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BROLIAI LIETUVIAI QiefuvoS nepriklausomybės paskelbimo aktaS

Jau septintąjį kartą Vasario 16-ją lietuvių 
tauta mini kentėdama. Praeitin vis giliau 
{rimsta šviesus prisiminimas, kada tą dieną 
linksmai švęsdavom kaip tautos džiaugsmo 
šventę. Per ilgai užtrukusios nelaimės nuvar
gintas, prošvaistės nematydamas, neretas lie
tuvis silpnumo valandą gal net suabejoja mū
sų tautos ateitimi bei jos valstybinio gyveni
mo prisikėlimu.

Šią brangiąją dieną mes kreipiamės | jus, 
broliai tremtiniai, Vokietijoje, Austrijoje, Ita
lijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, 
Danijoje, Belgijoje ir kituose Europos kraš
tuose. Kreipiamės | jus broliai, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanadoje, Pietų Ame
rikoje ir visame pasaulyje.

Kreipiamės | tuos, kurie su skausmu pali
kote klaikumos užgriūtą tėvynę; | tuos, ku
rie, svetur susikūrę sau naujus židinius, iš 
tolo džiaugiatės tėvynės klestėjimu; | tuos, 
kurie, jau svetur gimę, jaučiate plakant Lie
tuvišką širdj. Mes kalbame Į jus visus var
dan lietuviškojo kraujo ir dvasios, kurie Va
sario 16-sios žodį pavertė Nepriklausomos 
Lietuvos kūnu.

Mes kreipiamės Į jus vardan tėvynėje ken
čiančios mūsų tautos.

Mes šaukiam į jus vardan amžinojo teisin
amo, kuris yra visų tautų ir visos žpionijos 
išlikimo ir suklestėjimo sąlyga.

1918 m. Vaario 16 d. aktas buvo vaisius 
ivystelėjusios demokratijos ir teisingumo 
pergalės tarptautinėje politikoje. Bet jis ne
buvo mums padovanotas. Tik išpirką jį krau
jo ir atkakliu darbu du nepriklausomybės de
šimtmečius mes buvom laimingi ir kūrėme 
kultūrinę ir ūkinę Lietuvos pažangą.

Šiandien mes regime, kad abu pasauliniai 
Karai tebuvo du epizodai milžiniškojo žmo
nijos perversmo, kuris tebėra nebaigtas. Pas
tarasis karas pasaul) paliko pada'intą Į dvi 
dalis. Vienoje persveria teisės ir laisvės pra
das, skelbtas Atlanto deklaracijoje, Roosevel- 
to keturiose laisvėse, Jungtinių Tautų char- 
toje, Trumano punktuose. Antrąją valdo ne
teisė. Jos pančiuose vaitoja šiandien ir mūsų 
tėvynė.

Laikas išspręs tų dviejų pasaulių priešin
gybę. Jis išspręs ir mūsų tautos tikimą. Bet 
laukiamasis sprendimas ne dovanai grą
žins mūsų tautai laisvą. Mes giliai tikime, kad 
šiandien mūsų kovojančios ir kenčiančios tė
vynės ir tautos auka yra didžioji duoklė tei
sės ir laisvės pergalei. Bet toji šventa auka 
visus mus nepermaldaujamai įpareigoja. Įpa
reigoja ne tik vardu lietuvių tautos, kurią 
smurtas grąsina išnaikinti, bet ir vardu vi- 

X. sos žmonijos, kuri neišvengiamai bus pa
smerkta žūti, jeigu sutiks su neteisingumo ir 
priespaudos pergale. Dėl to lietuvių tautos 
kova yrą kova dėl viso pasaulio likimo. Mū
sų seneliai, moterys ir vaikai, kurie ištremti 
miršta Sibiro taigose, yra tos pasaulinės ko
vos kankiniai. Mūsų vyrai, kurie kaunasi Lie
tuvos giriose, yra tos pasaulinės kovos avan
gardas. Jie lieja kraują ne vien už Baltijos 
krante prisiglaudusią mūsų tėvų žemę: jie 
pirmieji yra save paaukoję už teisingą ir 
laisvą pasaulio ateiti. Todėl šis žygis | vieną 
rikiuotę suglaudžia viso pasaulio lietuvius ir 
visas tauriuosius žmones.

Vadovaujantieji veiksniai daro, kas (mano
ma Lietuvos laisvės bylai ginti politinėje ir 
diplomatinėje plotmėje; šaukiasi | Jungtines 
Tautas, kreipiasi | vyriausybes, mezga ryšius 
su įtakingais valstybių vyrais, visuomeninin
kais, spauda, stengiasi gauti žod| tarptautinėse 
konferencijose. Bet pasaulio sąžinei suveiks- 
minti reikalinga visų pasaulio lietuvių aktin
ga talka. Kongresuose ir manifestacijose, me
morandumais ir peticijomis, oficialiais demar- 
šais ir asmeniniais ryšiais, vadovaujančiųjų 
veiksnių nurodomi ir sava apgalvota bei tiks
linga iniciatyva atstovaukite tarptautinio tei
singumo ir Lietuvos valstybės atstatymo rei
kalui. Judinkite pasaulio opiniją ir žadinki
te žmonijos sąžinę per vyriausybių narius ir 
parlamento atstovus, per humanistines orga
nizacijas ir politines partijas, per kultūrines 
institucijas ir pasaulinę spaudą, per bažny
čių hierarchus ir tarptautines asosiacijas.

Jas visi, ypačiai užjūrių broliai, daug esa
te padarę Lietuvai gelbėti. Tėvynės padėka 
jūsų laukia išvaduotoje Lietuvoje. Šiandieną 
ji šaukia mus visus kovoti, dirbti, aukotis!

Šiandien rūščiose aplinkybėse švęsdama 
Vasario 16-sios laimėjimo šventę Tėvynė 
mums |sako padėti į šal| asmeninius apskai
čiavimus, mesti smulkius nesutarimus, rauti 
reiškinius, mūsų vardą žeminančius, naikinti 
ydas, mūsų moralę Jcertančias.

Nugalėkime nevilties valandasl
Sutelkime visi proto, širdies ir valios ga

lias darniam veikimui!
I šventąjį žygi už laisvą demokratinę Lietuvą!

\ VYRIAUSIASIS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

1947 m. Vasario 16 — Lietuvos Nepriklauso
mybės Atstatymo Dvidešimt Devintųjų Meti

nių — dieną.

MusuJlnRėjimai: ištvermės Ir 
solidarumo!

Lietuviai tremtiniai ir pabėgėliai, gyveną 
Europos vakaruose, savo tautos valstybiniam 
gyvenimui prisikėlimo sukakti šiais , metais 
mini ypatingai sunkiomis aplinkybėmis. Jei 
anksčiau daug kąs iš mūsų su viltingais lū
kesčiais žiūrėjo j ateiti ir tikėjosi netrukus 
sulauksiąs savo tautai laisvės, tai šiandien tos 
viltys sudužo | grubią gyvenimo tikrovę. 
Kiekviena diena, vietoje tausotų lūkesčių, at
neša vis didesni nusivylimą. Šiandien, švęs
dami Vasario 16-sios sukaktį, mes tegalime 
savo jėgas ir pasiryžimą rikiuoti būsimiems 
bandymams, kurių, atrodo, ateitis mums ir 
mūsų tautai atneš dar didesnę pasiūlą.

Kiekvienas sunkmetis palieka ryškius pėd
sakus tiek tautų, tiek jų narių charakteryje. 
Tie pėdsakai itin yra ryškūs, ateityje jie dar 
daugiau paryškės ir mūsų gyvenime, mūsų 
galvosenoje ir mūsų charakteriuose. Bandy
mai, ' kuriuos teko išgyventi ir kurie stovi 
prieš mumis, savaime aišku, negali nepalikti 
žymės. Silpnieji, gyvenimo sunkumų slegia
mi, dar daugiau susilpnės. Dėl to mūsų visų 
bendruomeniška pareiga yra padėti silpnie
siems, ištiesti ranką - svyruojantiems ir abe
jojantiems.

Vasario šešioliktosios proga yra būtina 
pažvelgti ne tik į praeitj, bet reikia skaity
tis su dabarties uždedamais reikalavimais ir, 
žvelgiant rytojun, savo valią ir galvoseną ri
kiuoti kovos dėl Lietuvos laisvės linkme. 
Praeitis šią sunkią valandą mums ateina ne
veidmainingu liudininku. Ir praeityje lietu
vių tautai teko išgyventi didelių sunkmečių 
Tačiau dėka mūsų šviesuolių ryžto ir sodie
čių gaivališko prisirišimo prie visa to, kas 
savo lietuviška — Lietuvai sunkiomis va? 
landomis brendo vis didesnis tikėjimas lais
ve ir šia linkme buvo rikiuojamos negausios 
to meto jėgos. v

Šiandien, tiesa, Lietuvai tenka išgyventi 
žymiai sunkesnius ir kietesnius smūgius, ko
kus ji pakėlė pačiomis tamsiausiomis savo 
istorijos valandomis. Tačiau šiandien mes tu
rime daugiau jėgų, šiandien mes turime Lie
tuvos Nepriklausomybės metais laisvėje iš
augusią kartą, kuri visa esybe supranta lais
vo gyvenimo prasmę. Mes savo eilėse dabar 
žymiai daugiau turime šviesuolių, negu kad 
jų buvo buvusiomis Lietuvai sunkiomis die
nomis. Šiandien mūsų darbininkas ir sodie
tis yra daugiau įsisąmoninęs laisvo gyveni
mo sąvoką, negu jo ainis, spaudžiamas ca-

I

Šiandien mums belieka suglaustomis greto
mis esamų bandymų akystatoje budėti Lie
tuvos laisvės ir lietuvybės išsaugojimo sar
gybose. Tai yra patys didieji uždaviniai, 
prieš kuriuos turi nublankti visi kiti išroka- 
viniai. Ir tai, būtent, dėl šių priežasčių; a) 
mes, tremtiniai ir pabėgėliai, gyvename mūsų 
išsklaidymo bei išsisklaidymo išvakarėse. 
Globos dienos anksčiau ar vėliau baigsjs. Ir 
jos, atrodo, greičiau baigsis negu atsivers 
vartai laisvon tėvynėn grįžti. Tad, savaime 
aišku, teks pasirinkti laikiną gyvenvietę vie
niems vienur, kitiems kitur, b) Būsimasis iš
sklaidymas, emigravimas vienon ar kiton ša
lin, tik tuo atveju neigiamai neatsilieps bū
simos Lietuvos atžvilgiu, jei leffivis, būda
mas svetimuose pasviečiuose, nenutols nuo 
savo tautos kamieno. O tai mažiau galimu
mo atsitikti bus tuo atveju, jei mes sugebė
sime bendruomenišką gyvenimą pakelti j rei
kiamas aukštumas ir rasime būdą palaikyti 
glaudžius ryšius su savo tautiečiais, nelaimės 
nublokštais svečion šalin.

Visų mūsų jėgų konsolidavimas Lietuvos 
laisvės kovai ir lietuvybės išlaikymui šian
dien yra mūsų tautai gyvybinės reikšmės. 
Tatai nereikia suprasti kaip norą matyti visą 
lietuviškąją visuomenę vienuose organizaci
niuose rėmuose. Bet yra būtina, kad lietuvy
bės išlaikymo; vieni kitų supratimo ir kovo
je dėl savo tautos laisvės visos lietuviškosios 
politinės ir visuomeninės srovės rastų bend
rą kalbą, kad kiekvieno lietuvio ir elgsena :r 
darbas derintųsi su Lietuvos laisvės sieki
mais. Kai mūsų pastangose bus mažiau diso
nansų — darbas bus sėkmingenis,. rasis di
desnė tarpusavio šilima. O tai, esamų išgy
venimų slėgtyje, yra būtina, šia linkme ri- 
kiaokime savo jėgas. A. R.

Sudarykime tampresnį ryši su 
Amerikos lietuviais

Amerikoje yra labai daug geros širdies 
lietuvių, kurie jus labai atjaučia ir stengiasi 
įvairiais būdais jums pagelbėti. Daugelis 
man nusiskundė, kad pasiuntę maisto siun
tinėli nejsažįstamam asmeniui dažnai negau
na jokio atsakymo. Galimas daiktas, kad 
kartais siuntinys pražūna, bet kaip ten be
būtų jei kas gaunat laišką ar siuntinėl) su 
siuntėjo adresu atrašykit vieną ar net po 
kiek laiko ir kitą laišką, padėkoki! ir para
šykit apie save. Taip kaip jums malonu 
gauti siuntinėli, taip tam geros širdies Amer. 
lietuviui jdomu sužinoti ar jus jo dovana pa
siekė. Prie progos lietuviams ypač gyvenan
tiems anglų zonoje pranešu: skubiai siųskite 
savo giminėms savo vokiško pašto adresą 
t. y. provinciją, miestas, gatvė ir numeris, 
nes [persiunčiant siuntini pav. per Via G. 
Britain B. A. O. R. susidaro sunkumų, o 
„CARE” per šį adresą dažnai visai užsakymo 
nepriima. M. L.

Radijo klausytojams praarsimas
Sekmadienj, Vasario 16 d. 18 vai. 30 min. 

nėr Stutt'rarto radiją bus transliuojamas 
Broniaus Budriūno diriguojamo choro lie
tuvių damų koncertas.

SKAITYTOJAMS IR PLATINTOJAMS 
Vasario 16-sios ir metinių sukakties proga 

išleidžiamas dvigubas „Minties” numeris.
Kadangi negalima viršyti karinės valdžios 

nustatytą popierio kontingentą, tad sekantis 
„Minties” numeris teišeis vasario 19 d.

Be to. pažymima, kad šio numerio kaina 
RM. 1,60
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j Dr. Jonas Basanavičius y Vydnnas

ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖ
Niekada mūsų didieji kultūrininkai nėra 

buvę mums taip brangūs ir taip reikšmingi, 
kaip šiuo metu. Jei Lietuvos istorija, kiek 
kitokiomis formomis, nuolatos kartojasi, jei 
tautos tragiškieji momentai tuose pasikarto-

Jimaose boro nugalėti, tai tie tautos tragiš
kųjų momentų kovotojai, visi tie entuziastai 
ir nenustoję vilties idealistai, ypatingai šian
dien mums šviečia nepaprasta šviesa. Lietu
vos Nepriklausomybės laikais, jei daugiau 
m formaliniu įpratimu darydavome jų minė
jimus, stengdamiesi ką nors naujo, dar nepa
sakyto surasti, tai šiandien nebereikia mums 
tų naujumų ieškoti, jie iškyla prieš mus nau
ji, nepalyginami ir sektini.

Dr. Jonas Basanavičius yra mums vienas 
tokių lietuvių, kuriais rėmėsi svarbiausi mū
sų tautos, tam tikro laikmečio, politiniai, vals
tybiniai ir kultūriniai įvykiai. Jis yra vienas 
tų lietuvių, be kurių lietuvių tauta nebūtų 
tapusi Lietuvos valstybe, vienas tų, kurie fa
natiškai tikėjo idealizmu ir šviesia lietuvių 
tautos ateitimi. Tas tikėjimas ir buvo pagrin
das visų jo kovų.ir darbų, be jo nebūtų bu
vę tie darbai įprasminti.

Ir mes norėdami fanatiškai tikėti savo tau
tos šviesią ateitį, priartėjame Basanavičiaus 
laikui ir veikimui.

1927 metais vasario šešioliktą dieną dr. Jo
nas Basanavičius mirė Vilniuje, palikęs, ne
priklausomos to meto Lietuvos lietuviams, 
Putino-Mykolaičio žodžiais: „Tautos sąmonėj 
apgaubtas simbolinės, beveik mistinės tautos 
aureolės.” Dabartiniu metu šita* mistinė ir 
simbolinė aureolė yra nukritusi: perdaug jis 
mums realiai yra priartėjęs savo gyvenimo 
panašumu, realia kova dėl lietuvybės ir ne
pailstamu kultūriniu darbu.

Jono Basanavičiaus gyvenime ryškūs du 
momentai: 25 metų tremties gyvenimas ir grį
žimas Lietuvon, bei darbas joje.

Savo gyvenimu‘tremtyje jis yra (rodęs, kad 
lietuvybei nėra nei vietos, nei erdvės, nei lai
ko varžtų. Jis taip pat Įrodė, kad ilgas gyve
nimas užsieny netrukdo dirbti savo tautai. 
Baigęs universitetą Maskvoje, Basanavičius 
išvyksta Bulgarijon todėl, kad ta maža ir dar 
menkai kultūringa tauta drįsta pradėti gy
venti nepriklausomu gyvenimu. Bulgarijos'pa
vyzdys uždega Basanavičių, jis žavisi ir ste
bisi ta tauta, visas savo svajones ir ilgesį 
perkeldamas Lietuvon. Tuometinį jo pasitrau
kimą Bulgarijon Tumas Vaižgantas apibūdina 
ne pabėgimu iš savo krašto, bet kova dėl lie
tuvybės. „Mes iš tolo jį sekėme ir jo kelius 
žinojome. Buvome įsidėmėję Lon Polankę, 
kažin kokį mažą Balkanų miestelį, įsidėmėję 
čekų Pragą, bulgarų Varną. Iš ten ėjo Vaikas 
ir Ziponė, Auksingumas bei Sidabringumas 
lietuviškų dainų, etnologiškos smulkmenos, 
trakilogija. J ten ėjo folkloro rinkiniai — pa
sakos — dainos ir grįžo knygomis. Nuo Bal
kanų viršūnių milžinas Basanavičius davinė
jo saviškiams, Lietuvos kalnuose kovos ir dva
sios padargus”.

Ir tikrai, Bulgarijoje gyvendamas, Basana
vičius kupinas lietuvybės — dvasios, nuolati
niam kontakte su Lietuva ir lietuviais kultūri
ninkais jis nepailstamai dirba kultūrinį darbą 
Lietuvai. Tuo metu jis susirašinėja su Kur
šaičiu, Einoru, bendradarbiaudamas jų laik
raščiuose „Naujame Kely” ir „Lietuviškoj 
Ceitungoj.” Bulgarijoje Basanavičius dirba 
mokslinį darbą, ieškodamas lietuvių tautos 
kilmės Balkanuose, kurdamas savo trakų — 
frygų teoriją. Ne kitur, kaip Bulgarijoj, jis 
dirba ir patį lietuviškiausią lietuvių tauto
sakos darbą. Tuo metu pasirodo jo knygos: 
„Lietuviškos pasakos”, „Medega Mitologijai”, 
„Lietuviškos pasakos įvairios” ir kt. Basana
vičiaus gyvenimui tremty priklauso ir pats 
svarbiausias jo darbas „Aušros” išleidimas, 
jos redagavimas ir nuolatinis joje bendradar
biavimas.

Basanavičius į .Lietuvą tegrįžta 1905 me
tais, kilus, po rusų — japonų karo, revoliu
ciniam judėjimui, kada buvusiam nelegalaus 
laikraščio redaktoriui, nebebuvo taip pavo
jinga. Nuo 1905 metų prasideda Basanavi- 
ičaus veikimas Lietuvoje; be jo neapsieina 
joks svarbus tautai darbas. Vilniuje Basana
vičius — politikas, mokslininkas, publicistas. 
1905 m. drauge su Malinausku, J. Ambraze
vičium, Dovaina Silvestravičium rusų val
džiai įteikia memorandumą, reikalaujantį lie
tuvių tautai politinės ir kultūrinės autono
mijos. 1905 m. jo iniciatyva sušaukiamas Vil
niuje lietuvių tautos seimas. 1907 m. jis įkū- 
ria „Lietuvių mokslo draugiją” ir leidžia laik 
raitį „Lietuvių tauta”, kuriame nuolatos 
bendradarbiauja moksliniais straipsniais. 1918 
m. 16 d. Vasario jis, pirmasis pasirašo Lie
tuvos Nepriklausomybės akte.

Dr. J. Basanavičiui tremties gyvenimas nė
ra padaręs jokios įtakos, ar bent trupučiu 
nublukinęs jo lietuviškąjį ryškumą. Lietuvis, 
par excellence, jis išlieka vienodai stiprus 
visą savo gyvenimą, lietuvis Čekijoje, Vie
noje, Berlyne, lietuvis Bulgarijos kalnuose 
toks pat, kaip ir vėliau Vilniuje, Lietuvoje. 
Iš jo lietuviškojo kilnumo ir teisingo lietu
viškumo supratimo išplaukė ir kiti jo nepa
prastos asmenybės bruožai. Niekas kitas ne
davė tiek šviesos jo puikiam charakteriui, 
kaip tolerantiškumas. Jei toleranciją visais 
laikais vadiname aukšto kultūringumo žyme, 
tai tolerancija anais laikais Lietuvoje, buvo 
neišvengiama būtinybė.

