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PRISIKĖLIMO TRIUMFAS
..... y . .. . ‘

"Kam jieŠkote gyvojo tarp mirusią j ą? 
Jo nėra čia; jis prisikėlė".

Luko 24, 5-6.

Kai Kristus buvo iškeltas su Kryžiumi aukštui ant Kalvarijos 
kalno, Jo ištiestos rankos, rodos, norėjo_apkabinti visą pasaulį. Tačiau 
kraujas čiurkšlėmis. tekėjo, nukankintus kūnas silpo, - ir mirė tiesos 
ir meilės Mokytojas.

Nuliūdo mokiniai, nuliūdo moterys. Jiems atrodė, kas su kūnišk 
Kristaus mirtimi mirė ir Jo skelbtos idėjos, Jo nuostabusis mokslas.

Ak, juk jie visi matė, kaip siautėjo minia, kaip Pilotus plovėsi 
rankas, kaip buvo negailestingai niekinamas Nekaltasis. Jie girdėjo 
minios šauksmą, reikalaujantį nukryžiuoti, girdėjo neryžtingojo Piloto 
sprendimą.

Melas, blogis, demoniškasis pradus triumfavo. Mokiniai ėmė slaps
tytis, baimindamiesi keršto, o moterys ašarojo, sekdamos įkandin.

Ir baisius žodžius pasakė Kristus, pranašiškus, griausmingus:
- Jeruzalės dukterys, ne manąs verkite, bet verkite verčiau pa

čios savąs ir savo vaiką!... Nes jei taip daroma žaliam medžiui, tai 
kas bus sausam?

Ir tas "žaliasis medis" - tiesiojo paveiksiąs - fiziškai buvo 
pakirstas; Kristus mirė... Mokiniai nuliūdo, skirstėsi,moterys laužė
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Iš skausmo rankas. Ir gamta reagavo.
Kristus būvu palaidotas. Sargybiniai vaikščiojo apie kapą, tar

tum neramios sąžines.
Mirtis triumfavo.
"Ir štai pasirodė didelis žemės drebėjimas, nes Viešpats angelas 

nužengė iš dangaus, prisiartinąs nurito akmenį ir ant jo atsisėdo. Jo pa
vidalas buvo kaip žaibas, ir jo drabužiai kaip sniegas. Jo pabūgę, sargai 
ėmė drebėti ir pasidarė kaip mirę. Atsiliepdamas angelas tarė moteriškėms: 
Jus nebijokite, nes aš žinau, kad j ieškote Jėzaus, kurs buvo prikaltas 
ant kryžiaus. Jo čia nėra, nes jis prisikėlė, kaip yra sakęs’\Mato 27,2-6).

Kristus prisikėlė, ir apaštalai netrukus nešė į žmones Linksmąją - 
Naujieną.

Kristaus Prisikėlimo triumfo nežino mirusios sielosj
Peikia pirma pačiam prisikelti iš dvasinės mirties, kad galima 

būtą pajausti Kristaus Prisikėlimo didybę.
Nepajaus šiandien to didžiojo triumfo sielos, kurios murdosi pur

vyne ir vaikosi mat eri j alinių, gėrybių, pluoštus. Nepajaus jo ir nesupras 
apakintos tautos, kurių bažnyčių varpai nutildyti, nes ten patrankos dau
giau vertinamos.

Bet Kristaus Prisikėlimas aplies didiniu džiaugsmu visus tuos 
žmones, kurie, būdami prispausti, benamiai ar beteisiai, prisikėlusia 
dvasia darys džiugias ir nesugriaunamas analogijas -

"Kyla tautos ir svyra karalystės; Pievas leidžia balsą, ir dreba 
Žemė.

"Eikite ir regėkite Dievo darbus, kokius stebuklus daro Žemėje; 
Jis stabdo karus ligi Žemės krašto.

"Trumpina šaudykles, laužo ginklus ir skydus degina ugnimi".
Kristaus prisikėlimo triumfas gaivins gyvas sielas, kurios tiki, 

jog gėris turi laimėti, jog blogis laikinai užtrimituoja, kad prisikėlusi 
tiesa švytėtų kaip žaibas ir sniego baltumu nupliekstų visus svyruojančius.

Lietuvių tauta jaučia Prisikėlimo magišką turinį. Ji eina, ji kru
vinas!, ji miršta, bet neišsižada šviesių tikėjimo vadovų.

0 gal, o gal angelas kardą pakėlė? 0 gal plyšo mirties uždanga? 
C gal triumfuodama keliasi nukryžiuotoji Tiesa?...

Prisikėlimas! Giesmės bažnyčiose, vargonų gaudesys, procesijos! 
0 varpų gausmas!.,

Ir jaučiame visi, kad musų jėga ir viltis Kristaus Prisikėlimo 
triumfe: kyla tautos, bet karalystės svyra; trupa skydai ir kardai krinta 
iš rankų; ir nebijome, kad ir žemė drabėtų ir kalnai virstų į jurų gelmes..

Mes tikime Prisikėlimu! _ -

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA DAUG DŽIAUGSMO 
VISIEMS TAUTIEČIAMS IR' "PRAGIEDRULIŲ" 

SKAITYTOJAMS LINKI

L.D.Š. CENTRO VALDYBA ir
"PRAGIEDRULIŲ" REDAKCIJA
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R I S I K Ė L I Ii A S

I namus
aš einu kas dienę ir tenai

Nerandu
nei pavasario, nei saulės, nei saves, 

Rauda ten
blaškomi sodybų pelenai

Ir nakčia
kelia raganos ir kaukai vestuves.

Ir jaučiu -
po Sienos ledu nemiega upės, ne,

Ir gird
teka, šneka jų srovė gili;

Pumpur ai
po šiaurinio šalčio luoba ledine

Vėl pabus
atsigavę aukso saulės spinduly.,.

Apsnigti,
kaip senų motulių, varpinių varpai

Su ai dė s,
ir sugaus pavasario malda,

Ir žydės
partizanų, tulpėm papuoš ti,kapai,

Ir dangaus
juodo skausmo vėliava juoda

Švies ir bers
į šventorius, giedančius linksmai 

”Aleliuja!
Aleliuja" , žiedus ir gėles

Ir dainuos
vėl gyvenimui pabudinti namai, 

Ir žvaigždes -
sidabro uogas danguje -
sidabrinė laisvės paukštė les.

I namus
iš pasaulio vieškelių visų 

Srįš visi
ėję Viešpaties valia ištikimai,

Kam širdy,
kai aplinkui buvo juoda ir.tamsu, 

Tartum saulė švietė tėviškės namai*
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vakarą girdžiu:Juoda
Kažkur gaudg’ia pabudęs trimitas 
Kaip daina tarp sidabro žvaigždžių 
Kyla skambantis rytdienos rytas!

A

At ..

Ir pabunda pavargus širdis, 
Ir širdis, kaip pavasario žemė, 
Pro kapus, pro nelaisvės grandis 
Saujom aukso saulėtekį ssmia.

Ir matau - milijonai minių 
Buo pečių meta rūsčiąją naktį, 
Ir vergų, tremtinių, kalinių 
Širdys ima gyvenimu plakti,

Juodą vakarą, tamsų - girdžiu - 
Gaudžia laisvės ir saulės trimitas 
Kaip daina tarp sidabro žvaigždžių 
Bunda Lietuvai rytdienos rytas!

žte’

;'W
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Penkiese sėda prie vakarienės stalo šl'_ 7w. 
' dien, tačiau atrodo, kad kambaryje yra tiktai t‘ryš, 

na yra labai liūdna šį vakarą. Jos ranka yra tokia sunki 
duonos rieke, u ai ■* '
abi tyli, bet trys kalba ga 
Šiai, nepastovūs ir .greiti: čia jie kai 
lūs - viskas jiems yra sava ir paprasta 
jie dažo savo svajonėmis kiaušinius, ir staiga mažiausias, kuris turi 
kerius metus, sako:

•— O kadugys badosi, aš nėsinešiu jo ryt į bažnyčia,
- Nešies, - taria vyresnysis brolis, - nešies, kaip tu eisi be
— Nereikia verbos, - pyksta, mažasis, - verba yra ežys*
- Tu pats ežys! - nepasiduoda brolis. - Verba yra šventa. - Ir 

pats susimąsto ir sako į visus: - Kodėl ji šventa?
- Dabar reikia atsakyti jiems, - galvoja imtina, tačiau ji tyli, nes 

jos širdis yra toli, ji yra nuėjusi atgal per vienuolika metų, kuomet da.r 
nebuvo šitų trijų, ir gal todėl jie ūmai pasirodo jai svetimi, beveik neži
nomi. Ji grįžta į savo jaunyste ir vėl susitinka pirmų, kartą vyrą, kuris sa
vo akimis pasiėmė jos sielą. Verbų sekmadienis tai buvo - galvoja ji, ir kaip 
pro tirštą miglą girdi savo mergaitės balsą. Jos devyneri metai kalba šitaip 
išdidžiai ir pamokomai į jaunesnius brolius:

- Todėl, kad Dievulis jojo per verbas su asiliuku į Jeruzale - - -
- Ne, asiliukas yra. Kaune, sode, - šaukia mažiausias ir tuojau klau

sia; - Kodėl Dievulis jojo’ asiliuku? Baltas žirgelis yra gražesnis, kodėl ne 
Žirgelis?

- Žydai pavogė žirgelį, - sako antrasis, - bolševikai išvedė. Palauk, 
rytoj eisim į bažnyčią --

Mažasis kažko ima verkti, ir visi trys šaukia drauge.
- Dabar turiu nuraminti juos, - galvoja motina, - tačiau nesijudina, 

jos širdis yra kurčia: ji girdi tiktai vieną balsą, balsą vyro, kuris
x ---- ,—x ....... —-je. Bet jai pasidaro lengviau, kai

niekur: kunigą ruskiai’išve- 
pšlakstys šventu vandeniu, nepa-

ir jos balses atrodo juodas, tačiau jis ima švies-

šitų Verbų šeštadieni, kaip kas'
—>■ tiktai vaikai. Jų moti

-* ------ 4. ; e-- - v c: »Uuki, jog ji vos atkelia
o senelė sėdi paniurusi ir prispausta praėjusios dienos. Jos 
X -aršiai ir linksmai - jų žodžiai striksi kaip paukš-

Jo apie katyte ir tuojau apie ange- 
abar jau jie‘mini Velykų kiškį, 

~...................... pen-

verbos.

ūmai
fl

kai

' nes „ _ .
prakalbėjo i ją pirmą kartę Verbų sekmadienyj
T vaikų triukšmą įkrenta sunkūs anytos Sėdžiai:

- Niekur neisim rytoj, mano pelytės jūs, 
Žė, ir bažnyčios durys užkaltos - niekas nes] 
smilkys kodylu.

Ji kalba niauriai, 
tis, kai ji kalba toliau:

7



- Bot Kristus prajos rytoj, kaip seniai seniai įžengė į šventę riestą. 
Ant asiliuko jis joja, nes jis palaimina kiekvieną gyvulį, nors ir mažiausią, 
ir visi paklos po jo kojomis pairęs ir kadugius, ašaras ir kruvinus drabužius, 
ir vaikučiai išties savo rankas, ir Dievas įdės į jas ramybę,

- O man tėvelį, - sako mažasis, o paskui jį pakartoja abu kiti:
- Ir man! *
— Ir man! -
Dabar motina sudejuoja nuo vaikų godžių ir senelės atsidūsimo: ji jau 

yra perėjusi per visas džiaugsmo ir pabučiavimų dienas, ji ėjo su vyru, kuris 
pirmą verbų sekmadienį buvo padovanojus jai gluosnių puokštę ir kas metai ši
tą dieną pakartoja tą dovaną. Jie keliauja drauge per visokias dienas, ir taip 
pasirodė pasaulyje šitie trys, kaip pavasario gluosnio šakelės. Šitą minutę' 
ji grįžta savo mintimis, grįžta visa pas juos, kurie ilgisi to, kurio čia 
trūksta: sūnaus, vyro ir tėvo. - Ji pati lyg vaikas klausosi senelės pasakoji
mų iš kur atsirado gluosnio kačiukai ir kodėl ten yra tiek daug medaus. Ji tik
rai tiki, jog taip ir buvo, kad angelas nešė naščiais medų į dangų ir gluos
nyje truputį užsnūdo, ir vėjas tuo metu išvertė abu liepinius kibirus - ir 
ant šakų nuvarvėjo tiek medaus, kad bitės nesulasys jo nė per šimtą metų. - 
Jai pasirodė, kad jaučia kvepiant korius, toks malonus yra tas pasakojimas ir 
toks jis tikras, kad mažieji net apsilaižė. Paskui buvo pasakota apie pašven
tintą kadugį, kuris turi galios apginti nuo perkūno ir nuo velnių.

Šitaip senosios šeimininkės pasakojimai pripildė namus gyvybės ir drą
sos, kuri buvo ėmusi gesti, tarsi, apleista ugnis, ir kai motina pakėlė ant 
senelės kelių užmigusį našiausiąjį ir.nešė jį paguldyti, ji pajuto, kad jis 
yra, tarsi, gyvenimas’’- sunkus ir brangus. Tokie pat yra ir abu kiti, kurie 
dar pajėgė patys nueiti į lovas, užsimiegoję ir tingūs.

Tačiau, kai visi suminga, motina vėl pasijunta esanti viena, viena ša
lia tuščios vietos, kurios niekas negalėjo užpildyti. Ji atsistojo prie lango i 
ir matė mėnesieną kieme ir daiktus pakeistėjusius ir kitokius nuo tos baltos 
šviesos. Ji vėl gyveno buvusias mėnesio naktis, leido vasaras ir žiemas šalia 
savo vyro, šalia mylimojo, klausėsi žodžių ir laikė jo rankas, ir bučiavo jį. 
Jos mintys nuolat užlūžta i tuštumą, kuri prarijo jį - į tas dienas užlūžta, 
kai ji su vaikais viešojo šičia, mažo miestelio priemiesčio ūkyje, pas jo mo
tiną, ir miestą užgriuvo neramumas, o vėliau bolševikai. Iš jo nebuvo nei ži
nios, nei jo peties - ji negalėjo išsiklausinėti iš jokio pažįstamo, kas išti
ko jį. Nepaliaujamai tarėsi"ji su motina: ar jis pavėlavo pasitraukti, ar bė- 
gc toliau, ar žuvo pakelyje. Tą patį norėjo žinoti ir tie, kurie geidė jam 
blogo ir ieškojo jo šičia. Ir niekas, nei artimi, nei priešai nežinojo nieko. 
Yra tik viena ir tikra: jo nėra.

Mėnuo iškyla aukštai, kiek tik įmanydamas, kada ji pajunta nuovargį ir 
pasitraukia nuo lango. Po ilgo laiko ji užmiega, ir sapnai yra tokie pat tam
sūs ir tušti, kaip ir atbudimas.

Ji atsibunda anksti rytą - anta dar miega.
- Tegu miega, - galvoja'ji, ima melžtuvę ir eina į tvartą.
Kai ji pradaro duris į kiemą, ji pamato kažką ant saulės nušviesto 

slenksčio. Ten guli kadugys i'r šešios gluosnio šakelės. Ji stovi ir žiūri ir 
bijo pasijudinti.: jai atrodo, kad ji sulūš pati, ar šita dovana išnyks, kaip še
šėliai saulei pasisukus. Bet pagaliau ji sulaiko ją saujoje ir grįžta į vidų.

- Mama! - šaukia ji prie anytos lovos. - Mama! Jis yra .gyvas! Jis yra 
čia, tėvynėje, ar n® Jis slapstosi ir laukia valandos, laukia prisikėlimo. 
Jis gyvas!

Senoji motina ištiesia pirštus i gluosnio šakas ir pabučiuoja jas. 
Ir jos veidas yra šviesus ir jaunas.
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Kazys Bra dvū n a s

KALBĖKI, PLUNKSIU

Varpai pabudino ir šaukia, 
Ir nuskrenda gulbe dvasia, 
Kur atminimų bangose
Lengva jaunystės yachta plaukia.

0 būrų pučia, laivą lydi 
Me vėjas, o giesmių aidai. 
Tylaus pavasario vaizdai 
Pakrantėse vėl žydi, žydi...

Kalbėki, plunksna, miela drauge, 
Kaip ta pušelė tebeauga
Viena.Antakalnio kalnuos

,ilų Kerį 
pasinėrę, — 
lig dienos.

VILNIAUS VARPAI

Mūs gyvenimas ten ir kapai — 
Mes tikėjom - mus, Dieve, vedi, 
Ir dabar visada man širdy 
Skamba Vilniaus varpai.

Iš tsliausių pasaulio kampų 
Atsišaukia aidais Nemune, 
Ir kur eisiu, vis lydi mane 
Balsas Vilniaus varpų

Paklausyki!.. Ir tau ir visiems, 
Kai tik audra pakils, kai sutems, 
Ima gausti viltingai varpai.

Ir mes tikim - raus. Dieve, vedi, 
Kai giiiaimilijonų širdy 
Skamba Vilniaus varpai.
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J.Augustaitytė - Veięiūnienė

:RANO TĖVYNĖ

Štai vytis putotas išplaukia
Virgai.. Gedi? ino pilies. . .
Girdėt geležinis ten vilkas jau kaukia 
Iš juodo chaoso nakties.

Štai vieškeliais raiteliai dunda 
nulio šaltoje šviesoj...

Jie neša krauju parašytąją skundą 
■^ergelio tošelėj sausoj...

Štai laiko snapely alyvos šakelą 
Balandis,nutūpąs ant vyšnios baltos...
Ir neš tuojau vėliavą žalią
Pavasaris naujas laukais Lietuvos.

Tu šieno puikioji Tėvynė,
Tu Nenuno seno šalis,
Kvėpuoja dar Zisčių garbinga krūtinė!

s'Tpu akys po verksne nušvis.
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Prie didelio juodo miško, medžią apsuptoj trobelėj, gyveno du senukai, 
jau palinkę nuo metų naštos ir pražilęs kaip pienės. Vienas jų medžiojo lanku 
ir strėlėmis, antras po šakota egle -krepšius pynė,

Trobelės pastogėje gyveno'ir žvirblis. Pilkas miklus namų paukštis, 
kaip senukai gyvenąs toj pačioj pastogėj žiemą ir vasarą.

