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Nepriklausomybės šventę šiais metais švenčiame nepaprastai 
rimtu musų Tautai momentu. Mes gyvename išvakarėse sprendimų, 
kurie amžiams nulems-Lietuvos likimą. Tiesa, šiuo metu jau yra 
naujų išradimų ir-kitokių veiksnių, turinčių didelės reikšmės 
pasaulio ateičiai. Jų įtakoje pasaulis turės padaryti atitinka
mų išvadų ir prisitaikymų. Bet gi nereikia perdėti tų naujųjų 
išradimų reikšmės. Ir ateityje kiekvienos tautos ar paskiro 
žmogaus likimas daugiau ar mažiau bus savose rankose. Pačios 
tautos, kaip ir pavieniai žmonės, kaip buvo taip ir bus savo
sios laimės kalviai. Kiekviena tauta pasieks tai, ką ji išsi
kovos. _

Šiuo metu, galima sakyti, dar tik prasideda tikrosios grum
tynės už tautų ateitį ir padėtį naujajam pasauly. Ką gi mes tu
rime daryti šiose naujose grumtynėse? Ar pasitraukę iš Tėvynės, 
ir, gal būt, iš tikros mirties, galime šaltai žiūrėti į gyveni
mo vyksmą ir tikėtis, kad kas nors iš šalies pasirūpins mūsų 
likimu, kad kažkam pamojus kokia tai magiška lazdele ar padarius 
lemiamą sprendimą, iškart pasaulyje įvyks pasikeitimas, kuris 
atneš mūsų troškimų išsipildymą? Svajotojai tikisi, kad vieną 
gražią dieną staiga išgirsime,-jog Lietuva nepriklausoma, ir 
mes laisvai galime grįžti namo. Bieve duok, bet...

Lietuvių taute šiandien turi vieną idealą - Nepriklausomybę., 
Jis gali būti atsiektas tik vieningu višų siekimu. Gal netoli 
tas momentas, kai konkrečiai reikės įrodyti savo norą būti lais
vais ir nepriklausomais, o kol jis neatėjo, reikia ruoštisir 
stiprinti pasiryžimą. Šiandien Nepriklausomybės šventė tebūnie 
pasiryžimų diena. Mes ryžtamės siekti laisvės ir pildom dabar
ties uždavinį - ruošiamės jai.’’Paimkim arklą, knygą, lyrą".

Šią vasario 16-ąją, mūsų susikaupimo ir pasiryžimo dieną, 
Karo Muziejuje tylįs Laisvės Varpas tesuskamba mūsų širdyse. 
Tesužadina jis laisvės ilgesio ugnį ir tesukelia naujų pasi
ryžimų ateities žygiams. Laisvės keliu eis tas, kas supras 
Laisvės Varpo įrašo prasmę:

0 skambink per amžius vaikams Lietuves, 
Kad laisvės nevertas, kas negina jos.
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įkandin vis seka lyg šešėlis, 
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis. • ' 
Kad užgynė{ lyg vartus užkėlė, 
į tėvynę grįžti nedraugai pikti. .

0 sugrįžti noras nuolatos didėja 
Ir tolydžio smelkiasi į mus.
Lyg žolynų kvapą, neša nuolat vėjas 
Gimtąją žemelę ir tėvų namus.

Tartum juodas varnas nusileist tykotų .. 
Iškapot akelių, tysant paslikom, 
Taip ir trirš gimtinės numylėtų plotų 
Suka juodos mintys Lietuvos valkams

k Teka Nemunėlis ašarbms pasruvęs.
Ir;šilai dūsauja aimana gilia 
Kad negali' atsidust lietuvis 
4nei pąa.isfiųstį kruvina dalia

' J
0 pilka šilaine, o gel Lvnai
Prakaitu pasotint nikad negali..7 *

. Kodėl nodalinga, o brangi tėvynė* 
Mums tavoji laimė yra taip meili?

■Nepajėgs išplėšti tavęs iš krutinės,? 
Nebent tik išplėštų su visa širdim, ' 
Nepaknis mums niekas- mylimos tėvynės, - 
Tai dėl to ir niekas mums jos neatims.

jie išeis nualinę kaip skėrės, 
Nenumirs - ji, kaip žolynas, atsities; .
Ir užgis mums gilios žaizdos atsivėrę. 
Kai išeisim iš vergijos ir nakties.

Šit jau. mėtai neramaus laukimo, -* 
’ Niekas nepalaužė,- niekas nepalauš.

0 nalaimė_liks tik atminimas.
It skaistesnis tautai rytmetis išauš

Bet šiandiena saka lyg šešėlis, 
lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis, 
Kad uščfynė, lyg vartus užkėlė, - 
į tėvynę grįžti nedraugai pikti..
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Ta diena lietuviui simbolii/xaja savos Valstybės atkūrimą, 
jos prisikėlimą nepriklausomam gyvenimui. Kelis amžius išken
tėjus! svetimąją.- pradžioje lenką, vėliau rusą - pavergimo 
jungą, 1918 metą vasario 16 d.r lietuvių tauta buvo pašaukta 
pati tvarkyti savo reikalą, be pavergėją globos, Į tą žygį^ją 
kvietė būrys rinktinių vyrą, su mūsą tautos atgimimo pranašu 
pr.JiBasanavišiumi priešakyje, susispietusiąją į Lietuves Ta
rybą. ' Nepaisydama tuometinės vokiečių okupacijos, sunkia lete
na slėgusios ir slopinusios yisą musą krašto gyvenimą, Lietu- “ 
vos Taryba paskelbė visam pasauliui, kad’nuo 1918 m. vasariną. 
16, d. Lietuva laiko save nepriklausoma valstybe, kad ji nutrai- 

-kia visus politinius ryšius su. say/?. buvusiais,-pavergėjais ir 
kad jos valdytuos! būdą bei Lietuvos sienas nustatys vyriausias 
jos suverenas - laisvai-ir demokratiškai visos - tautos išrink
tas Steigiamasis Seimas■, -.j <?•’■

- Laisvės mums niekas-nedavė dovanai,>Ją išsikovojo pati tau
ta,, 1918 m. vasario mėn. 16 d..Nepriklausomas Lietuvos Aktą 
pasirašiusiųjų Tarybos narią iškeltas laisvos Lietuvos šūkis 
atsiliepė plačiausioms mūsą gyventoją sluoksniams - ne tik in
teligentams, bet ir ūkininkams ir darbininkams. Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės 1919 m. sausio mėn. ..’paskelbtąjį atsišau
kimą, ginti Lietuvos laisvei nuo besiartinančios iš Sytų anar-' 
©bijos, išgirdo tūkstančiai jaunimo iš visą sluoksniui. Jie,ap
sidarę tuo, kas kaip galėjo, dažnas su savo maistu ir nuosavu 
šautuvu, priglausti į šaltas ir dažnai be stiklą kareivines■, 
ėjo į kovą su daug gausesniu,, daug geriau^’ginkluotu priešu ir, 
vis dėltb, kovą laimėjo.'Laimėjo dėl to, kad karštai ryžosi ją 
laimėti ir kovojo dėl tiesos ir dėl kilniausią savo tautos 
Idealą. Ją aukomis atkurta nepriklausoma Lietuva. Tos aukos, 
tos jauną idealistą dėl Lietuvos laisvės paaukotos gyvybės, 
įpareigoja kiekvieną lietuvį-atkakliai ir visomis priemonėmis 
siekti Lietuvos išlaisvinimo.

Laisvė Lietuvai atimta klastingai. Lietuva okupuota lau
žant tarptautinius įsipareigojimus ir paneigiant su ja pačia 
pasirašytas sutartis. Visa mūsą tauta okupacijai buvo ir tebė
ra priešinga. Okupacijai pritaria vos saujelė okupantą apmoka
mą samdinių, • kurie neturi krašto gyventoją pasitikėjimo. Nė 
vienas, lig šiol įvykęs, tarptautinis susitarimas nepripažino 
Lietuvos okupacijos. .

Gyvename toki metą, kada, nustojus ginklams dundėti, telje-* 
vyksta arši kova 'dėl pokarinės pasaulio santvarkos ir-kai ku
rių dvasinių vertybių. Melas, nužmoginęs ir nuasmeninęs patį . 
žmogų, .jam;/pavergti sukūręs visokias suktas dokti’inae, buvo
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bemėginąs užvaldyti visą pasaulį. Vienur jie jau sužlugdytas
is jo padaryti nusikalstamieji darbai velkami į dienos šviesą. 
Kitur tas melas ir jo sukurta zoologiška žmoulą naikinime ir 
dvasinio žalojimo sistema iš lėto, palaipsniui stumiama i savo 
pirmykštį kiautą. Į jį suvarytas jis anksčiau ar vėliau turės 
žlugti.

Šiandien niekas negali pasakyti, ar Lietuva išsivaduos p* 
yienerlą ar po kelerlą metą, ar karu ar talkiu būdu. Bet kad 
ji bus laisva ir savo pačios gyventoją, laisvai ir demokratiŠ-* 
kai rinktos valdžios valdoma, tuo abejoti nėra pagrindo.

