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padiktuoti savo

gigantiškoje pasauli- 
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O SKAMBINK PER AMŽIUS
TAS NEVERTAS LAISVES

03aparia 1(5 - toji diena
Vasario 16 diena yra mūsų tautos perga

lės diena. Lygiai prieš trisdešimt metų Tau
tos Taryba. Vilniuje deklaravo nepriklauso
mą demokratinę Lietuvos respubliką. Tai 
buvo drąsus, galima sakyti, revoliucinis ak
tu. Pirmasis Didysis karas dar nebuvo 
pasibaigęs, Lietuva dar tebebuvo vokiečių 
kariuomenės okupuota. Carinės ir 
kinės Rusijos subirėjimas, kurios 
Lietuva buvo daugiau kaip 120 m. 
1918), reikėjo dvejopai vertinti: iš
pusės, bolševikinė tarybinė Rusija, imperia
listinį karą norėdama pakeisti socialine re
voliucija, formaliai pasisakė už atskirų tau
tą apsisprendimo laisvę, ' tuo sudarydama 
sąlygas toms tautoms pareikšti savo valią, 

■' :! antros — paskendus: vidaus kovose Ru- 
lija tnrėjo\ pasitraukti iš antivokiškosios 
koalicijos, sudaryti su Vokietija separatinę 
taiką kiekviena kaina, tuo pačiu sustiprin
dama šios pastarosios pozicijas. Juk Vo
kietį^ šiuo metu ir buvo tikrasis šeiminin
kas Liėtnvoje. Beveik tuo pat metu, kai 
Tautos Taryba skelbė Lietuvos Nepriklau
somybę, Vokietijos Reicho ir Sovietinės 
Rusijos delegatai vedė derybas
Brastoje. Lietuvos Brastos sutartis ( buvo 
pasirašyta 1918 m. vasario 23 d., ir pagal 
tą sutartį Vokietijai buvo paliktos laisvos 
rankos Lenkijoje, Baltijos kraštuose ir net 
nemažoj dalyje Baltgudijos. Šitos padėties 
akivaizdoje reikia tik stebėtis to laiko mūsų 
politikos vairuotojų drąsa. Vasario 16 d. 
aktas buvo kulminacinis didvyriškumo pa
reiškimas, nes jame vokiečių kariuomenės 
okupuotas kraštas išdrįso pasiskelbti) vi
siškai nepriklausomas be jokių konvencijų 
nei su Vokietija nei su kita kuria valstybe. 
Ir prieš Vasario 16 ir po jos nebuvo išlai
kytas toks griežtas principingumas (pav. 
epizodas su Urachu-Mindaugu H).

Bet Nepriklausomybės paskelbimas ^dar 
buvo toli nuo tikrosios nepriklausomybes ir 
laisvės. Praėjo dar du ilgi ir sunkūs me
tai, kol pagaliau jaunoji Lietuvos respubli
ka sukūrė visas valstybines institucijas ir 
lietuvių tauta pasijuto tikrasis šeimininkas 
savo krašte. Ligi tol jai teko nugalėti pa
vojai, kurie ėjo iš trijų pusių: iš Vokieti
jos, kuri norėjoesurišti Lietuvą sau palan
kiomis sutartimis, iš tos pačios Sovietų 
Rusijos, kuri greitai rusiškąjį imperializmą 
bandė pakeisti sovietiniu imperializmu (Tu- 
diačevskio žygis į Varšuvą, revoliucija 
Vokietijoje ir pastangos sukurti tarybinę 

. Rusijos — Vokietijos federaciją) ir pagaliau 
iš Lenkijos, kuri norėjo tęsti Jogailaičių 
testamentą. Vis dėlto, o gal kaip tik dėl to, 
kad tų pavojų buvo tiek daug, Lietuva išė
jo laimėtoja, nors ir ne be nuostolių (Vil
niaus krašto pasilikimas už Lietuvos vals
tybės ribų).

Štai kodėl vasario 16 dienos idėja yra to
kia mums 'visiems brangi. Ji ypač brangi 
šiandien, kada II Pasaulinio karo eigoje va
sario 19 dienos aktas tapo prieš lietuvių 
tautos valią suspenduotas. Šiandien vasario 
16 d. aktas, arba teisingiau to akto veiki
mo atstatymas pasidarė vėl visos mūsų tau
tos siekimų ir kovos objektas. Lygindami 
dabartines sąlygas su tomis sąlygomis, ku
rio* buvo- prieš trisdešimt metų, matome 
ir panašumo ir skirtumo. Panašumas, pir
miausia, siekimuose: kaip tada, taip ir da
bar mes siekiame laisvos ir demokratinės 
Lietuvos. Panašumas ir tuose sunkumuose,

prieš kuriuos stovėjo tauta tada ir dabar. 
Bet čia prasideda ir dideli skirtumai. Nors 
ir tada kraštas buvo okupuotas, kaip ir da
bar, bet tada jis galėjo dar pareikšti savo 
valią', nors ne iš karto jo pareikšta valia 
buvo pripažinta. Dabar, gerosios pasaulio 
jėgos lietuvių tautos valią j laisvę ir ne
priklausomybę pripažįsta, bet pati tauta 
neturi galimybės jos deklaruoti. Pafiašumas 
ir tas, kad kaip tada, taip ir dabar, tauta 
yra išblaškyta ir suskaldyta. Bet tada tos 
atskiros dalys lengviau galėjo palaikyti tarp 
savęs kontaktą ir savo veiksmus derinti, gi 
dabar didžioji tautos dalis „geležine uždan
ga” yra beveik hermetiškai atkirsta nuo 
gausių emigrantinių sluoksnių ir žiauriai 
prievartaujama. Be abejo, nežiūrint to dirb-; 
tino atskyrimo, lietuvių tauta šiandien savo 
siekimuose yra dar vieningesnė ir dar ge
riau susicementavusi negu prieš trisdešimt 
metų. Bet užtat ir kova šiandien daug sun
kesnė negu tada. Tada dar tebevyko karas, 
ir visiems buvo aišku kad tolaikinis oku
pantas — Vokietija — karą pralaimės. Da
bar mūsų krašto okupantas — S. Sąjunga 
—- yra laimėtojų gretose ir iš jos išplėšti 
karo meto grobį nėra taip lengva. Dėl to 
mes negalime pasiduoti pigiam optimizmui.

Čia prieiname prie pagrindinio skirtumo, 
kuris yra tarp ano meto ir dabartinės padė
ties. Tada mūsų laisvės ir nepriklausomy
bės klausimas buvo taip sakant mūsų vidaus 
reikalas. Tai nebuvo tikra to žodžio pras
me .tarptautinė problema. Tiesa, Vilsono 14 
punktų buvo paskelbtas bendras principas 
apie tautų apsisprendimo teisę, bet nei tuo
se punktuose, nei kitur tiesiog Lietuvos rei
kalas nebuvo paliestas (juose buvo kalbama 
tik apie Lenkijos problemą). Tada karo lai
mėtojai galėjo daugmaž
valią visoms tautoms, jię buvo tikrieji tai
kos meistrai. Dabar karo laimėtojų gretose 
susibarė du diametraliai priešingi frontai: 
Vakarų demokratijos iš vienos pusės, ir S. 
Sąjunga su savo satelitais, iš antros. Už
tat taikos statyba po II Pasaulinio karo 
vyksta daug sunkiau. Juo toliau, juo tie ne
sutarimai darosi aštresni, ir šiandiėn jau 
daug kas iš viso abejoja, ar esamomis ap
linkybėmis toji taika bis galima sukurti. 
Nesuspėjus užgyti vienos katastrofos žaiz
doms, pasauliui gresia nauja, dar baisesnė 
katastrofa.

Mūsų reikalas toje 
nių jėgų kovoje yra 
Tačiau mūsų padėtyje 
tandiš atsidūrė šimtai
Azijos tautų, kitoms gi tautoms gresia ne- 
farpiškas pavojus pakliūti į panašias sąly
gas. Užtat mūsų reikalas šiandien yra ne 
tik tarptautinės politikos, bet ir viso pasau
lio objektas. Be abejo, kad šį kartą su mūsų 
likimu spręsis ir aplamai visa Europos ir 
pasaulio ateitis. Suprantama, kad tokioje
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VAIKAMS LIETUVOS,
KAS NEGINA JOS!

padėtyje būdami mes linkstame į fatalizmą, 
mes pasiduodame likimo valiai ir laukiame, 
ką mums rytojus atneš. Mes pasiliekame sau 
teisę teoretiškai spekuliuoti ateities per
spektyvomis, jausdami, kad mūsų kova le
miamos reikšmės pasaulinėse 
neturės, mes nesijaučiame 
viais esą.

Suprantama, kad toks 
lengvina sunkią mūsų šių 
kartu ir stato mus prieš labai didelius pa
vojus. Mes su kiekviena diena vis labiau 
jaučiame, kaip mūsų valia į laisvę 
silpnėja, kaip mes vis labiau pamirš
tame tikrąją vasario 16 dienos pras
mę. Daug kas mūsų bevelytų ko greičiau 
nusidanginti į tolimiausią žemės užkampi, 
iš kur jis stojiškai galėtų stebėti tą baisų
jį istorinį procesą. Dažnas net pamiršta, 
kad didžioji mūsų tautės dalis visvien yra 
pačiame tos kovos sūkuryje, kad jai kito 
kelio nėra, kad ji nesidairydama į šalis me
ta savo svorį ant fatališkų svarstyklių. 
Nors fas svoris nėra didelis, bet jeigu-vi,- 
sos tautos, nors ir pačios mažiausios, jeigu 
■kiekvienas atskiras' žmogus įsijungs į tą 
kovą, ateis laikas, kada tos svarstyklės per- 
sisvers į tą pusę, į kurią mes visi trokštame 
kad jos nusvirtų. Garbė bus tam, kuris pas
kutinis atsistos ant teisingos svarstyklių 
pusės ir kurio svoris atidarys pasauliui 
naujus ir gražius horizontus. O kas galė
tų pasakyti, kad ne mums likimas yra pa
skyręs tą garbę ir laimę, mums, kurie savo 
elgsena per pastaruosius aštuonerius metus 
vertai užsitarnavome pasaulio nusistebėji
mo ir įvertinimo.

Peržvelgus ir palyginus pagrindinius bu
vusios prieš trisdešimt metų ir dabartinės 
padėties momentus galima ir reikia pada
ryti kai kurias išvadas: 
Lietuvos istorija,

pirmiausia, visa 
kurios vienas gražiau

sių momentų buvo vasario 16 d. aktas, įpa
reigoja mus nieku būdu neužleisti to ko
vos baro, į kurį yra įjungta visa mūsų tau
ta. Antra, mes turime jausti nepaprastą at
sakomybę prieš i kraštą, kuris šiandien la
bai sunkiose sąlygose veda didvyrišką ko
vą su okupantais. Trečia, mes turime 
teisingai įvertinti esamą padėtį, ypač jos 
tarptautinę pasaulinę reikšmę ir aktyviai 
įsijungti į visų jėgų visumą, kurios šian
dien vis labiau organizuojasi bendrai ko
vai st^ bendru priešu. Ketvirta, mes priva
lome realiai įvertinti ateities perspektyvas 
ir jau šiandien pasidaryti tinkamas išvadas. 
Penkta, ' mes negalime išleisti iš akių tos 
kovos socialinio revoliucinio aspekto, jau 
šiandien aiškiai suprasdami, kad neturėsi
me daryti! tų klaidų, kurias padarėme pra-' 
eityje. Tik išpildę šias sąlygas mes galėsi
me 
ros

jaustis esą pilnateisiai ir garbingi bend- 
visos tautps koyos veiksniai.

T. V.

TAUTOS KELIU
Lugano, 1948 m. sausio 15 d.

Mielas Pone Reaktoriau,
Bus arti dviejų metų, kai kartu 

patekęs į mano rankas ir. „Minties” 
buvo spausdintas ar mašinėle rašytas. Mane nustebino pats to spausdinio pa
vadinimas: „Mintis”. „Žmonės su pretenzijomis” — pamaniau. Po to ilgai 
nebemačiau to laikraštėlio. Tik teko paskui jau laikas nuo laiko išgirsti, kad 
jis neblogai besivysiąs. Vos neseniai, Tamstos Paryžiaus bendradarbio p. R. 
iniciatyva, pradėjo tas laikraštis pastoviai mane lankyti. Tai buvo maloni man 
staigmena matant, kad jis jau tiek sustiprėjęs, jog įstengia net tris kartas į 
savaitę rodytis, teikdamas savo skaitytojams ir žinių, ir straipsnių visuome
nės ir Lietuvos klausimais, ir smagaus pasiskaitymo. Tai pagirtinas laikraš
čio leidėjų ir jo redakcijos nuopelnas. Žinoma, jei skaitančioji tremtinių 
visuomenė nebūtų palaikiusi laikraščio, jis nebūtų galėjęs taip išsivystyti. Tai 
ženklas, kad tremtinių visuomenė, nors ir sunkiose tremties sąlygose gyven
dama, supranta ir moką, vertinti savo spaudos reikšmę.

Dveji metai laikraščio gyvenime — trumpas laikas, bet mūsų tremties są
lygomis'.— pažymėtinas etapas.

Norėčiau tikėtis, kad „Minties” laikraštis laikysis ir toliau — minties 
tarnauti ištikimai savo tremtinių visuomenei, savo kankinei Tautai ir jos vals
tybinės nepriklausomybės idėjai.

Tos minties vedamas, sveikinu „Minties” laikraštį, jojo dvejų metų dar
buotei sukakus, ir linkiu jam ir toliau pasisekimo, einant Tautos keliu.

Su geriausiais linkėjimais
Tamstos

SPAUDA - LAISVES GINKLAS
Prieš dvejus metus, Vasario Sešioliktajai spausdintu žodžiu atžymėti, buvo 

išleista „Mintis”. Pirmieji jos žingsniai buvo netvirti ir nedrąsūs. Daug jai 
teko nugalėti įvairią kliūčių, kol susidarė savitą, laikraštinį veidą.

„Mintis” savo metines (šiemet dviejų metų) sukaktuves mini Vasario Še
šioliktąją dieną, mūsų Laisvės Šventės dieną. Sveikindamas „Mintį” jos dvie
jų metų sukaktuvių, linkiu jai sėkmingai ir toliau tobulėti, laikytis garbingų 
mūsų perijodinės spaudos tradicijų ir būti galingu ginklu mūsų tautos laisvės 
kovoje. . ' A. Merkelis,

Lietuvių žurnalistų Sąjungos Pirmininkas. X

SUKAKTUVINIAI MĄSTYMAI
(Vietoj pasveikinimo „Minčiai”)

Pernai, kai minėjom lietuvių knygos 400 metų sukaktį, nedideliam švabų 
mieste vėlybą rudenį buvo pasakyti žodžiai, kuriuos dabar naujom sukaktuvių 
dienom prašvitus, tegu man būna leista platesnei auditorijai paskelbti.

„Kai kiti keliasi iš karo griuvėsių — mes girdim savo žudomos tautos 
šauksmą, mes žvelgiam į rytojų kaip į neįspėjamą mįslę ir, nors nepasiduo
dant siaubui, jaučiam nuolatinių pavojų grėsmę. Ir regim — mūsų laikų 
žmogus sugriovė ne tik miestus, bet ir savo dvasią sužalojo, žmoniškumas 
kaip nelaistoma gėlė sunyko, artimo meilė, tartum visų atstumta paklydėlė, 
varoma iš namų, o baimė pasidarė europiečio riaušios kasdienybės palydovė. 
Mes klausiam — kur dingo tiesa? Mes šaukiam — kurgi ta žadėtoji žmogaus 
ir tautų laisvė? Deja, niekas nesiryžta mums Į tuos klausimus atsakyti. Viso
kių tariamų rūpesčių apie mus skelbia, bet nei vieno kilnaus ir garbingo 
mosto mes nematom. Taip slenka valandos, taip lekia dienos ir praeina metai, 
kurie mūsų tautai rašo baisų sprendimą. Mes tariamai šypsomės, mes tartum 
gyvenam, bet visa mūsų dabartinė būtis, paženklinta kruvina širdies kančia. 
Prisipažinkim, mes esam tie sūnūs ir dukterys, kurie budi prie marinamos 
motinos patalo. Kada, vai, kada parblokštosios Belaisvės gyvybė bus išgel
bėta? ...

šalta, rūsti, be pragiedrulio širdy ir bejausmėje aplinkoje yra mūsų da
bartis. Tokią neša ją visa lietuvių tremtinių bendruomenė, tokią išgyvena ją 
lietuvei rašytojai tremtiniai. Bet ar turim nusiminti? Ar galim kristi į despe
raciją ir pakrikti? Argi lietuvį gali kas nors priversti nupilenkti priespau

dai ir melui? Tai kas, kad mūsų gyve
nimas kaip sudegusio laivo griaučiai! 
Tačiau, kol mes gyvi, kol bus gyvi mū
sų vaikai — gyvas bus mūstj veržima
sis,! aukštumas, į grožį ir liepą, į for
mos ir turinio tobulybę, į laisve. 
Tačiau, beveik niekad nebuvo kitaip -I- 
visada juk lietuvių spausdintasis žodis 
stovėjo tautos kovų, rūpesčių ir siel
vartų avangarde, o to žodžio kūrėjas už

(Nukelta į 2 pusi.)
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PASAULIO LIETUVIAMS 'UvidedimtJ paradu
Tvirtas lietuvių tautos pasiryžimas ir 

palankios tarptautinės sąlygos prieš 30 me
tų atkūrė nepriklausomą Lietuvą.

Lietuvių tauta buvo jau pasiruošusi sa
vitam gyvenimui, kai su pirmuoju pasauli
niu karu sugriuvo Lietuvos laisvę varžęs 
Rytų kolosas. „Aušros” pažadinta, knygne
šių platinta susipratimo dvasia buvo apė
mus visą tautą ir sutelkus ją organizuotai 
kovai. Sulig pirmuoju laisvo apsisprendi
mo ženjdu visa tauta su entuziazmu stojo 
lemiamai kovoti už nepriklausomą Lietuvą. 
Ir ši jos valia buvo deklaruota Lietuvos 
Tarybos aktu 1918 m. vasario 16 dieną.

Neužteko deklaruoti. Iš rytų, ir pietų, įr 
vakarų kaimynai buvo pasišokę užgesinti 
atgimusios valstybės žibintą. Reikėjo nuo
savu krauju aplaistyti atgimusios valstybės 
ribas ir tik tada Lietuva buvo pripažinta 
kitų valstybių ir priimta , Tautų Sąjungos 
šeimą. Tegul amžiams bus gerbiamas var
das savanorio, Budėjusio didžiąją auką Tė
vynei! j

Po herojinių kovų atėjo energingas vals
tybės organizavimo ir kūrybos laikas, ir jis 
atskleidė valstybės pajėgumą iš 
sistoti tarp kitų valstybių ant 
singųjų tarptautinio bendravimo 
— ant teisės, taikos, neutralumo

"O valstybės viduje šis laikotarpis parodė 
tautos tvirtus nusiteikimus ir sugebėjimus 
nepalyginamu tempu 
ūkinę pažangą. Tegul 
mas ir mažiausias iš 
kuris su visa širdim 
ir ūkinį uždavinį.

Jeigu lietuvių tauta ne visose srityse savo 
kūryba spėjo įeiti į tarptautinių laimėjimų 
lobyną ir užimti jame deramą vietą, tai ne 
jos kaltė. Jos geriausias pastangas sunaiki
no tamsioji dvejopo totalizmo audra, ap
siaubusi visos Europos dangų, sulaužiusi 
tarpusavio sutartis, tarptautinę ir įgimtąją 
teisę, žmogų ir tautą pavertusi preke. Pik
tasis rytų totalizmas tebešėlsta, nesustab
domas, nesudraudžiamas. Jis užgniaužė ne 
tik Lietuvos valstybės veikimą, bet jis tebe- 
naikina dešimtimis tūkstančių mūsų brolių 
ir seserų tėvynėje ir ištrėmimo tyruose. Jis 
tiesia nagus į tremtinius. Sutelkime savo 
mintis su giliu liūdesiu prie persekiojamų 
tėvynės kaimuose, miestuose, miškuose, prie 
nekaltų aukų Urale, Sibire, Ledinuotojo 
vandenyno tundruose, jų bevardžių miestų 
kapinynuose.

karto at- 
pačių tei- 

pagrindų 
pagrindų.

kurti kultūrinę ir 
bus su meile mini- 
mažiausiųjų tautoje, 

atliko savo kultūrinį

Trisdešimtąsias Vasarjo 16 dienos meti
nes švenčiam^ dar labai niūriomis aplinky
bėmis. Bet ... mainos rūbas margo svieto! 
Demokratija jau kyla prieš tirono viešpata
vimą. Laisvei atgauti būtinos sąlygos ateis. 
Jos jau regimai artėja. Pataikavimų laikai 
jau baigės. Supratimas, kur yra tautų ir 
žmomų vergijos šaltinis, kur yra karo 
kurstytojų židinys, visuotinai auga. Ryšium 
su tuo stiprėja bei garsėja ir pasmerkimas 
Lietuvos aneksijai, kurios nuo pat pradžių 
nepripažino nei Jungtinės Amerikos Vals
tybės, nei Didžioji Britanija. Mūsų jėgos 
turi būti paruoštos ir į akciją įjungtos. 
Įjungtas kiekvieno ir visų organizuotai. Vi
si ir kiekvienas turime jautrinti pasaulio 
sąžinę, surasti naujų Lietuvai draugų ir jos 
laisvei riterių.
/ Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo 30-jų metinių dieną Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kreipiasi Į 
visus lietuvius, esančius pavergtoje Tėvy
nėje ir išblaškytus pasaulyje: nenustokite 
vilties ir ryžtumo, vieningai rikiuokitės 
Lietuvos išlaisvinimo kovai!

Broliai ir sesės pavergtoje Tėvynėje, jus 
siaubianti naktis ne be aušros. Jūsų kovos 
ir kančios yra Lietuvos prisikėlimo laidas. 
Ištvermės ir vilties!

O kad mūsų visų kovojančių jausmus, 
pastangas ir darbus patirtų broliai šiaurėn 
išvaryti! Gal stipresne viltimi pragiedrėtų 
širdis ir. jiems, kančios auką kenčiantiems!

Užjūrio broliai, jūsų duoklė didžiulė ir 
jūsų pastangos stiprėja. Jūsų jau atliktieji 
darbai įpareigoja Įtempti -jėgas 
eiles lemiamiesiem veiksmam, 
tenka ne tik politinė kova, bet 
išgelbėjimas ateities Lietuvai.

Broliai tremtiniai, kurie jau suradot 
naują laikinį prieglobstĮ — laimingai Įsi- 
kurkite, pasijauskit, nors ir veido prakaite, 
atgavę žmogaus- vardą! Saugokit savo tė
vų kalbą ir tredicijas, kad sugrąžintumėt 
laikui atėjus į tėvynę.

Tebekenčią tremties vargą ir nežinią bro
liai, dar kantrybės! Nepalūžkite, ištver
kite! y

Pasauliniu mastu aktyvėjanti demokrati
nė srovė veda tautas į santykiavimą, pa
grįstą teise ir teisingumu. Ji grąžins ir Lie
tuvai laisvės dienas. Ji parves išblaškytuo
sius tautos sūnus ir dukras i tėvų žemę.

Vardan Lietuvos su nauju pasiryžimu į 
teisingą kovą! ' v

mątau išspaus- 
on democratic 
d. Lietuvos ne- 
Leidinys anglų

RAŠO MYKOLAS BIRŽIŠKA

ir suglausti 
Jūsų daliai 
ir tremtinių

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO.KOMITETAS 
Trerjityje, 
somybės

1948 m. vasario 16-ąją — Lietuvos nėpriklau- 
atstatymo paskelbimo 30-jų metinių — dieną.

Ant mano stovyklinio stalo guli leidinys, 
kurio pirmame puslapyje 
recreation independent 
dintą 1918 m. vasario 16 
priklausomybės skelbimą.
kalba tad ir skelbimą skaitau jau angliš
kai išverstą:

The Lithuanian Council . . . declares of 
grounds organizad Lithuanian State with 
Capital of Vilnius and that state separa
ting from all relations of states, that were 
with other nations . . .

Taigi Lietuva nepriklausoma nuo Mas- 
kolijos, Lenkijos ir tos pat Vokietijos, kuri- 
tuo metu (1915—18 m.) laikė mūsų kraštą 
sunkioje okupacijoje. Lietuva su sostine 
Vilnium, kuriame tat ir skelbiama. Ne at
sitiktinai Vilniuje, kaip nežinia dėl ko tvir-\ 
tina S. Sužiedėlis „Mūsų kalendoriuje 1948 
m.“ p. 33 („Lietuva tarp dviejų karo vė
trų“), bet kaip tik 'sąmoningai, nuo pat 
1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo tautinei 
lietuvių vadovybei' didiesiems tautiniams 
suvažiavimams ir žygiams parenkant Vil
nių kaip istorinę ir tautinę mūsų sostinę. 
Čia gi ir 1917 m. Lietuvių Konferencija bu
vo sušaukta, ir Lietuvos Tarybos būstinė 
ne kitur kur buvo- parinkta. Lietuvos nė- 
priklausomybę Vilniuje- skelbti ypačiai bu
vo svarbu, nes jau ir vokiečių valdžios 
agentai-žumalistai, politikai, net* meno 
istorikai įtartinai žymėjosi sau, iš dalies 
skelbė ir riemažai ateičiai slėpė imperia
listinėms Užmačioms panaudoti kas Vilniu
je buvo1 ar tik jiems atrodė esą „vokiškos 
kilmės“, ir lenkų politikai šaukė apie savo 
tautos teises į „polskie Wilno“, neslėpdami 
nė savo unijistinių apetitų ir visai Lietu
vai, ir- maskoliai, tebesisakė grįšią į mies
tą, kurį per 120 savo valdymo metų vis 
stengėsi paversti „russkaja Vilna“, ir net 
gudai „Vilnią“ kėlė savo sostine.

Taigi: netoli Gedimino kalno, — netoli 
Katedros aikštės ^susijusios su Algirdo ir 
Kęstučio, jųjų laidojimo atminimu, — ne- 
tųji mužikėlio Stuokos statybos katedros 
su Vytautu Didžiuoju ir Šventu Kazimieru, 
su garsiais kun. Trinkūno pamokslais, — 
čia pat prie' buv. Radvilų ir Chodkevičių 
rūmų — prie pat akademinės šv. Jono 
bažnyčios, kur iškalbingasis Sirvydas grau
dino lietuvių širdis, — ten pat ir Akade
mijos-Universiteto mūrai su Kojelavičiais 
ir Pačebutais, Mickevičiais ir Stanevičiais, 
Daukantais ir Valančiais, j kiek toliau 
Rotušės aikštė, kur 1794 m. sukilę vilnie
čiai korė Lietuvos išdavikus, — neperto- 
liausia ir Lūkiškio aikštė, kur 1863-64 m. 
maskoliai žudė Sierakauskį, Kalinauskį ir 
kitus kovotojus dėl Lietuvos nepriklauso
mybės, o vėliau Teismo Rūmuose 1893-94 
m. smerkė ir baudė kražiečius, — netoli

taip pat ir Miesto salė, kur vyko Didysis 
Vilniaus Seimas, — bemaž čia pat ir Pran
ciškonų mūrai prie šv. Mikalojaus bažny
čios, Vilniaus lietuviškojo atgijimo centras 
su lietuviškąja klebonija, savitarpiečių 
draugija, ir pirmąją lietuviškąją vilniečių 
mokykla ir garsiaja Lietuvių Mokslo Drau
gija, — kiek tolėliau pirmoji lietuviškoji 
gimnazija, — Lietuvių Draugijos dėl Karo 
Nukentėjusiems Šelpti Centro Komitete, 
'aname „Didžiajame Komitete“, išgar
sėjusioje tautinės lietuvių kultūros ir 
politinės nepriklausomybės „Vilniaus kal
vėje", tą dieną suėjo 20 Tarybos narių, ku
rie stovėdami ir susikaupę išklausė vyriau-ne

Prof. Mykolas Biržiška 
Nepriklausomybės akto dalyvis

/ * Penčylos piešinys

šio amžium (66-mečio) dr. Jono Basanavi
čiaus paskaitytą Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo tekstą, kurio kiekvienas žo
dis prieš tai daugely Tarybos posėdžių ir 
tarpusavio pasitarimų jau buvo apsvars
tytas ir nustatytas, ir visi iš eilės, stengda
miesi prisilaikyti abėcėlinės pavardžių 
tvąrkos, pasirašė. Plunksną pasirašyti davė 
ir paskiau atsiėmė šios valandos atmini
mui išsaugoti bene kun. Povilas Dogelis, 
Komiteto sekretorius, kitais metais drauge 
su kun. Mečislovu Reiniu ir kun. Juozu 
Vailokaičiu bolševikų iš to pat Vilniaus iš
vežtas Smolensko kalėjiman.

Vasario 16 d. akto dalyviai gerai suprato 
jo istorinę reikšmę, griežtai perbraukdami 
rhaskolrr et į ir jo padarinius ir vėliai suriš- 
dami ši Jo nutrauktas valstybinio Lietuvos 
gyvenimo grandis. Kiekvienas jautėsi ne 
tik atlikęs čia svarbiausią savo gyvenimo 
žygį, bet ir esąs už jį prieš savo tautą at
sakingas. Kad ir nežinojome, kaip greit ir 
kokiomis aplinkybėmis mūsų aktas bus 
realizuotas, tik istorijos Rubikoną peržen
gę neabejojome, jog nei Lietuvai nei mums 
atgal kelio nebėra.

Apie savo asmens likimą, greičiausiai, 
nebūsime tuomet galvoję, o jau tikriausiai 
nesijautėme savo tarpe turį čia du busi
muoju Lietuvos Respublikos prezidentu 
(Antaną Smetoną ir Aleksandrą Stulginskį), 
apie 12 busimųjų ministerių, vieną besi
mąjį vyskupą (Justiną Staugaitį). Kas be
būtų atspėjęs, jog tik ketvirtoji jųjų dalis 
(Basanavičius, Šernas, Petrulis, Banaitis ir 
Narutavičius) temirs Nepriklausomai Lie
tuvai svetimųjų dar nesant vėliai paverg
tai, bet čia kad ir Basanavičius vienintelis 
ligi šioliai iš Tarybos narių tarpo turėjo 
laimės mirti Vilniuje, o dgr lygiai vasario 
16 d., tačiau jam mirštant 1927 m, Lietu
vos sostinė tebebuvo dar svetimose ranko
se, o susigiminiavęs su Juozapu Pilsudskiu 
Stanislovas Narutavičius alsėdiškis, bajo
riškai lenkiškos kultūros demokratas, ne
bepakeldamas įtemptų lietuviškai lenkiškų 
santykių nusišovė Kaune apie 10 metų te
praėjus po to, kai jo brolis Gabrielis, Pil
sudskio pastatytas Lenkų prezidentu ir vos 
savaitę Varšuvoje juo teišbuvęs,'lenkų bu
vo nužudytas. Kuris Tarybos narių būtų 
atspėjęs, koks baisus likimas ištiks ir abu
du pirmuoju Lietuvos prezidentu ir dau
gelį jo draugų ministerių: Bizauską, Dovy
daitį, Klimą, Malinauską, Mironą! ... Ir 
koks dar bus likimas mūsų vis audrin- 
gesnėje gadynėje tebegyvų daj išlikusiųjų 
iš mūsų tarpo, kas čia gal pasakyti?

Tačiau viena aišku: Lietuvos nepriklau
somybė tegalėjo ir tegali būti įkūnyta tik
tai kovos keliu, kas neišvengiamai yra su
siję su aukomis. Statydama tautą J tą ke
lią, tad ir reikalaudama iš jos. tam pasiau
kojimo, pati Lietuvos Taryba turėjo ir te
beturi duoti aukų dar ir iš savo tarpo. Ta
tai ne gamtos ištiktukai, tik socialinės mo
ralės plieninis istorinis dėsnis!

Sunki buvo kun. Dogelio plunksna, kuria 
dvidešimt istorijos likimo pastatytų vyrų 
gavo pasirašyti svarbiausią naujosios Lie
tuvos istorijos aktą. Pasirašėme — ir kad 
koks dar bus likimas mūsų vis audria- 
tarybininkų likimas, tebūnie jis kitiėms tik 
akstinu dar tvirčiau ir ryžtingiau žengti 
tuo keliu, į kurį stojome vasario 16 d.

'PadioracinĮd laidkad ’
LIETUVOS NEPSIKLAUSOMYBES
30 METU SUKAKTIES PROGA

SUKAKTUVINIAI MASTYMAI

Broliai ir Sesės Kristuje!
Šių metų vasario šešioliktoji išsiskiria iš vi

sos eilės kitų mūsų Nepriklausomybės šven
čių. Šiandien sukanka lygiai trisdešimt me
tų, kai Apvaizdos sprendimu mūsų Tauta 
prisikėlė laisvam ir nepriklausomam gyve
nimui. Tiesa, jis vėl yra sutryptas, kaip ir 
seniau. Bedievė tauta sustabdė mūsų vals
tybės istoriją. Tačiau nors būdami pavergti 
ir naikinami, nors išblaškyti po visą pa
sauli ir nerasdami vietos plačioje mūsų že
mėje, mes žinome, kad nenustojome tei
sės į senąją savo Tėvynę. Mes ir toliau pa
siliekame ištikimi savo krašto vaikai.

Dievo įkvėptas poetas yra pasakęs: „Vi
sos Tavo sukurtos tautas ateis Tavęs-pa
garbinti, Viešpatie” (Ps. 85, 8). Paaiškin
damas šiuos žodžius, popiežius Pijus XII 
pastebi: „Žodis ateis čia anaiptol nereiš
kia iškeliavimo, išpilietinimo, perkilnojimo, 
kurį vykdo viešoji valdžia ar žiauri aplin
kybių prievarta ... Jis nereiškia atsisaky
mo išganingų tradicijų, senovinių papročių, 
nuolatinio ar bent ilgus metus trunkančio 
atsiskyrimo vedusiųjų, tėvų ir vaikų, bro
lių, giminių ir draugų. Jis nereiškia paže
minančio žmogaus pavertimo mase”. Ir po
piežius priduria, kad „žmogus, kokio jo 
Dievas nori, ir kokį jį Bažnyčia apglobia, 
negali be savos žemės ir be savų tradicijų 
jaustis tvirtai įsišaknijęs erdvėje ir laike” 
(Ansprachen Papst Pius XII. 236 p. Ham
burg 1946). Savo žodžius Pijus XII užbai
gia puikiu šventojo Augustino posakiu: 
Viešpaties pagarbinti tautos „ateis, ne savo 
sodybas palikdamos, bet savo sodybose 
tikėdamos”. Taip ir mes! Nors būdami iš
rauti, pasiliekame tvirtai tikėdami savo so
dybose. Mes laikome savo praeitį nepasi
baigusia ir nenuirūkusia. Mūsų Valstybė, 
sužalota praktiškai, gyvena nepalaužta ne 
tik mūsų, bet ir viso teisingo pasaulio są
monėje. Todėl ši sukaktis yra tikra su
kaktis, i gili savo prasme ir, mus stiprinanti 
savo verte.

Susitelkime ta3 valandėlę ir pažvelkime, 
kaip atrodo praeitas mūsų Valstybės gyve
nimas Amžinojo Dievo akivaizdoje. Kas mes

gy-
Ji 

ne- 
že- 
sa-

buvome šį tridešimtį metų: Marija, at
vira širdimi klausanti Viešpaties žodžių, ar 
Morta, uoliai atsidėjusi namų apyvokai?

Tauta, mano Broliai ir Sesės, gali gyventi 
ir be valstybės. Tačiau tokiu atveju jos 
venimas būtų netobulas ir neatbaigtas, 
būtų tarsi grūdas, prislėgtas akmens ir 
galįs savo gyvybės išskleisti viršum 
mės. Todėl kaip kiekvienas želmuo visa
vo jėga veržiasi į paviršių, taip kiekviena 
fauta veržiasi į valstybę. Valstybė virsta 
tautas žemiškuoju idealu. Tauta turi pri
gimtų teisę savą valstybę kurti ir ją išlai
kyti., Kas šios teisės nepripažįsta ar ją lau
žo, nusikalsta prigimčiai ir pažeidžia Va
lią To, kuris prigimtį yra sukūręs.

Taigi ir mes jau nuo „Aušros” laikų — 
ir net prieš juos — dėjome didelių pastan
gų savai valstybei atstatyti. Tai buvo tau
tinės mūsų prigimties balsas. Dar daugiau 
— prigimties reikalavimas. Juk Lietuvių 
Tauta, turėjusi praeityje didelę valstybę, 

•seniai jau buvo pribrendusi nepriklausomam 
gyvenimui. Tiktai šimto su viršum metų 
svetimųjų priespauda prislopino aną lietu
viškąjį balsą. Bet atėjo eilė garbingų vyrų 
bei moterų ir netrukus vėl atgaivino tauti
nę bei valstybinę mūsų sąmonę. Mirusi ji 
nebuvo, ji buvo tik užguita, 
laikraščių leidėjai, knygnešiai 
politikai ir visuomenininkai; 
kooperatyvų steigėjai — visi 
grindus lietuviškajai Valstybei
Viešpaties Apvaizdai laiminant, pastangos 
buvo apvainikuotos 1918 metų vasario še
šioliktąją dieną — Nepriklausomybės Aktu. 
Valstybė mums buvo pats didžiausias rū
pestis. Jai mes negailėjome nieko — net 
rinktinių savo vyrų gyvybės. Ji turėjo būti 
mūsų laisvės gynėja ir giliausių mūsų ilge
sių lenkintoją.

Bet šitame susižavėjime, mano Broliai, 
mes nepastebėjome, kad valstybė, kaip ir 
visi kiti žmogaus padarai, lengvai gali pa
tekti į klystkelius ir išsigimti. Žemiškoji 
valstybė yra neatpirkta. Ji reikalinga yra 
Kalvarijos Aukos ir Sekminių Ugnies, kad 
išsilaikytų tikroje savo paskirtyje. Be šios

Lietuviškųjų 
ir rašytojai; 
mokyklų ir 

jie tiesė pa- 
atsigauti. Ir,

Aukos ir bė šios Ugnies ji greitai virsta 
„Senojo Testamento leviatanu, kuris viską 
apvaldo, nes beveik viską pasigrobia” (Pi
jus XII, op. cit. 239 p.). Iš tikro, prieš šį 
karą neviena valstybė Europoje ir kituose 
pasaulio kraštuose buvo atėmusi žmogui 
laisvę savarankiškai mąstyti. Ji buvo pa
vertusi jj priemone klasių kovai vesti, ra
sei plėsti ar politikų sumanytai idėjai vyk
dyti. Ji buvo sukūrusi tiesiog demoniškų 
priemonių naikinti tiems, kurie jos nuožiū
ra buvo nenaudingi ar priešinosi jos rei
kalavimams. Ji griovė šeimos gyvenimą, 
skatindama prieauglį šalia moterystės. Ji 
pavergė laisvas profesines organizacijas, su
varydama visus į valstybines. Ji ardė reli
gines bendruomenes, vesdama prieš jas pik
tą propagandą ir versdama iš jų išstoti sa
vo partijos narius. Ji kišosi į mokslo tyri
nėjimus ne tiesos, bet politikos vardan. Ji 
nustatinėjo net menams stilių, palenktą val
dančiųjų skoniui. Žmogus, pastebi Pijus XII, 
valstybei „gali aukoti turtą ir gyvybę, bet 
niekados ne Dievo atpirktąją sielą” (Reden 
und Enzykliken Papst Pius XII., 157 p. 
1946). Tuo tarpu ši stabmeldiškoji valstybė 
kaip tik reikalavo sielos. Ji norėjo, kad jai 
priklausytų visas žmogus.

Džiaugdamiesi turime pasakyti, kad lie
tuviškoji Valstybė išvengė šitokio iškrypi
mo. Dievo vietoje ji nebuvo pastačiusi nei 
klasės, nei rasės, nei kurio kito stabo. Vis 
dėlto reikia pripažinti, kad šituo keliu ji jau 
buvo bepradedanti žengti. Tiesa, ji tai da
rė labai iš lėto ir apibrėžtai. Tačiau pati 
linkmė buvo pasirinkta jau pavojinga. Tau
tos gyvenime jau buvo pradėta ieškoti ne 
tiek Dievo Karalystės ir Jo teisybės, kiek 
valstybės ir žemiškųjų jos reikalų. Tikėta, 
kad jie vieni gali padaryti mūsų Tautą lai
mingą. Bet šiandien, stovėdami prieš tota- 
listinės valstybės griuvėsius, apšlakstytus 
ašaromis ir krauju, ryškiai jaučiame, kokios 
gilios prasmė turi psalmės žodžiai: „Jei 
Viešpats nesaugos miesto, veltui budi jo 
sargas” (Ps. 126, 2). Valstybinės priemonės 
yra reliatyvios ir gali būti labai pavojin-

(Nukelta į 15 pusi.) *

(Atkelta iš 1 psl.)
laisvą ir nepriklausomą lietuvišką pasisakymą ėjo ir šiandien tebeeina J tremtį, 
į skurdą, eina mirti į Sibiro vergų stovyklas. Tai Golgota, bet tame ir atsi- 
laisvinimo vandenys... ■ , ,

Jeigu tai suprantam, tai nereikia šovinizmo, tik reikia šiltesnio spindulio 
trykštančio iš mūsų širdžių. Zinokim, kad yra paukščių su gražiom plunksnom 

' ir kitur, bet vieną kartą įsisąmoninkim, kad pirmoji vieta mūsų šir
dyse savo kultūros vertybėm! Tokis sąmonės nušvitimas, tokis 
įsipareigojimas atneš daug šviesos ir tiesos į mūsų gyvenimą, ir, tikras esu, 
mes rasim bendrą žodj ten, kur šiandi en jo nerandam. Taigi ir dabar mini
ma mūsų kultūros šventė — tegu 
šventė, bet lai ji būna mūsų ryžto, 
monstracija. Ir dar labai norėtųsi, 
ištverti, jokiam blogiui ir niekada 
visom jėgom, sujungtam širdim kovoti dėl savo tanios kultūros .

Kai dabar aš galvoju apie kitą didelę (lietuvių tautos šventę — apie Lie
tuvos Nepriklausomybės 30-ties metų sukaktį — prieš akis aš regiu daugybę 
vaizdų, džiaugsmingų ir liūdnų, o mintys viena kitą pralenkia, bet abejoju 
ar prie pasakytų žodžių šiandien dar teikia ką nors pridėti. Žodžiai gali būti 
kiti, bet rūpesčiai liks vis tie patys ir viltis vis tokia nepalaužiama ... To
dėl tas šventės proga tik sveikinimus prijungsiu Kolegoms Rašytajam ir vi
siem tiem, turie tiki lietuvių literatūros grožį, tiki jos Genijų. Rašytojai 
tegu niekad nepamiršta, kad jie, rašytojai, (kokiuose nūdienos bandymuose be- 
atsidurtų), o jų draugai tegu gaivina ir stiprina jų pastangas. Pavasaris su
grįš, ir žiemkenčių auksą tikrai parveši m į tėvų aruodus. a.

Kas kita — laikraščio sukaktis. Du laikraščio gyvenimo metai tremty kie
tas vargo kelias. Ir kelias didelio atsakingumo. Laikraštis ne tik teikia žinias, 
bet ir kuria. Jis ne tik informuoja, bet ir nagrinėja ir tiria. Todėl šiom die
nom laikraščio uždaviniai itin dideli ir painūs. Tai ne darbas sielininko, 
plukdančio mišką ramia ir sureguliuota upe. Tai kelionė per verpetus ir ak
menų slenksčius. Reikia akylumo ir atsargumo, nes apvirsti labai pavojinga, 
apvirtus galima suteršti vandenį, kurį daugelis taip godžiai geria. Ypačiai tie 
pavojai sukasi aplink kultūrinio gyvenimo vertinimą bei aptarimą. Nesimėty- 
kim akmenim ir neskėtriokim vėzdais, nes tai, atleiskite man, nesubrendusių 
bernų darbas. Ir neleiskim pavydo ožiui ragų auginti! Žinoma, bendradarbių 
galvose gali atsirasti visokių sprendimų, bet kiekviena redakcija privalo tu
rėti 
bus

nėra, kaip turėtų būti, mūsų džiaugsmo 
nepalaužiamos valios ir susitelkimo de- 
kad ji būtų mūsų priesaika — nepasiduoti, 
šioj gyvenimo pelkėj nenusilenkfi ir ...

savo kulfuringą A š, savo aiškią ir nesuktą liniją. Kai to 
labai daug laimėta, nepaprastai daug atsiekta.
Manau, esu teisingai suprastas — tai nebuvo pamokslai ir 
tik buvo mintys, kai ir vėl apie daug ką mąstant, sulaukę 

dienų. Konkrečiai kalbant, „Mintis” yra parodžiusi daug gražių 
atsiekusi džiuginančių laimėjimų. Aš 
jos vardą įrašytų į lietuvių spaudos 
reikia šovinizmo, niekur jo nereikia, 
iš mūsų širdžių ...

pasieksim

tai
pamokymai, 

sukaktuvinių 
pastangų ir 

nuoširdžiai linkiu, kad ponai redaktoriai 
istoriją gražiausiom raidėm. Bet ... ne
tik reikia šiltesnio spindulio, trykštančio

Stasys Santvaras, 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Pirmininkas.
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Nepaprastai sunki padėtis, kurion pasta
rasis karas nustūmė mūsų tautą ir Lietu
vą o taip pat miglotos perspektyvos at
gauti valstybinę nepriklausomybę, savaime 
prašo sugretinti tą kelią, kuriuo prieš tris
dešimt metų tą nepriklausomybę, buvome 
atstatę, sn tuo kelio gabalu, kuris užsibai
gė jos praradimu, — ir paklausti save: ar 
nebūtų galima iš to pasisemti patyrimo 
mūsų naujai kovai dėl laisvės?

DAUGIAU NEI KUNIGAIKŠTIŠKA 
DATA!

Vasario 16-ji šiandien sudaro mums 
brangiausią, Lietuvos . Nepriklausomybės 
simbolį. Jaunosioms mūsų tautos kartoms 
ta data prilygsta didiesiems įvykiams, ko
kių žino Lietuvos istorija iš savo žilosios 
praeities. Jaunojo lietuvio sąmonėje ta da
ta jau atspini, kaip koks Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis ar koks nors šio pastarojo 
garsus karo žygis bei laimėtas didelis mū
šis dėl Lietuvos laisvės ir garbės, nors nuo 
vasario 16-sios akto tėra praėję vos 30 me
tą, taigi dar net nepraėjo vienos genera
cijos laikotarpis.

Kalbamoji data mums dabar pasidarė 
dar reikšmingesnė, kaip pirmiau, nes vi
si vienodai jaučiame ir suprantame, kokį 
nepaprastai didelį nuostolį esame patyrę, 
kaip tauta, netekdami to, kas mums buvo 
Ir tebėra brangiausia: valstybinės nepri- 
Hsusomybės. Tai natūralu, nes žmogaus 
jan yra tokia ypatybė, kad jis jam brangų 
daiktą labiausiai įvertina tada, kai yra jo 
nustojęs.

VIENAS ATSIMINIMAS Iš „NEPRI
KLAUSOMO“ VILNIAUS.

Tačiau, jei atidėtume šį patriotinį jaus
mą į šalį, turėtume sau pasakyti, jog vasa
rio 18-ji anuomet dar nereiškė jokios fak
tinės Lietuvos nepriklausomybės. Kaip ji 
tada atrodė iš tikrųjų, vaizdžiai parodys 
šis mažas atsitikimas, kurį teko išgyventi 
pačiam šias eilutes rašančiajam. Tuo metu, 
kai Lietuvos Taryba skelbė minėtąjį svar
bą politinį aktą, aš buvau pakeliui iš Ru
sijos į Lietuvą, kaip vienos lietuvių dele- 
gadjos narys, pasiųstas slapta per rusų vo
kiečių frontą Į Vilnių pranešti Lietuvos 
Tarybai, ką lietuviai tremtiniai ano, t y. 
I-jo D. karo metu, nuveikė Rusijoje Lie
tuvos klausimu. Prasiskverbus laimingai 
pro rusų užtvaras ir perėjus į vokiečių 
puse, mūsų delegacija tikėjosi kad bus vo
kiečių traktuojama su visu respektu, kaip 
pridera tokiais atsitikimais. Juk turėjome 
formalius įgaliojimus, kad esame deleguo
ti į Lietuvos Tarybą, velkančią Vilniuje ir 
vokiečių pripažintą.

Ta mūsų iliuzija bematant subiro, kai 
pasiekę Polocką buvome atsakingo vokie- 
8ą kario, vadovusio tam fronto barui, kur. 
mes atsidūrėme, pakeltu balsu iškoneveik
ti, kad išdrįsome paprašyti leidimo ir su
sisiekimo priemonės greičiau Vilniui pa
siekti. Kadangi tokio leidimo negavome,

•y t

vienu balsu

1918 s,
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lenintelė lietuvių tautos atstovybė, retodanoa 

ir lietuvių Vilniaus konferenci jo: 
pigaėjo nėn. 18-23 d. 1917 melais,skelbia atstatanti nepriklav-

, Lietuvos Taryba savo posėdyje' vasario 16 d., 1918 m

kreiptis; į Rusijos,Vokiętijos ir kitų valstybių vyriausybės 6iuo
Mrąlškisu:
KrMį Lietuvos Taryti

pripažintąja tautų apsisprendimo teise
|lariau

iiąą deaokfatiniais pamatais sutvarkytų Lietuvos valstybę su sostine

iė tai .i......;...;........ 
priklauąOBų Lietuvos valstybę.

■ - ■ ■

*» Ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
A : ->:■ ■ ■ \ \ ? : ■? .'
«»«< galitea graičiap Bušauklaa steigiamasis seimas.demokratiniu'budn
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. Lie lovos Taryba praneid.asm.-. api
^rt«usyb»jįpraėo pripaiįnt! r. e j

NEPRIKLAUSOMYBĖS IDĖJŲ ŠVIESOJE
KOVA DĖL MUSU TAUTOS LAISVĖS EINA TOLIAU 

BET DRISKIM ĮVERTINTI NUEITĄ KELIĄ IR PASIMOKYTI iŠ JO

RASO KAZYS ŠKIRPAtai yrėmės toliau nelegaliai, kaip tariami 
paprasti lietuvių tremtiniai, grįžtą į savo 
kraštą. Deja, Daugpilyje patekau ant kil
pos. Vietoje Vilniaus atsidūriau Daugpilio 
tvirtovėje, kur buvau išlaikytas apie sa
vaitę laiko ir, kaip buvęs rusų karininkas, 
kone buvau išsiųstas į nelaisvę Vokieti-
jon . . .

Iš tos kilpos pavyko išsinerti delegacijos 
nariui neįprastu būdu: išsislapstant tvir
tovės landynėse nuo išvežimo į Vokietiją 
ir papirkus vieną sargybinį, kad nelega
liai palydėtų pro tvirtovės vartus į nelies
tą .. . Kada po poros savaičių gaišto pa
galiau kovo 20 dieną pasiekėme Vilnių, 
galėjome savo akimis įsitikinti, jog atsi
dūrėme ne nepriklausomos Lietuvos sosti
nėje, bet tokiame pat vokiečių okupuota
me mieste, kaip Polocke, keliolika kilo
metrų nuo paties fronto.

remtis tik Lietuvos'interesais!
Jei Lietuvos Taryba, su kuria mūsų de

legacija tuojau suėjo į kontaktą, būtų vei
kusi ne ano, bet šio pastarojo karo metu, 
tai neabejoju, jai, šalia jos tikrojo vardo, 
dar būtų buvę prisagstyta įvairių kitokių 
etikečių. Bet tai buvo prieš 30 metų, kada 
šmeižtas dar nebuvo taip virtęs legaliu po
litinės kovos įrankiu. Lietuvos Tarybos pa
sirinktasis kelias siekti Lietuvos nepri
klausomybės santykiaujant su vokiečiais 
nebuvo populiarus antros kariaujančios pu
sės akyse, bet jis buvo lietuviškas ir rea
lus. Jis nesirėmė jokiais skambiais paža
dais apie tautų išlaisvinimą, kokių ir anuo
met nestigo iš tų valstybių pusės, kurios 
buvo toli nuo mūsų krašto ir kurių intere
sas buvo pakurstyti įvairias tautas ir val
stybes, kad pagelbėtų nugalėti priešą vo
kietį. Tačiau Lietuvos Taryba rėmėsi vien 
Lietuvos interesu. Ji pirmiausia rėmėsi 
tais faktoriais ir išnaudojo tas aplinkybes, 
kurios lėmė mūsų krašto likimą betarpiš
kai.