Tada, kai kiekvienas kultūrininkas Lietuvai 
buvo nepaprastai reikalingas, tegalima buvo 
toleruoti jo pasaulėžvalgą, pažiūras, politinę 
partiją. Bet i Basanavičiaus tolerantiškumas 
siekia dar daug toliau, tai ne tolerancija iš 
reikalo. Tolerantiškumas Basanavičiaus cha
rakteryje buvo taip pat įaugęs, kaip ir Lie
tuvos meilė. Vaižganto manymu: „Partija jau 
nebuvo objektas veiksmui, bet tiktai priemo
nė. Jis šiaip gina tautą, bet džiaugiasi, kad ir 
kiti kitaip moka ginti. Ir gal niekas nemo
ka taip atvirai ir neVeidmaniškai pasidžiaug
ti, jog kiti kitais keliais daugiau už jį laimė
jo tautai. Džiaugiasi jis krikščonimis, kad 
jie tautos darbą dirba, džiaugiasi ir socialais, 
kad jie nuo kultūros darbo nesišalina. Jis 
negaišta bekovodamas su savosiomis parti
jomis”. Todėl j tautinį idealizmą Basanavi
čius žiūrėjo ne pro partinius akinius. Vienas 
tikslas jam-buvo aiškus ir brangus: matyti 
laimingą Lietuvą, o į tą Lietuvos laimę tei
singai vedė visų, geros valios lietuvių, kul
tūrininkų — darbai.

Likimas jam buvo gailestingas, kad ir iš 
pavergtojo Vilniaus Basanavičius, likęs lie
tuvių tautos atgimimo tėvu, nepamirštamu 
aušrininku ir tikruoju lietuvybės Įkūnijimu, 
pasyviai stebėjo nepriklausomos Lietuvos 
laimingą gyvenimą.

Jei Basanavičius atgimimo laikais buvo 
tas aktyvusis lietuvis, kurį lietuviai greitai 
pastebėjo, pažino ir pamilo, jei Lietuvos Ne
priklausomybės laikais ir po mirties jis liko 
mūsų tautai apgaubtas simbolinio šventumo, 
tai dabar jis ir vėl gyvas mūsų tarpe, toks 
pat menkas tremtinys jr toks didelis savo 
dvasia. A. N.

Britams naudinga DP pagalba
AP iš Londono praneša, jog konservatorių 

„Daily Mail” nurodęs, jog Britanijai esą rei
kalinga 750.000 darbininkų ir kad tai galima 
esą atsigabenti iš Europos. „Daily Mail” nu
rodo, kad Europoje esą 1.000.000 DP, iš ku
rių britai galėtų pasirinkti būrį kvalifikuotų 
vyrų ir moterų savo pramonei

Toliau laikraštis pastebi, jog iš DP stovyk
lų būtų galima surinkti mažiausiai 205.000 
naudingų darbininkų.

A. Vargsta dabar žmonės, ypatiai tse, kur 
karas siautė. Ir tūliems rodosi, kad jų gyve
nimas esąs netekęs prasmės. Visi veikimai, 
kuriems šiaip atsidavė, yra beveik nebegali
mi. Bet dar daugiau vargsta 4ie, kurie iš
rauti iš tėvynės arba turėjo bėgti iš jos. Kaš 
jiems dabar uždėta, veikia juos taip, kad 
žvalgosi gyvenime kaip tamsioj naktyje. O 
tik nori gyvi išlikti. Todėl darbuojas, kad 
įsigytų būtinų reikmenių.

Tai tremtyje pasistengiama darbą tęst:, 
kuriam tėvynėje buvo pratinti. Rašytojai, me
nininkai, vaidintojai, amatininkai, darbinin
kai, gydytojai bando dirbti kaip namie, nors 
ir labai susiaurintai. Mokytojai auklėja jau
nimą, kunigai stengiasi būt savo tautiečiams 
tikėjimo parama. O tūli savo tėvynėje turėję 
uždavinį, žmonių santykius tvarkyti, gelba 
visaip savo tautiečius. Tik ūkininkai yra vi
siškai netekę savo darbui dirvos.

Kurie gali prasmingai darbuoties, laikosi 
dar tiesiai, ale tie, kurių darbas menkos 
reikšmės arba visai be jos, tiems dabartis 
atrodo be tūrio. O žvelgdami į ateitį, jie vi
sai nusimena, Sužibtelėjusi viltis greit už
gęsta. Ir vargina juos mintis, kad jų gyve
nimas esąs be prasmės. Ir tūli norėtų patys 
nuo jo atsitraukti.

Bet yra ir žmonių, kurie įstengia ramūs 
pasilikti. Kurioj tautoje tokie sudaro daugu
mą, ta tauta gali tikėti, kad jai dar bus skir
tas gyvenimas savo tėvynėje ir kad jie ten 
dar galės toliau ryškinti gyvenimo prasmę, 
sekdami žmogaus pašaukimu, ką ir skaudžio
je padėtyje siekė vykdyti.

B. Pamąstant apie tai, kad paprastai lai
koma prasmingu gyvenimu, aiškėja, kad tai 
tėra jo priruošimas. Žmogaus gyvenimo pras 
mė glūdi giliau. Tūli manytojai, platiai žvelg
dami Į gyvenimą, kalba svetimu žodžiu apie 
gyvenimo polėkio išvystymą. Gal būt aiškiau 
pasakant, kad tai yra gyvumo atsitiktinu
mai, atsiskleidimas. . ,

Visame pasaulio gyvenime yra toks gyvu
mo atsiskleidimas pastebimas. Tik tas gyvu
mas yra visokių laipsnių. Augmenijoj ir ne
labai aiškus, kitoks jis jau gyvūnuose. Bet 
žmogystoje tie laipsniai lyg suglausti, ir iš 
jų iškyla žmoniškumo gyvumas, kurs yra jo 
estpė. Ji vadinama ir siela. Tiktai, kas ji yra, 
retai tėra aiškiai išmanyta. Vis dėlto tikėta, 
kad ji pasauliniame gyvenime turinti Įsigalė
ti, turinti didesnę reikšmę įgyti visame, kas 
pastebima.

Visa tai geriau aiškėja, jeigu siela išma
noma kaip sąmonė. Jos atsiskleidimas yra 
jos šviesoj regratio plitimas ir šviesos 
laipsnio pakėlimas. ' Tokiu vyksmu žmogus 
tampa žmoniškesnių. Visi jo apsireiškimai 
yra tada prasmingesni ir įsitaiko tiksliausiai 
Į viso gyvenimo atsiskleidimą.

Šitas vyksmas yra kūrybos sukeliamas. Ne
lengva tai numatyti ir. kad žmogaus esmė vis 
aiškiau atsiskleidžia. Tai žmogaus esmės at
siskleidimas tęsiasi per milijonus metų. To
dėl tai, kai tuo pasiekiama, tėra tik labai/ 
šviesiai sąmonei nuvokiama. Žmonių daugu
mai rodosi, kad žmogus savo esmėje vis pa
silieka tas pats visais amžiais. Jis paliestas 
tik kai žiūrint Į kūną. Kūnas auga, tarpsta, 
pakinta ir po mirties išįra.

Ale žmogaus esmė yra kita kas. Buvusi ji 
pasilieka esama ir atsitraukusi nuo kūno, kurs 
buvo jai priemonė apsireikšti ir tuo įsigalėti, 
savyje stiprėti. Ir visas tas vyksmas globia- . 
mas kūrybos galios. Tai reikia vis iš naujo 
prisiminti

C. Kad kūnas auga, pakinta, kiekvienas 
pastebi. Bet pakinta ir vidinis gyvumas. Tik 
jo šviesėjimas ne taip aiškus kaip jo tam- 
sėjimas. Žinomi yra, kad žmogus, vartoda
mas nuodų, netenka sąmonės šviesos. Prisi
minkime girtuoklius. Bet ir žmogus, kurs 
mėgsta rūkyti, yra neaiškios sąmonės. Ji ir 

temdinama, kad žmogus supyksta, ko nors 
geiduliauja, karščiuojasi. O kaip tik tai są
monės šviesos didėjimą reikia numanyti kaip 
žmoniškosios esmės atsiskleidimą. Jis įterp
tas Į kūrybos vykdymą. Žmogus turi tobulėti, ■ 
turi esmišką žmoniškumą apreikšti žmoniš
kame gyvenime. Ir dėl to siekio žmogus vi
saip veikiamas. Visokios patirtys jam ski
riamos, kad maloniosios jį tarsi glosto,, 
skaudiosios sužeidia ir kartais iki šaknių 
pataiko. Dabartyje tai labai aiškėja. Žmonės 
sukrėsti, sujaudinti ir skundžiasi kaip gal 
dar niekuomet. Ir jie žvalgosi ir norėtų su
prasti, ką tai reiškia, kas žmonėms teko ir 
kas dar gręsia. ,

Tūli ir klausia, kodėl Dievas visa tai yra 
užleidęs, tarsi jis būtų viso gyvenimo, viso 
pasaulio tik prižiūrėtojas. Kiti vėl mano, kad 
visais skaudiais vyksmais velnias apsireiškiąs, 
kurs griaująs Dievo kūrimą, būdamas jo 
priešas ir antroji visagalis. Yra, tiesa, ir to
kių žmonių, kurie tokias nuomones laiko nie
kais ir pasiduoda visiškai savo pažmbnišku- 
mui. Iš tųjų siekimų patenkinimo jie laukia 
gaivingumo, manydami, kad suirsiant jų gy
vybė baigiasi ir todėl reikia kiek tik galint 
smaguriauti.

Bet yra ir tokių žmonių, kurie nesako, kad 
Dievas be pasigailėjimo visokius baisumus 
ant žmonių užleidžia, ale tai, kad Dievas yra 
Viešpats Kūrėjas, ir kad visa, kas vyksta, 
yra Šventos jo Valios bei Galios apraiška; 
negali būti šalę jo dar kita galia, kuri galė
tų Dievą trukdyti jo kūrime; o kad rodosi, 
lyg kokia pikta galia veikti prieš jį, tada 
reikėtų numanyt, kad ir toji yra jo apreiški
mas, bet ne pikta, o tarnaujanti kūrime kaip 
akstinimas ir skatinimas.

Tokiu būdu visame, kas gyva, veikia atsi
skleidimo galia ir ji stabdantioji. O kaip tik 
tada gyvumą koliantioji galia stipriau apsi
reiškia. Matyt tai jau visoje gamtoje. Visiems 
žinoma pavasario giedra, kada saulės šviesa 
ir šiluma visa, kas auga, kutena, kaip lytus, 
tai gaivina ir vėl kaip audra bei kriuša — 
ledai ir sausra lyg siekia visą gyvumą išge
sinti. O jis tik kaip tik tada stipriau atsi- 
skledia. Panašiai ir žmogus veikiamas. Tik 
nereikėtų Į jį žiūrėti kaip į kokį augantį pa
vidalą, kurs, tiesa, ir turi visokius veikimus, 
pakęsti. Vis reikia apie žmogų manyti kaip 
apie dvasinį veiksnį jo žmogystoj ir kaip tas 
veiksnys visaip pataikomas, maloniai jr skau 
dial Ir tada jis įsigali gyvenime ir gali tei
giamai veikti visa, kas gyva, ir visą augme
niją, net gi daiktiškąją gamtą.

Taip Stovėdamas žmoniškajame gyvenime 
žmogus gali vis aiškiau tapti esmišku žmo
gumi. Bet tam jis ir pats turi dėti visas pas
tangas. O svarbiausioji yra ta, kad jis kuo 
nuoširdiau kreipiasi į Didįjį Slėpinį, į visos 
Visatos Kūrėją, į Dievą. Tada jis tiesiog ui- 
plūstamas jo šviesos ir jo meilės. O kad 
kaip tik tada jam tenka vis lyg daugiau 
skausmų patirti jis ir tame mato Dievo ma
lonę, kuri jį tokiu būdu žadina pabusti Die- 
vuje. Dabarties žmoniškumas tesiranda tik 
brėkštos būsenoje ir laiko tikrove daigtiš- 
kūmą, kurs tėra vyksmas. Bet veikiamas to
kiu skaudiu būdu, kaip jis dabar patiriamas, 
žmoniškumas, gal sujus ir stengsis atsiskleis
ti ir susivokti Dievuje. O tokio vyksmo kurs
tymas būtų tikriausi žmogius gyvenimo pras
mė.

E. Svarstydami tokias mintis vis prisime
name savo tautos likimą. Atrodo, beveik, 
kaip kad jis dabartyje skaudesnis negu kar
tą mūsų tautos gyvenime. Bet žvelgdami į 
praeitus amžius, tas likimas dažnai buvo ne
malonesnis. O mūsų protėviai nesuglebo ir 
tauta išliko iki šiol Tai turėtų būti esamą
ja! kartai vilties patikrinimu. Lietuvių tauta 
Kūrybos galios nešama į ateitį, kadangi jos 
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MINTIS S pat Nr. 17 (254).

Dr, Vincas Kudirka
„Kas bus, jeigu nelaimė užklups mus 
greičiau, nei spėsime susivienyti ir 
suprasti, kad reikalas tėvynės visiems 
yra vienas, kad jis yra aukštesnis 
už atskirų partijų egoizmą, kad 

T prieš tą tėvynės reikalą priešin
giausios partijos turi stoti su alyvų 
šakele ir užmiršti „asmeninius ne
sutikimus.”
(Iš Vinco Kudirkos raštų II, 34 p.).

Didžiomis mūsų tautos valandomis atsi
mename tuos žmones, kurių dėka Lietuvai 
buvo tikroji laisvė ir Nepriklausomybė iš
kovota. Ir jeigu Vasario 16 dieną tarp kitų 
tautos didvyrių nebūtų ištartas Dr. Vinco 
Kudirkos vardas, sakytume, kad tos šventės 
esmė nebuvo gerai suprasta.

Kas buvo tas vyras, taip daug ir taip su
maniai dėl Lietuvos laisvės kovojęs, „Var
pu” šaukęs sukilti tautą, drebinęs caro ga
lybę?

Vienas jo bičiulis (Dr. Staugaitis) nekar
tą paskutinėmis Dr. V. Kudirkos gyvenimo 
dienomis lankęs sunkiai džiova sergantį dva- 
•*os galiūną, apie jį taip pastebi:

„Kiek kartų man teko apsilankyti pas V. 
Kudirką, visados didžiai susigraudinau jo iš
vaizda. Ankštam kambary lovoje guli su
džiūvęs, kaip šešėlis žmogus, stiprios mil
žiniškos dvasios su degančiomis akimis ir 
via rašo...”

Vis dirba, rašo, — šie žodžiai tinka be
veik visam V, Kudirkos gyvenimui, ne tik jo 
paskutinėms dienoms. Vargiai ar rasime ki
tą kurį mūsų tautos vyrą, kurio taip silp
nas kūnas būtų taip didžią sielą turėjęs ir 
per taip trumpą gyvenimą (1858—1899) bū
tų tiek daug padaręs.

Pagimdė jį lietuvė motina Suvalkijoj, Pa
žeriu kaime, ūkininko šeimoje. Jaunystės die
nos prabėgo gimtojo kaimo mokykloje, gim 
nazijoje, porą metų kunigų seminarijoje, 
Varšuvos universitete. Anais laikais mokyk
la ir seminarija nebuvo lietuviškos. Ir Vin
cas jų įtakoje toli nuo lietuviško kamieno, 
ėmė galvoti lenkiškai. Atsivertė lietuvybėn 
tik būdamas studentu, vasaros atostogų me
tu — tautos pranašo Basanavičiaus „Aušra” 
jį atvertė:

„Ėmiau skubiai vartyti „Aušrą” ir... ne
prisimenu jau visko, kas su manimi paskui 
darėsi... Pamenu, kad atsistojau, nuleidau 
galvą, nedrįsdamas pakelti akių į sienas ma
no kambarėlio... — rodos girdėjau Lietu
vos balsą, sykiu kaltinantį ir atleidžiantį — 
o tu, paklydėli, kur iki šiol buvai? Pajutau 
save didžiu, galingu — pasijutau lietuvis 
esąs... Netrukus susižiedavau su Lietuvos li
teratūra.”

Nuo 1885 m. jis reiškiasi „Aušroje” kaip 
publicistas. 1890 m. baigęs mediciną jis ne
vyko, kaip daugelis kitų lietuvių, į tolimąją 
Rusiją, bet grįžo į Lietuvą. Vargas ir skur
das nuolat lydėjo jį. Jau būdamas gydyto
jas dėl žydų boikoto Sakiuose ligonius pri
iminėjo klebono klėtyje. 1889 m. susirišo su 

„Varpu”, publicistine kritika, satyra, verti
mais, visuomeniniu darbu.

Ir Kudirkos laikais Lietuva gyveno ne
lengvas dienas. Kaip šiais laikais „saulė", 
taip anuo metu dvigalvis šiaurės erelis bu
vo giliai įleidęs savo nagus į lietuvių tau
tos kūną. Caro priespauda, rusinimo, pro- 
voslavinimo politika, neleidimas tautai lais
vos minties, spausdinto žodžio — buvo tie. 
didžiuliai veiksniai, su kuriais V. Kudirka 
norėdamas matyti laimingą tautą, turėjo ko
voti.

Menkas, džiovos suėstas silpnas kūnas 
neišsigando to baisaus paaulio siaubo, anuo
met, kaip ir šiandien, drebinusio visus kon
tinentus.

— Kažin ar dvigalvio erelio galvos ilgam 
įstengs tarnauti neišpasakytam godumui jo 
pilvo? Ar, turint tiek daug kąsnių ir ryjant 
juos taip greitai, Siaurės erelis .negaus tik 
vidurių sugedimo? — paklausia V. Kudirka. 
O „Lietuvos tilto” rusintojams, provoslavin- 
tojams, „atnaujintojams” ir kitokiems, jis 
nedviprasmiškai sušunka —

„Išgrauš!
Kol -bus tilte nors viena senoji mano da

lelė, tokio krikšto nebus — išlaikysiu. O vi
sų dalių, bičiuliai, permainyti nesuspėsite. 
Juk ir jūs neamžini — nusmuksite bevažinė
dami per savo darbo tiltus”.

Iki sielos gelmių sujaudintas Kražių tra
gedija, Kudirka nekartą sustoja prie nekalta! 
pralieto lietuvių kraujo, kelia viešumon šią 
didžiąją maskolių padarytą skriaudą lietuvių 
tautai. Šis publicistas, geriau kaip kas kitas 
pažindamas plėšrią, grobuonišką priešo tau
tą, labai vykusiai charakterizuoja ją savo 
rašiniuose: •

„Dvigalvis šiaurių erelis, pripratęs mai
tintis gryna mėsa savo valdinių ir gaivinti 
troškulį nekaltųjų krauju, tur būt buvo labai 
išalkęs ir ištroškęs, nes nesigėdydamas nė 
civilizuotos Europos, nė iš arti žiūrinčio 
XX amžiaus, suruošė sau lapkričio mėnesy
je sukakusių (1893) metų kruviną pokylį Kra
žiuose.” (Raštų II, 242 p.).

Vis dėlto net pats V. Kudirka negalėjo 
numatyti, kad ano meto XIX amž. gėda — 
Kražių skerdynės liks tik maža dėmelė, pa
lyginus su „civilizuoto” XX amžiaus baise
nybėmis, toli neieškant, kad ir su baisia Lie
tuvos tragedija.

Savo gausioje publicistikoje V. Kudirka 
plaka ne tik \Lietuvos rusintojus, ne tik len
kintojus, ne tik „Fricus” — tenka ir mums 
patiems.

Pirmiausia jis iškėlė kai kurių mūsų tau
tiečių menką atsparumą svetimiesiems. Jis 
pasakoja apie vieną čuvašą, tarnavusį rusų 
kariuomenėje, kuris nusižudė, negalėdamas 
pakelti tėvynės ilgesio. Lietuviai gi sergą 
priešinga liga — noru išsinerti iš lietuvybės.

Ypač jis bara tuos šiaudadūšius lietuvius 
inteligentus, kurie nesidomi savo kultūros 
reikalais, savo literatūra, raštais, spauda ir

Jonas Kuzminskas

dar prie to stengiasi savo apsileidimą pa
teisinti.

„Tegul patys save tie visi Šaltadūšiai, zui- 
kiadūšiai teisina ir išteisina savo nuomonė
je, bet jų neišteisins Lietuva!” — (Raštų II 
t. 125 p.) šaukia jiems didysis laisvės kovo
tojas.

Jau ne nuo šiandien mūsų vyrai turi silp
nybę prie svetimtaučių moterų. Taip buvo 
jau ir Kudirkos laikais, netgi gerokai prieš 
jį. Jis sielojasi lietuviškos sveikos šeimos 
reikalais lygiai taip, kaip ir visais kitais tau 
tos klausimais;

„Anuomet vienas Persų karalius įsakė sa
vo tarnui, idant kasdien jam sakytų Atmink 
Atėnus!” Mums, lietuviams, taipgi derėtų 
pasirūpinti, idant kasdien kas .nors mums 
primintų: Atmink lietuvišką šeimą!” (Raštai 
II, 108).

