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P R A D Ė T T ? S I A N T ».. •

■ Prieš pustrečių mėty, pasirodė pirmasis "Pragiedrulių11 numeris. 
Šis - iš eilės jau dvidešimt aštuntasis - pasirodo po Ilgesnės per
traukos, kas ,-leidžia mums prisiminti kai kuriuos pasikeitimus, .į-vyku- 
sius tame laikątarpyje ^tie'k pačiuo-se "Pragiedruliuose^ tiek-bendrame 
Švedijoj- ir -kitur*-, esančių tremtinių gyvenime. Tenka is to ir kai ku
rias išvadas pasidaryti^-, •' ' - •

Pirmasis numeris. išėjo tuo metu, kai pagrindinė gausingiausioj i 
pastarojo karo tremtinių musė, susibūrusi Vakarų Vokietijoje, nuožmūs 
buvo, skiriama ne didžiulių atstumų, bet cenzūrų ir visokiausių pašto 
susisiekimo suvaržymų.Tuo metu ten,buvo- pats lietuviškosios tremties 
perįj-odikos žydėjimas; be spaustuvėse spausdinamų keliolikos savait
raščių, veik kiekviena didesnė stovykla turėjo savo atskirus periodi
nius' laikraštėlius, įvairiausiom priemonėm gaminamus.Tačiau tuo metu 
ši-gausi periodika mums buvo nepasiekiama, nes jų-tebuvo įmanomagau
ti laiškuose. ■ .. -•••' ' ? ■ ’ ■> - '• ' ' '

Po kiek laiko suvaržymai buvo panaikinti ir kiekvienas Švedijoje 
gyvenus be "didelio vargo ir-trukdymų galėjo 'skaityti Vokietijoje lei
džiamus laikraščius. Pakakdavo paprastai tik laiškų redakcijon para
šyta'. Reich smar-k ės kursą § buvo gerokai kritus-ir’atsilyginimo klausi
mas nebuvo, problema. Tačiau pernai pavasarį- pravedus valiutos refor
mų ne,tik atskiri DP^ bet ir jų lig tol finansiniai gana pajėgios kul
tūrinės ir kitos viešosios institucijos-formaliai tapo "nubuožintos? 
rytuos priimtu terminu išsireiškiant?.Kilo rimtas pavojus, "kad vigas 
kultūrinis gyvenimas, -o kartu-ir visa periodika-bus numarinta.Tdciau 
taip, neįvyko-, - teko’ tik labiau susi spausti g Pagrindiniai tremtinių 
laikraščiai Vokietijoje tebeeina lig šiol* tik sunkiai prieinami Šve
dijoje gyvenantiems deĮ prenumeratos susitvarkymo.

Tačiau suintensyvėjusi emigracija į užjūrio kraštus primyktinai 
įspėja, jog po kurio laiko-'visas tremtinių aktyvas išsikels uz vande
nynų. Su-jais kartu prahyks-ir lietuviškoji periodika Vakarų Vokie
tijoje. Regim,, kaip tremtinių pagrindinis kuĮturįnio judrumo židinys 
iš mūsų pasenės bėga;Vieton-jo stiprėja senieji židiniai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kuriasi nauji Kanadoje ar net tolimojoje Austra
lijoje. Tik mums, pasiliekantiems Švedijoje, jau nebe tas pat..; Kai 
laikraštis iš Vak. Vokietijos pasiekdavo Svedijų trecių dien, iš Ame
rikos jis keliauja-dvi - tris savaites, o kartais kelyje ir visai pra
žūva. . • - ‘ '•

< • -• 0- kas.įvyko tuo pat laikotarpiu pas mus? ’ ' ‘
liūs ištiko dvi bėdos. Pirmoji^jų - paskutiniu metu ypač .suinten

syvėjus bėgimas is Švedijos. Jį - sį traukimąsi tolyn į Vakarus dik
tuoja “pats -gyvenimas ir mes jokiu būdu nenorime agituoti uz-pasiliki
mų. ' '■ -j ' kiekvienam atsisveikinančiam Švedija,,'
.kurioje',:'prisxpazinkim, nebuvo ir nėra taip bloga^gyventį, du linkė- 
.-j i'mus. teturime: -sėkmės asmeniniam' gyvenime ir.nuoširdaus prisijungi
mo į surašiau lietuviškų -kolonijų. Tik sįais metais §u Švedija atsi
sveikino mažiausiai 50 lietuvių. Uūųų mažutė lietuviškoji kolonija, 
savo "žydėjimo" metu..vargiai.suskaičiusi lig -ŪOO narių, šiandien ne
daug kų^viršins?du šimtu.

Tačiau gražus būrelis dar. ir liękame. Ir iš pasiliekančių ne vie
nas esam pakėlus sparnus ir gaį dar siais metaįs atsirasime uz van
denynų. šiandieninio mūsų skaičiaus pakaktų mažam tautiniai atspariam 
vienetui sudaryti ir išsilaikyti bent mūsų 'kartos laikotarpyje* Tačiau 
susiduriame su'antra bėda; esame įssisklaidų po visų plačiųjų Svedijų 
mažomis grupelėmis ar net ir visiškai pavieniai.Skiria mus"šimtai, o 
kartais ir visas tūkstantis kilometrų, nepaimsi ir po darbo sėdus
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ant dviračio neaplankysi pažįstamą.Stambesnės mūsę kolonijos, kuriose 
būvo įmanoma vietinis.kultūriniai tautinis darbas,, kaip Eskilstunoje, 
Bodaforse, Lunde, stipriausiai nuo emigracijos nukentėjo, kai kur nepa- 
silikus nei vienam lietuviui ...Smarkiai praretėjo Stockholmo ir pasku
tiniu metu Hallstahammaros kolonijos. '

.Vienintelei lietuviu organizacijai Švedijoje - Lięjuvię Draugijai 
Švedijoje - darbo sąlygos labai ir labai pasunkej o.Ankščiau savo dar— 
bę vystyti^ gal ė j o pej skyrius didesnėse kolonijose# Šiandien, toms ko
lonijoms išnykus ar žymiai sumažėjus, praktiškai išnyko ir skyriai. 
Pasilikę nariai neretai net ir ryšį eu centru pasimetė. Vistik ir esa
mose sęlygoęe šiems metams išrinkta Centro Valdyba darbę nemano nutrauk 
ti. Ji“kviečia visus dar Švedijoje pasilikusius lietusius, kur įmanoma 

burtis draugėn-, tiesiog persikeliant į dar islikusius centre— 
įius, 0 kur tai padaryti neįmanoma, bent koresponduojant palaikyti rys 
sius su jais.

Šiose sęlygosg ir "Pragiedruliai” įgauna savg paskirtį - jie 
tampa moraliniu r^siu tiek tarp Švedijoje gyvenančiu,, tiek ir pla
čiame pasaulyje isslidusię lietuvię.Paskutiniam skyrių atstovę suva
žiavime, svarstant "Pragiedrulię" klausimę, pasireiske du skirtingi 
keliai: vienas ję - "pragiedrulius” sudazninti, duodant daugiau aktu
aliu žinię. Antras, griežtai priešingas pirmajam - nekreipti domės į 
daznumę, o dar labiau praplėsti kai kurięos lituanistinius skyrius. 
Pasirinkome antra^kelię - jį diktuoja pačios gyvenimo sąlygos.

Esame pasirįzę savo skaitytojus lankyti vienę kartę į įris mėne
sius. Tai ilgękaę laikotarpis, beiį jį manome kompensęoti pačius "Pra
giedrulius" i sklęsdami turinio atžvilgiu. Aktualios žinios tėra ak
tualiomis tik šiandienai, rytoj jos jau pasenę būna. Švedijoje gyvena
me dažnas jau nemęziau ketveri metai ir be abejo kiekvienas skaitome 
švediškus laikraščius, o is ję juk ir "pragiedruliai” savas aktualijas 
imtę. Vietoj situ aktualiją duosįme saviems gkaitytojams visę pirma 
musę pasiektęję laimėjimu pavyzdžius ir aprašymus kultūrinėj, visuomeni 
nėj ’ir tarptautinės politikos plotmėj. StenksimOs pagaį išgales infor
muoti ir apie padėtį pavergtoje Tėvynėje. Tikime, kad šis kelias nebus 
neteisingas.

Šis "Pragįedrulię" sęsiuvinys išeina gerokai pavėlavęs. Turėjo jis 
pasirodyt prieš pusantro mėnesio. . , Atsiprašydami savus
skaitytojus, prašome.iš to tik viena išvaoę tepadaryti: esamose sąly
gose ir sis darbas nėra.lengvas. Redakcinės kolegijos sudėtis kaišėsi 
nuolat nuo pat pirmojo numerio, tačiau visi jos nariai "Pragiedrulius" 
rasė tomis vakarę valandomis, kurios pasilikdavo nuo kasdieninio darbo 
Fabrike. įstaigoj ar kontoroj. Suprantama, kad norę nepakanka, o dar
bui ne kiekvieną vakarę sąlygos yra.

Vis tik esame pasirįze tesėti. Leisdami šį sęsiuvinį ir visus kitu 
tenorimu vieno: kiekvienas, versdamas puslapį po puslapio tepajunta 
bent maža dalele lietuviško gyvenimo pulso plakimo. To gyvenimo pulso, 
kuris, kokios.bebūtę gyvenimo sąlygos, . ' . . tebeplaka ir krauju
pasruvusioj Tėvynėj, ir mirtimi dvelkiančiam Sibire, ir tolimiausiose 
Vakarę Pasaulio dalyse, kur tik būrelis lietuvię susitelkė. •
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Kai atėjom buvo pavakarys* Gelsva saulė metė pluoštų spinduliu pro juos- 
•ki melsvo debesio plyšį į kelia.s_eiles žemų purvinai drėgnu pelėsių spalva 
ĮUdagytu barakėliu." Aplink juos kv.psojo keliolika, pažeme' išsiskleidusių pupe- 
,iu ir tamsiai žalsvi ėglių kupsteliai, ‘retai pabarstyti po neapmatoma, nuo^ 
južydusių šilojų rausvumu tvinstančių plynę. Sustojau ant aukšto plento kras- 
;o ir grogėjausi nuostabiu spalvų žaidimu, 'į kurį nesiderino nei purvini ba
nkeliai,' nei tarp' jų ant aukotų stiebų.plevėsuojančios vėliavos, nei žmonės, 
įurie vaikščiojo apie barakėlius', sėdinėjo ant suolelių ir dar labiau ta, ne- 
lųskambį didino. Staiga nusiurpstu, kaip priešligų. 'Turbūt, nė todėl, kad" 
fci.es akis ramiai plazda vėliavos, vaikšto savo žmones irmvisas tas mažas kai
lelis dvelkia ramumu, bet greičiausia, kad buvau toli pėsčias ėjęs, išvargęs 
Ir. dulkinas. ' ' . v

.Tada nebuvo gėda pėsčiam nueiti kelis simtus kilometrų, būti nesiprausu- 
jiam, nieko neturėti ir daug naktų išmiegoti pakelėj pasitaikančiose daržinė
je: ar nuo senumo pajuodavusiuose šiaudų kūgiuose.^Buvo labai smagu, kad-esi 
.aisvas ir gali eiti* kol surasi širdžiai artima žmogų. Ir tokių vyrų, -visko 
tetekusių ir nežinančių kur eiti, buvo pilni keliai..Jie visi buvo laimingi, 
iii'sitikę'kalbėjosi, lyg geri pažįstami, ir dalijosi viltimi greitai kur' nors 
ištikti 'tikrųjų pažįstamų ir artimųjų pėdsakus. Ir aš Štai stoviu priesjuos,. 
jažįstamus ir gal artimus, - ir mane nupurto šiurpas. Mano bendrakeleivis sė- j 
Ii ant akmens ir taip pat žiūri . į -slėnį. Jis' klaipėdietis, visų laikų tarda- 
’Us vokiečių kariuomenej,- laiku numetęs uniformų ir išvengęs karo belaisvio 
'.donos. B.et'ir jis pavargęs. Gal net labiau už mane, nes tuoj atsisėdo ir pa
sirėmė alkūnėmis ant kelių. Noriu paklausti, ar jo nenunurtė šiurpas, pažiū
rėjus į tų pilkų kaimelį, bet vėl susilaikau. į širdį iš kažin kur atėjo ne
atvirumas, .Vėl galvoju, 'kad tas atsitiko iš nuovargio^ ir valandėlę^stoviu ir 
zlausau savos kalbos žodžių, kurie, kaip smagūs paukščiai, pakylą is apačios, 
įtiekia lig plento, ir nutupia į mano ausis. Ne,. jie lyg maži vaikai, bėgų pa- 
iitikti pareinančio, seniai namie nebuvusio tėvo.. Ne visus juos ir suprantu, 
et jįė vistiek tokie pilni šilumos ir traukte traukia, savin.

'• —Einam, — pasakau draugui. .
' -Kažin ar čia man bus vietos? - atsako ir pakelia akis į^manę.

AŠ žinau, kų jis galvoja, bet man rodosi,kad jie ten apačioj visi taip 
aivoja, kaip aš. • ? ;.

I -Gali būt tilęrąs. čia jausies geriau, kaip kokioj apgriuvusioj daržinėj. 
I gal ir savųjų ar pažįstamų rasi.

—Bet tu galvoji era pasilikti?.-staiga .paklausia.
-Turbūt. Apskritai dabar .nieko.negalvoju. Aš-tik noriu-pabūti tarp savų, 

i paskum pamatysim. Einami .. . • - •
I. Mane-apėmė nekantrumaę panašus į prasidedančios ligos drebulį. . .. 
r -Osvaldaiį- -raginau.

Kai susitikome, jis man .pasakė ir payardę, • bet jų užmiršau ir tevatįinau 
fardu.'Tada dviem, kely.susitikusiems vyrams to visiškai pakabo. Dabar jis at-

i
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sikėlė nuo alnens, pasirųžė, .ii mudu nusileidome į pakalne. „

Aikštelėje, salia didelės palapinės vaikai neto sviedinį,. Jie šokauja 
juokiasi, bet musų nemato. Jie visiškai pasinėrę savo žaidime, nore taip no 
rėšiau kiekviena pašnekinti ir apkabinti, širdį pripildo toks keistas senti 
mentalus saldumas*, ir as noriu jiems šūktelėti, bet vėl susilaikau. Su sy
kiu pasidarau toks nedrąsus, kaip širdy pirmų kartę meiles virpuli, pajutęs.

Priešais ateina dvi mergaitės. Jos taip pat garsiai kalbasi ir smagiai 
juokiasi. Viena lygiai tokia pat, kaip mano jauniausioj i sesute. Ir plaukai 
svįesūs ir taip pat tamsiai mėlynu kaspinu perrišti: jis kaip didžiule petf 
liškė, ant jos*galvutės pasistojusi. Atrodo - žvalgosi.

-Sveikos, - pasakau. M „
Daugiau dar noriu pasakyti, bet žodžiai užspringsta gerkleje ir asaros 

stovi akyse. „ . , T ,
Mergaitės kilsteri galvutes, pasižiūri į mus ir nueina. Jos praeidamoe 

net pasitraukia į salį ir dar kartę akutėmis dębteli. Jų žvilgsny nematyti 
nei pasiilgimo, nei draugingumo. Mes joms visiškai svetimi.

'-Jos mūsų bijo, - pasako Osvaldas. . ' . .. .
Jaučiu, kad jis teisus, bet ka jis dėl to galvoja, nežinau ir klausai 

nenoriu. Tylėdamas einu tolyn, tyli ir jis. Mes dabar sutinkame daugiau zmc 
nių: ir vaikų, ir vyrų, ir moterų, bet jie nueina pro salį, įyg mudu beitume- 
iš nematomos medžiagos padaryti. As einu ir tyliu ir tik jaučiu salia^savęc 
Osvaldo žingsnius,- o taip nesenai mokėdavau prakalointi tokį„pat„klajonę,. 
sutikta .-kelyj e, ar šiaudų kūgyje, ar gyvulynėję, bet siems is pažiūros laiq 
viems, čia, vidury galo neturinčių silojynų, uzsimetusiems žmonėms zoązio 
rasti negalėjau; jie buvo ir Švarus, ir nedulkini, ir nuostabiai mokėjo ne
matyti. , , . .

Sustojom gale drobinės palapinės. Osvaldas lazdele krapštinėjo angįio ■ 
degėsiais grįsta taku, o aš galvojau kų prašnekinti ir kaip paprašyti nakvj 
nės, kurios seniai bebuvau prašęs: į trobų jau.niekąs musų neįsileisdavo, t 
pernakvoti kūgyje ar daržinėje, klausti nereikejo. 0 čia nebuvo matyti nei I 
kūgio, nei daržinės, čia gal buvo galima atsigulti kur į rausvų silojynų iijĮ 
nusnūsti. Bet ir tai tiktai gal... , -u

Staiga anapus aikštes pamačiau is vieno barako išeinantį ųukstų* daug | 
aukštesnį už visus kitus, ir labai plonų vyra, ir mano sixUis sokteleko. ! 
Dviejų tokių pasaulyje juk negalėjo būti. Tikrai nei Jis išėjo, pasižvalgė,| 
pabraukė ranka per aukštų praplikusį^ kaktų ir greitai eme eiti musų link, 
kumštelėjau Osvaldui į pašonę. „ į

-Geriausias mano bičiulis, - pasakiau ir „pajutau, kad sypsausi, beveik 
juokiuosi. 0, seniai bebuvau taip iŠ širdies sypsojęsis.

Jis aiškiai ateina čia. Apsivilkęs rusvais marškiniais. Puiki spalva:, 
nereikia kasdienę plauti ir niekada neatrodai perdaug apsileidęs. Bet kelne 
jo buvo plačios ir kažin ar kada nors lygintos ir plakėsi apie nuostabiai i 
gas ir plonas kojas, kaip palaidos įurės. Bet* Dieve, kaip daiktai iš tolo 
kitaip aįrodo. Jis jau netoli, ir as galiu aiškiai matyti veidą. Jis -visiš
kai nesišypso... Jis nesidžiaugia milijonų metų nematytų- bičiulį sutikęs. J 
net susiraukęs, vis braukia ranka aukštyn per praplikusių kaktų ’ir žiūrį vi 
siekai pro šalį. Ir jis gi nuostabiai moku nematyti, kaip-ir visi kiti čia | 

’toje rausvumu žydinčioje plynėje.
-Juozai! - sušukau,-kai jis.jau buvo bepraeinųs pro šalį.
Bičiulis stabterėjo. Valandėlę stovėjo kaip įkaltas ir žiūrėjo į mane, 

ęaskum ėmė juoktįs akys, paskum ir„visas„platus geras veidas. Ne, jis tebe- 
uvo tas pats mažų dienų Juozas.. As jau žinojau, kad jis nusikeiks plačiai, 

plačiai, paskum prieis ir apsikabins. Bet jis nieko nepasako, net lūpų ne
praveria, tik žengia į mane ir tiesiu rankų. Aš tebesisypsau, bet jo akyse 
-stovi usaros. Didelės. Jos nębeissilaiko ant blakstienų’ir krenta per besi-
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šypsančius veidus. Nebeišlaikau ir aš. Juntu, kad ir mano akys srūva. 
Mes apsikabiname ir valandėle stovime tylus, paskum jis staigiu judesiu 
atstumia mane. As turiu pakelti. galvą,, kad galėčiau matyti jo veidę ir 
akis. ; ' ■ r

-Apsiverkėm, Kęstai, kad tave kur paibelis į galulaukę nujotę, - • 
prašneko. - AŠ cinu, o tu stovi Šia viduryj stovyklos.Ir as nežinau, kad 
tu cialEinį. ir nieko nežinai, kad tavai Prakeiktas nezinojimasl

-Ir aš .nežinojau, - mėginu sakyti, bet jis nutraukia. Jis dabar 
kaip tekanti srovė. , . '

■ • —pina,.si. keliai, Kęstai. Kęstučiu tave mergaitės tegu vadina, o man 
tu Kęstas, .apibraiza, nuostabiausias berniukas, tul

Jis vėl mane apkabina ir spaudžiavprie savęs kaip moterį, nes aš 
mažas ir lengvas, o jis toks pat,; visiškai toks pat ilgasis Juozas,Mse
na s bičiulis apie kurį daug daug- sykię buvau pagalvojęs svetimo krašto 
keliais beklajodamas.

—Bet dabar atleis^. Nieko neklausk ir pats nieko nepasakok. Sveti
mais reikalais, ir aš lakstau. Eik tiesiai į ana baraką,, į pirmas duris 
po dešine. Ten rasi maniškes. Pasveikink jas. Gražiai, Kęstai. Jos vi
sos daug kentėjo, tik gal truputi, perdaug irzlios. Bet irzlus ir mes, ar 
ne? Nueiki Kol pasisveikinsi, ir^as-jau būsiu sugrįžęs.

Osvaldas stovėjo šalia, krapštinėjo lazdele anglię^degėsius, tar
pais pakeldavo akis į mudu ir nusišypsodavo. .Jis buvo užmirštas. Ir Juo- 
zas jo nepastebėjo, lyg čia su manim, būtę atėjęs ne žmogus. 0 jeigu is. 
tikręju būtę buvęs ne žmogus, bet šuo^ jis greičiausia: butu paplojęs jį 
per galvą ir paklausęs^ is kur tokį ištraukiau.

—Mano kelionės oiciulis, Osvaldas, - pasakiau. - Klaipėdietis, — 
.greitai pridėjau.

—Vistiek, - atsakė, — eikite abu. Moterys priims. Tik tu pasisakyk, 
kas esi. Jos tave pažįsta, kaip nuluptą. ,

pasakė ir nubėgo tarp žemę purvinę barakę, plasdėdamas plačiomis 
drumzlinos spalvos kelnėmis.

-Einam, - pasakiau Osvaldui. _
-Eik. - atsakė. - Aš kur nors kamputį ir pats susirasiu.
Ir as turėjau pasistengti, kad galėčiau tą visko mačiusį vyra nusi

vesti kartu. Supratau, kaip jam dabar sunku, ir norėdamas suraminti pa
sakiau: v

—Jie visi prakeiktai puikiai moka nepamatyti, žmogaus. . ■;
Osvaldas nusijuokė:
-Toks jau žmogus. Kai ieškai, kad pamatytę, jis nematokai.nori 

pasislėpti*: randa. Pasaulyje: milijonai džiaugusį ir tebegįdziaugią, kad 
‘ ju nepamatė,^Kad ieškąs žvilgsnis praslydo pro salį ir užkliuvo niuur. 
■ Bet-tu to nežinai. Žinau, supranti, bet tik^kaip formulę, kaip mokslą,' 
tik nejauti. Pajusti — reikia išgyventi-.

fijomejoer retais šilojais apaugusią aikštę ir kieti ju stiebeliai 
'kurčiai čežėjo aplink musę batus. Jo kalba man pasirodė keista ir aŠ tar- 
riau: '

-Ovtų? v v - ■ J .7 •.
.-AŠ,taip. As tž žinau... Bet apie tą,, pasikalbėsime kitą sykį. Jei- 

.gū čia pasiliksim, gal rytoj, arba vėliau... ‘ .
' .Mes buvome prie barako duru, ir aš įėjau pirmasis. ' ’ >
"-Ką;man reikės veikti7-koridoriuj jis dar paklausė.

AŠ tik patraukiau pečiais ir pasibeldžiau. Pats irgi nežinojau, ką 
veiksiu. (

-Pradėsi laukti, kad pamatytę,- atsakiau ir nusišypsojau; nusišyp
sojo ir jis. -

Viduj radome keturias moteriškes..Tarp dvieję loveliu ir staliuko 
vos-beliko vietos susitalpinti.' Manė jos tepažino‘tik iš laiškę ir iš
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Juozo pasakoj imu* o aš jas irgi tik tiek, ir jeigu^butumem susitikę kie
me, niekada nębuciąu pagalvojęs, kad tai jos. Ir is Juozo laiškę ir iš 
pasakojimę težinojau tik apie tris, vo čia buvo keturios.

įėjau ir valandėlę neradau žodžio. Mano akys klajojo nuo vyriausios, 
kuri turėjo būti motina, ligi jauniausios, apie kuria jis man, turbūt, .1 
turėjo priežasties nutylėti. Ji skyrėsi is ję vis^» 0 gal buvo atbėgusi 
iš kitos šeimynos. Ir motina ir abi vyresniosios buvo tamsiaplaukės, tam
siaakės ir apskritaveidės, o mažoji geltonplaukė, nepaprastai trapiu, be
veik permatomu veideliu.

—Ponas komendantas nesenai išėjo. Jis tuoj ateis, tamstos jo palau
kite koridoriuje, - prašneko vyresnioji duktė.

Pažiūrėjau jai tiesiai į akis ir nusisypsojau, o ji susiraukė, pa
traukė pečiais ir žvilgterėjo į metinę, lyg norėdama pasiskusti ruo įžū
liu svečiu, motina irgi rengėsi kę sakyti. Ji gal butę. skundusis^ kad 
jie priversti labai ankštai gyvenri ir kad nesubaigianti kįijentura be 
reikalo baigianti tampyti ję, nelaimingę. raoterę, nervus. Užuot vyrę su
siieškoję kur stovykloje ir 'tenai visus reikalus susitvarkę, jie čia ir 
čia. Bet ‘ji nespėjo praberti lupu, kai pasakiau:

-Nemaniau, .kad Birutė mane kada pro dūri s ^varytę.
Mergaitė vėl pasisuko į mane. Ir visos sužiuro, tik Birutė purtė 

galva. Ne, ji tokio neatsimenanti ir nežinanti, iš kur galėčiau jos var
dą žinoti. „ < .

-As žinau ir^daugiau. Ir ponią, Onę ir Juzytę, mazęję, kuri buvo 
. krikštyta pagal tėvę. 0 jūs Kęstę, tur but, .taip pat žinote.

« -Kęstasl - sušuko visos trys.
-Kęstas, akibraiža, kaip norite, y pridėjau.
Nespėjau susivokti, kaip toji pati Birute prišoko.ir pakibo ant 

lo. Ji išbučiavo veidus, o per ję verzėsi_jaunesnioji ir motina. Jos 
nuėmė kuprinę, nutempė milinę ir^ jeigu butę žinojusios, kad kelinta 
na tebesu nenusiavęs koję, butę sekusios ir tę nuauti.

Kai pakankamai susipažinome, tariau:
—0 čia mano kelionės bičiulis Osvaldas, — ir nustebau: jo kambaryje I 

nebebuvo. . ..... . .
išbėgusios mergaitės rado gatvėje ir tik tempte teapsitempe. y
Po valandėlės sėdėjome prie stalelio ir buvome laimingi, bent as bu

vau toks, nes nereikėjo nieko pasakoti. Visę laikę kalbėjo moterys. Jos 
pirma turėjo išpasakoti., kę kuri žinanti apie mane, kę iskentėjusios per 
karę ir kaip patekusios į tas plynes. Bekalbant atsirado geros tikros ka
vos ir užkandos.

Tik geltonplaukė mergaitė nieko nekalbėjo. Ji susirietę vienos lovos 
kojūgaly ir didelėmis mėlynomis akimis žiūrėjo į mane. Man tarpais pasi
rodydavo, lyg tę veideli būčiau kur matęs, lyg bučiau į tas akis kur žiū
rėjęs, ir vėl viskas apsitraukdavo lyg rūku.įkaitais ir moterę kalbos nu
eidavo pro šalį,, o aš norėdavau paklausti, iš kur toji mažytė, bet mote
rys tuo tarpu vėl pagaudavo mano .dėmesio siūlę, ir as nenorėjau ję per-

’ traukti.
Netrukus grįžo ir Juozas. Jis buvo susirūpinęs ir^susinervinęs. Sto

vykla jau esanti seniai pilna, bet vis atvyksta nauji žmonės. Nebėsę vie
tos nei kur padėti, nei kur pęguldyti.

-Tas prakeiktas plentas čia' viską gadina. Pamato įskeltas vėliavas, -1-------------- „4.. ---u-— nebebūtu. Reikes atsistoti pap-
j. -"7J’7 i, tolyn-paplakti.

Jis ir visus tęos negražius žodžius'pabėrė su tokiu lengvu šypsniu, 
kad aš valandėlę nežinojau kę.sakytį. Paskui tariau: •

■ -Greitai is-ijūsę. savęję pasiilgimas išgaravo.
" ' Jis išplėtė akis. w z

—Is musę taip, tik ne iš manęs, brolau. įmanyčiau, visus į krūvę

. rTas,prakeiktas plc-,._r.i— ■ v-r-A o—4. - - tuoj .ir čia, lyg pasaulyje kitur vietos nebebūtu, 
lentoj su botagu ir kiekvieną, bebandantį sustot:
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sukraučiau; bet pašnekėk sujtais, kurie jau kiek anksčiau įšoko ir pato
gesnį kampę užėmė. Susirietė ir pasisiausė. Kaip ežiail Mes tik žmonės, 
Keptai, nieko nepadarysi.

-Tai gal ir manęs bus perdaug?-tuo pačiu tonu paklausiau.
-Žinoma, kad perdaug. Tik ne man. Tave rasiu kur padėti. Ir tavo 

Osvaldę. ęėl.to nesibaūkstink. Kebus kitur, vidury kiemo palapinę pasta
tysiu, ’tyčia vidury tako, tegu kitur prasimina. Tu manęs nesuprask klai
dingai, bet as kartais supykstu ir darausi brutalus. Bet si naktis tai 
man tikrai problema. Tenai atvyko visas būrys, tai liepiau paguldyti mo
kykloj ant mory. 0 judu reikės paguldyti Čia į lovas. Mergaites galės 
gulti kartu su mumis.

-Tai kur jūs galit? - paklausiau.
-Mes? Čia pat. Ant grindy..
Ir pamatęs, kad. as žvalgausi, kur Čia gaišty jie tilpti, paaiškino:
-Stalę į koridoriy išnesam.^
Dabar man buvo aišku. Bet as taip sutikti negalėjau.
-Dėl mūšy būk ramus, =• tariau. - Mūšy jau ne tiek_nakty niekas ne

klausė, kur nakvosim. Dabar vasara, ir neatrodo, kad buty lietaus. Ir 
apskritai, aš nebegaliu įsivaizduoti, kaip atrodo lovoj miegoti. Seniai 
jau tas buvo. Jeigu būtu, kur seny šiaudy kūgis, mums daugiau nieko ne- 

. reikėty: įlįstumėm ir.is^miegotumem, kaip karaliai.
Moterys susijuokė is mano entuziazmo, o Juozas .tylėjo ir braukė 

ranka per kaktę aukštyn, šiąudū kūgio jis tai neturėjo. Jeigu mes to no
rėję, reikėję užeiti į jo tėviškę. Tenai būtumėm galėję rasti ne tiky 
šiaudy kūgį,"bet ir pilnę galę kvapaus šieno, žinoma, jeigu toji darži
nė iš viso ’dar tebestovinti ir jeigu buvę kas ję prikrauna. Bet jis ma
nęs, kad dar jam pavyksią rasti keletę mory, ir jeigu tik mudu nebijosię 
ant j y gulėti. ? „

-Žinai, nors ir pačiam velniui ant nugaros, - atsakiau. - As seniau 
neįsivaizduodavau, kaio.galima būty g ultį į nežinomo žmogaus gulėtę 
lovę,. o kai reikėjo gule ui griovy baisiam saity^ pats esu rinkęs nuo la- 
vony antklodes, susisukęs į jas ir ramiausiai išmiegojęs. Todėl va esu 
dar su visomis rankomis ir kojomis, ię, manau, jie ant manęs irgi nepyks
ta, kad viena naktį pliki dėl manęs.išmiegojo. Rytę, toliau eidamas, vėl 
apklosciau, fr, roaos, jie dėl to nė vieno veido raumenėlio nepajudino.

Mergaitės nusipurtė.^
-Nepąmanykite, kad as baisus žmogus, -tariau. - Nuo numirėlio kai

mynystės žmogus baisesnis^nepasidaro. . . v
-Gerai, Kęstai, - nežinia kam patvirtinamai pasakė.Juozas ir ištie

sė savo placię’ranka. Po valandėlės išeinu, o po valandėlės ir vėl būsiu. 
Ir nakvynė jums busf

Jis žengė prie dury ir tarpdury.kaktomuša susitiko moterį. Pirma 
apsikabino juodu, o paskum ji is eilės su visomis moterimis. Juozas tuo 
tarpu pasakė: *. ■ ' •

-Tai ir aš su jumis ant mory, ir išėjo pro dūrisi ■
Naujoji moteris buvo artima .Juozo žmonos giminaite,^ir jodvi turė

jo marias ko pasakotis. Mudu su Osvaldu pasilikome lyg užmiršti.
-Kas yra tie morai? - paklausėj is manę.
Ėmiau aiškinti, kad mūšy bažnyčioj šventoriuje stovėdavo grubaus 

darbo, nedažyto medžio neštuvai, ant kuriy padėdavo karstę, kad būty pa
togiau įnešti į bažnyčia. 0 jeigu mirdavo neturtingas ir negalėdavo užsi
mokėti už katafalko pastatymę,. tai karstas ir bažnyčioje prastovėdavo^ 
ant' mory. Kiti tokie pat stovėdavo kapinėse. Ant jy karstę patogiau bū
davo įnešti į kapiniy kalnę. Paima būdavo keturi vyrai, o jeigu beda, 
tai ir dviejy pakanka. . ' v .

-Tai verčiau jau gulėti .tiesiai ant grindy, - pareiškė Osvaldas.
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Vyresnioji mergaitė visą laiką mano pasakojimo klausėt Bahar ji nu

sijuok e • , ... . . . . f, .
—Ne, čia ne tokie, — pasakė*— Čia paprasti sanitariniai neštuvai, 

tik tėtis juos norais paaminė, taip dabar ir visi juos čia vadina.
iš pradžių stovyklos ambulatorijoj jų buvę labai daug, bet žmones 

išgaudė į lovų vietą, Dabar belikę tik keletas, .tai^ambulator!jos'ear— 
gaa slapčia išnuomojęs pasigulėti. Vienai nakčiai uz vienus imąs po ci
garete. lik ji abejojanti, ar- tokiu vėlyvu laiku bepavyksią gauti. Ne- 

• bent dsą kaip komendantui gal dar ir atsirasią. _ Q
Mums buvo nuostabu, kad komendantui irgi reikia is ambulatorijos 

sargo už cigaretes slapta nuomuoti•morus, bet mergaite paaiškino, kad 
jis nenorįs su nieku pyktis.. • „

Valandėlei pritrūkom kalbos, ir as išgirdau, kad motina savo gimi
naitei vėl pasakoja išgyvenimus ir kančias. Tuos pačius, kuriuos buvo 
pradėjusi pasakoti mums ir kuriuos, turbūt, Jau daug sykių pasakojo vi- 
siems kitieks. Atsirėmiau į sieną, tyliai sėdėjau, laukiau^draugo, vi
siškai be dėmesio klausydamas svetimų vargų ir galvoj nejučiom kilo min 
tis, kad žmonėms širdyse kažin kas nutrūko. Jau nemaža dienų prabėgo 
nuo paskutiniųjų sukrėtimu, ir žmonės kalba apie taiką^ir ramybę, bet 
nė vienas neklausia, ką esu as išgyvenęs# Net ir toji seimą, taip arti
ma mano Širdžiai, anie tą nė per pusę lūpų neprasitarė, nors joje atsi
radau dar gerokai prieš saulėlaidą, o dabar buvo jau visiškai tamsu. 
Maniau, kad po to karo pasiiįgsime vienas kito, o pasiilgome tik susi
domėjimo, bet ne žmogaus, kiekvienas staiga tapome pastoviu tašku, apie 
kurį turi suktis viskas. w ■>

palengva mano ausy visiškai nebesieke traškus bičiulio žmonos žo
džiai. Aš kūriau .nauja, pasaulį, naują visuomenę, apie kurios kiekvieną 
narį visi kiti bėgu, kaip smulkios planetos ir skendau į nuostabų cha
osą. „ „ . .

r -Ko gi juokies, Kęstai? - išgirdau baisa, ir ispleciau akis: prie
šais stovėjo Juozaę, vienos rankos pirštų galus į kelnių kišenę susi
kišęs, o antrą plačiai atmetęs į salį. J

-Ko gi juokies? -.pakartojo. - Ar kad moterys žliumbia?
Pasukau galvą į jas. Ir bičiulio žmona, ir viešnia buvo apsiverku

sios, 6 dukterų akyse taip pat žibėjo ašaros. Mano naujosios visuomenės 
sąvoka staiga susvyravo, ir aš pasijutau prieš tas ašarojančias akis 
labai nejaukiai. Bet mane.gelbėjo Juozas. Jis ragino skubėti, nes mo
ral jau nunešti mokyklon, ir kas nors galįs ateiti ir, nieko nesiklau
sęs, užgulti. Tada būsiu tik nereikalingo nemalonumo. šiandien žmonas 
esą kaip anų laikų kolonistai: atėjo, padėjo pėda,, ir nemėgink jo is 
toš vietos pajudinti.

_• ..•■šeimininkė tuoj pašoko ir paėmė nuo lovų tris apklotus: du margus 
ir vienų pilką. Marguosius ištiesė mudviem su Osvaldu, o pilkąjį vyrui. 
Šitie apklotai, turbūt, ir buvo geriausia, ką jie dar/turėjo, nes Iovoe 
.paliko apklotos pilkais ir nudėvėtais. Mudu j’ę nepaėmėm. Mes taip pat 
turėjom savo pilkus, grubius ir nudėvėtus. Juos ir pasiėmėm, o margie
ji pasiliko persverti ant lovos galo.

-Atleiskite, ponios, - išeidamas atsiprašiau, - kai tamstos savo 
vargus pasakojote, aš buvau išsiblaškęs.

. . * Jos pažiūrėjo į mano nustebusiomis akimis.ir nieko nesurado atsa
kyti. •'•Jos-mane irgi buvo užmiiŠusios, ir aš vėl turėjau nusišypsoti.

Lauke‘buvo visiškai tamsu. Dangų aptraukę tamsūs debesys, o iš ši- 
,lojynų pūtė-drėgnas šaltas vėjas.

-Atšalo, - trumpai pratarė Juozas ir paėmė mus ųž parankių. - Rei- 
.kėjo anuos apklotus paimti. 0 dabar žiūrėkite,' kad nosių kur nenusibro: 
dintumėt.
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Greitai vedė pasivingiuodamas tarp tamsių ‘baraku. Gimnazija "buvo 

toli, pačiam stovyklos pakrašty, įsprausta tarp kelių pušaičių ir į tu- 
j jas panašių kadugių. . .

—Nebebuvo kur vaikų bedėti, tai patys pasistatėme, — paaiškino į 
vidų vesdamas, - o dabar jau daug kas norėtų paimti butams.

’Jis dar aiškino apie sugaištus mokslo metus^ir apie reikalu pavyti 
praleistų laikų ir kartu grabinėjosi tamsiuose užkaboriuose, ieškoda
mas kelio, o mudu susikibę grabinėj ome jį. Truko valandėlė laiko, kol 
surado duris ir įvedė į kambarį, kurio priešingoj sienoj dūlavo langai. 
Apgraibė pasieny sustatytus neštuvus ir pasakė: v

-Nepalaikykite už pikta, kad taip tepriimu. Labai norėčiau pagul
dyti tokiuose pataluose, kad ir karaliui atrodytų per minkšti. Bet.kų 
padarysi: žmogus dūri, kuom turi.Manau, kad ant.bitų morų dar nė vie
nas .negyvėlis nėra gulėjęs. 0 jeigu keli ir gulėjo, tai tik vokiečiai, 
o jie dabar,karų kų^tik prakišę,vdar visko bijo, ir jūsų gazdinti tik
rai neateis.Be to, čia gulėsiu’aš pats ir, rodos, dar keletas, nors 
jie dabar tyli, lyg burnas vandens būtų prisisėmę. Tegul sau ir tyli, 
bet vaiduokliams pasirodžius vistiek drąsiau bus. Miegokite irgi kiek 
tilps. Nežiūrėkite, kad aš kelsiu anksti, bet jūs miegokite. Pusryčių 
nepramiegosite; kada atsieisite, tada gausite. v

Jam bekalbant, apsigraibiau ir atsisėdau ant žemų metalinių neš
tuvų. .Jie anaiptol nebuvo net panašūs į anuos, kurines daug mano para
pijiečių iškeliavo: anie buvo daug aukštesni, sunkesni ir.pilni misti
kos^ lyg kiekvienas stengtųsi dar iš kapo sugrįžti, atsisėsti ant jų 
po snaranciomis šventoriaus liepomis ir pasikalbėti su kaimynu apie 
praėjusius gerus'žemės laikus. Bet aš ir ant jų bučiau.galėjęs ramiau
siai miegoti, o šitie tebuvo kaip senai pasiilgta lova. Nusirengiau,, 
švarkų susilankstęs pasidėjau po galva ir atsiguliau, bet po valandė
lės pajutau iš apačios srovenančių vėsumų. Apsiverčiau ant šono. Netrū
kus ir įis ėmė justi tų pačių vėsių srovų, o ir nugara niekaip nebeno
rėjo sušilti.

Lauke ūž& vėjas. Tarpais stiprus gūsiai taip paspausdavo sienų, 
kad vėsus dvelkimas nueidavo per kambarį ir paliesdavo ir veidų, ir 
rankas. Ji s pūtė pro kiaurus pamatus ir per grindų plyšius kilo aukšy 
tyn šaltas, šviežus ir gaivus. Juozas, sakydamas, kad be^reikalo nee- 
mėm anų apklotų, .žinojo, kų sako. Čia buvo blogiau negu šiauduose. Te
nai iš apačios vėjai nepūte. Kartais būdavo drėgni, bet įšilę nebeat
šaldavo ir šildydavo kaip kompresas. 0 Čia traukė ir traukė, ir niekaip 
nebuvo galima sušilti.

Kitame pasienyje irgi kažinkas apsivertė. Ankščiau pro vėjo uza-
■ vimų nė mažiausio snarpavimo nebuvau išgirdės, nors keliais atvejais 

ir gerai įtempęs ausis klausiau. Juozas su Osvaldu irgi lyg skęste į 
tamsumų nuskendo.

Valandėle buvo visiškai tylu^ tik aš vienas brazdėjau stengdama - 
• sis apsikamšyti, kad kaip nors■sušilčiau. Be to, ir nežmoniškai nepa

togu buvo gulėti: staiga pakeltas galvūgalis nemaloniai spaudė ir lau
žė aukštyn galvų, kojos netilpo ant įtiestos drobės ir, kiek išsitie
sus, galai kabojo laisvi ir šalo, o susiriesti nebuvo kur, neštuvai 
buvo neišpasakytai siauručiai: atsigulus aukštielninkam nebebuvo kur 
rankų padėti. Jos sviro į šonus ir krito žemyn, kaip pagaliai.