Siekdama užsibrėžto tikslo, Lietuvos Ta
ryba, kaip žinoma, nesusvyravo 1917 me
tais duoti vokiečiams toli siekiančių pa
žadų — įvairių konvencijų su Vokietija 
forma, — kad šią patarąją sudomintų Lie
tuvos klausimu. Tai nebuvo joks lietuvių 
meilės vokiečiams arba Tarybos narių 
„germanofiliškumo“ pasireiškimas. Nei to, 
nei kito lietuviai niekad nėra turėję ir tu
rėti negali, kaip tauta, sudėjusi tiek daug 
kraujo aukų žiauriose kovose su kryžiuo
čiais ir aplamai su vokiečių ekspansija į 
Rytus. Minėtieji pažadai buvo padaryti no
rint išgauti iš Vokietijos, kaip didelio kai
myno, Lietuvos nepriklausomybės pripaži
nimą. Buvo tikimasi, kad po to būtų lerig- 
viau gauti tokį pripažinimą ir iš kitų kai-

mynų, išnaudojant jų interesų susidūrimą 
Lietuvoje su vokiečių interesais.

MORALINE AKTO REIKŠME
Kada karas Rytuose baigėsi ir užsimezgė 

tarp Vokietijos ir Rusijos, tapusios bolše- 
vistine, taikos derybos Lietuvos Brastoje, 
Lietuvos Taryba šią naują aplinkybę tuo
jau išnaudojo, pajutusi, kad rusai stato rei
kalavimą vokiečiams dėl lietuvių tautos 
apsisprendimo. Todėl Taryba galėjo ryž
tis nusikratyti jos seniau duotu pažadu 
pasirašyti su Vokietija įvairias konvenci
jas ir siekti pilnos valstybinės nepriklau
somybės. Tai buvo padaryta 1918 m. va
sario 16 dienos nutarimu, kurio 30 metų 
sukaktį dabar čia atžymime.

Negalima pasakyti, kad tas nutarimas 
būtų buvęs nukreiptas prieš Vokietiją, kaip 
kaimyninę valstybę. Formaliai jis net ne
paneigia pažadų pasirašyti konvencijos su 
Vokietija. Jis tik atidėjo šį klausimą spręs
ti busimajam Lietuvos Steigiamajam Sei
mui, t. y. galutinai nustatyti Lietuvos san
tykius su kaimynais. Tačiau vokiečiai ta
me nutarime įžiūrėjo revoliucinį aktą iš 
kad Lietuvos Taryba tokį skelbimą buvo 
minėtų konvencijų. Todėl paskelbtosios 
Lietuvos nepriklausomybės nepripažino, o 
laikraščius, kur vasario 16 d. nutarimas 
buvo išspausdintas, vokiečių cenzūra tuo
jau konfiskavo. Bet lietuvių tauta patyrė, 
Lietuvos Tarybos pusės, siekiantį išvengti 
padariusi, ir nuo to momento vokiškasis 
okupantas buvo bejėgis išrauti iš lietuvių 
sielos tikėjimą, kad Lietuvos valstybinė ne
priklausomybė bus atgauta.
NESITIKĖJOME svetimųjų malones

Tada vokiečiams 1918 metų pavasarį, 
nors ir labai vylėsi, pradėjo nebesisekti 
Vakarų Fronte, Lietuvos Taryba susiląukė 
palankesnių aplinkybių toliau Lietuvos 
kiaušiniui stumti pirmyn. Pasidarė įma
noma statyti vokiečiams reikalavimą, kad 
perleistų patiems lietuviams krašto val
dymą.

Pagaliau, kada vokiečiams pasidarė 
aišku, jog karą Vakaruose pralaimi, jie 
sutiko leisti Lietuvos Tarybai sudaryti pir
mąją Lietuvos vyriausybę. Be to, pavyko 
gauti Vokietijoje didesnę paskolą. Lietu
vos valstybės atstatymas iš politinių dis
kusijų su okupantu galėjo būti išvystytas 
į praktinę kūrybą: buvo galima įsigyti 
ginklų ir suorganizuoti savo kariuomenę, 
kaip laidą atgautai Lietuvos nepriklauso
mybei apginti nuo rusų ir lenkų ir vėliau 
net išvaryti pačius vokiečius, kiek jų dar 
buvo likę Lietuvoje, Bermonto Avalovo 
dalinių skraiste prisidengus kovai su bol
ševizmu.

Ši visa politika, nevengiant santykių su 
vokiečiais ir išnaudojant jų pagalbą, kiek 
tai buvo praktiškai įmanoma ir Lietuvai 
naudinga, anuomet neišvengė priekaištų ir 
įtarinėjimų iš Lietuvos nepriklausomybės 
nedraugų. Ypač piktą propagandos akciją 
buvo išvystę visur užsieniuose lenkai, ku
rie stengėsi Lietuvą prijungti prie Lenki
jos. Buvo, deja, atsiradę ir iš pačių lietu
vių tarpo keli politiniai veikėjai, kurie 
tikėjosi pasiekti Lietuvos nepriklausomybę 
vien per kąrą laimėjusių valstybių ma
lonę. Tačiau tada visa mūsų tauta vienin
gai suprato, jog būtų klaida pasitikėti sve
tima malone, ir kad tokią vertybę, kaip 
laisvę ir valstybinę nepriklausomybę, teį- 
manoma pasiekti vien kovos ir pasiauko
jimo keliu, — nepabūgstant, jei reikalinga, 
nepopuliarių politinių laviravimų ir aktų.

Kelias, kuris anuomet buvo nueitas, 
buvo gyvenimo vėliau patvirtintas, kaip 
teisingas. Kada Lietuvos nepriklausomybė 
faktiškai jau buvo atstatyta, ją pripažino 
ne tik didieji Lietuvos kaimynai, bet ir vi
sos kitos valstybės, iš pradžios de facto, 
o po to ir de jurdį išskyrus Lenkiją. Ji 
pripažino ,Lietuvą de jure paskutinioji, 
būtent, tik po 1938 m. kovo 19 d. ultima
tumo, kada šiuo neišmintingu aktu ji nieko 
nelaimėjo.

PRIE LEMTINGO POSŪKIO
Visai kitokiu keliu Lietuvos politika bu

vo pasuktą akivaizdoje šio paskutinio karo. 
Jis iš pagrindų skiriasi nuo anksčiau api
būdintosios, būtent tuo, kad šį kartą buvo 
aplamai nuo bet kokio laviravimo tarp ar
timiausiųjų kaimynų susilaikyta, kad kokiu 
nors būdu neužtraukus ant Lietuvos šešė
lio dėl neutraliteto. Niekas neišdrįs tvir
tinti, kad ši politika nebūtų buvusi iš Lie
tuvos pusės nuoširdi. Bet ji buvo perdaug 
idealistinė ta prasme, kad skyrė pasitikė
jimo Lietuvos kaimynais, kurie to nebuvo 
verti. Ji nebuvo reali, nes stengėsi numa
tyti iš anksto nenumatomą dalyką: kaip 
galėtų išsivystyti ir kuo užsibaigti prasi
dėjęs karas?...
DRAMATIŠKOS PROGOS IR RŪSČIOS 

IŠEITYS
Kaip žinoma, rezultatai buvo liūdni: 

Lietuvos kaimynai, Rusija ir Vokietija, iš
naudodami mūsų politinį pasyvumą, su
davė smūgį Lietuvos nepriklausomybei 
pirmiau, negu mes tai pajutome patys. 
1939 m. rugpjūčio 23 dienos rusų vokiečių

Alinisteris Dr. J. Šaulys — nepriklausomybės akto dalyvis (tarptautinėje 
skautų stovykloje).

slaptu susitarimu Lietuva buvo perduota į 
Vokietijos interesų sferą.

Kitas smūgis užtrauktas susilaikymu 
nuo žygio J Vilnių, t. y. šios mūsų istorinės 
sostinės ir Vilniaus krašto apsaugojimo nuo 
rusų užgrobimo, kada paaiškėjo, jog Len
kija nebeįstengia tos srities apginti. Už
grobdami trečdalį Lietuvos teritorijos su 
pačia Vilniaus sostine, rusai įsigijo 
stiprų argumentą reikalauti, kad vokiečiai 
perleistų Sov. Rusijai ir likusiąją Lietuvos 
dalį. Tai įvyko pagal antrąjį slaptą rusų 
vokiečių susitarimą, pasirašytą mėnesiu vė
liau.

Apie tai Lietuva tepajuto irgi tik tada, kai 
jos užs. reikalų m-ris J. Urbšys buvo rusų 
pakviestas atvykti į Maskvą pasirašyti ta
riamosios „Savitarpio pagalbos“ sutarties 
ir sutikti įsileisti rusų kariuomenės garni
zonus į mūsų kraštą. Po to, galima sakyti, 
Lietuva jau tik formaliai bebuvo nepri
klausoma valstybė, nes jau turėjo rusų 
užnertą jai ant kaklo mirties kilpą — su
minėtos sutarties ir rusų garnizonų for
momis.

Būtų šiandien bergždžias dalykas daryti 
priekaištų asmenims, kurie anuo metu 
vairavo Lietuvos užsienio politiką, kad ne
numatė to ar kito dalyko. Pažymėsiu čia

Ministerial Povilas Z a d e i k i s ir B. K. Balutis (tarptaut. skautų stovykl).

įspėjančių, jog minėtoji „nekaltybės“ poli
tika neteikia jokių garantijų Lietuvos ne
priklausomybei išsaugoti. Atrodo, jog ti
kresnis kelias jai išsaugoti būtų buvęs tas, 
kuriuo einant nepriklausomybė buvo 1918 
metais atgauta: nesižvalgant į valstybes 
toli nuo Lietuvos, bet praktiškai laviruo
jant tarp kaimynų ir išnaudojant jų inte
resų susikirtimus mūsų krašte. Žygis į 
Vilnių tam buvo tinkama priemonė. Į karą 
jis Lietuvos nebūtų įvėlęs, ir ji būtų galė
jusi ^toliau pasilikti neutrali; tik būtų, jei 
taip galima sakyti, užsisėdusi Berlyno 
Maskvos ašiai ant sprando. Sėdėdama ant 
jos vidurio, Lietuva, atrodo, dar būtų ga
lėjusi gelbėtis nuo pražūties, panaudodama 
tos ašies'vieno galo pagalbą prieš kitą ir 
atvirkščiai.

KAI KURIE PATYRIMAI
Sis Lietuvos prisikėlimo ir jos naujos 

nelaimės kelių sugrentirfimas, manau, duo
da pagrindo pasemti sekančių patyrimų:

1. Politikoje negalima pasikliauti jokiais 
svetimais pažadais, ypač karo meto, kad ir 
kažin kaip tie pažadai būtų gražiai for
muluoti ir patrauklūs.

2. Yra rizikinga grįsti politiką teorinė
mis supozicijomis bei tarmenimis, nes jos 
visos gali gyvenime nepasitvirtinti.

3. Teisinga politika laikytina tokia, kuri 
remiasi realiais faktoriais, velkančiais 
krašto padėtį betarpiškai.

4. „Didžioji politika“ mažai valstybe: 
yra už jos galimybių ribų, nes tokios val
stybės likimas per daug priklauso nuo jos 
didžiųjų kaimynų.

5. Vienintelis įmanomas gelbėjimosi ke
lias tokiai valstybei — tai sumanus ir ap
dairus laviravimas tarp jos kaimynų in
teresų priešingumų ir tt

6. Ryžtingas apsisprendimas tam ar ki
tam žygiui, kada aplinkybės to pareikalau
ja, nepasigailint aukų ir nepabijant taria
mai „nepopuliarių" aktų, jei tik jie patar
nauja valstybės egzistencijai išlaikyti, kaip 
pagrindiniam kiekvienos politikos tikslui.

Ziūrint į netolimos praeities įvykius 

tik tiek, kad ir anuo metu nestigo balsų, 
pro stebėtojo prizmę, atrodo, jog laikantij 
laviravimo politikos būtų buvę įmanomą 
išsaugoti Lietuvos valstybės egzistenciją 
bent iki 1941 m., t. y. iki Maskvos Ber
lyno ašies sutrupėjimo. Ar būtų ją pavy
kę išsaugoti dar po to, čia būtų ne vieta 
apie tai kalbėti, tai būtų grynai teorinis 
dalykas, nors visokių pavyzdžių galima 
surasti. Sakysim, Danijai pavyko išsilaikyti 
gyvai, praleidus vokiečių militarines jėgas 
eiti, kur jos nuėjo nesiskaitydamos su ma
žos valstybės protestu. Tačiau rusų raudo
nosios armijos įsiveržimo į mūsų kraštą 
1944 metais, aišku, išvengti nebūtų buvę 
galima, nes joms buvo atidaryti vartai ne 
tik į mūsų kraštą ir Lenkiją, bet net' iki 
Elbės, su kitų didžiųjų valstybių palaima 
strateginiais sumetimais ...

Tačiau tokiomis aplinkybėmis Lietuvos 
okupacija politiškai ir teisiškai vėl kitaip 
atrodytų. . Kiekvienu atveju, Lietuvos 
valstybės egzistancijos faktas nebūtų pas
tatytas „en jeu“.

Bet nežiūrint viso to, kas įvyko ir buvo 
taip tragiška, — aš tvirčiausiai tikiu mūsų 
tautos Tėvynėje rezistencine valia Ir visų 
mūsų pasiryžimu laimėti naują Leisvęl

Bernardas Brazdžionis

ZšėvidkėJ Jaukdmad
Pro rudens šaltą miglą, pro naktį 
Ir pro vėlinių juodus varpus 
Atsišauk, mano žeme, imk plakti 
Ir pro vėjo nuskintus lapus.

Pražydėk mano sieloj kaip žiedas, 
Kaip Dubysos laukų lelija, 
Puošk viltim ištrėmimo Kalėdas 
Ir skambėk kaip giesmė širdyjel

Pro kapus ir pro kryžius tu kelkis,
Į pavasario žemę muą šauk, 
Tavo balso, kaip duonos išalkęs 
Aš meldžiu: — Lietuva, atsišauk!

Atsišauk, kai, kelionėj parpuolęs, 
Tako grjžt į tave nerandu, 
Kai po kojomis skardžiai ir uolos, 
Rankos pilnos kaip šerkšno žaizdų ~

v 
Atsišauk, tavo tolimas šauksmas 
Te per visą pasaulį aidės, 
Atsišauk, tavo šauksmas tešauks mus 
Sveikint laisvės žvaigždės!

(Iš „Siaurės Pašvaistės” knygos)
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Iš atminties, lyg iš pageltusių ir apdul
kėjusių popieriaus gniužulų archyvuose, iš
kyla anos dienos kaip koks neišaiškinto au
toriaus rankraštis. Kai, būdavo, ateina va
karas, šunys nesiliaudavo loti. Elgetaujan
tieji tautiečiai ir gudai nuo Breslaujos, Pa
stovio ar net iš toliau, bado išvyti, ėjo vi
ralo šlakelio ar duonos graužtuko pamal-’ 
daudami. Čia įsibraudavo užąilikėliai vokie
čiai kariai. Čia plyšę suplyšę ir skverblių 
rankų bolševikų sargybų vyrai. Čia dva
ruos organizuojami lenkai. Kas be ko, iš
nirdavo ir pačiu tvarkos nebuvimu pasinau
dodami paprasčiausi arklialupiai ir vagi
šiau Žmonės žiburių iš viso nežiebė. Bet 
ir gulti neskubėjo. Sklido žinios, tikros ir 
pramanytos, kad ten ir ten visa šeima ras
ta išplauta. Dar naktį kažkas girdėjo lyg 
riksmą. Gili buvo naktis, gilu sniego, nie
kas, pats'dėl savęs netikras, nenubėgo pa- 
sižiniauti. Kai rytas kilo vėlyvas ir- lėtas, iš 
anos lūšnos dūmų, tų pusrytinių, nebepa
simatė. Tėn vėl girdi, žmogų važiuojantį 
nudėjo, rogės su arkliu parsliuogė tuščios. 
Ten vėl arklį nukinkė. Atskiri šūviai aik
čiojo, būdavo, kiaurą naktį. Į mirksinčias, 
lyg silpna švieselė, žvaigždes iššaudavo ra
ketos. Mums ir šiurpu ir patrauku buvo 
sekti, kai praskydusios šviesos trupiniai by
rėjo žemyn ir nyko kažkur už girios. Užges 
akinanti šviesa, bėgdavom, būdavo savo 
klumpėm sniegą girgždindami ir patys save 
prisibaidydami.

— Niekeno žemė!
O dienas, dienos ... Vieškeliai beveik ne

pravažiuoti. Jei kas rengėsi miškan ar ko 
kito kur toliau, suko pievom, pakriautėm 
ar atšilainėm.

— Niekeno žemė!
Ir vieną širmą popietį lyg kas būtų kai

mo žmones neregėtąja žinia uždavęs. Ėjo 
vienas pro kitą, ko tai ieškodami, ko tai 
čia nebūto iš toliau atsiklausinėdami. Su
sirūpinimas, kaip gaisras, sklido viduriu 
kaimo ir vėl iš pakraščių atsišaukinėjo. Už
važiavo ir kaimynai, tolimesni, iš už di- 
džiošios valstybinės girios.

Mums, vos pro stalą prašokusiems, nie
kas ir klausiant nesakė. Teko viena akimi 
snausti, kita sekti užstalėn susimetusius vy
rus. Ne tie vyrų veidai. ^Susimąstę. Žvilg
čiojo pro langą. Dar ko laukė; iš viso ne
aiškume ir suabejoji/ne pasiklydę.

— Kaip gi pažįstu. Ne vėjų supto tėvo...
— Ne vienas. Abu su granatom. Sako, ir 

su raštais...
Išsiskirstė auštant. Vėl greit suėjo. Išėjo. 

Grįžo. Kitas vakaras buvo dar pilnesnis 
žmonių.

— Reikia, vyrai, atsiklausti...
— Kad sakė, tai žino...’
Pirmą žinią parnešė raišas kupriukas kal

velis. Darbu, pasielgimais ir kalba, ne už 
tvoros metama, iš seno buvo visų mėgia
mas. Jis grįžo iŠ Salako. Vyrams besita
riant, užėjo ir senis siuvėjas. Sako, ir se
niau būdatro, turi visokių raštų.

— Ar tiesa?
Būriu klausė pakilę vyrai. Ka‘i anas at

sisėdo, visi susimetė krūvon, lyg vaikai ru
denį pagirėj titnagą skeldami. Kalbėjo ir 
rūkė. Rūkė taip piktai, neramiai, skubiai. 
Net galva ėmė suktis, ar tai nuo miego ai 
nuo dūmų. Atmintis iš ano vakaro nieko 
daugiau ryškaus nebeatšaukia.

Ryto dieną, arčiau į prietemą, iš kaimo 
išėjo tollman kelian 7 vyrai.

— Kad dar 5, tai būt visi dvylika apaš
talų, — kalbėjo siuvėjėlis.

— Tu, brol, ir numirėliui juoką sukel- 
tum, — kalbėjo senyvas vyras išleidžiantis 
į savanorius.net 2 sūnus.

Anie 7 žąsele pasuko pakalnėn, kur alks
niai ir karklai įkyriai lydėjo upokšnį toli 
toli už kelių kaimų. Dar atskamba andai 
nesuprasti žodžiai:

— Išgrauš! tiek mane dyaras ir fematys, 
— šaukė Stasys muzikantas, metų metus iš- 
būnantis dvare ir pas tėvus pamatomas tik 
per didžiąsias šventes.

— Kanceliarijoj savi sėdės, — šaukė 
■Petriukas, valsčiaus ponų vokiečių žanda
rams išsivežti atiduotas, bet nuo pat Vil
niaus pabėgęs ir sveikas išsislapstęs.

— Nereiks, moč, šunų lodyt. Rašo gi, ir 
mes dryžą laukelį' sau žemės gausim, nors 
kapa n atgult, — tyliai įtikinėjo žmoną be
žemis Jaura.

— Sekminėm pribūsim...
Vyrų, tų septynių, šešėliai dingo užėju

siam pustly ir besiniaukstančio]’ tamsoj.
Atėjo pavasaris, parskrido peržiem ųžsi- 

laukti paukščiai. Drumstas vėjas blaškėsi 
po maža praartas dirvas.

— Niekieno žemė!.
Su skausmu turiu pridurti:
Tik dalis vyrų, anų septynių, pažadėto 

Stebuklo' teatėjo, Per Sekmines bolševikų 
lauko artilerija pasitraukė iš pakalnių. Dar

raiti žvalgai apsišaudydami kartą kitą pa
sirodė, ir nebesugrįžo. Šaudymai artėjo iš 
trijų pusių. Ak, varge varge varganuotas! 
Kaimas, išleidęs anuos septynetą, pateko į 
naują okupaciją, tai — lenkų...

/ ‘ '•
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Jau išvakarių, beeinant Tauro kalnu ir 
žvilgterėjus į pusnių krūvas Šeškinės at
šlaitėse ir į vėjo palenktus klevus palei Uk
mergės plentą, nei iš šio nei iš to širdyje 
gimė laukų platybių pasiilgimas. Praėjus 
pro Žaliąjį tiltą, vėl išniro 3 Kryžių atšlai
tės. Ir vėl atsišaukė dar stipresnis troški
mas atsidurti toli laukuos, kur tyla spengia 
ir balta, balta...

Ak, Vilniuje atgyventa dvi dešimtys me
tų. Sava akimi ir sava pėda išmatuota kiek
viena gatvelė, skersgatvis, akligatviai ir 
aikštės. Viskas išmatuota ir į širdį suvesta 
ir į smegenis sukrauta kaip ląstelė prie ląs
telės. Bet, sakyk, kaimas atsišaukdavo nuo
lat. Tėviškė tarp paežerinių pelkių ir gi
rių giraitėlių, kaip čia pasakius, buvo ir 
liko lyg močiutė, tyli, amžinai jausmo ir 
meilės sklidina, ramybe pasotinanti ir pa
guodžianti. Vilnius — tėvelis, ne barimu, 
bet patarimu į darbą raginantis, kas pradė
ta ištesėti skatinantis, vis į nauja ir vis į 
tobuliau užmanantis. Ir per daugelį metų 
susidarė tokia savijauta, kad Vilnius — 
sodyba, gimtasis kaimas — vyšnių sodelis 
už lūšnos, abėjur gera būti gyventi, vienas 
antrą pasipildo.

Kai išlipau stotyje, buvo, po vidurnakčio. 
Traukinys nusmogė toliau, dar bėgiais bė- 
go kurčias aidas, bet ir ans netrukus ištir
po nakties gilumoj. Po kojom girgždėjo 
sniegas, lyg per Velykas sūpuoklių sunerti- 
niai.

Aiman, kad kas šiandie duotų to dvasios 
giedrumo, kurį jutau tėviškės artume neri
boto} platybėj, kurią saugojo žvaigždėm nu
sagstytas dangus ir iš toli lėtai atošiančių 
girių aidas. Eik, regis, eik nesustodamas, 
kur akys užmato, ir džiaukis, ir didžiuo
kis gyvybe. O vienatinoji Lietuva — Lie
tuvėle, kada atriši mane nuo-tremties lyg 
nuo grandinės, kada atpalaiduosi nuo pa
reigų užsieniuos, politinėje emigracijoje? Ar 
žinai, Tėvyne, kai ilgu be tavo žemės po 
kojom, be tavo šilų ir vandenų, savo pa
ties akim regimų, ilgu be spalgenos žiedo 
raistuose, be rasoto dobilo, be veversio 
debesyse. Ne taip beržui skauda, nors ir de
vyniais latakais sulą čiulptų, kaip žmogui, 
kai laikas eina tėvynės ilgesyje. Suprantu, 
tremtis — ne vargo, bet pareigos dalykas, 
o ilgesys — ne pasiklydimo, bet tvirtybės 
ir giminystės saitų įrodymas...

Giedra buvo eiti šviesią naktį savo apy
linkėse, kur iš vaikystės pažįstamas kiek
vienas krūmas ir žemės grumstelis. Kai 
priėjau ežerą, kurį dengė užšalusi lyguma, 
visas giedrumas iš širdies momentui apsi
niaukė. Vėl kaip ir per ištisus 20 metų, bu
vau akis akin su Vilniaus krašto žaizdomis, 
bet šįsyk pravertomis iš kitos pusės, negut 
1919 m. Kai aš stovėjau veidu į ežerą, pie- 
tuosin, man po kairei, buvo nauja okupa
cija.

Norėjau parašyti, kad jūs, broliai iš Ne
priklausomosios, esate laimingi buvę. Bet 
suabejojau, ar tai laimės ar nuo Vilniaus 
krašto lietuvių nelaimės dienų atokumo da
lykas?!

1920. X. 9 d. - 1939. IX. 19 d. būvyje 
jūs,/iš anapus demarkacinės linijos, kūrėte 
savo valstybingumą, buvo rūpesčių, siel
varto, bet buvo ir džiaugsmo, didelio 
džiaugsmo, nes laisvi klysti, laisvi pasitai
syti. O Vilniaus krašto lietuvis, savaime 
suprantama, gyvendamas Nepriklausomo
sios sėkmėm ir nesėkmėm, jautė savyje am
žiną slogutį, ak, kaip paukštė narve: $ čia 
pat, tik už šiaudinių gairių, kita, rodos, ir 
saulė, ir vėjas ne toks šiurpus, o žiemą šal
čiai ne taip užsispyrę. x

Sykį Druskininkuose lyg elgeta ’prie tur
tuolio durų stebėjau smėlėtą atšlaitę, kur 
nepriklausomosios skautai laužą pakūrė ir 
užgesė. Himno aidas klydinėjo po parko 
alėjas lyg svajonė. Po to kažkur toli toli 
girdėjosi nauja sutartinė. Tie patys debesys 
vystė mėnulį, ta pati drėgmė nuo pievų, tas 
pat lietuvis abipus Nemuno, bet kaip gi 
skirtinga dalia!

Po keletos „niekieno žemės” metų de- 
marklinija nusistovėjo 4 kilometrų atstu 
nuo1 tėviškės. Būdavo, važiuoji apsukom 
ežerą ir sustoji baisaus skausmo sugeltas. 
Matėsi ten pažanga: dvarą išskirstė beže
miams, šį tą pridūrė mažažemiams. Naujos 
trobos. Viskas pažįstama: pievos, beržai pa
lei vieškelį ir šermukšniai skardžiuose. Pa
siek, rodos, ranka ir atgauk širdį nuo il
gesio.

O kaip turėjo jaustis tie kaimai, kurių 
dalis kaimynų atsidūrė laisvėje, kai jie ne-

J. GARŠVA) 
vo šių dienų masto geležinė uždanga, bet 
vistik uždanga. Piūvis gyvame organizme.

Kai 1939 m. spalį Kauno radijas pranešė, 
kad Vilnius ir Vilniaus sritis sugrįžta Lie
tuvai, teko būti kaime ir matyti, kaip ta 
žinia padegė žmones ir gamtą. Niekad iš at
minimo neišdils tokia scena:

Krisiu susitikau arklius upelyje begir- 
dantį. Pasakiau tą žinią. Lyg veidą būtų 
rytmečio žara nušvietusi.

— Ką tu, kaimyn, sakai?
Kaip rasa nuo dobilo, saulei aukštyn ky

lant, per raukšlių pynės nusirito kelios aša
ros. Krislus buvo per 60 metų. Vienas sū
nus žuvo pirmajame pasauliniame kare, 
antras dirigo ten pat, mirė žmonelė. Buvo 
vienas pats dėl tikslumo — ne pats vienas: 
jis ir arimai. Pranašus ūkininkas, nors pel-

, J. Aistis
AMŽIŲ GIESMĖ

Pamindamas akimirksnį ir nūdienos 
Vargus ir rūpesčius, kur užmaršty paskęsta, 
Žvelgiu į tolius amžinybės' balsganos, 
Kur praeitis ir ateitis apreibę gęsta...

Ir aš matau, kaip tautos gimsta ir kaip jos, 
Tarsi naujagimiai, išvydę šviesą miršta;
Matau, kuri vėl džiaugsis ir kuri dejuos, 
Smarkaudama užmiršusi likimo pirštą ...

Ir aš tave matau, o Lietuva brangi, 
Numintą kojų svetimų, ir tavo kančią; 
Matau, kaip fu ateisiančiais laikais žengi 
Laisva, didinga, ir be sielvarto, be pančių ...

Ir amžiams bėgant akyse, aš pamąstau: 
Nelemtą nulėmė Praamžius tau likimą ... 
O kas nuims vergijos pančius tau? kas tau 
Nuims žiaurių laikų uždėtą prakeikimą? ...

d

Tie amžiai bėga ir bėga kruvini, 
Draskydami senas žaizdas, naujas tau veria 
Tu ateities svajų troškimais gyveni, 
Nors amžiai spaudžia ašaras ir kraują geria.

O tėviške, tu šiandie pažeista labai
Giliai tau įsmeigto į širdį kalavijo, 
Bet aš matau, kaip dūžta nūdienos stabai 
Ir kaip į dulkes byra pikto viešpatijos ...

Nematė amžiai dar tavęs taip užmirštos, 
Nelaimių prislėgtos, išniekintos, beteisės, 
Bet atėjai iš amžių ūkanos tirštos 
Ir į rytojaus rausvą amžių rūką eisi ...

(Iš „Nemuno Ilgesio” rinkinio)

1 **nui nebuvo jokio akstino. Daug vargo ir 
kančios savo amžiuje pakėlė ir niekas iš jo 
neišgavo ašaros.

— Ką tu, kaimyn, sakai? — pakartojo, 
supurtė pavadį, užšoko ant arklio ir nurū
ko kaip pasiutęs bernas. Kur? Juk buvo 
pats vienas... s

Į tai tegalima atsakyti pagyvenus okupa
cijoje. Tą valandą netilpo krūtinėje džiaugs
mas, reikėjo išsikalbėti, išsidžiaugti, išsi
vaikščioti, reikėjo fiziškai nuvargti, kad dva
sia šimtą kartų būtų turtingesnė, kad ji 
prieš medžiagą, viltis prieš suabejoj'imą, 
veiksmas prieš delsimą triumfuotų, be są
lygų-

„Vilnius ir Vilniaus sritis” — kada nors, 
pargrįžę Tėvynėn, jaučio odon surašysime 
tuos „politinės geografijos” terminus, ku
rie iš principo buvo netikri, suklastoti, tvir- 
tesniojo reikalų jėga primesti. Ar- Brėslau- 
ja, Tverečius, Mielagėnai, Adutiškis, Šven
čionys, Naručio ežero apylinkės, Gervėčiai, 
Marcinkonys, Suvalkų kaimai ir miesteliai, 
ar tai ne Vilniaus sritis?

Gal teko matyti pusgyvis pakaruoklis 
bandantis virvę nuo kaklo nutraukti? skęs
tantis ir-’besigelbintis? į šipulius sumaltas, 
bet paskutinėmis jėgomis gyventi bandan
tis? Daug ir visokių šiurpių dalykų žmogus 
gyvenime aptinki, — ir nei į vieną iš šitų, 
gyvybės ir mirties varžybų, kategoriją ne
įeina ta rūstybė; kai 1939 m. spalio pabai
goje suguro visos viltys į laisvę, dešimčių 
tūkstančių lietuvių! Nei iš šio nei iš to 
nauja siena. Nuo mano tėviškės ta „siena” 
tebuvo 300 metrų ir tęsėsi į abi puses kaip 
šlykšti gyvatė, kaip dėlė, mintanti žmogaus 
krauju. Kai buki kalmukai kalė „sienos” 
(tarp laisvos Lietuvos ir TSRS okupuoja
mos Lietuvos) stulpus, rodos, dejavo ir že
mė; ak, ir baisi ta žemės rauda.

Kai rytuose ėmė švisti 1940 m. vasario 
16 d. rytas, pasienyje buvo dar klaikiau ne
gu bet kada prieš tai. Sakysime, jau prieš 
Kalėdas bolševikų buvo įsakyta žmonėms ne- 
sižvalgyti į Lietuvos pusę. Susivaidyk, žmo
gau, -kai čia pat per sieksnį kitą, gyvena 
broliai, nutekėję sesers, kaimynai, su kuriais, 
vaikais būnant, žaista, gyvuliai ganyta, mylė
ti, džiaugtis ir sielotis pradėta. Susivaidyk, 
kai Lietuvos pusėje kapinės ir kapinių kop
lyčioj pamaldos, ir giesmė „Brangią dieną 
švęsdami užgimimo Viešpaties, linksminki
mės ir džiaukimės.” Susivaidyk, kai vienoje 
pusėje daina, o jų pusėje ne tik dainuoti, 
bet ir garsiau šnekėti uždrausta.

Po Kalėdų, be kita ko, anapus per miš
kus ir krūmus, kurie pasienyje buvo, nu
kirsta 100—200 metrų ruožas. Žemė buvo 
suarta ir suakėta’, idant ... ir paukščio pė
delė būtų pastebima.

Pasienio sargybos viršininkas pasiūlė pa
sinaudoti slidėmis ir pavažiuoti kilometrą 
kitą palei naują mirties zoną:

........... t ---------------------------------------- ----------

LIUDAS DOVYDĖNAS

— Praėjusią savaitę po vidurnakčio ga
vau pranešimą, kad kažkas Sovietų pusėje 
dedasi. Jaunesniuosius vyrus išsivarė jau 
rudenį. Bet ir seniais ėmė nepasitikėtL Mes 
prieš keletą dienų pastebėjom, kad pasie
nio stebėjimo punktuos sustiprinta įgulos, 
visai nauji kariai su šunimis. Kai priėjau 
pasienį net sunku apsakyti. Ir naktį parin
ko! Krūvos šešėlių kokios tai jėgos stu
miamos veržėsi pamiškėn. Iš miško atsi
šaukė dejavimai, gal mušamų, gal sužeistų? 
Girdėjosi kelios serijos šūvių. Po to nak
tis ir paslaptis.

Pervažiavom gal 3 ar 4 pasienio kaimus. 
Viskas'mirę. Vėjas varstė daržinių duria. 
Pabuvom pusvalandį, valandą. Tylos ir pa
slapties niekas nesudrumstė.

Sargybos viršininkas paskambino į ki
tus punktus. Tasai pat. Tylūs sėdėjom sar
gybos lūšnoj. Krosnyje pleškėjo sausos 
smalingos malkos. Netoliese džiūvo iš posto 
pargrjžusio policininko kailiniai. 'Ant stalo 
pripiltos taurelės ir valgio. Bet rankos 
buvo sustingę, nei krust. Laikrodis tiksėjo, 
rodos, vietoje sustojusį laiką.

Aiman, ten už 400 metrų gyveno kaimy
nai. Keli jų 1919 m. išėjo į savanorius. Gy
venimas aprimo, bet jie sugrįžti negalėjo. 
Sugrįždavo kartas nuo karto nakčia, kaip 
vagys, gimdytojų aplankyti, pasiguosti iri 
nuraminti. 1939 m. rugpiūčio 24 d. per 10 
vyrų buvo pašaukta į karą. Pargrįžo vos 3, 
ir tie patys neilgai sušilo namon " r a vedus 
naują sieną, jie buvo praves' į Vi
džius, bet greičiausia — toli į Rytus, 
Dabar tomis pat pėdomis visas Kaimas nu
ėjo, dešimtys kaimų, šimtai...

Grįžau į stotį." Laukiamajame žmonių vei
dai ir nerūpestingos kalbos iškart buvo ui 
bet kurio susiinteresavimo ribos, paskui 
ėmė net erzinti, lyg koks juokas, kai neto
liese siaučia mirtis. Traukinys ėjo pale! 
pačią mirties ir gyvybės liniją. Pravažiuo
jant pro ežerą, iš anos pusės, kuri Mask
vos sutartimi (graži tau sutartis, jei sutaria 
ma vienai pusei diktuojant) atiteko Gudijai, 
keletą kartų prašliaužė gulsti šviesos stul
pai. Tai tu man, žmonės dingę, kai kur už
pinama spygliuota Viela, kas žingsnis sar
gybinis su šuniu, ir dar prožektoriai. Ma
tyt, iš tikro ten nepasitikima pačia žemei.

Po pusvalandžio traukinys įvažiavo į abi
pus gyvą apylinkę. Iš lūšnų, žiūrėk, kur 
nori, arti ir toliau, kaip užmatai, švieselės 
pro langus. Pravažinėti keliai. Kitas vaiz
das. Įlipinėjo vis nauji keleiviai. Naujos 
kalbos. Naujas juokas. Protas, sakytum, sa
kė, kad esi tarp gyvųjų, ko, žmogau, rūs
taus veido ir kalbai nelinkęs? Ak, ant šir
dies gulėjo baisus akmuo...

Kas pasakys, kada jis nuo širdies nusiris?
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SVWE m ŽVIRBLIAI
Anuprelis grįžo iš mokyklos dar plau

kų nesuvėlęs; kaip rytą motina Sušukavo, 
į lašinių gabaliuką pataukuota ranka su- 
glostė, taip ir tebegulėjo gelsvi plaukai, 
iš kairės pusės į dešinę nuversti., Ir švar
kelis vyresniojo Augusto, kuris kiaules 
pas Anilionį gano, — labai tiko Anuprė- 
liui. Nuogos blauzdos apdulkėjo vieškelio 
dulkėmis, bet kojos dar is vakaro buvo 
mazgotos! nors užkulniai visada -dryžai 
juodi, suskilę kaip -beržo luoba.

— Tai nieko ir nemokė? — klausė moti
na, kai Anuprėlis kimšo sausą duoną di
deliais gabalais, - net žandai išsiversdavo 
baltais guzais. Jis skubėjo, nes motina at
nešė skietą, vilnone skarelę apmuturuotą, 
ir padėjo vidury stalo.

— Sakiau maama, kad nemokė, — dar 
kartą paklaustas, vepleno pilna burna. — 
Nežinau, kodėėl, bet tik gražiai kalbėjo.

— Ką gi kalbėjo? — sustabdė ratelį 
mama.

— Gražiai kalbėjo. Viską kalbėjo. Kad 
didelė šventė, kad būtum geri . . . kad. 
Ar jau galiu eiti, — atsargiai imdamas 
skietą, paklausė Anuprėlis.

— Žiūrėk, būk geras, ranką pabučiuok 
tetulei Agotai, jeigu ko klaus — meiliai 
atsakyk. Mat, esi jau pirman skyriun pri
imtas, tai nebūk lyg veršelis. Ateik, aš pa
taisysiu švarką. — Ir motina nubraukė 
nuo krūtinės duonos trupinius, liepė pa
rodyti dantis, ar ten neužkliuvę duonos 
plutos. — Jeigu duos obuolį, tai padėkok, 
vėlgi ranką pabučiuok. Jisai pasišokėda
mas skubėjo poežerės vingiuotu takeliu. 
Iš nendrių pakilo dvi antys, išgąsdinda- 
mos Anuprėlį. Siauras takelis vingiavosi 
poežerės krūmais, ir vaikui darėsi baugu. 
Jis laukė kada koks paukštis ar kiškis 
sušlamės ir vėl reikės išsigąsti. Bet jis

skubėjo šventiškai lakus, džiugus, kad ne
ša skietą tetai Agotai.

Jis pradėjo kalbėti sau vienas, nors ir 
patylomis, bet jam drąsiau radosi, kai jis 
kartojo šiandien mokytojo pasakytus žo
džius: „Taigi, aha, šiandie šventė. Taip, 
rugsėjis . . . todėl yra rugsėjis, kad šian
die yra didelė šventė . . . Labai didelė, 
tautos šventė . ..Ir šiandien yra lygiai 
aštunta diena ... Aš jum sakau, vaikai, 
sakau, taigi, kad ir paukščiai ir rudenio 
oras gražus . . . visai gražus, nes diena 
yra rugsėjo ir šventė . . .

Taip jam .bekalbant, baigėsi krūmai. Jis 
atsjduso. Visai drąsus pasijuto, kai takeliu 
pasuko į keliuką, tiesiai per kalnelio kup
rą. Ant pat kalno kupros, prie keliuko 
raudonavo šermukšnis, kurį pavakario 
saulė apliejo kaip ugnimi. Po šermukšniu 
kiek sustojo, padėjęs skietą prie medžio 
šaknies, atsigrįžo į poežerės krūmus ir pa
leido akmenį. Plumptelėjus akmeniui į 
krūmus, sušlamėjo šermukšnis — du straz
dai sukrykštė ir nulėkė. Bet jis neišsigan
do, tik jam norėjosi mesti akmenį į šer
mukšnį, bet pagailo saulėje raudonuojan
čių uogų. Ir mokytojas sakė: „Mylėkit vai
kai žemę, takus, medžius, ir mes ir šven
tė bus gražesnė. Taigi, taip sakyta moky
tojaus, kad reikia medžius . . . medžių 
neskriausti. <

Lauko keliuku einant, jis jau nieko ne- 
bebijojo, jam buvo linksma, eiklu: juk 
eina pas tetą, kuri visko turi, juk šian
die nieko nemokė. Ir jis švilpiniavo, dai
rėsi po dar žalius bulvių rėžius, į tetos 
Agotas sodą ir baltą kaminą, viršum to
polių. Gerai, kad būna šventės, labai ge
rai.

Prie vartų jis sustojo, — Rudis išlindo iš 
būdos ir prasižiojęs išlenkė kuprą; -vis-

kas susiraitė: ir liežuvis kaip skiedrelė, ir 
pusiaujas, ir uodega. Didelis, kudlotas Rus 
dis. Suva sulojo du kartu; tada lange pa
sirodė tetos žila didelė galva; ji virbalą 
pasikasė pakaušį ir subarė šunį, tardami 
vėliau ir jam:

— Antanėli, nebijok, eik, eik, nekąs. — 
Jis atsargiai atkėlė sudejavusius vartus it 
atsiminė tėčio pasakojimą, kad teta Agota 
visus mažesnius vaikus vadinanti Anta
nėliais. Visai mažus — Branisliukais.

— Tai gerai, Antanėli, padėkosi mamai. 
Aš tik prasižiojau sekmadienį, o ji ir at
siuntė. Palauk, kuo tu vardu? Ak, Anu
prėlis. Sėsk, aš gal ką sugriebsiu.

Tuo metu į pirkią ateina kreivom ko
jom tetos Viktoriukas, gal jau septintų, 
bet už Anuprėlį kur kas žemesnis.

Teta ieško kažin ko po spintą ir klausia:
— Ar mėgsti pienuką raugintą? Pie- 

nuką, taigi, — ji kalba kedendama vil
nas. ,

Anuprėlis stovi gale stalo, vienu piršte
liu varinėja negyvą musę ir nedrįsta pa
sakyti. Už jį atsako Viktoriukas:

— Jis nori ... jis nori nieko, — jis no
ri vestis Anuprėlį į kertę, prie medinio ar
klio ir smėlio dėžutės, kur guli negyvas 
žvirblis, iš rūbų pasiūtas.

— Tai va, regi, rūgštaus nesurūgta, gal 
saldaus, Antanėli? — klausia teta, kažin 
ko ieškodama rūbų skrynioje. Ant jos sto
ro juosmens kaba daug rauktų, kurie, ju
dant tetai, tai paskęsta tai išsiverčia iš si
jono raukšlių.

— Žiūrėk, nesama saldaus. Palauk, aš 
tau mėsytės. Su kumpiu lašiniukų. Gal 
skilandžio, Antanėli?

— Kad jis Anupras, — pataiso Vikto
riukas, — Ir nori tempti į kiemą, prie Ru
džio, bet Anuprėliui labai norėtus skilan
džio ar kumpio su lašinukais.
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DIDIEJI ŽMOGAUS IR LAIKO ŽINGSNIAI
“’Keturiem vakario 6e6icLiktc6io<S

Buities reiškimesi žmogus įpranta dau- 
gi|o įstebėti laiką, kaip pats save. Buvo, 
atėjo ir praėjo — yra mūsų kasdieninio žo
dyno antrinės sąvokos. Bet kas sukūrė tai, 
kas buvo ir atėjo, ir kas paveiks tai, kas 
turės ateiti — žmogus, laiko slinkties pa
gautas, retai atsimena pagalvoti. Tik isto
rinių diepų grįžimas paskatina mus įsigi
linti, kaip žmogaus valia nugali įvykių ei
gą ir pasuka gyvenimą galvą svaiginančiu 
kampu, kariais visus- 180 laipsnių!

Ar ne taip įvyko vasario 16?
' Bet kokią vasario 16?
1 Jų buvo trys. Bet viena buvo dviguba, 

tai jeigu įvykius, o ne laiką skaičiuosim, 
keturias datas šiandien turėsim minėti.

1918 metų pavasarį Vilnius ir Lietuva dar 
k>h gražu negyveno laisvės ryto, nes buvo 
taip anksti, jog kažin ar švito? Wilhelmo 
Vokietija artėjo į savo galą, bet okupantai 
jokiečiai Lietuvoje nė kiek nesušvelnėjo. 
Priešingai — jų sauvaliavimas ir siautėji
mas visame krašte net sustiprėjo. Nelais
tė: dienos tebebuvo tamsios ir juodos.

0 vis dėlto švito.
1917 m. rugsėjo 18 d. iš įvairių Lietuvos 

kraštų į Vilnių suvažiavo 214 atstovų ir, 
Slaptai posėdžiaudami iki rugsėjo 22 d., iš
rinko Lietuvos Tarybą iš 20 narių konfe
rencijos sudarytai programai vykdyti. Kon- 
jerencija pareiškė lietuvių tautos pasiryži
mą atgaivinti savarankišką, nepriklausomą 
Lietuvos valstybę demokratiniais principais 
jutvarkytą etnografinėse sienose, kurias tu
rėjo aplyginti krašto ūkiniai reikalavimai. 
Vilniuje sušauktas steigiamasis seimas tu
rėjo nustatyti valstybės konstituciją ir san
tykius su kitomis valstybėmis. Tautinėms 
mažumoms turėjo būti garantuotos kultūri
nės teisės.

Gavusi paramos ir visų lietuvių pritari
mą, Lietuvos Taryba energingai ėmėsi sa-

V. Katiliūtė Našta

Teta Agota pasisukioja po viduaslį ir 
nutaria:

— Et, lipti ant lubų. Kažin kur kopė
ta! Tėvas su šeima miške, mat šiandien 
kai kas ir švenčia. — Ji pakelia storą sun
kią pečiadangtę, pažiūri į užplytį, lyg nu- 
ėvj’lusi:

— Žiūrėk, viralas jau išsibaigęs. — Pa
galvojusi, — Tai palauk, aš tau medučio. 
Ar mėgsti medutį? Sakyk, Antanėli? Ge
rus tris varstus atėjęs, suvalgysi, a?

— Ir aš noriu, — skubinasi Viktoriukas 
Ir ima iš užstalės duoną.

— Taigi, taigi, nespėk pajudėt, tuojau 
fr tu. — Teta kažin ko ieško viralinėje, 
nusikosti, dar blauzdą pasikaso. Ir vėl 
Ciūlo:

— Žinai ką, Antanėli, ar kaip čia tave 
vadinti, aš tau geriau porą kiaušinėlių 
įdėsiu. Ar deda jūsų vištos?

— Kad mes tik tris turėjom: Viena pe
rėjo perėjo ir pasidarė nebegyva.

— 0 dvi? — teta sėda už ratelio ir ūmai 
klausia.

— Dvi tai nededa.
— Tai neprižiūrėtos, dabar turi dėti, — 

teta bara vištas ir neprižiūrinčius.
Viktoriukas kviečia į sodą, juoda ranka 

Ima už Anuprėlio didelės rankovės ir sa
vo tamsiai rudom akim mirksi — kviečia. 
Tai pastebi tetos mažos, šviesiai rudos 
Skys. K

— Į sodą tai jau ne. Žinau, tu ten su 
lakomis. Aš duosiu. — Ir teta Agota už
simovusi šliures, raktais žvangėdama,

' Kepsi j sodą kojas vilkdama, be skarelės, 
su dviem ilgais plaukais prie lūpų kairio
sios kertės, kur juoduoja, kaip degučius 
vabalas, pailga apgama. Viktoriukui liepia 
Cikti ant laiptelių, gonkose, o Anuprė- 

parodo pastovėti prie kiemo vartų. Ji 
Bpurto žemą obelį, trys obuoliai nukrin- 
> vienas po kito, du randa žolėje, jau 
kėnius nuo pavakario vėsos. Per tvorą 
Bdavusi, parodo keliuką pro galą tvarto, 
tur būsią arčiau.
- Pabučiuok mamytei ranką, gražiai 

tadėdok. — Moko teta. — Neužmiršk. Tai
gi, ten pro sodo kertę, pro tvartą, bus tie
siau. , 

vo uždavinio. Bet okupacinė valdžia tepri- 
pažino Tarybai tiktai patariamojo organo 
vaidmenį. Tarybos reiklavimai palengvinti 
okupcinį režimą ir rekvizicijos naštą liko 
be vaisių. Vokietijos vyriausybė svajojo 
apie Lietuvos amžiną aneksiją, pridengtą 
klastingu federacijos vardu. Taryba suko į 
diplomatinius vingius, stengdamasi vokie
čiams neduoti aiškių pažadų ir kartu ne
sužlugdyti dėl Lietuvos nepriklausomybės 
pradėtos bylos. Bet netiesi linija sukėlė tik 
skilimą pačioje Taryboje. Iš vokiečių tuo 
nebuvo nieko laimėta. Todėl Taryba ryžo
si atgaivinti savo vienybę nauju pareiški
mu, kuris buvo paskelbtas Vilniuje 1918 m. 
vasario mėn. 16 d. ir visiems laikams liks 
žinomas kaip Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktas. \

Bet pliku žodžiu laisvė nebuvo pirkta. 
Vokietija, reikalavo grįžti prie ankstyvesnių 
pareiškimų, kuriais buvo numatyti sąjun
giniai saitai su didžiuoju kaimynu, ypač 
prie 1917 m. gruodžio 11 d. paręiškiųio. 
Kovo mėn. 23 d. Lietuvos delegacija pra
nešė Vokietijos kancleriui Hertlingui Ne
priklausomybės paskelbimą tokį, koks jis 
buvo padarytas vasario 16 d., tačiau pa
žymėjo, kad busimieji santykiai su Vokieti
ja bus svarstomi gruodžio 11 d. pareiški
mo pagrindais. Vokietijos kaizeris Wilhel- 
mas II tą pačią dieną pasirašė pripažini
mo aktą, susiedamas tą pripažinimą su ar
timų santykių užmezgimu su Vokietija. Ta
ryba bandė laimėti kiek galint tikresnį su
verenumą, kviesdamasi į Lietuvos sostą to
limesnio ir silpnesnio Vokietijos krašto ku
nigaikštį von Urachą. Bet kaizeriui rūpėjo 
Lietuvą sujungti su Prūsija, tad jis atsisa
kė pripažinti Uracho kvietimą. Tik galu
tinis vokiečių pralaimėjimas vakaruose, — 
1918 m. lapkričio mėn. 11 d., — išgelbėjo 
Lietuvą nuo vokiško jungo.