Senukas ant eglinio suolo pynė krepSius, apie jo ausis ir tarp.egles 
šakį} sklaidėsi pypkės dūmai. G buvo labai karštas ir tvankus vidudienis, Žvirb
lis ploną liežuvi iškišęs tarp labai pražioto snapo gaudė orą, pastogės pavė
syje pasislėpęs. ‘ . . , . , v. .

Ar kaitros, ar nuovargio slegiamas senukas užsnūdo, ir jo pypke iskrl-, 
to iš bedantės burnos. Pypkė buvo kukavinė, variniu .vožtuvėliu uždaryta, bet 
vožtuvėlio skylutės praleido mažuti užkaitusį tabako trupinį. Nuraudęs buvo 
tabako trupinys, gal būt, nuo karščio, gal būt, jis labai širdo, prislėgtas 
varinio vožtuvėlio.

Tas tabako trupinėlis, skiedrelės! įkritęs, raudo ir švietė. Skiedrelė 
užsidegė, nuo jhs - kita, trečia. Užsidegė ir senuko vyžą karna, vėliau pra- 

. dėjo rūkti ir senuko vyžą apivaras.
Pašoko senukas, bet jau buvo užsidegęs ir šiaudinis pirkelės stogas.
Persigando senukas. Metėsi gesinti savo susikūprinusią pirkelę, bet bu

vo per vėlu. Ėmė kojos svilti nuo degančią vyžą - taigi pasileido.senukas per 
mišką į tą pusę, kur buvo ežeriukas. Pasiekė senukas ežeriuką, kaip elnio akį 
vidury‘girios ir metėsi į vandenį.

Užgesino vyžes, užduso vandenyje ir jau svylą kelnių galai, bet senukas 
persigando, nes liepsnojo brydė ugnies miške, užsidegusi nuo senelio vyžą.

Taip ir suliepsnojo visas didelis eglių ir pušų miškas.
Bet kur buvo pilkasai žvirblis? Ak, jis pogulio nugulęs vidurdienį, 

ūmai praplėšė akis - pirkelė dega! Ir lizdas dega!
Galvatrūkčiais išskrido žvirblis, liežuvį iškišęs, per gerklę varvin

damas prakaitą, kol išdrįso pažvelgti atgalios. Gaisro nebesimatė.
Nauji laukai, pievos. Žmogus su karve vežė pusę maišo miltų iš malūne, 

matėsi du katinai malūno kieme, tykodami sugriebti besisukančius vėjinio ma
lūno sparnus.

Ir suprato žvirblis, kad tai jau svetimas kraštas.
m Tai aš esu svečias, - tarė linksmai žvirblis, pamatęs būrį žvirblių 

už mūrinio klojimo akazijų krūme. Žvirbliai kažin ko barėsi, ginčijosi.
- Visur žvirblis pasilieka žvirbliu, - tarė sau mūsų žvirblis.
Atsargiai, meiliai šypsodamasis, žvirblis priartėjo prie akacijų krū

mų, kur čirškėjo daug svetimos šalies sparnuotų brolių.
- Mes turim statyti naujus namus, senus pataisyti. Mes turime perėti 

antruosius vaikus, - kalbėjo senas žvirblis, gal but, katino išpešta uodega.
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- Tai 
des?,- mastė

- ‘Nėr 
das žvirblis

Visai teisingai, mano ponai - .
ties turime statyti naujus lizdu^ '° 'ri?^a’?’ptue?1?T. , ,.

orieji dievai, jie st atoį^ ~-,pridYr? žvirblis su kuodeliu 
au mūsų žvirblis. naujus, taiso senus, o kur mano liz
medžiagos, neturiu pluksnų gilt

Gvoti-nn ^pleškėjo, išdrįso įsikišti ir'musų pilkis
Svetimos salies žvirbliai išvertė akis: i» kur čia tok^ • 
“ gerbiamasis, kas toks būsi? - klausia beuodegis.
- As toks... aš toks, kaip ir jūs, bet až 

čiojo irūsų žvirblis.

pilkis atsirado' 

š kitoje šalyje gyvenau, - r.ik-

- Taip, .vadinasi, tamsta esi svetimšalis, - tvirtino rudas žvirblis.
— Vadinasi, esi ne rusų bendrijos,-kažin ar gali su savo grašiu maišytis i 
mūsų susirinkimą. " - ‘'

Ilgai ginčijosi šalies žvirbliai, kol nutarė mūsų pilki priimti į aka
cijos krūmus, bet tik stebėti ir klausytis.

Svetimos šalies žvirbliai balsų dauguma nutarė naujus namus statyti ir 
senus taisyti. Gyvenamųjų narų išpuošimui žvirblis išsipeša iš kaimyno porą 
plunksnų, nes pešti savo plunksnas ir nemalonu ir nenaudinga.

Rytojaus diena, iš pat ryto pas mūsų pilkąjį žvirblį atskrido žvirblis 
ir išpešė dvi plunksnas. Netrukus atplasnoja rudasai žvirblis ir sa-

- Iš tavęs, svetimšali, aš porą plunksnelių.
~ Bet jau išpešė beuodegis, - atsake prikasai žvirblis. . . ....
- Nesiginčyk, ar jis pešė, ar ne, 

garbe, - kalbėjo rudis.
Vos spėjo nutolti rudis, kaip jau
- Sveikas, atkilėli, prašau poros

beuodegis 
ko:

tau
&

jau vakar nutariau suteikti

at s i r ado kuo duot asai: 
plunksnelių.
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- Man jea keturias, išpešė, o buvo nutarta tik po dvi, - 

skundėsi žvirblis.
- Niekus kalbi, ar aš geriau žinau, ar tu? Esi svetimša-.—, 

rasų papročių, įstatymų, todėl klausyk, kjj aš sakau.
Užsimerkė mūsų pilkasai žvirblis ir tarė:
- Tegu tai bus paskutinės plunksnelės.
Po valandėlės atlėkė didelis juosvas žvirblis, tardamas mūsų pilkiui:
- Gerai, kad nepavėlavau, dar bus ir man pora plunksnelių. Maniau, 

kad jau baigia pešti.
- Bet jau pešė keli, - norėjo prabilti mūsų pilkis, tačiau miklus ir 

atkaklus juodis greit iš sparnų lupte išlupo dvi plunksnas.
Tais pešė visi žvirbliai, kiti net po kelias, kol žvirblis ėmė vaito

ti:
- Turėkit širdies, jūs visę nupešiosit. Bijokit Dievo!
- Ak, tai tu toks! - sušuko žvirbliai urmu. - Mes tave priglaudėm, tu 

skraidai po mūsų mėlynu dangum, geri rusų vandeni, kvėpuoji orę, 6 už visa 
tai poros nusususių plunksnelių gaili!

- Gerąsias plunksnas jau seniai išpešiojot, - dejavo žvirblis.
- Tu turi džiaugtis, galėdamas prisidėti prie mūsų namų pagražinimo.
- Jeigu taip ilginu, tai aš neišlaikysiu, aš mirsiu, - kalbėjo mūsų 

pilkis.
- Bus Dievui garbė ir mums nukris našta, - atsakė žvirblis beuodegis.

— Tau gryna garbė pas mus numirti.
Atsiduso mūsų pilkasai žvirblis:
- Skrisčiau namo, bet sparnų nebeturiu.

Miglota diena žvirbliai vėl susirinko į akacijų krūmę, Jie ginčijosi 
barėsi ir'’patylomis'tarėsi. Dėjosi kažin kas labai slaptinga, labai gera, 
ar labai baisu? , . x

Mūsų nilkasai žvirblis klausėsi netolimam krūme, betajis neturėjo bal
so - jis buvo svetimšalis žvirblis, todėl laikėsi atokiau.

Prabilo beuodegis;
" ‘ ‘ ‘ ‘ ’ nes negalim žinoti, kaip- Mes negalim gerų kaimyninių santykių ardyti, 

kas dėjosi. Mes'neutralūs žvirbliai. Kas už tai, pakelkit kojas?
žvirbliai kaip sąžinės taip ir rankų neturėjo, todėl jie pakėlė de

šines kojas. J_, , ..
Buvo nubalsuota svetimšalį žvirbli išduoti katinui.
Mat katinas pasakė, jog pilkasai žvirblis ant kelio prispiovųs, o ka

tinas nepastebėjęs ir paslydus.
Kp.d iiy nu. peš tęs svetinoj salyje^ bet kętino nasruose r_irti nenorėjo 

pilkis žvirblis, - jis maldavo: .
- Leiskit pagyventi, kol ataugs plunksnos ir as.galėsiu grįžti namo.
- Mes laikomės įstatymų! - šaukė akacijų žvirbliai.
- Aš noriu gyventi! - maldavo mūsų žvirblis.
Paukštis buvo išduotas katinui, kuris žvirblį greit suėdė.
Aklas senos žvirblis tupėjo akacijų krūme ir dūsavo.
Ar senes aklas žvirblis gailėjosi nupešto pilkojo, iš tolimos šalies 

atkilusio žvirblio, ar jis dūsavč, kad dideliam piktam, katinui per mažas už
kandis liesas žvirblis? - šito iki šios dienos neteko sužinoti

b1'*•į
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J a k S t a s

GIESMĖ 
praŠčiokėlio nemokančio rašyti

I

Niekam pasauly aš nepavydžiu 
Nei Šlovės garso, nei turtų didžiu 
Ir vis, kas yra žmonėms taip meilu, 
Man tai lyg lapai žiedų suvytų; 
Vieno tik daikto labai man gailu: 
Kodėl nemoku ašai rašyti.
Dievuliau mano, kad aš galėčiau 
Kaipo tie ponai plunksna vadžioti, 
Kiek tai aš dainų aikštėn ištiekiau, 
Kurias man širdyj tenk sumastuoti! 
Aš išdainuočiau malonius jausmus, 
kurių kaip kada dūšią ramina;
Aš iŠdejuoČiau tuos baisius skausmus, 
Kurie taip tankiai mane kankina. 
Ant popierėlio vis surašyčiau, 
Ką tikį išgirščiau ar pamatyčiau... 
Ir mąstis, kurios širdyje dygsta 
Bepig man butų tada valdyti... 
Dabar - gi anos kilsta ir nyksta, 
Nes aš nemoku jų surašyti.

III

AŠ apdainuočiau Lietuvos šalį: 
žmogaus kiemelį, pono dvarelį, 
Aš apsakyčiau, kokios čia grįčios, 
Kaip išrėdytos gražiai bažnyčios, 
Kaip lygus laukai, Žemi slėneliai, 
Kaip puikiai auga musų miškeliai, 
Kaip gražūs daržai mūsų mergaičių, 
Pilni diemedžių, rožių, našlaičių, 
žalių rūtelių, baltų lelijų 
Ir šiaudinėlių ir pinavijų... 
Aš surašyčiau tas mūsų dainas, 
kurios be rašto nyksta ir mainos, 
Aš parodyčiau, jog mūsų tauta 
Tebėr dar gyva, nors ir užgauta, 
Jog yr' dar kūne Lietuvos - dvase, 
Nors priešai duobe, jau seniai kasė, 
Jog viera Rymo yr' apgintuvė 
Mūsų tėvynės, musų liežuvio... 
Ir didį, didį dainelių spiečių 
Aš į Lietuvą paleist galėčiau....
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Juozas Lingis

I ■ ■ ' ' ■ • ■
AMŽINŲJŲ IDĖJŲ UOLA

(.Aleksandro Dambrausko-Adomo Jakšto 10 metų 
mirties sukaktį minint)

Jau deŠims metų., kaip tas neaukšto ūgio baltas baltas, kaip žydin
ti obelis, senelis nebevaikščioja po senąjį Kauną. Jo kasdieninių brevijo
riaus maldų nebegirdi seni Kunigų Seminarijos murai ir šventoriaus medžiai. 
Amžinasis Logos parsikvietė senelį į savo padangtes 1958 m. vasario 19 d.

Iš jo ilgo ir turiningo gyvenimo filmo tebūna iškirpti šie epizo
dai! ai: gimė 1860 m. rugpjūčio 25 d. Kuronių kaime, Pagirio parapijoje, 
Ukmergės apskr. T'vai karališki ūkininkai, buvo dar ir Jakštais vadinami.
1880 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Tais pačiais metais Petrapilio u-te, ma
tematikos skyriuje, bet kartu klausosi ir provoelavų teologijos bei filo
sofijos, kurią tada dėstė garsusis Vladimiras Solovjovas. Dalyvauja lietu
vių. studentų gyvenime, Jausdamas patraukimą į religijos mokslus, įstoja
1881 m. į Kauno dvasiną seminariją. Ją baigia" 1884 m., tais pačiais metais 
įstoja į Petrapilio Dvasiną Akademiją, o ją baigąs 1888 m. paskiriamas 
kapelionu į Panevėžį. Čia būdamas nusikalta rusams: per vieną caro šven
tą mokiniams katalikams liepė eitį ne į cerkvą, kaip buvo įsakyta, o į baž
nyčią. Ištremiamas į Ustiužną, Naugarda gub. 1898 m. paskirtas Kauno Dva
sinės Seminarijos profesorium, n 1902 m. pakviestas į Petrapilio Dvasiną 
Akadėmiją Švento Rašto dėstyti. Jausdamas reikalą ir pareigą dalyvauti 
visuomenes gyvenime Lietuvoje, 1906 m. grįžta atgal į Kauną ir čia kartu
su kitais katalikų veikėjais įkuria Švento Kazimiero Draugiją. 1907 m. pra
dėjo 1 isti "Draugiją", o 1911 m. "Ateitį". Uoliai sekė visuomenės, moks
lo, meno bei literatures gyvenimą ir taip ligi pat savo mirties.

0 kokių tik darbų prelatas Lambrauskas-Adomas Jakštas nedirbo! 
Štai kaip apie jį rašo Vaižgantas: "Keliolika krypčių, keliolika pozicijų 
ir viską dirba pats, niekur kitais nepasivadu*damas, nors troško susilauk
ti padėjėjų. Jis pats vienas - hagiografas, asketas, apologetas, teologas, 
filosofas, matematikas, tautininkas, publicistas, poetas, menininkas, mo- 
ralizatorius, satirikas, bibliografas, kritikas, redaktorius, leidėjas, 
organizatorius. Kiekoje dalykų orientuojasi! Nes nuolat skaito, mokosi, 
papildinėja.savo intelektą, kaip kokią nuolat konkuliuojančią, nuolat 
sviegus vandenis išverkiančią verdeną. Ir ji trykšta nuolat, gyvai ir 
tyrai, šaltai gaivinančia, karštai tvirtinančia srove".

Visas prel. Dambrausko veikimas subėga į tris sritis, iš čia ir 
jo trys pavardės: Aleksandras Dambrauskas - teologas, mokslininkas, Ado
mas Jakštas - poetas ir Druskius - kritikas.

Teologijos-filosofijos srity iš Dambrausko raštų suminėtini: 
"Pisma katoličeskavo bogoslova k pravoslavnomu", "Doctrina russorum de 
canone Veteris Testament!", rašiniai apie Solovjovą ir Hoene-Wronski, ku
riuos jis stengėsi suvesti sintezėn. Abu šie filosofai remiasi krikščio
niška pasaulėžiūra, bet Hoene-’<\ronskis yra vakarų žmogus, savo filosofija
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atsiremiąs į racionalistinį individualizmą, o Solovjovas - rytą dvasios 
atstovas, duodąs kosminę visumą, gamtos filosofiją su pasaulio sielos idė- 
ja. Tą dvieją filosofą sintezes Šviesoje mėgino Dambrauskas sprąsti ir tau
tines lietuvią kultūros problemas.

Matematikes raštą Dambrauskas turėjęs paruošęs 4 tomus. 
Poezijos yra išėję šie rinkiniai: "Dainą skrynelė" 1894 m., "Nak

ties matymai" 1906 m., "Rudens aidai" 1911 ir 1920 m. Visa Adome akšto 
poezija buvę išleista rinkiny "Lyrika" 1930 m. Proza satyrą rinkinėlis 
"Neva ašaros, neva juokai" 1915 m. Visos A.Jakšto recenzijos, kritikos, 
-biografijos, literatūros teoretiniai bei estetiniai raštai surinkti leidiniuo
se "Mūsą naujoji literatūra" I-II t. 1923 m., "Užgęsę žiburiai" 1930 m 
ir "Meno kūrybos problemos" 1931 m.

Nors ir kuo trumpiausiai norėtumėm apžvelgti A.Jakšto-Dambrausko 
kūrybą, reikėtą daug vietos. Tat stabtelėkime tik prie tą sričią, kuriose 
mes jį labiausiai pažįstame - poezijos ir kritikos.

Jau iš A.Jakšto gyvenimo duomeną matome jo palinkimą į filosofiją,
- teologiją bei matematiką. Todėl ir jo poezijoje turėtumėm laukti filosofi- 
nią, abstraktinią temą bei refleksiją. Taip ir yra. A.Jakštas Maironio 
priešingybė - jo poezijoje maža jausmo, o emociniai elementai kūryboje be
veik nežymūs. Kūryboje maža netik jausmo, bet ir erdvės, gyvai alsuojančios 
gamtos. Gamta jam duoda daug progą gražioms mintims pareikšti, bet toji 
gamtos sudarytoji nuotaika sausa, negyva. Jakštui sunku pagauti vaizdingą 
nuotaiką, jam viskas lieka abstraktu. Jeigu pavyksta kokį gamtos reiškinį 
supersonifikuoti arba alegorijos spalva nutepti, susikuria ir gana grakš
čią posmelią:

Mūs jūra močiutė
Tur dukrelią būrį, 
Vėjui-tėvui liepiant, 
Visos šokti turi. (.Palangos jura)

Kaip ir visą ankstyvojo poaušrio poetą, taip ir A.Jakšto poezija 
persi'muši tais pačiais patriotiniais idealais, bet Jakštas nesijaudina 
tais idealais, neskleidžia entuziastingą šukią, nesišvaisto patriotiniais 

■jaudinančiais aforizmais, o blaiviu, matematiniu protu svarsto juos, ieš
ko kelią jiems siekti, nori įrodyti, įtikinti, kad tą idealą reikia siekti, 
Jo dainą tikslas:

Budinkit miegančius brolius Tėvynėje,
Nūn teprakrapŠto akis! (

Šaukit, gal da pagalios ją krūtinėje
Sentėvią viekas atgys!..

