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) Vytautas Gylys.

16~tą VASARIO ŠVENČIANT.

Tamsiuose rūkuose, gaisrų liepsnose, krauju ir ašaromis paplūdusią, 
) resuskaitomų kapinynų išraižytą regi kiekvienas išeivis mūsų Tėvynę - 

Lietuvą. Paveikslai, vienas už kitą baisesni, slenka pro mūsų 'akis. Lyg 
naktimis be sapno, valandomis be poilsio mūsų širdis apima baimė ir neri
mas.

Lietuvos sūnus ir dukros, išsklaidyti po visą pasaulį, liūdi dėl 
savo gimtojo krašto likimo ir dėl savo tautos ateities. Kiekvienas jų iš
tiestų ranką savo Tėvynei ir padėtų visas pastangas Jai, nualintai, išnie
kintai, priešų užgrobtai, užstoti ir paguosti. Tačiau ugnies ir plieno 
užtvara skiria mus nuo prabočių kapų, kuriuose ilsisi nesuskaitomi didvy
riai, gynę Jos garbę ir laisvę.

I'ūsų kančių taurė dar neištuštinta, tautos išgelbėjimo valanda dar 
neišmušė, mūsų ištrėmimo dienos dar nesuskaitytos. Žiaurusis karo dievai
tis tebereikalauJa naujų aukų, ir Lietuvos sūnūs vis tebežūsta - savo že
mėje, arti ir toli nuo Jos.

Išblaškyti, iškankinti lietuviai su nerimu laukia šviesesnės ateittes. 
Kiekvienas stato sau klausimą,'kada gi pasibaigs sunkios Jo išeivystės 
dienos, kada bus sustabdyta ši žudymo ir naikinimo orgija? Nesulaukdamas 
iš niekur atsakymo, kai kas mūsų, rasi, Jau galvoja: argi mūsų brangiau
sias idealas, mūsų tautos laisvė, butų palaidota amžinai?

Deja, nelengva nuraminti žmogų beviltiškame nusivylime, nes Jis Jau 
per daug ir per dažnai yra prisiklausęs įvairiausių spėliojimų ir raminimų 
nuo pačios karo pradžios. Žmbnių troškimai vis neišsipildo, ir mes daug 
gražių vilčių seni -i jau palaidojome. Nekartą suvedžiotas klastingais pa
žadais, lietuvis neberasitiki priešų viliojimais, bet savo širdies gilu
moje jis niekuomet nenustojo paskutinės vilties - susilaukti tos valandos, 
kada ištremti ir išvaikyti Lietuvos sūnūs vėl galės grįžti į savo laisvą 
Tėvynę.

Bet kokie yra gi pagaliau objektyviniai daviniai tai svajonei pate!*- 
sinti?~- Į tai atsakymo čia mes neišgirsime, ir todėl mūsų akys savaime 
vis dažniau Icrypsta į tą šalį, kuria mes pasitikime daugiausia, į kuriai 
sudėjome visas mūsų viltis. Ta tolima šalis yra galingoji demokratijos 
tvirtovė.

Iki šiol dar niekas taip aiškiai neužtarė mūsų, ir niekas dar taip 
atvirai netarė mums savo paguodos žodžio, kaip Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas F. Rooseveltas, kai 1940 m. spalių mėn. 15 d. jis priėmė 
lietuvių delegaciją Baltuosiuose Rūmuose. Jo pareiškimas tuomet skambėjo
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taip: ’’Lietuva savo nepriklausomybės nenustojo... Lietuva bus vėl laisvą,. 
Tai įvyks anksčiau, negu Jūs to galite laukti..."

fitie Didžiojo Demokrato žodžiai nuaidėjo musų širdyse, tartum lais
vės varpas, sukeldami mumyse pusi ryžiu?, kovoti ir kentėti už mūsų laisvą 
Tėvynę - Lietuvą, Tie žodžiai tapo įrašyti mūsų sielose, kaip 10 Dievo 
peisakymų, iškaltų akmeninėse lentelėse.

Antras, irgi be galo svarbus, pareiškimas buvo padarytas prezidento 
Roosevelto Amerikos kongresui šiemet Trijų Karolių dieną, Jis tarp kita 
ko pareiškė, kad USA "nepaabejos panaudoti visą savo Įtaką, kiek tik žmo
niškos išgalės leidžia, Atl nto Charter!© principų Įgyvendinimui patikrin
ti". Tie autoritetingi žodžiai sustiprina mūsų įsitikinimą, kad ir mažo
sios tautos gali tikėtis jų teisių pagerbimo ir kad Jų gyvybiniai intere- . 
sai ateityje nebebus kombinacijų objektu tarp diktatorių, kaip kad, pav,, 
įvyko 1939 metais.

Vokietijos plonai pavergti Europą buvo kuo ryškiausiai pasmerkti 
šio karo angoje. Šiomis dienomis mes buvome liudininkai, kaip didžiosios 
Vakarų demokrate Jos neparėmė Sov. Rusijos imperialistinių plynų Lenkijos 
atžvilgiu. Tai turėtų būti mums Įrodymu, kad Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Didžiosios Britanijos pokariniai tikslai vis tik skiriasi nuo Maskvos 
užsimojimų. Gr* ik:', joj, kur vokiečių okupacija buvo sulikviduota greitai 
ir'be didesniu ''ūkų, prasidėjo komunistų sukeltas naminis karas, Į kurį 
tačiau/tuo J Įri-utišė Anglijos kariuomenė. Atlantu pasiryžimas užkirsti 
kulią komunistų klastai tenai pasireiškė visai nedviprasmiškai. Tas pats 
pastebima Prancūzijoj, Belgijoj ir kitur.

Bolševikų vaidmuo aiškėja visur; jų tikslai yra griežtai priešingi 
Didžiųjų Demokratijų siekimams.. Tat yra pilnai suprantama: juk geriausią 
Amerikos Didžiosios Srttanijos, Lenkijos, Prancūzijos ir kitų kraštų sū
nūs ne tam lieja savo kraują, kad Europos tautoms butų užnerta ant kaklo 
diktatorių, ar smurtininkų kilpa. Mažosios Europos tautos trokšta tikros 
laisvės, demokratinės santvarkos ir laisvo apsisprendimo teisės. Toks yra 
ir lietuvių tautos idealas. Jis palaiko musų sieloje tą kibirkštėlę vil
ties, be kurios mūsų tolimesnis gyvenimas būtų stačiai beprasmiškas. Tos 
kibirkštėlės mumyse niekas užgesinti nepajėgs; nė karo baisenybės, ne 
klastingi mūsų priešų balsai, žios gi patys irgi neturime leisti tai vil
čiai susilpnėti $ priešingai, mes turime ugdyti ją savo širdyse, budėti ir 
laukti, kada Tėvynė vėl uaš.'uks mus prie atstatymo darbo, prie uzgydymo 
Jos giliu žaizdų po keleriopos karinės okupacijos ir žudynių.