Bet tauta turėjo dar pereiti per ugnies ir 
kraujo bandymus, kol galutinai pasidarė 
laisva ir nepriklausoma. Bolševikai, ber
montininkai ir lenkai turėjo būti ilgose ir 
didvyriškose kovose nugalėti ir iš ^krašto 
išvyti, kad vienas Jungas nebūtų pakeistas 
kitu. Naujam gyvenimui gimęs Lietuvos 
žmogus padarė čia pirmąjį didįjį savo 
žingsnį. Įvykių eiga antžmogišku ryžtumu 
buvo iškreipta iš kelio, laikas buvo pa
jungtas tarnauti laisvės, gerovės, ateities 
kūrybai.

Taryba skelbė atstatanti Lietuvos valsty
bę, bet iš tikrųjų vasario 16 buvo naujos 
Lietuvos gimimo diena. Feodalinė kuni
gaikščių ir didikų Lietuvos idėja žuvo 1831 
metų sukilimo sūkuryje. 1863 m. ir 1905 
m. į kovos gretų pirmutines eiles išėjo kai
mų, valstiečių iLietuva su pažangiais ir de
mokratiškais šūkiais. Ir Nepriklausomybės

Anuprėlis nueina iš lėto, dar pažiūri į 
Viktoriuką, stovintį laipteliuose nusimi
nusį. Prie kojų glaustosi marga katė. Te
ta eina/sodu prie galo klėties ir dingsta 
sodo šakų pavėsyje.

Anuprėlis iš lėto eina sodo patvorėle, 
pro seną stalininę tvorą, dilgėmis apsikai
šiusią; jis mato sodo šakose raudonus, ža
lius obuolių veidus. Ir jie laukia jo, jie lyg 
šypsosi pro lapus ir siūlosi: gali skinti, ga
li imti. Jis iš lėto kanda vieną iš penkių, 
bet toks rūkštus, kietas ir mažas. Jis žino, 
jog iki namų jis neparneša nė vieno — su
valgys. O eidamas pas tetą jis jau viską 
apsvarstė, kaip grįžusiai iš lauko seseriai 
Emilijai parodys, duos paragauti, kaip du 
gražiuosius obuolius duos mamai. Padės 
mamai J sterblę,, kai ji bus prie ratelio. 
Mamai labai gerai dūbti; ji vis nenovi 
valgyti. Vėliau, kaf jau nebeturi, išima 
mama, iš kažin kur ir duoda. Tėvui duosi, 
tai tas suvalgys, bet mama — geriausia 
apsauga.

Ir jam gaila ir Viktoriuko, palikusio ant 
laiptelių su mediniu arkliu, su švilpyne 
dvibalse, vežimuku iš tošių ir nuo batų 
tepalo dėžučių ratais. Beį tai niekai prieš 
sodą, į kurį Viktoriukas gali įsmukti, kai 
teta nemato. •

Jis sustojo už klėties kertės ir žiūri i 
sodą. Ten tarp obuolių ir lapų taip kyks- 
čia žvirbliai, pešasi. Žvirbliai, rėksniai 
siaučia obelyse. Ant liaunos šakos matyt du 
obuoliai, ir ten pat nutupia žvirbliai ir 
čirškia. Po-sodą, po obelis, taip siaučia, 
taip čirškia, sakytum jiems jokia šventė.

Jis kojos pirštu išverčia iš minkštos že
mės akmenį ir paleidžia į žvirblius.,Akmuo 
nubrazda šakomis, nukrinta ... Ir neži
nia ar tai akmuo ar obuolys?

Jis truputį iškiša galvą pro namo kertę 
ir pamato po Obele . . . tetą.

— Tai kam gi tu akmenis, a? — klausia 
teta. Bet ne visai piktai. — Ateik, a, ar
čiau prig tvoros.

Jis bijotų ir iš vietos pajudėti, bet teta 
anoj pusėje tvoros, tai jis iš lėft> eina prie 
dilginių, nuleidęs galvą, išraudęs. Širdis 
tvinksi: „Tai kam gi tu, tai kam gi tu.“

RAŠO V. MARIUNAS
kovose liejo savo kraują savanoris vyras, 
atėjęs į Taučiūnų, į Giedraičių ir į Per
lojos laukus iš tylaus ir mįslingojo Lietuvos 
kaimelio. Žygiavo jis savanorių gretose, 
demonstruodamas savo nedažytą ir znenu- 
pirktą patriotiškumą.

Bet atėjo diena, — ir vėl ji buvo vasa
rio 16, — kada laikas džiaugės nugalėjęs 
žmogaus valią. Tą dieną 1927 m. mirė 
Lietuvos Atgimimo Patriarchas Jonas Ba
sanavičius. O vis dėlto ne. Basanavičius li
ko gyvas, kad ir miręs, ir nemirs, kol Lie
tuva bus gyva paskutinio lietuvio širdyje ir 
žodyje. Be jo „Aušros” kažin kada mūsų 
žmoguje būtų atgimęs sąmoningas lietuvis. 
Be jo įtakos, kažin ar priešingų, besikau- 
jančių srovių žmonės būtų susirinkę prie 
bendro stalo, kad po ilgų kovų paskelbtų 
Nepriklausomybės Aktą. Jis sugebėjo išsi
laikyti virš visų srovių, todėl ir nenuosta
bu, kad Lietuvos Tarybos vyrai jį verste 
privertė pasiimti garbę, pačiam pirmajam 
pasirašyti po Lietuvos atstatymo skelbimu. 
Pasilikdamas Vilniuje jis visą savo amžių 
vien pačiu buvimu Gedimino mieste reiškė 
lietuvių tautos suverenines teises į amžiną
ją sostinę. Ir pats Pasaulio Valdovas mato
mu ženklu pripažino jo nuopelnus Lietuvos 
atgimimui, pasišaukdamas pas save lygiai 
vasario šešioliktąją. Lietuvos nepriklauso
mybė ir Basanavičius — du vardai, bet tie 
patys savo prasme, visiems laikams tapę 
mūsų valios ir tikslo gyventi reiškiamai
siais ženklais. Kol laikas neįstengia nugalėt 
lietuvio, tol jis nepajėgus ištrinti ir šitų 
dviejų vardų. Mes tikime, kad to niekados 
ir nebus.

Ką sukūrė 1918 m. vasario 16 d. dekla
racija, yra jau visiems žinoma Lietuvos ir 
lietuvių tautos praeitis. Tai istorijos eta
pas ne užbaigtas ir miręs, bet svetimos jė
gos pertrauktas ir deformuotas. Dingo su
vereninė valstybės vadovybė, bet pasiliko 
krašto suverenumas, kaip pačios tautos va
lios objektas. Tauta jokia proga, jokiu ak
tu nėra pareiškusi savo laisvos valios at
sisakyti valstybinio suverenumo. Priešingai, 
nuo pirmojo svetimosios okupacijos mo
mento, nuo 1940 m. birželio mėn. 15 d., ji 
rodė ir rodo gyvą ir kovingą nuolaiką pa
niekintąjį krašto suverenumą sugrąžinti sa
vo pačios reprezentantams. Gyva šitos nuo
taikos iliustracija yra 1941 m. birželio men. 
pabaigos ir kelių tolesnių savaičių pastan
gos valstybės vairą atiduoti į Lietuvos Lai
kinės Vyriausybės rankas. Bet okupantai 
naciai Lietuvos suverenumą iš jos patikėti
nių rankų vėl brutalia jėga ištrenkė. Tau
ta grįžo į slaptąjį kovos kelią atgal, pasi
ryždama vieną dieną sulaužytą teisę vėl at
statyti.

kai jis stovi prieš tetą, į statinius abiem 
rankom įsikibusią ir klausiančią:

— Tai kam gi tu į obelis akmenis lai
dai?

Tai ne tiesa: ne į visas, į vieną obelį ir 
ne akmenis, bet •— akmenį. Vieną akmenį. 
Po šios išvados jau drąsiau: teta ne taip 
sako, tai jis irgi susigriebia kiek kitaip 
sakyti:

— Aš į žvirblius ... Į žvirblius!
— Bet ką tau žvirbliai, jeigu ’į obelis 

akmuo krinta. Ką gi tau žvirbliai, a?
— Žvirbliai čirškė . . . taip po obelis 

čirškė /. • iZ
— Tai kas t tau, kad jie čirškė? — teta 

lyg nieko nesuprasdama, lyg norėdama 
sužinoti, kodėl negalėtų žvirbliai čirkšti?

— Tokia diena . . . mokytojas sakė . . . 
tokia šventė, o žvirbliai po' obelis . . . bai
siai čirškė.

Teta liepė arčiau prieiti; kai ji pro sta
tinius galėjo pasiekti jo ausis, ji smar
kiai nusuka ir pasako:

— Mano sodas, mano žvirbliai. Negraži! 
obuolių nemylėt, tokį obuolį numušai. Ji 
iš po priedangstės parodė 'didelį gražiai 
raudoną obuolį.

Jis ėjO skubiai. Nors per krūmus bijojo, 
bet tylomis, bėgte parbėgo į namus. Jis 
buvo nuraudęs, iškaitęs, širdis tuksėjo,.sa
kytum ji tuoj tuoj prabils:

— Tu, Anuprėli, obelis trankei, žvirblius 
vaikei, negražu, negražu.

Mama paklausė ar jis norįs vakarienės. 
Jis atsakė pavalgęs.

— Ar padėkojai, ar pabučiavai ranką?
— Pa —, jis sumelavo, nes jau vistiek 

melavo tetai apie žvirblius. Ir sesutei Emi
lijai, dviem metais vyresriei,' ir mažesniam 
broliui Petriukui, ištraukė iš brolio Augus
to švarko kišenės penkis obuolius, kurių 
vienas buvo pusiau apgraužtas.

Emilija su Petriuku paėmė po du, o 
prakąstą gražino:

— Tai ką tu čia mums sugraužtus! Ma
tyt prikimšai pilvą, kad ir net apgraužei, 
— priekaištavo Emilija.

— Galiu ir aš suvalgyti . jeigu neno
rit. Prisivalgiau gana, bėt galiu kodėl 
ne . . . galiu suvalgyti . , . Juk šiandie 
didelė šventė.

Slaptasis kovos kelias prieš nacių okupa
ciją turi labai reikšmingą posūkį. Tai Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
susidarymas ir jo prisistatymas tautai. Pats 
faktas visiems žinomas, bet data daug kie
no bus pamiršta. Ji yra: 1944 m. (nuostabiu 
sutapimu!) vasario mėn. 16 d. Ta die
na yra tikroji anos 1918 m. vasario 16 d. 
sesuo. Jų abiejų Motina — Lietuvių Tau
ta, Tėvas — Laisvės Troškimas.

1944 m. vasario 16 d. V. L. I. Komitetas 
per pogrindžio spaudą ir slaptąjį siųstu
vą kreipėsi į tautą su savo 10 punktų dek
laracija.

1918 m. vasario 16 d. Tautos Tarybos 
deklaracija paskelbė Nepriklausomos Lie
tuvos gimimą, o po 26 metų Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto deklaracija 
— tautos valią ir priemones sunkiai sveti
mo kardo sužeistam valstybės kūnui pagy
dyti. Bet paskelbimo aplinkybės labai skir
tingos. Būdama po kaizerinės Vokietijos 
ginklu, Tautos Taryba savo deklaraciją ga
lėjo ir pasirašyti, o hitlerinio kryžiaus pri
slėgtas V. L. I. Komitetas privalėjo likti 
anoniminis.

VLIK-o deklaracija yra dokumentuotas 
lietuvių tautos nusiteikimas, dabar mums 
teikiąs aštriausių argumentų kovoje dėl 
mūsų valstybės ir tautos reikalų.

Naciams pašalinus Laikinę Vyriausybę ir 
Lietuvą paskelbus Reicho generaliniu ko
misariatu, krašto suvereno teises pasisavino 
generalinis komisaras Dr. Rentelnąs, atvy
kęs su visu rudmarškinių ir gestapininkų 
štabu. Tačiau pati' lietuvių tauta jam šitų 
teisių nė vienam momentui nebuvo pripa
žinusi. Jo potvarkiai ir įsakymai paprastai 
visados buvo absoliutinės daugumos igno
ruojami ir sabotuojami. Dėl to visai spon
taniškai ir logiškai susidarė slaptasis tau
tos frontas prieš viešąją vokiečių krašto 
administraciją. Pradžioje tautos nuotai
koms formuoti ir pasipriešinimo būdams 
nurodinėti iniciatyvos ėmėsi atskiros dina- 
miškesnės asmenybės. Bet tuojau šias pa
reigas pasiėmė senieji ir, slaptoje kovoje 
susiformavę, nauji’ politiniai sąjūdžiai. Jie 
leido pogrindžio laikraščius, organizavo 
kovos grupes, partizaninius veiksmus ir sa
botažo aktus. Kovos uždaviniai buvo tie 
patys ir visiems aiškūs: naciai kovoja tau
toms pavergti, savo hegemonijai Europoje 
ir, vėliau, visame pasaulyje išplėsti. Visa, 
ko jie reikalauja, tarnauja tik jų karo ma
šinai, todėl visi jų žygiai turi būti sabo
tuojami ir, kur galima ir būtinai reikia, 
jėga sutrukdomi.

Lietuva slaptajame savo fronte prieš na
cių okupaciją ir jų karo mašiną sukovojo 
vieną iš herojiškiausių savo istorijos kovų. 
O pats didysis laimėjimas buvo 1943 m. ko
vo mėn. Hitlerio užmačių sudaryti lietuvių 
SS legijoną pavertimas visišku ir juokingu 
nuliu.

Lietuva šiandien visai pelnytai gali di
džiuotis, kad ji buvo viena iš nedaugelio 
Europos valstybių, kurioje naciai neįstengė 
sudaryti ne tik žmogžudžių kariuomenės, — 
SS legijono, — bet net ir mažiausio dalinė- 
lio.

(Ar tik ne už tai mums šiandien vaka
rykštieji sieg ir heil rėksniai juodų spalvų 
nesigaili).

Tų pačių — 1944 — metų ir tą pačią 
dieną Lietuva pradėjo vykdyti VLIKO dek
laracijos 8 punktą. Jame buvo pasakyta: 
„Didžiai vertindamas tautinių karo pajėgų 
reikšmę kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
Komitetas visokiariopai rems Lietuvos ka
riuomenės atkūrimą.”

Tai buvo daroma nors viešai, bet su 
slaptomis tendencijomis. Gen. Plechavičiui 
okupacinė vokiečių valdžia leido sudaryti

iuuuu senamiestis per i\erj žiūrint

Dr. V. Kudirkos paminklas K. Naumiestyje

riboto kiėkio ginkluotus dalinius, žinomus 
Vietinės Lietuvos Rinktinės vardu. Jos tiks
las turėjo būti kova su Lietuvos teritorijo
je siaučiančiais bolševikiniais banditais. 
Bet visa lietuvių tauta su savo pogrindžio 
vadovybe tikėjosi, kad šita Rinktinė bus bfl- 
simosios Lietuvos kariuomenės branduolys, 
paims tautos laisvės gynimą į savo rankas, 
kai nacių pajėgos vieną dieną neišvengia
mai pradės byrėti. Ta diena atėjo, bet jos 
nesulaukė Vietinės Rinktinės vyrai. Lietu
vių tauta su baisiu pasipiktinimu minės 
Rinktinės sulikv i davimą ir vokišką išdavi- 
kiškumą. Tik iš tų dienų apsiniauktiso dan
gaus visiems laikams mums švies nuostabi 
ugnis — lietuvių tautos pasiryžimas dėl 
laisvės eiti j kovą bet kokiomis sąlygomis, 
bet kokiu metu.

Iš tremties dienų mes šiandien stebime 
tautos nueituosius žingsnius, kurie sulaužė 
laiko kryptį ir pagrįstai klausiame, ar mū
sų žingsniai tebesiderina į anųjų ritmą. 
Nuo mūsų priklauso, ar galėsim atsakyti 
taip ar ne. Jeigu nusilenktume šios dienos 
'nevilties dvasiai, tada baigta, nedrįskime 
sakyti, kad norime namo ir kad tebesame 
1918 m. vasario 16 d. atstatytosios valstybės 
piliečiai. Bet ar bedera užsikimšti ausis 
prieš tautos nueitų žingsnių aidą? Net ir 
mirtis su viltim ir kovoje reiškia gyvesnį 
gyvenimą, mirusio Basanavičiaus gyvenimą, 
negu tenkinimasis vergo duona ir skarmalu, 
kas yra šiurpiausia gyvojo mirtis. O tik jau 
ne šiandien mums dera mesti viltį ir kovos 
lauką. Kai daugiau, negu pusę pasaulio su
judo Į idealų kovą, kurią mes vieni, beveik 
vieni iki šiol tekovojom, tik paliegėlis ir 
kvailasis nepajėgs atgimti anų Nepriklau
somybės kovų dvasia. Tik dirstelkim, kiek 
buvo tamsiau prieš metus, prieš dvejus «ir 
trejus. Dabar jąu kone akys raibsta nuo 
artėjančios išlaisvinimo ugnies. Mūsų ryž
tingoji valia šią laisvės atminimų dieną tą 
ugnį dar daugiau tepakursto. Tad būkim 
pasiryžę ir naują Didįjį Žingsnį žengti. Dėl 
savo ateities. Dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės! •

f

As mylėjau ir myliu Lietuvą, 
nes tai mano Tėvynė, mano 
gyvybė, jnano džiaugsmas ir 
pasididžiavimas. -

Vaižgantas
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Aplamai tariant, gamyba, paskirstymas 
ir vartojimas ūkine ir technine prasme 

, sudaro bet kurio krašto ir bet kurios ūkio 
formos ūkio sąvokos turini. Lietuva buvo 
tipiškas žemės ūkio kraštas. Bet prekyba, 
pramonė ir amatai taip pat turėjo savo 
vietą. Pagaliau, visų rūšių transportas, pi
nigų, kredito ir draudimo reikalai yra 
neatskiriama krašto ūkio dalis. Valstybė 
ir visų rūšių savivaldybės veda savo 
paskirčiai atatlnkanti ūk(. Mokykla, li
goninė ar bažnyčia, greta savo tiesioginių 
uždavinių, rūpinasi ir savo ūkiu. Taigi, 
krašto clvillazacija ir kultūra remiasi to 
krašto ūkiu: valstybinės institucijos išlai
kymas, atitinkamo pragyvenimo lygio 
krašte sukūrimas, švietimo, mokslo ir 
meno kėlimas, bendruomeninio bei vi
suomeninio gyvenimo organizavimas ir 
socialinio gerbūvio Institucijų (taisymas — 
tai tiesioginiai ūkinės veiklos uždaviniai 
krašte. Visi čia suminėti ir nesumi- 
nėtl ūkiniai klausimai Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo labai ak
tualūs ir tvarkomi tokiu rūpestingumu, 
kaip kad savo ūkį tvarko geras ir pa
vyzdingas ūkininkas. Užgrobikas ir atė
jūnas žiūri savo interesų: silpnasis ir pa
grobtas turi tarnauti pirmajam. Tokiu 
tvirtinimu aš ypač pabrėžiu, kad tik ne
priklausoma tauta nepriklausomoje val
stybėje yra pati savo ūkio pilnas šeimi
ninkas ir tik nepriklausoma tauta gali ge
riausia tenkinti tiek medžiaginius tiek kul
tūrinius savo reikalus. Kalbėdami apie 
nepriklausomos Lietuvos ūkj pastebėsime, 
kad Lietuva per trumpą 22 nepriklausomo 
gyvenimo metų padarė tokią pažangą vi
sose gyvenimo srityse, kokios ji savo isto
rijoje nėra turėjusi. Juk žinoma, kad 
18 šimtmečio pabaigoje, kada Lietuva ne
teko nepriklausomybės, ji buvo viena iš- 
kultūringųjų Europos taūtų. Tačiau 120 
metų vergavimas žemesnės kultūros ru-, 
sams, Lietuvai ne tik neleido žengti pir
myn, bet dar grąžino kraštą bent šimt
mečiu atgal. Štai kodėl Lietuva 1918 m. 
buvo toli atsilikusi nuo Vakarų Europos 
tautų. Reikėjo Įtempti visas jėgas, kad 
greitu tempu pakeltų krašto medžiaginę ir 
dvasinę kultūrą. Su džiaugsmu tenka kon
statuoti, kad ir nepalankiomis sąlygomis, 
Lietuva visose savo veiklos srityse paste
bimai kilo. Panagrinėkime, kad ir trum
pai, apskiras ūkio šakas.

žemės ūkis. Didelio masto darbas, kur} 
jauna Lietuvos valstybė užsimojo Įvykdyti, 
buvo, žemės reforma. Jos tikslas buvo — 
aprūpinti žeme daug dešimčių tūkstančių 

' žemdirbių šeimų, neturėjusių nuosavos 
žemės, padarant juos savarankiškais ūki
ninkais. Greta ėjo kaimų išskirstymas 1 
vienkiemius. Per trumpą laiką krašto vaiz
das pakitėjo: Vietoje stambių ir apleistų 
dvarų, vietoje senų bei primityvių kaimų 
kraštas puošėsi gražiai, planingai ir nau
jai statomais vienkiemiais. 1918 m. ir 
1940 m. Lietuva žemės ūkyje atrodė visiš
kai pasikeitusi.

Prieš pat karo pradžią buvo užbaigtas 
formaliai planuoti ir pradėtas Igyvendyti 
„Mūrinės Lietuvos planas.“ Pagal ji, kaimo 
ir miesto statyba per 10-15 metų turėjo 
būti tik mūrinė. Turint galvoje statybos 
darbų dydį ir statybinių medžiagų Įvairu
mą bei darbų vykdymo darbo jėgos pa
ruošimą, techniškojo personalo apmoky
mą, Šio plano pilnas vykdymas priskirtinas 
prie Žymių Lietuvos laimėjimų.

Kaime gyveno ir žemės ūkiu vertėsi 
79% Lietuvos gyventojų. 1930 m. buvo viso

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ŪKIS
275.000 ūkių su 4.140.000 ha ūkio relka-
lams tinkamos žemės. Ūkių struktūra bu-
vo sekanti:
ūkio dydis ūkių skaičius % ūkių plotas %

1—10 ha 45,3 17,0
10—20 ha , 82,6 30,2
20—30 ha 12,1 19,4
30—50 ha 7,2 < , 17,7

50 ha 2,8 15,7
Žemės ūkio gamyba kasmet augo. Ypa-

tingai pažymėtina raguočių kiekybės ir 
kokybės smarki pažanga ir kiautų ūkio 
išplėtimas. Aplamai gyvulininkystės sri
tyje Lietuva smarkiais šuoliais vijosi se
nus kraštus, pav. Daniją. Arklių augini
mas yra sena lietuvio ypatybė. Smulkieji 
gyvuliai bei paukščių ūkis taip pat labai 
palankiai vystėsi.

Javų ūkis kad ir pamažu, bet vis to
bulėjo. Šakniavaisių plotai kasmet didėjo 
dėl pieno ūkio Išplėtimo. Cukrinių run
kelių auginimas buvo naujas dalykas, bet 
Lietuvos ūkininkas tai puikiai atliko.

Linai ir miško medžiaga — tai Lietu
vos auksas. Tai dvi nepaprastos reikšmės 
pozicijos, ypač užsienio prekybos srityje. 
Bet ir vidaus ūkyje linai ir miško medžia
ga plačiai buvo .vartojama aprangai ir 
statybai.

Prekyba. Lietuvos eksportą Sudarė taip 
pat žemės ūkio gaminiai, ir tik nežymią 
dalį kitos pozicijos. Išvežamųjų prekių 
kokybė vis gerėjo, ir antrame dešimtmety
je Lietuvos bekonas, sviestas ir kiti gami
niai savo kokybe prilygo senųjų eksporto 
kraštų gaminių kokybei. 1938 m. Lietuva 
eksporjavo prekių už 233 mil. litų Stam
biausios eksporto prekės buvo: sviestas 
21%, mėsa 16%, kiaulės 9%, kiaušiniai 
3,4%, javai, sėklos ir bulvės 11,6%, toliau 
linai 10,6%, mediena 11,2%. Įvežamos i 
Lietuvą prekės buvo išimtinai pramonės 
arba žaliavos krašto pramonei: gatavi dir
biniai, pusiau dirbiniai ir žaliavos. Įveža
mos prekės buvo labai Įvairios ir jų są
rašas gana ilgas. Paminėtinos sekančios 
grupės: Įvairūs audiniai, siūlai, jų žalia
vos, odos gaminiai, statybinės medžiagos, 
Įvairi geležis, geležies dirbiniai, mašinos, 
transporto priemonės, mineralinės trąšos, 
skystas kuras, akmens anglis, tepalai, ta
bakas, radio aparatai ir t. t. 1938 m. Įvežta 
Už 224 mil. litų.

Vidaus prekyba vystėsi laisvai privati
nės iniciatyvos pagrindai. 1938 m. visoje 
Lietuvoje buvo 25.514 prekybos įmonių. 
Net Jr užsieniečiai vienbalsiai pripažįsta, 
kad Lietuvoje prekyba vystėsi gerai ir 
krašto prekybos apyvartoje buvo aukštos 
kokybės prekės, kaip., bet kuriame Vakarų 
Europos krašte.
’ Paminėtina eilė Įmonių, sukurtų dau
giausia eksporto tikslams. Akc. B-vė 
„Maistas“ perdirbo mėsą ir eksportavo 
mėsą bei gyvulius. Jis turėjo krašte 5 di
delius mėsos fabrikus. Kooperatyvas „Pie
nocentras“ apjuosė visą kraštą pienimėmis 
Ir pieno nugriebimo punktais. Jis eksporta
vo ir tiekė vidaus rinkai pieno produktus ir 
kiaušinius. Kooperatyvlniais pagrindais 
susitvarkęs „Lietūkis“ prekiavo krašte ir 
užsienyje veik visomis ūkininko parduo
damomis ir perkamomis prekėmis. „Lie
tūkis“ - stambiausia Lietuvos prekybos 
Įmonė, kurio metiniai balansai prašokavo 
100 mil. litų. „Sodyba" ir „Linas“ buvo Se
kančios dvi Įmonės užsimojusio s krašto 
mastu prekiauti vaisiais ir linais.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■ * 5”*'

BALYS GRAŽULIS

; PALIKIMAS
Ar tu žinai, dilgele, 
Išlindus pro aptverto kapo tvorą 
Kokiomis sultimis

• ' Tave ši žemė Saulėn kelia?
Jonas Graičiūnas.

*
Kai devynioliktųjų metų žiemą rusų 

bolševikinės gaujos Įsiveržė į Lietuvą už
gniaužti jos vasario šešioliktosios aktu at
gaivintą gyvybę, prieš N. miestelį joms ke
lią pastojo lietuvių savanorių būrys. Nebo
damas visokeriopos priešo persvaros sa
vanorių būrelis Įstengė priešintis visą 
dieną. Tik vakarop, Išbaigę šaudmenis, sa
vanoriai pradėjo trauktis, ūkininkas Ne
mūra, gulėdamas už klojimo pamato, ste
bėjo savanorių lietuvišką kovą. Smarkiai 
bildančią širdimi jis meldė Dievą, kad pa
dėtų savanoriams laimingai atsipalaiduoti 
nuo Įtūžusiai puolančio priešo. Palikę prie
dangai tik mažą kelių vyrų sauga, sava
noriai slinko vieškelio grioviu atgal į 
miesteli- Ties Nemūros kviečių lauku grio- 

. vyje Įsitvirtinusi sauga pasiaukojančiai 
dengė draugų pasitraukimą. Ir kai būrio 
branduolys pasiekė Nemūros kiemą, pradė
jo trauktis ir likusieji. Tačiau priešas jau 
buvo Čia pat. Nemūrai atrodė, kad sava
norių saugos likimas jau išpręstas. Bet ne. 
Vienas savanorių prigulė prie kulkosvai
džio ir sulaikė priešą po pat savo nosim. 
Kai jis, žvilgterėjęs pro pet| jsltikino, kad 
jo firaugai jau pasislėpė už Nemūros tro- 
bėsių, pakilo bėgti ir jis. Nemūra dar matė, 
kai savanoris pabėgėjęs kelis žingsnius 
sukniubo jo kviečių lauke. Daugiau stebėti 
jau nebuvo galima, nes klykdami, artyn 
bėgo bolševikai. ;

Tik kai nusiaubę jo ūki bolševikai 
nuūžė į miestelį, Nemūra išdrįso prisiar
tinti prie kritusiojo savanorio. Jis rado jį 
toje pat vietoje sniege išplitusiam kraujo 
klane durtuvais užbadytą. Ir kol Nemūra 
tarėsi su žmona, ką daryti su žuvusiuoju, 
sulaukę pastiprinimų savanoriai staigiu 
puolimu išmušė priešą iš miestelio.

Vėl pro jo ūkį prasiautė bolševikai, o 
tuoj po jų pilnas kiemas prigūžėjo sava
norių. Kritęs jų draugas per naktį išbuvo 
pašarvotas Nemūros seklyčioje, o rytojaus 
dieną iškilmingai buvo palaidotas miestelio 
kapinėse. 1 .

Po keletos metų Įsikūręs miestelyje 
šaulių būrys ant savanorio kapo pastatė 
cementini kryžių su užrašu: „Savanoris 
Petras Pupelis žuvo dėl Tėvynės laisvės 
1919 m. vasario 21 d.“ Nuo tada kiekvieną 
vasario šešioliktąją dieną prie savanorio 
kapo Įvykdavo iškilmės pagerbti tuos, ku
rie žuvo, kad vasario šešioliktosios aktas 
taptų kūnu, kad Tėvynė laisva žydėtų.

Tų pat devynioliktųjų metų pavasari 
ūkininkas Nemūra pastebėjo, kad toje vie
toje, kurioje jis rado kritusį savanorį, kvie
čiai žymiai tamsesni. Ir kviečiams suno
kus tas gojelis išsiskyrė ūgiu ir tankumu. 
Įtardamas, kad tai kraujo trąša kviečius 
toje vietoje taip pakėlė, Nemūra .kviečių 
gojelį išplovė atskirai, surišo į pėdą’ir už
metė ant aukšto. Ten kviečių pėdas iš
gulėjo iki keturiasdešimt pirmųjų metų- 
vasario penkioliktosios dienos.

Kai keturiasdešimtaisiais metais bolše
vikai okupavo Lietuvą, vięnu pirmųjų 
potvarkių uždarė Lietuvos Saulių Sąjungą. 
Bet nors N. miestelyje šaulių būrio jau ne

Įdžeto pajamos susidarė iš mokesčių |j 
Į jis 1922 m. sukurtas, toks 'okupantų 1940, normalių nepaprastų pajamų, linansinė 
I metais ir atrastas. Iš tikrųjų, auksu pa-! sistema rėmėsi mokesčių pluralism 
grįsta valiuta, piniginio vieneto,vertės dy- principu - tiesioginiais ir netiesioginiais 
dis suderintas su krašto ukiniu pajėgumu 
(vienas litas turėjo 0,150462 gr gryno 
aukso) išlaikė litą pastovų. Tai Lietuvos 
Banko ir jo kūrėjų bei vadovų nuopelnas. ------ - ■ - - , .

! Pinigų apyvarta nuo 86 mil. 1925 m. pakilo *ais> būtent: 256.862.000 litų, didžiausiai 
| iki 205,9 mil. 1940 m. I 1938 ”1- ~ 370.993.000 litų. Visų rūšių sa-

Be notų banko, Lietuva turėjo eilę kre- vfvaldybių pajamos sukosi virš 60. mil 
, dito Įmonių. Ilgalaikio kredito reikalams litų kasmet, ir nuolat augo.

s“ - žemės ūkiui ir |

RAŠO DR. S. S. |
Pramonė. Žemės ūkio kraštas negali 

pasigirti sunkiąja pramone, kasyklomis ir 
kitais žemės turtais. Pirmiausia plėtėsi 
vietos sąlygas atitinkanti’ pramonė, tenki
nanti gyventojų paklausas ir eksportą. 
Minėjau mėsos ir pieno produktų įmones. 
Pastaruoju metu Lietuva turėjo tris dide- | 
liūs naujus cukraus fabrikus, kurie galėjo 
per sezoną pagaminti iki 40. mil. kg cu- __  *____ t. _ =_____ _____
kraus. Cukrus ėjo grynai vidaus rinkaj. tarnavo „Žemės Bankas“ - žemės ūkiui ir | Lietuvos finansų neigiama pusė buvo 
Mat, žemės Ūkio kraštas negali pirkti I Valstybės Taupomosios Kasos“ - miestų ta, kad pusė visų pajamų ėjo algoms mo. 
cukrų iš užsienio ir mokėti už jį užsieniui! investicijų tikslams. Specialaus ipotekos keti, o tik likusi pusė gamybos Sričiai. Bet 
stambias pinigų sumas. 1939 m. Lietuva1 banko Lietuvoje nebuvo, tai T. V. Kasos ta blogybė buvo neišvengiama, ir pamažu 
turėjo viso 431 maisto pramonės įmonių su’ daliniai ėjo jo pareigas, nesitenkindamos i gerėjo. Čia prisidėjo ir privatinės inicia- 
10.000 darbininkų. Tatai 30% aplamai tik valstybė^ paskolos lakštų pirkimu.1 tyvos bei privatinio kapitalo trūkumas, ii 
Lietuvos pramonės. Pažymėtina gana 1940 m. visos Lietuvos kreditos įmonės lėto ir tikru žingsniu žengęs n-rmyn. Vie- 
išplėsta tekstilės pramonė ir metalo ga- buvo leidusios kreditų: Lietuvos Bankas šoji iniciatyva ir viešieji kapitalai ir pri
minių pramonė, sudaranti antrąjį trečdalį. 103 mil., Žemės Bankas 161 mil., V. T. Ka- vatinio verslo srityse Lietuvoje buvo nor- 
. ,_x . ... ------„ ... .................... .. maius reiškinys.

Suglaustai palietęs Lietuvos ūkį bei jo 
I raidą, baigdamas noriu pabrėžti, kad Ne-

mokesčiais. Našiausi mokesčiai buvo akci
zai ir muitai, o taip pat monopoliai, drauge 
duodavę iždui per 50% visų pajamų. Ma
žiausios valstybės pajamos buvo 1833 me-

Lietuvos pramonės. Pagaliau - chemijos, I 
odos, medžio, popierio, elektros srovės, po
ligrafijos, statybinių medžiagų - plytinių! 
gamyba. Negalima tvirtinti, kad Lietuvos I 
pramonė buvo aukšto lygio. Tačiau žinant, ’

sos 29 mil., komerciniai bankai 96,7 mil., 
kredito bendrovės 65,3 mil., viso 515,1 mil. 
litui

Valstybės finansai vystėsi drauge su' priklausomos Lietuvos ūkis vystėsi svei- 
krašto ūkinio pajėgumo kilimu. Per visą kais ir normaliais keliais, ir jo ateičiai 

kad Lietuva buvo prisikelianti valstybė, nepriklausomybės laikotarpį finansai buvo švietė gera perspektyva. Tiesa, žemės ūkio 
siekianti kraštą iš naujo atkurti, tenka tvarkomi sekančiais ’-t’grindais - paprastos kraštų aplamai pasaulinė būklė nebuvo 
konstatuoti didelę ir greitą pažangą, kurią |r nepaprastos valst ' s išlaidos buvo pa- j palanki, bet Lietuva ir čia pasirodė ga- 
šiame trumpame rašinyje neįmanoma dengiamos paprastomis ir nepaprastomis, linti konkuruoti kitus kraštus. Didžiausias 
—------ -joti. j pajamomis, nesinaudojant kraštutine prie-, šiandieninis mūsų rūpestis - pasiruošti

Kreditas ir finansai. Nepriklausomos mone - nepagrįsta notų emisija. Valstybės sugriauto Lietuvos ūkio atstatymui, kai 
Lietuvos pasididžiavimas buvo tvirtas ir prasikolinimas, palyginamai su kitais po audrų užėjus tyram orui galėsime 
pastovus piniginis vienetas - Litas. Koks I kraštais, labai mažas. Taigi, valstybės biu- laisvai kvėpuoti laisvoje Tėvynėje.

šiame 1 
atvaizduoti.

Lietuvos imis ūkis - valstybės pagrindas
Lietos ūkininkas - kultūros variklis

Minėdami Nepriklausomosios Lietuvos 
30-ties metų didžiąją šventę turime mesti 
žvilgsni į žemės ūkio srityje atsiektus lai
mėjimus, Įnašą j bendrą tautos ir valsty
bės ūkj.

Lietuvos kraštas, būdamas neturtingas 
žemės turtais, išsiskirdamas savo dirvože
mių {vairumu, reljefu ir klimatinėmis są
lygomis, — per nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpį buvo tipingas žemės ūkio kraš
tas. Ši charakteristika tuo yra būdinga, jog 
ji davė veidą visam mūsų valstybiniam ir 
kultūriniam gyvenimui. Lietuva, dėl riboto 
žemės ūkio gamybinio pajėgumo (jis dar 
nebuvo atsiektas) ir buvusi ilgą laiką pa
vergta rusų caristinio režimo, negalėjo dar 
išugdyti didesnės savo pramonės, neįgalėjo 
pasiekti aukštesnio kultūrinio lygio bei eko
nominio gerbūvio. Tačiau tai, kas buvo pa
siekta, buvo didelis 
tauta gali didžiuotis 
ne tik politiškai, bet

1918 metų vasario
kurią lydėjo kruvinos kovos dėl galutinės 
krašto nepriklausomybės, atnešė kraštui 
ūkinę ir politinę laisvę, o kartu ir visai 
tautai gerovę. Vasario 16-toji yra tas lai
das, kada Lietuvos rinktiniai vyrai padėjo 
demokratinio režimo pagrindus. Steigiama
sis seimas įstatė žemės ūkį į racionales 
ekonomines ir socialines vėžes. Vėlyvesnės 
žemės ūkyje korektyvos nebuvo reikšmingos. 
Jei jas galima buvo pateisinti agrotechniniu 
— ekonominiu požiūriu, tai socialinis as
pektas buvo išleistas iš akiračio ir tas pe
litiniame gyvenime turėjo ne visai sveiką

laimėjimas ir mūsų 
sugebėjimu tvarkytis 
ir ekonomiškai.
16 dienos deklaracija,

rezoną. Tačiau bendrai toji reforma žemės 
ūkio kultūrai netrukdė plėtotis.

Steigiamojo seimo pravestoji teisinė že
mės reforma yra istorinis darbas ir jos reikš
mę tegalime įvertinti tik dabar. Ji sudarė 
40.000 naujakurių sąlygas kurti savarankų 
gyvenimą. Ji padidino 100.000 smulkių ūki
ninkų žemės plotus. Tai buvo didelis įna
šas į sveiką tautinę ir valstybinę ūkio 
santvarką. Jei dėl vėlyvesnio žemės ūkio 
tvarkymo pradėtoji žemės reforma ir ne
buvo pravesta iki galo, tai vis dėlto ji buvo 
viena reikšmingiausių.

Trumpas Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimas neleido pasiekti aukštos žemės ūkio 
kultūros, neleido s pritaikyti agronominių 
mokslų laimėjimus, tačiau tai, kas Lietuvos 
ūkininkų energija ir sumanumu buvo pa
daryta, tegalime suprasti tik dabar, stovė
dami nuošalyje ir lygindami su okupantų 
darbais.

Lietuvos žemės ūkio vaidmuo reiškėsi ne 
tik mūsų krašto ekonominiame ir kultūri
niame gyvenime, jis turėjo nemažos įtakos 
ir pasaulinėje rinkoje.

Mūsų žemės ūkio gaminių eksportas pa
skutiniais laisvojo gyvenimo metais buvo 
vienas pagrindinių tautos ūkio pajamų šal
tinių. Pavyzdžiui, 1936 m. už bendrąjį eks
portą buvo gauta 190.485.000 litų, o už že
mės ūkio gaminius 141.661.000 litų, arba 
74%; 1938 m. buvo eksportuota už 
233.197.900 litų, o už žemės ūkio gaminius 
gauta 169.662.200 lt, arba 73%. Vien tik 
sviesto 1939 m. buvo išvežta 16.386 tonos, o 
1932 m. 40.900 tonų bekono. Vėliau bekono

T'

buvo išvežta mažiau, nes užėjo ekonominė 
krizė. Tas rodo, kad ženiės ūkio gamybos 
perteklius teikė kraštui didžiausią ekono
minę gerovę.

Lietuvos žemės ūkio gaminių eksportas 
leido vien radijo aparatų suvežti 1938 m. 
už 3.250.000 litų, geležies už 12.847.000 lt 
ir medvilninių audinių .už 10.262.000 litų. 
Nors Lietuvos žemės ūkis dar nebuvo pa
čioje aukštumoje, tačiau tokia greita pa
žanga kreipė užsienio dėmesĮ.

Jei Lietuva galėjo kurti aukštąsias moky
klas, gimnazijas, pradžios mokslą plėsti, jei 
klestėjo mūsų valstybinis teatras, karo ir 
kultūros muziejai, sporto rūmai, meno ir 
muzikos aukštosios mokyklos, — tai visa 
tai didžiumoje davė Lietuvos žemės ūkis, 
Lietuvos ūkininleas su jo visomis artimomis 
institucijomis. Krašto gerovę kuria tie, Ip 
rie kuria, vertybes, pagrindines vertybes. 
Pramonės kraštuose svarbiausias asmuo 
yra angliakasis (Anglijoje), o žemės ūkio 
kraštuose — ūkininkas ir žemės ūkio dar- 
bininkas.

Lietuvoje žemės Ūkio ekonominio gerbū
vio varikliu buvo ir paliks ateityje ūkinin
kas ir žemės ūkio darbininkas bei m juo 
susiję visi kiti darbuotojai.

Kylant žemės ūkio kultūrai, didėjant jo 
gaminių pertekliui, atsirado perteklius lė
šų, kurias galima buvo panaudoti kultūri
niams tikslams. Šiaja proga būtų naudinga 
prisiminti visiems kultūrinės srities dar
buotojams, iš kur jie tada sėmėsi stiprybės 
savo kūrybai. Šiandien pravartu prisiminti, 

(Nukelta J 15 psl.)

buvo, tačiau vėlinių vakarą prie savano
rio kapo iškilmės savaime susiorganizavo. 
Kapas buvo apšviestas žvakutėmis, ap
krautas vainikais ir apgultas žmonių. Pa
rapijos klebonas atlaikė prie kapo gedu
lingas pamaldas, o bažnyčios choras su
giedojo „Kovoj jūs jau žūvot“.

Po keletos dienų nežinia kodėl buvo 
suimtas klebonas ir vargonininkas, o kiek 
vėliau žmonės apsižiūrėjo dingus cemen
tinį kryžių nuo savanorio kapo. Tikinčiųjų 
pasipiktinimas buvo cįideljs. Netgi mieste
lio komunistai tam pykčiui pritarė, bet mi
licijos pastangos surasti kapų niekintojus 
nuėjo niekais. Net pats kryžius nebuvo su
rastas. Taip pat negrįžo ir klebonas su 
vargoninku. Bet dėl to parapijos gyve
nimas nesutriko. Jaunasis vikaras kuni
gas Staras perėmė parapijos dvasinių rei
kalų vedimą ir net chorui neleido iširti. 
Jis pats mokė jį bažnytinių giesmių ir 
paskyrė jį vesti vieną gabesnių choristų. 
Kad ir be vargonų, tačiau choras per pa
maldas pagiedodavo.

Keturiasdešimt pirmųjų metų vasario 
penkioliktosios popietė buvo šalta ir vė
juota. Sniego verpetai sukosi laukuose, 
kalnais gulė vieškelyje ir patvoriuose. 
Tokią dieną ir šuo nevaromas į lauką 
neina. Ir koks buvo Nemūros nustebimas, 
kai jį tą dieną aplankė vikaras! Patikėt 
negalėtum, kad tokią dieną parapijos ga
nytojas išsileistų vizituoti parapijiečių. O 
kunigas Štaras išsileido. Kad ir linksmas 
įėjo į trobą, gyrėsi pūgoms paskelbęs ka
rą, bet toliau važiuoti kažkaip nesisku
bino. Kalbėjo apie šį, apie tą ir užsiminė 
apie šventvagystę kapuose. Išsikalbėjus 
apie Nemūros sklype kritusį savanorį, ku
nigas įsigeidė pamatyti tą vietą, kurioje 
savanoris buvo užbadytas. Nemūra parodė 
ir ta proga papasakojo apie tų metų kvie
čius. Netgi prisiminė kviečių pėdą kažkur 
ant aukšto begulintį. Kunigas su Nemū
ros išvedžiojimais visiškai sutiko. Sup

rantama, koktu būtų valgyti pyragą, ži
nant kokias sultis kviečiai iš žemės siurbė. 
Kunigas Nemūrą pagyrė ir paprašė tą 
pėdą parodyti. Nemūra vos jį besurado 
palėpėje, per metų eilę įvairiais daiktais 
užgrioztą ir voratinkliais apmusojųsį. Ap
žiūrėjęs pėdą kunigas pastebėjo, kad tai 
esanti reta, gal vienintelė relikvija, — 
savanorio krauju patręštos žemės vaisius, 
tos žemės, dėl kurios laisvės jis atidavė 
savo jauną gyvybę — ir kad jai vieta 
esanti ne palėpėje, bet Karo JVIuziejuje. 
Ūkininkui sutikus kunigas Štaras kvie
čių pėdą išsivežė su savim, žadėdamas jį 
pasaugoti, kol bus galima perduoti Karo 
Muziejui.

Tą pat naktį, jau po vidurnakčio, Ne
mūros šeima girdėjo pro miegus lyg tai 
giesmės garsus lauke, bet tardami esant 
sapną, nesikėlė pažiūrėti pro langą. Ryte 
Nemūra žvalgydamasis nuo kiemo vien 
tik vėpūtinių kalvas tematė laukuose. Po 
pusryčių, kaip ir kasmet vasario 16 dieną, 
jis kartu Su dukteria nuvyko į bažnyčią. 
Bet nebuvo nei pamaldų, nei iškilmių ka
puose. Vieną kitą jis paklausinėjo ir su
žinojo, kad laisvės dieną minėti uždrausta. 
Jis dar norėjo bent vienas pasimelsti ant 
savanorio kapo, bet jį (spėjo, kad kapinės 
jau nuo vakar Slapukų sekamos. Gerokai 
prislėgtas grįžo jis namo. Ir tik pavasarį, 
sniegui tirpstant, jis pamatė savo lauke, 
toje vietoje, kur kadais krito savanoris, 
kažką dūluojant. Priėjęs arčiau rado iš 
eglių šakų ir kviečių varpų nupintą 
vainiką. Nors kaspinas buvo ir išblukęs, 
bet jis užrašą iškaitė: „Kovoje dėl laisvės 
kritusiam Karžygiui — Jo žygio tęsėjai“. 
Tik tada jis suprato, kad aną naktį gir
dėti giesmės garsai nebuvo sapnas. Atpa
žinęs savo apjuodusias kviečių varpas 
Nemūra išsjgando, bet vainiko pašalinti 
nedrįso. Jam atrodė, kad tai būtų lygu 
kryžiaus išrovimui. Taip vainikas ir liko 
gulėti vietoje. Važiuojantieji vieškeliu

vainiką matė, Nemūra net atsimena, kaip 
kartą net vykdomojo komiteto pirminin
kas ištiesęs kaklą į jį žiūrėjo, bet nie
kas nekreipė dėmesio į vainiką, numestą 
ant lauko.

Kai pavasariui įšilus Nemūra arė pū
dymą ir sėjo vasarojų, tos vietos, kur 
gulėjo vainikas, nejudino. Gražiai aplink 
vainiką aparė ir net paties vainiko net 
pirštais nepajudino. Kiek vėliau, pasita
ręs su šeimyna, jis padarė mažą medinį 
kryželį ir įkalė prie griovio krašto, ant 
jo uždėjo vainiką. Netrukus duktė skly
pelį sukasė į kapą ir pasodino gėlių. Tik 
tada ta vieta pradėjo traukti praeivių dė
mesį. Dažnai matydavo Nemūra ten sus
tojusius praeivius su kepure rankoje ir 
nulinkusia galva ant krūtinės, kol vieną 
kartą ties kryželiu nesustojo milicinin
kas.

Tą pačią naktį Nemūra su žmona ir 
dukterim buvo suimtas. Kankinimai jų 
neveikė. Bendrininkų jie neturėjo ir tiek 
Tik kai tėvų al;yse tardytojai pradėjo 
dukteriai plėšti drabužius nuo kūno, mo
tina papasakojo, ką žinojo. Tada sudre
bėjo visas miestelis. Kunigas Štaras su 
dauguma choristų buvo suimti, o savano
rio kapas Nemūros lauke su žeme suly
gintas.

Nei kunigas, nei kiti suimtieji nesi
gynė. Jie dargi didžiavosi aną naktį pa
gerbę savanorį. Įvairiais žodžiais jie kar
tojo kunigo Štaro parodymo mintis: „Jei 
negalime žūti kovoje dėl Tėvynės laisvės, 
tai mielai žūsime, kad Jos laisvės idėja 
visų lietuvių širdyse liepsnotų“.

Nors ir to suimtųjų likimas buvo 
nuspręstas, bet tokie pareiškimai spren
dimą galutinai užantspaudavo. Tačiau li
kimas lėmė, kad jau po mėnesio kanki
nimų kalėjimo vartai prasivėrė. į laisvę. 
Ne, atidaryti niekas jų neatidarė kali
niai patys išsilaužė pirmąją vokiečių - 
rusų karo dieną. Daugumas išėjo išsu-
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VISA GYVENIMĄ LIETUVIU TAUTOS SARGYBOJE
^4- Jakšto - 'Dambrausko 70 mein, mlrtieS Sukakties proga

Apmąstydami gražiąsias Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo dienas, negalime pa
miršti šviesios atminties vyro Aleksandro 
Dambrausko — Adomo Jakšto, visą gyve
nimą kovojusio dėl Lietuvos laisvės ir ge
rovės. Šių metų vasario 19 d. sueina 10 
metų nuo jo mirties.

Jis gimė 1860 m. rugpiūčio 25 d. Kuro
nių kaime, Pagirio valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje. Tėvai buvo karališki ūkininkai. 
Apylinkės žmonės juos dar Jakštais vadi
no. 10 metų Aleksandras neteko motinos 
(Kotrynos Vaičiūnaitės). Jį paėmė pas save 
ir leido J mokslus dėdė kun. Stanislovas 
Dambrauskas, Kriukų parapijos klebonas. 
1872—1880 m. laikotarpyje mokėsi ir baigė 
Šiaulių gimnaziją. Ypač gerai jam sekėsi 
matematika. Būdamas IV klasėj, parašė 
pirmą eilėrašti lenkų kalba. 1880 m. įstojo 
į Petrapilio kunigų seminarijos matemati
kos skyrių. Drauge klausė ir pravoslavų 
teologijos bei filosofijos mokslų pas gar
sųjį profesorių Vladimirą Solovjovą. 1881 
m. metė studijas universitete ir įstojo į 
dvasinę seminarija, kurią baigė 1884 me
tais. 1888 m. baigė Petrapilio dvasinę aka
demiją teologijos magistro laipsniu. Pas
kirtas Panevėžio realinės mokyklos kape
lionu. Čia tuojau nusikalto valdžiai: per 
vieną caro šventę, mokiniams kalalikams 
liepė eiti ne cerkvę, kaip buvo įsakyta, bet 
į bažnyčią. Už tat penkeriems metams iš
tremtas į Naugardo gubernijos Ustiužnos 
miestelį. Gyvendamas tremtyje, Ustiužno- 
je, pažino netikėtai Dr.. Vincą Pietarį ir jį, 
jau gerokai surusėjusį, atvertė į lietuvy
bę, paragino‘rašyti. 1895 metais grįžo į tė
vynę. Rašė eilėje lietuviškų laikraščių. Pra
dėjo bendradarbiauti „Aušroje“, „Apžval
goje". 1898 m. paskirtas Kauno kunigų se
minarijos profesorium, 1902 pakviestas į 
kinėtais sąnariais, bet tvirtu pirmos per-

Lietuvos karių kryžius Kauno kapinėse

galės ryžtu akyse. Kunigas Staras išei
damas iš kalėjimo išsinešė ir savo bylą, 
kaip tai padarė ne vienas kalinys, kol ne
buvo imtasi bolševikinių archyvų apsau
got Kartu išsinešė ir kviečių kūlelį, li
kusį nuo nupinto savanoriui vainiko, pri
dėtą prie bylos, kaip įrodomąją nusikal
timo medžiagą. Ir tas kūlelis tapo jam 
švenčiausia relikvija, su kuria jis nesis
kyrė iki savo mirties.