Lietuvią tauta neslsavina nieko svetimo. Ji tereikalauja 
to, kas natūraliai priklauso kiekvienam individui, juo labiau 
tautai. Ji trokšta gyventi laisvėje ir pati spręsti savo rei
kalus. Tuo ji nė kiek nepažeidžia kitą tautą interesą. Lietu
viams šovinizmas yra neįprastas. Lietuvos istorija sako, kad 
lietuviai visais amžiais gražiai sugyveno su-tautinėmis mažu
momis. Lietuva nežino tautinią mažumą pogromą. Savybėj ji ją 
niekuomet neturėjo.

Taip pat naująją amžią barbariškumas, fašizmo bei nacizmo 
pavidalu, neužkrėtė lietuvią tautos. Lietuviams jis buvę tie
siog atgrasus dėl to, kad kiekvienas lietuvis puikiai suprato^ 
jog to barbariškumo laimėjimas būtą buvęs jo tautos išnaiki
nimas. r

Dabar gyvenamomis sąlygomis lietuviai reikia būti dvasiš
kai atspariam ir tautiškai gerai susipratusiam. Neturime-ap
akti nuo svetimos kultūros "bllzgučią’ ir jiems tarnauti. Ga
na to^ kad ligi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo lietuviai 
yra "šelpę” savo žmonėmis visus savo kaimynus.

Jeigu nepriklausomoje Lietuvoje Vasario šešioliktoji vi
siems mums buvo džiaugsmo šventė, tai nuo 1940 m. birželio - 
mėn. 16 d. ji mums pasidarė susimąstymo ir pasiryžimo diena. 
Kur būtum, tą dieną pakartok, lietuvi, savo įžadą, jog visa 
darysi, kas tau kaip supratingam tautiečiui įmenema, kad ta
vo Tėvynė ir vėl taptą laisva. Težino visas pasaulis, jog 
lietuvis-tol nenurims, kol nebus atitaisyta Lietuvai kruvina
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vių tautos istorijoje atmintinos dienos, kada buvo deklaruota 
Lietuvos nepriklausomybė, atgaibinta po 122 vergijos metų. Ta- 
da^ Didžiajam karui baigiantis, silnnutė, priešų apsupta, visų 
skriaudžiama, naujai atgimusi Nepriklausomoji Lietuva daugeliui 
atrodė lyg svajonė: -nepastovi., neamžina, nereali. Ir tada di
delė lietuvių dalis buvo’išsklaidyta:ištrėmime, mūsų žemė buvo 
vokiečių okupuota. Tikrasis nepriklausomas gyvenimas prasidėjo 
kiek vėliau, kai buvo sukurta sava kariuomenė, valstybės apa
ratas, kai Lietuva buvo pripažinta de jure. Tą dieną, kuri pas 
mus buvo laikoma oficialia valstybės švente, švenčiamo ir mes, 
išvyti iš tėvų žemės tremtiniai, rudojo Ir raudonojo fašizmų 
aukos.

lygindami 1918 su Šiais metais, galime matyti daug bendro: 
taip pat nebaigtas karas, taip pat neaiškus rytojus, taip pat 
viltys grumiasi su nusiminimais. Tik mes dabar - kiti: išaugu
si laisvėje jaunoji karta nebenori girdėti apie vergijos pan
čius, 22 laisvės metai paliko gilią vagą mūsų tautoje! Todėl 
mes šventai tikime, jkad anksčiau ar vėliau ateis tikrojo huma
nizmo ir demokratijds laikai, bus likviduotos visos kankinimo 
kameras, kartuvės \r koncentracijos stovyklos, kad žmogaus sie
la bus išvaduota iš nelaisvės, jo išmintis ir darbas bus nu
kreipti visos žmonijos gerovei kelti, o ne kitiems naikinti; 
vienu žodžiu - tikime, kad mūsų pavargusi ir brolių krauju per
mirkusi žemė vėl bus. tvarkoma pagal amžinuosius Dievo Įstaty
mus ,

’ \ • ’ ‘ *• . "■ . : > ’ ...... -H-.

V * ' ' ■ , f

Šia proga - keletas prisiminimų.-Kai buvo minimos Vasario 
16 dešimties metų sukaktuvės, prof .K.Pakštas ’židinio” žurna
le, paskelbė straipsni, kur nurodė galimą busimąjį nepriklauso
mybės praradimą; jis ragino visą dėmes,1 skirti tautos-kultūrai; 
kuri viena tegalinti mus palaikyti galimoje nelaimėje. Tada jo 
pranašystė sulaukė piktų spaudos replikų, o dabar.,.

Kemptene švenčiame Vasario 16 jau antrą kartą. Pernai šios 
šventės proga, sveikindamas koloniją, pareiškiaujįsitikinimą, 
jog nebetolima: nauja Vasario 16 diena; visų mūsų*,svajonių,min
čių ir veiksmų-pagrindinis tikslas - sveikiems grįžti į Lais
vąją Tėvynę ir^atkurti ten gražų ir taikingą gyvehimą savųjų 
tarps. / ’ '

Su tomis pęt mintimis Švenčiame ir šią šventę,< tikimės - 
jau paskutiniąją ištrėmime
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'Pakyla santėmių dvasia iš kapo 
Virš sugriautų, išmirusių socybų 
Ir verkia, kalinėj, našlaite tepus 
prie, ąžuolo piliakalny parimus.

Ji pamena daugybę kunigaikščių / 
Ir jųjų meilę Lietuvai beribę, 
Ji pamena Kęstutį iš 'Žemaičių - 
Ir Vytauto tina Žalgiriu galybę 

praėjo amžiai, keitės kartos 
Carų galybėje tauta dejavo. 
Ji mato, ant pušies pakartą 
lietuvį knygnešį koriko Muravjovo

Susirenka pilkieji savanoriai 
.Ir miršta už Radviliškį, Alytų 
Laisvuos arimuos švilpauja artojai 
Dėkoja Viešpačiui už- šiltą lietų

Bet mato vėl išmirusias sodybas 
Ir nebaigtoj vagoj apleistą arklą
Tik tolumoj maža žvaigždelė žiba, 
Ir girdi verkaujant papięvėj karklą.

Staiga sušvinta danguje baltutis Vytis 
Ir nutiesia padangėj tiesų taką. ■ 
Viršuj arimų, virš sodybų švyti 
Ir skelbia naują laisvę tekant!

Menu prie kelio dobilą .raudoną, ■ 
Menu virš pievų mėlynus drugius 
Ir vasaros auksiniam fone 
•Sulinkusius brandžias rugius..

Menu... Dabar griuvėsiai, kryžiai,. 
Ir kelias kruvinas šiaurei?.
Palangėj šūkauji a kregždutė' grįžo 
Ir rengiasi Išskristi vėl. .

Tušti namai.•Užkeltas lengaą..
Ir vartai vėjo.išplėšti. • 
Dirvonuos šaltas vėjas/žvalgos. 
Štai kapas sodo pakrašty^
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Vasario šešioliktoji... Kiek prisiminimų sukelia kiekvieno 
lietuvio galvoje šitie du žodžiai, ir tiek daug jie pasako mū- 
■šų išlaisvinimo istorijai! Jau praėjo nuo to laiko dvidešimt 
aštuoneri metai, kai lietuvių tauta per savo rinktinius vyrus, 
susitelkusius Tautos Taryboje, visam pasauliui paskelbė atsta
tanti savo valstybę. Ir toji valstybė buvo atstatyta ir grau
žia! klestėjo. Tik pastarieji penkeri metai, pradedant 1940. 
.VI.15, Lietuvai praėjo vėl nelaimingi. Vėl tie okupantai, ku- 
rie prieš pirmą didįjį karą ją smaugė, šiandien dar žiauriau 
varžo kruvinais priespaudos pančiais.

Daugelis mūsų dar gražiai atsimena 1918 metus ir tų metų va
sario 16-ją dieną. Tade mūsų Tautos Taryba, vėliau, pasivadinusi 
Valstybės Taryba, vienu balsu pareiškė pasauliui atkurianti Lie
tuvos valstybę ir nutraukianti visus tuos ryšius, kurie ligi 
tol rišo lietuvių tautą su kitomis valstybėmis. Kitaip sakant,- 
tauta pareiškė nesanti reikalinga būti svetimame prieglobstyje. 
Be to, savo paskelbtame akte Tautos Taryba pažymėjo, kad atsta
tytai Lietuvos valstybei pagrindus ir valdymosi formą turės dar 
galutinai nustatyti Seimas. Kiek palaukus, ir buvo išrinktas 
Šeimas, demokratiškiausiu būdu, ir susirinko pirmoj® savo posė
džio 1920 m. gegužės 15 dieną, kuri.paskui buvo įtraukta į mū
sų tautinių švenčių sąrašą. Nors anuomet Lietuves okupantai vo
kiečiai nedavė mūsų Tarybai viešai skelbti šio nepriklausomybės 
akto, nes vis dar tarėsi karą laimėsią, tačiau visa lietuvių 
tauta šį aktą išgirdo, ir jie buvo jautriausias akstinas ginti 
savo teisėms ir siekti bendrosios laisvės.