Jaunajai lietuvią kartai įkvėpkite 
Meilę savosios kalbos,

Gera_pagirkite, pikta neslėpkite, 
Būkite balsas tautos!...

Ir Jakštui, kaip ir visiems ano priespaudos ir nutautinimo laikotarpio 
patriotams, svarbu gimtosios kalbos likimas, ir jis sielojasi ja, bet nie
kas taip nuosekliai, taip blaiviai, papunkčiui neišdėsto tos tėmos, kaip 
Jakštas: mūsą kalba yra sena; ji yra graži; ja turi kalbėti liaudis, jauni 
ir seni; ji turi skambėti bažnyčiose; ji turi grįžti į klebonijas ir poną

. ji>. j ■'
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rūmus; ji turi būti vartojama ir nusigyvenusios bajorijos; ją turi pamil
ti visi ir mylėti amžinai.

Jakšto dainos šaukiasi į dangą "laisvės, teisybes, šviesos", o 
tai tegali būti atsiekiama tik darbu, susiklausimu, ištverme ir pilietinė
mis dorybėmis. Visas Jakšto geresnės visuomeninės santvarkos siekimas pa
grįstas krikščioniškąja ideologija ir griežtu revoliucinių priemonių pa
smerkimu. Bet lakštas nekelia protesto prieš socialinę santvarką. Doras 
gyvenimas, uolus savo pareigų atlikimas - štai raktas į laimų, kurį ir 
juodžiausias fabriko darbininkas gali atsiekti. Jo visuomeninėje lyrikoje 
visuomeniniai reikalai derinami su tautiniais, tautiškumas gi subordinuoja
mas religijai ir remiamas katalikiškumu.

Praeičiai garbinti Jakšto poezijoje nedaug vietos, o jei jis tai 
ir daro, tai ne romantiškų jausmų pažadintas, bet tik pozityvių darbo pa
vyzdžių ieškodamas. Labiau domėdamasis dabartimi, Jakštas negalėjo apsiei
ti nepaminėjus ir Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo:

Kaip Lozorius iš kapo tu keliesi, 
Ilgos nelaisvės raiščiais apraizgyta!.. 
Štai laisvės teka tau saukute šviesi 
Ir lemia Dievo duotą meilų rytą.
Kaip žemėj grūdas, kur apmirus buvo, 
Pavasarį išleidžia pirmą diegą, 
Taip tu bundi, kentėtoja Lietuva, 
Iš panašaus į mirtį ilgo miego.

Nepamiršta Jakštas ir aktualių problemų, kaip,pvz., Mažajai Lietu
vai skirtoje kantatoje į bendrą tautinį darbą paskatinti poetas sako:

Lietuvą kurdamas Dievas
Josios pusiau nedalino;
Bendros mus girios ir pievos, 
Bendrą sudarom šeimyną... t

Broliai, ko žiūrite?!..
Vieną teturite

Lietuvą brangią tėvyną...
Lygiai Mažoje, >
Lygiai Didžioje

Mūs ją tegina krūtinė!..
į visu:menės ir Žmonių ydas Jakštas reaguoja ne skausmu, pykčiu, 

nelieja tūlžies, o pamokymu, jumoru, satyra. Jakštas turi gerų satyrinio 
poeto privalumų, jo satyriniai eilėraščiai yra bene įdomiausia jo kūrybos 
dalis. Principų silpnumas, karjerizmas., tuštumas, tarpusavio rietenos, 
ateizmas, diletantiškumas, pirmeivlškumas, nutautimas - štai svarbiausios 
ynos, kurias jis savo satyrose išdėsto. _

Prie satyrų reikia priskirti ir literatūrines parodijas, kuriomis 
Druskius gerokai pasūdydavo savo recenzijas bei kritikas. Tai reti ir ge
rai pavykę šio žanro pavyzdžiai musų literatūroje.

Satyrų rūšiai priklauso ir dakšto sakmės, kurių bene įdomiausia 
yra "Varlės politikės" - politinė sakmė, skirta Vilniaus lenkų tautiniam 
klubui.

Bet didesnė Jakšto poezijos dalis svarsto filosofines, pasaulė- 
žvalgines, religines ir dorovines temas. Šios rūšies eilėraščiai nėra
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vienodi: vieni išreikšti grynai abstraktiniu filosofiniu protavimu, kiti,
ypač religiniai, labiau lyrikai įprastu emociniu stiliumi:

Ir debesėliai, kur per dangų plaukia
Ir sraunios upės, dirvos, vejos, pievos, - 
Visa šia žemėj vienu balsu šaukia: 
žmogau, atminki: Yra Viešpats Dievas!

Kad pilnesnis būtų Jakšto poezijos vaizdas, reikėtų dar suminėti 
jo Šventąsias giesmes, vaikams eilėraščius "Mielajai vaiki jai” ir verti
mus iš latvių, rųsų, vokiečių, baltgudžių ir net vengrų kalbos.

Bet Lietuvos kultūriniame gyvenime didesnis yra A.Jakšto vaidmuo 
ne kaip poeto, o kaip kritiko. Kaipo poetas Jakštas pasireiškė daugiausia 
draudžiamojo laikotarpio pabaigoj,bet jo kritika klesti naujame laikotar
py nuo 1907 m., kada pradėjo eiti jo redaguojama "Draugija". Čia jis bu
vo vienintėlis recenzentas ir kritikas, sistematingai ir reguliariai sekąs 
kiekvieną naujosios literatūros dalykėlį ir apie kiekvieną aiškiai ir griež
tai pareiškiąs savo nuomoną.

A.Jakštas savo kritikos pradais bei kriterijais laiko tam tikras 
aksiomas, kurios "savy neįrodomos, bet intuicijos tepagaunamos ir randan
čios absoliutų pateisinimą aukščiausioj visa ko aksiomoj - Amžiname Doge. 
Kaip Euklido nustatytos aksiomos yra visos geometrijos pamatas, taip ir 

. Amžinasis Dogas ir logiškai iš jo plaukiantieji kriterijai yra visokios 
kritikos pagrindas. Visi kiti tam priešingieji kriterijai yra vien pseudd 
kriterijai, neturį objektyvios vertės".

Dogas - Dievybės pilnybė, Jbūdamas visos esamybės pradžia ir šalti
nis, yra taip pat ir grožio bei kuriamųjų pajėgų šaltinis. Visur veikia 
Logos nustatyti dėsniai. Tokių dėsnių esama ir mokslo, poezijos bei meno 
srityse. Mokslininko, poeto bei meninks "pirmutinė sąlyga - tai laikytis 
toms kūrybos sritims amžinų, Log® nustatytų, dosnių ir nekišti jų viettn 
kitų, pagrįstų vien savo fantazija bei prasimanymu. Taigi kaip nevalia 
mokslininkui, pamynus po kojų logikos dėsnius, operuoti paradoksu, taip 
lygiai nevalia dainiui bei dailininkui grožį versti Šlykštyne ir poezijos 
bei dailės kūrybą Jjauj oviškomis klounų Štukomis".

Tarp groŽiokatseit meno), tiesos ir gėrio negali būti prieštaravimo. 
Betyrinėdamas grožio esmą, Jakštas priėjo prie šių rezultatų:^l. Grožis 
gludi tam tikroje harmonijoje bei proporcijoje. 2. Grožis gludi tam tik
roje tvarkoje. 5. Grožis gludi tam tikroje vienybėje". Tikrame meno objek
te, anot Jakšto, turi rastis kartu šie elementai: 1. Idėja, kurią meninin
kas nori išreikšti, 2. idėjos įkūnijimas tam tikrom formom, 5. tos formos 
protui prieinamumas ir jausmams malonumas, 4. jos viršujame išreiškime tiks
li vienybės ir įvairumo sintezė.

Tai taip maždaug atrodo A.Jakšto meno kritikos esmė. Kiek toji 
jo kritikos pažiūra į meną bei literatūra yrateisinga, nesiimsime čia sprąs
ti, bet Jakšto kritikos reikšmė lietuvių literatūrai buvo buvo didelė ir 
teigiama.Jis surinko visus to laiko literatūrinius faktus, kėlė ^visuomenė
je susidomėjimą literatūra, išgarsino daug veikalų, surado musų literatū
roje daug deimančiukų. Jo kritikų aštrus stilius ir sąmojus pritraukė prie 
literatūros net ir tokius skaitytojus, kuriems literatūra buvo visai sve
timas reikalas.
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Kelmiensis

APIE LIETUVIŠKĄJĄ IŠEIVIJĄ AMERIKOS JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE.

Vietoje įvado.
Laisvos Lietuvos 'laikais viena is nedaugelio Amerikos lietuviu eskursi- 

ją lankėsi Karo Muzejuje, kur stebėjo vėliavos nuleidimo apeigas ir uždėjo 
vainiku ant Nežinomo Kareivio kapo.Ta proga eskursijos dalyvis, Amerikos lie
tuvis, tarė žodį.

Avė Patria,' morituri te salutantl - buvo jo pirmieji sveikinimo žodžiai, 
parvežti motinai tėvynei is už Atlanto. Keistai nuskambėjo tas^sveikinimas 
mūsą tautos šventovėje. Kaž kaip buvo neįmanoma patikėti tais žodžiais. Juk 
tada buvo gyventa tokiu veržliu tautos ir savos valstybės atgimimu. Tada taip 
džiaugtasi per šimtmečius puoselėtą miačią ir svajonią įgyvendinimu. 0, štai, 
žodžiai, kurie skamba tokiu disonansu su visuotinomis nuotaikomis! Kai kas 
palaikė tuos žodžius tik kalbėtojo juodo, beviltiško kolorito pamėgimu. Nie
kas nesusidomėjo tada tąja tautos šventovėje apreikšta pranašyste; niekas ne
paskubėjo pagalbon, tą klaikąjį šauksmą, išgirdęs.

Terra incognita _
Bet kodėl toks abuojumas, toks nesirūpinimas tuos klaikius žodžius iš

girdus? - Todėl, kad niekas nepažinojo tikrojo Amerikos lietuviu kolonijos 
veido. Tolimoji Amerika! Ji tebuvo 55p> Lietuvos lietuviu žinoma tik kaip .geo
grafinė sąvoka, tik kaip kaž koks tolimas kraštas, kur gyvena Amerikos dėdės 
ir tetos. Apie tos didžiulės kolonijos gyvenimą,, tą kolonija, veikiančius 
veiksnius, jos laimėjimus ir rūpesčius niekas nesuko sau galvos.,Gyventa sa
vais visiškai atskirais gyvenimais. Tautos kamienas beveik užmiršo savo.di
džiule saką, kuri nutyso net į kitą.kontinentą* Pro forma, petito eilutėse, 
kartais nuslysdavo viena kita 'ęinutė iš tos kolonijos padangės, bet nieko es
minio, siekiant abipusio susipažinimo ,nebūta. Amerikos kultūrininkai, Ameri
kos lietuviu organizacijos, dažnai ir vardais nebuvo Lietuvoje žinomos. Per 
visą, laisvos Lietuvos gyvenimo laikotarpį tik kelios knygos tepasirodė, ku
rios sau temomis imtu tos didžiulės kolonijos problemas ar faktinį stovį, 
gvildenti. Dažnokai ir tos retos knygos turėjo perdaug valdininkišką veidą, 
perdaug kabinetinės, plačioms masėms neįdomios, sausos statistikos /ir pase
nusios, gyvenimo nebepavejancios statistikos!/ pergrūstos. Skaičiais operuo
jant ir dabar daug kas atrodys kiek kitaip, kaip tikrovėje! Lietuvos intelek
tualai retas kuris domėjosi tolimos kolonijos gyvenimu. Daug kam ėmė ir ne
patikti toji kolonija — esą perdaug joje palaidumo, nesusiklausymo, atsiliki
mo nuo lietuviškos Lietuvos lietuvio galvosenos. Tarp kolonijos ir metropoli
jos praraja vėrėsi amerikoniškais tempais.

Mūsą literatūroje, kuri yra viena iš galingiausiąjį priemonią padėti 
broliui surasti brolį, užjūrio kolonijos tematika nejudinama. Net priešingai, 
literatūrinis pamfletas "Frank Krūk"^ padėjo stiprius pagrindus tolimesniam 
abuojumui ir nuoširdesniį santikią išjuokimui.

Turėjome daug knygą apie egzotinius kraštus, daug biografinią romaną 
apie svetimus mums asmenis, bot ar mes turėjome populiarią lektūrą plačioms 
masėms, kuri pastūmėtą ir per Atlantą jausti tarpusavius broliškus ryšius, ir 
domėtis vieni kitais? Tas galingas susipažinimo faktorius nepanaudojamas ir 
dabar, nors jau Lietuvos literatą esama ir U.S.A'. 0 tai būtą nors pavėluotos 
pastangos. . . . . .

Lietuvoje ilgainiui gimė DULR. Bet ta draugija buvo del.visuomenes nesi- 
domėjimo savo išeivi jomis kabai anemiška. Užsimojimas aprėpti visas^kolonijas 
kartu buvo,Šiai jaunutei draugijai ne pagal pajėgumą, DULR įgavo kaz kokį 
valdininkišką veidą ir visuomenei tebuvo žinoma tik is loterijos, kuri nie
kam neatnešanti stambaus laimėjimo. Laikraštis "Pasaulio Lietuvis", lyg. ko-
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pija nuoboduliu persunktą valdiškų leidiniu, nesugebėjo pralaužti kelią per 
visuomenės abuojumo pelkynus. Ir ilgainiui, Cvirkos pasėtas, įsivyravo jo 
pamfleto padrąsintas paąiotys iš^aukšto žiūrėti į Amerikos lietuvį, vertinti 
jį, kaip atsilikėlį ir slėptis iš jo suamerikonintos kalbos ir jo kovos dėl 
dolerio.

Amerikiečius, ir pavieniai, ir organizacijas, atsimindavo tik tada, kai 
rasdavosi reikalas pasipin&gauti; realizuoti, kartais visai nerealizuojamus 
sumanymus. Viskas tai palikdavo amerikiečiuose nemalonę kartelį, nes neretai 
tėvynėje esantieji broliai savo apsukrumu pranešdavo išeivijoje esančius bro
lius.Galima tarti, kad su didesniu garsu ir didesniu pajėgumu ėj o į mūsų vi
suomenę reklama apie lietuvią - latvią brolystę, nekaip apie reikalą artintis 
su savo užjūrio broliais. ’ v

Greta to viso, pavienią asmeną iniciatyva buvo tik lasas gėrę, norą vi
suotino abuojumo jūroje. Amerikos kolonijos nesistengta pažinti; jos gyveni
mo apraiškos buvo metropolijos visuomenei nežinomos.

"In fuga temporum'1 v
Laikas bėgo. Per Laisvos Lietuvos laikotąrąį Lietuvoje užaugo jaunoji 

karta. Laisvos valstybės gyvenimo atmosferoje išaugę asmenys jau buvojuzemę 
daug reikšmingą poziciją visuomenėje. Jauniausioji karta, kuriai betrūko įsi
veržti į visuomenės gyvenimą kokią 15 ~ 20 metą, augo jau visiškoje savo 
laisvos .’valstybės įtakoje, visiškai nesuprasdami, kas tai yra būti tauta be 
valstybės.

Bet laikui bėgant, kitėjo ir lietuviškos išeivijos^veidas. Ir čia augo 
jaunoji karta, kas žinojo Lietuvoje, kokia ta jaunoji išeivijos karta esanti? 
Kur ji einanti? Kas tuo Lietuvoje rūpinos?^

0 rūpintis reikėjo. Tos jaunos iseiviskos kartos kelias nukrypo^diamet
raliai priešinga kryptimi, kuria nuėjo metropolijos jaunoji karta, išeivija 
pasuko keliu į nutautėjimą. . _

Dabar, kada visą akys nukreiptos ąer Atlantą į mūsą išeivijos koloniją, 
tenka sulaukti daug staigmeną. Europiečiai vis nori^įzvelgti Amerikoje tai, 
kas ją vaizduotėje, lyg seną žinią nuosėdos, guli užsilikę. 0 senajai kartai 
per 20 metą gerokai senstelėjus, jaunajai paaugus, kolonijos vendas visiškai 
pakito. Europoje esantieji tremtiniai vis tebenešioja gries akis ją vaizduo
tės sukurtą fikciją; o čion atvykę, lyg Kolumbas kas žingsny turi atidengti 
vis naujas lietuviškas Amerikas, naujas terras incognitas. Kodėl taip? -Todėl, 
kad ryšio nebūta. Tik atminkime, koks.buvo ryšis tarp giminią, o ką beminėti 
apie tuos, kurie Čia ir giminią neturėjo. Dabar ne kaip kurijozas, .bet kaip 
bendra taisyklė dažni atsitikimai, kada paieškomi per konsulatus dėdes ir te- 
tos/labai artimi giminės/ pasirodo jau senai nebegyveną šioje ašarą pakalnėje. 
Koks gali būti "giminiškas" ryšis, kada tenka atsakyti, kad "tamstos paieško
mas tėvo brolis žuvo auto katastrofoje 193^ metais".

iš to kurjozo išvestinė yra abipus esantis visiskas neįmanomumas susi
prasti. Europietis, vargais negalais suranda savo giminią atžalas, bet šie 
ir lietuviškai nemoka. Europiečiui, nesekusiam laiko bėgyje.visą liūdną kolo
nijos gyvenimo evoliuciją tai keista, nesuprantama, dažnai ir smerktina.

