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Musų Didžiosios Vilties Šventė -

Pasaulio Lietuviams
Tvirtas lietuvių tautos pasiryži

mas ir palankios tarptautinės sąly
gos prieš 30 metų atkūrė nepriklau
somą Lietuvą.

Lietuvių tauta buvo jau pasiruo
šusi savitam gyvenimui, kai su pir
muoju pasauliniu karu sugriuvo Lie
tuvos laisvę varžęs Rytų kolosas. 
„Aušros“ pažadinta, knygnešių pla
tinta susipratimo dvasia buvo apė
mus visą tautą ir sutelkus ją organi
zuotai kovai. Sulig pirmuoju laisvo 
apsisprendimo ženklu visa tauta su 
entuziazmu stojo lemiamai kovoti dėl 
nepriklausomos Lietuvos. Ir ši jos 
valia buvo deklaruota Lietuvos Tary
bos aktu 1918 m. vasario 16 dieną.

Neužteko deklaruoti. Iš rytų ir 
pietų, ir vakarų kaimynai buvo pa
sišokę Užgesinti atgimusios valstybės 
žibintą. Reikėjo nuosavu krauju ap
laistyti atgimusios valstybės ribas ir 
tik tada Lietuva buvo pripažinta ki
tų valstybių ir priimta į Tautų Są
jungos šeimą. Tegul amžiams bus 
gerbiamas vardas savanorio, sudėju- 
Sio didžiąją auką Tėvynei!

J’o herojinių kovų atėjo energin
gas valstybės organizavimo ir kūry
bos laikas, ir jis atskleidė valstybės 
pajėgumą iš karto atsistoti tarp kitų 
valstybių ant teisingųjų tarptautinio 
bendravimo pagrindų — ant teisės, 
taikos, neutralumo pagrindų. O vals
tybės viduje šis laikotarpis parodė 
tautos tvirtus nusiteikimus ir suge
bėjimus nepalyginamu tempu kurti 
kultūrinę ir ūkinę pažangą. Tegul 
bus su meile minimas ir mažiausias 
Iš mažiausiųjų tautoje, kuris su visa 
širdim atliko savo kultūrinį ir ūkinį 
uždavinį.

Jeigu lietuvių tauta ne visose sri
tyse savo kūryba spėjo įeiti į tarp
tautinių laimėjimų lobyną ir užimti 
jame deramą vietą, tai ne jos kaltė. 
Jos geriausias pastangas sunaikino 
tamsioji dvejopo totalizmo audra, ap
siaubusi visos Europos dangų, sulau
žiusi tarpusavio sutartis, tarptautinę 
ir įgimtąją teisę, žmogų ir tautą pa
vertusi preke. Piktasis rytų totaliz- 
mas tebešėlsta, nesustabdomas, ne- 
sudraudžiamas. Jis užgniaužė ne tik 
Lietuvos valstybės veikimą, bet jis 
tebenaikina dešimtimis tūkstanjįių 
mūsų brolių ir seserų tėvynėje ir 
ištrėmimo tyruose. Jis tiesia nagus 
į tremtinius. Sutelkime savo mintis 
su giliu liūdesiu prie persekiojamų 
tėvynės kaimuose, miestuose, miš
kuose, prie nekaltų aukų Urale, Si
bire, Ledynuotojo vandenyno tun
drose, jų bevardžių miestų kapiny
nuose.

Trisdešimtąsias Vasario 16 dienos 
metines švenčiame dar labai niūrio
mis aplinkybėmis. Bet... mainos rū
bas margo svieto! Demokratija jau 
kyla prieš tirono viešpatavimą. 
Laisvei atgauti būtinos sąlygos ateis. 
Jos jau reginiai artėja. Pataikavimų 
laikai jau baigės. Supratimas, kur 
yra tautų ir žmonių vergijos šaltinis, 
kur yra karo kurstytojų židinys, vi
suotinai auga. Ryšium su tuo stiprė
ja bei grasėja ir pasmerkimas Lietu
vos aneksijai, kurios nuo pat pradžių 
nepripažino nei Jungtinės Amerikos 
Valstybės, nei Didžioji Britanija. 
Mūsų jėgos turi būti paruoštos ir į 
akciją įjungtos. Įjungtos kiekvieno 
ir visų organizuotai. Visi ir kiek
vienas turime jautrinti pasaulio są
žinę, surasti naujų Lietuvai draugų 
ir jos laisvei riterių.

Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo 30-jų metinių dieną 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kreipiasi į visus lietuvius, 
•Šančius pavergtoje Tėvynėje ir iš
blaškytus pasaulyje: nenustokite vil-

Lietuvių tauta prieš trisdešimt 
metų iš didžiojo karo griuvėsių pa
jėgė prisikelti laisvam gyvenimui ir 
veikiai atstatyti savo nepriklausomą 
valstybę, nes ji buvo pribrendusi prie 
laisvės ir savarankiškumo.

Kuo reiškėsi mūsų tautos pribren
dimas laisvam savarankiškam gyve
nimui?

Mūsų tauta turi savaimą, seną ir 
aukštą kultūrą, ir ji tą savo kultūrą 
pajėgė išlaikyti sunkiausiose ir ne
palankiausiose sąlygose. Mūsų tauta, 
gyvendama ant didžiojo kelio tarp 
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Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 ii. vienu lytinu nu
tarė kreiptis; į -Rusijos,Vokieti jos ir kitų valstybių vyriausybė6 6iuo 
pareiikisu:

Lietuvos Taryba,(vienintelė lietuvių tautos atstovybė,randamos 
pripažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau
somų demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių rySiu,kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybės pama
tus ir joe santykius bu kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiek galima graičiau ęušauktae steigiamasis seimas,demokratiniu budu 
visu jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie lai ...........................................

vyriausybei,prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

19X8 m. Vasario 16-sios aktas, paskelbęs pasauliui lietuvio valią — atkurti laisvą Ir nepriklausomą Lietuvą
su sostine Vilniumi

ties ir ryžtumo, vieningai rikiuokitės 
Lietuvos išlaisvinimo kovai!

Broliai ir sesės pavergtoje Tėvy
nėje, jus siaubianti naktis ne be auš
ros. Jūsų kovos ir kančios yra Lie
tuvos prisikėlimo laidas. Ištvermės ir 
vilties!

■O kad mūsų, visų kovojančių 
jausmus, pastangas ir darbus patirtų 
broliai f'aurėn išvaryti! Gal stipresne 
viltimi pragiedrėtų širdis ir jiems, 
kaačios auką kenčiantiems!

Užjūrio broliai, jūsų duoklė di
džiulė ir jūsų pastangos stiprėja. Jū
sų jau atliktieji darbai įpareigoja

Rytų ir Vakarų, dažnai buvo niokio- 
jama karų ir daug amžių pavergta 
didžiųjų savo kaimynų, kurie įvairio
mis priemonėmis stengėsi sunaikinti 
jos kultūrą.

Kultūriniu atžvilgiu mūsų tauta 
nepaprastai gaji ir kūrybinga. De
vynioliktojo amžiaus antrojoje pu
sėje prasidėjęs mūsų tautos kultūri
nis renesansas, atgijimas, tolydžio 
augo, ir niekas nepajėgė jo šubtab- 
dyti. Kultūrinis mūsų tautos rene
sansas teisingai nusmaigstė gaires, 
vedančias mūsų tautą į laisvę, padė

intempti jėgas ir suglausti eiles le
miamiesiem veiksmam. Jūsų daliai 
tenka ne tik politinė kova, bet ir 
tremtinių išgelbėjimas ateities Lietu
vai.

Broliai tremtiniai, kurie jau sura
dot naują laikinį prieglobstį — lai
mingai įsikurkite, pasijauskit,' nors 
ir veido prakaite, atgavę žmogaus 
vardą! Saugokit savo tėvų kalbą ir 
tradicijas, kad sugrąžintumėt laikui 
atėjus į tėvynę.

TebtStenčią tremties vargą ir ne
žinią broliai, dar kantrybės! Nepa- 
lūžkite, ištverkite! 

jo tvirtus pagrindus valstybiniam 
mūsų tautos gyvenimui. Kiek šis 
teigimas yra teisingas, be kitko, jau 
rodo ir tas faktas, kad daugelis žy
miųjų mūsų tautinio atgijimo vei
kėjų pirmojo pasaulinio karo metu 
tiesė kelią Lietuvos nepriklausomy
bei, o ją atstačius, valstybiniame gy
venime užėmė vadovaujamas vietas.

Kultūriškai atgyjančioje ir ekono
miškai stiprėjančioje mūsų tautoje, 
nuolatos didėjo ir laisvės siekimas. 
Joje visai^laikais buvo gyvas ir sti
prus laisvės bei savarankiško gyve

Pasauliniu mastu aktyvėjanti de
mokratinė srovė veda tautas į santy
kiavimą, pagrįstą teise ir teisingumu. 
Ji grąžins ir Lietuvai laisvės dienas. 
Ji parves išblaškytuosius tautos sū
nus ir dukras į tėvų žemę.

Vardan Lietuvos su nauju pasiry
žimu į teisingą kovą!

VYRIAUSIASIS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Tremtyje, 1948 m. vasario 16-ąją 
— Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo 30-jų metinių — 
dieną.

nimo instinktas, kuris neleido jai, 
ypač jos liaudžiai, pasiduoti svetimų 
kultūrų (lenkų, rusų, vokiečių) įta
kai. Stiprus mūsų tautos laisvės in
stinktas padėjo išsaugoti jos kultū
rinį savarankiškumą, kuris juk ir yra 
pirmoji ir būtinoji politinio savaran
kiškumo sąlyga, valstybinės nepri
klausomybės pagrindas.

Mūsų tautai, kultūriškai ir eko
nomiškai stiprėjant, laisvės instink
tas išaugo į sąmoningą laisvės sie
kimą. Laisvės idealas tapo didžiuoju 
mūsų tautos idealu, kuriam įgyven
dinti buvo telkiamos ir organizuoja
mas visos tautos pajėgos. Kai iš
mušė mūsų tautai lemiamoji valanda 
apsispręsti dėl savo ateities, ji nė 
kiek nesvyruodama 1 pasisakė už 
laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Tą 
savo sprendimą mūsų tauta buvo pa
siryžus įgyvendinti ginklo jėga ir tą 
savo pasiryžimą garbingai ištesėjo. 
Kai tauta buvo pašaukta prie ginklo 
ginti savo laisvės, ji nesusvyravo.

Kiek stipriai mūsų tauta buvo 
pribrendus prie laisvės, kaip ji gra
žiai mokėjo laisvėje gyventi ir tvar
kytis, vaizdžiausiai mums pasake-ne- 
priklausomo gyvenimo metu pasiekti 
laimėjimai. Laisvan gyveniman žen
gianti ir nepriklausomą valstybę at
statanti lietuvių tauta priešų turėjo 
daug, o draugų labai maža. Viskas 
reikėjo organizuoti ir kurti iš nieko. 
Įvairiausių kliūčių — begalės, tačiau 
jos visos buvo sėkmingai nugalėtos. 
Kas mūsų buvo pasiekta per daugiau 
kaip dvidešimt nepriklausomo gy
venimo metų, mums žinoma. Mūsų 
kultūrinė ir ekonominė pažanga buvo 
didelė ir stebino mūsų kaimynus.

Jau aštuntą kartą švenčiame Va
sario 16-tąją, kai Lietuvą priešo oku
puota ir ketvirtą kartą — kai mes 
esame tremtyje. Kurios nuotaikos 
mumyse vyrauja didžiosios laisvės 
šventę švenčiant didžioje priespau
doje ir net tremtyje, toli nuo savo 
pavergtos ir priešo naikinamos tė
vynės? Viena aišku, kad šiandien 
mums Vasario 16-ji nebegali būti 
džiaugsmo šventė, nes šiandien iš 
mūsų tautos išplėšta tai, kas sudaro 
Vasario 16 d. esmę — laisvė. Šian
dien mums Vasario 16 d. nebe 
džiaugsmo, bet gilaus susikaupimo ir 
susimąstymo diena.

Apie ką gi mes daugiau galime 
mąstyti, jei ne apie prarastą laisvą 
Be laisvės mes lyg žmonės ištremti 
iš Rojaus. Mes ilgimės ir svajojame 
apie tai, kas mūsų gyvenime buvo 
didžiausio ir gražiausio — apie Ne
priklausomą Lietuvą.

Ar mes laisvės netekome dėl savo 
pačių kaltės, dėl to, kad nesame 
laisvės verti, kad nemokėjome jOM 
mylėti, vertinti ir pavojaus valandą 
jos ginti?

Tai, kas pasaulyje yra įvykę Ir 
dabar vyksta, rodo, kad mes laisvės 
esame netekę ne dėl savo kaltės: mei 
buvome bejėgiai atsispirti prieš tas 
jėgas, kurios pasiryžusios visą pa
saulį pavergti. Mes tik buvom® 
smurto ir agresijos pirmosios aukos.

Kad mes savo tautos laisvę mylė
jome ir mokėjome ją vertinti, liudija 
mūsų nepriklausomo gyvenimo me
tas. Kad mes sugebame dėl savo tau
tos laisvės kovoti, o jos netekę viso
mis savo pajėgomis jos siekti, rodo 
ir mūsų praeitis ir dabartis.

Sunkiausiose ir tamsiausiose savo 
gyvenimo valandose niekur ir nie
kada mes. nesame išsižadėję, savo 
tautos laisvės ir niekada nesame sua
bejoję, kad anksčiau ar vėliau bū
sime laisvi ir vėl atstatysime savo 
nepriklausomą valstybę. Tad Vasa
rio 16 d. šiandien mums ne tik gilaus 
susikaupimo bei susimąstymo diena, 
bet taip pat ir brangi šventė mūsų 
didžiosios Vilties, nepalaužiamos vil
ties, jog mes atgausime laisvę Ir grį
šime į savo laisvąją tėvynę Lietuvą
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JAV lietuviai
Nepriklausomybės sargyboje

Sunkus likiminis kelias daug lie
tuvių tautos vaikų išsklaidė po sve
timas žemes. Visose pasaulio dalyse 
ir visuose kraštuose rasi mūsų krau
jo brolių, bet daugiausia — J.A.Vals- 
tybėse. Į čia viliojo laisvė, kai na
mie jos neturėjom, į čia viliojo so
tesnis duonos kąsnis ir šimtai nau
jojo pasaulio galimybių. Tat ir plau
kė banga po bangos naujų imigrantų. 
Plaukė tada, kai sunkūs vargo ak
menys mūsų Lietuvą spaudė. Ak, ir 
dabar, mūsų akys į ten krypsta tik 
todėl, kad namie lietuviui vietos nė
ra. Bet tegul tik pančiai nustos 
skambėję ir mes, kaip tos pavasario 
gervės, ištiesime sparnus atgal. At
gal į tėvų namus.

JAV lietuviai jau ne naujakuriai. 
Istorinės datos rodo, kad ten lietu
viai pradėjo kurtis kiek anksčiau 
kaip prieš 250 metų. Tai gražus lai
ko tarpas. Vien 1899—1914 metų lai
kotarpyje į JAV imigravo 252.594 lie
tuviai. Prof. Pakštas 1925 metais įro
dinėjo,, kad JAV yra 0,5 milijonų lie
tuvių, o Kazys Gineitis teigė esant 
apie 800.000. Atrodo, kad tikslaus 
skaičiaus jau niekad ir nepatirsime. 
Bet visokiais atvejais, skaičius ne
mažas: Amerikos mastu imant, gal ir 
nedaug, bet mūsų mastu matuojant 
tai imponuojanti skaičiai. Gaila tik, 
kad dalis iš tų skaičių jau paskendo 
amerikonizmo jūroje. Bet ten gyve
nantieji teigia, kad dar apie 50.000 
lietuvių sielojasi bendrais lietuvybės 
reikalais ir dažnai tiesia pagalbos 
ranką. Ją stipriai jaučiame kovoje 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo, ją stipriai jaučiame, kai 
ša’ s ir alkis beldžiasi i mūsų duris.

:t ir dabar, minėdami 30 metų 
nuo Lietuvos Nepriklausomybės akto 
paskelbimo, minėdami laisvės metus 
ir skaudų okupacijų kelią, negalime 
užmiršti ir mūsų tautiečių, įsikūru
sių J.A.VaIstybėse, kurie didžiulę pa
galbą, įvairiausiomis formomis, teikė 
ruošiantis Nepriklausomybę skelbti, 
ją paskelbus ir dabar, Lietuvai sve
timųjų replėse atsidūrus.

Kai carų Rusija dvidešimto šimt
mečio pradžioje ėmė stipriai svyruo
ti, Amerikos lietuviai tuoj pasiryžo 
Lietuvai į pagalbą. Be renkamų ma
terialinių aukų, 1906 metais įvyko 
pirmasis Amerikos lietuvių seimas, 
sutraukęs apie 250 atstovų. Bet ypa
tingai aktyvią veiklą Amerikos lietu
viai išugdė prieš pat pirmąjį pasau
linį karą, jo metu ir Lietuvos Nepri
klausomo gyvenimo pradžioje. Tada 
per Amerikos lietuvius nuėjo ypa
tingai stipri patriotinė banga. Štai, 
1918 metais įvyksta didžiulis Ameri
kos lietuvių seimas. Jį palydi keli 
mažesni seimai ir vis besisielojantieji 
Lietuvos reikalais.

Visos Amerikos lietuvių pastangos 
iškovoti Lietuvos Nepriklausomybę 
apvainikuojamos 1921 metais, kada 
JAV Prezidentui įteikiama 138 kny
gos su 1 milijonu parašų, kad Lietuva 
būtų pripažinta de jure. Ir kada tai 
įvyksta, Amerikos lietuviai tuoj su
meta apie 2 milijonus dolerių Lietu
vos pramonės įmonėms kurti, Lietu- 

> vos laisvės paskolų bonų parduoda- 
,ma už 1.800.000 dolerių, daug pavie
nio kapitalo plaukia į Lietuvą drau
ge su pačiais, lietuviais, grįžtančiais 

'į i Lietuvą, pradėti naujo gyvenimo. Ir 
,tos gražios pastangos, Lietuvai tada 
(padeda atsistoti ant savi) kojų. Į JAV 
’plaukia delegacija po delegacijos ir 
visos ten renka aukas. Dabar, iš per- 

’■ spektyvos žiūrint, atrodo, kad gal ir 
*'perdaug ten dolcriauta. Būta ir įsi- 
pykimų. Bet senas sentimentas pa
liktiems tėvų namams viską nugalė
jo, mažas dulkes nupūtė. Bet kai 
vaikai, kuriuos tada Amerikos lietu
viai duosniai rėmė, kiek prasigyveno, 
jie nepriklausomybės sąlygose kiek 
pamiršo savo geradarius. ,Tas primir- 

' Šimas gal ne pavienį lietuvį lietė, bet 
lietė bendrą lietuvybės reikalą. Mes 
'Lietuvoje nepriklausomybės sąlygose 
stipriai išaugome, gi Amerikos lietu
viai per tą laiką, stipriai ameriko
nizmo girnų malami, suamerikonėjo. 
Tiesa, paskutiniuoju laiku gausios 
Amerikos lietuvių ekskursijos į Lie
tuvą gaivino lietuvybės ugnį, bet ne
lietė tų, kurie į Lietuvą negalėjo at
vykti. Ak, visada taip būna, kai 
teisvės ir duonos namie užtenka, ta- 

. įa dažnais atvejais iš namų išėjusius 
užmirštama. Pagaliau, ir patys Ame
rikos lietuviai, atlikę savo didžiąją 
Lietuvos laisvės iškovojimo ir pra
džios parėmimo misiją, pamatę, kad 
įjjSvenimas eina jau ir be jų rūpes-

Balys Gaidžiūnas

čių, rankas kiek nuleido. Bet įvy
kiai, kurie Lietuvą palietė 1939 me
tais prasidėjusiu karu ir kiek vėliau 
sekusiomis okupacijomis, vėl labai 
smarsial pasibeldė į Amerikos lietu
vių jautrumą. Ir vėl naujos Lietuvos

Štai jau 1940 metais rugpiūčio 
mėn. 9—10 dienomis įsikuria Ameri
kos Lietuvių Taryba. Ji apima visus 
patriotiškai nusiteikusius lietuvius, 
išskyrus socialistus, kurie vis dar 
dairės. Pirmąjį ALT prezidiumą su

Iš kairės į dešinę: Mr. Mr. Van Valkenberg, teis. Patrick Healey, Chos. Baldwin, prof. Andre Schenker, kun. 
Roger Anderson, dr. J. Colney, Tomas Cabelnis, Mrs. Van Valkenberg, Mrs. Andre Schenker ir Mrs. Colney. 
Jie prieš porą<metų Jungt. Valstybėse kalbėjo iškilmingame Vasario 16-slos minėjime per radiją. Šiemet, 

minint 30-sias sukaktuves, jie vėl prabils radijo bangomis

laisvinimo ugnys užsidegė. Tiesa, 
lietuvių eilės ir entuziazmas per Ne
priklausomo gyvenimo metus kiek ir 
apretėjo, bet užgriuvusios nelaimės 
pačius jautriausius lietuvius pažadi
no naujiems darbams. 

Kada bus pasaulyje laika ?
Gyvename naujai kuriamosios 

taikos laikotarpį. Geros valios ir 
gražių pastangų Vakarų demokrati
jos valstybės vyrai, parodė ir tebe
rado daug, kad sukurtų pasaulyje 
taiką, kad rastų bendrą kalbą.

Gal niekas pasaulyje taip taikos 
nelaukia ir to laukimo taip tragiškai 
neišgyvena, kaip D.P. (displaced Per
sons) — gyvenantieji išblaškyti įvai
riuose pasaulio kampuose. Tai poli
tinės katastrofos aukos. Žmonės be 
pastogės, be vardo, be teisių, visų 
nemėgiami, nes vargšai beturčiai, iš
mesti iš tėvynės, gyveną iš išmaldos, 
su įrašytais išgyventos ir tebegyve
namos baimės jausmo bruožais vei
duose.

Šie žmonės geriausiai jaučia, kad 
taika dabartinei pasaulinei konjunk
tūrai esant, visiškai neįmanoma.

Galima kategoriškai tvirtinti, kad 
tol, kol praktiškai taika bei teisin
gumas yra du skirtingi ir nesuderi
nami dalykai, tol taikos pasaulyje' 
nebus. Kitaip tariant, taika bus ta
da, kai bus vadovaujamasi demokra
tiškais *teisės principais ir teisingu
mas bus praktiškai vykdomas kiek
vienam nusikaltėliui, kuris nekliū
damas siaučia ir niekais paverčia vi
sas gražias žmonių pastangas bei vil
tis ir tebesėja baimę aplink save.

Kultūringas pasaulis per amžius 
siekia atpalaiduoti tautas ir žmones 
nuo dvasinės ir fizinės vergijos nuo 
barbarizmo ir išnaudojimo, nuo per
sekiojimo ir baimės. Pavartę istori
jos lapus, rasime daug didvyrių ir 
daug būdų, kuriais norėta šių tikslų 
atsiekti, tačiau tai buvo nepakanka
mos priemonės, ką geriausiai įrodė 
netolima praeitis ir praūžusi karo 
audra. Po šio karo nugalėtojų nusta
tomas dar vienas būdas užkardyti 
tironiją ateityje, tai vadinamas tei
sinis būdas tarptautiniame maštabe.

Teisinis būdas principe, tiesą pa
sakius, nėra naujas. Jis jau žinomas 
17—18 šimtmety e (Rašytojas J. J. 
Moses dar 18 šimtmetyje pasakė: 
„priešo kariai, kurie elgiasi priešin
gai tarptautinės teisės nuostatams, 
kai pr nka nelaisvėn, nebegali nau
dotis belaisvio teisėmis. Jie gali su-, 
silaukti vagių ir plėšikų likimo“.) 
Kaip matome, nauja tik praktiškas 
to principo šiandieną pritaikymas. 
Tenka skaityti, kad daug jau atsiek-

daro L. Šimutis — pirmininkas. V. 
Laukaitis — vicepirmininkas, K. S. 
Karpius — sekretorius, M. Vaidyla 
— iždininkas. Po kiek laiko apsi
sprendė į bendrą darbą dėtis ir so
cialistai. Beveik tuo pačiu laiku, at-

buvo parodyta gražios ir sumanios 
iniciatyvos, išleista gerų knygų, pa
rūpinta informacinės medžiagos, ra
šyta memorandumai, ruoštos delega
cijos, dalyvauta konferencijose, rink
ta aukos.

ta, kad šis būdas jau įvestas, kad 
įsteigta tarptautinė institucija — 
tarptautinis tribunolas, kad nusta
tyta tarptautinių nusikaltimų kvali
fikacijos, kad šis principas praktiš
kai pritaikintas Nūrnberge ir bau
smės kaltininkams įgyvendintos.

Tai, be abejo, turėtų įspėti šios 
rūšies nusikaltėlius ateityje, kad 
žmonės bei tautos tikrai būtų laisvi 
nuo baimės, teroro bei persekiojimų, 
kad leistų triumfuoti teisei ir duotų 
pajusti objektyvaus teisingumo nuo
taikos visoms tautoms ir kiekvienam 
žmogui.

Bet ar jau tas atsiekta? Ar tas 
naujasis būdas ir tos naujos tarptau
tinės institucijos panaudotos visiems 
karo, žmonijos, taikos ir žmogaus 
asmens teisių nusikaltėliams?

Atsakymas visiems aiškus: Ne!
Todėl ypatingai mums D.P., esant 

šiose sąlygose, sarkastiškai skamba 
visi tie gražūs teisės principai. Jie 
mūsų neįtikina, jie nepašalina mu-

myse tebenešiojamo baimės jausmo, 
kurį mums paliko okupantai per te
roro, persekiojimo ir niekinimo me
tus. Pavergtuose kraštuose tebesiau- 
čia teroras, mindžiojamos elementa- 
riškiausios žmogaus ir piliečio teisės 
dar su didesniu pasityčiojimu. De- 
setkai tūkstančių deportuojami ver
giškiems darbams ir tikrajai kanki
nio mirčiai į tolimos šiaurės taigas, 
ko nėra buvę žiauriausios istorijos 
laikais. Deginami ištisi namai ir be 
pasigailėjimo žudomi visi tie, kurie 
kovoja dėl laisvės ir teisingumo.

Jei vokiečių karo nusikaltėliai bu
vo nubausti už deportacijas, už as
menų persekiojimus politiniais ar 
rasiniais sumetimais, už žydų naiki
nimus, už žudymus koncentracijos 
lageriuose, už kankinimą ir žudymą 
vaikų, už jų moralinį suniekinimą, 
už teroro aktus prieš pasireiškusį 
tautinį sąjūdį ir bet kokių žmogiškų 
teisių atėmimą, tai kodėl lygiai už 
tokius pat nusikaltimus nėra bau-

Būreli* užjūrio geradarių lietuvių moterų, pasiruošusių siuntiniais švelninti Europoje vargstam^ 
, i tautiečių dalią

vykstant J JAV Prezidentui A. Sme
tonai, įvyko skilimas ir K. S. Kar
pius iš ALT pasitraukė. 1941 m. bir
želio mėn. buvo įsteigta nauja orga
nizacija — Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga. Tokiu būdu atsirado dvi tuo pa
čiu tikslu veikiančios organizacijos. 
Greta nenormalumų, buvo ir daug 
sveikos konkurencijos. LVS-ga, tu
rėdama daugiau intelektualinių pa
jėgų, turinčių ryšio su Amerikos po
litikais ir visuomenininkais, daugiau 
šalmis įleido amerikoniškame sekto
riuje, o ALT lietuviškumo sekreto
riuje. Per tą laiką ir vienų ir kitų

Paskutiniuoju metu, norint suly
dinti abi patriotiškąsias organizaci
jas, iš VLIKo ir jo įgaliotinio Dr. P. 
Padalskio buvo parodyta gražios ini
ciatyvos ir rezultatai veda į galutinį 
susitarimą. Mes to susitarimo nuo
širdžiai laukiam ir tikimės, kad su
jungus jėgas, neužmiršus energingos 
veiklos, bus galima dar daugiau pa
daryti.

Bet kalbant apie Amerikos lietu
vių sargybą Lietuvos Nepriklauso
mybei atgauti, negalima užmiršti ir 
tų pastangų, kurios vedamos per su
organizuotą BALFą ir pavieni trem
tinių rėmimą. Tūkstančiai laiškų ir 
gal nemažiau siuntinių kas savaitę iš 
Amerikos iškeliauja į mūsų pastoges. 
Tai didelės vertės aukos, duodančios 
jėgų gyventi ir dirbti. Čia pilnai ga
lima įžiūrėti tą didįjį vienybės ryšį, 
kuris jungia vienos tautos vaikus, 
visokių aplinkybių išskirstytus po 
svetimas žemes. Už tą paramą tūk
stančiai lieka kasdien skolingi. Ta 
skola, jei ji pavienio asmens ir bus 
kada užmiršta, bet atsikūrusios Lie
tuvos valstybės ji niekad negalės bū
ti užmiršta. Amerikos lietuviai čia 
dar kartą supina bendrų kovų ir pa
galbos vainiką.

Šiandien, vertinant Amerikos lie
tuvių pagalbą Nepriklausomybę iš- 
kovojant ir ją stiprinant, vertinant 
dabartines pastangas, reikėtų pami
nėti šimtus ir tūkstančius brangių 
vardų, daugiau ar mažiau skambė
jusių pačioj Amerikoj, Lietuvoj ir 
tremtinių pastogėse. Vieni iš jų, po 
ilgos gyvenimo naštos jau kapuos 
atsigulė, kiti dar kovotojų eilėse te
bestovi ir ant savų pečių neša visą 
visuomeninį bei politinį darbą. Vie
ni jų angliakasiai, kiti siuvėjai, treti 
jau mokslus išėję šviesuoliai, bet vi
si lygiai brangūs. Tegul jie visi bus 
prisiminti vienu Amerikos lietuvių 
geradarių ir kovotojų vardu. Tas 
vardas mums simbolizuoja nuoiatinį 
siekimą laisvės ir geresnio gyvenimb. 
Garbė jiems visiems: neužmiršusiem* 
tėvų žemės, pradėjusiems kovą dėl 
lietuvybės ir Lietuvos laisvės, ją te- 
betęsiantiems ir atsimenantiems savo 
brolį, į didelį vargą pakliuvusį.

džiami tie, kurie milijonus žmonių 
nukankino Ir nekaltai išžudė? Šių 
aukų nekaltas kraujas iš bendros ka
po duobės jau seniai šaukiasi teisin
gumo į pasaulio sąžinę. Bet veltui.