Žmogus kitam pasieny irgi nerimo. Jis ėmė net dažniau vartytis, 
negu aš, ir ant galo prašneko. :

-Žinote, kad tų morų prakeiktai bloga konstrukcija../6iaii.amzina- 
| ' jai taikai pagerbti, reikėtų pirmiausia juos patobulinti* Tam reika

lui galėtų sušaukti net visų didžiųjų konferencijų.
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Jo balsas buvo žemas, bet sodrus, ir per tamsę nuskambę j o 5 su žo

džiais neaptariamu smagumo atspalviu. •
Dar toliau pasieny kažin kas susijuokė ir pridėjo:
-Lavonui, • man rocps, yistiek, o sužeistam daug geriau, kad gulėda

mas gali apgvarstyti sios žemės gerybię menkumę, ' •
■ . -Bet as, po velniu, nei lavonas, nei sužeistas, tai uz kiėni nuo
dėmes turėčiau čia gulėti ir apsvarstinėti, - atsikirto pirmasis. - 0 
pagaliau ir numirėlię reikėtų pasigailėti. Argi jie, kol- gyvęnimę^nu-

• gyveno ir numirė, nieko geresnio nebenusipelne, kaip tik šalčio iš apa- 
cios?Argi jie per gyvenimą ne gana privargo, kad paskutinė akimirka dar 
.apkartinama? Ar negeriau būtę apačia, išklojus vovery kailiukais, kad

’•‘nugara nesaltę, daryti kiek platesnius, kad prireikus galėtu susiries
ti, ilgesnius, kad išsitiesus kojįę galai žemyn nesvirtę, galvūgalį že
miau nuleisti ir minkštai prikimšti.»< .. . ■ , ' a

-D&l ilgumo, turbūt, daugiausia- teisės kalbėti turėčiau as, — at
siliepė Juozas. '

- Kodėl? ■ • ■ •
-Mano kojos tik ligi keliu tetelpa*
-Tai pasirodo ir jūsę tokie pat, kaip .mano, - neiškenčiau neatsi

liepęs. " ?
- 0 ka, ar pats manęisi geresniu nusipelnęs? Va mano bičiulis kai

linius įsioiesė, tai jaučiasi, kaip danguje ir tyli-, kaip numirėlis.
-Bet, man rodos, jis butę laimingesnis, jei tuos kailinius butę 

tiesiai ant grindę pasitiesęs,’ - įsikišo ir Osvaldas.
Dabar pradėjom šnekėti vienas per kitę, o kai .šneki ir šalčio ne 

■taip j aut i." Kalba vis sukasi apie^morus ir kas galėjo ant ję gulėti.
-0 vis dėl to negera, kad nežymimas ant-.ję gulejusię nūmirėliu 

skaičius, - pasakė Juozas. - Kiekvieną negyvėlį nuėmę, galetę^ant koje
les užtepti ratuku panašiai, kaip vokiečiai tepdavo ant prie siektjiv.i- 
nię patrankę vamzdzię. Tada bent žinotum, kiek turi numirėlię pagulęs.

-Žinote, vyrai, morę nepajuokite, - atsiliepė lygus^ramus balsas 
visiškai iš kito kampo, kuris ligi šiol atrodė, lyg visiškai tuščias 
būtę. .t- iš viso nieko nereikėtą pajuokti, kas turi bent kokio ryšio su 
mirusiais. Mirtis yra dięelė paslaptis ir pajuokiama....

- Argi? - beveik sušuko sodrusis bosas. - Jeigu taip būtę, tai'
aŠ ko gera rytoj galiu nuo ję gyvas nebepakilti, Nebent ant mariiskię 
nebutę dar nė vieno negulėta.'.. .

-Už tat ir nesijuok, kad nebūtum pirmasis! - pertarė Juozas.
-Eik, eik negęsdinęs. Man ir be paties gąsdinimo nugarę šiurpas^ 

•varsto, - nusiminęs kalbėjo storabalsis, bet jo nusiminime sokinėte šo
kinėjo smagus^juoko sprągtukėliai.

-Blogas ženklas, vėsti jau pradedi.,.
-Vis dėl to būtę gera, .kad nesijuoktumės, - ramusis balsas nutrau- 

-•kė bępradedantį-įsismaginti Juozę. - Ar jum neatrodo, kad karoiiįjaudin
tas žmogus pamėtė vertybię saika. Kasdiena girdžiu viskę jaukiant į

• kjuvę. Bet' ar žmogus dėl to kaltas. Jis tiek daug šiurpulingę momentę 
išgyveno,. kad dabar^sunku berasti tokį, kuris gilesnį įspūdį padarytę. 
As gi .mačiau, kaip žmonės juokėsi aplinkui .bomboms srogstant, kodėl . 
šiandien .jiems nesisaipyti is tokię paprastę daiiktę, kaip meilė, tikė
jimas, -apeigos ar paprastas numirėlis. As nenoriu sakyti, kad pagarba 
amžinoms vertybėms butę iš musę sielos iškykusi,’■ ję tik aptraukė nuoti- 
kię rūkas, ir mes nebeskįriam vertybių -ir nebetekome nuovokos. Mes te
besame .apkvaišę. Mes ir čia įsivelėti į morug. Jeigu nenorėtumėte miego, 
ąš galėčiau net atsitikimę-papasakoti.;-Ne is karo, ne, bet is anę gra- 
žię laikę, kai niekas nė 'sapne'.nesapnavo, kad gali ateiti tokie laikai? 
kaip dabar, ir širdys jautresnės buvo.
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-Prašau, bus labai malonu, - atsiliepe storabalsis, nepamesdamas 
iš balso tik ausim tcpagaunamų humoro kibirkštėlių. - Beklausant vis 
lengviau bus užmigti, negu bešųlant.

-Gal naujai atėjusiems trukdysiu?
-0 nei - pasiskubinau uz visus atsakyti. -Mes irgi pradedam dan- 

cio ant dančio nebesudėti.

-o-o—o—o—o—o—o—

o
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Vienu laivu iš Europos grižo Amerikos kareivis.tjo ketvir
tieji metai po karo užbaigos,ir kad jis buvo vienintelis sūnus žy- - 
maus Žmogaus-jo ieškojo visur ir ilgai,kol pagaliau surado giliausia
me užkampyje,buvusioje priešo žemėje-ir dabar jis plaukė namo.

Taip,dėl to,kad jo tėvas buvo garsus politikos vyras,daugy
bė žmonių,ištisos minios,susirinko laukti jo atplaukiančio,ir jų 
širdys drebėjo iš kilnaus susijaudinimo,kai laivo laipteliais i savo 
gimt jį Amerikos žeme įžengė jis. Jį nešė gražiame ir patvariame karste, 
ir jį dengė žvaigždėta vėliava, ir vežimas,kuris jo laukė,buvo pilnas 
gėlių.Tačiau tėvas, išbąląs ir sukąstais dantimis, galvojo , jog norėtų 
pasitikti sūnų apdriskusį,stumdomą ir paskutinį,bet gyvą.Ir nors jis 
tylėjo-savo viduje jis girdėjo dūsavimą,ir jis nežinojo,ar tai jo pa
ties- neparodytos ašaros,ar šalia stovi moteris,kuri buvo pagimdžiusi 
jų vienintelį veiką,ir pati dėl to mirusi.

Žmogus tylėjo šaltai ir išdidžiai,kai jo sūnus buvo veža
mas į puošnią koplyčią,ir jis galvojo apie aprašymus jam nežinomų 
kraštų ūkininkus,kurie savo brangiausius mirusius tris naktis laiko 
namuose.Jie apgieda ir apveikia'juos su kaimynais,patys jie nuprausia 
ir apvelka lavoną,jie žiūri it savo negyvųjų veidus iki paskutinio 
atsiskyrimo ir ant savo pečių atneša iki duobės,kol juos paima žemė, 
kuri yra jiems tokia artima,kaip- to paties kraujo giminė.Taip yra ap
rašyta.

Ach,mano sūnau-galvoja didelis valstybės vyras-jeigu mes gy
ventume tokiame paprastame krašte,aš pats nusinesčiau tave į namus ir 
žiūrėčiau į tavo veidą,ir niekas nesistebėtų,ar aš moku kantriai ir 
iškilmingai kentėti.

Tačiau dabar jis atsimena,jog yra praėją ne vieneri metai- 
šimtai dienų ir naktų yra sugulą ant jo vaiko kapo,kežinkame, ir tai, 
kas yra šiame puošniame karste-yra puvėsiais dvelkią kaulai.Jis atsi
mena tai,bet mintysenegali priimti tokio savo vaiko pavidalo,ne,jis 
žiūri į karstą,kaip į vygą,ir kaip į vežimėlį,jis mato tai,kaip kėdą 
ir mokyklos suolą,ir visą laiką regi šypseną ir greitus judesius 
švelnaus sveiko kūno .Tačiau,kaip jis nori prisiminti sūnaus veidą- 
ateina teisybė ir uždengia jį tamsa,ir tuomet jis pajunta,jog kiekvie
na žmogaus širdys yra pavesta beviltiškumui.Ir skausmas pradeda augti 
vis greičiau,ir tyli baimė apima jį,kai jis pagalvoja, jog tik dabar 
yra numarinęs savo vaiką,nes tie ieškojimų metai,nors buvo ieškoma 
tik palaidojimo vietos-turėjo viltį,kuri nūnai- pavirto žemėmis,kaip 
lavono dulkės.Savo liūdesyje jis ėmė darytis nekantrus ir piktas,ir 
laukė,kada išsiskirsrys prietelįaį ir pašaliniai,nes jam atrodė,jog 
kiekvienas svetimas žmogus užstoja jam sūnų,lyg vėĮ perkelia jį į 
aną žemą,kurioje žuvo ir gulėjo.

Aš noriu būti vienas-maldauja ir šaukia jis savo viduje,ir 
kai pagaliau tai įvyksta,jo mintys numeta nuo savers visą susivaldymą 
jos kalba ir dejuoja,nors lūpos lieka nebylės ir akys sausos.Jos dega,
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j am,rodosi,kad jo žvilgsniai liepsnoja ir gali kiaurai pradeginti ši
tą tamsia metalu kaustytą dėžą,kuri gėlių žydėjime ir žvakių švytra- 
vime atrodo.daiktas,neturįs savyje jokios grėsmės.

Jis nedrąsiai apkabina,ir jo mintys šaukia:Aš 
aa->ka(i taip galima mylėti,mano berniuk'.Rodos, aš esu motina, 

gimdžiusi tave,ir tėvas,kuris didžiuojasi pirygimiu ir vienturčiu.Aš 
dažnai galvojau apie tave gyvą,bet apie mirusi—nuolatos. Aš pažįstu 

t°3 šalies,kur tu kritai,geriau negu gimtojo mano miesto'’ vietas, 
. išmokau visų mušiu vietoves,nes visur tu galėjai būti,visur galėjai 

atsigulti į kapą.0,mano vaike,tu esi sugrįže*s! Bet ar tai tu?
„ Žmogus staigiai atsitraukia,ir siaubas sukausto ji:-Gal būt

83 fa3, ir ^man. atvežė svetimą skeletą,kad nuramintų mano il
gesį? Ir tu,kuri aš atidaviau už laisvą,teguli svetur, šalty je ir drė
gmė, je? . Kokią auka mes esame padare,mes,kuriu šalies niekas neišdrįstų 
užpulti, ir mes galėjome mėgoti ramūs ir saugūs-tačiau mes atidavėm sa
vo kraują kitiems,kaip gyvybe* mirštančiam.O,kai aš galvoju apie šios, 
aukos didumą-aš didžiuojuos,kad tu mirei-vistiek,ar tu esi čia,ar tu 
esi kitur ir niekuomet negrįši.

Dabar jis pastebėjo,kad vienas vainikas ėmė slinkti i šoną 
ir pagslvojozAš neatsargiai buvau palietėms jo gėles—ir jis ištiesė 
ranką,kad pakeltų jas,tačiau jos krito viena po kitos,krito nuo karsto, 
ir taip linksmai,tarytum patsai pavasaris būtų svaide*s jas iš pilno 
glėbio.Ir ūmai pakilo karsto viršus.Jis pakilo labai lengvai,ir išgąs
tis apėmė žmogų taip, jog jis stovėjo vietoje ir tiktai žiūrėjo.

Ach,kokios jaunos rankos kėlė šitą sunkų atvožą,kokios sti
prios rankos! Ir jis pamatė savo sūnų,liekną ir aukštac regėjo jį prieš 
save,Ne,jaunuolis nebuvo nė kiek išbąląs,ir jeigu kairiame smilkinyje 
nežymėtų mažytė kulkos vieta, jeigu nebūtų apsivilkus karišką drabužį- 
sakyturn,jie abu ką tik yra atėję* iš namų.

-Aš matau,-sako jis švelniai,-aš rr.atau,kaip galima mylėti, 
tėve.Ir dabar-aš-lygiai kaip ir tu didžiuojuosi savo kraštu,kuris 
mus paaukojo,kad išgelbėtų silpnus,kurie neįstengia atsilyginti nei 
turtu,nei galinga draugyste.Juk tie taikos metai yra laimingesni už 
vienas kitą-mes tą turėjome jausti po žeme,jeigu ji nebūtų taip labai 
slėgusi.Bet užtat jūs,likusieji,regėjote,kaip buvo teisingai atstaty
tos sienos,ir kiekviena neteisybė tapo išjuokta ir sutramdyta.0,kaip 
turėjo būti gražu regėti milijonus grįžtančiųjų į namus,kurie buvo 
atiimti iš jų ir dabar vėl jiems grąžinti. Juk mes buvome išėją nuga
lėti užpuolikus ir padarėm tai,ir dabar nebėra pavergto,benamio,ištremto 
ir uždaryto kalė jimuose,ar gi ne?

-Aš turėjau draugą, tėve. Su juo mes valgėm ir kovėmės greta, 
ir.su juo gulėjau tuose pačiuose kapuose.Mes esame žengą šalimais sun
ku kelią ir visaip padėję vienas kitam. Ilgas karo dienas mes kalbėjo
mės, aš mačiau jo akis,aš regėjau jo širdį ir tada aš žino jau,kodėl 
mes palikome namus,kodėl ant mūsų vėliavų yra išrašyta teisybė.Darbi
ninkas yra jo tėvas,ir toksai žilas kaip tu.O jo motina ir brolis bu
vo.’ išvykę* į svečius, į savo tėvų žeme-mažą ir labai jų mylimą.0, aš iš
mokau jo tėvynės vardą,jis taip dažnai yra kartojus jį:LIETUVA.Taip, 
tenai atrado karas mano draugo motiną ir brolį,ir jie nesuspėjo saugiai 
grįžti.Ir kuomet atėjo bolševikai,per klastą ir per jėgą pasigrobą 
kraštą,mano draugo brolis buvo išvežtas į svetimą tolimą šiaure*,ir 
šimtai tūkstančiai jo tautiečių nebesugrįžo iš kalėjimų.Ar tu šitai 
žinojai,tėve?Ar mes buvome apie tai galvoją?

Koksai išblyskąs buvo mano draugas iš sielvarto,kai rusai 
buvo paskelbti musų ginklo broliais.Ištikrujų,tėve,argi to reikėjo?
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Aš nežinau,ar gali riteris eiti su. plėšiku nubausti kitę plėšiką? 
Bet.dabar viskas.yra praėję,jūs esate atidengę melo uždangą,ir visi 
pažino jį,Jus privertėt atitaisyti skriaudas,jūs atvėtėt vartus iš 
speigų šalies ir iš sauros kraštų sugrįžti,ir tremtiniai susirinko iš 
visur po savo stogais.Ir mano draugo motina atsivežė savo jaunąjį 
grįžusį^sūnų pas tėvą,kad visi drauge apraudotų tą,kuris ėjo Dievo 
keliu, užmokė damas savo krauju už krašto' išgelbė j imą.Už savo mažą Lie- 

• ,tuvą,už visų laisvųjų laisvą.Argi mano draugo kūnas nebus sugrąžintas 
ten? Ach,tėve!Nėr a didesnės laimės,kaip gyventi savo tėvynėje,ir di
desnės ramybės,kaip gulėti gimtoje žemėje„Ir nebūk liūdnas tėve,man 
nėra gaila,kad aš numiriau jaunas. .

Ir^kada tėvas žiūrėjo į savo sūnaus jaunus pečius, ir žiūrėjo 
į veidą.ir džiaugėsi kiekvienu plauku-jis su baime klausėsi jaunuolio 
žodžių ir norėjo šaukti:Nutilk!Ir norėjo išeiti,ir norėjo numirti,kad 
nereikėtų nieko tarti.0 sūnus žiūrėjo į jo akis-žibančios ir skaidrios 
buvo jaunos akys,ir tėvas nuleido, savo žvilgsni į žeme,ir tuomet sū- ■ 
nūs pasakė kietai: ‘ v •

... . -Kalbėk!
Ir didelis garsus politikas drebėjo,ir jis darėsi senas ir 

bailus, tarytum viso pasaulio nusikaltimai būtų išėję iš jo pirštų.Ir 
jis prabilo:jis skaičiavo kraštus,kurie buvo pasidarą belaisviais po 
karo,ir minėjo milijonus,kurie su kiekviena diena virto naujais trem
tiniais.Ir jis turėjo išsitarti apie žmones,kurie buvo priversti atbėg
ti iš daugelio šalių dėl to,kad norėjo būti žmonėmis.Tačiau pasauliui, 
kuris turi namus,tie benamiai yra kaip burtų iššaukta ir nenusikrato
ma dvasia.Pasaulio žmoniškumas renkasi šiandien raumenis ir tvirtą 
ranką-jap nereikia proto,kūdikiai ir seniai yra nėr eik ai ingi: pasaulio 
žmoniškumas yra laisvas nuo par e i go s, principų ir paž adų išpildymo.

Taip kalbėjo jis sūnui;-"mogus yra'’tiktai tas,kuris turi di
delės valstybės pasą arba aukso.lėelas yra toksai įsipenėjęs,jog vos 
telpa.savo apdare,ir jam priklauso kiekviena vieta ir laikas.Bailumas 
yra vienintelė bendra mada,ir didieji lozungai-mes neleisime skiausti 
tiesos!-yra pasigailėtinas humoras'.Yra tiktai viena teisybė : reikia, da
ryti viską^kad užmirštume, jog kiti žūna,daryti viską,kad kaip galima 
vėliau žūtum pats.

■ kai jis buvo baigąs kalbėti,jis neišdrįso pažvelgti,ir 
jo galva yra. nuleista,kai jis klausosi atsakymo:

-Kodėl jūs perkėlėt mane čia?-taria rūstus ir kurčias 
b alsas.-Jus surandate pelenus ir kauĮus,ir užmirštate gyvą žmoguj

Dabar tėvas nori pasakyti kažką pateisinančio,j is nori pra
tarti gražiai ir švelniai į savo vaiką,tačiau jis pastebi,jog nebega
li.įmatyti sūnaus:jam atrodo,kad jisai žiūri į kapų duobę,juodą ir 
neišmatuojamai gilią,ir sunkiai,vos orasiverždames pro karktą,eina de
javimas: : ‘ 1

-Už ką aš miriau, tėve?
Kai žmogus išgirdo prisiartinant vėl .gyvuosius, svet imus 

žingsnius-jį s pamatė, jog jis verkia užsikniaubęs‘ant sūnaus karsto.Jis 
verkė taip gausiai,jog gėlės po jo veidu atrodė išplautos lietaus.Ir 
Jis girdėjo pats savo širdį šaukiant ir savo lūpas karčiai kartojant:

-Už-ką tu mirei,mano vaike?

---- o,0o-—
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v Visas pragaras jau senai pastebėjo,kad. su velniu Juoduode- 
giu kažkas nepaprasto ir įtartino vyksta.Jis vis vaikščiojo linksmai 
šypsodamasis,nuošaliausiais pragaro kampais,ir keista,kad net toksai 
įdomus darbas,kaip.ugnies kurstymas po katilais,.visiškai jo -nedžiugino.

-Taip,taip,-sleptai sielojosi Juoduodegio tėvas.-tad 
štai kokio dėkingumo susilaukiau.senatvėje! Kas gi bus iš mano Juo- 
duogįegio:nei 'jis kortom losia^nei I keikiasi,nei smalą geriaiKoks gi : 
iš jo velniais! Dar nuklys vaikiščias gerais keliais!..

Taip dejavo senasis velnias,liūdnai linguodamas žilą palvą, 
ir žiurėjo iš paskos į Juoduodegį,kuris vaikštinėjo po pragarą oasi- 
ramsčiuodamas šake. ...

.0 Juoduodegis.tada svajojo apie žeme.Jis nesykį girdėdavo 
iš gudrią velnią,kurie jon nuvykdavo sielom paprlekianti,būk ji nuos
tabiai graži esanti,-ten nesą nei sieros kvapo,nei garuojančios sma
los. klanu,kurią pragare pilnos pakampės telkšo.,Todėl,po dr.Kripštuko 
apsilankymo,Juoduodegis ir ruošėsi bėgti iš pragaro į žeme:jis buvo 
pasiryžus tapti padoriu žemės gyventoju. <• <.

štai,vieną dieną,kai visi velniai sumigo/nes,kaip žinoma, 
kipšai.miega tiktai dieną/, ir pragare, tik garsus velniu knarkimas te
buvo girdėt i, Juo.duodegis tyliai atsikėlė iš lovos. Pasiėmęs uodegos ga
lą į ranką,kad ji niekur neužkliūtą,jisai atsargiai išseilino pro dū
ris.Pamažu praslinkąs pro didžiąją salą,kur tyliai ūždami virė katilai, 
jis.įlindo į siaurą urvą,vedant į į užpakalines pragaro duris./Mat,iš
eiginės durys, atsidar ančios į Gardino gatvą,visuomet būdavo ■užrakin- 
ios/.Urvas vingiavo ir pamažu kilo aukštyn,o jame viešpatavo tokia 
tamsa,kad ir patsai velnias nieko nematė.

^Pagaliau jis priėjo surūdijusias duris,Jas pravėręs,velnias 
pateko į šlamantį ąžuolyną,Čia švietė akinanti saulė,medžiuose giedojo 
raudongurkliai paukščiai,o giliame griovyje,tarp laukiniu dobilu,čiur
leno. mėlynas upelis. .

Juoduodegis sustojo,priblokštas tos grožybės,ir ėmė neryžtin
gai kasytis galvą.bJis stačiai nežinojo,ką ir bedaryti.Po to jis nubri
do juodomis savo kanopomis per upeliu,skindamas gėlės ir švilpaudamas 
linksmas pragaro daineles.

T9ĮPvbekĮaidžiojant,atėjo ir vakaras. Velnias išalko,sušalo 
ir sumanė paieškoti nakvynėš.Kaip tik netoliese, ąžuolyno kampe,rūko 
vienišo balto namuko .kaminai. Velnias prislinko ar.tyn, Palei vartelius 
jis sutiko seną ir garbingą profesoriu,grįžtantį iš muziejaus su bran
giais paveikslais po pažastim.

. - -Labas vakar as,-t arė Juoduodegis,mandagiai nusilenkęs,
nes jis buvo ypatingai gerai išauklėtas velnias.

. Senukas irgi atsakė: "Lab as vakaras".Bet kai,geriau įsižiūrė
jus į nepažįst amą jį,pastebė jo, jog tai velnias,tai jam net šiurpas per 
nugarą nuė jo. ■ ■

-Kipšas!-sušuko jisir,išmetąs paveikslus,be kvapo įbėgo
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į nanus.
Juoduodegis pasikasė pakaušį,nustebęs apsidairė aplink ir 

sumurmėjo:
-Negi aš būčiau tokį blogą įspūdį palikėms?

Surankiojęs senuko pamestus paveikslus,jis tyliai pasibel
dė į duris.

-Kas ten?-atsiliepė iš vidaus išsigandę balsai.
-0,nebijokite,nieko baisaus-tai tik aš-velnias-nuramino 

Juoduodegis.
Visiems iš baimės net plaukai pasišiaušė.

- . - -Tai tas pats biaurybė!-sušuko senasis profesorius,o
sūnus, pasiėmęs vėzdą,priėjo 'prie durą.,

-Ko nori?-tarė jis piktu balsu,bet durų dėl visa ko 
neatidarė. ■ '

-Norėčiau jums paveikslus atiduoti,-atsakė velnias, 
nedrąsiai krebždendamas nagais į duris.-O jei būtų galima,tai mielai 
ir pernakvočiau,nes lauke šalt a. Gal rastųsi tuščia lova?..

-Nesulauksi'.-atšovė vyras, suraukęs juodus antakius.
Pas mus joksai velnias nenakvojo ir nenakvos!Paveikslus padėk ties 
durimis ant laiptų,o pats eik sau,po velnių,iš kur atėjeęs.Dar lovą 
mums išsmaluosi!.? .

. ' Taip velnias ,nieko nepeševs, turėjo grįžti atgal į mišką.
Tuo tarpu visiškai sutemo .Danguje patekėjo mėnuo, išblyškus tarsi nu
mirėlis,ir rangytos ąžuolų šakos-nušvito nejaukia šviesa.P.odėsi,kad • 
pilnas ąžuolynas prigūžėjo neregėtų pabaisų.Kažkur kapuose klaikiai 
ūktelėjo apuokas,ir velniui net šaltas drebulys per kailį nuėjo,

-Tai baisul-tarė jis siaubo apimtas.-Čia tau,brolyti, 
ne pragaras!

Jis ėmė bėgti.Peršokės per pasipainiojusią tvorą ir per- 
. klampojęs kelias kvepiančias gė’lių lysves, jis atsimušė į stikline^ 
šiltadaržio sieną.Mat,jis buvo patėke%s į miesto sodininkystę,.

. -Tai gera nakvynė!-ėmė trinti rankas nudžiuge^s Juoduo
degis. Jis pravėrė siauras dureles ir susikūprinęs įlindo vidun.Čia 
buvo tvanku ir šilta,nors gal ir ne taip,kaip pregare-ir keistų 
augalų kvapai plaukiojo or e.Patenkintas velnias atsigulė į vazoną 
po milžiniška palme ir užmigo.

Tą naktį pavėlavę keleiviai,eidami vienišais ąžuolyno ta
kais, jeigu tiktai gerai įsiklausydavo, t ai girdėdavo bsuginatį velnio 
knarkimą ir,didelės baimės apimti,skubėdavo pagreitintais žingsniais 
į namus.

Kai ' Juoduodegis, pagaliau, nubudo , saulė buvo aukštai patekėjus 
Velnias tingiai’pasirąžė ir,nė nesipreusęs,išėjo šaligatvin.Maž ai- 
žmonių teveikštinėjo tame užmiesty je’,bet netrukus pro šalį prabildėjo 
juoda karieta.SIapčia įsikabinęs jos užpakalyje,velnias susigūžė,kad 
kartais jo nepastebėtų barzdotasis vežikas, ir nudardėjo gatve.Kiek pa
važiavę,jie pasiekė didelev aikštę,kuri knibždėte knibždėjo žmonių. ' 
Met,tą dieną Katine buvo mugė.

Velnias tuojau nušoko nuo karietos ir įsimaišė į klegančlą 
minią-, tokią margą,kad nė pačiu kipšu niekas nes įdomėjo. Jis smalsiai 
vaikštinėjo tarp kareivių ir pirklių,tarp senių,rūkančių riestas pyp
kes įr- tarp jaunų miešto padaužų,kurie velnią tuojau ėmė tampyti už 
uodegos.

-Visokių perėjūnų per mugę čia priplūsta,-kalbėjosi 
tarp savęs du. ubagei,-net ir velnių,pasirodo ,netrūkst a.-

-Matyt,mūsų mugės jau-ir pragare pragarsėjo,-atsekė 
antrasis su medine koja,-tuo didesnė garbė Kauno miestui,o tuo pečiu 
ir mums abiem,svarbiausiem jo ubagam.
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Teip pagaliau,atėjo pietą laikas ir velnias užėjo netoli- 
iron alinen užkąsti'-. ■ - ‘ . -

Prie ilgą ąžuolinią stalą grūdosi žmones,apsiausti tabako 
durną,gėrė- alą ir užkandžievo.šnekėdamiesi ir ūždami,kaip bičią avi
lys.Tačiau vos tiktai velnias įžengė pro' duris,visi ūmai nuščiuvo 
ir įbedė į jį išgąsdintas akis? ■ ;

-Velnias,velnias atėjo...-ėmė šnabždėtis jie tarp sa
ves nusigandusiu balsu ir bailiai rodė pirštais į Juoduodegio puse. 

Velnias gi nustriksėjo į tolimiausią alinės kampą ir at
sisėdo prie laisvo stalo ,pasidė jevs uodegą ant kėdės atramos.

-Ei,šeimininke,eik šen!-sušuko jis,suplojąs plaukuo
tom, savo rankom.-Neužmiršk svečią aptarnauti!Nešk čion varlės keps
nį su šikšnosparnio padažui . ' •

Šeimininkas pastyro ir išbąlo,kaip drobė.Nežinia,kas būtą 
įvyką,bet,laimei,tuo tarpu su trenksmu atsivėrė valgyklos durys.

Du iškilmingi policininkai įžengė vidun,žibėdami auksinėm 
žvaigždėm ir girgždėdami aukštais blizgančiais batais.

-Kaip tik laiku,ponai’-sušuko šeimininkas drebančiu 
balsu ir skubiai pribėgo prie ją.-Kaip tik laikuižiūrėkite-kampe 

' velnias sėdi, mato t-?-ir jis nervingai šluostė savo suprakaitavusią 
kaktą,-! valgykla- ir šunis atsivesti dr audžiame,or čia, pamanykite - 
tik-pats velnias! , ■

-Suimti! Suimti velnią!-sušuko kažkas.Jis mario die
duką kortomis lošti gundo!.. ■

Kambaryje pakilo triukšmingas ūžesys,nes visi šoko kaltin
ti velnią.

Policininkai gi nė kiek nenustebo-savo gyvenime jie buvo 
ir ne tokią.nusikaltę]ią matą.Jie tiktai linktelėjo vienas'kitam 
galva ir. primerkė akį.Po to prisiartino prie velnio, didingai žvangė
dami sidabriniais pentinais, ir uždė jo jam rankas ant pečią.

, Vyresnis policininkas iškilmingai nusikosėjo ir ištarė' ' 
griausmingu balsu:

■•-Miesto policijos vardu tamsta,kaip žmonią gundytojas 
esi suimtas! Prašom-eiti su mumis į teismą.

Po tokiu iškilnią žodžią velnias tik susitraukė ir bandė 
palįsti po stalu,Tačiau policininkai gerai žinojo 'suėmimo tvarka, 
ir ištrauką iš už' diržo sunkies grandines,surakino jomis velnio "le
tenas.Po to jie. išsivedė besispardantį Juoduodegį iš alinės ir iš- • 
didžiai patraukė miesto gatvėmis'.Puse užkandžiavusių žmonią išsekė 
paskui juos. ’ •_• • •
: : -Tai šauni mūsą policija!-s tebėjo si žiopliai- šaligat-

’'.viuose.-Net ir velnią, pagal iau, sugavo .Aš visada -sakiau,kad mūsą po
licininkai ne iš kelmo išspirti!

Taip praeiviams besišnabždant,-jie praėjo miesto sodą ir 
netrukus pasekė didžiuosius teismo rūmus,kurią aukštos kolonos,ro
dės,net .ir pa.tį .dangą rėmė. .

- Policininkai įvedė Juoduodegį į'plačią sale,kur lūžte lū
žo nuo žmonią.Prie aukštą stalą gi sėdėjo miesto teisė jai,visi su 
žilom barzdom ir žibančiais skiniais,dideliais k-aip petelne,kad ge
riau nusikaltėlius matytą.

. -Gerą paukštelį,'teisėjau,'šį sykį pagavome!-pratarė ' 
vyresnysis policininkas.-Patį kipšą. .. ' ‘ .

Tuoj visa salė ėmė "šūkaut, nėr imt ir lipti ant suolą,kad 
geriau velnią matytą.

Tačiau vyriausias teisėjas paskambino varpeliu,ir kapą 
tyla įsiviešpatavo teismo salėje.
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-Kaip vadiniesi?-pakla.usė teisėjas griežtu, balsu.
-Juoduodegis.. .
-Koks tavo amatas?-telsė toliau teisėjas,piktai žvelgdamas į Juo- 

duodegį pro didžiuosius akinius.
-/.š velnias.. .-atsakė Juoduodegis,drebėdamas iš baimės.

Tuoj visa salė ėmė garsiai juoktis.
-Velnias!-pyktelėjo ir teisėjas.-Ir aš pats matau,kad velnias! 

Bet koki darbą dirbi?
-•Nieko nedirbu,gi ankščiau tai ugnį po katilais kurstydavau.
Teisėjas viską sužymėjo raudonu rašalu į storą teismo knygą,o po 

to pratarė lėtu balsu: ■■
-Dabar sakyk,kaltinamasai,kokius nusikaltimus esi padaręs bei pa

pildęs?
Tuoj pašoko koks šimtas žmonių salėje ir ėmė šūkaut,iškėlė rankas, 

-Jis žmones gundo!-šaukė' jie.-Blogais keliais ved'a.. .
Veltui Juoduodegis bandė teisintis,kad jis nekaltas.Jis sakėsi tik 

vakar pirma kartą į žemet atvykus -ir visai ne žmonių gųhdyti-bet niekas 
tame triukšme j'o neklausė.

Vyriausias teisėjas paskambino varpeliu ir prabilo:
-Šiuomi šaukiu save pati ir kitus teismo narius slapto posėdžio.

Taryba subildėjo ir pakilo1 nuo kėdžių.Visi išgarmėjo i gretima kam
barį,užsirakino duris ir,aklinai užsklendą langines,pradujo slaptą po
sėdi,

-Reikia velnią uždaryti į kalėjimą tir užrakinti devyniom spynom, 
kad nepabėgtų,-t arė teisėjas tokiu praplikusiu pakaušiu,kad jis”net ir 
tamsoje blizgėdavo.

-Bet kalėjimas jau visas pilnas!-atsakė kalėjimo viršininkas, žvan
gindamas už diržo kabančiais sunkiais vario raktais.-Plėšikes Barzdo
čius buvo pasts paskutinis,kur is dar šaip taip ųtilpo...

-Reikia Barzdočių paleisti,o velnią uždaryti !-sušuko kitas,kuris 
buvo toksai plonas,kad jo beveik ir nesimatė.-0 geriausia tai visus pa- 
leisti-nes kas gi norės sėdėti kalėjime kartu su velniu?

-Bet jei paleisim visus,tai vėl reikės įtaisyti spynas kišenėms 
užrakinėti,-atkakliai priešinosi kit as,energingai mosuodamas ranka. Mat, 
plėšikas Barzdočius buvo jam pavogevs kortų kaladą ir pypką su taboka.

-Bus didesnis vargas! Tada geriau jau velnią!
—Pažiūrėkime i bausmių knygą ir sužinosim,kokios bausmės velniams 

numatytos,-kukliai 'pasiūlo raštininkas.Jis labai gražiai rašo ir be to 
nešiojosi už ausies rašalu varvančią plunksną.

Tai buvo gera mintis.Visa taryba'tuoj apspito raštininką ir sužiuro 
i taukuotą,truputį pelių apgriausią bausmių.knygą.

-Štai bausmės plėšikams...-ėmė murmėti raštinįnka.s,pagarbiai sklai
dydamas knygos lapus.-Čia va girtuoklių bausmės...Čia gi kortų lošikų... 
Ir taip pamažu jis pervertė visą knygą.-Keista! Visiems bausmės numaty
tos,tik vieniems velniams ne...

-Kaip tai nenumatytos?-nūstebo visi netikėdami.-Pamanykite,tokiam 
nusikaltėliui! .. •

-Nėra,-pakarto jo raštininkas.,-todėl, būdami teisingi,jo ir nuteisti 
negalime.

-Deja,negalime...-patvirtino ir teisėjai. '■ .<
-Šiuomi skelbiu slaptą posėdą baigtu ir uždarytu,-paskelbė vyriau

sias teisėjas ir pašokąs atrakino 'duris.
Visi išėjo į triukšmaujančią ’salą ir susėdo ant aksominių kėdžių.
Vyriausias teisėjas išgėrė stiklą vandens,kr ankštelė jo ir prabilo:

i • ■ ■ ■ . • ■: : ■ .
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-Teismo taryba,susidedanti iš manejs ir iš kitu,nena
šiau teisingu teisė jvį,išsprendė Juoduodegio bylą‘slaptame posėdyje. 
Patirta,kad įstatymas bausmių velniams nenumato,dėlto taryba sklebia 
velnią Juoduodegį išteisintu.

Čia jis pažvelgė į kitus teisėjus,t arsi abejodamas,ir dėl 
visa ko pridėjo:

-Be to,kalėjime tuo tarpu vistiek nėra vietos.Užtai nu
sprendėm,kad Juoduodegis galės gyventi kur nors netoli kalėjimo ir 
verstis kuriuo nors naudingu bei nežalingu amatu.

Tai tarus, jis atsisėdo ir paskambino varpeliu.
Policininkai atrakino velnią pančiojusias grandines,šis gi 

tik nusilenkė teise jams,dėkodamas už gerą širdį, ir nudžiugevs taip 
greitai nėrė iš salės,kad iš po kanopų, tik kibirkštys tryško.

Gatvėse gi linksmai švietė saulė, bėginė jo rudi šunes,ir pa
tenkintas velnias ramiai vaikštinėjo senamiesčio skersgatviais galvo
damas ,kaip~čia. pradėjus dirbti ir kur čia susiradus suodiną .amatą.

Štai,ant vieno aukšto namo stogo sėdėjo kaninkrėtis ir taip 
smarkiai vale kaminus su šepečiu ir muilu,kad ngt burbulai skaridė 
oru.Velnias nedrąsiai užlipo kopėčiom ir pasiteiravo,ar nereikėtų jam 
sartais padėjėjo.

-Pažiūrėsime,ką pats moki,-tarė kaminkrėt is,pakėlęs juo
dą veidą.-Lip čia’..

Velnias pasiėmė šepetį ir,užlipeęs ant kamino, prade jo jį 
šveisti-bet plytos pasidarė, dar murzinesnės: toks,mat,suodinas buvo vel
nias Juoduodegis.

-Žiūrėk,ką padarei,nenaudėli!-sušuko įpykus kaminkrėtis 
Jam gi pats tikąs!-ir, sučiupus velnią už ragų, įmetė į kaminą.

Juoduodegis, šiurpiai bildėdamas ir apsiaustas suodžių bei 
kibirkščių dbesies,įgarmėjo į Tešlėno kepyklą. . .

Tešlėnas gi buvo narsiausias žmogus visam Kaune ir ne paties 
velnio nebijojo. .

. • -Ko pageidaujate?-mandagiai tarė j is,purtydamas miltus
nuo rankų.Mat,jis pamanė,jog velnias nori pas jį pyragaičių pirktis.

-Ieškau darbo,-bailiai sušvebeldžiavo Juoduodegis,-ga
lėčiau pavyzdžiui, kad ir ugnies kurstytoju pabūti.Aš tai labai prity
ręs tame amate.

Tešlėnas pasikasė praplikusį savo pakaušį ir,kiek pagalvoję^, 
priėmė jį pas save kepėju.

Tačiau neilgam! Tuoj paaiškėjo,kad velnio kepta duona neko
kia. Jau neminint to,kad ji visados kvepėdavo siera,ji netrukus pasirodė 
aiškiai žalinga,nes nuo jos žmonėms ėmė augti uodegos.

-įsigalėjus tai pavojingai ligai,-pažymi tų.metų medici
nos' metraščiai,-teko griebtis griežtų priemonių ir,remiantis gydytojų 
tarybos nutarimu,Juoduodegį nedelsiant.et leist i iš darbo..

Taip.Juoduodegis buvo paties.burmistro įsakymu išmestas iš 
kepyklos.

Jis pamažu ėjo prieplaukos pakrante,ir jo širdis buvo didžio 
pimta.

-Kam gi tikes aš,nelaimingas!-dejavo jis susikrimtęs.- 
ietos šiame pasaulyje.0-nelaime! Ir kam reikėjo man velniu

Taip aimanuodamas,j is pasiekė Karmelitų bažnyčią.Pro atviras
duris sklido ramus vargonų gaudimas bei tyras smilkalu kvapas.Nustebus 
velnias sustojo ir ilgai žiūrėjo’ į nuostabų vaškinių žvakių mirgėjimą 
ir į tamsius,jam dar niekada nematytus paveikslus auksiniuose rėmuose.

liūdesio

Nėra.' man 
gimti! •
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Ji apėmė begalinis smalsumas,ir jis pabandė įseilinti vidun, 
tik staiga prie jo prišoko senis vargoninkas ir ėmė bartis.

-Ir ko neprasimano tie velniai!-piktai šūkavo jis-Tik , 
pegalvok-jaa pradeda,nelabieji, ir į bažnyčias skverbtis!

Tuo tarpu pro šalį ėjo žilagalvis klebonas,garsus, savo iš
mintimi,nes visda vaikščiodavo su storu brevioriųm po pažastim.

Pamatąs'Juoduodegį, jis stabtelėjo ir iškėlė- vieną pirštą 
viršun. f

-Palauk!-dingtelujo jam.-Seikėtu velnią priimti i savo 
tarnybą! . . . : .

Ir pasiūlė velniui:
-Ar nesutiktum kartais.pas mane kapinių sargu persisam- 

dyti?
Iš džiaugsmo velnias būtą net į viršų pašokąs/jei tik jo ka

nopos nebūtą buvusios tokios sunkios/ ir bematant sutiko.Džiugios aša
ros tekėjo jo. suodinu veidu.

Taip galą gale,Juoduodegi,s. susirado tarnyba,ir kaip tik ne
per toliausiai nuo .kalėjimo,kaip buvo vyriausiojo teisėjo įsakyta.

Jis apsigyveno tokioje senoj aplūžusioje trobelėje,tamsiame
- kapinių kempe-, kur i ame visokius girtuoklius bei vagis,o taiposgi ir 

kitus dorybėmis nepasižymėjusius parapijonis laidodavo;Velnią ten daž
nai galėdavai matyti ^kastuvu žeme bekapstant,o kapinėms- saugoti tai

■ geresnio sargo ir. su žiburiu nebūtum radąs,-žmonės jau iš tolo perei
davo į kitą gatvės pusą,gi sutemus tai tik baukščiai dairydavosi ka
pinių linkui,

. Vieną vakarą du sukti girtuokliai įsvyravo į k epines,norėda
mi aplankyti vieną mirusį savo sebrą.Linksmai dainuodami ir mūsodami 
bonkom,jie artinosi prie jo kapo,žadėdami išgerti pusbonkį už jo svei
katą.Bet staiga, smagi ją daina nutilo,ir jiems net plaukai iš baimės 
pasišiaušė.Tik pamanykit e-apie ją sėbro kepą kapstinėjosi pasibaisėti
nas kipšas, šiurpiai mojuodamas juoda, savo uodega!