Štai ir Kolumbo įspūdis, atidengiant čia lietuviukas Amerikas. Apima 
keistas jausmas, atėjus'į lietuviškos organizacijos susirinkimą, Tai tikras 
ilgesio jausmas jausniems veidams. Ją nesimato susirinkimuose. Visur viešpa
tauja veidai, kuriems įO - 60 metą. Tas reiškinys is karti) pakerta visas gri- 
noriaus iliuzijas apie broliavimąsi su^uzjūrio broliais. Prie visą slenkscią, 
per kuriuos reikia sunkiai pereiti, ieško,nt kontakto ir bendros kalbos, pri
sideda ir tasai amžiaus slenkstis. Artėjant į jaunesniąją kartą, iškyla ir 
neįtikėtinas dar vienas slenkstis- anglą kalbos.nemokėjimas, nes norint su-, 
sisnekėti reikia bent vidutiniškai angliškai mokėti,. v . .

ištautėjimas, kaip maras nusiaubė lietuviškąją išeiviją. Ir naujam atei
viui tai yra siaubingas įspūdis: jam tetenka konstatuoti to siautėjimo pasėkas
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Tas nut aut ė j įm o maras nebuvo laiku atpažintas, nei perspėtas ir sulaiky

tas* Dabar — šaukštai po pietų.Dabar stovime prieš lietuvybės tragedijai, lie
tuviškoje išeivijoje* Toji tragedija yra ne kas kita, kaip tautos .kamieno ne— 
sidomėjimo išdava savo gausingiausia išeivija. Tik vienos kartos gyvenimo lai
kotarpy netekome U. S. A. išeivijoje visos jaunos kartos.

Pirmoji lietuviu išeivių karta, titaniškomis vietinių kultūrininkų pas
tangomis atplėšta nuo lenkų pinamų kėslų sučiupti ^lietuvius savo įtakon,. ste
bėtinai greit susirado savo savaimingumų. Tautos saka uz Atlanto, neturėdama 
po kojomis gimtos žemės sugebėjo žydėti. Ir tai tęsėsi netrumpą laikų. Kaip 
pasakos vaizdai,kaip paskutinių mohikanų atsiminimai, praeina pries akis se
nesniems veikėjams pasakojant, skaitlingi lietuviškieji seimai, susirinkimai, 
gausingos, gyvos organizacijos, sieloj imąsis savais tautiškais reikalais, ko
lonijos pastangos kovoti dėl savo tautinio tipo. Daugiur visa tai turėjo di
desnę dinamika, kaip kad buvo tai dar tais laikais nelaisvoje Lietuvoje. Deja, 
dabar visli tai tik atsiminimų sfera.

Statuspraesens . . ',
Lietuvai tapus laisva, vyksta neįtikėtinas dalykas. Amerikos J. V—bese 

esanti lietuviškoji kolonija lyg išsikvepia. Prasideda savotiškas.kolonijos 
rūgimas: negyvas rūgimas, be mielių, kurios kaip tik saujomis turėjo būti me
tamos is savos nepriklausomos valstybės. Išeivija ima merdėti ir^tasai merdė
jimas ima plisti vis plačiau, vis stipriau^ Nutautėjimas, lyg yėzys^imagrauž
ti iki tol žaliavusią šakų, išeivijos virs^inėse veikla vis labiau issigimsta 
ne į lietuvybės palaikymą, bet į tarpusavę kovų dėl parapijinių interesų, nie
ko' bendra neturinčių su tautai gyvybiniais .interesais,’^vis labiau imu skirs
tytis ideologinėmis 'grupėmis, imituojant tėvynėje esančius grupes, nors esant 
Čionykštėms sųlygoms tasai skirstymasis yra bemaž nesųmone; ima kovoti su ma
lūnais, laužtis į atviras duris. Pasaulėžiūrinės grupes, rūpindamosios savo 
kadrais, praranda tikslų. lieruviŠkos veiklos, kovų.dėl lietuviškumo. Pastan
gos išlaikyti savo savaimingumų ima smarkiai silpnėti. 0 tai, ir tik tai, tu
rėtų būti stiprinama, nes senoji karta, jau gerokai senstelėjusi, asimiliavu- 
sis naujoje vietoje, ekonomiškai susitvarkiusi, praranda savo grinoriskų en
tuziazmų burtis draugėn. Senoji karia be kompromisų pasuka kelių į realumų, 
kuris lėtai, bet tikrai žudo lietuvybę. Tasai realumas visų pirma'apsireiškia 
savo jaunos kartos paruošimu gyvenimui. Tame ruošime gyvenimo kovai vis la
biau ima skambėti ekonominiai motyvai.

Senoji karta perdaug gerai žino, kas tai yra būti svetimu. Jie to nolin- 
ki savo jaunai atžalai. Angliškai kalbančioje salyje,tos salias kalba yra pir
mas laidas ir pirmas ginklas kovoje dėl būvio. Todėl sunkiai pralaužusi ke
lius į šiokį tokį savystovumų, plačioji išeivijos masė visu uolumų moko savo 
vaikus anglų kalbos. Moko jos be jokių kompromisų su savy^dar neųzgesusiu lie
tuviškumu. Vaikai pirma išmoksta anglų.kalbų. Galima visiškai tikrai tvirtin
ti, kad jaunos kartos pradėjo kalbėti angliškai. Toliau sekė mokykla, 
draugai, sportas, spauda, filmai, amerikoniškojo gyvenimo struktūra ir dargi 
amerikonfczmo adoracija. Visa tai baigė formuoti is tos kartos 100$ yankoe.

Prie to viso dar reikia pridurti, kad toj i _ jaunoj.i karta daugumoje auga 
visiškame indiferentiškume^visam tam, kas.yra lietuviška. Jule didžiausioji 
senųjų išeivių masė, nėra šių dienų atvykėliai is tremties, arba esantieji 
uz tėvynės sienų tremtiniai, kurie visi kvėpavo gaivinguoju.savos valstybės 
oru ir ant saves pajuto savos valstybės pazangėjimų, savo jėgomis, ^lyg savo 
namus, sukūrę savo valstybę. Senieji išeiviai kitokį. Jie išvyko is tėvynes 
laimės ieškoti; dauguma labai miglotai ir tada vaizdavosi grįžimo perspekty
vas. Senų, prieškarinių lietuviškųjų kaimų vaikai buvo parblokšti Amerikos 
miestų civilizacijos ir paveikti ta bendra nuotaika — plėstis prie tos mira— 
žinės laimės, kuri čia masėms paduodama po konforto sųvoka.^Todėl lyginant 
Amerikos miestų komfortų su lietuviškuoju kaimu, lyginimo įsdavos nekalbėjo
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kaimo naudai. Kiekvienas senesnis išeivio lietuvis ir dabar.nešioja savo.są
monėje savo Lietuvų, kaip savo kų tik is "baudžiavos ęancių ištrukusio kaimo 
vaizdų, Ten ir purvas, ir vargas, ir viskas, kas verčia tik džiaugtis ištru
kus is to vargingojo kaimo ir gavus galimybę sudaryti sau šios dienos gyveni
mą su gražiais namais, su savo karu, su nesunkiu fabriko darbu ir su tūkstan
čiais patogumų, kuriuos verste vercia^rinkon išmoningoji Amerikos pramonė.

Juk ir tos pirmos kartos lietuviškas veikimas buvo išdava to, dar ruse
nusio lokalizmo, kuris nebuvo spėjęs išsikvėpti naujuose grinoriuose,vkol jie 
dar nebuvo asimiliavęs! naujoje šalyje. Tų lokalizmų labai sumaniai išnaudojo 
lietuviai kultūrininkai, pastatė ant to pagrindo ir^organizacijas ir spaudu.

Bet iš tos kartos kilusi atžala jau nebegavo is savo tėvų.jokių, kad ir 
sentimentalumu grindžiamų sąvokų aęie savo tėvų kraštu. Antroji karta užaugo 
amerikonizmo kvepavime ir nieko nežinodama apie Lietuvą. Tėvai nerado reikalo 
ieškoti savo vaikų dūsiose bent menko kampelio, kur, nors ir kukliausiai^ bu
tų kultivuojama senos tėvynės meilė. To neįvyko ir nuojojoje kartoje viespa—v 
tąuja simpatija ir tikėjimas tik sava valstybe ir tėvyne — Amerika. Laoai daž
nai naujieji ateiviai randa ir tokią, Amerikų /Kolumbo kcliaii/:Esu amerikie
tis, o paskui -. šiek tiek lietuviškos kilmės! Naujam ateiviui tai skamba švent
vagiškai, amerikiečiui - naujo ateivio pretenzijos ir Amerikos padangėje kvė
puoti Lietuvos oru, atrodo kvailos. v

Be baimės galima tarti, kad antroji karta, tai yra - karta, kilusi, is 
pirmųjų išeivių iš Lietuvos, yra jau ta naudoji tauta, kuri vadina save ameri
kiečiais. Toji karta galvoja ir kalba angliškai," ji visiškai absorbavo savin 
amerikonizma ir prarado savo kilmės savaimingumo jausmą,. Kartais vargais ne 
galais jie gali sulipdyti kelius apgailėtinai skambančius lietuvių kalba sa
kinius. Tai ir viskas, kas liudija juos kilus is lietuvių. Teko matyti lietu
vius quasi patriotus, kurie kalba dar vis nenųsidėvėjusia mūsų tėvų kalba, 
bet jų vaikai nemoka nei vieno žodžio lietuviškai. Tėvai tiesiog nuslėpė nuo 
jų lietuvių kalbos skambesį: esu tai ir išmintinga, nes lietuvių kalbų varto
dami vaikai sugadintų angliškų akcentų. 0 taip nutikus, juos atpažintų ne 
jankiais esant ir tai pakenktų karjerai.

Kai kur šeimose matai tokį vaizdų: tėvai dar neasimiliavęsi iki kaulų 
smegenų, jie dar pakalba lietuviškai, lanko lietuviškus pobūvius /retus ir 
negausingus/, meta vienų kitų dolerį lietuviškam^reikalui, net prenumeruoja 
lietuviškų leidinį. Bet greta gyvenų vaikai visiškai ignoruoja tuos tėvų "keis
tumus": jiems tai visa atrodo archainėmis liekanomis. Jų vardai angliški, jų 
pavardės dar tėvų lengva ranka iškreiptos į angliškus sųakambius, jų maldos 
į dangų ir jų pašnekesiai su visa aplinka eina anglų kalba. Jie juoktųsi iš 
savęs, jeigu jiems tektų prisiverstivir pereiti į lietuvių kalbų ir dūsauti 
sentimentaliomis nuotaikomis apie kaž kokį skurdų kraštų kaž kokiame pasvie
tyje. Šie žmonės visiškai laisvi nuo lietuvybės poveikių.

Jie ne tik iš vardo, bet ir is dūsios amerikiečiai. Todėl tai jaunajai 
kartai ten, kur jie mėgina eiti tėvų pratryptais takeliais /ekonominiame gyve
nime/ nepakeliui jų tėvų "lokalizmas"• Abuojumas jau reiškiasi, naikinant 
daug kų, kas dar kų nors lietuviškų primena. Dar taip nesenai spaudoje nuskam- 
bėjovienos stambios įstaigos lietuviško vardo pakeitimas į angliškų. Esą tai 
padaryta biznio sumetimais. Įmonė, gavusi angliškų vardų, 'gales labiau išplėš
ti veikimų ir nariai gaus didesnį dividentų. Kokios to žingsnio moralinės pa
sėkos kolonijai, aiškinti netenka. t v

Miniaturej e tas lietuviškų vardų iškraipymas prasidėjo nuo pavardžių ang- 
linimo. Ypatingai uolūs čia profesionalai, nes esu pavardes iškraipymas pagal 
angliškų kurpalių atneša daugiau dolerių. Kartais argumentuojama,vesu anglai 
negali lietuviškų pavardžių ištarti; bet darant pavardes anglui ištariamomis, 
neimama paprastesnio sųskambio lietuviško žodžio, bet tiesiog kopijuojama 
angliškos pavardės. Man tenka dažnai praeiti pro kelių profesionalų "ofisus".
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Vieno lenko iškaboje skaitau: Ptaszynski; italo - Vairini; o vieno ilgai ne
žinotos tautybės iškaboje žiba - Sack. Kas tas paslaptingasis Sack? Ogi lie
tuvis Sakalauskas. Ir prisimena a.a. Frank Krukl

Toks.atsparumas^iseivijos galvutės, virinantis amerikonizmo katilel Jie 
labai norėtu gerai išvirti, ir kūno ir dūšios syvus atiduoti to katilo sriu
bai.

Tę įjat tenka pasakyti ir apie politines nuotaikas okupanto atžvilgiu. 
Daugiur drąsiai ir atvirai stoja į nedviprasmes pozicijas įaprasti^ eiliniai 
jjautiččidi. Gi įsigiję titulus ir iš ty tituly duonę valgę, toji išeivijos 
druska, vengia veltis į politines kovas. Ne del to, kad laikyty, tai.audra 
stiklinėje, bet dėl to, kad tai gali bizniui atsiliepti. Dažnas norėty būti 
tautininkas, tarybininkas ir komunistas kartu - tada priimamajam nestigs tau
tiečiu klijenty. Toji biznio adoracija yra tipingas amerikonizmo pavyzdys.

Net nedrąsu kalbėti apie trečię išeivijos kęrta. Ir bendrai arytokįa eg
zistuojanti? Antros kartos žmonės, kils beveik išimtinai is lietuvigky Žeimy, 
jau nesudaro nauju šeimy, kurios bent fiilmės atžvilgiu būty lietuviškos. Di
džioje daugumoje tai mišrios šeimos, kur antroji pusė - įvairūs kitataučiai, 
kaip ir lietuviai, perėję ęer amerikonizmo kalvę, ir bekalba įik angliškai, 
ir begalvoję tik amerikoniškai. Todėl trecioji karta, kuri dažnokai jau.sie
kia 12 mėty paauguolius, yra tik puglietuviai pagal kilmę, kitę j y kilmės pu
sę sudarė viso svieto tauty priemaiša. Ten jau negali būti jokios kalbos apie 
kokį nors stebūklę, kuris tuos puslietuvius atversty į lietuvybę.

Prognozė.
Tad argi nebuvo pagrįstas Karo Muzejuje posakis, kuriuo amerikietis pa

sveikino tėvynę, pavadindamas save m o r i t u r i atstovu? 0 jei pirmoji 
karta moritugi, tai kas antroj i,^trecioji karta?

Tokiame stovyje šiandiena užtinkame lietuviška išsiviję Amerikoje. Kaip 
statyti prognozes esant tokiai padėčiai?*Ar išdrįsti tarti viltingę prognozę? 
Atrodo, taip gali daryti tik padėties nešinęs arba fakty klastuotojas. Ir to
ji padėtis tolydžio kinta lietuvybės nenaudai. Tik atminkime šiurpulingę "Dir
vos" vedamę mirusiyju sęrašę, Vienas po kito gęsta tie. kuriuose bent instink
tyviai dar krutėjo lietuviškoji sęmonė, kurie dar vaikščioję po mūšy kramto 
žemę. Tirpsta lietuvybės liekanos. Jaunoji karta ty^retėjanciy grety neužpil
do. Vis mažiau žmoniy^mokanciy lietuviškai. Lietuviškos organizacijos miršta 
kartu su j y išmirštančiais nariais.

Visas^lietuviskas darbas, kuris dar apsireiškia išeivijoje, yra pirmos 
kartos darbas. į tos kurtos nuopelny sęskaitę reikia ir dabar dar^įrašyti te
bevogs tuoj ancias lietuviškas organizacijas, vegetuojančia lietuviška snaudę, 
vargais ne galais dar stumdomę labdarybes^darbę /i± tremtiniy šaipę/. Žmones 
dar dupda^pinigu tikslams, kurie išeina iš amerikoniškojo gyvenimo orbitos. 
Bet sekančioji karta jau nepakeis savo tėvu. Dabar abejinga visam tam, ji liks 
visiškai abejinga tam po.desėtko ar poros desėtky mėty. Is tos kartos .tik ste
bėtini vienetai, kurie dėl kokiy nors nepaprasty gyvenimo aplinkybiy, nors 
ir angliškai galvodami, turi ir lietuviškos galvosenos atspalvius, sudaro tik 
išimtis, išimtys bendrojo nykimo vaizdo nepakeičia. Todėl, tikriau sakant, 
tos išimtys yra tik tos antros kartos skeveldros.

Kai „kas gi norėty gyventi iliuzijomis, kad padidėjusi imigracija atgai
vins čia tautinę sęmonę. Tenka abejoti iliuzijomis. Faktai to nepatvirtina. 
Jau turime čia per U-00 naujy ateiviy. Jie vięi įvairiy politiniu įsitikinimy, 
įvairaus intelektualinio svorio, įvairaus amžiaus. Bet į juos žiūrima, kaip 
Į svetimus, nesuprantamus. Mėginama segioti jiems visy^pirma etiketės - ku
rios partijos tas ir anas? Kas moka skaityti tarp eilūčiy, gali įžvelgti, frad 
kiekviena srovė žiūri į ateivius, kaip į savo naujus kadrus, favorizuodana 
vienus ir nepastebėdama kity. praradus galimybę ieškoti kadry suamerikonėju
sio j e naujoje kartoje, metami žvilgsniai į ateivius iš ištrėmimo.
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Ateiviai gi daugumoje nuoširdžiai stengiasi pralaužti ledus tarpusaviuo— 
se santykiuose. 0 tas irgi, nežinant padėties, nuveda juos į vietinio politi
kavimo labirintus. Bet lietuvybei tas viskas neesminga. Esminga tai, kad visi 
naujieji ateiviai teturi kontaktu su pirmąją išeivijos karta. Su anrryja kar
ta jau kalbos slekstis stato didelę kliūtį,Norint jaunus suprasti ir patrauk
ti, reikia ne tik kalbos išmokti, bet ir atsiversti į amerikonišky galvoseną. 
Laukti to suartėjimo bernas iliuzija, - tvirtinti, kad tai įvyksią, reiškia 
žaisti paradoksais. Turint tokį "susivienijimo" pavyzdį miniatūroje, pavojin
ga įtikinėti, kad jis pakistu, jeigu pav. naujy ateiviy bus ne 400 bet 10000. 
Ar nepasidarys tada visokie sleksciai, kurie dabar atsargiai ir delikatiškai 
apeinami, dar didesniais ir nenugalimai^? Bet tai spėliojimy sfera; negaiški
me dėl to laiko. Sekdami tik daug sakančius faktus ir jais grįsdami ateities 
nusakymy, galime su siaubu pasakyti, kad po lį-20 mėty, bus diuelis absurdas 
kalbėti apie Amerikos lietuviy kolonijos lietuviskumy. Kolonija ištirps ame
rikoniškoje jūroje, kaip ištirpo masės ir kity, dažnai atsparesniu tauty išei
vijos.