Kodėl tų pačių nusikaltėlių kru
vinoms rankoms leidžiama rinkti* 
naujas ir naujas aukas. Kodėl ieš
koma būdu nusikaltėliui įkalbėti, 
kad jis pakeistų savo prigimti, užuot 
su juo pasielgus kaip su nusikaltė
liu elgtis pridera.

Štai klausimai ir štai reikalai, nuo 
kurių sutvarkymo reikalinga neati
dėliojant pradėti, norint įgyvendin
tas teisingumas, kada visi karo, tai
kos ir žmonijos nusikaltėliai’ bus nu
bausti ir atimta jiems sauvalės teisė 
ir jėga, kada prie taikos ir teisingu
mo stalų sėdės išimtinai geros valio* 
ir tikrosios taikos šalininkai, kad 
gražioms uniformoms pasipuošusiem* 
nusikaltėliams bus nurodyta jų ti
kroji vieta, tiktai tada bus įmano
ma ta.ka, — tiktai tada atsidus pa
saulis nuo baimės jausmo ir tokiai 
taikai kiekvienas padorus žmogų* 
patikės. Dr. Br. K.
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Laisvė - aukščiausias žmogaus idealas
Vasario 16-ji, pasikartodama trisdešimtą sykį, sukelia mumyse dar didesnį jo troškimą

Visos politinės, ekonominės ir mo
ralinės doktrinos yra kuriamos ta
riamai aukštesniųjų žmogaus tikslų 
siekti. Idealai veja idealus, planai 
planus lenkia, o nenuorama žmogus 
vis nepatenkintas. Jis leidžiasi ne
žinomais keliais, dažnai rizikuoja vis
kuo, ką tik turi, kad tik pasiektų ką 
nors nauja, kas jam pačiam paleng
vintų gyvenimą, arba bent sukurtų 
geresnę būtį tiems, kurie ateis po jo. 
Ir taip, vienas kitą pralenkdami, nu
stumdami, ar net sutrypdami, žmo
nės srovių srovėmis skuba savo gy
venimo keliais prie sekančių etapų, 
i geresnę būt), prie aukštesnių tiks
lų, iki kiekvieną jų galiausiai pasi
tinka šaltas kapas.

Tačiau niekas taip nežavėjo ir 
nežavi žmogaus, kaip laisvės idealas. 
Dar vaiku būdamas jis jau dairosi 
erdvės ir geidžia valios daryti tai, 
ką jis nori. O kai subręsta ir tampa 
asmenybe, žmogus laisvę pasistato 
aukščiausiu savo tikslu, nes pilnam 
žmogui nėra jokia paslaptis, jog tik 
laisvas būdamas jis tegali mėginti, ir 
tikisi, visus kitus savo žemiškuosius 
tikslus atsiekti.

Su kultūros ir civilizacijos pažan
ga išryškėjo ir žmonių bendro sugy
venimo būtinumas. Du milijardai 
protaujančių Individų žemės pavir
šiuje negali pretenduoti j atskiro jų 
neribotą laisvę. Tai žmogus žino.

16-sios Aktas yra kondensuota visos 
tautos valia. Tame akte atsispindi 
amžinas lietuvių laisvės troškimas. 
Joki veiksniai nepajėgė to troškimo 
nuslopinti, nes jis neatskiriamai su
sietas su žmogaus prigimtimi ir jo, 
kaip pirmaujančio pasaulyje gyvio, 
verte. Stoję prie ginklo savanoriai 
iš anksto žinojo, jog laisvės idealas, 
kaip trapi gėlė, turės būti palaisty
tas jų krauju, jog nepriklausomybės 
rūmas tegalės būti pastatytas ant jų 
gyvybėmis atpirktų plotų. Taip ir 
buvo. Jei ne tos aukos, nepriklauso-

ANTANAS SMETONA, 

Pirmasis ir paskutinysis Nepriklauso
mos Lietuvos respublikos prezidentas 

čiau tos ugniavietės tuščios ilgai ne
pasilieka. Mažesnio masto įvykius

ANTANAS STULGINSKIS, 
Antrasis Nepriklausomos Lietuvos 

respublikos prezidentas 
t

griežtai ir aiškiai dešifruojamas me
las, jei nebus atvirai diskutuojamos 
tokios žmonių ar jų junginių užma
čios, kurios nesuderinamos su visų 
žmonių laisvės ir laimės siekimais. 
Kaip atskiro žmogaus egoizmui pa
žaboti yra priemonių, taip turi būti 
surasti būdai ir kraštutiniai pasine- 
šusiems žmonių junginiams apval
dyti. O tatai galima būtų pasiekti 
tik pajungus atskirų tautų (norius 
bendrai visų tautų valiai. Kadangi 
dėl karų kenčia ne tik mažesnės, bet 
ir didelės tautos, tai kas, racionaliai

žmonės sugeba apvaldyti ir netrukus DR. KAZYS GRINIUS,

Todėl labai skaudu; kad niekas mūsų 
negelbsti ir neužtaria. Mūsų pačių 
gi jėgos yra permažos tiems baisiems 
pančiams, kuriais tautos laisvė su
pančiota, sut aukyti. Jei pasaulyje 
dar ilgiau pasiliks jėgos bei smurto 
politika, tai paskutinio karo paverg
toms tautoms bus maža galimybių 
atsikelti. Tačiau nieko amžino nėra. 
Reikia gyventi viltimi, jog pasaulis, 
galiausiai, supras, kur eina. Todėl .ir 
mes, siekdami savo tautos prisikėli
mo, neišleiskime iš akių ir visos 
žmonijos prisikėlimo idealo. Šių lai
kų žmogus jau nebegali pasilikti 
vien lietuvis, prancūzas ar ispanas, 
bet jis turi būti kartu ir pasau
lietis. Jis privalo kovoti jau ne 
vien dėl savo, savo tautos, bet ir dėl 
visų tautų laisvės, nes tik laisvame 
nuo baimės, nuo svetimos priespau
dos, nuo naikinamųjų priemonių pa
saulyje tegalės ateity laisvai gyventi 
ir žmogus ir tautos. Kur mes bebū
tume ir. ką beveiktume, pasilikime 
gerais lietuviais, dorais žmonėmis ir 
tautų teisiškai išlyginto sugyvenimo 
idealistais. Joki aukso kalnai teneiš- 
dildys mumyse Lietuvos Laisvės il
gesio, tačiau laisvę supraskime 
kaip aukščiausią žmogaus idealą ne
tik sau, bet ir kitiems. Tatai tebus

pataiso. Bet kai praūžia didelis ura
ganas, žmonija nesugeba (ar nenori) 
greitai susivokti padėtyje. O šios
dezorganizacijos metu aukščiau visus

Trečiasis Nepriklausomos Lietuvos 
respublikos prezidentas

mūsų, mažųjų, didysis įnašas į tą 
SANDOROS SKRYNIĄ, kurioje bus 
gi kartą sudėtos visos taikiną- ų ir

L
Ministeris dr. J. ŠAULYS, 

Aktyvus Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo akto dalyvis 

Nuotrauka B. Gaidžiūno

TOdėl atskirų tautų laisvė bei jų ne
priklausomas gyvenimas savo protė
vių žemėse natūraliai atsistojo aukš
čiau už visus kitus žmogaus troški
mus. Žmogaus egoizmas čia nusilei
do varžtams, kuriuos jam uždeda sa
vo krašto daugumos valia; ir tie savi 
varžtai žmogui esti daug supranta
mesni, nei pats mažiausias svetimos 
valios imperatyvas. Nenuostabu tad, 
jei žmogus dėl savo ir savo artimųjų 
laisvės kovoja daug aršiau, nei dėl 
kitų asmeniškų idealų. Čia aiškiai 
pasireiškia gimtojo krašto meilės 
jausmas, ilgainiui' tapęs • švenčiausia 
žmogaus mintyjimo dalimi. Tai yra 
dvasinės srities reiškinys, ir jokios 
žemiškos gėrybės jo visumoje nu
konkuruoti nebegali. Jei kovodamas 
dėl savo asmeniškos gerovės žmogus 
ryžtasi rizikuoti visu tuo, ką jis turi, 
kas gali būti pakeista, tai išeidamas 
laisvės ginti jis jau iš anksto žino, 
jog čia gali netekti ir savo gyvybės, 
kuri kitą kartą negaunama. Nedaug 
rasime idėjų, dėl kurių žmogus sta
tytų pavojun savo gyvybę...

* * *
Siekdama to aukščiausiojo idealo 

ir rhūsų mažutė tauta prieš 30 metų 
atkūrė nepriklausomąjį gyvenimą. 
Įjfclstybės Tarybos 1918 m. Vasario

j moji Lietuva nebūtų buvusi įtraukta 
į laisvų tautų registrą. Neveltui jie 
tad mirdami šaukė: „Už laisvę! Te
gyvuoja laisva Tėvynė! Tegyvuoja 
Lietuva!“ Neveltui tad ano karo nua
lintas lietuvis žemdirbys atgabenda
vo savo kariams paskutinį kepalą 
duonos, paskutinę atkarpą drobės jų 
žaizdoms aprišti. Ir tie lietuviai, ku
rie gerai gyveno laisvose šalyse, gim
tojo krašto kovas iš visos širdies rė
mė. Jų medžiaginė parama menkai 
aprūpintiems kovotojams buvo gausi. 
Ne vienas ano meto mūsų karys, ra
dęs ant paaukoto ginklo amerikietės 

I lietuvaitės įrašą, tapo priešais tikra 
pabaisa. Toki kariai jausdavo parei
gą paaukotu ginklu atsiskaityti su 
krašto laisvės priešais kartu ir už 
tuos, kurie savo tėvų žemės ginti as
meniškai nebegalėjo...

Paaukotos gyvybės, gausiai pralie
tas kraujas ir visos tautos kančios 
bei vargai davė Vasario 16 dienos 
aktui kūną. Paskui mes buvome 
laisvi. Laisvės globoje'tauta sparčiai 
žengė pirmyn. Visose gyvenimo sri
tyse mes šuoliais vijomės senas lais
vas tautas. Po dvidešimt laisvojo gy
venimo metų mes išdidžiai galėjome 
konstatuoti, jog visos pirmojo pasau
linio karo padarytos kraštui žaizdos 
buvo gražiausiai užgydytos. Mes sto
vėjome kelyje į visokeriopą gerovę.

Deja! Mūsų laisvės rūmą vėl 
audros sugriovė. Tauta išblaškyta, 
prislėgta, naikinama. Visi mūsų lai
mėjimai ir pažanga vėl nugramzdinti 
senai išgyventame dumblyne. Tas 
pat ištiko ir visą eilę kitų mažesnių 
ir didesnių tautų. Kas kaltas? Ka
ras?/ — Ne visai...

Karai yra atskirų žmonių kovų 
komuliatyvinė užbaiga. Karai iki šiol 
nebuvo išvengiami, nes žmogaus 
egoizmui gydyti nebuvo rimtai ieš
koma vaistų. Puolamieji karai yra 
neginčyjama žmonių egoizmo išdava. 
Taigi, karų ir su jais surištų visų 
žmonijos nelaimių kaltininkas, deja, 
pirmoje vietoje yra pats niekad ne- 
pasisotinąs žmogus! Ištikus gaisrui, 
sudega sodyba, kaimas, miestas. Ta-

idealus iškyla tamsiosios jėgos, ku
rioms nėra kas pastoja kelius. Ir tuo 
metu, kai tariamieji laimėtojai dar 
tebesidairo, kaip iš begalinių griu
vėsių išpešti kuo daugiausia naudos, 
kažkieno juodosios rankos vėl veja 
virves silpnesniesiems smaugti... 
Vėl iškyla aukščiau visko tas viso 
pikto šaltinis — egoizmas, kuriame ir 
glūdi didžiausia žmonijos tragedija.

Iš čia suprantame, kodėl po pir
mojo pasaulinio karo pasaulis reikia
mai nesusitvarkė. Piktiems instink
tams nežabotai siaučiant, netruko 
kilti ir antras, dar žiauriau pasaulį 
sugriovęs, karas. Ar žmonija po šios 
audros pasuko tiesesniais keliais? 
Anaiptol! Sugriauti miestai, paverg
tos tautos, išvietintųjų asmenų mili
jonai liudija, jog treji metai po karo 
praėjo nieko gera nelemiančiame

B. K. BALUTIS,

Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir 
Įgaliotas ministeris Anglijoje

Nuotrauka B. Gaidžiūno

ženkle. Dar blogiau, neapvaldytos 
tamsiosios jėgos taip aiškiai dirba 
ardomąjį darbą, jog nauja žmonijos 
katastrofa vėl čia pat... Visa tai 
rodo, jog žmonijoje dar nevyrauja 
gera valia, ir daug kas stačiai sąmo
ningai nusisuka nuo nelaimės, kuri 
aiškiai neišvengiama, jei nebus

galvojant, dar turėtų intereso pasi- laisvų tautų demokratinės valdžios
likti prie savo nacionalinio egoizmo?

Mes tikime, jog žmonijos ramybė 
ateis su demokratine pasaulio san
tvarka, kurioje nebus vietos egoisti
nio dominavimo pretenzijoms, ku
rioje nebus sveikam protui priešin
gojo „veto“. Kaip atskiras žmogus 
pakluso organizuotai valdžiai, taip 
tautos turėtų paklusti tautų valdžiai. 
Ir kai tokia era ateis (o mes tikime 
— ateis!), visa žmonijos praeitis, ne
žiūrint milžiniškos techninės pažan
gos, bus laikoma „laukiniu laikotar 
piu“, ir vien už tai, kad žmonija tau
tų nesusipratimus tesugebėjo spręsti 
ginklu. Kur gi buvo teisė ir teisin
gumas?!

Mūsų sąžinė yra gryna. Lietuva 
nieko nenuskriaudė ir nieko nepuolė.

insignijos! J. Krs.

POVILAS ŽADEIKIS, 
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys Ir
Įgaliotas ministeris J.A.Valstybėse
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Paulius Stelingis Į
Pas didvyrius Kauno kapinėse j
Į ten, kur mėlynas, taip mėlynas dangus y
Ir svyrantys balti berželiai — j
Kaip sakalai mes iškeliam aukštai sparnus , l
Ir lankom didvyrius, panūdusius pilkoj žemelėje. jį

Kapai. Propeleriai juodi, sustingę. I
I ; i Išsirikiavę lyg paradui savanoriai... /
I *

Ir iš kažkur ateina Requiem, ataidi taip galingai. y
j Čia jų vardai... Čia mūsų broliai. j
, į Klausais. Bežadė tyluma. ' «

Toli kažkur banguoja Nemunas. |
O čia lietuviškų laukų Rūpintojėlis tokia šiluma I

Ilr tokiu sielvartu į pačią širdį prakalba. G

Ir pajunti šiandien kaip niekad, niekada j
Kokia didi, kokia galinga ta gimtoji žemė! k
Meldies, meldies jautria širdim. Ir ištiesi rankas \
Į didvyrius ... giliai įaugusius į gimtą žemę. f

O didvyriai naujų laikų, ¥
Jaunosios Lietuvos titanai! K . JI
Jūs mums visam pasaulyje, ir net iš Sibiro šaltų laukų,
Zibėsit kelrodžiu: į gimtą žemę! Į
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Socialinis Nepriklausomosios
Lietuvos kelias

J. Paplėnas

CARŲ PALIKIMAS
Nuo XVIII š. pabaigos iki XX š. 

pradžios Lietuva buvo jėga įjungta į 
carinės Rusijos imperijos sudėtį. Va
dovaujantieji imperijos sluoksniai į 
kiekvieną socialinę naujovę žiūrėjo 
kaip į veiksnį, silpninantį absoliuti
nės monarchijos pagrindus. Bet ko
kių socialpolitinių ar socialekonomi- 
nių reformų pastangos buvo traktuo
jamos kaip revoliuciniai mėginimai. 
Tai galiojo visam caro valdomam 
plotui, o ypatingai pavergtiems kraš
tams.

. Darbo apsauga ir socialinio aprū
pinimo problema carinėje Rusijoje 
kiek didesnio dėmesio susilaukė tik 
XIX š. pabaigoje ir XX pradžioje. 
Betgi gyvenimo praktikoje negausūs 
šios srities teisiniai nuostatai bebū
davo tik iš dalies, o kartais ir visai 
nebūdavo vykdomi.

Socialinio draudimo ir socialinio 
aprūpinimo klausimais iš viso mažai 
buvo sielojamasi. Truputį daugiau 
dėmesio caro aparatas kreipė į darbo 
apsaugą. Darbo apsaugos funkcijai 
pramonėje vykdyti buvo vadinamųjų 
fabrikų inspektorių kadras, tačiau 
kiek fabrikų inspektoriams rūpėjo 
darbininko gerovė, geriausia liudija 
Jų pačių surinkti duomenys.

Fabrikų inspektorių apskaitų duo
menimis Vilniaus, Kauno, Suvalkų ir 
Gardino gubernijose 1913 metais bu
vo 1031 fabrikas, kuriuose dirbo 
88.416 darbininkų. Tačiau fabrikų 
inspektoriams tebuvo žinomas uždar
bis tik 13.521 darbininko, arba vos 
33 % visų darbininkų. Apie */j dar
bininku uždarbių dydžius inspekto- 

■ riai neturėjo jokių žinių.
Socialekonominei tikrovei pavaiz

duoti būdipga dar yra ir tai, kad, in
spektorių duomenimis, iš 38.416 dar
bininkų net 4.443 buvo vos 12—17 m. 
amžiaus. Visuose keturių gubernijų 
fabrikuose dirbo net 11.6’/o vaikų 
nuo 12 iki 17 metų! Tai buvo, be 
abejojimo, pigi ir nepretenzinga dar
bo jėga, tačiau valdžios atstovai jų 
uždarbių dydžiais visiškai nesidomė
jo. Ir ne tik suaugę darbininkai, bet 
ir vaikai, dažniausi", neturėdami ele
mentarinių sanitarijos sąlygų ir tech
nikos ansaugos priemonių, būdavo 
verčiami dirbti 11 valandų ir parą.

Socialinis aprūpinimas buvo dar 
tik vystykluose. Fabrikų ligonių ka
sos Vokietijos ligonių kasų pavyz
džiu Vilniuje pradėta steigti 1896 m„ 
vėliau jų atsirado Kaune, Šiauliuose 
ir kitur. Bet gi šias kasas tvarkė pa
čios fabrikų administracijos, o tatai 
kenkė jų objektyvumui ir mažino jų 
reikšmę. Į912 m. Rusijos vyriausybė 
pagaliau paskelbė „Įstatymą darbi
ninkams aprūpinti ligos atveju“, bet 
jis nebuvo įgyvendintas nei pačioje 
Rusiioje nei Lietuvoje.

Pirmasis rą-a-linis karas sustab
dė bet kokią tolesnę evoliuciją šia 
linkme. Ir su tokiu socialekonominiu 
palikimu Lietuva įžengė j nepriklau
somą gyvenimą.
SUNKI IR AUDRINGA PRADŽIA

1918. LL .16 aktu atsikūrusios Ne
priklausomosios Lietuvos Valstybės 
Taryba 1918. XI. 2 priėmė provizori
nę Lietuvos konstituciją, kuri nusta
tė, kad Lietuvoje veikia visi rusų 
įstatymai, jei jie nėra pakeisti arba 
neprieštarauja konstitucijai. Tuo bū
du buvo užfiksuotas ir socialekono- 
minis kontinuitetas, iki sąlygos leis 
pradėti savų interesų ir 
padiktuotą kelią.

Bet pradžia buvo ne 
bet ir audringa. 1918. XI.
riusi pirmoji vyriausybė susidūrė su 
vos atgimusios valstybės gynimo nuo 
išorės priešų problema. 1919—20 me
tus lydi sunkios kovos Su bolševikų 
daliniais, su 
to-Avalovo 
kaimyninės

aspiracijų

tik sunki, 
11 susida-

ir globo- 
socialinio 
rūšis, ši 
„valstybė

avantūrinėmis Bermond- 
trupėmis ir pagaliau su 
Lenkijos daliniais, besi- 

į Lietuvos teritoriją.
Valstybės aparatas tik tebeorgani- 
zuoiamas. reguliarių pajamų beveik 
nėra, o išlaidos auga. 1919 m. iš Vo- 
k et'jos gautos 115 milijonų markių 
paskolos, tais pačiais metais paskelb
tos vidaus paskolos, gausių lietuvių 
emigrantų aukų iš JAV ir pirmųjų 
mokestinių įnašų nepakanka. Pinigų 
trūkumas toks didelis, kad valst. tar
nautojai ištisus mėnesius negauna al
fų. Griebiamasi rekvizicijų. Ir tik 

„aslomis, sutelktinėmis visos 
tautos pastangomis ir gausiomis au
komis pagaliau pavyksta apginti ne
priklausomą Lietuvos . egzistenciją 
nuo išorės priešų pasikėsinimų.

Kovoms dėl laisvės pasibaigus,

Mūsų Kelias

evoliucionavo. Be bendro pobūdžio 
nuostatų dėl darbo apsaugos ir spe
cialių nuostatų dėl socialinio drau
dimo, esančių 1922 ir 1928 m. konsti
tucijose, 1938 metų konstitucijoje 
randame naujų nuostatų, įpareigo
jančių valstybę rūpintis ne tik fizio
loginiu, bet taip pat ir kultūriniu 
darbo žmogaus gyvenimo lygiu. Iš 
kitos pusės, 1938 m. konstitucija ne
numatė draudimo nedarbo atveju. 
Tai galima aiškinti dviem priežas
tim: 1) naujoji konstitucija įparei
goja valstybę visus darbinguosius 
aprūpinti darbu, tuo būdu išspręs- 
dama nedarbo problemą, o 2) bedar
bių skaičius Lietuvoje buvo labai 
nežymus ir nuolat mažėjo; kai 1922 
m. vien tik Kaimo m. darbo biržoje 
buvo įregistruota 2.186 bedarbiai, 
1939. VI. 1 visoje Lietuvoje bedarbių 
įregistruota buvo tik 1.263. Būtina 
betgi pažymėti, kad tuo pačiu metu 
Lietuvos žemės ūkiui "trūko kelių 
dešimčių tūkstančių darbo rankų. 
Taigi, nedarbo problemos, šios so
cialinės daugelio kraštų rykštės, Lie
tuvoje nebuvo.

1938 m. konstitucijos nuostatai 
dėl kultūrinio darbo žmogaus gyve
nimo lygio pakėlimo ir darbo tvar
kymo, praktikoje nedaug tegalėjo 
pasireikšti, nes, vos metams po jos 
įsigaliojimo praėjus, Lietuva buvo 
TSRS kariuomenės okupuota, jos 
globoje buvo sudaryti marionetiniai 
organai, kurie, vykdydami Maskvos 
valią, 1940. VII. 21 paskelbė Lietuvą 
socialistine tarybų respublika ir in
korporavo ją į Sovietų Sąjungos su
dėtį.

Nepriklausomosios Lietuvos kon
stitucinių nuostatų rėmuose sociali
nes problemos buvo sprendžiamos 
visų pirma atsižvelgiant į ekonominį; 
tautos ūkio pajėgumą. Pirmasis 
reikšmingas socialinis įstatymas die
nos šviesą išvydo 1926 metais. Tai. 
buvo Ligonių Kasų įstatymas, įvedęs į 
privalomą draudimą ligos atveju vi
sai eilei darbininkų ir privataus sek
toriaus tarnautojų, išskyrus žemės 
ūkio samdinius. Draudimas nuo ne
laimingų įvykių pramonėje, statybo
je, transporte ir kt. šakose įvestas 
nuo 1937 m., o žemės ūkyje nuo 1938 
metų. Draudimo senatvėje (išskyrus 
valstybės tarnautojus ir karininkus, 
kurie buvo apdrausti specialių pen
sijų ir pašalpų įstatymų) nebuvo su
skubta valstybiniu mastu plačiose 
darbininkų masėse realizuoti.

Darbo apsaugos įstatymai greičiau 
susilaukė savo eilės. Pirmieji tos rū
šies įstatymai buvo 1919 m. paskelb
tas „Darbo Inspekcijos Departamen
to įsteigimo įstatymas“ ir netrukus 
pasirodęs „Darbo dienos ilgumo įsta
tymas“, nustatęs 8 vaL darbo dieną.

1925 m. paskelbtas „Darbo inspek
cijos įstatymas“, žymia dalimi pakei
tęs rusiškąją darbo apsaugos teisę, ir 
„Švenčių ir poilsio įstatymas“. Darb
davių ir darbininkų santykiai, atly
ginimo nustatymo būdai, atostogų 
klausimas buvo sunormuoti „Žemės 
ūkio darbininkų samdos įstatymu“ 
(1929) ir „Pramonės darbininkų sam
dos įst“ (1933).

Įst. nustatė, kad melus įmonėje 
dirbęs darbininkas turi teisę gauti 10 
dienų atostogų su atlyginimu. 1934

kraštas atsistoja prieš sunkią ūkinės 
suirutės tikrovę. Tautos ūkio sana
vimą paralyžuoja tebeauganti inflia
cija. Ir tik 1922 m. spalių mėn. įve
dus lito valiutą (1 litas = 0,150462 gr. 
aukso), prasideda nauja epocha. Jos 
pradžia sunki: tuščias valstybės iž
das, tuščios ir mokesčių mokėtojų pi
niginės.

TEISINIAI NUOSTATAI
Nors ekonominė valstybės padėtis 

sunki, bet savieji krašto šeimininkai 
ryžtasi atiduoti prideramą duoklę ir 
socialinei sričiai. 1922 m. susirinkęs 
Steigiamasis Seimas priima pirmąją 
Letuvos Respublikos konstituciją, ku
rioje socialinei apsaugai skiriamas 
visas XIII skyrius. Konstitucija nu
stato liberalinio ūkininkavimo formą, 
kuri betgi, reikalui esant, gali būti 
subordinuota visuomenės interesui: 
„Visose ūkio srityse kiekvienam pi
liečiui laiduojama darbo ir iniciaty
vos laisvė. Si tegali būti suvaržyta 
įstatymo keliu, esant viešajam rei
kalui“ (str. 88). Toliau ryškiai akcen
tuojamas socialinis momentas: „ūkio 
gyvenimas yra tvarkomas taip, kad 
kiekvienas pilietis turėtų darbo“ (88), 
o „žmogaus darbo pajėga yra tam 
tikrų įstatymų saugojama 
jama“ (97). Precizuodama 
draudimo ir aprūpinimo 
konstitucija nustatė, kad
saugoja atskirais įstatymajs darbi
ninką ligoje, senatvėje," nelaimingais 
atsitikimais ir darbo trūkstant“ (97).

1928 m. buvo paskelbta nauja Lie
tuvos konstitucija, tačiau nuostatai 
dėl darbo pajėgos globos ir socialinės 
apsaugos joje liko tie patys. 1938. V. 
12 įsigaliojo trečioji Lietuvos konsti
tucija, kurioje tautos ūkiui, darbui 
ir sveikatos bei socialinės apsaugos 
reikalams paskirti trys atskiri sky
riau

Tautos ūkio uždavinys naujoje 
konstitucijoje nusakytas taip: „Tau
tos ūkio uždavinys — duoti medžia
ginių sąlygų, reikalingų Valstybei ir 
piliečiui tarpti“ (48). Sąlygos, kurio
mis siekiama Valstybės ir piliečio ge
rovės deklaruotos laip: „Sėkminga 
tautos veikla remiasi piliečio įsisą
monintu pasiryžimu kurti savo ir 
Valstybės gėrovai ir darniu darbo bei 
kapitalo veikimu“ (49) ir „Valstybės 
ir piliečio gerovė pasiekiama, kai pi
lietis tikslingai tvarkingai dirba ir 
tausiai vartoja“ (50).

Darbo skyriuje akcentuojamas sie
kimas įgalinti darbo žmogų ir jo šei
mą naudotis kultūrinės egzistencijos 
sąlygomis: „Valstybė siekia, kad dir
bantysis ir jo šeima galėtų naudotis 
Lietuvos gyvenamu kultūros gyve
nimu“ ir „kad dirbančiajam būtų 
poilsio ir tinkamų tam poilsiui są
lygų“ (45). Toliau deklaruotas ne tik 
siekųnas visus darbinguosius aprū
pinti darbu, bet ir nenorinčius dirbti 
— priversti imtis darbo, būtent: 
„Valstybė siekia, kad galintieji dirb
ti turėtų darbo. Vengiančius darbo 
Valstybė gali priversti dirbti" (46). 

Sveikatos ir socialinės apsaugos 
skyriuje nustatyta, kad „Valstybė 
rūpinasi dirbančiaisiais ir jų šeimo
mis ligos, senatvės ir nelaimingų at
sitikimų-atvejais“ (58).

Per visą N, Lietuvos 22 metų gy
venimą darbo ir Socialinės apsai 
nuostatai Lietuvis. iiucųcje 12 dienų. Žemės ūlūo darbininkams atsitikimus.

— ordinarininkams „Normalinės sam
dos sutarčių sąlygos" nustatė ne ma
žiau kaip 12, o metiniams samdi
niams ne mažiau kaip 6 laisvas die
nas.