-. -Bėkim, velnias!-sušuko jie,baisiai persigandą,ir,metą
b.onkaSjtaip greitai išrūko iš kapini-ų,kad per. kelias akimirk'as atsi
dūrė net, miesto sode.

Nuo to laiko tą girtuoklių jokioj smuklėje nė per didžiausia 
. šventes nebūtum radęs.Jie tapo padoriais piliečiais ir garsiais visuo

menės veikėjais.
Pasklido garsas apie velnią ir po visą miestą,Sekmadieniais 

didelė daugybė žmonių Karmelitą bažnyčion susirinkdavo-mat,sekmadia- 
niais velnias nedirbdavo ir,dailiai susišukavąs,bindzinėdavo po šv'en- 
torių-ateidavo net didžiausi ^bedieviai,kurie šaip niekad neužsukdavo: 
visi norėdavo velnią pamatyti.Atvažiuodavo žmonės ir iš -aplinkinių 
miestų,pilna .gatvė stovėdavo karietą,-net prasispausti nebuvo galima.

-Daug netikinčiųjų tada mūsą mieste atsivertė,-rašė tų 
metų Kauno laikraščiai,-patys savo akim velnią pamatą.Visi ir v&lniais 
ir pragaru tikėjo, žmonės kažin k-aip geresni pasidarė : girtuokliai metė 
gėrą,plėšikai miškan teidavo tik grybauti ir uogą rinkti,lošė jai rotu
šės aikštėje viešai savo kortas sudegino.Taika įsiviešpatavo Kauno 
mieste, ir dorybės- jame klestėte klestė jo. - ' . .

Tas garsas pasiekė,pagaliau,ir patį pragarą.Reikia pripažin
ti,kad nemažas tai buvo smūgis velniams.

-Kas -gi galėtą tikėti!-liūdnai kartojo sau Juoduodegio 
tėvas, atsisėdejs ant dervos statinės.-Pagalvok tik,meno sūnus bažnyti- 
jlėj tarnyboje! Kas gi metė,kad dėl Juoduodegio žmones geresni darytųsi. 
Tikra, gėda,sakau! Kur gi senoji pragaro galybė pasidėjo!
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Tuoj buvo sušauktas visuotinas velniu susirinkimas.Tėvas 
viešai atsisakė savo sūnaus palaidūno, ir po to,pravedus slaptą balsa
vimą, Juoduodegis tapo išbrauktas iš velnių, sąrašų..

Taip praėjo keletas metų..
Vieną dieną, gudrusis klebonas gavo laišką^ iš paties švento 

Petro./Tą keistą, raštą ir dabar dar galima pasiskaityti Karmelitų 
klebonijos raštinėje./

-Mielas klebone,-rašė tame laiške šventas Petras,-iš 
numirusių žmonių,ateinančių dangun,patyriau,jog pas tave tarnaująs 
pats velnias.Tai yra keiksmingas reiškinys,ir jam. reikia padaryti 
greitą galą,nes kas gi matė-pasisamdyti velnią! Ir kur gi girdėta,kad 
žmonės eitų bažnyčion ne dorų kunigo žodžių klausyti,o tik bauginan
čio velnio pasižiūrėti! Nesmagu gi ir man ųsileisti tokius žmones,kur 
d an gn n ateina tik velnio išsigandę.Tai atleisk jų kuo greičiau,kle
bone, tegu susiranda sau kitą tarnybą,labiau tinkančią juodam jo pri
gimimui .

Taip galų gale velnias neteko ir tos paskutinės-o atrodė 
tokios pastovios-savo tarnybos.

Visų apleistas,jis kiūtino gatve,be galo nūs iminets, verkdamas 
griaudžiomis ašaromis,juodomis kaip rašalas.

Laimei pro salų, šlubavo du miesto ubagai/tie patys,kurie 
anuomet mugėje buvo/ir tas,kur su medine koja,sušuko Juoduodegiui: 

-Kas gi nutiko,prieteliau,kad taip graudžiai verki? 
Žiūrėk,visą šaligatvų savo ašaromis išrašaląvai! Papasakok gi,kas tau 
taip širdų spaudžia?

Jie susėdo ant mažo suoliuko ties jezminų krūmu,ir abu uba
gai rimtai išklausė'skaudžių velnio nelaimių.

-Nėra ko nusimint i,-paguodė Juoduodegų vyresnysis uba
gas, tas,kuris buvo daugiau nudriskevs,-mes irgi tokie patys bedaliai, 
kaip tu.Su mumis nepražūsi,nebijok! Eikime kartu!

Ubagai pasiėmė velnią už parankės ir,pasiramsčiuodami 
kriukiais,nusivedė jų benamių prieglaudon.Pilni jos kampai sėdėjo uba
gų, valkatų,bedarbių ir visokių svieto perėjūnų.

-Čia,su mumis, tikro ji tavo vieta!-išdidžiai tarė ubagai 
Čia tikrasis tavo prieglobstis,nėr a ko tau nesvetingame pasaulyje 
bastytis.

Nuo tada velnią galėdavai rasti benamių prieglaudoj,be dar
bo slankiojanti kieme ir draugaujantų tik su nepergeriausią vardą 
turinčiais valkatomis .Draugija,žinoma,buvo nekokia, ir netrukus Juoduo
degų nuvedė blogais keliais.

Jis pradėjo girtuokliauti,išmoko keiktis ir ilgus vakarus 
sėdėdavo kurio j.nuošalioj priemesčio smuklėj,lošdamas kortomis su va
gimis ir sukčiais.Taip pamažu jis nuklydo blogais keliais,ir buvo ga
lima bijoti,kad po mirties dar,ko gero,pateks i pragarą.

---- oOo-----
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, O JEIGU kartais', po daugio metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai,
.Tai mūsų gretos jau bus praretę,
Ir pasikeitę mūs veidai.,
Tik širdis viena, ilgesio pilna-, 
Skausmo, kupina pasiliks jauna.

• Ir mes kalbėsim, lyg tik prieš dieną 
Likimas būt išskyręs mus,
D augus minėsim'Visus, kaip vieną, 
Ir pilnus sąmojaus, linksmus, - 
■Nes širdis' viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina7pasiliks jauna.
Te metai Žeidžia, te. metai gydo, 
Te vienas mirksnis žudo mus - 
Tad nenuplėškim rytojui žydo, 
Jis tik -netikras įdomus, - .
Vis. širdis viena-, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina pasiliks jauna.

Atėjom siekt, klajoti/ klysti - 
Išėjus -grįžti arba ne, ■

: Težydi žemėj šventa draugystė.,. -’ ;
Tegu tyčiojas nežinią, - 7 • /
Vis širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina pasiliks jauna..
Tad jeigu kartais, po'daugio metų, 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Ir mūsų gretos jau bus praretę, 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina,pasiliks jauna.

25



■VAIDILAI

Po laisvus laukus ir po laisvas aikštes vaikštau, 
0 Lietuva^ aš vaikštau ir gėriuose 
Vaidenas žygiai ir didieji kunigaikščiai, 
Vaidenasi -man tauras Paneriuos.

Menu ir savo brolį, šaunųjį vaidilą, 
Su kankliais, remontu, žila barzda... 
Kurię gi^šiadie as turiu pradėti bylų, 
Kurias aš tau tiriu atvert žaizdas,

Kai negirdžiu jau Algirdo skardžiu trimitų, 
Kai nematau jau Vytauto pulkų. - 
Su sielvartu gulu, su juo keliuosi rytų 
Ir sunkiai paliktus kanklius velku.

Ir taip aš juos velku, senus laikus atminus,
• Apkaltas šitais pančiais nūdienos.
Vaidenasi sapnai, sapnai^ir Gediminas, 
Bet jau parkritęs kniūbsčias Veliuonoj.

. Tu ten, prie Nemuno, prie jo, seni} senelio, 
Kur rinkos plėšrus paukščiai ir vilkai... 
Tai tu buvai teutonui ten pastojęs kelių 
Drauge su karžygių šauniais pulkais.

Vaidila, tu prikelki juos naujiems Pilėnams, 
0 tu prikelt, prikelti juos galil
Tegu tad skamba^kankliai.. tegu tad skamba plienas 
Nūnai naujų milžinkapių šaly.

Nes aš bijau sunykti mūsų kasdienybėj, 
'0 žygius juk regėjimuos mačiau.
Saulėlydy Nemunas kaip ašara žiba^ 
Bet patys kankliai skamba vis karčiau...
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Saulės tuoktuvėms margasis kraitis - 
Blizga Žibučių mėlynos akys - '/y
Stiebias kaštanų žiedai kaip žvakės 
Ir jau lelijos ir baltos rožės, 
Saulės draugužės, žiojasi, vožias...

Iletaupo viešnios, baltutės drobės, 
Žaliais šilkeliais juosias ir gobias, 
Bet, ant, jaunoji, ant, obelytė, 
Maloniai žiedu vaišina bitų, 
Stiebias didingai, kaip karalienė,■
Lyg pienu prausias, maudosi piene...

Žaliais audimais išklotas kelias, 
Svyruoja, virba žalios skarelės, -- 
Kykai ir raiščiai, sagos geltonos, 
Lieknos viršūnės, šakelės plonos,- 
Galingas džiaugsmas širdį pagauna - 
Kaip visa marga, kaip visa jauna!
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2. V A K A R O GIESME

Jau pakalnėn saulė nusirito ...
Rimsta, kas kovojo, verkė, gynės - 
Sveikas., slenksti poilsio pelnyto, 
Sveikos, sveikos, liepsnos vakarinės!

Tylios erdvės niaukias, gęsta, smilksta ... 
į lizdus vėlyvos kregždės skrenda - 
Ir širdis jau ryto pasiilgsta, 
Kibirkšties stebuklo pasigenda ...

Kaip oltorią smilkalu aptrauktą 
Kloja šėmė savo tamsą plotą - 
Daug ko, alkstant dieną, nesulaukta,
Daug ko, vargstant, prarasta, nustota ...

Ten, kur slinko gelsvos, rausvos burės, 
lieka aukso vien siaurutė juosta - 
Atsivers nakties žvaigždėtos durys, 
Greit, laiveli, rasi' tylą uostą ...
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DAINIUS

Mane pašaukė žemėje gimti 
Mano protėvių kraujo jėga, 

‘Mane saulė žadėjo auginti, 
Šviesti kelią ž' aigždynaį* degą. 
Mane neški per meilų, per mirtį, 
Gaivalingoji žemės jėga.

Pro Žaliuojančią kranto velėną, 
Pro akėjimą, pilną daigų, 
Aš matau ma.no protėvių dieną, 
AŠ jų aukurą šventą degu.

Ten rytojaus palaimintą viltą 
Sujieškojęs į giesmę dedu - 
Tegu lupas išdžiuvusias vilgys 
Amžinųjų Šaltinių vanduo.

Jie ištryškę iš dirvos krutinės, 
Ištekėję, iš man o tautos, 
Lyg pavasario pirmas griaustinis, 
Sielai niekad, nurimti neduos.

Ji man liepia, man liepia gyventi 
Gaivalingoji žemės jėga.
Ir man kraujas nustoja sruventi - 
Jis, kaip šėlstanti upės vaga, 
Mane neša per meilę, per mirtą 
įsiūbuota, putota banga.
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JAUNAMARTES UGNIES MALDA

Tarp delntį paėmus šventu indą, 
Ji per slenkstį žengią verkdama, 
Tarp delni^. namą ugnelė spindi: 
- Dek , ugnele, sviesk negesdama

Visą _mano tolimą keljoną 
Ir žėruok žėruoki amžinai.
Te liepsna tavoji vis plasnoja 
Kaip sirdis man tėviškes tenai.

Kvapą kepančios pirmosios duonos 
Tu paskleisk po svetimas kerčias 
Ir dieną dienom karčiuose dūmuos 
Tu paslėpki motinos kančias.

Tu sušildyk vandenį šaltinio,
Būk sesuo geroji is dangaus, 
Kai as prąusiu galvą^pirmutinio 
Mielo, mažo, verkiančio sūnaus.

Tu uždek prie mąno karsto vašką, 
Kai, miegosiu amžinu miegu.
Amžinybei šventą liepsną blaškant, 
Aš gyva Gabijoje lieku...

X
Jau liūdnai jaunimas uždainuoja, 
Atskleidžia ir atkelia vartus, 
Ir pro ašaras į tolumą boluoja 
Vestuvinis vieškelis platus.
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Aš

Jie tėvų žemės švies atminimais, 
Ir lelijom ir tulpėm žydės, 
Ir Širdis ves tave nenurimus 
Lig pirmosios tėvynės žvaigždės

gegužyje sninga ir Šąla 
gegužyje krinta ledai,

. 0 taip buvo, ten liūdna, sutemę, 
Aš ieškojau pavasario žemėj,

..Aš ieškojau keliuos debesų., 
.0 . taip buvo sunku ir tamsu.'

PAVASARIO Z I- N I A

Ir
Ir
Bet nevys,_radę saulėtu salą, 
Tavo šviesūs svajonių, žiedai.

Ir praš:- eko upelis prie kelio 
Ir prabudo gėlė pakely, 
Ir pražydo žilvičio šakelė ■' 

’Kovo saulės šiltam spinduly.

Ir pragydo praskrisdamas paukštis 
Pro laukus, pro miškus, pro'mane:. 
Aš nešu tavo, šaukiaųą džiaugsmą

. Aš: pavasario 'tavo žinia

Ir širdis ėmė džiaugtis•kaip vaikas 
..Šypsant samanai miško žilai-, - 
Ak, ne.jau tai pavasario laikas? 
Ar, daina, ne anksti pakilai?..

Ir pragydo praskrisdamas paukštis 
Pro laukus, pro miškus, pro mane;

nešu tavo šaukiamą džiaugsmą, 
pavasario tavo žinia.
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Kur eisi, keleivi, kai žaros užldsta, 
kai apaupa žemą juodi vakarai,.- 
nei lauko trobeles, nei .'kaimo., nei miesto 
toli nesušvis tau kely žiburiai.’

Tik vdjas išplėšęs iš drebančią. ranką 
ir naštą ir lazdą į purvą numes, 
tik jausi kaip.debesys požemiu slenka ■■ 
ir viesulas.blaškia į veidą žemes...

Ką šauksi, keleivi, tamso j 'pasiklydęs, 
ir kas tavo kartąjį balsą girdšs?..-. -■

0. skamba Jo vardas'galingas ir didis 
už vdtros baisios, už toliausios žvaigždes.

Pro naktį, pro lietą, pro audrą parpuolęs 
"Išvesk.i.” sau širdy jei tyliausiai tarei, 
s.toja sraunūs upeliai, skyla akmenys, uolos 
ir šviečia po koją dangaus žiburiai.
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? tai lijo, tai 
ikras balandžio

yra pilsnerl..

Buvo vien .balandžio : penktadienis. Visą diena tai lijo, tai 
snigo, tai vėl saulutė skaisčiausiai švietė pakaitomis: tikras balandžio

Atsiėmęs savaitinį uždarbį -* lygiai 7^ kronas irvl^ 6rių% sėdėjau 
trecios klasės alinėje, kaip papraštai?be jokių rūpesčiu pries jau isgee 
tas dvi pilsnerio bonkas.Perzvelg^-ę vanarykstį "Aftonbladet., ^ruošiausi 
eiti tiesiai pas Anna-Lisą, kai prie durų kilo mažutis triukšmas, pat ra. 
kęs ramiu nuolatiniu alines lankytojų domę. "Utkastare" ginčijos su nen 
aiškaus girtumo klijentu. Netrukus durys prasivėrė ir vidun įžengs vidu
tinio ūgio, pilku^'trench-coat11 ^apsiaustu apsivilkęs, apie trisdesimtiee 
metu amžiaus vyriškiu. Neramiu žvilgsniu apmetęs alinės vidų ir nekreip
damas domes į stovinčius tuscius staliukus, ųriejo^prie manojo.

-Fa’. ja^ sitta ha’? - sėsdamasis į psies esančiu kėdę del visa ko 
paklausė tarsena, kuria tik užsienietis iš karto tesupranta.

-Va’ fo’ ,inte?». Vasjogo... - atsakiau lygiai ta pat tarme ir past! 
bėjau lengvą, sypsnį įo siaurutėse, kietai sučiauptose lūpose* Jis be abi 
jo padarė teisingą, išvadą, kad ir aš užsienietis besąs, ir tai, matyt, 
jį pradžiugino.

. Visiškai nesivaisydamas numetė savo pilką, gerokai padėvėtą skry
bėlę ant grindų ir mandagiu balsu kreipėsi į padavėją;

-Frdken, lyra pilsnerl..
. Tris metus kiekvieną vakarą prasėdėjęs.bent gerą valandą šioje ali

nėje, pirnją_kartą pamačiau m’ugų^mielą padavėją taip nustebusią. Ji nera
miai pasižiūrėjo į mane ir jos žvilgsnyje skaityte skaičiau -’Koks įžu- 
lumaslBukite liudininku tamsta, kuris per ištisus trejus metus kas vaka
rą išgerdavai po.dvi ir nei karto neišdrįsai paprašyti treciosios"...

Bevaliai skėstelėjau Rankomis ir ėmiausi "skaidyti" "Aftonbladet". 
Padavėja tuo tarpu atgavo žadą ir mandagiu bet griežtu tonu pradėjo aiš
kinti: ' . .

-Ar ponui nežinoma, kad servuojama tik po dvi bonkas?
-Taip taip, miela panele, - ramiausiai atsakė jis:- as ir teprašau 

po dvi sau ir mano draugui. -.Ir pirštu parodė į mane.
Paraudau ir visas pasislėpiau laikraštyje.
Jis, padavėjai nuėjus, pabarbeno pirštais stalą, -sugirgždino kėdą, 

nusikosėjo ir vėl savo keista tarsena pradėjo:
—Ei, dui.. a* du utlaning? — ir nelaukdamas mano atsakymo, tęsė:- 

Varifr&i a* du?
-Ja a’ Slovak, - kiek pagalvojęs, kurią tautybę pasisavint, atšakia 
-Jasai.. Takda gavoriom po rusku... Na vįerna panimaješ?
-Hm... Ja lurade dej, - nuraudęs prisipažinau: - ja a’ ingen sįovals 
-Va’fan^a* du fdresten? - jįig prad ėjopykti ir man nieko nebeli- , 

kaip prisipažinti, arba pasiruost priimt antausį su visom įjasėkom.
-Ja 2.' litauej..«

^-Tai ko, rupūže - broli, iž sykio neprisipazinai, - gryniausia zana 
vykiskąja prabilo jis ir,pašokdamas mane sveikinti, vos neapvertė stalių
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ko.

-Antanas Staugimas, - prisistato.
-Mykolas Roplys, - atsakiau. . v
-Tai jau tik nepasakok niekę,- jis vol pradėjo šaipytis: - Gal tu 

ir Mykolas, tik jau ne Rėplys... 0, t i esą, šnekant, tai^ir ąs joksStau- 
gunas. Antanas - tai tiesa; tokį patronu danguose nabasnyke motinėlė 
parinko, tai negi keisi?.. " , . .

Jam bešnekant, nugalėjau savo sumišimą, ir pradėjau įdėmiau stebė
ti jį - šita, savo bepažintą, tautietį, kuris po įriję metę/prabilo į ma- 
ne gimtąja kalba.Jąme buvo kažkas nejaukaus, kažkas tragiško, kažkas 
laukinio. Jis kalbėjo nervingai saipyęįamasis, beveik juokdamasis kar
tais.Kai jis pabrėždamas ištarė; "nabasnyke motinėlė", jo balsas stai
ga suvirpėjo ir veidas vienai akimirkai surimtėjo. Man net pasirodė, 
kad jo al<ių kertelėse atsirado lyg įr daugiau rasos.

Beužsimezgantį pokalbį nutraukė padavėja, pastatydama ant staliu
ko keturias bonkas pįlsnerio. Siekiau kisenen smulkiu. Jis sulaikė:

-Aš užsakiau, aš ir užmokėsiu. Tu galėsi vėliau.
Pastūmė padavėjai dvi su puse kronos ir pripylė stiklines.
-Brol, ,nuplaūkim dienos prakaitėlį, praękalaukim gerkles ir atra- 

kinkim širdžių spyneles, kad nelaukto susipažinimo vakarą, liežuvėliai 
bocię šneka nuo širdies prabiltę... — kaip iš rasto isposkinp Antanas 
/vadinkime jį tuo varįu, kurio nedrįso pakeisti/ ir vėl nei šiaip nei 
taip nubaigė 'banaliu švedišku: -Skali..

-į sveikatą,^ - atsakiau ir juokdamasis pridėjau: - ant geros pra
džios... ..

- ha y ha - ha- haaa... - sukvatojo jis: -Kad tave kęr perkuneįis 
iš giedro dangaus... Ir įspėk tu man, kad mano lagaminėlį dvi suomiško
sios bepūpsanciosl Gerą, uoslę turi, bene kriminalinėj būsi tarnavęs?... 
Nusipirkau užvakar iš suomię jūrininkę, atsisveikindamas su Sundsvalliu. 
Laimužės ieškau...- jo veidas ir vėl staiga surimtėko^vienai akimirkai, 
atrodė tik tam, kad tuoj pat vėl prasišieptu: -Skaliu? įą, laimužę...

Ne, jis nebuvo girtas. „Jie tik male ir malė liežuviu, neduoda
mas man net prasižioti. Ir kalbėjo, atrodo, tik tam, kad negalėjo tylė
ti. ■ „ „

-Žinai, išgersim sitas, tu paprašyki dar po dvi ir eisim pas mane 
pensionatan. Neprieštarauk... Tik pro išorines duris tyliai pralysim, 
kad šeimininkė neišgirstu. O^kambarį turiu vienas atskirą,, niekas ne
trukdys. išdažysią tas suomiškas... Ach gi tu... Kaip tu’ten vadinies?.. 
Teisybė - Mykolas... Tu gi, Mykolai, po dyeję metu vėl metikėtai^sutik- 
tas brolis lietuvis.Vandravoju kaip amzįnas žydas, žinai, po šituos 
prakeiktus akmenis iš miesto į miestelį, is miestelio į miestą,, nei vie
nam ilgiau triję mėnesię nepabūdamas... Nu tai skali..

Netrukus išgirdau, kad Antanas švedijon pateko lj-5—tais metais ge
gužės devinta dienę is Liepojos pragaro; kad ten tris paskutinius mene
sius sėdėjo gandralizdy" - lauko sargybos poste viduryje pelkię; kad 
bolševiku artilerijos sviediniai istisus tris mėnesius pliumpsėjo aplink 
“gandralizdį" ir nei kartą, nenukrito į jį; kad kapituliacijos diena tu
rėjo laisvę nuo tarnybos ir dėl visa ko pasiėmęs lagaminą, su civiliais 
rubais patraukė uostau...

-Dievaži, broleli, turbūt, šventas Antanas pagelbėjo - išplaukiau., 
išplaukiau, suprantil.. 0 jei nesupranti, tai paprašyk,dar po dvi.

Pažvelgiau stalan. Visos keturios bonkos buvo tuščios, tušti styro
jo ir stiklai.

-Paiiele, ei panele, dar po dvi, - nugalėjau savo trimetį kuklumą, 
ir paprašiau.

Padavėja priekaištingai pasižiūrėjo ir piktu balsu išblaškė visas 
viltis:. ’ ‘
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-Jokiu kalbų'... Abiems.jau senai užtenka. Pažiūrėk tik, judviejų 
.kalbos visus' svečius išvaikė... .

: -Alinėje tikrai bebuvo' likę tik keli prisiekusieji lankytojai,- o i: 
tie paniurę žvilgčiojo mudviejų link, , •

Antanas pakilo: ■ ' " ' ' ... ■
. -Neduoda - nereik. To birzgalo prieigėrus, tai tik bėginėt be rei 

kalo tenka. . ’ į. ’ . '
Mudu išėjom.,.: .*

■ ■■■ * .Antanas buvo apsistojęs mažučiam pensijonate miesto nuošalyje...
.. atyeje jįs tapo nekalbus ir l^g. susirūpinęs, kažko. .Kalbai noro neturė 
jau nei-as. Buvau neramūs dėl šio neįprasto vakaro, kuris bus praleis
tas begirtuckli.au j ant su atsitiktinai sutiktu žmogum /jau treji motai 
nedariau skirtumo, tarp "savų" ir-"svetimų"-- visi j.ie-tebuvo žmonėmis/

- kai tuo tarpu Anna-Lisa gal nerimaus, belaukdama manės.
■ - Mažučiam kambarėly Antanas vėl.pradėjo šnekėto Jis pasakojos apie 

.. 'pirmuosius įspūdžius Švedijoje, apie tuometinius komitetus ir pašalpas 
ir apie tai, kaip jis pradėjo trankytis iš: "miestelio į mieštų ir is

■' miesto į miestelį". , l’
' ■- -Jaj brol, pagyvenęs su tautiečiais stovykloje ir pasižiūrėjęs:.į 
•■■juos komiteto prieškambary, pamačiau,. kad nebetinku jų tarpan.. Gal ir

klydau pasukdamas/ne Eskilstūnon, o Gavlėn, kur.tada negyveno nei vien 
•■•tautietis* Gal-bučiau susigyvenęs su jais?.* Vėliau kelis kartus dar 
-buvau susitikęs pakely, tačiau nuo jų vięų pabėgau, nepakęsdamas jų
vię tų pačių klausimų: kur dirbi, kięk uždirbi, ar gauni is komiteto 

'•-‘'•pašalpų, - lyg jie neturėtų-apie kų-šnekėt... jau'dveji metai nei vie- 
' no nesutikau, tik,'vas sį vakarų - tave.- Jis staiga yėl nųsikvątojo:-

Tu manęs nieko- neklausei, o as Sau jau beveik viskų išsipasąkojau...
.Mu^u buvom ; įpusėję pirmųjų belikę.-aštraus suomiško konjako,. kukį

• ''-^ėr&m-Uzsikųsdami silkute, kai jis ir vėl nutilo. Jo veidas_apsiniaū- 
kė.ir jis pradėjo skubinai pilti stikliukų-po-stikliuko. Žiur.ej’au į: 
jį ir negalėjau suprasti.- girtas jjs ar tik nusigerti greit ir būti
nai nori, 0 gal jis pradėjo graužtis, kad' kaip tik man buvo tiek daug 
išsipasikojęs. Atrodo','lyg mano bendrija jum visai nereikalinga ir pra 
deda jį yarzyti. Kai pirmoji .bonka.'tapo, tuščia-ir savo galvoje pajutau

Ą-mažutį ūžesį- -•pirmoji alkogolio veikimo^ženklų, pakilau.
- Tai gal ir eisiu, - pradėjau nerįztingai.
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-Kur ei ei? Ar meęga laukia? - nutraukė jis.
—Ne, ne... tik, žinai, rytoj dirbti roikbs... - pasiskubinau nu- 

nukreipt kalba.
-Darbas durnių .myli, o durnius darbų, vienas nuo kito nepabėgs, 

kaip sako. 0 tu sėsk. Išgersim, kiek yra to skystimėlio, tada galėsi 
sau kiūtint, jei tik noro dar turėsi. v

Jis parito tuščią, bonkę po lova, is lagamino ištraukė antrų ir, 
statydamas ant stalo, 'tęsė: ' _

-Sakyk tu man, ar daug lietuviu jus Čia tam mieste gyvenat?
“Tai. jau treįi metai pats vienas . Pats esi pirmas per tų laikę, 

su kuriuo lietuviškai šneku, - atsakiau sėsdamasis. *
-Och, brolyti, šit.kokios tokelės... Taį koks nelabasis Jave čion 

atgijo ir kaę taip pririšo? -Tardamas ’’pririšo", jis sarkastiskai pra
sišiepė ir as supratau kodėl.Atsakiau visai ramiai:

-Ir aš, matai, nutaręs esu, jog netinku savųjų bendrijon. - Ij 
pastebėjęs jo tiriantį žvilgsnį, pridariau: - Ramybę mėgstu, o ją, čia 
suradęs esu. . . ■ .

-^hą, suprantu... -.Jis.atkimšo bonkę ir prįpylė stikliukus.
Išgėrę kurį laiką vėl sėdėjom tylėdami. Jaučiau, kad galvoje ūže

sys didėja ir kad netrukus galiu pradėt verkt, bučiuot Antanę, kaip , 
ilgiausiai nematytą.mielą draugę, ar dar didesnes kvailystes pradėt is- 
darinėt. 0 jis ir vėl pripylė. v

-Naja, kiekvienas turim savų klapatų...ylr kokie kvailiai mes iš 
tikęo esam. Slapiam juos vienas nuo kito,' nėšiojamės^tik su savim, kaip 
neišpasakytų turtų, tol, kol jie pagaliau mus sugraužia. Bijom prasi
žiot kitam, kuris gal tSkrai gėrę patarimų duotų jiems atsikratyti. Va, 
kad ir tu, - jis bakstelėjo pirštu man į kaktę, net supykau: - Ir tu 
jų turi, o tyli.

-Čia tai jau nepataikei - gal kada ir turėjau, tik ne dabar, 
pyktelėjęs užsigyniau: - Treji metai gyvenu Čia tam pačiam’ kambary, 
dirbu tam pačiam fabrike tę patį vis darbų, esu patenkintas ir lig pat 
galo nieko daugiau nenoriu. Klapatus, jei nori žiųot, tai me§ paty§ 
sau sukuriam... Ne, aš tikrai neturiu jokių rūpesčiu? - griežtai užbai
giau.

-Cha, cha, cha, - tik nusikvatojo jis: -atsiras, pamatysi, atsi
ras, nors ir nenorėsi, - ir surimtėjęs užbaigė: - 0 aš girtis negaliu..

Jis pasikėlė, kęlis kartus pe&ejo per kambarį, stovėdamas išgėrė 
stikliukų, manęs neuzsvęikinęs, lyg visai nebūčiau buvęs, atsiduso ir, 
įsmeigęs akis^į mane, vėl prabilo:

-Turiu as vienę rūpestį - jis baigia mane į beprotnamį nuvaryt. 
Galiu tau jį ir parodyt, tau - laimingajam ir išmintingajam, kuris jo
kių neturi.» .

Paskutinius žodžiu^ jis taip pašaipiai ištarė, kad vos.susilai
kiau netėškęs žandan. iš tiesų jis visę laikę su manimi elgėsi lyg su 
mažu vaiku ar dar blogiau^- su kažkokiu daiktu. 0 jis tuo tarpu pradė
jo krapštytis spintoje, išsitraukė lagaminų ir, pravertus baltinius, 

■ išėmė paprasčiausia smuikų. w
-Va manasis rūpestis, pačiupinėk jį!
-Tai kas čia tau per rūpestis,-nustebau vartydamas senę, gerokai 

aptriušusį, grubaus namų darbo smuikę, kuris^ palietus nesuderintas 
stygas, tesugebėjo kažkokius liūdnai birbiančius tonus išduoti/jeigų 
iš viso tuos garsus tonais pavadinti galima/• .

Dėdamas smuikę.ant stalo,, pastebėjau, kad Antanas vėl pylėsi.Sį 
kartę neužmiršo ir“manęs.. Tylėdamas stųktelėjo^savuoju stikliuku į-ma
no ir kilsteldamas smakrų paragino.išgėręs peržingsniavo.vėl kelis kar
tus per kambarėlį. Paskum atsisėdęs prieš mane,.perbraukė kelia kar
tus kairięja ranka per plaukus ir tik tada,; atrodo, atsiminė mano klau
simų.
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.rinę .prievolę. Vokiėoią sovietu karas užklupo mus
Girdėjai, tur but,- kas.vėliau atsitiko su musu bu- 

j - mus pasiuntę ne į frontą, bet pradėjo varyt ry£ą 
Puikiai supratom, ką tai reiškia. Prie pirmos.progos, kas ga- 

į..£alį. iš seniau tarp atskiru kuopą turėjom neblogą 
greitomis’sutarėm .rinktis vėl- tame pat Pabradės poligone.Treoią

■ koloną, pavyko nusiimti, ir man sunkeliais Dūrio draugais. Laimingai .pa- 

.si gandai, nieko tikro nežinojom 
pagaliau sulaukėm pasiūlymo.:
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—Kas per rūpestis, sakai?.. — Jo balse nebeliko nei trupucįuko^anc 

pašaipos priegaidės, kuri mane taip erzino® Ne^ -jo ir veido išraiš
ka staiga pasikeitė. -.Gerai, papasakosiu tau šito, smuiko istoriją...

Nutilo. Buvau priėjęs tą girtumo laipsnį, kuriam’ pirmoji galvon 
šovusi mintis atrodo genialiausia. Ir dabar,, "jam nutilus, man pasiro
dė, jog dar viena burnelė, .jei jau ir nepadės, tai tikrai ir nepakenks. 
Pasiekiau bonką svyrinėjančia ranka ir pripyliau. •

—NuĮ - paraginau. ... .
išgėrė ir vęl pakilo. Keista, juo daugiau jis gere, juo blaives

nis,' atrodo, darėsi. Jo eisena.buvo, tiesa, kiek nervinga, tačiau tvir
ta ir jis nei truputį nesvyrihėjo/kai tuo tarpu aš, norėdamas issi- 
traukt nosinį lupoms "nusišluostyt, ne iš karto suradau kišenę/. Kai. jit 
pagaliau prade j o savo pasakojimu, -jo balsas skambėjo nuostabiai ramiai,

—Jau galėjai suvokt, kad esu tarnavęsvSavisaugos batalione. Kelias 
į jį buvo visiškai nekomplikuotas. Kai bolševikai pirmą-kart atsirado 

' pas mus, atlikau karine —'-----tr-i-s-X-s— „4.,, ---- -—
Pabradės poligone. C Lt 
vusiais pulkais • 

-’kryptimi.-]'
Įėjom, spaudam i 'sali, 
ryšt- L-----  „ - —-------------------------------------------------- ------ _d

' -dieną, jau peržengus. Gudij os sieną,,, vokiečiu aviacijai užpuolus musę
■ koloną, pavyko nusiimti, ir man sunkeliais Dūrio draugais. Laimingai pa- 

■’•• ■siekėm Pabradę ir’sulaukėm vokiecią. Kelias sąvaitos sklido v.isokiau-
_4 „ —„4 vokiečiai su mumis padarys, kol

"savanoriška“^ šęšią mėnesiu tarnyba?
Savisaugoj/ ar.-karo belaisvią stovykla. Be išimeią pasirinkom Savisau
gą* •• .’ . ■ y . ‘"':

■ ' Jis trumpai etabtelejo ir as įterpiau: . .
-Dėl' savi saugosynieko kito ir nebeliko, rinkti s, kaip. Savisaugą...
-Na ja... Po Šešią mėnesią jau neklausė: nori ar nenorį dar sc-. 

sius tarnaut. - Pasiuntė Minskan. Po kiek laiko Vitebskan,' kol pagaliau 
atsiradome pačiose fronto linijose prie Veliki Luki. Ech, bro.1, prasi
dėjo gyvęriimas.'.. Batalionas buvo išdėstytas plačiam bar,e atskirais bū 
riais. Is rąstą susirentėm bunkerius - juose ir leidom dienas. Aplink 
kui tyvuliavo pelkės ir miškai. Artimiausias gudą apgyventas kolchozas 
buvo už keliolikos kilometrą. Tiesioginio pavojaus is bolševiką nebuvo 
ęes skyrė mus'tiesiog nepereinamos pelkės.bent keliolika kilometrą. Ta 

*’ciau apliink mus miškuose knibždėte knibždėjo partizanai - ir ją kas 
kart vis daugiau atsirasdavo, kas kart vis drąsiau mus užpuldinėti paša 

•dėjo.Nereik sakyt, .kad ne vienas ten ir galvą"padėjom... Ja, padėjom 
galvas ir velniai žino už ką?..

Jo balsas nutruko, gal iš susijaudinimo, gal prisiminus žuvusius 
draugus. Klausiausi jo pasakojimo, kovodamas su didėjančiu snauduliu, 
plačiai išplėtęs' besimerkiančias akis, ir kad parodyčiau,- jog jis ne 
vien sienpms šneka,- sąsivokiąu pridurti: ' . j

-Taigi, velniai žino, uz ką jie tas galvas padėjo... • • •
Negalėjau suvokt, ar šitas"mano išsisbkimas jį supykino, bet jis

■ pastūmė man stikliuką: 4 • •
-išgerk ir neužmik, jei nori išgirst lig galo.

..-Nepyk, noriu išklausyt lig tg galo. Tik, žinai,' tas snaudulys... 
Trumpyky. jei gali..- išgėręs nenalcįausiu balsu pasiaiškinau.

-Ne-kas jau liko pasakot. •■•Taigi, po metą susilaukėm papildymo 
naujais"savanoriais". Mūsą bunkeris susilaukė triją;- du buvo nervesti 
is rransporto tarnybos, visiškai ' jauni berniokai,, niekad karišką moks
lą neragavę/abu kacapai tuoj ir nuskynė/,o treciasis tikras savanoris. 
Vardas jo buvo Valentinas, o•pavardė... Bet argi tau svarbu jo pavardė

/Ne, ne..-. žinoma — nesvarbu, - pas'i skubinau.
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-Tas Valentinas buvo jau sumitęs bernas. Su savimi jis atsivežėstai. 

šitą va smuiką. Keisčiausia s žmogus, kurį kada nors sutikti tekol.. Gyveni
mas bunkery nuobodus, žinai. Prasimanydavom visokiu ismonų. Blogiausia 
badavo ilgais rudens ir žiemos vakarais. Karbitinei lempelei spinksint, 
susimeta būdavo vyrai prie kortų, kiti imasi rašyt laiškus, treti vėl 
šnąpselio bonką pasistatę dažo. Tik Valentinas sėdi ir tyli.Niekad ne
mažiau jo geriančio, niekad nepaėmė kortų frankas, negaudavo nei nera
šydavo laiškų...Tik būdavo kas vakarą prieš eidamas gulti, pasiims sa
vo smuiką - va, šitą patį, išslinks is bunkerio oran ir pradės grot to
kią, keistą keista melodiją, - kas vakarą vis tą pačią,.,. Ta -ta - ta... 
ta - ta — tą-... 'tav- ta - 'ta- ta -a-a-a-aaa... Pradžioj lyg į kokį lai
dotuvių maršą užnešdavo, bet kai paimdavo ant laibųjų, tai taip ir grieb
davo, žinai, "uz širdies, plėšdama ją kažkokiu neišpasakytu ilgesiu...

-Taip, keistas buvo Valentinas. — kiek patylėjęs tęsė: - Pradžio
je vyrai pagavo jį ir.jo vakarinę melodija ant liežuvio^ Praminėm ją 
“N.bunkerio vakarine malda”, o jį patį - "kriviu".' Tačiau jis nekreipė 
jokios domės -į mus pašaipas, kaip lygiai ir į prašymus pagroti ką nors 
linksmesnio. "Šitas smuikas jokios kitos melodijos negroja^1 - trumpai 
atsakydavo jis. Pamažu apsipratom su šituo keistuoliu: jis ir jo "vaka
rinė malda" tapo neatskiriama mūsų mažo kasdieninio pasaulio dalimi.Jei 
kurį vakarą jis išvykdavo pasalosna ar atsistodavo sargybos poste, ne- 
girdedami jo verkiančio smuiko, jausdavom, kad diena nepilnai išgyventa. 
Pamažu.įsitikinom, kad Valentinas neturi jokio baimės ar nerimo jausmo 
kautynėse... Vieną kartą visas batali jonas, talkinamas kelių vokiečių 
kuopų, valėm mišką. Na ir pakliuvom į partizanų spąstus. Su^'sąvu skyrium 
ėjau_kaip tik pačiame kairiajame sparne. Kai tik is tankmės išėjom į 
pelkėtą miško aikštelę, kad užtvatins.kacapai iš kulkosvaidžio kairejel 
Taip.ir priplakė prie žemės - nei nemėgink pasijudint. įstrigom, kaip 
lydeka į bučių: nei pirmyn, nei(atgal. Ir šituo momentu atsirado Valen
tinas,, kuris, būdamas pačiu kraštiniu, nespėjo išlįsti iš tankmės... 
Pastebėjęs skyriaus situaciją... prišliaužė... rankinėmis granatomis... 
Valentino susprogdintas kulkosvaidis...

-Bet.tu jau miegi! - staiga nutraukė pasakojimą, 
, . -Ne, ne,, nemiegu.. Neprasimanyk niekų,, o pasako!; toįiau, - pažadin
tas iš snaudulio, krūptelėjęs atsakiau ir plačiai ispiečiau akis.

Antanas tik. nusišypsojo ir tęsė: '
-Buvo įpusėjęs ruduo. Vieną vakarą -^jau buvo visiškai sutemę - 

Valentinas kaip paprastai paėmęs smuiką išėjo oran.Pro pravirą bunkerio 
angą pradėjo veržtis Valentino "vakarinės maldos" garsai... Staigavsukie— 
gėjo kulkosvaidis. Smuikas nutilo..* Griebėm uz ginklų ir puolėm iš bun
kerio. Prasidėjo tikras pragaras... įgriuvęs į is anksto paruoštą apka
są, pamačiau netolios gulintį Valentiną. Jis tyliai sudejavo..$ Nekreip- • 
damas domės į pavojų, prišliaužiau prie jo ir, sugriebęs ųz pečių. įsi
traukiau apkasau."Valentinai" - supurčiau jį:-"Kas, ar sužeistas?"... 
Valentinas bejėgiai... "Baigta... tas smuikas grojo tik... perduok jį"..

Pasijutau smarkiai purtomas už pečių ir pramerkiau akis. Antanas • 
žiūrėjo į mane ir senu sarkastisku juoku kvatojos. Antstalo stovėjo 
tuščia bonka... Atsiminiau, kas.atsitiko ir.tai, kad užmigdamas palikau 
ją puspilne. Jaiiciau svaiEstančią galvą ir silpnumą-kojose. Liuciau, kad 
ir Antanas, išbaigęs pusboakę, lybiai girtas buvo.

-Ei, tu kytrociaul Pasakyk gi man, ką su šituo smuiku padaryt, kaip 
jo istoriją nubaigi?.. Che - che - che... Tu kytrociaų be rūpesčių, ku
ris klausydamasis apie žmonių tragedijas ramiausiai užmiegi... Pasakyk, 
kaip Šituo atsikratyt?.. Che - che - che... - jis įkiriai reikalavo ma
no patarimo, klaikiai be s i kvatodama s.-

-Ot man ir vyraslNezino, kaip atsikratyt, tokiais niekais, - mano
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galvon šovė genialus patarimas: — Gali ir visai romantiškai smuiko is
toriją nūbaigt. Girdi, kaip ošia Baltija motuše?.. Paimk smuiką ir ati
duok jos .globai. . .. „

' -Perkūnai trenktą!.. Tu ne juokais tikras kytrociusl Lai sau nesą 
Baltijos bangos Valentino smuiką ir mano rūpestį į.kitą.krantą. - Su
staugė Antanas ir jo akyse sužibo linksmi žiburėliai.