Nusiminusiems ir abejojantiems galima būtų priminti, kad rudens 
naktis paprastai būna tamsiausia prieš aušrą ir kad b ilsiausia tamsuma 
apgaubė Golgotos kalną tą naktį, kai Kristus mirė ant-kryžiaus. Tačiau 
ana naktis atnešė tikintiems išganymą.
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Neplevėsuos, kaip būdavo, trispalvė 
Ir aikštėsna Jau nosirinks minia 
Kein slibinai, tnr; 'ytun devyngalviai 
Žiauriais nagais užgniauš mums krūtį. 
Užgniauš, kad apurudns neprasi veržtų 
pesioliktOE vasario_imt ir svęst. 
Fesuta.lplnanci'.i krūtinėj keršto 
Standi on?,. Lietuva, tau sunku kęst.

rūtines

•;j’į
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Bet tv. sutramdyti save mokėjai - 
Nelaimėse vis išdidi buvai
Ir vilties laipina šventai tikėjai - 
Nesužavėjo svetimi dievai!
Žinau, tau užvirė tulžis ir kraujas 
Aid. vaizdo j tiek išgamų sūnų...
Bet kęsk kantri ir šią nelaimę naują 
Sunkios vergijos vieškeliu senu.
Tiktai lys Nemunas prieš varant ledą 
Ramiai tikėdama sukaupk jėgas - 
Ateis diena, ir tu atgausi žadą 
Ir tavo galios priešai nusigąs.
Ateis diena - patvinsi, neši, griausi 
Ir visą dumblą šluosi į krantus!..
Tau atsivers, kaip krištolas tyriausia 
Gyvenimo akiratis platus!
Iš šios nelaimės tu sveika pakilsi 
Ir eisi vėl .jauna, graži, drąsi!.. 
0 mes liuosybę dar labiau pamilsim 
Ir būsime, kaip buvome laisvi!
Suplevėsuos, kaip būdavo, trispalvė 
Ir aikštėsn:.. vėl susirinks minia - 
Sutriuškinsimo šliužą devyngalvi, 
kurs ši'ndien gniaužia mūsų krūtines.

'■■i

I an r s J.-še iniu s

LIETUVA IR PASAULIS.

"Dr.gens Myheter" korespondentas Now Yorke vasario mėn. 2 d. pranešė 
įdomių žinių. Jungtinėse Amerikos Valstybėse esąs Įsigalėjęs nusistatymas, 
tiek visuomenės, tiek vyriausybės sluogsniuose, kad amerikiečių valia Eu
ropos reikalų tvarkyme toliau turėtų žymiai tvirčiau pasireikšti, negu 
ligi šiol. Vašingtone duodama suprasti", kad nuo šiandien būsią kitaip, 
kad niekas negalės nesiskaityti su Amerika ir smulkiausiuose Europos rei
kaluose .

Tikrumoje pasiryžimas baigti lūkuriavimo politiką ir paimti kietą, 
ryškų kursą pasireiškė mėnesiu anksčiau, prezidento Roosevelto rašte kon
gresui sausi? mėn. 6 d. Ten jis tarp kita ko nustatė:

"lies nepaabejosim panaudoti visa savo Įtaką^ - ir padarysim tai , 
tuojau, - kad, Įtiek tik žmoniškos išgalės leidžia, žiūrėti, kad 
Atlanto deklaracijos principai būtų .Įgyvendinti, Mes nepasitrauk
sim nuo atsakomybės, kurią mums uždėjo“karas 
Į prezidento pareiškimą sausio mėn, 10 d. atsiliepė opozicijos - 

respublikonų - vadas senate, senatorius Arthur Vanderberg. Jis pažadėjo 
savo ir savo partijos pilną paramą Roosevelto politikai, pabrėžtinai iš
kėlė reikalą vesti Atlanto deklaracijai pritaikintą aktingą politiką ir 
net reikalavo, kad Jungtinės Amerikos Valstybės nuolatos dalyvautų visų 
pasaulio reikalų sprendime ir tvarkyme.

Vanderbergo pareiškimas reiki.': laikyti žymiu Įvykiu. Ypatingai pri
simenant, kad respublikonai ilgais laikais konsekventiškai laikėsi ižo-
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lincinės linijos. Juk jie po pirmojo didžiojo karo užkirto prezidento 
T.’ilsono, Tortų Sąjungos sumanytojo, tarptautinio bendradarbiavimo politi
kai kelią,, palikdami padrikusią ir konfliktais persunktą Europą sau.

Tačiau ir tos pareiškimus nebuvo kokia staigmena, Respublikonų kan
didatas i prezidentus per 1940 rj. rinkimus, Wendell Jillkie, jau tada 
atsisakė nuo izoliacinės tradicijos ir pasidarė Roosevolto politikos ir 
Vėliau Atlanto deklaracijos tvirtu rėmėju. Izoliacionizmo karščiausias 
apaštalas ir jo vadas, senatorius Wheeler, ėmė keisti savo įsitikinimus 
po j-nonų užpuolimo ant Amerikos ir dabar laikomas vienu pačių ištiki - 
niausiu Atlanto deklaracijos šalininkų, skelbiančių, kad Amerika neturi 
o a. s i t re ūkti nuo prievolių, kurias jai uždėjo pasaulinis karas ir deda 
bei dės jo supainioti reikalai.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse suprasto, lead, joms 1919 m. pasi- 
trnukus savo saugiau lizdan, buvo padaryta didžiausia klaida. Po R0 metų 
U privedė orio naujo pasaulinio karo, amerikiečių nė kiek nepalikus 
nuošaliui. Tą klaidą eventualiai dabar pakartojus, naujas pasaulinis ka- 
-s kiltų, be abejo, dar greičiau. Pačių Jungtinių Amerikos Valstybių ir 

so noriko s kontinento taikos, saugumo ir gerovės reikalas verste ver- 
''r žiūrėti, kad talka ii' tvarka viešpatautų visame pasaulyje. 0 tai bus 
/-line pasiekti tik tada, jei ta tvarka bus paremta teisingumu ir^teisė- 
tuiiu, jei bus pažaboti pasaulio plėšikai-vilkai, ir geros valios žmonėms 
’■r t.-v-toms bus laidota saugumas ii- ramybė.

let ar gali Lietuva ko tikėtis? Ar nebus ji pamiršta ir paaukota?
IIč viena pasaulio valstybė nereagavo į bolševikinį smurtą prieš 

Lietuvą, Latviją ir Estiją taip greitai ir griežtai, kaip Jungtinės Ame
rikos Valstybės^ Jau trečion dienon, 1940 m0 liepos mėn. 23 d., po taip 
vadinamo rrisijungimo buvo tuo reikalu Vašingtono paskelbta vyriausybės 
oficiali deklaracija. Joje katogoriškai pasmerktu bolševikų neteisėta 
trijų Baltijos valstybių okupacija, ten įvykdyta begėdiška rinkimų kome
dija,' prievarta atliktas įjungimas ir pareikšta, jog Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė to smurto akto nepripažins.

To savo garbingo žodžio Jungtinės Amerikos Valstybės, drauge su 
Anglija ir kitomis kilnios demokratijos valstybėmis, laikosi ištikimai 
ligi šios dienos. Tas pats senatorius Vanderberg pernai balandžio nėn. 
12 d, ištisai perskaitė senato garsiąją 1940 m. liepos mėno 23 d. dekla
raciją ir pasakė*.

:’Tai buvo protinga ir kilnu 1940 metais. Tai yra protinga ir kilnu ir 
1944-als. Tai bus protinga, kilnu ir teisinga ir tada., kai pagaliau pa
krikusia pasaulin ateis taika. Kesustoklia kartoję, kas mūsų buvo pasaky
ta,, Kartokim, kas 194c m. buvo pasakyta tuo tikslu, kad pasaulis nesupra
stų klaidingai mūsų užsienio politikos."

Jungtinių Amerikos Valstybių kongrese, vyriausybėje, spaudoje ir 
visoje humaniškai ir kilniai nusiteikusioje tautoje mums užtarėjų ir 
draugų nestinga0 Valstybės vyrų, žymių politikų ir tokių didelių bei įta
kingų dienraščių, kaip Ne?/ York Times /pasaulio pats didžiausias/, pasa
kytų kalbų ir mūsų reikalams užtarti parašytų straipsnių yra prisirinkę 
ištisi tomalo Pakaks pacituoti žymaus kongreso nario, demokrato Compton 
I. bill te pernai rugpjūčio mėn. 22 d0 J.A.Valstybių kongrese pasakytus 
žodžius.’