0 ta valanda atėjo greitai. Iš kalė
jimo kunigas Staras nuėjo tiesiog į ligo
ninę, kurioje keletą mėnesių palengęs ir 
mirė.

O ta valanda atėjo greitai. Iš' kalėjimo 
kunigas Staras nuėjo tiesiog į ligoninę, 
kurioje keletą mėnesių palengęs ir mirė.

Vieną šaltą keturiasdešimt antrųjų me
ti vasario dieną ūkininkas. Nemūra buvo 
telegrama iškviestas į apskrities ligoninę. 
Grįždamas jis parsivežė kankinio kunigo 
Štaro kūną, jo palikimą ir testamentą. To 
palikimo tebuvo viena popierinė dėžė, 
kurią atidarius rasta kviečių kūlelis ir 
asmens byla. „Palaidokit mane toje vie
toje, kur krito savanoris Petras Pupelis. 
Kviečių kūlelį iškūlę nupinkit vainiką ir 
padėkit ant mano kapo, o grūdus plačiai 
pasukit visuos Lietuvos kraštuos.' Aš ti
kiu, kad jie sudygę bujos neišraunamai. 
Ir kol žaliuos Lietuvoje bent vienas kvie
tys, tol gyva bus Lietuvoj laisvės idėja.“ 
Tokia buvo jo paskutinė valia.

Kunigo Staro parapijiečiai jo testamentą 
Įvykdė. Vasario šešioliktąją dieną, tą dieną, 
dė! kurios idėjų įamžinimo kunigas Sta
ras mirė konkinio mirtimi, jo kūnas buvo 
iškilmingai palaidotas jo pasirinktoje 
vietoje. Kapą papuošė pajuodusių varpų 
vainikas o grūdus išsidalino parapijie- 

,žiai, kad įvykdytų kunigo Štaro paskutinę 

Petrapilio dvasinę seminariją profesoriau
ti. Nepriklausomo gyvenimo metu profeso
riavo kunigų seminarijoje, labai aktyviai 
dirbo Šv. Kazimiero draugijoje, domėjosi 
mokslu. Į politinį gyvenimą visiškai nesi
kišo ir į partinį politikavimą žiūrėjo labai 
neigiamai. Tai daryti patardavo ir kitiems 
mokslininkams. Štai savo laiku labai įsi
vėlusiam į politiką profesoriui V. Čepins
kiui A. Jakštas pataria:

„Prieš politiką, kaip mokslą, aš, ži
noma, nieko neturiu. Anaiptol, aš 
labai norėčiau, kad mūsų universite
te būtų atskira politikos katedra, pa
vesta pačiam geriausiam politikos 
mokslo žinovui. Bet politika 
pasilieka mokslu vien tol, kol ji 
laikosi universiteto sienose ir yra 
dėstoma iš universiteto katedros. 
Kaip tik ji iš universiteto išeina, ji 
jau iš mokslo virsta praktika: jos 
atstovas tuoj patenka į gyvenimo 
sukūrį, į partijų kovas, J agitacijos 
darbą, į, propagandos varymą: visa 
tai žmogų atitraukia nuo mokslo, iš
čiulpia visas jo proto pajėgas, pada
ro ' jį bergždžių, bevaisiu, partijos 
pastumdėliu, be savo laisvos nuomo
nės, o neretai ir be garbės . . .“ 
(Ziūr. A. Jakšto „Mokslas ir Gyve
nimas“ 279 psl.).

A. Jakštas, plačiai pasireiškęs įvairiose 
darbo srityse, įvairiai ir yra vertinamas. 
Nuostabu betgi, kad lygiai kaip draugai, 
taip ir priešai pripažįsta jo intencijų šva
rumą ir kilnumą ir su jo išreikštomis nuo
monėmis skaitosi.

Prof. St. Šalkauskis savo veikale „Sur le 
confins de deux mondes“ labai teigiamai 
įvertino A. Jakšto veiklą:

„Nuoširdus poetas ir matematikas, 
karštas lietuvių kalbos gynėjas ir 
įsitikinęs esperanto platintojas, teo
logas ir filosofas — jis žymiausias 
lietuvių renesanso asmuo. Jis taip 
pat yra tautinės filosofinės sintezės 
atstovas. Būdamas rinčiausio ir 
labiausia lietuvių inteligentijos

y mėgiamo žurnalo „Draugijos“ 
redaktorium, jis tapo visos kar
tos dvasiniu tėvu. Visas jo, kaip ra
šytojo darbas yra įkvėptas savo filo
sofinės sistemos, kurios jis nėra su
formulavęs, bet kuri yra gyva ir 
gaivinanti jo raštus.“ " •

Kuklųjį, darbštųjį mokslininką — visuo
menininką panašiai vertina ir vysk. Pr. 
Bučys, rašydamas įvadą Jakšto veikalui 
„Mokslas ir Tikėjimas“: „Jis pats naudin
giausias, jei ne pirmutinės Lietuvos dar
bininkas, tiek kilnesnis, kad jos dvasią va
lo, raudamas piktžoles, ir,« išaręs, išpure
nęs, sėja į ją tiesos ir idealo sėklas“.

Nors jaunoji karta su A. Jakšto pažiū
romis j modernųjį meną dažnai nesutiko, 
bet vis dėlto už jo ištikimumą savo idė
joms vertino. Pasak Prof. B. Sruogos 
„Jakštas vienas per 20 metų buvo beveik 
monopolizavęs lietuvių literatūros kritiką. 
Ir visuomet liko tas pats, visuomet ištiki
mas savo idealams ir sau pačiam. Per tą 
gražų laiką jis nemažos įtakos turėjo į tam 
tikrą skaitytojų skaičių, kuriems jisai bu
vo nepajudinamas autoritetas, neklaidin
gas vadovas po mūsų literatūrą".

Šių dienų Tarybų Lietuvos veikėjas ir 
literatūros kritikas K. Korsakas-Radžvilas, 
įžiūrėjęs A. Jakšto darbuose „klerikališko 
tendencingumo ir istorinės pažangos igno
ravimo", pripažįsta, kad tai yra buvęs ,(kri
tikas, kurs nesvyravo“.

Kas nedirba — tas neklysta. A. Jakštas 
yra labai daug ir įvairiose srityse darba
vęsis. Pasitaikė ir jam padaryti klaidų bei 
klaidingų sprendimų, bet tai dar nesuma
žina jo nuopelnų.

A. Jakštas — Dambrauskas — kunigas, 
mokslininkas, publicistas, poetas, literatū
ros kritikas, — — J mūsų tautos darbinin
kų eiles įsijungė dar „Aušros“ laikais. Pra
dedant „Apžvalga“, dalyvavo visoje kata
likų spaudoje. Nuo 1907—1914 m. ir 1920— 
1922 m. leidžia „Draugiją“ — mokslo ir li
teratūros žurnalą, skirtą inteligentams. 
Ždmalas stipriai kovoja su religiniu inde- 
ferentizmu, nihilizmu, materialistine ,— 
marksistine pasaulėžiūra. 1911 m., besi
rūpindamas mokyklos suole esančiu jauni
mu, pradeda leisti „Ateitį“. Kaip pu- 
blicistasV— kritikas A. Jakštas žinomas 
Draskiaus ir Šaipoko slapyvardžiais. Jo 
publicistikos plunksna mikli, aštri, danty
ta. Nesikolioja, bet tik aštriai gnyba. Pas
tabi akis nukreipta ne į atskirus asmenis, 
bet j tų asmenų skelbiamas netiesas.

Pirmasis A. Jakšto eilėraštis buvo iš
spausdintas 1884 m. „Aušros“ 5—6 Nr. Tai 
„Giesmė praščiokėlio, nemokančio rašyti“, 
kalbanti paprastai, bet nuoširdžiai beraš
čio lūpomis (jos tekstas iš originalo — 
„Auszros“ patiekiamas skaitytojams šia
me „Minties“ numeryje).

A. Jakšto poezijos rinkiniai negausūs: 
„Dainų skrynelė“, 1894 m. „Nakties maty
mai" 1906 m., „Rudens Aidai“ 1911 m., o 
1930 m. visa jo eiliuotinė poezija buvo iš
leista viename „Lyrikos“ rinkinyje.

A. Jakšto poezija — proto padaras. Kaip 
mokslininkas šaltai samprotaudamas kelia 
įvairius metafizinius klausimus ir į juos 
čia pat atsakinėja. Jo poezijoje rasime daug 
teisingų minčių, išvedžiojimų, aforizmų, 
bet vaizduotės ir jausmo stoka nepagauna 
skaitytojo. A. Jakšto lyrikos tematika neiš- 
eiskiria iš to laikotarpio kitų poetų. Gau

siai kartojasi religiniai, patriotiniai, visuo
meniniai ir gamtos motyvai, šventai tiki 
Lietuvos rytojumi, sielojasi dėl lietuvių 
kalbos nykimo („Į lietuviškąją kalbą"), 
skelbia laisvės, vienybės, darbo, pasiryžimo 
šūkius („Tėvynei Lietuvai“, „Mūsų dirva“, 
„Kai du stos“, „Mano dainos"), bando rau
ti iš visuomenės gyvenimo įvairias nege
roves pamokymais, švelniu humoru ar kar
čia satyra („Nakties matymai“, „Svajoto
jui“, „Naujoji religija“, „Diplomatas”, 
„Varna“, „Varlės politikės“). Satyrų rū
šiai reikėtų priskirti ir labai vykusios li
teratūrinės parodijos. Skelbdamas kovą 
naujoms poezijos kryptims ir ypač naujai 
eiliavimo technikai, parašė satyrinį „Nau
josios eilėdaros meną“.

A. Jakštas - Dambrauskas 
Piešinys dail Penčylos
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PARASZE JAKSZTAS
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Nėkam ant svėto asz nepavidžin 
Nei szlovės 'garso nei turtu didžiu 
Ir vis, kas ira žmonėms taip meilu, 
Man tai lig lapai žiedu snvifę; 
Vieno tik daigto labai man gailu: 
Ko dėl nemoku aszai rasziti. 
Dievuliau mano, kad asz galėcziau 
Kaipo tie ponai plunksną vadžioti, 
Kiek tai asz dainų aiksztėn iszliecziau, 
Kurias man szirdij, tenk sumastuoti! 
Asz iszdainuocziau malonius jausmus, 
Kurie kaip—kadą duszią ramina;
Asz iszdėjuocziau tuos baisius skausmus, 
Kurie taip tankiai manę kankina.
Ant popėrėlio vis suraszicziau, 
Ką tik iszgirsčziau ar pamatieziau... 
Ir mąstis, kurios szirdije digsta, 
Bepig man butų tadą valditi... 
Dabar — gi anos kilsta ir niksta, 
Nės asz nemoku ju surasziti.

III.

Asz apdainuoeziau Lietuvos szalį: 
Žmogaus kiemelį, pono dvarelį, 
Asz apsakieziau, kokios ežia grįczios, 
Kaip iszrėditos gražiai bažniezios 
Kaip ligus laukai, žemi slėneliai, 
Kaip puikiai auga musu misz^eliai, 
Kaip gražus daržai musu mergaieziū, 
Pilni diemedžiu, rožių, naszlaicziu, 
Žaliu ruteliu, baltu lelijų 
Ir sziąudinėliu ir pinaviju....
Asz suraszicziau tas musu dainas, 
Kurios be raszto niksta ir mainos’, 
Asz parodieziau, juog musu tauta 
Teb’ ir dar gi va, nors ir užgauta, 
Juog ir’ dar kūne Lietuvos — dvasė. 
Nors prieszai duobę jau seniai kasė, 
Juog vėra Rimo ir’ apgintuvė 
Musu tėvinės, musu liežuvio... 
Ir didį, didį dainelių spieczių 
Asz J Lietuvą paleist’ galėcziau, 
O dabar suvis neiszgirs svėtas 
Manęs prasezioko, manęs mužiko, 
Ir dainos, krauju szirdies aplietos, 
Pragaisz be raszto, nuais už diką.

Redakcijos pastaba: Sis pirmutinis iš vie
šai atspausdintų A. Jakšto eilėraščių per
spausdintas iš originalo — „Auszros” 5 ir 
6 Nr., pusi. 165 ir 166, 1S84 m. Kalba ir 
rašyba netaisyta — palikta kaip originale.

Didžiausią savo poezijos dalį A. Jakštas 
skyrė Dievui, Dievo sukurtam pasauliui ir 
žmogui. Eilėraščių posmais įrodinėja Dieve 
esimą. Jo galybę ir meilę. Deja, šie posmai 
sausi, r“ traktus ir mažai paliečia skaity- 

| tojo
nsaulis regimas yra Dievas.
. kiekvieną atomą 

s mato, valdo ir palaiko 
Galybe savo nematoma . . .“

Daugelis A. Jakšto eilėraščių nuėjo už
marštin, bet „Palangos Jura“, „Mūsų dir
va", „Beraštis“, „Pacįėk Dieve", „Lopši
nė“, „Vaikas ir ožkytė“ ir dabar tebėra 
nuolat kartojami. V. Mykolaitis-Putinas 
apie A. Jakštą poetą rašo „Naujosios lie
tuvių literatūros istorijoje“: „Vertindami 
A. Jakštą kaip poaušrio poetą, „Dainų 
skrynelės“ autorių, pripažįstame, kad jis po 
Marionio yra ryškiausias ir žymiausias tos 
gadynės senosios kartos poetas“.

A. Jakštas visą laiką domėjosi ir atidžiai 
sekė mūsų literatūros gyvenimą. Kiekvieną 
naujai pasirodžiusią knygelę sutikdavo jo 
recenzijos. Jei knygos turinys atitikdavo 
jo pažiūroms, tai išgirdavo, ne — pasmerk
davo. Tokiu būdu atsirado jo literatūros 
kritikos raštai: „Mūsų naujoji literatūra“, 
„Užgęsę žiburiai“, „Meno kūrybos pro
blemos“.

Ne poezijos laurai buvo A. Jakštui skirti. 
Mokslas — tai jo sritis. Abstrakčiomis są
vokomis, tiksliais sprendimais svaidėsi kaip 
sviediniu. Teologijos — filosofijos srity jis 
yra rašęs ne tik lietuviškai, bet rusiškai ir 
prancūziškai. Rimtus teologinius ginčus ve
dęs su pravoslavais. Jo knyga „Mokslas ir 
tikėjimas“ nagrinėja klausimus apie pa
saulio pradžią, jo ribas, materijos paslap
tis, žmogaus sielą, žmogaus laisvę ir t. t. 
Dažnai šiuos klausimus bando spręsti ma
tematiškomis formulėmis. Matematikos 
mokslu yra domėjęsis ir rimtai studijavęs 
iš pat jaunų dienų. Šios srities raštų su
sidarytų, apie 4 tomus. Minėtini šie darbai: 
„Trys garsiausieji matematikos klausimai“ 
(patiekia kelias griežtas ir dvi apytikres 
trisektrises, o taip pat vieną naują apy
tikrį „Pi“ apibrėžimą), „Apie ,sukrautines 
stačiakampes trigonometrijos sistemas“, 
„Kas yra tiesioji linija“, „Bendras būdas 
taisyklingiems daugiakampiams ratilan 
įbrėžti“, „Matematiškas bičių instinktas“.

Iš A. Jakšto darbų apžvalgos matome, 
kad jo veikimo sritis plati ir įvairi. Šiuos 
visus darbus jungia pastovi, kaip uola, 
nesvyruojanti, jokių kompromisų nepripa
žįstanti autoriaus pasaulėžiūra. Būdamas 
gilaus proto'ir jautrios širdies, jis meta 
šūkį: „Praplėstom mūsų širdis, praplės
tom mūsų protus“. Šaukte šaukia į šventą 
kryžiaus .karą dėl tiesos prieš siaurapro- 
tystę literatūroje, moksle, politikoje, socia
liniame ir tarptautiniame gyvenime. Jis 
ieško būdų, kaip galėtų pašalinti pasaulyje 
įsigalėjusias socialines negeroves. Jo di
džiausias troškimas, kad Lietuva būtų 
laisva, o lietuvis laimingas. Deja, anot 
Jakšto, materializmas ir marksizmas ar 
komunizmas laimės ir laisvės nesuteiks:

'Būti paliktam Javo jėgoms - tai pirmai 
<£ingdnit6 i padidekima.‘ ‘ Franklinas

Pažaislio vienuolynas

„Kad įvyktų idealai.
Kad įkurtų tvarką naują, — 
Mėlo bombas socialai ... — 
Drįsta lieti brolių kraują, 

t
Mūsų sąžinė tuo purtos,
Nes dalykas yr ištirtas: „
Mokslas bombomis įkurtas 
Nėr teisingas ir netvirtas.

Todėl vėliavas raudonas 
Te sau kelia bolševikai. 
Kristus vienas tėra ponas 
Lietuvio ir kataliko.“

Tamsį, elgetiška siela nenušvies pasaulio, 
o bolševiką Jakštas taip charakterizuoja: 
„Galvoje — tuštuma, širdyje — neapy
kanta, kišenėje — bomba ar agltatoriškal 
šlamštpalaikis“. Jo manymu, visų negero
vių ir pikto šaknys glūdi „žmonių proto ir 
valios siaurume“. Žmoniją žudąs ateizmas, 
diletantizmas, karjerizmas, pataikavimai, 
tarpusavio rietenos, tuštumas ir t. t. Su 
šiomis negerovėmis A. Jakštas kovoja vi
suose frontuose. Jis kelia balsą prieš sei
mus su partijų gausumu ir rietenomis. Jis 
nori, kad lietuviai būtų sau žmonės, ne
lenktų kaktos jokiam stabui, o būtų vien 
paklusnūs Dievo vaikai.

„Mylėdami Dievą ir tautą, mes norintį 
kad juodu būtų viena: tauta Dievuje lt 
Dievas tautoje“. („Mokslas ir tikėjimas' 
252 psl.)

„Šventu laikytinas ne mūsų, ne mūsų 
tautos, ne mūsų partijos, bet už vis Tavo 
vardas, Viešpatie“. („Mokslas ir tikėjimas“ 
297 psl.)

„Mano giliausiu įsitikinimu, kiekvienas 
grožis yra visada amžinojo Logoso atspin
dys. Žemėje nėra ir negali būti tiesos, la
bo ir grožio, kaip tik iš Jo ir per Jį. Todėl 
kas Jam gyvenime ar kūryboje šiokiu ar 
tokiu būtų prieštarauja, tas jau tuomi pat 
elgiasi ir nelogiškai, ir neestetiškai, Ir ne
moraliai“ („Mūsų naujoji poezija“ 7 p.).

Paklusniai tarnaudamas Dievui, Jo įsa- 
kymamf, A. Jakštas įsitikinęs, kad tuo pa
čiu tarnauja tautai ir žmonijai. Visi jo 
mokslo ir poezijos darbai nukreipti šia 
kryptimi. Jei mato ką' nukryps tapt nuo šio 
kelio, šaukia, kad taisytųsi. Kaip draugus, 
taip ir priešus perspėja. Bara Maironį, 
bara Vaižgantą už panteizmo pamėgimą, 
bara Čiurlionį, nes „šiam rūpėjo vien pa
veikslų daugumas, jų keistumas, nepapras
tumas, simboliškumas, kaž kokio viršme- 
no ieškojimas, o ne grožio kūrimas —“ įro
dinėja arba satyromis pliekia „keturvėji- 
ninkus“ ir trečiafrontininkus“ už dekaden- > 
tizmo literatūroje skleidimą. Tėviškai pers
pėja“ per lūžtantį ledą“ skubančią į Sta
lino saulę Salomėją Nėrį. ,

Dėl A. Jakšto tyros meilės žmogui daug 
kas jam gali būti atleistina. Jis mylėjo ir 
ištikimai budėjo per visą savo gyvenimą 
tautos sargyboje.. Nebuvo savanaudis, bet 
kilnių idėjų vergas.

Br. Kvlklienfe.
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PuBgfis Andriušis
'TVj kitaip

Nežinau, kaip jis tai gali atsiminti, bet 
Valkšna savo pasakojimą pradeda kūdikio 
metais, kada jis dar buvo vien tik skys- 
tymas: po minkštu maumuonėliu skystos 
mintys, skystas riksmas, skysta košelė ir 
visi kiti parengimai skysti, neužgauliai kal
bant. Bet kaip iš pasakojimo matysim, nie
kur nenušneka Į šalį, vadinasi, tegu sau ir 
šneka, — atsimena ar neatsimena. Ne mū
sų reikalas kišti nosį į jo sąžinę! Ir iš viso 
ko čia mes painiojamės jam po kojų, nes 
niekas kitas Telesforo Valkšnos reikalų 
taip gerai nepažįsta, kaip jis pats; taigi 
netrukdykim jam:

— Žertas tu man, kai pagalvoji nuo 
pradžios! — pradeda Telesforas Valkšna, 
ant baltinės dėžės piaustydamas švabinį 
piktabokį. — Gimsti sau minkštas kaip 
košeliena ir tą linksmą progą norėtum at
sakančiai pagerbti: pasispardyt, kumščių 
suduot motinai J pašonę, surikt tris kartus 
valia O čia, žiūrėk, tave jau riša skepetų 
grandinėmis kaip kokį katorgininką, 

■ apiplėšus} smulkaus kredito bankelį. O 
kad nerėktum prieš valdžią, į gerklę įkiša 
minkštą daiktą, girdi, nėra ko čia tik ką 
atėjus i pasaulį drumsti visuomenės rimtį!

. — Atsimiegojęs kiek lenda per eilę mė
nesių tamsykloje, dabar norėtum pasi
žmonėti, sueiti į sąlytį su dūžtamais daik
tais, nuspirt stords gūnias nuo sąnarių ir 
aplamai pasinaudot keturiomis Ruzvelto 
laisvėmis. Kur tau! Įdėję į grabą, pradeda 
tave supti aukštyn ir žemyn kol galutinai 
susuka galvą lyg kokiam pijokui; o jeigu 
supimas nepadeda, tuomet ima į ausį bliauti 
Jerichono vamzdžiais nerimto turinio pro
pagandą už miegą.

Būtent čia tik ir ^cyla abejonės dėl 
Valkšnos pasakojimo teisingumo: kaip jis 
gali atsiminti visas tas smulkmenas iš savo 
minkštos kūdikystės? O toliau jis jau 
šneka visai patikimai. Vadinasi,, tegul ir 
šneka sau vienas: '

— Mąumuonėliul sukietėjus ir šiek tiek 
pramokus lietuvių kalbos, prasideda teroro 
amžius. Norėtum patikrinti, kodėl višta vis 
lenda i papečkį ir jau kiši galvą, bet čia 
pat tave sučiumpa už kojos ir rėkia: „Ajai, 
kai griebs tave maumas!“ Ir kur tik tamsu, 
tenai pagal valdžios potvarkius būtinai 
turi gyventi neišaiškintos profesijos gai
valai. Viena tik aišku: griebs!

— Išbėgi kluonienon prie tvenkinio. Ant 
lukštelio, išputusi pagurklį sėdi varlė ir 
žiūri į tave guminėm akim. Šoki į van
denį, nes taip norisi patikrinti, kur ji laiko 
paslėpusi savo dūdelę. Ir jau, žiūrėk, už 
skverno tave laiko vyresnybė, rėkdama: 
„Nelįsk prie vandenio, kai griebs tave 
smakas!“ O varlės joks smakas negriebia, 
nors ir ji tokia minkšta lyg drebučiai.

— Žertas tu man, kai pagalvoji atga
lios! Papečky, priemenėj, po girnom sėdi 
maumas, ežere ir kūdroj lindi smakas, ant 
ugnies tupi raudonas gaidys, prie peilio 
sėdi giltinė, jaujoj po ardais tyko kipšiu
kas, o tėvo tabokos kapšelyje susirietus 
šlapia virvė. Motinos skrynioje beržinė 
košė, prie puodynės su Smetona stovi 
rykštė, o spintoje guli susirangęs kančiu-
kas. Išbėgus į tarpuraistį, dantimis kalena 
vilkas, o vakare laumė meta į kremato
riumą, kad ant rytojaus tiktai balti kau
liukai iš tavęs atlieka. O jeigu padarysi 
ką nors ne pagal generalinę liniją, tai ta
vęs jau laukia čigonas, žydas su maišu, 
ubagas su lazda. Jeigu riebiau išsireikši, 
jau tau sako, girdi, iš tavo burnos iškrito 
žaltys; tai, žiūrėk, iš nosies lenda ubagas 
su terba; tai, girdi, tavo ausyse auga avi
žos, tai panagiuose dygsta grybai.

— Tokia agitacija privaro prie to, kad 
jau nebegali nei katei patraukt už uode
gos, nei palodyt šunio, nei žąsiai išpešt 
plunksnos, nei patikrinti, kiek strazdėnų 
per naktį priaugo, nes iš visur tik: griebs, 
stvers, čiups, mes, trauks, kąs, durs, gels, 
neš, spirs, trenks, pavogs, užmuš!

— Jau maumuonėliul visai užaugus, pra
sideda agitacija iš kitos pusės. Jei užklysi 
į svetimą sodą paslobuoliautų, tai po mir
ties tave kipšiukai deportuos į pragarą, 
pils smalą i gerklę nalivočials, šoks su 
trišakiais kepurinę aplink tave, kūrens po 
tavo papadėm laužą, ir juo labiau rėksį, 
tuo daugiau mes malkų. Žertas tu man, kai 
pagalvoji, iš kur jie tiek malkų ima? Mes 
visas lageris kiaurus metus kirtom ir ne
galima pasakyt, kad gyventum čia karštai, 
kaip jau ne pačiame pragare, tai bent jo 
prieangyje arba net kieme!

— Aptraukia dangų juodi audros debe
sys ir ima trankytis perkūnėlis. O tave 
tuomet moko vyresnybė: „Dievulis barasi“. 
Dėjo žaibas į klojimą, iššoko pro stogą 
raudonas gaidys ir tuomet generalinė lini
ja sako: „Dievulis nubaudė“.

— Ateina metas, kai tavo maumuonėlis 
jau toks kietas, kad galima drąsiai trenk
ti su kumščio didumo akmeniu ir šis, nie
ko nepešęs, su gėda atšoks atgalios, ir tuo
met tave veda į mokyklą, kur gali bausti 
tave kiekvienas, neišskiriant nė sargo. Žiū
rėk, 'tu šiandien ne į tą pusę susišukavęs 
plaukus; girdi, vakar nuėjai į kiną, kur 
mokiniams griežtai draudžiama, nors ir 
filmas buvo labai įdomus. Mokytojui taip 
norėtųsi ant kėdės padėti keletą smeigtukų, 
o, žiūrėk, tave be pietų palieka po pamokų. 
Prie to privaro, kad pagaliau niekur nebe
galima išeiti, išskyrus maršrutą mokykla 
— namai; ir tai dar beeinant negalima 
dairytis J šalis, jau nekalbant apie karve
lių leidlnėjimą į praeivius. Mokytojai ben
drai veikdami su tėvų vyresnybe, dažnai 
priveda tave iki savižudybės. Žertas tu

siškai kitas žmogus, nekaltesnis už nauja
gimį; ir uošvė bus geresnė už angelą, o 
žmona tave smilkys, mira ir kodylu kaip 
kokį pusdievį. Taigi apsigalvok gerai, nes 
kitaip ir tarnybos pamatuos, na įsimes gri
zas. Na, o po šito žodelio ranka jau pati 
lenda prie parašo.

— Po to, žiūri, kada gi čia pasidarysi 
staiga baltas kaip angelas su sparneliais, 
o' žmona ant viršugalvio nedaužys tau vir
tuvės įrengimų. Tau šitaip bežiūrint, J na
mus pradeda plaukti raščiukai, popierė
liai, kvitai, paraginimai, išieškojimo doku
mentai, kvietimai; o paskui popieriukus 
pradeda lankytis ir gyvi žmonės: turi daly
vauti protązijoje, juozapiečių susirinkime, 
kolektyviai paprašyti dargų tarpininkauti 
kažkokioje byloje, paaukoti juodukams ant 
trusikų; kiti prašo pašto ženkliukų šelpti 
badaujantiems hotentotams. Ir visi sako, 
girdi, jei šitam paskutiniam geram darbui 
neduosi, tai ir visi ankstyvesni tavo darbai 
nueis šuniui ant uodegos.

— Ir žertas tu man, kai pagalvoji atga
lios. Einu vieną rytą tarnybon, o gi, žiūriu, 
ant stulpų prikabinta jau nauja valdžia. 
O po kiek laiko ateina žmonės ir sako, gir
di, iki šiol tu buvai nei šis nei tas, bet 
jeigu prie raščiuko pridėsi ranką, tai bū
si vėl šiam tam naudingas. Be to, ir tauta 
ne taip kreivai žvairuos į tave, tekšnoda
ma per petį: Gerai, Valkšna labai gerai, 
kad užsirašei!

— Žertas! Būčiau ir pamiršęs; prieš tai 
dar buvo pasimaišius tokia trumpa pusval- 
dė. Bet ir ji jau buvo suspėjus išnešioti į 
namus raštelius pasirašyti. Atnešt atnešė, 
bet jau atsiimt neatėjo, nes ant telegrafo 
stulpų jau buvo išklijuota nauja valdžia.

— Po to ateina svetima, pirmiau rau
dona, o paskui ruda valdžia. Savos valdžios 
vis kabindavosi prie sielos, tai ją vienon 
pusėn, tai kiton paremontuodamos. Bet sve- 
timosios ėmė ieškoti priekabių prie kūno. 
Girdi, kai tavo kūnas gyvena pasiturinčiai, 
tai tu pradedi galvoti apie sekančią valdžią. 
Todėl tavo kūną pradėjo perkeldinėt į to
kius kraštus; kur nebelieka laiko apie ką 
/nors kita begalvoti, kaip tik apie valgį ir 
skarmalą strėnoms pridengti. Rudojo val
džia velnią varydavo iš tavo kūno, pasi
naudodama krematoriumais. Kaip šaltasis 
taip ir karštasis varymo būdas turėjo at
grasyti tėvo kūną nuo blogų minčių ir ne-/ 
gerų įpročių.

— Žertas tu man, kai pagalvoji atgalios! 
Unrinė valdžia sako, girdi, čia tik pridėk 
savo parašą, kad ne per daug mylėjai rau
doną valdžią.

— Emigracine valdžia vėl tau šnabžda į 
ausį, čia trūksta vieno parašėlio, kad nesi 
raudonasis ir tave išvešime į rojų, aliejais 
ištepsim tavo kūną, išrūkysim Virdžinijos 
taboka.

— Komitetinė valdžia per savo špiegus 
skverbiasi prie tavęs su rašteliais, girdi, 
būsi ir sunkiai dirbantysis ir pirmas pa
teksi į Kanadą, jeigu tik nepatingėsi pasi
vaikščioti su plunksna po šiuo sąrašėliu.

— Žertas tu man, kai pagalvoji į priekį!

man, kai pagalvoji atgalios, mano mo
kykloje du mokiniai turėjo net pasikabint 
savo kūną ant šakos! Tėvas muša su šla
pia virve, sakydamas: „Nereikia man tokio 
sūnaus.“ O mokytojai per špiegus tėvui vis 
pilia ant ugnies aliejų: „Mum nereikia to
kio mokinio!“

— O kai ateini į kariuomenę, tai, pasi
rodo, tu nieko nemoki: nei lovos klot, nei 
batų valyt, net gi stovėt ant savo nuosa
vų kojų nepataikai,, nes pakinkliai taip ima 
drebėt prieš skyrininką, kad pamiršti ir 
savo pavardę. Tau ima kalti į galvą, kad 
esi niekas ir iš tavęs bus niekas. O jeigu 
paabejoji, kad gal nesi jau toks niekas, 
tuomet sodina į daboklę arba duoda pen
kias paras be išėjimo. Tau draudžiama: 
ieškoti teisybės ir galvoti, nes teisybė gali 
būti tiktai skyrininko pusėje, o jeigu tu 
kitąip galvoji, tai iš daboklės niekuomet 
neišeisi.

Žertas tu man, kai pagalvoji atgalios! Ir 
tikrai pasijutau niekas, kai išėjau pro ka
reivinių vartus, apsivilkęs suglamžytu, 
kandžių sukrimstu civiliu kostiumėliu. Išė
jimai buvo tik du: policijon arba prie ge
ležinkelio. Policijon stoti, vadinasi, gauti 
mušt; taigi, įvykus traukinių katastrofai ir 
jos metu žuvus didesniam kiekiui geležin
keliečių, aš įsiprašiau į konduktorius. Ve
džiau žmoną, kuri, nespėjus man dar išsi
pagirioti po vestuvių baliaus, jau vožė pa- 
soginiu puodu į galvą, sakydama: Palauk 
tu, svieto perėjūne, aš tau atsivesiu savo 
mielą motinėlę! Nuo tos pat dienos šeimos 
.valdžia man iškrito iš rankų ir negrįžta
mai perėjo j mielos žmonos motinėlės ran
kas. Norėtum žmogus kur nusimest už 
kampo su savo geriausiu tarnybos draugu, 
bet šeimos aukščiausioji taryba išleidžia 
griežtą įsaką, kad kuo greičiau pasirink
tum kitą draugą, .kuris, atėjęs į namus, 
kasytų žmonai pąpades, pasakotų paslaptis 
apie kaimynus, jų nepasisekimus, kiaulys
tes ir apdrabstytų purvais visus, išskyrus 
ją (vadinasi, mano mielą žmoną) ir jos mo
tinėlę. Trumpai tariant, prasidėjo teroras 
daug žiauresnis, negu lopšyje, mokykloj ir 
kariuomenėje. Suminėtose įstaigose ra
mindavo ta njintis, kad po metų kitų vėl 
būsi išmestas į laisvę, o iš žmonos tarny
bos niekas* kitas tavęs neišmes, išskyrus 
giltinę. Pasipurtęs, sudaužytum šeimyninius 
retežius, bet kas tau išduos afide.vitą, kad 
paėmęs kitą žmoną, nepateksi dar žiaures
nės vergijon ir persekiojiman?

— Apsipratęs su vedybinių kacetu, per
simeti į tarnybos ir draugų paguodą, bet 
tuo pačiu metu nenujauti, kokias tau kil
pas neria ant kaklo visur tykojanti, viską 
reginti valdžia. Žertas tu man, kai pagal
voji atgalios! Kužda tau į ausį, girdi, iš ta
vęs 'tikrai būtų žmogus, jeigu tik pasira
šytum ant šito popieriuko^ o taip pat pasa
kytum, koks tavo tėvo vardas ir kur gimei. 
Atsakai, girdi, jau ir taip ligi ausu įklim
pęs Į bėdas, tarnybos ir šeimbs prišokdin- 
tas, vargiai begalėsi būti naudingas tiems 
sąrašams. O tau atsako, kad tuoj po to, 
kai įmokėsi nario mokesnį, pasidarysi, vi

J. Cicėnas NA ETOM OKANČIVAJEM
Esu gen. Marshallio agentas

2-ojo internacionalo bernas ir D. Bri
tanijos užs. reik, ministro „sodieržanka“; 
maistu mane aprūpina Kanados farmeriai 
ir Pietų Afrikos Unijos aukso kasyklų sa
vininkai; rūkyti gaunu iš min. Bidault; 
smulkiom išlaidom atsiunčia Praprasasna 
Sidi Bidi Jajuda (ir kaip Molotov 1941 m., 
keldamas tautę, ištarė šią pavardę?) ir 
gen. Franco; priklausau Mažojo Tarnelio 
ir Didžiųjų Liaudies Priešų masonų lo
žėms, be to, Mr. Churchillio parlamenti
niam klubui, gr. Ciano šeimos rateliui, 
prez. Perono užkuliesiams, Turkijos slap
tajai gynybos tarybai, N. Zelandijos 
profsąjungų CK ir kardinolų kolegijai 
Vatikane. Važinėju su gen. de Gaulle sek
retorium, važinėju, žinoma, Hitlerio ka
rieta ar Mussolinio slidėmis ir t. t. ir t. t.

Na, ar ne gražus mano, kaip eilinio 
DP, dvasinis (ir masinis) profilis?

Bet, būkime nuoširdūs, aš, to paties 
radijo žiniomis, vaidinu ir antrąjį vaid
menį. Tas jau žymiai menkesnis už pir
mąjį. Graudu ir prisipažinti, į tą būklę 
patekau per Plechavičių, Žakevičių, Da- 
bulevlčlų, Senkų, Urboną1) ir panašius 
fašistus, pakliuvau, Justo2) Nr. 1 prane
šimu, kartu su Kirša, Rimydžiu, Karde
liais, Rūku, Mazalaite ir daugeliu kitų. 
Pakliuvau, tai jau pakliuvau, ką ten ir 
bekalbėti apie Solovkas, Vorkutą, Katyną, 
Rainius, Kazachstaną ir kitas palaimin
gąsias vietas, vienos tos pačios konstituci
jos apšviečiamas.

Mane, varguolei; DP, tampo valko įvai
rūs komitetininkai, komendantai, savos 
policijos viršininkai, jų žmonos, meilužės, 
anglių kasyklų direktoriai, farmeriai, li
goninės, bažnyčios, arklių lenktynės, dan
tų kabinetai, žodžiu - visa, kas danguj ir 
žemėj vieša ir „griežtai slaptai". Viename 
per Maskvos radiją pranešime pasakyta, 
kad aš, DP, maitinuos blogiau negu Hit
lerio laikais’). Mane, tuo pat pranešimu, 
verčia mokytis svetimų kalbų (nors aš 
dar negaliu suprasti, ar komunizmo vals
tybės vyrai Berlyne šaukė „Heil Hitler“

ar naciai - „Proletary vsiech stran...“, 
mat, tada dar nebuvo įgavęs teisių įžymu
sis „Niet“). Apsikroviau žodynais ir enci
klopedijom, bet neaišku vlstiek, kodėl 
Vakaruos vartojamas žodis „demokratija“ 
yra demokratija, o „Gosizdato“ leidiniuos 
to reikia ieškoti raidėje V (kaip: vergija), 
o Vakarų „dželtelmenas“ anapus tesutin
kamas raidėje A (kaip: automatas, arba - 
NKVD agentas, šiaip gi paprastas žmo
gelis surandamas raidėje S - svolač) .ir 
t. t. ir t. t.

Sako, savo metu vienas Rusijos mu
žikas, pirmą kartą išvydęs' traukinį, su
šuko: „Do čevo narod dochodit, samovar 
po reisam chodit“ (lietuviškai: prie to 
žmonės priena, kad net virdulys bėgiais 
rieda). Tiek to, kaip ten burliokui atsiti
ko, ta'čiau, beklausydamas Maskvos radi
jo pranešimų tremtiniams Vokietijoje, 
žmogus jautiesi lyg gyvendamas slogų 
sapną, - „Made in Russia“.

Te kairė nežino, ką daro dešinė
Teisingai „Lietuvių Žodyje“ prof. M. 

Biržiška pastebėjo, kad nebeaišku kam ti
kėti: ar Jonui Šimkui iš „Tiesos" ar Jonui 
Šimkui iš „Tėvynės Balso“ (redakcijos 
skyrius - o gal šefas? - dirba Maskvos 
radiofone). Tekalba pavyzdžiai:

„Vietinės pramonės ministerijos planas 
pagal asortimentą įvykdytas nepatenkina
mai; stigo plačiojo vartojimo prękiųz že
mės ūkio mašinų, pasagų, pasagvinių...“ 
(LKP (b) CK „Tiesa“).

„LTSR gyventojai aprūpinami visais 
kasdienybės reikmenimis. Krautuvėse 
visko galima gauti“ (Maskvos pranešimai 
tremtiniams).

„Mes prašome energetikos valdybos 
kad Kėdainiuose pastatytų elektros stotį, 
galinčią patenkinti miestą elektros ener
gija“ („Tiesa“).

„Kėdainiai ir apskrities kaimai ap
šviesti malonia elektros šviesa“ (praneši
mai tremtiniams).

Užteks! Jau ir aklam matyti, kad ve
dama dviguba buhalterija.

PAKALBĖKIME APSE ŽMOGŲ
RAŠO A. RŪKAS

Pakalbėkime apie žmogų, be jokių prie- taip manančio ar kitaip tikinčio žmogaus
dų, titulų; be kaišytinių plunksnų. Apie 
žmogų ariantį, kacete mušamą, nuo sosto 
nužengiantį, Dievą garbinantį, nuodėmiau- 
jantį,. pasaulio ateitį vairuojantį, stovyklos 
pilkumoj dūstantį . . . Apie žmogų, kurio 
mes kartais baisiai nekenčiame ir kurį ne
paprastai mylime.

Žmogus labai didelėje pasaulio dalyje 
yra tapęs skaičiavimo objektu — skaitline, 
daiktu, jėga geležinkeliams tiesti, kanalams 
kasti, požemių urvams rausti. Jei viduram
žių žmogus rykštėmis plakė savo kūną dva
siai Išlaisvinti, o renesanso žmogus pražy
do džiūgaujančių spalvų puošnumo Ru
benso paveikslais, tai mūsų laikų žmogus — 
didelėje pasaulio dalyje tapo visapusiškas, 
ir medžiaginis ir dvasinis, skurdeiva. Be 
galo nepatogu į skaitlinių rubrikas rašyti 
žmogų — subjektą, jeigu jis dar turi savo 
galvoseną, savo pasaulį, savo Aš. Tad rei
kia žmones suvienodinti, sukirpti pagal vie
ną priimtiną formą. Išorinis žmonių suvie
nodinimas lengvas: paskyrei kiekvienam 
po apdriskusią milinę, po medines klumpes 
ir po lygų kiekį bulvių lupenų gyvybei pa
laikyti — ir turi visą armiją vyras į vyrą. 
Bet kaip suvienodinti galvoseną, dvasią? 
Žinoma, tai daug sunkesnė uždotis. Čia 
į pagalbą ateina idėjos, o jų pasaulyje daug, 
ir viena už kitą geresnė.

Idėjos išauga net į ištisus tikėjimus. Sa
kysime, po pirmojo pasaulinio karo išaugo 
viso pasaulio gelbstinčio bolševizmo tikė
jimas arba Italijos imperiją ugdančio fa
šizmo tikėjimas arba naują Europą kurian
čio nacionalsocializmo tikėjimas. Vieni tų 
tikėjimų jau numirė, antri laukia savo eilės. 
Tikėjimų pasaulyje daug, ir valia jiems 
skelbtis bei verbuoti savo pasekėjus. Sako, 
Londone''esąs parkas, kur kiekvieną tur
gaus dieną po kelius įvairiausių tikėjimų 
apaštalus graudena praeivius, ir niekas 
jiems netrukdo. Tačiau yra viena, ir labai 
didelė, blogybė: kai kuris tikėjim&s pasi
daro galingas, jis, kaip taisyklė, siekia mū
sų ankščiau minėto žmogaus suvienodini
mo, jo sukirpimo pagal nustatytą „rnuste- 
rį“. Ir vargas tuomet individualistui — jis 
niekinamas, spiaudomas ir kitaip maltre- 
tuojamas, o jei tikėjimo skelbėjai labai ga
lingi, — Į kacetą kišamas, šaudomas ar kre
matoriumuose deginamas. Pavyzdžiai aiš
kūs ir praeityje ir šiandien.

Ir labai liūdna, kad toji žmogaus suni- 
veliavimo’idėja, pasirodo, užkrečiama. Juk 
koks mūsų, tremtinių, gyvenimas menkutis 
ir kokių šventų ir didelių tikslų mes turi
me, kuriems turėtume pašvęsti visą savo 
esybę . . . Tačiau ir mūsuose žmogaus su
kirpimo pagal nustatytą formą idėja vis 
ryškiau ir skaudžiau reiškiasi. Žinoma, kl-

Mainos rubai
Silpnas kelias,

Iš gudrumo ar iš bukumo?
Manding, visai priešingai - pagal 

VKP (b) nurodymus. Viskas sulig reikalo 
viduje ir užsieniams. Viduje: 1. tiesos ne
paslėpsi, 2. spekuliuojant neištesėjimais, 
atseit, tariamuoju atsilikimu partijos 
nustatytame grafike, lengviau išreikalau
jama atsisakyti nuo teisių ir didesnio atly
ginimo už darbą, priverčiama dirbti vis 
sunkiau, sparčiau ir ilgiau. Užsieniams: 
„u nas“ viskas tobula, gražu, sotu, prana
šu. Tokią taktiką naudojo bolševikai Le
nino laikais, tokią pat, žinia, žymiai pato
bulintą, ir šiuo metu. Ši dviguba buhal
terija tepaaiškėjo tik todėl, kad UNRRA’os 
ir jos įpėdinių vedama vadinamoji repa- 
triacinė akcija griebiasi savo uždaviniui 
kiekvienos rūšies popieriaus, kad tik iš 
anapus geležinės uždangos. Tad ir J. Šim
kus ankščiau pasirodė politinės policijos 
uniforma vilkįs (su „Tiesa“), o tik vėliau 
- kaip Kalėdų senelis (su „Tėvynės 
Balsu“).

Ateities istorikas, aprėpęs mūsų laikus 
ir žmones bei politinės kovos triukus, pa
darys išvadą, kad „Tėvynės Balsas“ nu
tarta leisti tik tada, kai LKP (b) CK ban
dymas suignoruoti lietuvių politinės emi
gracijos reikšmę pasirodė neįvykdomas. 
Iki Paryžiaus taikos konferencijos Sovie
tų marionetės Lietuvoje apie politinę emi
graciją tylėjo. „Ministrą“ Povilą (Ratom- 
skį) ruošė jie į plačius tarptautinės poli
tikos vandenis. Bet Povilas lengviau pateko 
į LTSR ministrus, kaip į konferencijos 
prieangį. Užkliuvo jis už pačios procedū
ros, ir tebuvo įleistas ne kaip Lietuvos, 
bet kaip TSRS delegacijos vienas iš na
rių. Senoji ir politinė emigracija, sujung
tos viena kovos už Lietuvos laisvę valia, 
sutrikdė visas iš okupuoto Vilniaus ky
lančias, bet kominformo režisuojamas, už
mačias.

Atsimenate, kaip ėmė urgzti „rūtų vai
nikėliai“ iš LKP (b), pryšaky su L. Ja
nušyte, kai lietuvės tremtinės tarptauti
niame moterų kongrese Paryžiuje iškėlė 
pavergtos Lietuvos kančią.

Kominformas įsitikino, kad lietuvių 
politinių emigrantų veiklos už Lietuvos 

mes į kacetus nekišame, nes nesame tokie 
galingi, bet jau naudojame visas „galimas"

1 priemones tam kitaip manančiam žmogui 
bent moraliai užmušti. Čia mums ateina į 
pagalbą privatūs pasikalbėjimai, vieši po
būviai, publicistika, net literatūra.

„Genys margas, o svietas dar margesnis“ 
— sena lietuvių tautos išmintis, ir natūra
lu, kad tremtinių masė susiskirsčiusi į pa- 

' saulėžiūrines, ideologines, politines grupes. 
Tačiau nebenatūralu, kai viena kuri grupė 
mano, jog kitos grupės žmonės, arba jo
kios grupės nepriklausantieji, nebe žmonės, 
o šlamštas, atmatos, kurias reikia sunai
kinti, nesiskaitant su priemonėmis, net su ' 
padorumu.

| Kai 1918 metais lietuvių tauta savo Ta- 
į rybos ryžtu paskelbė pasauliui neprikišu-' 
| somybės aktą, tai buvo iškovota ne vienos 
i kurios grupės žygiais, o visos tautos, taip 
pat susiskirsčiusios grupėmis. Kai šiandie
ną Lietuvoje vyksta kruvina rezistencijos 
kova, joje dalyvauja ne kurie nors išrinka 
tieji, o visos tautos grupės, aukojančios di
džias aukas ant laisvės aukuro ir neklau- 
siančios pavienio žmogaus, ar tu pagal tą 
ar pagal kitą pavyzdį sukirptas. O mes? 
Tik mes. atitrūkę nuo tautos kamieno, sus- 
mulkėjome, kaip smulkus ir mūsų gyveni
mas, ir, besisielodami didžiuoju uždaviniu, 
perdaug randame laiko neužmiršti ir skelb
ti, kad tas ar anas ne iš mano stovyklos, o 
todėl blogas, juodas ir niekingas.

Vasario šešioliktoji buvo džiaugsmo Ir 
laimės diena, dabar ji — diena pasiryžimo 
lemiamai kovai dėl laisvo tautos ir kiek
vieno žmogaus gyvenimo. Tai kovai kiek
vienas žmogus brangus, nežiūrint, ar jis 
už laisvą ar planingą ūkį, ar jis už pasau
lėžiūrinę kultūrą ar už bepasaulėžiūriną, 
ar jis nori atskirti Bažnyčią, nuo valstybės 
ar dar labiau jas surišti. Jeigu mes visi sto
vyklose nykų vargą nešame ir esame pasi
ryžę dar didesnį pakelti, tai mūsų vargų 
vienintelė prasmė yra — Nepriklausoma 
Lietuva. Sis šventas siekimas turėtų mus 
surišti į tikrą broliją, kurios ne tik mes 
patys, bet jokia pasaulio jėga negalėtų sus
kaldyti.

Tik nenorėkime visus sukirpti pagal vie
ną pavyzdį, tik nenorėkime visus sužymėti 
viena standartizuota etikete. Atminkime, 
kad žmėgus ne skaitlinė, ne skaičiavimo 
objektas, ne daiktas . . Ir niekuomet ne
manykime, kad tik mes, mūsų srovė ar 
grupė, esame išrinktieji, o visi kiti, kitaip 
manantieji, verti prakeikimo. Tegu šių me
tų Vasario šešioliktoji greta didžiojo tėvy
nės vadavimo tikslo, greta kovos dėl lais
vės turi kitą, mažesnį, bet būtiną, žmogaus 
meilės tikslą. - '

♦♦♦♦♦♦ *»«*»*•***•*«*«**»****»<»«»*«»»«»«(«>

svieto, :
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laisvę ilgiau nebeįstengs nuslėpti nW 
Tėvynėje pasilikusių ir kovojančių brolių. 
Jei vienas metodas privylė, reik griebtis 
kito. Ir taip pasigirdo Justo Nr. 1 balsas 
į lietuvius DP, taip pradėjo veikti radijo 
valandėlės Maskvoje. Taip gimė ir „Tė
vynės Balsas“, kuris geresniam rezonan
sui per LKP (b) CK pasitelkė ir Lietuvoje 
užsilikusius rašytojus.

Lazda turi du galus
Taip tenka 'apibūdinti naujoji komin

formo diversija visų tautų tremtinių 
tarpe.

„La Libre Belgique“ teigimu, vien 
1947 m. spalių UNRRA’os palikuonys Pa
baltijo DP tarpe paskleidė 21.000 egz. 
įvairių komunistinių laikraščių. Tą patį 
mėnesį buvo prisiųstas sąrašas skaitytinų 
knygų. Tai vis Leninas, Stalinas, Paleckis, 
Vyšinskis ir tanti quanti. Ir koks rezul
tatas? Spragų į tremtinių susiklausymą 
neispraudė. DP jau apsisprendę, ir jo
kios auklės (NKVD ar nekalto avinėlio 
kailiuku prisidengusios) jų iš ryžto kelio 
neiškreips!