1918 metų pabaigoj galutinai paaiškėjo, jo& vokiečiai karą 
prakišo. Tada lietuvių tauta atvirai suskato vykdyti tai, kas 
vasario 1.6-slos aktu buvo nustatyta. Bet tų pačių metų pabai
goje iš' Itytų ima skverbtis rusai į-Vakarus ir kėsinasi paglemž
ti Lietuves kraštą, kurį-buvo valdę daugiau kaip šimtą metų li
gi pirmojo.didžiojo karo. Savaime aišku tada buvo, jeigu lie
tuviai nesigins ir pasiduos likimui, iš to nieko nebus,^ir vėl 
reikės eiti U svetimųjų vergiją. Bet mūsų tautos pasiryžėliai 
.nenuleido raukiu ir nepabūgo bolševikiškojo chaoso. Laisvės ko
votojai, kad ir kokių jie buvo politinių įsitikinimų arba par
tijų, visi kaip vienas žaibo greitumu-šoko prie ginkle. Jie ry
žosi, žūt būt, sukurti savo kariuomenę, kuri turėjo ginti Lie
tuvos- nepriklausomybę. Ir1 ta jaunoji Lietuves kariuomenėbuvo 
telkiama ne prievartos būdu, bet.savanorybės oegrindu. Užteko 
tik šūktelti, kad Lietuvos laisvei gresia pavojus ir kad tam 
pavojui pašalinti reikia turėti ginkluotą Jėgą, - ištisais bū
riais mūsų jaunų ir pagyvenusio amžiaus vyrų rinkosi savaną 
riale į Lietuvos kariuomenę, pasiryžę savo gyvybėmis ginti c«u>;
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gląją laisvę. Jų pasiryžimo bei pasiaukojimo dėka Lietuva apsi
gynė nuo priešų ir tapo laisva.

Kiekvienerių mėtų vasario 16 dieną Iškilmingai švęsdavome, 
prisimindami savo laisvės kovotojus ir savo valstybės laimėji
mus. Kiekvieną kartą duodavome sau apyskaitą iš nuveiktų darbų, 
kurie buvo padaryti mūsų visuomenės it kartu valstybės labui. 
Per 20 metų mes geriausiai įsitikinome, kad mūsų krašte žmonių 
gerovė sėkmingiausiai gali klestėti tik tada, kada jokie oku
pantai, jokie pašaliečiai nesikiša į Lietuvos valstybės reika- 

, lūs. Tie 20 nepriklausomų metų aiškiausiai parodė, kaip vešliai 
augo švietimas ir kultūra mūsų krašte, o tai niekada nebūtų 
buvę, jei Lietuvą būtų valdę svetimi atėjūnai.

It dabar lietuviai, visa tai matydami savo akimis, niekaip 
negali atsižadėti savo senojo nusistatymo ir ttokšte trokšta, 
kad Lietuva būtų laisva, suvereninė, demokratinė respublika." 
Bet gyvenimas taip pat mums aiškiai yra parodęs, kad niekas sa
vaime nesusikuria, ypač žmonių gerovė. Norint bot-kokios gero
vės pasiekti, reikia sutartinai ją sau išsikovoti.

3MB
A.RABZIUo

Neturime namų, neturim mes pastogės, 
Ir žemė šioji nesava, 
0 gyvas širdyje tik vienas žodis - 
Tik vienas - Lietuva.

Ar
Ir

Praeis žiema, nubus , Gyvybė lapuos - 
Tars kiekvienam pavasaris: - Liva. 

prisikels! ten iš juodo kapo 
Tujen, Lietuva? "

ftr 
Ar 
Ar
Ar

kils iš siaubo pelenų trobelė, 
degs jos židinio ugnis gyva? 
šauks ji mus iš šio vargingo kelio? 
šauksi, Lietuva?
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i Kiėkviėcof tautos gyvenime istoriją arbaepochinių įvykių 
pagrindą sukuria ne masė, net ne tam tikros žmonių grupės, bet 
atskiros asmenybės.

kitokia asmenybė mums, lietuviams, yra Pr. c'. Basanavičius. 
Kilęs iš Lietuvos kaimo, matęs jo kančias ir vargą, giliai jau
tęs skriaudą, ta, didelę neteisybę, kuri buvo padaryta lietuvių 
tautai, uždraudžiant vartoti lietuviškus rašmenis, ir nujautęs, 
kad siekiama dar daugiau — visiško lietuvių tautos sunaikinimo, 
jis pasiryžo panaudoti visas savo žinias, visus savo sugebėjimus/ 
kad toji neteisybė ne' tik nepasiliktų, bet kad ji butų atitaisyta.

Tačiau pirmiausia reikėjo, kad tauta susiprastų, kad ji pasi
darytų sąmoninga ir pradėtų pati reikalauti sau žmoniškų teisių,

— Tautos sąmoninimo reikalui būtinai reikėjo turėti savą lietu
višką periodinį leidinį.

Atsidūręs užsienyje, pirmiausia Pragojo, Basanavičius 1883 m, 
žiemą parašo istorinę ’’Priekalbą" pirmajam ’’Aušros” numeriui, į 
kurią sudėjo kilniausius - savo troškimus, -kuri buvo palaiminta jo 
taurios širdies ašaromis.

Vėliau jis gyvena Bulgarijoje, Varnos mieste, Čia no-tik nepa
miršta Lietuvos ir'jos■reikalų, bet budriai seka įvykius. Redaguo
ja per kalis numerius ‘'Aušrą", remia ją savo straipsniais, užde
gančiais žmonių širdis tėvynės, gimtosios kalbos ir garbingos pra
eities meile.

Kai 1905 m. sušaukiamas Did.Vilniaus Seimas, Basanavičių mato
mo Vilniuje vadovaujant tam Seimui ir išnešant deklaraciją, kad 
Lietuviams Lietuvoje būtų leista mokyklose siekti mokslo savo gim
tąja kalba, kad valsčių įstaigose valdininkai būtų lietuviai etc.

Ir kai 1918 m, vasario 16 d. paskelbiamas Nepriklausomybės ak
tas,. pirmasis po juo savo parašą padeda J.Basanavičius.

Želigovskiui užgrobus 1920 m. Vilnių, Basanavičius pasilieka 
jame ir ištikimai budi Vilniaus ir Lietuvos sargybojs.

Apvaizda gal norėjo mus įspėti dėl mūsų tautai gresiančio tra
giško likime, kurį mes turime išgyventi ir kurį jau išgyvenome, 
•lemdama Basanavičiui užgesti lygiai tą f U. suskūri yra džiaugsmin
giausia mūsų tautos istorijoje, leisdama susikryžiuoti džiaugsmui 
su liūdesiu, su gedulu...
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Žmogus turi didelę dovaną - lekią ir žaibišką mintį, kuri 
neapskeičiuojamu greitumu, ir, pralauždama visas užtvaras, suge
ba nuklysti niakeno pėdos nemindžiotan kampan ir, kas įdomiau
sia, grįžta praeitin ir joje gyvena. Minties dėka lankome ap
šarmojusias tėviškes, klumpame pa beržu, ties kryžkelės rūpiu-- 
tojėliu, taip pat kalbame su savo tautos žadintojais, kėlėjais.

Mename galingąją, Lietuvą. Štai lenkiasi lietuvių kunigaikš
čiams gudų ir rusų tautelės, Ties pilimis sugniūžta Ordenai: 
lyg lietaus lašai į lango stiklą, - ištyška prieš neįveikiamą 
lietuvio jėgą, kylančią iš begalinės krašto meilės. Žalgirio 
apylinkėse Vytautas paskelbia, pasauliui tautos balsą - lietu
vis laisvės sūnus.

Pagaliau mūsų mintys gyvena rusų prispaustoje Lietuvoje. 
Klaikiai tamsu, nyku. Tačiau iš prūsų slenka mirksinčios lieps
nelės - knygnešiai neša raštą. Jie drąsiai lenkia pasienio 
žandarus, nepabūgsta rudens lietų ir purvo, nesuklumpa pūgoje, 
nes giliai slepia brangią relikviją - spausdintą lietuvišką 
žodį, n&ukso Altorius“pašventina dažną-trobelę. ir jis dar 
šiandien daugelyje iš mūsų tebėra gyvas. Ar ne jį mamd skaity
davo, der neišaušus sekmadieniui, ar ne iš jo mokė pažinti ir 
suprasti raštą? Tai šios relikvijos, maldaknygių,, laikraščių 
ir skaitymų pavidalu, nenutrūkstamai stiprino mūsą wvus. O 
knygnešiai, prasti ir pilki sermėgiai be mokslo, vis ėjo ir 
ėjo į Prūsus......

Pagarbiai įžvelgiame į akis Valančiui, Daukantui, Kudirkai, 
Basanavičiui, Žemaitei,-Dovydaičiui, Jakštui, Vaižgantui, Sme
tonai ir daugeliui kitų. Štai jie, jauni studentai, svetimuose 
universitetuose. Visi lietuviškųjų laukų sūnūs. Didžiausia jė
ga, kuri pavergia kiekvieną lietuvį ir sustingdo net rusiškąjį 
žandarą, eina išjų parašytais žodžiais į apsnūdusius geimus 
ir beldžiasi į sąžines. Kelkite, kelkite, kelkiteČia tuo
jau suliepsnoja lietuviškoji dvasia. Jie nesibijo kalėjimų,ne
sibijo tautai paaukoti savo sveikatą - jie pionieriai, jie pa-- 
matai, kuriais grįsta lietuvio laisvė, tesapnuota ir tesvajotą.