"Istorijoj dar nė viena tauta nebuvo atsldm-usi tokion baision padė- 
tin, kaip lietuviai, latviai ir estalo Visa jų buitis pareina nuo taikos, 
laisvos prekybos, laisvo susisiekimo jūra, nuo išlaikymo tarptautinių 
sutarčių ir nuo bendro respekto tarptautinei teisei. Baltijos valstybės 
nebuvo kokios karo jėgos, bet jos užtat buvo pasaulinės kultūros pažan
gos veikliosios dalys.Šiandien tos trys tautos stovi slenkstyje tarp 
gyvybės ii- mirties. Visa jų viltis yra Atlanto deklaracija. Jos tvirtai 
tiki, kad demokratinis pasaulis neleis joms pražūti,"
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Kituose demokratiniuose kraštuose mūsų draugų gal Įdiek mažiau, negu 
Amerikoj, bet ir ten vis daugiau ir daugiau pradedama suprasti, kad Lie
tuvos ir kitų dviejų Baltijos tautų ir valstybių reikalas nėra koks atl- 
trūkęs4 visam kitam pasauliui svetimas reikalas,, Raudonasis slibinas, gra
so pražūtimi ne vienoms Baltijos tautoms ir valstybėms, o lygiai tiek pat. 
Lenkijai, Čekoslovakijai, Vengrijai, Rumunijai, Balkanams ir kitiems dide
sniems ir mažesniems kraštams. Rudajam slibinui, bandžiusiam praryti visą 
Europą, šiandien galva ii* kojos vos besilaiko, bet jo vieton, kaip toje 
baisioje pasakoje, iškyla dar baisesnė ir piktesnė pabaisa. Jai taip pat 
turi būti pastotas kelias, jei pasaulyje norima išsaugoti žmonių ir tautų 
laisvė, kultūrinės pažangos vienatinė sąlyga ir jos būtinas pagrindas.

Mūsų nepriklausomybės atgavimas 1918 metais, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės paskelbimas taip pat nebuvo koks išimtinas, palaidas 
atsitikimas. Tai buvo pasaulinės kultūrinės pažangos tikra išdava, viso 
pasaulio demokratėjimo tiesioginė paseka. Ta pažanga prasidėjo 1776 m. 
Jungtinių Amerikos Valstybių atsiskyrimu nuo konservatyviosios Anglijos, 
turėjo nemažos įtakos prancūzų revoliucijai 1789 m,, privedė prie Vidu- . 
rinės ir lietinės Amerikos valstybių susidarymo ir jų atsipalaidojimo 
nuo suakmenėjusios Ispanijos. Ta pati galingoji žmogaus ir tautų išsilai
svinimo bangs grąžino Graikijai laisvę, padėjo įsikurti Belgijai, paskui 
atgauti nepriklausomybę Serbijai, Bulgarijai, Rumunijai Ir 1905 m. Nor
vegijai _ Tos laisvės bangos vis didesnis įsigalėjimas grąžino 1918 metais 
nepriklausomybę Lietuvai, Lenkijai, Čekoslovakijai ir padėjo įsikurti 
Suomijai, Estijai, Latvijai ir keletą metų vėliau Airijai.

Jei, nepaisant Amerikos Jungtinių Valstybių ir kitų demokratinių 
kraštų pastangų, vis dėlto laimėtų Sovietų Sąjunga, ir jos raudonas im
perializmo tvanas paliktų ten, lour jis dabar žmonių ir tautų laisvę skan
dina, tai reikštų kelią atgal visai tai milžiniškai ir šviesiai pažangai, 
kui’i buvo ryškiai prasidėjusi prieš 168 metus.^Kas dabar dedasi, liečia 
ne mus vienus - tai liečia visą pasaulį, visą, žmoniją. Tai ir duoda mums 
vilties, kad gerosios, žmoniškosios jėgos laimės rungtynes su patamsių 
galia. Vadovaujamas vaidmuo toje nepaprastoje kovoje priklauso galingoms 
ir savo ištekliais turtingoms Jungtinėms Amerikos Valstybėms. Jos gi ir 
duoda ne tik mums vieniems, o ir Įeitoms tautoms, mažesnėms bei didesnėms, 
tvirtą viltį į išgelbėjimą.

VI, Baltus.

KODĖL PALIKOME TĖVYNĘ?

Jau penktą kartą minime nepriklausomos Lietuvos atgimimo metines, 
būdami no svetimųjų priespauda. Penkeris metus iš eilės lietuvių tauta 
jungiasi širdimi apie tą neišdildomą prisiminimą kaskart vis tragiškesnė- 
mis aplinkybėmis: kiekvienus metus vis didesnis mūsų brolių ir seserų 
skaičius netekę ne tik laisvės, bet ir savo gimtosios žemės.

Per tą penkmetį_- trumpą, bet itin tamsų mūsų tautos gyvenimo lai
kotarpį - dešimtims tūkstančių tautiečių buvo amžinai užmerktos akys, o 
šimtai tūkstančių buvo išgabenti dar pikčiau, negu kitados juodieji Afri
kos vergai - ir vien tik todėl, kad jie buvo ir norėjo^pasilikti tikrais 
savo tautos, sūnumis. Jie norėjo jaustis pilnateisiais šeimininkais savo 
pačių namuose, norėjo palikti ištikimi savo protėvių didžiajam palikimui, 
gimtajai žemei. Būdami tiesus ir garbingi lietuviškos žemės saugotojai, 
jie nesusmuko prieš Europos istorinės raidos faktą, jog ta jų žemė atsi
dūrė dviejų išaugusių imperializmų sankryžoje.

5



Vokiškas ir rusiškas imperialianas, vienas pasidabinęs rudu, antrag 
- raudonu apdaru, savo tautose sužadinę žmogiškoje prigimtyje nustelbtus' 
plėšriuosius instinktus ir atgaivinę pačią primityvią galvoseną, tarėsi, 
kad tautiškai susipratęs lietuvis yra pastojęs jiems kelią - pirmajam 
veržtis 1 rytus, antrajam tolyn į Vakarų Europą. Ir vienas ir antras gro
bikas, kad lengviau susitvarkytų su gyventi norinčia auka, ieškojo tarp 
pačių lietuvių pagalbininkų tauriajai ir tautiškajal Lietuvai marinti. 
Atrastus neskaitlingus tarnus padabino puošniomis livrėjomis /"liaudies 
komisarų", "generalinių tarėjų" etc./, ir visus juos bendrai dar "patrio
tais" pavadino. Gi norėdami nuraminti tautos plačiąją masę, jų pasmerktą 
palaipsniškam išnaikinimuiy^ie^baimės, kad ji visa vienu kartu nesukiltų 
pasipriešinimui, jie savo užmačias pirmoj eilėj pašalinti tautiškai ne- 
P”lenki-nus lietuvius mėgino "legalizuoti" dirbtinais? apgaulingais paai
škini tais. Mažai besidroyį hitlerininkai naikino, kalino ir trėmė didžia
dvasius lietuvius, kaip- "naujosios Europos priešus", o klastingieji sta
linist-1 kabino ant tauraus lietuvio, numarinto ar pasmerkto, "liaudies 
priešo" užrašą.