Be to, dirbančiųjų interesams ap
saugoti 1934 m. paskelbtos „Pramo
nės darbininkų sveikatai ir gyvybei 
saugoti taisyklės“, 1935 m. „Darbi
ninkų mokinių samdos taisyklės“ ir 
eilė kt. nuostatų.

Šioje vietoje verta pridurti, kad 
pastaruoju metu Lietuvos įstatymuo
se vis labiau buvo respektuojamas 
socialinis šeimos momentas, nusta
tant darbo atlyginimo mokesčių dydi.

TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS
Teisinių nuostatų apžvalgai papil

dyti, tenka pažymėti, kad Lietuva yra 
ratifikavusi 6 tarptautines darbo 
konvencijas ir vieną specialią suda
riusi su Argentina. Štai jų sąrašas:

Konvencija dėl moterų nakties 
darbo;

Vaikų nakties darbo pramonėje 
konvencija;

Konvencija nustatyti aštuonių va
landų darbo dienai ir 48 valandų dar
bo savaitės pramonės įmonėse;

Konveųcija dėl savaitinio poilsio 
pramonės įmonėse;

Konvencija dėl draudimo ligoje 
pramonės ir prekybos ir namų ruo
šos darbininkų;

Konvencija, liečianti svetimšalių 
ir savų piliečių darbininkų traktavi
mo lygybę dėl atlyginimo nelaimin
gais darbo atsitikimais ir

Konvencija tarp Lietuvos Respu
blikos ir Argentinos Respublikos dėl• r,j zvun kui*zxx.«o 11 (j'-miiivo ilk.ouwa 11VVO vrs_z

iugos metais atostogų laikas padidintas iki ' indemnizacijęs už nelaimingus darbo
• i'ri'.n 1 *> /ise-risn ’fjn-ir.nc sšlrizs «s**!%»»•*Srslr^srv^r> n^cUiUtruic

Tautini lietuvių ivenvovi Kaune — Karo Muziejaus sodelis sm Laisvės stovyla

1948. IL 12.

Vargo ir skurdo nepažįstančioje laisvoje Lietuvoje sesė lietuvaitė ramiai 
verbė plonas gijas, audė raštuotas drobes. O dabar?...

Šios konvencijos buvo ratifikuotos 
1931—34 m. laikotarpyje. .Palyginti 
vėlyvas konvencijų ratifikavimas ga
lima paaiškinti tuo, kad Lietuva, ga
vusi nedėkingą socialinį palikimą iš 
carinės Rusijos ir būdama pirmojo 
pasaulinio karo ir laisvės kovų nu
siaubta, pirmąjį nepriklausomo gyve
nimo dešimtmetį dar negalėjo pada
ryti tiek pažangos, kad galėtų susi- ' 
lyginti su Vakarų Valstybėmis ir pri
siimti lygius su jomis įsipareigoji
mus, todėl tai teko nukelti į antrąjį 
dešimtmetį.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Baigiant, reikia pažymėti, kad 

darbo žmogaus gerovė Nepriklauso
moje Lietuvoje pamažu, bet nuose
kliai kilo. Dėl vietos stokos nesilei
džiant į platesnį analizavimą, tenka 
pasitenkinti keliais duomenimis apie 
darbininkų uždarbius ir jų gyvenimo 
lygi.

■ Jei 1930 metų mažmeninės preky
bos kainas ir pramonės darbininkų 
(vyrų) atlyginimas laikysime indck- 
sine baze, lygia 100-ui, tai rasime, 
kad 1935 metais, kai Lietuva skau
džiai jautė visuotinės ūkio krizės 
naštą, prekių kainų indeksas krito iki 
48,9, o nekvalifikuotų darbininkų už
darbių indeksas tik iki 72,5. 1938 me
tais, kai Lietuvos ūkis žengė jau ky
lančios konjunktūros keliu, prekių 
kainų indeksas pasiekė 59.7. o nekva
lifikuotų pramonės darbininkų uždar
bių indeksas net 80,8 punktus; mote
rų uždarbių indeksas 1938 metais pa
šoko netgi iki 100,1 punkto.

Šis santykis įsakmiai liudija, kad 
realinė darbininko uždarbio vertė la
bai ryškiai kilo. Tatai atsispindėjo ir 
darbininko gyvenimo standarte, ypa
tingai jo mityboje. Pasiremiant 1936 
—7 metais Lietuvoje įvykdyto repre
zentacinio šeimų biudžetų tyrinėjimo 
duomenimis, galima apskaičiuoti kad 
vidutinio pramonės darbininko vyro 
dienos maistas sudarė 4.160 kalorijų, 
o moters 3.740 kalorijų.

Bet ir civilzacijos agregatų nau
dojimas daifg pasako. Kai 1930 m. 
Lietuvoje buvo 14.480 telefono abo
nentų, '1937 m. jų skaičius siekė jau 
21.942, o radijo abonentų skaičius iš 
11 526 (1930 metais) pašoko net iki 
59.527 (1938 metais).

Betgi socialinį Nepriklausomosios 
Lietuvos progresą užgniaužė raudo
noji ranka, vietoje jo pasiūiusi rytie
tišką despotizmą, žmogaus nužmogi
nimą ir destrukciją. Ji ne tik nu
traukė telesnę socialekonominę Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valstybių rai
dą, bet ir visomis priemonėmis siekia 
išrauti visa tai, kas buvo ten pozity
vaus toje srityje sukurta. Kremliaus 
doktrina reikalauja sunaikinti visa 
tai, kas gali pavergtai tautai priminti 
jos laisvės laikus, nes tai yra integra
linė Kremliaus plano dalis, — to pla
no, kuris siekia daug toliau nei Pa
baltijo valstybės.
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DR. PETRAS DAUŽVARDIS, 
Lietuvos Konsulas Chicagoje

Amerikos lietuviai jau antrą kar
tą istorijoje prasiveržia į pačias pir
mutines kovos pozicijas dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. Tik šį 
kartą baras daug platesnis: ne tik 
prikelti supančiotąja tėvynę Lietu
vą, bet ir grąžinti jai išsklaidytus 
sūnus, lietuvius, ištraukti juos iš 
bolševikiško mirties pragaro Sibire 
ir iš Europos bado giltinės nasrų.

Dabar yra susidarius tokia situa
cija, kad Amerika (US) atsistojo vi
sų pasaulio opiausiųjų ekonominių ir 
politinių problemų, o tuo pačiu ir 
lemiančių įvykių priešakyje. Čia, 
ne kur kitur, bus sprendžiami ir tau
tos išlaisvinimo bei gyvybės klausi
mai. Iš čia suprantama, kodėl Ame
rikos lietuvių vaidmuo ir reikšmė 
mūsų tautos ir valstybės likimo 
sprendimuose pasidarė jei ne lemia
mas, tai tikrai jau pirmaeilis ir nie
kuo .nepakeičiamas. Tad ir yra mū
sų laimė, kad kaip tik čia, Ameri
koje, gyvena daug daugiau lietuvių, 
negu visose kitose pasaulio šalyse 
(žinoma, išskyrus pačia Lietuvą) 
drauge paėmus. Lietuvių čia skai
čiuojama nuo 700.000 iki vieno mili
jono. Jie yra gerai organizuoti, turi 
tūkstančius įvairių susivienijimų, 
draugijų ir klubų. Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje (SLA), kuriam 
pirmininkauja adv. W. F. Laukaitis, 
turi 15.000 narių, ir apie 400 kuopų; 
Lietuvių Romos Katalikų Susivieni
jimas Amerikoje (LRKSA), kuriam 
pirmininkauja L. Šimutis, turi apie 
12.000 narių ir per 300 kuopų. Abie
jų susivienijimų tikslai yra beveik 
vienodi: fraternalizmas, savišalpa, 
kultūra, lietuvybė. Vietiniai klubai 
ir savišalpos draugijos turi panašius

Illinois su centru Chicaga ....................................... , .
Ohio su centru Cleveland .................................................
Michigan su centru Detroit............................................
Pennsylvania su centrais:

Pittsburgh, Philadelphia, Wilkes Barre-Scranton s t i 
New York- New Jersey su centru New York City 
Connecticut su centrais Waterbury, Hartford . . . 
Massachusetts su centra Boston...............................
Maryland su dentra Baltimore ....................................
Wisconsin, Indiana, California, ftfaine, New Hampshire ir kt.

— Kokios yra Amerikos lietuvių 
pagrindinės politinės srovės?

Žinoma, kalbėti apie politines 
•rovės, ypačiai pačiam prie jų ne
priklausant, yra kiek opus reikalas, 
— sako Dr. Daužvardis. — Betgi pa
mėginsiu būti objektyvus, klek tai 
Iš viso žmoniškai imant yra .įma
noma.

Pirmoje eilėje, kaipo didžiausioji 
•rovė, yra minėtini Amerikos

lietuviai Romos katalikai.
H jų organizacijų tektų suminėti 
bent kelias pačias didžiausias. Tai:
1) R. Katalikų Lietuvių Susivieniji
mas, 2) R. K. Lietuvių Moterų Są
junga, 3) Darbininkų (šv. Juozapo) 
Sąjunga, 4) Vyčiai (kaip Lietuvoje 
pavasarininkai). Šitos ir kitos čia 
nesuminėtos organizacijos yra vėl gi 
susijungę į Amerikos Lietuvių R. Ka
talikų Federaciją. Jeigu Jūs norite 
minėti žymesnius katalikų veikėjus, 
tai čia klausimas nelengvas taip pat. 
Daug jų yra. Pvz., iš pasauliečių 
pirmoje vietoje paminėtinas Leonar
das šimutis, Susivienijimo pirmi
ninkas ir dienraščio „Draugas“ vyr. 
redaktorius; Juozas Laučka, buvęs 
Federacijos pirmininkas, dabar Bal
fo reikalų vedėjas; Antanas Knei- 
žys, Federacijos pirmininkas, „Darbi
ninko“ vyr redaktorius; kun. Pranas 
Jūras; kun. Jonas Balkūnas (specia
liai rūpinasi ■ tremtinių įkurdinimo 
reikalais); kųp. Ignas Albavičius 
(Cicero klebonas ir aktyvus daugelio 
organizacijų narys); kun. N. Pakalnis.

Lietuvos laisvės kovoje
DR. PETRAS DAUŽVARDIS, LIETUVOS KONSULAS CHICAGOJE, APIE LIETUVOS IŠLAISVINIMO KO
VOTOJUS JAV. LIETUVOS IR LIETUVIŲ TREMTINIŲ GELBfiJIMO TIKSLAS SUJUNGĖ VISUS AME
RIKOS LIETUVIUS. PRIEŠINGI TIK SOVIETŲ AGENTAI. SUKLAIDINTŲJŲ BŪRYS NEDIDELIS — IR 

JIE PRAREGĖS GI KADA. KODĖL TIKI LIETUVOS IŠLAISVINIMU.

tikslus. Organizuotos lietuvių visuo
menės (narių atžvilgiu) Amerikoje 
yra apie pusę milijono. 120 parapijų 
turi parapiečių tarpe 2.—3 šimtus 
tūkstančių. Po šio karo čia atvažia
vusių tremtinių ir grįžusių Amerikos 
piliečių — lietuvių gali būti apie 
400—500 žmonių.

Šiuo laiku, kaip ir Lietuvos ne
priklausomybės laikais, čia oficialiai 
dirba penkios Lietuvos nepriklauso
mos valstybės įstaigos: Atstovybė 
Washingtone — įgaliotas ministeris 
Povilas Žadeikis; Generalinis Kon
sulatas New Yorke s— Generalinis 
Konsulas Jonas Budrys ir Lietuvos 
Konsulatas Chicagoje (miestas per 
5 mil. gyventojų) — konsulas Dr. 
Petras Daužvardis; Garbės Konsu
latai: Bostone — Konsulas adv. A.
O. Šalna ir Kalifornijoje (Los Ange
los) — Konsulas Dr. J. J. Bielskis.

Kas vadovauja Amerikos lietuvių 
politinei akcijai?

Atsakymo į šį klausimą nutariau 
prašyti mūsų konsulą Chicagoje Dr.
P. Daužvardį. Jis gimęs Lietuvoje, 
bet jau nuo 1914 metų gyvena Ame
rikoje. Čia jis išėjo ir aukštuosius 
juridinius mokslus. Nuo 1925 metų 
jis yra jau Lietuvos valstybės diplo
matinėje tarnyboje. Daužvardis gali 
būti laikomas Lietuvos ir Amerikos 
lietuviu. Jis yra buvęs ir tebėra 
daugelio lietuvių organizacijų, o taip 
pat American Society of Internatio
nal Law ir American Political Scien
ce Association narys. Jis rašo straips
nius ir skaito paskaitas lietuviškai 
ir angliškai kalbančiai visuomenei 
apie Lietuvą ir jos aktualiuosius rei
kalus. Beveik neįsivaizduojamai sun
kios jo darbo sąlygos, stačiai kalnai 
niekada nesibaigiančių klausimų ir 
darbų nesukliudė Dr. Daužvardį pri
imti Mūsų Kelio atstovą ir suteikti 
gausią informaciją, kurios skelbti
nąją dalį čia pateikiu.

— Kur yra Amerikoje patys di
dieji lietuvių centrai?

— Suprantama, visai tikslios sta
tistikos šiuo laiku neturime, — sako 
Konsulas. — Bet šitą klausimą gali
ma taip apibūdint (skaičiai, žinoma, 
visur apytikrlsti):

— 125.000
— 40.000
— 50.000

— 180.000
— 100.000
— 50.000
— 60.000
— 10.000
— 25.000

Sekančią, taip sakyti, iš eilės pa
minėsiu

vidurio srovę,
t. y., srovė tarp katalikų ir socia
listų. Tai sandariečiai ir tautininkai. 
Jų žymesnieji darbuotojai būtų to
kie: Mikas Vaidyla, „Sandaros“ re
daktorius; Petras Pivariūna«. „San
daros“ pirmininkas; Dr. Matas Vini- 
kas, SLA sekretorius

1926 metais atsirado ir tautinin
kai, panašūs į Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvusius tautininkus. Jie turi 
dar kelias savo organizacijas. Iš jų 
darbuotojų minėtini Kazys Karpius,
„Dirvos“ redaktorius, advokatas An
tanas Olis, Amerikos Lietuvių Misi
jos pirmininkas; inž. Pijus Žiūrys, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos pirmi
ninkas; Vytautas Abraitis, tautinin
kų pirmininkas. t

Šios vidurio srovės abi grupės 
vadovauja Tėvynės Mylėtojų Drau
gijai ir turi stiprios galios S.L.A. 
(Susivienijimas Lietuvių Amerikoje).

Trečioji srovė tai -
socialistai.

Svarbiausieji jų veikėjai yra: Dr. 
Pijus Grigaitis, „Naujienų“ vyr. re
daktorius; Stasys Michelsonas, „Ke
leivio“ redaktorius; Buivydas, Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjungos pir
mininke s; advokatas Fortūnatas Ba- 
gočius ir Dr. A. Montvydas.

Socialistai, be Socialdemokratų 
Sąjungos, turi Lietuvių Darbininkų 
Draugiją ir didelę (apie 6.000 narių) 
Chicagos Lietuvių Draugiją (visoje

Rašo Kazys Veržikas
Illinois valstybėje); jie taip pat, kar
tu su sandariečiais-tautininkals, va
dovauja S.L.A.

— Tai tiek apie sroves ir jų vei
kėjus, bet, žinoma, geriausia būtų 
gauti informacijas iš tų pačių srovių 
vadovų, nes nuošaliai stovint gali
ma ir nenoroms, be blogos dalios, 
suklysti, — pridėjo Konsulas. (Atei
tyje reikės taip ir padaryti. K.V.)

Bolševikai
— O kaip yra su Amerikos lietu

viais' bolševikais? — klausiu.
— Šitas reikalas šiandien visiems 

jau gerai žinomas. Visuose kraštuose 
tas pats su jais. Jų yra nedaug, bet 
jie dideli rėksniai. Jie siekia tai, ko 
siekia Sovietai. Ką giria Sovietai, tą 
ir jie besąlygiškai garbina. Tik yra 
būtina viena pastaba. Čionykščiai 
tikrieji bolševikai dažnai užsimas
kuoja įvairiais nekaltais, netgi pa
traukliais vardais (literatūros, kul
tūros ir pan.) ir tuo būdu nemaža 
gerų lietuvių suklaidina ir padaro 
Sovietų agentais. Kuriam pasiseka 
tai suprasti, tas pats savo darbų nu
sigąsta ir šalinasi. Bet tam dar rei
kia kiek laiko.

— Tremtiniai ir įvairiuose pasau
lio kraštuose gyveną lietuviai labai 
ir nuolat domisi, ką yra padarę 
Amerikos lietuviai
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 

ir tremtinių (Sibire ir Europoje) 
gelbėjimo srityje.

— Tremtinių šalpos ir laikino 
Įkurdinimo reikalais rūpinasi Bal- 
fas. Jis apima visas Amerikos lie
tuvių sroves, be bolševikų. Čia nuo
monių skirtumo nėra. Bet gi Balfo 
veikimas plačiai žinomas — nėra 
reikalo kartoti. Jo reikšmę galima 
lengvai įsivaizduoti, pastačius klau
simą: kas būtų, jeigu jo nebūtu bu-, 
vę. Tremtinių vadavimas iš Sibiro 
ar jų šelpimas sunkus, neįmanomas, 
nors žygių daug buvo daryta ir da
roma. Priežastys žinomos. ,

— Lietuvos nepriklausomybės at
kovojimo darbui vadovauja

ALT ir ALM,
t. y., sutrumpinimas pavadinimų: 
Amerikos Lietuvių Taryba ir Ame
rikos Lietuvių Misija. Šitų abiejų 
organizacijų tikslas tas pats: Laisva 
ir Nepriklausoma Lietuva. Tarybą 
sudaro dabartiniu metu katalikai, 
sandariečiai ir socialistai, o Misiją 
— vieni tautininkai. Originaliai Ta
ryba buvo sudaryta (1940 m.) iš visų 
keturių grupių. Tautininkai iš jos 
išėjo, rodos, 1941 m. Jie suorgani
zavo Lietuvai Vaduoti Sąjungą, o vė
liau (bene 1944 m.) Amerikos Lietu
vių Misiją. Dvi organizacijos, nors 
ir dirbdamos šiek tiek skirtingais 
metodais, dažnai įnešdavo Lietuvos 
bylon ir paralelizmo. Tą mato abi 
organizacijos. Dabar einama prie 
veiklos subendrinimo.

Amerikos lietuvių taryba
Joje dalyvauja taip pat visų sro

vių atstovai. Pirmininkas yra Leo
nardas Šimutis, sekret. P. Grigaitis, 
ižd. W. Vaidyla. 'Tiesa, Taryboje iki 
šio laiko nedalyvavo vidurio srovės, 
po 1926 metų atsiradusi tautininkų 
šaka. Kodėl? Tas klausimas, žinau, 
ir-tremtinių spaudoje buvo plačiau 
nagrinėtas. Dabar padėtis yra tokia. 
Iš principo jau susitarta, kad ir toji

Viena iš daugelio Amerikos lietuvių moterų visuomenininkių grupių. Jų veiklią iniciatyvą jau :a Ame- 
tikos lietuviai, o gerą širdį ir dosnią ranką — tautiečiai tremtiniai Europoje

srovė dalyvaus Taryboje. Tariamasi 
dėl detalių.

A. L. Tarybos darbai 
vyksta, svarbiausia, trimis krypti
mis. Pirmiausia — propaganda, t. y., 
nuolatinis nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo klausimo kėlimas tinka
mose vietose ir tinkamu laiku. Tas 
pats daroma tremtinių šalpos ir jų 
laikino įkurdinimo reikalu ir, be to, 
jų teisių gynimas kritiškais momen
tais (pvz., pragarsėjusių skryningų 
metu, svarstant ir sprendžiant pri
verstino repatrijavimo galimumus ir 
kt.' atvejais). Ta propoganda vyk
doma įvairiais, esamam reikalui ir 
sąlygoms pritaikintais būdais, per 
asmeniškus pasikalbėjimus, per pa
skaitas, pranešimus, spaudą, radiją 
ir 1.1. Labai svarbu vaidmenį šioje 
srityje vaidina Tarybos išlaikomas

Lithuanian American Infor
mation Center

(jo adresas: 233 Broadway, New York 
7, N.Y.), kuris, be visų kitų darbų, 
dar leidžia „Lithuanian Bulletin“, 
kuriame anglų kalba pateikiama do
kumentuota medžiaga visais opiau
siais Lietuvos ir tremtinių (Europoje 
ir Sibire) klausimais.

Antra A.L.Tarybos. darbų sritis 
tai, jei taip galima pasakyti, 

diplomatiniai — politiniai žygiai, 
kurie pagal reikalą, pritaikintu mo-- 
mentu daromi ar tai pas valstybės 
prezidentą ar State Departmente (už
sienių reikalų ministerijoje). Jų bu
vo daug. Dauguma jų jau plačiau 
žinomi. Gal tik čia dar prisimintas 
A.L.Tarybos delegacijos atsilanky
mas pas prezidentą Roosevelt 1940 
m. spalių 15 d. (drauge buvo ir tau
tininkai). Prezidentas, peržiūrėjęs 
jam įteiktą memorandumą, jį patai
sė sakydamas, kad neteisinga rašyti, 
jog Lietuva prarado suverenumą. 
Lietuvos suverenumas, esąs, tik lai
kinai suspenduotas. Lietuva bū
sianti vėl laisva ir sūverenė valsty
bė. Be to dar pataisė sakinį, kur 
kalbama apie mažųjų valstybių pa
dėtį. Esą, nesvarbu, kad Lietuva 
esanti maža. Esą, yra dar už Lietu
vą mažesnių valstybių, kurių teisių 
į nepriklausomumą ir suverenumą 
niekas neginčyja. Tai yra didelio 
žmogaus ir politiko žodžiai.

Trečioji A.L.Tarybos darbo sri
tis tai

Lietuvos laisvės akcijos finan- 
x gavimas.

Kiek šis reikalas svarbus — aiškinti 
nėra reikalo. Pastebėtina dar tik 
tai, kad tas finansavimas išplečia
mas toli už Amerikos ribų.

Amerikos Lietuvių Misija
Tautininkai, A.L.Taryboje nedaly
vaudami, varė akciją atskirai, svaąr 
blausia per Misiją, kurios priešakyje 
stovi advok. Antanas Olis. Jų de
legacijos taip pat lankosi pas vals
tybės prezidentą Ir užsienių reikalų 
ministerijoje ir įteikia nemažai me
morandumų aktualiais klausimais 
(jų moterų delegacija įteikė prez. 
Rooseveltui prašymą su daug tūk
stančių parašų). ■ Jų pastangomis 
įvairių valstybių gubernatoriai išlei
džia vasario 16 d. proga (šiais 1947 
ir kitais) specialius ir oficialius at
sišaukimus į savo piliečius. Jie dėjo 
pastangas, kad Kongresas priimtų

KAZYS VERŽIKAS,
•Mūsų Kelio specialus atstovas 

šiaurės Amerikai

įstatymą, raginantį Amerikos prezi
dentą stengtis atkurti nepriklausomą 
Lietuvą. Jie dėjo pastangas, kad 
Amerikos prezidentas paskelbtų 
„Lietuvos diena“ tą dieną, kada 
Amerika pripažino Lietuvą de jure. 
Tiesa, tos pastangos nedavė (kol kas) 
lauktų vaisių, bet negalima nepri
pažinti, kad propagandiniu atžvilgiu 
tai buvo sėkmingi žygiai. Be to, jų 
iniciatyva Kongrese buvo pasakytos 
viešos kalbos lietuvių reikalų. Jie 
taip pat išleido gražią buvusio Lie
tuvoje Amerikos ministerio O. J. C. 
N o r e m o knygą

„Timeless Lithuania"
Tiesa, iš jų darbų dar daug ko čia 
ir nesuminėjau, nes apie tai Mūsų 
Kelio skaitytojai pirmiau jau pla
čiau buvo painformuoti. Yra ir at
skiras leidinys apie jų darbus.

— Pone Konsule, kokie, Jūsų 
nuomone,

dabar būtų patys svarbiausieji 
žygiai darytini

Lietuvos laisvės atgavimo ir tremti
nių gelbėjimo srityje?

— Visų pirma toliau ir dar spar
čiau tęsti Balfo ir Amerikos Lietu
vių Tarybos darbą, galutinai prie jo 
pritraukiant iki šiol neprisidėju- 
sius platesnius Amerikos lietuvių 
sluoksnius, o taip pat čia atvykstan
čius tfemtinius. Šiaip ar taip, betgi 
sprendžiamoji valanda artėja. Ko
kioje formoje, kokiomis priemonė
mis tie sprendimai bus daromi ir 
vykdomi — niekas tikrai pasakyti 
negali: galima tik apytikriai spėlioti.

Todėl’ turime būti kiekvienu mo
mentu tinkamai ir galutinai pasi
ruošę. Lietuvos partizanas skina 
Lietuvos laisvei kelią savo kūnu ir 
krauju. Lietuviai tremtiniai, o ypa
čiai jų žymieji (kad ir viešai neži
nomi) vadai yra užgrūdinti pogrin
džio kovose, rudųjų ir raudonųjų fa
šistų kalėjimuose bei mirties stovy
klose. Jie dirba be paliovos. Jie yra 
mūsų žūtbūtinės kovos ausys ir akys. 
Gi mes, Amerikos lietuviai, turirrfe 
atlikti ir tikrai atliksime mums pa
čios Apvaizdos skirtą vaidmenį šioje 
kovoje. Mūsų duosnioji ranka ne
turi pavargti ir nepavargs niekur, 
kur reikia nušluostyti tremtinių var
go ir bado mirties ašaras.

— Pasaulis jau galutinai pasida
lino J jėgos-brutalumo ir teisės-žmo- 
niškumo sferas. Mes, Amerikos lie
tuviai, sukaupsime visas geriausias 
mūsų pajėgas ir padarysime viską, 
kad Lietuvos klausimas Iškiltų į pa
čias viršūnes ir taptų demokratiško
jo pasaulio kovos simboliu. Kas tiki 
i galutiną demokratijos pergalę, tam 
nėra jokios abejonės, kad Lietuva 
bus laisva, nepriklausoma Ir suvere- 
nė valstybė, — užbaigė Dr. Dauž
vardis.
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Nepriklausomybės idėjos 
priešaušris

(NUO AUŠROS LIGI VASARIO 16 D. AKTO)

Nepriklausomybes
Vasario 16-sios akio

Paprastai sakoma, kad mūsų tautiniam atgimimui pamatą 
esąs padėjęs baudžiavos panaikinimas ir kad matomu to 
prasidėjusio atgimimo ženklu buvęs „Aušros“ pasirodymas 
1883 m. Apskritai pasakius, tai yra teisinga. Žinoma, kaip 
kiekviena aušra turi savo priešaušrį, taip ir prasidėjusysis 
mūsų gaivalinis atgimimo procesas nebūtų galėjęs taip stipria 
srove paplūsti, jei nebūtų buvę to proceso pranokėjų, pasi
reiškusių aiškiau dar Vilniaus Universiteto metu pirmoje 
XIX a. pusėje ne tik lenkiškai rašiusiųjų: A. Mickevičiaus, 
Kraševskio, T. Norbuto, Sirokomlės, Jaroševičiaus ir kitų 
lietuviškai rašiusiųjų autorių asmenyse.

Ar šiaip ar taip, kilusieji iš išsivadavusių iš baudžiavos 
valstiečių tarpo mūsų inteligentai suteikė stiprią ir plačią 
bazę mūsų atgimimui ir padėjo įjungti į atgimimo prėcesą 
plačias mūsų liaudies mases. Nors atgimimo pionierių tarpe 
buvo ir ne vien valstiečių gaivalo, bot pats faktas, kad šis 
gaivalas, daugiausia iš smulkiųjų ir vidutinių bajorų tarpo, 
buvo savo simpatijomis palinkęs į valstiečių pusę, suteikė 
visam mūsų atgimimo judėjimui iš pačių pradžių gaoh. viena
lytį demokratinį pobūdį. Savo keliu vėl toks iš pačių pradžių 
pasireiškęs judėjimo pobūdis atbaidė nuo jo mūsų iki kaulų 
Smegenų sukempėjusią aristokratiją. Ta ari -toftratija, istori
jos bėgyje prisišliejusi prie lenkų kultūros, bevelijo identifi
kuotis, nežiūrint savo dažnai aiškiai lietuviškos kilmės, su 
lenkų tauta ir užėmė griežtą frontą prieš tautinį lietuvių at
gimimą. Tuo būdu Ji pati pasirašė sau dvasinį m'rtfes spren
dimą.

atėnių slaptos lietuvių spaudos, pasiryžta 1940 m. legalizuoti 
lietuvių spaudą, siekdama tokiu būdu uždėti ant jos savo 
kontrolę.

Ateina netrukus ir 1905 m. Tlusų revoliucija. Su kitais 
Rusijos pakraščiais, sujunda ir Lietuva. Sušauktasis Vilniaus 
Seimas pareikalauja Lietuvos autonomijos. Atkutusi betgi 
greit Rusų reakcija užgniaužia revoliucinį, judėjimą. Ir Vil
niaus Seimo nutarimai, pradėti rvoliucinin būdu-vykinti, pa
kimba ore. -

Bet ne visa kas yra Žuvę. Lietuva, atgavusi 1904 m. savo 
spaudą, įgauna po revoliucijos ir šiek tiek laisvės savo kul
tūrai plėsti. Tautinis judėjimas gali toliau vystytis norma
lesnėmis sąlygomis ir tenkinti savo kultūros reikalus, nebe
landžiodamas į požemis. Kultūros gyvenimas sukrunta tad 
ir žengia milžiniškais žingsniais į priešakį.