Nuo gembės griebė savo ir mano apsiaustus. ■ ,
-Vilkis' ir marš į mano rūpestėlio laidotuves.
Neturėjau jokio noro vėjuota? naktį trenktis, karkus uzmiestin, ta

čiau Antanas skubėjo .'ir man teliko tik.sutikti^su jo valia. Jis pa
sispaudę smuiką po pažastimi ir pačiupęs mane už alkūnes beveik stum
te .išstūmė pro duris. Nubi.ldėjom laiptais visai, nesivaržydami, kad "ra
mybės valanda" senai praėjus buvo. Gatvėje jis trumpai įsakė:

-Vesk artimiausiu keliu uzmiestin. prie ..juros! >
Dangus buvo nusigiedrinąs ir mėnulio pilnatis švietė mudviejų ke

lią. Stiprus vėjas įkiriai taršė plaukus — beskubėdami.palikova kepu
res — ir smelkėsi pro apsiaustą. Buvo gerokai salta.^Susikibą ir svy
rinėdami pasileidome taku tiesiai-per miškelį link juros..;. . ■ 1

Po geros ketvirtiem stovėjome ant neaukštos uolos. Po kojomis pu
tojo. nerami jūra. Antanas laike rankose smuiką ir kurį ;laiką, atrodė, 
n.esirįzo. ■ ■ .■

-Tai ko -dar lauki?.. Svieski - paraginau. . . • . •...
Jis nebarąs žodžio, sviedė .smuiką jūron. Vėjas užgavo stygas ir 

jos dusliai suskambėjo. Stove j om ir mėnulio šviesoj stebėjom,, kaip ban
ga pagavo jį ir,- vakarą vėjo raginama, pradėjo nesti rytu kryptimi.. .,

Bangos, senai, buvo prarijusios smuiką, o Antanas, ispletąs akis te
bežiūrėjo tolumon.

-Einam, ko dar lauki? - neramiai truktelėjau uz. rankoves* . . .
Antanas perbraukė plačiu mostu išsidraikiusius plaukus ir ramiu - 

balsu pratarė: • -
-Plauk Valentino Grūzdo smuike ir susirask Eleną Stakaitą.
-Ką? - surikau: - Ką pasąkei?! . . . ,. ■

’-Nieko ypatingo, - ramiausiai atsakė jis: - pasakiau paskutinį1-' 
savo linkėjimą Valentino Grūzdo smuikui, kad jis susijastą Eleną Sta- 
kąite - tokia ’buvo to mano keisto bičiulio valia, o as j oš vykdytojas. 
Bet kas tau atsitiko? ko tu'taip išblyškai?

Nieko neatsakąs, apsisukau ir tekinas pasileidau miestan... •„
-Gr ū-ū-ū-ūzdaš... - sušvilpė vėjas pusą viršūnėse.

-Elenū - u - ūtė... - kažkas .sustaugė mano krūtinėje...
. -Iš paskos* dundėjo Antanas Stąugūnas šaukdamas:

-Sustok, kvaily, dėl Dievo meilės! Ar iš proto issikraustei?!.. ...
Pasivijo jis mane prie.gyvenamoj o. namo durą ir berakinant jas grie

bė už alkūnes: '• ;-
-Po velniais, sakyk gi, .kas su tavim pasidarė? .
—Et,■ niek.0,. - pramurmėjau: - nusigėriau tik... .. y....

’ ’ ; -Tai nors adresą tikslą duok, kad rytoj išvažiuodamas galėčiau-at-, 
si sveikint. t

Sumurmėjau adresą ir užtrenkiau duris. w
. -Ant galą pirštą,, kad neprižadinčiau miegančią šeimininką, į slinkau 
savan kambarin.Atsi sėdau ant lovos, galva nusviro tarp delną.’

Pro akis slinko ne taip.tolimos praeities vaizdai. Praeities, ku- 
' ,rią savu noru buvau palaidoj ąs,. išmetąs lygiai taip, kaip Antanas' Stau- 

gūnas kad išmetė Valentino- smuiką,. - kad. ji nedrumstą man ramybės ir 
nekeltą .’bereikalingą rųpescią. .’ ... ‘ . .
/ . ’ .Valentinas Grūzdas*.,. .Elena. Stakaitė^,, ramūs vasaros vakarai 
Suvalkijos lygumose... ir aš - Mykolas ; Reply s,; nerūpestingas, šancią . 
sūnus, medicinos studentas...: . .
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■ Su gašešupiu Stakais susipažinau, gavęs*mlątci komandir" laipsnį, 

baigus kariūnių aspirant y. apmokymu 19 4-0 m, rudenį. Su Juozu Staku išti
sus metus taškau Panemunės smėlį vienoje gretoje. Kodėl mudu susibiciu- 
liavom ir tapom neišskiriamais draugais, net ir šiandien negalėčiau atsa
kyt — savyje buvom didžiausios priesginybės viens antram. 0 vis tik^taip 
atsitiko. Ne tik rikiuotėje stovėjom vienoj gretoj. Ne, mudu kartu ses- 
tadieniais eidavom miestan, kartu lankydavom pažįstamas "Tuksės", kartu 
eidavom teatran ar kinan. IJęt ir drausmes pabaudas is viršininku gauda
vau — ir valandos, ir be išėjimo, net ir daboklėj kartu teko atsėdėt._ 
Vienu žodžiu — kur kariūnas, aspirantas Stakas, ten ir aspirantas kariū
nas Rėplys. Todėl visai nenustebau, kai atsisveikinus su Panemune, Juo
zas pakvietė savo ..tėviškėn "atsipūgt"

Praleidau tada tris dienas Pasešupiuos. Naudojausi svečio teisėmis 
įr, tiesą sakant, nedaug ką pastebėjau, nuolat sėdėdamas erdvioj sekly
čioj ir skleisdamas Reymond’o "Kaimiečiu" puslapius.

Juozas bėginėjo šen ir.ten, tvarkydamasis savo mantą. Visa samdy
toji šeimyna: du bernai ir dvi merginos, visą, laika leisdavo cukriniu 
runkeliu lauke. Ten kartu buvo ir Juozo tėvas — Motiejus Stakas ir J >, 
jo sesuo Sienutė. Pamatydavau juos trumpai valandėlei tik po vakarienės.

-Jo, vaikai, dirbam procevojam, tik nežinom, kas naudą ims, - kaip 
šiandien atsimeno senojo Stąko žodžius pirmą vakarą... — Ir judu rengia
tės daktarais darytis, o nežinia, ką, gydyt^teks.

Nuo j o veido taip ir nenuslinko rūpesčiu debesėlis.
Sienutė buvo visą laiką tyli. Ji buvo dvejais metai^ jaunesnė už 

Juozą.MPrięš du,metu, ‘mirus motinai, ji metė gimnazijas sestąją klasę 
ir grįžo tėviškėn "gaspadiniaut".Keista man atrodė, kad ji be didelio, 
reikalo pakeitė miesto esfaltą į kaimo purviną taką,Bet iš viso tik vė
liau patyriau,/kad tam kaime daug kaistę dalyku įvyksta ir vis, atrodo, 
be rimtos priežasties.

Kas vakarą, atsimenu, prie svirno kažkas pravirkdydavo smuiką. Kai 
jau sėdėjom traukinio kupė, skriedami įKauną, paklausiau Juozo:

r-0 sakyk tu man, kas ten vakarais vis tą keistą melodiją grodavo? 
-Valentinas gi... - teatsakė jis.
Neklausiau nei kas tas Valentinas, nei kodėl jis vakarais ir vis tą 

pat melodiją groja... ,<
Prabėgo metai. Pasikeitė "įs'laisvintojai"• Vasaroms atostogoms pra

leist Juozas ir vėl pakvįetė Pasesupiuosna. Praleidau tada ištisus du 
mėnesiu. Atsimenu, buvo šeštadienio vakarąs, kai mudu, anksti rytą ap
leidę Kauną, didžiąją kelio ąalį sukopę pėstutė, pjavęrėm Stakę pirkios 
duris. Buvau priimtas ne ką šalčiau uz Jubzą; Jį išbuc iavo ir tėvas ir 
sesuo, -o mane tik tėvas sveikindamasis apkabino:

■"Nu tai, duok, M.ykol, ūsą... ,,
' ,Sienutė natiniais.; seklyčioj paruošė stalą ir mes lig vėlos nakties 

prasėdėjom, girksnodami naminį serbentą vyną ir besipasakodami pergyv 
ventus metus.

Senio Stako skruostai buvo pradėję rausti, kai jis atsiduso:
-Taigi, vaikai, o kad aš va su Elena kartu su jum sėdiva, tai tik 

gryna^laimė, sakau... Ja, ir acią Valentinui, - kiek patylėjęs pridūrė. 
-Atvažiavo, nevidonai, sekmadienio rytą, kokią valandą devintą.^Rado na
muose tik Valentiną su Onai mudu su Elena bgivom išvažiavę bažnyčion. Sa
kau, įyg’yDievo taip surėdyta’buvo... užsigeidė šeštadienio vakarą Elena, 
va, išpažinties eit. įprato ji tą sakramentą, klases^eįdama da su Juoze
liu, tai ir dabar dar tos,mados nemeta... Taigi va, šeštadienio vakarą 
ir sako mani"Klausykit, tėtuk, ryt rytą tai ankstį mąne Marijampolėn iš- 
leisit, kai tik karves pamilšim su Ona, — noriu išpažinties eit. Žinot, 
sako, gal ir jūs kartu, tai ir nuvažiuot galėtum?"Nepratęs aš Dievą sa-

■
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vom Įpėdom klapatyt’, atlieku, kas prisakyta^- sykį į metus apie Velykas' 

.. ii.užtenka man. Tai ir■sakau: "Ką čia jau as... per .Velykas gi buvau-".« 
..Ale atsiguląs jau. pagalvojau - pagalvojau: laikas neramus, eisi neis: 

■ prie' sakramentų, o bazny.c ion vis tiek yaziue.sl, tai ar .man' nevistiek, 
... vaikui- nereiks, kojas vargint,visą;. sąvartą-.namuos prisilaksčius.... Ats: 

'.'.kėląs-ir liepįau Vąlentinuį Bėrįybrįck.elėri' pąkinkyt.
’ -Elena 1st bričkelės tuoj ..basjnyčioą. ,0.-as kaip buvau?papratęs^, • tąi 

ir tą rytą - iš lovos -.tuoj .uz lašinių šmoto... Sakramentų, neisi, baznycl 
nėr’ ko. skubinti,s^ suspėsiu, sakau, ant sumos.• ♦.,Nuėjau pąs švogerį. Jur- 

. ■ :'gį. . Sėdim sau iršnekam, ką tie. be st i. j os '• ž.s atmanė, su mūs žmonėm padaryt 
. ' Galėjo būt kokia .valanda desimta, įsiverčia vidun, keturi jniskiai, o: 

tarp jų ir’ Mauskės Zelikas. Atsimeni. dar', turbūt, ir. tu,- Juoze!-, Jiaus- 
ką Finglerį-, ką-būdavo.anksčiau po.-kaimus važinėdavo supirkinėdamas g 

‘ "-grūdus?. Tai aito Mauskes' sūnūs Zelikas buvo pasidaręs kokiu, ten nacbl- 
n’inku pas čekistus... Tai ruskiai. tuoj apstojo du.ri$, o Zelikas Ir .’sa- 

.. ko: "Pilieti Jurgį Behdpriūnaij piliete t’tase. Bendoriuniene,. .pagal Tary
bų-valdžios-parėdymą, perkeliami %•••." -velnias žin,kokią ten "brolišką 
Respubliką"s.. dabar jau nei neatsimenu. Laiko,-girdi, penkiolika „minu- 

, . šių turi. Dėbtelėjo į manę-.’!A, tai ir draugas 8takas čia."... Išsiėmęs 
. kokį ten popierių, pervedė- akimis ir sako: "Draugas: Stakes kol. kas į kit. 

kambarį gal-i se i s?...,,Prie .durų atsistojo ruski s, tai taip ir. negavau 
net su 'seseriai nei su. švogeriu at eį sveikint .Dievas žino, ąr gyvi jie 
dar kur Sibyjriuj t.. Tik akimis .galėjau palydėt, jau sunkvežimiu beve-

’• gailus..-..- > ■ v .'• ■ >■
—Ęubrąukiau, vaikai,, ašarą Ar-pasukau .bažnyčios puošni is kur-gi 

galėjom pagalbos "anom dienom laukt..,. jei -ne iš -Pono Dievo. Visagalio.-?.*.. 
0-nrie šventoriaus bromo bestovįs-Valentinas. su klumpėm ir darbo'.gra
bužiai si "Bėkit, gaspador, • girdi',’ .kur norit, tik negrįžkit: namo’-^oe-kis 
tai įeŠko1.'"Valentinį1 - sakau: -"už ką gi jie manąs ieškos? *ar as .žmo
gų-užmušiau, ar apsivogiau, ar pagaliau pyliavų ne išpyliau?"-Nustebau., 

'■ maįot, is karto, bet tuoj ątąimnįau, uz.. ką. Benuori saus po ojan.o akių is 
.. vežė.' Susipratau dar paklaust:.,"^aį. kaip tave lš...namų jie išleido?""Kad 

jie manąs, gaspador, visai'"ir ^ęmat’ė!! sako. Valentiną.sj "V.erę-iąu krai
kui šiaudus kluone, kai išgirdau‘kieme sunkvežimį įvažiavus'.. As tuoj 
pro plyšį ir' žiūriu,’ l>as per ankstyvi svečiui? £1, ’rudkiai raudonkepu- 

,. riai iššoko .iš < sųnkve žirnį o-, Ir tįuoj • įrlobą iš visą kerčių apstojo. Su- 
' '' pvatau, kąd ? buožės'Stake, ieško.-Išlindau Jsįtoj pusė j'pro pravartu ir 

ežiom,atidūmiau tiesiai Marijampolėn.... Bėk, gaspador, kur. nori-, tik 
negrįžk, kol n'eapširamins;" .."0. kaip -su namais, Valentin, bus?.saka1 
"Nįumai - ne -lašalai!: Kol kas "dūdų ..su .Ona tvarkysim.. .0 kaą jum iš: tų 

’’ namų, kai Sibiri j oj žatsidursit?'.'... - sako yalentinas. Bažnyčioj'..susi
gavau Eleną. Pasitarėva. žinoma, ilgai, ąeišsislapstysi, bėk,nėr ko ir 

. tiesiai, tiem bestijom į-nagus pasiduot .Nelaukę nei'sumos?. issi-leidom 
' - pas. tetą. Tapil-g' į Palias. Po sąvaitės prasidėjo,karas. Išgaravo ne .tik 
‘ruBkiai’su savo katiusom', bet ir visi ją batiaižiai. Sugrįžę į. Pace

s'* up-ius .radom Vaįenįipą. visą mėlyna-ir sudaiižytą. įtarė .vyrą,..-.kad bus
■ mus įspėjęs, išsivežė Mariampoįėn. Tp.n ir išlaikė, ligi kasoję t ardydami 

J ".vis ir' Lankydami' v-įcokiąusiais budai-'s-. Dievui garbe, kad .neisveze Si- 
f ’ .byrinjp.. . * 1 i ■ 1 ' -'-i •
7 ~iį ■ šaky k-'.tu. man, vis tik. yra rdar. ;.svieto žmonių-J. Vay1 kad ir tas 

pat s Valentinas!. - h.ci sūnus'.jis man,, nei -.giminė keke, 0,5 .galima sakyt 
sava-galva rizikavo vyras tą. sekmadienį... -.n.ubąi-ge sopi a.'S.takas ,sa- 

■. yo pasakojimą apie-baisiąsias’vežimo dienas. • -. '• .-;... .i . •

' .d '.'Tą' vakarą ,'pitmą kartą pažibau Valentiną is senio Stako- pp.sakoj.l- 
Bet -tai- ir buvd,‘ -ga'li:;ia' safcyV viskas.- per ;'du mėnesiu taip ’i’r ne-
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teko man su tuo tyliu, „kiek melancholišku bernu šūsiartint. Jis vengė 
manęs /tik vėliau paaiškėjo kodėl/.

Visą vasarą talkininkavau Stakams lauko darbuose ne is reikalo ir 
neverčiamas, o dėl sporto. Net ir tada, kai tekdavo kartu laukuose dirb
ti, Valentinas mane vadindavo "ponaičiu", šitam "ponaity" jausdavau kiek 
pašaipos, o gal net ir pykčio. Tiek Sienutę, tiek Juozą vadindavo jis 
vardais, o senąjį Stabą "gaspadorium"« Dažnai matydavau jį nuoširdžiai 
ir linksmai besikalbantį su visais namiškiais. Tik būdavo'man prisiarti
nus, jis vis surasdavo ką nors "nebaigto" ir pasitraukdavo. Prisipažin
siu, kad tokia jo elgsena mane gerokai pykindavo, nors kiti, atrodo, to 
ir nepastebėdavo. „

Praleistą dviejiį mėnesįų visiškai nesigailėjau, priešingai - buvau 
patenkintas, gavęs progą pažinti kaimo gyvenimą, kuris lig tol man buvo 
visai svetimas. Mane užbūrė rami kaimo nuotaika ir gyvenimo bėgis ten, 
tvarkomas nerašytą, kažkaip-natūraliai įaugusią kasdieninių,potvarlįų, 
kurią nesugebėjo pakeisti nei besiaučiąs karas, net civilinės vokiečių 
valdžios įsakai. Tokia tvarka ne vien Šbakuose yiespatavo - visi apylin
kės ūkininkai gyveno taip, tartum su ją lauko ežią baigiasi ir pasaulis.

Rugpiuciui baigiantis atsisveikinau su Stabais. Elenutė prikrovė 
pilną lagaminą kaimišku gėrybių, anais laikais Kaune kai kam ir už pini
gą brangesnių. Senis Stakas išlydėdamas dar pridūrė:

-Vaike, 'jei jau ten Kaune pasidarytą visai riesta su lašiniu, tai 
tik netingėk parašyt.

Studiją metai prasidėjo nesėkmėmis - jau rudenį suklupau anatomiją 
belaikydamas. Tie.sa, tai nebuvo katastrofa, nes karo metu ir fakulteto 
vadovybė nebuvo tokia griežta. Penktojo semestro paskaitas ir darbus ga
lėjau tęsti, tačiau visu rimtumu teko gulti ant knygą, kad galėčiau su
tvarkyti spraga? studiją knygelėj.

Juozui sekėsi geriau. Tačiau greit pajutau, kad ir jis laiko ne per 
daug tūri. Priežastį supratau, kai jis pradėjo mane nuolat ir regulia
riai aprūpinti pogrindžio spaudą. Gana dažnai jis važinėdavo tėviškėn, o 
grižas aplankydavo mane su namiškių sveikinimais^ kurie paprastai būdavo 
visiškai konkretūs - koks kilogramas sviesto, dešros, lašinių ar geras 
džiovintas sūris. ' „ „

Pradėjau jaustis neišskiriamu Stakų seimos nariu.
Kelioms dienoms apsilankius Pašesupiuose kalėdą ir Velykų atostogų 

metu, mano mintys vis dažniau^ir dažniau ten link klysti pradėjo. Lau
kiau tik Vasaros* kurią, visiškai neabejojau, praleisiu Stalą tarpe?>

0 vasarą Pasesupiuoscradau pasikeitimų ^nebebuvo Valentino, išėjo 
jis prieš pat mudviem,su Juozu sugrįžtant. Išėjo, niekam nepasakąs, nei 
kur eina, nei kodėl išeina.

Scnąsis Stakas, atsimenu, Juozui paklausus apie Valentiną, pasika
sė pakaušį: •

-Taigi, sakyk tu man, bernas ištarnavo.ketverius metus ir, va,nei 
susinykus, nęi susibarus, susigalvojo ir išėjo sau, kaip niekur nieko. 
Ir išėjo, nežinia kur - nei tu perkalbusi jį, nei persiderėsi... 0 geras 
bernas buvo - negirtuoklis ir darbininkas,..

. Tuo tarpu mūs šneka apie Valentiną tau ir baigėsi, juoba, kad jo vie 
toj buvo kitas bernas - Rapolas, o šnekoms temų pirmąjį ypač vakarą pa
kako. , . • , / • *. x .

Besišnekučiuodami prasėdėjom seklyčioj lig saulėlydžių. Šeimyna, 
pavalgiusi vakarienę virtuvėje, ėjo gultų. Elenutė staiga pakilus, pri
ėjo prie lango ir susimąsčiusi nukreipė akis į tolį. Šnekos, lig tol ėju
sios be paliovos, staiga nutilo, Senasis,Stakas sėdėjo kėdėj e rimtas ir 
bekalbis. Pažvelgiau į Juozą - ir jis kažkodėl panarino smakrą. Pasida
viau bendrai nuotaikai, nors ir nesupratau priežasties.
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• . . Z ė 'Taip/tylėdami iss dejom bent dešimtį,minučių, kurios, man atrodė, 

virsta amžinybe* Pagaliau Sienutė nusigręžė nuo lango ir .atsisukus į 
. mus gerokai dirbtinai nusisypsojo: .

-Tai ko gi,jus nutilot? . ■ ■
Juozas pakėlė galvų. Man pasirodė, kad jis nęt krūptelėjo:
-Keista, man atrodo, kad šiuo metu turėjo kažkas įvykti*.? *
-Ar kas įvyko kur nors, ar ne, nežinau, - neiškenčiau neisreiskęs 

savo nustebimo; — bet su jumis vigais trim tai tikrai^kazkas įvyko.»•
Senasis įtakas rimtai pasiži rėjo į manė.ir nusisypsojo ramia, vi

sa žinanoio tėvo sypseno: , ■ *
’ - Taigi,, sakyt, vaikai,visi šitoj valandoj jautėm, kad kas nors 

įvyko ar. turėjo įvykt, tik ne visi žinom, kas... O_dalykas visai pap
rastas — ketverius metus šituo laiku Valentinas, būdavo, paima .smuikų 

‘ir prie svirno durų pradeda grot.Tai va, tas Valentino grojimas mūs 
/.kiemui pasidarė būtinas. Kai jo dabar negirdim, tai lyg ir neramu daros 

. lyg -ir trūksta ko... , . , , • ‘
- -Bet argi jūs negirdit? - ųertaųuke^tovų Elenutc: - .Kai as stoviu 

prie lango, man rodos, kad girdžiu iš kažkur'toli toli tyliai sruvenan
čių Valentino smuiko dainų. Tyliai tyliai.-..'

.. •• -. ‘ Jos balsas nutrūko. - '■•;.<
—Is įpratimo, vaike, tįk is įpratimo... Ir man daros, lyg ir gir

dėčiau sykiais. Su laiku, žinoma,“ praeis ir „Eitas mus įpratimas, - nu
baigė tėvas. , -s-r!.,

- Vėliau prasidėjo darbymetis. \ .■,/>’!. ■- Valentiną
: Atrodė,, kad .Stakai , ..^užmiršo - 

..„vėliau bent neteko giraet apie j į kalbant.. Tiesa,. saulei leidžiantis,
.7’nekartą x teko pastebėt Sienutės susimastymų. Bat argi nuostabu, kad 

"dvidešimties metų mergina susimąsto kartais vakarui atėjus? •
Tą vasarą- dar karta teko išgirsti apie Valentiną./Veliaujįvi-

. ai skai’užmiršau/. Buvo liepos pradžia*. lig pietų vežę dobilus, *1 s si skiri 
v .tėm pokaičiui., išsitiesęs po plačia obella prie avietyno-snaudžiau,^kai 
- /kitoj pusėj išgirdau Juozą besikalbantį su Sienute. Mus skyrė aviečių 

„tankūs* krūmai, ir juodu manes nepastebėjo. ..... , • . . 1
-Bet su tuo Valentinu’tikrai keistai nutiko,. - Pradėjo Juozas:. - 

Argi iŠ tikro jis taip jau be niekur nieko:ir išėjo? Gal tėtis kada ką 
nors pasakė? Gal su Ona ar Zigmu susipyko? Kaip-gi taip, ims ir iseiz?..

1 . -Ne, Juozai, nei tėtis jam nieko.nepasukę, nei su Ona ar Zigmu.ne 
susibarė. Tik man atrodo, kad priežastį .teisingai nujaučiu. Atsimeni, 

.-.-kaip jis pernai laikėsi Mykolo atžvilgiu? Gal jus įr nepastebėjot, bet
jis negalėdavo.,kartu su Mykolu bįit. Kai šiemet gavqm.t.avo laiškų, kad 
pųrvažiuojat vėl abu su Mykolu, pakarę tėtis prie šeimynos ir prasita- 

. re,. kad ^uresim.-du gerus ;pernyksoius talkininkus. .Po, to rytų Valenti
nas ir išėjo... ■

_. -Eik jau dik... Prie ko čia tam Valentinui Mykolas pinasi? Kokių 
Jiė.neėuvęetų sąskaitų galėtų turėt? Ne,. man čia tai'jokia priežastie

• -Valentinui pateisint. • ... , v .'.. .
-Ei, tu stuobry - stuobryJ- Sienutė susikvatojo jaunu išdykusiu 

juoku. - .Kad tų-ir nieko nesupranti, į tas, savo knygas įsikni,sęsl. •
-Prie ko čia daę knygos tau? - pyktelėjo Juozas. . - ,
- UŽ tai, kad is knygų daug ko ne’išekaitysi* Yra dar kai kas, ,kas 

jaųsįi. reikalinga.Kad ir su .Valentinu. Jis niekuomet... nieko nepasakė
.,-£ries Mykolą, o tikrai įsmego*jo. Jis gal net pyko ant.jo... Bet tu,, 
-j.žinoma,. vis.tiek. nesupranti, užtat- sakau tau t i ęs-i ai.;-Valentinas manė, 
; .-Mykolų-kpnkurentu. §sant.,.. Supranti -..konkurentu...

'.. —Eik tu, pliuške, netauškus .niekų.... .... ; ..... '
-Taū, medinis stuobry, žinoma,.-.reikia-viską kaip ant..delno isd.ėt.*
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-Elenute nusijuokė:- Tai z'inok, mano mielas broliuk, - Valentinas Graž
ias, Stake bernas, kuris kas vakaru grodavo ilgesio serenadas prie svir
no^ buvo įsimylėję^ tavo tikra sgserį - Eleha Stakaitęį Nelaimingas ber
nužėlis matė savo‘'meilės beviltiškumą. Niekad neišdrįso Jos savo meilės 
kitokiu būdu parodyt, kaip tik išgrodamas ję smuiku... Klausykis, bro
liuk toliau, kaip Valentinas priėmė tavo mielę draugu Mykoliukę. Tau 
rodos, kas gi jam gali rūęėt apie koki ten^miesoionį ponaitį. Ir man - 
ne kitaip. 0 Valentinas žino sena kaimo išmintį - per brolį pas seserį.. 
Mykolas Valentinui - tik konkutęntas... ^mžinas priešas, jei nori, su 
kuriuo kovot Valentinui pasirodė beviltiška. Todėl jis ir pasitraukė...

-Niekus tauški, -pertraukė Juozas.
-Gal ir niekus, - Sienutė prabilo rimtai: - Galų gale man ir ne-e 

svarbu- ne man Valentinas, ne man ir Mykolas... -,Ir kiek patylėjus 
prįdūrė: - Tik Valentino smuiko giesmė, kuri^, jauc'iu, kas vakaru jis 
kažkur toli vis tebegrojo...

Juozas nieko neatsakė. Juodu dar kurį laikę raškė kur ne kur spė
jusias prisirpti avietes ir, daugiau nepasikeitę nei vienu žodžiu, išė
jo iš sodo.

Gulėjau nepasijudindamas. Jei juodu būtų mane radę, be abejo bu
čiau pasijutęs labai nepatogia^. Sienutės kalba gal ir neįtikino Juozą, 
bet mane įai visu^šimtu nuošimčių. t

Jaučiausi įžeistas Sienutės prisipažinimu, kad jai tiek tesu ver
tas, kiek ir Valentinas, o gal net ir mažiau - anas vakarais nors pagroti 
sugebėjo, ę ęs" nei to. Nepagalvojau tuomet, kad gal kaip tik Sienutė 
mane ir Pašešupiųosna traukdavo, kad Valentinas gal is karto teisingai 
nusprendė, jog is'jnanosios pusės pavojai jo slaptajai meilei kyla. Ne, 
sukandęs dantįs, užgauto berno savimeilę pretoriau:

-Nagi paz'iūrėsim, kaip tas rudis šoks...

Dieųos bėgo pašėlusiai greit, o 11 tas v rudi s” visiškai paprastai su
seko. Važiuodamas metų Velykoms Pasesupouosna, vežiausi du žiedu. 
Per pusantrų metu mano santikiai su Elenute vystėsi taip paprastai ir, 
jeitgaliu issireikst, automatiškai, kad net dabar man sunkų but pasakyt, 
kodėl ta linkme, būtent, išsivystė. Žinau tik, kad to priežastimi nebu
vo anos akymirkos pyktis.

Kai per užgavėnes, rades„proga pasilakti su Elenute vienus, i asais 
kiau jai savo sumanymus, j i“is karto sumiso truputį, bet vėliau visai 
nuprastai pasakė: „ v

-Jei tu tai rimtai sakai ir gerai apsigalvojęs, as sutinku... Pašne
kėk su tėcįu.

^Su tėo'iu Staku reikalas nebuvo komplikuotesnis. Kai surinkęs visų 
vyriškų drųsa,, paslpirsau ž'entuonna, jis lyg ir pagalvojo truputį, ir 
permetęs akimis Elenute prabilo:

^-Tai sakyt, vaikai, abu jau metuose ir žinot, ka darot. Sakyt, ka 
gi as? Ne tietlaikai. Jeigu jaų^judu abu taip suturėta, jueų valia^.. 

•0 su vestuvėm, sakyt, tai patarė iau neskubėt — laikai tokie neramus...
Sužadėtuvės praėjo taip pat maloniai ir rainiai. Jose dalyvavo tik 

artimiausi Sienutės giminės: tetos, dėdės, pusbroliai ir pusaserės.Jos 
nedaug kuo skyrėsi nuo paprasto giminiu susivažiavimo per šventę, Onę, 
kurių man jau ne .vienas teko praleist Stekuose...

0 su vestuvėm?...

Artimiausias mano tikslas buvo labai aiškus - kuo greičiau gaut dip
lomu. 0 tada pradėsiu gyventi Būtinai tų pat dienoj kai paskutinis eg
zaminas bus išlaikytas, turės įvykt mano sutuoktuves. Bent taip vaizda
vos man artimiausioji ateitis.
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Visas pasaulis skendo karo sūkuryje, o aš sėdėjau prie knygų. Ry-I 
tų gavęs egzamino įrašų studiją knygelen, vakare, jau būdavau pradėjęs, I 
sekantį. Man egzistavo visiškai atskiras pasaulis. Jame tebuvo Sienutė,| 
knyga ir aš pats, šitam pasauly viešpatavo taika, ramybė ir darbo nuo-| 
taika. v , . >

. Buvo birželio pirmoji puse. Vienų pavakarį įsiveržė mano kambarin| 
. Juozas, .rankoje laikydamas/’Ateitį", 7

-Mykol, anglosaksai išsikėlė,’ ar skaitei?
Jo veidas svitėte švitėjo.
-Tai kas kad išsikėlė? - abejingai atsakiau, pakėlęs akis nuo "Aki] 

ligų vadovo". -i
-Kaip tai kas? -nustebo Juozas: - Argi nesupranti, kų tas reiskiaf 

-Vienu žingsniu artyn laisvužės, Mykoliulj brangiausia^!.,
-Ech, Juozai, tu.vis.su tom laisvuzėm ir laišvužėm,,. - numojau.ran-] 

ka žinodamas, kad Juozas, jei tik parodysi kiek "susidomėjimo, pradės pa]
■ sakot visą, paskutinių karo ir tarptautinės politikos įvykių eigų, ku- j 
riai ir galo nebus: - Sestum geriau ęrie akių ligų ir^’tu.. •

Tai buvo vienintelis būdas ataušinti Juozo įkarščiui. Jis natqimi-l 
nė” taip pat laiko neturįs. Paliko pora numerių "į Laisvę" ir^išėjo.
Šį kartą, į laikraštėlį net .nepasižiurėjau. Paėmiau tik ir įkišau tarp 
knygų, kad kokia/nors nereikalinga akis nepastebėtų.

Liepos pradžioj išsiįąikiau akių ligas. Maniau kokių sųvaitę kitų| 
pailsėti kaime ir todėl užėjau pas Juozų. Radau jį. besikraunantį kupri-l 
nę ir lagaminus. ’ ■ .

- Kas čia per tautu kraustymasis? - nustebau.
— Kooperatyvo mašina yra mieste. Vienintelis būdas pargabent savaej 

vertybes saugesnėn vieton, - atsakė jis.
- Tai kodėl tau Kaune nesaugų jau pasidarė?
- Negi.tų jau to nesupranti, Mykolj Rusai Minske...
-0 kas is to, kad jie Minske? .
-Kaip kas iŠ to? - Juozas pradėjo karščiuotis: - Negi tu toks jau 

glusas būtum, kad nesuprastum, jog po sųvaitės ųr dviejų bus Kaune’..,./ į
-Argi tai -tiesa, - per mane^perėjo siaubo šiurpuliai: — juk prieš | 

dvi savaites jie buvo dar toli už Vitebsko! Kur gi dabar tas Rytų fron 
tas stovi? „
•• ‘ - Mykol, -matau, kad tu is dangaus nukaitęs. Jokio.fronto Rytuos,
nėra. Bolševikų masės plusta į Vakarus ir nėra jokios jėgos, ku±i gale-j 
tų jas sulaikyt, - Juozas dėstė ramiai. - Uz tat^jau dabar pats laikas i 
pradėt ruoštis juos sutikt... Imk, kas, manai, is tavo vertybių imtina 

-ir spausk į Pašešupius. Jau'senai norėjau tave įspėt, bet tu su tais ’ 
savo egzaminais'buvai netekęs galvos...

Pajutau^ kad mano atskiras mazas^.ramus pųsaulelis pradeda griūt.
■Juozui pažadėjau po kelių dienų dviračiu atvažiuot Pasesupiuosna. Apie 
kelių sųvarčių ramų poilsį negalėjo būti nei kalbos.

išėjės is Juozo, stengiausi ramiai pergalvoti, kų turėčiau daryt. 
•' Tačiau tai buvo neįmanoma. Stakai, vElenutė buvo pasmerkti ištrėmimui į

■ Sibirą prieš tris metus. Dabar grįžta jie - tas slykstusis Rytų siaubas
— bolševikai jų pasiimt. 0 gal ir manęs?...

Kuo ilgiau galvojau, tuo didesnis nerimas/aanė-apėmė..Naktį beveik 
nęsumerkęs akių, rytui išaušus s^dau ant dviračio.ir issilcidau Juozo 
pėdomis...

0 ten, prakeįkima^l-/radau tik tradicinę ramybę! Nuodyto lig vaka
ro visa šeimyna-buvo užsiėmusi lauko darbais, ir apie bolševikų pavojų 

"teužsimindavo prabėgomis. Vakarais, tiesa, ir tėvas Stakas, ir Juozas, 
'ir'Sienutė susirinkdavo prie radijo. Bolševikai Minske,.bolševikai^pa
siekė ratines Lietuvos sienas, bolševikai prie Vilniaus... 0 jie išklau
so tas žinias ir ramiausia skirstosi gult, pagal senio vakarinę koman-

45

tu.vis.su


^5
da:

-Vėlus laikas, sakyt, vaikai -eisim gult..*
Kai Vilnius buvo jau apsuptas, neiškenčiau.Suvaldęs visą begalinį 

nerimą, Įjūris diena iš dienos augdamas, mane tiesiog sukaustęs buvo, 
ramiai ištariau:

- Ar ne pats laikas būtu pagalvot apie pasitraukimą?..
- Koki pasitraukimą ir kur? - atsake Juozas pilnu nustebimo balsu.
— Tai jūs galvojat pasitikt? - nemažiau nustebau ir as.
- 0 ką gi turėtum daryt?l Žinoma, kad pašiliksimi - ramiai ir tvir

tai nukirto Juozas. .. .
□iiias ramumus ir tikrumas jo balse, mane tiek supykino, kad nesusi

valdžiau:
-Idijotizmas* Ar mažai lietuviškų kaulę mėtosi Sibiro erdvese, kad 

dar ir jūs ten savus paklotumėt?..Ay manot, kad per tris metus būsit iš
sitarnavę amnestiją ir šį kart neves?.. . .

Rėkte išrėkiau visus surinktus"svei^u^pęotu argumentus, kuriais 
galvojau įtikinsiąs Stakus, kad nieko nežiūrėdami susikrautą vertinges
nius daiktus ir pasileistą į Vakarus.Mano.kalba atsimušė tik į seklyčios 
sienas. Atrodė, kad niekas jos ir neklaęsė. .

Juozas stovėjo prie vieno lango, EĮenute prie katro - abu_ziurejo 
tolia. Senis Stakas ramiai sau sėdėjo kėdėje ir įoedes akis žiurėjo į 
priešais kabantį kryžių. Pagavau jo žvilgsnį ir dar^labiau susinervinau 
-šitie "davatkos" tikriausia laukia stebuklo... žodžiai užspringo gerk
lėje ir aš nutilau. ..

Elenutė palengva .nusigręžė nuo lango ir išėjo pro duris. Sems Sta- 
■‘£as atsikrenkštė ir lėtai prakalbo:

-Sakyt, Mykol, be reikalo pasikarščiavai. Is. tų nevidoną nasrų iš
bėgt galima. Ir bėkit - nedraudžiu. Bėk tu, lai bėga ir Juozas su Šieną. 
Keliai dar neuzkirsti. AŠ pats, sakyt, jau senas,^nedaug vasarų ir^taip 
teliko suskaityt, ką gi jie man padarys. Gimiau as sakyt is sites žemės, 
augau joj, noriu ir'savus kaulus jai atiduot. 0 jus jauni, gyvenimą 
epešit gal ir kitur susikurt. Keliaukit - nedraudžiu... Tik, sakyt, no
riu įspėt: perneštas medis ne ^kiekvienoj dirvoj subujoja,- vienoj jis 
skursta, o kitoj ir visai nudziusta... 0 dabar, sakyt, vėlus laikas - 
eisim pagalvot apie miegą...

Jis pakilo ir, palinkėjęs labos nakties išėjo..Juozas paskui jį.
Pamačiau, kad su jais nešusišnekėsi. Vienintele viltis paliko - 

Elenutė.Tikėjau, kad ja man pavyks perkalbėt...
Radau besedincią darželyje. Ką tik pasimokęs, stengiausi nurimti, 

ir kiek gąiedainas blaiviau igdostyti jai pasilikimo beviltiškumą. Kurį 
laiką tylėjau, rinkdamas žodžius. t

-Toks puikus vakaras, Mykolail Girdi, griežlė šaukia vaikus, - pir
moji prabilo ji. ' .

- Taip, EĮenute, ir vakaras puikus,ir griežle vaikus saukia, ir... 
-ir nutilau,z nedrįsdamas sugadinti jai nuotaikai

Po valandėlės ji vel, atrodo, taip sau tyliai pratarė:
- Grįe?lė savo vaikus šaukia į lizdą, kai tik pavojus pasirodo...

į lizdą isftibėgiojusius vaikus... „ ?
Mano Dieyei Supratau, kad mano viltys beprasmiskos. Pašokau nuo 

suoliuko. Norėjau saukį ir keikt visus. Visus"- ir Juozą, ir senį tėvą 
Staką, ir ją ? savo ęužadėtįnę Sienutę*.. Tik ne save J Manyje.siautė 
pyktis, pagięza, keršto troškimas, o uz vis lasiau - beprotybe. Žodžiai 
pabiro be ryšio:
v -Prakeikti kvailiail Snobai juodnugariai.... Didvyriai, kurie sta
čia galva velniui į nasrus pult įsigeidė... neprašomi Maskvos dievams 
pasiaukot užsimanei Gal kas'nors kada garbins," manai, herojus? gal pa
minklus statys? Kvailių niekad ant altoriaus nekėlė ir.nekelęu., Pra
keiktas senislkaulus pajudint bijąs, sutinka, lyg meitėlis del ėdalo
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viedro dar kelias paras papuskot savo migy,^nežiūrėdamas, kad peilis 
galandamas... Ir tas nusipolitikavus studenčiokas, karštakošiu draugu 
"bendrijoj, tariasi, dangų atradęs - nei pėdos iš savo krašto..'. Kvai
liai! Prakeikti kvailiai!.«. Sumals juos Maskvos girnos! sumals, kaip 
daug.milijonų jau sumalė,, o pasaulis net nežiauktelėjo. «•

Sukniubau ant Sienutės kelių ir pradėjau kokciodamas prašyt ų, e 
te mels:
„ _ ,-Sienute, brangioji mano, būk protinga,nors tu! Buk protinga,! u 
žiūrėk į juos. •« Bėkim^ kol dar laikas... Bėkim... ..

Ji‘’nepratarė .nei zodzię nė taga. kai siautulio pagautas keikiau^ 
nė tada, kai pradėjau pro,asaras prašyt. Rankomis švelniai glostė man 
plaukus. Ir tas mane,veikė, kaip motinos glamonėjimas kad veikia vai! 
Pamažu nurimau. Pradėjau staiga gailėtis visko, kas įvyko - o labiai 
šiai savo ašarų. Vyras juk visgi aš ir man kritišku metu privalėtų ki 
tus raminti 0 ji,'’.tiesa gerokai prasilavinusi, bet paprasta kaimo n 

■j . gaitė... ... ' „
-Laikas miegot, Mykolai, - ji švelniai sujudėjo: - 0 tau miegas 

šiųnakt ypač bus reikalingas._
Pakilom..Nedrįsau pasižiūrėt jai akysna.
-Sakįrk, Mykolai, tu tikrai, pasirįžęs ttrauktis? v
-Taip, tikrail - manyje vėl gimė kvaila vilties kibirkštėlė, ga] 

nedrįs skirtis: -Nežiūrint, jei jūs visi liktumėt! Nesuprantu tik, 1 
jūs kitaip galvęt galit. Ypatingai jūs, kuriuos jau pries ketverius r 
tus turėjo išvest Sibiran...