Šių dienų mūsojo būvio negalime nė lyginti su anuolaikiniu. 
šiandien neberasime tautiečio, kuris čia, ar tenai, Lietuvoje 
palikęs, nemokėtų skaityti rašto. Trumpas laisvo gyvenimo įai- 
ko.terpis priaugino daug šviesuomenės pajėgų, o- ir šiuo ceį'u 
regime nenuilstamą lietuvio veržimąsi į mokslą. Nors ir siin- 
kios išeivijoje dienos, tačiau pačių suorganizuotose mokyklose 
mokosi veik visas mūsų jaunimas. Juo guodžiamės, iš jc laukia
me naujo, sveiko prieauglio. Lietuvių tauta, išbridusi neįsi-
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vaizduojamai dideles vargų pelkes, nepalūžta, bet visuomet randa 
pakenčiamą išeitį. Didžiuojamės, kad daug kas nasaulyje stebisi 
mūsų moraline jėgair atspara. Iš tikrųjų, iš kur tiek ištvermės?

žvelgdami atgal ir prisimindami anuos lietuvių tautos nuei
tus kelius, suprantame, kad mumyse tebegyva praeities didvyrių 
dvasia. Tauta, turėjusi tiek daug nuostabaus mastovvyrų, nega
li nuleisti rankų ir suklupti po naujos nelaimės. Šių žmonių 
pavyzdžiai ir darbai eina nenutraukiama virtine per kartų kar
tas ir jose įžiebia vis naujų žiburėlių, kurie skaidrina buitį, 
šildo sielas ir žadina drąsiai bei giedriai žvelgti ateitin. Kai 
darbai praneša žmogaus pajėgas, tampa-nemirštami, o jų vaisių 
per amžius piekas neįstengs išvartoti. Lietuvių tautos praeitis 
- tarsi amžinai neišdžiūstąs ištvermės šaltinis: jis gaivins ir 
stiprins mus, kol atminime stovės tautos didvyriai.

Ypač kreiptinas praeitin jaunimo dėmesys. Jaunuomenė, paži
nusi savo didžiuosius pirmtakūnus, savaime pradės gvildenti 
klausimą: o iš kur jie ėmė tiek jėgos? Taip! Iš kur jie, dūmi
nių pirkių sūnūs?

Mūsų gyvenamasis metas tik vienu amžiumi tėra pažengęs prie
kin, 'bet žmonija per tą laiką, atrodo, bus pasiekusi daugiau, 
negu per visą savo gyvavimo taiką, žmogus, kovodamas dėl gavo 
gerovės, dabar verčiamas ir savo dvasine kultūra neatsilikti 
nuo civilizacijos, o tauta iš savo narių reikalauja lygiaver
tės tautinės pažangos. Jaunimas, norėdamas pateisinti savo,pri- 
valo Jbū’il ^o^ių įvykių nepalaužiamas, e didvyrių atsiminimas 
tikrai neleis mums sugniužti.

Dabarties pasaulis pergyvena savs didžiausią lūžį”, melo ir 
tiesos kovą. Tiesos laimėjimu neabejojame, kitaip visatos gyva
vimas mums taptų klaustuku ir net imtume abejoti, ar ir pati 
buitis nėra melas. O lietuvių tauta tiesos nesibijo. Jos sąži
nės neslegia juodos dėmės, ir nėra nieko, kuo ją būtų galima 
juodinti. Nekaltai pergyventos nelaimės turi būti atiteistos, 
ir mes visi tikėkime, kad-tiesos laimėjimas mums pirmoj vietoj 
suteiks savo triumfo dalį. Musų ateitis yra-aiški,‘kaip aiškus 
Lr patsai kelias: tiesa, kantrybė, ištvermė.

Vincas Kudirka

.. Tegul meilė Lietuvos

Dega musų širdyse

Vardan tos Lietuvos

Vienybė težydi
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Segsnj vyras išėjo pro duris pasekęs:
-. Tuoj grįšiu.
Aš nusekiau jį žvilgsniu.; ėjo jis pamiškėn, dairydamasis- 

į abi lauko puses. Aš supratau jis-.ėjo be liudininkų atsi
sveikinti su brangiai pirkta žemele.

Kol jis grįš, aš paleisčiau kambario gėles, ir toks grau
dumas- apėmė mane, nes aiškiai jaučiau, kad tai darau paskutinį 
kartą. Kažin, ar kas vėliau 'jas bepalalstye? Ar jos bebus to
kios gražios? 0 juk gėles reikia, kaip vaikus, mylėti; jomis 
rūpintis; tik tada jos bus vešlios. *

Man baigiant laistyti, į kambarį įėjo motina. Saujoje ji 
nešėsi žemių,-kurias norėjo pasiimti drauge.

Motina netikėjo grįšianti...
Grįžo sesers vyras. Iš jo veido sunku buvo pasakyti, ką 

jis šiuo momentu išgyveno, tačiau jo balsas buvo kitoks: jis 
buvo žemas ir prislėgtas.

Artėjo sunkiausias momentas - reikėjo palikti visa, su ku® 
per tiek metų buvo susigyventa, kas buvo įgyta sunkiu darbu ir 
be ko, atrodė, negalima kasdieniame gyvenime išsiversti.

Teikėjo palikti dar daugiau - savą'pastogę ir kraustytis 
nežinia kur, ko ir kuriam laikui.

- Jau, - pasakė sesers vyras, keldamasis ant pečių du mai
šus ir imdamas tiek pat lagaminų į rankas.

Šitas njau!1 buvo toks svetimas, kad man jis priminė balsą 
žmogaus, kuris, atėjęs į kaimyno laidotuves, praneša artimie
siems, kad velionis "jau” turi būti ant visados išnešamas iš 
namų. Tada pasigirsta beviltiškas artimųjų raudojimas, kuris 
ir kiečiausią širdį sugraudintų..

Mes kiekvienas taip pat pasiimam savo nešulius ir tylėda
mi išeiname pro duris.

Mano gerklėje atsistoja kietas kamuolys, kuris smaugta 
smaugia. Aš nepratariu nė žodžio. Motina ir sesuo pradeda bal
su raudoti. ■

Išėję į kiemą, mes valandėlei sustojame. Koks mielas atro
do mūsų nedidelis namelis, koks gražus.mūsų jaunas sodas, nors 
medžių lapai jau geltonuoja! Darželyje žydi paskutinės rudens 
gėlėa - astros; žaliuoja rūtų kerai. Aš priėjus uusiskinu rūtos 
šakelę ir įsidedu ją į maldaknygę. Tai juk dalis mano tėviškės.

Pievoje ganosi karvės; apie jas sukinėjasi avys; čia pat 
kudakuoja vištos. Prie būdos pririštas gailiai unkščia Sudie.

Mūsų kiekvienas priėjęs paglosto jo šiurkščias vilnas, ir 
mums be galo"sunku atsiskirti su mūsų Ištikimuoju gauruotuoju 
šeimos nariu.

Momento svarbumą jaučia ir Rudis, nes jis pašėlusiai drag-
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kosi. Vaikai tiesiog klykte klykta, kad turi palikti savo kud- 
lotąjį draugą.

Pirmą kartą gyvenime mes paliekame musą namą ir musą gė
rybių duris atdaras...

Išeiname į vieškelį, čia dar kartą sustojame., nes norime 
nors žvilgsniu atsisveikinti su visa apylinke.

Ji buvo šį rudens rytą nepaprastai žavi. Aplink žalias, 
nors rudens spalvą nudažytas, miškas; tarp krūmą, plačiuose 
laukuose išsimėčiusios, sodybos atrodė tokios ramios, tokios 
taikios. Ir dėl ko jos dabar turėjo būti apleistos, tuščios, 
negyvenamos? Nejaugi ją gyventojai buvo pikti žmonės ir grasė 
savo dideliems rytą ir vakarą kaimynams? Nejau dėl ją kilo šis 
žiaurus karas? Tas žemiausias ir biauriausias pasaulyje daly
kas] 0 gal jie buvo tie žmonią išnaudotojai, kurie tunka sve
timo prakaito sąškaiton? • ' t

Ne, juk čia nebuvo matyti nė vieno senesnio ūkio. Vi-si 
šio namukai buvo išaugę ant išparceliuotos dvaro žemės^ ją sa
vininkai turėjo ne daugiau,kaip po 10 ha. Tą nedidelį zemėg 
sklypą jie buvo pirkę labai brangia kaina - savo sveikatos ar 
net savo gyvybės kaina.

•Štai mūsą dešinėje kinkos! Jurkus, vadinamas Medinkoju, 
nes savosios jis neteko-kovos lauke; kitoje pusėje Galvydis, 
įgijęs Berankio pravardę; nes ten jis paliko savo dešinę^ - 
ir kiek dar įvairią kitą. Patsai Tautkus nešioja savo dosinės 
kojos šlaunyje kulką, kuri ypač save primena, esant drėgnam 
orui. 0 kiek tokią, kurie visai negrįžo...

Jie visi nešioja garbingą savos tėvynės atžvilgiu sava- 
norią-kūrėją vardą, o priešo atžvilgiu - jie yra pavojingiau- 
'Si imuturi būti sunaikinti.

- Štai dėl ko jie turi palikti visa ir nešdintis nežinia 
kur. . •

Vakarinėj maldoj pasiguosti skubu 
Po dangum ne savu.

Vakarinėj maldoj klupo keliai abu - 
Po dangum, po savu.

Nuo kalną svetimą plaukia varpo din-dan...
Nuo uolynų pilką -
0 tik tu širdyje, o tik tavo vardan 
Vargo žiedus renku.

7/
Din-dan, din-dan...-plaukia varpo aidai.
Nuo kalną - iš toli.
Vakarinėj maldoj glaudės pušys kadaie 
Ir berželiai žali.