Ir politinis lietuvių tautos sąmonėjimas daro, didelę pa
žangą. Lietuvių atstovų dalyvavimas kad ir šlubuojančiame 
Rusijos parlamente palieka vis dėlto platesnėse masėse ne 
be įtakos. Pagyvėjęs kultūrinis ir ekonominis gyvenimas lei
džia ir lietuvių inteligentams susikurti gūžtas pačioje Lietu
voje, o tatai, žinoma, žymiai prisideda prie lietuvių tautos 
sustiprėjimo, konsolidavimo ir atsparumo.

Vis. dėlto tarpas tarp Lietuvos kultūrinio gyvenimo lega
lizavimo Jo didžiojo karo, kilusio 1914 m., buvo dar per mažas, 
kad tautinis lietuvių organizmas būtų buvęs visiškai subren
dęs. Ypač teko tai pastebėti, kai 1912 m. Balkanų įvykiai vos 

nebuvo privedę prie Rusų įsimaišymo, taigi ir prie Europos 
karo, ir kai 1914 m. iškilo pats didysis Europos karas. Su 
širdgėla teko tuomet konstatuoti, kaip dezorientuota buvo _ 
dar mūsų visuomenė ir kaip maža tepasitikėjo ji poteneiali- 
nėmis savo tautos pajėgomis.

Salią politinės akcijos pačiame krašte, privedusios jau 
prie nepriklausomybės obalsio iškėlimo, palengva politinė lie
tuvių mintis išsivystė tą pat kryptim ir tarp Rusijon pasi
traukusiųjų lietuvių, kurie akivaizdžiai galėjo įsitikinti, kaip 
ima griūti Rusų milžinas, slėgęs ligi šiol ir Lietuvą ir kitus- 
kraštus. Ta pat nepriklausomybės mintis rado stiprų atgarsį 
ir stiprią materialinę paramą tarp Amerikos (Š.A.J.V.) lie
tuvių, kurie sukūrė Lietuvai paremti net savo ekspozitūrą 
Šveicarijoj, palaikiusią kontaktą tiek su Lietuva, tiek ir SU 
Rusijon nuklydusiais lietuviais.

Tokiu būdų pačios vykstančio karo' apystovos_ padėjo 
lietuvių tautai daug greičiau prieiti prie vienodo savo politi
nio idealo, nepriklausomos Lietuvos atstatymo, suformulavi
mo, negu būtų buvę tai galima normalinėse taikos gyvenimo 
sąlygose.

Tolesnė karo eiga, Rusų milžino griuvimas ir Vokietijos- 
nugalėjimas iš Santarvės pusės, leido Lietuvai iš karo nelai
mės atsikelti it, didelėmis Savo- tautos pastangomis, atsistatyti 
nepriklausoma Lietuvos respublika.

Visos peripetijos, kaip prieita prie vasario 16 d. akto, 
bus mano atpasakotos tolesniame straipsnyje.

li

Nepriklausomybės akio paskelbimas
(IS ATSIMINIMŲ!

DR. JONAS BASANAVIČIUS, 
'"'Tautinio lietuvių atgimimo Patriarchas

I roistorinės ir istorinės lietuvių tautos reminiscencijos 
suvaidino labai žymų vaidmenį mūsų tautinio atgimimo isto
rijoj. Atgimimo procesui stiprėjant, ypač atgavus 1904 m. 
savo spaudą, politiniai lietuvių horizontai ėmė plėstis ir poli
tinis nepriklausomybės atstatymo idealas ėmė pamažu artėti. 
Realių sąlygų betgi tam idealui įvykdyti vis dar nebuvo ma
tyti. Net 1905 m., Rusų revoliucijai prasidėjus, Didysis Vil
niaus Seimas turėjo tenkintis Lietuvos autonomijos reikala
vimu, bet ir jam įvykdyti, kaip pasirodė, nebuvo dar atėjęs 
metas.

Lietuvių politinė mintis vystėsi pamažu. Trukdančiu mo
mentu tai minčiai greitesniu tempu plėtotis buvo, be abejo, 
be bendrų politinių apystovų, vargingos sąlygos mūsų inteli- 
gentinėms pajėgoms tarpti ir augti pačioje Lietuvoje: ir švie
timo įstaigos’ir krašto administracija buvo vis svetimųjų 
ateivių rankose.

Kilus 1914 m. didžiajam karui, staiga ėmė visos apystovos 
keistis. Teisybė, kraštas, atsidūręs karo ugnyje, pasidarė di
džių nelaimių auka ir teisybė taip pat, kad dauguma mūsų 
ir taip negausios inteligentijos vienais ar kitais sumetimais 
pasišalino, prieš ateisiant vokiečiams, Rusijon. Krašte beliko 
vos nedidelės mūsų inteligentų liekanos. Tatai, žinoma, silp
nino mūsų tautos padėtį vokiečių okupantų akyse. Nėra betgi 
to blogo, kas neišeitų geram silpnumo jausmas vertė mus 
likusiuosius kuoptis krūvon ir laikytis vienybės. Vienybė 
okupantų atžvilgiu buvo mūsų stiprybė.

j Vokiečiams baigus 1915 m. rudenį okupuoti visą kraštą, 
politinė mūsų likusiųjų inteligentų mintis ėmė labai inten-

’ šyviai dirbti.
Visa "mūsų veikla spietėsi, žinoma, Vilniuje. Teisybė, iš 

pradžių mūsų jėgOs buVo pasidalijusios tarp dviejų centrų: 
vieno didesnio — Lietuvių Komiteto nukentėjusiems dėl karo 
šelpti, ir antro mažesnio — Draugijos tfesinei ir agronominei 
pagalbai teikti, kurią buvo Įsteigęs, prieš išvažiuodamas Ru
sijon, A. Bulota. Komitetai turėjo daugiau lėšų ir išgyveno 
visą karo laiką, gi Draugija turėjo po kurio laiko, dėl lėšų 
stokos, nustoti veikus.

Politiniu atžvilgiu palaikė abi grupės konkrečiais klau
simais kontaktą ir tas kontaktas būdavo tai tampresnis, tai 
palaidesnis, žiūrint apystovų ir konkrečių reikalų.

Aš, nors priklausydamas Draugijai, palaikydavau santy
kius ir su Komitetu, ypač su jo pirmininku A. Smetona (esa- 
va tarnavusiu kartu Vilniaus Žemės Banke), su kuriuo, nuei
damas laikas nuo laiko Komitetan, kalbėdavaus mudu domin
čiais politikos klausimais.

Prasidėjus Vokiečių okupacijai, pas mane buvo tuoj už
simezgę santykiai su jų administracijos viršūnėmis, su kurio
mis buvo įvairių reikalų, iš pradžių — minėtos Draugijos 
klausimais, o paskui ir kitais dienos reikalais.

Kartu palaikydavau santykius su vietos lenkais, gudais 
ir žydais. Artimesni santykiai buvo pas mane užsimezgę su 
gudais: broliais A. ir J. Luckevičiais, Lastausku ir k.

Gudų centras buvo pas brolius Luckevičius. Ten, pradė
jus eiti 1916 m. vasario 15 d. gudų laikraščiui „Homan“, 
apsigyveno to laikraščio cenzorius, vok. atsargos kareivis 
Susemil. n ,

P. Susemiį buvo buvęs rusų gimnazijos mokytojas Pinsko 
srityje, buvo arti pasižinęs su gudų atgimimo judėjimu, kal
bėjo gerai gudiškai ir buvo labai inteligentiškas ir įdomus 
žmogus. Su juo aš dažnai susieidavau. Nors kilimo vokietis, 
bet buvo demokratinių pažiūrų ir Vokiečių aneksinės politi
kos neužjautė.

1916 metų pradžioje jis man pasisakė turėsiąs važiuoti 
pas Obosto štabo viršininką gen. Ludendorfą Kaunan su pra
nešimu gudų reikalais. Jis prašė manęs parengti memoran
dumą su lietuvių pageidavimais: jis galėsiąs ta pačia proga 
įteikti jį Ludendorfui. Pats jis buvo jau gerai pasižinęs su 
lietuvių atgimimo istorija ir su mūsų aspiracijomis, kurioms 
jis, rodėsi, pritarė.

Aš tuoj po, to, atsimenu, išsikviečiau A Smetoną pasi
vaikščioti. Nuėjusiu į Bernardinų sodą ir atsisėdusiu aut 
suolo Vilnelės paupyje, priešais Bajorų klubą, išsikalbėjova 
plačiau bendrais ir mūsų politikos klausimais. Susemilio pa
siūlymą nutarėva priimti ir sutarėva, pasikvietus dar kun. 
D-rą Stankevičių, S. Kairį ir P. Klimą, susirinkti pas mane 
(gyvenau išvykusiojo Rusijon A. Bulotos bute, D. Pogulianka, 
II-a) ir aptarti plačiau Susemilio prašomojo memorandumo 
metmenis.

Iš tos penkiukės: A. Smetonos, kun. Dr. Stankevičiaus, 
S. Kairio, P. Klimo ir manęs išsivystė paskui politinė grupė, 
kuri, padaugėjusi pamažu ligi keliolikos žmonių, rinkosi ‘kiek 

Tautinis lietuvių tautos atgimimo procesas, kol jis suei
taisLalizavo į D-ro J. Basanavičiaus rūpesniu 1883 m. pasiro
džiusią „Aušrą“, perėjo iš pradžių per atskirų grupių ir as
menų pastangas sukelti tautinę lietuvių sąmonę. Atskiros 
pastangos susiliejo pamažu į vieną ištisą atgimimo srovę, kuri 
greit ėmė augti ir plėstis. Prie sambrūzdžio, kilusio pačioj 
Lietuvoj, prisidėjo netrukus ir mūsų emigracija. Ji ilgainiui, 
naudodamos visiška naujojo pasaulio laisve, išsiplėtojo į ga
lingą ir gerai organizuotą visuomenės organizmą. Ta emi
gracija, ypač Š. A Jungtinėse Valstybėse, suvaidino didelį 
ir garbingą vaidmenį Lietuvos Valstybę atstatant, — jai yra 
gal rezervuotas ne mažesnis vaidmuo ir artimojoj atfeityjė, jėi 
tik ji įstengs pakilti aukščiau kasdienių ir srovinių savo in
teresų ir mokės sukurti bendrą savitarpio Santarvės organą 
paremti bebręstančioms pastangoms, siekiančioms išlaisvinti 
savo gimtąjį kraštą nuo okupačinio jungo ir sudaryti sąly
goms, kurios leistų įstatyti atgimusį Valstybės organizmą į 
kelią, vedantį į laisvę ir gerovę.

Atgimimo judėjimas, atsispindįs iš pradžių „Aušroj“, turi 
visus paprasto kultūrinio judėjimo požymius: jam rūpi kalba, 
tautos istorija, literatūra, ekonominiai tautos reikalai. Bet 
tas bendras tautinis kultūros judėjimas pradeda pamažu di- 
ferencijuotis. Iš pradžių atsiskiria katališkoji srovė, jauno
sios kunigų kartos vedama, kuri ne visada yra patenkinta 
pasaulinių inteligentų darbais. Pasaulinių inteligentų grupė 
palengva ima savo riežtu taip pat skilti į socialistinę grupę, 
kuri kuriasi savo atskirus organus, ir į demokratinę grupę, 
liekančią prie savo senųjų organų.

Visos betgi lietuvių visuomenės grupės, be savo speci
finių interesų, kuriuose stengiasi kiekviena atskirai aprūpintiw 
veda kartu bendrą kovą prieš Lietuvos priespaudą, jos rusi
fikaciją, dėl lietuvių spaudos grąžinimo, prieš Lietuvos kolo
nizaciją ir 1.1. Ta kova pamažu griežtėja ir pareikalauja ne
maža aukų; prasideda kratos, areštai,' ištrėmimai.

‘ Sugriežtėjęs lietuvių judėjimas, dėdamasis į bendrą revo
liucinį Rusijos sambrūzdį, ryškina betgi ir savo veidą. Jis 
nebegali tenkintis bendrais revoliuciniais ūbaisiais, siekian
čiais nusikratyti rusiškojo absoliutizmo ir siekiančiais šiokios 
ar tokios laisvės, — jis pabrėžia kartu ir specifinius lietuvių 
tautos reikalus, kurie negali būti patenkinti bendruose Rusų 
revoliucijos rėmuose, o reikalauja sau atskirų savaimingam 
savo gyyenimuį patenkinti formų: reikalauja Lietuvos auto
nomijos.

Anų laikų, prieš 1905 m., politinė lietuvių mintis, susi
kristalizavusi ties autonomijos ūbaisiais, toliau kol kas nesie
kia ir tenkinasi realinėmis to meto sąlygų leidžiamomis gali
mybe mis.

Pagaliau, Rusų biurokratija, atėjus karui su Japonija ir 
revoliuciniam judėjimui kas kartą stiprėjant, nebegalėdama 
(beats ginti nuo kas kartą vis stipriau besiveržiančios iš vi

vėliau Mokslo Draugijoje pas D-rą J. Basanavičių, ir kuri 
vedė toliau višus mūsų politikos reikalus, ligi buvo sušaukta 
Vilniaus konferencija, kuri jau išrinko Lietuvos Tarybą.

Taigi ta penkiukė, kuri ėmė rinktis pas mane, o paskui 
kiek padaugėjusi, persikėlė pas D-rą Basanavičių, surašė du 
dokumentu: 1) memorandumą apie tai, kaip plėtojosi; lietu
vių tautinė mintis praeityje ir dabartyje, ir 2) memorandumą 
apie dabarties lietuvių Siekimus. Abu raštu yra datuotu. 1916 
m. birželio 10 d. Pirmąjį dokumentą reikia laikyti priedu 
prie antrojo, kurį yra pasirašę šie pasitarimų dalyviai: D-ras 
J. Basanavičius, Kun. D-ras Stankevičius, S. Kairys, A. Janu
laitis, A Stulginskis, Kun. D-ras J. Bakšys, A Smetona, M. 
Biržiška, P. Klimas, D-ras J. Šaulys, J. Vileišis, Kun. P. 
Dogelis.

Tai buvo pirmi mūsų politinio turinio dokumentai, įteikti 
per p. Susemilį Vokiečių įstaigoms (gen. Ludendorfui).

1916 m. pradžioje buvo apskritai pradėjęs gyvėti Vokiečių 
interesas politiniais klausimais, tur būt sąryšy su pagyvėju- 
siomis Lenkų-Vokiečių derybomis Lenkijos nepriklausomy
bės klausimu ir Vokiečių tendencijomis išvesti Rusus iš ben
drojo alijantų fronto. Gana to, jog Vokiečiai, sukūrę ir pa
siėmę Savo globon Rusijos svetimšalių lygą, rengėsi į J. Ga
brio ir Pelissier vedamosios „Union dės Nationalitės“ kon
gresą, kuris buvo šaukiamus LozanOn 1916 m. birželio 27 d. 
Vokiečių tikslas buvo panaudoti tą kongresą demonstracijai 
prieš Rusiją ir iškelti tarptautiniame forume Lenkijos nepri
klausomybės klausimą, kaipo artuto prieš Rusus, paskelbusius 
Lenkijos autonomiją.

Į tą Tautų Unijos kongresą buvo pakviesti ir lietuviai 
su gudais. Iš lietuvių pusės nuvažiavome: A. Smetona, S. 
Kairys ir aš, gi iš gudų pusės: Jonas Luckevičius ir Lastau- 
skas. Sargu mums buvo pristatytas baronas von der Ropp, 
Lietuvos dvarininkas ir Vokiečių agentas.
J Mes pasinaudojome tuo kongresu, iškeldami pirmą kartę 
viešai savo deklaracijoje, paskaitytoj kongrese, Lietuvos ne
priklausomybės reikalą.

Dėl to nepriklausomybės paskelbimo, mums grįžus į Vil
nių, buvova mudu su A. Smetona iškviestu Kaunan į Obostę, 
kur mums išmetinėjo, kad mes esą padarę politinį pareiškimą 
be Vokiečių sutikimo, pažymint, kad mums kol kas nesą ko 
svajoti apie nepriklausomybę...

Kartą betgi pradėję savo politinę akciją, mes nenusto
jome ir toliau ją varę, tai gindami krašto reikalus prieš oku
pantus, įteikdami visokius memorandumus, tai varydami, pa
sinaudodami kiekviena proga, savo propagandą už savo poli
tinius siekimus.

MAIRONIS, s
Tautos dainius, išpranašavęs Lietuvos nepriklausomybę
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dalyvio prisiminimai
Paskelbus Vokiečiams 1916 m. lapkričio 5 d. Lenkijos 

nepriklausomybės aktą ir sustiprėjus Lenkų akcijai už Lietu
vos prijungimą prie Lenkijos, mūsų priešingoji tam akcija 
turėjo, žinomą, pagyvėti Ėmėme vis kas kartą drąsiau rei
kalauti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Ir pačioje Vo
kietijoje imta daugiau atsižvelgti j būsimos taikos galimybes, 
kurios, toliau žiūrinčių politikų nujautimu, vargu galėjo būti 
pasiekiamos, einant aneksinės politikos keliu. Taigi, nenorint 
grąžinti vakarinių Rusijos provincijų atgal Rusijai, reikėjo, 
anot jų, rasti kitokią išeitį. Ir čia ėmė gimti visokių planų. 
Palankiausi mums Lietuvą liečiantieji planai, centro ir a.- 
demokratų frakcijų palaikomi, siekė pripažinti būsimos Lie
tuvos nepriklausomybę, jeigu ji panorėtų sueiti į draugiškus 
tu Vokietija santykius ir ja atsiremti. Kiti planai, einą vi
sokių unijų kryptimi, buvo, suprantama, mums nepriimtini. 
Kovoje tarp visų tų tendencijų pačioje Vokietijoje grūmėsi 
dvi grupės: iš vienos pusės centro ir s.-demokratų politika, 
iš antros pusės gen. štabo politika, einanti visada nepalan
kiausia mums aneksine kryptimi, o Vokiečių užs. reik, mini
sterijos politika stengėsi laviruoti tarp tų dviejų tendencijų, 
krypdama kartais tai vienon, tai antron pusėn.

, Ar šiaip ar taip, 1917 metų pradžioje ir Vokiečių karinės 
Sferos ėmė kalbėti apie savo norą sukurti ir pas mus vad. 
Vertrauensrat’ą (Pasitikėjimo Tarybą). Ėmė masinti tai vie
ną, tai kitą (vyskupą Karevičių, D-rą Basanavičių, A. Sme
toną ir k-) sutikti su ta idėja ir sukurti tokią Vokiečiams 
patinkamą tarybą kuri galėtų būti Vokiečiams pagalbiniu 
patariamuoju organu. Niekas, žinoma, iš mūsiškių nesutiko su 
tais pasiūlymais. Iš mūsų pusės buvo griežtai reikalaujamas 
pačių lietuvių rinktas organas.

Po ilgų ginčų ir derybų Vokiečiams pagaliau nieko kito 
neliko, kaip sutikti su mūsų pasiūlymu.

Mat, įvykus Rusų revoliucijai, 1917 m. gegužės 27 d. susi
rinkęs Petrapilyje lietuvių seimas pareikalavo Lietuvos ne
priklausomos valstybės. Be to, ten buvo jau susidariusi Lie
tuvių Tautos Taryba. Jau vien konkurencijos sumetimais 
negalėjo Vokiečiai pasirodyti blogesnėje padėtyje.

, Todėl mūsų pasiūlymas sudaryti Organizacinį Komitetą, 
kuris turėtų parengti konferencijos sušaukimą Vilniuje iš
rinkti Lietuvos Tarybai, buvo pagaliau Vokiečių priimtas.

Organizaeinin Komitetan buvo mūsų pakviesta 17 žmo
nių iš provincijos ir 4 iš Vilniaus. Kontitetas susirinko ir po
sėdžiavo 1917 m.' rugp. 1—4 d. /mano bute. Buvo nutarta, ka
dangi Vokiečiai neleido padaryti tikrų rinkimų, kad Organi
zacinio Komiteto nariai apvažiuos .kiekvienam numatytus ra
jonus ir per 'tam įdėm šaukiamus pasitarimus numatys po 
3—5 atstovus į konferenciją. Iš viso buvo pakviesta į kon
ferenciją 264 žmonės, iš kurių atvyko 214 žmonės. Konferen
cija.įvyko Lenkų Teatre D. Poguliankoje ir tęsėsi nuo rugsėjo 
18 ligi 22 d. Buvo nustatyta su Vokiečiais, kad konferencijos 
posėdžiuose vokiečiai nedalyvaus. Teatro prižiūrėti nuo sve
timųjų mąišymosi buvo mūsų sudaryta net tam idėm speciali 
konferencijos milicija.

Konferencijos nutarimai yra žinomi. Žinoma yra ir ten 
išrinktoji Lietuvos Taryba iš 20 žmonių, iš kurių šiuo metu 
yra jau mirusių 13 žmonių, bolševikų deportuotų 3, gi lais
vėje likusių vos 4, iš kurių 2 Šveicarijoje ir 2 Vokietijoj.

Lietuvos Tarybai veikti buvo labai sunkios sąlygos. Vo- 
kiečiaį norėdami diskredituoti ją žmonių akyse, ėmė kraštą 
dar labiau plėšti (girdi, jau dabar „su Tarybos pritarimu“). 
Todėl Tarybai reikėjo pradėti aršią kovą su okupaciniais 
organais. Deja, į Tarybos teikiamus raštus okupacijos orga
nai nekreipė bevelk jokio dėmesio.

Vokiečiai buvo, manyti, nusistatę panaudoti Lietuvos 
Tarybą vien savo tikslams ir atsižvelgti J ją tiek, kiek jiems 
patiems bus naudinga...

Nežiūrint viso to, Lietuvos Taryba nenuleido rankų. Pir
miausia, ji pasirūpino išgauti iš užsienių lietuvių savo pri- 
pažinamą kaipo vienintelės pripažintos lietuvių tautos interesų 
atstovės. Tatai ivyko per įvairias lietuvių konferencijas Švei- 
oarijoj-ųr Švedijoj.

Pats Lietuvos nepriklausomybės atstatymo siekimas pra
dėjo įgauti realesnes formas, kai Vokietijos kancleris' Hert- 
lingas 1917 m. lapkričio 29 d. pareiškė Reicho vardu pripa

411.

Provizorinės vyriausybės sudarymas
(IS ATSIMINIMŲ)

1.
Nutarus 1918 metų vasario 16 d. Lietuvos Tarybai pa- , 

Skelbti nepriklausomos Lietuvos atstatymą ir pasirašius vi
siems jos nariams nepriklausomybės -deklaraciją, buvo pasi
rūpinta, kad patirtų apie ją tiek Lietuvos visuomenė,’tiek 
užsienis.

Todėl buvo imtasi trijų žygių: 1) buvo duota Lietuvos 
Tarybos organui Lietuvos Aidui išspausdinti Nepriklausomy
bės deklaraciją, o mano buvo parašytas tai jprogai pritąikytąš 
įžanginis; 2) mano buvo tą pat vakarą, L. Tarybos pavedi
mu, nuneštas deklaracijos tekstas Vokiečių užsieniu Reikalų 
Ministerijos atstovui pasiuntinybės patarėjui v. Boninui, 
akredituotam prie okupacinės vyriausybės šefo, SU prašymu 
pranešti jį Vokiečių vyriausybės žiniai, .ir 3) buvo dar tą pat 
vakarą slaptu keliu išsiųstas deklaracijos tekstas Vokiečių 
reichstago nariui Erzbergeriui į Berlyną.

Visų tų žygių pasėkos buvo tokios: 1) Lietuvos Aido nu
meris su deklaracija buvo, žinoma, tuoj, dar prieš išspaus
dinant (buvo preventyvė cenzūra), Vokiečių okupacinių or
ganų konfiskuotas; pavyko tik slaptai išspausdinti ir išplatinti 
Lietuvoje patį Nepriklausomybės paskelbimo tekstą atskirais 
lapeliais; 2), okupacinė vyriausybė nudavė iš pradžių nebylę, 
bet, kai vasario 18 d. Vossische Zeitung, Kreuzzeitųng, ir 
Tagliche Rundschau paskelbė mūsų deklaracijos tekstą, o 
reichstage Centro pirmininkas Groeber paskaitė iš reichstago 
tribūnos mūsų deklaraciją, pasidžiaugdamas ja ir rekomen
duodamas ją palankiam Vokiečių vyriausybės dėmesiui, ir 
kai ta žinia pasiekė užsienį — Vokiečių pkup lnė vyriausybė 
ėmė nesitverti iš apmaudo.

Netrukus ręągavo ir Vokietijos reichskancleris v. Hert
ling, kuris vasario 21 d. 1918 m- per baroną y. Fąlkenhauseną 
.pranešė Lietuvos Tarybos pirmininkui A. Smetonai, kad Rei- 
jcho vyriausybė buvusi, girdi, linkusi pripažinti Lietuvos ne

žįstąs apsisprendimo teisę Lietuvai, Kuršui ir Lenkijai. Tuo
met Tarybos delegacija (A. Smetona, S. Kairys ir J. Šaulys), 
palteliui iš Šveicarijos, buvo priimta Hertlingo, didž. gen. 
štabe gen. Ludendorfo, o su Vokiečių užs. reik, ministerija 
pasirašė net 1917 m. gruodžio 1 d. protokolą apie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo -sąlygas (su neišvengiamu pasi
žadėjimu sudaryti su Vokietija tam tikras konvencijas).

Apie tas mums nepageidaujamas sąlygas galima būtų 
daug ką pasakyti. Ano meto sąlygomis jos buvo neišvengia
mos, jei norima buvo tęsti pradėtasis nepriklausomybės dar
bas. Mums buvo, be to, jau tuomet aišku, kad Vokietija karo 
nelaimės ir kad nuo tų mums primetamų konvencijų pažado 
tolesni įvykiai mus savaime atpalaiduos. Ir kai akivaizdoje 
derybų su bolšev. Rusija, Vokiečiai iš mūsų dar kartą parei
kalavo tų konvencijų pažado patvirtinimo naujoje 1917 m. 
gruodžio 11 d. deklaracijoje, mes nors ir atatupstomis, su tuo 
reikalavimu vis dėlto sutikome, vengdami nutraukti pradė
tąjį verpti mūsų politinių siekimų siūlą. Svarbu buvo nepri
leisti prie tuštumos susidarymo.

Po tos gruodžio 11 d. deklaracijos turėjo netrukus įvykt! 
iš Vokiečių pusės Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimas. Tatai turėdama galvoje, Taryba buvo išsiuntusi 
mane pačioje 1918 m. pradžioje į Stockholmą, iš kur turėjau 
iššaukti Rusijos lietuvių atstovus ir juos painformuoti apie 
mūsų vedamąjį darbą. Kaip paskiau pasirodė, niekas tuomet 
nebegalėjo išvykti iš Rusijos užsienin, todėl aš nieko ten ir 
nebesusilaukiau atvykstant. Belaukdamas betgi veltui ir lie
tuvių iš Rusijos ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo, vedžiau pasikalbėjimus su ten tuomet gyvenusiais 
lietuviais: D-ru J. Šliupu, kun. J. Tumu, J. Aukštuoliu ir 
J. Šeinium, kol Vokiečiai per savo vietos pasiuntinybę davė 
man žinoti, kad grįžčiau greičiau į Vilnių, nes ten Taryboje 
įvykę esą nesusipratimų, ir kad mano buvimas ten esąs sku
biai reikalingas. Taigi nuskubėjau per Berlyną į Vilnių, Čio
nai atvykęs, radau Tarybą suskilusią ir Tarybos narius ap
kartusius: girdi, nieko nebebūsią...

Pasirodė, jog Vokiečiai pareikalavę iš Tarybos, kad ji 
nusisųtų į Lietuvos Brastą, kur ėjo derybos su bolš. Rusija, 
delegaciją, kuri turėtų pareikšti* apie Lietuvos apsisprendimą 
atsiskirti nuo Rusijos ir atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, 
gi apie antrąją gruodžio 11 d. deklaracijos dalį su sutarčių 
pažadu prieš Rusus nutylėti. Matydama, kad Vokiečiai yra 
sugalvoję klastą, Taryba pareiškė sutiksianti tatai padaryti, 
jei Vokiečiai atsakysią į šiuos klausimus:

1. kada ir kuriomis sąlygomis bus perduotas krašto val
dymas Lietuvos Tarybai? x

2. kada bus iš Lietuvos ištraukta okupacinė kariuomenė 
ir kada bus duota galimybė organizuoti Lietuvos miliciją?

3. ar ir kada Vokiečių vyriausybė pripažins Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą?

Atsakymo į šituos Vokiečiams opius klausimus, aišku, 
Taryba nesusilaukė. Prasidėjo betgi ir vėl derybos ir spau
dimai iš Vokiečių pusės, kol pagaliau Vokiečių pageidauja
moji formulė begavo Taryboje vos 12 balsų, gi 4 iš Tarybos 
pasitraukė, o likusieji nuo balsavimo susilaikė. Tokiu būdu 
įvyko Taryboje skilimas, o vos 12 Tarybos narių balsais prig
imtoji formulė Vokiečiams pasirodė nebepakankamai svari. 

_ Taigi tokioje padėtyje radau dalykus, grįžęs Vilniun. Pa- 
sižinęs su padėtim ir pasitaręs su P. Klimu, nenustojusiu nuo
taikos, ėmiau kartu su juo ieškoti išeities. Reikėjo žūtbūt 
pastatyti Tarybą vėl ant kojų. Pasidalijusių akciją, prave- 
dėva pasikalbėjimus su Tarybos nariais, kol pagaliau pasi
sekė sušaukti vėl visus krūvon vienos visiems priimtinos for
mulės pamatu. Ta formulė buvo vasario 16 dienos dekla
racija.

Susirinkę vasario 16 d. prieš plet A. Smetonos kabinetan 
Lietuvių Komitete, Didžioji g. 30, pasirašėme visi santarmin- 
gai vasario 16 dienos deklaraciją, jau be konvencijų, palik, 
darni Steigiamam Seimui nustatyti santykius su kitomis vals
tybėmis.