-Nesuprasi, „Mykolai, muši Ir nesiyargįnk.be reikaįo,.norėdama^,; 
prasti. .. Tu nežinai, kų ūkininkui duoda žeme - sava žeme, - pbreze 
0 mes visi tesam Ūkininkai. Be reikalą, tikrai be reikalo tik pasikai

> . ciavai, Mykolai... ,
Ji atsiduso ir, kiek susijaudinus, tęsė toliau:
-Padarėm ir mudu klaidų - tiek tu,, tiek ir aš. Mudviejų keliai f 

. riasi. Geriau, jei nuo šio vakaro abu vėl busim laisvi nuo bet kokių": 
pareigoj imu viens kitam.vTū nepyk ant manus... „

Ji nusimovė nuo.piršto sudatuvių.žiedų ir is tiesė man. .
Nesąmoningai paėmiau jį, pramurmėjęs kų tai panašaus į ’’kaip sai 

i " •. »■
-Labanakt, Mykolai* Ramaus miego...
Ji apsigręžė ir.nubėgo... Man pasirodė, kad jos akyse sužibo a& 

, gal ji net pravirko bėgdama.... „ „
Likęs vienas dar ilgokai vaikščiojau po darželį, galvodamas api( 

, kusjįvykOo Pradėdamas šį vųkarų kalbų, nebuvau kategoriškai nūsi 
'statęs uz būtinų jasitrwukimu is Lietuvos. Jaučiau tik kažkokį nerims 
savyje. Norėjau išliet jį, pasidalint su kuo nors.■ Sunervino mane ne' 

' tiek jų nusistatymas pasilikt, kiek jų pastovus ramumas, turėjęs.kiįJ 
įs kokios nors nepaprastai tvirtos ariamos. Gal but teišbuvo žeme. ut 
šito® atramos ir testigo. 0 po viso, kas įvyko, buvo aišku: kaįp pri( 
ketverius metus iš karto buvau šiltai patiktas Smakuose,,taip si vak 
ra, benį dvasiniai, pusi jutau staiga, i smestas. iš to tupėjau padaryt 
vienų išvadų" - rytų issĮnešint. ,

Jau po dvylikai nuėjęs gulti _klėtin, radau Juozų-užsidangsciusį 
. . langįnes ir prie silpnos žibinto šviesos bevalantį pora pistoletų. J: 

nusisypsojo. lyg nieko^nebut įvykęJ . .
-Belaukiant neprosalį pasi.ruo’st ir blogiausiam .kraštutiniam atv( 

3 Tas jo vaikiškas gįnklo pademonstravimas mane vėl. išmušė iš veži 
Guldamas loton^ susvoksciau:
/nukelta į §0 psl./ / .

nori

ros

tai,

tiSjMsiS ,058
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• Atėjo ži na, dangus gelsvai pilkas, jau kelios savaitės
ne spindulėlio saulės. Keliai purvini, laukan negalima išeiti. Me
džiu lapai pūva, visa gamta dvokia pūdama.

Prasidėjo rudeninis skerdimas, ištisas dienas girdėti, kaip 
auką šauksmas kyla sudrumstu dangumi, kur tik eini, kraujas ir la
vonai.

Mirtinai liūdna, mano nupuolusią nuotaika pastebi ir abi 
slaugės, kurios rūpinasi manimi kaip savo sergančiu vaiku. 0 kas 
mane dar labiau slegia, tai mano neturtingumas, kurį aš turiu slėp
ti, ir visokie tušti mėginimai nukreipti gresiantį vargą.

Nori, kad aš iš ten išvažiuočiau vien tik dėl savęs, nes 
šis izolouotas būvimas toli gražu netinka vyrui, o be to jie visi 
yra tos pačios nuomonės, kad man reikia gydytojo.

Veltui laukiu as tą taip reikiamą pinigą iš savo tėvynės, 
aš pasiruošęs net bėgti-pėsčias, mindamas didįjį vieškelį.

"Aš pasidariau panašus į tyro pelikonįj esu kaip apuokas 
namą griuvėsiuose."

Mano buvimas kankina giminaičius, ir jeigu ne mano meilė 
kūdikiai, jie būtą mane jau seniai išviję. Dabar, kai purvas arba 
sneigas neleidžia jai bėgioti po orą, nešioju aš mažytę ant ranką 
pa kelius., užlipu ant kalnelią, laipioju po uolas.

Senieji mane vis perspėja:
- įgausi širdies mušimą, taip elgiantis prikibs džiova, mir

tį užsitrauksi.
- 0 kokia graži būtą toji mirtis!
Dvidešimtoji lapkričio. Mes susėdę pietums už stalo, diena 

pilka, drumzlina, bjauri. Nemigo nakties ir pasikartojusią susiti
kimą su nematomaisiais išvargintas, aŠ .prakeikiu gyvenimą ir skun- 
žiuos, kad nėra saulės.

Motina iš anksto pasakė, kad aš nepasveiksiu anksčiau,kaip 
po Grabnyčią, kada saulė vėl pasirodys.

- Štai mano vienintėlis saulės spindulėlis,- tariau aš jai 
rodydamas į priešais mane stovinčią savo mažąją Kristinėlę..

Tą pačią akimirką išsiskleidė savaitėmis susikaupę debesys 
ir pro plyšelį priskverbė pragiedrulią pluoštelis į valgomąjį ir 
nušvietė mano veidą,staltiesę, servyzą.

- Tėveli, tėveli, žiuk - saule! Žiūrėk - saulė! - šaukia 
kūdikis ir suneria rankutes.
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Aš pasikeliu, sumišąs, geras grobis karingiems jausmams. 
Pripuolamai? Ne, - sakau pats sau!
Stebuklas, ženklas? Ne, tai’ būtų perdaug tokiam netikėliui 

kaip aš, Amžinasis -nesiterlioja tokiais mažais Žemės kirminų rei
kaliukais.

Bet tašiau šis saulės ■ o induly s pasilieka mano širdyje, 
lyg kokia šypsena nepasitenkinančioje veide.

Per tas dvi minutes, reikai'ngas nueiti į mano trobelę, 
debesys susiburia grupelėmis į .pačias nuotykingiausias formas, o 
rytuose, kur šydas pasikėlė, dangus toks žalias, žalias kaip sma
ragdas, tartum pieva pačiame vidurvasary.

Aš lieku stovėti savo kambarėlyje ir laukiu kažko neaiš
kaus, bet esu paskendęs ramybės kupinoje ir be jokios baimės atgai
loje.

Virš mano galvos sugraudžia,vieną vienintėlį kartą, be 
žaibo. Pradžioje nusigąstu ir laukiu, kaip paprastai,' lietaus ik*, 
audros. Bet niekas neįvyksta, neišpasakyta tyla, ir viskas praei
na. ' ■

Kodėl, klausiu pžts savęs, kodėl aš neparpuoliau ir nenu
sižeminau prabilusiam Amžinajam?

Todėl, kad, kai Visagalis randa garbę prabilti vabalui ir 
dar tokiu majestotišku įscenizavimu, vabalas pasijunta•didelis ir 
išpūstas 'tos garbės, o išdidumas jam šnabžda, kad jis turi būti 
ypatingai išrinkta būtybė. Atvirai sakant, aš pasijutau lygus Am
žinajam, integralinė jo asmenybės dalis, kilęs iš jo esmės, organas 
jo organizme. Aš jam reikalingas, lead jis galėtų.apsireikšti, kitai 
jis būtų leidęs griaustiniui mane vietoje nutrenkti. Iš kur. gi ky
la toks’neišmatuojamas mirtingojo išdidumas? Ar. aš kilęs amžių 
pradžioje., kada neramūs angelai susivienijo ir sukilo prieš valdo
vą, taip patenkinančiai viešpataujantį vergu karalystėje? ' Ar to
dėl mano žemiškoji pilgrimo kelionė virto bėgimu.gatve, kur patys, 
niekšiškiausi iš niekšų džiaugėsi čaižydami mane rykšte, sjaudami 
į.veidą ir purvais drabstydami?

Nebeliko juk nė vieno galimo nusižeminimo, kurio aš nebū
čiau išmėginęs, bet mano išdidumas auga tiesiog proporcingai pa
žeminimui. Kas gi yra visa tai? Jokūbas, kur grumiasi su Amžinuoju 
-ir iš-kovos išeina truputį raišas, bet pasineŠąs’karo garbės ženk
lą. Jobas, mėginamas ir grūdinamas atsiteisti prieš, jam nekaltai., 
uždedamą bausmę. .

.. liek daug tarp savęs sąryšio neturinčių vaizdų'suterštus ma
ne į’ 'nuo vargi s priverčia mane atleisti vadžias, ir mano išpūstas 
aš :vėl' susmunka, sumažėja, ir viskas, kas atsitiko, ..sumažėja-ligi 
> ieko - griaustinio smūgio lapkričio pabaigoje.

’ -Bet griausmo aidas nuskambą iš naujo, ir aš, ekstazės vėl 
pagautas, nežiūrėdamas atverčiu šventąjį raštą ir prašau'Viešpatį 
prabilti’balsiau, kad galėčiau suprasti!

.-Eano žvilgsnis stabteli, prie. sekančio Jobo-knygos posmo:
. <-«..• "Ar tū nori .panaikinti mano-teismą, ar tu nori nuteisti 

mane, kad pats liktum teisus? Ar tu turi'-tokią rankąs. kaip Dievas, 
ar tu gali leisti g r i., ą u- s. t i. n i u i d u n dė
ti ' k a i p j i s?" . i. ' .-/f : .
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Jokio abejojimo daugiau.! Amžinasis prabilo!
- Amžinasis! Ko tu nori iš manąs? Tark, ir tavo tarnas 

klausys.
Jokio atsakymo!
Gerai: aš nusižeminsiu prieš Amžinąjį, kaip kad jis teikės 

nusižeminti prieš savo tarną. Bet pulti ant keliu prieš žmones 
ir prieš galinguosius? Niekada!

Vakare mano geroji motina elgėsi su manimi taip, jog visa 
tai ir ligi šiol lieka paslaptimi. Ji žiūrėjo iš pasalų į mane, 
giliai įsmeigus į mane akis, lyg norėdama sužinoti, kokį įspūdį pa
darė mantas majestotiškasis nuotykis.

- Ar girdėjai?
- Taip! Keista, žiemą griaustinis.
Taigi nors ji nustojo tikėti, kad aš jau pasmerktas.

Išvertė Juozas L i n g i s

August Strindberg' gimė ?.-'49 m. Stockholme. Tėvas 
buvo pirklys, bet namuose kurį laiką buvo didelių ekonominių s’inku- 
mų. Baigus gimnaziją 1867 m.,: į'.buvo kurį laiką mokytoju, mokėsi 
būti aktorium, bet nepavyko. Paskui išvyksta studijuoti į Upsalą, 
kur ir pradeda rašinėti dramas. Studijos nevyksta,nežiūrint ir pa
ties karaliaus Karolio ŽIV jam skirtos studijoms subsidijos. Despera
cijos pagautas grįžta į Stockholmą, pasidaro laikraštininku ir gauna 
knygyninko vietą Karališkoje bibliotekoje. Nuo 1883 m. vieši labai 
daug užsieny, ypač Prancūzijoje ir Danijoje, kol pagal 1898 m. grįž
ta į Švediją ir šia išbūna iki savo mirties 1912 m.

pi rna si s iš Strindbergo garsesnių veikalų yra drama Master 
Olof, kuria jis užtikrino sau pirmaujančią vietą švedų dramaturgijo
je. Drama baigta rašyti 1876 m., ^rimjera gi 1881 m. P6 seka 
novelių rinkinys iš Upsalos laikų, kurios savo Šveiku, tikrovą pa
brėžiančiu stiliumu buvo kažkas nauja švedų prozoje, ir tik savo* 
Raudonuoju kambariu (.1879 m.) jis prisijungia prie natūralizmo. Sis 
naujas, judrus stilius ir aštrus elgimasis su visuomene tame romane 
iššaukė susidomėjimą Strindbergu. ----  Strindbergo kūryba labai pro-
duktinga ir įvairiaspalvė. Naujoje karalystėje(1882 m.) jis tąsia 
Raudonojo kambario nuotaiką, po EildrašČių(1883 m.) seka savotiškai 
romantiškas novelių rinkinys Utopijos ir tikrovė(1885 m.). Išleidus 
vedybinių novelių rinkinį GiftastApsivesti) 1884“-85 m., Strinbergas 
pradeda savo keturių dalių biografinį romaną Tarnaitės sūnus(1886- 
-1909). Stockholm© ščeras gražiai vaizdui ja romanuose Hemsb gyvento
jai ir novėlese. — Apie 1890 m. įvyksta Strindbei o gyvenime sielos 
lūžis, gražinąs jąm tikėjimą. Apie tai jis pasakoja rinkiniuose 
Infernotiš kur ir šis išverstasis fragmentas), Legendos ir dramoje 
į Damaską(1898 m.). — Po Master Olof seka eilė kitų istorinių dra
mų, iŠ kurių stipriausia Gustavas Vaza. Iš dramų paminėtinos dar 
Velykos(1900 m.) ir pastarosios priešingybė savo neapykanta Mirusių 
šokis. Prie Strindbergo geriausiųjų veikalų priklauso ir jo paskuti
nioji drama Didysis vieškelist19O9m.). Strindbergo gamtos mokslų 
studijos nf-’uri nė mažiausios mokslinės reikšmės.
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GIGANTO. RAPSODIJA

Juozas ii n gis

(100 metų nuo Strindbergo mirties minint)

Stockholmo naujose kapinėse, įėjus pro pirmuosius vartelius, kai
■ rėjp pusėje, slėnelyje, neturtingų jų kvartale stovi neaptvertas, žemas 

supiltas kapas, ant jo neaukštas, gal akio pusantro metro labai papras
tas, juodai dažytas medinis kryžius, kuriame didelėmis raidėmis skaitai: 
0 c r u x, a v e spės u n i c a. Lyg ir nuostabu atrodytų, kad čia 
ilsisi tas didžiulis švedų dramaturgijos gigantas, vienas iš švedų lite: 
tiiros pagrindinių kolonų, kurs gyvas būdamas nebuvo pagal savo nuopelnus 
kaip reikiant įvertintas, jo vardo nerandame švedų Akademijos aštuonioli 
kos nemirštančiųjų tarpe. Gal dėlto, kad savo socialinėmis revoliucinės! 
problemoj is, nuogu realizmu netiko tuolaikinėje salioninėje draugystėje, 
Ro ilgų grumtynių su Dievu, grumtynių su savimi, kol pagaliau po sunkių 
sielos kančių šis gyvenimo, gigantas turėjo pripažinti kančios ženklo pei 
galų, mirti katalikų kunigoįkataliku Strindbergas nebuvo) akyvaizdoje ii 
su kryžium, rankose, prieš kurį jis tiek savo gen:’ ialios tulžies išliejo,

Apžvelgti to didžiojo giganto kūrybą šiuose keliuose puslapiuos? 
neįmanoma. Jo taip kunkuliuojančio, nuolatinių kovų kupino gyvenimo gal 
ir perdaug karpytą vaizdą tegul pasako ši mozaika iš jo laiškų ir vūrybe 
skeveldrų, tebūna ši mozaika surogatu jo paskutiniosios taip lyriškos di

■ mos "Didysis vieškelis", kuri dainiaus 100 metų jubiliejų minint taip
. sėkmingai, ėjo Valstybiniame Dramos Teatre, vadovaujant garsiajam Švedų 
•režisieriui konvertitui Olof- Molander.

Didžiojo pastato trečiame aukšte išdidumui ir_gyvenimo bei jo d 
giį sąmonei pabudo prieskonių pardavėjo ir tarnaitės sūnus. .Pirmieji jo

• pastebėjimai, kuriuos jis paskiau prisiminė, buvo baimė ir. alkis. Jis bi 
jojo tamsos, bijojo lupinio, bijojo padaryti netvarką, bijojo pavirsti, s 
sidurti, maišytis po kojų. Jis bijojo brolių kumščio, tarnaičių peŠimo, 
senutės nuolatinio barimosi, motinos rykštės ir tėvo nendrinės.

• . . • x
Berniukas buvo labai (jautrus. Verkė taip dažnai,' jog dėlto buvo 

net pravardžiuojamas. Jautrus kiekvienai pastabai,, nuolat neramus, kad 
nepadarytų kokios klaidos. Bet neteisybėms buvo labai. budrus, statydama: 
sau didelius reikalavimus,' atydviai sekė ir brolių Vaidas. Jeigu jie 1: 
davo nenubausti, jausdavosi giliai įžeistas, o jeigu jie nelaiku gaudav
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itpildą, kentėdavo jo teisingumo jausmas. Todėl jis buvo laikomas ya- 
rydžiu-------- * ,
ris atsitraukdavo ir užsirūstinadavo. Paskui pasidarydavo nedrąsus ir lai- 
vydavos nuošaly. Atsistodavo pats paskutinis, jeigu kas skanaus buvo dali
jama ir jausdavo malonumą, jeigu jį aplenkdavo. Pradėjo darytis kritiškas 
.r ėmė jausti malonumą save kankinti.

(iš jo biografinio romano "Tarnaitės sūnus’-1)

- - - - 0! Dabar jaučiu aš' tą ugnį 
mano sielos gelmėse degančią!
Taip! Aš noriu gyventi, kad tą, ugnį prižiūrėt galėčiau 
ir kad ji Įtartą didingai užsiliepsnotą.
0 jeigu mane ištiktą kad ir sunkiausias likimas, 
kovą norėčiau drąsiai ligi galo kovoti!

( 1870 m. Iš dramos "į Romą" )

Tas, kuris šiek tiek gyveno, gali šiek tiek ir papasakoti, o tas, . 
uris gali ką nors papasakoti, yra rašytojas! - - - Gyventi - tai eiti 
tvertom akim, aštriai ste- ėti, reflektuoti į įvykius, paskiau giliai pa
risti, galėti kentėti! - - - Pavyzdys: Kodėl iš viso kenčiama dėl pries- 
audos. Aš manau šis jausmo procesas turėtą šiaip vykti. Pirmiausia visai 
ai mane ištinką! 0 tai labai nemalonu! Bet aš turiu tik pasidairyti tai 
dešiną, tai į kairę ir tuoj pamatau, kad ir kitas atsidūręs tame pačia- 

e pasmerkime. Tada aš kenčiu kartu su juo. Skausmas dvigubas! Paskui pa- 
atau aŠ daugiau, kraujas ima virti. Tada savo sujaudintoje nuotaikoje 
š manau, kad visas pasaulis kenčia priespaudą. Tada mano skausmas pasida- 
0 tūkstantį kartą didesnis - aš prisiima visą skausmą, pasidarau savotiš- 
as Kristus, pasidarau žmonią giminės atstovas.

(• 1875 m. Iš laiško savo būsimai pirmajai žmonai Siri von 
Essen)

Į Mylimas žmogau! Tamsta manai, kad Tamsta genij .s, Tamsta manai, 
d geniališkumas tai jau gera galva - jokiu būdu, aš neturiu.pergertau- 
os galvos, bet ugnį, mano ugnis pati didžiausia Švedijoje, ir aš, jeigu 
msta norėsi, padegsiu tą visą prakeiktą lizdą!

XX

Tamsta vijai būti mano žmona, Tamsta bijai prozos! Ak, Tamsta ne- 
inai, kad aš turiu b- rtininko lazdą, kuri iš uolos vandenį ištreškia, 
ilgu reikia, ~š galiu iš purvo poeziją iššaukti. Ak! Aš malsiu.kavos ma- 
inėliu, bet tai kaip muzika skambės, aš eis.'-u į turgą oulvią pirkti, bet 
it viršaus visada gėlę uždėsiu, o kaip aš dirbsiu---- tada... o! tada man
is ramu mano neramume - - dar kartą perskaityk mano visus laiškus----
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Ar Tamsta negirdi, kaip ten virpa iš meilės tau,■karaliene mano.
(' 1876 m. Iš laiško savo-busimai pirmajai žmonai 

Siri von Essen )
Štai aš esu: Karališkosios bibliotekos asistentas ir "kara

liškasis sekretorius". Esu 31 metų. Laimingai vedus, turiu dukterį, 
man didžio džiaugsmo teikiančią

Mano pesimizmas yra prigimtas. Dažnai sėdėjau aš kaip vaikas 
ir verkiau, verkiau dėlto, kad liūdna buvo! Eas? Viskas!

( 1880 m. Iš laiško norvegų rašytojui Alexander Kielland ) 

.... aš nevisiškai save suprantu, atrodo, kad aš esu išmestų įsi
tikinimų konglomeratas, grūmiaus, kad net pavargau, savyje tutiu 
tiek "Talento", jog etiškumas niekada aikštėn neišeina, arba pasida
rau toks skeptiškas, pamatąs, kad visa tai, apie ką aš taip svajoju, 
yra iki pat dugno tuščia, taip kad nelieka nieko kito, kaip tik ma.no 
didžioji, gražioji neapykanta visokiai priespaudai ir visokiam paauk' 
sintam niekšiškumui! Savo antpuoliuose, be to, esu greitas, bet pas
kui išeina mano humaniškumas, ir aš imu kentėti sumušus savo bendra- 
žmogius, nors jie to ir užsipelną buvo. Todėl aš negaliu būti nei 
patikimas draugas, nei nuolatinis priešas.

Kaip Tamsta matai, esu gana- bloga pažintis! Kaip galas, kurs 
be jokios atodairos greitas antpuoliams, bet apsigynimą atiduodąs 
kitiems!

k 1880 m. Iš laiško danų publicistui ir politikui 
Edvard Brandes ) ' . ' •

Kaip rašytojas leidėjuje teieškauaŠ tik vienos dorybės; 
kapitalo-ir laisvės. Aš parduodu savo darbą, bet. ne savo’ sielą.

11883 m. Iš laiško Claes Loostrbm )

Laiko dievai, aš jus Šmeižiau 
ir dar kartą aš jus šmeižti noriu! 
Laiko dievai, aš niekinau jus, 
išniekinti'noriu aš jus ir dainoj!
Jūs turite jėgą, aš gi - Žodį, 
žodis mano mano galioj!

■ Jūsų trylika prie stalo, ' s ;•••
o tai reiškia, kaip kad sako, '• *.
mirtį, nelaimų, piktus laikus: 
dėmėsio, dievai !

■■■ Laikas dabar didžiai kenčia; • ■ ■
budėkite, dievai!

k 1383 m. Iš eilėraščio Lokes šmeižimai /Loke skandinavų 
mitologinis dievas. Žiur. "Pragiedruliai" 1947 m. Nr. 4 
Giesmė apie Trymą/ )
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_ 5?
Aš man.J.-’u jie mane nužudys tylėjimu arba kiaulystėmis, bet 

nemirsiu, nes aš gimęs gyventi ir - laimėti!.
( 1884 m. Iš laiško broliui Axel Strindberg )

Dabar aš "Platumose"! - - - Nutraukiau santykius su viskuo, 
ėjau per lavonus, nugalėjau, tašiau likau sumuštas! Dairaus] Sužeis
tieji guli! Draugai, idealas, mylimieji, viskas. Turėčiau būti stip
rus! Tašiau nesu! Aš žinau, kad mano knyga yra baisus riksmas iš 
gamtos krutinės, kad tiesa mano pusėje, kad mano žodis atėjo pasku
tinę valai lą išgelbėti mus i uo klastingo kelio, pačiame virškultū- 
ros beformiškumo vidury! Ir tačiau! Aš sumušiau savo žmoną, sumušiau 
pats save

( 1884 m. Iš laiško norvegą rašytojui Jonas Lie. Tais metais 
Strindbergui buvo iškelta byla už jo apysaką rinkinę 
"Gift?, s "(Apsivesti) , kur viešumon išvilko moterystės nuo- 
užkulisus. Strindbergas buvo išteisintas. )

Aš negaliu pailsėti, jeigu ir kažkaip norėčiau. Aš turiu juk 
užrašyti duonai, kad galėčiau žmoną ir kūdikę išlaikyti, o be to aš 
negaliu nerašyti. Ar aš traukiniu važiuoju, ar ką nors kita darau, 
ma.no smegenys dirba be pertraukos, jie mala ir mala kaip malūnas, 
ir aš-.negaliu jo sustabdyti. Aš nerandu ramumo, kol visa tai nepasi
rodo popieriuje, bet paskui vėl kažkas nauja prasideda, ir vėl tas 
pats vargas.

( 1884 m. Iš laiško Hėlene Welinder )

Visą pirmiausia draskyk! Draskyk, po perkūną! Išmesk dangą, 
bibliją ir meną! Nė skiautelės nepalik!

( 1885 m. Iš laiško jaunam, dar nedebiutavusiam, bet pas
kiau ir Švedą Akademijos nariui ir No' elio laureatui 
Verner von Heidenstam.) '

Jeigu smarkiai suspaus, ieškosiu sekretoriaus, oberio arba 
vyresniojo padavėjo vietos kuriame nors iš didesniąją restoraną.

Vergu pasidariau dėl duonos kąsnio, kad tuo dvi valandas 
per dieną galėčiau būti monarku kūryboje.

( 1888 m. Iš laišką broliui Axel Strindbergui )

Brangioji Siri!
Na-i aš pagalvoju, kad ši ramybė galėtą nesibaigti mums per

siskyrus, kad mūsą kovos pasibaigtą, kad mano neramumas dėl nuolat 
rizikuojamos garbės galėtą atslūgti, kad aš kaip vienuolis atsisky
ręs galėčiau sėdėti ir didžiąsias mintis rinkti, kentėti netekimo 
stiprinančias kančias ir atokiau būdamas galėčiau dirbti vaikams 
ir kad ir toliau pajėgčiau būti tavo draugu, pasiryžčiau pasakyti
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tau maloną sudiev.
Antrą kartą vesti aš nd nemanau, nes iki dugno išgėriau 

aš kartumo taurą ir per keturioliką dieną kovojau mirties kovą nu
sižudyti.

( 1839 m. Iš laiško žmonai Siri von Essen )

Paimk viską, ką gyvenai ir sudėk į koūvą,. 
ir viską, kątismokai ir iškentėjai.
Surink visas "gėles, kurią taureles tu čiulpei, 
vaisius auksinius, kurią sultis tu trėskei!
Leisk atsiminimą žaliam rūbui lietuje ir sniege supūti.
0 Irai viskas jau bus sudegą ir išbarstyta, 
sėk pate- save ant viršaus, aule, žydėk, leisk šaknis, 
žvelk aukštyn ir užmiršk, kur tavo ko.jos remias!

(iš nespausdinto eilėraščio rankraščio "Žaliasis maišas")

Aš norėčiau keliauti prie Tamstos šalies, amžinai ir be
kraščiai po medžiais, jūros pakrantėm, per kalnus ir slėnius. Ar 
tai pamišimas? Ar aš Tamstą, jau taip nuvarginau? Ar Tamsta bijai, 
kad Tacistps siela .nesutirptą su manąja? Ar Tamsta manai, kad ąŠ 
noriu. Tamstą praryti kaip koks žmogėdra? Ar Tamsta jau taip įsiti
kinus, kad Tamsta nebegalėsi ilgiau atsiduoti tai maloniausiai gy
venimo iliuzijai, tam dieviška jam melui, kuris mus laimingenius da
ro, negu pati aukščiausioji teisybė? Ar visa tai man rūpi? Gal būt!

Atsiąsk man žodelį, aš prašau Tamstos!
( 1893 m. IŠ laiško savo antrajai būsimai žmonai austrei 

Erida Uhl )

Joks jausmas savo intensyvumu negali prilygti dramaturgo 
jausmui, kai jis dirba. Jis tveria žmones, kartais visai iš nieko, 
kartais, iš molio gabalo, jis vairuoja ją likimą pagal savo nuotaiką, 
jis baudžia ir duodą atpildą, jis valdo gyvenimą ir mirtį, vesdamas 
savo pasaulį prie gero ar nenaudingoogalo. 0 žmonės priima jo kū
rinius kaip tikrenybę, myli ar .neapkenčia jos, diskutuoja apie ją 
ir kritikuoja kūrėją tuo pat būdu, kaip kad jie ir pasmerkia tą di
dįjį nepažįstamąjį, kiekvienas pagal savo protą.

( 1894- m. Iš vieno laikraščio, straipsnio )

AŠ bijau, kad aš tave užgavau, aš-bijau ... nežiūrint mano 
abejojimą tavo paskutinio laiško jausmą tikrumu. Matais žemė skir
ta piktiems ir žiauriems! Menas pikta daryti yra dovana dangaus, 
kurio man neleista, ir kaip tarnaitės sūnus išmestas į dykumą aš 
gimiau dykumoje, kur aš vienas ir pasibaigsiu, arba aš turiu susi
rasti Dievą, kurs apsaugotą mane nuo piktąją dvasią.

Jau keturi mėnesiai, trečdalis metą, kaip tave mačiau. Sako, 
kad tuo laiku tu buvai Paryžiuje - ir jau pusė metą, kaip nemačiau 
kūdikio. Mane ima siaubas dėl gyvenimo .ir žmo'nią, aš buvau niekšu
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bepasidarąs. Mane buvo apnykę visi vyro gundymai, bet aš atsispyriau 
ji.--.7js _ garbė Dievui, gal būt? "Aš žinau” manyje jau nebeegzistuoja. 
Aš daugiau nieko- nebežinau, nes paskutiniu laiku mane taip kankinęs 
ir bamalizavęs gyvenimas grąžino man senąją tikrąją gyvenimo aukš
tumą ilgesįj.

Nebūk mano priešu! Bet palik mane ramybėje! Palik mane ra
mybėje mano skausmuos!

( 1895 m. Iš laiško antrajai savo žmonai Bridai ūhl )

Nesergu, bet ilgai nebegyvensiu, nes gyvenimas man nesmagus, 
aš neturiu tą savybią, kurios gyvenimą pakenčiamą išlaikytą, būtent, 
nusilenkti ir krauti pinigus. Man sukako keturiosdešimt septyneri me
tai, tačiau amžius manęs negėdina. Bet pikto ir gero pakankamai per- 
kenČiau! Tikriausiai po mirties busiu daug keistesnis, negu kad gy
vendamas buvau, o iŠ to bus jums naudos.

( 1896 m. Laiškas vaikams iš Paryžiaus )

Sapnas, kurą neperseniausiai vieną naktį sapnavau, man vėl 
iš naujo pažadino mirties ilgėsį, grąžino man geresnio gyvenimo vil
tį, kur nebėra pavojaus vėl į gyvenimo kančią nupulti.

Nužengęs per toli į iškyšulį, kurį tamsoje supo stati prara
ja, kritau aš galva žemyn į prarają. Bet kas keisčiausia - vietoj 
kad krisčiau žemyn, kritau aukštyn. Ir tuoj mane apsupo baltas, aki
nantis šviesos žėrėjimas, ir aš pamačiau ...

0 tai, ką aš mačiau, sukėlė manyje du vienlaiki s ąė\vaizda
vimus 5 kad aš miręs ir kad aš išganytas! Didžiausios palaim- s jaus
mas nusruvo manimi, aš supratau, kad visa, kas buvo, jau pasibaigė. 
Šviesa, skaistumas, laisvė pripildė mano širdį, aš sušukau; Dieve, 
ar aš supratau, kad man atleista, kad pragaras liko užpakaly ir dan
gus atsivėrė.

Nuo tos nakties aš jaučiuos aš dar didesnis benamis pasauly
je, kaip ligi ši >1, ir lyg nv argęs, mieguistas vaikas laukiu, kada 
galėsiu "eiti namo", priglausti savo sunkią galvą prie motiniškos 
krūtinės, užmigti ant kelią nekaltos motinos nesuvokiamai didžio 
Dievo, kurs save mano tėvu vadina ir prie kurio aš nedrįstu artintis.

( 1897 m. Iš "Legendą" /XI perskyrimas - Paryžiuje/)

Vienuma, kurios ieškau nežinomos prievartos verčiamas, kaip 
tamsuma apsupa mane. Išsiizoliuojant iš kontaktą su gyvenimo.bana
li škumai s, didėja mano jausmingumas, taip kad greit nebejausiu kan
čios ir nuo žmonią žvilgsnią.,. Aš laukiu pakitimo savo likime - di
delės krizės - visiško lūžio su praeitimi. Gal būt kelio galo, kurs 
man dabar taip į sapną panašus. Todėl aš imu tvarkyti savo žemiškus 
reikalus ir ruoštis kelionei.

( 1901 m. Iš laiško švedą dailininkui Richardui Bergh )
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Tu klausi manęs, ar Ta gali duoti mano gyvenimui ką nors 

gero ir gražaus? 0 kiek Iv. man jau davei?
Kai Tu, mylima, gera drauge, įžengei į ma.no namus prieš 

tris mėnesius, buvau aš liūdnas, senas, bjaurus, beveik piktas, be
viltiškas. • • .

Ir Tu atėjai!
Kas gi įvyko?
Pirmiausia Tu padarei mane beveik gerą!
Pc.skiau grąžinai Tu man jaunystę mano!
Po to pažadinai Tu mano viltį kažkam gerseniam!
Tu išmokei mane gyvenimo grožio - saikaus, poezijos grožio 

- kaip gulbė balto!

( 1901 m. iš laiško trečiajai savo žmonai Harriet Bosse. )

Gegužes vakarą sėdėjau aš saulėje. •
Saulės buvo pilna ore, pilna bangose, 
saulė jausmuos, saulė širdy.
šalia manęs sėdėjo sužadėtinė mano, lapais apkaišytoj kėdėj, 
ji buvo šalta ir žalia, kaip ta jauna ieva,

■ ten prie kelmo žydinti. 
Ant galvos karūna, ji, mano širdies karalienė - 
o dabar prasidės sielą grumtynės 
ir pasibaigs amžinybės glėby...

( Iš nespausdintą apmatui eilėraščiui Chrysaėtos )

. .Kai aš ... grįžtu namo ir atsisėdu prie rašomojo stalo, 
esu aš gyvas, ir jėgos, kurias aš'pasisėmiau iš disharmonijos įjun-

• gik.l' o arba iš harmonijos iš jungiklio, tarnauja man įvairiems užda
viniams. Aš gyvenu, aŠ daugeriopai gyvenu tą visą mano pavaizduotą

■■ • Žmonią gyvenimą. Aš esu linksmas su linksmais, piktas su piktais, 
geras su gerais, aš išlendu iš savo asmens ir kalbu vaiką, kalbu 
moterą, kalbu senią lūpomis, esu karalius ir elgeta, aš esu išaukš
tintas, tyronas, o taip pat ir pats paniekinčiaušias, pats prispaus- 
čiausiaš tyrono nekentė jas, aš esu visą nuomonią, išpažįstu visas 
religijas, aš gyvenu visuose laikuose ir pats nustojęs egzistuoti.

- Tai būsena, kuri man tiek neapsakomos laimės teikia.

I 1905 m. Iš "Vienišas", III perskyrimas )

Kai atsisveikinimo akimirka artinasi, tikra, neišvengiama 
■kaip mirtis, manyje iškyla viskas, kas gražu, o gražiausia tai buvo 
praeitos žiemos sekmadienio rytai.

Kai aš išsimiegojęs, nusimaudęs ir švariais drabužiais apsi
rengęs ėjau Karlavagen, pasukau Jvngfrųgatan, kur .mes buvome sutuok
ti, kur turėjome kartą apsigyventi. Baskui įžengiau aš į via doloro
sa - Valhallavagen, kur aš 1901 m. rugsėjo mėnesįo dienomis eidavau 
savo skausmo paslėpti, paskui pasukau į Sturėgatan, į šviesesnes 
apylinkes. Užėjau į gėlią krautuvę ir užėjau į Jūsą butą, į kurį
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aš praeitą rudenį tik iš apačios pažiūrėjau siusdamas Jums gražius 
sveikinimus "• tą langą, kur aš tikėjaus, kad Jus gyvenate, Jus. 
abu ... 0 įėjęs į vidų ir radęs Tave su musę, kūdikiu prie Tavo kru
tinės ”aš pamačiau gražiausia, ką tik gyvenime_buvau matęs, motiną 
su kūdikiu. Aš prisimenu kiekvieną tokį sekmadienio rytą, tartum 
saulė šviestų, šviestų vienai vienintėlei laimei, kurią gyvenimas 
teikia.

( 1904 m. Iš laiško žmonai Harriet Bosse )

Kovoti prieš moterį! Kaip galima kovoti prieš uodą? Telieka 
tik leisti jam kąsti,. Kaip galima kovoti prieš tą, kurs sulaužo ko
vos įstatymus dėl vienodų ginklų ir panaudoja nuodus?

Va s moteryje grasiausia, tai jos panašumas su kūdikiu. Pra
nyksta šis panašumas, telieka tik žiaurus velnias ....

( Nespausdinta pastaba iš "Žaliojo maišo" )

TiTa-rėdamasi pavaizduoti -yvenimą visose jo fazėse ir pavojuose, 
rašytojas turi tatai pergyventi. Koks būtų buvęs dainius iš Shakes
peare, jeigu Jis butų gyvenęs kaip paklusnus berniukas, tęsęs savo 
tėvo garbingą amatą ir laisvomis valandomis rašęs apie savo smulkius 
reikaliukus? Nors apie šį didįjį britą daug ir nežinome, bet iš jo 
raštų matome, kokio audringo būta jo gyvenimo, ten vargiai ar beliko 
kiek nors siaubo ar purvo, kurio jis nebūtų pernešęs, vargiai ten 
liko kokia kančia, kurios jis nebūtų perkentęs; meilė, kerštas ir 
aistra, mirtis ir gaisrai, visur jis, kaip rašytojas, dalyvavo. 0 
tikrasis dainius turi, privalo arba jam reikia paaukoti savo asmenį 
už savo kūrybą. Todėl aš įsivaizduoju sau paminklą Shakespeare, vaiz
duojantį Heraklį, užsikuriant laužą sau pačiam ant Oeta kalno ir 
savo turtingą gyvenimą paaukojantį žmonijai!

( 1907 m. Iš "Mėlyna knyga" I )

Mano mirusio kūno nevalia skrosti, pašarvoti, jį tegali tik 
mano artimieji matyti. Jokios pomirtinės kaukės, jokių fotografavi
mų. Aš noriu būti lydimas tiesiai į kapus, aštuntą valandą iš ryto 
smalsuolių minioms išvengti. Jokių laidijimo ceremonijų kapų koply
čioje, o dar labiau bažnyčioje. Prie kapo neturi būti nei giedama., 
nei grojama, nei kalbų sakoma. Kunigas turi tik prisilaikyti mūsų 
bažnyčios rankvedžįo, jis neturi nė personalijų skaityti. Ilsėtis 
noriu naujose kapinėse, bet ne.turtingųjų kvartale, tuštybės tur
guje.

( 1911 m. Augusto Strindbergo paskutinė valia )
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ŠVEDIJOS KULTŪROS PAMINKLŲ SAUGOTOJAS

Prof. S i g u r d o C v. r u ano 

70 metą sukaktį minint

Didysis švedą dainius Karl Axel Karlfeld viename savo eilė
raštyje vaizduoja, kaip jis su dvien kitais vyrais aplankė vieną 
seną provincijos bažnyčią. Su kokiu dideliu pietizmu nusako poetas 
vieną iš tą vyrą:

Bet jo giesmė plaukė taip lengvai ir šviesiai, lyg drugelis 
apie altoriaus šventąsias marškas ir indus, 
kolonomis ji kilo ligi altoriaus skliautu 
ir prisiglaudė lyg vyturėlis prie balandžio, 
per seną auksą ir lelijas akmeny ji sklido, 
Lyg glamonėjimas, tai; suprantamas, toks švelnutis ...

Tie dainiaus žodžiai buvo taikyti didžiajam švedą tapyto
jui Anders Zornui, bet šis tokios monumentalios asmenybes pavaiz
davimas, apginkluotas tokiu ihstiktyviu pietizmu tinka paraidžiui 
ir buvusiam Švedijos riksantikvarui, kultūros paminklą garbingam 
sergėtojui, dabartiniam Švedą Mokslo Akademijos presses profeso
riui S i gardui Gurmanui.

Švedijos kultūriniai paminklai, tas kultūrinis paveldėji
mas, buvo ne vien tik_tai, kas privalo būti gerbiama, bet pirmoj-, 
eilėj tai, kas turi būti saugojama, ir globojama. Viename nedidelia
me rašinėlyje apie- bažnyčias, kaip kultūrinius paminklus, jis rašo; 
"Sena bažnyčia nėra vien tik parapijos nuosavybė. Prieš šimtmečius 
gal su didžiausiu pasišventimu, ir pasiaukojimu, su didžiausia meile 
ir meniškumu ji buvo statoma, ir kaipo brangus palikimas buvo per
duotas ateinančioms kartoms. Paskui ji buvo didžiausioj pagarboje
laikoma, ja rūpintasi, nors gal ir ne kartą ji buvo darkoma, bet 
tokia, kokia ji dabar stovi, su savo papuošalais ir žaizdomis, yra 
gyvas praėjusią kartą gyvenimo liūdininkas. Ji dažnai yra vienui 
vienintėlis apčiuopiamas istorinis paminklas, kokį parapija turi".

Jeigu bažnyčios Švedijoje ir yra pirmaują ir apčiuopiamiau
si kultūros paminklai, tačiau ne vienintėliai. Jei iš pradžios 
Gurmanas savo.studijose buvo susidomėjąs tais bažnytinės statybos’ 
paminklais, tai toliau jo veikimas ir rūpinimasis apėmė visus se
novės paminklus plačiausia to žodžio prasme. Per tą ilgą metu eilą 
(1923-1947) Gurmanui esant senovės paminklą sargyboje, senovės pa
minklą apsauga savo forma įgavox nesuklysiu pasakąs, jo asmenybės 
chrarakterį, o tas didžiam kultūros darbui buvo tuo reikšmingesnis, 
nes tas laikotarpis Švedijoje, šioje- srityje buvo kaip tik perėjimo 
ir naujo kūrimosi laikotarpis. 0 šis laikotarpis kaip tik ir reika
lavo žmogaus ir autoritetingo, ir veiklaus, ir žinovo, ir diploma
to, bet visą pirmiausia idealaus charakterio, degančiai susidomėju
sio Žmogaus, kad visas tas savybes kartu panaudojus, butą galima 
šis tas išgelbėti, kol dar nevėlą.

Sigurdas Gurmanas gimė 1879 m. balandžio 29 d. Stockholme 
žinomoj patriciją šeimoj. 1918-23 išrenkamas jis statybos ministe-
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riu, o nuo 1923 ligi 1947 eina riksantikvaro pareigas. Išėjus 
prof. S.Gurmanui į pensiją, jis išrenkamas Svečiu Mokslo Akademijos 
presses, perimdamas tas pareigas iš dabartinio Švedijos kronprinco 
Gustavo Adolfo.