Kudirka savo raštais, publicistika, poezi
ja, satyromis ir gyvu žodžiu plaka mūsų tau
tos kankintojus, plaka tuos, kurie palengva 
vis tolsta nuo lietuviško kamieno, vienok ne 
mažiau juos gina nuo svetimųjų. Dvasios 
atilsio valandomis, kaip pastebi prof. Myko
laitis-Putinas”, jam rodosi, kad visi lietuviai 
tapo kietos valios pasiryžėliai, moką išsiža
dėti savo asmens reikalų viešam labui, nepa
miršti pasižadėjimų bei sutarimų. Rodosi 
jam, kad ir laikraščiai veikiai patobulėsią, 
kad lenkuojantieji suprasią savo klaidas, o 
lietuvių visuomenė jau esanti viena šeima su 
vienodais troškimais, vienokia kalba”.

)r. V. Kudirka

Nors kai kurios mūsų partijos ir yra lin
kusios Dr. V. Kudirką priskirti tam tikrai 
visuomenės srovei, partijai ar grupei, vienok 
tenka kiek suabejuoti tokio klausimo tikslu
mu. Teisingai pastebi prof. Mykolaitis-Puti- \ 
nas, kad „mirtis atskyrė jį nuo gyvetįimo tuo 
metu, kai dabartinės srovės vos bepradėję 
reikštis, o kitų dar nė pirmieji diegai nesi
rodė. Vincas Kudirka, tiesa, atstovavo anų 
laikų pažangiąja: tautinei demokratinei vi
suomenės krypčiai, bet jo visas veikimas bu
vo taip aiškiai visiems priimtinų tautinių 
idealų vedamas, jo raštų vyriausios idėjos 
tiek visuotinai' lietuviškos, kad šiandien vi
sa tauta gali jį laikyti savo žmogum, savo 
svarbiausių reikalų gynėju”. _

V. Kudirka ir šiandien nėra mums pase
nęs. Jo gyvenimo ir raštų idėjos turėtų būti 
mūsuose gyvos. Kajp ir šio rašinio pradžio
je padėto motto matyti, jis šaukė mūsų tau
tą vienybėn. O jos mums kaip tik visada trū
ko. Trūksta Ir šiandien, nėra nė tremtinių 
tarpe.

Ar gražų paminklą pastatėme šiam didžiam 
vyrui, susigrupuodami Į kelioliką partijų, ku
rios dažnai nesusigieda net gi ten, kur yra 
gyvybiniai tautos reikalai, piaudamos šaką, 
ant kurios pačios sėdi? t

Taigi ar negeriau būtų, pasekus mūsų tau
tos didvyrio mintimis, visas mūsų jėgas, pa
stangas sujungti vienam ir didžiam kovos už 
Lietuvos laisvę reikalui?

Br. Kviklys

Šiemet sukanka 400 metų mūsų lietuviš
kajai knygai. Si reikšminga mūsų kultūrinio 
ir tautinio gyvenimo sukaktis parodo ilgą ir 
sunkų lietuviškos knygos kelią, kuris tamp
riai sutampa ir su mūsų tautos istorijos ke
liu, kur, kaip veidrodyje, matome ilgus ir 
sunkius kovos metus už laisvę.

Kur taip ryškiai viską galima pamatyti, jei 
ne lietuviškoje knygoje, raštijoje bei spau
doje. Čia sukrautos mūsų tautos dvasinės 
vertybės, čia glūdi mūsų kultūra ir jėga, čia 
lietuviškoji knyga kalba mūsų tautos lūpomis 
apie mūsų didingą praeitį, pasiektus laimėji
mus ir amžiną kovą už savo teises.

Dabar mes neįsivaizduojame gyvenimo be 
knygos, be spausdinto žodžio, bet buvo lai
kai, kai knyga buvo labai brangus ir retas 
svečias ir kai dėl jos gabenimo ir skaitymo 
turėjo žmonės rizikuoti būti ištremtais į Si
birą. Tai spaudos draudimo laikotarpis 
(1865—1904), kada rusų valdžia uždraudė 
knygų spausdinimą lotyniškomis raidėmis, 
norėdama tokiomis priemonėmis galutinai 
nutautinti lietuvių tautą. Ir nors spaudos 
draudimo laikotarpis tęsėsi 40 metų, tačiau 
jis neįstengė palaužti lietuvių dvasios, o prie
šingai, lietuvių taurinis atgijimas šuoliais* 
veržėsi pro tvirtus okupacinius pančius. Praš
vito „Aušra”, suskambėjo „Varpas”, o lietu
viškoji knyga, nors ir paslapčia, vis plačiau 
skverbėsi į lietuvių, širdis. •

Ir niekas neįstengė sulaikyti laisvės žod
žio prasiveržimo, iki jis visą tautą pakėlė ko
vai už nepriklausomybę. Knyga buvo mūsų 
didžiausias ginklas kovoje už laisvę. Ji ko
vojo ir dėl jos buvo kovojama, ypač spaudos 
draudimo laikotarpyje, kada jos spausdinimas 
buvo perkeltas į Mažąją Lietuvą ir ji kny
gnešių slaptai buvo 'gabenama į Didž. Lie
tuvą.

Knygnešiai, tie tikrieji lietuviškos knygos 
partizanai, 40 metų nešė Lietuvai' laisvės ži- 

\burį, Paprasčiausi žmonės, dažnai patys ne
mokėdami skaityti, senos moterys ir mergai
tės, ėjo nelegaliai per sieną ir gabeno knygą. 
Rusą okupacinė valdžia visaip knygnešius 
persekiojo, kišo į kalėjimus, trėmė į Sibirą,

Valandėlė pas knygnėsį Antanėliu
Henr. Žemelis

tačiau jų ryžto niekas nepalaužė ir šimtų 
knygnešių pavardės buvo įrašytos į mūsų 
laisvės istorijos lapus. Tik dalis jų pakliuvo 
į tuos garbinguosius lapus — labai daug 
knygnešių iki šiai dienai užsimiršo, nors jų 
nuopelnai lietuviškai knygai yra tokie pat di
deli ir šiandien jie minimi, kaip nežinomi 
knygnešiai.

Šių gyvų liudininkų iki šiai dienai labai 
mažai liko mūsų tarpe. Vieni išmirė, kiti tų 
pačių okupantų buvo išvežti į Sibirą, o čia 
tremtyje tikrai niekas nesitikėjo sutikti gyvą 
anų metų liudininką — knygnešį. Užtat kai 
vienas „Mūsų Kelio” korespondentas prieš 
kiek laiko aprašydamas vieno choro pasiro
dymą, prilygino jį knygenešio Antanėlio pa
sirodymui — daugelis skaitytojų palaikė tai 
per stipria „žurnalistine pompa”, o gerb. 
korespondentas tikriausiai ir nepagalvojo, 
jog knygnešys Antanėlis tikrai yra gyvas ir 
gyvena mūsų tremtinių bendruomenėje.

Taip, vienas didžiausių spaudos draudimo 
laikotarpio knygnešių Antanėlis — A. 
Baltrušaitis yra gyvas ir šiuo metu gyvena 
prancūzų zonoje. Sis garbingasis ir daug 
mūsų tautai nusipelnęs asmuo, netrukus švęs 
82 metų sukaktį, tačiau dar gerai jaučiasi, 
sveikas ir mielai pasidalina prisiminimais 
apie spaudos draudimo laikotarpį.

Neseniai jis čia atsirado, tik pr. metų gale. 
Buvo pasilikęs anoje pusėje ir, tik laimingų 
aplinkybių dėka, pavyko jam su žmona ir 
dukterimi pervažiuoti į Vakarus ir įsijungti Į 
tremtinių gyvenimą, kur surado savo anūkus 
ir dabar visi kartu gyvena. Kai pradeda pa
sakoti savo patirtus išgyvenimus nuo to mo
mento, kai jam teko palikti K. Naumiestį, 
nesinori tikėti, kad tokio amžiaus žmogus ga
lėtų tai pakelti. Ir patį frontą teko išgyventi, 
ir alkį, ir šaltį, ir visokius persekiojimus. Te
ko apsimesti nebyliu, kurčių, paraližuotu ir 
keletą kartų keisti tautybę, kad tik išsaugoję 
gyvybę.

Radau gerb. knygnešį Antanėlį savo šeimos 
ratelyje besiraitantį ,mūsų tremtinių spaudą. 
Sužinojęs mano apsilankymo tikslą, apsidžiau
gė turįs progos pasikalbėti, prisiminti pra
eitį, jaunystę, spaudos draudimo laikotarpį, 
mūsų tautos veteranus dr. V. Kudirką, dr. K. 
Orinių, prof. Bagdoną ir kt., ir tas dienas ir 
naktis, kurios buvo skiriamos lietuviškai 
knygai.

— Matai — pradėjo pasakoti — gerai, kad 
mane aplankote. Noriu pasikalbėti, prisiminti 
tuos senus laikus, bet neturiu su kuo, namiš
kiai nenori klausyti, matyt, jiems nusibodau. 
O daug, daug, galėčiau papasakoti, bet jau 
senatvė, atmintis nekaip veikia, užsimiršo. 
Viską turėjau užsirašęs, pasižymėjęs datas, 
bet laike karo žuvo. —

— Jūs visuomenei daugiau žinomas kaip 
Antanėlis — pastebėjau.

— Taip, taip. Kai Antanėlis, tai visi žino, 
bet kai pasakai pavardę — turi aiškintis, kas 
toks esi, kur gyveni ir 1.1 Nuo senų laikų 
visi įprato ir vadina Antanėliu. Kiek, būdavo, 
turėdavau vargo įstaigose įrodinėti, jog mano 
pavardė Baltrušaitis. Netiki ir gana. Laiškus 
gaudavau adresuotus tiesiog Antanėliui ir 
viskas. Ir jie visi mane pasiekdavo. —

Tikras vargo mokyklos auklėtinis.
Knygnešys Antanas Baltrušaitis — Antanė

lis — Zigmantinis gimęs 1865. VI. 16 d., Pa- 
partinų km., Sintautų parapijoje, Sakių apskr. 
Kilęs iš labai vargingos šeimos: tėvas papra
stas darbininkas, motina tarnaitė. Šeimoje 
buvęs 5 sūnus. Jau 7 metų vaikas ėjo gyvu
lių ganyti, o turėdamas 13 metų buvo iš 
namų išvarytas, kaip silpnos sveikatos ir 
bereikalingas balastas. Pavežė močia keletą 
kilometrų ir paleido į svietą: eik kur nori ir 
gyvenk kaip išmanai, bet namo negrįžk. An
tanėlis buvo silpnos sveikatos ir silpnų kojų. 
Labai kuklus, nedrąsus ir bijojosi žmonių. 
Dienomis prisilaikydavo prie miškų, o nakti

mis keliavo, kol visiškai išseko. Pamato žmo
gų ir slepiasi krūmuose.

— Kaip laukinis buvau — pasakoja.
Pagaliau badjj iškankintas, buvo priverstas 

eiti pas žmones' prašyti duonos. Ir kai pirmą 
kartą jo neišvijo, pavalgydino ir apnakvin
dino — toliau pasidarė drąsesnis. Pramoko 
truputį iš elementoriaus skaityti. t

Vieną kartą besėdintį šventoriuje, jį pa
matė Sudargu klebonas kun. SideraviČius. 
Matyt, pagailo jis to vargšo vaikelio ir jį 
pasiėmė globoti. Čia susipažino su Juozu 
Angrabaičiu, kuris tuo laiku jau turėjo kny
gų aptaisymo dirbtuvėlę. Susidraugavo. Kun. 
Sideravičius ir J. Angrabaitrs davė Antanė
liui gyvenimo pradžią. Čia susipažino su lie
tuviška knyga ir po mažu įsijungė į jos pla
tinimo darbą. Nueidavo į Jurbarką, Tilžę.

Vienų atlaidų metu Jurbarke, šventoriuje, 
jį pastebėjo kunigaikštienė Vasilčikienė ir 
priėjusi prie jo, liepė užeiti pas ją. Nusi
gando Antanėlis tos garbės, tačiau žmonių 
prikalbėtas, nuėjo.

— Ėjau ir širdis drebėjo — pasakoja — 
juk pirmą kartą gyvenime pas tokius ponus 
einu. Nežinau, nei kaip ' pradėti kalbą, nei 
kaip elgtis. —

Labai maloniai jį priėmė, apie savaitę 
laiko išlaikė, pamokė kaip elgtis prie stalo 
ir pasiuntė į Raseinių ligoninę, mat, jo koja 
buvo visiškai blogame stovyje ir reikalinga 
buvo amputuoti.

Apsigyveno pastoviai K. Naumiestyje, ir 
įsijungė į knygnešystės darbą. Atgavus spau
dą, už kyšį, gavo leidimą knygynui atidaryti! 
Iš nieko pradėjo biznį, tačiau padedamas 
gerų žmonių, knygyną plėtė Susipažįsta su 
dr. V. Kudirka.

Jokio mokslo nebaigęs, pats iš savęs pra
simušęs, kieto vargo išaugintas, nudirbo mū
sų tautai u.*.?'’“’ reikšmės kultūrinį ir tau
tinį darbą, kuri aai „ šiandien su didžiausiu 
malonumu prisimena. y

Per knygas ir spaudą šviesa apšvietė žmo
nes ir grąžino jiems laisvę, o tą šviesą ga
beno su kitais Gnomais ir nežinomais kny
gnešiais Antanėlis.

(Nukelta į 6 psl.j
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Krauju rašyta istorija
Lietuvių tautos praeitis dingsta amžių 

miglose. Istorikai tvirtina, kad lietuviai išėję 
j istorinę areną apie. 10 šimtmeti po Kristaus 
gimimo. Kaip lietuviai gyveno, valdėsi ir ko
kius darbus nuveikė Kristaus gimimo ir Ro
mos imperijos laikais bent tuo tarpu mes ži
nių neturime. To laikotarpio lietuvių tautos 
istoriją dar reikia ištirti ir parašyti. Tik mū
sų archiologai tvirtina, kad 4 ir 5 šimtme
čiuose po K. lietuviai jau esą turėję aukštą 
ir savitą kultūrą.

Tačiau, ar mes iš senkapių ir piliakalnių 
iškasime vienokią ar kitokią savo tautos 
preitį, bet greičiausiai niekur ir niekad ns- 
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rasime duomenų, kurie rodytų lietuvių tautų 
buvus gausingą. Kai kas mano, kad net Vy
tauto Didžiojo laikais lietuvių, gyvenusių 
etnografinėje Lietuvoje, galėję būti nedau
giau, kaip 500.000. Tarkime, kad jų buvo 
daugiau, sakysime, milijonas, bet, palyginus 
su gausingais kaimynais, vis dilto tai buvo 
tik saujelė. Nepriklausomybės laikais mes 
turėjome 3 milijonus su viršum. Vadinasi, per 
500 metų, t. y. nuo Vytauto Didžiojo mirties 
iki Nepriklausomybės atgavimo, Lietuvos gy- 
ventojų skaičius padidėjo dviem trečdaliais.

Kilimo lietuvių tauta nebuvo gausinga, bet 
ir geopolitinė jos padėtis kliudė normaliai 
augti jos gyventojų skaičiui. Mūsų istorijoje 
nedaug terasime ilgesnių laikotarpių, kuriais
lietuvių tauta būtų galėjusi ramiai . dirbti ir 
daugėti. Amžini karai su kryžiuočiais, pas
kum Vytauto karai dėl valdžios, karai su šve
dais, su rusais, devynioliktojo amžiaus suki
limai, pirmas ir, pagaliau, antrasis pasaulinis 
karas negalėjo sudaryti, palankesnių sąly
gų tautai ramiai vystytis, jau nebekalbant apie, 
tai kad po Vytauto Didžiojo mirties Lietu
va, kaip nepriklausoma valstybė, ėmė žlugti. 
Lietuva daug kartų buvo okupuota ir daug 
kartų nusimetė svetimą jungą, bet tam reikė
jo aukoti savo kraują. O kiek lietuviai paau
kojo savo gyvybių kovose su Rytais, Vakarais 
ir Pietumis, kiek priešai išsivarė į vergiją, 
kiek žuvo nuo įvairiu epidemijų, mes nieka
dos nesužinosime, bet nesunku numanyti, kad 
negausingai lietuvių tautai tai buvo dideli 
nuostoliai. Mes žinome, kad kovos dėl nepri
klausomybės 1919—1920 metais pareikalavo 
5.000 su viršum vyrų gyvybių. Kiek pareikalaus 
aukų paskutinės abi okupacijos mes dar neži
nome, bet jau ir dabar yra aišku, kad jas rei
kės skaičiuoti šimtais tūkstančių.

Taigi, mes nė kiek neperdėdami galime pa
sakyti, kad mūsų istorija yra rašyta krajuju 
tikra to žodžio prasme. Mūsų preitis yra tra
giškai didvyriška. Tirp slavų ir germanų 
masių tebūdama maža saulelė, atsirėmusi į 
Baltijos jūrą, Lietuva ne tik atmušė Rytų bei 
Vakarų imperializmo bangas, bet ir pati sėk
mingai ėmėsi ekspansinės politikos, kuri, žiū
rint šių dienų požiūriu, yra sunkiai patei
sinama, bet, atsimenant anuos laikus, ji, be 
abejo, turėjo savo raison d’etre.

Lietuvių tautos praeities mįslė
Bet ne apie tai aš čia šiandie norėjau kal

bėti. Man rūpėjo pasidalyti savo mintimis su 
„Minties” skaitytojais apie nuostabią lietuvių 
tautos praeitis mįslę ir jos vitalizmą. Aukš
čiau aš pastebėjau, kad mūsų praeitis yra 
tragiškai didvyriška. Bet dar reikia pridurti, 
kad ta praeitis mums patiems ir kitiems yra 
didelė mįslė, kurią kažin ar kada mes įmin
sime. Mes maždaug pažįstame savo istoriją 
faktų šviesoje, bet mes dar neturime savo 
istorijos ideologijos arba filosofijos, vistiek 
kaip tai pavadinsime, kuri mums bandytų 
išaiškinti, kokiu būdu nedidelė, tik keliais 
šimtais tūkstančių skaičiuojanti savo gyven
tojus tauta, amžinai puolama savo daug di
desnių kaimynų, pajėgė sukurti milijonais 
kvadratinių kilometrų skaičiuojančią imperi
ją? K-i už tai mes turime boti dėkingi: 
lietuvių tautos politiniam ar karo genijui, ats
kiroms asmenybėms, susidėjusionis politinėms

Lietuviu tautos vitalizmasf.
Vyt A 

aplinkybėms, lietuvių tautos charakteriui ar 
kam kitam? Algirdo daužymas buože | Mas
kvos vartus ir Vytauto Didžiojo žirgo išmau- 
dymas Juodojoje Jūroje šiandie skamba le- 
gendariškai, bet mes žinome, jog tai yra isto
rijos faktai, kurie atveria plačias, bet dar 
nenušviestas perspektyvas į mūsų tautos dva
sinius užkulisius. Lietuvių tauta, pati būdama' 
maža, ne tik išsilaikė, bet ir ilgus amžius įsa

kinėjo daug didesnėms už save tautams, ap

j . . . t . . Rugiapiūtė

vaisindama Jų vidaus gytenrmą našiais politi
niais pradais. Lietuvių tftita ilgus amžius ka
ro ir politikos srityse reiškė savo ofenzyvinę 
galią, sukurdama Rytų Europoje galybę, ku
rios įtaka siekė toli už jos ribų. Ir ta galybė 
tryško iš mažo aisčių branduolio, užimančio 
tur būt, ne daug didesnę teritoriją, kaip kad 
šių laikų etnografinė Lietuva. Atrodę, kad iki 
10 amž. taupyta aisčių energija staiga prasi
veržė galingais karo žygiais ir lanksčios diplo
matijos ėjimais, apsivainikavusiais Vytauto
Didžiojo imperijos sukūrimu.

Kova kitn ginklu.
Lietuvos politinė galybė kilo 500 metų. Pa

siekusi savo apogėjų Vytauto Didžiojo lai-

LIETUVA YRA VAKARU, ŪKIO KRAŠTAS
Materijaliniai mūsų žemės rutulio ištekliai 

yra tiek gausingi ir įvairūs, kad sudaryti 
dviems milijardams gyventojų pakenčiamas
gyvenimo sąlygas būtų visai nesunku, jei 
tvarkant ūkio ir socialinius reikalus būtų 
vadovaujamasi sveiku žmogaus protu. Bet 
štai jau greit baigsis ištisas dešimtmetis,
kaip didžioji pusė Europos tautų kenčia ba
dą, skurdą ir nedateklių. Dėl politinių intri
gų ir dėl socialinės gerovės idėjų iškraipy
mo Europa neteko lygsvaros ir nebegali ją 
atgauti. Jau sueina du metai laiko kai pasi
baigė karas, nekalbant jau apie Europą, pa
saulis negali grįžti į normalaus gyvenimo 
sąlygas. Toks visokiais gamtos turtais perte
kęs kraštas — Jungtinės Amerikos Valstybės 
— negali išbristi iš sunkumų, jei aplinkui 
viešpatauja chaosas ir dezorganizacija. O tą 
chaosą daro nenusistovėjusios ir nesusifor
mavusios politinės tendencijos.