Diena buvo ūkanota, beveik lietinga, be saulės. Nuotaiką 
buvo nekokia, nes visi jautėme, kad dar daug reikės pakelti 
vargo, kol atgysime tikrąją savo nepriklausomybę. Bet bu
vome pasiryžę pakelti visa ką savo tikslui pasiekti.

priklausomybę Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. nu
tarimo pamatu, bet Lietuvos Taryba savo vasario 16 d. dekla
racija padariusi tai nebeglimą. Savo pripažinimą Reicho vy
riausybė turinti daryti priklausomą nuo to, kad Lietuvos Ta
ryba grįžtų į savo pirmykštį, 1917 m. gruodžio 11 d. nutarimą.

Greit po to pasirodė Vilniuje pas A. Smetoną Vokiečių 
vyriausybės emisaras Prof. M. Sering, kuris ieškojo išeities 
iš susidariusios padėties. Reikia, mat, žinoti kad Vokiečių 
Reichas, ypač Centro ir Socialdemokratų frakcijos, prieš im
damosi Vokiečių-Sovietų taikos sutarties ratifikacijos, reika
lavo iš Reicho vyriausybės, kad būtų greičiau surastas būdas 
pripažinti Lietuvos nepriklausomybei. Todėl Reicho Vyriau
sybė atsirado labai nemalonioje padėtyje.

Nelengvoje padėtyje pasijuto ir Lietuvos Taryba. Iš vie
nos pusės ji, p.askelbus s.avo vasario 16 dienos deklaraciją, 
nebegalėjo ir nebenorėjo trauktis atgal ir išsižadėti savo kartą 
padaryto nutariino, iš antros pusės jai buvo taip pat svarbu 
išgauti nors ir iš Vokiečių vyriausybės savo paskelbtos nepri
klausomybės pripažinimą, kad galėtų toliau pradėti žygius 
savo vyriausybei sudaryt).

Po pravestų diskusijų savo tarpe Lietuvos Taryba surado 
pagaliau kompromisinę išeitį ir nutarė pareikšti Vokiečiams: 
1) kad vasario 16 dienos deklaracija nėra priešinga 1917 metų 
.nutarimui ir 2) kad 1917 metų gruodžio 11 d. nutarimas, kaipo 
pamatas santykiams tarp Lietuvos ir Vokietijos, nėra Lietuvos 
Tarybos atmainytas. Apie tai buvo Lietuvos Prezidiumo 1918 
metų vasario 28 d. pranešta Vokietijos reichskaųcleriui grafui 
v. Hertling, kartu pareiškiant vilties, kad Reicho vyriausybė 
parems Lietuvos Tarybą kitų vyriausybių atžvilgiu, kai ši 
kreipsis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo reikalu savo 
vasario 16 d. deklaracijos pamatu.

Pagaliau Reicho vyriausybė, gana ilgai delsusi, reichstago, 
spiriama, pasiryžo vis dėlto pripažinti Lietuvos nepriklauso
mybę.

DR. VINCAS KUDIRKA,
Didysis laisvės kovotojas, Tautos Himno autorius

Lietuvos Tarybos buvo 1918 m. kovo 20 d. išrinkta dele
gatą, susidedanti iš Kun. J. Staugaičio, Jono Vileišio ir ma
nęs, kuriai pavesta buvo pranešti Reicho vyriausybei savo 
nepriklausomybės paskelbimą ir prašyti jos pripažinti Lietu
vos vyriausybę. Kartu buvo leista delegacijai pareikšti, kad 
Lietuvos Taryba stojanti už tokį tarpusaviu Lietuvos ir Rei- , 
cho santykių nustatymą, kaip jie formuluoti yra jos 1917 m.

• gruodžio 11d. nutarime. Ta prasme buvo surašytas delegaei- ‘ 
. jai įgaliojimas, visų Lietuvos Tarybos narių pasirašytas.

Lietuvos Tarybos nariams, kurie žiūrėjo toliau į ateitį, 
buvo aišku, kad, laimėjus Vokiečiams karą, vargu ir iš 1917 
m. gruodžio 11 d. formulės tektų kas teigiama Lietuvai, o ' 
pralaimėjus karą Vokiečiams, kas atrodė jau tuomet greičiau 
lauktina, rišančios Lietuvą, pasirėmus ta formule, konvenci
jos, turės atkristi savaime.

Įteikus 1918 m. kovo 23 d. delegacijos surašytą Vokietijos 
vyriausybės adresu atitinkamą raštą su prašymu pripažinti . 
Lietuvos nepriklausomybę, Vokietijos reichskancleris grafas 
v. Hertling iškilmingame priėmime, aukštų militarinių ir ci
vilinių pareigūnų apsuptas, paskaitė delegacijai Vokietijos ’ 
kaizerio Wilhelmo aktą, datuotą 1918 m. 23 d. iš vyriausios 
karo stovyklos, kuriuo pareiškiamas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo pripažinimas su Visomis, žinoma, 1917 m. gruo
džio 11 d. aktu pagrįstomis klauzulėmis. ' ‘

Padėkojęs delegacijos vardu reichskancleriui už ijepri- ' 
klausomybės pripažinimą, aš, -delegacijos pavedamas, išreiš- , 
kiau čia pat reichskancleriui Lietuvos Tarybos prezidiumo 
(Berlynan buvo ta proga atvykęs ir Lietuvos Tarybos pirmi- > 
ninkas A. Smetona) prašymą; kad malonėtų jis paskirti dieną ! 
ir valandą, kada Lietuvos Tarybos prezidiumas galėti} jį ap- 1 
lankyti ir pasitarti visais aktualiais Lietuvos klausimais. Į ' 
tai reichskancleris tuoj atsakė, kad tatai, deja, šiuo tarpu 
nebūsią galima, nes okupacinė vyriausybė laukianti mūsų 
Vilniuje tuoj grįžtant rengiamoms ten pripžinimo proga iš- 1 
kilmėms.

Toksai reichskanclerio pareiškimas buvo visai nelauktas, ‘ 
o buvęs čia pat okupacinės vyriausybės šefas atrodė mums ' 
kiek sumišęs, tartum katė paliejus pieną. Tą staigmeną mes 
išsiaiškinome sau Vokiečių nepasitenkinimu Lietuvos Tary- i 
bos politika ir nenoru daryti šiuo momentu tolesnių išvadų > 
iš Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo akto, po moraline į 
reichstago presija padaryto. Tatai visai patvirtino tolesni ( 
įvykiai. - į

Kokia nuotaika iš, tikrųjų viešpatavo tuomet artimuose 
Vokiečių vyriausybei sluogsniuose, gavome tą pat dieną pa
tirti, kai dar anksčiau barono Fr. Roppo sudaryta Berlyne 1 
vadinama Vokiečių-Lietuvių Draugija (tikriau pasakius, Vo- i 
kiečių ekspozitūra Lietuvos klausimams sekti) suruošė Adlono
viešbutyje pusryčius Lietuvos Tarybos delegacijai pagerbti. 
Ten dalyvavo, be mūsų delegacijos, dar iš Lietuvių pusės Lie
tuvos Tarybos pirmininkas A. Smetona, Prof. A. Voldemoras, 
petikėtai atsiradęs Berlyne iš Lietuvos Brasto (ten jam buvo 
pasisekę įsisprausti į Ukrainos taikos delegaciją), Kun. Dr. 
J. Purickis, o iš Vokiečių, tarp kita ko, Vokietijos Užsienių 
reikalų Ministerijos atstovai: Nadolny ir Trautmann, gi iš 
Vokiečių-Lietuvių Dr-jos pusės, be Fr. Roppo, dar Prof. We
ber, Prof. Sering ir kt.

Nuotaika buvo saldžiai rūkšti. Vokiečiai savo prakalbose 
ėmė kreipti dėmesio į pasireiškusią tarp Lietuvos Tarybos ir 
Reicho vyriausybės nesantarvę, būtent: į Lietuvos Tarybos 
po 1917 m. gruodžio 11 d. akto priimtą vasario 16 d. deklara
ciją, sukėlusią Vokiečiams tiek galvosūkio ir susirūpinimo. 
Girdi, kyląs klausimas: katrą datą reikėsią skaityti tikra 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo data: gruodžio H ar 
vasario 16? Baronas Roppas ėmė net reikšti baimės, kad iki 
šiol buvę vieni Balkanai Europos pietuose, kaipo Europos 
nesantaikos lizdas, dabar gi gresiąs pavojus, kad ir Pabaltyje 
imsią darytis antri Balkanai, ir 1.1. Taigi pirmą kartą baronas 
Roppas, lošęs iki šiol Lietuvos patrioto rolę, parodė tikrąjį 
savo prieš Lietuvą nukreiptą veidą...

Visuą^.Vokiečių malkontentus nuramino pagaliau Prof. 
Voldemaras, patepdamas jiems kaip medum savo pasaka iš 
senovės Romos istorijos. Pritaikydamas jos prasmę dabarties 
laikams, palygino jis Vokietiją į saulę, aplink kurią, girdi, 
sukasi planetos, mažosios valstybės. Šita jo papasakota ale
gorija įstrigo man į galvą: kaip paskui pasirodė, tai buvo ir 
tikrasis politinis jo nusistatymas Vokiečių atžvilgiu.

Prieš apleisdama Berlyną, Lietuvos Tarybos delegacija su 
Lietuvos Tarybos pirmininku A. Smetona priešakyje nusiuntė 
tą pat pripažinimo iškilmių dieną iš Valstybės Teatro Ber
lyne, kur buvo delegacija vakare pakviesta, mandagumo tele
gramą Vokiečių kaizeriui su padėka už Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimą.

Grįžus į Vilnių, buvo gautas iš kaizerio per okupacinę 
vyriausybę atsakymas su padėka už atsiųstą telegramą ir 
kartu su linkėjimais Lietuvos adresu. (Bus daugiau) z
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Lietuvos kultūros žygis 1918-1948
Vyt. Alantas

mybės metai buvo paskirti įrankiams 
kultūriniam darbui pasigaminti. Mes 
organizavome ne tik valdymo, bet ir 
kultūrinio darbo aparatą. Trūko 
žmogiškos medžiagos: reikėjo ją pa
sigaminti; trūko kultūrinių ištaigų: 
reikėjo jas pastatyti ir suorganizuoti. 
Atsirado pradžios mokslo bei viduri
nių mokyklų tinklas, atsirado aukšto
sios mokyklos. Reikia atsiminti, kad 
iš buvusių Lietuvos šeimininkų pa
likimo mes negavome jokio. Viską 
turėjome improvizuoti patys be pa
tyrimo ir be žmonių.

Pradėjome nuo Aukštųjų Mokslo 
Kursų Kaune, o palikome du uni
versitetus Kaune ir Vilniuje, Žemės 
Ūkio Akademiją, Dailės Akademiją 
Vilniuje, Taiko-mojo Meno Institutą 
Kaune, Muzikos Konservatorijas Vil
niuje ir Kaune; pradėjome vienu 
Kauno teatru, o palikome teatrus 
Vilniuje Šiauliuose, Panevėžyje, Tel
šiuose ir kitur; pradėjome Kauno 
Karo Muziejumi pašiūrėje, o paliko
me puikius Karo Muziejaus rūmus, 
Dailės Muziejų Vilniuje, etnografi
nius muziejus Šiauliuose ir Tel
šiuose ...

Tas sąrašas būtų labai ilgas. Žo
džiu, pirmas didysis mūsų laimėji
mas buvo kultūros ir mokslo įstaigų 
suorganizavimas bei atitinkamo per
sonalo paruošimas. Tas darbas pa
reikalavo daug pastangų ir lėšų, bet 
šiandien, žiūrėdami j jį iš tam tikros 
perspektyvos, galime su pasididžia
vimu pasakyti, kad kultūrinio darbo 
įrankį buvome nusikalę gerą. Gal jis 
dar nebuvo baigtas, gal dar tarūko 
vienos kitos detalės bet ir su tokiu 
įrankiu, kokį turėjome, galėjome 
vargti toki kultūros darbą, koks pri
dera laivai, nepriklausomai tautai.

PO KULTŪROS VĖLIAVA 
ŽYGIAVO VISA LIETUVA

Kitas milžiniškas mūsų laimėji
mas buvo tas, kad visa tauta iš pat 
pašaknų buvo išjudinta ir įtraukta 
i kultūros žygį. Prieš 1918 m. po 
Lietuvą slankiojo atskirti ir reti kul
tūros žiburėliai, o nepriklausomybės 
laikais į kultūros vežimą įsikinkė 
masės. Kultūros reikalas pasidarė 
kasdienė duona ūkininkui ir darbi
ninkui, nebekalbant apie inteligenti
ją. Visa tauta užsikrėtė veržliu pa
žangos troškimu, kuris kaskart da
rėsi drąsenis ir kategoriškesnis. Verž
tis pirmyn mus skatino tautinė am
bicija ir svetimi pavyzdžiai. Kiek
vienas mūsų galvojo: jei kitos tautos 
gali, kodėl mes negalime? Gal būt, 
mus skaldė politinės aistros, gal būt, 
mes nevienodai žiūrėjome i valsty
bės santvarkos klausimus, gal būt, 
vieni mūsų buvome katalikai, kiti 
protestantai, o treti netiki, bet kultū
ros reikaluose mes buvome vieningi. 
Kultūros fronte spragų nebuvo. Jei 
amžių eigoje mūsų kultūrinių tra-

AUKSINE kultūros gadyne
Taikos metais 30 metų laikotar

pis tautos istorijai nėra ilgas, bet 
Lietuvos istorijai paskutinieji 30 me
tų atstos Šimtmečius. Kiek lietuvių 
tauta paskutiniais savo istorijos de
šimtmečiais bus iškentėjusi ir paty
rusi, kitos tautos nebus tiek išgyve
nusios per šimtmečius. 1918 m. Lie
tuva prisikėlė, o, nepraslinkus nė 
vienos kartos amžiui, ji vėl guldoma 
i grabą...

Lietuvos nepriklausomybė gimė 
karo audroje. Lietuvių tautos prisi
kėlimas nepatiko daugeliui mūsų 
kaimynų, užtat ir visas mūsų laisvės 
laikotarpis buvo nužymėtas nuolati
nių sukrėtimų. Ilgus metus mes vi
duje ir tarptautinėje arenoje kovo
jome dėl savo sostinės. Ta kova bu
vo brutaliai nutraukta ultimatumo; 
oficialiai ji pasibaigė, bet savo šir
dyje kiekvienas lietuvis ją tęsė to
liau.

Antra byla, kuri lėmė mūsų už
sienių politiką, buvo Klaipėdos pro
blema. Ta byla iki jos dar bruta
lesnės pabaigos per visą nepriklau
somybės laikotarpi kėlė mums daug 
susirūpinimo, daug kainavo nervų ir 
darė didelės {takos ne tik { mūsų po
litini, bet ir j visuomenini bei kultū
rinį gyvenimą. Atrodo, kad įsisiū
bavusios 1914—1918 m. audros ban
gos dar ilgai negalėjo nurimti ir iš 
tikrųjų nenurimo iki pat naujojo 
karo; jos drumstė ne tik mūsų, bet 
Ir daugelio kitų tautų gyvenimą.

Tačiau, nežiūrint tų sunkių Vil
niaus ir Klaipėdos problemų, nežiū
rint kai kurių vidaus politikos ne
sklandumų, kurie tol gražu negalėjo 
prisidėti prie palankios atmosferos 
sudarymo kultūrai vystytis, vis dėlto 
nepriklausomybės laikotarpi mes lai
kome auksine mūsų kultūros gadyne 
tokia gadyne, kokios mes nebuvome 
turėję per visą savo ilgą istoriją.

KELETAS ŽODŽIŲ APIE KUL-
. tūros Šaknis

Niekas mūsų nemano tvirtinti, 
kad Vasario 16 d. aktas padėjo pa
grindus ne tik mūsų politinei nepri
klausomybei, bet ir mūsų kultūrai. 
Praėjusiais metais mes atšventėme 
400 metų lietuviškos knygos sukak
tuves. Bet ir tai būtų neteisinga 
tvirtinti, kad Mažvydas buvo tas pir
mas meistras, kuris padėjo lietuvių 
kultūros pamato kertinį akmeni. Ar
cheologija tvirtina ir, be abejo, nebe 
pagrindo, kad lietuviai turėjo aukštą 
kultūrą ir stabmeldiškais laikais. Va
dinasi, atgavus nepriklausomybę 
1918 m., mums toli gražu savo kul
tūrinio gyvenimo nereikėjo pradėti 
puo A ir B. Mes paveldėjome senas 
Jr' garbingas kultūrines tradicijas; 
kurių šaknys buvo giliai įsirausiusios 
t amžių podirvi, bet kurioms -trūktu 
lapų ir žiedų.

dicijų estafetę nešė pavieniai bėgi
kai, tai po 1918 m. ją perėmė visa 
tauta. Mes visi išėjome i dideli kul
tūros žygi. Nežiūrint slegiančių Vil
niaus ir Klaipėdos problemų, nežiū
rint vidaus gyvenimo kai kurių ne
sklandumų, nežiūrint ekonominių 
krizių, kultūros baras buvo varomas 
plačiu ir našiu mostu. Ir viso to di
delio darbo pasėka buvo ta, kad' i 
nepriklausomybės pabaigą mes jau 
daugelyje sričių galėjome atsistoti 
greta kitų senos kultūros tautų. Ką 
kitos tautos pasiekė per šimtmečius, 
mes pasiekėme per dešimtmečius. 
Jei Lietuva būtų turėjusi laimės pa
gyventi laisva bent 50 metų, ji būtų 
pasidariusi atbaigtos Vakarų kultū
ros židinys, toli spinduluojąs i Ry
tus...

PLUNKSNOS REVANŠAS
Jei Lietuvą atkūrė plunksna, tai 

nepriklausomybės laikais ji susilau
kė savo pastangų triumfalinio ap
vainikavimo.

Mūsų spausdintą žodi nepriklau
somybės laikotarpyje galima paly
ginti su galybe upės srovės, kai ji 
sutriuškina užtvankas ir putodama 
braunasi pirmyn. Laisvoje Lietuvoje 
per metus jau pasirodydavo milijo
nas spausdinto žodžio pavadinimų!

Palyginkite tą milžinišką spaus
dinto žodžio srovę kad ir su „Auš
ros“ laikais! Tai žemė ir dangus. 
Trims žmonėms vieno spaudinio pa
vadinimas! Ir tas leidinių skaičius 
rodė tendenciją kasmet kilti. Atro
do, kad lietuvių tauta norėjo atsi
revanšuoti už anuos bloguosius me
tus, kada buvo dainuojama: „Anei 
žodžio, anel rašto...“ Smarkiai iš
tobulėjo ir mūsų spausdinto žodžio 
technika. Spausdintas žodis jau pa-

Taigi, nors Vasario 16 d. aktas 
nesukūrė lietuvių kultūros, kaip kad 
jis sukūrė mūsų poiltinę laisvę, bet 
vis dėlto ta data mūsų kultūros rai
doje yra be galo svarbi, nes, valsty
bei atsistačius, susidarė visai naujos 
sąlygos kultūriniam darbui. Gal tai 
nebūtų galima pavadinti kultūriniu 
renesansu, bet vis dėlto tai buvo pa
našu j pavasari. Mūsų kultūros stu
buras ėmė sprogti ir lapoti. Iš seno 
kamieno ėmė dygti naujas atžalynas. 

JCaip pavasarį gamta, nusiplovusi 
sniegą ir nubloškus! žiemos sustin
gimą, ima tvinkti kūrybos džiaugsmu 
Ir verstis per krantus begalinėmis 
gyvybės formomis, taip mūsų kultū
ros laukas pirmaisiais nepriklauso
mybės metais ėmė žaliuoti gyvu ato
lu, kuriame netrūko pražysti ir pir
mosios gėlės.

Ar tai buvo renesansas? Ne, nes 
mes jau buvome turėję Duonelaiti, 
Valančių, Baranauską, Vienažindį, 
Strazdeli ir daugeli kitų savo kultūros 
bei literatūros korifėjų, bet vis dėlto 
tai buvo {stojimas { barą naujų pa
jėgų, tai buvo darbo pradžia naujo
se, pirmų kartą mūsų istorijoje susi- 
dariuosiose sąlygose. Pirmą kartą 
Lietuvos istorijoje taip gyvai ėmė 
plakti kultūros pulsas, pirmą kartą 
mes taip gausingai išėjome į kultū
ros žygi ir, kaip tautinis vienetas, 
įstojome į tarptautinę areną lenkty
nių ...

KA MES LAIMĖJOME?
Žvelgdami į tą per 30 metų nuei

tą kelią, šiandien mes klausiame: ką 
mes laimėjome? Pamėginkime { tą 
klausimą atsakyti.

Jei daržininkas nori puoselėti sa
vo sodą, pirmiausia jis turi įsigyti 
kastuvą. Pirmieji mūsų neprlklauso-

siekdavo tolimiausią ūkininko sody
bą ir darbininko trobą miesto pa
kraštyje. O reikia atsiminti, kad iš 
centrų kultūra spinduliavo ne tik per 
spausdintą žodi, bet ir radijo bango
mis.

Spaudos išsiplėtimas yra ryškus 
mūsų kultūrinės pažangos pavyzdys.

KULTŪRINIŲ GAIRIŲ 
KLAUSIMAS

Tautinės kultūros gairių klausimu 
aš plačiau nenagrinėsiu, bet, kalbant 
apie nepriklausomybės laikotarpio 
kultūrinę raidą, nepaminėti jo čia 
nors prabėgomis negalima.

Reikia pabrėžti tą faktą, kad nau
joji mūsų kultūra kūrėsi ne senaja
me lietuvių kultūros židinyje, Vil
niuje, bet Kaune, kuris niekados ne
buvo mūsų kultūros centras ir jokių 
kultūrinių tradicijų mes jame, nera
dome. Tai buvo didelė mūsų moder
niosios kultūros spraga, kurią mes 
visi gyvai jautėme. Jei istorinės ap
linkybės būtų susiklosčiusios palan
kiau ir mes savo kultūrines tradici
jas būtume galėję toliau tęsti Vil
niuje, esu tikras, ir mūsų kultūrinės 
linkmės klausimas būtų atsistojęs ki
tokioje šviesoje. Neturėdami natū
ralaus istorinio kamieno, į kurį bū
tume galėję atsiremti naujųjų laikų 
kultūros žygyje, mes nejautėme tvir
to pagrindo po savo kojomis ir gal 
būt, todėl ėmėme kurti kultūrines 
teorijas, pagrįstas sintetiniais, vaka
rietiškais ir kitokiais pradais. Mums 
trūko organinio ryšio, kuris būtų 
mus susiejęs su praeitimi. Iš to blaš
kymasis ir svyravimai dėl mūsų tau
tines kultūros paskirties. Be Vilniaus 
mes jautėmės lyg ir be vairo. Vil
niaus turėjimas būtų mums padėjęs 
išspręsti daug problemų ir, be abejo, 
būtų mums daug suteikęs įkvėpimo 
tolesnei kultūros kūrybai. Mūsų kul
tūros žygis laisvės laikais buvo na
šus ir jo laimėjimai verti pasidžia- 
vimo, bet jis būtų buvęs dar našes
nis, jei mes savo moderniosios kul
tūros žygi būtume galėję pradėti iš 
savo senojo kultūros lopšio, Gedi
mino miesto.

PERSPEKTYVOS
Šiandien mes stovime prie su

griautų ir dar tebegrlaunamų rūmų. 
Lietuvių kultūrinės įstaigos tėvynėje 
išdraskytos ir tebedraskomos, kultū
rininkai be atodairos naikinami ir 
tautai vėl brukoma per prievartą 
vergijos dvasia. Ką mes su tokia 
meilę ir atsidėjimu kūrėme per dvi
dešimt su viršum metų, tatai šian
dien skęsta barbarijos bangose. Nau
josios religijos apaštalų atpalaidotos 
žemiausios žmogaus aistros su pasi
gėrėjimu trypia ne tik mūsų kultū
ros žiedus, bet ir' pačią tautą. Jos 
stengiasi su šaknimis išrauti mūsų 
seną, tiek amžių puoselėtą ir taip

Kai šiandien pažvelgi i gyvenimo 
audros blaškomų tautiečių kelius, ra
miai ir nevaržomai perkoštu siau
bingo kacetų laikotarpio mintis ir 
svajones, matai, kad žmogus vistiek 
dar esi menkas šipulėlis toje pokario 
įvykių jūroje, kurioje kiekviena ban
ga eina tau per galvą Ir stengiasi 
įtraukti į nevilties gelmes.

Jau beveik treji metai praėjo nuo 
to laiko, kai mirties piautuvas tykojo 
ties tūkstančių lietuvių galvomis na
ciškame pragare, o gyvenimas vis 
dar eina ne savo vaga ir mes vis 
dar tebeplūduriuojame srovėse, trau
kiančiose nežinomybėn. Retas, kuris 
sulaukė laimės paimti gyvenimo vai
rą tvirtai į savo rankas.

Naciai buvo užsimoję paniekinti 
žmogų, paversti ji numeruotu daiktu, 
kuris, poros mėnesių bėgyje nusidė
vėjęs, pavirstų pelenų sauja. Ir taip 
tame pragariškame žaisme vieni žu
vo, nepakeldami neįsivaizduojamo 
nužmoginimo skausmą ir liko tik jų 
neužmirštame ir {amžinta kančia. 
Tautos kovų už laisvę sūkuriuose jie 
žuvo, kaip taifūnan patekę jūreiviai, 
ant kurių kapo nežydi gėlės, nelaisto 
jų artimo žmogaus ašaros...

Kuriems likimo buvo skirta per 
stebuklą ar atsitiktinumą nepaklysti 
tos nužmoginimo mašinerijos labirin
tuose, tie kaupė savo žmoniškumo 
savybes tolimesnei kovai. Anot Jean 
Jaques Sorel, „paniekintųjŲ brolijos 
Išsilaikymas reikalavo tam tikro 
abuojumo paniekinimui kaip tokiam, 
kaip vienintelei priemonei gelbėti

Daiis lie.uvių pogrtauz.j spaudos, reguuanai ėjusios Lietuvoje nacių 
okupacijos (1941—1944) metų

Foto Br. Kviklio Iš jo spaudos kolekcijos

plačiai laisvės laikais išsišakojusi 
kultūros medi ir jo vietoje i mūsų 
žemę beriamos iš Azijos tundrų at
gabentos nusususių krūmokšnių sė
klos ...

Jei kultūrinis darbas užgniaužtas 
tėvynėje, tai, atrodo, juo didesnė at
sakomybė tenka mums, tremtiniams 
ir išeiviams, tęsti toliau mūsų kultū
rines tradicijas. Mes esame tų tra
dicijų tiesioginiai pėveldėtojai ir 
puoselėtojai.

Bet mes visi tikime, kad Rytų 
Europoje ir tuo pačiu mūsų -tėvynėje 
dangus vėl prablaivės. Mes grįšime 
ir vėl turėsime susidurti su savo 
kultūros • konkrečiomis problemomis. 
Reikės vėl taisyti kultūros įrankius 
ir organizuoti kultūros gyvenimą. 
Daug ką pakaks atstatyti, bet daug 
reikės ir iš naujo kurti. Vargu ar 
šiandien begalima rimtai galvoti, kad 
mes atsikursime tokiose pat sąlygose, 
kaip atsikūrėme 1918 m. Šiandien 

Laisvės miražuose
PASKUTINES STUTHOF KONCENTRACINĖS STOVYKLOS DIENOS

nuo mirties tuos, kuriuos dar galima 
buvo išgelbėti“.

Reikia pačiam išgyventi tos ap
linkos nuotaikas, kad suprastum, ko
kio visų žmogiškųjų savybių sukau
pimo reikalavo Įsijautimas tokiam 
abuojumui. Ir tik tomis nuotaikomis 
gyvenę supras, kokiu dvasiniu jėgų 
įtempimu tose sąlygose ryžosi kūry
bai Balys Sruoga ir kiti jaunesnieji 
jo bendrininkai. Tai nebuvo vien 
užsimiršimo priemonė, tai nebuvo ir 
laisvu noru pasirinktas laiko pralei
dimas ... Tai .buvo tautinės są
žinės instinktas, neleidęs mū
sų kacetininkams nupulti Iki primi
tyvaus gyvybės išlaikymo ir savisau
gos instinkto, leidusio kai kuriems 
tuo tikslu vienus aukoti mirčiai, kad 
kitus (tikriau — save) išgelbėjus. 
Gali kai kam atrodyti, kad koncen
tracijos stovyklų dvasia yra laisva 
nuo bet kurių moralinių varžtų, bet 
tai tik tiems, kurie nematė toliau 
savo „aš“, kurie negyveno ta „panie
kintųjų brolijos“ kolektyvine dvasia, 
palaikančia ir pratęsiančia viltį. Tik 
tuo būdu, kaip teisingai sako J. J. 
Sorel, analizuodamas David Rousset 
knygą „Les jours de notre mort“, 
aukščiau už visas nesėkmes aukš
čiau visus pažeminimus liko gyvos 
„begalinės likimo galimybės“.

• • *
Štuthofo „kaulų malūne“ tos „li

kimo galimybės“ mums buvo be galo 
miglotos. Aišku buvo, kad karo pa
baiga ineš pakitimų mūsų gyvenime, 
tačiau teko gyventi ne vien savomis. 

dvelkia nauji vėjai tarptautiniuose 
santykiuose. Po busimųjų (vykių 
daug kas turės pasikeisti, greičiausiai 
pasikeis ir tie pagrindai, kuriais mes 
organizuosime savo laisvą gyvenimą. 
Daug kalbama apie didesnių politi
nių vienetų organizavimą. Mums 
peršasi mintis, kad ir baltų tautos 
turės greičiausiai ieškoti glaudesnio 
politinio bendradarbiavimo, sudarant 
vieną politini vienetą.