Gurmanas daug padarė beorganizuodamas Švedijos provincijos 
muziejus, pirmiausia stengdamasis sukonsoliduoti juos ekonomiškai, 
parūpinti jiems patogias patalpas ir tinkamai parinkti bei paruoš
ti personalą. Kultūrininų paminklų apsaugą per tą laiką vis plėtėsi 
ir tebesipįečia dėka jo paties iniciatyva sukurto Gustavo Adolfo 
Fondo. Ant'jo pečių gulėjo monumentąIiško ir vieno iš didžiausių 
Europoje, Valstybės Istorinio Muziejaus, statyba. Gurmanas buvo ir 
vienas iš iniciatorių, įkūrusių Humanistinį Fondą, kuris kas metai 
skiria dideles sumas humanistinių mokslų pf?-selėto jams. Jo 50 metų 
proga buvo išleistas jam skirtas jubiliejinis leidinys "Aedes sac- 
rae antiquae a Sigurd Curman restauratae". Čia tilpo visa ta sep
tyniolika bažnyčių, kurias Gurmanas restauravo. Nuo 1912. m. kartu 
su prof. Roosvaliu pradėjo leisti rinkinį "Sveriges kyrkor”(Švedi
jos bažnyčios). Tarp kitų savo veikalų, Gurmanas yra išleidus didelį 
darbą "Cistercienseordens byggnadskonst" (Gistercienzų ordeno sta
tybinis menas).

Gurmanui vadovaujant, Švedijos kultūros paminklų apsauga 
įgavo tvirtą pagrindą, išaugo į gausią organizaciją.‘Gurmanui buvo 
visiškai aišku, kad kultūros paminklų apsauga, norėdama būti reikš
minga ne vien tik moksliniam tyrimui, bet taip'pat kaip bendras 
kultūros uždavinys, turi nuleisti inkarą ir į provinciją, kur visos 
geriausios jėgos turi būti sumobilizuotos, žadinama atsakomybė ir 
susidomėjimas.

Būdamas švedų vidinės kultūros paminklų saugotojas, Gurma
nas domisi ir svetimų kraštų dvasine kultūra, su ypatingu atsidėji
mu seica kultūrines apraiškas. Kiek nuoširdumo jis yra parodus Pabal
tijo valstybėms ir Suomijai, ypač daug to nuoširdumo teko ir tebeten- 
ka Lietuvai ir lietuviams. Gurmanas jau gana ilgą laiką tebepirminin- 
kauja Švedų-Lietuvių Draugija, kur jis per vasario 16-osios iškilmes 
visada randa ką nors realaus, nuoširdaus pasakyti, vis atranda naujų 
kultūrinių apraiškų, kuriomis per tą iškilmingą pobūvį turi su ki
tais pasidžiaugti. Per tuos nelaiminguosius tremties metus jo žodžiai 
vasario 16-osios proga būdavo itin drąsus ir paskatiną. Bet re vien 
tik žodžiais, bet irkonkrėčia parama jis padėjo Pabaltijo kraštų 
pabėgėliams, ypač pirmose dienose. I;- įvairiose akcijose už Pabalti
jo teises Gumas buvo vienas iš pirmųjų. Jis buvo vienas iš inicia
torių įkuriant čia Pabaltijo KomitetąkBaltigka Kommite) okupuoto 
Pabaltijo reikalams aptarti.

Kaip Gurmanui rūpėjo Pabaltijo kraštų kultūros reikalai, ma
tyti iš jo inicaityvos įsteigiant Pabaltijo Institutą, kurio tikslas 
buvo kasmet į trijų mėnesių kursus sukviesti į mokslinį gyvenimą be
kopiančius Pabaltijo kraštų įvairių specialybių mokslininkus ir pasi 
dalyti su jais tais kultūros vaisiais, kurių švedai ligi šiol jau 
daug pribrandino. Jis buvo tų kursų globėjas ir tėvas.

Jo 70 metų sukaktuvių proga Pabaltijo tautų atstovai įteikė 
jam specialų albumą su 10 kiekvieno krašto originalių nuotraukų.

Prof. Sigurd ui Gurmanui sulaukus tokio gražaus amžiaus, „<4’3 
mes. Švedijos lietuviai turime jam palinkėti visokeriopos Aukščiau
siojo palaimos. Lietuva ir lietuvių tauta jam bus amžinai dėkinga 
už jo atsidavimą ir pagalbą.

J. L i n g i s
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Prof. Dr. Zenonas Ivinskis 
x/

LIETUVIŲ - GUDŲ SANTIKIAI ISTORINIŲ FAKTŲ ŠVIESOJE. •

Kalbant apie dviejų kaimyninių tautų santikius šimtmečių bėgyje, 
tenka iškelti tik tokius faktus, kurievtūos santikius paryškina, nemi
nint tuo tarpu kitų tas tautas liečiančių problemų. Tuo tat nustatomos 
ribos ir musu išvedžiojimams. Truppoje paskaitoje butų beveik neįmanoma 
aprėpti dviejų kaimynų, lietuvių ir gudų/vadinamų .taip pat baltarusiais/ 
bernas tūkstantmetį bendrų gyvenimų, Jei nebūtų apsiribojama tik kai ku
riais įdomesniais epizodais.

Istorines . praeities reikšmė.
Pasveikime į abiejų tautų praeitį,Apie praėjusius, įvykusius daly

kus bendrai galima kalbėti visiškai ramiai, nes istorija'dabarčiai ne
turi taip didelės reikšmės. Objektyviai imant, faktai, įvykę prieš Be
sius ar septynius šimtmečius, gali turėti tik labai aprėžtos įtakos da
bartiniams sentikiams.Apskritai taip jau yra’ Gulime, sakysim, visai ra
miai kalbėti apie Vytauto Didžiojo pergalę pries^Vokiecių Ordinų 1410 
metais, nes nuo mūsų istorinių išvedžiojimų visiškai nepriklauso busi
mieji lietuvių — vokiečių santikiai. Viskas, kas praeityje įvyko, di
džia dalimi yra jau užbaigta. v

Tačiau dalykai visai kitaip pries mus atsistoja,^liečiant Gūdijų. 
Kiek jau žinoma iš spaudos, norima daug šimtmečių uz mūs palikusių is
torijų prikelti, ' ’ padaryti aktualia, senai įvykusioms ir užbaigtiems 
faktams priduodant visai kitų, modern i^ų reikšmę, kuri atatinka
mai epochai visai svetima buvo.Norima lietuviškai gediminaicių dinasti
jai, kilusiai is tikrosios Lietuvos /tarp kitko įrodytastfaktas/gudiškų 
valdovų kilme primesti.Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystes lietuviškų 
charakrerį norima daugeliu požiūrių'paneigti,Istorinę Lietuvos^sėstinę 
yilnių, kurio apylinkes mažiausiai 80 km. spinduliu lig 17-to šimtme
čio vien lietuvių gyvenamos buvo, norima padaryti gudišku miestu, vadi
nas, savo sostine. Istoriniam faktoriui, senai tradicijai nenorima pri
duoti jokios reikšmės, lygiai ir pretenzijoms dėl, taip vadinamosios, 
"mažosios Lietuvos" / net su Karaliaučium/.

Istoriniai lie tuvių - g u.d ų. santikiai 
Remiantis kai kuriais faktais, norėtume pamėgintuįrodyt, kaip 

iš tikrųjų yra buvę, kartu su didžiuoju istoriku 
Leopold von Ranke primindami, kad kiekviena epocha vertintina muštu, 
kylančiu iŠ tos pat epochos.Taip ir lietuvių - gudų santikius esame 
•pasiryžę vertinti tik tos epochos muštu, kuria paliesime. Dabar ir 
ateityje butų galima išvengti daug ab i p ub i u nesusiprati
mų, jeigu abipusė, vadinas, bendra istorinė praeitis butų vertinama 
daugiau istoriniai, o ne aktualiai politiniai.

Visų pirma klausimas: kas atsitiks, jei bendrų abiejų kainynų pra
eitį tiksliam prieš akis pasistatysimeJLįetuvių — gudų santikiai yja 
visai kito pobūdžio, kaip, sakysime, lietuvių -vokiečių, kuriuos ži
nomas lietuvių rašytojas Vydūnas taip įspūdingai atvaizdavo 700 “ tams 
metų.

Paskaita,skaityta 19^-9 ra. sausio 15 d. Lietuvių — gudų.Drau- 
gystės ir Diskusijų vakare Tuobingene. padarę vertimų is vo
kiečių kalbos, patiekiame saviems skaitytojams.
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-J ■■ Gudija Magnus Ducatus Lithuaniae
' x i b-o s e *

Lietuviai ir-gudai iki 18 - to šimtmečio pabaigos beveik ^00 me
tu gyveno kartu, vadinas, vieni salia kity ir būtent Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos ribose / taip vadin. "Magnus Ducatus Lįthua— 
niae’’/. Vėliau abi tautas ištiko vienodas likimas. Simty dvidešimt mė
ty jos abi*bendraį vilko Maskvos uždėtu jungy.^Lietuvių“- gūdy santy
kiai su mažomis išimtimis buvo atžymėti draugiškumu. Tai labai ’svar
bus pažymys, lygiai geras ženklas ateičiai, pozityvus primi
nimas kartoms, kurios užsiims abiejų tauty ateities formy kūrimu.

Lietuviy ekspancija į Rytus
Pirmiausia norėtume.pažymėti kai kuriuos faktus, kurie turi mums 

pagrindinės reikšmės, nes duoda atsaku į klausimy, kokį vaidmenį lie
tuviai turėjo Didžiojoj Lietuvos Kunigaikštijoj. Faktai liečia lietu
viu ekspancijy į Rytus. Lietuviy savitas valstybingumas užliejo sri
tis į rytus nuo ‘Tikrosios Lietuvos /Lithuania Propia/. Net lenku isto
rikas Henrik Paszkiewicz mėgino įrodyti, jog jau prieš pirmąjį Lietu
vos karaliy Mindaugy lietuviy akšpancija buvo nukreipta į rytinius 
kraštus: Juodoj y*Rusi j y / (Siornaja Rus/ ir Raudoniją Rusiją / Červona- 
ja Rus/. Valiau’ši ekspancija įgavo taikingą. t charakterį.

Kaip žinome, senoji rusy*Kijevo valstybė laike totorių invazijos 
buvo galutinai suhaikinta.Bričiy į,vakarus ir dalinai į rytus nuo Dniep 
ro visi gyventojai, kurie nepersikėlė į Wladimir - Suzualio misky sri
tis, stovėjo prieš didele dilimmy.Jie galėjo pasirinkti tik tarp toto- 
rįy jungo ir pasidavimo Vilniaus valdovams.Treeitosios galimybės jiems* 
iš tikryjy nebebuvo. Ir jie apsisprendė už didžiyjy Lietuvos Kunigaikš
tiją-. ’ .

Žinoma, lietuviy valdovy sekmy palengvino dar ta.aplinkybe, kad 
rusiškos, savo' laiku priklausiusios nuo Kijevo, dalinės kunigaikšti
jos suskilo. Tokiu būdu lietuviai, pavyzdžiui, galėjo išnaudoti vidu
jinius Plocko kunigaikštijos vaidus.Apie vidurj,^13-to šimtmečio lie
tuviškieji Polocko, Drucko ir Vitebsko kunigaiksoiai/Tautvila,.Edivy- 
das, Vykintas/ tampa Mindaugo priešpartneriais. D&l sėkmingesnės kovos 
prieš Mindaugy jie palieka savo kunigaikštijas* tik Tautvilą sugrįžo 
atgal į Polocku. Gi Vitebskas ligi 1267 m- turėjo lietuvį kunigaikštį 
Gerdenį.

Nenorėčiau nuklysti į smulkmenas, nuo.l^-to šimtmečio vidurio jau 
daug yra žinoma. Lietuviu ‘ekspancija šiaurės ryty kryptimi buvo prasi
dėjusi jau 13—tame šimtmet y. Bet toks svarbus postas prie Dauguvos 
kaip Polockas, krivičiy centras, galėjo būti įjungtas tik 1507 m. lie
tuviy valdovo Vytenio po atsiskaitymo su kalavijuočiy ordinu, kuris 
buvo užėmęs Polboky.

Gediminui ir Algirdui valdant
Gediminas tikrai yra pats didžiausias lietuviy valdovas 14—tame 

šimtmetyje, sukūrys lietuviy. valstybei naujus pagrindus. Jis ne tik 
kad vedė .beatodairiny kovą, prieš Ordiny, bet ir tuo pačiu metu suge
bėjo naudus gūdy kraštus, kaip Vitebsky, Minską, Iziaslaulį, Dručky 
ir kit., užimti.Tokiu būdu didžioji Dregovicy dalis pateko Vilniaus 
valdovo priklausomybei. •

Algirdas buvo Vyriausias savo didžiojo tėvo sūnus, 0 savo Ryty 
politikoj dar pasėkmingesnis, nes. j is įsijungė į savo valstyby Pinsko 
įe Turovo sritis/taip vadinamy Poliesy/. Tik nuostabiu būdu nežinome 
tiksliai. kuriais metaįg tai. įvyko, tad nutylėkime, ir aplinkybes, kuriomis tai įvyko.Gali būti, Kad "magni Ducatus Litauyniae" turejė to— 

kiy dideky traukiamyjy jėga, jog vietiniai kunigaikščiai taikin
gu b u d u Algirdo gloeon pasiduodavo. Tokiu būdu jau viduryje
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I2!—to šimtmečio visos gudų sritysbuvo Didžiosios Lietuvos Kunigaokšyi- 
jos valdžioje. ' v

Dabartinės sovietu respublikos"Bielorussia"/tarp kitko išsireiš
kimas "Bielorussia" pirmų kart užtiktas 14-73 m./ vakarinės sritys buvo 
svarbios sudėtinės dalys Tikrosios Lietuvos, taip vadinamos "Lithuania 
Propria", nes jos priklausė Vilniaus kunigaikštijai, vėliau Vilniaus 
vaivadijai. Kitos sritys buvo kaip istoriškai aprėžti kraštai prie Vy
tauto Didžiojo valdomi valstybės įgaliotiniu, a vėliau virto vaivadi
jomis.

Tolerancija -.laimėjimų, pagrindas
Lietuviu kunigaikščių teritorijalinių. laimėjimų paslaptis nebuvo 

pagrįsta tuo, kad suskilusių rytų kunigaikštijų gyventojai bijojo toto
rių jungo. Buvo dar ir kitų prįezasciųi Lietuviai plačiu muštu vedė 
tolerantiška politika. Valstybės gyventojams gudams buvo paliktos be
veik visos laisvėg, įskaitant ir jų religiją, kalbų ir kultūra.Senos 

. teritoriškai aprėžtos rusų kunigaikštijos pasilaikė net savo tradici
nes teises. Kai kurios kunigaikštijos iki pat 15-to šimtmečio gaudavo 
savitas privilegijas. v .

Sitų toli siekiančių tolerantiškumo politika, kuri lietuviuose 
dalinai patriarchališkam charaktery savo saknis turi ir iki šių die
nų tęsiasi, galime taip’pat ir anuose laikuose Tikrojoje Lietuvoje 
konstatuoti.Nors iki 1387 m. visi lietuvių valdovai, su maža išimtimi 
Mindaugo asmenyje, .buvo stabmeldžiai ir^kaip stabmeldžiai būdavo lai
dojami, visiems, savo pavaldiniams jie užtikrindavo religijos įaisvę. 
Pavyzdžiui Vilnius buvo tas miestas, kur taip pat lotynų krikščiony
bės vienuoliai galėdavo įsikurti, nors pagony§ lietuviai 200 metų ve
dė beatodairinę kovų ųz ffbuti ar nebūti" pries krikščioniškų ordinų, k» 
ris kardu platino kryžių.

Jokios tikros tautinės s ų m o n ė s 
viduramžiuose

Lietuvių valstybės dydis ir galia glūdėjo tolerancijoj.,. Tokia 
kultūrinė, religinė ir politinė tolerancija vargu ar beįmanoma daugiau 
dabartinėj rytų Europoj. 1$—tas šimtmetis atnese tautoms tautinę sų- 
morię. Tautos "sacro egoismo" i^okė visas tautos dalis suvienyti)., /is 
kO revindikaciniai karai/,’pačioj valstybėj esančias mažumas sutirp- 
dinti, tautinį prestižų pakelti, jį saugoti ii 1.1. Tautinis '"Susi
pratimas, nuo Napoleono laikų ypac^Europos tautas dažnai net^lig kan
kynių privedęs, buvo visiškai nepažįstamas reiškinys viduramžiais.

Šia kyla klausimas, ■ kokia gi sąmonė viešpatavo Didžiojoj Lietu
vos Kunigaikštijoj2 Ar galima kalbėti apie tautinę valstybę? Gal vaka
rinė Didziogios Kunigaikštijos dalis,* kuria Kęstutis taip sėkmingai 
gynė nuo Ordino, buvo tautiniai lietuviška? 0 gal Algirdas rytinėj 
valstybės dal|j vedė tautinę rytų slaviškų, vadinas, gudiškų valstybės 
politikų, kai jis skelbė:"omnįs Russia debet ad Lethowinos simplioiter 
pertinere"/t.y."visa Rusija ištikrųjų privalo priklausyti lietuviams"/? 
Taigi laiko klausima^ tebuvo kuris, Maskvos kunigaikštis ar Vilniaus 
valdovas, pirmasis užims sritis tarp Dniepro* Okos ir Volgos.

Vieton to va.l.stybine.sųmonė
Taigi,.kurios rūšies sumanė buvo tuometinėj valstybėjt /Atsakymas/ 

Galime kalbėti tik apie valstybinu sumenu, o jokiu būdu ne apie tauti
nę. Pavyzdžiui, po Liublino unijos lietuviai, remdamiesi Lietuvos Sta
tutų, nenorėjo jokių Lenkijos valstybės valdinių.turėti Lietuvoje, nes 

• jie nebuvo kunigaikštijos gyventojai. Jei karalius įvykdavo iš Krokuvoj 
į Vilnių, Lenkijos ministerial turėdavo palikti prie sienos.Neth lenkis- 
ki medžioklės sunes būdavo sulaikomi, o prie sienos karalius gaudavo 

. , lietuviškus. .Ir t. t. . - •• : '
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Šiandien tartume: tikrai tautinė, šovinistinė politikai Te.oiau isto

riniai tai netiesa. Tautiniai sentimentai buvo toli nuo tuometinių Lie
tuvos valstybės gyventojų. Buvo galvojamą grynai viduramžiškai: forma
liai. Valstybėje galėjo “tik valstybės gyventojai, tik, joje gimu
sieji pilną laisvą turėti ir tarnybas užimti. Kaip Simone, aštuonioli
ka metų tesėsi didysis ginčas, kai Krokuvos vyskupas privalėjo persikel
ti į Vilnių. Lietuviai nenorėjo jo vyskupu turėti, nes^. j is nebuvo Lietu
vos valdinys. Toks tai stiprus ir labai formaliai išryškėjęs buvo vals
tybinis susiprarimas. Tas valstybinis susipratimas buvo toks stiprus, 
kad jis ilgą laika lyg geležinis lankas kartu glaudė lietuvius ir gudus.

Gudų 1 i et.u vi š kasis orientavimasis
Šitas susipratimas buvo taip stipriai išsivystęs, kad gudai, nieko 

bendro nei religijos, nei kalbos atžvilgiu gu lietuviais neturi, ilgąv 
laiką kartu priep Maskvą kovojo.Taip pavyzdžiui, Konstantinas Ostrogiš
kis pabėgo is rusų belaisvės ir toliau sėkmingai Vilniaus vadovybėje ko
vojo nežiūrint to,’ kad kalba ir religija jį daugiau prie Maskvos rišo. 
Valstybinis įsisęmonijimas buvo ir šiuo atveju lemiantis. Taigi esame 
radę vieną sbarbų istorinį raktą daugeliui praeities įvykių vertinti.

Neistoriški tvirtinimai
Kai kurių mūsų kaimynų šiandien keliamas vienas nei st o r i - 

n į s tvirtinimas, kad esą 14-16 šimtmetyje Lietuviij valstybė buvusi 
gudų teritorinis padaras, kad žinomi lietuvių valdovai’ kaip Gediminas, 
Algirdas, Vytautas nėra buvę lietuviai ir tl t. Žinoma,galima daug.ką 
tvirtinti, bet kiekvienas tvirtinimasjprivalo būt įrodytas.Kas galėtų 
paneigti Gedimino dinastijos kilimą is Aukštaičių - Tikrosios Lietuvos? 
Naujausiais tyrinėjimais jau didžia dalimi įrodyta yra, kad Mindaugo 
sostinė Kernavė nebuvo Naugardukas, o pilis ant Neries kranto /Lietuvo
je/,' kad Traidenio įpėdinis, kurio sostinė tarp kitko taip pat buvo Ker
navė, rodo tiesioginę giminystę su Vyteniu ir Gediminu, Tokiu būdu Gedi
minas, kuris sau sostinę daugiau centrinėj vietoj, būtent Vilniuje, pasi
rinko, gali būt laikomas Traidenio vaikaičiu. Tas pat galioja Algirdui, 
o taip pat ir Vytautui.

Gudų kalba
Nors juodu abu gudų kalbą platesniu mąstu kanceriarijoj ir vartojo, 

bet tai dar nieko nesako apie”jų tautinį nusistatymą. Pirma, is viso 
tada nebuvo jokio tautinio nusistatymo šiandienine gudų prasme. Antra, 
gūdų kalbos vartojimas kanceriarijoj e /_tarp kitko buvo vartojamos taip 
pat"lotynų ir vokiečių kalbosl/ jokiu budu nieko nepasako apie valstybes 
tautinį charakterį, y v

Kaip Vakaru Europoj viduramziaįs rašomąja kalba buvo vartojama Lo
tynų kalba, taip lygiai speciali bažnytine'slavų kalba /"Oęrkovnoo— slo- 
viariski jazyk"/visoje Rytų Europoje /pradedant Balkanų kraštais/, kur 
tik radosi graikų apeigomis.krikštytos tautos, buvo vartojama.Laikui bė
gant ši bažnytinė slavų.kalba /goriau pasakius, senoji bulgarų kalbai/ 
buvo.paveikta kasdieninės vietinės kalbos. 1J-15 šimtmaty gudų, ukrai
niečių ir dalinai lietuvių kraštuose ji buvo vartojama^kaip,taip vadi
nama gudų rašomoji kalba. Nuo Algirdo laikų iki iy-to simtm, galo /tiks
liau - iki 1697 a*7 Ji galiojo Lietuvoje kaip teismų ir valstybės įstai
gų kalba. Žinoma, kalbą perima daug išsireiškimų iš gyvosios gudų kai-, 
bos ir tokiu budu pamažu ji visiškai išvirstą į gudišką kalbą. Bot šioj 
kalboj randame taip pat daug ir lietuviškų išsireiškimų,Prof. K. Jab
lonskis, kuris specialiai šiuo klausimu domėjosi, aktų kalboje yra ra- - 
dęs apie 400 specialių lietuviškų išsireiškimų ir išleidęs storą tomą 
labai įdomių įrodomųjų dokumentų. w

Kalbos taikymo i ’s v a d o s ■ . ..
Dar vienas naujas klausimas: ar pagal kurios nors kalbos vartojimą 

gal i ma spręst i apie visuomeninį ar tautinį ..valstybes, charakteri,? Argi 
faktai, kad ispanų, prancūzų, anglų, vokiečių kanceliarijos.rašomąja
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kalba vartojo lotynu kalbą,leidžia kiek nore tiksliau teigti tu tautą 
visuomeninį nusistatymą?.Ar galime atimti joms ją tautinį charakterį 
vien už tai. kad jos rašė bespalve bažnytine lotiną kalba? Lygiai taip 
pat ir gudu kalba buvo tik kaip priemone aktu raš'ymui.Net jeigu ji ir 
butu radusi pritaikymą kasdieninei ir literatūrinei kalbai, jokiu toliau 
sie£iancią_isvadą dar negalėtum^ daryti. Ar turi- pavyzdžiui, kokios 
nors prancūziškai tautines reikšmės faktas, kad Anglijoj įstaigos ir 
teismai iki 15-to šimtmaciovvartojo prancūzą kalbą, o_an^ką vadovaujan
tieji sluogsniai dar laike šimtmetinio karo’tik prancūziškai tekalbėjo? 
Ar galime nevadinti Krokuvos lenkišku miestu, kad Krokuvos miesto kny
gos buvo ilgą laiką vedamos vokiečiu ar lotyną kalbomis? ir. t.T.

Tautą ginčai dėl kalbinią p a m^i n k 1 ą 
Neistorišką kišti į praeitį kategorijas, išplaukiančias iš moder

naus tautinio išdidumo ar dabartinio tautinio prestižo, neatsižvelgiant 
į ilgą šimtmetinį išsivystymą, kurios ten visai netinka, iš to tik daž
niausiai kyla tarp kaimyninią tautu diferencijos ir kontraversai. "Nes
tor — Annalen" kaip ir "Slovo o pulku Ihoreve" ir kit, sau prisiskiria 
ne tik pavyzdžiui gudai, bet ir ukrainiečiai ir rusai. 0 buvo laikas, 
kai lenkai ir čekai taip pat juos laikė savo tautiniais rašto pamink
lais. Žinomi rašytojai Zizanius ir Smotrickij yra laikomį savais dai
niais ir gudą ir ukrainiečiu. Sunku padalinti Kondratavičius, nes jo 
poezija^lygiai miela ir artima tiek lietuviams, tiek lenkams, tiek gu
dams.Dažnais atvejais nebėra įmanoma nustatyti aiškias kultūrines ribas 
tautoms, kurios yra turėjusios bendrus sentikius, greta viena kitos ir 
bendrai gyvenusios.

Religija kaip tauti.šk u^m o k r i t e^r i j us 
Tačiau lietuviai viduje visuomet laikėsi aiškią sieną. Pradžioje 

jie buvo pagonys, o vėliau tapo Romos katalikais, tuo tarpu kai gudai 
pasiliko graiką ortodoksais,arba žymiai vėliau virto dalinai unitais.

Pavyzdžiui, kaip Algirdas gali būti gudu, jei jau ne šiandienine 
prasme žiūrėtume, jei jis savo antrosios žmonos vaikus is viso neleido 
krikstytiZJei jis pats, kaip kronikininkas Wartberge aiškiai pažymi, 
pagal pagoniškus papročius"secundum ritum eorum" buvo sudegintas kartu 
su 18 žirgu /Scriptores rerum Prussicarum I llj/? ir. t. t. Pasenusi 
istorija, jei pasakojama, kad po 1J4-5 metą pasidalinimo Algirdui teko 
tik rytinės gudiškos sritys, kuriomis j is,esą , ir tesiinteresąvąsis.

Toliau, kaip galima Vytautą laikyti gudu, jei jis po krikšto tesi
rūpino tik kataliką bažnyčios steigimu, jei jis net vienpusiš
ka i tik tiems privilegijas ir turtingas donaoijas teteikė, kurie 
išpažino kataliką tikėjimą? ir t. t.

Vytaut’o bendradarbiai beveik išim
tinai lietuviai v

Žinomaj Vytaute galime ir neįmatyti modernaus lietuvio iš "Aušros" 
epochos /1883 m./, bet pažymėtina, kad jo bendradarbiai dažniausiai 
kilą buvo iš Tikrosios Lietuvos.Jei kas nors šiam bendram tvirtinimui 
netiki, prašyčiau atsiversti gana storą tomą "Oodex epistolaris Vitol- 
di"/"Vytauto Aktą Kodeksas", kuris išimtinai tesudaro^lotyniŠkus ir 
vokiškus raštus/ ir tenai svarbiausius dokumentus nepžiūrėti. Jei pav. 
Vytautas sudaro,taip vadinamą, amžiną taiką su vokiecią ordinu /lJ98m./, 
jei jis 14-01 m, Vilniaus Uniją arv14-13 Horodlės Uniją daro, tai skai*- 
tqmc beveik išimtinai tik lietuviškus vardus,kaip Gineitis, Manevįdas, 
Survila, Suagaila,Gintautas, Stirpeikis ir t. t. Kai kurie istorikai 
iš šią akį verencią faktą jau norėjo apie Panlituanizmą kalbėti. 0 tuo- 
žirioma, butą tik iškreiptas, tikras istorinis vaizdas, ’nes pav. pansla- 
vizmas kaip sąvoka neturi nė dvieją šimtą metąl '

Joks Lietuvos - didysis., kunigaikštis 
nebuvo graiką ortodoksas

Lietuvos valdovams, pradžioje Kernavės ./Mindaugas/, vėliau Traką 
ir Vilniaus / Gediminas ir, jo įpedinai/ yra bendras pažymys, kad nei
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vienas iš ję nesikrikštijo graiku ortodoksu. Buvo, žinoma, mažesniu lie
tuviu kunigaikščiu, kurie priimdami gudu, t.y. graiku - ortodoksę, sri
tis, priėae ir vietinį tikėjimu. Tas taip pat taikintina ir lietuviu 
kilmės kunigaikštytėms, kurios turėjo tokį didelį vedybinį pasisekimu 
tiek tarp gudę, tiek tarp rusę kunigaiksoię. Bet niekas negali nurodyti 
didžiojo* Lietuvos kunigaikščio, kuris butę apleidęs savo pagonišką tikė
jimu ir prįėmęs ortodoksę. Net ir Vytauto^atveju negalima įrodyti, kad 
jis būtię išpažinęs ortodoksu tikėjimą, nežiūrint.to, kaip kad jis pats 
pasisako, kurį laikę, kovodamas su Jogaila,^buvo priverstas apsimesti 
ortodoksu. Tačiau jau 1390 m. apie šį savo žingsnį Vytautas kalba gana 
išsisukinėdamas ir dėl jo kaltina savo pusbrolį Jogailę. Tokio faktai 
yra lasai svarbūs šiandieniniam sprendimui ir niūsę samprotavimams.

Tik Romos katalikę Bažnyčia lietu
viu derybų partneris. v

Toliau norėčiau atkreipti Tamštij domę ir į sekančius įdomius fak
tus. Iki krikščionybės priėmimo I33Į m. beveik visi lietuviu valdovai 
vedė derybas dėl krikšto. Ir visos eitos derybos be išimties vyko su 
1 o t y n ę t. y. Romos krikščionybės atstovais. Kaip žinome, po krikš
to Mindaugas buvo karuonuotas pirmuoju Lietuvos karaliumi popiežiaus 
Inocento IV. Taip pat daug kartę ir Gediminas, Algirdas ir Kęstutis ve
dė įdomias derybas su bažnyčios ir pasauliniais vakarę, krikščionybės 
atsuovais. Tuometiniuose Šaltiniuose nerandame nei vieno žodžio upie^ 
tai, kad kada nors būtę mėginta į Lietuvą įvesti tę tikėjimu,zkurį iš
pažino gudiškoji valstybės dalis.’ Taigi ir šiuo atveju negalima įrodyti, 
kaip šiandien kartais tvirtinama, kad kas nors iš Vilniuj viešpataujan
čios lietuviškos dinastijos, butę buvęs gudas, nes nei vienas nebuvo 
gudiško tikėjimo,Nepaprastai svarbu, kad lietuvię valdovai norėjo prim- 
ti ne savo valdinię krikščionišku religiją, bet vakarę Eurppos lotyniš
ką religijos formę.

Nežymi R?y t ę b a z ny c'i o s įtaka
Kadangi viduramžiais kultūra ir religija taip savęs buvo tampriai 

sisįję, su oficialiu graikę,ortodoksę religijos įvedimu butę gudę kultū
rinė įtaka smarkiai sustiprėjusi, ypač kad jau ir tam ti&rę sęlygę tam 
radosi. Jos buvo sukurtos tuo, kad gudai ankščiau nei lietuviai buvo ta
pę krikščionimis. Bet ir laike Šimtmetinio ir pastovaus abieję tautę 
bendro gyvenimo, ypač tuo laiku, kai lietuviai dar pagonimis tebebuvo, 
Rytę bažnyčios įtakę ir jos kultūra Tikrosios Lietuvos sritims buvo ga
na ribota. Nieko nežinome apie rusę bažnyčios misiję veiklę Lietuvoje, 
kuri dar beveik du šimtu metę pasiliko pagoniška. Lietuvai krikštas, 
deja, tebuvo tik politinis reikalas. Turiu galvoj,tą lemiamę faktę, kad 
pagonis Jogaila buvo Romos krikščioniškos valstybės karaliumi. Visa 
įai prisideda prįe įrodymo, kad gudę kalbos įvedimas rasomęja toli gra
žu nereiškė gudiškos kultūros dominavimo Tikrojoje Lietuvoje. Todėl su 
naujais tvirtinimais privalu būti atsargiems, nenorint sudarkyti tikro
jo istorinio vaizdo.

S i,l pnos Engelhardt’o tezės
Todėl mes ir negalime pritarti Eugen von Engelhardt’o išvedžioji

mams, kai jis savo išsamioj, bet istoriniai silpnai pamatuotoj knygoj 
apie Gudiją, sako: "Gudiškoji rašto kalba primygriniausiai įrodo gudę 
gyventoję kulturinį nranašumę prieš lietuvius"nReikalas eina, -sako jis: 
- tik apie vieno neskaitlingo , gudiškume ir lenkiškume pamažu išau
gančio sluoksnio, kuris yra davęs valstybei vardę, politinę ir militari- 
nę hegemoniję"./50 psi./

Nenorime paskęsti kokioj nors polemikoj ar iStoniai politinėse dis
kusijose, tačiau taip pat nenorime, kad butę tikrasis vaizdas išimtas 
is laiko remę.Kai kalbama apię vięnę neskaitlįngę lietuviškos klasės 
■Ealdandį sluoksnį, tai^tuo pačiu žinoma pabrėžiamas ir vienas svetimas 
pasluoksnis. Kaip tik čia statome autoriui ir kitiems lygiai galvojan—
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tiems klausima,: ar Tikrojoj Lietuvoj ir Žemaičiuos pagoniskasis pasluoks
nis buvo neliėtuviškas?Ar tie, kurie per daugelį generaciją vedė nenu
trūkstamu kovą, prieš Vokiečiu. Ordinę, buvo nė lietuviai?

Tarp kitę įdomu atkreipti domę 'ir į šiuos faktus. Lietuviai tais 
.pat metais/lJoJ}/, kai prie jšėlynęju Vanuenę /Ginę Vody/ nugalėjo toto
rius ir paėmė senoji, Ukrainos miestu Kijevę, kartu vedė ir atkakliu kovę 
prieš vinę iš didziausię Vokiečiu Ordino vadę , būtent prieš Winrich von 
Knipprodellr kai Kijevas pateko į lietuviu rankas, Kęstutis savo svar
biausia, atramos punktą, perkėlė prie Nevėžio žioČię po to, kai vokiečiai 
sunaikino Kauno pilį, ’ ’ -. >

Lietuviai - valstybę išlaikęs ele
mentas"

Kaip Vokiečię kronikininkai /ypaę von Wygand/ ir kaip rusę met
raščiai .nusako, buvo vis tik L i e t u v i a i,kurie abiem atvejais pa
sireiškė. Šiuo pavyzdžiu galime.ir. tolimesnius sėkmingus, užkariavimus 
paaiškinti. Turėta pakankamai jėgę tuo pat laiku gintis ir nuo vakarę 
agresijos ir ruošti rizikingus puolimus' rytuose. >

, Privalu skaitytis su faktais ir negalima paskęsti vienšališkume.
” Niekas-negali neigti kultūrinės reikšmės gudę kalbai, kuri iki 16-to., 

šimtmečio visgi nebuvo grynai gudiška. Žinoma,, ji turėjo pirmumo todėl, 
'kad lietuviai ilgiau už gudus paliko stabmeldžiais. Taip pat negalima’ 
užginčyti reikšmes ir gudiškos, dažniausia katalikę tikybę išpažįstan
čios bajorijos nuo 16-to ir ypač 17-to simtm.Niekas negali ’nuneigti ir 
gudiško rašto-reikšmės 16-tam ir 17-tam šimtm.,kuris ėjo is maždaug-10 
valstybės spaustuvių. Tas pat taikįntina ,ir daugumai "’Lietuviškosios 
Metrikos"/11 Litovekaja Metrika"/ aktę
Rašomoji gudę kalba, kuri nuo kasdienines gudę ir ypač ukrainiečiu kal
bos daugeliu atžvilgię skyrėsi ir todėl dalinai dirbtina atrodė, buvo 

‘plačiai paplitusi kaip rašto kalba. Taip pav., net Lietuvos totoriai.
apie 16-to*šimtm. vidurį arabiškomis.raidėmis bet gudę kalba parašė sa
vo šventraštį "Al-Kitab*. Taip pat niekas.negali paneigti fakto, kad 
prieš 15-to simcm. galę į Lietuvę atsikėlė daug bajorę is rytinįę ir pie
tini ę sricię.Jie vaidino didelę rolę Vilniaus didzięję kunigaiksoię 
dvare /prašau prisiminti Mykolę Glinskį/. Vytauto laikai, kai beveik vie
ni lietuviai vadovavo, buvo jau prie pabaigos.

>. "Lietuvos piliečio", sęvoka
įdomu pabrėžti ypač tai, kad ne tik lietuviai didikai'ir bajorai, 

"bet ir gudę*baj orija,* kuri jokiu būdu neturėjo jokię modernįę tautinię 
sentimentu, pradėjo didžiuotis lietuviais ir Lietuvos piliečiais ėsę. 
Kaip lietuviai iš Tikrosios Lietuvos, taip ir jie pradėjo tvirtinti, 
esą lieiuviai romėnę kilmės.Taip pat ir jie pradėjo įrodįnėti-, kau lie
tuviu kalba kilusi is lotynę.Taip pat ir jiems įkrito lietuvię ir loty- 

"nę-kalbu panasumas.Taip pat ir jie stebėjosi lotyniškaisiais šakiniais 
"tree viri jugum.trahunt" - lietuviškai "trys*vyrai jungą traukia" ir t.

" ”■ "Lietuvio" sąvoka tuo metu nebūtinai reiske etnografinės lietuvię
tautos narį, bet taip pat ir-Lietuvos Valstybės pilietį, nors jis ir ne 
grynai lietuviškos’kilmės buvo. Taigi "Litvin" vadinosi ne'tik lietuviai, 
bet ir jau lenkiškai kalbę didikai, Lietuvoje gyvenę gudai, net ir len
kai. "Litvin" 17-tam -18-tam šimtm. feiske Magęi Ducatus Lithuanian.
valstybinę nuovbkę. Žodžiu "Litvin" norėta pažymėti, kad esama Lietuvos

’"valstybės piliečio, kad naudojamasi Lietuvos piliečio laisvėmis.Anuomet 
dalinai jau buvo praėję laikai, kuriais gavosi trynimasis.tarp pirmeny-

“ temis ir privilegijomis apdovanotę katalį'kę/t.y, lietuvię/ ir ortodoksę 
/August i na s Volįcniaras upio tai parašė issanii^ studiją/ • • , ,

“ ■ U n' i i-a t i š.'k ū m a. s '
16-to šimtm. gale didžioji gudę tąutos.,dalis perėjo į katalikę 

tikėjįmę unijos formoj e. -Unija, nors, vėliau rusę buvo smarkiai slopina-
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ma i r-persėki o jama, buvo laikoma kaip gudę religijos forma. Bajorai bet
gi perejo tiesiai į katalikybę ir paskendo lenkiškoje kultūroje, taigi 
ir lenkiškume.

Čia betgi butu įdomu suminėti, kę.žinomas rusu istorikas^Mathias 
Ljubavski savo fundamentaliniuos tyrinėjimuos, remdamasis Didžiosios Ku
nigaikštystės kanceliarijos archyvais - "Litovskaja Metrika”,yra sura
dęs apie Lietuvos valstybės buitį. Apie^Lietuvę jis parašė daug studi
jų ir tris standartinius veikalus. Bet šiuo kart pasiremkime tik jo 
l?00 psl. veikalu "Oblastnoje delenija i miesnoję upravlenije Litoysko 
-russkago gosudarstva do Liublinskoi Uniji vkliucitelno,'/Teritorinis 
paskirstymas ir vietinė valdyba lietuvię - rusi} valstybėje iki Liublino 
Unijos imtinai/. Be kitę jo šaltiniais yraJ'Sęrdsai Lietuvos kariuome
nės santvarkai11/Popi s voiska litovskago/ is 15'28' m.

Iii k r o j i Lietuva svarbiausia Di
džiosios Kunigaikštijos dalis 

Atsižvelgiant į nuolatinį Maskvos pavoję,_ buvo sudaryti issamus 
surašai, kuriuosna buvo įtraukti visi valstybėje karinei prievolei įpa
reigoti bajorai. Pagal įstatymę kiekvienas bajoras nuo 8 ūkininku sody- 
bę privalėjo pristatyti vien% raitelį./"pacholką na dobrom koniu" tai 
nusakoma/. Kūris gi buvo neturtingeanis,^privalėjo pats stoti. Tūkstan—• 
tį ir vėl tūkstantį kartę skaitome t<į pccię pastabę:BSam majet jechati", j 
t.'y. "pats privalo joti", jei liečiamasis yrawtiek neturtingas.Kadangi 
Šis visos valstybės sęrasas yra veik pilnas /žuvę tik kai kurie Kijevę 
liečia lapai/ is^sito ‘sui generis gyventoją surašymo gauname supratimę 
apie įvairię Didžiosios Kunigaikšti jos dalię reikšmę. Ljubavski padare 
labai įdomius tvirtinimus, no kuriuos po jo dar nuodugniau patvirtino 
lenkii mokslininkas Jan Jakubowski savo studijoj/”Studja nad stosunkami ■ 
narOdOToeciowemi w wielkiem ks. Litewskiem do uniji Lubelskiej"/. Šitę 
tyrinęjimę rezultatai rodo, kad visoje kunigaikštijoje svarbiausia da
lis buvo vakarinė, vadinas Lithuania Propria. Tikrosios Lietuvos sritys: 
Žemaičiai /t.y. Vakarę Lietuva/ ir Trukę bei Vilniaus vaivadijos pri
statydavo ’didžiausię raiteįię skal
ei ę. Pav., Ljubavski atkreipia domę į'tai, kad žemaičiuose reziduojan
ti Kęsgailę šeima viena pati pristato daugiau raiteįię, nei kai kurios 
ęritys rytuose, kurię plačiai miškais padengti plotai buvo labai šykš
čiai apgyventi.