Labai charakteringai vienas amerikietis, 
stambios kasyklų organizacijos pirmininkas, 
šiomis dienomis pareiškė: „Ištikrųjų yra ža
lingas ūkio vystymasis, jei dabar anglys 3.000 
mylių yra velkamos per Atlantą, tuo tarpu 
kaip Europa, visumoje paėmus, po savo ko
jomis turi visas jai reikalingas anglis”. Ame
rikos anglių pervežimui į Europą nuolat yra 
užimta 500 laivų ir tas kainuoja 400 miL do
lerių kasmet, šalčiams užėjus Vokietijoje su
stojo daugybė įmonių, beveik per pusę yra 
sumažintas traukinių judėjimas ir žmonės Sa
la šaltose ‘patalpose todėl, kad nėra kurui 
anglių. O anglių nėra todėl, kad trūksta dar
bininkų. Tuo tarpu vien Bavarijoje praėjusį 
rudenį buvo apie 300.000 bedarbių.

Panaši padėtis yra ir su maistu. Maisto 
didžioji dalis taip pat velkama į Europą iš 
užjūrio. Tuo tarpu visos galimybės gaminti 
maistą čia pat nėra išnaudojamos. Tai pri
klauso nuo tų ūkinių ir politinių retežių, 
kuriais dabar yra sukaustyta Europa. Vien 
tik Lietuva galėtų patiekti Europai tūkstan
čiais tonų sviesto, lašinių, bekono, kiaušinių 
ir kitų maisto produktų, tik reikia Lietuvai 
grąžinti laisvę. Rytų ūkis, į kurį dabar yra 
įjungta Lietuva, jai yra pragaištingas. Lie
tuva yra Vakarų ūkio šalis, todėl savo įna
šą žmonijos gerovei ji gali atiduoti tik bū
dama laisva ir nepriklausoma, taip kaip bu
vo prieš keletą metų. 

kais, ji ėmė leistis, ir tas saulėlydis, o pas
kum visiška naktis tęsėsi vėl 500 metų iki 
mūsų tautinio atgimimo pradžios. Tačiau 
būtų didelė klaida manyti, kad lietuvių tauta, 
padėjusi savo kardą ir nustojusi laisvės, būtų 
rezignavusi ir be pasipriešinimo atsigulusi { 
grabą, | kurį taip mielai norėjo ją paguldyti 
jos kaimynai. 117 metų praslinkus nuo Vy
tauto Didžiojo mirties, pasirodė pirmoji lie
tuviška knyga, M. Mažvydo katekizmas, kuris 
pradėjo naują kovos gadynę dėl lietuvių tau
tos išsilaikymo. Ta data yra be galo svarbi 
mūsų istorijoje. Ji rodo, kad lietuviai, pra
radę, savo politinę laisvę, neatsisakė nuo ko
vos, tik tą kovą perkeldami iš karo lauko į 
kultūrinę plotmę. Mūsų tautos priešai nedarė 
iš to toli siekiančių išvadų; jie galvojo, kad 
lietuviai pasirašė sau katekizmą priešmir
tiniam reikalui, bet jie apsiriko. Mažvydo 
katekizmas, kurio 400 metų sukaktuves mes 
šiemet švenčiame, pasidarė mūsų tautinės kul
tūros kertinis akmuo.

Nuo Mažvydo tautos vairą iš generolų 
perėmė kultūrininkai. Kultūrininkai ėmė ati- 
taisinėti generolų klaidas. Mūsų istorija iki 
Vytauto Didžiojo laikų gali didžiuotis karo 
vadais, politikais, administratoriais, bet mes 
ten nerandame nė vieno kultūrininko vardo. 
Mindaugas, Gediminas, Kęstutis, Algirdas, 
Vytautas Didysis ir visi kiti senosios Lietu
vos vadai, rodosi, buvo pasiryžę iki kraštuti
numo išvystyti lietuvių tautos karinį ir poli
tinį genijų, nekreipdami dėmesio Į jos kultū
rinių kūrybos galių pažadinimą. Jie savo 
tikslą pasiekė, bet išvargino tautą, kuriai 
reikėjo viso šimtmečio poilsiui, kad ji vėl 
galėtų griebtis ginklo, tik jau nebe kardo, o 
knygos ir lyros. Kaip senoji Lietuva neturi 
kultūrininkų, taip jaunoji Lietuva neturi ge
nerolų. Mažvydas, Bretkūnas, Sirvydas, Gie
draitis, Daukantas, Valančius, Basanavičius 
ir šimtai kitų buvo narsūs kovotojai lietuviš
kos minties, o ne karo laukuose. Bet kova 
buvo varoma toliau nors ir kitais ginklais. 
Ir ta kova, nėra jokios abejonės, buvo daug 
sunkesnė, kaip kad kunigaikščių laikais, nes 
priešas įsikūrė pačių lietuvių tarpe, steng
damasis juos pavergti ne tik politiškai, bet 
ir suna kinti tautiškai bei dvasiškai. Mažvy
das pradėjo kovą dėl lietuviškos dvasios iš
gelbėjimo. Kitaip sakant, po Vytauto Didžio
jo mirties lietuvių tauta iš ofenzyvos perėjo 
Į defenzyvą, netekusi savd politinių teisių, ji 
gelbėjo savo tautines bei kultūrines teises.

Lietuvių tautos vitalizmas per 1.000 metų
Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad lietuvių tau

ta įvairiomis istorinėmis aplinkybėmis paro
dė savo nepaprastą vitalizmą. Tiek ofenzy

Jei mes, čia būdami, dabar girdim, kad 
Lietuvoje „Maisto” fabrikai nebegamina kum
pių, dešrų, bekono, paukštienos konservų bei 
kitų mėsos gaminių ir, kad ūkininkai dabar 
beveik nebestato pieno į pienines — yra visai 
suprantamas dalykas. Žemė, esanti po jo ko-1 
jomis, jam pasidarė svetima. Sunkina priva
lomas grūdų tiekimas. Už savo darbo vai
sius jis nieko realaus negauna. Miesto rin
kos ištuštėjo, o pramonė jam nieko gero ne
beduoda. Buvęs bepradedąs modernėti mūsų 
ūkininkas yra verčiamas grįžti į senąsias pri
mityvaus ūkio sąlygas. Ir vis tai dedasi tuo 
metu, kada iš Vakarų pradeda sklisti nauja 
atominės gadynės prošvaistė.

Nors Lietuvos klausimas šiandien dar vis

Lietuvos Prekybos ir Pramuši Ramai Kasas

voje tiek defenzyvoje ji sugebėjo prisiderin
ti prie laiko dvasios ir reikalavimų, niekados 
neišleisdama iš akių pagrindinio savo sieki
mo: savo egzistencijos išsaugojimo. Kai lie
tuvių tauta nebepajėgė kovoti už savo būvį 
fiziškomis priemonėmis, ji pašaukė į darbą 
savo dvasines pastangas, kurios po 500 me
tų kovos apsivainikavo valstybės atstatymu. 
Tas mūsų tautos vitalizmas raudonu siūlu 

Q tęsiasi nuo pat Lietuvos išėjimo į istorijos 
areną iki pat paskutiniųjų laikų, galima sa
kyti, iki paskutiniųjų dienų. Lietuvių* tautos 
nepajėgė nušluoti nuo žemės paviršiaus nei 
politinės, nei kultūrinės, nei tautinės mūsų 
priešų panaudotos priespaudos priemonės. 
Mūsų mažą tėvynę trypė visokių tautybių 
priešo batas, bet lietuvių tautos plazdančios 
širdies jis nepajėgė užgniaužti.

Ir dar čia reikia ypač pabrėžti vieną mo
mentą: nors priešas ilgus amžius buvo įsikū
ręs mūsų žemėje, nors jis vartojo prieš mus 
visokias įsivaizduojamas fizinio ir dvasinio 
spaudimo priemones, nors jis visokiomis 
klastomis stengėsi įsibrauti į lietuvio sielą ir 
ten pasidaryti šeimininku, tačiau tos atkak
lios ir amžius užtrukusios pastangos nuėjo 
niekais: nežiūrint visko, lietuvių tauta pajė
gė atsispirti visokiems spaudimams ir klas
toms ir išsaugoti savo savitą, tautinį būdą, 
savo kalbą ir savo lietuvišką jauseną bei gal
voseną. Lietuviškas charakteris iš tų atkaklių 
grumtynių išėjo nesužalotas, koks lietuvis 
buvo, toks ir pasiliko. Ir tai galima paaiškin
ti tik iš lietuviškos prigimties, kaip iš neiš
senkamo šaltinio, trykštančiu vitalizmo, ku
ris, atsiremdamas į pirmaprades lietuviškos 
dvasios versmes, sugebėjo prieš svetimus ant
puolius pastatyti moralinę sieną, į kurią tu
rėjo subyrėti mūsų priešų naikinamieji smū
giai.

Šiandie mes vėl turėjome pereiti Į defen
zyvą. Bet ar mūsų tautos gajumas yra su
menkėjęs? Ar tie vitaliniai šaltiniai, iš ku
rių mes sėmėmės jėgų ir įkvėpimo kovoti 
1.000 metų, jau išsisėmė? Ar lietuviškas at
kaklumas jau yra palaužtas? Ak, ir šiandie 
mūsų priešai, be abejo, galvoja ruošią mūsų 
tautai laidotuves, bet jie apsiriks, kaip jau 
daug kartų apsiriko. Mes žinome, kad lietu
vių tautai šiandie tenka pakelti didžiausią 
bandymą, kaip koks kada jos istorijoje bu
vo, bet mes taip pat gerai žinome ir kiek
vienas mūsų jaučiame, kad gyvybinės jos 
jėgos nėra pakirstos, kad joks smurtas ne
gali sunaikinti to principo, kuriuo lietuvių 
tauta gyveno ir kūrė savo istoriją per 1.000 
metų. O tai yra lietuvių tautos gajumas, vi-, 
talizmas, kuris yra amžinas ir kuris trium- 
iališkaii peržengęs per visas kliūtis, padėt 
mums nugalėti visus sunkumus ateityje ir at
vers mums naują istorijos lapą, kur bus įra
šytas žodis: Laisvė.

tebėra dingęs svarbiųjų tarptautinių klausi
mų komplekse, bet mes kiekviena proga tu
rime apeliuoti į viešąją pasaulio opiniją ir 
reikalauti, kad Rytų Europoje padarytoji di
džiausia žala būtų atitaisyta. Si vasario 16 
diena yra ypatingai reikšminga, nes Europi 
žengia į paskutiniąją taikos stadiją, kadangi 
neužilgo įvyksta Maskvos taikos konferenci
ja. šia proga tenka priminti didžiųjų pasau
lio politikų nekartą išreikštus žodžius:

„Versalio taikos klaidos daugiau nebus kar
tojamos”. Mes neabejojame, kad Lietimą 
klausimą sprendžiant tikrai nebus padaryta 
jokia klaida: jai bus grąžinta laisvė ir Nė* 
priklausomybė, bet perilgas šio reikalo tę^* 
mas gali turėti nepataisomų pasekmių.
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Vasario 16 okupacijų metu
Vasario šešioliktoji per eilę metų Betarto 

sąmonėje giliai įaugo kaip Motus nepriklau
somo gyvenimo diena, verta ypatingo dėme
sio ir pagarbos.

Kai Lietuvą okupavo Išlaisvintojai” ii ry
tų, ii šventė, kaip ir daugelis kitų buržua
zinių prietarų” turėjo būti išrauta ii savo 
temą mylinčio lietuvio galvosenos. Jau ge
rokai prieš šios šventės dieną bodavo stip
rinamas „partinis aktyvas”, viešosios bei 
slaptosios milicijos budrumas. Sustiprinamas 
sekimas visų lietuviškai galvojančių žmonių. 
Išvakarėse pasipildavo gausos mūsų tautos 
patrijotų, visuomeninkų, net eilinių ūkininkų, 
darbininkų, moksleivių areštai. Lyg laidotu
vių dieną, kapų tylumoje, susiikaupą vaikščio 
davo lietuviai. Pirmaisiais okupacijos me
tais, daug geriau kaip per visą 20 nepriklau
somo gyvenimo metu perijodą, supratome, ką 
reiškia laisva, sava valstybė. Tik tada pa
jutome šios dienos šventumą, kai ji mums 
buvo draudžiama švęsti, kai geriausi mūsų 
tautos sūnūs ir dukros vien už slaptas patri- 
jotines mintis buvo kišami | kalėjimus. Tą 
dieną daugelyje šeimų pasipildavo ašaros ne
tekus artimųjų, patiems belaukiant eilės, ka
da ir mus sukiš J šaltas kameras.

Okupantai patys „planingai” ruošdavosi 
Vasario 16 šventei. Kiekvieną dieną liepdavo 
atropiai užblombuoti rašomsias mašinėles 
šafirografus, rotatorius ir kitas raštų dau
ginimo priemones, pastatyti griežtas sargy
bas prie spausdinimo mašinų, kad iš ten ne
išeitų nė vienas spausdintas lapelis, „druinz- 
čiąs darbo liaudies ramybę”...

Vienok ir tada netrūkdavo drąsių lietuvių., 
Nežiūrint nuolat budinčių milicininkų, kaž 
kokiu netikėtu būdu atsirasdavo gyvų gėlių 
vainikai , prie Nežinomojo Kareivio ka
po, kritusių už Laisvą karių amžinojo poil
sio vietų ir kitur, kur buvo gyvas Nepri
klausomybės atminimas. Piliakalniuose, aukš
tai medžiuose pakildavo trispalvės. Aikštėse 
atsirasdavo spausdinti ar ranka rašyti rezis-

Aštuonioliktais metais drąsiai pasiskelbėm 
nepriklausomi. Pažiūrėti tai buvo prastutis 
dokumentas: metikas popierius, kasdieniška 
rašomąja mašinėle atmuštas, netgi su patai
sa rašalu. Toli .gražu neprilygo jis tiems ad
resams ar sveikinimams, kurie {teikiami net 
ir vidutinio lygio žmonėms. Nepuošė to do
kumento nei dailiai spalvingos raidės, nei 
auksiniai ornamentai, nei liuksusinis popie
rius.

Tačiau, koks magiškas veiksmas, kokia ne
paprasta galia sugaudė šie žodžiai:
JJetuvos Taryba skelbia atstatanti nepri
klausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą 

Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje”. 
Ne tik Tarybos lūpose,'bet milijonuose 

širdžių valingai veržėsi tie žodžiai ir tapo 
galingu veiksmu. Taip: iš pradžių tebuvo tik 
žodis„ bet tasai žodis tapo gyvu kūnu. Tas 
žodis tapo ryžtingu veiksmu ir drauge dide
le auka. Dulce et decore ėst pro patria mo
ti Saldu ir gražu dėl tėvynės mirti.

Vien tik popierine deklaracija nieks nei sa
vo teisių, nei laisvės neatgavo ir neatgaus. 
Laisvė reikia patiems pasiimti, laisvė tik ko
voj teigyjama. Tatai nei daug aiškinti, nei 
ilgai mokyti tuomet nereikėjo.- Kiekvienas 
gerai suprato, ir visi pakilo pateisinti pla
čiai nuskambėjusi Laisvės šūk|.

Ilgai laukti nereikėjo. Devynioliktais me
tais jau teko mums laikyti pats didysis ir 
vienas sunkiausių kovos egzaminų. Ir iš
laikėm.

Pirmieji užpuolė tie, kurie patys vos tik 
buvo išsivadavę iš caro jungo ir iškilmin
giausiai paskelbę laisvą visų tautų apsispren
dimą. Atsipeikėję pasigailėjo šitų savo pa
žadų ir brutaliai sulaužė juos.

Pavyko šis priešas sutramdyti ir vėl nu
blokšti toli už Dauguvos. Bet čia pat, beveik 
vienu metu su bolševikais, užpuolė mus ir 
vokiečiai, užsimaskavę nuo savo baudėjų 
Bermonto-Avalovo pavidalu. Garsiose Rad
viliškio kautynėse, 1919 m. gruodžio 5 d., 
bermontininkai — vokiečiai buvo sukulti. Jie 
ekubiai turėjo nešdintis iš mūsų krašto.

Dešiniajam mūsų fronto sparne visą lai
ką spaudė lenkai, pagrobę Vilnių ir atsirė
mę į geležinkeli: Griva — Turmantas — 
Dūkštas. Tuo tarpu, bolševikų akivaizdoj, di
delio agresyvumo mūsų atžvilgiu jie nerodė, 
bet savo kėslus jau planavo.

Taigi, beveik visa Lietuva — tas nedide
lis pasaulio žemėlapyje sklypelis — buvo ir 
frontas, drauge artimas ir tolimas užnuga
ris. Visas kraštas virė ir kunkuliavo, karo 
sūkurių kaitinamas. Visi buvo kariai ir gy
nėjau Tik toks gal skirtumas, kad vieni jau 
kariavo,, o kiti rengėsi jų vieton stoti. Vieni 
rrtbnėsi su priešais, kiti juos stiprino ir rė
mė: rūpino ginklus, šaudmenis, maistą, ap
darą ir tinkamas sąlygas žaizdoms pagydyti 
bei nusilpus atsigauti.

Ušaugaryje ir moterys neatsiliko nuo vy

tencioės kovos plakatai. Tą dieną bažnyčiose 
badavo pasiunčiama labai daug maldų Aokš- 
čiausiąjam už nelaimingą mūsų žemą.

Vasario 16 praeidavo. Ir vėl ūždavo ne 
mūsų šalies juodi, dengti sunkvežimiai, ku
riuose sėdėjo mūsų broliai, | kalėjimus ar 
svetimas žemes vežami.

Antrieji okupantai, leidę mums retkarčiais 
viešai pareikšti kai kuriuos valstybinius 
ženklus, Vasario šešioliktosios betgi nemėgo 
1941—1944 metais lygiai taip, kaip ir 1918 
m. Tas, kuris neša terorą ir vergiją, niekuo
met negali pakąsti bet kurio laisvės pasireiš
kimo. Ši lietuviams taip brangi šventė, buvo 
rudųjų okupantų paskelbta paprasta nereikš
minga darbo diena, -Tačiau nereikia manyti, 
kad okupantai visiškai bereikšme ją laikė. 
Jeigu taip, tai kam gi budėjo nacių tanke
tės, kam buvo laikomi paruošti sunkveži
miai, motociklai ir vok. policijos daliniai?

Tuo metu, kai oficialūs organai draudė jos 
šventimą, rezistencinės kovos žmonės skelb
davo ką kita, štai viena kukli ištrauka iš po
grindžio laikraščio „Į Laisvą”:

„Dvidešimtšeštąją nepriklausomybės 
paskelbimo dieną kaime ir mieste šven
čiame:
1. Nuo pat ryto iškeldami trispalves,
2. Pasipuošdami tautiniais drabužiais 
ir prisisegdami tautos bei valstybės 
ženklus,
3. Dalyvaudami pamaldose, papuošda- 
mi bei lankydami karių, partizanų ir 
tautos veikėjų kapus ar paminklus,
4. Organizuodami uždarus Vasario 16
minėjimus. * »

Susikaupimu ir rimtimi tebūnie de
monstruojamas tas tyras lietuvišku
mas, kuris žėrėjo per amžius, kuris 
pergyvens visas okupacijas ir kurio 
gaivinama tauta bet kuriomis aplinky
bėmis išsikovos laisvą, nepriklausomą 
gyvenimą”.

I vokiečių varžymus ir nenorą reikštis mū-
/

J. Švaistas: Nė vienos pėdos... /
rų. Jos atvežė kraičio pilnas savo skrynia* 
ir duosniai - patuštino jas. Ko trūko tose 
skryniose, skubiai talkomis siuvo, mezgė ir 
siuntė | frontą savo broliams, vyrams, lė- 
vams ir bernužėliams. Ploniausių drobių rie
timus suraižė tvarsčiams lauko ligoninėse.

Atsimenu vieną žemaičių moterų delegaci
ją Į frontą. Jos atvyko | savąjį frontą. 7-sis 
pulkas užsimezgė ir sutvirtėjo Žemaičiuose. 
Po metų, aktyviai kovodamas visose frontuo- 

> se, tasai pulkas kelis kartus jau buvo pakei
tęs savo sudėt|. Nebe daug žemaičių tegalė
jo suskaičiuoti jis. Mano kuopoj, sakysim, 
beveik visi kauniškiai jau buvo. Jų skaičiu
je keliolika žydukų. Tačiau vis tiek žemaičiai 
didžiavosi tuo pulku, mylėjo j| ir gausiai rė
mė. Tai daugiau negu paprasti sentimentai 
buvo — tai glaudūs saitai ir garbės įsiparei
gojimas,- atsisakant nuo bet kokių siaurų 
provincialinių pažiūrų. ,

Žemaičių moterys atvyko su gausiu kūną 
ir dūšios pavilgu. Atvežė jos pirštinių, šiltų 
kojinių, baltinių, kumpių, lašinių, kieto sūrio 
su kmynais, kiaušinių, škaplierių, rožančių ir 
įvairių paveikslėlių. Pačios panoro tas do
vanas išdalyti ir savo akimis pamatyti nar
sius kovotojus.