Delis tautiškai- susipratusio ir veiklaus elemento, kuriam grėsė be
tarpis išncikinimo povojus raudonosios ar rudosios okupacijos metu^ turė
jo progos pasišalinti, su širdgėla apleisde.ua brangiąją Tėvynę, Nežymi 
išsigelbėjusių atskala yra radusi prieglobsti lietuvių didžiai gerbtoje 
Švedijoje o Tačiau lietuvių tautos persekiotojai nerimsta - per savo vie
tines agentūras jie tęsia persekiojimo akciją. Vietinė komunistų spauda 
meta kaitinimus, - deja, kai kuris socialdemokratų laikraštis taip pat 
pasVs-ido įtarimų,<- kad Baltijos pabėgėliai daugumoj esą fašistai, naci
stai... Tas piktažodžiavimas paprastai grindžiamas tuo. kad bėgimo laikas 
rodąs, jog bijota rusų, tuo tarpu kai vokiečių okupacijos metu ramiai gy
venta vietoje. Be to, didelis lietuvių pabėgėlių skaičius Vokietijoj lai
koma tolesniu tų įtarinėjimų pagrindimu.

Dėl mūsų pravardžiavimo nacistais turime trumpą ir aiškų atsakymą. 
Tiek sovietinė Rusija, tiek nacistinė Vokietija turi visai vienodų tikslų 
ir užsimojimų lietuvių tautos atžvilgiu: sunaikinti ją, pirmoj eilėj pa
šalinant tautiškai sąmoningą ir nepalenkiamą jos dalį. Tų abiejų imperia
listų būdai ir priemonės irgi yra vienodi ? beatodairiniu teroru laikyti 
tautą nuolatinėje baimėje, kuri palaužtų jos moralinį atsparumą, o kanki
nimais bei nukankinimuis nutildyti tuos, kurie nepalaužiami. Vadinas, 
staliniškoji Rusija ir hitleriškoji Vokietija yra pasirodę lygiai aršiais 
lietuvių tautos engėjais.

Dėl įtarinėjimo myotyvų galime atsakyti, kad iš jiems panaudotų 
faktų padarytos perdaug paviršutiniškos išvados. - Kremliaus valdovai, 
numatydami artėjantį karą su Hitlerio Vokietija, natonal pavedė savo im
perializmo įrankiui", NhVD, kuo skubi .u paversti Lietuvą rusiškai 
sovietiška. Gi išdidūs nacistiski imperialistai tarėsi, kad pradžiai pa
kaksią, jei bus likviduotas nats veiklusis tautinis elementas, o šiaip 
verčiau nelauksią, kol, po laimėto karo, galės ramiai ir vokišku nuodug* 
nunu išblaškyti ir sunaikinti visą lietuvių tautą. Tos skirtingos takti° 
tas išdavoje sovietiškoji NKVD, matuojant jos veiklos apimtimi ir jos nu
marintų mūsų tautiečių skaičiumi, lietuviškoje sąmonėje paliko žiauresnį 
įspūdį. IŠ čia kilo psichologiškai visai suprantama reakcija, kai ta pa
žįstama šmėkla vėl pasirodė prie Lietuves sienų: gelbėtis bet kokiu keliu, 
tars dar atviras.

Savo charakteriu, pilnu individualumo, savo plačia galvosena, nuo 
senovės paveldėtomis humaniškumo bei morališkumo tradicijomis, lojalumo 
jausmu ir gilia pagarba Žmogiškai gyvybei lietuvių tauta yra ryškiai at
siribojusi nuo vokiečių ar rusų tautų. Lietuvių tauta gali kvėpuoti, 
augti, žengti pirmyn tik vakarietiškos kultūros santvarkoj, paremtaj 
tikros denio kruti jos pagrindais, laiduo jančiais^laisvę žmogaus sąžinei, 
žodžiui, raštui ir materialinei buičiai. Ne pažadai popieryje, tegu šis
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būna pavadintas ir "Stalino sauliškąja konstitucija”, bet patikimos ir 
realios garantijos, atstatančius lietuvio bei lietuvių tautos teises ir 
laisvę, duos mums ženklą grįžti atgal į protėvių mums išsaugotą ir palik
tą Lietuvos žemę.

o

Juozas Gaigalas.

SZ T2VIJKES.

Kaip smilgą paupyje linguojančią, 
Palikome tėviškėlę mes savo, 
Palikom vėtroje siūbuojančią 
Prie kraujuose pasruvusio takelio.
Kitur dar motina sena ties lūšna
Paliko tolumoje berymanti, 
Išvargintoje lietuvės dūšioje 
Nelaimintua valkus beminint!.
Negi pikta valia mus gynė toliuos, 
Kad sielvarte srauniam palikom kraštą, 
Lyg piligrimai nes išėjom broliai, 
Isklydom, nešini benamių naštą.
Išbėgom mes nuo viesulo kraujuoto, 
Palikę sielvarto gintuosius gojus, 
Sakom, gal kur dalios vėtringuos plotuos 
Surasim tėviškei kelius rytojui.
Ir slenkam mes tolyn, tolyn per žemę, 
Per kalvas uolotas, slėnius, pušynus. 
Ties tėviške dangus kad ii’ aptemęs, 
Mes girdime savų miškų ošimą.
Nors sielvarte, bet viltimi širdyse 
Mes einam nešini keleivio naštą, 
Raktus gal rasim kur nors duryse 
Išlaisvint surakintam savo kraštui.

Kv,n. Juozapas Tadarauskąs,„thęoįjlįo.

BAŽNYČIA - DRAUGAS iJ?SŲ NELAIMĖJE.

Nelaimei ištikus, malonu nueiti pas gerą draugą, su juo pasikalbė
ti, gauti šiltą užuojautą ir moralinę paramą. Našlaitė, netekusi mylimos 
motutės ir neradusi širdies amonių tarpe, eina į mišką paklausti gegutės, 
kiek metų jai teks dar vargti šioje žemėje,, Kukuojgegutė, našlaitė 
skaito metus ir džiaugiasi, kad neilga, vargą išskaičiavo jai gegutė.

Prieš keletą metų pakilo per pasaulį, lyg vėsulas, karo šmėkla.
Tai nebuvo Kalėdų senukas, kurs mažų vaikų supratimu dovanas dalina^ bet 
buvo kažkas baisaus, kas neša mirtį, nelaimes, traukia daug ašarų is ži
lagalvių senukų, tėvelių, žmonų, valkų ir brolių, kas viską sugriauna^ 
sunaikina. Gal būt, tie, kurio tą karą primetė, ir pasidžiaugdavo, tačiau
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, . , , /h"! wiai su sugniaužta kumštimi statė klau-visi kiti to primestojo karu diu-yv-u-J- su
siuą: uz ką? nukentėjusių 'J™ r;ds^ brangusis kraštas -

viervs is ucldų ucU.1-^-^ . ir gintarą zeriancios Baltijos jū-
Lietuva, prie gražios-0s, puu.; venįn??s^ p0 kalnus skarabėjo lietuviška
ros; kur anksčiau zyuę.jo g • • ‘ miela yra gyventi laisvoje tėvy-
daina. Kiekvienas galėjo pašaly^s> J j j

- • &, ,, , „ t .1vw trip palietęs, kad sunku ją Ir bepažintiJa ^li^nXJS?3^ jSužalės niost?, kurs 70-ai s metais po^Kr.giu.
•ją g 4.1 ...a pentinu- su . kraugerio Tito Vespesijano, o žmones is-
v^ti3^"b^P^''o^v-v-i ją^Aulinl^l paliko tyrai, keliai, vedą i bažny- 

bivo no^?eJ ant sSsviauto altoriaus šliaužiojo baisios kirmėlės.
n g"'būdamas liudininkas tų visų nelaimių, atsisėdęs 

JeSzrlėsUmiesto griuvėsių, raudas raudojo, ragindamas Jeruzalę grį- 
prie Dievo. Kataliku bažnyčia yra lyg toks antras pranašas.