16



:- 14 -:-

. nukloti laukai, svetimi amžinai sidabru žėrį kalnai, svetimas 
miškas, - visur ir visada kartoja man, kur tik aš einu, tik /Vie
ną žodį: Lietuva! Kai paskutiniai saulės spinduliai išnyksta 
rausvos vakaro žaros žaisme, ir tamsiuose nakties šešėliuose 
nugrimsta gamta, tolimojo horizonto apskritime matau įrašytą 
ir vėsaus nakties vėjo.atneštą šnabždesį: - Lietuva, tėvyne mū
są. ..

Taip, ji liko ten, tartum motina su plyštančia iš skausmo> 
širdimi, su nevilties šypsena veide ir žaizduotu kūnu, iš kurio 
ir dabar be paliovos sruvena šiltas jos vaiką kraujas ir sun
kiasi į taip brangią ir šventą lietuvišką žemę. Likus viena be
namė, išvaryta iš gimtojo sodžiaus, ujama iš kampo į kampą, ji 
verčiama žiūrėti, kaip akyse žudomi sūnūs ir dukterys, kaip 
svetimomis rankomis ardomos kadaise taip brangios lietuviui 
šventovės ir niekinami ją kapai. x

Ar išlaikys Tavo motiniška širdis šį skaudą ir sunką liki
mo bandymą, ar nesuklupsi ir Tu po vienu iš tą pakelės kryžią, 
kurią rūpintojėlius Tu jau ne pirmą kartą papuošei^ue vien pavn 
vasario gėlėmis, bet ir iš šiaudinią pastogią ir iš žydinčią . 
sodybą suneštu skausmo ir vargą vainiku. Ar ištversi?...

Tu žvelgi, Motin, į nuleistas nuo stiebo^trispalves, į su
griautas tautos šventoves, į išklydusius' plačian pasaulin savo 
vaikus, ir ašara viena po kitos drėkina' Tavo skruostus. Tokią

* aš mateu Tave, Motina Tėvyne, šiandien, kai vėjo siautime iš
girstu iš ten prislopusį, Vasario 16-tai-skambantį, Laisvės 
Varpo gaudimą: din-dan, din-dan, din-dan... '

00c

Kuelgaikščią miesto gatvėse vidurnaktis. Jau senokai siau
rame šaligatvyje nuaidėjo paskutiniai vėlyvo praeivio žings
niai, ir šviesą languose nematyti. Tik vieno, per kažkurį bom
bardavimą apgriauto, namo rūsy palubėje spinksi nedidelė elekt
ros lemputė. Kuone kvadratiniame mažame kambarėlyje, prie 
spaustuvės dažais kvepiančio popieriaus krūvos pasilenkę kele
tas, tartum šešėliai, siluetą* Tyla. Po kurio laiko šnabžde
sys:

- Vytai,-ar girdi? Jau išmušė dvyliktą. Tad šiandien jau 
šešioliktoji. Sveikinu! Šie štai, va, lapeliai pasveikins tau
tiečius ir sutvirtins ją tikėjimą laisvės viltimi, suteiks jė-^ 
gą pakelti sunkiam bandymuikur į - likimae-etsiuntė. .Lietuvai. 
Tik*skubėkim, uos netruks išaušti.
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Tvirtas vyriškų rankų paspaudimas. Kiekvienas .ima pluoštą 
trispalve papuoštų lapelių ir išeina į tamsią, lyg okupanto 
sąžinė, vasario naktį. Kunigaikščių miesto gatvėmis nuslenka 
šešėliai ir išnyksta siaurų gatvių pasisukimuose. Juos nulydi 
sentėvių žvilgsnis-.

epo - .
Nuo* granatų sprogimų ir’patrankų sviedinių švilpesio vir--. 

pa oras; Įai vienur, tai kitur iškyla žemių stulpai ir dūmų“ " 
debesys. Šiandien-prasideda didžioji miškų valymo akcija nuo . 
lietuviškų '’’šunų8. Eglių mišk# pakrašty plačią, vora išsidėg- . 
čiusi grupė lietuviškų karių-pbrtizanų. Rankose, suspausti šau
tuvai ir ryžtingi žvilgsniai nukreipti į ten, .iš kur kaskart 
artėja dundesys. Vadas žvilgsniu-permeta vyrus, gal ne su vie
nu iš jų paskutinį kartą atsisveikindamas.'Laukiama puolimo.

Netrukus visai netoliese pasigirsta metalinis priešo kul
kosvaidžių kvatojimas. Įvairiaspalvės raketos nušviečia pa
miškę. Triukšmas, liepsnų žybčiojimai, juodų žmonių siluetai, 
pilki veidai, sužeistųjų vaitojimas ir... vėl tyla. Nepalau
žiama vyrų valia privertė priešą pasitraukti.^Kovos draugai 
renkasi būrin. Keleto trūksta. Bet šie, kurie liko^.pavaduos' 
ir anuos. Karių veidai pilki, žvilgsnis nuleistas žemyn.

- Kur jis, Vytas? - susirūpina Jonas. Kovos siautulyje 
juodu išsiskyrė,--ir, šit, jo nėra. Jonas nueina pamiškėn ieš
koti.

Iš vienos granatos išraustos duobės pasigirsta tylus vai
tojimas. Jonas pasilenkia.

— Tai jis! Viešpatie, paskutinė valandėlė!.., - ..Jis len-’ 
kiasi dar arčiau. Šaltos draugo lūpos vos nesiekia jo ausies, 
pažino!

- Tai tu, Jonai? Ar prisimeni aną šešioliktą vasario ir 
spausdintus lapelius? • ■

Vyto švarko atlape trispalvė juostelė. Jis parodo žvilgs
niu Į ją ir sušnabžda: ■ _ ■ ■

- Paimk ją, Vytai, ir saugok. Jei--pavyks ištrukti iš šio
pragaro ir vėl išauš Lietuvai laisva šešiolikta .Vasario, pa
puošk ja mano kapą. Atsisveikink namiškius ir ją;-.,. Tu žinai 
pats... ■ T ■

Paskutiniai žodžiai sustingsta lūpose, ir jis savo išba
lusį kruviną veidą priglaudžia prie drėgnos lietuviškos že
mės' ■paskutiniam atodūsiui. nes ši žemė jam-buvo tokia miela 
ir brangi, lyg motinai lopšyje supamas kūdikis.

.Vėl išaušo diena. Aplink buvo, taip tylu, jog net pati 
gamta nenorėjo drumsti tos iškilmingos ramybės. Jis- gulėjo_ 
ramus, tik, lyg du rubinai, įsmigusios į dangaus mėlynę žiu
rėjo akys. Jose dar galima buvo Įžiūrėti negyvi'mirties šešė
liai ir paskutinės agonijos kančia. .'Kovos. draugai'atidavė 
jam paskutinę pagarbą,.o netoliese esančiam’krūmyne paukščiai 
giedojo iškilmingą Reguiem. : ’ • = . . v..

Kėlėsi gamta, tačiau jis, kaip’ir tūkstančiai -kitų, nebe-, 
s Įkėlė. Jį priglaudė šalta,artojo, prakaitu nulaistyta,žemė - 
dzūkiškas smėlis... ; - •

. - - Už laisvę... Laisvai 16-tai Vasario, - kartoju, ir aš 
šiandien, kai-Šiaurės -vėjas man atnsžsų vos girdimą Laisvėj 
Varpo gaudimą. - ------ -- * • *
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Pasiklydome mes; Jau. pavasaris čia,
Pasiklydom visi. 
0 kur kelias nuves? 
0 kur saulė šviesi?

Dunkso, mąsto kalnai, 
Glosto debesys juos! 
Mūsą vargo sapnai 
Skęsta toliuos kituos!

0 širdy taip graudu: 
Sprogsta mūsą kančia 
Iš pirmąją žiedą.

4r sugrįšim namo?
Ir kas mus pasieks? 
ir tarp tą sutem^ 
Mes vergais liksim tik?

Šitas klausimas mums svarbu pajudinti dėl daugiau prie- 
žasčią, ir ne vien dėl to, kad pastaruoju laiku, svetimai 
spaudai kyštelėjus vieną kitą piktesnį straipsnį prieš va
karinėje Vokietijoje prisiglaudusius benamius tremtinius bei 
pabėgėlius, buvo pradėta skaldyti iš šakalio vežimas. Mat, 
supratingam žmogui, lygiai ir sąmoningai žmonią bendruome
nei visados rūpi jausti po kojomis ko tvirtesnį savo buvimo 
bei veiklos pagrindą; juoba tada, kai reikia ne tik blaivai 
atsiginti nuo užpuolančią pavoją, bet ir nesiblaškant tvir
tai žengti į prieš akis turimus tikslus.