Buvo žiema, graži atodrėkio diena. Kuopa 
stovėjo rezerve, tolėliau nuo fronto ugnies. 
Išsirikiavom kaimo pakluonėse. Maloniai 
glostė saulė. Delegacijos pirmininkė jautriai 
prašneko. Įspūdingas buvo momentas, kai 
tolimas užnugaris taip arti gyveno su fron
tu. Kareiviai susikaupę jaudinosi. Daugeliui 
jų kalbėjo tarytum tikroji rūpęstinga moti
na ir daugeli jų Šiltai paguodė gal paskuti
ni kartą šiame gyvenime. Tikrai, po to su
tvirtinimo saldu ir gražu mirti dėl savo mie
los, gražios Tėvynės.

Prieš dalijant dovanas buvau (spėjęs mo
terėles, kad akylesnės būtų, praeidamos pro 
žydukus sii kiaulienos gabalais. Buvo numa
tyta duoti žydukams tik sūrio ir kiaušinių. 
Iš tikrųjų įvyko visai kitaip: aplenkti žydu
kai patys prašėsi lašinių ir kumpio. Trupu
ti juokinga, bet fronto sąlygose, kur kitoki 
įstatymai ir gyvenimas, iš dalies pateisinama. 
Juk ir žydukai dabar tokie pat kareiviai: 
bendrai kariavo ir Iš tos pat virtuvės srėbė 
kopūstus su kiaulienos uždaru.

Truputj nuslydę Į šalį, grįšim vėl prie savo 
temos. Atmušę bolševikus. nuo Alytaus, Kė
dainių, Panevėžio ir pastūmėję į šiaurės rytų 
kampą, neišvengiamai susidurėm su lenkais. 
Pirmuoju momentu petys Į petį mušėm ben
drąjį priešą. Beveik ant lolševikų nugaros 
pramovėm Dauguvos upę ledu, praėjom 
Daugpili įsibrovėm giliau į Žemgalių 
kraštą. Daugumas žemgalių katalikai, lietu
viškai kalba ir nuo seniai laiko save labai 
artimais su lietuviais. Juk Griva, Kalkūnai. 
Laukesa, Skruzdelinė. Elksmnė. Juozapava, 
Agluona kokios lietuv’škos paran’jns.

Dėl to pabūgo latviai ir savo frontą at

sų laisvam valstybiniam gyvenimui, būdavo 
trumpai atsakoma:

„Jeigu dabar sukliudoma suvereni
niams organams veikti, tai palauksim 
kantriai ir disciplinuotai laikų, kada 
vokiečiai ims su mumis kaip su tauta 
šnekėtis, o jei to pebua, — tada sp 
jais nereiks šnekėtis...” (I Laisvą). 

Ir taip nacių akyse pakildavo trispalvės, 
spontaniškai Įsiliedavo eisenos prie Nežino
mo Kareivio kapo, karių bei partizanų kapų. 
Žmonės tietilpdavo bažnyčiose. Net tie, ku
rie per visus metus neišsijudindavo pamal
doms ar buvo mažiau tiki, Vasario 16 atei
davo išklausyti pamaldų, kuriose buvo mel
džiamasi už laimingą ateities Lietuvą.

Tautiški kaspinai puošdavo, lietuvaites, Vy
ties ženklas visus lietuvius. Stebėdavosi oku
pantai tautos vienybe' ir negalėdavo prūsiš
ka išmintis suprasti, kaip galima švęsti, jei-

suko prieš lietuvius. Lietuviai jokių kitų tiks- 
_ lų neturėjo, kaip tik padėti savo kaimynui.

Toje kalboje jie daug paliko savo aukų Čer
venės karžygių kapuose, anapus Dauguvos. 
Valiau ten paminklą pastatė ir tvirtai mar
muro lentoje įrašė, kad vadavo' latvių žemę. 
Ilgai tas paminklas aštriu krislu akyse graužė 
neramią latvių sąžinę. Daug jie ir estams 
likosi skolingi, kad padėjo apginti Rygą nuo 
Bermonto gaujų. Tačiau švęsdami savo ne
priklausomybės kovų sukaktis, nei estų nei 
lietuvių niekad neprisimindavo dėkingu žo
džiu. Lenkus tiesa, visada gražiai pagerbdavo, 
kad padėjo jiems atvaduoti nuo bolševikų 
Žemgalių kraštą. Bet tiek to. Nei tuomet nei 
dabarzlietuviai latviams jokio keršto neturėjo 
ir neturi. Net gi nei Palangos, Hankės nei 
kitų mūsų šiaurės rytų plotų užgrobimo ne
prikaišiodavo. Jei čia kiek prisiminta, tai tik 
prabėgomis. •

Lietuviai, pasitraukę iš anapus Dauguvos, 
sustojo ^iose vietovėse: Ilukšta, Subačius, 
Jlankė, Sventožerė. Su lenkais skiriamoji ėjo, 
kaip jau minėjau geležinkelio ruožu — Tur
mantą: — Dūkštas. Turmantu stoties pastate 
vienam gale buvo mūsų komendantas, antra
jam — jų. Dešinėj geležinkelio pusėj buvo 
išdėstytos lenkų kuopos, o kairėj — mūsų. 
IlI-ios divizijos štabo būstinė buvo tarp Su
bačiaus ir Hankės. 9-sis pulkas, kuris stovėjo 
prieš lenkus, savo štabą buvo įrengęs Zara
suose.

Vos tik prasidėjo dvidešimtieji metai. Vi
suose frontuose buvo aprimę. Pulkai gydėsi 
savo žaizdas ir stengėsi kautynių nuostolius 
padengti. Visai nelauktai III-sios didizijos 
vadas gauna labai skubų pranešimą:

„Naktį iš sausio 16-os 117-tą lenkai pasa
lūniškai puolė ties Turmantais 6-os kuopos 
barą ir nustūmė nuo geležinkelio linijos 
5-ių km ruožu. Mūsų nuostoliai: 5 nukauti, 

i 9 sužeisti, 40 pateko nelaisvėn. Jų skaičiuje- 
stoties komendantas ir kuopas viršila. Visi 
belaisviai nugabenti į Daugpili. Kas daryti? 
9-jo pulko vadas”.

Divizijos štabe sumišimas. Senyvas genero
las su savo patarėjais laužo, galvas. Ką gi 
tai reikštų? Argi jau būtų karo pradžia su 
lenkais? Bet kaipgi dabar reaguoti? Čia pla
tus baras ir stovinčios dalys labai skystos, 
kaip voratinkliai. Jokių rezervų. Didesnieji 
mūsų sugrupavimai tebestovi ties Radviliš
kiu, Šiauliais ir Žemaičiuose. III-os divizijos 
pulkai ką tik papildyti skubiai apmokytais 
naujokais, kurie jokio ugnies krikšto nėra dar 
/gavę. Senųjų fronto vilkų kaip ir nebeliko. 
Visi jie ten, anuose pulkuose, kurie tebesau
go, ar nepasuks tik Bermontas atgal, nepa
klausęs generolo Niekelio komisijos įsakymų. 
Naujokai pirmos ugnies karščio gali neišlai
kyti. Kas juos tada beSustabdys? Kada gi 
anuos pulkus prišauksti pagalbon? Bet vis 
tiek taip pal:’-ti negalima. P'-'kia kas nors

(Nukelta į 6 psl.)

žemės Banko Rūmai Kasas

gu komisarų užginta. Tačiau atsargesni už 
rytiečius naciai dažniausia vengdavo atvirų 
ekscesų, lyg nematydami tos šventės nuotai
kos.

Vasario 16 buvo šventė, kuri jungdavo vi
sas mūsų partijas ir visą visuomenę vienam 
tikslui — Kovai už Nepriklausomybę.

Paskutiniais nacių okupacijos metais vy
riausias Lietuvos rezistencinės kovos organas, 
atspėdamas tautos mintis ir išreikšdamas vi
sų lietuviškų srovių vienybę dėl krašto nepri
klausomybės, paskelbė pogrindžio spaudoje 
platų atsišaukimą į lietuvių tautą, pažymėda
mas, kad:

„Suvereninė Lietuvos valstybė nei dėl 
Tarybų Sąjungos, nei dėl dabartinės 
Reicho okupacijos nėra išnykusi, tik 
suvereninių valstybės organų veikimas 
yra laikinai sutrukdytas”. („Laisvės 
Kovotojas” Nr. 21 - 1944.11.16).

Toliau tas pats pogrindžio laikraštis, at
spėdamas kovojančios tautos už laisvę norus 
ir vienodai vertindamas abi okupacijas, rašo: 

„Ir daug mums apie kultūrą prišnekėjo 
bolševikai, ir dar daugiau vokiečiai, ta
čiau nei vieni nei kiti neparodė, kad 
jie turi tai, kas yra charakteringiausia 
kiekvienai kultūringai bendruomenei, 
būtent, kitos tautos laisvės ir nepri
klausomybės gerbimą. Priešingai, šios 

/ dvi griovimo, naikinimo, priespaudos 
ir žudymo religiją atstovaujančios ide
ologijos mus tik įtikino, kad jų nušla- 

' vimas nuo žemės paviršiausv žmonijai 
būtų viena palaima.

Mes įsitikinę, kad tos vakarų tau
tos, kurios sukūrė Atlanto chartą, ir vi
sas kultūringas pasaulis padės mums, 
momentui atėjus, iš na.ionalsocializmo 
iškovoti ir nuo bolševizmo apginti tai, 
už ką mes esame pasiryžę aukoti 
viską.”

Tačiau likimas buvo mūsų tautai labai ne
gailestingas. Tikėjimas sprendžiamuoju mo
mentu susilaukti kultūringo pasaulio pagal
bos turėjo išgaišti prieš nuogus realybės 
faktus, kada taip garsinama Atlanto Charta 
liko neįgyvendinta.

Lietuvių tauta, pati būdama visada labai 
humaniška, gal perdaug jau naiviai tikėjo 
ir kitų humaniškumu bei gera valia. Tai ro
do ir kovos šūkiai, kuriais ji švęsdavo Va
sario 16 nacių okupacijos metu.

Teisingumas, teisė ir didis mūsų 
tautos noras būti nepriklausomais te
stiprina mus kovoje su sleg' nčia vo
kiečių okupacija ir bolševikų grėsmė!” 

(Ziūr. „Neprikl. Lietuva” Nr. 3(39)-1944 m.)

Teisingumo ir teisės ji betgi nesusilaukė 
nei iš tų, kurie skelbiasi nešą pasauliui tei
sybę. Si baisiai skaudi tragedija eina raudo
nu siūlu 'per visą mūsų laisvės kovų epopėją 
paskutiniais metais iki pastarųjų dieni}, ka
da krauju rašytas mūsų tautos skundas dėl 
skaudaus mūsų brolių kankinių likimo Sibi
re toliau Jungtinių Tautų Organizacijos kai 
kokios komisijos krepšio nenuvažiuoja. Pa
saulio sąžinė tokia nejautri, kad ji nė tru
pučiuko nesisieloja skaudžiu išduotų tautų 
likimu, milijonų kankinių gyvybe.

Lietuvių tauta abiejų okupacijų metu nieki
nama ir kankinama vis dėlto tikėjo Į Nepri
klausomybę. Tas tikėjimas ir dabar nėra su
mažėjęs, nors ji pergyvena baisiausią savo 
tragediją. Ir ji tą brangią laisve atgaus, 
geri;.:: pasakius, pati išsikovos, nesgi, anot 
tautos dainiaus Maironio, „ne veltui >• tie* 
iškentėjo”...

Nekaltas kraujas, pralietas jos geriausių 
vaikų už savo artimuosius, už didžiąfą Ankė- 
čiausiojo dovaną tautoms — laisvą, negalės 
beprasmiškai pranykti: jis įsisunks giliai t 
mūsų mielą Tėvynės žemę ir išanghųj dMI 
Laisvės bei Nepriklausomybės medi.

Be. KHMm
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Naktis bežvaigždė, ūkanota vargo šalį gobė 
ir pavergtųjų skausmas aižė dangaus skliautų, 
o Tu nešei krūtinėj broliams šviesų meilės lobi, 
ii kapinynų budinai gyvenimui karalių tautų.

1. Anira b r A k i ta

Palaužtas ąžuolas 
v i , •

Dr. Jono Šliupo gyvenimo bruožai

įhiuosius veikėjus, „Lietuvių Raštų Draugys
tės” narius (dar Mintaujos gimnazijoj besi- 
mokydamas Jonas buvo į šių draugijų įsto- 
jęs) ir užmezga santykius su Martynu Jan
kum, Mikša, Višteliausku ir kitais. Pabuvo-

Daugiau kaip prieš dvejus metus žiauri 
mirtis išrovė Vokietijoje iš lietuvių tremtinių 
tarpo garbingąjį aušrininką dr. Joną Šliūpą, 
praretindama eiles didžiųjų mūsų tautos vy
rų, kuriais rėmėsi Lietuvos Atgimimas, ku
rie it švyturiai tamsią naktį rodė lietuvių 
tautai kelią į laisvę. Nūdien, mūsų motiną 
Tėvynę engiant svetimiesiems, su juo dides
ne širdgėla prisimename netekimą garbingo
jo Laisvės Pranašo ir Aušrininko dr. Jono 
Šliūpo, šio nepailstamo kovotojo su svetimų
jų priespauda, didžiojo patrioto — idealisto, 
žmogaus teisių, įsitikinimų ir sąžinės laisvės 
gynėjo bei kilniųjų demokratijos idealų skel
bėjo.

Ilgas ir audringas dr. J. Šliūpo gyvenimo 
keltas nužymėtas nenutrūkstama pasiaukoji
mų ir darbų grandine. Jiems išsamiau nu
šviesti reikalingos ištisos studijos, dar tebe
laukiančios mūsų istorikų bei kultūrininkų 
plunksnos. Čia tik pamėginsiu pateikti bent 
trumpą, taip ne laiku mus palikusio, Tautos . 
Veterano gyvenimo bei veiklos apybraižą.

Apie velionies kilme ir Šliūpų šeimos se
numą (domių žinių randame jo paliktoje 
(rankraštyje) autobiografijoje „Trumputė ma
no gyveninio eigos išpažintis”. „Šliūpų šei- 
yra platokai paplitusi Lietuvoje ir Žemaičiuo
se, kas reiškia (numanytinai) ją siekiant di
desnę senovybę; ir iš tiesų, šeimos padavi
mai siekia Vytauto laikų... Esą buvę seniau 
ir mokytesnių šeimos narių, kurie esą po
nams tarnavę dvaruose, ar ir patys dvarus 
turėję nuosavybėje.„ Vėliau, susidėjus nelem
toms aplinkybėms, Šliūpai juos praradę ir 
„virtę baudžiauninkais”. Tik 1861 m. kovo 
5 <L, panaikinus baudžiavą Lietuvoje, jie „at
sipalaidavę nuo ponų.”

„Ir tikybos žvilgsniu ne visi Šliūpai vieno
di: vieni katalikai, kiti protestantai. Jei ne
klystu, esama Lenkijoje apsigyvenusių gimi
naičių, kurie save laiko lenkiškos kilmės 
žmonėmis, nors kalbiškai imant Šliūpų pa
vardė pareina nuo šliaupti, gyvuliškai maistą 
šlemšti, ir todėl yra grynai lietuviškos kil
mės”. (Ten pat).

Seniau Šliūpai gyvenę Medsėduose, paskui 
Rakandžiuose, Gruzdžių parapijoj,, Šiaulių 
apskrityje. Čia ir gimė ūkininkų šeimoje 1861 
m. kovo 6 d. Jonas, būsimasis „Aušros” re
daktorius, tiesos ir lietuvybės kovotojas. Glo
bojamas dėdės kunigo Aloizo Slepavičiaus, 
jis (stojo ( Mintaujos gimnaziją ir ją baigė

1880 m. pirmuoju mokiniu. Tėvų buvo skiria
mas eiti ( kunigus, bet jau šeštoje klasėje, 
perskaitęs garsius tuomet materialistinės pa-

„Lietuva buvo tuokart skurdo, vargo ir ne- 
saulėžiūros autorius: Buechnerį, Draperį ir 
kt, buvo netekęs tikėjimo ir todėl stoti į 
dvasinę seminariją atsisakęs.

Lietuviu patriotu Jonas Šliūpas buvo nuo 
pat jaunų dienų, skaitė lenkų kalba knygas 
apie Lietuvą. Gimnazijoj, pasak prof. V. My
kolaičio, Šliūpas jau ši tą vertęs iš svetimų 
kalbų ir net pats bandęs rašinėti. Čia taip 
pat susipažinęs su savo būsima žmona Liud
vika Malinauskaite,' jau tada rašinėjusia lie
tuvių k. eilėraščius, vėliau juos spausdinusia 
„Aušroj” ir „Lietuviškame Balse” Eglės sla
pyvardžiu.

Priežastis', pastūmėjusias jauną gimnazistą 
patriotinėn vėiklon, J. Šliūpas minėtoje savo 
autobiografijoje taip nusako: „Įkvėpimą ko
voti (sigijau dar besimokindamas Mintaujoje 
(Jelgavoje); kur aš matydavau latvius turint 
savus laikraščius ir kasmet švenčiant tūlas 
giesmių ir tautines šventes. Aš svajodavau, 
kodėl gi lietuviams viskas draudžiama? Aš 
išsirašiau iš Karaliaučiaus Kuršaičio leidžia
mąjį „Keleivj”, kurĮ radau „vokiečių valdžios 
užsimojimams” betarnaujantį, ir aš (stojau 
( narius „Lietuvių Raštų Draugystės” Tilžė
je, kuri skelbė lietuvių tautą jau mirštant ir 
todėl reikiant rinkti jos dvasinę produkciją: 
dainas, mįsles, pasakas ir kitką. Taip pat dar 
gimnazistu būdamas, aš pasiskaitydavau Kra
ševskio „Miasto Wilno” ir „Litwa” su dideliu 
pamėgimu.”

„Taipgi lenkų jaunimo patriotiškumas man 
smigo į akis: jie turėjo savo biblioteką ir 
atlaikydavo susirinkimėlius, o lenkų ponija' 
keldavo pobūvius su šokiais ir užkandžiais 
bent kelis kartus per metus.” /■'

„Mes gi, lietuviai, nors buvome būrelis, 
nieko tautiško neturėjome, dėl to, kad mūsų 
tarpe nebuvo turtingesnių ir mokytesnių žmo
nių. Katalikų bažnyčioje būdavo lenkų ir lat
vių kalba pamokslai, o mūsų kapelione* nė 
mokiniams nesakydavo lietuviškai pamokslų, 
o ir gimnazijoj viską dėstė tai lenkiškai, tai 
vokiškai, nors lenkų ten vos keli .tebūdavo, džiaz* neduoda. 
O visi kiti — lietuviai.”

„Lietuva buvo tuokart skurdo, vargo ir ne
žinios šalis. Liaudis mėgo bylinėtis ir girtau
ti, ir jaunimas mažai buvo linkęs i kilnesnes 
vakaruškas ar dainavimą... Nebuvo, kas pa-

ragintų pamylėti darbą ir padoresnį gyveni
mą.” (Ten pat).

Tamsai gaubiant Lietuvą, Jonas Šliūpas ne 
tik nepaskęsta neviltin, nenuleidžia rankų, bet 
kietu ryžtu šoka plėšti apleistų lietuviškumo 
dirvonų, „Nors Tilžėje profesorius Tomas,” 
toliau sakytoje autobiografijoje rašo J. Šliū
pas, „tikino mane gimus šimtu metų per vė
lai, kad lietuvių tauta begalėtų atgimti, — 
man pačiam rodosi, jog aš gimiau į patį lai
ką, ir aš prisipažįstu, kad ūgterėjęs aš jau
čiaus turįs jėgų ir narsos stoti kovon su tau
tos gniuždytojais ir smaugėjais.”

O narso ir jėgų tada taip reikėjo! Ir Jo
nui Šliūpui nei ryžto, nei narsos niekada ne
pritrūksta. Vos baigęs gifnnaziją ir įstojęs į 
Maskvos universitetą, jis, šalia savo studijų, 
visu jaunuolišku įkarščiu griebiasi tautinio 
organizacinio darbo.