Karo metu, kaip patyrimas yra parodęs, didžiausias žmonijos drau- 
buvo Bažnyčia. Ji, lyg ta geroji motina, mato tautos nelaimes ir var

os vaikų ašaras ir skausmus^ glaudė prie savęs, 
j Ino, profesijos, luomo, amžiaus ir t.t. Kada 

; mokinius bausdavo už tautinės vė~ 
tu Kauno įgulos bažnyčioje ant altoriaus gulėjo 
s tautos himno giedojimą tekdavo atsisveikinti 

.. . ......w, 11 „ _ _
I? '‘Lietuva, tėvynė mūsų, 

te stiprybę semia, tegul meilė Lietuvos dega mūsų

tai

ant
žti

tautybės.
gus, m: 
nežiūri_____ ___ v___ , . „
gimnazijoje lietuviškai nusiteikusius 
llavėlės nešiojimą, tuo metu 
didelė Lietuvos vėliavso Už tautos hi---- v.. _ .
su Lietuvos žemele, tuo laiku beveik visose bažnyčiose po evangelijos ar 
po pamokslo suskambėdavo iš lietuviškų krūtinių 
iš praeities Tavo sūnūs 
širdyse,”

Net tie žmonės, kurie anksčiau žiurėjo X bažnyčią bedieviškomis 
akinis, karo metu tapo jos nuoširdūs lankytojai! ar tai tikėjimo, ar tau
tiniais sumetimais. Sta.i, mūsų aušrininkas, amžinos atminties dr. Šliupas 
savo 12 metų,vaiką pakrikštijo tik karo motu, 1943 metais, ir pats užei
davo 1 bažnyčią, nes, kaip pats išsireikšdavo? "Ten randu kažką nuošir
daus". Jis tėvynę tikrai mylėjo, o apie ją Išgirsti jis galėjo tiktai 
bažnyčioje, nes lietuviškos giesmės, patriotiški pamokslai tegalėjo būti 
tik bažnyčioje.

Ir taip minios žmonių, susirūpinusių dėl savo ir tautos ateities, 
plaukte pinumė i bažnyčią, kad galėtų save paguosti, nuraminti. Kiek aša- 
”U> dejavimų yra palikta ten, sunku būtų suskaičiuoti0 Po pamaldų išei- 
ev-o didžiule minia iš šv9 Jono bažnyčios Vilniuje} ji .visa rami, paten- 
kint-a, tartu ■ vargų nebūtų, pavojai praėję - tai bažnyčios dėka. Bažny
čia, karo metu pasidarė ne tik tikėjimo, bot ir tėvynės meilės centru. 
...p-goliav, bažnyčia buvo geras draugas ne tik katalikų, bet ir visų 

+ ° v nŪ3ti žydams, sovietų-vokiečių ka-
I;ini’i1’0 'iito Vespasijano laikai, jiems 1 pagalbą atėjo ba- 

primindavo artimo meilę ir gyvybės gerbimą. Ji išme- 
eiiėi t”oq ' tuos, kurie žiauriai elgdavosi su žydais, pirmoj
l-onferenrilnl^nt Syvybę0 Ir Lietuvos vyskupai, savo

b.9 memorandumą skriaudikams, rei-
b-žnvčt- dw'žpwaU su jais. Per tuos nelaimės metus katalikų
sia&aLJlr žydų' “ tai 3UM 

nur--ii^+it'irJ’rnn?o-!:’ra+?i'H .dien^ tu tiktai galėsi taip pat save
tars, paruoš ta70*3°?%desniSs° t"S dfausas daug dauE ydingo pa- 
kad mylėdamas r 4;’n?ra®v5 :ynr,S"~3s skausmams. Kartu tau pasakys, 
sios. * ° L-‘ewUv-s neužmirštum anos tėvynė s-dangiško- '

8



Juozą 3 Lin;.'1 g

KAS TIE LIETUVIAI ?

Ne Vienna mūsiškių, čir. atvykęs ir susidūręs su žmonėmis, tuojau 
uastebi, kiek maža. Jie žino apie aus. Nuolatos tenka išgirs ui, kad tokios 
lietuvių tautos visai nebuvo^ vieni laiko ją kažkokia germanų atskala, 
kiti vėl slavų daleleo Kaltinti tų žmonių negalina, nes objektyvių žinių 
jie negavo, o gaudė visokius tendencingas svetimšalių žinias ir ėnė jas 
už tikrą pinigą, , x ,

Bet dažnai gal ir mus suima maža baimė - ir mes kartais ne per 
stipriausiai ir no pilnu atsidėjimu išvaikštę savo tautos senovinius 
kampeliusą Tad nors keliais žodžiais prisiminki ue ar pakartokime savas 
žinias apie lietuvių pačią .seniausią praeitį.

Lietuvių tauta'priklauso tai. indoeuropiečių šakai, kurią moksli- 
ninl'di vadina aisčiais /vardas pirma kartą pavartotas istoriko Tacito 
apie 97 no po. Kr,/ arba baltais /Baltijos jūros vardą, "mare Balticun’ , 
pirmą kartą'mini kranininkas Adam von Bremen apie 1075 m./. Taigi, toji 
šaka nemaišoma nei su germanų, nei su slavų, nei su kitomis indoeuropie
čių giminėmis* Dabar iš tos aisčių ar baltų tautų grupės yra uzsiliku
šlos tiktai dvi tautos, lietuviai ir latviai, bet seniau jų butą daug 
daugiau ir g'-nn galingų.,

Aisčiai, arba baltai, dalinosi į vakarinius ir rytinius, Vakari
nius sudr.ro • prūsai /Jų vardas pirmą kartą sutinkamas šv« Adalberto, arba 
Vaitiekaus, gyvenimo aprašyme 999 a., gi pirmiau prusai buvo vadinami 
aisčiais/, kurie savo viduje buvo susidėję bent iš 11 kilčių.

Tos prūsų kiltys buvo karingos ir daug neramumo bei rūpesčių kėlė 
kaimynų slavų kunigaikščiams, kol pagaliau Mozūrų kunigaikštis Konradas, 
vienas pats neapsĮdirbdamas, talkon pasikvietė kryžiuočių ordeną 1238 m., 
esą, pagonių prūsų krikštytio Nuo to laiko ir prasideda nuolatinis^ir 
intensyvus prūsų tautos naikinimas ir jų žemių kolonizavimas vokiečiais. 
Nauji atėjūnai vokiečiai, išnaikinę prūsus, patys ėmė save vadinti prū
sais. nes tas vardas tuo laiku buvo labui garbingas, ir daugelis Europos^ 
kraštų riterių laikė sau už didelę garbę dalyvauti kryžiaus karuose prieš 
karinguosius prūsus0 Ir- taip išnyko toji garbinga ir narsi tauta, apie 
kurią mums šiandien teliudija tik vietovardžiai, užsilikę trys katekiz
mai ir nedidelis žodynėlis,

Rytinę aisčių grupę sudarė lietuviai /aukštaičiai ir žemaičiai/, 
latgali,-,!. žemgaliai, sėljmiį /gyvenę liuks to s, Daugpilio ir Zarasų apy- 
linko se/~~ir'"kursiai. Trio rytinių aisčių reikėtų priskirti ir senoje 
rusų Ipatijaus kronikoje apie 1058 mo minimi gcljndr-i. kuriuos besiver
ždami slavai bus atskyrę nuo aisčių kamieno ir palikę gyventi savo sody
bose į pietvakarius nuo Maskvos.