Jei taip, tai tada gali iškilti ir 
baltų tautų kultūros problema, kaip 
khd yra skandinavų tautų kultūros 
problema. Tuo aš nenoriu pasakyti, 
kad, sukūrus bendrą baltų tautų 
valstybę, mes turėtume atsisakyti 
nuo savo tautinio kultūros veido. 
Mes nuo jo, neatsisakysime, kaip nuo 
jo neatsisako nei švedai, nei norve
gai, nei danai, aš tik noriu pasakyti, 
kad, pasikeitus politinėms sąlygoms, 
turės kisti ir kultūrinių problemų 
pastatymas bei jų sprendimas.

nuotaikomis. Tauta jau laukė oku
pantų pasikeitimo. Vienu metu dar 
ir mūsų tarpe nestigo ironijos, vie
nam draugų pareiškus: — „Vyrai, 
karas pasibaigs, kai raudonoji armi
ja šturmu paims Berlyną!“ Bet kai 
tos armijos 1945 metų kovo 12 d. jau 
buvome „išlaisvinti“, ašaromis akyse 
tas pats Rapolas M. galėjo tik pra
tarti: — „ar aš nesakiau?!“ Tai bu
vo jau po to, kai nuo sausio mėnesio 
SS-manų buvome vaikyti kelis šim
tus kilometrų, išsemiant paskutinius 
jėgų likučius, kai jau buvome išblaš
kyti, pakeliui palikę nežinomam li
kimui Bal{ Sruogą, pulk. Masiulį, tė
vą ir sūnų Darginavičius ir kt. Tos 
t. v. „evakuacijos“ metu nacių dar 
buvo suspėta išžudyti bent pusę va
rinėjamų kalinių. Žygio muzika, ku
ri leido gyviems užbaigti tą kelionę, 
tai buvo nuolatiniai šūviai nusilpu- 
siųjų ir palūžusiųjų pakaušta...

Mažame žvejų uosto miestelyje P., 
Helos pusiasalio įlankoje, SS-manų 
jau buvo nesuspėta pasiimti viso eša- 
lono kalinių. Dalis jų, pajutę, kad 
sovietų kariuomenė jau valdo mieste
lio „pulsą", metėsi bendron pirmųjų 
laisvės valandų ekstazėn, kas ieško
damas bičiulystės su sovietų kariais, 
kas su vietiniais gyventojais, malo
niais kašubais (pamario lenkais), gi 
„apsukresnieji“ — su vokiečių pas
kubomis apleistų krautuvių gėrybė
mis.

Mums gi paniurę sovietų karių 
veidai neteikė laisvės pojūčių ir ne- 

(Nukelta į 10 pusi.)
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Lietuvių rašytojai nepraranda ryžto ir valios kūrybai
Pasikalbėjimas su Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos Pirmininku St. Santvarų

Pažvelgę i mūsų kelių metų dar
bo vaisius tremtyje, rasime visose 
kultūrinio gyvenimo srityse laimėji
mų, kuriais galėtume didžiuotis ir 
Nepriklausomo gyvenimo sąlygomis. 
Išsineštos tautos kultūrinės tradici
jos, kad ir svetimoje žemėje, su pa
sišventimu puoselėjamos tremties 
kelią beeinančių mūsų kultūros dar
buotojų. Įdomu tat buvo kultūriniais 
klausimais ir mūsų kultūros darbuo
tojų (šį kartą daugiau gal liečiant 
literatūros sritį) nuotaikomis pasi
dalinti su Liet. Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Pirmininku Stasiu Santva
rų, maloniai sutikusiu tas mintis 
perduoti ir gerb. Mūsų Kelio skaity
tojams. ,

Minint Lietuvos Nepriklausomy
bės 30 metų sukaktį, daugelyje pro
gų bus prisiminta tame laikotarpyje 
atsiekti įvairiose gyvenimo srityse 
lietuvių tautos laimėjimai. Ką P. 
Pirmininkas laikytų didžiausiu lai
mėjimu Nepriklausomo gyvenimo 
kultūrinėje dirvoje?

— Nelengva į šį klausimą keliais 
žodžiais atsakyti. Kas šiuo atveju 
norėtų Tamstom duoti išsamų atsa
kymą, turėtų neploną knygą para
šyti. Nepr. Lietuvos kultūrinę dirvą 
aš regiu plačią, įvairialytę, tartum 
milžinišką skruzdėlyną, kur buvo 
dirbama, kuriama ir lenktyniauja
ma. Toj dirvoj juk tilpo Mokslas ir 
Menas. Per dvidešimtį metų Moksle 
ir Mene mes padarėm tokių šuolių į 
aukštį, į plotį ir į gelmę, kad šian
dien kartais net nuostaba ima, iš kur 
tiem laimėjimam atsiekti jėgų ir 
įkvėpimo atsirado. (Ak, žinoma, iš 
neišsemiamo tautos dvasios turtų lo
byno!) Nepr. Lietuva buvo įsivedusi 
privalomą pradžios mokslą, bet ji 
buvo ir sukūrusi porą pajėgių uni
versitetų, keletą akademijų ir insti
tutų, porą muzikos konservatorijų. 
Tose mokyklose mes mokėmės ne tik 
pažinti kitų atradimus, ne tik paruo- 
šėm visų gyvenimo sričių puikių spe- 

• cialistų ir savo darbo mokovų, bet 
ten mes mokėmės pažinti save, savo 
tautos būdą ir jos istoriją, savo kal
bą, o taip pat bandėm ten išsiaiškinti 
ir įsisąmoninti lietnvių tautos mi
siją. Mes atradom nuostabių šalti
nių, kurie svetimųjų buvo slepiami 

arba priteršiami. Teisybė, daug ko 
mes nespėjom atsiekti, bet mūsų dva
sios veidas jau buvo pradėjęs išryš
kėti, kultūra tvirtu žingsniu kopė į 
aukštumas, o tautinės sąmonės su
brendimą (aišku, ne be tautinės kul
tūros įtakos) liudija šių nežmoniškų 
dienų mūsų atsparumas ir kovingu
mas. Taigi, aš ir manau, kad visa 
tai, ką mes iki šiol atsiekėm Moksle 
ir Mene, ką mes laimėjom ugdydami 
savo dvasios apraiškas — ir yra di
džiausias laimėjimas Nepr. Lietuvos 
kultūrinėj dirvoj.

Kokias laimėjimus literatūros sri
tyje laikytumėte atžymėtinais iš Ne
priklausomybės laikotarpio?

— Nepr. Lietuvoj grožinė litera
tūra augo spontaniškai. Ji kaip kal
nų upelis rangėsi vingių vingiais ir 
pralaužė kiečiausias užtvaras — su
sirado vis gausėjančius skaitytojų 
būrius, buvo pradėjusi išsikovoti ir 
sau prideramą vietą savo valstybėje. 
Ir jeigu šiandien galima atžymėti 

-faktą, kad Lietuvos vyriausybės per 
maža rūpinosi rašytoju ir literatūra, 
tai jokiu atveju negalima teigti, kad 
Nepr. Lietuvoj nebūtų buvę erdvės 
ir oro grožinei literatūrai tarpti. 
Erdvės ir oro buvo gausu, todėl ir 
atsiekti laimėjimai yra regimi. Ži
noma, tauta, kuri yra sukūrusi tūk
stančius nuostabių lyrinių dainų, ir 
savo originaline lyrika pirmavo prieš 
kitus grožinės literatūros žanrus. 
Mūsų poezija, jeigu tik būtų palan
kesnės sąlygos, ir, d" Dieve mano, jei
gu galėtumėm surasti taip ieškomų 
gerų vertėjų — šiandien jau galėtų 
drąsiai eiti į pasaulį ir, aš neabejo
ju, ji ten surastų ne vieną draugą. 
Tačiau, taip bekalbėdamas, aš anaip
tol nenoriu pažeminti kitų mūsų gro
žinės literatūros žanrų ir sumenkinti 
jų tarto žodžio. Novelė, kaip ir eilė
raštis, lietuvių literatūroj yra tikrai 
stiprūs ir forma ir turiniu. Gerokai 
buvo pasistūmėją į priekį (tai ir dar 
bar tremtyje daro) apysaka ir net 
romanas. Drama, tasai vadinamas 
kebliausias grožinės literatūros žan
ras, ypač pastaraisiais Nepriklauso
mybės metais irgi parodė nemaža 
gajumo ir čia yra sukurta eilė gerų 
ir teatro scenai tinkamų veikalų. 
Mūsų grožinė literatūra Nepr. Lie
tuvoj Stengėsi pasinerti ne tik į savo 
žmogaus, lietuvio, sielos gelmes, bet

ji yra pasiekusi visuotinių temų ir 
menišku žodžiu išreiškusi visuotinių 
išgyvenimų. Vadinasi, • tematikos 
įvairumas, pasiekta formos ir turinio 
kultūra, ir yra tie pirmoj eilėj at- 
žymėtini laimėjimai Nepr. Lietuvos 
literatūroj. Tų laimėjimų yra ir 
daugiau, bet juos nagrinėjant reikėtų 
atsiremti į atskirus autc-'ius, o pasi
kalbėjimo rėmuose tai beveik neį
manoma padaryti.

Kokius nuostolius patyrė lietuvių 
literatūra okupacijų metu?

— Šitie nuostoliai tuo tarpu ne- 
apskąičiuojami ir jokiu aukso pinigu 
neįvertinami. Tie, , kurie Lietuvą 
slaptom sutartim dalinosi — vokiečių 
naciai ir rusų bolševikai — abieji
siekė (ir tebesiekia) to paties tikslo -

STASYS SANTVARAS,
Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos pirmininkas v

sunaikinti lietuvių tautą, subjauroti 
jos kultūrini gyvenimą, taigi ir lite
ratūrą. Todėl šiandien mes ir vaikš
tom lietuvių literatūros rūmų griuvė
siuose. Tūkstančiai lietuviškų knygų 
sudeginta, šimtai vertingų rankraščių 
dingę, šimtai veikalų dėl tų pačių 
aplinkybių visai nesukurta, pagaliau, 
argi ne baisi tautos nelaimė, kad nū
dien per 60*/« lietuvių rašytojų turi 
smilkti DP stovyklose, tūri ieškoti 
prieglaudos ir duonos kąsnio sveti
muose kraštuose ir tuo pat metu 
dieną naktį klausyti, kaip verkia, 
kaip šaukia žudoma jų tauta? Kai 
tik į Lietuvą įsibeldė Maskvos tan
kai, nešdami tą niekad negirdėtą ti
roniją ir vergiją, lietuviai rašytojai, 
kurie norėjo būti laisvi ir sau žmo
nės, turėjo plunksnas padėti arba 
rašyti ir savo kūrinius po grindim 
slėpti. Man pačiam velionis Cvirka, 
mano parapijinis kaimynas, stačio
kiškai ir atvirai pasakė, kad tu, girdi, 
jau nebegali taip rašyti, kaip dar 
prieš mėnesį rašei. Kadangi aš taip 
pat stačiokiškai atsakiau, kad rašy
siu kaip rašęs — mane kuriam laikui 
buvo iš Rašytojų Sąjungos išmetę. 
Taip buvo atsitikę su Bernardu 
Brazdžioniu ir ne vienu kitu. Tad, 
nors ir smarkiai grąsinama buvo, 
pirmosios bolševikų okupacijos me
tu lietuviai rašytojai, nekalbant apie 
tą keletą, kurie savo įsitikinimus ir 
savo tautą išmainė į raudoną jar- 
mulkę, ar tos pat spalvos kaklaryšį, 
niekas nerašė, niekas negalėjo rašyti, 
nes literatūros kultūrą ugdyti ir sa
vo tautai dirbti buvo neįmanoma, o 
padlaižiauti daugumai tautinė savi
garba neleido. Tikras esu, kad dar 
sunkiau yra alsuoti rašytojui dabar
tinėj LTSR. Gi vokiečių okupacija 
— beveik amžinos atminties carinė 
spaudos draudimo gadynė. Tad ko
kiom cifrom tą lietuvių rašytojų 
„nutildymą“ galima įrašyti į nuosto
lių knygą? Tą išbloškimą iš gimtų 
namų, tą prievartą, tą padiktavimą 
naujų gyvenimo sąlygų, tą kančią, 
kuri kartais atrodo didesnė už dan
gų ir žemę?...

Ar didižioji dalis lietuvių litera
tūros kūrėjų, tremtyje ieškodama 
užuobėgos nuo okupacinės priespau
dos, išsinešė pakankamai kovos ir 
darbo dvasios, kad tą skaudų lietu
vių tautai faktorių tinkamai užfik
suotų naujais kūriniais?

— Taip. Nors kūrybinio darbo 
sąlygos neapsakomai sunkios, nors 
ir dabar veikalą, atrodo, parašyti ga
lima greičiau, negu knygą išleisti, 
nors mūsų rašytojui, kaip tokiam, 
humaniškos širdies beveik neparodo
ma ir tuose kadaise kilniuose Vaka
ruose. nors lietuvi'" rašytojai trem

tiniai gana dažnai pasijaučia kaip 
žmonės, išmesti į svetimą ir negy
venamą krantą — jie nepraranda 
valios ir ryžto kurti, jie stengiasi 
savo darbais užpildyti tą tuščią -erd
vę, kurią lietuvių literatūrai padarė 
visokie „svieto lygintojai“. Ko aš la
biausia bijau, tai kad toji per ilgai 
užsitęsusi tremtis, ypačiai tie kas
dieniniai medžiaginiai nepritekliai — 
nesugriautų mūsų rašytojų fizinės 
sveikatos. Jų dvasiniu atsparumu, 
jų dvasine sveikata, jų kūrybiniu pa
jėgumu ir brandumu aš tvirtai tikiu. 
Ir žinau, kad ne vienas jų, nors daž
nai tik sausos DP duonos riekę su
valgęs, keliauja į turtingąsias priei
namas bibliotekas, perka naujas (ir 
senas) kitų tautų rašytojų knygas ir 
visom įmanomom priemonėm turtina 

savo vidinę kultūrą. Visa tai, žino
ma, nepaliks be pėdsakų. Jau turi
me tremty sukurtą ne vieną vertingą 
veikalą, o ryt poryt jų galima ir 
daugiau sulaukti. Tiesa, kai kada 
pasibarama ir pasakoma, kad lietu
viai rašytojai nekuria tokių stiprių 
veikalų, kaip kitados gyvenę rašyto
jai tremtiniai. Ir argumentuojama, 
girdi, tas ir tas tremty parašė ne 
vieną genialų kūrinį. Žinom, taip 
buvo. Tik nelengva suprasti, kodėl, 
kai taip kalbama, nepagalvojama, 
kad ir tremtis tremčiai nelygi. Ką 
turėjo Ad. Mickevičius, Shellis, By- 
ronas, — to mes tikrai neturim. Štai, 
jau kelinti metai, kai mes kartais 
nesurandam ant ko atsisėsti ir pa
togiai atsigulti...

Taigi, jeigu net ir tokias pastabas 
rimtom laikysim, galim, savo budru
mui sustiprinti, nebent tiek pasakyti 
— labai svarbu, kad pajėgtumėm 
dar kurį laiką kentėti, kad nepasi- 
duotumėm tai pavojingai traukai at
gal j pakalnę.

Kaip žinoma, lietuviai rašytojai ir 
tremtyje tęsia savo organizacinę vei
klą ir tradicijas per savo draugiją. 
Gal galėtumėt painformuoti apie ra
šytojų organizacinį darbą, kiek tuo 
darbu prisidėta prie 400 metų lietu
viškos knygos sukakties atžymėjimo. 
o taip pat duoti žinių ir apie kitus 
draugijos darbus?

— Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugija įkurta 1946 m. sausio mėn. 
pabaigoje. Ypačiai ji sustiprėjo po 
pernykščio suvažiavimo Augsburge. 
Žinoma, tiksliau apibūdinant, tai yra 
ta pati organizacija, kuri Lietuvoj 

vadinosi Lietuvių Rašytojų Draugi
ja, nes tremties Draugijai priklauso 
didesnė pusė anos Draugijos narių.

Lietuvių knygos 400 metų sukak
čiai atžymėti iniciatyvos ėmėsi mūsų 
Draugijos valdyba. Aš turiu didelį 
malonumą čia pareikšti, kad lietuvių 
tremtinių bendruomenė į mūsų at
sišaukimus tuo reikalu atsiliepė la
bai gyvai ir nuoširdžiai. Stovyklose 
buvo skaitomos paskaitos (kai kurių 
tekstus mes išsiuntinėjom), rengiami 
minėjimai, ruošiamos lietuvių kny
gos ir spaudos parodos. Aš pats ke
letą tų parodų lankiau ir mačiau, 
kiek ten buvo įdėta darbo, rūpesčio 
ir skonio. Kai kur buvo surasti seni 
dokumentai, prieita prie istorijas 
šaltinių ir lietuviškoji knyga ne tik 
vitrinoj buvo išstatyta, bet ir dia
gramom buvo jos nueitas kelias at
vaizduotas. Tik dėka tokiam Komi
tetų ir bendruomenės pritarimui, L. 
Rašytojų Tr. Draugijos Valdyba jau
čiasi, kad ji lietuviškai knygai pa
gerbti savo pareigą atliko.

Naujausi mūsų rūpesčiai — iš
leisti Draugijos žurnalą „Skaitymus", 
suredaguoti antrą tomą „Tremties 
Metų“, bendradarbiaujant su p. V. 
Sruogiene, suredaguoti ir išleisti po
mirtinę Balio Sruogos kūrinių laidą 
(bent vieną stambų tomą). Siam pa
starajam darbui atlikti Valdyba pa
kvietė rašytojus H. Radauską ir Ant. 
Rūką. Kada pasirodys Draugijos 
žurnalas ir kada antrasis tomas 
„Tremties Metų“ — pareina nuo ko
legų rašytojų. Mes gavom tiem lei
diniam raštų iš JAV, iš Argentinos, 
net iš Kanados girių, bet iki šiol ne
turim jų, pvz., iš Luebecko, iš Det- 
moldo, iš Schw. Gmuendo, iš Ra- 
vensburgo ir dar artimesnių vieto
vių. Nenorėdamas čia pats savęs iš
plakti, aš geriau nutilsiu, o redak
toriai dar bandys laukti...

Dar vienas mūsų rūpestis — tai 
mūsų Garbės Nario Dr. Vydūno 80 
metų sukaktis (š. m. kovo 22 d.). Mes 
apie tai jau galvojam, bet žinom, kad 
be spaudos, be visuomenės bei orga
nizacijų paramos ir čia nebus lengva 
mums vieniems ką nors geresnio pa
daryti.

Lietuvių grožinės literatūros ver
timai į svetimas kalbas! Tuo reikalu 
ne kartą buvo kalbėtasi su užjūrio 
kolegom A. Vaičiulaičiu, J. Aisčiu, 
St. Zobarsku, bet vertėjų ir ten neat
siranda. Tuo reikalu labai susirūpi
no ir „Patrijos“ sav. p. J. Lenktaitis. 
Prozos antologijos svetimom kalbom 
po kurio laiko gal ir galės pasirodyt, 
bet poezijos vertėjų ir dabar netu
rim.

Kaip rašytoją veikla tremties są
lygos? Ar atsižvelgiama bent į mi- 
nimalinių darbo sąlygų sudarymą ra
šytojui stovykliniame gyvenime?

— Kaip rašytoją veikia tremties 
sąlygos? Jeigu tas klausimas liečia 
rašytojo dvasios gyvenimą, tai ne re
tu atveju rašytojai patys savo kūry
ba duoda į tą klausimą atsaką. Man 
tada čia nebelieka daug ko aiškinti. 
Todėl tegu būna leista pereiti prie 
antro Tamstų sakinio. Turiu pa
brėžti, kad rašytojai yra nepaprastai 
solidarūs mūsų tremtinių bendruo
menės nariai. Jie kantriai ir net su 
kai kuriuo užsispyrimu dalinasi su 
kitais tautiečiais bendru vargu ir 
bendru putros dubeniu. Valdyba yra 
gavusi vos keletą nusiskundimų, lead 
stovyklos lietuviškoji valdžia jų dar
bo sąlygas sunkinanti. Tokiais atve
jais Valdyba raštu kreipėsi į tas val
džias ir su malonumu turiu pripa

Lietuvos pajūris ties Palone* — rašytojų aprašytas, dainių apdainuotas

žinti, kad beveik kiekviena jų mūsų 
pageidavimus patenkino. Tačiau aš 
turiu tikrų žinių, kurių Draugijos 
nariai man nepranešė, vadinasi. Val
dybai nesiskundė, kad kai kur su 
rašytoju buvo tikrai negarbingai pa
sielgta. Tie man žinomi faktai pri
mena neseniai mariną vokiečių įrašą 
į dokumentus — „Beruf — Schrift-, 
steller, jetzt Arbeiter“. Be to, kai. 
kur iki šiai dienai nenorima surasti 
kampo, kur rašytojas nors primity
viose sąlygose, bet ramiai galėtų 
dirbti kūrybinį darbą. Tačiau, dėkui 
Dievui, tokių komitetinių „arbeits- 
amtų“ ir tokių butų skyrių, kiek ži
nau, yra maža. O jeigu maža, tai 
reikia tikėtis, kad vieną dieną kultū
ringų komitetų masėj jie turės visai 
pranykti.

Tačiau yra ir nepaprastai šviesių 
taškų, kurie lietuvį rašytoją tremti
nį ypačiai moraliai stiprina. Tai dė
mesys, kurį jam skiria Švietimo yal- 
dyba, L. Raud. Kryžius ir kitos trem
tinių organizacijos. Už' visa tai aš 
nuoširdžiai dėkoju Švietimo Valdy
bos pirmininkui p. M. Ž i d o n i u i, 
L.R. Kryžiaus pirmininkui Dr. Domui 
Jasaičiui ir L.R.Kryžiaus Vyr. 
Valdybai. Tačiau maža to — anks
čiau Dr. A. Trimakas, o dabar Dr. 
D. Jasaitis man yra sakę,. kad ir 
BALFo centras skiria nemaža rūpes
čio mūsų rašytojams Tai mus ir jau-" 
dina, ir gaivina, ir įpareigoja, ir už 
tai siunčiu BALFui į New Yorką mū
sų padėką ir mūsų nuoširdžius svei
kinimus.

Visi skuba kur nors iškeliauti. 
Iki šiol įvairių kraštų komisijos rin
kosi sau tik raumenis. Ar rašytojai 
daro kokių žygių susirasti patoges
nėms gyvenimo ir kūrybos sąlygoms?

— Jeigu greitu laiku nebus kardu 
perkirstas susiraizgęs politinis Gor- 
dijaus mazgas ir negalėsim tuojau 
grįžti į Lietuvą, lietuvis rašytojas 
sėkmingiau galės kurti ten, kur gy
vena daugiausia išeivių lietuvių ar
ba kur nukeliaus daugumas lietuvių 
tremtinių. Greičiausia tai bus JAV. 
Į ten krypsta akys ir daugumos ra
šytojų. Ten šiuo metu organizuojasi 
mūsų išeiviai rašytojai (seniau į JAV 
nukeliavę ir neseniai atkeliavę), ku
rie, susiorganizavę, tikriausia bandys 
mums padėti. Turime ten ir nepa
prastai brangių draugų bei užtarėjų, 
tikrai šiom rūsčiom dienom reto al
truizmo ir patriotizmo kupinų šir
džių, kaip, pvz., p. Pranė Lapie
nė. Ji Amerikos lietuvių spaudoje 
rašytojų gelbėjimo reikalu jau yra 
ir straipsnių parašiusi ir šiaip, kiek 
turiu žinių, tuo klausimu nuolat sie
lojasi. Nuoširdžiai linkiu jos akcijai 
pasisekimo ir naudojuosi šia proga 
pasiųsti jai visų rašytojų tremtinių 
nuoširdžiausią padėką už tą mus taip 
giliai paliečiantį jos rūpestį. Be to, 
turim užmezgę ryšį ir su SLA (Susi
vienijimu Lietuvių Amerikoje). To 
Susivienijimo sekretorius p. Dr. V i - 
nikas man parašė laišką, kur buvo 
pasakyta, kad netrukus SLA visu 
svoriu ir plačiu mastu rengiasi ateiti 
į pagalbą tremtiniams. Deja, būsiu 
atviras, antrame gerbiamojo Daktaro 
laiške jau neradau tų pažadų pakar
tojimo, bet gi nemanau, kad pami
nėtoji SLA pagalba tremtiniams (tai
gi ir rašytojams) jau būtų kur nors 
įstrigusi. Dar didelio ir nuoširdaus
sus’rūpinimo rašytojų likimu yra pa
rodę Argentinos lietuviai. Dėkui 
jiems už tai, labai dėkui. Trumpai 

įkalbant, Valdyba yra surinkusi rei- 
! (Nukelta į 10 pusi.)
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(8) Didžios poetės didi tragedija
Ar Salomėja Neris, tapusi „didžio

sios tėvynės“, kurią ji savo poezijoje 
taip išgarbino, piliete, begalėjo lais
vai keliauti ten, kur ją širdis trau
kė? Jai, kaip ir visai mūsų paverg
tai tautai, beliko tik vienas kelias, 
kelias — į rytus. Ji buvo ir Mas
kvoje 1940 m. rugpiūčio mėn. „sau
lės“ parvežti ir iš jos sugrįžus taip 
„Tiesos“ korespondentui pasakojo 
savo patirtus įspūdžius:

„Maskvoje asmeniškai mane la
biausiai paveikė Revoliucijos pamin
klai: muziejai, Lenino mauzoliejus, 
revoliucionierių kapai Kremliaus sie
noje. Lenino mauzoliejų du kartu 
aplankiau. Norėjau eiti ir trečią kar
tą, bet laiko trūko“ (374 psl.) Ar tai 
nuoširdžiai išpasakota tiesa? Tenka 
labai ir labai suabejoti, kad tai būtų 
nuoširdų.

Laisvoje Lietuvoje laisva poetė 
(Salomėja Neris laisvai dainavo:

Kalnuos laisvi ereliai nardo, — 
Kalnuos ir mes abu------
Vai, kas kartos tau mano vardą, 
Kada kalnų nebus?
Mum vėjai laisvės dainas suokia. 
Laisviem nerūpi nieks!
Vai, kas primins tau mano juoką, 
Kai vasara prabėgs?

(46 psl.) 
j „Didžiosios šalies“ piliete tapus, 
niauriu „bolševiko keliu“ žengdama, 

-Salomėja Neris graudena:
Brangus veidas jo — sustingęs vaškas. 
Po stiklu jis miega nenubundamai. 
Vėliavos—raudonos liepsnos blaškos — 
Praeities atodūsiai ir skundas*

'Ne lietūs iš Lietuvos padangės, 
Ne Baltijos mūs bangų lašai, — 
Ašarėlės — mano sesės brangios, 
Rit-"=i — verkiu ašai.

(241 psl.)
Laisvoje Lietuvoje Salomėja Ne

ris džiaugsmu krykštavo, juoku kal
nuose ir kluoniuose skardeno, „di
džiojoje tėvynėje“ — jai ašaros rie
dėjo. Tai ne džiaugsmo ašaros, tai 
pagaliau ir ne skausmo ašaros, tai 
greičiau pykčio ir apmaudo ašaros, 
kai moteris suranda ne tai, ko ieš
kojo, sulaukia ne to, ko ilgėjos.

Argi neverčia mus stebėtis, kad 
Salomėja Neris dar 1937 m. mums 
vaidenos „ant laukinio žirgo“: .
Ant laukinio žirgo ji su vėtrom ūžė.— 
Niekad nepamirši juoko to smagaus.' 
Tai jaunystė mano — viesulų mergužė. 
Kas besulaikys ją, kas ją besugaus?
Jei nutverti norėsi per bedugnę šokant 
Tą laukinę mergą už juodų kasų, — 
Nusikrėsi sprandą... Nuskardės tik 

juokas, 
Kaip kalnų griaustinis užu debesų.

(121 psl.)
O jau 1940 m. vasarą narve už

daryta papūga kartojo:
Leninas nemiršta — niekad, niekad? 
Musų didybė, sąžinė, drąsa!
Staliną mums Leninu palieka! 
Viena partija — vieną tiesa!

Salomėja Neris poete išaugo ne- 
. priklausomoje Lietuvoje. Jau 1927 m. 
su pirmuoju savo eilėraščių rinkiniu 
„Ankstį rytą“ ji į mūsų visuomenę 
ir literatūrą (žengė, kaip subrendusi 
ir žymi poetė, o kiekvienu savo nau
ju eilėraščių rinkiniu — 1931 m. „Pė
dos smėly“, 1935 m. „Per lūžtantį le-

PJacbergas veda chorą 
i Ifigolstadte
• Ingolstadte veikia tarptautinis 
.komitetas: lietuvių, lenkų, latvių, 
estų, ukrainiečių ir kalmukų. Visus 
puolimus bei skriaudas, patirtas iš 
vokiečių, jis stengiasi atremti ben
dromis jėgomis.

Paskutiniu metu kreiptasi į IRO 
dėl maisto kokybės. Ar gausime iš
kepusią duoną ir nesupuvusias bul
ves, parodys ateities dienos.

Sausio 31 d. turėjome tautų šven
tę. Ji tęsėsi dvi dienas ir nepaten
kino visų norinčiųjų joje dalyvauti. 
Kalmukas, estas, latvis, lietuvis, len
kas, ukrainietis — sėdėjo vienas sa
lia kito ir gėrėjosi visų meniniais pa
sirodymais.

Ukrainiečiai išraiškos šokiais ir 
dainomis (solo) žavėjo mus.

Pelnytai turėjo pasisekimą lietu
vių choras, vadovaujamas p. Vac- 
bergo. Šis choras suorganizuotas vos 
r-’ pusę metų ir jau sausio 10 d. 
su operos solistė p. Radzevičiūte ir 
p. Armonu davė dainų ir arijų kon
certą lietuvių visuomenei, o sausio 
81 ir vasario 1 d. jau stojo, kaip pa
jėgus meno vienetas, į rungtynes su 
kitomis tautomis. K. R.