Visaip dabar esame vertinami pašaliečią, kuriems šiuo 
ar tuo užkliūva dabartinis mūsą būvis. Kaimynai iš Rytą, 
bolševikai, jei ne dėl apsamanojusios sąžinės graužimo, tai 
bent norėdami savo smurto žygį viešumoje pateisinti - nega
li pakęsti, kodėl mes negrįžtame tėvynėn, kuri, ją sakymu,- 
savo noru įsijungusi į ^laisviausią" Tarybą Sąjungos šeimą. 
Taigi kalti dėl to mes esą, o norint dar pačiam savo-kaltę 
nuslėpti, ima tiesiog pagunda pradėti kaltinti kitus. Todėl 
ar kas nuostabu, jei bolševikai šiandien pasiryžę apšaukti 
mus buvus nacią bendrininkais ar pataikūnais, kurie,išlaks- 
tę ir bijodami "liaudies teismo", negrįžta namo: Ir dar 
daugiau: jie sakosi, kaip Rusijos atstovas prof,Srutyunian 
Jungtinią Tautą Organizacijos suvažiavime neseniai yra pa
reiškęs, turį įrodymą, jog vakarinėje Vokietijoje pabėgėlią 
stovyklose, Italijoje ir kitur varoma politinė propaganda 
prieš Jungtinią Tautą interesus. Girdi: "Neleistina, kad 
Quislings!, išdavikai ir karo nusikaltėliai būtą penimi po 
pabėgėlią pagalbos priedahga, kaip kad yra dabar!" Vadinas, 
ne tik išrandama kaltė, bet jau ir bausme grasinama*, atimti 
paskutinį duonos kąsnį ir palikti benamius Dievo valiai! 0 
Gudą atstovė Ouralova išsižodo dar plačiau: drauge su vokie
čiais pabėgusiems JTO ne tik neturinti teikti jokios para
mos bei apsaugos, bet jie turėtą būti varu grąžinti į savo 
kraštus ir. reikalui' esant, net nubausti kaip karo nusikal
tėliai. Kaimynai iš Vakarą, vokiečiai, galima sakyti, mažne 
visi nacią rango. - juk ją daugiau kaip .9Q£ seva laiku d žiū-
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gaudami yra atidavę balsus už Hitlerį, - irgi ne geresni; sker
sakiuoja ir jie į mus, ir tai dėl.kelių priežasčių. Sarmata net 
kalbėti, bet nemaža jų dalis, jauinuo seno pilna burna nępaval- 
gydarni ir dėl to savo gyvenimo tikslą apribodami "hrotzeitu", 
pavydi mums, nacių prievartos darbo vargintiems, baltesnįo Unr- 
ros ragaišio ir nebeatsimena, kiek vokiečiai visokios gėrybės 
per trejus, okupacijos metus yra prisiplėšę iš Lietuvos,Kitiems, 
kuriems riesta dėl nacių medžioklės, yra noro, staiga bailiai 
verčiantis naciškus kailinius į demokratiškuosius, primesti na
cio vardą svetimiems, anksčiau jau vien "rasiškaif netikusiems 
"išrinktųjų"-tarpan, ir tuo būdu bent šiuo tuo pamaišyti medžio
tojams pėdas. Bet tie, atrodo, vėl džiaugsmingai sveikintų iš 
kapo prisikėlusio Hitlerio žodžius, kuriuos Nftrnbėrgo teisme . 
dabar pateikia Rusijos prokuroras gen.Itn.Rudenko: "Pabaltijo 
kraštai turi tapti Releho provincijomis!* Tačiau daugumas vo
kiečių, reikia manyti, neapykantos tremtiniams jaučia dėl ne
jučiomis varomos prieš tremtinius propagandos, kuriai visame 
pasaulyje, tur būt, nėra geresnio varžovo, už musų kaimyną iš 
Rytų. Kas mato, tas jaučia.

Taigi, tiek savo rytinių, tiek vakarinių kaimynų, kurie ne 
įcartą istorijos būvyje iš Lietuvos yra darę vilko teismą ėriu
kui prie upelio, mes, čia prisiglauduaieji, esame dabar pirš
tais badomi. Jiems mes esame fašistai bei naciai karo nusikal
tėliai, besislaugstą nuo bausmės. Tai kaipgi patys dabar turi
me. jaustis, kokiu pagrindu pateisinti savo būvį?

• ' Kovoja žmonija dėl savo teisių ir tiesos ne vien mūšio lau
ke: dažnai atsitraukimas kovoje nė kiek nemenkesnis už puolamą
jį žygį. Tik truputėl pagalvokime, ką pasauliui kalba tie šim
tai tūkstančių pabėgėlių bei tremtinių, ne iš gero palikusių 
savo tėvynę ir geruoju pasiryžusių ligi gyvi negrįžti Vją tol, 
kol iš ten nesitrauks laisvę atėmusieji ir vergiją atnešusieji 
atėjūnai. Jei visi būtume pėlikę sėdėti namie,’ pigu dabar būtų, 
bolševikiškais metodais užčiaupus bet kokį pasipriešinimą,"glo
bėjams* paskelbti pasauliui, kad Lietuvoj viskas tvarkoje, - 
kad lietuviai patys atsisako-savo laisvės ir savu-noru glaudžia
si prie "didžiosios tėvynės". Tuo tarpu taip nėra; Kalba be žo-' 
dŽių ne tik tūkstančiai, kalba ir kiekvienas paskiras vargdie
nis tremtinys apaštalo kelionėje, kas jo tėvynėje atsitiko.

' garbingosios senosios Lietuvos valstybės tradicijomis ir 
"sunkios amžių kovos su slavų it germanų priespauda laimėjimais 
po Didžiojo karo Europoje pasigirdo vėl nepriklausomosios Lie
tuvos vardas. Ir ją pripažino didelės ir mažos valstybės, pri* 
pažino ją ir Lenino sukurtoji Tar.Rusija 1920 m. liepos 12 d, 
sutartimi šiais žodžiais: "Rusija be jokių rezervų pripažįsta 
Lietuvą atskira ir nepriklausoma valstybe su visomis juridinė
mis konsekvencijomis, išplaukiančiomis iš tokio pripažinimo, ir 
laisvu noru visiems laikams atsižada suverenumo 
teisių, kurias ji turėjo lietuvių tautos ir jos teritorijos at
žvilgiu*. Dvidešimt su viršum metų tegyveno nepriklausomoji 
Lietuva, bet dideliais žingsniais vijosi kultūringesniąsias pa
saulio valstybes,- darbštumu bei gabumu iš tikrųjų mokėjo patei
sinti savo laisvę ir nedrumstė nieku kaimynams gyvenimo, nemi
nint garbingos kovos, kurią ji protestu kovojo dėl savo amži
nosios- sostinės Vilniaus, ir viešo teismo, kurį ji pirmoji, dar 

•_ 1934 m., įvykdė naciams dėl jų pragaištingos veiklos lietuviš
kame Klaipėdos krašte-,^Veimi. priOJxn.g\BJrnQ prie 
tuvos. .■ ■
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1939 m. rudeniop prasidėjus antrajam pasauliniam karui. 
Lietuva kaip įmanydama stengėsi neslmaišyti į-jį, nuošaly iš
likti, Atsimename tuomet, 1939 m* spalio 12 d., garbingai pa
sakytuosius Tar.Rusijos užs.r.komisaro Molotovo žodžius: wMes; 
pasisakome už sąžiningą ir tikslą sudarytųjų sutarčių vykdymą 
abipusiškumo principu ir pareiškiame, jog kvailos kalbos apie 
Pabaltijo valstybių susovietinimą tėra naudingos tik mūsų bend
riems priešams ir visokio plauko antisovietiniams provokato- 
riams** Atrodė,, kao sovietai ^visiems laikams" ir išlaikys 
savo parašais patvirtintus susitarimus. Bet, jau 1940 m. bir^ 
želio 15'd,, pamiršo savo sąžiningą ir tikslų sudarytųjų su
tarčių vykdymą* - Raudonoji Armija terškiančiais tankais ir 
lėktuvų debesimis užplūdo Lietuvą, Latviją ir ‘Sstiją, netru
kus pasirūpindama jas paskelbti sovietinėmis respublikomis. 
Tų pačių metų liepos mėp. krašte įvykdyti tariamieji rinkimai 
buvo gal dar neteisingesni už Bulgarijos, ir kitų kraštų so-1 
vietiškus rinkimus, kurių Vakarų demokratijos dabar negali 
pripažinti. Hitlerio nusiųsti į Maskvą tarnai, su dabar Nttrn- 
berge karo nusikaltėlių-suole sėdinčiu- Ribbentropu priešaky, 
1939 m. susitarė su Tar.Busija dėl Pabaltijo kraštų laisvės 
panaikinimo, dėl nuo neatmenamų laikų aisčių gyvenamųjų Žemių 
okupacijos ir niekam nenusikaltusių, o norinčių vien tik žmo
nijos kultūroje savarankiškai pasireikšti lietuvių, latvių ir 
estų tautų išnaikinimo.

Tautų naikinimo darbas bematant prasidėjo. Mūsų ausyse 
ligi šiandien tebeaidi raudos dešimčių tūkstančių nieku nenu
sikaltusių brolių, kurie, užkaltuose gyvuliniuose vagonuose 
troškinami, ir, it žmogžudžiai ar plėšikei, ginkluotų karei
vių akylai saugomi, buvo išvežti į Sibirą prievartos darbams 
įr gal mirčiai. Mums akyse stovi ištisi kalėjimai, prigrūsti 
geriausių Lietuvos vaikų, ir daugybė kapų, kuriuose guli bol
ševikų kankynių aukos. Griaunama pramonė ir ūkis, paniekinama 
šventoji žmbgaus nuosavybės teisi, įvedant nacienallzaciją ir 
kolektyvizaciją, žmogus pasidaro bespalvės visuomenės vergas 
- be žodžio, be minties ir be-religijos laisvės. Ir tai pa
tirta tik per vienerius metus.