Sekanti mo riturus fazė neišvengiamai artėja. Ji vadinasi 
e x i t u s /miręs/•

Tragi š^k os pamokos.
Greta nupiešto tragiško vaizdo, kaž kaip norėtysi dar "pasisakyti'J, kad 

didžiausi nuostoliai, kuriuos lirtuviy tauta savo istorijos bėgyje turėjusi, 
nebuvo nuostoliai,dėl kary ir okupanty §udyniy bei siautėjimo. Tie didžiau
sieji nuostoliai yra ištamtėjimai. Pries akis Klaipėdos krašto suvokietini- 
mas, Vilniaus krašto sulenkinimas, Rytyrūsiy suvokiatĮninkąs, daugybės lie- 
tuviy Rusijos gelmėse surusinimas ir iseiviy nutautėjimai. Esančios USA išei
vijos nutautėjimas lygus bemaž ketvirtadalio tautos praradimui._Ir tai atsi- - 
tiko mūšy akyvaizdoje, mūšy gyvenamame laikotarpyje, laisvai Nepriklausomai 
Valstybei klestinti

Laisvai valstybei atsikūrus, Lietuvos teritorijoje atlietuvig.šmo pro
cesas sparčiais žingsniais ėjo pirmyn. Sava valstybe imponavo, jos pajėgumas 
ir jaunumas traukė į bendry darby, į kūryby, galingai veikė ir įvairus ekono
miniai veiksniai. Galima teigti, kad jeigu nepriklausomybė islikty vienos kad>- 
tos laikotarpy, nutautėjusiy problema būty^išspręsta ramiai, evoliucijos^ke- 
liy. Klaipėda ir Vilnius vėl tapty lietuviškais, kokiais jie buvo pries šimt
mečius. „

Bet dalis tautos, atskirta Atlanto pločiais ir.laiko barikadomis ar pa
jus kada nors gaivinantį savos tėvynės motinisky kvėpavimy^ ar pasiduos jos 
masinama savaimingam naujam prisikėlimui? Kur Amerikos pločiuose rasime musy 
išbarstytus brolius, kurie pamiršę, esą lietuviy kilmės? Ar jie benorės mumyse 
brolius matyti? Juk tas fantastiškas jy atlietuvinimo procesas prasidės dar , 
kaž kokios^nerealios ateities laike, o jie jau dabar atvirto į naujy tauty — 
į amerikieŠiusl ... y

Todėl apie jy atlieiuvinimy tenka vadinti tik iliuzijos antrašte.

/
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> Gir kantas

PRAŽŪTINGA KLAIDA

ČEKOSLOVAKIJOS SUBOLŠEVIKINIMAS IR AMERIKOS VIEŠOJI NUOMONĖ

/ Laiškas iš Amerikos /

_Kai vasario mėnesio gale ant Čekoslovakijos nusileido geležinė uždan
ga, JAV kilo nemažas psipiktinimas, Negali kilti jokių abejojimu dėl to, kad 
bolševikų draugų skaičius Amerikoje po to Įvykio žymiai sumažėjo*.

Tačiau tie, kurie laukė smarkaus Vakarų Demokratijų reagavimo į šį 
naują bolševikų smurtą, skaudžiai apsivylė. Amerika, Anglija ir Prancūzija 
pasitenkino platoniškomis protesto notomis.

Tuo tarpu Čekoslovakija buvo laikoma svarbiausiu demokratijos ramsčiu 
Vidurinėje Europoje. Čekų tautos vadai Masarykas ir Benešąs buvo žymūs demo
kratijos autoritetai vakaruose.

Strateginiu atžvilgiu Čekoslovakija svarbi, kaip tiltas i Austriją ir 
Italiją. O kariniu požiūriu perėjimas į bolševikų rankas garsiųjų Škodoa 
ginklų fabrikų demokratijai taip pat nėra pageidaujamas.

Nežiūrint į visa tai, lemties valandą Čekoslovakijos demokratija buvo 
palikta be paramos, be pagalbos. Ji buvo atiduota, žiauriam likimui taip, kaip 
1940 metais trys Baltijos valstybės.

Pašaliniam stebėtojui tai atrodo baisiai keista. Air vakarų Demokrati
jos nemato pavojaus, kuris kyla iš tokio savo pozicijų užleidimo? Ar jos ne
siskaito su įspūdžiu, kuri toks užleidimas sudaro laisvajame pasaulyje?

Gi štai Amerikos kongrese yra svarstomas Marshalio planas, kurio pa
grindinis tikslas yra sustabdyti bolševikų veržimąsi. Vadinasi JAV vyriausy
bė yra viešai pasisakiusi bisam pasauliui, kad su‘tokiu veržimusi kovos. Ir 
ne tik pasisakiusi, bet jau paklojusi šimtus milijonų dolerių kovai su komu
nizmu tokiose šalyse, kaip Graikija, Turkija, Iranas, Kinija etc. Tai ar Če
koslovakijos gynimas buvo užleistas tik dėl to, kad ji nėra ant kelių į žiba
lo versmes Artinuosiuose Rytuose?

Amerikos spaudoje ryšium su Čekoslovakijos subolševikinimu buvo pasi
rodę paskutiniu laiku gana piktų-balsų valdžios adresu. Palaikanti valdžią 
spauda savo atsikirtimuose aiškinosi, kad tai, žinoma, esanti tragedija, bet 
kad šiuo tarpu Amerika tegalinti pareikšti savo užuojautą, 0 kai kurie laik- 
raiščiai /pav. Chicago Daily News/ pasiguodė tuo, kad Čekoslovakijos užgrobi
mas. Stalino, girdi, nesustiprinsiąs. Čekoslovakai moka už savo laisvę kovoti. 
Ir tai būsiąs bolševikams kietas riešutas. Su Stalinu, girdi, gali išeiti, kai 
su Hitleriu, kai jis išsklaidys savo jėgas po visą Europą...

Šita idėja, atrodo, tūri Amerikoje nemaža pasekėjų. Gal būt, kad pran
cūzų rašytojas Henry de Chambon ir turėjo galvoje tą amerikiečių,idėją, kai 
jis vieną kartą išsitarė, kad Amerika. rimtai sukrus prieš bolševikus tik tuo
met, kai Prancūzija bus jau subrlševikintn,

Negalima užginčyti, kad valdymas 120 mil. nekomunistų bolševikų užimt 
tuose kraštuose Europoje Kremliui ne lengvai duodasi. Tas valdymas sklaido 
bolševikų pajėgas, kaip ir Hitlerio, Tačiau amerikiečiai per daug iš to sklai
dymo tikisi. O tikisi dėl to, kad nežiūrint visų pamokų, Amerikos politikai, 
nepergyvenę bolševikų okupacijos, neturi aiškaus supratimo apie bolševikų dik
tatūros žiaurumą. Per tai jie daro klaidą, kuri demokratijos kovoje su bolše-
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vikiniu totalizmu gali būti pražūtinga ne tik Europos tautoms, bet ir pačiai 
Amerikai,

Kame gi ta klaida?
Kaip matyt iš anksčiau pasakyto, Amerikoje dar stiprus yra Įsitikini

mas, kad bolševiku užimtuose kraštuose yra galimas šioks toks opozicinis vei
kimas, kad ir pogrindyje. Čia įsivaizduojama, kad netekimas laisvės turi vers
ti žmones bėgti i miškus, organizuoti partizanų būrius ir kovoti su okupantu. 
Ir juo žiauresnis* okupantas, juo žiauresnė turi išeiti kova su juo, Teoretiš
kai imant taip turi būti. Hitlerio okupacijos metu visuose nacių užimtuose 
kraštuose buvo suorganizuotos pogrindyje rezistencijos sąjūdis, Tas sąjūdis 
tikrai daug pakenkė Hitlerio įsigalėjimui. Bet nepamirškime, kad Hitleris/ 
totalizmo, diktatūros ir žiaurumo srityje buvo tik Stalino mokinys. Nacių po
litinė policija, nežiūrint viso jos išrėkipraviro po kero, savo žiaurun.u nie
ku būdu negali susilyginti su bolševikų enkavedistais. Taip pat savo skaičiu
mi ir savo uždaviniais bolševikų politinė policija, tur būt, niekad jau nebus 
nukonkuruota istorijoje.

Baigdamas gyventi antrą šimtmetį pavyzdingos laisvės Šalyje, amerikie
tis ir įsivaizduoti negali, kaip yra traktuojamas žmogus bolševikijoje. Jis 
negali suprasti, kad čia bolševikų partija laiko žmogų savo nuosavybe, kaip 
kokį daiktą, ir atatinkamai elgiasi su juo. Kaip daiktas negali priešintis, 
savo savininkui, taip bolševikijoje pilieti negali būti priešingas partijai. 
Jis visą laiką yra sekimo tinkle ir kilus mažžausiam įtarimui, be atodairos 
naikinamas, nelyginant koks kenksmingas vabzdis. Ir naikinamas ne tik jis, 
bet ir visi jo artimieji, kad. taip sakant, blogos veislės nė žymių neliktų. 
Jei neištikimybė partijai pasireiškia platesniu rąstu tautoje, žiauriai iš
naikinama visa tauta. Prisiminkime tiktai, kaip bolševikai pasielgė su vokie
čiais ved. Pavolgio respublikoje karo pradžioje, ar su Krymo totoriais 1943 
Milijonai baltgudžių ir ukrainiečių taip pat išsklaidyti po neapmatomus Sibi
ro plotus. G kas dabar daroma su trimis Pabaltijo tautomis?

Bolševikinis totalizmas taip supančiojo žmogų, kad Jam sunku nuslėpti 
nuo politinės policijos net savo mintis. Be partijos malonės jis negali gau
ti nei maisto, nei drabužio, nei tuo labiau pastogės ar darbo. Dieną naktį 
jis dreba, kad nebūtų paskirtas sunaikinimui. Tai jo laimė, jeigu jam pavyksta 
pasprukti į mišką ir‘žūti laisvam kovoje su jį medžiojaučiais enkavedistais. 
Bet tik žūt‘i, nes prieš tankais ir lėktuvais ginkluotus policijos būrius jis 
dažniausiai lieka su plikomis rankomis.

Nepamirškime, kad bolševikai partizaniniame kare yra didžiausi specia
listai pasaulyje. Tą prityrimą jie yra įgifrą per trisdešimt savo valdymo metų, 
kai jiems nuolat reikėjo malšinti sukilimus. Būkime tikri, kad tą savo pri
tyrimą jie dabar panaudoja Europos užimtuose kraštuose.

Dėl to prie dabartinės'bolševikų valdymo sistemos, kuomet sukilimui 
suorganizuoti reikia, kai visa tauta būtų iš vienų didvyrių, vargiai yra rim
to pagrindo laukti, kad partizanų beviltiška kova viena nulemtų padėtį Ęytų 
Europoje. Ta. kova sukelia bolševikams nemaža sunkumų, bet dar sunkiau ji pa
liečia tauriąsias demokratijos pajėgas, kurios nelygioje kovoje be atodairą 
naikinamos.

Kur yra penktoji bolševikų kelumna, ten yra tautos išdavikų, ten prie
šas visuomet gali įkelti koja. Ke ir. didžiulė s Sovietų Sąjungos visos pajėgos 
ir visi ištekliai rikiuojami‘į pasaulio pavergimą, nejaugi galima tikėtis, 
kad mažos tautos pasaulį nuo t‘o pavergimo išgelbės? Bolševikai skaitosi tik 
su jė ga. Ir kol ta jėga‘nėra organizuota, bolševikų ekspansija nebus sustab
dyta. Kiekvienam sveikai galvojančiam turi būti dėl to aišku, kad laikas yra 
bolševikų pusėje ir kad tik skubi demokratijos pajėgų konsolidacija didžiu
lėje militarinėje sąjungoje, Amerikai vadovaujant, gali išgelbėti pasaulį 
nuo subolševikinimo,
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Birger Herman 

PABALTIJO LIKIMAS

Švenčiant JO - metų nuo Pabaltijo valstybių nepriklausomybių paskelbimų.

Is praeito karo, caristinei Rusijai sugriuvus, Įskilo tarp kita ko ir 
laisvos Pabaltijo valstybėse Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelbta vasario 
16 d, 1918 m.,Estijos - vasario 24-. Latvija, kur rusų ir vokieciij frontas il
giau užtruko, savo nepriklausomybę paskelbė tik 1918 m. lapkričio mėn. Bet 
iki 1920 m. tebėjo kovos prieis vokiečių palaidus dalinius ir bolševikus, kol 
Pabaltijo valstybės susilaukė ramybės.

Taigi šiemet prabėgo JO metų,kai Pabaltijo valstybės prisikėlė, o tas 
duoda progos čia kiek nors stabtelėti prie jų raidos ir likimo.

^Taip vadinamieji Pabaltijo kraštai, kurie taip netoli ir taip intymiai 
suristi su^mūsų kraštu jau%_pries šimtmečius, švedų galybei žlugus 18 -to šimt
mečio pradžioje, pasidarė švedams nepaprastai svetimi. Daugeliui is mūsų Pa
baltijo valstybių atsikūrimas sukėlė nusistebėjimo. Betgi istoriniai Įvykis 
buvo visai pateisinamas, nes jau tūkstančiais metų Pabaltijo tautos gyveno 
tose sodybose, kur jos ir dabar gyvena. Jos turi savitų kalbą, kultūrų, ir 
kas nuostabiausia - jos išlaikė tai Šimtmečiais nešdamos svetimų priespaudų.

Atgavus laisvę, visose trijose tautose išsiveržė jaunystės gaivalinga 
kuriamoji jėga. 0 kaip buvo dirbta tuose kraštuose per tų tarpkarinį laikętar- 
pĮ. Buvo sukurtas valdomasis aparatas, žemdirbystė, pagrindinis Pabaltijo pra- “ 
gyvenimo šaltinis, pravedus reikalingų reformų, pasidarė daug našesnė negu 
pirma, augo prekyba, buvo plečiami miestai, susisiekimo priemonės. Svarbios 
socialinės reformos, kaip pąv., darbo Įstatymas, buvo pravestos vakarietiškų 
pavyzdžiu. Dvasinė kultūra ėjo milžinišku žingsniu Į priekį: mokyklos buvo žy
miai pagerintos, o kaip vainikas to dvasinio darbo,"buvo reorganizuotas Gusta
vo Adolfo II įkurtas Tartu universitetas, o Latvijoje ir Lietuvoje buvo Įkur
ti zuniversitetai Rygoje ir Kaune. Tas, kuris turėjo progos sekti visų raidų 
is'arti, turi tikrai nustebti. Beveik diena iš dienos buvo galima pastebėti 
padanga. Gabios, didelių pastangų ir pasitenkinimo kupinos Pabaltijo tautos 
per trumpų laikų atstatė tris 2;crai gyvenančias valstybes. Ir tikrai, jeigu 
palygintumėm santykius 1920 dešimtmetį su 1930, skirtumas buvo nežmoniškas.

Retai tematė istorija tokį atkūrimo darbų, kokį atliko Pabaltijo tautos 
tarpkariniais metais, retai tegavo pasaulis matyti taip aiškiai išreikšta tau
tines laisvės palaimų. Bet ir retai kuri tauta, kaip pabaltieciai, taip bru
taliai neteko .savo per pasišventimų sukurtų gėrybių.

Pabaltiešiai teturėjo tik vienų klaidų: jie^gyveno tarp dviejų diktatū
rinių valstybių. Čia nereikia pavaizduoti jų kančių per visas tris invazijas: 
pirma rusų^ paskui vokiečių, paskui vėl rusų, - abi diktątūrosybuvo lygiai ne
žmoniškai' žiaurios, abi nežmoniškai neapkenčiamos. Kraštai didžia dalimi nu
šiaušti, daugelis miestų sunaikinta, gimtai tūkstančių išžudytų arba išvežtų 
į rytus, kur didesne dalimi jau žuvę, kiti šimtai tūkstančių tremtyje Vokie
tijoje arba Amerikoje! 0 iš likusiųjų gyventojų priskaitoma ne kų daugiau, 
kaip pusė buvusiųjų, o jų kančios ir baimė yra atskirtos geležine uždanga nuo 
vakarų.

Toks yra šiandien vaizdas žvelgiant pabaltieciams JO metų atgal nuo^jų 
nepriklausomybių paskelbimų. Nenustebintų, jeigu juos rastume visai palūžusius, 
be jokios vilties kibirkštėlės ateičiai. Bet blogai juos pažintų tas, kurs i 
taip manytų. 0 mes švedai ligi šiol jau turėtumėm būti pažinę Pabaltijos tau
tas.

Pabaltiecių bėgimas Į Svedijų mums švedams turėtų būti labai pamokantis

27



26

skyrius musu istorijoje per ir po šio paskutinio karo. Vargiai^kas galėtą pa
neigti, kad pabaltiecią įvertinimas laike nuo laiko kilo. Pradžioje daugelis 
laikė juos našta, kurios'grynai smogiškais sumetimais negalėjome išvengti.
Šiandien gi visi teisingai galvoją mūšy, krašte turi pripažinti, kad pabaltie- 
oiai davė mums daug naudos daugelyje srįcią papildydami darbo jėgos trukumą. 
Ir visi vieningai turime pagirti juos^uz jy sugebėjimą ir darbštumą. Daugeliu 
atveju jie mums turėjo būti ir pavyzdžiais. Noriai jie ėmė ir prisitaikė prie 
kiekvieno jiems pasiūlyto darbo". 0 kur jy kuklaus uždarbio neužteko, tiesiog 
su nežmoniška energija jie ėmėsi ekstra darbo. Ir retai tegirdėjome nusiskun
dimus iš j y lūpą. v .