Bet užtat anapus geležinės uždangos 
kovojantis lietuvis iš Maskvos radijo pa
tyrė, kad jo broliai ir sesers gyvi ir gy
venti pasiryžę. „Tėvynės Balsas“ ir 
Maskvos radijas „užjaučia“, kad DP turi 
įsikurti D. Britanijoje, Kanadoje, JAV ir 
kt. Ak, kad šias tremtiniams prieinamas 
galimybes turėtų anapus geležinės uždan
gos pasilikusieji lietuviai! Nereiktų depor
tavimų į rytus, kiekvienas savo pajėgom 
„deportuotųsi“ į Vakarus ir džiaugsmo aša
romis nužymėtų visus takus į Belgijos 
kasyklas, D. Britanijos farmas, J Kanados 
girias . . .

Savo metu' buvo juokiamasi, kad Sta
linas 1939—1945 m. kare padarė dvi klai
das, būtent — Tarybų Sąjungai parodė 
Vakarus ir Vakarams parodė Tarybų Są
jungą. Su malonumu galima konstatuoti, 
kad mūsų, DP, ir mūsų pavergtos Tėvy
nės atžvilgiu tolygias klaidas padarė ir 
Maskvos marionetės Lietuvoje, pryšaky W 
Justu Nr. 1.

(Nukelta į 15 psl.)

8



MINTIS 1948 n. M.

„IIETUWM ISORB IŠLBKIB**
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Jš <zurnalidtc dienoraščio

įsidėmėjusios ir dažnai kartoja: „Kas skai
to rašo — duonos neprašo”. Kai ateinu 
sėstis prie pietų, tai jos man dažnokai pri
mena. Nors kartais būna ir nemalonu pa
demonstruoti, jog ne visos lietuviškos pa
tarlės yra raidiškai teisingos, bet nutyliu, 
pagerbdamas humoro jausmą, už kurį da
bar pradėta vesti labai reikalinga kova 
tremtiniškoje spaudoje.

Aišku, kad joks biesas per vieną vakarą 
tiek perskaityti negali. Peržiūriu „Samedi 
—Soir”, visuomet gyvą, linksmą, kupiną 
anekdotų ir sensacingų, kategoriškų prana
šysčių savaitraštį (praktika parodė, kad vis 
dėlto jis savo pranašystėmis retai ir ma
žai teapsirinka). Dar pervariau gražios, 
tiesiog puošnios išva’izdos „Operą” ir išti
sai perskaitau tvirtapročio prancūzų filo
sofo Julien Benda vedamąjį: „Ar idėjos 
kenkia literatūrai?” Filosofas, labai vyku
siai ir su pavyzdžiais įrodinėja, kad vadi
namosios didžiosios idėjos (socialinės, mo
ralinės, politinės, religinės etc.) nė trupu
čio neprisideda prie literatūrinių veikalų, 
kaipo tokių, pagerinimo, ir priešingai, — 
gana dažnai jiems tik pakenkia, sužaloja, 
paversdamos juos momento agitacijomis. 
Filosofinių ir kitokių doktrinų „apipavida- 
limas” meno veikaluose, mokslinių ar so- 

‘ciologinių problemų „rišimas”, dalyko prie
žasčių ieškojimas, anot jo, — „nėra lite
ratūros funkcija”. Literatūriniai veikalai yra 
vertingi ir amžini ne dėl juose atžymėtų 
filosofinių ar kitokių idėjų, bet nežiūrint jų! 
Emocijos, žmogaus psichika, gyvybė, visas 
visutėlis gyvenimas, — štai pagrindinė lite
ratūros funkcija...

Esu labai jautrus šiems klausimams, ir 
labai žavėjausi Julien Benda išvedžiojimais. 
Vokiečių, okupacijos metu Lietuvoj ruošiau 
ta tema paskaitų, ko pasėkoje pasirašė iš
tisa poros šimtų puslapių knygelė, vardu 
„Gyvojo žmogaus beieškant”. Kažkokia 
kvailybė užėjo, apleidžiant Lietuvą, rank
raštį užkasti į žemę, ir dargi, kaip vėliau 
prisiminiau, drėgnoje vietoje. Visai aišku, 
kad tuo ne tik neprisidėta prie gyvojo žmo
gaus literatūroje ieškojimo, bet ir pats 
rankraštis jau tikriausiai bus mikrobų su
graužtas.

O mūsų literatų, tik iš skirtingų galų, 
ir Tėvynėje ir čia užsieniuose tebesmaugia 
tos „idėjos”, tas žudikiškas žmogaus gul
dymas J Prokrusto lovą, tas tradicinis fal- 
šyvas literatūrinės funkcijos suvokimas, 
prasidėjęs nuo mūsų rašytinės literatūros 
užgimimo, įsiviešpatavęs A. Jakšto didakti
nėj „Kritikoj”, per K. Bizausko „Literatū
ros teoriją”, įsiveisęs mokyklose ir su ne

WarySus, 1948 m. sausio 13 d., antradienis.
_ Kažkoks keistas ir mane truput} var- 

■ ginantis sutapimas. Vakar gavau vieną, o 
'šiandien ir antrą laišką iš Vokietijos: abie- 
;juose pažįstami tautiečiai ir kolegos užsi
mena, ar nebūtų galimumo jiems prisiųsti 
kiek prancūziškų knygų ir žurnalų. O jei 
tai perdaug kaštuotų, tai bent savaitraščių, 
kurie esą tokie neblogi. Ne specialiai tam 
Balui pirktų, — ne, jie to neprašo, — bet 
mano paties perskaitytų, atliekamų, nors ir 
senstelėjusių.

Vokietijos lietuvių stovyklose visą laiką 
esąs didžiausias geros lektūros badas. Sa
vos spaudos ir knygų permaža (o laiko 
skaitymui ten, atrodo, kiek daugiau, negu 
čia pas mus...), gi svetimomis kalbomis 
aktualijų nėra, klasikai seniai iščiupinėti. 
Ypač norėtųsi prancūziškos minties nau
jesnių polėkių tiems, kurie šią kalbą mo
ka. Bet atokesnėse stovyklose gyvenant, 
ypač ne prancūzų zonoje, esą absoliučiai 
neįmanoma ko nors panašaus pasigauti. 
Taigi, būk geras, padėk...

Tikiu ir giliai užjaučiu šiems pageidavi
mams. Jei kas ŠĮ reikalą galėtų organizuo
tai patvarkyti, susidarytų vertingi ir abipu
siškai vertingi idėjų mainai. Mums čia, 
mat, gerokai trūksta tos kad ir negausios 
naujosios lietuviškos lektūros... Bet vieno 
žmogaus pastangoms tai veik nepakeliama. 
Nors lyginant su kitų prekių kainomis, kny
gos, žurnalai ir laikraščiai čia yra nebran
gus, vis dėlto perkant didesniais kiekiais 
susidaro tūkstantinės išlaidos frankais. 
Joks ar bent labai retas „išvietintasis” ga
lėtų tai jau leisti.

Per tris metus aš pats prancūziškų kny
gų esu pirkęs vos apie 10 ar 15, ir su jo
mis niekaip negalėčiau skirtis, nes tai to
kios, kurios buvo, būtinai reikalingos. Pran
cūzų mėnraščiai, žurnalai dabar jau neblo- 
gesni už prieškarinius, juose galima rasti 
eibes puikios intelektualinės žaliavos jud
riai galvai. Bet jų reguliarus pirkimas ne
įmanomas. Dienraščiai dėl popierio kontin
gentų ribojimo dar gana menki. O savait
raščiai pusėtini, ir publika juos bene dau
giau mėgsta skaityti, negu prieš karą.

Prieš porą mėnesių gavau iš savo bičiu
lio V. A. prašymą ateiti pagalbon jam j ko
vą su „intelektualiniu badu”. Apgailėjau, 
kad ligi tol tiek daug spausdintų lapų su
naudodavau vyniojimui ar krosnies įkūri
mui. Vis dėlto, kas dar buvo likę šiaip 
taip sudariau mažytį „intelektualinį CARE” 
pakietuką ir išsiunčiau Kalėdų dovanos ti
tulu.

Ir dabar veik nieko nebepasiliko, su kuo 
dar galėčiau šiuo melu skirtis. O čia vėl 
dn laiškai paeiliui iš naujų asmenų su tuo 
pačia reikalu. Blogai!

Sausio 14 d., trečiadienis.
Tarp trečiadienio ir penktadienio rinkoje 

pasirodo visi prancūzų savaitraščiai. Nie
kad tiksliai nepasidomėjau, bej, rodos, Vien 
Paryžiuje jų išeina apie keliasdešimt. Veik 
visi 8—10 puslapių, didelio formato, — tai 
jau būtų stambios šūtys plepalais ir idėjo
mis primarginto popierio. Kai apie tai pa
galvoju, man visuomet prisimena a. a. 
Wolfgango Goethės genialus patyrimas, kai 
jis, grįžęs iš savo kelionės po Italiją ir at
radęs ant stalo sukrautas šūtis laikraščių, 
pareiškė didelį džiaugsmą: namie būvėda
mas, būtų be abejo visa tai skaitęs ir kiek 
laiko bergždžiai praleidęs, o dabar tą krū
vą pervertęs pamatė, kad visiškai nieko ne
nustojo.. ,

Ne vien iš žurnalistinės profesijoj intere
są, bet ir literatiniais sumetimais sampro
taudamas galvočiau, kad gerbiamasis Ge- 
heimrathas Wolfgangas čia bus kiek sukly
dęs ar bent jau stipriai perdėjęs. Labai ga
limas dalykas, kad šiems niekniekiams laiko 
negaištant Goethės meno kūrinių filosofinis 
svoris būtų dar daugiau pasunkėjęs, bet 
laikraščių neskaitančio autoriaus „Faustas” 
tikriausiai būtų išėjęs dar nuobodesnis.

Prislėgtas obalsio ateiti bičiuliams į pa
galbą kovon su „intelektualiniu badu”, su
rizikavau šį kartą didesnėms išlaidoms sa- 
vaitraščiams įsigyti. Atidėdamas kitai die
nai penktadienį išeinančius „Uhe Semaine 
dans le Monde” ir „Figaro Litteraire”, 
šiandien pirkau keletą ryškiausių ir man 
įdomiausių savaitraščių: „Nouvelles Litte- 
raires”, „BataiUe”, „Carrefour”, „Opera“ 
^Samedi—Soir”, „Dimanche—Soir”, „Let- 
tres FranęaiSes”, „Action” (šie du pasta
rieji komunistiniai, bet juk verta nenutrauk
ti artimesnės pažinties ir su mūsų krašto 
bei plačiosios tėvynės „draugais”)...

Krepšys beveik pilnas nuo tiekos dvasinio 
lobio, kr sveria maždaug tiek pat, kiek vi
dutinio žiedbastučio galva.. Bet juk sykį ki
tą galima atsisakyti nuo žiedbastučio ir jo 
vieton .išsivirti tipografinės košės. Mano 
dukterys} Neringa ir Undinė, šį reikalą ge
rai supranta. Nors jos šiaipjau sunkokai įsi- 
®a lietuviškas patarles, bet yięną yra gerai 

Gyvendami laisvose ir nepriklausomose 
tėviškėse,* kitu tonu bei kitu pagrindu kal
bėtume apie Baltijos federalizmo reikalą ir 
priežastis. Iš yienos pusės, jis tada mums 
atrodytų mažiau iliuzoriškas, nes turėtume 
nuosavas plytas po kojų šiam naujam pas
tatui mūryti. Iš kitos pusės, mūsų valia ir 
projektai būtų dar labiau paraližuojami tų 
pačių senųjų, nacionalinių ir suvereninių, 
įcentrinių traukos ir separatizmo polinkių. 
Gyvendami išsiblaškę po mėlynu pasaulio 
dangumi, galime dabar į tuos klausimus 
laisviau pažiūrėti. Idėjoms nėra sienų, ir 
jos, anot poeto, „jei didžios, nemiršta kaip 
žmonės” ... Mūsų tautoms, „ kasdienos 
skausme ir neviltyje, jos gali ir turi įk
vėpti tikėjimą. Sis tikėjimas ir troškimas 
tikrai yra gyvas anapus plieninės uždan
gos, — gyvesnis ir karštesnis negu kada 
nors. Mūsų įnašas gali būti nemenkas, ta
čiau sėkmės pagrindas — mūsų tautiečių 
valia ir išlikimas- tėviškėse.

Bet žiūrint iš čia ir iš'ten, situacija la
bai aiški. Tik nereikia vakardienos roman
tikos ir sentimentalizmo liekanomis jos 
maskuoti. Tai tik be galo kenktų ir dabar
čiai! suvokti ir ateičiai nujausti. Baltijos 
tautų erdvės išlaisvinimas dabar nėra įma
nomas nei su vienu patriotizmu, nei su ko
lektyviniu užsispyrimu, nei net mūsų visų 
bendromis kraujo aukomis. Ši baltiška 
erdvė dabar yra tik mažas sektorius pasau
linės įtampos arenoje.

Bolševizmas ir jo per 30 metų ištobu
linta mašinerija žudo visų mūsų tautas 
dvasiškai, ęociališkai ir fiziškai. Rusiškojo 
Kremliaus imperializmas žudo jas tautiškai, 
valstybiškai ir ūkiškai. Jau nuo šio antro
jo pasaulinio karo pradžios bolševizmas ir 
rusiškas imperializmas tapo vienas Jr tas 
pats dalykas. Bet šį dviveidį Janusą tik 
dabar ima pažinti ir tuo įsitikinti beveik 
visas likusis pasaulis. Jo dantys šiandien 
jau giliai suleisti Į Baltijos tautų kūną, kaip 
jie buvo suleisti prieš 30 metų į gudų, 
ukrainiečių ar kitų „plačiosios tėvynės”

didelėmis išimtimis tebetrunkąs ligi mūsų 
dienų.

Verta kartais nusiprkti daugiau prancū
ziškų savaitraščių.

Sausio 15 d., ketvirtadienis.
...Tik šiandien vakare galėjau peržiūrė

ti kitus savaitraščius. Bendrai paėmus — 
vidutinybė, kasdienybė, normalus ir eilinis 
pilkojo'gyvenimo pjūvis, pamargintas min
čių, sąmojaus ir fantazijos polėkiais.

„Carrefour — Magazine”... Stop! Gana 
įdomus puslapis, dviem spalvom: juoda, 
raudona. Globusas, kur Sovietų Rusija nu
piešta raudonai, vandenys juodai, visos ki
tos žemės pilkai. Su karo laivynų tonažais, 
su Raudonosios armijos grupių - išdėstymu, 
su klaustukais viršum „paslaptingųjų mies
tų”, užmaskuotų karo pramonės centrų, iš 
kur bolševizmas ruošiąsis „moksliniam ka
rui”.

į globusą įspraustas kitas, gana didelis 
Europos žemėlapis, su geležine uždanga, 
kertančia į dvi dalis mūsų kontinentą, vaiz
džiai parodančią valstybes, .kurias Sov. Ru
sija aneksavo, ir valstybes — sovietų sate
litus. Visų šalių karines pajėgas vaizduoja 
„cinko kareivėliai”, čia pat papiešti juodai 
satelitams, raudonai—visiems kitiems kraš
tams. Vienas „cinko kareivėlis” vaizduoja 
50.000 vyrų rinktinę. Išskirtinai pridėti įra
šai apie aneksuotų sričių plotą ir gyvento
jų skaičių: Petsamo, suomių Karelija, Es
tija, Latvija, Karaliaučiaus distriktas, ryti
nė Lenkija, Pakarpačio Ukraina, rumunų 
Buokvina ir Besarabija...

O kur Lietuva? Šimts perkūnų, — Lie
tuvos žemėlapyje visai nebėra. Nei įrašuose, 
nei žemėlapyje. Išnykusi be pėdsako. Dar 
keisčiau: visa mūsų Respublikos žemė be 
skirtumo apibrėžta vienon vieton su Ryt
prūsių dalimi ir rytinės Lenkijos provinci
jomis. Beveik per visa plotą, kuris turi su
daryti Lietuvos Respublikos žemes, padėtas 
prie mažo rutuliuko gana stambus įrašas 
— „Koenigsberg”... Iš šalia pridėto pa
aiškinimo niekas kitas neišeina, kaip tik 
vienintelė akivaizdybė, — Lietuva visiškai 
inkorporuota į rytinės Lenkijos provincijas.

Tai jau ne sensacija ir ne geografijos ne
mokėjimas, beje, taip dažnai primetamas 
prancūzams. Juk viršum Lietuvos aiškiau
siai „apibrėžtos Latvija ir Estija, ir duome
nys apie mūsų kaimynų kraštus įrašyti ko 
tiksliausiai. Juk pažymėjimas, kad, pvz., Es
tijos plotas 46.817 kv. km., o gyventojų 
1.120.000, — nerodo žemėlapių piešėją bei 
įrašų dėjėją buvus išskirtinais rytų Euro
pos gegografijos ignorantais.

Mūsnt federalizmo konspektas: (9)

Akmenys jau kalba!
nereikalaus to išsižadėti, niekas ir norėda
mas to neišplėštų ...

Bet juk visokių yra idealų. Vienas iš jų 
buvo, — kad kiekviena nors mažiausia tau
ta, tarsi šeima, tas atskiras socialinis vi
suomenės narvelis, galėtų gyventi neprik
lausoma, savaimingai, su savo apibrėžtom 
sienom ir sava valdžia. Tačiau socialinio 
gyvenimo evoliucija pareikalavo, kad tos 
šeimbs-narveliai sudarytų solidarią, kom
plikuotą visuomenę. Oi tautų bendra
vimo formų evoliucija pareikalavo naujų 
tarptautinės bendruomenės so
cialinių rėmų, o atominė era dabar tam 
gamina ypač radikalius fermentus.

Kada pažangieji protai vis daugiau ma
to reikalą ir linksta iškristalizuoti Europos 
tautų federaciją, argi nebūtų mūsų balsas 
ateityje geriau išgirstas ir mūsų sambūris 
ten svaresnis ir-daugiau reikalingas, jei į 
šį koncertą mes stotume pirmiau tarpusavy 
tinkamai susifederavę?

O kaip išsidėstė jėgos apie mūsų tautų 
„gyvybinę erdvę” prie Baltijos? Ką mums 
lemia toji padėtis, jei ji čia tvyrotų bent 
vieną ar daugiau dešimtmečių? Ar pasista
to tokius klausimus ir duoda sau aiškius 
atsakymus tie, kurie tariasi kalbą mūsų 
tautų vardu? Gi atsakymą -turi surasti kiek
vienas paskiras mūsų žmogus! Vardan savo 
paties gyvybės, vardan savo vaikų ateities 
jis turi surasti šį atsakymą, — ir sutelkti, 
maksimumą mūsų pajėgų, kurias dar gali
me turėti, kad ne su išsklaidyta ir silpniau
sia, o su organizuota ir stipriausia energi
ja vieną gražią dieną stotume statyti pasta
tą, kurio kontūrus jau atskleidžia mūsų 
aplinkos realybės natūralioji raida.

Tad ruoškimės, dirbkime ir aukokimės 
išmūrijimui tokio pastato, kuris nebūtų tik 
trumpas mūsų tautų buities pragiedrulių 
epizodas!

Juk akmenys jau kalba, medžiai vaitoja, 
miškai rauda, debesys verkia! Tai mūsų 
Tėvynių dabarties šauksmas. (Galas).

Bronys Raila.

tautų kūną. Suomija, Lenkija, kiti centri
nės ir pietinės Europos kraštai tampa jo 
grobiu ... Ir jei ne mėnesių, tai tik metų 
klausimas, kokiu žinomos sistemos rezul
tatu visa tai turėtų baigtis.

Rusiškai komunistinis imperializmas tapo 
visos Europos šmėkla ir rūpestis. Bet 
Kominformo pirštinė jau mesta ne vien tik 
laisvajam Vakarų Europos pusiasaliui. Ji 
mesta ir britų tautų pasaulinei bendruome
nei. Ir ypač ji mesta Amerikai. Taigi, jo 
akcijų ir reakcijų, atakų ir kontratakų, 
įtampų ir susidūrimų laukas išsiplėtė visa- 
pasauliniu mastu. Todėl Baltijos sektorius 
ir tapo tik mažytis taškas viso mūsų glo- 
buso žemėlapyje. Tuo 'tarpu jis nusistūmė 
į kelintą ir neesminį planą. Todėl Baltijos 
tautos pasaulinėje opinijoje šiandien ir ga
gėjo būti taip „užmirštos”. Todėl ir tas 
„tylos sąmokslas” apgaubė jų likimą, — są
mokslas, kurį betgi jau ir svetimieji laikas 
nuo laiko ryžtasi atidengti.

- Laisvojo pasaulio tautos neneigia Balti
jos tautoms laisvės ir nepriklausomybės 
teisių. Tuo neturėtume pagrindo nusiskųsti. 
Bet tos visos kitos tautos pripažins ir re
spektuos mūsų tautų laisvės ir nepriklau
somybės teisę tik tada, kai mes ją realiai 
turėsime patys, t. y. patys jos vėl nusipel
nysime, ją išsikovosime, ją išlaikysime. 
Labdarybių- iv dovanų čia beveik niekad 
nepasitaiko. Būtų naivu tuo kliautis ar net 
to norėti.- Tai yra geležinis- istorijos dės
nis visų šimtmečių valstybiniame santykia
vime.

Liūtams ir tigrams staugiant, jei dar 
norime būti išgirsti, reikia, kad ir mūsų 
dainelė nebūtų vien tik kolibriso cypsėji
mas. Tai! ir deda mums pareigą jungtis, 
stiprinti mūsų balsą ir pajėgas — dabar
čiai ir ateičiai. Ta j nereiškia, kad tuo pa
niekintume ' mūsų buvusių mažųjų res
publikų praeitį, tradicijas, garbę ir reikš
mę. Berods, kiekvienam iš mūsų jos visuo
met liks gražiausiu prisiminimu, kaip mū
šy nerūpestingos jaunystės daina. Niekas

Tad kas čia per pokštas? Kokia prasmė 
ir keno interesas galėjo būti demonstruoti 
tokias nesąmones, ištrinti iš žemėlapio vien 
tik Lietuvos Respubliką, ir dargi ją be nie
kur nieko „inkorporuoti” J Sov. Rusijos 
aneksuotąsias rytinės Lenkijos teritorijas? 
Prisiminiau, kad „Carrefour” bendradar
biauja ir, kaip kalbama, redakcijoje turįs 
nemažas įtakos vienas lenkiškos kilmės 
prancūzų žurnalistas. Na, gal jam ir užėjo 
noras nors šitokių būdu sykį realizuoti Pil
sudskio svajonę. Bet juk tai būtų taip kvai
la ir naivu. Jei tai humoras — tai be rei
kiamo sąmojaus. Jei rimtas noras — tai' 
perdaug jau griozdiškas žurnalistinis triu
kas.

Ir kaip gaila! Toks ryškus, didelis, pus
lapinis žemėlapis, toks iškalbingas paveiks
las apie Sov. Rusijos darbus per karą ir 
po karo. Neabejotinai iš karto, vienu ypu 
skaitytojui pasakąs daugiau, negu ištisas 
straipsnis ar straipsniai mažytėmis raide
lėmis. O „Carrefour” — vienas iš labiau
siai skaitomų savaitraščių Prancūzijoj, be
rods, turįs su viršum 400.000 tiražo, taigi, 
gal apie milijoną skaitytojų. Laikraštis ne 
miesčionijos poilsio valandoms, ne iš pi
giųjų’sensacijų žanro. Rimtas, elitinis laik
raštis ir elito daugiausia skaitomas. Drą
sus, nepriklausomas, išnokęs, sodrus, anti
komunistinis. Tiesa, pastaraisiais mėnesiais 
neslepiąs savo gaullistinių tendencijų, bet 
jas atskleisdamas be įkyrumo. Daugybė .žy
miausių rašytojų, žurnalistų, politikos vy
rų čia skelbia savo straipsnius. Kaip gaila, 
jog dabar j šią, lietuviškai žiūrint, medaus 
statinę — va, telkšt deguto šaukštas...

Reikėtų protestuoti. Parašyt redakcijai 
laišką. O gal visą straipsnelį su nusistebė
jimu ir atitaisymais... Bet negi galima pa
jėgti visada ir Visur atitaisinėti dažnas ne
sąmonės, dar dažniau tendencingas užuomi
nas, nedrąsius, tarsi sovietams vis da/ pa
taikaujančius balsus apie Lietuvą ar Balti
jos kraštus, laikas nuo laiko pasirodančius 
Paryžiaus spaudoje prancūzų ar anglų kal
bomis? Gerai suprantu tų lietuvių džiūga
vimą, kai jie bent savb krašto vardą randa 
svetimoje spaudoje ar iš kurio straipsnio pa
junta nors truputėlytį simpatijos mūsų ad
resu. Daugeliui tada nebesvarbu, kokiu po
žiūriu, kokiame kontekste ir kokiomis in
tencijomis tai rašoma. Galėčiau surašyti 
dešimtis pavyzdžių. Man gi niekados vien 
vardo neužtenka, ir dar mažiau tos elgetai 
rodomos simpatijos, arba to kilnaus „hu
manizmo”, pastaruoju laiku visur vis pla
čiau mums rodomo stiprių agrikultūrinių 
ir kasyklinių raumenų supirkinėjimo tiks

lu. Tokia „propaganda” mane tik pykina. 
Gal tai didelė charakterio yda, bet — je 
n’y peux rien...

Rašyti, klabenti... Nusibodo, kai geriau-, 
siu atveju tavo straipsnis patenka kur pus
lapio užkampiu J „Laiškų skrynutę”, su- 
kondensuotas į 5 ar 10 eilučių. Apie matei 
rialines išlaidas nė nekalbėkim,, o morali
nių pajamų veik jokių. Tesižino, kas iš 
„lietuviškos propagandos” bent duoną val
go, aukas, mokesčius renka ir juos kažko
kioms institucijoms padalina.

Einu miegoti su gera nuotaika, kaip at
stovas krašto, kurio vietą ir vardą „Carrei 
four” ištrynė iš Europos žemėlapio. Kaip 
„gyvas lavonas”, kurio mirties aktai už
antspauduoti ir kurio šiame pasaulyje nebe
turi būti, nors jis vis dar yra, — tai juk 
puiki tema, rutuliota ne. vieno žymaus ra
šytojo romanuose ir pjesėse. Pagaliau, tat 
grynas menkniekis. Juk per Unrros skry
ningus Vokietijoje tūkstančiai lietuvių buvai 
įtikinėjami, kad nors jie ir yra čia, kaip 
žmonės, piliečiai, politiniai pabėgėliai, bet 
pageidautina ir reikia nustatyti, kad tokių 
nėra, reikia formaliai įrodyti, kad aš tai M 
aš...

Sausio 16 d., penktadienis. r
...Turėtų būti žiema, o biauru, kaip ra- 

denį, ūkanota, lyja, šlapia. Pro visus kam
pus skverbiasi drėgmė. Tai pikčiau, negu 
šaltis. Ach, bet nereikėtų niurzgėti, kad 
Dievas nenubaustų. Sako, kad tokios šiltos 
žiemos, kaip šiemet, Paryžius nebeatsime
nąs per 70 pastarųjų metų. Biauru tik kai 
lyja, bet kai saulė prasiskleidžia, nuolat 
pajunti tarsi pavasarį dvelkiant. Be abejo, 
perankstyvą ir apgaulingą...

Bet šiandien tai visą laiką kažkoks siu-1 
tinantis debesų šmirkštimas. Eiti į miestų 
negalima, o ir namie sėdint nieko dirbti 
nesinori. Pagal taisykles reikėtų taupyti 
anglis, bet užsikuriu krosnį ir leidžiu jo 
atokaitoj savo paišinas valandas. Pradedu 
skaityti Edouard Schurė veikalą „Les grands 
initiės” — eskizus apie slaptąją religijų is
toriją ir' jų kūrėjus. Įdomu, — bet kokia 
gausybė nesąmonių ima aiškėti Juk jei 
Gandhis būtų gyvenęs prieš trejetą tūkstan
čių metų, tikriausia jis būtų buvęs vėliau 
apskelbtas Dievu, ar bent jo „vieninteliu 
pranašu”. O šiandien? Literatai, žurnalis
tai ir fotografai pražudo jo dievybę. Kiek
vienas jo žingsnis ir burnos žioptelėjimas 
taip smulkiai laikraščiuose aprašomas ir nu
fotografuojamas, jog ainiams tikrai bus ne
patogumų sudarinėti legendas apie jo die
vybę. O gaila: jis įrodė turįs pranašo sa
vybių net daugiau, už eilę kitų šio verslo 
mėgėjų praeityje.

Vakarop atsiskubina puikus plunksnos ir 
šiaipjau bičiulis Vytautas G. Gyvename ta
me pat mieste, bet 12 kilometrų atstumas 
su persėdinėjimais pakelyje yra svarbiau
sioji priežastis, kodėl tik retokai tesusitin
kame. Vos įėjęs, iš karto klausia:

— Ar skaitei „Carrefour”?
— Taip.
— Matei žemėlapį? Juk taip negalima, 

reikia daryt demaršą, reikalaut atitaisyt!
— Reikia... Ar jau darei?
— Dar ne. Bet reikia padaryt. Kalbėjaus 

su prieteliais, visi tą pat sako. Mums', žur
nalistams, pirmiesiems pareiga!

— Ir aš vakar taip galvojau. Bet neturiu 
rašomosios mašinėlės, ir iš viso...

— Iš viso turėtume taip padaryti: aš, tu 
ir dar paimtume vieną legionierių, tą su
žeistąjį, be rankos, tik turėtų susikabinti 
ant krūtinės visus ordinus. Šiandien vakare 
arba' ryt nueinam Į „Carefour” redakciją, 
pasiprašom priimti pas Šefą ir išdėstom 
aiškiai dalyką. Būtų gerai dar raštą ar 
straipsnį įteikti. Svarbu daryti greit, kad 
dar suspėtų į ateinantį numerį įdėt ati- , 
taisymą.

— Dėl atitaisymo įdėjimo dar nebūčiau 
taip tikras. Bet kad vistiek reikia užbraukti 
per ūsą, tai neabejotina. Tik būtina, kad 
mūsų delegacijos narys lėgionierius užsidė
tų visus ordinus ir kad apsivilktų taip, jog 
aiškiai būtų matyti visa nutraukta ranka, 
ligi pat pečių. Žmogus praliejo kraują už 
Prancūziją, o čia jo gimtąjį kraštą prijun
gė prie rytinės Lenkijos, beveik pavadino 
„Karaliaučiumi” ir, tiesą sakant, visai pa
naikino iš žemėlapio. O pagaliau ir tu pats 
savo prancūziškų dviejų karo kryžių galė
tum nepūdyti stalčiuje... Su tokia kompa-' 
nija ir man, prastam civiliui bus drąsu leis
tis į diskusijas su „Carrefour” šefu.

Šitaip dalykas gana greit ir buvo sutar
tas. Rytoj, šeštadienį, 11 vai. delegacija su
sirenka Champs Elysėes, prie „Carrefour” 
redakcijos. Bet reikia rašto, kokios nors pro 
memoria, ar memorandumo, ar ultimatumo, 
kaip šiais laikais Įprasta visuose vadovau
jančiuose veiksniuose. Juk kokia čia diplo
matija ir kokia rezistencija, jei kišeniuje 
neturėsi pasirašęs jokioj pro memoria, ku
rią vėliau savo biuletenyje galėtum paskelb- 

(Nukelta Į Ii pusi)-

9



itr. n rw) n> Įpagi, MINTIS 1948 n. 14,

LIETUVIAI ANGLIJOJE
MOŠŲ SPEC. KORESPONDENTO ANGLIJOJE

Šiandien, kada dalis Anglijos imigrantų 
lietuvių, išgyvenusių skaudžią tremtinio da
lią, baigia pirmuosius darbo sutarties metus 
ir kada nuolat ir nuolat plaukia čia naujo 

.lietuviško kraujo, — pravartu iš dienų 
perspektyvos žvilgterti 1 naujai besiformuo
janti 4'08 mūsų kolonijos gyvenimą.

Tiesa, Anglijon atvažiavusiųjų lietuvių 
nuotaikos keitėsi ir tebesikeičia. Nenuosta
bu tad, kad ir mūsų spaudoje buvo pažerta 
net diametraliai priešingų nuomonių. Ta
čiau su apibendrinimais, į kuriuos esame net 
nesąmoningai palinkę, visuomet turime būti 
atsargūs.

Ir šios mano mintys nepretenduoja j vis- 
pusinį, objektyvų Anglijos lietuvių gyve
nimo pavaizdavimą: tai tik apybraiža, met
menys. —

KODĖL PASIRINKOME ANGLIJĄ?
Be abejo, daug aiškesnė bus kalba, kai 

Išspręsime pagrindinį klausimą: kodėl 
pasirinkome Angliją?

Tačiau tuojau pat galima pastatyti ir ki
tokį klausimą: ar iš viso buvo koks nors 
pasirinkimas?

Gyvenimas Vokietijos stovyklose pradėjo 
neraminti nelaimingus tremtinius. Moralinis 
spaudimas (įvairūs nesikartoją patikrinimai, 
negatyvi komunistinė propaganda, globėjų 
įspėjimai, menkutė maisto norma, medžiagi
nis nusigyvenimas, fizinio nusilpimo baimė, 
tvanki depresinė nuotaika) keitė savo pa
vidalą, bet visuomet atsitrenkė Į tą pačią 
širdį, — ir visai nenuostabu, kad pirmoji 
darbo siūlytoja Anglija, apie kurią visi bu
vo ko geriausios nuomonės, sulaukė plataus 
atgarsio tremtinių masėje: vyrai paliko 
žmonas ir vaikus, vaikai tėvus ir mokyklas, 
jaunuoliai universitetus, studijas, amatus ir 
veržėsi prie Darbo Ministerijos komisijos 
biurų.

■ Pasirinkimo nebuvo, o gyventi reikėjo.
Pagaliau tylomis skleista nuomonė, būk 

Anglija pasiryžusi tam tikro laikotarpio bė
gyje perkelti į salą visus savo zonos trem
tinius, rodos, laimino šviesias tremtinių 
viltis.

PEREINAMOSIOS STOVYKLOS IR 
DARBO PASIRINKIMAS

Seniai visi žino, kad minioje žmogus pra
randa savo charakterį.

Lietuviai, tuojau po karo sutelkti j įvai
rias ankštas stovyklas, netrukus pradėjo 
jausti, ką reiškia stovyklinis gyvenimas, ka
da kiekvienas nuo ryto iki vakaro yra ki
tų stebimas ir tylomis nepraleidžiamas.

Stovyklos, daugelį net tragiškai nužmogi
nusios, įgriso iki gyvo kaulo. Visų viltis — 
įsikurti privačiame kambarėlyje, pabėgti nuo 
minios — masino kaip laimės žiburys.

Deja, didesnė dalis lietuvių, imigravusių 
į Angliją, nuo likiminio tremtinių stovykli
nio gyvenimo nepabėgo.

Pirmiausia Anglijoje jų laukė pereinamo
sios stovyklos. Laukė su ilgomis eilėmis 
prie valgomojo stalo, prie Darbo Ministeri
jos pareigūnų, prie savaitinės bedarbio 5 
šilingų algos ir k.

Kieti Anglijos darbo įstatymai taipgi ne
leido pasirinkti norimo darbo. Okio darbai 
gi iš karto ne daug ką viliojo: visi žino
jo, jog vėl reikės gyventi įgrisusiose sto
vyklose, kur žmonai ar vaikams nebus ma
žiausios vietos.

Šiuo metu vyrų didesni vienetai dirba že
mės ūkyje, gyvendami nepavydėtinose są
lygose. Kambariai dažnai perpildyti; ne vi
sur turi reikalingų spintelių rūbams ir ki
tiems reikalingiems dalykams; ne visur yra 
tinkamų poilsio kambarių; kai kada toli į 
miestą ir nėra susisiekimo priemonių; or
ganizacinis gyvenimas dėl įvairių priežasčių 
apmiręs ir 1.1.

Horsfortho apylinkės (Anglijoje) lietuviai susibūrę suvažiavimo proga

Dalis vyrų dirba anglies kasyklose, ir žy
miai daugiau uždirba. Kiti dirba tekstilėje, 
metalo liejyklose, plytinėse ir k.

Moterys ir mergaitės dirba ligoninėse, 
tekstilėje, pas privačius žmones. Ligoninėse 
dirbančios dėl kieto bendrabučio tvarkos 
režimo nėra patenkintos ir stengiasi pakeisti 
savo darbovietes. Be to, jos jaučiasi' per
daug izoliuotos nuo lietuvių bendruomenės.

Dirbančiųjų uždarbis įvairuoja. Vieni 
garma daugiau kiti mažiau, žiūrint kur ir 
ką dirba. Apie didesnį pinigų sutaupymą 
ypač rūkantiems sunku pagalvoti. Be to, 
ateities perspektyvos nėra labai saulėtos.

KULTŪRINIS GYVENIMAS
Kultūrinis lietuvių gyvenimas Anglijoje 

nepasireiškia stipresnėmis formomis. Nors 
anksčiau čia gyveno per 5.000 lietuvių, jie 
neturėjo nei lietuviškų mokyklų, nei stiprios 
spaudos, nei stipriai veikiančios organizaci
jos.

Škotijoje, kur daugiausia gyvena senųjų 
lietuvių, veikia kelios organizacijos (šv. 
Juozapo, šv. Kazimiero, Blaivybės ir k.) ir 
senokai leidžiamas „Išeivių Draugo” sa
vaitraštis. Be to, Glasgove gyvena lietuvis 
kun. J. Gutauskas, kuris aprūpina tikinčiųjų 
dvasinius reikalus.

Londone, kur taip pat susibūrė nemaža 
senųjų lietuvių, iš anksčiau veikė kelios ne
didelės apimties organizacijos. Be to, čia 
turima T. Marijonų aprūpinama sava baž
nyčia, choras.

Į Angliją imigravus keliems tūkstančiams 
tremtinių lietuvių, kilo reikalas suorgani
zuoti visus apimančią organizaciją. Inicia
torių pastangomis praėjusių metų rudėnį 
Londone suorganizuota D. Britanijos lietu
vių Sąjunga, kuri subūrė apie 2.000 lietu
vių. Lapkričio mėn. gušauktas S-gos at
stovų suvažiavimas priėmė įstatus, išrinko 
vadovaujamuosius organus ir užsibrėžė, 
kiek sąlygos leis, dirbti. Sąjunga leidžia sa
vaitraštį — „D. Britanijos Lietuvį”, kuris 
juo toliau, juo tobulėja, auga.

Anglijos lietuvių pasididžiavimui ir 
džiaugsmui Londone reziduoja Lietuvos 
Įgaliotas Ministeris p. Balutis, kuris akty
viai dalyvauja lietuvių organizacinėje ^ir 
kultūrinėje veikloje.

Turint galvoje, kad Anglijoje gyvena apie 
10.000 lietuvių, reikia apgailestauti, jog tik 
maža jų dalis susitelkė Lietuvių Sąjungoje. 
Tik organizuotai veikiant, tik gerai susi
klausant galima bus pasiekti norimų rezul
tatų. Darbo barai tuo tarpu beveik visur 
dirvonuoja.

RELIGINIS GYVENIMAS
Lietuvių religinius reikalus Anglijoje vi

są laiką tvarkė du lietuviai kat. kunigai: 
kun. J. Sakevičius MIC Londone ir kun. 
J. Gutauskas Glasgove. Jų darbo plotas 
buvo nepaprastai didelis.

Kartu su savanoriais lietuviais darbinin
kais atvažiavo dar trys lietuviai kunigai. 
Turint galvoje lietuvių išsisklaidymą įvai
riose Anglijos vietose, ir šių penkių kunigų 
per maža. Deja, pastarieji trys kunigai, ku
rie yra. tuo tarpu saistomi darbo įstatymo, 
neturi laisvų rankų pastoracijai.

Anglijos katalikų vyskupai, o taip pat 
Apaštališko Sosto Delegatas Anglijai ener
gingai rūpinasi šių kunigų buities pagerini
mu ir yra vilties, kad neilgai trukus jie ga
lės įsikurti prie bažnyčių, kad galėtų vizi
tuoti apylinkių lietuvius.

Tačiau ir šių kunigų per maža, kad ga
lėtų bent patenkinamai tvarkyti lietuvių re
liginius reikalus. Šia linkme, atrodo, rūpi
nasi aukštoji lietuvių bažnytinė vadovybė ir, 
reikia turėti vilties, kad kaip nors pavyks 
tai sutvarkyti.

GYVENIMO LAIKINUMAS
Turint galvoje pokario sunkumus Angli

jos ekonominiame gyvenime, reikia pabrėžti, 
jog čia Įsikūrę lietuviai jauste jaučia, kad 
toks gyvenimas yra laikinis. Tuo tarpu aiš

Lietuvės tautiniais apdarais

kesnių perspektyvų giliau suleisti šaknis į 
šios salos žemę nematyti.

Tačiau gal ir gerai, kad lietuviai negreit 
prigyja naujose vietose. Juk visi turime 
vilčių, jog tokia padėtis ilgai nesitęs, jog 
Europa laukia radikalių pertvarkymų. Jeigu 
kada išmuš lengvesnė mūsų tėvynei valan
da, — visi tremtiniai ramia širdimi paliks 
svetimus kraštus ir neraginami grįš į savo 
žemę.

Tuo tarpu, kada gyvename sunkų lau
kimo laikotarpį, reikia visiems organizuo
tis, sutartinai veikti ir gerai reprezentuoti 
lietuvių gerą vardą. Nei vienas lietuvis čia 
Anglijoje neturi moralės teisės išnaudoti 
savo geresnės padėties asmeniniam gerbū
viui, palikdamas kitus savo tautiečius des
peracijoje ir nusiminime.

Visi dirba ir sunkiai dirba. Tačiau 
dirbti reikia. Tik ir pats darbas yra leng
vesnis ir ne taip iščiulpia jėgas, jei jaučia
ma, kad kiekvienas įeina į vieną organizuo
tą, susiklausiusią šeimą, kurios šūkis:

— Visi už vieną ir vienas už visus!
J. K u z m i c k i a

Vyt. Alantas

Skraidanti kiaulytė
Is ciklo „Stovyklos Dvasia“

L
Žmona man ir sakys:
— Nusibodo man ta obuolių košė. Per 

pusrytį juoda kava ir duona su obuolių ko
še, per pietus silkė su bulbėmis, o vakare 
vėl obuolių košė su duona. Sakau, ta obu
olių košė man per akis ims dribti. Kad nors 
kruopelė riebalo . . . Zinai, tėvai, pirkime 
paršiuką. Juozaitienė, Jonaitienė ir Petrai- 
tienė jau seniai laiko. Gražūs paršiukai, 
pati mačiau. Tokie balti, žvilga ... Ir ne
daug tesuėda. Sako, po keletos savaičių 
skersiančios . . .

Aš pagalvojau pagalvojau ir atsakiau:
— Gal ir būtų neblogai, bet iš ko nu- 

pirsksi?
— Mano jau viskas smulkiai apgalvota: 

mainysiu į savo suknelę, — lyg ir nudžiu
gusi atsiliepė žmona.

— Jei tu atiduosi paskutinę išeiginę suk
nelę, kuo pati dėvėsi?

— Išsiversiu kaip nors . . .
Jos balsas vis dėlto skambėjo apyliūd- 

niai. Kaip ir kiekviena moteriškė skudurą 
ji brangino, o teturėjo vieną išeiginę suk
nelę, kurią buvo pasisiūdinusi dar iš lietu
viškos medžiagos. Jai buvo gaila suknelės, 
o man buvo gaila žmonos. Mintimis iš- 
griozdžiau visus savo daiktus, ar netiktų 
kas ūkininkui už paršiuką, bet, be vienin
telio savo apdaro, kuriuo dėvėjau kasdien, 
nieko daugiau neradau, kas galėtų sudo
minti paršiuko savininką.

— Ką tu galvoji? — žmona laukė mano 
paskutinio žodžio.

Atsidėjęs pažiūrėjau jai j veidą. Dak
taras sakė ją turint mažakraujystę. Tur 
būt, teisybė, nes jos akys atrodė lyg apmi- 
glijuslos, o veido oda tartum aukso dulkė
mis apibarstyta. Rodos, nekiek tos ruošos, 
o žiūrėk vakare jau ji skundžiasi pavar
gusi ir anksti eina gulti. Kai aš pagalvoju, |

nas paršiuko savininkas kampe užsitvėrė I Vieną tamsų, lietingą sekmadienio vaka- | juokauti iš mūsų kaimynų, nežmoniškai be- 
migį, tai pagal jį tvėrėsi ir kiti. Mat, kiau- rą, kai mes sėdėjome savo kambaryje ir Z"'"".. "‘"‘g“
lių augintojų nuovoka, paršiukams vienoje1 svajojome apie vėdarus bei dešreles, kyš- 
vietoje esą linksmiau. O mes gi patys ge-! telėjo pro duris galvą mūsų aukšto seniū
nai žinome, kaip gera nuotaika veikia virš- nas ir patylomis pranešė, kad prie stovy- 
kinlmą. Humoristas Petraitis net siūlė klos vartų stovį 10 džipsų pilni kareivių ir 
jiems radiją įvesti. | vokiečių policininkų. Jie atvažiavę kratos

daryti . . .

kokia ji buvo žvali ir energinga pirma ir 
kas dabar iš jos beliko, man šiurpas nu
eina pagaugais. Ji primena vystantį auga
lą, kurio šaknims trūksta drėgmės . . .

Paskum pagalvojau ir apie save. Aš dar 
nesu senas žmogus: varau tik ketvirtą de
šimtį, bet jaučiuos taip, tartum mano or
ganizme būtų atsiveržusios kažin kurios 
veržlelės. Tai čia skauda, tai ten skauda, o, 
paskaldęs porą valandų malkas, jaučiuos 
visai pavargęs. Pirma ir aš nežinojau, kas 
yra nuovargis.

Buvo aišku: mes, gal išskyrus vaiką, ku
rį maitinome atitraukdami kąsnį nuo savęs, 
riedėjome į pakalnę ir galų gale turėjome 
sukristi Į pelkelę, kur mūsų tykojo viso
kie mikrobai, ypatingai mėgstą nusilpusius, 
neatsparius organizmus. Mikrobai reiškė li
gas, o sirgti mūsų sąlygose, kai nėra kas 
valgyti, reiškė iš anksto prašyti Abraomą 
atsiųsti affidavitus ... O jei, sakysime, dė
dė Abraomas ir nenorėtų dar tavęs atsiim
ti, tai tada tavo likimas vistiek darosi ne
aiškus, nes visai arba ilgesnį laiką turėsi 
užsibūti Vokietijoje, nes kokie gi pasau
lio pirkliai samdysis tave į darbą, jei ne
turėsi stiprių ir sveikų raumenų?

Pagalvojus apie kiaulienos kąsni, mano 
skilvį nusmelkė kažin koks gaivinąs sal
dumas . . . Tik paršas gali išspręsti tą 
gyvybės ar mirties problemą. Nieko nebus, 
kovai su mikrobais reikia šauktis paršo pa- 
gelbos!

Visa tai pergalvojęs, atsakiau žmonai:
— Kaip nori . . .
Kitą dieną žmona gražiai suprosijo savo 

išeiginę ir išėjo J kaimą. Tuo būdu mes 
įsigijome paršiuką.

Dėl tvarto jokio rūpesčio neturėjome. 
Prie mūsų kareivinių riogsojo tiek ir tiek 
susprogdintų bunkerių, kur galėjai patal
pinti kad ir visą legijoną kiaulių. Kai vie-

Zmona pagyvėjo.' Jai einant paršiuko 
liuobti, vaikas bėgdavo kartu. Ji net iš
dirbo smulkų liuobimo ceremonialą, kuria
me kartais ir aš turėdavau dalyvauti. Mo
tina nešdavo lėkštę su ėdalu, vaikas jodavo 
ant lazdelės, o aš iš paskos žingsniuodavau 
su pintine pernykščių lapų. Kai, rūpestin
gai išvaliusi lovelį, ji Nukrėsdavo maistą, 
mes su pasigerėjimo "šypsenėlėmis ant lū
pų kantriai laukdavome, kol mūsų Įnamis 
baigs sotintis. Motina kartais pasakodavo 
sūnui istorijas apie kiaulių giminę, pagra
žindama jas atsiminimais iš Lietuvos. Mat, 
mes buvome ūkininkai, ir mūsų tvartuose 
visada tvarsydavosi keletas peniukšlių ir 
keliolika bekonų. Paskum prasidėdavo guo
lio paklojimo ceremonijos . . .

Būdavo pikta, kad kažin koks paršas ga
lėjo pasidaryti centriukas, aplink kurį su
kasi visas šeimos gyvenimas. Bet taip at
sitiko. Istorija vis dėlto kartojasi. Moizės 
laikais žydai garbino auksinį veršį, o po
nios Pcirienės gadynėje tenka smilkyti žo
leles paršui. Tikrai Stovyklos Dvasia išda
rinėje su mumis keistas išdaigas.

— Kažin ar mūsų kiaulytei nešalta nak
timis? — susirūpinusi klausdavo žmona.

— Juk aš jai pakreikiau pernykščių la
pų, ji miega kaip duknose, — atsakydavau 
valdydamasis.

— Ji gerai auga . . . Kaip tu manai, kiek 
ji galėtų turėti kolorijų?

Iš kokių pekliškų knygų aš galėjau ži
noti, kiek ji turi kolorijų?

— Sprendžiant iš jos žvilgančių šerių 
ir pūptelėjusių šonų, ji turi tiek kolorijų, 
kiek telpa atominėje bomboje dujų, — 
sprogdavo mano kantrybė.

— Nesuprantu, ko tu dabar pyksti, —pa
traukdavo pečiais žmona.

2.
Bet, kaip sakoma, žmogus suplanuoja, 

Dievas išplanuoja.

sibaladojančių viršum musų galvų, staiga
kieme išgirdome paršų žviegimą. Mums 
smelktelėjo per širdį. Susižvalgę ir net už
miršę apsirengti — žmona be apsiausto, 
o aš vienmarškinis — nubėgome prie bun
kerio, kur gyveno mūsų viltis. Žmona net 
užmiršo, kad jai batas koją spaudžia . ..

• Mes nusigandome ir paskubomis ėmėme 
galvoti, ką turime slėptina. Žmona atsi
minė turinti apynaujus batus, kuriais te
buvo užsimovusi tik porą kartų. Kas da
ryti? Ir kur, gyvendamas viename kam
baryje, gali paslėpti? Amerikiečių karei
viams batai neįdomūs, bet vokiečių poli
cininkai, sako, odos dirbiniais labai domisi. 
Taip bent manė žmona. Ji man pusbalsiu, 
kad kas neišgirstų, papasakojo atsitikimą, 
kaip vienoje stovykloje po kratos dingu
sios 7 poros batų. Ji išgriozdė visus laga
minus, kol pagaliau surado savo batus, 
gražiai nuvalytus ir rūpestingai įdėtus į 
kardoninę dėžutę. O aš tuo tarpu žval
giausi pro langą Į tamsią naktį, ar nesiro
do kratytojai.

— Kur man juos dabar slėpti? Kaip tu 
manai? — klausia žmona, laikydama batus 
rankoje.

— Gal apsiautum, nuo kojos gi gal ne
maus, o senus batus įmesk į spintą, — sa
kau.

— Gerai tu sakai, — atsiliepė žmona, 
tempdamas! senus batus ir maudamas: 
naujais. — Ai! — riktelėjo ji. — Sudžiūvo, 
spaudžia. — Krypuodama, kaip pamušta 
koja žąsis, ji vėl ėmė sudėlioti langamlnus, 
nes jei kratytojai staiga įeitų į kambarį ir 
rastų išverstus daiktus, tikriausiai įtartų 
mus turint ką slėptino.

Paskum aš staiga atsiminiau turįs auksi
nį žiedą, kurį man motina atidavė išbė
gant iš Lietuvos. Juk jei suras aukso, gali 
įtarti inane esant aukso spekuliantą. Tada 
aš ėmiau griosti spintą, prikabintą visokių 
iš Unrros ir Raudonojo Kryžiaus gautų 
skarmalų. Buvau įdėjęs į kažin kurią ki
šenę. Suradęs, užmoviau žiedą žmonai ant 
piršto: juk nuo rankų papuošalų gal ne
tampys . . .