(Pradžia 8 pusi.) 
leido išgyventi to laisvės kvaitulio. 
Lyg jausdami dar pančius ant kojų, 
viens kito klausėme — kas gi bus 
toliau?

Daržinėje, kurioje dar iš vakaro 
SS-manų buvome suvaryti, jautėsi 
slogi tuštuma ir tik būrelis žydelkai- 
čių raišiojosi skudurais nušalusias 
kojas ar dejavo šiltinės karštyje.

Atėjo ir mūsų „žvalgai“ praneš
dami, kad sovietai baigia miestelyje 
pirmuosius „valymo“ darbus ir kad 
mes laikinai galėsime prisiglausti ne
toliese esančioje klebonijoje. Be to, 
esą vilčių patekti ligoninėn, kuri 

t esanti perduota kalinių reikalams. 
Atsidūrėme ne klebonijoje, bet sta
čiai bažnyčioje, kur kun. Alf. Lip- 
niūnas jau laikė Mišias.

Kaceto išgyvenimai, patirti žiau
rumai, rodos, turėjo ir mūsų širdis 
paversti akmenimis. Tūkstančių de
ginamų lavonų laužo ugnis, viešos 
egzekucijos — buvo kasdieniniai reiš
kiniai, gi tokiais atvejais ir norint 
ašarų nebeužtektų. Bet Altoriaus pa
pėdėje vėl pajutome atgimstantį 
žmogų, atgimstantį ne laisvės lopši
nėje, bet naujai kovai. Mums lais
vės vartai dar nebuvo atsidarę. At
sidūrėme vieni prieš naujas gyveni
mo barikadas, apsišarvavę kančių 
patyrimu ir pasitikėjimu likimu, iš
vedusiu siauru gyvenimo taku pro 
pačias baisiausias, žmogaus ranko
mis sukurtas, prarajas. "/

* * *
Vietos klebonui pareiškus, kad 

klebonijoje mūsų susibūrimas nėra 
saugus reikalas, o tai ir mes gera! 
jautėme, pradėjome skirstytis pas 
vietinius gyventojus, maloniai suti
kusius mus priglausti. Susitikimo 
centru numatėme ligoninę, kur’ keli 
išsyk ir nuvykome.

Mūsų viltis, prisiglausti bet ko
kiam darbui ligoninėje išsipildė. Rei
kėjo gi galvoti apie maitinimosi rei
kalus, antra vertus, buvome įsitikinę, 
tam tikrą laiką respektuos ir perso
nalą, besusidarantį iš pajėgių dar 
ant kojų laikytis kacetininkų.

Prasidėjo įtemptas darbas, o kar
tu išryškėjo visoje nuogybėje eva
kuacijos meto išgyvenimų pasėkos. 
Daugeliui laisvės valanda virto neiš
vengiama kova su mirtim. Šiltinė, 
dezinterija, plaučių uždegimas, nu
šalusios kojos (dauguma teko ampu
tuoti), pairę nervai, peršauti kūnai 
ir eilė kitokių nelaimių, jei kas jas 
ir nugalėjo, — jų pasėkos dar ilgą 
laiką, jei ne visą amžių, ne vienam 
primins to naciško siautėjimo lai
kus.

Ligoninėje visi, kas daugiau, kas 
mažiau, tas pasėkas savyje jausdami, 
visi buvome kacetinio gyvenimo liu
dininkai, užgrūdinti žiauriausių žmo
gaus kankinimo ir paniekinimo vaiz
dų ir išgyvenimų. Bet tuo metu, kai 
matai vienus jau pilnoje laisvės ir 
laimės ekstazėje, o kitus tebekovo- 
jančius paskutiniais gyvybės ir ener
gijos likučiais per žingsnį nuo lais
vės vaitų, visa tai savotiškai veikė 
į jausmus. Ir mums, to laisvės kvai
tulio ir džiaugsmo neišgyvenantiems, 
teko vėl būti gyvenimo ir mirties 
kovų arenoje. Tose aplinkybėse ne
kreipėme dėmesio į tat, jog už keMų

A. Girkantas
dą“ ir 1!>38 m. „Diemedžiu žydėsiu“ 
— jos poetinis talentas skleidėsi vis 
gražesniais ir žavingesniais poetinės 
kūrybos žiedais. Paskutinis jos eilė
raščių rinkinys „Diemedžiu žydėsiu“ 
1939 m. vasario 13 d. Valstybės Tea
tre buvo apvainikuotas 1938 metų 
valstybine literatūros premija. Ar 
tas faktas nerodo, kiek mūsų tauta 
ir valstybė poetę Salomėją Nerį ver
tino ir gerbė?

Bet gi jos biografas A. Venclova 
ir čia nori įžiūrėti kažkokią buržua
zinę klastą. Jis rašo: „Valstybinė 
premija, skiriama ne be tam tikrų 
politinių sumetimų, be abejo, turėjo 
tikslą, oficialiai pripažįstant poetės 
talentą ir jos literatūrinis laimėji
mus, drauge pakreipti ją eiti vėl se
nąja vaga — tarnauti buržuazijai. 
Salomėja Neris buvo perdaug žino
ma ir pripažinta poetė, jos naujasis 
rinkinys jau vien savo literatūriniu 
lygiu buvo neginčijama literatūros 
vertybė. Ir vis dėlto jame buvo ryš
kių idėjinių elementų, buržuazijai 
visai nepriimtinų. Tačiau komisija

literatūrinei premijai skirti vaidino 
nebeatsimenanti poetės „nuodėmių“, 
jos kairumo, jos senojo pareiškimo 
„Trečiame Fronte“, jos ilgametės vi
suomeninės pozicijos.“ (XCI psl.) 
Jei A. Venclova būtų bent kiek ob
jektyvus, jis būtų pacitavęs 1938 m. 
valstybinės literatūrinės premijos 
jury komisijos protokolą, iš kurio 
jam būtų buvę aišku, už ką Salo
mėjai Neriai buvo paskirta premija, 
ir jam nebebūtų reikėję Salomėjos 
Neries biografijoje sapalioti nesą
monių.

Bolševikai savo galvosena, savo 
metodus dažnai mėgsta primesti ki
tiems. Jiems atrodo, kad taip jie 
galvoja ir daro, ir kiti taip pat gal
voja ir daro. Nepriklausomoje Lie
tuvoje kūrėjas turėjo pilną laisvę, 
ir kūrybiškoji laisvė nebuvo laiko
ma jokia nuodėme. Tik bolševikiš
kame meno supratime kūrybinė lais
vė, nukrypimas nuo generalinės li
nijos yra jau nuodėmė, skaudžiai 
baudžiama.

Salomėja Neris išaugo katalikiš

Laisvės miražuose
PASKUTINĖS STUTHOF KONCENTRACINĖS STOVYKLOS DIENOS

skubtų dar užbaigti ištvermingai at
liktą beprasmę kelionę, grįžtant į 
Stutthofą, kad užbaigtų pradžioje su-

kilometrų eina dar žiauri ir viską 
naikinanti kova už lenkų uostus 
Gdynę ir Dancigą, o čia pat už įlan
kos, Helos pusiasalyje, dar randasi 
keliasdešimts tūkstančių apsuptos 
vokiečių kariuomenės masė.

Daugelio ligonių, ypatingai mote
rų, nervai nebeatlaikė pergyvento 
įtempimo. Jų ir kitų besikamuojan
čių klyksmai nustelbė bet kokius ne
toliese vykstančios karo eigos pavo
jus.

Tokiose tat aplinkybėse teko 
mums „prisiglausti" ir, neatsižvel
giant širdį rėžiančių kankinimosi 
vaizdų, buvome patenkinti radę lai
kiną užuovėją, pastogę, maistą ir už
siėmimą. Dirbome, kur gydytojai at
sitiktinai nuskyrę, nes ir jie neturėjo 
laiko klausti, ar geriau tinki virtu
vėje, sanitaru ar pagalbininku ope
racinėje.

• « «
Pavasarėjant, kada daugelis kitų 

tautybių kacetininkų jau ilsėjosi sa
vo šeimų prieglobstyje ar bent jau 
buvo pasiruošę kelionei į savo lais
vas gimtines, mes, palikti savo liki
mui, supylėme dar du naujus ka
pus ... giltinės ir plaučių uždegimo 
nebeatlaiko gyvybės ir pasitikėjimo 
kupinas a. a. kun. Alfonsas Lipniū- 
nas, gi netrukus šalia jo išdygsta ne
tikėtai palūžusio jauno optimisto 
dipl. inž. A. Sapalo kapas. Likimas 
panorėjo, kad Dr. Pr. Germantas su-

JAV netruksią gerų norų tremtiniams
VIDURINIEJI VAKARAI RENKA DUOMENIS, KIEK DP TEN GALĖTŲ PRIIMTI

.The New York Times paskutiniam 
numeryje vėl specialiai įsidėjo 
straipsnį apie tai, kaip Vid. Vakarai 
rūpinasi DP reikalu. Jame rašoma, 
kad tūkstančių Europos tremtinių 
įkurdinimo studijos Vid. Vakaruose 
persimetė jau į aštuonias valstybėles 
ir atrodo, kad šia problema susido
mės ir kitos valstybėlės. Šiuo metu 
studijos vyksta Minnesotoje, Siau
rinėje ir Pietinėje Dakotose, Jowoj, 
Nebraskoj; kitos trys valstybėlės — 
Wisconsin, Colorado ir Kansas taip 
pat planuoja tą patį darbą.

Šių valstybių susirūpinimas trem
tinių įkurdinimu pas save išplaukiąs 
ne vien tik iš humanistinės pusės, 
bet valstybės pareigūnus rūpintis 
skatina pačių gyventojų problema, 
nes tie kraštai vadinami duonos 
aruodu. Iš čia nuolat išvyksta gy
ventojai, palikdami ūkius. Beveik 
visi didieji ūkiai, kuriuos valdė vals
tybė, neteko daugumos gyventojų.

Šis faktas, kartu su gimimų skai
čiaus mažėjimu, iškelia naują pro
blemą. Ji siejama ir su gyvenimo 
standarto kilimu žemės ūkyje.

Tikimasi, kad didėjąs domėjima
sis šia problema turėsiąs įtakos į 
Kongresą svarstant įstatymo projek
tą dėl DP įsileidimo į JAV. New 
York atstovo P. W. G. Strattono įneš
tasis projektas, kuris numatė įsileisti 
400.000 DP per 4 metus, kongrese ne
rado pritarimo.

Paskutiniu metu tiek išaugo judė
jimas už įsileidimą DP į šį kraštą, 
jog nustelbia to krašto izoliacinistus. 
Tremtinių įkurdinimo sąjūdį remia 
bažnyčia, darbininkai, žemės ūkio ir

koje pasaulėžiūroje, baigė Teologi
jos-Filosofijos fakulteto literatūros 
skyrių, priklausė moksleivių, o vė
liau studentų „Ateitininkų“ organi
zacijai. Ji veržlios, ekspansyvios sie
los asmenybė. Ji jautri, gyvenimą 
mylinti:

Aš myliu gyvenimą — jauną ugningą, 
Kaip myli pavasarį lauko gėlė!
Aš myliu gyvenimo džiaugsmą

aistringą, — 
Stipriai — kaip jaunystė temoka mylėt.

(„Gyvenimo Giesmė“, 
1927 m., 40 psl.)

Gyvenimo džiaugsmo kupina Sa
lomėja Neris veržės prie laisvės, 
laisvės, kuri nepripažįsta ir nepa
kenčia jokių varžtų:

Be bažnyčios, be altorių,
Be sumainymo žiedų.., 
Žirgai skrenda, kiek tik nori, — 
Skrendam, lekiam vienu du!
Miško vėjas plaukus glosto. 
Tolimi žmonių balsai.
Iš padangių — žvaigždžių sosto 
Štai — mus laimina Jisai!
Jis įdėjo žmogui širdį 
Su troškimais neramiais, 
Vasaros vynu nugirdė, — 
Jis ir nuodėmes atleis!

(„Be bažnyčios", 
1927. VI. 18, 44 psl.)

pintą 9 draugų kančių vainiką...
Kad iš išsivadavus iš spygliuotųjų 

vielų užtvarų, mūsų įkandin vistiek 
dar sekė mirties šešėliai. Bet jei su 
mirusiais galėjome atsisveikinti karš
ta malda ir iš prislėgtų krūtinių 
sklindančią Marijos giesme, tai Į 
NKVD nasrus pakliuvusius galėjome 
lydėti tik tylia priesaiką, pasižadant 
jungtis bendron kovon su priešu, 
žiauresniu už mirtį. Petro Burago, 
visą laiką mūsų „tėvu“ vadinamo, ir 
kitų, NKVD sargybiniams lydint, ke
lias gal yra vienas tragiškiausių. Vos 
kelias dienas spėjęs pasijusti žmogu
mi, jis vėl supančiojamas vergo pan
čiais vien už tai, kad gimė lietuviu. 
Ir kokiais žodžiais gali beišreikšti 
mūsų jausmą ir nuotaikas, kada visi 
buvome atsidūrę naujos bedugnės 
pakrantėje?...

Stutthofas — Sibiras, tai neuž
baigtas dar mūsų tautos kančių marš
rutas. Kai šiandien skaitai svetim
šalių rašytas knygas apie nacių kon
centracijos stovyklų patyrimą, jauti 
turįs rankose tik dalį tiesos, atsklei
džiančios vieną pusę ir tik trumpą 
epizodą mūsų tautos kančių.

Peržengusiems koncentracijos sto
vyklos slenksti geležinės uždangos 
paunksnėn, laisvės vartai buvo dar 
tolimas miražas... J. Meškuitis

veteranų grupės. Šiai kampanijai 
vadovauja buvęs JAV imigracijos 
komisaras Earl G. Harrison, DP pi
liečių komiteto pirmininkas.

Gyventojų skaičius Minnesotoje, 
Wisconsin, Jovoj, Š. ir P. Dakotoj, 
Missouri, Kansas ir Nebraskoje yra 
sumažėjęs beveik 20%, lyginant su 
1920 metais. Š. Dakota neteko per 
148.000, P. Dakota — per 130.000, 
Missouri — 119.000 ir kitos 5 valsty
bėlės kartu — arti 200.000 gyventojų. 
Š. ir P. Dakotos, Kansas ir Nebraska 
daugiausia netekusios gyventojų po 
1920 metų, kada siautė dulkių audros, 
nes tuo metu ūkininkai nustojo net 
savo pastatų. Bet praėjus sausroms, 
kraštas atsigavo, nes buvo imtasi že
mės plotų konservavimo.

Gyventojų netekę kraštai galėtų 
be jokių sunkumų įkurdinti nuo 
80.000 iki 100.000 DP. Pagal UNRRA- 
os skaičiavimas, tarp 850.000 DP esą 
per 100.000 žemės ūkio darbininkų 
Europos DP stovyklose.

Šių darbininkų ' daugumą sudaro 
lenkai, estai, latviai, lietuviai jugo
slavai ir vokiški rusai. Tikimasi, jog 
daugelis jų turi gimines JAV ir daž
nai Vid. Vakarų žemės ūkio kraš
tuose.

Daugely valstybėlių esančios ne
mažos sritys, kur dominuoja svetima 
kalba ir papročiai. Dėl šios prie
žasties didesnio DP skaičiaus įkur
dinimas nesudarytų jokių specialių 
problemų.

Pradėta rinkti žinios apie tai, kiek 
giminių tų valstybėlių gyventojai turi 
DP stovyklose, Įdek norėtų paimti

Lietuviu rašytojai...'
(Pradžia 9 pusi.)

kalingą medžiagą ir kiekvienu žmo
niškesnės emigracijos atveju ta me
džiaga bus pasinaudota (sąrašai ra
šytojų, norinčių keliauti į Argentiną, 
jau yra ten pasiųsti). Tačiau, bai
giant į šį klausimą atsakyti, negaliu 
susilaikyti ir netarti — nelinkim sau 
emigracijos (žiūrim į ją tik kaip ) 
neišvengiamą šios būties pakaitalą), 
nelinkim jos nė vienam savo tautie
čiui, o tikim ir tikėsim, kad vis dėlto 
ateis toji diena, kurios visi taip lau
kiame.

Ir šiais metais įvairios organizaci
jos paskyrė rašytojams premijas ui 
jų geriausius 1947 m. veikalus. Įdo
mu patirti, kas yra šių metų lau
reatai?

— Ir šiemet, kaip ir pernai, pa-
grindinės tremties grožinės literatū
ros premijos lieka tos .pačios — 1. 
Švietimo Valdybos (5.000,- RM), 2. 
BALFo (3.000,- RM), 3. L. Raudr Kry
žiaus (3.000 - RM) ir 4. Leidyklos 
„Patria“ (3.000,- RM). Naujai prisi
dėjo „Mintis“ (2.0Q0,- RM). ir „Nau
jasis Gyvenimas“, skirdamas 1.000,- 
RM premiją už geriausią religinio 
pobūdžio novelę. Visiems premijų 
davėjams, o ypačiai BALFo Pirmi
ninkui Kun. Dr. J. Končiui ir visai 
BALFo Valdybai, reiškiu Rašytojų 
Draugijos vardu gilią ir nuoširdžią 
padėką. Tuos žodžius tardamas, jau
čiu, kad premijų skyrimu lietuvių 
grožinė literatūra pagerbiama ir ver
tinama. Bet kartu uždedama ir pa
reiga — siekti vis didesnių meninių 
laimėjimų. Draugijos Valdybos ir 
mano asmeniškai nuoširdžiai sveiki
nami mūsų 1947 metų grožinės lite
ratūros laureatai yra šie rašytojai:

1. Faustas Kirša, gavęs Švietimo 
Valdybos premiją už eil. rinkinį 
„T o lu mo s“;

2. Ant. Ramonas, gavęs BAI.Fo pre
miją už romaną „Kryžiai“;

3. Pulgis Andriušis, gavęs L. Raud. 
Kryžiaus premiją už „Anoj 
pusėj ežero“;

4. Kazys Bradū»as, gavęs „Patria“ 
leidyklos premiją už sonetų rin
kinį „Vilniaus varpai“; ■

5. Liudas Dovydėnas, gavęs „Min
ties“ premiją už „Gyveno 
kartą karalius“;

6. Jurgis Jankus, gavęs „Naujojo 
Gyvenimo" premiją už religi
nę novelę.

Tradicinė lietuvių lite»atūros 
šventė ir premijų įteikimo aktas šie
met rengiamas F e 11 b a c h e prie 
Stuttgarto vasario 16 d. išvakarėse. 
Tegu mūsų literatūros meno laimė
jimai nors akimirkai pakelia į švie
sesnę buitį kiekvieną lietuvį, ken
čiantį drauge su mumis tą nežmoniš
ką tremtį ir sykiu einantį per tą vis 
dar neišbrendamą naktį, — baigė 
prikalbėjimą L. Rašytojų Tremt. 
Draugijos pirmininkas Stasys San
tvaras. • čb- 

ne giminių DP, patalpų klausimą ir ' 
kiek bei kokių darbo jėgų reikalinga.

Minnesotos komisija tremtinių 
įkurdinimui yra pirmasis organas, 
kuris pradėjo darbą Vid. Vakaruose 
ir kuris tikisi užbaigti savo darbą 
ateinantį mėnesį. Jowa valstybės ko
mitetas taip pat tikisi greit turėti- 
reikiamus duomenis.

P. Dakotos gubernatorius George 
F. Micklson neseniai sudarė komite
tą, kuris imasi panašaus darbo. Ne- 
braskos gubernatorius Vai Peterson 
taip gi sudaro komitetą. Tuo pat ke- / 
liu eina Š. Dakotos gubernatorius 
Fred G. Aandahl.

Iš čia pateikto judėjimo dėl DP 
įsileidimo žemės ūkio srityje matyti, 
kad darbas yra planingas. Tai vis 
raminantys reiškiniai ir DP tų pas
tangų neužmirš. (J.A.)

Turintiems affidavits 
į kitus kraštus

Iš privačių šaltinių sužinota, kad 
individualios (pavienių asm.) emigra
cijos reikalus tvarkanti Miss Hohar- 
muth, Frankfurte, Mainzer-Landstr.
4. Mums buvo pranešta, kad į ją 
galį kreiptis tie asmenys, kurie turi 
affidavitus į kitus kraštus, išskyrus 
JAV. Dėl šios informacijos tikrumo 
nesiimame atsakomybės, nes nėra 
patikrinta, tačiau turintieji tokius 
kvietimus į svetimus’ kraštus galėtų 
bent vienas iš stovyklos nuvykti, pa
siteirauti ir painformuoti kitus mi
nėtu reikalu, (m)
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Joseph ir Stewart Alsop robotų karas
Du broliai: Juozas ir Stiuartas — 

du broliai, plačiai žinomi savo 
straipsniais ir gera informacija. Jie 
nuplėšia šydą nuo pasaulio veido. 
Jie įrodo pasaulio suskaldymą į dvi 
stovyklas ir retai šiltais žodžiais pa
guodžia lietuvių tautą, klastingo san
dėrio auką. /

Jiedu gerai informuoti kariniais 
klausimais. Prancūzų dienraštyje „Le 
Figaro“ prieš kurį laiką pasirodė se
rija straipsnių „Robotų karas". Ją, 
nors sutrumpintą, pateikiame skaity
tojams, nes šiuo metu ne tiek kalbos 
apie talką, kiek pasiruošimas naujam 
karui sudaro įtampos centrą.

Tyrimų įstaiga
JAV sausumos kariuomenės, jūrų 

laivyno, aviacijos ir atominės ener
gijos komisijos moksliniems tyrinėji
mams vyriausybė kasmet skiria 1,2 
miliardą dolerių. Ji yra pirmoji ame
rikiečių veiksminga, derinanti tos 
srities — Joint Research and Deve
lopment Board — tyrimų derinimo ir 
skatinimo žinyba, vadovaujanti tai 
sričiai.

Jos programą sudaro tūkstančiai 
projektų, neišskyriant tarpkontinen- 
tinės raketos, biologinių ginklų derlių 
gyvuliams ir žmonėms sunaikinti. Nė 
vieno universiteto svarbesnė labora
torija nelieka išjungta. Atskirų įmo
nių tyrimai jos žinomi ir sekami. 
Pirmutinės svarbos klausimu yra va

dovaujamas šovinys. Tokio šovinio 
išradėjas priduria: „Tarpkontinenta- 
linis karas, jei jis dar nesudaro grės
mės. aiškiai numatomas artimoje atei
tyje, jei dešimtmetį ar dvejis metus 
laikysime mažu istoriniu tarpsniu“.
Tarpkontinentallnis bombardavimas

Dabartiniu metu mes turime sun
kiuosius bombonešius, pvz. tipo „B 
36", kurių veikimo spindulys 8.000 
km. Naikintuvai, o ypač vadovauja
mi radaru, greitai nukonkuruos bom
bonešius. Juos galėtų pakeisti ir toli 
vairuojamos raketos, kurios visu tiks
lumu naikintų numatytą taikinį, 
esantį "pusės žemės rutulio meridiano 
nuotolyje. Šios srities išradimai, 
apie kuriuos dabar nemėgstama daug 
kalbėti, yra pasiekę nepaprastą lygį 
ir veiksmingumą.

Priešlėktuvinė apsauga.
Tam tikslui norima išrasti raketa, 

kuri per keletą sekundžių pasiektų 
20 km ir „numestų“ bombonešius. 
Tos raketos būtų vadovaujamos ra
daru, todėl taikinio tikslumas neabe
jotinas. Ju greitis prašoka naikin
tuvų ir patrankų šovinio greitį. To
kios raketos būsiančios pagamintos 
po 2 ar 5 metų.

Po jų seka vadinamos tarpinės 
raketos, išsiunčiamos iš lėktuvo ar 
laivo, lekiančios nuo 500 ligi 1.500 
km ir galinčios visiškai nušluoti už
tiktą taikinį. Jų greitis prilygsta gar
so greičiui.

Pagaliau nepamirštama didžiosios 
raketos, turinčios tolimą tikslą. Tos 
apimties raketų jau žinome vardu 
V-2. Patys vokiečiai jas laikė primi
tyviu ginklu, nes nebuvo valdomos 
iš šalies.- - •

„Dirbtiniai meteorai“
Vyriausias tikslas gaminti žymiai 

veiksmingesnes raketas, kurios lėktų 
nuo 2.500 ligi 8.000 km. Jų greitis 
protarpiais siektų meteoro greitį. Tai 
būtų raketos, valdomos iš šalies, ir 
kaštuotų kaip ir „B-29“. Jos galėtų 
turėti atominį, cheminį ar biologinį 
tūrį, kurio naikinimo galia būtų žy
miai didesnė už buvusią ties Hiro
sima. Jos auka būtų ne vien miestai, 
bet ištisos provincijos. Šiandieną 
dar nenuvokiamas atominis karas 
būtų baisesnis už Dantės pragarą. 
Tokiomis raketomis vienas kontinen
tas galėtų naikinti kitą kontinentą 
per šiaurės ašigalį. Viena valstybė, 
šiais ginklais galėtų paversti ugnies 
lauku kitos- sritį, kuriose sutelkta 
pramonė ir kariuomenė. Tokį ginklą, 
kurio prototipas yra žinomas, norint 
patobulinti ir pagaminti, užtruktų 
ne ilgiau kaip keleri metai.

Tokiais projektais mokslininkai

tusi aplink žemę, ją apibėgdama per 
pusantros valandos“.

Šiuos projektus tačiau pamirški
me ir stabtelkime ties trijų tipų ra
ketomis: orinės apsaugos, tarpinio iš
siuntimo ir tolimų distancijų. Šie 
tipai, siekią 8.000 km nuotolį, gali 
būti gaminami JAV ar kur kitur.

Sovietai pirmauja!
Sovietai jau seniai deda pastan

gas, o ypač sulaukę vokiečių moksli
ninkų pagalbos. Ten dirbantieji rašo 
savo draugams: „Mes puikiai leidžia
me laiką. Gaila, kad nesate mūsų 
tarpe". Tačiau nepamirština, kad šie 
projektai dar neįgyvendinti. Šiam 
reikalui paaiškinti geriausia prisi
minti vokiečių V-2 istoriją, buvusią 
2 kartus prieš karo pabaigą. Anuo 
metu tas ginklas buvo pats tiksliau
sias taktikos uždaviniams atlikti.

Tarp pirmojo bandymo ir gamy
bos padaryta 65.000 pakeitimų. Ra
ketos gale įrengtos motoras, kuris 
stumia 25 t svorį motorui varyti — 
kuro ištekliai 4,5 t spirito ir 5 t de
guonie. Tie du skysčiai į motorą pa
tiekiami vienu metu ir sudaro spro
gimą. Vokiečių išradingumas stebi
nantis. ' Raketą iššovus, turėjo būti 
išrastas būdas, kad motoras veiktų. 
Tuo tikslu po eilės bandymų išrasta 
ypatinga pompa, patiekianti chemi
nius mišinius 
R. Goldberg

ir išjudinanti motorą, 
išrado būdą motorui

sustabdyti, kai jis pasiekia norimą 
aukštį, kad raketą kristų numatytoje 
vietovėje.

V-2 nuo iššovimo ligi sprogimo 
lekia įvairiausiu greičiu, siekiančiu 
net garso greitį.

Svarbiausias dalykas — tinkamos 
linkmės nustatymas. Tuo tikslu jie 
naudojo grafito sparnelius, kurių ir 
šiandieną amerikiečiai nesugeba pa
gaminti. Pasiekus garso greitį, ma
žieji sparneliai nustoja suktis, o pra
deda judėti didieji. Kad ir turi ne
tikslumų, bet šis ginklas iš visų žj- 
nomų yra geriausiai pagamintas. Ta
čiau norint, kad jis lėktų toliau, rei
kia daugiau kuro. Tuo atveju svoris 
padidėja, o jam varyti reikia pajė
gesnio motoro, kuris daugiau kuro 
suvartoja. Kaip matyti, čia susidaro 
užburtas ratas. Štai kodėl V-2 galė
jo pasiekti tik 724 nuotolį. Tie kliu
viniai verčia V-2 tobulinti, o ypač 
pasirūpinti tikslesniu varikliu. Šovi
nio pobūdžio raketos tegali siekti tik 
35 km aukštį.
A-10 turėjo sunaikinti New Yorką

Jei antrasis pasaulinis karas būtų 
dar užsitęsęs, žmonija būtų patyrusi 
tarpkontinentinį oro antpuolį. Ka
rui besibaigiant Peenemuendėj buvo 
ruošiama nauja raketa, vadinama 
A-10, kurios tikslas — pasiekti Man
hattan. A-10 raketa sudėta iš dviejų 
dalių. Pirmoji svėrė 84 t, antroji su I 
sprogmenimis, patobulinta raketa I

V-2, svėrė 14 t. Ši raketa iššauta, 
kaip ir V-2, turėjo pasiekti nepa
prastu greičiu jonosferą. Ten pir
moji dalis, išeikvojusi kurą, turėtų 
nukristi, o antroji besinaudodama 
savu kuru, dideliu greičiu pasiektų 
New Yorką. Šio pavyzdžio patobu
linta raketa, susidedanti iš 4 ar 5 da
lių, galėtų lėkti 8.000 km.

Stambesnės raketos kiekvienas 
bandymas kaštuoja 6—7 mil. dolerių. 
O tokių bandymą reikia daryti, jei 
ne tūkstantį, tai šimtus kartų. Pa
prastas skaičiavimas tuoj įrodys, kad 
išradimas ir bandymas vęda tiesiog 
į bankrotą.

Bandymams surastas kitas būdas, 
būtent, atitinkamas tunelis, kuriame 
galima pasiekti garso greitį. Tame 
tunelyje galima bandyti kai kurio 
dydžio raketų modelius ir nufotogra
fuoti susidarančias oro bangas. JAV 
dabar yra keturi tuneliai — du pagal 
vokiečių pavyzdžius ir kiti du pada
ryti amerikiečių inžinierių. Geriau
sias tunelis 1 metro diametro, nes 
tokiame oro srovės greitį galima re
guliuoti. Iš modelių bandymo nega
lima daryti tinkamų išvadų. Nor
malioms raketoms reikalingi milži
niški tuneliai, kurie gali būti pasta
tyti tik prie didelių, kad gavus ati
tinkamą energiją. JAV tokius krio
klius turi Tennessee slėny ir Colum
bia upėje, netoli Hooverio užtvankos.