Lietuvybei Maskvos lietuvių kolonija turė
jo itin didelės reikšmės. Čia su dr. Basana
vičium, nšudodamasis lietuviams skiriama sti
pendija, studijuoja mediciną ir Vincas Pieta
ris, veiklus lietuvis ir vėliau išgarsėjęs rašy
tojas. Atvažiavus Šliūpui, lietuvių studentų 
būrys jau buvo išaugęs ligi 23 asmenų. Anuo 
metu tai būta gana žymaus skaičiaus. Jonas 
Šliūpas suburia juos į Draugiją, susirinkimuo
se skaito Simano Daukanto „Būdą” ir savo 
rašytus releratus. Draugija, savo ruožtu, ima 
leisti dvimėnesinį hektografuotą „Aušros” 
laikraštėlį, kurį savo: kūriniais gausiai re
mia Šliūpas ir kuriame be kitko dedama pa
sakų ir patarlių. Tas maskviškių studentų 
laikraštėlis,, kan. Juozo Tumo teigimu, yra 
davęs vėliau dr. J. Basanavičiaus išleistąja! 
„Aušrai” vardą.

Vien šiuo darbu sumanusis organizatorius 
Jonas Šliūpas nesitenkina. Su draugais Petru 
Vileišiu, Spuduliu ir keliais lietuviams palan
kiais universiteto profesoriais rusais nutaria 
įsteigti „Lietuvių Filologiškąją Draugiją”, ta
čiau valdžia tą gražų sumanymą užgniaužia 
dar pačioj jo užuomazgoj. Taip pat jo su tais 
pačiais draugais 1882 m. įteiktas valdžiai 
šymas leisti Vilniuje „Mūsų Amžiaus” 
raštį 'lieka be atgarsio. Leidimo jiems

pra- 
laik- 
val-

• Jei dar Mintaujos gimnazijoj Jonas 
pas, pasak Mykolaičio-Putino, stipriai

Nė vienoj pėdos
(Atkelta iš 5 psl.) 

daryti, bet svarbiausia atsakyti pulkui. Bet 
kas? *

Po ilgų svarstymų buvo taip atsakyta: „Nė 
vienos pėdos šventos lietuviškos žemės”.

Perskaitė ir visais perkūnais nusikeikė 
pulko vadas. „Kas tam seniui dabar yra? 
Jule aš aiškiai pranešiau jam, kad lenkai 
užėmė jau penktų kilometrų ruožą. Kas čia 
per folosofinė frazė? Ar čia rimtas įsa
kymas, ar tik įspėjimas ateičiai?”

Dabar pulko štabe laužė ir suko sau gal
vas, kaip painiausią galvosūkį spręsdami. 
Pulko vadas buvo jaunas energingas ir nar
sas karininkas. Jau Didžiajame kare jis buvo 
pasižymėjęs ir garbingais ženklais apdovano
tas už kautynes. Lietuvos frontuose irgi neat
siliko ir veikiai iškilo. Karinį įsakymą jis 
suprato tik tokį, kuris aiškus, tiesus ir griež-' 
tas. O čia dabar kažkokios civilinės miglos, 
sa kuriomis pirmą kartą karo sąlygose tenka 
jam susidurti. Vadas blaškėsi ir nekantravo. 
Viską nulėmė jo padėjėjas, ramus nuosaikus 
žemaitis. Sis pagaliau išaišikno taip: „Labai 
paprasta ir nėr čia ko daug jaudintis. Juk 
aiškiai parašyta, kad nė vienos pėdos savo 
žemės. Vadinasi reikia pulti ir atsiimti.” — 
„Tikrai pulti!”,— nudžiugo ir atgijo dabar 
vadas.
f Nuspręsta — padaryta. Pasirinko tamsų 
viuunaktį ir puolė .Pats vadas vadovavo 
kautynėms ir priešaky ėjo. Sumušti lenkai 
užalermavo šarvuotą traukinį iš Daugpilio. 
Tasai skubiai pokštavo. Mūsiškiai su baime 
sužiūra Nei granatų nei kitų sprogdinimo 
priemonių neturėjo. Vadas veikiai susigriebė 
ir įsakė išardyti bėgius. Traukinys įstrigo ir 
sustojo. Bematant jis buvo paimtas ir nugin
kluotas. Mūsiškiai vėl triumfavo.

Divizija gavo pranešimą: „Naktį iš sausio 
18-tos į 19-tą mes puolėm Turmantu ruožą ir 
atstatėm seną padėtį. Grobis: visa lenkų 
kuopa iš 108 vyrų ir 2 karininkų. Mūsų nuo
stoliai menki, tik vienas sužeistas. Belaisviai 
nuvaryti į Zarasų kalėjimą. Be to, pagrobtas 
lenkų ’šarvuotis”.

Generolas nė kiek nenudžiugo. Jis papūtė 
tik žilus savo ūsus ir pasikasė pakaušį: „Ech, 
tas smarkuolis! Bėda man su juo. Sakiau, kad 
privirs jis man košės . . . Taip ir atsitiko. 
Tuojau skambinti kariuomenės vadui ir pra
šyti paramos!

Neramios, nervingos naktys prasidėjo lenkų 
fronte fijo pasirengimas ir persigrupavimas 
turimose dalyse. Iš vakarų skubėjo kiti pul
kai Vieškeliais dzirzginę sniegą haubicų ir 
Man patrankų baterijos. Lėktuvai aukštas

nardė debesyse ir sekė judėjimą priešo pu
sėje.

Tik staiga, gal ketvirtą dieną, atsiranda ki
tas tarpininkas, irgi prancūzas, pulkininkas 
Sabanje. Sušaukia jis abiejų pusių divizijų 
vadus, išaiškina įvykį ir prašo geruoju likvi
duoti nesusipratimą. Lenkų divizijos vadas 
smarkiai (širsta ir čia pat, visų akivaizdoje, 
išbado įsišokėliui savo poručnikui nosį ir . 
nupiešia antpečius.

Vėl tylu, ramu. įtempimas atslūgsta. Abu 
mūsų vadai be galo patenkinti: vienas, kad 
gudriai suktu savo atsakymu nedavė tiesio-

• ginio įsakymo pulkui pulti, antrasis, kad tei
singai suprato atsakymo dvasią ir atsiėmė, 
ką buvo praradęs. *

Neilgai ta rimtis ir džiaugsmas betrūko. 
Tai buvo kaip ir tyla prieš didžiulę audrą, 
kuri netrukus užgriuvo iš pietryčių kaimy
nų. Daug kartų sronto įsakymuose ryškėjo 
ta pati prasmė: Ne vienos pėdos šventos 
Lietuvos žemės! O ryškėjo ji todėl, kad pats 
vyriauiias išsišokėlis likosi niekeno nenu
baustas.

Juokingų ir graudžių buvo momentų nepri
klausomybės kovų metais. Bet tie,metai visa
da likosi malonūs, laimingi ir gražūs atsimi- 
nimudse., Niekad Lietuva nebuvo vėliau tokia 
vieninga ir darni. Niekad lietuvis Lietuvoje 
taip nejautė artimos ir broliškos sau sielos. 
Visiems užtektinai buvo vietos ir darbo. Jei 
kas ir, suklysdavo, kiti šokdavo taisys ir at
laidūs buvo, nes tik tas neklysta, kas nieko 
nedirba.

Bet atėjo seimų laikai. Kažkodėl ankšta ir 
nebesugyvenama pasidarė. Brolis brolio pra
dėjo nebeapsikęsti. Vieni draskėsi ir nuodijo 
kitus Kristaus vardu, antrieji — socializmo. 
Lietuvis, kaipo toks, pasidarė bevertis ir ne
reikšmingas.

Kaip skaudžiai tą savybės nesantaiką jautė 
kanauninkas Tumas — tas tauriausias ir kil
nus lietuvis. Dažnai jo sopuliai pratrūkdavo 
net universiteto auditorijoj: „Dėl ko mane 
visi plaka ir piktai puola? Jakšto žmonės 
nuolat prikaišioja, kad aš nukrypėlis ir lais- 
vamanybe apsikrėtęs, o kairieji vėl šnairuo
ja, kad aš ilgaskvernis ir klierikalas. O aš 
tik lietuvis ir visiems noriu būti geras, nes 
man tik Lietuvą terūpi. Lietuvis gimiau — 
toks ir esu. Apskritai nesuprantu aš tokio lie
tuvio, kuris dėl dangaus išsižadėtų savo es
mės”.

Ištikrųjų, kokie laimingi būtumėm, jei tuos 
himno žodžius, taip dažnai vartojamus, nors 
kartą įsisąmonintumėm: Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi!

Šliū-
-,, ...j............ . ——, ------ pa

linko į pozityvizmą, tai Maskvos universitete 
susiformuoja jo pasaulėžiūra jau galutinai. 

"Apskritai pažymėtina, jog Maskvos universi
tetą baigiusiųjų lietuvių inteligentų daugu
ma buvo pasinešusi J socializmą ir pozity
vizmą. Iš jų tolydžio susidarė pažangioji mū
sų inteligentija.

Neilgai betgi yra lemta J. Šliūpui studi
juoti Maskvos universitete. Energingo ir 
drąsaus lietuvio * studento patriotinė veikla, 
nukreipta prieš rusiškąją priespaudą, suža
dina caro valdininkų dėmesį. Šliūpui pasi
daro „karšta”, ir jis 1882 m. išvyksta j Vo
kietiją. Jis aplanko Mažosios Lietuvos žy-

jęs Tilžėje, važiuoja Į Klaipėdą pas „Lietu
viškosios Ceitungos” leidėją ir redaktorių 
Martyną Sėmių. Nuo to laiko Šliūpas pasi
daro patriotinės „Lietuviškos Ceitungos" 
bendradarbiu, remdamas ją savo raštais. Ta
čiau, kad ir pripažindamas šiam likraščiui 
didelius nuopelnus, vis dėlto Šliūpas prikiša 
jo redaktoriui stoką drąsos visiškai atvirai 
ir aiškiai stoti į kovą už lietuvybę. Jis taria
si su juo dėl naujo laikraščio Didžiajai Lie
tuvai leidimo, vėliau siūlo J. Mikšui tą nau
ją laikraštį pavadinti „Aušra”, kas ir bus 
galutinai nulėmę

Tačiau ir čia, 
ramiai darbuotis, 
vokiečių žandarų 
piktai šnairavo į 
draudžiamame \ laikotarpy, 

'baugina iš Didžiosios Lietuvos 
einanti įtaka, nes ten lietuvių tautinio susi
pratimo, šiaip ar taip, tuo metu būta dides
nio negu Mažoioj Lietuvoj. Tad ir Jonu 
Šliūpas, lygiai kaip ir „Aušros” bendradar
bis poetas Vištalius-Višteliauskas, Mikolatnis 
bei kiti lietuviai veikėjai, turi nešdintis ii 
Vokietijos, nes jį kėsinasi išduoti rusų žan
darams.

Dar tais pačiais metais jam pavyksta įsto
ti ( Petrapilio universitetą, tačiau jis nebe- 
tęsia pradėtų studijų istorijos — filosofijos, 
ar vėliau juridiniame fakultete, o pasirenka 
gamtos — matematikos fakultetą. Čia, kaip 
ir anksčiau Maskvos universitete, Šliūpas su
randa lietuviams palankių profesorių, jų pa
dedamas prieina prie aukštesnių valdžios 
sluoksnių ir, paruošęs reikiamą dirvą, su J. 
Spuduliu ryžtasi išleisti savaitinį laikraštį 
„Lietuvį”. Dėl atsiradusių kliūčių šis užsi
mojimas, deja, nueina niekais.

Šliūpas nenurimsta, įsteigia studentų ling
vistų būrelį; besiartinant caro vainikavimo 
dienai, kelia pageidavimą, kad ta proga lie- 

• tuviai valstiečiai siųstų carui peticijas, kad 
būtų nuimtas lietuviškosios spaudos draudi
mas.

Petrapily Šliūpas smarkiai pakrypsta Į so
cializmą, tačiau J to meto rusų socialistines 
partijas, kad ir kviečiamas, nesideda. Ano 
meto lietuvių studentų tarpe besireiškiąs gy
vas patriotizmas sulaiko Šliūpą nuo svetimų 
organizacijų, nors savo pasaulėžiūra ir po
litiniais tikslais jos yra jam artimos. Pati 
Šliūpas apie tai štai ką sako: ,Dar turėčiau 
pridėti, jog mūsų liaudies vaikai nedalyvavo, 
kiek žinau, nei Proletariato, nei NarodnM 
Volios partijose. Ten veikė bajorų vaikai 
Ypač suvalkiečiai lietuviai laikėsi toliau nuo 
revoliucijos krypsnio. Proletariatas lietuvių 
neskyrė nuo lenkų. Todėl lietuviai nesidėjo 
prie jų, nei, turi būti, nerėmė to judėjimo. 
O ir man jis nepuolė širdin, kaip einąs ne 
iš mūsų pačių tarpo. Kiek galėjau, kreipiau 
reikalą į lietuviškas vėžes. Didelės pasekmė*

(Nukelta į 7 psl.)

jo vardą.
Vokietijoje, 
Jo veikimą 

akis. Jau ir 
patriotinę lietuvių spaudų

Juo labiau juos 
per sienų

Šliūpas negali 
pastebi budri 
taip vokiečiai

Valandėlė pas knygnešį Antanėli
(Atkelta iš 3 psl'.) _

Antanėlis — knygnešys.
Sideravičius ir J. Angrabaitis — An- 
žodžiais — buvo tie žmonės, kurie jį 
ant kojų, uždegė jo susidomėjimų 

prie

(Kun. 
tanėlio 
pastatė 
lietuviškomis knygomis ir pritraukė 
slapto jų platininio.

Tada jis turėjo 17 metų. Pradžioje gau
davo iš kunigo religinio turinio knygelių, 
kurias pradėjo platinti. Kas užmokėdadavo — 
paimdavo 10 ar 5 kap., o kas ne — veltui 
duodavo. Ir taip pa mažu susidarė pažintys, 
o lietuviško rašto pareikalavimas vis didėjo. 
Žmonės buvo be galo ištroškę lietuviško žo
džio. Kur nueidavo Antanėlis, visur" jį mie
lai priimdavo ir vis prašydavo dar daugiau 
knygų atnešti. Greit ryšiai užsimezgė į toli
miausias apylinkes. Daugiausiai padėdavo 
margaitės, senos moterėlės, kurias mažiau 
įtardavo žandarai. J. Angrabaitis, dėl žanda
rų persekiojimo, pabėgo į Tilžę ir ten pra
dėjo dirbti spaustuvėje. Knygų persiuntimas 
dar pagausėjo. Buvo sudaryti geri ryšiai per 
sieną" ir naktimis Antanėlis dideliais pokais 
gabeno knygas. Tik po 3 metų buvo žanda
rų įtartas ir padaryta pas jį krata, bet nieko 
nebuvo rasta. Antanėlis jau buvo savo darbe 
įgudęs.. Dėl savo gero būdo ir sąžiningumo 
turėjo žmonėse didelį pasitikėjimą ir prisi
rišimą. Jis mokėdavo ir tuos pačius žanda
rus apgauti, kur reikia papirkti, ar jų žmo
nas prikalbinti jam padėti. Vieno žandaro 
gyv. namo aukšte buvo didžiausias Antanė
lio knygų sandėlis. Apskr. viršininko ir dar 
kelių aukštų pareigūnų žmonos padėdavo 
jam knygų persiuntimą į kitas apskritis. Žan
darų vežėjas buvo papirktas ir išvežiodavo 
knygas po apskritį. Pašto vežėjas taip pat.

' Per jo rankas praeidavo tūkstančiai knygų 
ir laikraščių. Siųsdavo į Novgorodą,, Petra
pilį, Maskvą, Tiflisą, Sibirą, Voronežą ir kt. 
Taip pat persiųsdavo ir korespondenciją. 
Prie slapto knygų gabenimo buvo įsitraukusi- 
ir jo žmona, kuri vieną kartą buvo pagauta 
ir gavo 14 parų daboklės. Pas jį iš viso bu-

vo padaryta apie 10 kratų, tačiau vis laimin
gai pavykdavo išsisukti. Poilsio jis nežinojo. 
Visas darbas ėjo išimtinai naktimis.

— Blogiausiai būdavo — skundžiasi — 
>nan su žandarais. Reikėdavo dažnai juos 
girdyti, idant jie nebūtų tokie akylus. O aš 
visą gyvenimų negeriu ir nerūkau. Ką gi, 
-eikėdavo ir čia juos apgaudinėti. —

Keli žodžiai* apie dr. Vincą Kudirką
Antanėlis gerai pažinojo ir palaikė artimus 

ryšius, mūsų žymų varpininką — himno au
torių dr. Vincą Kudirką. Kai jo sveikatą su
silpnėjo, jis kiekvieną dieną lankydavo dr. 
V. Kudirką ir šnekėdavosi bendraisiais tautos 
reikalais.

— Tai buvo didis lietuvis — prisimena 
Antanėlis — kuris visą savo trumpą amžių 
paaukojo Lietuvai ir jos šviesesnei ateičiai 
Paskutines savo gyvenimo dienas buvo visų 
apleistas ir užmirštas. Tik kelixartimesnieji 
jo bičiuliai jį lankydavo. —

Miestelio žydeliai jo nemėgo ir taip pat 
kunigai buvo prieš jį nusistatė. Dr. V. Ku
dirkos laidotuvėse kunigas nedalyvavo ir la
bai mažas žmonių būrys jį palydėjo į pasku
tinę poilsio vietą. Antkapiui paminklą pri
siuntė iš Vilniaus Jonas Vileišis, kurį slaptai 
Antanėlis nugabeno į kapus. Kunigas neno
rėjo leisti jį statyti, nes, girdi, nesą Jokiu 
bažnytinių ženklų. Pagaliau sutiko. Pamiri*' 
buvo įrašyti himno žodžiai ir dr. V. Kudir
kos fotografiją, kurią po kiek laiko išvogė 
Dėl to paminklo pastatymo, vėliau Antanėlis 
buvo ilgai žandarų tardomas.

Dar daug ko galima būtų išgirsti iš Anta
nėlio, daug Įdomių prisiminimų apie mūsų 
laisvės kovos laikus, bet nenorėdamas var
ginti, turėjau palikti simpatingą senelį knyg
nešį. O jis šiandien su tekia pači* meile 
kalba apie lietuvišką knygą:

Atsirado nauji knygnešiai ir jie Lietuvai 
atneš laisvės dienas — baigė pasikalbėjimą 
knygnešys Antanėlis.
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Paskutinieji Bitėnų^ pabėgėliai
Pilkas, purvinas ir beviltiškas 1944 metų 

spalio mėnesio popietis. Sudegintos Tilžės 
gatvėmis rieda ilgi brezentų, kilimų ir lentų 
stogais pridengti vežimai. Jų galuose prirai
šiotos juodmargės karvės. Jos dar neįpratu- 
sios naujame žygyje ir kiekviename žingsnyje 
įsirėžusios stengiasi nutraukti sietus ir grįžti 
į gimtąsias ganyklas.

Vežimų drobynos apkarstytos indais, kibi
rais ir akselio loviais. Jie supasi ant raiščių 
ir įvairiausiais garsais skambėdami susilieja 
liūdnon pabėgėlių giesmėn. Tai apskutinieji 
tremtiniai iš anapus Nemuno. Vežimuose 
moterys, vaikai ir seniai. Jų veiduose išgąs
tis, nustebimas ir dar nedžiūstančios ašaros. 

' Užkalbintos moterys smulkiai pasakoja apie 
palikto turto ir maisto gausybes, apie ne
baigtus kulti kviečius, veršingas karves ir 
seniai mobilizuotus vyrus. Jos skundžiasi 
vietinių gyventojų nejautrumu, abejingumu ir 
pamiršta, kad dar prieš porą dienų jos pa
čios ne vienam pabėgėliui, ieškančiam jųjų 
sodybose duonos, pastogės ar arkliui šieno, 
užtrenkdavo duris.

— Bitėnus evakuoja! — šūkteli kažkas iš 
vilkstinės pažįstamam tilžiečiui ir jo žodžiai 
sutirpsta bendrame ratų ir pasagų klegėsyje.

— Kur Martynas Jankus?! — šaukiu pri
bėgąs prie bitėniškių vežimų. Bet atsakymo 
jokio. Kaip ir paprastai tokiais momentais 
būna. •

Susirandu dviratį. Laimingai prasipraudęs 
pro užsigrūdusį tiltą, skubu Nemuno pa
krantėmis į Bitėnus.

Dideliame pafrontės aerodrome tuščia, 
šaltas rudens vėjas lėktuvų tekinių sutryptoje 
pievoje gainioja popiergalius ir negailestin
gai plaka paliktas raudonas vėliavėles. Ram
byno papėdėje bombų išraustos gilios duo
bės. Statesniuose kalno šlaituose, lyg smako 
akys, juoduoja urvai — slėptuvės. Virš jų 
rudens išmargintas Rambyno kalno miškas.

Smėlėtame Bitėnų kelyje gilios pravažos. 
Kaimo gyventojai jau pasitraukė. Sodybų 
Vartai atkelti, tvartai ir namų durys atdaros.

Palaužtas ąžuolas
(Atkelta iš 6 psl.)

tai negalėjo turėti, taip trumpai man su ba
jorais tesibroliaujant; gana to, kad bajorai 
Petrapily mano triūsu bent lietuviškai moky
tis buvo pasižadėję.” G,Tr. m. gyv. e. išp.”).