Kai susitvarkę daiktus nerimaudama! 
laukėme naktinių svečių ir net mėginome

Įėjimą į bunkerį buvo apstoję ginkluoti 
kareiviai. Stovyklos gyventojai tyliai sto
vėjo atokiau ir kažin kaip susitelkę žiū
rėjo, kaip vokiečių policininkai neša žvie
giančius paršiukus iš bunkerio ir meta į čia 
pat stovintį didelį, uždarą sunkvežimį. Bu
vo šalta ir lietus lijo, bet, rodos, to niekas 
nejautė. Mes su žmona pamatėme, kaip ir 
mūsų gailiai žviegianti ir spurdanti kiau
lytė dingo tamsioje sunkvežimio angoje. 
Aš žvilgterėjau į žmoną ir negalėjau su
prasti, ar per jos veidą rieda ašaros ar lie
taus lašai . . .

Kai sunkvežimis su mūsų viltimis dingo 
nakties tamsoje, grįžome namo. Mūsų kai
mynas Petraitis, eidamas šalia, kalbėjo:

— Išvažiavo mūsų vėdarai ir dešrelės į 
vokiečių ūkį. Nenusimink, ponia, atėmė iš 
mūsų, bet ir jie pasprings. Bet ypač kip
šas nusineš pasimovęs ant šakės skundiką. 
Kam čia rūpėjo, kad mes tuos paršus .lai
kome? Bet atsirado koks raganos išpera ir 
pakišo liežiuvį. Jei žinočiau kas, tyčia nu
pirkčiau dar vieną paršą ir gyvą su visais 
šeriais suvaryčiau velniui į nasrus, tegul 
vakščioja su kriuksinčia kiaule viduriuose- 
— Mat, mūsų kaimynas buvo linkęs žiūrėti 
į gyvenimą iš humoristinės pusės.

3.
Tą naktį žmona labai blogai miegojo. Ji 

vartėsi nuo šono ant šono, smarkiai dūsa
vo ir kažin ką šnabždėjo. Gal ji meldėsi, 
gal keikėsi, nežinau. Mat, tokiais atvejais 
gali pasirinkti pagal savo skonį: Dievą ar 
velnią ... Aš bijojau, kad jai nepakiltą 
temperatūra ir ji neimtų kliedėti. Bet į po
rytį ji aprimo. Pabudasi rytą, ėmė pasakoti 
savo sapną. Sapnų aš nemėgstu, bet tą ry
tą žmonos pasakojimas mane truputį su
domino.

— Einu, rodos, per rajoną ir sutinku 
keistą būtybę, apsivilkusią juodu, palaidu, 
giliomis klostėmis apdaru. Maždaug, kaip
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ IR SOVIETU SĄJUNGĄ
'Dalginio

Ligi 1918 m. vasario 16 d. Lietuva buvo 
netekusi savo nepriklausomybės. Lietuvių 
tautai daugiau šimtą mėtų teko pakelti ru
sų carinę okupaciją, tačiau valstybinio ne
priklausomumo jausmas ruseno lietuviuose. 
Ir XIX amžiuje, kai visos pavergtosios Eu
ropos tautos stojo griežton kovon su savo 
pavergėjais, ir lietuvių tauta nestovėjo 
nuošalyje tų kovų dėl laisvės. Norint nu
mesti galingą carinę Rusijos okupaciją, rei
kėjo palankių politinių sąlygų. Tokiomis 
palankiomis sąlygomis buvo palaikytas 1812 
m. Napoleono žygis prieš carinę Rusiją, 
vėliau 1830 m. Prancūzijos revoliucijos Įta
koje prasidėję žymesni tautiniai revoliuci
niai sąjūdžiai, kurie ir Lietuvoje Lenkijoje 
sukėlė 1880—1831 metų sukilimą. Taip pat 
ir 1848 m. Prancūzijos revoliucija Įtraukė 
Vakarų Europos visuomenę į kovą dėl kons
titucijų. Lietuva šių kovų Įtakoje vėl -pasi
reiškė 1863 metų sukilimu prieš carinę Ru
siją. Ir pagaliau 1905 m. drauge su kitomis 
Rusijos apvergtomis tautomis Lietuva ko
vojo dėl savo krašto laisvės. 1905 m. Didy
sis Vilniaus Seimas deklaravo Lietuvos au
tonomijos reikalavimus, o ne visiškos ne
priklausomybės reikalavimus tik politiniais 
taktiniais sumetimais, žinoma, turėdamas 
galvoje autonomiją, kaip palankų tarpsnį į 
visišką nepriklausomybę.

Žygiai Vakarų Europoje
Kilo D. karas. Didieji pasaulio galiūnai, 

norėdami tą karą įprasminti, ėmė skelbti, 
jog kariaujama dėl pavergtųjų tautų lais
vės, dėl demokratijos. Mažosios tautos, pa
lankioms politinėms aplinkybėms susidėjus, 
sukruto kelti savo reikalus viešumon. Ir štai, 
1916 m. balandžio 25—30 d. pavergtųjų tau
tų konferencijoje Haagoje lietuvių atstovai 
Įsakmiai pareiškė, jog norį' nusimesti rusų 
vergiją ir nenorį užsidėti jokios kitos ver
gijos. Lietuviai norį nepriklausomybės ir 
atsiskyrimo nuo Rusijos. (Lietuvos Jiepri- 
klausomybės reikalavimą į savo programą 
Liejuvos Socialdemokratai jau buvo Įtraukę 
1896 m. o po 6 metų ir Lietuvos Demokra
tai). 1916 m. birželio 27—29 d. trečioje pa
vergtųjų tautų konferencijoje Lozanoje, kur 
dalyvavo lietuviai (A. Smetona, St. Kairys, 
J. šaulys), taip pat savo pateiktoje dekla
racijoje pareiškė savo tautos nusistatymą, 
jog Lietuva nenori priklausyti nei nuo ru
są nei nuo vokiečių. Čia lietuvių nusista- 
tymas išryškėjo ne tik dėl nepriklausomy
bės, bet ir tai, kad Lietuva nesidės į jokią 
kderaciją. Pavergtosioms tautoms befor- 
nuojant pasaulio visuomenės opiniją ir be
kovojant dėl savo teisių, karo išvargintoje 
Rusijoje kyla vadinamoji 1917 m. vasario 
revoliucija (senuoju stiliumi).

Braškančioje. Rusijoje
Karo verpeto nublokštieji Į Rusiją trem

tiniai lietuviai dėl carinės santvarkos ne
galėjo sudarinėti politinių bei visuomeni

nių organizacijų, bet vis dėlto veikė trem
tinių globos organizacijos ir neviešos po
litinės grupės. Jau 1917 m. kovo mėn. Lie
tuvių Tautos Taryba, kuri atstovavo visoms 
politinėms grupėms, pradėjo viešą karą dėl 
Lietuvos reikalų. Visų pirma ji kreipėsi Į 
Rusų laikinės Vyriausybės galvą kunigaikš
ti Lvovą, siūlydama sudaryti laikinį vykdo
mąjį komitetą, kuris paimtų administruoti 
Kauno, Vilniaus ir Suvalkų evakuotas įs
taigas, o taip pat paimtų administruoti Vil
niaus ir Kauno gubernijų vokiečių neužim
tas sritis. Si lietuvių Tautos Tarybos dele
gacija kreipėsi į darbininkų bei kareivių 
atstovų prezidiumą. Į Lietuvių Tautos Ta
rybos pageidavimus prezidiumo vardu atsa
kė Steklovas, kuris' laidavo lietuvių delega
cijai, kad darbininkų ir kareivių atstovų 
taryba rems lietuvių reikalavimus ir pritars, 
kad laisva lietuvių tauta pati spręstų savo 
likimą. Ligi bolševikinio perversmo dar 
įvyksta 1917. m. gegužės mėn. visos Rusi
jos lietuvių seimas Petrapilyje, paskelbęs 
Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą, o 
taip pat Maskvoje per visos Rusijos politi
nių ir visuomeninių organizacijų atstovų 
suvažiavimą, kuriame dalyvavo ir visos Ru
sijos Dūmos atstovai Lietuvių Dūmos ats
tovų ir lietuvių delegatų vardu buvo pa
skelbta griežta nuo Rusijos atsiskyrimo dek
laracija. Šią deklaraciją paskelbė IV (ir 
paskutinysis) Dūmos atstovas M. Januške
vičius ^(socialistas—liaudininkas).

Neilgai trukus, spalio 25 d. (naujuoju sti
liumi — lapkričio 7 d.) įvyksta bolševikinis 
pegversmas. Rusijos socialdemokratų (bol
ševikų) partijos svarbiausieji šūkiai tada 
buvo įkopti į valdžią ir patraukti Rusijps 
liaudį savo pusėn, duoti kraštui taiką, bet 
garbingą taiką. Todėl jie skelbė taiką be 
aneksijų ir kontribucijų ir suteikimą tau
toms apsisprendimo teisės. Nes, esą, karą 
sukėlė kapitalistai, tad kontribucijų nedera 
imti iš nugalėtųjų kraštų darbininkų. Paly
ginkime dabartinius Rusijos valdovų grobi
mo įgeidžius dėl reparacijų! Tik dabar 
grobimus aneksijas perkrikštijo tautų ilš- 
laisivinimo vardu ir dar mėgina pasauliui 
pūsti miglas į akis! Tačiau ir grobimų sri
tyje Rusijos bolševikai padarė nepaprastą 
pažangą: net ir carų teritorinius grobimus 
jie ėmė "vadinti tautų išlaisvinimu.

„Generalinės linijos” slogutis
Rusijos bolševikinė vyriausybė 1917 m. 

lapkričio mėn. paskelbė Rusijos tautų dek
laraciją, kurią pasirašė VI. Uljanovas (Le
ninas) ir tautybių reikalų komisaras Josi
fas Džugašvilis (Stalinas). Antrasis šios 
deklaracijos punktas suteikė Rusijos tau
toms teisę laivai apsispręsti, įskaitant ir 
atsiskyrimą nuo Rusijos ir atskiros valsty
bės sudarymą. Tačiau aiškinimas šios dek
laracijos, kuri savaime buvo, visiškai aiški 
ir suprantama, jos esmę ir pobūdį visiškai 
pakeitė. Sovietų vyriausybė šią deklaraciją

išleido, pasirėmusi 1917 m. balandžio 24 d. 
bolševikų partijos nutarimais. Tuose nuta
rimuose taip pat buvo pripažĮstama tautų 
apsisprendimo teisė, bet ten pat buvo Įsak
miai Įspėta dėl tikslingumo išsiskirti iš Ru
sijos valstybės tarpo. Tautų atsiskyrimo 
tikslingumą ir reikalą turėjo nuspręsti pro
letariato partija, turėdama galvoje visuome
nės raidą ir proletariato kovą dėl socializ
mo. Taigi, remiantis partijos nutarimų aiš
kinimais sovietų vyriausybės deklaracija 
dėl tautų apsisprendimo teisės neteko ne 
tik savo prasmės, bet ir praktinės reikšmės. 
Ne pati tautą, bet proletariato partija (su
prask bolševikų partija) tegali nuspręsti at
siskyrimo nuo Rusijos tikslingumą, o aiški
nant tat paprastais ir suprantamais žo
džiais — rusų bolševikų partija palieka vy
riausia sprendėja visuose reikaluose, kitų 
kraštų bolševikų partijos, jau ir tada vyk
dė jos instrukcijas, paisė „generalinės li
nijos”, nes Maskva tuoj pat ėmė vaidinti 
Rymo vaidmenį kitų kraštų bolševikams. 
Apskritai sovietinės vyriausybės tautų ap
sisprendimo deklaracija įgavo nulinę reikš
mę, nes kitų tautų reikalai buvo pavesti 
bolševikų partijai spręsti.

Negana to, sovietų vyriausybė netrukus 
(1917 m. gruodžio mėn.) per taikos derybas 
Lietuvos Brastoje stoja vaidinti tautų gy
nėjos vaidmens. I taikos derybas Lietuvos 
Brastoje ji pasiėmė ir „lietuvių” atstovą V. 
Kapsuką, nes Rusijos sovietinė valdžia Lie
tuvių Tautos Tarybos lietuvių tautos atsto
vybe nepripažino ir nelaikė, jog ji turi tei
sę pasisakyti dėl Lietuvės ateities. Lietuvos 
Brastos taikos derybų metu bolševikai lais
vų tautų apsisprendimu laikė tik tokį, kada 
tauta savo ateities reikalu gali pasisakyti be 
pašalinės jėgos įtakos, t. y. pirmąją sąlyga 
tautoms apsispręsti jie statė okupacinės ka
riuomenės pašalinimą. Tuo metu'bolševikai 
nieko nekalbėjo apie tautų atsiskyrimo tiks- 
tingumą.

Raudonieji daigai neprigyja 
Tačiau po metų laiko, padėtis'visiškai pa
sikeitė. Vokiečiai buvo sumušti Vakaruose. 
1918 m. lapkričio ir gruodžio mėn. vokie
čių kariuomenė iš Pabaltijo pasitraukė. So
vietų vyriausybė pamiršo prieš metus laiko 
taikos derybose vokiečiams statomas būti
niausias sąlygas dėl tautų apsisprendimo 
teisės ir laisvės. Nieko nelaukdami bolševi
kai Maskvoje sudarė sovietinės vyriausybes 
Pabaltijo tautoms, nes rusiį bolševikų par
tija nelaikė tikslinga, kad šios; tautos atsi
skirtų nuo Rusijos. Besitraukfrnčiai vokie
čių kariuomenei įkandin riedėjo bolševiki
niai driskiai, kurie 1919 m. sausio 5 dieną 
užėmė Lietuvos sostinę, Vilnių, r paskelbė 
Sovietų Lietuvos ir Baltgudijos respubliką 
su sostine Vilniuje. Vyriausybės priekyje 
pastatė V. Kapsuką-Mickevičių, Z. Anga- 
rietį-Aleksą. 1919 m. balandžio mėn. dėl 
lenkų ofenzyvos ši vyriausybė turėjo palik

ti Vilnių ir kraustytis į Minską. 1919 m. 
rugsėjo mėn. Rusijos sovietų vyriausybė 
pradeda aiškinti paskelbtąją tautų apsi
sprendimo deklaraciją gan liberališku po
žiūriu. Sis Sovietinės Rusijos liberalizmas 
atsirado ne iš jos pačios, bet ryšium su po
litinėmis beveik karinėmis aplinkybėmis. Vi
sų pirma, pačios Pabaltijo valstybės, pasi
skelbusios nepriklausomomis, susiorganiza
vo kariuomenę, kurios, drąsa ir pasiryžimu 
krašto grobikai buvo išvaryti. Antra, Va
karų Europos valstybės įsikišo į Sovietinės 
Rusijos vidaus reikalus. Trečia, vykstąs jos 
viduje pilietinis karas ir karas su lenkais 
griovė Sovietinės Rusijos vyriausybės pa
grindus. Visa tatai ir skatino bolševikus 
griebtis liberalios politikos linijos Pabal
tijo tautų atžvilgiu.

„...gali garbingai pasitraukti...”
Pradžioje Pabaltijo valstybės norėjo tai

kos sutartį sudaryti bendrai su visomis Pa
baltijo valstybėmis, bet bolševikai išsiderė
jo sudaryti taikos sutartį su kiekviena Pa
baltijo valstybe atskirai. Taikos sutartis su 
Lietuva buvo sudaryta 1920 m. liepos mėn. 
12 d. Nusilpusi Sovietų Rusija ŠĮ kartą ne
turėjo jėgos Lietuvai užgrobti ir jai teko 
taikos sutartyje pabrėžti, jog ji laisva va
lia atsisako suvereninių teisių į lietuvių 
tautą bei jos gyvenamą plotą.

Tačiau V. Kapsuko vyriausybė sėdėjo ne 
per toli nuo Lietuvos, Smolenske, ir laukė 
progos vėl grįžti Į Lietuvą vykdyti Rusijos 
grobimo planą, nes karas su Lenkija dar 
nebuvo pasibaigęs ir žadėjo visokių netikė
tumų. 1920 m. bolševikai dar kartą buvo 
atsidūrę Lietuvos teritorijos dalyje ir pra
dėjo ten šeimininkauti. Neatsižvelgdami į 
Lietuvos vyriausybės protestus, bolševikai 
naikino Lietuvos Vyriausybės administraci
nius organus ir kūrė darbininkų tarybas.

Bet tuomet mūsų valstybinis aparatas jau' 
buvo sustiprėjęs if kariuomenė gerokai su
tvarkyta, todėl Lietuvos vyriausybė galėjo 
ryžtis pasakyti griežtesnį žodį bolševikų va
dams. Į griežtą Lietuvos Kariuomčfiės va- ; 
do protestą ir reikalavimą atsitraukti bol
ševikų kariuomenę iŠ • Lietuvos teritorijos, 
anometinis karo komisaras L. Trockis at
sakė būdinga telegrama: „bolševikai galĮę. 
teritoriją užimti, bet ir galį garbingai pa
sitraukti iš jos”.

t 
Akiplėšiškas melas

Bolševikų kariuomenę galutinai iš Lietu
vos išvalius, Lietuva beveik 20 metų gyve
no draugiškuose santykiuose su Sovietų Są
junga. 1926 m. buvo sudaryta nepuolimo 
sutartis.

Bet kyla 2 D. karas. Sovietų Sąjungai vėl 
pasitaiko proga vykdyti savo 1917 m. tau
tų deklaraciją. Ir vėl Rusijos komunistų 
partija tikslingumo sumetimais užgrobia 
buvusias nepriklausomas Pabaltijo valstybes, 
naikina jų gyventojus, o drauge su tuo pa
sauliui skelbiamas ligi1 šiol negirdėtas me
las apie tautų „išlaisvinimą”, apie jų 
„džiaugsmą”. •• •

Istorijoje dar nėra buvę atsitikimų, kad 
vergą verstų meluoti, jog jisi laimingas, pa- • 
tenkintas, jog jis besidžiaugiąs savo vergij- » 
ka padėtimi. Tik Sovietinės Rusijos prie
varta tokių laimėjimų pasiekia.

Tačiau jau atėjo metas, kad pasaulio i 
opinijos sudarinėtojai ir praregėjo ir iš
girdo apie Sovietų Rusijos pavergtųjų tau
tų vargus. Betgi žinoti ir suprasti visus 
tuos vargus nepakanka, reikia daryti žygių 
ir greičiau, kad būtų galima tuos pavergtų
jų skausmus sumažinti, nes iš tautų kapų 
vėliau ir skausmo aidų nebeišgirsime.

kad advokatai vilki. Ta būtybė man ir sa
kys: „Aš esu Stovyklos Dvasia. Ką aš da
rau, viską gerai darau. Jei tau išvežė par
šuką, tai day džiaukis, kad negavai baus
ti.“ Aš rodos, pyktelėjau ir jai atkirtau: 
„Man nėra ko džiaugtis. Paršas buvo mano 
teisėta nuosavybė. Ir tu man pasakyk: ar 

' dar yra teisybė pasaulyje, ar jos nebėra? 
Pavidalas, rodos, nusijuokė ir atsakė: „Žiū
rėk, kur tavo teisybė“. Dvasia, rodos, pras
kleidė savo palaidinį ir iš vienos klosties 
kyštelėjo,snukutį mūsų kiaulytė. Ji šypso
josi ir kriuksėjo, tartum man ką sakydama 
savo kiauliška kalba. Už ausų kiaulytei 
baltavo maži sparneliai. Ji spurdėjo ir 
stengėsi išsipainioti iš dvasios apdaro. Ir 
staiga šmukštelėjo iš papadalkio ir pakilo 
Į orą. Ant jos uodegytės galo birzgė mūsųVy- 
tuko lėktuvėlio propeleriukas. „Pagauk tu 
savo teisybę!“, kvatojosi dvasia. Ir aš ją 
pradėjau vytis, iškėlusi galvą\ bet, rodos, 
susipainiojau dvasios apdaruose, pagriu- 
yau ir atbudau.

— Žiūrėk, kad tu dėl savo kiaulytės iš 
proto neišeitum . . .

— Bet tu man pasakyk, ar dar yra tei- 
lybė pasaulyje, ar jos nebėra? — užsispy- 
tusi klausė žmona.

Aš nemėgstu netikrų nuotykių ieškotojų 
!r todėl žmonos klausimas man skambėjo, 
lyg sumeluota replika scenoje, nors aš ir 
iinojau ją nuoširdžiai jaudinantis. Aš gal
vojau, kad jei, sakysime, koks debesynų 
mėgėjas sumanytų kurti teisybės ieškoto
jų ordeną, tai aš tikriausiai į tą organiza
ciją nestočiau, nes kartoti garbingo La- 
mančos riterio istoriją, kurią skaičiau bū
damas ketvirtoje klasėje, man atrodė gero-* 
kai sentelėjęs reikalas, juo labiau, kad 
Liūdnojo Veido karžygiui sumedžioti tei
sybę, kaip žinote, visai nepavyko. Iš visos 
tos paršų istorijos aš greičiau buvau linkęs 
juokauti, kaip ir .Petraitis; ne dėl to, kad 
man. iš tikrųjų būtų buvę labai linksma, 
bet dėl to, kad aš laikiausi kitokios tak
tikos. Kai tau likimas, kuris šiuo atveju 
slankioja po rajoną įsisiautęs Į Stovyklos 
Dvasios togą, be jokio reikalo neatsivedė
damas tvoja per galvą, tai, mano nuomo- 
be, geriau būti blogai išauklėtam ir pa- 
todyti jam liežuvį, nekaip nulenkus galvą 

maldauti pasigailėjimo. O bekovodamas ir 
beieškodamas teisybės vistiek susipainiosi 
iš sapnų karalystės išžvejotų būtybių pa
laidinių pridurkuose ir tik apsijuokinsi, 
kaip Don Kichotas bekariaudamas su vėjo 
malūnais.

— Ką čia bendra turi teisybė šu paršiu
kais? — atsakiau žmonai. — Ar užmiršai, 
kaip Kristus suvarė piktąsias dvasias Į 
kiaules ir jos nuskendo ežere? Aišku, kad 
mūsų stovyklą kas įskundė. Kadangi skun
dikas yra apsėstas piktos dvasios, tai sa
vaime ir jo kerštas nukrypo į kiaules. Tik 
šį kartą jos sumarmėjo ne į ežerą, bet į 
vokiečių ūkį...

— Bet aš jums įrodysiu, kad teisybė dar 
yra. Tu tik nesąmones pliauški, — kartojo 
užsispyrusi žmona.

— Tik nepradėk kovoti su savo sapnais. 
Pagaliau ir sapne tavo paršiukas nuskrido 
į tirštus debesis su Vytuko propeleriu ant 
uodegytės galo . . .

Žmona atsikėlė paniūrusi ir, užvalgiusį 
duonos su obuolių koše, tuojau išėjo.

Paskum aš sužinojau, kad ji aplakstė vi
sus kiaulių augintojos ir juos suagitaūo ra
šyti skundą. Nors man atrodė tuščias dar
bas, mėginti traukyti paršus už uodegų iš 
vokiečių ūkio, nors pykau, bet vis dėlto 
skundą turėjau surašyti aš. Žmona išvystė 
tokį atkaklų mūšį dėl teisybės, kad nė kaip 
negalėjai atsipirti jos bombardavimams. 
Jei reikėsią, tai ji ir pačiam Trumanui ne
pabosianti parašyti skundą, kartojo ji pri
mygtinai. Kai aš atsikalbinėjau nemokąs 
tos rūšies raštų rašyti, ji man atkirp, kad 
jei aš galįs parašyti į laikraščius korespon
dencijas apie mūsų vaikų darželio vaidi
nimus, tai ir skundą turįs mokėti para
šyti. I

Gal ne tiek nusileisdamas žmonai, kiek 
bijodamas, kad ji nepašlytų psichiškai, tu
rėjau parašyti sunkiausią rašto darbą savo 
gyvenime. Aš žinojau, kad raštą stovyk
los komcpdantas persiųs poniai Petrienei; 
tad reikėjo viską taip surašyti, kad ta po
nia, jį perskaičius, apsiverktų ir nusvyruo
dama paršus grąžintų jų teisėtiems savi
ninkams. Ir pikčiausia, kad Skundą reikėjo 
greit parašyti. O kadangi aS nemoku greit 
galvoti, tai jaučiausi^ kaip įbruktas į mai

šą katinas, desperatiškai ieškąs išėjimo. Gal 
pagaliau aš to skundo vis dėlto nebūčiau 
parašęs, jei ne mano žmonos pagrasinimas 
pritaikyti Gandžio metodus: ji nieko ne
valysianti tol, kol raštas nebūsiąs para
šytas, pareiškė ji man be jokių svyravimų. 
Aš pažiūrėjau į jos išblyškusį, lyg pelenais 
pabarstytą veidą, ir vėl' šiurpas man nuė
jo pagaugais. Jei ji atsisakys ir nuo tų lle« 
sų ponios Petrienės teikiamų kolorijų, tai 
aš bežiūrint tapsiu našliu. Tada ir aš da
viau sau žodį neatsistoti nuo stalo, kol ne
bus baigtas kiaulių vadavimo raštas.

4.
Skundą įteikėme ir laukėme. Tiesą sa

kant, aš kažin ko ir nelaukiau. Jei paršiu
kas ima skraidyti, tai jo vistiek nebepa
gausi.

Bet staiga po poros savaičių paršų vada
vimo akcijos organizatoriai, atseit, mano 
žmona ir dar trys 'ponios, per stovyklos ko
mendantą gavo pakvietimus stoti į ame
rikiečių teismą. Vieniems baimė, kitiems 
juokas, o kalbos visai stovyklai. Jei kvie
čia teismas, vadinasi, baus už paršų lai
kymą. Niekas negalvoja, kad kiaulės ga
lėtų būti grąžintos, nes nė į vieną stovyk
lą, iš kurių paršai išvažiavo į vok.iečių 
ūkį, nebegrįžo.

Mano žmona ne juokais persigando. Juk 
ji vyriausia akcijos organizatorė. Kitos ga
lės teisintis buvusios suklaidintos ir nieko, 
bet jai? Jei būčiau turėjęs blogą būdą, bū
čiau galėjęs dabar atsigroti Į žmonos sąs
kaitą. Būčiau galėjęs dabar jai pasakyti.

— Aha, neklausei, o dabar turi. Sakiau, 
nekišk nagų kur nereikia. Kai pasodins į 
kalėjimą,- tai turėsi progos padūmoti, kur 
rasti teisybę. Juokai, šiais žmogžudžių lai
kai ji nori sumedžioti teisybę, ir tt ir tt.

Bet man buvo gaila žmonos ir aš, ne tik 
kad nepriekaištavau, bet dar stengiausi ją 
raminti.

— Gal dar viskas ir gerai baigsis, — 
kalbėjau aš pats netikėdamas savo žodžiais.

— Kaip tu manai, kai nuteisia, ar dar 
leidžia sugrįžti namo daiktų pasiimti, ar 
tuojau suima? — klausė' ji mane.

— Manau, bus geriau, jei tu šį tą dėl 
viso ko pasiimsi . . .

Pagaliau aš pasisiūliau važiuoti kartu, 
bet ji nesutiko, nes nesą kur vaiko palikti.

žodžiu, mes, išvažiuojančių žmonų vyrai, 
jas taip išlydėjome, lyg jos ir visai nebe
grįžtų, nors Petraitis, kurio žmona taip pat 
buvo kviečiama į teismą, ir mėgino juo
kauti:

— Žiūrėkit, nepasiduokit, juk liežuvius 
turite neblogesnius už advokatų. Malkite 
klek tik įkabina. Jei laimėsite ir grįšite su 
paršais, pastatysime bromą ... Duodame 
laiko iki vakaro: jei vakare negrįžtate, 
tuoj pradedame išsiskyrimo bylas, nes sė
dėjusių kalėjime joks padorus kraštas neį
sileidžia ... 1

Visą dieną praleidžiau nerimaudamas. 
Popiet su sūnumi išėjome pasivaikščioti. 
Ėjome keliu, kuriuo turėjo grįžti teisybės 
ieškotojos. Mašinos švilpė pro šalį, bet mū-, 
siškių nesimatė. Gal jos traukiniu grįš? i 
Kad tik grįžtų, o mūsų vėdarus tedoroja 
visokie ūkio pareigūnai su savo žmonomis 
ir vaikais . . .

Jau buvome beįeina pro stovyklos var
tus, kai mus pasivijo atviras sunkvežimis. 
Jo viduryje, tarp kažin kokių juodų, neš
varių padarų, stovėjo mūsų moterys ir 
linksmai mosavo rankomis. Tik iš žviegi
mo galėjai suprasti, kas ten per gyvuliai.

Kol mašina nuvažiavo iki bunkerio, jau 
visa stovykla žinojo, kad paršai grįžo. Ko
kie jie buvo, suvargę: murzini, pasišiaušu
siais šeriais, įkritusiais šonais. Bet mote
rys lengvai atpažino savuosius ir, paėmu- 
sios į glėbius, kaip vaikus, kalbindamos 
švelniais žodeliais bei reikšdamos užuojau
tą dėl išgyventų vargų gabeno į migius. 
Mano žmona triumfališkai šypsojosi. O tuo 
tarpu Petraitienė, kuri iš tikrųjų turėjo 
neblogą liežuvį, pasakojo susirinkusiems 
bylos eigą:

— Įvedė mus Į didelius rūmus. Erdvioje 
salėje, už stovinčio ant paaukštintos vie
tos milžiniško stalo, sėdi gražus, žilas po
nas, nė senas nė jaunas, pačiame gerume, 
metų taip gal apie penkiasdešimt. Stalas 
apkrautas storiausiomis knygomis ir bylo
mis. Sėdi rimtai, nė šypt. Na, manome, da
bar tai jau bus, o man širdis tai tik-tik- 
tlk, kaip sugautas karvelis spurda. Saukia 
mūsų komendantą ir per vertėją klausia: 
„Ar žinojai, kad jūsų Stovykloje augina
mos kiaulės?“ Kągi, tenka rimtai repre- 

zentuotis: koks čia komendantas, jei ne
žinos, kas stovykloje dedasi? „Žinojau“, jis ■ 
atsako, bet taip tyliai, kad mes vos išgirs
tame, nors klausome akis ištempę. „Iš kur 
jos buvo pirktos?, vėl klausia teisėjas. Iš
girdusi tą klausimą, aš lyg ir šyptelėjau, 
bet tikrai nebeatsimenu. Iš ko gi daugiau 
kiaulę pirksi, jei ne iš ūkininko? Mūsų 
komendantas taip ir atsako. „O iš kur jūs 
gaudavote maisto kiaulėms šerti?", vėl 
klausia ponas žilais plaukais. „Kiaulės bu
vo šeriamos maisto likučiais“, jau visai 
drąsiai atraportavo mūsų komendantas. 
Dar kažin ką klausinėjo, nebeatsimenu. 
Mes laukiame, kada ateis mūsų eilė, bet 
teisėjas į mūsų pusę nė žvilgt. Nežinau, 
kaip kitoms, bet man vis dėlto pradėjo 
knietėti širdyje. Nors iš mandagumo būtų 
žvilgterėjęs, juk ne kokios iškamšos esa
me. Aš padariau išvadą, kad teisėjas blo
gai išauklėtas, ir jis man nebesirodė toks 
gražus. Pagaliau, nebebuvo ir kada besi
dairyti. Jis tik atsilošė savo kėdėje, po
pierius tik švilpt į šalį ir, žiūrėdamas išsi
blaškęs kažin kur į salės kampą, tarė: 
„Klausykite, teismo sprendimas: kadangi / 
policijos įstaigos nebuvo įrodyta, kad kiau
lės laikomos neteisėtai, nusprendžiu grą
žinti jas savininkams. Kiaules galite pasi
imti". Išgirdę tuos žodžius, mes vok neap-' 
siverkėme iš džiaugsmo. Jei būtume drįsę, 
būtume tikrai tą poną išbučiavę,, nors jis 
ir buvo blogai išauklėtas. Mus tuojau nu
vežė į vokiečių policiją ir parodė sutrešu
sią pašiūrę. Mūsų vargšės kiaulytės buvo 
sugrūstos į mažą tvarteli, neėdę, ant nuo
gų cementinių grindų. Nieko nelaukdamos, 
susimetėme į sunkvežimį ir davėme šofe
riui porą cigarečių, kad visais garais sku
bėtų namo. Matote, ką reiškia moterys! 
Sako, vyrai, vyrai, o kad nebūtų susigrie
busi, štai, ponia Steponaitienė, — atseit 
mano žmona, — tai visos stovyklos vyrų 
galvos tik pašvilpt! Kiaulyčių būtume ne
bematę, kaip savo ausų ...

— Ar nesakiau, teisybė'viš dėlto dar yra 
pasaulyje, — kalbėjo patenkinta žmona 
grĮžtant namo.

— Viena kregždė dar ne pavasaris, —
atsakiau. — Gal mūsų paršiukas ypatin
gas: jis mat su sparniukais — išskrenda ir 
vėl parskrenda ... '

11
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NUO STOVYKLOS BIULETENIO IKI LAIKRAŠČIO
“Keletad bruožu „Oflintied“ 2-ju metu keliui nužymėti

Net nepatogu . . .

Net nepatogu pradėti rašyti ir kelti 
triukšmą'“apie tokį trumpą laikraščio ėji
mą. Tik dveji metai — tikrasis kūdikystės 
amžius! Normaliais laikais kiekvienas pa
galvotų/ jog tai aiškus redakcijos noras 
pasigirti, savo nuopelnus išrokuoti, idant 
Šfisas svietas išgirstų ir apie tai kalbėtų.

Iš kitos pusės, gal tai priskirti prie mūsų 
dabartinio savaimingo gyvenimo žymių, 
kurias vienas mano prietelius šitaip pu- 
sakė:

— Kas gi mums nužmogintiems beliko? 
Bent kol kas turime nevaržomą teisę pri
simint! ir paminėti tai, ką gero ar nau
dingo padarėme, jei iš viso tokių darbų 
buvo . . .

Taip. Męš galime būti ir labai kuklūs ir 
išpūstai narsūs, tačiau šiame istoriniame 
pokariniame priešingybių procese, mes ir 
mūsų .gyvenimas ateities istorijos kroni
kininkų tikrai bus minimas. Mums pri
kergtas vardas jei ir nebus po vieno ar 
kito šimtmečio papuoštas gėdos skraiste, 
tai bent sudarys ateinančioms kartoms ne
mažą galvosūkį.

Retai mes sugebame mesti žvilgsnius j 
ateitį, užbėgti įvykiams už akių, atsipa
laiduoti nuo žudančios kasdieninės tikro
vės, nes kiekvieną dieną mes esame pri
versti visą savo energiją eikvoti dėl pilvo, 
rūbo, apavo, erdvesnio kampo, vaikučių 
sveikatos etc.

O vis dėlto mes šito turime siekti, jei 
nenorime vilktis įvykiams iš paskos, vel- 

- tui gadinti nervų, be naudos leisti laiką, 
nes progos ateina ir praeina. Tada ir da
bartinis tremties gyvenimas įgaus didžios 
prasmės ir atsakomybės jausmas paska
tins dar didesniems darbams.

Išskirkime šioje vietoje nudirbtą ir dir
bamą darbą kultūriniame bare. Vieni pei
kiame, kiti giriame, tačiau tie, kurie su
geba pakilti aukščiau kasdieniško horizon
to, pastebi daug nuostabaus veržlumo ir 
neįkainuojamo pasišventimo. Ypačiai, jei 
čia pasikliautume palyginimais. Laikraš
čiai, knygos, mokyklos, studentija, chorai, 
ansambliai, baletas, opera drama, daili
ninkai ir tt. ir tt. Čia mūsų turtas, pasi
didžiavimas ir gyvenimo prasmė. Jei pr. 
metais pasirodė virš 200 naujų knygų, 
atrodo, drąsiai galime konkuruoti su bol
ševikiniais skaičiais pavergtoje Tėvynėje. 
Jei dailininkai išleidžia tokias monografi
jas, kokių neįstengė išleisti Nepr. Lietu
voje — čia mūsų veržlumo pavyzdys. Atei
ties istorijoje šioj vietoje neliks tuščios 
vietos, o mes Šio darbo talkininkai priva
lome įsidėti galvon, jog šios kultūrinio gy
venimo sąlygos yra vienatinės ir jos liks 
visuomet, kol nejausime savo žemės po ko
jomis, kaip gerų laikų prisiminimais.

Užtat šioji aplinkybė ir uždeda mums 
didelę atsakomybę prieš ateitį ir verčia 
mus nė minutei neužmigti ant laurų, bet 
nuolat dirbti ir siekti vis didesnių rezul
tatų.

Todėl gal natūralu, jei mes šio darbo 
miniatiūrines sukaktis pastebime ir ilgiau 
ties jomis 'sustojame. ' i

Retas supuolimas
Kai prieš 30 metų Vilniuje 20 parašų 

paskelbė istorinį dokumentą, skelbiantį vi

Atsisveikinant su red. VI. Balsiu
Šiomis dienomis su „Mintimi” atsisvei

kino redaktorius Vladas Balsys kuris su sa
vo šeima išvyksta Kanadon. Susirado pažįs
tami, kurie parūpino affidevitus ir tuo būdu 
pasitaikė proga be įprastų laukimų ir įvai
rių komisijų išvykti iš Europos.

Red. Vi. Balsys „Minties” redakcijoje 
pradėjo dirbti nuo 1947 m. balandžio 1 d.

i

Redaktorius VI. Balsys
Penčylos piešinys 

ir tvarkė politinį skyrių. Darbo pradžia 
buvo sunki, nes kaip tik.tuo laiku pačioje 
redakcijoje Įvyko kai kurie pasikeitimai ir 
reikėjo parodyti daug sumanumo patobu
linti informaciją. Tačiau red. VI. Balsys

sam pasauliui Lietuvos prisikėlimą sava
rankiškam gyvenimui, retas, tur būt, te- 
nujautė, jog lygiai už trisdešimt metų pa
našiomis nuotaikomis, kaip prieš aną isto
rinę datą; tėvynėje ir po platųjų pasaulį 
išblaškyti lietuviai tęs kovą iš naujo dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Jei mūsų nuo
taikose ir rastume panašumo, tačiau da
bartinė lietuvių tautos padėtis yra visais 
atžvilgiais skirtinga. Anuomet galima bu
vo šnekėti apie svetimųjų priespaudą, da
bar gi vyksta planingas tautos naikinimas 
pilna to žodžio prasme.

Ir tuo metu visų mūsų žvilgsniai kryps
ta į tą istorinę datą. Susimąstome ir apsi- 
žvalgome. Nei svajoti, nei statyti kortų 
namelių nėra kada, o realiai ir visoje nuo
gybėje žvelgiame įvykiams į akis.

Kai šiandien, Nepriklausomybės šven
tės proga, papuošiame savo veidus rimti
mi, o širdis tikėjimu, — „Mintis“, tas daž
nas jūsų svečias, išeina pasipuošęs ir kal
ba apie retus supuolimus. Trys sukaktys! 
Ir vasario 16-toji ir 2-ji metai nuo pirmo
jo žingsnio, ir 400-sis numeris. Keturis 
šimtus kartų per du metus prabilo „Min
tis“ ir prabilo tą dieną, kuri lietuviams 
atnešė laisvę.

Trumpas žvilgsnis atgal
Tai galima padaryti tik paėmus į rankas 

400 numerių „Minties“ komplektą ir pa
varčius jo puslapius.

Neužtęktų čia vietos ir laiko ilgiau ap
sistoti ties tais puslapiais, bet kiekvienam 
objektyviam stebėtojui nenoromis kristų į 
akis viena charakteringa žymė — pirmyn, 
platyn, o ne atgal. Keitėsi turinys, forma, 
ir išvaizda. Daugis tame įžiūrėtų nepasto
vumą, blaškymąsi, ar savęs nesuradimą, 
tačiau tie, kurie dirbo ar dirba spaudos

Redaktorius Henr. žemelis
Penčylos šaržas

nestokojo pasiryžimo ir su tikru lietuvišku 
užsispyrimu nugalėjo pasitaikančias kliūtis. 
O jo nenuilstamo darbo vaisių neužilgo pa
juto tiek pats redakcinis kolektyvas, tiek ir 
gausūs „Minties” skaitytojai. Ir taip diena 
iš dienos „Mintis” augo, tobulėjo ir vis 
daugiau Įgaudavo simpatijų plačiuose skai
tytojų sluoksniuose, nes ji stengėsi greitai 
ir pačias aktualiausias Zinias' perduoti sa
vo skaitytojams, gi tas žinias beveik me
tus laiko rinko ir redagavo VI. Balsys.

Red.,VI. Balsys gim. 1902 m. rugpjūčio 11 d., 
Žemaitijoje. Diplomuotas ekonomistas, bai
gęs V. D. U-tą. Nepriklausomoje Lietuvoje 
dirbo Miškų D-te ir Taup. Kasose. Nuo 
1926 m. pradėjo rašinėti tuolaikiniuose mū
sų laikraščiuose: „Lietuva”, „Lietuvos 
Aide”, „Versle”, „Tautos ūkyje” ir dau
giausia „Mūsų Rytojuje”.

Rašė politiniais ir ekonominiais klausi
mais.

Tremtyje, tik pasirodžius mūsų spaudai, 
pasidarė nuolatinis jos bendradarbis.

Nuoširdus lietuvis patriotas, • jautriai iš
gyvenęs mūsų okupuotos Tėvynės niokoji
mo metus, visą savo energiją ir sveikatą 
aukojo plunksnai ir šviesesnei mūsų krašto 
ateičiai.

Kai netikėtai teko skirtis su pamėgtu 
darbu ir bendradarbiais, tarp kitko, išsi
reiškė:

— Nesmagu man palikti savo darbą ir 
mieluosius bendradarbius bei skaitytojus. 
Tikiu, kad su tokia pat energija pradėtas 
darbas bus tęsiamas ir toliau, o vis gi ateis 
laikas ir mes vėl susitiksime laisvoje Tė
vynėje

Linkime išvyktančiam redaktoriui daug 
sėkmės naujame pereinamajame užjūrio 
krašte ir kad išsipildytų jo paties pareikšti 
linkėjimai. ' H. Z. 

darbą ir gerai pažįsta dabartines laikraš
čio leidimo sąlygas — mažiau stebėsis.

Be vadinamojo blaškymosi šiais laikais 
retai kam tenka apsieiti. Neaplenkė šfe 
vėjai ir „Minties“, bet pastovumas jau
čiamai atsirado be jokio dirbtinumo, kraš
tutinumo, o tiesiu, laipsnišku ir sąmo
ningai tvirtėjančiu keliu.

Vyr. red. — leidėjas J. Vasaitis
Penčylos šaržas

„Mintis“ pirmasis vakarų Vokietijoje 
dienraštis. „Mintis“ šiandien irgi vienin
telis laikraštis, išskyrus Berlyną, kuris, 
išeina 3 kart savaitėje. Todėl ir laikraščio 
pobūdis skiriasi nuo kitos periodikos.

„Mintis“ stengiasi perduoti savo skaity
tojams skubią, išsamią ir objektyvią po
litinių įvykių informaciją, žinoma, lygiai 
neužmirštami bendri mus liečią klausimai: 
kultūriniai, tautiniai, valstybiniai. „Min
tis“ visur kur nebijo teisingo ir atviro žo
džio.

Negalima pasigirti, jog „Minties“ infor
macinė pusė yra visiškai tobula, nes iki 
laikraštis pasiekia skaitytoją, kai kurios 
žinios pasensta. Bet ir čia stengiamasi, to
bulėti. Štai sukaktuvinių dienų išvakarėse 
buvo įrengtas Heilo žinių priėmimo bevie
lis aparatas, (vokiškai „Hellschreiber“), 
kuris žymiai palengvina žinių perdavimą 
skaitytojams. Tenka pažymėti, jog šitas 
aparatas Vokietijoje išrastas neperseniau
siai ir pradėtas plačiau naudoti I tik 1940 
metais.

Jeigu kalbėAme toliau, kas gero ar blo
go padaryta, kodėl taip rašoma, o ne ki
taip, kam tie klausimai paliečiami; o ne 
kiti, kodėl šitas pabrėžiama, o anas pa
neigiama, atsidurtume tokioje padėtyje, 
jog vargu ar apsieitume be pakartojimo to, 
kas dažnomis progomis buvo pasisakyta, 
paaiškinta, pabrėžta. Ir gal nejučiomis įsi
veltume į aiškinimą savaime suprantamų 
sąvokų.

Apie tai tesprendžia patys skaitytojai. 
Laikraščio barometras.

Taip. Kiekvieno laikraščio geriausias ba
rometras yra jo skaitytojai, bet jie reika
lingi ne vien laikraščio tiražinei tempera
tūrai pakelti, bet tam, kad laikraštis kas
dieną jaustų jų pulsą, kvėpavimą, ato
dūsius, skundus ir pagyrimus. Laikraštis 
skiriamas ne bendradarbiams ar redakci
jai, bet pirmoje eilėje skaitytojams. „Min
ties“ skaitytojų šeima didelė ir ji didėja. 
Ne tik čia Vokietijoje, bet beveik visuose 
Vakarų Europos ir užjūrio kraštuose, kur 
tik lietuviai gyvena, ten juos pasiekia 
„Mintis“. Tačiau teatleidžia mieli skaityto
jai, jog redakcija yra tokia priekabi ir pra
šo Jus ne tik skaityti, bet ir pareikšti sa
vo nuomonę, pageidavimus, pastabas. Jei 
skaitytojai savo pasikalbėjimuose pasiun
čia laikraščio adresu gerų ar blogų kom
plimentų, tai kodėį šią „paslaptį“ neper
duoti redakcijai, kuri betarpiai suintere
suota kaip tik tuo, apie ką vienas ar ki
tas sielojasi, skundžiasi, peikia, ar giria.

Tai yra nemažas akstinas laikraščio to
bulėjimui.

Kitas laikraščio ramstis yra geri ben
dradarbiai. Be jų laikraščio redakcija ga
lėtų skėriačiotis į visas puses, o rezultatai 
vis vien būtų lygūs nuliui. Gerų bendra
darbių „Minčiai“ nestigo Ir jiems šian
dien priklauso visų padėka ir komplimen
tai, o ypač tiems, kurie nuo pat pirmųjų 
„Minties“ žingsnių savo straipsniais, pa
tarimais ir sumanymais kėlė laikraščio ly
gį. Jei redakcija turi jausti gyvenimo pul
są, tai bendradarbiams tai dar labiau tai
koma. Ne paviršiumi plaukti ir tik švie
sius taškelius pastebėti yra mūsų tikslas, 
bet ir toji kasdienybė, skriaudos ir blogy
bės turi rasti vietos mūsų laikraštyje. Liaup
sinimai ir neobjektyvus padėties ver
tinimas mus migdina ir kartais priveda 
prie štrausinės taktikos, gi reali tikrovė, 
sveika kritika bei visapusiškas apdairumas 
apsaugo nuo daugelio nepermatymų.

Jau dabar mes išeiname iš lagerinių ri
bų. Jau pasigirsta balsų iš Australijos, Ka
nados, Pietų Amerikos ir iš tų yiėtų, kur 
nuo seniau gyveno lietuviai, bet dėl ryšio 
stokos mažai težinojome vieni apie kitus. 
Labai svarbu tuos ryšius gilinti ir čia lai
kraštyje pasidalinti bendraisiais pasieki

mais ir vargais. Juk spauda liko vienintelis 
mūsų tarpininkas bei lietuviškumo ir ko
vingos dvasios palaikytojas.

Talkininkaukime jai — ji gi mūsų!
„O kas per peibeliai tie radaktoriai ir mi- 

nistratoriai . .
dėstė kartą priekabus skaitytojas. Ir to

liau įrodinėjo: — Dideli jie ponaičiai, sė
di sau minkštuose foteliuose, rūko cigarus 
ir telefonais šneka, girdi, daug darbo, rei
kia mokslo ir kitokių mandrybių. Iš tikrų
jų gi, pakiša popieti į mašiną ir išdrūka- 
voja gazietą ...

Gal ir turi šis pilietis tiesos, kai pažiū
rai į išspausdintą laikraštį. Didelė čia man- 
drybė! Bet kai pagalvoji apie tą ilgą ir 
vingiuotą kelią nuo bendradarbio plunks
nos brūkštelėjimo iki rotacinės mašinos ir 
dar pridėjus dabartinius redakcinius „pa
togumus“ ir neišvengiamą leidėjišką na- 
chališkum'ą, vargu ar liktų vietos foteliams 
ir cigarams. Tuo galėtų pasigirti didieji 
Amerikos, Anglijos, ar kitų kraštų laikraš
čiai.

Mes gi esame DP ir bent kokios norma
lios darbo ir gyvenimo Sąlygos privalo būti 
svetimos.

Įsivaizduokite nedidelį kambarį, kuria
me nuolat urzgia Heilo žinių priėmimo 
aparatas, tarška raš. mašinėlė, radijas per
duoda paskutines žinias, redaktoriai pas
kendę popierių krūvose taiso ir rašo straips
nius, buhalterija barškina skaitliukais, ad
ministracija tvarko prenumeratorius, 
korektorius blusinėja raides, ekspedi
toriai kliuoja adresus ir didžiausias 
laikraščių krūvas skirsto platintojams 
bei pavieniams skaitytojams, o inte
resantai šiaip taip įsispraudę kambarin 
dėsto savo reikalus — štai tik truputis iš 
dabartinio laikraščio redakcijos triukšmin
gų vaizdų. Po to, tur būt, ir paskutinis op
timistas pakeistų savo nuomonę apie šį 
„bičių avilį“. Čia reiktų dar pridėti nuo
latinį ryšio palaikymą su bendradarbiais 
ir skaitytojais, su visomis karinės ir civi
linės valdžios įstaigomis, popierio parūpi- 
nimas ir tuos, visus pavojus, kurie mato
mąja ir nematomąja ranka per tuos 2-jus 
metus kėsinosi į laikraščio egzistenciją.

Čia nėra vietos ilgiems svarstymams, 
abejonėms, blogos nuotaikos pasiteisini
mams, poilsiui ir pramogoms. Nifekas ne
palaukia, nei skaitytojas, nei linotipinin
kas, nei rotacinė mašina, nei karinės val
džios potvarkiai, nei lietuviškųjų reikalų 
sąžinė.'

Nelabai senai dar buvo laikas, kai mes 
turėjome tylėti, nors mus ir mušė ir viso
kius niekadėjų titulus prisegdavo, nes ne
buvo leista pasakyti nė vieno tiesos žodžio 
apie tuos, kurie draskė ir drasko mūsų pa
vergtą kraštą ir kurių dėka mums buvo 
lemta pasirinkti benamių gyvenimą.

„Mintis“ net septynis kart buvo griežtai 
įspėta už tariamus prasižengimus rytų są
jungininko atžvilgiu. Dabar jau padėtis pa
krypo gerojon pusėn ir mus jau niekas ne
barą, jei mes savo tėvų žudikus pavadina
me tikraisiais vardais.

* * •
Ir taip po trumpų ekskursijų išorėn ir 

vidun, mes užverčiame „Minties“ 400 nu
merių komplektą, kurio gal ir ne visi pus
lapiai vienodai svarūs buvo, tačiau, tikė
kite, jie daugiau ar mažiau bylojo mūsų 
visų siekimus ir'tą nepalaužiamą tikėjimą 
į šviesesnę ateitį.

Jei kartais klydome — Jūs pataisėte, nes 
žinojote, jog tik nieko nedirbą nedaro 
klaidų. Šie dveji darbo metai buvo dideli 
bandymo ir kovos dėl egzistencijos metai. 
Ką atneš netolima ateitis, sunku šiandien 
spėlioti, tačiau iki mus skaitytojai ir ben
dradarbiai moraliai rems ir iki niekas po

tvarkio paragrafu nenutrauks gyvybės 
siūlo — „Mintis“ tvirtai pasiryžusi ir to
liau dar su gyvesne rezistencine dvasia 
mūsų spausdinto žodžio kovotojų eilėse 
skaidrinti pilkąjį mūsų gyvenimą ir nuo
lat budėti bendrųjų interesų sargyboje.