Sovietai nepaprastu greičiu stato 
Dniepropetrovsko užtvanką, kuri lei
stų įrengti garso greičio raketoms 
bandyti tunelį. Kaip ten bebūtų, JAV

Buv. Lietuvos Steigiu-

seuno nariams
Gyvenamojo meto reikalams ap

tarti, artimiausioje ateityje numato
ma sukviesti buv. Lietuvos Steigia
mojo, I-jo, II-jo ir III-jo Seimo na
rius pasitarimui.

Visi buv. seimų nariai prašomi 
nedelsiant pranešti savo adresus Or
ganizacinei Komisijai b. seimų narių 

suvažiavimui šaukti: (14b) Reut
lingen, Lederstr. 94, Litauisches 
Rotes Kreuz (Seimo atstovų suv. org. 
komisija).

Ponams b. seimų nariams bus 
išsiuntinėti asmeniški kvietimai, pa
aiškiną visa, kas žinotina.

' Organizacinė Komisija

Kodėl Suomijai esanti nereikalinga kariuomenė?
York Times pranešaThe New 

įdomų dalyką apie Suomijoj įvykdy
tą atsiklausimą, kiek reikalinga Suo
mijai kariuomenė. Suomijos social
demokratų vadovaująs laikraštis So- 
cialdemokraatii, Heilsinkyje, buvo 
davęs savo skaitytojams.tokį klausi
mą: „Ar Suomijai reikalinga kariuo
menė?“ Dauguma skaitytojų pasisa
kė, kad ne. Skaitytojas Runar Hall
stein davė atsakymą, už kurį gavo 
premiją. Jis taip parašė:

„Suomijai reikalinga tik tokio di
dumo kariuomenė, kurios reikia kas
dien pasikeičiant sargybai prie Pre
zidentūros rūmų. Jei Sovietų Są
junga negerbtų mūsų neutralumo, 
Suomijos kariuomenė jokiu būdu ne
galėtų sulaikyti jos nuo įžygiavimo j 
ją. Jeigu gi mūsų neutralumui grė
stų iš užjūrio kraštų, būtų vaikiška 
manyti, jog Sovietų Sąjunga leistų 
mums vieniems ginti mūsų neutralu
mą. Mūsų geografinė padėtis yra 
tiek svarbi Sovietų Sąjungai, jog mes 
gautume jos pagalbą visai jos nepra
šydami“.

BRITAI APIE DIMITROVO 
KALBOS KRITIKĄ

„Pravdos“ Dimitrovo kalbos kri
tika sukėlė didelio susidomėjimo vi
same pasaulyje. „Manchester Guar
dian“ nagrinėdamas tą „Pravdos" 
str. rašo, kad gal būt kai kuriems 
skaitytojams ta žinia atneš tam tikro 
džiaugsmo, kaip kad, pvz., mokiniai 
džiaugiasi, jei per uolus mokinys iš 
mokytojų gauna spriktą. Tačiau rei
kalas esąs žymiai rimtesnis. Sov. S- 
ga bijo Rytų Europos federacijos, 
nors ji gal būt ir visam laikui pasi
liktų jos įtakoje.

Panašiai rašo ir „The Times“, ku
ris nurodo, kad tradicinė Rusijos po
litika visados siekusi tam tikros sla
vų tautų vienybės, bet visada žiūrė
jusi, kad jos pasiliktų jos vienos va- 
doybėje. Rytų Europos federacija, 
kuri atsistotų šalia Sov. S-gos, nors 
ir būtų jos įtakoje, Kremliui, atrodo, 
nepatikima.

e
BBC komentatorius, kalbėdamas ta 

pačia tema, irgi prieina tas pačias 
išvadas. Rusija nenorinti leisti jos 
įtakoje ..esančiom tautom tarp savęs 
kalbėtis kitu keliu, kaip tik per Mas
kvą. Ir visa tai stengiasi užmaskuoti 
savo susirūpinimu dėl paskirų kraštų 
nepriklausomybės ir suverenumo. (E)

DIDŽIUMA DP TURĖTŲ RASTI 
VIETOS VAKARŲ EUROPOJE 

Liberalų laikraštis „News Chro
nicle“ vieną paskutiniųjų savo veda
mųjų skyrė pabėgėlių problemai. 
Laikraščio nuomone, pabėgėlių pro
blemos sprendimas turės lemiamos 
įtakos visos Vakarų civilizacijos li
kimui. „News Chronicle“ abejoja, ar 
JAV kongresas sutiks įsileisti 400.000 
DP ir mano, kad daugumai 1.000.000 
pabėgėlių turėtų būti rasta vietos 
Vakarų Europoje. Laikraštis tiki, 
kad prie tos problemos sprendimo 
galės prisidėti 'dabar Romoje prasi
dėjęs Marshallio plane dalyvaujan
čių valstybių konferencija, kuri tu-* 
rėš sudaryti tikslų Vakarų Europos 
darbo jėgų balansą. (E)

DRESDENO MENAS I RUSIJA
The New York Times koresp. pra

neša, kad Sovietų armija išgabenus 
meno vertybes iš žymaus Zwinger 
muziejaus Dresdene, įskaitant ir Ra- 
phaelio Stistine Madonną, 17.000.000 
dolerių vertės.

Iš muziejaus katalogo aiškėja, kad 
iš to muziejaus išvežta į Rusiją ge
riausių kūrinių 1.695 vienetai. Liko 
per 1.231 mažesnės vertės.

Amerikiečių žurnalistams keliau
jant po Sovietų zoną Vokietijoje, So
vietų pareigūnas, lydėjęs žurnalistus, 
norėjo pasigirti apie kultūrinių dar
bų atstatymą, tačiau negalėjęs paaiš
kinti meno vertybių dingimo ir kaip 
tos galerijose atsiradusios tuščios vie
tos būsiančios užpildytos.

Muziejaus architektas H. Semesch, 
kuris rūpinasi jo atstatymu, paaiš
kinęs, jog meno kūriniai buvę tuojau 
išsiųsti į Rusiją, kai tik rusai užėmę 
miestą. Rusų trofėjų komisija pado
vanojusi paveikslus Rusijai kaip do
vaną.

Tai taip skatinamas kultūrinis 
darbas Sovietų zonoje. (JA)

KAČIŲ muzika palydėjo 
SOVIETŲ ŽURNALISTĄ

AP iš Laimo prie Mūncheno, Vo
kietijoje, praneša, kad Sovietų ko
respondentų grupė, važinėjanti -po 
US zoną, užsuko DP stovyklą netoli 
Mūncheno, kur gyvena pabaltiečiai 
ir ukrainiečiai, taikingai, bet grubiai 
sukirtę svečius. Juos lydėjo JAV ka
rininkai. Nors nebuvo jokio inciden
to, tačiau rusai buvo DP išlydėti švil
pimais ir kačių muzika. (NYHT)

GALI SUSKILTI PASAULINE 
DARBININKŲ PROFSĄJUNGA

D. Britanijos darbo prof, kongre
sas nori sušaukti viso pasaulio darb. 
profsąjungų konferenciją Marshallio 
plano aptarti. Pasiųstame ultimatu
me Pasaulinei Darb. Federacijai sa
koma, kad jeigu iki vasario vidurio 
nebus sušaukta darbininkų profsą
jungų konferencija, tai britų profsą
jungos ją šauksiančios atskirai.

Tokiai britų iniciatyvai, aišku, ne
pritars sovietinio bloko darbininkija, 
nes ji nėra savarankiška, bet vykdo 
tik sovietų vyriausybės norus. Jei 
taip įvyks, tada Pasaulinė Profsąjun
gų Federacija turės suskilti į du aiš
kius blokus, kurių vienas bendradar
biautų Marshallio plano įgyvendi
nant, o kitas (komunistinis) jį boiko
tuojant. (m.)

kreditas 1,2 mrd. dol. yra būtinybė. 
Kongreso ekonomistai mielai norėtų 
tą sumą apkarpyti, bet ar tuo būdu 
galima kai ką pasiekti?

Įvairios techniškos problemos su
daro didelį galvosūkį. Medžiagos at
sparumas, kuro mišinio gamyba iki 
šio meto yra bandymo tarpsnyje, 
nors vokiečiai nemaža yra nuveikę.

Čia pateiktos tik paviršutiniškos 
žinios apie raketas. Be jų, yra gau
sybė kitų išradimų, kurie lemtų karo 
metu. Radaras reikalingas patobuli
nimo, nes dėl žemės rutulio plokštu?- 
mo ašigaliuose dažnai jis daro klai
dą. Tokių techniškų problemų apstu. 
O svarbiausia problema sukurti 
stambią karo pramonę ir atitinkamą 
pagalbinę, gaminančią daugelį svar
bių reikmenų.

LTB atstovi) suvažiavimas
Lietuvių Tremtinių Bendruome

nės Vyr. Komitetas kviečia š. m. ko
vo 3 dieną LTB atstovų suvažiavimą 
Schweinfurt’e, lietuvių stovykloje. 
Suvažiavimas pradedamas 9 vai. ir 
truks 2 dienas.

Anksčiau rinktiems atstovams ne
galint atvykti, suvažiavime dalyvauja 
kandidatai, gavę daugiausia balsų.

Santarvininkai butų karą 
pralaimėję...

Nereikia stebėtis, kšd tik du tau
tos ūkiai — JAV ir TSRS gali pa
kelti raketų gamybos išlaidas. So
vietai yra apsisprendę priversti savo 
„paukščius“ skristi, nors tautos mir
tų badu. Tuo atveju nenuostabu, kad 
JAV reikalauja mokesčių mokėtojo 
dengti būsimos galybės išlaidas. 1

Dabar pravartu prisiminti gen. 
Walther Domberger, Peenemuende 
didelio rėmėjo, pareiškimą: „V-2 sta
tant, reikėjo nugalėti dideles tech
niškas kliūtis ir Reichui vadovau
jančiųjų nepasitikėjimą. 1939 m. šis 
reikalas tapo antraeiliu, o daugelis 
būtinų darbininkų atšaukta. Tik gen. 
Brauchitsch ir insp. Speer dėka dar
bas vėl pajudėjo. Jei aš tą paramą 
būčiau turėjęs pradžioje, V-2 būtų 
buvusi pagaminta pusantrų metų ar 
net dvejais metais anksčiau. O tuo 
atveju santarvininkai iš tiesų būtų 
karą pralaimėję...“

Kai reikia pasirinkti vieną iš ke- 
letos galimybių, tas pasirinkimas net 
taikos metu yra neabejotinai aiškus.

Vertė G. Kymantas

Gerb. Kunigų žiniai
Dar galima gauti šių knygų:

1) GRAUDUS VERKSMAI, gavėnios 
giesmės. Kaina 0,50 RM.
Kun. Dr. P. Aleksa APSAUGOK, 
AUKŠČIAUSIAS, maldaknygė. 
Kaina 5 RM.
Kun. Dr. P. Alekša MARIJOS 
ŽODIS, gegužės mėn. skaitymai. 
Kaina 4 RM.

4) Švč. Marijos AUŠROS VARTŲ 
paveikslėliai spalv. for. 5X8'/s. 
Kaina už 100 št. 10 RM. Didesnį 
kiekį įmant duodama nuolaida.
Užsakymus siųsti šiuo adresu: 

Edv. V i 1 u t i s, D.P. Camp „Wild- 
bad“, (13a) Rothenburg o.T.

Lietuvių Tremtinių Karo Invali
dų Sąjunga išleido Vytį 30 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės sukak
čiai paminėti. Vytis skoningai pa
ruošta dailininko S. Neliubskio. 
Spaudos darbą atliko „AISTIA“. 
Pardavimo kaina — 1 egz. 5 RM.

2)

3)

1947 "in. gruodžio 13 d. Mūnchene 
mirė inžinierius Stasys Pranckunas, 
gimęs 1916. IV. 19. Petrograde, nuo
latinę gyvenamoji vieta 'Lietuvoje, 
Utenos apskritis. Liko kilnojamas 
turtas. Giminės, jei tokių yra, prašo
mi per du mėnesius nuo šio skelbi
mo dienos atsiliepti. Neatsiliepus ir 
teisių į palikimą neįrodžius, turtas 
bus perduotas Bendruomenės naudai. 
L.T.B. Mūncheno Apylinkes Teismas, 
(2) Mūnchenas, Lamontstr. 21

Dėl mylimo tėvelio mirties 
gilaus skausmo prislėgtiems 
Ervinui, Benediktui, Ričardui 

ir Reginai ŠULSKIAM* 
reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Ir kartu liūdime.

M. ir E. VILUClAI

laužo galvas. Be jų, yra gausybė ki
tų, kurie šiandieną priskirtini sva
jonių pasauliui. Galvojama, kaip 
priešo iššautą raketą sunaikinti. 
Greitis čia būtų veiksmingas, bet ra
keta, pasiekus 16.000 km per valan
dą ir įkaitus, pati save sunaikintų.

Prof. Werner von Braun, trečia
me Reiche - buvęs Peenemuende ra
ketų stoties vadovas, V-2 išradėjas, 
pareiškė amerikiečiams, kad ateityje 
galimi šie išradimai: „Raketa jonos
feroje gali pasiekti greitį 7.500 metrų 
per sekundę, bet tokia niekuomet 
negrįšianti l žemę, nes jos trauką iš
balansuosiąs inertinis greitis. Ji suk-

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su, il
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kėti Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM. toliau ui kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti ui kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Ui skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
ui kiekviena numerį, pasilikdami sau 10'/< nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata (mokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavieniu prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Gera širdis ir dosni ranka
Žuvis Ieško, kur giliau, žmogus 

— kur geriau, sako mūsų liaudies 
priežodis. Nors žmogui, rodos, ge
riausia būtų savo tėvynėje, tačiau 
jis dažnai įvairių priežasčių verčia
mas kitur keliauja laisvės, duonos 
kąsnio ar laimės ieškoti. Lietuvių 
daugiausia yra iškeliavę į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kurios yra ta
pusios lyg ir antrąja mūsų tėvyne.

Į Jungtines Amerikos Valstybes 
pirmieji lietuviai atvyko XVII a., o 
platesniu mastu lietuvių emigracija 
į ten teprasidėjo tik XIX amžiaus 
antrojoje pusėje ir per penkiasdešimt 
metų Amerikoje išaugo didelė ir gra
ži lietuvių kolonija. Procentiškai 
imant, lietuvių tauta Amerikai bene 
daugiausia žmonių bus davusi. Šian
dien Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
gyvena apie vienas milijonas lietu
viško kraujo žmonių, t. y. kuone ke
tvirtadalis visos mūsų tautos.

Žmogus, atitrūkęs nuo savo tau
tos, patekęs į svetimą kultūrinę ap
linką, dažniausia greit nutausta. Tik 
stiprios asmenybės ir idealistiškai 
nusitaikę ilgiau išlaiko savo tautybę 
ir nepasimeta su savo tautos kultūra.

Nors Jungtinės Amerikos Valsty
bėse ir gana daug lietuviško kraujo 
žmonių, tačiau tik gal kas dešimtas 
iš jų bepalaiko didesnius ar mažes
nius ryšius su savo tėvų ir protėvių 
tautos kultūra. Daugumas gi yra nu
tautę. Taip yra Amerikoje ne tik su 
mūsų tautos, bet ir su kitų tautų 
žmonėmis.

Jungtinėse' Amerikos valstybėse 
yra ne tik lietuvių patriotų, mylinčių 
savo tautą ir jos kultūra, bet ir to
kių, kurie savo tautai ir kultūrai yra 
dosnūs, ją gausiai remia. Vienas iš 
nedaugelio tokių lietuvių yra Juozas 
J. Bachunas (Bačiūnas).

Juozas J. Bachunas Amerikos lie
tuvių visuomenėje yra viena iš pačių 
ryškiausių, stipriausių ir įdomiausių 
asmenybių. Prieš keturiasdešimt ne
tų jis savo karjerą pradėjo paprastu 
darbininku ir savo gabumo, sumanu
mo ir darbštumo dėka iškilo į turtin
gus žmones ir Amerikos visuomenės 
tarpe turi didelį vaidmenį. 1947 m. 
spalių 17 d. Juozas J. Bachunas 
Grand Rapids, Mich., buvo išrinktas 
West Michigan Tourist and Resort 
(turizmo ir vasarviečių) sąjungos pir
mininku. To išrinkimo proga Ame
rikos spauda gana plačiai rašė apie 
Juozą J. Bachuną, iškeldama jo tu
rizmo ir vasarviečių srityje didelį 
patyrimą ir gabumus.

Juozo J. Bachuno gyvenimas ir 
iškilimas yra panašus į daugelį žy- 
miųjų amerikiečių gyvenimą ir kar-

Paskirtos literatūros premijos
•PIRMĄJĄ LAIMĖJO FAUSTO

. Vasario 6 d. į Pfullingeną susi- 
važiavo trys jury komisijos šių metų 
literatūros premijų skirti už pernai 
metais išleistus geriausius literatū
ros veikalus.

Švietimo Valdybos 5000 RM pre
mija (jury komisija: prof. J. Brazai
tis, P. Gaučys, A. Merkelis ir A. Rū
kas) buvo paskirta poetui Faustui 
Kiršai už jo 1947 m. išleistą eilė
raščių rinkinį „Tolumos“, „Mūsų 
Kelio“ leidinį.

BALFo 3000 RM premija (jury 
komisija: prof. J. Brazaitis, B. Ba- 
brauskas, Ant. Gustaitis ir H. Ra
dauskas) paskirta V. R a m o n u i už 
romaną „Kryžiai“, „Patrios“ leidinį.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 3000 
RM premija (jury komisija: B. Gai- 
džiūnas, A. Nyka-Niliūnas, V. Pros- 
čiūnaitė ir inž. K. Rimkus) paskirta 
Pulgiui Andriušiui už Lietuvos gam
tos vaizdų rinkinį „Anoj pusėj 
e ž e r o“, „Sudavijos“ leidinį.

Knygų Leidyklos „Patria" 3000 
RM premija vasario 7 d. Stuttgart- 
Fellbach (jury komisija: L. Dovydė
nas, J. Girnius, P. Lenktaitis ir J. 
Žukauskas) paskirta K. Bradūnui 
už sonetų rinkinį — „Vilniaus 
Varpa i“.

„Minties" laikraščio 2000 RM pre
mija vasario 10 d. Memmingene (ju
ry komisija: A. Merkelis, J. Vasaitis, 
H. Žemelis ir J. Žukauskas) paskirta 
L. Dovydėnui už „Gyveno 
kartą karalių s“, „Sudavijos“ 
laidinį.

jerą. Jis į gyvenimą mušėsi pats sa
vo jėgomis. Jis gimė 1893 metais ge
gužės 24 d. Lietuvoje, prie Nemuno, 
Jurbarko miestelyje. Būdamas ket
vertų metų 1897 m. buvo atvežtas į 
Ameriką. Labai anksti pradėjo sau 
duoną pelnytis. Iš pradžių pasiunti
niu. Sulaukęs keturiolikos metų jau 
buvo spaustuvėje raidžių rinkėju. 
1907—1913 m. buvo „Lietuvos“ lai
kraščio raidžių rinkėju. 1913—1915 
m. buvo „Dirvos“ savai’ramčio admi-

JLOZAS J. BACHUNAS, 
dosnia ranka sušelpęs daugeli savo 

tautiečių tremtinių

nistratoriumi. Kiek sutaupęs pinigų 
nusipirko dalį A. Žemaičio spaustu
vės. Vėl buvo sugrįžęs dirbti prie 
„Lietuvos“. 1916 m. su Pajauskiu 
atpirko „Lietuvą“ iš A. Olševskio ir
leido ją kaip savaitraštį ligi 1917 m. 
Juozas J. Bachunas. siekė tobulesnės 
Amerikos lietuvių spaudos. Tad 1917 
m. įkūrė „Lietuvai“ leisti korpora
ciją, kurios pirmininku buvo jis iš
rinktas, ir „Lietuvą“ pavartė dien
raščiu.

1919 m. Juozas Bachunas nusipir
ko Sodus, Mich., 160 akrų ūkį (Ta
bor Farm), kur įrengė pavyzdingus, 
plačiai lankomus vasarnamius. Ame
rikos visuomenėje skleidė turizmo 
idėją ir pats yra žymus keliauninin- 
kas, įvairiomis susisiekimo priemo
nėmis išvažinėjęs visus pasaulio 
kraštus.

Juozas Bachunas savo vasarviečių

KIRSOS „TOLUMOS“
Naujojo Gyvenimo 1000 RM pre

mija (jury komisija: kun. V. Bag
donavičius, K. Bradūnas, L. Dam- 
briūnas ir prof. St. Yla) už geriausią 
religinę novelę paskirtą J. Jankui.

Iškilmingai laureatams premijos 
įteikiamos Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventės išvakarėse — Vasario 
15 d. Fellbache. kos ir dainos. Į naudosios draugijos

Amarikiaėio lietuvio J. Bachuno Macaiawa kurorte vilos, kurios įrengtos su visais patogumai* bei sporto 
baseinais. Kitos jo vilos yra Taboro ūkyje, prie Sodus

ūkį plėtė ir tobulino. Be gražiojo 
dvaro Tabor Farm jis dar įsigijo 
Prospect Point vasarvietę prie Spring 
ežero ir Macatawa Hotel, Macata- 
woje. Juozą Bachuno vasarvietės yra 
vienos iš geriausiai įrengtų bei pa
vyzdingiausių ir gausiai lankomos 
poilsio ir sportinių bei gamtinių pra
mogų mėgėjų.

Juozas Bachunas — spaudos žmo
gus daug metų dirbęs spaudos darbą 
ir dabar tebeturįs kuo glaudžiausius 
ryšius su spauda. Tad jis gerai su
pranta informacijos bei propagandos 
reikšmę. Keletą metų jis vadovavo 
„Pažinkit Michigan“ vajui, kurio 
tikslas buvo šupažindinti tos valsty
bės gyventojus su jos gamtinėmis ir 
kit kiomis įdomybėmis.

Michiganas turi vasarviečių biznį 
daugiau kaip už 400.000 000 dolerių 
per metus. Juozas Bachunas labai 
daug prisidėjo šiam bizniui išplėsti. 
Tad ir nenuostabu, kad jis pernai me
tais spalių 17 d. ir buvo išrinktas 
West Michigan Tourist an Resort są
jungos pirmininku. Tapęs pirminin
ku jis tuoj pateikė įvairių naujų su
manymų ir paskelbė, kad nuo dabar 
metiniai tos didžiulės organizacijos 
suvažiavimai bus ne tik Grand Ra
pids, bet ir kituose vasarviečių mies
tuose, nes ši organizacija nesanti tik 
Grand Rapids padaras.

Juozas Bachunas Amerikos lietu
vių visuomenėje yra plačiai žinomas 
ir savo labdara. Chicagos lietuvių 
visuomenėje jis keletą kartų siūlė 
užleisti dalį savo dvaro neturtingų 
lietuvių vaikų kolonijai įtaisyti. De
šimt akrų žemės davė senelių prie
glaudai įsteigti. Amerikos lietuvių 
spauda taip pat jaučia dosnią jo ran
ką. Jo lėšomis buvo išleistas ne vie
nas leidinys.

Vienybės reikalai eina į pabaigą
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Apie Amerikos lietuvių organiza
cijų vienybę „Dirva“ Nr. 2 paskelbė 
tokį pranešimą, pasirašytą V. Abrai- 
čio, A. Olio ir P. Ziūrio: „Sausio 11 d. 
Pittsburgh, Pa., posėdžiavo bendra 
tautininkų ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos komisija tautininkų srovės 
įstojimo į Tarybą reikalu. Yra ruo
šiami pasiūlymai, kurie bus paduoti 
kiekvienai srovei patvirtinti. Siame 
komisijos posėdyje buvo padaryta 
nemaža pažangos. Tikimasi, kad ne
ilgai trukus bus susitarta ir likusiais 
klausimais, liečiančiais ALT įstatų 
prtaikymus“.

ĮSTEIGĖ LIETUVAIČIŲ- KULTŪ
ROS IR MENO DRAUGIJĄ

Iš Detroito praneša, kad sausio 4. 
įvyko steigiamasis naujos kultūros ir 
meno draugijos susirinkimas. Jame 
dalyvavo tik moterys. Dalyvių buvo 
per 60. Susirinkimo metu ir buvo 
įsteigta draugija, pavadinta — Lie
tuvaičių Kultūros ir Meno Draugijos 
vardu. Sudaryta šešios veiklos sek
cijos, kurios apima religinio auklėji
mo, dailės, literatūros, tautinių šo
kių, deklamavimo ir vaidybos, tnuzi-

1948. II. 12.

Metropolitan operos solistė Ona Kaskas, amerikietė lietuvaitė, su Juozu 
J. Bachunu (Bačiūnų) jo viloje

Juozo B -’iuno gerą širdį, rūpestį 
ir dosnumą žino ir daug lietuvių 
tremtinių. Lietuviams tremtiniams 
jis yra atsiuntęs apie 100 afidavitų. 
Kas nuvyksta į Ameriką ir neturi 
artimųjų, kur prisiglausti, malonią 
prieglaudą ir vaišingumą suranda 
Juozo Bachuno Tabor dvare.

Mūsų žymusis ir turtingasis ame
rikietis Juozas Bachunas yra malo

valdybą išrinkta dvi tremtinės ir 
trys seniau į JAV atvykusios. Val
dybą sudaro: Alė Arbačiauskienė — 
pirm., Emilija Boris — vicepirm., 
Marija Sims — raštininkė, Marė 
Gliaudienė — fin. rašt., Ona Simo
nienė — iždininkė.
AMERIKOS KATALIKŲ VYSKUPŲ 

DOVANA
Laikraščiai praneša BALF paduo

tą žinią, kad Amerikos katalikai 
vyskupai paskyrė naują dovaną 
tremtiniams lietuviams Vokietijoje 
ir Austrijoje šelpti. Ta dovana: 
460.000 svarų įvairaus maisto. Do-
vana sudaryta iš savo laiku Ameri
kos katalikų vyskupų vykdyto va
jaus visose Amerikos katalikų baž
nyčiose.

Atsimenant ankstyvesnes Ameri
kos katalikų vyskupų aukas, tenka 
tik pasidžiaugti pilnu supratimu mū
sų padėties ir realios paramos neuž
miršimą.

ŽUVO LAKŪNAS POVILAS 
ŠALTENIS

Amerikos lietuvių laikraščiai pra
neša, kad sausio 13 d. netoli Wa
shington nukrito ke’eiv'n’s lėktuvas, 

nus žmogus tiek ir sava elegantiška 
išvaizda, tiek plačia humaniška sie
la, tiek ir didele tolerancija, kurios 
dar daug kam iš mūsų trūksta, ypač 
ten, kur susiduria įvairių srovių 
žmonės. Jei tokių žmonių pasaulyje 
ir mūsų tarpe daugiau būtų, pasau
lis tikrai būtų geresnis ir malonesnis 
ir lengviau būtų jame gyventi.

A. Merkelis

vairuojamas kapitono Povilo Šalte
nio. Katastrofoje žuvo penki kelei
viai ir pats P. Šaltenis. Jis savo lai
ku buvo parvežęs Amerikos lietuvių 
dovaną — lėktuvą mūsų šauliams. 
Laikraščiai, pranešdami šią liūdną 
žinią, apgailestauja susipratusio lie
tuvio.

GRAŽUS WATERBURIECIU 
Šalpos darbas

Waterburyje, dr. M. Colney pir
mininkaujama, veikia Care and Re
lief klubas. Jo tikslas rinkti aukas 
ir siųsti tremtiniams. To klubo in- 
ciatyva, kaip praneša, lapkričio mėn.
buvo pasiųsta 63 siuntiniai sudaran
tieji 1200 svarų maisto ir drabužiu. 
Per visą savo laiką minimas klubas 
pasiuntė per 8000 svarų maisto ir 
drabužių. Kaip iš pranešimo matyti, 
aukomis klubą paremia ir svetim
šaliai.

IŠ RYTINIŲ EUROPOS KALBŲ 
PROFESORIŲ SUVAŽIAVIMO 
Rytinių Europos kalbų profesoriai 

Amerikos universitetuose neseniai 
turėjo suvažiavimą, kuriame daly
vavo ir Vytauto Didžiojo Universi
teto buvęs prof. Alf. Senn. Jis, drau
ge su keliais kitais profesoriais, davė 
ilgesnį pranešimą per radiją. Iš to 
pranešimo aiškėja, kad Amerikoje 
trūksta rytinės Europos' kalbų žino
vų. Esą būsią reikalinga 50.000 rusų 
kalbos mokytojų, po vieną šimtą 
vengrų ir ukrainiečių, po 50 lenkų 
ir suomių ir po 25 mokytojus lietu
vių, latvių, estų ir slovėnų kalboms. 
Tų kalbų žinovų reikės mokslo įstai
goms, valdžios įstaigoms, o taip pat 
pramonės ir prekybos ištaigoms. 
Pranešimas sukėlė nemažą dėmesį.

B. Vargas 
-------  i

KLAUSOMĖS LIETUVIŲ MUZIKOS 
PER RADIJĄ

š. m. vasario 16 d. „Čiurlionio“ 
ansamblio koncertą transliuoja 
Stuttgarto radijas. Transliacijos 
pradžia 17,15 vai.

š. m. vasario 17 d. to paties an
samblio koncertą transliuoja ir 
M ū n c h e u o radijas, šios translia
cijos pradžia 18,30 vai. Ta proga bus 
paminėtas ir Nepriklausomybės ak
tas.
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