoti į Ameriką.

—0

ALGIO IŠVADOS

Algis yra labai geras mokinys. Vakarais jis uoliai rengia pamokas. 
Kartą netikėtai jis paklausė senelės: "Klausyk,pasakyk kaip tu papuolė! 
į šį pasaulį?" - " Aš, mažasai mano anūkėli, atsiradau iš rožės žiedo", 
- atsakė pilkoji prakilnybė. -"0 tėvelis?" - "Jį slaptai į lopšį_gandras 
padėjo." - "Omaraytė?" - " Ji, taip kaip ir aš, yra rožės žiedo kūdikis.

Kitą dieną mažasis Algiukas rašo klasės darbe: "_Pagrindlnis ir 
smulkus šeimynos apklausinėjimas parodė, jog iš visų musų šeimos narių, 
aš esu vienintelis normaliai atėjęs į šį pasaulį.

—— 0 -------

B
ŠIANDIEN PRAGOJ

Zdanok Najodly, Čekoslovakijos socialinės apsaugos ministerls, yra 
pasekėjas...visko rusiško.

Naujausiam anekdote pasakojama, jog neseniai Pragoj puikią saulėtą 
dieną, jis ėjo su išskleistu skėčiu. Vienas pažįstamas jį sulaikęs paklau
sė, kodėl jis taip darąs, juk jokio lietaus neesą. Į,. tai ministerls kalti
nančiai atkirto: " čia ne - bet Maskvoj lyja".

------ 0 --- -----

KALINIO MYLIMOJI

Laike kalėjimo apžiūrėjimo gubernatorius vienoj kameroj pas kalinį 
randa prijaukintą rupūžę. Kalinys paaiškina: "Taip, rupužė yra mano myli
moji... Aš ją kasdien maitinu ir randu joje daugiau negu tik gerą būtybę". 
Gubernatorius tapo sujaudintas: -"Malonu tai girdėti',- tarė jis, - "kiek
vienoje žmogiškoj būtybėj glūdi dalelė angelo, jei tai pasiseka rasti. 0 
kodėl jus jaučiat tiek nuoširdumo šitai rupūžei?- "Kadangi ji prižiūrėto
ją įkando”, - atsakė kalinys.
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