Šios kelios apybraižinės mintys nebuvo 
skirtos pasigyrimams ar ypatingų nuopel
nų iškėlimui. Kurie daug kalba ir giriasi 
— mažai tepadaro.

Jos buvo skirtos, poeto žodžiais, širdžių 
kalboms, atviriems žodžiams, o ne papras
tiems panašiomis progomis, pasak vieno 
mūsų bendradarbio, gelžbetoniniams veda
miesiems parašyti.

Redaktorius Si. Kalvaitis
Penčylos šaržas

Mes su neslepiamu pasitenkinimu žiū
rime Į ateitį, nęs gausūs skaitytojai ir nuo
širdūs bendradarbiai yra tie tikrieji šios 
trigubos sukakties kaltininkai.

Tegu ši simbolinė šventinė 16-kos pus
lapių „Mintis“ ir toliau mus jungia nema
tomais dvasios ryšiais, o su Jūsų nuošir
džia parama mes vis veršimės pirmyn, 
platyn, tik ne atgal.

Henr. Žemelis,

V. Meškauskas, 
nuolatinis „Minties” bendradarbis

Penčylos piešinjr
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Sovietai atsikerta dokumentais Čekai bijo, kad negrįžtu 
vokiečiai

Uz suvienytą Europą
Haaga (DPD). Gegužės gale Olandijos 

sostinėje įvyks įvairių organizacijų, kurių 
tikslas yra sudaryti jungtines Europos 
valstybes, atstovų suvažiavimas. Suvažia
vime bus atstovaujamas Churchillio vado
vaujamas jungtinės Europos komitetas, 
Heriot vadovaujama prancūzų jungtinės 
Europos taryba ir buv. Belgijos ministerio 
pirmininko Van Zeelando vadovaujama 
nepriklausoma Europos bendradarbiavimo 
lyga. Tikimasi 1000 atstovų, jų tarpe 25 
vokiečių. Numatoma, kad kongresui pir
mininkaus buv. britų ministeris pirminin
kas Winstonas Churchillis. Vokiečių atsto- 
-FPPH 'P H ojUBSBA- ųųująjt jąnq ran) įba 
berge,

' Traukiniu per kanalą
Londonas (Dena/INS). Jau 150 metų 

anglai ir prancūzai svajoja apie tunelį, ku
ris sujungtų sausuma abu kraštus. Kai ku
luaru onię -feuB[d b} ąįojįsi I?A soSibįsI soja 
yra sudaryta- speciali britų prancūzų komi
sija, kurios uždavinys yra 1930 m. britų 
parlamento sudarytos komisijos darbus šių 
dienų reikalavimams pritaikyti. Tam milži
niškam projektui įvykdyti numatoma reikė- 
siaiit nuo 200 iki 500 milijonų dolerių. Pir
miausia iš Doverio į Calais turįtų būti iš
kastas bandomasis urvas, kuris kaštuotų 
apie 40 milijonų dolerių, ir darbas truktų 
apie 5 metus.

Pagal prieškarinį projektą po kanalu, 50 
—60 metrų po žeme, turėtų būti prakasti 
du tuneliai, po šešis ftetrus pločio. Jais va
žiuotų elektriniai traukiniai.

Britų prancūzų komisija turės išspręsti 
ar menamas tunelis po kanalu bus pagei
daujamas strateginiu ir politiniu atžvilgiu.

Tariama, kad kas metai tuneliu pasinau
dotų keli milijonai žmonių. Metinio pelno 
apskaičiuojama penki mlijonai dolerių. Iš
laidos ir pelnas numatoma dalyti tarp abie
jų valstybių pusiau.

Jnnagarho kunigaikštijos gyventojai 
(šiaur. Indijoje), kurių iš viso yra 800.000, 
ketvirtadienį turėjo balsavimu nuspręsti, ar 
jie nori prisidėti prie Indijos, ar prie Pa
kistano. (D).

Antarktikos konferencija
Londonas (Dena/Reuteris). Penktadienį 

nkare Argentines vyriausybė pasiūlė su
kviesti Antarktikos konferenciją, kurioje 
būtų apsvarstytos kitų kraštų pretenzijos į 
Antarktikos sritis. Tas Argentinos pasiū
lymas savaime yra atsakymas į dvi britų 
notas, kuriose D. Britanija protestavo dėl 
Deceptiono salos pasisavinimo ir dėl kitų 
Argentinos priemonių Antarktikos srityse.

Ryga atgaus vertybes
„Pravdos" korespondentas iš Rygos 

praneša, kad latvių istoriniam muziejui, 
didžiausiajam latvių kultūros židiniui, 
šiuo metu galima buvo grąžinti dalį eks
ponatų, kurie vokiečių okupacijos metu 
buvo išvogti.

Tos vertybės vokiečių dalinių buvo iš
gabentos į Lenkiją, dabar pastaroji grą
žina Latvijos sovietų respublikai. (Die Tat)

¥
Kariuomenės aukštesn. teismas Ziegen- 

haine nuteisė du sovietų piliečius —vieną 
mirties bausme, o antra 10 m. kalėti — už 
žmogaus nužudymą 1947 m. lapkričio 
mėn. (D)
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHlifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^

Jis ne tik manęs nelojo, bet dar 
buvo patenkintas matydamas mane. Jis 
šokinėjo aplink mane ir laižė mano 
rankas. Paglosčiau jo aglvą ir ra
miausiai ėjau toliau. Eidamas per biblio
teką, staiga sutikau savo žmoną. Ji su 
didžiausia baime pažiūrėjo į mane ir su
riko. Pagriebiau ją ir pagrasinau' pa
smaugti, jei netylės.

Ji vos neapalpo iš išgąsčio. Pasodinau 
ją ir ėmėm kalbėtis. Ji man papasakojo, 
kad Klintonas Forbsas jau daug metų va
rąs kažkokį slaptą biznį su.savo šeiminin
ke Teima Benton; kad tai prasidėję pir- 

,miau negu .istorija su ja; kad Forbsas su 
Teima Benton išvykę ir kad ji likusi na
muose, o Ah Vongas, virėjas, išėjęs pra
leisti vakaro su draugais kiniečiais, kaip 
jis paprastai parydavo.

Prisipažinau, kad esu pasiryžęs užmušti 
Forbsą ir noriu, kad j> bėgtų su manim. 
Ji prašė to nedaryti, nes manęs jį nebemy- 
linti ir niekados negalėsianti su manim 
būti laiminga. Ji grasino pašauksianti po
liciją ir pranešianti mano ketinimus. Ji pa
sikėlė eiti prie telefono. Neleidau. Ji ėmė 
šaukti, o aš pasmaugiau ją.

Trūksta žodžių pavaizduoti, savo susi
jaudinimą. Mylėjau ją aistringai. Žinojau, 
kad ji manęs nebemyli. Ji kovojo su ma
nim, kad išgelbėtų žmogų, kuris mane ap
gavo ir kurio aš neapkenčiau. Buvau pasi
daręs visai nejautrus. Žinojau tik tiek, 
kad pagriebęs nusukau jai sprandą. Kai 
atsipeikėjau, ir pamačiau, ką padariau, ji 
jau buvo mirusi. Ji buvo mirtinai užsa- 
maugta.

Klintoną^ Forbsas statė priestatą prie 
garažo. Bbvo cemento. Grindys buvo be
veik įdėtos. Nuėjau į garažą ir susieško- 
jau kaplį ir kastuvą. Iškasiau duobę, kur 
turėjo būti įdėtos grindys, palaidojau savo 
žmonos lavoną, paėmiau šiukšlių vežimėlį 
ir užpyliau ją. Norėjau palaukti Klintono 
Forbso, bet neišdrįsau. Ši žmogžudystė vi
sa? palaužė mano nervus. Drebėjau kaip la
pas. Supratau, kad susijaudinęs nužudžiau 
moterį, kurią mylėjau. Vis dėl to buvau 
tikras, kad manęs nesuras. Darbininkai 
turėjo įpilti cementines grindis ir tuo bū
dų palaidoti mano nusikaltimo pėdsakus. 
Nuvykau į priešingą miesto kvartalą, išsi
nuomavau kambarį kitu vardu, pasidariau 
kitus dokumentus ir gyvenu tea

Maskva (DPD-ReutCris). Atsakydama į 
amerikiečių paskelbtus slaptus doku
mentus apie sovietų vokiečių santykius 
1939—1941 m., Sovietų Sąjunga savo 
ruožtu ėmė skelbti Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijos archyvuose rastus doku
mentus. Sovietų Sąjunga ketvirtadienį ap
kaltino D. Britaniją ir Prancūziją, kad jos 
buvusios pirmosios valstybės, kurios 'su
dariusios su Hitleriu nepuolimo paktus.

Viename sovietų informacijos biuro 
pranešime sakoma, kad Britanijos Vokie
tijos 1935 m. laivyno sutartis, kurią pasi
rašė N. Chamberlpinas ir Hitleris 1938 m. 
Muencheno derybų metu, turi pareiški- 
mą. kuris laikytinas nepuolimo paktu. 
Toks pat pareiškimas buvęs padarytas su 
Vokietija ir Prancūzijos vyriausybės.

Šitie susitarimai drauge su Muencheno 
sandora atkėlė vartus . nacionalsocialistų 
agresijai prieš Sovietų Sąjungą. Sovietų 
informacijos biuro pranešime sakoma to
liau, kad D. Britanijos ir Prancūzijos vy
riausybės turėjusios tikslą sukurstyti Vo
kietiją pulti Rytus, kad tuo būdu šie 
kraštai patys galėtų išvengti Vokietijos 
figresijos. Tuo būdu buvusios sudarytos 
sąlygos Europai suvienyti, nuo to atstu- 
miant Sovietų Sąjungą. Pareiškime nu
rodoma, kad D. Britanijos if Prancūzijos 
vyriausybės visiškai suvokusios Hitlerio 
politikos tendenciją.

Apeliuodamas į Hitlerio „Mein Kampf“, 
Sovietų inf. biuras nurodo, kad iki Sovie
tų S-gos Vokietijos pakto prieš pat karą 
Vokietijos užsienio politika buvo aiškiai 
apibrėžta tame veikale, būtent, jame bu
vo nurodyta, kad Vokietija turi kreipti 
žvilgsnius į Rytus. ,

Sovietų pareiškime remiamasi doku
mentais, kuriuose yra smulkmenų apie 
buv. Britanijos užsienio reikalų ministerio 
lordo Halifaxo ir buv. Vokietijos užsienio 
reikalų ministerio von Neuratho pasikal
bėjimą 1937 m. Taip pat remiamasi ir ki
tais užrašais apie buv. D. Britanijos am
basadoriaus sir Nevilles Hendersono ir 
Ribbentropo pasikalbėjimus. Pasak tuos 
dokumentus, lordas Halifaxas pareiškęs 
kat Hitleris, sunaikinęs komunizmą savo 
krašte, šiam sąjūdžiui užkirtęs kelią į Va
karų Europą ir todėl turįs teisę būti lai
komas Vokarų bolverku prieš komunizmą.

/ 
Sokolovskis ,<gina“

Berlynas (DPD). Trečiadienį įvyko są
jungininkų kontrolės tarybos posėdis. Pir
mininkavo prancūzų generolas Konigas. 
Maršalas Sokolovskis, apsilenkdamas su 
darbų tvarka, posėdyje ir vėl aštriai kriti
kavo ūkines priemones bizonoje. Prisimin
damas britų amerikiečių Frankfurto pasi
tarimų proklamaciją, jis apkaltino vakarų 
valstybes noru suskaldyti Vokietiją. Dar
botvarkėje numatyti klausimai liko neap
tarti. Po reguliaraus posėdžio buvo pa
darytas kitas, uždaras posėdis, kuriame 
buvo svarstoma vokiečių valiutos reforma.

Savo paaiškinime maršalas Sokolovskis 
metė kaltin’imąc kad bizonos charta sulaužė 
Potsdamo nutarimus ir buvo primesta vo
kiečiams. Molotovas buvo teisus, kai "jis 
dar žymiai anksčiau teigęs, kad Vakarų 
valstybės ruošia planus Vokietijai suskal
dyti. Bizonos sukūrime aiškiai matyti bri
tų amerikiečių baimė dėl demokratijos at
sistatymo Vokietijoje ir dėl vėl galimos 
vokiečių konkurencijos.

Britų atstovas gener. Sir Brianas Ro- 
bertsonas atsakė, kad Sokolovskio išvedžio-

Kita proga Hendersonas, kalbėdama
sis su Ribbentropu, pareiškęs, kad jis 
(Hendersonas) jau daug kartų pasisakąs 
už „anschliusą“. Neilgai trukus po to pa
reiškimo vokiečiai įžygiavo į Austriją, — 
sakoma sovietų pranešime.

TAI NE PACIFIZMAS
„Pravda“, lapkričio 23 d. rašė, kad vi

soje Sovietų Sąjungoje buvo švenčiama 
„stalininės artilerijos diena“.

Klubuose, kultūros rūmuose, agitaci
jos punktuose ir kolegijose artilerijos ge
nerolai ir karininkai skaitė paskaitas apie 
tos dienos reikšmę. Ir šiaipjau tos dienos 
proga visur buvo daromi iškilmingi susi
rinkimai. Visame krašte nebuvo užkampio, 
iš kurio nebūtų pasiųsta sveikinimų 
draugo Stalino vardu. Jo pastangomis ar
tilerija buvo padaryta sovietų armijos 
svarbiausiąja smogiamąja priemone.

Maskvos fabrikuose, įstaigose ir viešose *

Turkija bus &
Washingtonas (DPD / Reuteris). Ameri

kiečių karinės misijps Turkijoje vadas 
Mc Bridė trečiadienį Washingtone pareiš
kė, jog Turkija su kiekvienu kovos, kad 
apgintų savo laisvę. Generolas atvyko pa
sitarti dėl 100 milijonų dolerių pagalbos 
programos Turkijai. Šiuo metu užsienio rei
kalų ministerija tiria, ar ji turi prašyti kon
gresą pritaj-imo papildomai Turkijos pagal
bai šalia Marshallio plane numatytosios.

Generolas McBridė pareiškė, kad iki ba
landžio 1 d. jo karinė misija pasieks savo 
visą sudėtį — lygiai 260 žmonių. Tuo būdų 
bus 100 armijos atstovų, 100 oro laivyno, 
40 laivyno ir 20 kelių statybos specialistų, 
rinės medžiagos kiekiai, kokie iki šiol buvo 
Dar šį mėnesį bus atgabenta didžiausi ka- 
atsiųsti.

JAV užsienio reikalų ministerija trečia
dienį paneigė sovietų radijo paskelbtą ži
nią, kad Amerika kartu su Turkiją nori 
statyti milžinišką aerodromą.

Vokietijos reikalus 
jimai, matyti, yra skirti didesnei auditori
jai, negu kontrolinė taryba.

Sokolovskis iškėlė dar du klausimus, ku
rie iš naujo davė progą pulti vakarų oku
pacinę adminstraciją. Vienas tų klausimų 
buvo „vokiečių liaudies kongresas”. Soko
lovskij reikalavo jį leisti visoje Vokietijoje. 
Jis reikalavo britų amerikiečių zonose at
šaukti .draudimus „liaudies kongresams” 
šaukti, motyvuodamas tuo, kad „liaudies 
kongresas’? yra remiamas vokiečių tautos 
daugumos ir yra perdėm demokratinė or
ganizacija. Jos trukdymas prilygsta truk
dymui sudemokratinti vokiečių tautą.

Washington^ (Dena/INS). JAV užsienio 
reikalų ministerijos informatorius pareiškė, 
kad Bulgarijos vyriausybės iškelta ūkinin
kų vadui D. Gečovui byla leidžia- įžvelgti, 
jog vyriausybė vėl yra pasirengusi pažeisti 
Bulgarijos taikos sutartyje įrašytą žmogaus 
teisių apsaugos klauzulę.

2.000 darbininkų stengėsi Įsiveržti į Bou,- 
lognės burmistro įstaigą. Tvarką grąžinti 
policija galėjo tik ašarinių bombų pagalba. 
(D/DPD)

Darau šią išpažintį, nes jaučiu, kad taip 
reikia padaryti. Aš užmušiau savo žmoną. 
Klintono Folio aš neužmušiau — aš tik 
norėjau jį užmušti. Jis užsitarnavo mirtį, 
tačiau aš jo nenužudžiau.

Esu 'visai saugus. Manau, kad niekas 
nesužinos mano dabartinės slėptuvės.

Su pagarba jūsų”
Perris Meisonas palaukė, kol mergina 

baigė, po to išėmė popierį iš rašomosios 
mašinėlės ir labai atidžiai perskaitė.

— Bus gerai.
Išbalusiu, įtemptu veidu, nustebusiomis 

akims ji žiūrėjo į jį.
— Ką toliau darysit?
— Pagal Arturo Kartraito testamento 

pavyzdį bandysiu nukalti jo parašą po tuo 
dokumentu.

Ji palaukė yalandėlę tylėdama, tada per- 
I ėjo per kambarį prie stalo, kur buvo 
I plunksna ir rašalas, pamirkė plunksną ra- 
j šalinėje ir padavė jam. Nepratardama nė 
žodžio, priėjo prie seifo, pasuko diską, ati-

■ darė seifo duris, paėmė Arturo Kartraito 
j testamentą ir padavė jam.

Perris Meisonas susikaupęs atsisėdo prie 
stalo, kelis sykius pabandė ant popierio 

| gabalo, po to atidžiai padėjo Artūro Kar
traito parašą po prisipažinimu. Sulankstęs 
popierį, padavė Dellai Streetaitei štampuo
tą voką.

— Užadresuok „Kronikos” leidėjui.
Ji įdėjo voką į mašinėlę.
O ką toliau ketinat daryti?
— Pasiųsk, laišką, padėk mašinėlę ten,

Ji įdėmiai- pasižiūrėjo į jį ir nuėjo prie 
durų.

Padėjusi ranką ant skląsto, ji sustojo, 
palaukė valandėlę nejudėdama, apsisuko ir 
sugrįžo atgal.

— Norėčiau, kad to nedarytumėt, šefe.
— Ko nedaryčiau?
— Kad nebandytumėt laimės.
— Privalau padarytu
— Gali būti blogai.
— Bus gerai, jei rezultatai bus geri.
— Kokių rezultatų pageidaujate?
— Noriu, kad cementinės garažo grin

dys būtų išlaužtos ir pogrindis gerai ištir
tas. v

— Tad nueikit į policiją ir paprašykit, 
kad tą padarytų. . -

Jis sarkastiškai nusijuokė.
— Būtų labai malonu, kad taip būtų ga

lima padaryti. Jie manąs neapkenčia iki 
gyvo kaulo. Jų vienintelis troškimas nu
bausti Bessie Forbsienę. Jie nieko nedarys, 
kas galėtų susilpninti jų bylą prieš prisie
kusiuosius. Jie tikri, kad ji kalta, ir viskas. 
Policija nenori nieko daugiau girdėti ir jei 
aš paprašyčiau jų ką nors padaryti, ji, ži
noma, pagalvotų, kad aš vėl bandau kokį 
nors triuką.

— Kas atsitiks, jei tai pasiųsit „Kroni
kai”?

— Grindys bus išlaužtos.
— Kaip tai bus padaryta?
— Svarbu, kad tai padarys.
— Ar turės tam leidimą?
— Nebūk kvaila. Forbsas tą namą nu

pirko tai jo nuosavybė. Jis miręs. Bessie
kur valdžios organai jos negalėtų surasti, Forbsienė jo žmona. Jei ji bus išteisinta, ji 
ir važiuok namo. | paveldės turtą.

institucijose bei kariuomenėje buvo pa
daryti iškilmingi susirinkimai. Karininkų 
namuose buvo padaryta foto parodo, pa
vadinta „Artilerija — karo viešpats“. 
Daug žmonių aplankė raudonosios armi
jos centrini muziejų, kad ten pamatytų 
karo trofėjus. '

Panašios iškilmės įvyko Leningrade, 
Minske, Kijeve ir tt., kur artileristai dar
bininkams, tarnautojams, studentams ir 
mokiniams dėstė artilerijos vaidmenį so
vietų kariuomenės laimėjimuose kovoje su 
vokiečių^— suomių fašistais okupantais.

Atskirų respublikų sostinėse, kaip an
tai: Leningrade, Stalingrade, Sevastopo
lyje,/ Odesoje, Chabarovske, Novosibirske, 
Sverdlovske, Gorkyje, Molotove ir Tūloje 
vakare buvo iššautos artilerijos salvės. 
(Die Tat.)

Taip pat komentarų nereikia. Sovietų 
Viešpačiai rėkia ant kitų, o patys ne tik 
sparčiai ginkluojasi, bet ir tautoje veda 
smarkią propagandą.

tetas riešutas
BALTIJOS PABĖGĖLIAI

Po kelių diedų į Kopenhagą atvyks britų 
komisija, kuri iš 300 Baltijos kraštų pabė
gėlių Danijoje išsirinks didesnį skaičių as
menų, kuriuos išgabens į D. Britaniją ir 
ten įjungs ų britų ūkį. (Die Tat).Komunizmas ir u

Maskva (DPD). Pagal Tasso informaciją 
trečiandienį sovietų spauda pirmuose 
puslapiuose rašo apie tai, kad komunistų 
partijos centrinis komitetas griežtai atme
tė moderninę, dekadentinę „buržuazinę“ 
muziką. Progą tam suteikė Muradelio 
„Didžiosios draugystės“ opera, kurią 30 
metų spalio revoliucijos sukakčių , proga 
suvaidino Maskvos Didysis teatras.

Muzikams buvo prikištos ^formalizmo 
ir antidemokratinės vakarietines „buržua
zinės“ tendencijos. Centrinis komitetas 
paaiškina, kad tos operos uždraudimas 
nėra atsitikinumas, bet siejasi su nepa
tenkinama sovietų moderninės muzikos 
būkle. Nurodoma daugelis sovietų kompo
zitorių, kurių muzikoje taip pat esama 
dekadentinės Europos ir Amerikos muzi
kos tendencijų, ir tai sovietų tautai ir jos 
meniniam skoniui esą visai svetima. Šių 
laikų moderninė Europos ir Amerikos 
muzika esanti buržuazinės kultūros žlu
gimo. atšpindis. CK konstatuoja, kad kai 
kurie sovietų muzikai dar rodo buržua
zinės ideologijos pėdsakus, kurie palai
komi yra iš. Vakarų.
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Gandžio peleną
Allahabadas (DPD-Reuteris). Iš Indi

jos karinių lėktuvų pasipylė gėlių lietus, 
kai ketvirtadienį buvo atgabenta į Ala- 
habadą varinė urna su Mahatmos Gan
džio pelenais išberti į bangas Gango ir 
Jumnos upių santakoje.

Indijos ministeris pirmininkas Pandį- 
taSi Nehrus paėmė urną iš stoties. Milži
niška žmonių minia buvo susitelkusi gat
vėje, einančioje į paupį. Gedulinga! pro
cesija iš palengvo traukė per žmonių mi
nią. Grojo trimitai; procesijos priekyje 
jojo raitoji policija ir važiavo šarvuočiai. 
Urna Stovėjo laidotuvių vežime šalia 
Mahatmos paveikslo.

•Procesijai priėjus upę, susijaudinę žiū
rovai šoko nuo kranto į vandenį. Urną

Praga (DPD). Čekoslovakijos užsienio 
reikalų ministeris Jonas Masarykas trečia* 
dienį tautinio susirinkimo užsienio politi* 
kos komisijoje pareiškė, jog vyriausybė vi* 
sad buvo tos nuomonės, kad Vokietija turi 
būti sujungta. Vyriausybė apgailestauja* 
kad Londono konferencijoje nebuvo tuo 
klausimu parodyta pakankamai geros valios.

Berlyno pasitarimų neigiamos išvados yrat 
aiškus pavojus ir Čekoslovakijai, nes Frank* 
turto patvarkymai įgalina vokiečius veikti, 
nevaržydami jų jokiu atsakingumu. Dėl 
reparacijų pareiškė, kad vokiečiai jas gali 
mokėti, nė kiek nepakenkdami savo ūkiui.

Iš 2,5 milijonų iš krašto išvyko jau 
2,232.000 vokiečių. J. Masarykas paminėjo 
ir ištremtų vokiečių veikimą, ypač Bava
rijoje, kurį jis apibūdino kaip jų „karo 
žygį” vėl grįžti į Čekoslovakiją, ir tai pu
siau oficialiai yra remiama.

Čekoslovakija protestavo dėl anglų ame
rikiečių pastangų vėl prikelti vokiečių pra
monę, bet be sėkmės. Masarykas sveikino 
Jugoslavijos iniciatyvą sukviesti Briuselyje 
reparacijomis suinteresuotų tautų konferen
ciją ir apgailestavo, kad ji neįvyko. Baig* 
damas pasidžiaugė, kad grąžintos iš Vo* 
kietijos Čekoslovakijos nuosavybės, pvz- 
vien tik iš amerikiečių zonos už 450 mi
lijonų kronų. 1icderninė muzika

VIDURINIŲJŲ RYTŲ POLITIKA 
NESIKEIČIA

Londonas (DPD-Reuterls). Britų užsie
nio reikalų ministeris E. Bevinas trečia* 
dienį žem. rūmuose pareiškė, kad D. Bri* 
tanija yra sąlytyje su Viduriniųjų Rytų 
valstybėmis tais klausimais, kurie liečia 
abi puses. Jis pareiškė, kad dabar dar 
nėra galima nušviesti, kokiu būdu tie 
draugiški santykiai su atskiromis valsty* 
bėmis turėtų vystytis toliau.

Komunistų atstovas Piratlnas paklausė 
Beviną, ar jis dar ketina ir su kitais Vi* 
dur. Rytų kraštai sudaryti tokias sutar* 
tis, kaip kad atmetė Irako vyriausybė. Tai 
turėtų būti pagrindų kitoms panašaus tu
rinio sutartims. Kai Piratinas toliau pa* 
klausė, ar Bevinas ir tame klausime į 
žaidimą įtratikia savo prestižą, kaip tai 
jau buvo padaryta Palestinoje, Bevinas 
atsakė: „Aš netikiu, kad Palestinos klaų* 
sime aš būčiau likęs be pasisekimo. Pa
lestinos klausimo rutulojimasis nėra dar 
užbaigtas“.

i sūberti į ūpą
gabeno amfibinis vežimas, kuris su ja įva
žiavo į upę. Vienas iš Gandžio sūnų tada 
išbėrė pelenus iš urnos J upę. Tą akimir
ką tūkstančiai žiūrovų ant kranto pradėjo 
gailiai aimanuoti.

Panditas Nehrus nusimazgojo savo ko* 
jas šventajame vandenyje. Tą pat padarė 
Gandžio šeimos nariai. Šventuoju vande
niu išplovus pačią- urną, Gandžio šeimos 
nariai įbėrė po saują rožių lapų. Trimitų 
garsai paskelbė ceremonijos pabaigą.

CIO profesinės sąjungos pirmininkas p. 
Murrayus kaltinamas pažeidęs Tafto Hart- 
leyo įstatymą, kuriuo draudžiama profesinių 
sąjungų lėšas naudoti viešiesiems reika
lams. Praėjusių metų liepos mėnesį jis pa
rėmęs vieną demokratų kandidatą rinkimi
nėje kampanijoje. (DPD/Reuteris)

— O jei ne? —' paklausė Della Stree* 
taitė.

— Ji bus išteisinta, — piktai nutrauks 
Meisonas. '

— Iš ko sprendžia!, kad ten pogrindy yra 
lavonas?

— Klausyk, pabandykim viską panagei* 
nėti protingai ir palikę nuošaliai visus ne* 
reikšmingus faktus. Atsimenat, kai Arturas 
Kartraitas atėjo pirmą kartą pas mus?

— Taip, be abejo.
Prisimenat, ką jis tada pasakė? Jis norė* 

jo sudaryti testamentą pagal kurį turtas 
turėjo būti paliktas moteriškei, kuri šiuo 
metu gyvena kaip Klintono Folio žmona; 
Milpaso Plente.

— Taip.
— Puiku. Po to sudarytas ir pasiųstas 

man testamentas buvo kitoks.
— Kodėl?
— Mat, jis žinojo, kad neapsimoka pa* 

likti turto moteriškei, kuri jau mirusi. 
Kažkuriuo būdu, jis sužinojo, kad ji jau 
mirusi.

— Bet jis nenužudė jos?
— Ne. Nemanau, kad jis būtų tą pa* 

daręs.
— Ar ne nusikaltimas sufabrikuoti tokį

prisipažinimą? / '
— Tam tikromis aplinkybėmis gal būt,-* 

sutiko Perris Meisonas.
— Nesuprantu, kokiomis aplinkybėmis 

tai nebu§. nusikaltimas.
— Svarbu pereiti tą tiltą.
— Manot, kad Arturas Kartraitas žinojo,

,og jo žmona mirusi?
(Bus daugiau)
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Nepriklausomas Šveicarų dienraštis „Die 
Tat” Jdėjo savo bendradarbio O. v. Ux- 
fcullio vedamąjį, kuriame nagrinėjama šių 
dienų tarptautiniuose santykiuose prieglobs
čio teisės profanacija. Straipsnio autorius 
padaro ne tik ryškias aliuzijas i tarptauti
nės etikos bankrotą, bet, atrodo, išsamiai 
yra susipažinęs su visa „strategine” sovietų 
taktika pabėgėliams medžioti.

Autoriaus dėstomos mintys, šių dienų, 
barbarų laikus primenančių, žmogaus tei
sių paniekinimo fone, yra dar ryškesnės. 
Čia tenka prisiminti, kad ir britų valsty
bės ministerio McNeilo pareiškimą žem. 
rūmuose dėl estų išdavimo iš Suomijos 
Sovietų Sąjungai.

Jib pareiškė, jog britų vyriausybei nėra 
žinomas atsitikimas, kad svetima valstybė 
būtų bandžiusi priversti suomių vyriausybę 
pažeisti taikos sutarti, kuria garantuoja
mos žmogaus teisės.

Iš 30 Sovietų Sąjungai išduotų asmenų, 
sakoma ministerio pareiškime, 15 vyrų ko
vojo prieš sovietus arba yra padarę kitokį 
išdavimą. Kiti 15 asmenų kaip sovietų pi
liečiai buvo iš suomių nelaisvės paleisti ir 
sovietams atiduoti.

O. v. Uxkulio straipsni, kurs Savo min
tis dėsto ne kaip ministeris, bet kaip kul
tūringas ir civilizuotas europietis, kiek su
trumpinę, dedame kaip ryškią ministerio 
Mc Neito pareiškimo antitezę. Red.

•

„Prieglobsčio teisė — yra politinio pa
bėgėlio teisė svetimame krašte rasti apsau
gą nuo persekiojimo. Kiekviena valstybė 
pati sprendžia, kokiu mastu ji nori taikyti 
prieglobsčio teisę, t y. kada ji atsisako 
išduoti politini pabėgėli, kuris savo kilmės 
krašte yra nubaustas. Toks atsisakymas 
suinteresuotos valstybės negali būti laiko
mas nedraugišku aktu, nebent jeigu išda
vimo reikalavimas remtųsi galiojančia su
tartim*.

Tie žodžiai priklauso buvusio švedų 
Tautų Sąjungos atstovo, dabartinio užsie
nio reikalų ministerio, tarptautinės teisės 
profesoriaus, Oesteno Undeno plunksnai.

Kai lygiai prieš dvejus metus Švedija 
Rusijai išdavė du su puse tūkstančio vo
kiečių ir per pusantro šimto baltų pabėgė
lių, daugelis švedų klausė, kokia gi buvo 
priežastis, kad užsienio reikalų ministeris 
Undenas taip akivaizdžiai! diskriminavo 
profesorių Undeną. Suprantama, kad klau
simas neliko neatsakytas. Mėgiamiausi, at-

Nėra prieglobsčio teisės
išduotieji turėtų būti nehumaniškai trak
tuojami.

Ryškiausiai švedų viešoji nuomonė rea
gavo prieš 160 pabaltijiečių išdavimą, ku
rių buvo tik tas vienintelis nusikaltimas- 
kad dėl jų tėvynių Įjungimo i Sovietų 
Sąjungą jie buvo kitos nuomonės, negu 
švedų vyriausybė.

Tai yra labai apgailėtina, jog švedų tau
tos reakcija prieš jų vyriausybės nutarimą 
išduoti pabėgėlius nebuvo pakankamai 
stipri, kad tokią vyriausybę (tarp kitko ji 
ir šiandien valdo) priverstų tuos nutarimus 
pakeisti. Tačiau tebūnie švedams garbė, 
kad jie aplamai reagavo.

Jeigu pagaliau šiandien galima būtų pa
sakyti: iki čia, ir ne toliau; tiek žemai, ir 
ne žemiau, dar nebūtų pagrindo ties tuo 
liūdnu aktu ilgiau sustoti. Bet niekas mums 
negali garantuoti, kad jau mes esame pa
siekę tarptautiniuose santykiuose moralinio 
smukimo dugną.

Kaip toli mes esame, aplamai imant, iki 
politinio padorumo lygmens, kuris jau yra 
buvęs kaip savaime suprantamas visų civi
lizuotų valstybių bendras gėris (nekalbant 
apie tariamąjį sukūrimą naujos tarpvalsty
binės moralės, kuri buvo proklamuota 
Nūrnberge), geriausiai pavaizduoja drama, 
kuri šiomis dienomis įvyko Suomijoje. To 
krašto vyriausybė tarėsi esanti priversta 
išduoti Rusijai trisdešimt pabėgėlių: 15 
rusų ir 15 estų. Daugelis tų estų kariavo 
suomių armijoje. Jie atnešė savo naujai tė
vynei paskutinę ir sunkiausią auką. Tas 
neteisėtumas dėl to nesumažėja, kad jis 
buvo prievarta išgautas. Ir dėl to tik ga
lima jausti didžiausią užuojautą, kad bu
vusi taip kilni Suomija dalį savo garbės 
turėjo sudėti į karstą.

Ką paliečia mūsų pasipiktinimas, jei ne 
suomius ir dų vyriausybę? Rusus, kad jie

išdavimą išprievartavo? Jie nežino prie- 
globčio teisės sąvokos. Tos dienos, kada 
Leninas ir jo sekėjai naudojosi buržuazinių 
valstybių, Šveicarijos, Švedijos, Suomijos, 
prieglobsčio teise, yra seniai praeityje. Bet 
koks sentimentalumas šių dienų rusų val
dovams yra svetimas.

Ar verta dėl to pykti ant suomių vidaus 
reikalų ministerio komunisto Leino, kuris 
įsakė pabėgėlius suimti dar prieš rusams 
pareikalaujant juos išduoti. Kad jis yra 
suomių vyriausybėje ministeris, tai didelis 
nesusipratimas, paaiškinamas tik tuo, kad 
Suomija pralaimėjo karą. Tad tuo būdu jis 
priklauso 'tai pačiai sąskaitai, kaip ir re
paracijos, kurias Suomija turi mokėti, ir 
turi išduoti pabėgėlius.

Niekas nebūtų labiau trumparegiška, kaip 
išbraukti Suomiją iš suvereninių valstybių 
skaičiaus ir pečių truktelėjimu konstatuoti; 
kad „geležinė uždanga” ir vėl porą šimtų 
kilometrų pasistūmėjo į vakarus. Svarbiau 
būtų iš suomių dramos kitas išvadas pa
daryti, būtent: iš naujo į prieglobsčio teisę 
visu rimtumu pažvelgti. Kas žino, ar būtų 
rusai drisę pareikalauti iš Suomijos tuos 
30 pabėgėlių, jei prieš dvejus metus nebūtų 
blogos pradžios parodę švedai, ir net be 
jokios prievartos. Kas žino, ar būtų atė
jusi mintis sovietų pasiuntiniui Kopen
hagoje reikalauti 1000 baltų „repatrijavimo” 
iš Danijos, jei aukščiausios britų ib ame
rikiečių karinės įstaigos Vokietijoje ne
žiūrėtų .abejingai, kaip IRO, ta negarbinga 
vietininkė mažai garbingos UNRRA-os, J 
Pabaltijo pabėgėlius, kurie šimtus kartų 
visu atkaklumu yra pasisakę prieš grįžimą 
į aneksuotas savo tėvynes, o yra bombar
duojami komunistine propaganda, kad įk
vėptų jiems sovietų mokslo.Žiežirba pasauliniam gaisrui

Londonas (DPD-Reuteris). Londonįškis 
„Times“ ketvirtadienį vedamajame rašo 
apie pavojų, kuris slypi savitarpio kovoje 
tarp kinų kuomintango ir kinų komunistų. 
Toji kova, „Times“ nuomone, gali įtraukti 
ir tarp savęs berivalizuojančias užsienio 
jėgas. Kuomintangas nori iš Kinijos pa
daryti galingą valstybę, ir jis kaltina ko
munistus dairymusi už Kinijos sienų. Lai
kraštis atkreipia dėmesį 'į galimybę, kad 
dėl kiniečių vidaus nesutikimų gali susi
daryti tarp besivaržančių kraštų tarptau
tiniai valstybių junginiai, vadovaujami 
Sovietų Sąjungos ir JAV, kurie gali būti 
įtraukti į tuos kiniečių j vidaus ginčus. Čia 
ir yra pavojus.

padeda komunistams kovos lauke. Be to, 
Kinijos komunistų karo vadai karinį mo
kymą yra išėję Sovietų Sąjungoje.

Ūkio komisija artimiesiems-
RYTAMS

New Yorkas (DPD-Reuteris). JT ūkio 
ir socialinių reikalų taryba pradėjo darbą 
su ypatingos Artimųjų Rytų komisijos 
sudarymu. Ta komisija veiktų panašiais 
pagrindais, kaip ir Europos reikalų ko
misija.

Lytinėmis ligomis sergančių nuo 1. ket
virčio 1946 m. lig 1. ketvirčio 1947 m. Ba
varijoje iš 16.000 pakito lig 23.000 asme
nų. (DPD)

sakymai čia trumpai atkartojami: išduotieji 
nėra politiniai pabėgėliai, bet „kariniai pa
bėgėliai”, t y. karo dalyviai, kurie pabėgimu 
į Švediją norėjo išvengti ne bausmės už 
politinę praeitį, bet karo nelaisvės. Ir pa
galiau (taip tikino pats ponas Undenas, 
Švelnindamas keletą savaičių trukusį tei
singą švedų viešosios nuomonės pasipikti
nimą), jog nėra jokio pagrindo manyti, kad

Kuomintangas, kaip buv. kinų vyriau
sybės vietininkas, yra gavęs iš JAV ne
maža paramos. Sovietų Sąjunga komu
nistams Užleido Mandžūriją, tuo būdo jie 
gavo teritorijos ir dideles japonų ginklų 
atsargas. Soyietų Sąjunga nenori vienin
gos ir stiprios Kinijos, ir komunistuose ji 
mato svarią Kuomintango siekimams 
atsvarą. Toje kovoje sovietai tariamai iš
laiko 'neutralumą, bet jų kariniai tarėjai

Dokumentai kaltina! Slaptas lietuvių deportacijos įsakymas

Išdaviko „prezidento” sprendimas deportuoti ' teisėtos vyriausybės narius
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D. BRITANIJA

Duju pramonės ■ suvalstybinimo Įstatymą 
žem. rūmai prėmė antruoju skaitymu. Opo
zicijos siūlymas projekto nepriimti buvo at
mestas. (DPD)

Naujas ambasadorius šit Oliveris Frank- 
sas paskirtas D. Britanijos ambasadoriumi 
Į Washingtoną vietoje pasitraukusio lordo 
Inverchapelio. Washingtono sluogsniuose 
šis ■ žygis laikomas .ženklu, kad D. Britanija 
pasiryžusi remti Europos atstatymo pro
gramą. (DPD/Reuteris)

Britanijos anglių produkcija vasario 7 d. 
pasibaigiančią savaitę nupuolė ,86.000 tonų 
ir buvo žemiausia šiais metais. (DPD)

Britanijos Olandijos prekybos sutartis 
pasirašyta trečiadienį. Numatomas prekių 
pasikeitimas sudarys 70 mil. svarų ster
lingų. (DPD/Reuteris)

INDIJA
Ispanijos dalyvavimas Marshallio plane 

nenumatomas — pareiškė JAV užs. reik, 
ministeris Marshallis. JAV palieka laisvę 
apie tai spręsti 16 Europos valstybių.

Indijos raudongvardiečiai, Indijos komu
nistų partijos savanorių karinė organizaci
ja, kuri turėjo 3500 narių Bombayaus vals
tybėje, uždaryta kaip pavojinga viešajai 
rimčiai. (DPD/Reuteris)
X J. A. VALSTYBES

Lengvasis JAV kreiseris „Providence” 
įplaukė į Venecijos vandenis. Tenai išbus 
iki 18 vasario. (DPD/Reuteris)

JAV nori atgaivinti sn Italija 18 dvišalių 
sutarčių. Tos sutarty# turėtų liesti oro su
sisiekimą, laivininkystę, pašto susisiekimą 
ir kt. (DPD)

JUNGT. TAUTOS
Planavimas nepadeda. JT sekretoriato pra

nešime JT ūkio ir socialinei tarybai nuro
doma, kad daugume kraštų, linkusių į pla
nuojamąjį ūkį, planai yra likę tiktai popie
riuje. (DPD)

PRANCŪZIJA
Prancūzų komunistas G. Marranė antra- 

dienį išrinktas prancūzų respublikos tary
bos pirmininko pavaduotoju. Radikalsocia- 
listų Monnervillės vadovaujamame tarybos 
biure dirbs dar du sekretoriai komunistai 
ir vienas iždininkas. Tuo būdų komunistai 
atsisakė nuo savo ankstyvesnio nusistatymo 
nedalyvauti tarybos biure. (DPD/Reuteris)

VOKIETIJA
Uždraustos knygos. Iš 31 knygos, atsiųs

tos iš sovietų zonos Vokietijoje, 3 iš ją 
uždraustos platinti britų zonoje. (DPD)

Vokietijos valiutos reforma bus svarsto
ma britų prancūzų ir amerikiečių specia
listų Londone vasario 19 d. (DPD/Reuteris)

Didžioji dalis pabėgėlių į Bavariją atei
na per sieną ne dėl politinių, bet dėl asme
ninių, kriminalinių ir kitų priežasčių, pa
reiškė Bavarijos įgaliotinis pabėgėlių rei
kalams. (D)

Atkelta iš 9 psl. 
ti, kaip atliktą svarbų valstybinį, politinį, 
diplomatinį ar propagandinį £ k t ą!

Žmogui, prie rašto praleidusiam ilgesnį 
laiką metų, pro tnemorijų parašymas, anot 
mano buv. draugo a. a. Petro Cvirkos žo
džių, yra tik — juokun darbs ... Pasiimam 
lapelį popierio, ir per 5 minutes visi pa
grindiniai pro memoria principai gatavi. 
Bet biesas imtų, — čia neturime mašinėlės, 
o eiti su rankraščiu į civilizuoto laikraščio 
redakciją truputį lyg ir nepatogu. O be to, 
verčiant prancūziškai, reikėtų ir stilistikos 
gražumų nepamiršti. Gi mes abudu, nors 
jau daugiau šešeto metų klausėmės Victor 
Hugo eilėraščių, niekad nebuvome visai 
rimtai prie gramatikos atsisėdę. Kai patys 
versime, ar neišeis ir mudviem taip, kaip 
atsitiko mielajai p. D. Lipčiūtei - Augienei 
su „Žaltės pasakos” prancūziškuoju (ar 
prancūziniu?) vertimu? Tų visų pavojų aki
vaizdoje Vytautas G. Įsipareigoja dar šį 
vakarą užeiti pas Dr. B., kuris ne tik turi 
rašomąją mašinėlę, ne tik geriau Įgudęs 
pro memoria technikoje, bet ir dėl kurio 
prancūziškos (ar prancūzinės?) stilistikos 
netenka turėti abejonių.

Tuo dygsniu ir atsisveikinome. Keista, 
pagalvojau ... Kokios savotiškos mes visi 
esame veislės: kaip mes skrupulingai rūpi- 
namės, kad mūsų verstinis raštas, kitataučiui 
įteiksimas, būtų ko gražiausiai ir taisyklin- 
giausia jo kalba parašytas, o tuo tarpu sa
vo rašinius mūsų spaudai ar laiškus savo 
pažįstamiems gaminame bet kokiu pasitai
kančiu žargonu, vulgariausiai, barbariškiau
siai, obskurantiškiausiai, — ir tai darome 
be mažiausių sąžinės priekaištų, jau nekal
bant apie tautiečio garbės ir prievolių jaus
mą. Tai galiu tvirtinti iš patyrimo, kadai
se dirbant įvairiose laikraščių redakcijose. 
Žinau ne vieną atvejį, kai garbus pareigū
nas, rašydamas laišką ar kokią pro memo- 
rią užsienio žmonėms, vertėjus samdydavo, 
su kaligrafais tardavosi, užsienio kalbų pro
fesorių konsultuodavo, kad tik jo sudėtas 
tekstas išeitų be klaidų, taisyklingas, sklan
dus. Bet kai jis kokią prakalbą lietuviškai 
miniai sakydavo, Susirinkime ar parlamen
te kalbėdavo, o ypač kai kokį savo straips
nį mūsų laikraščiui atsiųsdavo, tai tuoj bu
vo matyti, kad jam nė į galvą neužeidavo 
mintis gasikviesti kaligrafą, samdyti vertė-

„Metuką išliM65 . . ,
(grand mutilė), Mėdaille Militaire, Croix 
ją ar bent pasitarti su lietuvių kalbos mo
kytoju. Šios kategorijos žiflonės kaip tik 
labai mėgdavo šviesti mus, jaunuosius, apie 
tai, kas yra aukšta kultūra. O mes jusdavo- 
me, kad tai buvo tik papudruota chaltūra.

Oi dabar va — pats nusidėjau. Ach, ne
reikia spiaudyti į vandenį. Bet- jei nebe dėl 
savęs, tai dėl kitų labo būtų gera, kad 
tremtinių Švietimo Vadovybė stipriai in
struktuotų mokyklas ir ugdytų ambiciją sa
vo gimtąją kalbą gerbti bent jau nemažiau 
už kurią kitą svetimą. Lenk medį, kol jau
nas.

Šito nedarant, dažnės reiškinys, apie ku
rį man rašė viena pažįstama iš stovyklos 
Vokietijoje. Ten vienas jaunas lietuvis vedė 
vieną jauną estaitę. Pasiteiravus, kokią kal
bą vartoja naujoji šeimyna, mūsų tautietis 
pareiškia,' kad šūdina lietuvių kalba jis 
daugiau nebenorįs kalbėti. Kadangi jis pats 
negali ir tingi išmokti estiškai, ir kadangi 
jo laimingoji žmona negali ir tingi išmokti 
lietuviškai, tai jiedu tarpusavy kalbasi vo
kiškai. Geras, klasikinių tradicijų vokietis 
už tokią „vokišką” kalbą, jei išgirstų, juos 
abudu perleistų per Auschwitzo kremato
riumo kaminą! Bet tie naujieji baltiečiai ir 
po kelių mėnesių vis tebekalba „vokiškai”. 
Ir susikalba, ir susipranta, — štai kur įdomi 
paslaptis...

Sausio 17 d., šeštadienis.
...Lygiai 11 vai. protesto delegacija su

sirinko Avenue des Champs Elysėes, prie 
įėjimo į „Carrefour” redakciją. Tik aš pa
vėlavau 5 minutes, sukėlęs teisingo pasipik
tinimo. Stipriai vėlai einu naktį frtiegoti, tai 
rytinis atsikėlimas man sudaro nelengvą 
uždavinį. O be to, dar toloka kelionė.

Vytautas G. jau turi gražiai ir tvarkingai 
paruoštą mūsų pro memoria tekstą. Patys 
principai užima vos pusę puslapio, bet su 
įžangomis, užbaigimais, vieta parašams ir 
titulams — lygiai du puslapiai. •

Taigi, dalykas įgauna rimtą formą. Nuos
tabiausias ir gražiausias šiame, jei taip bū
tų leidžiama išsireikšti, memorandume da
lykas, tai mūsų .parašai ir titulai. Pirmas 
eina, aišku, pasirašantis vardu lietuvių 
kovotojų, liejusių kraują Forces Franęaises 
Libres (F. F. L.) gretose, prietelius P. D. 
Seka titulai ir laipsniai: didysis invalidas

de Guerre (kažkas atitinkantis mūsų Vyčio 
kryžių). Rankos, tai jam sykį kare nustoju 
kaip nebuvo, tai ir nėr, — tat šiuo atžvil
giu labai geras dalykas. Bet šėtonas neuž
sikabino nei medąliaus, nei kryžiaus, o tik 
į atlapą įsivėręs Visokius spalvotus siūliu
kus. Simboliai žinovam^ gal ir viską pa
sako, /bet išorinis efektas visgi per menkas; 
dėl ko, kaip venintelis civilis ir nedekoruo
tas, nesusilaikiau nepareiškęs gilaus nusi
vylimo. Alano kito bičiulio Vytauto G. ti
tulai ne ką menkesni, o kai kuriais atžvil
giais gal net aukštesni (išskiriant tai, kad 
tebeturi abi rankas ir bendrai nematyti jo
kių sužeidimų): — Pirmosios Prancūzą 
Armijos buvęs viršila ir — 2 Croix de 
Guerre! Bet kas iš to, kad irgi tik siū
lelius į atlapą įsivėręs, ir jokių kryžių ant 
krūtinės nematyti. Ach, tas prakeiktas lie
tuviškas kuklumas! Kitas tokiomis aplinky
bėmis būtų nuo pečių ligi papilvės krūtinę 
gelžgaliais apsisagstęs (juk-negi kas tikrin
tų, kokį ir už ką ordiną esi gavęs), — tai 
būtų bent įspūdis ir tuo žymiai pasitarnau
ta tautos reikalams. O dabar — et... Pa
čioje apačioje, kaip ir pridera civiliui, man 
palikta vieta parašui lietuvių laikraštininkų 
vardu, o dar žemiau per keturias eilutes 
plačiai nusakytas garbingas titulas. Jei jo 
į šį dienoraštį jr neįrašysiu, tai nebus pa
daryta didelės skriaudos nei man, nei mūsų 
tautos istorijai.

Greit padėję autentiškus parašus, užko
piame į redakciją. Formalumai nepainūs. 
Lapelio užpildymas pas kurjerį, kad norim 
kalbėti su vyr. redaktorium ir kas nori kal
bėti. Sėdame į fotelius erdviame laukiama
jame. Nuostabiai greit, vos po poros mi
nučių ateina redakcijos sekretorė, šauni pa
na.

— Gaila, bet pono šefo tuo tarpu nėra; 
jis išvykęs į miestą, negalės dabar priimti.

— Aš vakar telefonu su pačiu kalbėjaa 
ir susitariau, kad jis mus priims šiandien 
11 valandą, — įsikišo Vytautas G.

— Nieko tokio, panele, — pridėjau gel
bėdamas nesmagią situaciją, — mes turim 
laiko, neskubam, mielai palauksim, kol še
fas sugrįš.

— Puiku, jums pranešiu, kai tik bus ga
lima, — tarė sekretorė ir dingo už durų, 
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gos, jeigu jos atsipalaiduoja nuo gyvenimo 
visumos, nuo amžinųjų Kūrėjo dėsnių ir 
pradeda veikti savarankiškai. Tuomet jos 
pražudo ir tautą ir pačios save. Mums be
lieka visomis jėgomis dirbti, kad tokia 
valstybė neatsigautu nei mūsų Tėvynėje, nei 
Europoje, nei kuriame kitame pasaulio 
kraite.