Betgi tų metų pabaigoje, gruodžio mėn., 
Petrapilio universitete pažangieji studentai 
sukelia riaušes. To pasekmėje J. Šliūpas su
imamas ir uždaromas porai savaičių „Krės
tų” kalėjime. Tuojau po to ištremiamas vie
lotam metams į tėviškę.

1883 m. grafas Zubovas pakviečia pašalin
tąjį iš universiteto J. Šliūpą į savo namus 
mokyti vaikų. Čia bemokytojaudamas jis pa
rašo knygelę „Vargai, jų kiltis, ūgis ir vais
tas nno jų.’! Vengdamas persekiojimų, tais 
pačiais metais jis laimingai pasprunka į 
Šveicariją ir, prisidengęs Richterio pavarde, 
apsistoja Ženevoje, ketindamas tęsti nutrauk
tas studijas. Kietos gyvenimo sąlygos užsie
nyje, rūpestis dėl kasdienės duonos neleidžia 
betgi bėgliui įkūnyti didžių sumanymų ir 
planų, gimusių jo galvoje. Patyręs apie Či
lės vyriausybės duodamas palankias sąlygas 
įsikuriantiems žemės ūkyje kolonistams, Šliū
pas ruošiasi pats vykti ten ūkininkauti. Ta
čiau nuo to jį sulaiko nelauktai atėjęs Mar
tyno Jankaus laiškas — pakvietimas redaguo
ti „Aušrą”, be abejo, iš anksto gavus dr. J. 
Basanavičiaus pritarimą. Patyręs iš šio laiš
ko, jog „Mikšas pametęs „Aušrą”, kažkur 
dėl visokių intrigų pabėgęs”, ir kad jei jis, 
Šliūpas, tučtuojau nėatvyksiąs, „Aušra” su
stosianti ėjus — nė trupučio nedvejodamas 
jis skuba gelbėti jam taip brangų lietuvišką 
laikraštį. „Viską metinas”, rašo jis savo gy
venimo apibrėžoje, „per Prahą, kur buvau 
sustojęs pas Dr. Basanių, aš nuvykau ne be 
kliūčių į Bitėnus ir dirbau su pasišventimu, 
iki oberprezidentas Slikmanas man „slavofi- 
lui” liepė išsikraustyti iš Rytų į Vakarų Prū
siją (kovo mėn. 1884 m.). Man išvykus, žan
darai šieno ir šiaudų nampusėse darė kratą, 
manąs dar vis ieškodami.”

Tiktai keturis mėnesiui Šliūpas ramiai iš
būna pas „Aušros” leidėją M. Jankų, už pra
gyvenimą pagelbėdamas šiam ūkio darbuose 
ir, sykiu, tvarkydamas „Aušrą” bei rašinėda
mas jai skiriamus straipsnius. Su tuo pačiu 
M. Jankum sumanė Tilžėje įsteigti „Apšvie- 
tos ir Mokslo Draugystę”, tačiau pastorius 
J. ir kiti valdžiai ištikimieji savo intrigomis 
sutrukdė jiems šį sumanymą įvykdyti. Dar 
daugiau, Šliūpas apšaukiamas „neištikimu” 
ir, kaip toks, aišku, g-una (sakymą per dvi 
savaites išnykti iš Vokietijos.

Didžiojoj Lietuvoj Jonas Šliūpas, kad ir 
jausdamasis nesaugus, nesėdi sudėjęs ran
kų, bet vėl karštai imasi tautinio darbo. Ma
rijampolėje pas Petrą Kriaučiūną jis sušau
kia slaptą lietuvių veikėjų susirinkimą, ku
riame dalyvauja dar V. Staniškis, T. Zičkus- 
Žičkauskas, J. Jasulaitis, Smilga ir kt„ pa
ruošia plačią peticiją dėl spaudos grąžinimo 
ir, pats ją atvežęs, įteikia Varšuvos general— 
gubernatoriui Gurkai. Tik po laiko valdžios 

Ore pasklidęs -aštrus deginamų plunksnų ir 
šerių kvapąs. Nyku, baisu ir tuščia, kaip ir 
visose apleistose pafrontės Sodybose.

Siaurame kelyje, vedančiame į Nemuno 
keltą, įstrigęs vienišas vežimas. Prie jo dvi 
moterys, dviejų-trijų metų berniukas ir du 
vyrai. Visi pasirengę kelionėn, Baltagalvis 
senukas, drebančiom rankom įsikibęs į ve
žimo drobynas, bergždžiai stengiasi Įlipti. 
Abi moterys sunkiai įkelia jį vežiman ir ap
dangsto antklodėmis. Kiek nuošaliau, lazdos 
pagalba atpažindamas vežimą, daiktų ir ark
lių padėtį, grabalioja aukštas, gražių veido 
bruožų neregys vyras. Jis taip pat laukia 
moterų nurodymų ir pagalbos. Mažasis ber
niukas tik saviesiems suprantama kalba nuo
lat primena skubančioms moterims, k» ne- 
perskirtų jo su botagu ir leistų jam laikyti 
vadžias. Tai paskutinieji Bitėnų pabėgėliai — 
Martynas Jankus ir jojo artimieji, paskubo
mis traukiasi nuo artėjančio siaubo.

Sergąs senukas Jankus, neseniai grįžęs iš 
Kauno, kur ilgesnį laiką slapstėsi nuo rudojo 
persekiojimo, dabar turi apleisti savo numy
lėtus Bitėnus, Rambyną, Nemunėlį. Jis dar 
šį rytą, kaip ir kiekvieną, niūniuodamas 
liaudies dainą, buvo nuėjęs pasveikinti Ne
muną, pasikalbėti ir pasiguosti su juo. Tai 
buvo jo paskutinis atsisveikinimas. Dabar 
jis turi apleisti žemę, kurią ilgus metus taip 
narsiai gynė nuo svetimųjų. Liūdnomis, mė
lynomis akimis jis atsisveikina su Rambynu 
ir kai mes jį bandome guosti, jis truputę pri
kimusiu balsu kalba:

— Turėjai vieną norą — mirti čia ir 
amžinai ilsėtis Rambyne, bet ir šito man 
neleidžia ...

— Grįšite dar. Visi mes grįšime, — ra
miname senuką.

— Žinoma, jūs grįšite. Neilgai čia buvo 
prūsas, neilgai bus ir rusas , . . Tik nepa
mirškite grįžę vėl abiejų Nemuno pusių su
sirinkę Rambyno kalne švęsti Joninių. Kai 
jūsų giesmės aidės šitame kalne, aš būs“u 
drauge su jumis ... — Žiūrėdamas į Ram-

• 
pareigūnai susigriebia, kad jų rankose būta 
tokio drąsaus ir pavojingo, seniai jų' ieško
mo priešo. Visa policija pastatoma ant kojų
— Šliūpas vėl ko uoliausiai gaudomas, se
kamas. Jam gresia ištrėmimas tolimajin Si
biran, už jo galvą paskiriamas 20,000 rub
lių atlyginimas. Jam lieka vienintėlis išsi
gelbėjimas — kiek galint greičiau sprukti at
gal Vokietijon, iš kur taip neseniai buvo pri
verstas bėgti. Per Liepojų bei Palangą, per
gyvenęs daugelį nuotykių ir pavojų, paga
liau jis patenka į Hamburgo uostą, kur' įsė
dęs į laivą, 1884 m. birželio mėn. laimingai 
pasiekia Š. Amerikos krantus.

„Taip ištrūkau iš rusų valdžios nagų,” 
rašo autobiografijoje J. Šliūpas, „kuri — sako
— buvusi paskyrusi 20.000 rbl. už mano gal
velę. .., nors vėliau dar, nekartą Lietuvoje 
kaip rusų taip vokiečių pusėje buvo kratos 
daromos, kada pikti liežuviai paskelbdavo, 
jog iš Amerikos grįžo Šliūpas.”

2. Už jūrų marių...
Lietuvių anuomet Amerikoje būta jau ga

na apsčiai. Daugį jų sudarė sveikiausia tau
tos dalis — jaunimas, palikęs tėvynę, besi
gelbėdamas nuo caro rekrutų, valdžios per
sekiojimų ir nuolat sunkėjančių gyvenimo są
lygų Lietuvoje, ir plaukęs už jūrų—marių 
prieglaudos ir laimės ieškoti. Ir taip kasmet 
lietuvių būrys Amerikoje smarkiai gausėjo. 
Jonui Šliūpui ten nukakus, lietuvių buvo jau 
keliasdešimt tūkstančių, bet lietuviškumo dva 
šia juose buvo visai apsnūdusi, tautinė są
monė vos vos gyva. Svetimos (takos, dau
giausia lenkiškoji, skverbėsi į lietuvių tarpą. 
Mūsų tautiečiams stigo savų inteligentų, sa
vos spaudos, susipratusių, lietuviškai galvo
jančių kunigų, kurie organizuotų grynai tau
tines parapijas, gimtąja tėvų kalba sakytų pa
mokslus. Todėl lietuviai savo tikybines apei
gas atlikinėdavo lenkų katalikų bažnyčiose 
ir, kaip ir Lietuvoje, pamažu sulenkėdavo. 
Dr. K. Grinius straipsnyje apie dr. Joną Šliū
pą pastebi, jog daugelis tenykščių lietuvių 
težinoję, kad jie yra katalikai, bet kad jie yra 
taip pat lietuviai — apie tai net negalvoję. 
Save dažniausiai jie net vadindavę „palio
kais”, o savo tėvynę — „polščiumi.”

Taigi, Amerikoje J. Šliūpas randa sau pla
čiausią veikimo dirvą. Lietuviškoji spauda, 
galima sakyti, leido čia dar tik pirmuosius 
daigus. Vos tik dešimt metų prieš Šliūpo at
vykimą, 1874 m. buvo pasirodęs pirmasis lie
tuviškas spausdinys — Mykolo Tvarausko 
angliškai — lietuviškas ir lietuviškai — ang
liškas žodynas, kaip teigia Mykolaitis-Puti
nas „Lietuvių literatūros istorijoj” I d. Tais 
pačiais metais Tvarauskas bandęs išleisti ir 
laikraštį, bet dėl nepakankamo prenumerato
rių skaičiaus tą sumanymą turėjęs atidėti 
vėlesniam laikui. Ir tik 1879 m. minėtasai 
Tvarauskas pajėgęs išspausdinti „Gazietą 
lietuvišką”. Apie šitą „gazietą” ir jo redak
torių — leidėją plačiai rašo Jonas Šliūpas 
„Aušroj”, 1 nr. 1885 m., grortiatose iš Ameri
kos. Esą Tvarauskas emigravęs į Ameriką po

Kauno senamiesčo vaizdas

byną jis vėl atgyja ir stengiasi mums įkvėp
ti vilčių ir optimizmo.

Metų ir didelių darbų naštos slegiamas, 
ūkiškame vežime, į kurį savo jėgomis nei 
įlipti nei išlipti nebepajėgia, dukters Elzės, 
neregio sūnaus Kristupo, trijų metų Vytuko 
ir neperskiriamos Jankų šeimos pagelbinin- 
kės Onutės lydimas, tą dieną paliko Bitėnus 
Rambyno vaidila, paskutinysis aušrininkas ir 
paskutinis „ąžuols drūts prie Nemunėlio”.

Jei tą dieną ir iš mėnulio nusileidusi že
mėn lietuviams — tremtiniams rūšiuoti ko
misija būtų pamačiusi šį paskutinį Batėnų 
pabėgėlių vežimą šiandien mums netektų at
sakinėti į komisijos klausimą — kodėl mes 
palikome tėvynę? . . 1

Užsukau Jankų sodybon. Ji, kaip ir visos 
kitos, jau mirusi. Atdaruose languose supasi 
baltos užuolaidos ir dažnai persisveria į 
lauko pusę, tarsi norėdamos vytis išvykusius. 
Ant slenksčio tupi senelio Jankaus lepūnė — 
marga katytė gailiai kniauksi ir galvą pa
kreipusi žvalgosi čia į žmogų, čia į durų 
rankeną, akimis prašydame pagelbos. Ir kai 
atstumiu duris, ji pirma, pamiršusi manda
gumą, patenkinta įsmunka vidun.

Nedidelis, šviesus salionas. Knygų, spintose 
pūpso daugybė (vairiomis kalbomis tomų. 
Ant atidengto pianino, dideliame stikliniame 
inde puokštė rudens gėlių. Šalia jo gražus 
medžio raižinys. Tai Mažosios Lietuvos do-

1863 m. sukilimo ir sakąsis esąs „Czystas len
kas, bet tarp lietuvininkų užaugęs”, išmo
kęs jų kalbos, ir pamylėjęs juos — tad dabar 
dėl jų „procevoją” ir „procevoti nenusto
siąs”. Nors ir menko išsilavinimo, bet bū
damas karštas patriotas su „tradicinėmis 
lenkiškai bajoriškomis pažiūromis į lenkų 
lietuvių amžiną giminystę ir vienybę”, savo 
leidžiamoj gazietoj pats prisipažįsta „ąorįs 
lietuvius sulenkinti”. Šioji gazieta, J. Šliūpo 
žodžiais, davusi „nekritiškų istorinių žinių 
apie lietuvius ir lenkus, menkų šventos ir 
pasaulinės istorijos rašinėlių, straipsnelių 
apie religijos dalykus („apie biblijušus”...), 
lenkišku mesianizmu nudažytų sapnų ir pra
našysčių a la „Praractvoe karalienės Mikal- 
dos”. Tai tokiu dvasiniu penu buvo maitina
ma to meto Amerikos lietuvių visuomenė. 
Bet 1880 m. ir ši „gazieta”, vienintelė tuo
met lietuvių kalba, neradus1 skaitytojų pri
tarimo, pasirodžius 16-tajam jos nr., nusto
jo ėjusi... •

Su J. Šliūpu Amerikoj prasideda lietuvių 
tautinis renesansas. J. Šliūpo gyvenimo tiks
las tenai, jo paties žodžiais, „buvo pažinti 
savo tautos nupuolimo priežastis: iš kur ki
lo ekonominis vargas, dvasinė tamsybė, Reli
ginės neapykantos bei apjakimas, ir pagaliau 
politiškasai Lietuvos susmukimas ir nugrimz
dimas. Na, ir rašiau daug, ne literato vardui 
Įsigyti, ne polyhistoru būdamas, nors tokiu 
būti aplinkybės vertė, bet kai mano raštų 
skaitytojai labiau pamylėtų tėvynę, pažintų 
savo tautos - praeitį ir išvengtų nemalonių 
klaidų, besiirdami nemalonių klaidų, bestir
dami į nežinomąją ateitį”. (,,Tr. mano gyv. 
eigos išp.”).

Ne iš karto tačiau J. Šliūpui viskas puikiai 
klojasi. Ir čia jį lydi kieta kova dėl rytojaus. 
Neturėdamas pinigų ir nemokėdamas jokio 
amato nei tenykštės kalbos, jis priverstas 
pradžioje stoti darbininku vienoje farmoje. 
Nepratęs prie sunkaus fizinio darbo, ilgai 
neištveria ir, mėnesį paplušėjęs, su pūslėto
mis ir žaizdotomis rankomis, persikelia gy
venti į Neiy Yorką, kur jo laukia darbo kal
nai. Ir jis visu jaunatvišku įkarščiu ima ener
gingai veikti, siekdamas užsibrėžto tikslo.

Susipažinęs su minėtos „Lietuviškos gazie- 
toą” leidėju Tvarausku, jis sutaria su juo 
drauge Įeiti ir redaguoti laikraštėlį „Uniją”. 
Tik jų „sąjungą” neilgai-tetveria: dėl atsira
dusio tarp leidėjų nuomonių skirtingumo. 
„Unija”, ėjusi apie,metus laiko, siistoja. Tik 
šios „unijos” subyrėjimas Šliūpui brangiai 
ats;e;na: pas:‘ra"':d".mas iš spaustuvės, jis 
praranda visas savo joje įdėtas santaupas. 

vana patrijarchui. Gretimo kambario sienose 
kabo „Sandaros”, Šaulių Sąjungos, studentų 
korporacijų ir daugybės kitų organizacijų 
adresai, įvairiomis progomis įteikti didžia
jam šio krašto vyrui. Paskaitau 1923 m. sau
sio 9 dienos Šilutėje išleisto Klaipėdos krašto 
gyventojams manifesto originalą, Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetų skyrių seimo 
deklaracijos tekstus ir daugybę kitų įdomių 
dokumentų. Čia paliktas Klaipėdos krašto ir 
kovų dėl jo tikras muziejus. Čia kiekvienas 
pa veikslas, knyga ar nuotrauka,1 yra tikra, 
liudininkė tų laikų, kada saujelė ryžtingų 
vyrų ėmėsi vadovauti to krašto savanoriams, 
iškovojusiems Mažajai Lietuvai laisvę; liudi
ninkė tų darbų, kuriuos Martynas Jankus 
nuveikė ne tik Nemuno kraštui, bet apskritai, 
ugdydamas mumyse tautinį susipratimą; liu
dininkė tradicinių Joninių švenčių Ramby
ne, kur kasmet brendo to krašto ir Did. Lie
tuvos brolių suartėjimas ir nuoširdus bend
radarbiavimas. Čia paliko tautinis turtas, ku
rio nei atauginsi, nei nusipirksi. Ar mes jį 
rasime? Ar rasime Bitėnus? — kilo klausi
mas, kai dar kartą nuo Rambyno kalno žvilg
terėjau į apkasais išraižytus Bitėnų laukus, 
į paskutiniuosius bitėnų pabėgėlius, nuplau
kiančius keltu ( nežinią...

Grįžę gal rasime Bitėnus, rasime Ramby
no kalną, tik ten neberasime senojo Nemuno 
krašto vaidilos — Martyno Jankaus.

Br. Daubaras

Tais laikais Šliūpas savo laisvamaniškomis 
pažiūromis ir prakalbomis jau buvo išgarsė
jęs savo tautiečių tarpe. Jų padedamas, jis 
įsigija spaustuvę, kurioje 1885 m. pradeda 
leisti laikraštį, pavadinęs jį „Lietuviškuoju 
Balsu”. Didelio pasiaukojimo ir daug sun
kaus triūso reikalauja šio laikraščio leidimas 
Šliūpas ne tik jį tvarko ir rašo į jį straips- i 
nius, bet ir pats atlieka „juodąjį darbą” — 
renka raides, spausdina ir platina.

To laikraščio programą pats J. Šliūpas 
vėliau apibūdina savo knygoje „Lietuviškieji 
raštai ir raštininkai”. Didelė dalis „Lietu
viškajame Balse” spausdinamos medžiagos 
buvo skirta kovai su lenkais dėl lietuvybės. 
Dėl to, lenkų spaudoje, rašo Šliūpas minėto
je savo knygoje, jis tapęs „iškeiktas kaipo 
pirmas lenkų tautos priešas už tai, kad da- i 
rąs separatizmą tarp lietuvių ir lenkų, kokiu . 
būdu ketvirtas Lenkijos išdraskymas vyks
tąs”. Be to, savo laikraščio skiltyse J. Šliū 
pas veda kovą su kunigais dėl lietuvybės ir 
laisvamanybės. „Idant išlukštenti naikinimą 
lietuvystės per kunigiją mūsų”, Šliūpas para
šė „Krikščionybę ir Lietuvą”, raštą, kuris 
tarpe žmonių daug komentarų sukeldino” 
(Ten pat).

Kartu su tuo skelbia kovą kapitalui bei 
kelia klausimus dėl darbininkų būvio page
rinimo. Apie tai Šliūpas ten pat sako: „Su 
tuomi mieriu patalpinti čion raštai „Likimas 
žmogaus ant žemės”, „Iš draugijinės ūkės” 
ir tt., kurie darbo žmonėms ^parodė, fš kur 
paeina turtas, kaip tas turtas neteisingai pa- 
sklaidomas tampa, ir kad per tokį draugi- 
jišką neteisingumą dygsta vargai ir bėda 
dėl vienų, o begaliniai turtai ir lobiai dėl 
menko skaitliaus didikų.”

Pagaliau ir „mokslas nebuvo pamirštas, 
kaip rodo istoriška peržvalga L. Balse gam
tos mokslų, ir daugelis kitų raštų patilpo 
ten dėl paplatinimo lauko matymo lietuvių. 
Juk ir dėl lietuvių rašliavos istorijos mede- 
gą L. Balsas rūpino, pagal savo išgalę, „ra
šoma ten.