Atsidusome^ kai 1941 m, birželio mėn. pagaliau prasidėjo 
fizinės grumtynės tarp bolševizmo ir nacionalsocializmo. Bar 
tebeverdant viską naikinantiems mūšiams Lietuvos laukuose ir. 
miestuose, gaivališkai susidarė nauja vyriausybė ir per radi
ją pakartojo tai, kas 1918 m. vasario 16 d. Vilniuj buvo pa
skelbta ir kas taiflkad lietuvių tautos nebuvo atšaukta. Bet 
netikėta, kad naciai, vakarykščiai bolševikų bičiuliai, kartu 
iŠsprendę Pabaltijo likimą, pripažins Lietuvos nepriklausomy
bę; tuo žygiu tik aiškiai pasakyta pasauliui, jog Lietuva gy
va ir tik, būdama dviejų milžinų varžytinių kryžkelėje, jiems 
yra patapusi saldžiu kąsneliu. Taip ir buvo: atėję naciai nė 
kalbos nenorėjo turėti apie nepriklausemą Lietuvą, tuojau ją 
pavadino Ostlandu, uždrausdami net minėti Lietuvos vardą.Pra
dėjo ir tie vakariniai kaimynai Lietuvoje ne prasčiau šeimi
ninkauti už rytinius. Gerai atsimename jų darbelius: įvykdė 
kruviniausias- žydų žudynes; gaudė žmones prievartos darbams 
Vokietijoje; ėmė rengti vokiškąją kolonizaciją, atimdami ūki
ninkams žemės nuosavybę ir gabendami vokiečius kolonizatorius;, 
palaikydami bolševikų paskelbtąją turto nacionalizaciją, pa
darė žmones be nuosavybes; apkrovė, ūkininkus didžiausiomis
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karo duoklėmis ir žiauriai, net šaudydami žmones, išreikalauda
vo Jas; daugybę miškų išnaikino ir t.t. 1943 m. pradžioj paties 
Hitlerio įsakymu gen.kom.Renteln pradėjo organizuoti SS legijo- 
n$., bet tas nacių sumanymas susilaukė griežto iš lietuvių pasi
priešinimo, ir nuėjo niekais.- Sitam bandymui nepavykus, pats 
Hitleris savo aktu Jį atšaukė,, .pareikšdamas, Jog *lietuvių tau
ta nėra pribrendusi Naujosios Europos siekimams suprasti”. Už 
tai susilaukta šlykštaus keršto:, uždaryta Vilniaus ir Kauno 
universitetai, taip pat kitos mokslo įstaigos, o daug inteli
gentų išvežta Vokietijon į koncentracijos stovyklas, kur Jų ne
maža yra mirę nuo sunkaus darbo ir kankinimo. Bet lietuviai -ne
nuleido rankų: slaptosios organizacijos ir slaptoji spauda įva
rydavo nerimo net pačiam Gestapui.

4

Kada pralūžo vokiečių frontas Rytuose ir 1944 m. liepos mėn. 
bolševikai vėl lindo į Lietuvą, kiekvienam lietuviui atsistojo 
priešaky sunkus apsisprendimas; likti ar bėgti! Liksi - sulauk
si to, ką -Jau ssvo akimis matei ir ausimis girdėjai.. Bėgsi - 
tai kur bėgsi: kitur kelio nėra, tik per griūvančios Vokieti
jos lavoną į Vakarus, ieškant užtarimo tikrosios anglosaksų 
demokratijos užuovėjoj, kartu su prievartos darbams Vokietijon 
išvežtaisiais? Ir vieni liko, o kiti bėgo. Daugelis, priartė
jus frontui, ir varu buvo išvaryti-Vokietijon apkasų kasti ar 
kitokių fronto sustiprinimų daryti.

Ne pyragai musų laukė čia, Vokietijoje. Pabėgėliai daugiau
sia buvo suvaryti į stovyklas, budri Arbeitsamto akis surado 
Jiems darbo, neatsižvelgdama nelį profesiją, nei į pajėgumą: 
geležinkelio taisyti, sunkiausių darbų karo-pramonėj dirbti, 
miško kirsti, pas ūkininkus bernauti ir 1.1. Apie išleidimą į 
neutraliuosius kraštus naciai nė išsižioti neleido. Dirbo, var
go žmonės dešimtimis valandų kasdien, menku maistu ir dar men
kesniu atlyginimu, stovyklų vadovų pastumdėlių vietoje varinė
jami. Ir kažin, ar labai daug skyrėsi mūsų būvis nuo Sibiran 
išvežtųjų brolių - gal tik tuo, kad Šia buvo senos kultūros Va
karų pasaulis, o ten pustuščiai ir primityvūs Rytai!

Taip, mes esame apaštalai liudyti pasauliui, kas mūsų Tėvy
nei atsitiko. Tiek mūsų šimtai tūkstančių, tiek kiekvienas pa
skiras benamis kalba ir be žodžių tiems, kurių galvose dar nėra 
užblėsusi žmogaus ir tautų teisės ir laisvės sąvokos, kurių šir
dis tebėra tiek žmoniška, kad atjaučia niekam nenusikaltusiai 
tautai dalomą skriaudą. Komisaras Vyšinsky J.T.Organizacijos 
suvažiavime tatai vadina propaganda, reikalauja Ją uždrausti, 
šaukia ’’išdavikus* namo atsiimti bausmės. Ar tas balsas nepri
mena ties Kalvarijos kalnu aklos minios šauksmo iškankintam ir 
apspiaudytam Dievažmogiui dėl Jo paskelbtosios-pasauliui tiesos 
ir artimo meilės: "Prikalti Jį prie kryžiaus!"...

Bet yra dar tiesa pasaulyje, ir mums Ji vienintelė paguoda. 
Ponia Roosevelt, JAV atstsvas Jungtinių Tautų suvažiavime, gar
bingai gynė Europoje išblaškytų benamių teises, protestuodama 
prieš priverstinį Jų grąžinimą tėvynėn. Pagaliau ir JTO pilna
ties posėdis yra nutaręs prievartos nevartoti tiems, kurie turi 
pagrindo negrįžti namo. Mes nuolat prisimename didžiojo JAV vy
ro - garbingojo vellonies prez.Roosevelto žodžius, pasakytus 
1940 m. spalio 15 d. Amerikos lietuvių dęlegacijai, ieškančiai 
paguodos dėl Lietuvos laisvės atėmimo: *Cla sakoma, kad Lietuva
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netekusi bavo nepriklausomybės. Tai klaida. Lietuva nėra nete
kusi savo nepriklausomybės. Lietuvos nepriklausomybė tėra tik 
laikinai suspenduota... Netgi pačios mažosios tautos turi tą 
pačią nepriklausomybės teisę kaip ir didžiosios”. Mes pasi~“ 
klįauname ir dabartinio JAV prez.Trumano 1945 m.spalio 28 d. 
užsienio politikos klausimais dvylikos punktų pareiškimu, kurio 
antrajam punkte sakoma: "Mes tikime, kad bus sugrąžintos suve
reninės. teisės ir savarankiškumas visoms tautoms, kurioms Jų 
suverenumas buvo smurtu atimtas”. Turime galvoje ir D.Britani
jos min.pirm. Attlee ’paprastąjį žmogų*, kurį Jis, atidarydamas 
JTO suvažiavimą, reikalauja išvaduoti iš skurdo ir baimosrMums 
reikšmingi ir drąsaus tikrosios demokratijos gynėjo-uŽs.r.min. 
Bevino žodžiai, kuriuos jis neperseniai yra pareiškęs dėl Len
kijoje slaptosios policijos vykdomų politinių žudynių: jog 
ateis diena, kada tokių policinių valstybių nebebus.,.

Keiktų turėti akmens širdį, jei neprabiltų į žmogų JAV 
Kongreso atstovo O^Kobski:žodžiai, kuriais jis 1945 m. lapkri
čio 30 d. pasveikino gausų Amerikos lietuvių suvažiavimą Čika
goje. Jis tarp kitko kalbėjo; "Tik vakar naktį aš iš-Vašlngte- 
no. Ten.Baltieji Rūmai dabar pilni krepšių iš įvairių .tautų, 
prašančių juos pridėti pinigu. Rusija-prašo 6 bilijonų dolerių 
ir atominės bombos. Visi prašo pinigų. 0 ko prašo- lietuvių tau
ta? Ar pinigų, ar maisto? Ne. Ji badauja, bet Ji prašo tiktai 
vieno - laisvės. Ir nėra gražesnio prašymo kaip tas".