Vakarę Lietuvos persvara v
iš Ljubavskio išvedžiojimę išeina, kad Didžiojoje Lietuvos Kunigaikš

tijoje lietuviai, nors savo apgyventomis sritimis jie tesudarė tik dale
lę visos valstybes plotę, skaičiumi nebuvo mažesni.Ljubavski, pasirem
damas sąrašais, tvirtina, kad daugiau nei pusė visę gyventoję gyveno taip 
vadinamose vakarinėse srityse. Taigi kai kę reikia koreguoti, liečiant 
lietuviu reikšmę Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje. Šie surašai 191M- 
m. rusu istorinėj bibliotekoj /"RuBBkaja istorięeskaja biblioteka"/ pas
kelbti ^O-tam tome ir visiems interesantams yra prieinami .Mėgindami iš
tirti lo-to šimtu, ekonominius santikius, turėjome progę patikrinti vi
sus Ljubavskio davinius šiuo reikalu. Gavosi tik labai nežymūs skirtu
mai įvairiuos, tūkstančius liečiančiuose, skaičiuose. 0 apskritai pama
tuotiems- Ljubavskio tyrinėjimams nebuvo gaįima nieko prįmesti ir nieko 
esminio juose koreguoti. Kad per ilgai neužtrukus prie šio klausimo, bai
giant noris prasyti visus, kurie kartais^labai garsiai kalba apie buvu
sia Didziaję" Kunigaikštija^.pažvelgti į šiuos tyrinėjimus. 0 taipjpat 
ir gudę istorikai, kaip Piešta ar Dovnar-Zapolski privaįetę but rūpestin
gai pastudijuoti, nes jie yra mokslinio veiklumo pavyzdžiais. Tik pasė
koje rūpestingę studįję kai kurie tvirtinimai iš dabartinės gudę publi-, 
cistikos galėtę visiškai pranykti.
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Jau esu minėjęs, kaip dažnai kaimyninės tautos žinomus kultūros pa
minklus nori pasilaikyti sau. Pavyzdys lietė "Slovo o polkų Ihorove". 
tas pat taikintina ir visai voh Nestoro kronikai, apio kuria, Harecki sa
ko:!l storąją belaruskaja mova*/mesanaja z carkouna sluviunskaj u"« Bet uk
rainiečiai ir rusai dar griežčiau kronikų nori sau prisiskirti.-Lietu- - 
vių kultūros ir teises istorija taip pat duoda panašą pavyzdį.

Lietuvos. Statutas
1917 pasirodo istorinių Rinkinių knyga "Collectanea res gestos 

polonius iliu’strantia", kurioje žinomas lenkų istorikas Piekosinski da
vė savo studija apie antrųjų Lietuvos Statuto laidų/15.66m/, kartu paskelta 
.n ... , r_ pifmasis Piekosinskio įvado sakinys buvo sekan-

1 i t e v?’'s k i jest najvybltniejszy p.omnik prawodaws-
"/L i e t u v b s Statutas reiškia svarbu

damas ir Statuto tekstą, 
tis:"Statut 1 i i _ _
tvra p b 1 s k i e.g o. 
lenkti įstatymdavystės paminklą/.

Kodėl kaip tik. Lietuvos Statutas privalo būt priskirtas lenkiu kul
tūros paminklais? Ar jis 1529 m, buvo sudarytas lenką Lenkijoj? Nei jo
kiu atveju. Aišku kad gudai įuri daugiau teisių statutui nei lenkai, nes 
Lietuvos Statutas, nors pradžioje lotyniškai /1529m/ sudarytas vėliąu 
buvo paskelbtas gudiškai. Bet argi' patys lietuviai neturi niekb bendra 
su tuo statutu?Argi jis nekilo iš tuometinės lietuviu črganizacinės ir’ 
adminiatracinės dvasios, kuri buvo persunkusi vięų viešąjį gyvenimų? Ar 
taip nedaug pačiame statute tebuvo lie-tuviską išsireiškimą? Argi neata— 
tinka jis tuometiniai lietuvių tendencijai organizuoti ir lietuviškų 
vienvaldiškumų suteikti visai, erdvei tarp Nemuno ir Dniepro? Tai. klau
simai,1 i kuriuos privalu kiekvienam Statuto tyrinėtojui įsigilinti. Į, 
juos didžia’dalimi yru atsakyta apdairiai ir objektyviai trijų tomą von 
Lapp o veikale. ■

Vilniaus ; krašto gu d ’ ė' j i m a s * ’ .1’ ... -
Atitaisą kai kų^dėl praeities, prie 17-to ir 18-to sįmtm. santykių 

Ilgiau galime ir neužtrukti. Kalbant apie lietuvių.- gudą santikiuš, bu
tą labai įdomu aptarti Vilniaus krašto ?s u g u d ė j i m o ^klausimų. 
Galima sakyti, kad si,svarbi problema iš lietuvių pusės lig šiol nėra 
pakankamai ištirta, iš kitos pusės’buvo mėginimą gudu gyventojus galimai 
toliau pastumti vakaruosna tvirtinant, kad visi gudiškai kalbą privalu 
skaityti gudais. Tai buvo daroma vienpusišku prileidimu, kad .tuteisi” 
/vietinių "/ kalba "po^prostemu" esanti tautinėj priklausomybės absoliu
tinis pažymys. Be "liežuvio“ yras>dar ir kitą pažymią, kaip tautoj pap-’ 

. rociai,. religines apeigos, kaimiški santikiai ir daugelis kitą, žmogaus 
gyvenimų apimančią dalyką, kuriuos tai ar kitai tautai priskiriame; o 
tai dazJiausiai norima užmiršti. . ‘ ‘ .

Apskritai rytą Europos tautose kalidingai kalba buvo skaitoma prie 
svarbiausių .faktorių tautoms,:bet taip gi nėra pavz.,Šveicarijoj, Belgi
joj, Irlaadijoj ir. kit.^Vienpusiškas Rytą europinis’požiūris trims tau
toms Rytuose sudaro namaza sunkumą. Kai kalbame apie kai kurią Vilniaus 
•sr.icią -sulenkinimų, tai pirmoj eilėj tas reiškia sugadinime),. Jau -ati
dengtas’ faktas, kad po pradinio gudą kalbos priėmimo katalikai 
gyventojai buvo priskirti, lenku,kalbai. Iki 20-to šimtm. nebuvo nei vie
no priešingo proceso, t. grįžimo nuo lenkiškos prie gudiškosios kal
bos. Is tikro daugiau sričių Vilniaus krašte, jei imsime domėn plotus 
iki sienos pagal 1920 m. liepos 13 -tos dienos Maskvos sutartį, buvo 

* greičiau įgudintų nei sulenkintą. '
G r; e i čia ir g u d i a ’k a i, nei lenkiška “i-
Rytinėj ■ Lietuvoj palyginti’maža tėra parapiją, kuriose gyventojai 

”t. y. ūkininkai ląįko bėgyje būtu pradėję kalbėti’lenkiškai. Bet ūz tat 
daug kaimą ir valsčių, p rudėj o kalbėti gudiškai. Ne prie’ istorinių fak
tą būtą skaitoma, iškėlus- tvirtinimus-, kad visi gudiškai -kalbų gyvento-
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jai esu autochtonai.t. y. nuo senovės ten gyvenų. 1st ori j a^ z'ino daug gu
lėjimo atvejų rytinėse Lietuvos srityse.Sis gudėj imas didžia dalimi yra 
staSiai 19 simtm. produktasjNoriu prašyt domes vienam momentui.

I857 m, rusų akademikas Koeppen , pasiremdamas daviniais,gautais 
is katalikų kunigų, sudarė Vilniaus gubernijos etnografine statistikų. 
Statistikoj į akis krenta tai, kad net Kuliboki ir Derevnia parapijos, 
kuriosvyra į rytus nuo 1920 m. sienos, turėjo lietuvi s k a i 
kalbančius gyventojus/dvarininkus isskitiant/•

Korevos. statistinės ^datosy
Von Koeppen daviniui neduoda pilnų skaičių. Rusų stabo karininkas 

A. Koreva 1861 m. išsamiai aprašė Vilniaus gubernija. Tuo įaiku Vil
niaus gubernijoj buvo 84-1099 gyventojai. Koreva duoda sekančius procen
tus: lietuvių - 46-/0 skaičiais - JS6905, gudų - 29%, rusų -2,3$, 
lenkų - 12,3$*

Jeigu išleistume beveik ištisai gudu apgyventus apskritis - Dienos 
ir Vileikos / tarp kitko jie randasi uz 1920 m. sienos/, tai lietuvių 
procentas dar pakils kituose gubernijos apskrityse. Ten yra^ir tokių 
lietuvių, kurie kasdieniniam gyvenime jau nebekalbu lietuviškai, arba 
tėvui kalba lietuviškai, o vaikui jau gudiškai. Jie buvo priskaityti 
prie gudų arba lenkų. Pats Korėja priverstas pažymėti:".., srityse tarp 
Vilniaus ir Trakų, kurios neginčijamai pastoviai praklausė lietuviams, g 
gyventojai kalba gudiškai. Bet jie pagal savo papročius, charakterį^ net 
prietarus labai artimi lietuviams*. Žinoma, “lietuviams labai panašus, 
bet gudiškai kalbų gyventojai", yra ne kas kita, kaip vietoj gimę lie
tuviai, kurie pakeitė savo kalba.

Lebed-Kin ir d'žJrkert
Uoyint ilgiau prie statistikų sustoti, tektų'pažymėti von Lebedžiu 

1862‘m. davinius. Vilniaus gubernijoj jie rado ^3^465 gyventojus, Is jų 
49,98$ lietuvių, 18,42$ lenkų, 17,42% gudų, 2,75% Hkrivicių"/gudų/, 1^79% 
rusų. Metais vėliau R. d’Erkert, Geografines Draugijos narys narys,išlei
do atlasų, turėjusi tikslų parodyt lenkų apgyventus sritis.Ten Vilniaus 
gubernijai duodami sekantys daviniai .‘lietuvių - 386000, lenkų - 212000, 
rusų ir gudų - 1/8000.

Šie daviniai./von Lębedkin, Kuruva, d'Brkert/, kurie prįes 80 m. 
musų prasme negalėjo turėti jokių užmačių, tarp saves tik nežymiai te
siskiria. Bendrai jie patvirtinami Balinėki ir kitais šaltiniais ir pa
pildomi. Po 40 m. pravedama/1397/ oficiali statistika, t.y. vi
sos imperijos surašymas. Ten pažymėti sekantys skaičiai. Visoj guberni
joj yra I59IOO7 /pusantro milijono/ gyventojai. Is jų: ^lietuvių - 17,59$, 
- 279877; lenkų - 8,17$ - I3OO54; didrusių ir ukrainiečių - 5$- 795?6$ 
gudų - 56, 05$ - 891903.^

Žinoma, siuos skaičius nulėmė tam tikra tendencija. Daugelis, £ųrie 
jau truputį kalbėjo "po prostemu", buvo užskaityti gudais. Tačiau iššo
kančiai didelis gudų skaičius rodo, kad dviejų generacijų bėgy laike 
spaudos draudimo lotynų raidėmis^ ne tik gyventojai iŠ gūdų sričių imi
gravo /gubernijos gyventojų skaicįus išaugo veik (įvigubailj bet ir tai, 
Kad lietuviai didesniu muštu yneadejo kalbėti gudiškai.

Judėjimo priežastys.
Klausimas: kaip gi atsitiko, kad didelė Vilniaus gubernijos dalis 

į tapo sugudinta? Kai klausiama apie priežastis, privalu daugiau jų sumi
nėti. Visų pirma tenka Šia paminėti gudų kolonizacija / ypaŠ po lietu- 

įviam® nelaimingos maskviškių okupacijos/. Rusų okupacija 1855-67 
Įtuvo tiek žįuuri, kad labai daug Vilniaus krašto gyventojų apleido savo 
Įkainius ir iškeliavo į kitų pušų Nemuno* Kai jie Suvalkijoj, rudų geres- 
Įnes sųlygas ir laisva, pasiliko, jų vieton L Vilniaus kraštų pasistumėjog 
|6uŪLai.‘ Kraustymasis įvyko, gudams turbūt dėl jų didesnio tautos prieaug- 
|li*o /paskutiniu laiku ca.fiO /oo/ amatininkais ir paprastais darbininkais
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traukiant į liotuviškau sriti'si'’-Čia negalima išsamiau įeiti, į mišrias .ve
dybas ir prekybinius" santikiue. Netiesioginiai\tam tikrą vaidmenį turėjo 
ir tie faktai, kad valdininkai buvo rusai/ o vėliau lenkai. Tas pat tai- 
kibtina ir karinei prievolei. Nepaprastos-svarbos buvo tas .faktas, kad ; 
bajoro dvąrebuvo galima susikalbėti gudiškais.. ši kalbą buvo labai nau- 
dingą•praktiniam ir kasdieniniam gyvenime •’ Ji' buvo taip pat raktu ..lenkų 
ir rusu kalboms. •.•«*:•- v ., , ’ . ’ '

Žinoma ir kitų momentų,, kylančiu daugiau is vidinės lietuviškos dva
sios dispozici j os.'Ka-ip'„žinoma, lietuvis yra labai gabus’svetimoms kal
boms, taip pat' j-į s yra receptyvus svetimam- kult ūr in lain ‘turtui. U'z tat, jis 
yra linkus ypač5 -tais atvejais,,.. kai' sąri ta.- tautinė sąmonė silpniau išsi
vysčiusi,' feiiatyviau■ savitu kultūrinį,-lobį’pfiimti. Istorinis likimas 
panorėjo, kad lietuviai ilgą la-įką kartu .su savo kitais rytų kaimynais

■ draugė gyveno’, -Bet gėdai buvo'tik. retais atvejais .sulietuvinti, nes..jie 
niekad.-nesivargindavo išmokti bvetimą ■ kalba. -Jie. buvo daugiau konserva
tyvūs. Taigi--:del leant ilsiųRytų-' Lietuvoje. galime pasakyti' ^ekant'į: 'kiek
vienas, lietuviškai kalbąs, be abe j o j imu .yra lietuvis’, ’ taoiau daugelis," 
gudiškai-kalbančiu dažnai t % kalba, yra prisiėmę antroje 1.9-t p simtm.; ’. 
•pusėje, arba pradžioje 20-toj Kiekvienu atveju masinis gulėjimas yra. gan 
naujas -reiškinys. ■ “ r’’ . . ' ' -

-R.u s-i n i- m-o pastangos- - • .; • •' ; ". .
Kaip žinoma, caro laikais gudai turėjo daug- iskėnteti’po-didrųsių ■ 

jungu. .1865 m. jiems, :kaip ir lietuviams buvo uždraustą;lotynų rašyba^. 
Vakariniai jų kaimynai rado kelią į T ii šų t.y,- prie nieįėgąlibs’ lotyniš
kos rašybos lietuvių spaudos Rytprūsiuos.^ Gudai gi. privalėjo arba imti* 
į. raukas1 lankiską vadovėlį ir lenkiška mldaknygų, arba ^tenkintis rusiš
ka rdeybą. ■ Prasidėjo rusinimas.-Ne vien praeityje mėgino ųusai' nesti . 
ruo-l-fdkaoijoė-ttemdencijas į Lietuvos istoriją. Didrusiaį■ iš viso’'norėjo'

• Lietuvos.- praeitį. laikyti rusiška J Dar stipresnes tendencijas’ randame ’pas
bolšeVi’k-iskun-isto-rikusi Kai kurie, dabartiniai ‘ •’gudų tvirtinimai, apie 
kuriuos’ ..esu-čia -kaibėjąs'j /nenoromis- mums primena taip’vadinamą istorinį 
Sovietu mokslą. ' ■'• ' ■ •-

l^’-tp šimĮzm.. rusįntoj’ai gudų kalbą norėjo .laikyti tik’^rusų kalbos. . 
tarme. Jie -kalbėjo ir apie lietuvių'bei gudų kultūros rusišką charakte-į 
r į-ir t.-t., nors tuo laiku/apie IG80 m/..jau buvo atkreipta’mokslo dėme
sys a gudų Įjalbą ■ 1 r folklorą. Nueitume per toli, kalbėdami'apie t?inki-’,■ 
nius“ijasoviciaus‘, * Seino, Nikoloj -Nikif orskio, • Eudokij’ Romanovo’7pąpkuti~

• n-isr išleido 9 tomus liaudies dainų/, apie 7 tomų Sųfemij Karskio veika-; 
lą, Nors dauguma šių rinkėjų velke ne kaip gudų rašytojai,1 tačiau jų 
rinkiniai buvo svarbūs naujam tautiniam ^,udųf judėjimui’.
-’ Gudų tautinės- s ą m o n ė s p a b u"d i’/A a ’s

Gudų tautinis susipratimas pradėjo vystytis 4-0-50 tietų vėliau nėi 
įietuvių.’ Paž^m.ėti.na, kad nuo-17-to' Šimtm. -isseko: gųųų: literatūra. 18-taa 
šimtmety gudiškumas išsilavinusiems tapo pejora’tiviškump,'•komiškumo,, .anai; 
fabėtizmo ir pan. simboliu.' Gudų kalba poezijoj .’buvo- vartojama kaip/kuri- 
iogas, kaip taip vodiriamac makarcnizJaas* ir pan. Norę,bkaip prof. M. Bir
žišką tvirtina, gudų litorąt-nra yra ir daug senesnė uz,-lietuvių,t-. jį ta- 1 
ciau; neturi- nieko-panašaus parodyti, kaip paukšds lietuviška '‘Postilių .. į’ 
KatlidlLca”'’arba • širyydįj lietuvįskdš Žodynas, arba .Kleine? lietuviška,gra-/ 
matika, nutylint. jaū^Duonelaic'įO; pietus"/ip qimtnio/. Daug didesnė gūdy -. .; 
tauta devynioliktan .šižftaėt.in žymiai netųrtingesne literatūra nei
lietuviais -

’ Bet-tautinės.'skonės' pabdMmb's pas’gu^u.s turi daug-panašumo sū 11H 
tuvių tautiniu 'piisikelihu. ka.i'$ '.tarp; lietuvių, ' taip # ii' tarp , gudų tąųtij 
nie’ pabudimas'-p radėjo; reikštis ’ pirmiausiai jaųhuome£iėj, etudi juojanpioj 
rusų-ūniversi'tdtūos'.N ■ ’ "* * ' '
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Tolimesnis panašumas: tautinio gudų judėjimo pionieriai kaip ir Lie

tuvoje buvo ūkininkų sūnūs, kurie, dėka tautinių tradicijų, buvo apsau
goti nuo svetimu t, y. didrusių ir lenkų įtakų.

Du gudiški judėjimui v
Nors ir pries pirmąjį pasaulinį karu, jau. radosi issimokalinusių 

gudų, jiems nebuvo lemta suvaidinti kokių nors didesnę rolę. Pat pra
džioje visas gudų judėjimas buvo suskaldytas į du separatinius judėji
mus: 1/ revoliucinį - marksistinį ir 2/ revoliuciniai tautinį.

1903 m. buvo įsteigta " Belarųskaja Revalucyjnaja Hramada". Kai 
1905 m. atėjo, gudai Minsko ir Vilniaus srityse platino proklamacijas, 
brošiūras ir pan. 1905 m. gale^Hramada buvo perkrikštyta į 11 Beląpuska j a 
Socyjalistyczna Hramada". Ji Išleido 6 numerius legalaus laikraščio 
" Naša DOlia"/mūsų likimas/. į Pirmas nelegaliai pasirodęs laikraštis 
Minske 1334 m. vądįnos "Homon"/. ūdų tautinės sąmones įssivystymui 
didžiausios reikšmes įgavo nuo 1906 m. pabaigos laikraštib "Naša Niva" 
/mūsų dirva/, kuris 6 metuę buvo^,spausdinamas ir rusišku ir lotynišku 
šriftu, "Naša Niva" reikšmė panašėja tai, kurių lietuviams turėjo "Var
pas", "Apžvalga" ir "Tėvynės Sargas"/ "Naša Niva" turėjo 3000 skaityto
jų ir kelis šimtus taip vadinamų "korespondentų". Apie save ji koncen
travo visus tautiniai susipratusius gudus, kurie buvo kaip ir lietuviai 
palinkę socialinių ata'vilgiu į radikalumų, o tautiniu į romantiskarų.

Gudijos padalinimas p o I - 3 o pasau
li. n. i o karo

Likimas taip panorėjo, kad jau pirmojo pasaulinio karo metu Gudija 
tapo fronto teritoriniai padalintai Pokarinis laibas / po Rygos sutar
ties tarp Lenkijos ir sovietų Rusijos/ dar labiau sį padalinimą, pagili
no. Tik lenkų valstybės žlugimo pasėkoje, gudai buvo sujungti į vieną, 
tarybų respubliką. Iki 1939 Spalių 10 d. Gudų Tarybinė “eepublika tu
rėjo 5J34O0O gyventojų 12bč92 kv* km.’ plota. Is jų 81% gudai, 2% žydai,

su 4800000 gyventojų. Tuo būdu prieš pat prašide- 
afui 1941 ta. Gudija turėjo 10400000 gyventojų

7,7% rusai. Ib Lenkijos Gudijai "buvo priskirta taip vadinamoji Baltgu— 
dija - 108000 kv. km. su 4300000 gyventoju. Tuo "būdu, prieš pat praside
dant vokiečiu - rusų kafui 1941 m. Gudija turėjo 10400000 gyventoją 
235000 kv. km. ^lote, i{3 jų kaimuos gyveno arti 90% gudų.

Taigi lig šiol gudai negalėjo sudaryti vienų valstybę tautine mūsų 
prasme. Taip vadinamoji I9I7 m. • vasario revoįiųcija?atncse jiems kai ku
riu laisvių. Tautinis judėjimas Gudijoje reiškė didžiąja dalimi pasaulė
žiūrinį radikalizra, socializmą.Pav. 1917 m. kovo mėn. tautiniai dali
niai sudarė tautinį komitetu, bet socialistai atnaujino Hramada ir 
palaike šautinius su Kerenskio valdžia* reikalaudami tolimesnio karo vedi
no. Dvi sekančios konferencijoj dar aiškiau parodė dviejų tendenciją: 
tautinės ir socialistines priešingumus. Greta tautinas krypties vis dau
giau ir daugiau išsikišo marksistinė. Tuo būdu is Hramados eilių vėliau 
išsirutuliojo vadovaujantieji bolševikų bendradarbiai, kurie jau 1918 m. 
gale užėmė iionesk; bet jau pora mėnesiu po to, dar pries nutrūkstant 
Lietuvos ęraato^.dęryboms, komunistai Gudijoje įvedo sovietinį rėžimu. 
Kai vokiečiai užėmė Monesk, Hramada jau nebebuvo vieninga.

G: u d vn e. dalios prieaas.tys
Ne mūsų uždavinys atsakyti klausimam,.kodėl gudų patriotams.nebuvo 

lem-įa sukurti savos nepriklausomos valstybės. Tuo reikalu privalėtume 
plačiau kalbėti apie 1917-1920 ra.? tarp kitko ir apie bendradarbiavimą 
gudų su lietuviais /is vienos puses apie gudų karinį pulką. Gardine, aęie 
niniBterį.gudų reikalams prie Lietuvos ilinisrerių Tarybos ir t. t., is 
Ūtos pusės gi apie "Litbiel"^t. y. apie lietuvių - gudų tarybų respub- 
lik|,/kuri iki 1919 m. balandžio 19 d. savo sostinę turėjo Vilniuje ir 

Baigiant norėtume pasakyti: svarbiausia priežastis glūdi tame, kad
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buvo silpniau susiorganizavę uz marksistus, su plačiomis tautos masėmis 
tik menka kontaktą teturėjo/visai kitaip lietuviai Lietuvoje/ ir nepaty
rė jokios is'orines paramos.

Žvilgsnis į a t ,e i t į
Atrodo, svarbiau yra mesti, žvilgsnis ateitin. Istorija parodo daug 

bendro, simtmetę draugystę, amžiną bendradarbiavimą tarp lietuvįų ir gu
du. Daug istorinių reiškiniu buvo panašių abajase tautose. Ateičiai gali
ma pasakyti: daug politinių momentų pasakę už tai, kad Lietuvos intere
sas regėti nepriklausomą Gudų valstybę. Is antros pusės tas pat tinka 
ir gudams. Didžioji Rusijos erdvė visad sudarytu tam tikrų pavojų tięk 
gudams.^tiek ir lietuviams, kokius jie nuo 15 simtm. pabaigos pernese. 
Visad iškils tos pat geopolitinės jėgos, kurios eis ir pries lietuvių 
ir prieš guįų savitas valstybes. Šioje erdvėje istorija pastoviai kar
tojasi lig šiol... < • /

Abi tautos turi sudaryti ir pries lenkų’uzmacius bendrą frontą. 
0 vis tik tai lietuvių ir' gudų didikai, kurie 17-tam ir 13-tam simtm. 
buvo sulenkinti. 0 vis tik tai lenkai, kurie. 1919-1 >'20 m. didžių dalį 
Gudijos ir dalį Lietuvos uzėraėi .ir t. t. Aišku yra, kad Gudijos intere
sai .turi .būt rikiuojami draugiškų.’santikių su Lietuva. Lietuvos geogra
finė padėtis, vadinas beveik ta pati ūkinė erdvo., vienodi ekonominiai 
reikalai /tendencija. į Baltijos jūrą. ,gudų tranzitas per Lietuvą ir 1.1./ 
kreipia Gudiją į gerų Lietuvos kaimmystę..

Lietuviu - gudų bend ra.darbi avimas 
..Aišku, kad vakariniai gudų kaimynai - lietuviai jau turi nemaža 

patirties valstybinio,, ūkinio,_kultarinio, gyvenimo srityse, kur jų pa
tarimai rytų kaimynui galst’ų but naudingi. Jų parama; bendroj e propogan- 
doje, prieš tarptautinį forumą, spaudoje, konferencijose, per diplomati
jų ir t. t.■ateityje•galėtų but.abipusiai pozityvus ir naudingi.

Už tatai privalo būt rasta protinga ir.‘.naši bendradarbiavimo forma. 
Tam tikslui privalo būt pašalinti ir kai kurie nesusipratimaii kas lie
čia praeitį, tai pav., prikalu atitaisyti sis tas 1946 m. paskelbto 
vienoje mažoje viešoje brošiūroje Paryžiuje, pavadintoje ’’-Bolorussie”. 
Atvira draugystė ir glaudus bendradarbiavimas gali tik tada atnešti vai . 
siu, jei sutinkama su 1920 m. Lietuvių - gudų siena, kuriai lietuviai 
skiria istorinį, ekonomini,, geopolitinį ir etnografinį svorį. Jau dabar 
būtų pats laikas pašalinti neaiškumams ir rasti kai kurios galimybės to
limesniam bendradarbiavimui. Tuo butų galima rasti tvirtą kelią į Baltų, 
Gudų įr Ukrainiečių valstybių blokų. Tvirtai tikįme,ateisiant’ laikų, 
kai mūsų dabar pavergtos ir kenčiančios tautos isvys gercshą ateitį. 
Mes tvirtai tikime Apveizdos teisingumu. /ELTA/
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LIETUVOS POLITINIU PARTIJŲ BEI ; ’ 

K O V O S O R G A JF I Z A O I J U ? A .R E ,1 Š K I M A I APIE 
r . 'PADĖTĮ V L I K'.E X/

V PENKIŲ -VLIK10 GRUPIŲ PAREIŠKIMAS APIE. PADĖTĮ ' •
Šį-pareiškimą pasirasįu&ios sclltin^B grupės .ir kovos sąjūdis, Įei

nantieji Į Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą /VLIKą/, laiko sa
vo .pareiga painformuoti lietuvių visuomenę apie susidariusią padėtį del 
Mažosios Lietuvos atstovavimo VLIKe. _•

Šios politinės grupės., laikydamos Mažąją Lietuvą integralinę ir or- 
■ganiskai susieta atstatysiinoeios Nepriklausomos Lietuvos valstybes dali
mi, yra giliai Įsitikinusios,, kad Lietuvos vadavimo kovoje turi aktyviai 
•dalyvauti visa lietuviu tauta*., ' ' ■

Kai kurios politinės grupės,' įeinančios į VLIKą, priepinasi is prin
cipo Mažosios Lietuvos atstovo Įsileidimui į vyriausiąją Lietuvos.vada
vimo instituciją-, i r/ j ų. atstovai Įvairiomis progomis ir priemonėmis mė
gina susidariusią.-padėtį savaip aiškinti., , v

Ši pareiškimą” pasirasiusioms politinėms, grupėms, ir didžiausiai 
stengiantis tarpgrupiniuose pasitarimuose, /kurių kompetencijoje yra y- 
VLIKo sudėties, nustatymas bei. keitimas/ nepavyko pasiekti bendro ausi— 
-statymo su tomis grūoemis, kurios yra priešingos Mažosios Lietuvos atsto
vo įsileidimui Į-VLIKą. Todėl teko Mažosios Lietuvos atstovavimo klauei- 
mas“kelti', įteikiant j o pirmininkui tokį, pareiškimą,. >../;

Pone P i r- m i- n i n k e, “ ’.c -•
Turėdami galvoję Mažosios Lietuvos.. Tarybos Prezidiumo padarytą pa

reiškimą š. m. gruodžio'11-12 d. pasiturimuose' Kassėlyje,, iki ateinan—■ 
cių metų sausio 1 d. išspręsti Mažosios Lietuvos atstovo dalyvavimą VLIKe 
■ir. mŪBų visuomenės jautrų ir gyvą tuo reikalu susidomėjimą ir reagavimą, 
mes žemiau pasirašiusieji Lietuvos Socialdemokratų partijos /LSDP/, Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos /LVLS/, Tautininkų /LTS/, Lietuvos 
Ūkininkų Partijos /LUP/ ir Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos /LLKS/ at

stovai- Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo Komitete, būdami didžiai Įsi
tikinę, kad M. Lietuvos rezistencijos organiškas įjungimas.į Lietuvos 
vadavimo akciją, yra lietuvių tautos interesuose, šių grupių vardu, pa
reiškiame: . . ^

‘1. Mažosios Lietuvos VLIKe atstovavimo klausimas yrą i skeltas.Mažo
sios Lietuvos Tarybos 19^7 a» rugpiūcio 6 d., įteikiant šį pareiškimą.

"Mažosios Lietuvos Taryba savo susirinkime Liubeke 19^7 m* i’ug~ 
... ■ piūci.o 6 d. konstatavo, ■ kad■ , .

"Mažosios Lietuvos atstovų suvažiavimas, kuris Įvyko 194b m.*ge
gužės 24—25 d. buvo priėmęs sį nutarimą:1 Vyriausiąjį Lietuvos Is-

■ 'laisvinimo Komitetą sudarančios partijos.ir govos organizacijos,ne
apima Klaipėdos krašto lietuvių, kurių politinis aktyvumas vystėsi 
kitokiomis formomis. Ūkininkų Centras, Visuomenės Sąjunga ir Darbi- 

; niūkų Susivienijimas buvo sudariusios krašto lietuvių organizacijų 
centrą. . * '

"Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Komitetas, todėl prašomas pri
imti savo sudėtin šio centro atstovus..." į • .
2.Mažosios Lįetuvoę.Tarybos, iškritau pareiškimui apsvarstyti 1947 

m* spalio 21 d* buvo sušauktus VLIKą sudarančių politinių grupių ir ko- 
..vo,s. organizacijų pasitarimas. Ši s pasitarimas buvo vedamas lapkričio 4; 
ir-,lapkricio 18 d€ posėdžiuose. Lapkričio 18 d. posėdyje už Mažosios L1&- 

.tuvos atstovo principinį VLIKe dalyvavimą, ■,neepr endžįant kviečiamojo 
atstovo titulo ir formos klausimų, pasisakė šios grupės. 1/Lietuvos So
cialdemokratų Partija, 2/ Lietuves ’ Valstiečių Liaudininkų Sąjunga, 3/Tai*" 
tininkai, 4/ ‘Lietuvos Ūkininkų Partija, 5/Lietuvos Laisves Kovotojų Są-
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•innp-n.. Lietuvos Vienybės Sąjūdis, pateikdamas rastu pasi .arimui ,eilcj 
siūlymu, svarstomu klausimu štai kaip pasisakė .pakviesti Magosios 
Lietuvos Tarybos atstoya ir, būtent, atstovaujanti, tai Mažosios Lietuvos 
daliai, kuriai dar ligši'ol nebuvo lemta būti Lietuvos valsoybės dalimi.

Pries Mažosios Lietuvos atstovo į VLIKy kvietimu pasisakė: 1/Lietu- 
vos Krikščioniu Demokratu Partija, 2/L.Darbo Federacija,ir j/TAetwlu 
Frontas. Lietuvos Ūkininku Sąjunga pasitarime nedalyvavo.^

3. Pastangos atnaujinti tuo reikalu pasitarimus dar sį pavasarį, 
prieš VLIKo konferenciją Fellbache, liko bergždžios, nes‘LietuvosJJarbo 
Federacijos ir Lietuviu Fronto atstovai į pasitarimy 194-8 m, gegužes 11 
d. neatvyko.

4. VLIKo sušauktoji Lietuviu Tremtiniy atstovu konferencija 1948 m.
gegužės 13-14 d. Mažosios Lietuvos reikalu vienu balsu priėmė toki^ re
zoliucija.: .

“Konferencija, išklausiusi diskusijas del Mažosios Lietuvos at
stovo priėmimo į VLIKy, prašo, kad tas klausimas artimiausiu laiku outy 
teigiamai isspręstasJ • „ '

5. Tašiau nežiūrint šio nutarimo, pasitarimai šiuo reikalu tebuvo 
atnaujinti tik šam. rugsėjo 29-3O d., nes ankstesnį bandymai pasitarimu 
sušaukti Lietuviu Fronto ir kit. grupiu atstovu buvo sabotuojami.

šiuose /1948m. rugsėjo 30 d./ pasitarimuose dar Karty buvo konsta-
tuotas ,tas pats grupiu nusistatymas.

UŽ principinį Mažosios Lietuvos atstovo dalyvavimu VLIKe, nespren- 
džiant formos klausimy, pasisakė: 1/Lietuvos Socialdemokratu Partija, 

• 2/Lietuvos Valstiečiu Liaudininku Sy junga, 3/^autįninka!, 4/Lietuvos 
Ukininky Partija, 5/Lietuvos Vienybes Sajudis ir 6/ Lietuvos Laisvės Ko- 

, votojų
Plies pusiSUJiei 1/H.XLXliiBUAUiixy. ucmuis.xa.uy ru.iuxja, 

S-ga,^3/Lietuvos Darbo Federacija ir 4/Lįetūvi'y Frontas 

vimo VLIKe šios grupes remia šiais pagrindiniais argumentais, 
r* / — — T —J — TFT T TT — -J J — w. X 4 4-r-> m 4 -v» za4-«

voje sudarytos kilmės?

■ vavimo principas,
c/Reorgani žavimas sudaryty precedent^ sudėties keitimui, 

ty VLI^o pastovumui.

. Sąjungą. . .
ries pasisakė: 1/L.Krikscioniy Demokratu Partija, 2/ L.Ukininky

- o-» 3/Lictu.c„ D^Lc Federacija ią '!/Lietuviu, Frontas.
S. Savo neigiama, nusistatymu dėl Mažosios“Lietuvos atstovo dalyva

vimo VLIKe šios grupės remia šiais pagrindiniais argumentais.
■ • a/praplėtus VLIKy, jis būty suomigrantintas ir netektu savo Lietu

voje sudarytos kilmės*
b/įvedant Mažosios Lietuvos atstovu, būty įvestas teritorinio atsto- 
.o principas,
c/Reorgani žavimas sudaryty precedent^ sudėties keitimui, o tai kenk

tu VLI^o pastovumui,
d/įvedus Mažosios Lietuvos atstovu, būty palaikomas autonomijos 

principa's. ,
e/lvedūs Mažosios Lietuvos atstovą, butu sugriauta esamoji politi- 

'ne pusiausvyra VLIKe.
Visi čia pareikšti argumentai yra tik nevykusi ir blanki prie

danga siy grypiy partiniams interesams paslėpti. Neigiamas siy.grupiu 
elgesys prieštarauja pagrindiniam tikslui, kuriam pasiekti ir yra sufiur-

■ tas VLlKas - burti visas gyvąsias Lietuviy Tautos jėgas Lietuvos išvada
vimui... kaiu tai yra aiškiai ir griežtai pareikšta VLIKo 1944 m. vasa-

•: rio 16 ,d. deklaracijoje. . . .. . , . . _ ■ x i«a/Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas yra Lietuvos.rezi
stencinės kovos organas, kilęs iš organizuotos Lietuvos visuomenes ir 
.tuo būdu organiškai feprcząnfuoj<įs Lietuviy Tautos vyliai būti laisvai 
ir nepriklausomai. Jo reikšme savyj y ir svetimyjy atžvilgiu priklausė 

. praeity ir priklausys ateity, kiek gis pilniau ir tikriau jungs visas 
gyvąsias Lietuviy Tautos jėgas, siekiančias Lietuvoj išvadavimo, .

b/ VLIKo konstitutvvinis aktas yra sutartas naciu politiniu grupiu 
ir kovos' organizacijų, todėl nėra jokiu formaliniu vidaus kliuciy jo su
dėčiai pakeisti. Tad ir argumentai del VLIKo « sueini gr ant inimo" af M 
tremtinimo" yra tik pačiu siu grupiu nukalti argumentai, neisplaukiantie' 
ji is VLIKo konstitutyvinio akto. VLIKas nebus nei ,rsuęmigrantintas"nei 
"suteritorintas", jei greta kity politiniy grupiy ir kovos organizaciją,

su-
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dalyvaus ir at stovas "Mazoeios Lietuvos rezistencijos, kuri yra'sudėjusi 
daug auky Lietuvos išvadavimui. Tol, kol siaubia Lietuvoje bolševikine 
okupacija, Lietuvos politinės grupės ir kovos organizacijos yra vienin
teles ir organiškos tikrosios Lietuviu Tautos valios reiskėjos. Tad at
metimas vienos ir aktyvinęs rezistenčinės kovos organizacijos, kuri vi
sur ir ^isada, pradedant jau nuo 1918 m. Lietuvos Valstybės Tarybos lai
kę, reiškė vieninga Mažosios Lietuvos pasirįzimą.kurti bendrą valstybinį 
gyvenimą, /yra tiesioginis mūšy Tautos ir Valstybės interesy pažeidimas.

c/Mažosios Lietuvos atstovo neįsileidimas į VLIKą^yra juo skaudes
nių šiuo metu, kai vokiečiai vėl atnaujina pastangas is naujo įtraukti 
Mažosios.Lietuvos gyventojus į vokišką orbitą,

d/Dėl tariamo argumento,kad įvedus Mažosios/Lietuvos atstovą į VLIK 
būiy palaikomas autonomijos principas, tai mūras čia pakanka priminti Ma
žosios Lietuvos Tarybos Prezidiumo nario Dr. Didžio. pareiškimą Lietuvos 
Darbo Federacijos atstovui, kai sis pavartojo sį argumentą,, kad žodžiu 
reaguoti į šį piktą priekaištą, yry per mažai

e/Mes visai pripažįstame nuosirdy argumentą.tę, kurie kelia savo 
politinės aritmetikos klausimą. Nors politiniu jėgy santykiavimas, jo 
principas, tamtikrafes atvejais gali ir turi būti pabotas, tačiau.negali
ma juo"vadovautis, sprendžiant gyvybinius mūšy tautus ir valstybės rei
kalus. Kas stato savo partinius reikalus aukščiau uz bendruosius mūšy 
Tautos vadavimo reikalus, to„s tuo pačiu išskiria save iŠ kovojančios 
Lietuviy Tautos, kuri stengėsi ir stengsis atgauti Lįetuviy Tautos lais
vą ir atstatyti valstybę, jungiančią visas Lietuvos žemes.

f/ Savo neigiamam nusistatymui pateisinti, šios ..grupės s. m. rug
sėjo 24 d. įteikė Vykdomosios Tarybos Pirmininkui raštą, kuriame grie
biamasi tokiy argumentą, kuriais tiesiog stengiamasi diskredituoti Ma
žosios Lietuvos Tarybą:

"iš dabartinės Mažosios Lietuvos Tarybos, remiant kai kurioms 
politinėms grupėms, tesusilaukta akcijos tarpusavio santykiams nuo
dyti..." c

. Ne Mažosios Lietuvos Tarybos elgesys, bet sį rastą pasirasiusiy 
grupiu neigiamas nusistatymas dėl M. Lietuvon atstovo dalyvavimo VLIKe, 
nuodija grupiy tarpusavio.santykius ir ne kai kurios, o visos kitos 
VLIKe dalyvaujančios grupės rėmė ir remia M, Lietuvos atstovo dalyvavi
mą VLIKe. y

g/Mes.su pasitenkinimu turime konstatuoti,.kad sipp gyupesuminėtame savo rašte pagaliau prisipažino, kad ’'Vokietijos veiksniui stiprė
jant bendrojoj politikoj, stiprėjant dėl to ir vokieciy.akcijai^ remian
čiai jy pretenzijas ne tik į Rytprūsius, bet ir į Klaipėdos kraštą, mū
šy revendįkuo j amu sricię Vakaruose klausimas daro sypačiai aktualus ir 
opus". .Tačiau neigiamas siu grupiu nusistatymas Mažosios Lietuvos Tary
bos atžvilgiu, kuri kaip tik stovi Mažosios Lietuvos interesy sargyboje, 
rodo, kad minimasis pareiškimas yra tik taktinis manevyas.

i/Šiy grupiy siūlomoji steigti Revendikuojamy sriciy tarnyba ir tam 
tikro rezistencinio sąjūdžio atstovavimas VLįKe yra du visai, skirtingi 
dalykai. Palaikydami šio rezistencinio, sąjūdžio atstovavimą VLIKe, mes 
siekiame vienįngo ir darnaus visy lietuvi akyj y jėgy subūrimo Vyriausia
me Lietuvos Išlaisvinimo Organe.

Tvirtai įsitikiną, kad 19M m. vasario lo d. VLIKo deklaracijoje 
išreikštas visu jėgy jungimo principas /"...politinės lietuviy grupes, 
kaip tautos politines minties reiskėjos ir vykdytojos, sutarė j u n g- 
ti visai jėgas bendram, darbui..,/ yra j or 
VLIKo, veiklos sėkmingumo garantija, ir turėdami galvoje Mažosios Lietu- 
vosvos rezistencijos aukas dėl Lietuvos' laisvės ir pastangas Lietuvos 
išlaosvinimui, mes protestuojame pries Lietuvos Krikšcioniy Demokratę 
Partijos, Lietuvos Darbo Federacijos, Lietuvos Ūkininkę Sąjungos ir
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Lietuviu Fronto neigiamu elgesį Mažosios Lietuvos rezistencijos atžvil
giu ir kviečiame lietuvių visuomenę mažosios Lietuvos Tarybos veiklu vi
sokį ar i opai remtį ir palaikyti.

pasirėmų 194-4- m, vasario 16 d. deklaracijos 7 punkt. "Vyriausiasis 
Lietuvos išlaisvinimo Komitetas ... vykdys kuo plačiausiu visuomenės kon
solidaciją, lygins politiniu grupių tarpusavio nesusipratimus" ir turėda
mi galvoje, kad nuomonių skirtumas dėl M. Lietuvos atstovavimo VLIKų suda 
rancių grupių tarpe ir yra toks atvejis, kuris minimas deklaracijos 7 p., 
kada pats VLIKas turi intervenuoti, mes prašome Tamstų, Pone Pirmininke, 
Mažosios Lietuvos rezistencijos atstovavimo klausimu įrašyti į VLIKo dar
by. tvarku ir imtis visų priemonių skubiam ir darniam šio klausimo išspręs 
dimui.