Valstybė, mylimieji Broliai ir Sesės, net 
bodama idealiausia yra tiktai indas. Gali jis 
būti ir labai gražus, bet visados jis prašo
si pripildomas. O jį pripildo žmogaus kū
ryba, iš kurios kyla mokslai ir menai, tech
nika, organizacijos, spauda ir apskritai visa 
kultūra. Per kultūros kūrinius prabyla 
žmogus. Per juos prabyla ir tautos dvasia. 
Todėl prasminga ir kilnu kurti tarnai kul
tūrą ir padaryti ją turtingą žmogiškojo ge
nijaus laimėjimais. Šitie laimėjimai pralau
žia tėvynės sienas ir plinta ^visame pasau
lyje. Jie atneša į žmonijos kultūrini lobyną 
kiekvienos tautos vargo ir rūpesčio, bet 
taip pat džiaugsmo, meilės ir tikėjimo.

Per šį pastarąjį tridešimtį mėtų ir mes 
uoliai dirbome, kad savo kūriniais iškeltu
me aikštėn mūsų Tautos dvasią ir įvestame 
Lietuvą į pasaulinės kultūros šeimą. Mūsų 
universitetai, akademijos ir mokyklos; moks
lo veikalai, ir išradimai, architektūros, tapy
bos, poezijos ir muzikos kūriniai; laikraš
čiai, chorai ir teatrai vis tai buvo kelias, 
knrs vedė mūsų Tautą į jos dvasios išsi
skleidimą. Šiandien tad reikia mums prisi
minti ir pagerbti visus tautinės mūsų kul
tūros kūrėjus, kurie aną lietuviškosios vals
tybės indą pripildė ncžlungančiu dvasiniu 
turiniu. Net ir netekę valstybės, mes gali
me dar daug kuo pasirodyti Vakarų Eu
ropai ir nekartą sukelti jai nuostabos savo 
tautos dvasiniais turtais. Tauta gyvena sa
vo dvasios laimėjimais ir gyvena tol, kol pa
jėgia kurti. Per pastarąjį trisdešimtį metų 
mes šito pajėgumo parodėme labai daug. 
Tikėkime, kad jį išlaikysime ir šiose sunkio- 
ie tremties sąlygose.

Tačiau ir kultūra yra žemiškas dalykas, 
ji žengia į pasaulį nešina visu žmogiškosios 
prigimties kilnumu, bet kartu — ir visu jos 
silpnumu bei ydingumu. Kultūra taip pat 
gali paklysti painiuose šios žemės keliuose.
Žmogus—kūrėjas gali pamiršti, kad jis yra 
Dievo-Kūrėjo atvaizdas. Prelatas Aleksan
dras .Dambrauskas - Jakštas, prieš mirda
mas, prašė ant jo kapo užrašyti žodžius: 
,Mes ne savo ugnimi žėruojam, mes ne sa
ro šviesą liejam”. Daugelis kultūrininkų 
taip tik pamiršta, kad žmogus yra ne pats 
uulė, bet tik Dieviškosios Saulės atšvaita. 
Jie, kaip ir anie Babelio žmonės, mėgina 
statyti mokslo ir meno miestą, kurio bokš
tai siektų dangų, bet kuriuose nebūtų vietos 
Dievui. Tačiau šitą išpuikusio žmogaus 
darbą ištinka skaudi tragedija. „Dievą pa
teigęs mokslas, sako Pijus XII, manė pa
siekęs pilną laisvę ir savarankiškumą. O iš 
tikro jis buvo nubaustas, pajungiant jį tar
ianti įsakymams tų, kurie nebepaisė nei 
tiesos nei žmogiškosios asmenybės. Kas 
šiam mokslui atrodė laisvė, iš tikro buvo 
tik prievarta, pažeminimas ir paniekinimas” 
(Ansprachen, 122 p.). Šiandien tasai Dievui 
vietos neradęs kultūros miestas guli griu
vėsiuose, nelaukdamas prisikėlimo dienos.

Šios dienos šventė kviečia tad mūsų kul
tūrininkus pamąstyti: ar kartais ir jie nė
ra statę lietuviškosios kultūros — be Die
vo. Ar buvo Dievui vietos mūsų mokslinin
kų raštuose; mūsų teisininkų ir sociologų 
visuomeninėse pastangose; mūsų poetų ei
lėraščiuose, romanuose ir dramose; mūsų 
muzikų simfonijose, sonatose ir dainose? 
Kas gali atsakyti j šitą klausimą teigia
mai, tesidžiaugia: jo kūryba yra pašvęsta 
ir įjungta J Kristaus Karalystę. Tačiau kas 
savo kūriniuose prasilenkė su Dievu, tas 
tegrįžta atgal ir tepaieško praėjusiojo Vieš
paties, nes tolimesnis tokio žmogaus kelias 
bus tik klydinėjimas mirties paunksmėje. 
Argi kultūra neprivalo savo kūriniuose ap
reikšti Dievo? Ar ji gali būti pilnai tauti
nė, jeigu ji nepastebi šito pagrindinio 
bruožo ir jo nepaiso? Krikščioniškosios 
tautos kultūra taip pat turi būti k r i k š- 
čioniška. Tik tada ji bus ir tikrai tau
tinė. Kas savo kūryboje išduoda Krikščio
nybę, tas tuo pačiu išduoda ir Lietuvybę. 
Jau penki šimtai su viršum metų, kai mūsų 
Tauta yra atgimusi iš vandens ir Šventosios 
Dvasios. To mes niekados negalime pamirš
ti Pijus XII įsakmiai įspėja, kad reikia bū
ti ištikimiems krikščioniškosios kultūros pa
veldėjimui ir vyriškai ją ginti prieš visas 
bedieviškas ir nekrikščioniškas sroves. Šita 
ištikimybė negali būti paaukota jokiai lai
kinei naudai ir jokiai politinei kombinaci
jai (plg. Ansprachen, 144 p.). Tikėkime, kad 
šitas popiežiaus įspėjimas ras atgarsio vi
lų garbingų mūsų kultūrininkų širdyse ir 
kad savo kuriniuose visur ir visados užleis 
prideramą vietą krikščioniškajai mūsų Tau
tos dvasiai. - .

Žmogus, būdamas sudėtas iš kūno ir sie
los, reikalauja ne tik dvasinių idėjų bei

principų, bet ir maisto, ir drabužio, Ir bu
to, ir poilsio, ir įvairių kitų medžiaginių da
lykų. Kai kūnas alksta, kai jis menkai ap
saugotas nuo šalčio ar lietaus, kai yra pri
verstas gyventi sunkiose sąlygose, tuomet 
ir dvasia nepajėgia išskleisti savo galių. 
Dėl to žmogui ir yra duota „prigimties tei
sė naudotis žemės gėrybėmis, kurios yra 
ankštai susijusios su žmogaus asmenybės 
kilnumu ir su jos teisėmis. Savo įtaka šios 
gėrybės .teikia žmogui regimą pagrindą, tu- 
rintĮOlabai didelės reikšmės jo dorinėms pa
reigoms atlikti” (Pijus XII, Reden uud En- 
zykliken, 192 p.).

Visų tad laikų visuomenėje šalia valstybi
nių ir kultūrinių pastangų esama ir eko
nominių. Taip yra buvę visur, taip bu
vo ir mūsų Tautoje. Šios dienos tad sukak
tis, yra ne tik mūsų valstybinių ar kultūri
nių, bet ir ekonominių darbų šventė. Gra- 
'žiai pražydusios mūsų sodybos, išaugę 
miestai, fabrikai ir dirbtuvės, prekybso įs
taigos ir bankai — vis tai buvo ženklai, 
kad mes uoliai stengėmės kurti savai Tau
tai tokių medžiaginių sąlygų, kuriose ji,' 
neslėgiaraa skurdo, galėtų spręsti didžiąsias 
mokslo problemas, kurti nežlungančių meno 
kūrinių ir garbinti Viešpatį Dievą'. Šių są
lygų dėka mes galėjome išlaikyti savo vals
tybės laisvę ir pakelti lietuviškąją kultūrą 
ligi dabartinio jos aukščio.

Vis dėlto turtas yra dar labiau žemiškas 
dalykas, negu valstybė ar kultūra. Todėl ir 
paklysta jis lengviau, negu kas kitas. Atsi
dūręs nuodėmingo žmogaus rankose, jis pa
miršta tikrąjį savo paskyrimą ir virsta tik 
priemone arba malonumams ieškoti arba 
žmogui pavergti. Pastarieji laikai kaip tik 
ir buvo tokių turto paklydimų amžius. Tur
tas tapo įrankiu ne dvasiai skleisti, bet kū
nui erzinti ir lepinti. Gausūs ir skanūs val
giai, išradingi gėrimai, madnūs drabužiai, 
ištaigingi butai, patogios susisiekimo prie
monės nevieną kartą tarnavo nuodėmei ir 
pažeidė dorinius principus. Didieji pasaulio 
miestai, kuriuose turto buvo gausiausia su
sitelkę, virto ne dvasios šventovėmis, bet kū
no smagurių vietomis, atmestinomis Vieš

Vasario 20 d. paskutinis terminas
Vasario 20 d. paskutinis terminas

Lietuvių Meno Parodos Amerikoje rei
kalais gauta daug užklausimų į kuriuos no
riu atsakyti viešai.

1. Kviečiami dalyvauti visi tremties lie
tuviai, kurie dirba, yra padirbę arba turi 
atsivežę iš Lietuvos dailės, dailiųjų amatų 
ir tautodailės vertingų eksponatų. Paroda 
vaizduos lietuvių meną tremty (dailieji 
amatai), bet geresniam pavaizdavimui iš 
kur būtent tokie motyvai ir spalvos atsira
do mūsų dabar gaminamuose gaminiuose, 
keramikoj bei drožiniuose, šalia to bus ir 
mūsų tautodailė, atsivežtoji iš Lietuvos.

Todėl kiekvienas pavienis DP, organiza
cijos, studijos ir dirbtuvės gali ir turi pri
sidėti prie šios pirmosios Lietuvių Meno 
Parodos Amerikoje pasisekimo.

Kas" turi gražią juostą, pirštines, rank
šluostį, kilimėlį, lovadengtę, staltiesę ar ta
kelį, kreipkitės į savo stovyklos komitetą, 
užpildykite jau anksčiau skelbus reikalavi
mus ir reikalaukite, kad iki vasario 20 die
nos būtų persiųsta Į Hanau, Lambdystr. 84, 
LMPA Reikalų Vedėjo Vyt. Pagirio vardu.

Stovyklų Komitetai, Meno Vadovai pra
šomi sudaryti visas sąlygas, kad surinkti 
galimai daugiau eksponatų ir juos iki š. m. 
vasario 20 d. persiųsti virš minėtu adresu. 
Pervežimui į vietą geriausiai komandiruoti 
žmogų, tada bus tikra, kad eksponatai pa
sieks vietą ir bus pristatyti laiku. Jeigu kas 
turi, gali ir nori savo eksponatus parduoti, 
būtinai pažymi kainą doleriais. Esami tikri, 
kad norinčių iš parodos šį bei tą įsigyti 
bus daug, todėl prašome apsigalvoti ir 
duodant parodan eksponatus apie tai bū
tinai pažymėti ir užrašyti kainą.

Lietuvių Meno Parodos Komitetas atsi
skaitys už parduotus eksponatus, šiandien 
galime taip atsakyti..

Šiai pąrodai Įgyvendinti Amerikoje bus 
sudarytas komitetas, kuris visą laiką būda
mas glaudžiame kontakte su mumis, praneš 
parduotų eksfumatų kiekį. Mes savo keliu 
atsiklausime savininko ir pinigai bus iš
mokėti autoriaus įgaliotam asmeniui Ame
rikoje arba savininkui pageidaujant, už do
lerius nupirkta ir persiųsta Vokietijon tiek 
ir tiek prekių. Tie gi eksjx>natų savininkai, 
kurie savo eksponatų nenorės parduoti, turi 
būtinai pažymėti be savo adreso, dar adresą 
žmogaus arba organizacijos, kur eksjjona- 
tas gali būti atiduotas, jeigu savininko čia 
Vokietijoje nebebūtų.

3. Jury Komisijai kviečiami šie dailinin
kai: P. Augius, V. K. Jonynas, V. Petra
vičius, A. Tamošaitis, A. Valeška, V. Viz
girda ir L. Vilimas. Jury komisija renkasi 
Hanau a. M., Lamboystr. 84, LTB būsti
nėje, š. m. vasario 22 dieną, 10 vai.

4. Katalogui medžiaga buvo prašoma 
siųsti iki vasario 10 d. dėl to, kad kata
logo redaktoriai galėtų susipažinti su me
džiaga, paruošti maketą ir tik Jury Komi
sijai galutinai priėmus darbus bus sudaryta 
ir galutinė redakcija. Todėl pavėlavusieji 
minėtą medžiagą gali pristatyti iki vasario 
20 dienos į Hanau.

Tiek dėl pasikartojančių užklausimų.
Dabar bendrai dėl parodos.
Šia proga išleidžiamas leidinys-katalogas 

su 8 spalvotomis ir 53 nespalvotomis kli
šėmis. 1000 .egz. šio leidinio bus paskirta 
visiems tiems asmenims, kurie savo darbu

paties akyse, kaip senovės Sodoma. Ar 
nuostabu, kad ant daugelio jų jau yra nu
kritusi ugnis iš dangaus?

Netikęs turto paskirstymas perskėlė nau
jųjų laikų tautas į du vienas su kitu kovo
jančius luomus: turtinguosius ir beturčius. 
Naujoji ekonominė santvarka pasidarė verta 
Paskutiniojo Teismo ištarmės. Ji nevalgy
dino alkanojo, nugirdė trokštančiojo, nepri
dengė nuogojo, neaplankė kalinamojo ir li
gonio. Joje nebuvo Gailestingojo Samari- 
jiečio. Ji beveik nieko nepadarė mažiau- 
siesiems Kristaus broliams. Ji nepažino nei 
meilės nei teisingumo. Pijaus XII žodžiais 
tariant, ji „negarbingai ir pažeminančiai 
išnaudojo asmenį bei gamtą. Ji sukūrė iš 
vienos pusės liūdną ir baisų skurdą, iš ki
tos — nepaprastą ir provokuojančią gerovę. 
Ji sukėlė nenumaldomus grūmojimus tarp 
išrinktųjų ir skurdeivų. Šios pasėkos, po
piežiaus teigimu, yra nepaskutinė priežas
tis, atvedusi pasaulį ligi šiandieninės neiš
matuojamos katastrofos” (Ansprachen, 120 
p.).

Mūsų Tėvynėje šitie turto iškrypimai ne
buvo toki dideli ir dar nesišaukė dangaus 
keršto. Vis dėlto jau ir pas mus buvo pa
stebėtas turtą valdančiųjų žmonių širdies 
kietumas, artimo meilės paneigimas, krikš
čioniškosios dorovės dėsnių laužymas ir 
bendrosios gerovės nepaisymas. Turtas tel
kėsi miestuos, o kaimiečiai ir darbininkai 
buvo bepradedą skursti. Socialinė mūsų san
tvarka dar nepatenkino krikščioniškųjų rei
kalavimų. Šios tad dienos šventė prabyla ir 
į mūsų Tautos ekonominius veikėjus. Ji 
kviečia juos peržiūrėti ankstesnius savo 
žingsnius ir niekados ateityje nebepamiršti 
principo, kad „prigimtas bei esminis že
miškųjų gėrybių paskyrimas yra tarnauti 
dvasios gyvenimui ir aukštesniam kultūri
niam, doriniam ir religiniam tobulėjimui” 
(Pijus XII, Ansprachen, 121 p.). Pašvenčia
moji Visagalio Dievo ranka turi ateityje pa
žymėti ir mūsų turto šaltinius ir jo paskir
stymą visuomenėje.

Broliai ir Sesės Kristuje!' Visi garbingi 
bei kilnūs mūsų rūpesčiai — valstybiniai,

bei eksponatais prisidės prie parodos su
ruošimo. LMPA Komitetas su antspaudu ir 
įrašu kiekvienam įteiks. Tuo bus įamžintas 
kiekvieno dalyvavimas šiame žygy ir sykiu 
moralinis atlyginimas.

Kas iš mūsų tokio!, vertingo dokumento 
nenorės turėti?

Todėl dar kartą prašome visus lietuvius, 
nieko nelaukiant prisidėti prie šio žygio. 
Mes esame pirmoji tauta, kuriuos tremti
niai, gyvendami skurdžiuose barakuose, iš
griautose kareivinėse, parodys Amerikai 
savo pasiekimus ir tenelieka nė vieno, ku
ris kuom nors nebūtų prie šios parodos 
įgyvendinimo prisidėjęs. Laiko nedaug, bet 
jo Užteks, kad nieko nelaukiant atiduoti sa
vo turimus eksponatus ir pervežti į Ha
nau. Nuo mūsų visų reikalo, supratimo ir 
pareigos priklausys šio žygio pasisekimas.

Liudas Vilimas
Lietuvių Meno Parodos Amerikoje Komisaras

i i: :
Mūsų skaitytojams

Ryšium su laikraščio formato pa- 
: keitimu, buvo jaučiamas iki šiol bu- ■

vusio „Minties“ antgalvio nepritai- 
komumas. Komisija tinkamam ant-

: galviui parinkti ir pritaikinti, nu-
j sprendė, naujo antgalvio perinkti,

nes tinkamiausias iš jų yra buv. 
„Minties“ dienraščio antgalvis, kurį

Į piešė dail. A1 f. D o e i u s. Šis ant- 
: galvis yra techniškai pritaikytąs 
j dabartiniam formatui ir ateity bus 
j naudojamas.

Gražiu sutapimu, minint „Minčiai“ 
savo sukaktuves, pavyko patobulinti 
laikraščio informacinę pusę, įren- j 
giant Helio žinių priėmimo bevielį j 
aparatą, kurio pagalba redakcija ga
lės skubiai ir tiksliai perduoti savo 
skaitytojams žinias. Šis aparatas, 
kuris dieną ir naktį perduoda ži
nias iš viso pasaulio, pašalins iki 
šiol pasitaikantį informacijos vėla-

Į vimą, nes žinios gaunamos pirmiau, 
j negu jos skelbiamos per radiją.
j Tenka pažymėti, kad Heilo apa-
• ratas yra paskutinis šios rūšies iš

radimas, ir „Minčiai“ teko pirmąja!
i iš DP spaudos jį įsirengti.
j Sekantis „Minties” Nr. išeis ketvir- 
į tadienį, vasario mėn. 19 d.

' Redakcija. 

kultūriniai ir ekonominiai — pasiliktų ne
atbaigti ir net nevertingi, jeigu jie nesusi
telktų aplinkui vieną vienintelį didįjį mūsų 
rūpestį — Dievą. Dievas yra centras, ap
linkui kurį turi suktis visi mūsų sumanymai 
planai ir veiksmai. Jeigu mes tikime, kad 
Dievas yra, tai negalim mąstyti ir gyventi 
taip, tarsi Jo nebūtų, ši tiesa tinka ne tik 
mums kiekvienam skyrium, bet ir visai mū
sų Tautai. Lietuva yra krikščioniška šalis. 
Šventuoju Krikštu ji yra Įjungta į atpirkto
sios žmonijos bendruomenę, kurios Galva 
yra Kristus ir kurios gyvybės šaltinis yra 
Šventoji Dvasia. Ji tad negali gyventi tai, 
tarsi dieviškoji Atpirkimo malonė būtų jos 
nepalietusi. Kelio atgal , stabmeldybę-mūsų 
Tautai nebėra. Stabmelde ji virsti negali, ji 
gali virsti tik atkritėle.

Deja, mano broliai, tokių atkritimo ženk
lų mes vis dėlto turėjome. Religijos pagrin
dų griovimas netikro mokslo vardu; noras 
išstumti Bažnyčią iš viešojo gyvenimo poli
tikos vardu; piktažodžiaujantis dvasiškių 
puolimas; ateistinės literatūros platinimas; 
mėginimas griauti krikščioniškosios doro
vės principus šeimoje, auklėjime ir viešuose 
papročiuose — buvo tiesioginės ar netiesio
ginės priemonės, stumti Dievui iš mūsų 
Tautos. Ir kažin ar ne dėl to mus ištiko 
bedieviškos tautos ranka, .atvėrusi mūsų 
akis ir parodžiusi visą nudievintos visuome
nės baisumą? Šio reginio akivaizdoje dau
gelis mūsų rado kelią į Viešpaties namus, 
kuriuos anksčiau buvo niekinę. , Daugelis 
slapta mokė savo vaikus religijos, kurią 
anksčiau buvo reikalavę pašalinti iš mokyk
los. Daugelis tuokėsi bažnyčioje, skubėdami 
užbėgti už akių įvedamai civilinei metrika
cijai, dėl kurios anksčiau buvo taip atkak
liai kovoję. Mums visiems pasidarė aišku, 
kokios reikšmės Dievas ir Jo Bažnyčia turi 
Lietuvių Tautai.

štai kodėl ir šiandien iš visų mūsų pra
eities darbų reikia ypatingai pabrėžti tuos, 
kurie buvo skirti Dievo' Karalystei kurti. 
Religinės pastangos yra pačios kilniausios 
ir pačios vertingiausios, nes jos įprasmina 
visas kitas. Mūsų bažnytinė santvarka; mū

Prieš pat laikraščio išleidimą gautas šis . .
licenzijuotų. DP laikraščių .sąjungos svei- , . z ■
kinimas:

Licenzijuotų leidėjų sąjunga linki MINČIAI 400 numerio nr. ir dvejų metų 
sukakties proga geriausios sėkmės ir tolesniame darbe lietuvių tautos labui 
tremtyje. Orests Berlings.

NA ETOM OKANCIVAJEM
*• Mat buvo Just ir vokiečių okupacijos 

metu. Jei norėtute juos vieną nuo antro 
atskirti, žiūrėkit spalvos: „Viens raudo- 
nas kaip šėtonas, kitas rudas kaip šuva“. 
Šįsyk kalbama apie LTSR aukščiausios 
tarybos Justą arba Justą Nr. 1.

Čia pranešėjo nuoširdus komplimen- 
tas nacionalsocializmui tur būt, išsprūdo 
atsiminus Molotovo-Ribbentropo sutartį 
iš 1939 m. rugpiūčio 23 d. Tai tikroji da
bartinės politinės emigracijos kilimo prieš 
žastis ir data.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS . . .
\ (Atkelta iš 6 psl.) 

kad materialinių gėrybių' kūrėjas sudaro 
pagrindą humanitarinei sričiai bujoti.. Di
dieji mecenatai ir meno bei kultūros rė
mėjai atsirado tik po to, kai jie buvo su
kaupę pas save materialinių vertybių, kie
no nors sukurtų, o tais laikais jas kūrė 
pilkieji žmonės.

Švęsdami 30 metų džiaugsmo ir skausmo 
šventę privalome atsiminti kiekvienas Lie
tuvos valstybės ir tautos ekonominio ir kul
tūrinio gyvenimo pagrindinius šaltinius ir 
atiduoti atitinkamą pagarbą tiems, kurie 
stovėjo prie tų pagrindų tiesioginės kūry
bos ir kurie dabar neša tą patį jungą, pa
jungti svetimiems tarnauti.

Dipl. agr. A. Musteikis.

7
(Atkelta iš 8 pusi.)

Mes einame patį tiesųjį kelią, —
dar džiugiau, kad tai norom nenorom 

turi kbnstatuoti patys mūsų priešai. Prieš 
porą savaičių vienoje lietuviams DP ra
dijo valandėlėje bevardis Maskvos ^prane
šėjas perskaitė kominformo suredaguotą 
nuomonę apie lietuvių tremtinių spaudą 
Vakaruose. Nėra reikalo kartoti visi jo ar
gumentai, išteks vieno jo sakinio:

„DP spauda vakarų Vokietijoje yra di
džiausias tarybinės santvarkos priešas“.

Pabaigai norėtųsi už gera (niekas taip 
lietuvio tremtinio žurnalisto nepaguodžia, 
kaip Tėvynės priešų apmaudas ir pyktis, 
nukreipti prieš laisvą spaudos žodį) geru 
atsiteisti. Negi LKP (b) CK jau nebeturi 
paskaitančio lietuvio. Dabartinis turėtų 
gauti atostogų ir pramokti skaityti. Vargs
ta, vabalėlis, švebelduoja kaip .kurkinas 
dilgėse. Na ką gi, juk ne gimtoji kalba 
(jis lietuvis iš VKP (b) paskyrimo). Tikė
kite mums, tokios valandėlės tikro hu
moro kaušas. Sakysime, tokie du gražu
mėliai:

1. „Žiugžda kalbėjo polytiniais . klau
simais.“ Kyla klausimas: kuriais reikalais 
kalba „sveikatos“ ministras? ar ne politi
niais?

2. „Dr. Paleckis yra žinomas gyvenimo 
kovos banditas“ (tur būt, turėjo būti: ban
dytas).

O tą valandėlę, kur klausytojams pri
statyta DP spauda, buvo užbaigta šitaip: 
„Jūs girdėjot paskutinieji žinių“. Iškart 
žmogus pagalvojai, negi pranešėjas jau 
bus likviduotas? Bet čia pat atsiliepė jo 
šeimininko balsas: „Na etom akančivaem“. 
Ypač tai tinka po pranešėjo garantijų, 
kad „Lietuvoje tvarkosi lietuvis: ką nori 
daro, ką nori skaito“ ir 1.1. Akivaizdus tei
gimo įrodymas.

Žinoma, mums juokinga, kai Maskvos 
radiofone girdim lietuvių kalbos diktuotą 
rusams arba tikriau tariant — rusų dik
tuotą lietuvių kalba. Bet, gal būt jus, po
nai iš VKP (b) ir LKP (b), mūsų juokas 
erzina? Tad kam duodat pagrindo? An
tra grįžus, visos kominformo pastangos iš
kreipti politinę emigraciją iš kovos kelio 
už Lietuvą yra ... be pagrindo, arba, 
kaip vienas P. Cvirkos romano veikėjas 
mėgdavo sakyti — „Joukų darbs“ . . .

* Čia tai man iki šiol neaišku: ar per 
pulkininką Urboną ar per kapitoną Ur- 
borią?

sų vyskupai, kunigai ir tikintieji; mūsų vie- 
nuolijos, brolijos ir religinės organizacijos^ 
mūsų religinė spauda; mūsų pamaldos, šven- 
lės ir religiniai papročiai; galop visas ka- 
talikiškasis mūsų vjeikimas gilino Dievo są
monę mūsų tautiečiuose ir ruošė jų širdis 
dieviškajam Žodžiui. Tiesa, Ir šioje srityje 
dar daug ko stigo. Ir religiniuose savo dar
buose mes pasilikome žmonės, su savo silp
nybėmis ir ydomis. Tačiau šios sukakties 
dieną galime pasidžiaugti religiniais trisde
šimties metų laimėjimais ir gilią pagarbą 
pareikšti visiems mūsų apaštalams, kurie 
mums nesiliovė skelbę Dievą. Jų pastangos 
ateityje turi dar labiau sustiprėti, rasti kuo 
daugiausia pritarimo ir paramos, kad mes 
visi susitelktume aplinkui Viešpatį ir kad Jis 
taptų Didžiąją Gaire visam tolimesniath 
keliui.

Trisdešimties metų mūsų valstybės kelias 
rodo, kiek daug mes įstengėme sukurti, ko
kių didelių kliūčių nugalėjome ir kokių 
sunkių pavojų išvengėme. Tuomet mums 
netrūko ryžties ir dvasios jėgos.* Neturi jos 
trūkti nė dabar. Neapsipraskime su mintie 
tni, kad jau esame pasmerkti amžinai kla
joti pasaulyje! Nepasiduokime per grei- 
tai dar nematomų pavojų baimei! Palaiky
kime ir stiprinkime tremtyje sukurtas lietu
viškąsias institucijas! Padėkime jaunimui la
vintis mūsų mokyklose ir universitetuose! 
Neapleiskime kultūrinių mūsų pareigų laik
raščiams, organizacijoms, mokslo ir meno 
įstaigoms! Dievas'budi viršum mūsų ir ste
bi mūsų žingsnius. Jis žino, kada ateis die
na, kurią Jis lieps mums pakilti ir grįžti į 
senąją savo tėvų žemę. Jeigu tik mūsų šir
dys bus atviros Jo žodžiui ir Jo valiai, Jis 
išklausys mūsų maldų ir išvaduos mus ii 
šios skaudžios nelaimės, kaip išvadavo iš 
nuodėmės visą žmoniją per savo Sūnų Jė
zų Kristų, visų mūsų Vienintelį ir Tikrąjį 
Gelbėtoją. Amen!

KANAUNINKAS FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams Vokietijoje ir 

Austrijoje
Kirchheim-Teck, 1948 metų vasario 16 dieną

Anglijofe gyvenantiems lietuviams
Pranešame, kad nuo š. m. vasario 

1 d. atsidarė Anglijoje „Minties” 
atstovybė, kurios adresas toks: F. 
Neveravičius, 13, College st, Leices
ter, England. Visi gyveną Anglijoje 
lietuviai, norintieji užsiprenumeruoti 
„Mintį”, ar pratęsti prenumeratą, 
nuo vasario 1 d. kreipiasi į mūsų at
stovą p. F. Neveravičių. Prenumera
tos kaina 1 mėn. — 3 šilingai, 3 mėn. 
— 9 šilingai.

Nuo šiol „Minties” administracija' 
naujų prenumeratų Anglijoje gyve
nantiems lietuviams nepriima ir at
siųstus pinigus grąžins siuntėjams.

„Mintis”.
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MINTIS 1948 D. 14.

Audros paukščių sukaktuvės
Dievas neapleidžia smilgos, vabalų, 
Nei 'benamio paukščio, ištikto audrų, 
Neapleis ir mūsų tėviškės mažos, — 
Nes už josios laisvę sūnūs jos kovos! 
(Posmas iš Lietuvos partizanų dainų 
1947 metais).

Kadaise žmonės pagalbos telaukdavo ir 
jos tesitikėdavo tik iš vieno Dievo, niūsų 
visų aukštybių Viešpaties. Vėliau, kai žmo
nija pragudrėjo ir sužemiškėjo, daugelis 
ėmė suprasti ir skleisti kitą šūki: „Padėk 
sau pačiam, tai ir Dievas padės”. Gi pa
čiais naujaisiais laikais šis taurus šūkis ta
po sumodernintas dar realistiškiau: „Padėk 
pirmiau pats sau, tai ir Amerika tau pa
dės”.

Si išminties gradacija, be abejonės, dau
giau ar mažiau yra paremta karčiu patyri
mu. Daug ji kaštavo kenčiančiai žmonijai, 
belaukiančiai paguodos ir pagalbos čia iš 
vieno, ten vėl iš kito šaltinio.

Mes juk irgi taip jau laukiame paguodos 
ir pagalbos! Akys pražiūrėtos, ausų mem
brana snsprogusi, ir puspadžiai nuo ilgo 
stovėjimo jan kiūra. O pastaraisiais laikais, 
išskyrus bene BALFO senų drabužių siun
tas, kurių prisiderinimas, beje ypač mote
rims pailgėjusių suknelių epochoje yra taip 
drastiškai pasunkėjęs, — gali sakyt, apčiuo
piamos pagalbos kaip ir iš niekur nebe
ateina. Ach, moralinės pagalbos, tai jau vėl 
gali sakyt, svietas mums vis mažiau tegai
li. Ką čia kalbėti, — už gerą muskulą net 
per plačiausius vandenynus kelionę apmoka.

Sklidina šių patyrimų taurė mūsų tautos 
skeveldras užsieniuose, pagaliau, vieną die
ną išmokys suprasti, kad pagalba galiausiai 
nebeateis nei iš Amerikos, nei iš demokra
tijos, nei iš fašizmo, nei iš paties Dievo, — 
jeigu pirmiau nebepajėgsime nieku sau pa
tys padėti. Kol dar nenuplikome, galime 
rautis vienas kitam nuo pakaušių paskuti
nius plaukus ir dėl idėjų, ir dėl doktrinų, ir 
dėl partijų, ir dėl Chicagos filantropo tau
tiečio truputi prakiurusių kelnių. Dėl to 
nepasidarome nei turtingesni, nei galinges
ni, ne) Jębai jau daug išmintingesni. Tei
sybė, yra būdų laimėti „daugumą” kurioje 
nors stovykloje ar kolonijoje. Galima šias 

Antanas Rūkas,
rašytojas, artimas MINTIES bendradarbis.

, Penčylos piešinys.
Robinzono salas net suvereniškai pavaldy- 
ti, pavadovauti. Bet šisai imperializmas nė 
per centimetrą nepriartina prie tų tikslų, 
kurie surašomi į programas, nei prie tų 
Nemuno • uosto išbudavojimo planų/ kurie 
braižomi išmintiguose biuleteniuose.

Lietuvos miškų gyventojai, kurių vieną 
kitą dainelę atsitiktinai man pavyko gauti 
užrašytą, šią problemą ne tik poetiškiau, 
bet dar ir realiau už mus išsprendė. Ir už 
tat miško poetas .priėjo vienintelę išvadą: 
Dievas neapleis mūsų tėviškės mažos, — 
bnes už josios laisvą sūnūs jos kovos”...

Ir tai dainuoja tūkstančiai!
*

„Tai daugiau, nei kunigaikštiška data ...” 
t— skaičiau savo prietelio Kazio Škirpos ra
šinyje, kurį man teko persiųsti į šį jubi
liejinį numerį.

O, daugiau, tikrai daugiau! Tokių datų 
kaip šiandien minimoji, mūsų tautos isto
rija maža teturi. Ir jei mums nebūtų tų nu
trūkusių senovės prisiminimų, kaip jų nu
trūkimo ar iš viso net pačios istorijos nėra 
kai kurioms kitoms tautoms, — tai ši data 
būtų mums svarbiausia. Tautos, kurios nie
kad neprarado savo nepriklausomybės, — 
bet tokių tautų maža, — turi tik vieną svar
biausią datą, tą, kada jos tapo valstybėmis. 
Bet šitos datos jos dažniausiai nė nebeatsi
mena. Pasakykite tiksliai Kinijos valstybi
nės nepriklausomybės paskelbimo datą? Aš 
io nežinau ir Jokiame vadovėlyje nesuradau.

Bet vis dėlto būtų drovu 16 Vasario lai
kyti pačia svarbiausia mūsų tautos istori
jos data. Karaliaus Mindaugo apsivainika- 
,vintas, — juk ne mažesnė, o gal ir pati svar
biausioji mūsų tautos valstybinės istorijos 
'data. O Mažvydo katekizmo išleidimas, — 
ftrgi ne patį svarbiausioji mūsų tautos dva-
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sinės ir kultūrinės istorijos data, nes juk 
be šitų datų ir tautos ir imperijos greit ap- 
sineša storomis dulkėmis nebeskaitomų met
raščių ir kronikų archyvuose. O Lietuvos 
Statutas, visos jo trys laidos, — argi tai ne 
svarbiausios mūsų juridinio ir socialinio gy
venimo kūrybos datos, be kurių neišaugtų 
jokia patvaresnė civilizacija ..

Gal dar kaiką būsiu ir pamiršęs, — mat, 
ne specialistas esmi, kaip dabar tremtyje 
sakoma. Juk tiek daug būta kunigaikščių ir 
jų garsių žygių. Ir karalių tiek daug turė
ta, nors su visais jais, po Mindaugo seku
siais, jau tekdavo perpus su pietų kaimy
nais dalintis. Vienas karalius, žiūrėk, savo 
širdį palikdavo Vilniuje, o galvą ir žmoną 
laikė Krokuvoje. Gi kito širdis skystėdavo 
Krokuvoje, ir labai jau aukštai keldavo gal
vą trupučiuką Lietuvon atvykdamas. O bū
ta ir tokių, kurie nei širdies, nei galvos ne
turėjo..,

Už tas visas kunigaikštiškas ir karališkas 
datas 16 Vasario, be abejonės, yra reikšmin
gesnė, jei ją šiandien ir ne specialistai pri
simena. Kiekvienas lietuvis ją žino. Net ir 
dažnas dešimties metų vaikas, o jam tai jau 
tikra istorija ir dargi gana sena... Jam JI 
romantika, svajonė, pasaka, priimama be 
gaižios jos vėlesnį gyvenimą sekusios kriti
kos. Ir nepamirškime, kad dar po trisde
šimts metų visa mūsų tauta jau daugiausia 
susidės iš tų' dešimtamečių ir dar jaunes
nių vaikų. Ar tik jie nepradės primiršti 16 
Vasario, ypač jei naujos datos dar bus vėl 
įrašytos istorijon tos jaunosios ir dabar jau 
kovojančios tautos krauju? Laikas susido
mėti visiems tiems, kurie tariasi istoriją ra
šą tik parkeriais, memorandumais ar peti
cijomis.

Memorialistai pasakoja, kad 1918 metų 
Vasario 16-ji diena Vilniuje buvo niūri, 
ūkanota, sujukusi, stačiai netinkama tokiai 
svaf-biai ir iškilmingai progai. Mes dauge
lis, tada jau užgimę ar dar nė neužgimę, negi 
atsiminsime tų akimirksnių orą. Bet anoji 
atmosfera labai simboliška dabarties die
noms. Ir tai šiandien daro 16-ją Vasario 
mums vėl gerai suprantamą. Jei keliolika 
vyrų, aną aktą pasirašydami, tada tikėjo 
Lietuvos prišikėlimu, tai šiandien tūkstan
čiai Lietuvos vyrų ir merginų krauju ra
šosi naują aktą, tikrai dar labiau tikėdami 
ir pavyzdžiu įrodydami, kad ši laisvės ko
va, šis tautos sąmoningumas ir atkaklumas 
pasibaigs laimėjimu.

Juk *Jie ne vieni. Daug milijonų rytų ir 
centro Europos tautų trokšta aušros iš da
bartinės nakties santėmio. Jų norai ir pasi
ryžimai bendri. Jei jie galės ir mokės vie
ni kitiems padėti, tai, tariant minėtu mo
derniniu šūkiu, ir Amerika jiems padės. 
Viešpaties Dievo jau nė neminint, jeigu jis 
dar nepamiršo, kad kova su šėtonu vis dėl
to yra-gana precizuotai įtraukta j Šventojo 
Rašto programą.

*

Ak, tos akimirkos ir ta visa mūsų kro
nika!

Bet tai jau nukryptume į kitą jubiliejų, į 
tą mūsų bendrą namelį, į „Minties” laik
raščio bakūžę. Juk ji dar kūdikėlis, vos dvie
jų metų,, dar vos iš vystyklų atsistoja, o 
juk tokiam amžiuj vystykluos nekartą šis tas 
pasilieka ir be blogos krykštaujančio su
tvėrimėlio valios...

Bet ir ji jubiliatas, ir ji savo jubiliejų 
švenčia. O, kaip man dažnai baugu dėf tų 
jubiliejų! Mūsų spaudoje pastaraisiais me
tai tiek daug jų švenčiama, — net baudžia
vos ir vergijos įvedimo jubiliejai (tikrai, o 
Viešpatie!...) — jog dažnai imu ilgėtis 
aprašymo tokių mūsų tautos dabarties dar
bų, kurie galėtų sudaryti nors šiokį tokį ju- 
biliejuką ateičiai.

Gi tos mūsų akimirkos, tie meilės šyps
niai, tie broliškų širdžių virpesiai, iš vi
sur susibėgantieji į šį puslapį, tos mūsų 
būtovės greit ir nerūpestingai palietos ak-

Dail. J. Penčyla 
Karikatūristas, MINTIES bendradarbis, 

tvarkė Šio numerio meninę pusę
Autošaržas, 

varėlės, vieniems gal atnešančios juoką ir 
džiaugsmą, kitiems pipirą ir tulžį, — jos 
visos dar taip jaunos, staiga sušvintaričios 
ir vėl pranykstančios, kad joms niekad nė 
nesvajoti apie amžinybę, o tuo mažiau apie 
jubiliejų. Jei jau ligi to daeitų, tai mūsų 
akimirkos tuoj amžių užuolharštin prasmeg
tų. Ir mums nieko kito nebeliktų, kaip vėl 
pradėti rašyti vienam „Lietuvos Aido”, ki
tam „Lietuvos Žinių”, trečiam „XX Am
žiaus”, o ketvirtam ir „10 Centų” tradici
nius gelžbetoninius „vedamuosius”...

Bronys Raila, 
tremties dienas leidžiąs Paryžiuje. Akty
vus publicistas, artimas MINTIES bendra
darbis, „Akimirksnių kronikos” iniciatorius.

Penčylos piešinys.
Mes norėjome, nesivaržydami su - daili

ninkais, daugiau mūsų lietuviško gyvenimo 
nuoširdžių piešinių. Gal mums dažnai ne 
pavyksta, kaip ir visiems šaržistams, kari
katūristams, o taip pat ir labai rimtų por
tretų piešėjams. Kartais , dėl gabumo stokos, 
dėl uždžiūvusio teptuko (jis tada rėžia drd- 
bę), o kartais gal ir dėl to, kad nupieštasis 
tyčia neatpažįsta piešinio ir baisiai pikti
nasi, esą jo bruožai biauriai iškraipyti.

Toks jau mūsų likimas, bet mes norime 
gyvybės ir gyvenimo. Mes trokštame lietu
viško gyvenimo akvarelių, piešinių, šaržų, 
o kartais, ko nors, kaip Mateikos „Žalgirio 
mūšis”, arba vieną kitą' allegro iš M. K. 
Čiurlionio. Tai lyg nesuderinama, bet kai 
pažiūri kad ir iš diletantiško K. Šimonio 
pilies bokšto, tai taip miglų ratais ir išsi
tiesia ta lietuviškoji fizinė ir dvasinė buitis.

*
Aš manau, kad mūsų gyvenimas čia, kaip 

sakote tremtyje, sudaro tik mažas visos lie
tuviškos buities skeveldras. Nejaugi kam at
rodytų, kad tai jau didelis ir visas lietuviš
kas gyvenimas, kuris verda, kunkuliuoja, 
garuoja Weilheimo, Memmingeno, Sfadės, 
Biberacho, Augsburgo, Schw. Gmūndo ir 
kitų žymių lietuviškų tremties tvirtovių ir 
pilių kuorais? Ak, brolužiai, jokioje trem
tyje „Mažosios Lietuvos” nesukūrėm ir ne- 
sukursim, — jau vien dėl to, kad ir Mažoji 
Lietuva liko tarp Karaliaučiaus, Pilkalnio 
ir Nimerzatės. Lietuviškas gyvenimas tebe
liko platesnis ir turtingesnis, jis nėra iš
emigravęs, ir būtų siaubas, jei jis visas 
būtų išsitrėmęs. Dažnas ilgimės tėviškės 
atodūsių, bet dažnas jų ir nebegirdime, — 
dėl nevilties, dėl sutemusių horizontų, dėl 
chimerų, dėl vaikiškų iliuzijų ar dėl tos vi
sos grakščiai ritieriškos donkichoterijos.

Ir vėl kai pasklaidau Lietuvos partizanų 
dainas, man rodos, kad miško poetas kai 
kuriuos žodžius parašė galvodamas \ apie 
mus. Gal būt, pasiguldęs šautuvą prie šono, 
mirkydamas plunksną šovinio tūtelėn su
piliau rašalan, jis išvedžiojo šitokius žo
džius savo kovos broliams niūniuoti: — 
Kam liūdnai dainuoji tu gegužės rytą 
Vienumoj tarp paukščių ošiančiam šile? 
Kam prispaustos rožės prie širdies nuvyto, 
Savo liūdnoj dainoj kam mini mane?...

Gal perdaug prilijo tau žiedų į sielą, 
Nerimas gal beldžias gūdžioj vienumoj? 
Gal kaip audros paukščiui tau gyvent ne

miela
Be kovų už laisvę, be kovų audroj?...

Trisdešimt metų sukako nuo kai kurių 
istorinių datų, valstybinių aktų sudarymo. 
Jie buvo išbandyti, jie pasiteisino. Ir trem
ties lietuvis, rodos, jau turėtų būti pakan
kamai subrendęs duoti atsakymą į miško 
poeto klausimus. O pirmiausia reikia sau 
nuoširdžiai išaiškinti, kodėl „gyvent nemie
la be kovų už laisvę, be kovų audroj”. Ir 
įsitikinti, kad nebūtinai privalai būti Bibe
racho žvirbliu, jeigu už mėnesio dar nesu
gebėsi išvažiuoti -nei Amerikon, nei Kana- 
don, nei net Australijon. Juk miško poetas, 
kuris nei sėja, nei piauna, — o vis dar dai
nuoja! Ar tai ne mūsų sąžinės balsas?...

.BRONYS RAILA

Visi tremties gyvenimo kultūriniai lai
mėjimai yra pasiekiami nepaprastose psi
chologinėse bei materialinėse sąlygose. Kad 
ir didelius materialinius supkumus būtų ga
lima daug lengviau nugalėti, jeigu būtų 
palankios bent psichologinės sąlygos. 
Tremties gyvenimas pasižymi' ypačiai tuo, 
kad čia yra nuolat jaučiamas laikinumas. 
Daugelį geriausių užsimojimų paraližuoja 
mūsų sąmonės būsenos, kurias sukelia ne
tikros ir nežinomos ateities nujautimas.

h \
Nors „Minties” pasirinktas kelias’ ir 

priešingas yra pasidavimui laiko nuotai
koms, tačiau tokį įvykį, kaip dvejų metų 
egzistencijos sukaktis, ji ledžia sau pami
nėti.

Amžinas gyvenimo dėsnis yra kova dėl 
būvio ir geresnės ateities. Vienose ar ki
tose sąlygose laimėjimai yra pasiekiami Jik 
gerai organizuota kova. Kas šią tiesą pa
miršta arba paneigia, tas sutinka gyveni
me) kelyje nusivylimus ir pesimistines nuo
taikas.

„Mintis” per trumpą savo dvejų metų gy
vavimo laikotarpį vengė pesimistinių nuo
taikų, žiūrėjo į ateitį su pasitikėjimu ir ne 
vienu atveju parodė pasiryžimą stoti at- 
kaklion kovon dėl mūsų teisių. „Mintis” 
laiko savo uždaviniu eiti šiuo .rezistencijos 
keliu ir toliau, kol bus iškovota Laisva, Ne
priklausoma Lietuva.

Šio tikslo siekdama, „Mintis” vengė ir 
ateityje vengs viso to, kas lietuvių tautos 
rezistencijas, darbui kenkia ir skatins tai, 
kas kelia mūsų visų pasitikėjimą vieni ki
tais. „Mintis” nesimpatizavo ir nesimpati
zuos tiems, kurie įneša į mūsų gyvenimą 
skaldymosi elementus, veda mus nuo di
džiojo kelio į šunkelius ir laikys juos re
zistencijos darbo kenkėjais. „Mintis” ieš
kojo ir ieškos tik to, kas mus visus jungia 
ir veda prie bendro tikslo. To siekia tiek 
„Minties” redakcinis kolektyvas, tiek jos 
bendradarbiai. Neapsiriksime, manau, pa- 
reikšdami, kad ir daugumas „Minties” skai
tytojų šia kryptimi galvoja. Mes visi tiki
me, kad šiuo keliu einant gali būti pa
siektas didelis vienalytis judėjimas, kuris 
sujungs visas geriausias ir stipriausias jė
gas galutinam mūsų tikslui — suduoti mir
tiną smūgį priešui ir išlaisvinti pavergtą 
tautą ir kraštą. Tik šį tikslą pasiekus 
teprisireiks galvoti, apie vidaus gyvenimo 
dalykus. Kai namai liepsnoja, nelaikąs dis
kutuoti naujų namų išplanavimo projektus. 
Tokiu momentu reikia dėti visas pastangas 
greičiau gaisrą užgniaužti! ir kiek galima 
daugiau vertybių jišgelbėti. Nuo to pareis 
ir naujos statybos tvarumas.

Mes tikime, kad šiandien jau ir didžiau
siam savo kromelio fanatikui pasidarė 
aišku, kur gyvenimas kreipia mūsų likimą.

Jeronimas Cicėnas, 
nepailstamas plunksnos darbininkas, gy
vai reaguojąs į mūsų buities klausimus, 

nuolatinis MINTIES bendradarbis.
Penčylos šaržas. 

Kiekvienam šiandien yra aišku, kad mūsų 
rezistencijos organizavimas dar nepasiekė 
tinkamos aukštumos ir atitinkamos jėgos 
dar negavo pajusti mūsų svorio. Mes vis 
dar einame arba leidžiame kitiems mus 
stumti į viešumą nelaimingų DPJitulu. Ši
to gana! Mes turime aiškiai ir nedvipras
miškai pareikšti, kad mes nesame joki DP 

’ta prasme, kaip tas titulas šiandie yra su
prantamas. Mes esame lietuviai, Nepriklau
somos Lietuvos Respublikos piliečiai ir gy
nėjai. Mes pasitraukėme laikinai už savo 
krašto ribų, kad geriau atlikti gynimo Už
davinį. Mes turime įtikinančiai duoti pa
justi, kad užmačios vienokių ir kitokių 
valkatų, prisidengusių mūsų geradarių bei 
globėjų skraistėmis, negali mums sutruk
dyti išeiti į viešuosios forumus savo tau
tiniu ir valstybiniu pagrindu, kaip lietu
viams, kaip Nepriklausomos Lietuvos pilie
čiams ir atstovams. Koks Itors ypatingas 
pripažinimas šiame reikale mums nėra bū

tinas. Pripažinimas yra tik formalizmo da
lykas ir jis mums tiek tereikalingas," kiek 
jis lengvina mūsų pastangas. Mes turime 
neatidėliojant sujungti visas jėgas iš esmės 

dr, nugalėdami pasitaikančias kliūtis, paro
dyti pasiaukojimo pavyzdžių. Ten, kur bus 
valia, bus ir kelias. Iš to kils mums dar 
neįsivaizduojama jėga. . , ,

Tokiam neplaningumui mūsų gyvenime, 
koks pasireiškė paskutiniu laiku turi būti 
padarytas greitas galas. Argi’ mes leisime 
neatsakingiems gaivalams temdyti mūsų 
siekimų sąmonę ir blaškyti mus pavieniui 
po visą pasaulį kad ten mes beprasmingai 
sunyktume?
Turi gi būti planas, į kur mes koncentruo
jame savo jėgą ir iš kur pradėsime puolimą 
visomis galimomis priemonėmis ir visose 
mūsų darbo srityse.

Jeigu mes dabar neparodysime pakanka
mų pastangų sumobilizuoti visas turimas 
jėgas, kad galėtume juntamai ištiesti pa
galbos ranką savo žudomai tautai ir lei
sime mus po vieną išbarstyti po tolimiausius 
pasaulio kraštus, tai ar galėsime be gėdos 
jausmo pažvelgti į akis išsilaisvinusiems be 
mūsų pagalbos tautiečiams ir ar išdrįsime 
paprašyti, kad jie mums atsiųstų laivus ir 
parsigabentų į laisv? tėvynę?

. Vincas Trumpa, 
(Žurnalistų s-gos valdybos narys, uolus 

MINTIES talkininkas.
Penčylos šaržas

Todėl šią Didžiąją Dieną — Lietuvos 
.Nepriklausomybės 30 metų paskelbimo die
ną — kiekvienas rimtai susimąątykime dėl 
mūsų tautos ir mūsų pačių likimo ir pa
galvokime giliai ir patrijotiškai nusiteikę 
apie savo gyvenimo prasmę. Atmeskime vi
sus abstrakčius, mistinius samprotavimus

Sis sukaktuvinis numeris 
16 puslapiu Atskiro Nr. 

kaina RM 2.-

ir pereikme -prie realių ir pozytivių dalykų. 
Iškilmingi šios šventės apvaikščiojimai, 
jeigu jie nebus palydėti atitinkamo griežtai 
posūkio tiek mūsų vidiniame, tiek išoriniai 
me gyvenime, neturės jokios prasmės ir pa
liks tik paprasta tradicijos rutina.

Reikalas suaktyvinti ir perorganizuoti 
mūsų kovą „Minties” puslapiuose visuomet 
buvo keliamas. Tačiau šiandien, šis reikalas 
pasidarė tiek aktualus, kad prieš jį nublunka 
visi kiti reikalai. J. Vasaifis.
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