.Rytiečių aisčių sodybos siekė gana toli Į rytus - rytiniu rubežium, 
sprendžiant iš vietovardžių, galina laikyti Tūlos miestą į pietus nuo 

■ ?s!;v?s, Pietuose siena ėjo maždaug Pripetės balomis iki Černigovo0 Ry
tinius aisčius ištiko nevienodas likimas, Iš jų tik lietuviai /aukštai
čiai Ir žemaiČia!/ buvo valstybiniai subrendę ir politiniai organizuoti, 
todėl no tik kad pajėgė atsispirti siaučiančiam kryžiuočių ordenui, bet 
taip p-t sukūrė didžiulę valstybę, siekiančią net iki Juodųjų marių. Ki
tos rytinės aisčių kiltys, dalis kurių paskui sudarė latvių tautą, pate
ko p,/ svetimųjų priespauda, pirmoj eilėj po Livonijos ordenu.

Tos, tiek vakarinės, tiek rytinės aisčių kiltys, etniškai sudarė 
InĮcnn tautą, tačiau, kadangi jus neturėjo bendros politinės organizaci-’ 
jos, t-i užsieniečiai, susidurdami su jomis, laikė jas atskiromis tauto
mis, O iš tikrųjų jos buvo vienaip ta pati tauta, išpažino tą pačią 
tikybą, turėjo tuos pačius papročius, stovėjo tjene pačiame kultūros laip-
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©nyje ir kalbėjo ta pačia, tik įvairiomis tarmėmis t®si«kirįaaela tarme.
“ Kad? ir iš kur te Ji aisčių tauta atsikėlė į dabr.rtlnęs ©odytoasf * 

Istorinių laikų pradžioj© /12 šimtą./ to§ tautos kilčių gyventa daug dl* 
dosniame plote, negu dabar, šiaurėje jų _semė ©lėkė pietinę Estijos sieną, 
n lėtus s® prasikiša nrę dabartinių Rytprūsių sieną, vą'karuesę ėjo plačiu 
Baltijos farsą paWis'^lu iki Vy®ie« ž«nuM®» stena ėj© netoli
Minsko, Ir prieš isteriniuo se laikuose, naujoj© atmeną amžiaus pabaigoje 
/JODO - l£w in. pr.Kr./ tame pačiame plote ©u cožomls pakaltomis šiaurė* 
J© tk rytuose, sprendžiant iš archeologinių radinių., ryškėja atskira kul
tūra, issiėMnanti i© visų kitų kaimyninių kultūrų, Eponao© amžiuje 
/15>© - 50© a. pr.Kr./ toji kultūra dar ryškiau tšslskiM-a, ir tame plote 
gyvefftaųtį tauta mo-ksįdnlnkų laikoma aisčių prs^Vlai-s •

Kuri gi .^.aiis t® plot©, rytinė ar vakarinė, laikoma aisčių protė
vyne? - Kalbininkai priskiria rytiną, nors kalbiškai Jokiu būdų negaMma 
įrodyti, kad prieš alučius tese sritys® kokia nors kita tauta būtų gyve
nusi. -®W Jau paskiau, atvykus al©čir.ms, pastebimos priemaišos Slavų kal
bų pietuose Ir rytuose, suomių - šiaurėje ir germanų • vakaru©#©. Taip 
kad toge pačiose sodybose alsolų gyvųnta Jau, gal būt, nuo to laįko^ kai 
jie rt$iskyrė nu® bendro indoeuropiečių tautų kamieno ir nuėjo savo kelįu.

Kad m©s bwttrae germanai, retai mttB® kas pasako, bet užtat dažniau 
mums primetama, kad nes esame slavai, ir kad- mūsų kalba panaši į slavų ir 
net buvusi kadaise bendra, Klausimo giliau negVlldenaiat, prisiminti 
tik tiek, kad apie 500 ė, p® Kr, rytiniame aisčių pasienyje Sąr negyveno 
rusai, kaip dabar, o suomlų-ugrų tautelė mordvlųai /mardVal/, dabar rusų 
nustūmė ūž- Volgos. Dabartinės® ruęų sodybose gyventa Indo eure pi ęeių gi- 
minės iraixeiiu /sl&tų ir M tais Vardais vadinamų/, o tai liudija didžiųjų 
Rusij'6^ ūpių, kaip Dunojaus, Don©., Dniepro, Dniestro ir Volgos vardai, 
Puri© »®ra mat^u bet iranėnų kilmės,. Su slavais aisčiai Jau ankgtl yra 
$u©i#svyryje-,, kur aokšMnlnkal ieško slavų protėvyne©* Aisčių kal
bų, ąpabiaMsta-i neranda nė vien© kalbos fakto, kurs duotų pagrindo pripa* 
Mntl slavus ir aisčius turėjus bendrą prokalbę. Aisčių ir slavų kalbos 
bendrybės /juk seniau visų indoeuropiečių kalbėta ta pačia kalba/ red® 
tik tiek, kad ai-seių su slavais gyventa kaimynais ilgus^laikuą., o kaimynų 
kalbos, iftet ir nebūdamos tarp saVęs giminingos, turi dažnai bendrų kalbi* 
nių yD&tybių. Senumo ir sencviskiauslų kalbinių formų išlaikymo atžvilgiu 
lietuvių kalba yra seniausia tarp gyvųjų Europos kalbų ir lyginamajam 
kalbos mokslui turi tos pačio©' reikšmė©., kaip senoji gotų, graikų ar lo
tynų kalbos. N© tik kalba, bet ir pačia etnine struktūra bei istoriniu 
likimu lietuviai ir ©lavai ęMriaši tarp savęs.

Prime tinas mums ei avi bitumo ar bendrume su si avals niekuo nepagrį
stas ir priešingas viąlems faktons, Lietuvių tauta yra paskutinė atžala 
ane© galingo© aisčių tautos, tautos, kuri per ilgus amžius pajėgė atsi
spirti jai gresiančiam priešui, tauta, kurios valdovas, Vytautas Didysis 
prie Vorkslcs ©avo galia atrėmė mongolų antpuolį, prie Žalgirio galutinai 
paklupdė vokiečių ordedą ir išgelbėjo Rytų Europą nuo germanų antplūdžio. 
Tai tauta, kuri valdė didelius ©lavų žemių plotus i-r įvedė tvarką bei or» 
ganlzaciją vakarinėse slavų srityse, tauta, kuri davė ilgą eilę didikų, 
kero vadų ir šiaip žymių vyrų įvairioms slavų giminėms.

•
- o -

Petras Kregždė,
’ BEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ŽEMES 0KIO IAŽAEGA*

1918 metų vasario nėn. 16 dieną paskelbus Lietuvą nepriklausoma val
stybe, išblaškyti tautos sūnūs pradėjo grįžti į savo tėvynę. Lietuvai,
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issyvonus 123 metus svetimųjų priospaudojo, reikėjo ISLnaūjd

ir skubiai tvarkyti visas gyvenimo sritis. Reikėjo, kiek,galina, gredz- 
cinu sutvarkyti rusų okupacijos dešimtmečiais apleistą ir karo sugriautą 
žemės ūkį, kaip pagrindą Lie 

Nuniokoti stambūs ūkia

"1 paėmus, iš pagrindų 
'■ ■' j c -pi e 340 .000 ūki ot-

o
V .

:.uvc s egži stencĮjos.
., nepajėgią atsistatyti, sudeginti kainai 

__ Vienkiemius0 Stambūs ūkiai išnyksta, ir jų . 
8-25 ha. ūkiai - išviso apie 50.000 vienetų. Ben- 
persitvarko apie 50% visų ūkių ir susidaro Lie- 
Vlenetų. \ 
.rkynas iš pagrindų, naujų ūkių įkūrimas, naujų 
.kalavo milžiniško darbo ir didelių materialinių 

Ir vis dėlto, ne tik kad ūkiai buvo sutvarkyti, bet jie kasmet gra- 
jų gamyba kilo._________________ į ~ .
Kadangi ?c% Lietuvos gyventojų verčiasi žemes Ūkiu, pagrindines 

tautos vertybės yre žemės ūkio gaminiai. Todėl ir kalbant apleLietuvos 
ekonominį kilimą, tenka daugiausiai kalbėti apie žemės ūkio pažangą.