Tais ir. kitais didžiųjų pasaulio vyrų pareiškimais, ginan
čiais nuskriaiis-tųjų tautų teises, mes dabar rami narnės: Jaučia
me, kad mūsų dabartinis būvis nėra be pagrindo. Bet tai ne
reiškia, kad be mūsų pastangų kas nors pabruks Lietuvai nepri
klausomybę. Mūsų būvis nuo dabar įpareigoja tapti tikrais Lie
tuvos laisvės apaštalais, ne tik savo elgesiu svetimųjų akyse, 
bet ir uoliu darbu-, kuris, atstatant Lietuvos nepriklausomybę, 
parodytų sunkią nedalią pergyvenusiems namiškiams, jog jie bu
vo neteisūs, jeigu kitaip manė. To akivaizdoje metas būtų su
siprasti kai kuriems tautiečiams, kurie laisvalaikiais ligi 
šiol nežinojo ko nusitverti: saviškių sąskąiton varė spekulia
ciją, iš gautojo pelno svaiginosi degtine, dienų dienas skėlė 
’pulkutes" ir, tokius ‘darbus"dirbdami, temokėjo tik reikalauti 
ir reikalauti, o nieko neduoti savo bendruomenei. Lietuvio var
das čia privalo išlikti grynas; Jis dabar be atvangos turi'rrb- 
.pintis tuo, ką jis parneš savo Tėvynei, kad tenai būtų ko nau
dingiausias nepriklausomos, demokratinės valstybės atstatymui. 
Tai yra tikrasis dabartinio mūsų būvio pagrindas - tvirtas mū
sų bendruomenės namas, kurio vieną stulpą audrai išgriovus, 
tuoj galėtų atsistoti kitas. Turėkime nuolat širdyje didžiojo 
Varpininko Žodžius:

Lietuva mano! Priešui ant tavęs įnirtus, 
" Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus

Galvą, tuoj kelios galvos vieton to išdygsta,
>. Išliksi tik hydra gyvenimo-pavirtus, 

Nors-priešas, nestygsta. . ' '
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Minėdami matinę mūsų nepriklausomybės Šventę, pažvelkime į 
nūdieninę pasaulio politikos padėtį ir pasvarstykime galimy
bes mūsų laisvės atstatymui. Pirmoj eilėj čia tenka prisimin
ti, kad bene didžiausias pokario įvykis yra Jungtinių Tautų 
Organizacijos - sutrumpintai JTO arba UNO /United Nations Or
ganization/ konkrečios veiklos pradžia. JTO yra žymiai dau
giau nei buvusi Tautų Sąjunga. Jai šiuo metu priklauso 51 
tauta. Dabartinis jos suvažiavimas Londone, kuriame dalyvauja 
apie 200. delegatų, yra lyg ir užuomazga pasaulinio parlamen
to. Jei Tautų Sąjungoj kai kurios žymios valstybės nedalyvavo 
ir nepasitikėjo ja, tai dabar JTO remia visos didžiosios 
valstybės visu savo autoritetu. JTO tįkslas sukurti visame 
pasaulyje .saugų ir ramų gyvenimą, spręsti tautų tarpe išky
lančius ginčus, ginti tautas nuo užpuolikų. Taigi visi tie • 
uždaviniai, kurie pašalina arba sukliudo atsiradimą veiksnių, 
keliančių pavojų tautų ir pavienių žmonių laisvei ir jų sau
gumui. Džiugu pažymėti, kad šiam naujagimiui pavyko sėkmin
gai užgimti. JTO yra įvykęs faktas. Ji egzistuoja su visom 
savo funkcijom. Sudarytas nuolatinis pastovus centras - gene
ralinis sekretariatas. Generalinius sekretorium išrinktas 
norvegas Trygve Lie. Jis prieš visų Jungtinių Tautų atstovus 
prisiekė būti bešališkas ir žiūrėti vien teisybės. Išrinkta 
Pasaulio Saugumo Taryba, kuriai jau teko atlikti ir pirmuo
sius uždavinius. įsteigta Ūkio ir Socialinė Komisija. Nepa
prastai didelės-reikšmės priskiriama atominės energijos kont
rolės sudarymui. Jos didžiausias uždavinys būsiąs įspėti pa
saulį koka jam grosią pavojus, jei nebūtų padarytos atitin
kamos išvados iš atominės bombos buvimo. JTO yra pasaulio 
forumas, kuris vadovaujasi keturiais didžiaisiais Atlanto 
ohartos principais. Mūsų klausipu JTO jau yra padariusi vie
ną sprendimą ir mes galime pasidžiaugti,-kad pasaulio atsto
vų dauguma tinkamai supranta mūsų padėtį.

Su JTO darbo pradžia prasidėjo naujas pasaulio istorijos- . 
laikotarpis. Prasidėjo kelias į vieną /uno/ vieningą pasaulį. 
Mrmasis uždavinys šiame kelyje išsiaiškinti, kas tai vieny
bei kliudo. Išsiaiškinti, anot-Bevlno, būsią galima tik vi- • 
šiems atidengus savo kortas, t.y. išdėsčius savo pretenzijas, 
Toks-problemų aiškinimasis prasidėjo Pasaulio Saugumo Tary
boje. Jeigu palygintume JTO parlamentui, tai gauname paste
bėti, kad absoliutinę daugumą ten turi Vakarų demokratijų - 
šalininkai. Pytai ' ■ daugumoje klausimų čia yra opozicijoj. 
Ir nors visi JTO organai yra sudaryti taip vadinamais koali
ciniais pagrindais, taigi nesirungiant už pravedimą Šalims ' 
priimtinų kandidatų, bet atsižvelgiant į valstybių svorį, t. 
y. visų bendru susitarimu, tačiau minimoji .opozicija vis la—
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biau ir labiau, ryškėja. Tai-jau. pasireiškė svarstant patį pir
mąjį, Persijos klausimą P.S.Taryboje. Tar.Sąjunga kaltinama 
įsikišusi į Persijos vidaus reikalus ne tik nepanoro viešai 
dėl šio klausimo pasiaiškinti, bet net pradėjo pulti kitus ir, 
reikalauti tą klausimą išimti iš darbotvarkės. Tas dalinai jai 
ir pavyko. Pyšką savo puolamąjį opozicinį nusiteikimą Rytą 
blokas /prie ko jie labai nenori prisipažinti/ išvystė svars
tant Graikijos^lr Indonezijos klausimus. Tar.Sąjungos delega
tai labai griežtai pasisakė prieš britą dalinią buvimą tuose 
kraštuose ir prieš Ją ten vartojamus metodus. Graikijos klau
simui įėjus pavojingon fazėn-jie nuo savo ankstesnią reikala
vimą ir net teigimą atsisakė. Prasidėjus Indonezijos klausimo 
svarstymui išrodė lengvai pavyksiant jį išspręsti, tačiau Ry
tą bloko noras pasilikti opozicionieriaus-kaltintojo vaidme
nyje reikalavo ir šia,-jiems visai svetima problema, kiek ga
lima ilgiau užimti PST. Pagaliau po ilgesnią debatą Tar.Ukrai
nos, o taip-pat Egipto pasiūlytosios rezoliucijos Tarybos buvo 
atmestos. P.Britanija, kuriai gal būt ir ne visada maloni yra 
tokia procedūra, mielai są tuo sutinka, kad paskui būtą galima 
ir iš kitą to paties pareikalauti.

Pasibaigus karui viešąją tarptau.tinią klausimą sprendimams 
didžiulės įtakos vėl įgauna.viešoji nuomonė. Visuomenė turi 
žinoti, kas jos pastatytąją atstovą yra daroma, iš kitos-pusės 
visuomenė turi suprasti kaip gi dalykai iš tikrąją stovi. Ji 
turi pažinti realiąją dalyką padėtį ir, jeigu-reikia, sustip
rinti arba pakeisti savo nuomonę ir pažiūras į tam tikrus šią 
dieną gyvenimo reiškinius ir sąjungininką tarpusavio santy
kius. Toks kortą atidengimas; prasidėjęs PST, per spaudą ir 
radiją vyksta jau nuo seniau. Ypač daug ginčą sukelianti demo
kratijos sąvoka, kurios aiškinimui po paskutinią Tar.Sąjungos 
rinkimą vėl atsirado proga. Tar.Sąjungoj labai jautriai rea
guojama, kai Vakarą pasaulyje pasirodo priekaištą vadinamajai 
«tarybinei demokratijai”. Kiekvienas, kuris drįsta ‘’šmeižti” 
’tarybinės demokratijos” šąli, apšaukiamas fašistu, profašis- 
tu, naciu, kolaboracionistu /ašies bendrininku/, monarchistu, 
imperialistu, kapitalistu,^reakcionierium, liaudies priešu, 
karo nusikaltėliu, ir pan. Šitokie epitetai atsiskaitant su ga
vo priešais vartojami ten labai-plačiai. Bevlnas viename PST 
posėdyje pastebėjo, kad yra ’...ypatinga organizacija, kuri 
vadinasi komunistą partija. Tai ji visame pasaulyje pagal to
kias pačias slaptas instrukcijas veda^propagandą prieš mano 
kraštą, ji grasina pasaulio taikai”. Šis Be vino pareiškimas 
rodo, kad pasaulio vairuotojai žino tikrąsias taikos grėsmės 
priežastis.

Reikia manyti, kad išsiaiškinimo reikalas nėra atsitikti
nis dalykas. Jis išplaukia iš bendrosios padėties. Juk jau ku
ris laikas, kaip yra pasibaigęs karas, tačiau vis dar esama 
slaptą ir neaiškią pasirengimą. Vis dar daugelis ne tik nuga
lėtą, bet ir-išlaisvintą valstybią negali būti savo krašto 
šeimininkais. Pažymėtinas yra ir Vakarą politiką dėmesys pa
saulio maitinimo padėčiai. Mes buvome bemaną, kad sunkiausia 
padėtis jau nugalėta, todėl pradėjus vėl normuoti ir taupyti, 
atrodo, tai vykdoma ne tiek šiai, kiek ryt dienai. Mūsą prob
lema nuo šiol yra viso pasaulio problema, nes kol pasaulyje 
bus veiksnią s iručiu : -n sauli-o. .tai kt ’ tol grės pavojus. žmo
nijos issi
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