Ar švedams nepradėjo darytis aišku, kad tautos, turinčios tokius sugebė
jimus ir tokia energiją, neturėty teisės laisvam ir nepriklausomam gyvenimui? 
Jeigu švedu uzsieniy reikalą vadovybė taip nužemintai nusilekdama didžiajai 
ryty diktatūrai pareiškė, kad Pabaltijo tautos neturiujokią perspektyvą su
kurti nepriklausomą valstybiy, tai mes, kurie geriau žinome, neprivalome pro
testuoti prieš visą pasaulį?

Mes turime ir 'kita priežastį tai daryti. Švedija, kaip ir Estija, Lat
vija ir Lietuva yra manu valstybe. Mažos valstybės niekada neprivalo nuženg
ti nuo teisės pagrindo, nes tuo jos pačios neteks pagrindo savai egzistenci
jai pateisinti. Jeigu mes is švedą pusės išlekiame Pabaltijo valstybiy teisę 
į laisvę, ir mes kuo geriausia prie to^prisidedameo Niekas kitas,pats^Roo- 
seveltas iškilmingai pareiškė pabaltieciams Amerikoje, kad "ir pačios mažiau
sios valstybės turi tą pačią teisę į laisvę, kaip ir didžiosios" ir kad Pa
baltijo valstybiy nepriklausomybė "tik laikinai neveikia". J.A.V. niękada ne
pripažino rūsy aneksijos Pabaltyje ir iki šiai dienai laiko pabaltięcius mi- 
nisterius Vašingtone teisėtais kraštą atstovais. Ir Anglija atsisakė teisiš
kai pripažinti Pabaltijo valstybiy inkorporavimą į Sovicty Sąjungą.

Nereikia niekada būti optimistu tame nusivylimais taip turtingame pasau
lyje, bet nereikia būti ir pesimistu. Diktatūros nėra amžinos. Demokratija 
dirbi palengva, bet kartą susikaupus, susijungus visiems laisviems žmonėms, 
turės didesnę smogiamąją'jėgą, negu diktatūra. Frontas tarp ryty ir vakarą 
paaiškėjo, apsiskaitymas negali neįvykti. Ar tatai įvyks karu ar be karo, pa- 
baltieciii klausimas negali^likti neiškeltas. Nesileiskime į pranašystes, bet 
neaiškinkime, kad pabaįtieciai neturėty vilties tam atsiskaitymui vykstanti

Bet virs visy vilcią ir svajonią stovi v į e n a:_toisė. Kad ir kažkaip 
maži būty galimumai teisėtam dalykui, kad ir kažkaip niūri būtą dienos situ
acija, bet mes niekada neturime liautis šaukę už tiesą.

Ir taip iš Švedą pusės geriausias linkėjimas Pabaltijo tauty JO mėty 
proga būty tas, kad mes ir is Švedijos nepailstumėm pakelti baisėtame lais
vą valstybiy chore, kurios reikalauja, kad pasaulio demokratija iškeltą lais
ves atstatymą ir trims mažoms tautoms, su kuriomis pasielgimas sudaro vieną 
iš pačią nezmoniškiausiy skyrią mūsą nežmoniškame laike.

/"Svanska Dagbladet", 194-8.II.lj/

Laimė nėra pilnutinė, jei ji nesidalinamą su bet kuo kitu, o rūpestis 
nėra pakankamai gilus, jei jis nenešamas visiškai vieno. - /Myrtle Reed/
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"ČRAVDA" IR "ĮSTOTI JA" APIE LTSR
Praėjusiu metu gruodžio mėn, 2/ d, Kaune buvo palaidoti lietuvių komunis

tu palaikai, kurie ‘1926 metais "Lietuvos buržuaziniai - fašistines vyriausy
bes įsakymu buvo budeliu sušaudyti”. čia minimi palaikai buvo Karolio^Požėlos, 
Juozo Grcifenbcrgcrio, Kazio Gedriko ir Pogolo Oaino. Ta proga maskviške 'Prav
da” Nr. 3^7 /19'l-7* 12, 28/ rašo:

,.."Nustatytų valandųprie Kauno Universiteto medicinos fakulteto, kur bu
vo išstatyta urna su "sušaudytu revoliucionierių palaikais^ susirinko pra
monės įmonių kolektyvai, įstaigos,, mokyklos ir ‘atstovai is visų Lietuvos 
kampų. Antrų valandų popiet sujudėjo daugtukstantinės minios kolona cen
trinė miesto gatve, vedančia į kariniai - istorinį muzejų.
Urnų su palaikais nešė Lietuvos OKKP sekretorius drg. A. Sniečkus, Lie
tuvos SSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininkas drg. J. Paleckis, 
respublikos Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas Drg. V. Niunka ir 
kiti.
Muzejaus sodely įvyko iškilmingas gedulo mitingas. Po mitingo urna su pa
laikais buvo įmūryta sienos nišoje. . , y
Vakare Kauno teatre įvyko gedulingas posėdis* Pranešima padarė drg. Snieč
kus"... y ' ,
-Greitai mūsų tautos šventovėje - Karo Muzejaus sodelyje - neliks nė pė

dos žemės, kuri nebūtų užteršta tautos išdavikų atmatomis.Tačiau ateis ir ta 
diena, kada visi greifcnbergeriai,’gedrikai, saliomėjos ir kiti kiti staliniš- 
ki batlaižiai bus padėti prideramon jiems vieton...

Tas pats "pravdos" numeris su patosu šneka, kad paskutiniu laiku ypatin
gai krenta kainos, ypaė maisto produktų. Kaip pavyzdžiui nurodoma, kad gruo
džio mėn. jautienos kg. kainavo 20 rubl., kiaulienos - 4-0 rubl., pieno litras 
- 3.5 rubl. Žodžiu tikras "rojus" be frokių komentarui Darbininkas vidutiniai 
uždirba .mėnesiui 600 - 7Q0 rubl., atseit, maždaug 10. kg. kiaulienos!..

Žinoma, tik "rojuje", kur viskų lemia NKVD naganas, darbininkas gali 
saukti Stalinui urral

"Izvestija" Nr. ^04-/194-7. 12. 26/ tašo:
..."Kaip žinia, s.m. sausio mėn. 1S d. įvyksta Lietuvoje savivaldybių 
rinkimai. Rinkiminėje propogandoje numanoma plačiai panaudoti veikianti 
filharmonijos teatro ir kiti meno ansambliai. Agitpunktų aprūpinimui, su
organizuota apie 100 koncertinių brigadų, kurios numato lankytis visame

j
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krašte. Telšių teatras numato miestelius ir kaimus atlankyti dramatur
go Dauguviečio sukurta pjese -"Saldokas". Pjesės tema - naujasis lietuviu 
kaimas. Priešrinkiminėmis dienomis sis veikalas bus suvaidintas taip pat 

• Šiaulių bei Vilniaus teatruose.
Grandiozinius spektaklius ir koncertus rinkėjams ruošia Vilniaus lietu
viu- bei rusų dramos teatrai. Liaudies kūrybos Respublikiniai namai patik
rino dramos ansamblių veikimą. Pirmų vieiįų per patikrinimus laimėjo Kau
no duonkepyklos įmone, pastatydama Baltušio pjesę "Jonukas Partizanas"... 
-Tikrai gaila, kad be reikalo varginama'filharmonija, teatrai ir Borisė- 

lis - .vistiek ir be to balsavimo rezultatai bus 100$, o kai kuriose vietovė
se ir daugiau..•

Žemaičiai žemaičiais ir lieka: juos ne taip lengva "sušildyti" Stalino 
"saule". Dėl jų nervuojasi ,net ir "Pravda" Mr. 327/194-7. 12. 3/. Ten rašoma: 

..."Ryšium su artėjančiais savivaldybių rinkimais, Lietuvos komunistų 
partijos centro komitete buvo padarytas pranesimas/preikso/ apie organi
zacinį ir agitaciniai - propogandinį darbų įvairiose Lietuvos srityse, 
iš jo paaiškėjo, lead daugelyje partinių organizacijų rinkimų paruošiamie
ji darbai varomi labai lėtai ir net su tam tikra apatija. Kaipo pavyzdį 
nurodo Kretingos apskritį, kuriame.dar iki šiol neveikia nė vienas agi
tacinis punktas, Kai kurios partinės organizacijos neįsisųmonija, kad 
šie savivaldybių rinkimai yra pirmieji Lietuvoje. Jos neįstengia kaip 
reikiant organizuoti masiniai - politinį darbų"...

"Izvestijų" 238Nrr,/194-7. 12. 9/ deda Kosto Korsako straipsnį -"Sovieti
nės Lietuvos kultūros suklestėjimas", skiriamų lietuviškosios knygos 4-00 me
tų sukakčiai paminėti =>

4-00 metu lietuviškosios knygos kelias Kostui atrodo taip:
..."Nuo“to laiko sunkus kelias teko nueiti Rietuvių literatūrai. Lietu
vos reakcionieriai ir carizmas draudė liaudžiai skaityti bei rašyti sa
vo gimtųja kalba, Taipogi ir buržuazinėj - fašistinėj Lietuvoj nebuvo 
kreipiama didesnio dėmesio knygai. Senosios Lietuvos buržuaziniai valdo
vai nesidomėjo liaudies švietimu"...
Dar padejavus apie kitus "buržuaziniai - fašistinio" laikotarpio sunku

mus lietuviškosios knygas kelyje, Kostas žavisi dabartimi: y
..."Lietuviškų knygų tiražas padidėjo kelis kartus. Reta kuri laida ie
na mažiau negu IO-15OOO egz. ... Plačia ir sriaune srove nesą jos lietu
vių liaudžiai kultūrų, keldama jos gooialistinų sųmonęj... v 
..fle pagrindij pasikeitė ir lietuviškosios knygos^turinyg. Buržuazinio 
valdymo metais liaudžiai buvo daugumoje teikiama Šlykštus dvasinis penas 
-bulvariniai romanai, literatūra, vaizduojanti atgyvenusias^svajones. 
Šiandiena Lietuvos skaitytojui patiekiama knyga, kuri jį apšviečia, nu
kelia jo dvasia. Vietoj dekadentinės literatūros, kurių Lietuvos burzu- 

^azija vergiškai perteikė iš Vakarų, šiandiena lietuvis skaitytojas gali 
gėrėtis rusų ir kitų broliškų tautų didžiaisiais kuriniais"...
- Vienų tiesa Kostus ir čia pasakė: Lietuvos liaudžiai tikrai vietoj 

didžiųjų Vakarų kūrėjų šiandien teikiamas didysis Rytų melus,įkuriamas, 
didžiųjų apgavikų - Lenino, Stalino, Kalinino ir kitų. Apie siųos dešimtimis 
tūkstančių egzempliorių spausdinamus "kūrinius", visų jų eilų išvardindami 
rašėme pereitame "Pragiedrulių" numeryje šioje pat vietoje.

Nesistebime ir šio straipsnio pabaiga: Korsakus nebūtų Korsaku, jeigu 
jis kitaip rašytų, negu kad: ,

..."Tokios sparčios pažangos per palygint trumpų laikų, Lietuva pasieks 
tik dėka sovietiniam rėžimui. Tik prie sios santvarkos lietuvių tautos 
kultūra ir gerbūvis gali pastoviai vystytis, kuris sujungė visas dirban-
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oiosioe Lietuvos pajėgas ir padarė jas tikraisiais krašto seimininkais. 
Dėka didžiųjų mokytoju Lenino ir Stalino, vSov^ Lietuva pasiekė švietimo, 
literatūros, dailės ir mokslo,srityse milžinišku laimėjimų. Pastaraisiais 
metais lietuviu kalba pasirodė marksizmo - leninizmo klasiku žymių kūri
nių. Apsiginklavusi Lenino - Stalino idėjomis, lietuvių tauta drauge su 
kitomis broliškomis sovietų tautomis, siekia dar didesnių laimėjimų - 
pilnos komunizmo pergalės”.

"Pravdos" korespondentas 19^8 m. gausio 19 d. numeryje aprašo "laimin
giausiu dienų” lietuvio gyvenime sekančiai:

..."Praėjusieji savivaldybių rinkimai praėjo^su nepaprastū^dvasios paki
limu bei organizuotumu. Kelias valandas prieš rinkimų pradžių šimtai rin
kėjų laukė prie rinkimų durų apygardos būstinės, kur į Vilniaus miesto 
tarybų sutiko išstatyti kandidatūrų lietuvių tautos draugas ir darbinin
kijos vadas didysis Stalinas.
6 vai ryto. Pirmasis, kuris gavo rinkimų biuletenį su didžiojo gtalino 
vardu, buvo odų kombinato "Tigras” stachanovietis drg. Stankevičius, 
^iam nepaprastam įvykiui pagerbti, minėtas stachanovietis sutikęs iki 
šių metų liepos men. išpildyti net penkias metines gamybos normas. Dė
damas biuletenį į urnų jis pasakė:"Tai laimingiausia diena manp gyveni
me”.., ‘ \
—Draugui Stankevičiui ir mes "laimes" nepavydim...

"Izvestija" korespondentas gana^kuklus - pasitenkino tik 99% su viršu
mi, atsisakydamas nuo 100% su magaryčiom... Jo korespondencija "Izvestija" 
nr.16/194-8,^1. 20/ skamba taip:

"Jau is seniau įprasta svarbesnius įvykius ir svarbesnes šventeg viešai 
paminėti, draugiškai bendradarbiaujant visai didžiulei sovietų seimai. 
Taip Lietuvos SSR buvo sutikta,vietos savivaldybių rinkimai:
Ketvirtų valandų ryto rinkiminėje apygardoje, kur kandidatavo didysis 
Stalinas susirinko apie jOO žmonių. Sestų valandų ryto agitpunkto bei 
šalutinės patalpos prigužėjo virš 1.200 rinkėjų. Amatų mokyklų mokiniai, 

zodų fabriko jaunimas su dainomis rinkosi į balsavimų patalpas. Rinkosi 
ištisi būriai šventadieniškai apsirengusių žmonių. Pirmas!s_balsavimg 
biuletenį įmetė odų fabriko darbininkas Stankevičius. Jo krūtinę puošia 
Raudonosios Vėliavos ordinas, kuriuo jis buvo apdovanotas Didžiojo Tė- 
vynės^karo metu$
-Su džiaugsmu aš savo balsų atoduodu už didįjį ir mielų Stalinų. Stali-n 
nas tai mūsų pergalės saule, tai - mūsų laimėjimo šviega... , *
Po to,pagal korespondentų,į balsavimų galę įėjo mergaičių grupė, nešina 

vado portretų. Po portretu kaspinas^su užrašu,"kuris vaizduoja jaunimo nuo
taikas" ir "Garbina mielų Stalinų^išvadųotųji Lietuva".

Rinkimų rezultatai nusakomi“šiais žodžiais: v
..."Pirmieji vietos savivaldybių rinkimo rezultatai aiškiausiai rodo 
naujų sovietų demokratijos pergalę. Svarbiaugiuose respublikos centruo
se - Vilniuje, Klaipėdoj, Šiauliuose, Panevėžyje, o taip pat dvylikoje 
apskričių rinkimuose dalyvavo ir gyventojai. Bendrai Lietuvos SSR rinki
muose dalyvavo virs 99% rinkėjų"...

"Izvestija" Nr. 21/19^8. 1. 2//, rašydama apie Sovietų Sųjungos "tautų 
vienybę", apie laisvų tautų laisvų sųjungų, užsimena apie Pabaltį, štai kaip 
charakteri zuodama:

..."Argi tai nestebėtina, ar tai ne naujas dalykas, kuris liudija sovie
tų socialistinės santvarkos milžiniškų galia, bolševikų partijos veda
mos politikos pasisekimų, kurių išdavoje Pabaltos sovietų respublikų
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■■ tautos nesenai išsirinko savo atstovus į vietos tarybas. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos tautos vėliau pradėjo eiti socialistinio vystymosi keliu. 
Tačiau jos jau senai karštai troško gyventi laisvai, be kapitalistu ir 
dvasininky. Pasaulis atsimena: '19.18 m. buvo laikas, kada Pabaltės darbo 
mases diena is dienos galėjo ištrukti"], laisvę", stoti pagalįau ant savo 
koję"/l.Stalin/. išsilaisvinimas tada.neįvyko -.Pabaltės buržuazija,drau
ge su tarptautine buržuazija, sukaustė Pabaltės tautas retežiais, pavers
dama jas kitę pakalikėmis ir paklusniais imperializmo įrankiais, 
išsilaisvinimo valanda atėjo vėliau. Kaip besistengė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos buržuazinė klika izoliuoti šięs tautas nuo SOviety. Sęjungos, 

-ik. tačiau šviesa iš ryty, vis viena prasiveržė į tamsos ir vergovės vicspa- 
iii tija. Pabaltės tautos nuvertė buržuaziniu vyriausybių vergovę, įvedė 

sovietinę santvarką ir tapo scviotę tautę broliškos seinos nariu. Dziu- 
ginantis ir vaisingas ję pasisekimas šioj šeimoj.
Rinkimu metu, balsuodami uz"staliniškcį komunistę 7 bepartyviy bloką, q 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbininkija atidavė savo balsus uz didžią
ja Soviety valstybe, kurios galingumo dėka jie^buvo isgekbėtį nuo suvo-v 
kietinimoj tuo naciu jie atidavė savo balsus uz tauty leniniška stalinis- 
kę draugystę,' uz bolsevikę p-artij os vedamę tinkamu politikę. Štai dėl ko 
komunistę -bepartyviy blokas Pakaityje susilaukė tokios didingos per
galėse Ir ne tik.pabalty, bet ir kitose respublikose, kurios gyvena, ko
voja ir nugali po sovietu valdžios žvaigžde...
-Taip, Pabaįtys senai troško ir trokšta gyventi laisvai,, tik anksčiau 

ju troškimą mindzioj o garai, b dabar - kruvinasis Kremliaus satrapas.Tačiau - 
mažas kelmas didelį vezimę verčia... 0 sovietinis vežimas, jau ilgesnį laikę 
per mažus kelmus atitrankytas, kas kart didesnius sutinka. Mūsų kantrybė ne
išsibaigs taip greit, kaip niekad nepasibaigs ir musę laisvės troškimas.