Buvo aišku, kad Lietuvos žemės ūkio politike, turėjo buvusį prieš-, 
karinį, nuo Vakarų Europos kraštų atsilikus! ekstensyvų ūkį pakeisti į 
intensyvų ūkį. Žemė reikėjo pagerinti, įdedant į tą patį žemės plotą dau
giau darbo ir kapitalo. \ . ,

Žemės ūkio suintensyvinimo pastangose ypatingas dėmėsi s buvo at
kreipta į melioracijos darbus. Visu at si dėjimu buvo sausinama nenaudingi. 
raistai, šlapios pievos bei ganyklos, buvo užvedamos kultūrinės.ganyklos 
ir dirbamo žemė drenuojama. - Menkos kokybės javai buvo keičiami.į sėkli
nius javus. Užsienyje naudojamos sėklos bbvo tiriamos, ir iš jų išvedamos 
naujos rūšies sėklos, tinkamos Lietuvos klimatui bei dirvai, ir jos pla
tinamos- Buvo gorinamas pačios dirvos techninis apdirbimas. oį darbą at
likinėjo sukurtos tyrimo stotys ir bandyme) laukai Dotnuvoje, Račiukuose, 
Joniškėlyje, Alytuje, Aluntoje ir L‘ ’ 

Šių pastangų išdavoje Lietuva 
ūkį, galėjo susilaukti labai 

1935 m a bu. v<
19256

javų

Kooperouyvų

s klimatu:
techninis
■ymd laukai Dotnuvoje, 

kitose Lietuvos vietovėse,
nors Ivls daugiau pereidama į gyvulių 

javų pertekliaus eksportui.
ta- javų 162.000 tonų, 

u i ’i ~ A O *’
tt

. !l

pr.ruošt

\ 83.36b
X eksportui ir berdavimą užsieniui tvarkė 

tyvų sąjunga "Lietūkis" su savo per 150 narių - 
ų operacijoms vykdy "Lietūkis turėjo pastatęs 

>00 tonų, Šiauliuose 6000 aų, Klaipėdoj 10.000 tonų 
Lėlių 0 žemės ūkio kooncra\yvai savo ruožtu buvo pa- 

 

,ose " javu sandėlių nuo 200 1X1 2000 tonų talpos. Tu
ja ir sandėlių, "Lietūkis" ga^ūjo supirktus javus 
>črtui ir nustatyti jiems pastovią rūsį /standartus/. 
ų-M’-iu ir sistematlngai buvo gūrinamas gyvulių ūkis 
Po kelerių pgronominlo darbo Aetų musų ūkininkas jau 

ha* p«vc, karvės Vakarų Europoje duoda per metus 250-300 į/ nes j’.u ir jo kaimenė buvo pasiekei tokio pat lygio, 
i karvės duodavo iki 6000 -7000 kg piopo per metus. - Ra- 
Lietuvoje labai padidėjo, ir jų buvo i^>9 metais (langiau,

Pieno supirkimą, apdirbimą ir eksportą vykdė ūkininkų kooperatyvai 
-*e- a perdirbimo bendrovės, vadovaujamos jų centrelines šą^unoos Pxeno- 
centro c šis turėjo Kaune ir Klaipėdoj šaldytuvus ir snvo\stambias pieni
nes bei sūrines. Pieno perdirbimo bendrovės turėjo pasistačiusios ir į&x- 
rcn -usios 220 moderninių pieninių, kurių kiekviena ^inavo\nuo 80.000 iki 
250^000 litų. Bendrovės turėję įrengtų grietinės puiil ų ^.500.

Pirnnlšiais nepriklausomybės metais Lietuva užsienio jukose su pie-
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pę produktais visai nepasirodydavo, o
1937 motais eksportavo sviesto 9.671 toną,

I 1938 " - " - " 15.058 "
| p f H H • 1939 11 - " - " 16.386 "

EkbportuoJanas sviestas buvo kontroliuojamas, ir į už-sienL išlei—, x*—
džxa-?s tik tas, kurs atitikdavo nustatytus reikalavimus - taigi, ir 
svies tas buvo, kaip sakoma, standartizuotas.

Be sviesto, 1,Pienobentras" eksportavo sūrį, kazeiną. Paskutiniais 
neteis bendras Visų pieno produktų eksportas sudarydavo 25-30% viso Lie
tuvos eksporto vertės

Greta pieno ūkio augo ir kiaulių ūkis. Ūkininkas, anksčiau nežino
jęs, kas tas yra bekonas, per kelis metus įsiveisė jorkšyrų veislės kiau
lių ir išmoko užauginti pirmos rūšies bekonus.

Bekonų, kaip ir kitų mėsos produktų, supirkimą, apdirbimą ir parda
vimą užsienin vykdė akcinė bendrovė "Maistas”, kur didžioji akcininkų da
lis buvo patys bekonus gaminą ūkininkai. "Maistas" turėjo 5 didžiulius 
fabrikus su bekonų, galvijų, paukščių, dešrų, konservų, liekanų apdirbimo 
skyriais ir su atitinkamais šaldytuvais - Kaune, Tauragėj, Klaipėdoj, Pa- 
.nevėžyj ir Šiauliuose.,

Bekonų gamyba greitai ir smarkiai kilo, ir 1932 metais jų eksportuo
ta net. 40.900 tonų. Tačiau Anglijai nustačius, kontingentus, ši ūkio šaka 
turėjo, deja, žymiai susiaurėti s 1936 metais eksportuota tik 10.200 tonų, 
1939 - 15.600 tonų. Iš kitos pusės buvo vis daugiau eksportuota gyvų
kiaulių - 1939 metais 179<,700 štukos.

1939 metai s kiaulių Lietuvoj buvo 1.117.000 št. Bet jų ūkis galėjo 
būti lengvai toliau plečiamas, ir, jei užsienio rinkos nebūtų suvaržiu
sios įvežimo kontingentais, Lietuva būtų buvusi pajėgi patiekti užsieniui 
apie 1 .,000 .000 bekonų per metus.

Gerokai buvo sutvarkytas ir naukščių ūkis. Buvo sudarytas kontro
liuojamų paukštynų tinklas. Panevėžyje veikė viščiukų perykla, kuri kas
met davė 100.000 viendienių viščiukų,-Kiaušinių supirkimą ir eksportą 
didžia dalimi vykdė pieno perdirbimo bendrovės per "Pienocenįrą".

Paukščių ir kiaušinių 1935 metais eksportuota už 3,4 milijonus litų, 
p 1939 m. - už 14^9 mil. litų.

Arklių skaičius taip pat padidėjo, ir veislė buvo pagerinta. Buvo 
įsteigti žirgynai Plungėje, Kėdainiuose, įsteigta v‘sa eilė kergimo punk
tų, -• 1939 metais buvo Lietuvoje 521.000 arklių, o eksportuota

1928 metais - 27-224 arkliai,
1939 " 7.130 "

Avių ūkis buvo žymiai pagerintas, ir 1939 m. jų skaičius prašoko 
J. £200.000.

■ Veislinių galvijų, arklių, kiaulių, avių ir paukščių buvo vedamos 
kilmės knygos0 Galvijų, kiaulių ir vištų produkcijai tirti buvo vedama 
kontrolė.