Šliūpo „Lietuviškasis Balsas” Amerikos 
lietuvių švietime suvaidino didelį vaidmenį. 
Svarbiausia to laikraščio reikšmė, jo redak
toriaus žodžiais, buvusi, kad jis „išdirbo 
naują idealą dėl lietuvybės, beje'tverti lietu
višką tautišką kultūrą ant -papėdės darbin
gumo ir teisingumo padalinimo vaisių dar
bo, taipgi apšvietimo. Darbininkiškoji Lie
tuva, ant papėdės moksliškos šviesos pabū
davote, gali viena tiktai įstengti suteikti lais- • 
vę sąnariams lietuvių tautos. („Liet, raštai ir 
rašt.”). (Bus daugiau)

t
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(MINTIS) Suteikta parama kitiems grįžta Šimteriopai moraliniu atpildu

Visi aukokime Raudonojo Kryžiaus vajui

„Minties“ metiniuproga
Lygiai prieš metus Vasario 16 Memmin- 

gene pasirodė pirmas „Minties“ numeris. 
Pradžioje „Mintis“, kaip ir daugelis kitų 
laikraštukų,* buvo tik stovyklinis žinių biu
letenis. Pirmieji numeriai atstovavo tik 
vietos lietuvių gyvenimą. Tačiau laikui bė
gant „Minčiai“ buvo lemta apimti bevelk 
kiekvieną tremtinių stovyklą, kur tik gy
veno lietuvių.

Nepaprastai- sunkiose sąlygose gimusi 
„Mintis” .išgyveno ilgą vystymosi perijodą, 
iki pasibkė šiandieninės savo apimties. Tiek 
redakcinio kolektyvo komplektavimas, tiek 
techniškas laikraščio paruošimas sutiko di
delių kliūčių. „Mintis” ne tik šias kliūtis 
(stengė nugalėti, bet dar ir plačiau užsimo
jo, negu kiti laikraščiai.

„Mintis“ buvo pirmasis spausdintas dien
raštis tremtinių gyvenime, o gal ir iš viso 
pokarinėje Vokietijoje. Dienraščiu ji išsi
laikė iki praeitų metų rudens, kai ją palietė 
spaudos suvaržymai. Ir po to „Mintis“ daž
niau lanko skaitytojus, negu kiti laikraščiai 
(3 kartus savaitėje).

Salia savo tiesioginio darbo „Mintis“ dar 
buvo pradėjusi leisti kultūros žurnalą, kuris 
tarėjo sustoti dėl tų pačių spaudos suvar- 
Žymų^ Be to, „Mintis“ yra išleidusi vieną 
kitą leidinį, kurie irgi yra įnašas į mūsų
nepergauslausią tremtinu spaudos lobyną. 
Štai jie: „Lietuvių kova su naciais“, „De
Profundis“ ir „Leiskit į Tėvyne“. Visi šie 
darbai pareikalavo didelio įsitempimo iš 
neskaitlingo asmenų būrelio, kuris tuos dar
bus atliko.

Dėl savo vitališkumo ir ekspansyvaus 
charakterio „Minties“ kelias buvo ir yra 
sunkus, lygiai kaip ir tremtinių būvis, už 
kurį .Mintis“ kovoja. Tačiau „Minčiai“ tie 
sunkumai pakelti ir nugalėti yra malonu
mas nes ji egzistuoja ne dėl savęs pačios 
Jokių laimėjimų negalima pasiekti be ko
vos. .Mintis" atidžiai seka mūsų bendruo
sius interesus ir už juos kovoja. Mintis“ 
kovoja už visos mūsų tremtinių bendruo
menės ir mūsų tautos reikalus. Šiuo keliu 
„Mintis" yra pasiryžusi žengti ir J antruo
sius savo gyvavimo metus.

• J. Vasaitls.

Lietuviu, tremtiniu ištuoką reikalu
yyr. Komitetas buvo iškėlęs klausimą, l 

kurt teismą turi kreiptis ištuokos reikalu 
lietuviai tremtiniai ir pabėgėliai Vyriausia
sis Lietuvių Tremtinių Teismas, 1947 m. 
sausio 11 d. posėdyje, išžiūrėjęs šį klausi
mą, rado:
z 1) Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Sta

tuto 45 ir 135 straipsniais nustatyta, kad 
Bendruomenės teismai savo darbe vado
vaujasi:

a) Lietuvos įstatymais; b) tremtiniams 
potvarkiais; c) Bendruomenės Statuto nuo
statais ir d) Vyriausiojo Teismo praktika.

2) Lietuvos įstatymai pripažįsta tik baž-
nytinę santuoką. Ministerių Zaikausko ir 
Šlepečio bandymas administraciniais aktais 
krašte įgvendinti civilinę metrikaciją liko 
jus nudum ir Lietuvos įstatymais pasiliko 
teisėta santuoka vien tik bažnytinė, ir tik 
bažnytinis teismas teisėtas spręsti ištuokos 
bylas.

3) Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Sta
tutas nei Visuotinis Suvažiavimas Bendruo
menės Teismas nėra davę ištuokų klausimu 
jokių ųurodymų .nei galios pačiam kurti 
teisę Šveicarų CiviL Kod. pavyzdžiu.

4) Tarybinės Lietuvos 1940/41 metų įsta
tymai Ūetuvos Laikinosios Vyriausybės 
1941 metų birželio mėn. įstatymu pripažinti 
nebeveikiančiais Lietuvoje, todėl jie nevei
kia ir Lietuvos piliečių DP stovyklose. Iš 
to pagrindo ir Vyriausias Lietuvių Trem
tinių Teismas negali, pripažinti veikian
čiu Tarybinės Lietuvos’ santuokos įstatymo.

5) Vokiečių okupacijos metu (1941—1945) 
Rytų Komisaro potvarkiu buvo įgvendlnta 
okupuotos Lietuvos teritorijoje civilinės 
santuokos įstatymas, spinduliuojąs III Rei
cho dvasia, ir kaip toksai Alijantų potvar
kiais nušalintas.

Iš aukščiau pasakyto seka, kad Lietuvių 
tremtiniu bendruomenės teismai nėra kom
petentingi spręsti ištuokos bylų.

Tačiau U. S. zonos vyriausios Būstinės 
1946. XI. 29 d. biuletenis (Nr. 142)/ kalba 
(be kitko), kad vokiečių teismai gali

Pasaulio
L Iš JT (United Nations) chartą pasira

šiusių 50 valstybių 18 amžiaus) viduryje, 
38 iš jų nebuvo suVerenės. Prieš* 100 metų 12 
iš jų nebuvo nepriklausomos, o 1930 m. te
bestigo nepriklausomybės šešioms „Jungti
nėms, Tautoms“. Tad tokiais milžiniškais 
šuoliais ėjo i priekį praėjusiame amžiuje 
valstybinė nacionalinė emancipacijai (Ir vis 
dėlto ketvirtadalis pasaulio gyventojų dar 
ir šiais laikais tebegyvena nelaisvuose kraš
tuose — kolonijose, mandatuose ir patikė
tinių srityse!) Tačiau ar šis didėjąs valsty
binis individualizmas nėra laikinė stadija 
pasukant i pasaulinės valstybės universa
lizmą? Ar yra tam kokių duomenų? Žvilg
terkime atidžiau:

II. Ar JT būtų pasaulinis parlamentas? Į 
jų tarpą yra įsirikiavę tokie nelygūs part
neriai, kaip Liuksemburgas su 350.000 ir 
Kinija su 450 mik gyventojų. Abi valstybės 
įvertinti pasaulio piliečių politinės brandos 
saugumo tarybos — turi tą pačią balsavimo 
teisę. Ar nebūtų žingsnis arčiau į demokra
tiško pasaulinio parlamento idealą, jei ^al
savimo teisė būtų išskaičiuota proporcingai 
pagal ^pasaulio gyventojų skaičių? (O be to, 
įtertinti pasaulio piliečių politinės brandos
laipsnį ir pagal tai suteikti atitinkamą svorį 
balsavimuose — lygmens skirtumo tarp Bri-
tanijos ir Lenkijos gyventojų niekas negin
čys, bet visa bėda, kad toks sumanymas 
neįvykdomas). .

III. Kol JT delegatai yra duotų nurody
mų laikąsi vyriausybių atstovai, griežta 
prasme negalima kalbėti apie „pasaulio par
lamentą“. Tačiau tam tikroje tarptautinio 
gyvenimo dalyje jau nuo 1919 m. yra tarp
tautinio gyvenimo užuomazga, būtent: 
„JLO“, tarptautinė darbo įstaiga, organiza
ciškai susijusi kadaisia su Tautų s-ga, o 
dabar su JT, kuri sudėta iš kiekvienos na- ( 
rėš valstybės darbininkų ir darbdavių dele
gatų. Jie deleguojami atitinkamų tautų be 
vyriausybių tarpininkystės. Pamokomas 
precedentas, kuris atveria naujas tarptau
tinės teisės perspektyvas!

IV. Tiesa, JT nėra pasaulinė valstybė, 
spręsti ir DP civilinės bylas (vadinas »r 
ištuokos bylas), tik su sąlyga, jei abi šalys 
sutinka eiti į vokiečių teismą ir raštu pat
virtina savo sutikimą.

Todėl Vyr. Tremtinių Teismas, vadovau
damasis Lietuvių Tremtiniu Bendruomenės 
Statuto 138 str„ nutarė:

Pripažinti, kad Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės Teismai nėra kompetentingi 
spręsti ištuokų bylas. I 

Informacija giminią paieškojimo reikalu
Iš įvairių Europos kraštų, Amerikos Be

tuųįų laikraščių redakcijos, pavieniai as
menys ir konsulatai Naujorke ir Chlcagoje 
gauna begales laiškų su prašymais surasti 
jų gimines. Laiškų autoriai dažniausiai at
simena tik tetos ar dėdės vardą, pavardę 
ir kilimo vietą Lietuvoje. Jie parašo laišką 
ir iau po mėnesio kito laukia laiško ...

Aš pats prieš 6 mėnesius būdamas Vo
kietijoje ir gyvenadamas Jūsų eilėse irgi 
panašiai galvojau, bet atsidūręs JAV ir tu
rėdamas progos plačiau susidurti su Ame
rikos Lietuvių organizacijomis, laikraščiais 
ir su pavieniais Amer. lietuviais, susidariau 
visai kitokią nuomonę ir vaizdą. Aš pats 
asmeniškai irgi gaunu daug laiškų iš Euro
pos su prašymais surasti gimines, bet la
bai dažnai, negalėdamas jų patenkinti, 
randu reikalą jus painformuoti, kokiu būdu 
giminių ir pažįstamų paieškojimai čia 
vykdomi

Visų giminių paieškojimai yra sukon
centruoti mūsų konsulatuose Naujorke ir 
Chicagoje. Šie konsulatai turi sudarę paieš
kojimų kartotekas, laikas nuo laiko su
daro paieškojimų sąrašus ir persiunčia juos 
visiems lietuvių laikraščiams paskelbti 
Jeigu organizacija, redakcija ar pavieniai 
asmenys gauna laišką su prašymu ką nors 
surasti, jie dažniausiai persiunčia lę laišką 
konsulatui, kuris bendra tvarka paieškomą 
asmenį įrašo į sąrašą ir skelbia visuose 
laikraščiuose.

parlamentas gimsta....
kuri, pasak anglų baltąją knygą apie San 
Francisko chartą, „daby yra nepasiekiama, 
nors jos ir būtų trokštama". Tačiau kaip 
suverenių valstybių^ nuolatinė federacija — 
išstojimas chartoje nenumatytas! — rodo 
reikšmingų pasaulinės valstybės elementų, 
kurie apibūdina busimąją raidą:

Justicija, įstatymų leidyba, administra
cija, vykdomoji valdžia yra klasiniai valsty
bės organizacijos požymiai. Visiems ketu
riems valstybės valdžios aspektams dabar 
kuriasi pasaulinio, pasaulinės valstybės 
masto atitinkmenys.

Teisingumo dalykuose: tarptautiniai tri
bunolai karo nusikaltėliams teisti yra pir
mieji pasauliniai teismai (ne tarptautinis 
teismas Hagoje, turįs, nors ir būdamas JT 
organas, turi reikalą tik su, valstybėmis, 
„tarptautinės teisės subjektais“, ne su as
menimis, kaip bylos dalyviais).

Pasaulinė įstatymų leidyba po vergų pre
kybos (1864 m.) ir pinigų padirbinėjimo pas
merkimo apima vis platesnes sritis. „Karo 
nusikaltimų kodifikadja ją dar labiau 
išplėtė.

Tarptautinių administracijos institucijų —

Pran cuzi ja karo belaisvius keis iz DP
Frankfurtas. Nors Prancūzuos komunistų 

partija griežtai, slaptai priešinasi, bet užsie
nio ' reikalų ministerija pradės derybas dėl 
600.000 vokiečių karo belaisvių atleidimo, ku
rie dabar dirba Prancūzijoje.

Prancūzijos delegacija, vadovaujama įga
lioto ministerio Andrey Bousquet, tarsis dėl 
tūkstančiQ tremtinių, esančių amerikiečių 
zonoje, iškeitimo Į vokiečių karo belaisvius. 
Prancūziją gali pasidaryti šeimininkė tūks
tančiams praktiškai esančių apatridų (state
loss) pabaltijiečių, lenkų- ir jugoslavų, jei šis 
dalykas pavyktų. (

Prancūzija dabaY turi 600.000 karo belais
vių vokiečių, kuriuos paėmusi pJskolino jai 
amerikiečių armija. Ji turi dar apie 200.000 
savo paimtų belaisvių.

Prieš kurį *Iaiką JAV kariuomenės Europos 
vadovybė paprašė Paryžių, jog atleistų pa
skolintuosius belaisvius, kad jie galėtų grįžti' 
į Vokietiją. Pagal tarptautinę teisę paėmu- 
sioji valstybė yra atsakinga už karo belaisvių
globę ir atleidimą.

Tačiau atsižvelgiant į didelę darbo jėgos 
stoką, ypačiai šiauriniuose anglies rajonuose, 
kur karo belaisviai vokiečiai kasė šį faip 
brangų kurą, Prancūzija reikalauja pakaitalo 
už grąžinamuosius belaisvius.

Prancūzai išduoda legionierius rusams

Pranešimu iš Paryžiaus, Prancūzų vyriau
sybė leidžia sovietų slaptiems agentams su
iminėti rusus, lenkus ir' pabaltijiečius, įsto-

Daugelis iš jūsų skundžiasi, kad praėjo
6—9 mėn. ir jokio atsakymo apie ieškomuo
sius asmenis negavote. Kodėl? Kam berašy- 
tumėt — atsakys konsulatai, bet irgi 
dažniausiai tik tuo atveju, kai jūsų paieš
komas atsilieps, t. y. konsulatas jums 
praneš jo adresą. Iš kitos pusės įspėju, kad 
paieškojimai vyksta labai sunkiai ir štai 
kodėl:

1) Daugumas Amerikos Lietuvių yra pa
keitę savo adresus ir, svarbiausia, pavardes;

2) Palyginti maža A. lietuvių dalis te
skaito laikraščius. Lietuviškai Kalbėti, o 
ypač skaityti, jaunimas beveik nemoka, nes 
ir lietuviškose mokyklose, kurios išlaikomos 
lietuvių parapijų, lietuvių kalba per savaitę 
turi 1—2 vai, o dažniausiai nei vienos.

3) Daugelis lietuvių visai pasitrąukė nuo 
lietuvių veikimo ar spaudos.

4) Gaila, bet dalis jų yra pasidarę Stalino 
garbintojai ir apie jus nieko nenori žinoti. 
Jeigu jūsų giminė yra vienoj iš šių grupių, 
jo suradimas yra iš tikrųjų labai sunkus, 
arba bevelk neįmanomas.

Martin R Laurin, 428 W. Grand River 
Lansing, Mich, U.S.A.

PAIEŠKOJIMAS
Marija MILEIKO, iš Latvijos, gyv. Mem- 
mingene, Kaiser Promenade Nr. 11 

ieško
Bronės ADOMA VICIENES-Kazlauskaitės iš 
Kauna 

maždaug nuo pasaulinės pašto sąjungos 
(1878 m.) pradedant — yra legiomas Viena 
iš reikšmingiausių, „JLO“, jau paminėta. 
Tautų s-gos 1938 m. išleistas vadovėlis su
mini 806! Charta numato svarbiausias iš jų 
įjungti į JT.

Pagaliau vykdomoji valdžia remsis sau
gumo tarybos vadovaujama, chartos numa
tyta pasaulinės policijos jėga. Užsimezgusiol 
pasaulinės valstybės „vyriausybės“ organu 
pradeda reikštis JT generalinis sekretorius.

V. . išsikapstyti iš šito įstatymų neži
nančio laukiniško būrio ir dėtis į tautų są
junga, k ur kiekviena, net ir mažiausia 
valstybė galėtų savo saugumo ir teisių ti
kėtis ne iš savo jėgos ar savo teisinio apsi
sprendimo, o tik iš šios didelės tautų s-gos 
suvienytos galios ir sprendinių, daromų pa
gal suvienytos valios įstatymus ..."

Tai buvo (1795 m.l) Imanuelio Kanto rei
kalavimas. (Be kita ko,* pralenkdamas JT 
statutą, jis reikalavo respublikinės santvar
kos sąjungos narėms valstybėms). Kas filo
sofo sistemoje nubrėžta prieš 150 metų, tas 
pamažu ir sunkiai pradeda realizuotis mūsų 
amžiuje. Bet vis dėlto pradeda , . , 
jusius tarnauti Prancūzų Užsieniečių Legio- 
nan. Tie suimamieji gabenami į Rusiją, jų 
nežinomam, baisiam likimui, priešingai per 
ilgus laikus buvusiai tradicijai, kad pabėgu
sieji vyrai gali rasti prieglaudą Siaurės Af
rikos Prancūzų kariuomenės legione.

Ta žinia nustebino ir sukėlė skandalą Pa
ryžiuje, kai vienas savaitraštis tai paskelbė.

Pirmiau tas Prancūzų Užsieniečių Legionas 
galėjo sauvališkai uždrausti net pačiai savo 
vyriausybei ar teismui kištis, ir tie pabėgė
liai, kurie įstodavo tarnauti tame legione, bu
vo saugūs. Tačiau dabar, sovietams darant vi 
šokį spaudimą, Prancūzų vyriausybė leidžia 
NKVD šnipams lįsti Į Legioną ir jame ran
kioti ir vežti' Į Rusiją rusus, lenkus,, latvius, 
lietuvius, estus, kurie pasišalino nuo bolševi
kų ir manė Legione rasti užvėją.

Laikraštis rašo: „Mes kaltiname Prancūzi
jos militarius viršininkus vergiškumu ru
sams”. („Mūsų Kelias”, Nr. 6 (66)k 1947. II. 6.)

V !

Žmogaus gyvenfmo ...
(Atkelta iš 2 psl.)

žmonės1 ryškino žmogaus gyvenimo prasmę. 
Jau prieš 700 metų buvo apie juos kaip apie 
žmoniškiausius žmones rašyta, o vėliaus jie 
ir dėl visokių dorybių giriami. O dabar tik 
pakliuvę į tokį neapsakomai sunkų vargą at
rodo, kad norėta tauta išnaikinti. Paprastai 
tautos išlieka galėdami gyventi protėvių že
mėje. O kurie šiandien pasiliko tėvynėje, tie 
turi visa ką patirti, kas lyg stabdo jos šir
dies klestėjimą. Bet visi kitur nukilo vargsta 
nuo dienos į dieną, nenumatydami kas jų lau
kia.

Ale tai yra labai prasminga. Juk yra tfl 
tiems dar atmintyj, kaip patys lietuviai skel
bė savo tautietių nelabumus ir kaip visokių 
nesutikimi} ir nešvarumų asant gal išmanyti- 
na, kodėl mes dabar taip skaudiai užnikti, 
Mes turime žmogaus gyveninio prasmę ryš
kinti, turime dėti didesnes pastangas žmo
gaus asmei atskleisti. '

Rodos, kad tai jau ir atsitinka. Tremtyje 
mes nuoširdiau susiglaudiame. Vieni nori 
kitus gelbėti, daugumas tiesiog aukojasi, nori 
išlaikyti vienas kito gyvumą, nori skatinti 
viens kitą visame kas gera ir tauru. Išdrabs
tyti tarp svetimų žmonių siekiame ko geriau
sių santykių tarp saviškių išlaikyti ir tvirtin
ti. Atrodo, kaip 'kad tremtyje lietuviai vis 
glaudiau sutampa į vieningumą. Tuo ir stip
rėja mūsų gyvumo galia.

Tuo tada ir pasitikrina viltis, kad mūsų 
tauta išliks. O kadangi tam yra jai reikalinga 
tėvynė, ji ją sau ir atgaus. Kas tautai dabar 
skirta, yra Amžinosios Malonės raginimas ja 
pasitikėti ir joje susivokti. O tam pradia jau 
matyti. Dievuje žmogus greitiausia atsibun
da, kad jis su kitais gyvena ne vien juos pa- 
kęsdamas ale mylėdamas.

Tuomi įsigalina žmoniškoji esmė. Žmonės 
tada pasilieka Dievuje, būtent Amžinoje Mei
lėje ir Dievas apsireiškia juose ir jais jiems 
suteikia savo palaiminimą, žmogaus gyvėni- 
mo prasmė pasidaro tikrybe, ir visi skaudu
mai nuslinksta. Todėl ir tikėtina, kad Visa
galis Lietuvių tautai suteiks malonų gyveni
mą laisvojoj savaimingoj tėvynėje. , a
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