"Izvestija" ?Nr. 20/1948, 1.25/ skelbia "savivaldybię rinkinę" rezultatus. 
Lietuvoje pagal šita sovietinį skliįbinia gauti tokie rezultatai:

Atstovai išrinkta į,37 apskrioię tarybas, 54#mi'estę tarybaš, 8 rajonines 
miestę tarybas, 320 valscię tarybas, 2772 apylinkės tarybas' ir 8 vietos tary
bas. ‘

Skaičius biuįetenię, kuriuose buvo išbrauktos kandidatę pavardės, suda
ro.: apskr. tarybose - 16397, arba 1,32%; mičstę tarybose - 2535? arba 0,62$,* 
miestę rajoninėse tarybose — 1223, arba 0,58%$ valseię tarybose - 178O6, ar
ba apylinkię tarybose -'17527 arba 1,55%$ ^vietos tarybose 5^5 arba 1, 
46%. Pagal rinkinę įstatymą /89/štr./ negaliojančiais biuleteniais pripažin- . 
ta 4142. ’

Visoje respublikoje į vietos sdVivaldybcs išrinkta 41195 atstovai; Ta
me skaičiuje 9837 moterys, arba 23,88%. Komunistę partijos narię ar kandi
datę - 4585? arba 11,06%; bepartyviy - 36637, arba 88,94%.

Tauragės apskr. Šilalės valso. 10/ apylinkėj o.rinkimai,/nesurinkus ab
soliutinės daugumos išstatytiems-kandidatams, panaikinti. Sus paskelbti nau
ji rinkimai. • ■ .

"Rinkimai visur praėjo organizuotai ir su dideliu politiniu aktyvumu1 •— 
konstatuoja "Izvestija".
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VOKIETIJA.
III LTB b t s t o v u suvažiavimas. Š.m. kovo mėn. 

3-4 dienomis įvyko III-sis Lietuvių Tautinės Bendruomenės metinis suvažiavi
mas. Suvažiavimo vieta - Schweinfurts, amerikiečių zonoje, Sausiai suvazia— 
vimąn susirinkę iš įvairiu Vokietijos vieta lietuvių bendruomenės nariai ap
tarė aktualiuosius siu dienu bendruomenės klausimus, išklausą veiklos prane
šimu, pagal Vyr. Komiteto ir teisininkų specialios komisijos pateiktų pro
jektą, pakeitė Lietuvių Tautinės Bendruomenės statuto nekurtuos punktus.

* Vyr. Komiteto būstine nutarta palikti ten pat /Hanau/..Išrinktas naujas 
komitetas iš 9 asmnenų. Kandidatais išrinkti 7 asmenys. Rezoliu'cijose pareikš
ta padėka vadovaujantiems organams už atliktą darbą, o jų vedamai laisves ko
vai visiškas pritarimas.

Numatoma apkarpyti BP s^p a u. d ą .Vasario 28 d. 
Hochfeldo DP stovykloje įvyko visuotinis DP laikraščių leidėjų ir jų bendra
darbių sąjungos suvažiavimas. Šiuo metu sąjungai priklauso 9 tautybių atsto
vai ir ji turi 264 narius. Suvažiavimo metu veiklos ir kitus.pranešimus pa
darius, paaiškėjo valdybės atlikti darbai DP spaudos reikalais, sutiktos kliū
tys ir laimėjimai, sužinota dabartinė licenzijuotų laikraščių bei žurnalų pa
dėtis. Taip pat paaiškėjo, kad IRO yra nusistačius pravesti DP^spaudos apkar
pymą, palikdama kiekvienai tautybei po du licenzijuotus laikraščius ir.žurnalu? 
Svarbiu laimėjimu sąjungą laiko tai, kad su IRO susitarta dėl nuolatinių ofi
cialių spaudos konferencijų, kurios suteikia progos pakritikuoti IRO veiklą 
ir tuo daug atsiekti. Sąjungos gen. sekretoriaus Berlings pareiškimu IRO nu
mato atšaukti nedaugiau vkaip 10 licenzijų.

Vokiečiai siekia DP kontrolės. Bavarijos 
min, pirm, pavaduotojas dr, Joseph Mueller vasario.17 d. spaudos konferenci
joje Muenchene reikalavo, kad visi Bf būtų perduoti vokiečių policijos juris
dikcijai. Anot jo, vokiečių policija, negalėdama įeiti į DP stovyklas, nega
linti sėkmingai kovoti prieš nusikalt irius. "Per paskutinius tris mėn. buvo. 
520 tokiu atsitikimu" pareiškė Mueller, Statistika parodanti, kad DP.krimina
linių kalinių skaičius sudaro 5,8$ visų Bavarijos kriminalinių kalinių./zib./

Išvietintiesiems asmenims privalomi 
vok. i.e Šių įstatymai. Amerikiečių teisėjas M. Johnson vienoje 
Puidos aukštesniojo karinio teismo byloje pareiškė, kad veikiantieji vokiečių
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įstatymai taikomi taip pat ir visiems DP. Daugelis DP yra susidarą klaidingą 
nuomoną, kad jie, dėvėdami dažytas uniformas, naudojasi ypatinga.- teise vokie
čių įstatymų ir vokiečių policijos atžvilgiu. Teismo procesai amerikiečių 
teismuose esą vykiomis tiktai objektyvumo sumetimais. /Žib./

25 mil. dolerių DP įkurdinimui. Pagal Že
nevos PCIRO pranešimą iš vokiečių aukso fpndų, esančių užsieniuose ir Vokie
tijoj, 25 mil. doldrių paskirta nacių aukoms ir nerepatrijuojautiems DP rem
ti ir padėti jiems įsikurti.

Į K a h a d ą išvyko 10.000 DP . Tarp išvietintųjų asme
nų, kurie iš Oldiephofz pereinamosios stovyklos vasario 29 d. vyko į Breme
na, iš kur plauks į Southampton ir iš ten į Kanadą, buvo ir 10.000-sis DP emi
grantas Kanadon. Šiuo laiminguoju buvo dr. Jonas Setamontas, 37 m. amžiaus 
lietuvis, kuris tikisi galėsiąs verstis medicinos praktika ir Kanadoje. Se
tamontas vyksta drauge su šeima.

Nesurado laimės. Pereitų metų spalio mėn iš vienos 
stovyklos britų zonoje Vokietijoje į Lietuvą išvyko tremtinys Vabolis, šeimą 
palikdamas Vokietijoje.

Neseniai iš Lietuvos gautame laiške sakoma, kad minėtasis Vabolis nu
sižudęs. Smulkiau įvykis nepaaiškinamas. Suprantama! z

Vasario 16 -tosios minėjimas. Iš įvairių Vo
kietijos vietų atplaukia žinios apie įspūdingai paminėtą 30 me tų‘Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį. Vietos stoka neleidžia mūsų laikraštyje įvairiose 
vietovėse įvykusias iškilmes suminėti, todėl iliustracijos dėliai dedame tik 
potą šventė‘s aprašymu.

PABALTIJO UNIVERSITETAS. Pabaltiečių tremtinių Alma Mater - Pabaltijo 
Universitete ši šventė ypač iškilmingai paminėta ir truko dvi dietas.

Vasario 15 d. Universiteto bibliotekoje buvo atidaryta lietuviškos 
knygos tremtyje ir išeivijoje paroda. Sutemus lietuvių gyvenamasis pastatas 
nušvito gražia iliuminacija. Iš žalumyhų supinti Gedimino stulpai, Vytis ir 
skaičius 30? laurų lapų fone, apšviesti reflektorių pagalba gyvai priminė iliu
minacijas Lietuvoje mūsų Nepriklausomybės Šventės minėjimo metu.

Mažojoje saloje skautų Sam.b. ’’Vytis" suruošė žodiniei-muzikinį monta
žą "Tėvynės valandėlė". Vėlų‘vakarą vyko paskutinysis dienos programos punk
tas - žuvusiųjų už Lietuvos laisvų pagerbimas - gedulingos pamaldos.

Vasario ‘16-ji Pabalatijo Universitete buvo paskelbta nedarbo diena, 
tad jau iš pat ryto visame universitete jautėsi pakilusi šventiška nuotaika 
ne tik lietuvių, bet ir kolegų latvių ir estų tarpe. Pabaltijo Universitetas 
didžiuojasi savo tarpe turėdamas vieną iš keturių dar gyvų likusių Nepriklau
somybės Akto paskelbėjų- profesorių Mykolą Biržišką. Šventės proga profeso
rių sveikino studentijos, profesūros ir bendruomenės atstovai.

Tuoj po iškilmingu mišių, kurių metu girdojo Kauno Operos solistė E. 
Kardelienė, Aula Magna patalpose vyko iškilmingasis aktas. Sugiedojus Tautos 
Himną, kalba lietuvių rektorius prof. V. Manelis, kuris savo kalbos pabaigo
je įvairiatautei auditorijai pristato prof, M. Biržišką. Profesorius užima 
kalbėtojo pultą. Po jo gražios ir turiningos kalbos seka eilė sveikinimų. 
Prof. St. Kairys paskaito rezoliuciją, kuri turėtų būti išsiuntinėta viso pa
saulio universitetams. Ji vienbalsiai priimama. "Gaudeamus igitur" užbaigiar- 
ries iškilmingas aktas.
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Antroje dalyje - dainų valandėlė, kurias išpildo solistė E. Kardelie
nė, Vakare visas lietuviškas universiteto sektorius drauge su kviestais sve
čiais susėdo prie kuklios kavutės stalų, kurios rietu buvo sakomos kalbos ir 
padainuota tautinių patrijotinių dainų?

į minėjimą atsilankė ir vieno didžiausio Hamburgo laikraščio "Die Welt" 
atstovas p. Thomas, kurio dėka rytdienos numery buvo paminėta mūsų šventė.

MUENCHENAS. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 3O~ties metų sukakties 
minėjimas, Įvykęs Lu dwig-Maximilia.no universiteto koncertu salėje, virto 

puikia pavergtųjų tautų demonstracija. Pilnutėlėje diižiulė’je salėje be lie
tuvių dalyvavo‘dar apie 4OO svetimtaučių, Muenchenc-LTB apygardos pirm. p. 
Kalvaitis pasakė atidaromąją kalbą lietuvių,anglų ir vokiečių kalbomis. Už 
prezidiumo stalo matėsi amerikiečių karinės valdžios atstovai, vokiečių val
džios atstovei, Muenchehc un-tetc rektorius prof. Brazaitis, dr, Jasaitis, 
liet, kasetininkų pirm. p. Alksninis, latvių, estų, ukrainiečių, lenkų, gudų, 
kazokų, kalmukų ir turkestaniečių tautinių komitetų atstovai. Sovietų Rusi
jos pavergtųjų tautų atstovai sveikino lietuvius ir linkėjo jiems vėl atgauti 
laisvų ir nepriklausomybą.

Susirinkimo dalyviai pasiuntė sveikinimus prezidentui Trumanui, JAV 
užs. reik, ministernui Marshalliui, min. pirm. Atlee, užs. reik, ministerial 
Bevinui, Prancūzijos prezidentui Aurioll, užs. reik, min, Bidault, Popiežiui, 
pasaulio lietuviams, kovojančiai Lietuvai.

. ' Po oficialiosios dalies lietuvių tautinio meno "Ciurlionies" ansamb
lis davė lietuvišku dainų ir lietuvių liaudies instrumentų orkestro koncertų. 
Vakare Bayrischer įtof veidrodžių salėje Įvyko pobūvis.

ANGLIJA.

Anglai domisi lietuvių šokiais. " Ne
nustebkite, jeigu po metų kitų oželis ir jonkelis taps anglų tautiniu šokiu" 
- rašo iš Anglijos lietuvių tremtinių meno trupės vadovas A. Petrikonis po 
koncerte, Įvykusio š.m. sausio mėn. Winton Eccoles Lancs Lot ary klube. "Jie 
mėgsta skolintis, vėliau pasisavinti, Nie mus šiltai priėmė ir fotografavo 
Įvairiose pozose. Klubo sekretorius pristatė gimnazijos direktorei, kuri pra
šė pamokinti jos mokinius mūsų šokių. Taip mes anapus Lamanšo dainuodami ir 
šokdami garsinėm Lietuvos vardų", -‘baigia trupės vadoves. /Žiburiai/

Jis susirašinėjo su saviškiais. Ignas 
Tamašauskas, gyvenus lietuvių stovykloje "Coekforsters", Londono pakrašty, 
kelis kartus pasikeitė laiškais su savo žmona likusia Lietuvoje. Prieš pat 
Kalėdas jis gavo laiškų iš savo pažĮstamo komunisto Lietuvoje, kad Igno Tama
šausko žmona ir dukrelė buvo sušaudytos, kaip Įtartos šnipinėjime. Šis nepap
rastas Įvykis taip paveikė Tamašauskų, kad jis‘pradėjo sirgti persekiojimo 
manija ir paskutinę dienų prieš mirtĮ pabėgo iš darbovietės, kalbėdamas jog 
jĮ seka enkavedistai. Pabėgus tragiškai užbaigė savo gyvenimą./Išeivių Draugas/

BELGIJA.

Minėjo Nepriklausomybės p a skelbimo 
s u k a k.t Į . Lietuviai Belgijoje daugumoje prieš metus atvyką ĮšĮ kraštą, 
kaip angliakasiai, nežiūrint inteligentihių pajėgų trūkumo ir sunkių darbo 
sąlygų, Pilnėjo Nepriklausomybės sukaktĮ Charleroi apylinkėj.

Minėjimas predėtas pamaldomis, kurias atlaikė T. J. Aranruskas. Po pa
maldų šventės dalyviai susirinko Į parapijos salą iškilmingam posėdžiui.
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Minėjimų atidaro ir jam pirmininkavo p, V. Matuzaitis, Perskaitytas VLIKo 
atsišaukimas i pasaulio lietuvius. Paskaitę skaitė Belgijos Lietuviu Bendruo
menės Centro atstovas p. Leliūnas. Po jo kalbėjo T.J. Aranauskas ir A, Ba
naitis. Minėjimas užbaigtas tautos himnu, Bažnyčioje vykusių pamaldų metu 
giedojo vyrų choras.

Pagerėsiančios darbo sę lygos. Grįžusie
ji i Vokietijų. iš Belgijos anglių kasyklų ir ten dirbantieji dažnai nusiskun
džia dėl nepakenčiamų darbo sęlygų ir darbdaviu savavaliavimo.

Belgijos vyriausybės at'stovas yra pareiškęs, kad į tuos nesusiprati
mus iš vyriausybės pusės dabar yra kreipiama rimto dėmesio, Belgijos.vyriau
sybė imasi vis griežtesnės kontrolės ir tikisi, kad šios priemonės darbo są
lygas anglių kasyklose neabejotinai pagerins. Ta proga belgų atstovas pasi
džiaugė lietuvių darbininkų geru vardu ir vertinimu.

ITALIJA.

16 -to Vasario minėjimas. Italijoj susipietę 
lietuviai tremtiniai iškilmingai atšventė Lietuvos nepriklausomybės JO-ties 
metų sukaktį. Centrinis Šalpos Komitetas Ztomoje suruošė iškilmingų minėjimų 
- aktų, kuriame dalyvavo visa eilė garbingų italų dvasiškių ir daug kitų Lie
tuvos draugų. Iškilmingas pamaldas airių šv. Patricijaus bažnyčioje. atlaikė 
Jo Eminencija kardinolas Pizzardo. Pamaldose dalyvavo vysk. Būčys, mons. 
Carol, mons. Landi, mdns. Camans, Lietuvos min. Italijoje St. Lozoraitis, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos pasiuntiniai, CARE misijos vadas Italijoje gen. 
G.P. Baldwin ir daug įvairių kolegijų studentų.

Jo Eminencija kardinolas Pizzardo gražiu žodžiu pasveikino lietuvius 
ir ragino ieškoti stiprybės katalikų tikėjime, kuriam lietuviai visada buvo 
ištikimi ir ilgus amžius jį narsiai gynė nuo galingųjų savo kaimynų užmačių.

Iškilmingame minėjime į susirinkusiuosius žodį tarė min, St. Lozorai
tis. Jis pasveikino Jo Eminencija kard. Pizzardo ir kitus garbinguosius sve
čius, atvykusius į Lietuvos Nepriklausomybės JO metų minėjimu iškilmes. Min. 
St. Lozoraitis savo kalboje pabrėžė tuos neatsiejamus ryšius, kurie visada 
lietuvių tautų jungė su Soma. Tragiškų Lietuvos padėtį rodęs jau tas faktas, 
kad dabar Liet’uva negali susisiekti su Šv. Sostu. Min, Lozoraitis savo kalbo
je vaizdžiai nušvietė dabartinę Lietuvos padėtį, pavaizdavo Lietuvos žmonių 
trėmimus vergų darbams į Sibiru ir Katalikų Bažnyčios persekiojimų,

Lietuvos nepriklausomybės šventę gražiai paminėjo Italijos‘katalikų 
ir liberalų spauda. Laikraščiai aprašė iškilmingas pamaldas, kardinolo Piz- 
znrdo tarta žodi ir min. St. Lozoraičio kalbų. Kai kurie laikraščiai Įsidėjo 
Lietuva vaizduojančių nuotraukų, šalia nepriklausomos Lietuvos gyvenimo vaiz
dų įsidėdami ir bolše‘vikų atliktų žudynių nuotraukas, /T, G,/

PRANCŪZIJA.
O

Strabourge. Nors Strasbourge gyvena tik 24 lietuviai, ta
čiau Lietuvos nepriklausomybės JO - ties metų sukakties minėjimas buvo pra
vestas labai įspūdingai. Iškilmingas pamaldos atlaikė ir jaudinantį pamokslų 
pasekė kun. Krivickas. į minėjimo iškilmes susirinko apie 700 asmenų, dau
giausiai prancūzų ir įvairių konsulatų žmonių. Apie Lietuvę išsamų praneši- - 
mų padarė buv. bolševikų kankinys ir Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytojas kun. 
Fengleris, kilme elzasietis. Jo p ranešimas apie Lietuva ir jo paties patir
tas kančias bolševikų kalėjimuose ne vienam prancūzui išspaudė ašaras.