Linų surinkimu iš augintojų, jų apdirbimu ir paruošimu eksportui 
paskutiniais metais užsiėmė speciali bendrovė "Lietuvos Linas", kuri linų 
pluoštui apdirbti pastatė fabrikus Panemunėlyje, Šiauliuose-, Kartenoje, 
o kitose vietose Įsitaisė mažesnius linų apdirbimo punktus.

Linų pluošto tiekime pasaulinei rinkai Lietuva užėmė trečią vietą 
/I-ą vietą Rusija, II-ją ~ Lenkija/. - Linų pluošto ir pakulų eksportuotas

1937 metais 16.000 tonų,
1938 " 18.800 "
1939 " 20.000 "

Linų sėmenų eksportuota.;
1937 metais 20.700 tonų,
1938 " 5.600 "
1939 ” 10.300 "
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Bsndi-ai paėmus, žemės aklo produktų eksportas sudarė 90$ visoje--------- ----

tavos eksporto c
Tyrimo keliu išaiškinus galimumus auginti cukrinius runkelius ir 

nustačius, kad cukraus gamyba vra galina ir racionali, Ūkiplnkni p»er-ke- 
lotą notų išmoko juos auginti / Įsisteigė bendrovė ’Lietuvos Cukrus", kunia 
pastatė 3 moderniškus cukraus fabrikus - Marijampolėje, Pavenčiuose ir 
Panevėžyje o Ūkininkai užaugindavo šie.s fabrikams užtektinai runkelių, iš 
kurių pagaminto cukraus pakakdavo visions krašto gyventojams.

Lietuvoje buvo pradėtas daržovių sėklų ir runkelių sėklų auginimas, 
ir paskutiniais metais ši gamyba buvo‘tiek išsiplėtusi, kad pilnai buvo 
padengiamas krašto pareikalavimas sėklų, £'į darbą vykdė bendrovė 'Sodyba , 
kuri Kaune buvo pasistačiusi Įrengimus sėkloms džiovinti, jų kokybei nu
statyti ir pardavimui neruošti, Pašarinių žolių sėklų gamyba taip pat kas
met augoa Šituo darbu rūpinosi "Lietūkis . - Žemės Ūkio Rūmai, vadovaujami 
žemės ūkio ministerijos, vykdė žemės ūkio švietimą ūkininkų tarpe per 
savo agronominį personalą, Įsteigtas žiemos mokyklas, Įvairius kursus, 
paskaitas, parodas, jaunųjų 'ūkininkų ratelius, kurie turėjo nariais per 
60.000 ūkininkaičių, per spaudą. Leido žurnalą "žemės Ūkis", "Ūkininko 
Patarėjas" /tiražas per 150.C00/, "Sodžiaus Menas" ir t,t.

. Žemės ūkis ir žemės ūkio perdirbamoji pramonė trumpalaikiais kredi
tais naudojosi Lietuvos Banke, Taupomosiose kasose ir kooperatyvinėse kre
dito draugijose, kurių buvo apie 150 su centru Kooperacijos Banku Kaune. 
Ilgamečius kreditus teikdavo Žemės bankas.

Žemės ūkyje, kaip ir visuose Lietuvos ūkio gyvenimo sektoriuose, 
buvo dirbama, prisilaikant nevaržomos pri valinės iniciatyvos principo.

tie bendrais bruožais paminėti Lietuvos žemės ūkio gyvenimo stambe
snieji bruožai rodo, kad nepriklausoma Lietuvos valstybė,,karo metu sunai
kinta ir nuniokot-. , per trumpą laiką sugębėjosutvarkyti ir išvystyti eko
nominį gyvenimą, pakelti gerbūvį ir sparčiai žengti pažangos keliu.

Kodėl pasireiškė toks sugebėjimas, toks potencialas? Kame prieža
stys? -

.Todėl, kad :
1/ Lietuva buvo atstatyta nepriklausoma valstybe, ją tvarkė pati 

tauta per savo krašto žmones, gerai žinančius ir suprantančius savo kra
što reikalus, sąlygas ir savo tautos psichologiją bei sugebėjimus. Dėl to 
buvo Įmanoma sudaryti sąlygas įrikluoti visus krašto gyventojus Į didelį 
kūrybinį ir produktingą darbą.

2/ Lietuvos gyventojų darbas, verslas ir iniciatyva nevaržomai galėĄ 
jo reikštis sau tinkamoje srityje.

3/ Lietuvių tauta turi iniciatyvos, yra ryžtingai darbšti, mokanti 
organizuotis Į bendras talkos, orientuotis ir išeinančius iš gyvenamo mo
mento realius reiškinius pritaikinti vietos sąlygoms.

VASARIO 16~tos MINĖJIMAS ŠVEDIJOJ.

Nepriklausomybės metinių proga Stokholme 11,16 d., 11 vai., Įvyksta 
-iškilmingos pamaldos katedroje, Eolkvngagatan 46, Pamaldas laikys theol 
licB, kun. J .Tad?, raus kas, o pamokslą skaitys taip pat vyskupas, theol.dr. 
E„j .vOLIJJR. - Pamaldų metu giedos Lietuvos operos solistas V.Grantas, 
vonia J oSkantze ir muzikas V .Ramanausko g

Vasario 16-tos vakare, 20 vai., įvyks iškilmingas aktas, ruošiamas 
švedu-lietuvių draugijos, Engelb rėkto parapijos namuose, Villagatan 15.

Didesnėse lietuvių kolonijose - Holsby-Brunn, Grang’Arde, Eskilstuna 
- irgi ruošiamas Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimas.
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AUŠROS VARTAI.

Kaip ižas Nemune, prabėgo metų metai, 
daug■skausmo ir džiaugsmų skandino jų verpetai, 
kovoj karių daug krito, griuvo aukštos pilys, 
išvirto ąžuolai, nuseko upės gilios, - 
kaip baltą ramunėlę, melsvą žiedą lino, 
daug Lietuvą valdovų svetimų dalino o<,<> 
Bajorai, grafai ir nusigyvenę kunigaikščiai 
iš svetimų, kraštų jai plaukė meilės reikšti .
Bet ji- ne, niekados nebus ji jų meilužė, 

i; . jai vis šventi miškai širdy maldingai ūžia,
ji pasakoj, dainoj, trinyčiuose ir juostoj 
budės lig aušros ryto nesudėjus bluosto, 
budės ir bus gyva piliakalniuos aukštuosiuos 
nuo Jūros lig Lėvens, nuo Merkio lig Šventosios. 
Ar drėgnas bus nuo prakalto, ar nuo~vargų pajuodęs, 
grumstely kiekvienam bylos senolių žodis...

. Po stogu šiaudiniu kol tik kalba gimtoji
skambės, girdėsiu skundą pavergtų artojų: 
- 0 Aušros Vartų Motin, iš visos tėvynės 
prie tavo tojų puolė amžiais minios - 
jų balsą išklausei tu, jų maldas girdėjai 
ir su liūdnom širdim pati liūdna liūdėjai. 
Kaip saulei šviest dangaus galia tau buvo duota, 
nes*karūna buvai- stebuklais vainikuota! • -
Stebuklo meldžiam mes, o išklausyk Marija, 
te išplėšta širdis krūtinėj vėl prigija, 
te mūs sodybų vėl neskirs per amžius sienos, 
ir šiapus ir anapus vėl bus džiaugsmas vienas, 
ir ant*pečių vienų vėl vieną vargą kietą 
iškelsim lig dangaus šviesių skliautų žvaigždėtų, 
kad niekad ant laukų mus, ant namų nekristų, 
kad mūsų laisvės žiedas amžiais nenuvystų!..

/
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