Po iškilmingos dalies vyko tautinių dainų ir šokių koncertas. * *
■ . ■

- ■ . ■
-
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ŠVEDIJA

MWŠešioliktoji Vasario Stock hoi a; e, 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo jo-ties metų sukakties paminėjimas 
Stockholme v«s orio 15 prasidėjo pamaldomis, kuries laikė naujai iš A- 
merikos atkeltas vyskupas koadjutorius Ansgar Nelson, gi pamokslą pasakė 
Švedijos katalikų vyskupas dr, Johannes Mueller. Savo gražiame pamoksle 
vyskupas pabrėžė lietuvių meilų ir prisirišimą savam kraštui. Viską, ką 
nes veikime ir darome, turime daryti, turėdami galvoje savo tėvu žemų. Jis 
pabrėžė Lietuvos galybės laikus ir jos vaikų skausmą po svetimu jungu, gro
žėjosi lietuviškais ^ryžiais, lietuvių pamaldumu, ištikimumu tautinėms tra
dicijoms. Baigdamas išreiškė tikėjimą, kad lietuvius Aukščiausias sugrąžins 
i tėvu žente, Pamaldų metu vargonavo p. V. Ramanauskas ir pamaldų dalyvius 
j'audino solo giesmėmis p« J« Ramanauskienė.

Vakare Įvykusiame iškilmingame posėdyje dalyvavo virš 100 žmonių. 
Svečių tarpe b'uvo daug Lietuvai draugingų švedų ir pora žymiausių Stockholmo 
dienraščių žurnalistų."Posėdi' atidarė mįn. Vyt. Gylys, pasveikindamas visus 
susirinkusius ir lietuvių kalboje i savuosius išdėstydamas Lietuvos santy
kius su rusais.

■Prof. Birger Herman savo trumpoje, bet labai ugningoje kalboje _ iš
kėlė sumanymą, tarp kitko, kad Pabaltijo klausimas turi būti iškeltas ir 
Pabaltijo Komiteto, kuri sudaro tik švedai ir kuriam jis pats vadovauja. 
Šlčb komiteto vardu reikia pasiųsti telegramas užs. reik, ministeriaus L-ar— 
shalliui ir Bevinui.

Sekė lektoriaus Juozo Lingio paskaita švediškai apie Lietuvos mirti 
ir prisikėlimą. Prelegentas trumpais bruožais nupasakojo svarbesnių.lietuvių 
tautos epizodus kovoje už laisvų, už tėvų palikimą priespaudo's laikais, įė
jės i laisvės laikus" prelegentas vaizdžiai nusakė, kaip Lietuva Lietuva 
is-ni'eko atsistatė ant pelenų ir degėsių krūvų ir šokią, pažangą padarė per 
tuos 20 su viršuS nepriklausomybės metų. Pabaigoje priminė ir visus tremti
nius, išblaškytus .po visus pasaulio kraštus, jų nepalaužiamą valią tusti 
savo laisvo krašto tradicijas ir, nors ir nežmoniškomis sąlygomis, uguyti 
dvasines .gėrybes, ištesėti ir ruoštis lemiančiam žygiui, Tremtnių veikla 
buvo atžymėta statistiniais duomenimis.

Pasveikinimo telegramas atsiuntė ilgametis Švedų—Lietuvių Draugijos 
pirmininkas prof. Sigurd Gurman, kuris dėl ligos negalėjo minėjimo dalyvauti, 
nors per ištisus 19 metų neapleido nė vieno minėjimo. Telegramomis pasvei
kino ir Baltic Humanitarian Association Stockholme, latvių bei estų komite
tai ir kun. J. Tadarsuskas, dabar viešas Kanadoje, q

Po posėdžio bendros kavos metu padainavo p. Ramanauskas ir padekla
mavo Kuprėnienė ir Gudauskas, Lietuvių prietelius dir. Tell parodė projekci
niu aparatu - nuotraukų iš saulėtų dienų Lietuvoje. . . n q _

Prieš išsiskirsčant svečiams šiltą pndfikos žodį tarė fil. ur, o. Gar
deli, vienas iš darbo biržos socialinio skyriaus vedėjų, kuriam 
lų tenka turėti ir su lietuviais. Savo nuoširdžioje kalboje dr. Gardeli džiau
gėsi lietuviu nuoširdumu, darbštumu ir ištverme ilgais laikais kovojant su 
tautos prispaudėjais. Dr. Gaideli baigė lietuviškai: Tegyvuoja nepriklauso- 
ma Lietuva! ir prašė sušukti už ją valio. q

Šis minėjimas sekančią dieną trumpai buvo aprašytas Gilesniuose o cock- 
holmc dienraščiuose, įdedant drauge ir minėjimo metu padarytas nuotraukas

Minėjimą ruošė 'išrinktas specialus komitetas, Lietuvių Draugijos 
Švedijoje Centro Valdybai vadovaujant

<

■

NT
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Tele g. ran© užs. reik. n i n i s tve r i a o s ♦ : 
Pabaltijo Komitetas /Baltiška Kommitėn/ Stockholme sąiyšyj su Lie tavo s, Lat
vijos Estijos nepriklausomybių paskelbimo 30 metų minėjimu pasiuntė .Amerikos 
užs. reik, ministerial Marshailiui ir Anglijos uzs. reik. min. Beyinui tele
gramas, kreipdamasis, kad. jie savo darbuose už laisvų ir demokratiją neuž
mirštų ir Pabaltijo tautu.

* Telegrama pasirašė* komiteto pirmininkas prof. Birger Neman, sekre
torius bibliotekos vedėjas doc, Adolf Schueck ir karaliaus dvaro pamokslinin
kas Sven Daneli.

Baltu Huną, n i s t i nė s Draugijos metinis susi
rinkimas Įvyko s.m. kovo mėn. 15 d. Kungsholms Forsammling iškilmių salėje, 
Stockholme*. Susirinkimą atodarė prof. Kaasik. Išrinkus prezidiumą buvo persi 
kaityti valdybos ir rev. kom-jos veiklos pranešimai, iš kurių paaiškėjo 
Baltų Humanistinės Draugijos padaryti žygiai pabaltiečių reikalais ir jos pi
niginė apyvarta. Draugijos Taryba buvo papildyta keliais naujais nariais iš 
kiekvienos tautybės ir išrinkta revizijos komisija. Draugijos garbės nariais 
buvo išrinkti ir iškilmingi adresai Įteikti užsitarnavusiems pabaltiečių 
draugams švedams prof. Elis Hdstad ir prof. Birger Neman. Po posėdžio susi
rinkusieji turėjo progos pasiklausyti pagarsėjusio latvių styginio kvarteto 
koncerto. Kvartetas su gastrolėmis atvyko iš Vokietijos,

Po koncerto Įvykusios kavutės metu buvo pasakytos kelios prakalbos 
mūsų draugų švedų. Veiklos ir kitus pranešimus švedų kalba padarė 'p. J.Lingis.

Pabaltiečių moterys tarptautinėj or
ganizacijoj. Plačiai pasaulyje žinoma moterų organizacija Frie- 
den und Freiheit /Taika ir Laisvė/ turi ir Švedijoje veikliai pasireiškian- 
tĮ skyrių.

Pabaltietės moterys su šios organizacijos narėmis Švedijoje tampriai 
bendradarbiavo, tačiau visi daryti žygiai Įstoti šion organizacijon Balti
jos valstybių vardu ligi šiol buvo nedavė gokių rezultatų. Pastaruoju metu 
po pakartoino prašymo gautas; sutikimas is centro Šveicarijoje leisti Įsto
ti i Fred och Frihet /šv./ Švedijoje pabaltietėms moterims savo vardu. Ši 
žinia pabaltiečių moterų buvo priimta su dideliu džiaugsmu.. Tokiu būdu bu
vo Įsteigta pabaltiečių sekcija prie šios organizacijos Švedijoje, kuriai 
pirmininkauja estė. Nutarta vėliau pasiskirstyti i sekcijas tautybėmis.

Pirmoji naujos sekcijos kultūrinė paskaita‘buvo paskirta lietuvių 
reikalams. Paskaitą tema "Lietuvių veikla Amerikoje" š.m, kovo mėn, 18 d. 
Fre d och Frihet patalpose Stockholme skaitė min. Vyt. Gylys.

Paskaitoje dalyvavo švedės, latvės ir estės, organizacijos narės ir 
svečiai.

Halls t a h a m m a r . Vasario 16 d, minėjimas buvo suruoštas 
ž.D.Š. skyriaus valdybos iniciatyva vasario 15 d. Central Kaffė patalpose. 
Be Hallstahammar lietuvių jame dalyvavo dar latvių, estų ir švedų atstovai. 
Minėjimas buvo pradėtas tautos himnu. Vėliau buvo pasakytos jaudinančios 
savųjų ir svečių kalbos. Minėjimas - vakarienė praėjo geroje nuotaikoje ir 
svetimtaučiai apie musų Jautą ir jos dainas susidarė gerą Įspūdi.

Pačią vasario 16 d. , t.y. pirmadieni, visi lietuviai* prafeido šven
tiškoje nuotaikoje ir nedirbo, kas ir afišų šeiminkų - švedų tarpe sukėlė 
didelio nusistebėjimo dėl lietuvių vienybės ir karsto patrijotiškume.

/Korespondencija iš Hallstahammar/
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37
PASAULIO. ĮVYKIAI.

Tragi s k i e j i į v y. k i a i (5 e k o s .1 o v a k. i j o j e 
prasidėjo vasario PO dc, kai dvylika vyriausybės narių, jjriklausapčiųne komu- 

. nistų partijai, Įteikė savo atsistatydinimo rastus# Sro žingsnio- formalioj i 
priežastis buvo ankščiau sių mįnisterių neatsakytas protestas .dėl. komunistų 
uzviesputavimo Sekoslokakijos policijoje;, Toliau..padėtis vystėsi grcrliu tem- 
ęu. 21 d. prezidentas Benesąs pareiškė, nepriimas minėtu atsistatydinimų. Ta
čiau tuo pat metu mino pirm. komunistas Gottwald/'liaudies manifestacijoj" ■ 
Pragoję viešai apkaltina savo buvusius vyriausybės kolegas "konepiravimu, no- 

. rint sutrukdyti atidengi sąmokslų prieš respublikų". Tų pat dienų iš provin
cinės Slovakijos vyriausybes išmetami visi ~nekomunistui nariai#

" Vasario 2J d# komunistėj kontroliuojama saugumo policija užima nekomunis- 
■ tinių partijų būstines ir laikraščiu redukcijas. Gatvėse be viešosios ir sau

gumo policijos pasirodo ir darbininkų milicija. Visame krašte sudaromi spe- • 
.cialūs komunistų "akcijos komitetai",’ kurie vietoje "perima valdžiai* 24 d.

' . visojo Čekoslovakijoje padėties viešpačiais tampa komunistai, o 25 d. prezi
dentas patvirtina naujų Čekoslovakijos vyriausybę, sudarytų iš komunistę ir 
jiems artimesnių partijų "kairio sparno" narių. Visame krašto prasideda masi— 

“■ niai areštai... ir masinis bėgimas Į anglosaksų kontroliuojamas Vokietijos 
bei Austrijos sritis. Eilė Čekoslovakijos diplomatų užsieniuose, protestuo
dami prieš Įvykius tėvynėj e,pasitraukia. Pačiose Pragos gatvėse studentai dar 
mėgina demonstruoti prieš komunistus, tačiau aplaistę sostinės gatves krauju 
nurimsta.

Čekoslovakija - Europos širdis - nustoja savarankaus gyvenimo po nepil
nų trejų metų išsilaisvinimo iš nacių jungo, Įsidėmėtina, kad šį karta Sovie- 
&į panaudojo‘senąjį metodų - Čekoslovakijos likvidavimui pasiųsdami "dekano- 
zovų"- Zorin, vienų iš savo penkių užsienių reikalų ministro pavaduotojų, ku
ris ‘Pragon atvyko susitarti"tarpvalstybiniais prekybos reikalais" vasario 19. 
Išvyko gi, kai tik Benešąs "kapituliavo" Gottwald*ui.

Čekoslovakijos, kaip savarankios valstybės, tragedija baigiasi jos už
sienių reikalų ministerio - Jan Masaryko nusižudymu.

Šitaip baigėsi dar vienos laisvos tautos tragedija tarp daugelio'kitų, 
ankščiau panašia "liaudies valia" netekusių laisves. Tik šiuo kartu "šiapus 
geležines uždangos" kyla visuotinė reakcija.

JAV, D. Britanija ir Prancūzija bendra deklaracija 
pasmerkia įyykius- Čekoslovakijoje. 0 tolimoji Pietų Amerikos valstybėlė - 
Gile kėlia Čekoslovakijos klausimų JTO, kur Uis Šiomis dienomis ir prade- 

- -damas svarstyti. . . <
Tolimesni pasaulio įvykiai daugiau ar mažiau turi sąryšio sū Čekoslova

kija. Dar Pragoję tebevykstant "liaudies demonstracijoms", vasario 26 d. Suo
mijos prezidentas -

Paasikivi praneša apie Stalino asmeninį kreipimųsi "draugiš
kumo ir abipusės pagalbos" pakto sudarymo reikalu Sovietų Sąjungos ir Rumu
nijos bei kitų satelitų abipusės pagalbos paktų pavyzdžių. Ar Suomija, nuo, 
I94O m. dviem atvejais drįsusi išstoti prieš Sov. Sąjungų, ras jėgų ir trecia
jam kartui, paaiškės artimiausiu laiku, po tris suvaitos trukusio svarstymo, 
po įvairių partijų pasisakymo, Suomijos delegacija šiandien sėdi Maskvoje, 
laukdama savo eiles... y ' ...

•• Tačiau ir Vakarai deda gražias kalbas į salį. Pradeda kalbėti įvykiai, 
kuriami taip pat greitai ir dažnai nelaukta kryptimi._ - • ■

Didžioj i Britanija, - P /r a n c ū z i j a ir B_e N e- 
1 u x kovo 12d. susitaria plačiausiam ekonominiam, socialiniam, kultūriniam, 
ir militariniam bendradarbiavimui. Formalus się penkių valstybių bendradar-
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biavimas ir pilna z"odžio prasme militarinė sąjunga pasirašoma kovo 17 d*
lą, pat naktį prezidentas Tyr u m ą h sako Kalbą bendram senato 

ir kongreso rūmą posėdį.Joje aiškiais žodžiais pasmerkiama Sov. S-gas gruobuo- 
niška politika Rytu ir Vidurio Europoje. Prezidentas pazada^vmsokiariopą pagal
bą dar laisvoms Vakarą Europos demokratijoms ją kovoje pries komunizmą, ‘kartu 
pareikšdamas, jog JAV—bėse būtinas karines prievolės įvedimas šiems įsiparei
gojimams vykdyti. Po šios kalbos JAV užsieniu politikoje isyysto ofenzyvą. Vi
siškai netikėtai paskelbiama, kad JAV prieš JTO nutarimą atšaukia savo nusi
statymą Pale st tonos padalijimo tarp žydą ir arabą, tuo pelnydama viso 
arabą pasaulio simpatijas.Priimamas pagali .u ir Marshall’10 planas ir papildo
mieji kreditai Turkijai bei Graikijai.

D. Britanija, Prancūzija ir JAV, Prancūzijos užs. reik, ministerial Bi- 
dault pasirašant muitą uniją su Italija, deklaruoja Triesto g ra- 
ži n i ra ą Italijai, kas savaime sukelia italą tautoje audrą simpa
tiją Vakarams, Kalbamą ir apie buvusią italą koloniją, 'pirmoj eilėj - Somali- 
jos’ir Eritrėjos, grąžinimą. "Triestas 194-8 m^— Dancigas 1^39" - Šitaip sutiko 
Triesto pareiškimą dalis pasaulio spaudos. Tačiau ne vien čia padėtis gali 
kiekvienu momentu sprogti.Nemažiau pavojinga situacija susidarė ir Berlyne, 
kur Sov. S-gos atstovai kovo 20 do apleido posėdį.,Lig šiol dar neaišku, ar 
tai jie padarė "visam laikui", ar tik laikinai. Tačiau Vakarą sąjungininką 
padėtis Berlyno kas kart vis netikresnė daros.

Šiuo meru visoje Vakarą Europoje pradėta prieškomunisti- 
n ė akcija, kuri kai kur/Skandinavijos valstybėse/ vedama tik morali
niais ginklais ir demokratinėm priemonėm,^kai kur gi imamasi.ir administraty- 
vią priemonių /Anglijoj/, kur komunistai šalinami iš valstybės saugumui svar
besni ą įstaigų bči postą. .

Bendrai 194-8 m. kovas neramus. Šiandien, tris metus pagyvenus taikoje, 
apie karą, turbūt, daugiau kalbama ir rašoma negu prieš 1939m. rugsėjį.

"P r a g i e d ruli am s" prenumeratą siąsti Cent r. V-bos iždininko 
adresu:

J. Leščinskas 
0/0 Ingfeldt ' - ,
Upplandsgatan 83, tr. 2, Stockholm.

"Pragiedrulią" prenumeratos gaina - IKr. vienam mėnesiui.

"TAUTOS FONDUI" įmokas siąsti, adresuojant per postgiro:
postgirokonto Nr 35 Oo 56
Litauiska Fbreningen i Sverige 
Vasterasgat. 7> tr. 1, 0/0 Fredriksson,S tockholm;

arba pašto perlaida -
Pr. Dūda

c/o Sohlberg
Kungsholmsgat. 4-0, tr.4-, Stockholm.
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