V. Vokietija, 194-8 m. gruodžio 21 d."
/Paradai/

’ Mažosios^Lietūvos VLIKe atstovavimo klausimas buvo įrašytas VLIKo 
194-8 m. gruodžio 28 d. posėdžio darbotvarkėn. Deja, VLIKo Pirmininkas po 
ilgesnių, diskusijų, ta, klausima pastatė balsuoti ne iš esmės, o tik jo 
svarstytinumų. Visi penki krikščionių demokratų srovės atstovai balsavo 
prieę tokio klausimo svarstytinumų. Toks,jų elgesys, kaip nesuderinamas 
su VLIKo tikslais ir uždaviniais, 'privedė prįė VLIKo pirmininko, krizės.

Krizės metu buvo bandoma tartis su krikgęionių demokratų srovės 
atstovais ir stengtasi tuo reikalu, dar pries'ifevyk’stant misijai į JAV, 
prieiti visų grupių vieningų ir pozityvų nusistatymų. Tai itin buvo rei
kalinga misijos darbo JAV sėkmingumui. Deja, krikščionių demokratų sro
vės grupių atstovai savo neigiamo nusistatymo dėl Mažosios Lietuvos at
stovė- dalyvavimo VLIKe nepakeitė. Derybų eigoje.jų atstovai pasiūlė vie
nų iš savo srovės grupių, įeinančių į VLIKo sudėtį,.atšaukti, įačiau_pa- 
liekant jai teise dalyvauti Vykdomosios Tarybos sudėtyje. Kad si sysiū
lymą s tebuvo taktinis manevras, norint kitoms grupėms primesti Mažosios 
Lietuvos atstovavimo sprendimę tik..paprastos parlamentinės aritmetikos 
klausimų, matyti iš sulygti, kalbamų siūlymų sąlygojančių, tarp kurių bu
vo ir tokia': "VLIKo papildymo klausimas tegali pūti keliamas tik VLl’Kui 
grįžus į Lietuvą,..." Atseit, norėįa vienos krikščionių demokratų srovės 
grypės suspendavimu eliminuoti Mažosios Lietuvos VLIKe atstovavimo klau
simų net iškėlimų visam “VLIKo egzistencijos.egzilyje laikotarpiui. Ieš
kant kompromiso, ’krikščionių demokratų_srovės sroves grupės nesutiko Ma
žosios Lietuvos atstovavimo klausimų nė atviru palikti.

Tenka pastebėti, kad pagal Lietuvoje sutartų VLIKo/grupinį santykį, 
įvykus tremtyje kai kuriems pasikeitimams, vienos^krikščionių demokratų 
srovės grupės atstovo dalyvavimas VLIKe yra prieš'ingas pagrindiniam su
sitarimui. Jei. si srovė būtų buvusi ištikima pogrindyje padarytam susi
tarimui, tai jų seniai vienų savo atstovų turėjo iš VLIKozatšaukti* Tai 
darydama ji butų tęparodziusi norų tesėti susitarimus^ tačiau jokiu atve
ju toks atstovo atšaukimas negali būti siejamas su Mažosios Lietuvos at
stovavimu VLIKe.

Misijai į JAV išvykus, dar kartų buvo mėginta įeskoti išeities. Ta
čiau jau preliminariniame^komisijos pasitarime krikščionių demokratų sro
ves grupių atstovas pareiškė, kad prieš pradedant pasitarimus turinti 
būti priimta šitokia aksioma:."bent tremtyje Mažosios Lietuvos atstovo 

.VLIKe nebus. v
„ Turėdamos visų, kas čia išdėstyta,' galvoje, si pareiškįmų pasira- 
siusios grupes reiškia savo didelį apgailestavimų dėl krikščionių 'doco,-t 
kratų srovės grupių nenoro suprasti didelės svarbos valstybinio reikalo- 
.sujungti visas j egus,bendram darbui - ir pažymi, kad visas atsakingumas 
dėl šio klausimo neišsprendimo, trukdančio beųdrųjį Lietuvos vadavimo 
darbų ir del tolimesnių, pasekmių,' tenka krikščionių demokratų srovės 
grupėms. i

Tapačia proga pareiškiame, kad ir ateityje didžiai vertinsime Mažo*
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frumtis žūtbūtinėj kovoj del savo laisvės, del 
likimo. Permainingasplikimas yra-teikęs jai ir

į-b o r i n i ų '-j'o g U a t p 1 e š t o ‘.e i o s
■''tautos d a 1 y s v ė 1 turi orga—y.

s u t a u t o s vi b^u m a» 
or g a n i b k a s •

ir. valstybinio 
tapęs realiu 

‘ ‘ * j, ‘ 3
"didlietuviai", tiek

'■ LIETUVIŲ TAUTOS IR U&TUVOS VALSTYBES. VIENTISUMO VARDAN ' • ’,
j <

Lietuviu tauta, rkaip vargiau Kuri kita tauta pasaulyje, amžių būvyje 
nuolaį ir nuolat turėjo grumtis žūtbūtinėj kovoj del savo laisvės, dėl 
savo •'••žemės ir dėl savo išlikimo. Permainingas likimas yra-teikęs jai ir 
didingų laimėj imu ir skaudžių smūgių. Viena -is didžiausių mūsų “tautos ne
laimiu buvo jos suskaldymas ir dalimis -įjungimas į svetimus politinius . 'k 
junginius. -Tatai ne tik nutraukė tarpusavį bendravimą, bet .toms atskiroms 
tautos dalims-dirbtiniu ir prievartos būdu sudarė skirtingas politines, 
ūkines- ir kultūrines sąlygas, skatinančias separatizmu. Ne lietuvių tau- ’■ 
tos valia ir'ne jos labui imta kalbėti apie.Kauno Lietuvą, apie Vilniaus - 
Lietuvą, apie Rytprūsių Lietuvą, apie Didžiąją ir Mažąją .Lietuvą.

;Be’t ir pačiais tamsiaisiais savo istorijos tarpsniais, kada ji buvo • 
pavergta, niokojama ir suskaldyta tarp slavų ir germanų, lietuvių tauta 
išlaikė gyvą vieningos.ir vienalypės tautos sąmonę. Tas pats lietuvis ' 
per amžinė .buvo ir tebėra Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Tas pats siapus 
ar anapus Nemuno. Tas pats Rytų ar yakarų Lietuvoje. Ir jeigu po I-jo pa
saulinio karo prie savo kamieno grįžusi viena tautos dalis svetimųjų 
sprendimu- buvo gavusi išskirtinį is visos tautos autonominį^statutą, tai 
jis buvo tik primestinis, tik neišvengta blogybėj kuriai tašiau jokiu at
veju neleistina atgimti išlaisvintoj, L i e t u v o j. 1 s t o r i j o s 
t "e k -m ė j e r ~ ~ - 4 ~ 4 - ' ’ - a—*• " A * - 1 ° - + • A 4 n -° 
lietuvių - taut os 
n i s k a i ■ s u s i -j u n g t i

-■ Per pastaruosius mūsų tautos negando metus , _
atskirų tautos dalių integravimąsi? ir konsolidavimąsis yra pasiekęs pa
sigėrėtinų rezultatų. Musų tautinio ir.valstybinio 
vientisumo sieki m.a s yra t a p ę s r e a 1 i.u 
f a k t u. Visose mūsų bendruomenės institucijose ir įstaigose be jokio 
skirtumo reprezentuojąs!, dalyvauja ir yad-ovauja tiek "didlietuviai",ti— 
"mazliėtuvi-ai". Tatai vyksta visose viešojo gyvenimo srityse, neišskiriant 
nė politinės vadovybės1*. ' . . ...

Tačiau kaip nesenoj praeity nevisos lietuvių politines grupes vienaip 
suprato nepriklausomybės siekimą, nevisos vienodų, režimą Lietuvoj, vykdę, 
nevi sos vienokią socialinę santvarką planavo, taip ir dabar didysis musų 
t a~ u -1 o s -• i r v a i s t y b ė s y i e n t į s u m o p r i n c i— 
p a s, kuris yra vienas iu pagrindinių musų tautinss politikos siekimų,

.• i-.:'.;'d./jau kuris laikas žinomas Maž. Lietuvos visuomenės veikėjas, bu—.' 
-i'vęe Prūsų Lietuvos Tarybos Vykd. • Komiteto narys, buv. Klaipėdos

krašto autonominės direktorijos pirmininkas ir Klaipėdos .krašto gu- 
ber-natorius yra VLIK1 o sudėty, paskutiniu metų ir jo reikalų vęde—

■ ••■■■ jas.- ■ ’

8

sids’ Lietuvos Tarybos, gražias pastangas i? 3ae remsimę. Kartu,.kreipiame e •
* rašydami ją vieningai remti basosios Lietuvos lie-

astarv-as organikai įsij^gtij. atstr.tymosx.os me-
.' '• • ■ ■ 'i
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tuvos-suverenumą- ir į .'aktingą j į Lietuvos vauavx^o kovą.

Vokietija, tu kovo men. lc a. . ■’ ■ .i a d e n o x r a u 
■ i - - - -- T -

ų vi suominę, 
iuvių-norą ir didžias ---  -5 J

- "■’• Vokietija, i_x _ .
L i e i .du v- o s 

'L ji- e t-.u-v o 
-n>ci.
T a 
L i
L i

ja
ū/t '4 
e t-'ti

t ue

*Aji

• b -o 
s -V-a 1

C

n k a i 
v- o-sv yU. k i 
vos Lai

L ic i U-s -1 
a :- 
./'•L--,..
n i n kų\ ^»a-’rx‘t-:.i -j *a 
s v

T1

e

c

•S

8 K o v o t o j ų S-ga

78



taip pat nevisą vienaip suprantamas, nevisi lygiai branginamas, nevisiems 
vienodai praktinėj politikoj parankus.

Jau kuris laikas liberalistinės ir socialistinės grupės tremtyje 
yra pradėjusios akcija,, kad Mažajai Lietuvai būtą suteiktas VLIK1 e spe
cialus mandatas, lyg uabar VLIK'as atstovautu tik Lietuvos daliai, arba 
lyg VLIK'o nariai atstovautą^atskiroms Lietuvos teritorijos dalims; Ši
toks lietuviu ir Lietuvos rūšiavimas į, "didlietuvius" ir "mažlietuvius", 
į "Mažąją" ir ’’ Didžioj ą" Lietuvą yra nesuderinamas su neskaidomos bei 
vientisos lietuvybės ir vieningos Lietuvos principu. Įvesti VLIK’o 
nariu specialu M. • Lietuvos at stovą t. ai 
dirbtiniu būdu pabrėžti tariamai s p e— 
o i f i n į šios tautos dalies traktavimą 
ir jos nesutapimą, su visa tauta; tai 
gaivinti s e p a r a^t i n į uutonomizmą i r 
žlugdyti organišką tos tautos dalies 
integraciją į savo tautinį kamieną;
tai 'palaikyti griovį, kastą tarp l.i 6t
tuviu svetimąją interesu naudai. Todėl 
reikalavimas suteikti M. ’Lietuvai specialą mandatą VLIK'e yra priešingas 
gyvybiniams lietuviu tautos iaę valstybės reikalam^. .

Didžiai apgailestaudami šį principinio pobūdžio tarpgrupinį.nevie
ningumą dėl Lietuvos ir paties VLIK’o struktūros ir nelaikydami libera- 
listinią ir socialistiniu grupią tremtyje pasirinktą M. Lietuvos atsto
vo į VLIK’ą įvedimo klausimui svarstyti kelią nei politiškai tikslingą,, 
nei Lietuvos laisvinimui naudingą, mes kviečiame visą politiniu nusista
tymu geros valios lietuvius nepasiduoti klaidinantiems įtaigoj įmaus, bū? 
ti ištikimus tautos ir^valstybes vientisumo idealui, kad visą mūsą vie
ningomis pastangomis išlaisvintoji Lietuva būtą laisva ir nuo bet kurio
autonomizmo.

L’ietuvią Krikš. oionią Demokratą
Partijos atst.ov’y.bė VLIK' e • ,
Lietuvos Darbo Federacijos a t - 

\ . s t o v y b ė VLIK* e .
Li e t u v o s Ūkininką S ą j u.n.g o s at
stovybė VLIK’e

Tremtyje, 194-9.4.8,

LIETUViy FRONTO PAREIŠKIMAS .
LiDarbo ’Federacijos, L. Krikščioni^ Demokratą Partijos ir L. Ūki

ninku Sąjungos atstovybią VLIK’e pareikštam ligtuvią^tautos ir Lietuvos 
valstybes vientisumo principui..!^ praktinėms is jo išvadoms p r i t a- 
r i a m e, laikydami, kad organiškas tautės vieningumas sėkmingiausiai 
laimimas tada, kai visi tautos nariai jaučiasi lygiui įpareigoti už vi
są tautą, esą tautos, o ne jos teritorinės dalies nariai.

Lietuvią tautos ir Lietuvos valstybės vientisumo principą vykdyti 
esame pradėję nuo &• u v ęs , is savo tarpo išskirdami į vyriausiąjį po
litinį organą - VLIK’ą nė ką kitą, kaip vieną iš ilgamecią Maž. Lietuvos 
veikėją, buv? Prūsą Lietuvos Tarybos Vykd. Komiteto narį, buv. Klaipėdos 
krašto direktorijos pirmininką, - kuris lygiai gerai pažįsta tiek Lietuvos 
■galies, tiek visos Lietuvos reikalus. ■ • (
■ Kovoj dėl Lietuvos išlaisvinimo, juo labiau tremtyje, laikydamit 
svarbesniu dalyku v’ eiki m ą, o ne reprezentavimą, diskusijas dėli
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VLIK'o struktūros, lygiai kaip ir diskusijas del islaisvintosios Lietuvos 
susitvarkymo šiuo metu laikome neaktualiomis. Po.Lietuvos laisvinimo 
reikalu, mums rodos daug svarbesnis dalykas realiai rūpintis Lietuvos, 
pakraščiu atitautinimas ir pagalba j ų gyventojams organiškai įsijungti 
į tautos visuma. Buvom ir esam salininkai, kad toms Lietuvos Rytužir 
vakaru problemoms reikalingas specialus.ir.veiklus organas. Tos.nusies 
pozityvia iniciatyva kėlėm ir remėm. Jei ligsiol. tokio organo nėra ir. 
darbas nevykdomas, tųi ne mums tenka "sabotažo" kalte, kuria.mums.nori 
inkriminuoti liberalu ir socialistų grupes tremtyje, kalbančios Lietuvos 
atitinkamų partijų vardu.

Dėl liberalų ir socialistų mums daromo M. Lietuvos reikalu prie— 
kaipto neaiškinsime, kas, kų ir kaip Ilgšio! sabotavo, nes nelaikome 
tai naudinga nei Lietuvos laisvinimui, .nei pačioms liberalų, ir socia
listų grupėms. Maigome, kad ir visuomene mieliau skaitytų apie grupių 
rungtyniavimą kraštui laisvinti, o ne apie jų tarpusavio nesutarimų kad 
ir principiniu, bet tiesiogiai su Lietuvos laisvinimu-nesusijusiu.klau
simu. paliekame ateičiai spręsti, kas Lietuvai laisvinti ir tautai su
jungti daugiau veikė darbais. Šio meto, mauoaę, visų grupių pagrindinis 
ir tiesioginis uždavinys —pozityvi Lietuvos laisvinimo veikla* 

Lietuvių pronto vadovybe tremty— 
j o

Tremtis, 19^9 m, balandžio 3 d.

DEL PENKIŲ VLIK’o GRUPIŲ PARElŠKIiiO
4"Mlnt£s” WC-23. .

Didžiai vertindami visų pozityvių musų tautos jėgų vieningų.bendra
darbiavimą kovoj dėl Lietuvos išvadavimo, su giliu susirupinimu ir ap
gailestavimu turime konstatuoti, kad socialdemokratų, valstiečių liaudi
ninkų, tautininkų, ūkininkų partijos ii- laisves kovotojų vardu paskelb
tas viešumai pa relėkimas "apie susidariusių padėtį dėl Mažosios Lietuvos 
atstovavimo VLIK’e" ne tik stokoja objektyvumo, bet ir labai apsunkina 
Lietuvos laisvinimo kovos vieningumu, skaldo paŠių lietuvių visuomene.

Yra didžiai žalinga mūsų laisves kovos vyriausiam.tikslui - Lietu
vos .respublikos suvereninių organd veikimo atstatymo siekimui, - kai 
pusė VLIK1o, to vyriausiojo mūsų politinio organo ir tautosvsuverenumo 
reprezentanto, išeina tremtinių visuomenės intervencijos ieškoti ir 
grasina pačiai .laisvinimo organizacijai. . , v

Si. Vienybės Sųjudzio vardu pasisakę principe us Maz. Lietuvos at
stovavimo sprendimų visų VLIK.'o grupių vieningu sutarimu, nesudarėme ir 
darysime"pastangų,‘kad skirtingi tarpgrupiniai nusistatymai būtų.išly
ginti ir pasiektas susipratimas, bet mes niekad. nepritarsime tokiam 
nesutartų klausimų svarstymo būdui, kokį pasirinko minėtos penkios gru
pės savo pareiškimu. .

L. Vienybės Sųjudzio vadovybe 
tremtyje

Vokietija, 19 49 m. balandžio 9 d.
Jau’kuri s lai ka s lietuviškajai visuomenei, tremtyje iš.pavienių 

pasisakymų tiek tremtinių periodikoj, tiek ar senųjų emigrantų 
spaudoje teko pajusti, kad tarp VLIKe atstovaujamų grupių.atsirado 
kai kurio nesutarimo. Kovo Mėnesio^pabaigo^e /M^.^.ų^/ų/Mintyje" 
penkios grupės paskelbė,savo pareiškimų, is kurio paaiškėjo ir for
malioji nesutarimo priežastis. Vėliau 714.^.^9/ "Žiburiuos" pasi
sakę ir kitos penkios grupės tuo pat roįkulu,
Norėdami savo skaitytojus supažinti su šia formaliųjų nesutarimų 
priežągtiL^i, patjekia^e vįp^. gyupių pasisakymus, persispausdinę
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/atkelta is 4-6 psi,/
-Aciu Ponufc Dievuli maža tokių motinų, kurios svietui tokius kvai

lius gimdytų^.. ...
Miego taip ir nebuvo tų naktį. Rytų jie visi vėl elgėsi taįp, lyg 

nieko nebūtų įvykę, Kao pasisakiau isvykstųs, nei vienas nepęiestaravo. 
Visus .atsisveikinus, palikau prie gonkų lyg beste įbestus į žemę.

Ir dabar dar matos man .paskutinysis, vaizdas: stovi ten jie visi 
trys, susikabinę rankomis, ir žiūri į kelių, kuriuo išvažiavau..'.

■ /
Išgirdau beldimų į savo kambario duris, ir pašokau nuo lovos. Is 

karto nesusivoki su, kur besųs. Buvo vi siškai eviesų.
-Mykolas šiandien' namie? ~ paklausė seimininkė, pravėrusi duris.
“Taip, - sumirgs atsakiau: - truputį negaluoju...
-Svetys pas jus...

, Pro duris įėjo Antanas Staugūnas^, Rankoje laikė mano skriblių.
-Tai labas .rytas, Mykolail - prašneko jis: - Atnešiau skriblių, 

kų vakar pas mane užmiršai, t .
—Ach, tai ,tu ... Sėsk kur nors,-pakviežiau pastumdamas kėdę.
-Kad ne kų ir laiko turiu... Atėjau tik atsisveikint, N-aja,- tiesų 

sakant, tai ir neramus truputį buvau dėl vakarykščios...
Jis įsmeigė tiriantį žvilgsnį į mane. Is veido supratau, kad neri 

mas nesumažėjo.
-Et, tai tik niekai’. Gali būt ramiausias... Pasigėrus, žinai, vi

sokių kvailysc'ių padaroma, - pasistengiau pasiaiskint paųraŽ&iausia 
priežastimi: - dar ir dabar galva skauda, nei į darbų neišdrįsau nueit, 

-Matau,. kad pugiržioe sunkiai eina-: akys raudonos, lyg-kraiįko, 
■išbalęs visas, ;lyg, atsiprašant, avižinis...-

Jis pasikėlė ir priėjo prie ant sienos kabėjusio Europos zcmėla-
■ Pi0* s v-Taigi, ziųriu, kur gi čia mes būtum ant to popieric? -‘pirštu 

vedžiodamas po Svedijų. murmėjo jis: -A^al.. va ętai Stockholm, b cįa 
štai Gavlel Tai čia maždaug. ir laikydamas pirštų prie surasto taško, 

.. tųeė: „ . v *
įdomu, kur tų Valentino smuikų galėjo jūra nunešt?,.. Vejas, kaip 

atsimenu, buvo tiesiai is vakarų... Žiūrėk- Suomių įlanka, Lenihgra-
- das, Ladogos ežeras, kanalas, Onegos ežeras... 0 ten “toliam rytuose, 
matai, Kotlas ir VarkutaL... ■

NOrėjau suriki jam, ..kad nutiltų apie ta Valentino.smuikų, bet argi 
■■ tai būtų pagelbėję kiek nors? Priėjau ir pats pyle žemėlapio: 
... -Varkuta... Kotlas... z>

-Nesvarbu pagaliau man, kur tų smuiku nunešė. Svarbiau* kad jis 
man ilgiau Ramybes nedrums,. - Antanas atsisėdo, -0 dabar važiuoju Stock 
hoIman pasižiūrėt. Gal pavyks kaip nors persikraustyt .ligi Kanados... 
O jei ne, reikės kur nors pastovų darbų ęia Švedijoj susirast. Užteks 
trankytis. Gyvent ne tik reikia,"bet ir gulima. Gerai,tų vakar, kad ir 
girias pasakei: klapatus mes patys, sau issimanoml -Užtikrintai nubai
gė jis, kadas net krūptelėjau. . .. „ .,

Tebestovėjau prie žemėlapio, *o Antanas t§se:
■ '. -Tu, Mykolai, man pasiutusiai gerų patarimų vakar davei. Su tuo

.smuiku senai taip padaryt reikėjo! Tusiau jį tris metus cių. Švedijoj, o 
jią man pis „primindavo ne vien tų,.keistuolį Valentinų, kuris kaz kokiai! 

■mergąį kas vakaras grodavo, bet ir visa tai, kas liko anapus marių.
■Graužiausi tik be^reikalo visų laikų ir negalėjau savęs nugalėt... 0 j 

šiandien, va, jaučiuosi visai ’kitu žmogum,.. Na,-bot man.jau laikąsi..! 
j; .-Sudiev, Mykolai į -Manau, nepyksti už vakarykščių?.. į • .
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Kazys Bradunas

KALBėKI PLUNKSIU

Varpai pabudo ir saukia, ir 
Ir nuskrenda gulbe dvasia, 
Kur atminimų bangose
Lengva jaunystės yachta plaukia

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

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

Kaip ten į tamsų,. gilų Nerį 
Mėnuo ir žvaigždės pasinėrę, - 
Kalbėki, plunksna, lig dienos.

-Sudiev, Antanai... . , , 4aUo-į
Išleidęs Antaną pro duris, vėl sugrįžau prie žemėlapio. °

ten?..
Rįztingai apsigręžiau...
“••••Tik, sakyt, norių įspėt: perneštas medis ne kiekvienoj dirvoj 

subujoja.... - rodos, visiškai aiškiai išgirdau senio Stako ramų tėviš
ką balsą.

J Instinktyviai ištraukiau lagaminus ir pradėjau krautis savo turtą. 
Is stalčiaus is'ėmiau du žiedu, ienamo buvo įrasas:"Elena 19^-į’1 ant
rame -"Anna-Lisa. 1947". „ - , ’

patį vakarą išvažiavau. Gatvėje pamečiau žiedą su įrašu "Anna-
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TARYBINE SPAUDA RAŠO

-K a ir no dramos ^teatro vyr. režisierius yra stali
ninės premijos laureatas Radzevičius. Po kompartijos suvažiavimo, kurio 
nutarimam įvykdyti dabar organizuojami mitingai ir savikritika, dramos 
reikalu surengtose diskusijose aktyviai reiškėsi pats režisierius, art. 
Gopaitė, muzikai Paulauskas ir Karnaųicius, o taip pat savarankiškai pa- . 
sisake apie savo darb& dailininkas Usinskas/Tiesa, 49.3.23/

' - p o 1: i t i n i ų i ,r mokslinių ži n i u s k 1 a i-, 
dimo draugijoj yra 265 nariai, pirmininkas prof. J.Matulis. Po komparti
jos suvažiavimo draugijos diskusijose aktyviai dalyvavo Vilniaus un-to 
rektorius Bužas, dėstytojai Korsakas, Mažylis, Bieliukas, Žemaitis, Va- 
zalin-skas, Rotpmskis, Kuzminskas, Skeivys. Griežto pasmerkimo vertas tas 
faktas, kad 4/0 draugijos narių visiškai nusipalino nuo paskaitų skaity
mo ir tik 35$ narių įvykdė draugijos nariams nustatyta minimumą. Tokie 
priešakiniai veikėjai"buvo J. Ziuggda, Slavėnaj, Matulis, Girdzijauskas, 
Šarmaitis,. Potomskis, A. Jurgaitis, J. Mickevičius ir V. Kostolmckis. 
/Tiesa' 4-9. 3«. 23./

- L TSR' dailininkų s-ga 'paskelbė konkursu temom:. 
"Liaudies seimas 194-0 metais skelbia tarybą valdžią”, "Liaudies seimo de-'■ 
legacija Kremliuje 1940 m. rugpiūcio men.-3 d." ir’"Pirmasis Tarybą Lie
tuvos kolektyvinių ūkių suvažiavimas"/tapyba/, "Keturi komunai’ ai "/skulp
tūra/, "Kolektyviniu ūkių kūrimasis Tarybų Lietuvoj e'Vgrafika/. /tiesa 
4-9. 3. 10/ ■ .

Literatūroj kritiku s^ "kurie literatūros ir-me
no veikalus vertina apolitiškai,^niekindami rašytojų patriotines pastan-- 
gas iš buržuazinių ar pusiau buržuazinių pozicijų" toliau smerkia "Tiesa? 
pratesdama suvažiavimo nutarimus. Tai priešo darbas. "Vertinti kūrinius 
reikia ..:, atsižvelgiant į visuomeninį to ųr kito literatūrinio kūrinio 
poveikį, į jo. viętų Tarybų.Lietuves darbo žmonių kovoje dėl. savo gražes
nės ateitieę, dėį pilnutines komunizmo pergalės". -Kjitįko uždaviniui: 
kovoti prieš buržuazines ideologijos liekanas, pries kiekvienų mėginimų 
prašmugeliuoti nacionalistinius nuodus, Su meile ir rūpestingai ugdyti 
ir ginti patriotinę literatūrų"./Tiesa 49*3*3/

n T7,X,i & z.i.ausi; rašyt ėjai Lįetuvoj e. "Tie
sa 49.3.3* nuni geriausius lietuvių tarybinius rašytojus: Tilvytis su“-
"Usnyne", kurį "vaizduoja darbo valstiečių kovų pries buožinius išnaudo-- 
tojus", Bųįtusis du "Gieda gaideliai", Gųževicius su romanų "KalviQ Igno
to teisybe", J.^Djvydaitis su "Po audros" ir V. Vųlsiūniene su eileras- 
cių rinkiniu "Is širdies". Jaūnujų -Jonynas, Avyžius, Sluckis, Grybas./E/

-.M i s k i n i s Tiesoj 194-9*3.3. apšauktas liaudies priešų, kuris 
grožinės literatūros leidykloje buvo redaktorius ir ."po veidmainiška kri
tikos ir aukšto meninįo lygių reikalavimų’priedanga.kovojo prieš patrio
tinius veikalus, dergė ir žemino juos" Jis ir njo sėbrai buvo demaskuoti./jj
tikos ir anksto meninį o lygių reikalavimu'priedanga .kovoj o prieš patrio
tinius veikalus, dergė ir žemino juos” Jis ir "jo sėbrai buvo demaskuoti*/
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MIŠKINIU VELNIU NUOTYKIAI

Vienas bavaras,buv.vokiečiu karininkas,savo nelaisvą pralei 
do Lietuvoje,Šiauliuose.Jis pasakoja įdomą atsitikimą.Jis tvirtina,jog 
tai matąs savo akimis.

-Tai buvo 1^4612.vasarą.Aš su savo draugais dirbau Šiauliuose, 
miesto centre,prie griūvėsią valymo.Vieną dieną į miestą išvažiavo vir
tinė sunkvežimiu,kuriuos vairavo ,sprendžiant is uniformą,rusą kareiviai. 
Tie sunkvežimiai atrodė tušti ir jie mieste išsiskirstė įvairiomis kryp 
tirais. Vienas-sustojo ties mumis gatvėje.Staiga atsidarė sunkvežimio bor
tai ir pametėm ant dugno sugulusius iki dentą ginkluotus vyrus. Jie žai
bo greitumu šoko iš sunkvežimio ir dingo centriniame pašte.Ten pasigirdo 
Šaudymas,klyksmas ir per langus ėmė bytėti stačiagalviais uniformuoti 
bolševiku valdininkai ir komisarei.Visuose miesto kraštuose pasigirdo 
šūviai.Supratome,kad miestą puolė lietuviai partizanai,apie kurią aki
plėšiškai drąsius žygius mes jau buvome daug,girdė ją.Mūsą sargybiniai 
i ši aketė. Mes kurį laiką stovėjome tarp griūvėsią ir st ebė j ome, k as dė
sis.Partizanai valdė miestą apie šešias valandas.Vienoj e miesto dalyje 
vyko smarkus šeudymas,bei granatą sproginėjimas.Sakė,kad tada partiza
nai likvidavo visus bolševiką komisarus,aukštus valdininkus ir savuo
sius parsidavėlius,bei paleido politinius kalinius,kurią dauguma prisi
dėjo prie partizaną.Raudonosios armijos kareivią partizanei neliesdavo.

-Mes pamatėm,kaip pro pašto langą iškilo lietuvią tautinė 
vėliava,-toliau pasakoja tasai belaisvis,-latvėse kilo sąmyšis:vieni 
šaukė iš džiaugsmo,kiti bėgo galvas susietą.Bet greitai gatvės liko, 
tuščios.Mes trys iš mūsą grupės/kiti jau buvo kažin kur dinge/nutarėm 
eiti į savo stovyklą.Sugrąžą radome sargybas "nuimtas".Ten buvusieji 
draugai pasakojo, jog atvyką partizanai jiems pareišką, jog belaisviai 
yra laisvi.'kas nori gali pasilikti čionai,kas nori gali keliauti kur 
tinkamas,o kas nori,gali.vykti drauge su partizanais. Ir daug draugą mes 
heberadome.Bolševiką sargybos,taip staigiai užkluptos,nė negalvojo prie 
Sintis.,

-Partizanai,kaip netikėtai atvyko,taip staiga ir dingo.Vaka
rop iŠ kažin kur atvyko į miestą daug NKVD kariuomenės.Visą naktį gir
dėjosi triukšmas ir šaudymas.Dar kitą dieną nematėm gatvėse nė vieno 
civjlio žmogaus.Mes girdė jome,kad partizanai mažesnius miestelius daž
nai užpuldavo ir ten ilgesnį laiką darydavo savo tvarką.Mūsą sargybi
niai labiausiai partizaną ir bijojo.

• 1 ------- OOO—1—

Kitas vokiečią kareivis,tik* pačio je praeitą metą pabaigoje 
sugrąžąs iš bolševiką nelaisvės, dar 1^48 metą rudenį buvo Lietuvoje. 
Jis ilgesnį laiką dirbąs Žemaitijoje,kaipo telegrafo remonto darbinin- 
kąs.Jis jau truputį pramokąs 1 ietuviškai" ir prisimena daug vietovsrdžią 
iš Žemaitijos.

1^43 metais rudenį vyket masiniai lietuvią išvežimai "į Sibirą 
ir Lietuvos veidas,gyventoją atžvilgiu,esąs liūdnai pasikeitąs.Ypač 
daug ūkininką esą išvežta.Pasakotojas tarėją.? porą pažįstamą ūkininką 
•Sateikią geležinkelio stoties apylinkėje.Kada paskutinį kartą jis pas 
juos užsukąs,pasakotoją jau pas it ik ą’nauji ūkią šeimininkai:barzdoti 

( rusai su automatiniais pistolietais rankose.
Belaisviui teką-būti Kretingoje,Darbėnuose ir kitose pajūrio 

rajono vietovėse.Ten senąją gyventoją-1ietuvią beliką tik apie 25$- 
, kiti išvežti.Paciose pajūrio srityse nebesą veik nė vieno lietuvio gy- 

ventojo-visi išgabenti į Sibirą.Ten esanti tuščia dykuma,kurioj e bol
ševikai "kažin ką"smarkiai dirba.Likusieji gyventojai kiekvieną minutą

■ ■. -
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Velaukią tik stebuklo-išsigelbėjimo iš Vakarų.žmonių terpe sklinda fan
tastiškiausi gandai.Nė vienas žmogus,senelis'er kūdikis,nesąs tikras, 
kas sekančią naktų jis nebus išvežtas arba nužudytas.

Lietuviai savo žudikams priešinasi,kaip įmanydami, tačiau jie 
nė iš kur negauna pagelbos prieš mases savo žudikų,'’kurie yra iki dan
tų ginkluoti ir žiaurūs.Prie Darbėnų miestelio nepert oiiausiai,tarp 
miškų,jis matąs vieną dideli kaimą,kuris būvąs visai tuščias.Durys ir 

Hagai užkelti lentomis .Kaimo1 gatvė je. mėtėsi bolševikų išplėšto turto 
likučiai,o vanagai kai kur draską žmonių lavonų likučius.Matomai, tą 
kaimą buvo aplenkusi bolševikų baudžiamoji ekspedicija.

Partizanų judėjimas būvąs iki paskutinio laiko,kol jis išvy
kus.Bet jau ne toksai masinis,kaip būvąs pirmiau.Gal būt,jie pakeltą 
taktiką.Negyvų partizanų,labai sužalotų arba pakartų miestelių aikš
tėse,jis matąs daug kartų,o su gyvais partizanais irgi teke^ susidurti.

Kartą jis važiavus iš Plangės/ai rodo Rietavo link/su pilnu 
sunkvežimiu telegrafą telefono reikmenų.Sankvežymyje būvą trys bolše
vikų ginkluoti kareiviai,šoferis ir jis,Miškuose juos sustabdė trys 
per tizengi.Bolševikai nė nemanė priešinti s. Partizanei atėmė ginklus, 
taboką ir keletą lauko linijinių telefono aparatų,o sunkvežimį. padegė. 
Vienas iŠ jų griežtai suriko bolševikams: * ■

-Kad'g jūs pagaliau,plėšikai,išsinešdinsite iš Lietuvos? 
Bolševikai metė savo kepures ant vieškelio,puolė ant kelių 

ir šaukė : "tgvarišč,taverišč".O mūsų belaisvis,kaip neutr-slus, atsisėdąs 
ant vieškelio krašto ir ramiai sau traukąs pypkelą.Partizanąi pradėję 
juoktis ir nieko kareiviams nedarė,P&skui įsakė eiti atgal ir niekam 
neprasitarti nė žodžio,o patys nuėjo savais keliais. Belaisvi s su ka
reiviais pėsčiom grižo atgal,iŠ Kur buvo išvaŽiavą.Visą kelią buvo miš
kai ir miškai, gi bolševikai visą laiką drebėjo ir net meldėsi.O mūsų 
belaisvį tik džiaugsmas ir juokas ėmąs.Jis paskui paklausąs‘kareivių:

-Kodėl gi jūs nekibote į juos?
Kareiviai tik -numoję ranką:"

-Su šitais miškiniais velniais,geriau neprasidėti.... 
Šis belaisvis su ypatingu jautrumu ir pagarba prisimena Lie

tuvą ir geraširdžius lietuvius.Jis sako,kad.lietuviai yra nuostabios 
sielos žmonės ir giliai užjaučia kitus vargstančius.

-Lietuviai nežino keršto,-seko tas ten buvėlis-Juk Hit- 
lerisjūsų tautai yra tiek blogo padarąs...Ir jūsiškiai,kurie nuo bolų 
ševikų teroro traukėsi į Vakarus vieninteliu keliu per Rytprūsius,kaip 
aš girdė jau,patyrė Vokietijoje daug paniekos,kartumo ir , nuoskaudų ir~ 
net buvo apiplėšinėjami.O lietuviai su nelaimėn patekusiais rytprūsiš- 
kiais pasielgia - visiškai priešingai. .. Vokiečiai šitą ateityje turėtų, 
įsidėmėti ir neužmiršti.Aš daugiau bolševikų nebijau ir galite parašy
ti,kas pasakojo-esu HEINZ SCHLEGEL,švabas.,.

—OoO----
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IŠ KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIMO

Kas vadovauja
Vasario mėn, 6 dTFilharmoni jos salėje buvo šeštasis Lietuvos 

Komunistu Partijos suvažiavimas.Dalyvavo 406 delegatai su sprendžiamuoju 
balsu ir 74 patariamuoju./tidarė centro komiteto sekretorius Sniečkus. 
Prezidiume buvo 3d nariai—Bagram,j an su savo pavaduotoju Rogova ir Pa
baltijo srities NKVD viršininku Voronina ir kt.

Plačią apyskaitą padarė Sniečkus.Suminim jo pranešimo įdomes
nius momentas.

' Kompartijos nuonelnai..

Tik viena kompartija kovojusi su vokiečių okupacija.Komunistų 
partizanai nuleidet 3 64 ešelonų,^OO garvežių,sunaikinę 13 įgulų,10.000 
karių.Komunistų pravestos propogendos dėka ūkininkai nedavę duoklių, 
darbininkei sabotavę derbę/J Bedek./Ij44m-gruodžio mėn.bavo suformuota 
Lietuvos Šaulių divizija,į kurią įstojo daug lietuviškų komunistų kaip 
politiniai veikė jai,"kurie traukė kovotojus pirmyn".Divizija laimėjo 
garbę, kautynėse prie Kursko,Oriolo ir Gudijoje.Klaipėdos divizijoje yra 
12 S?S.didvyrių,12000 apdovanoti ordinais ir medaliais. Iš viso meda
liais až Vokietijos pergalę apdovanoti 32.870 sov.Lietuvos piliečiai. 
400 komunistų buvo nužudyti vokiečių ir "lietuviškų buržuazinių nacio
nalistų". z

Dabar tijtiięį. siekimai

"Partija sudavė triuškinamą smūgį buržuaziniam nęcionalis- 
tanųkovoje prieš reakcinę katalikų dvasininkiją,mobilizuoj a liaudį 
prieš buožes"."7ėmė s.ūkio mokesčiai savo smaigaliu nutgikinti prieš buo
žes."

Ūkinė padėtis

Vokiečių okupacijos mątu sumažėjo arklių 42%,raguočių 41$, 
kiaulių 60$.Per dabartinius trejus metus arklių padaugėjo 28$,kiaulių 
7$, karvių 2p$,avių 25$. Yra IO4 sovchozai. 1 >48 m.viduryje 47 sovchozai 
dirbo jau su pelnu/kiti teduoda nuostolius/.Tik 23 sovchozai atidavė 
duoklės ir pyliavas.Kolchozų U48 metų pradžioje buvo 20,metų pabaigoje 
024,0 ligi partijos suvažiavimo 2126. Juose sujungta 22.868 ūkiai.Yra dar 
551 iniciatyvinės grupės.Daugiausia kolchozų Šiaulių apskr;-per 100., 
Antroje eilėje Mažeikių apksr.Kai kuriuose valsčiuose visi ūkininkei 
kolchozuose."Kiekvienam kolchozui reikalingas gausus aktyvas ir budru
mas,kad į kolchozus neįsibrautų buožinis elementas."

P'' amo nė

Vokiečiai padarė pramonei nuostolių u? 2 milijardas rb.,2/3 
pramonės gamyba buvo sumažinta. D ab ar atgaivinama maisto,ypač mėsos ir 
pieno pramonė.1^4p metais į pramonę buvo įjungta 38.000 darbininkų. 
1948 metais 50.000.Darbo rezervų mokyklos išleido 14.000 naujų darbi- 
nĮttkų. Trūkumai vis dar dideli.-1 jĄ 8 metais vietinė pramonė iš 24 gaminių 
rūšių plane įvykdė tik 5-kokybė neatsako pareikaiavimam,lengvošios pra- j 
monės iš 20 gaminių rūšių planas įvykdytas tik 5.Ypatingai blogai dirbs 
statybos.minister!ja.l^4 d metais turi būti persilaugimas.Valstybės pla-į 
no komisijoje perdaug liberaliai žiūrima į įmonių vadovus.
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Prekyba

"išstumiama individualinė prekyba". 1 94;8m.vienam valstiečiui 
parduota pramoninių gemynių 291$ daugiau,negu 1349m.

Sveikatos ir socialiniai reikalai

Ligoninėse ir sanatorijose 3448 lovos, t .y.3225 daugiau kaip 
per penktąjį suvažiavimą 1340m. Paruošta 4 00 gydyto jų. 194 9m. dar bus 
267.Bet gydytojų dar trūksta.Trūksta medicininių priemonių.Sveikatos 
punktams trūksta kuro,patalpų,transporto.Sveikatos ministerija tuo ne
sirūpina.Medicinos pagel.ba nemokama,bet yra biurokratinių ir nežmoniš
kų faktų.Kai invalidas Jipockis su 6 vaikais paprašė pašalpos,Šiauliškis 
ispolkomas dėjo rezoliuciją:"laukti tris ketvirčius metų".Kėdainiuose 
išmesta iš buto Baranovičienės šeima-du vaikai-už nuomos nesumokėjimą, 
nors pati Baranovičienė buvo tuo metu ligoninėje.

Ideologinė veikla

"Uždavinys ideologiniame fronte-kovg su buržuazinio naciona
listinio auklėjimo liekanom.Mum reikėjo sukurti vietinius kadrus".Bes- 
publikiną dvejų metų politine mokyklą baigė 28'9>mokosi 268.82? baigė 
9 mėnesių teorinius kursus prie CK.Per dvejus metus vakarines partines 
mokyklas baigė I834 ir mokosi 2745,politmokyklą baigė8y3p ir mokosi 
10.385.Vilniuje ir Kaune vakarinius universitetus baigė 758,mokosi 
2390.

"Atskiros politinės organizacijos neivertina idėjinės veiklos 
nėra, reiklumo • nedirbantieji" .O"reikin baigti su apsimetimų ir plepėjimu, 
reikia demaskuoti tariamąją tautos nepriklausomybe ir vieninguma^bur
žuazinė je^s?ntv?rkoje. . .Turime 25000 agitatorių is 722 agitkolek’’tyvų. 
Reikia nešti liaudžiai bolševikinės tiesos žodų.Bet neturime reikalin
go lankstumo ir veržlumo .Reikia organizuoti mases ų lemiamą kovą su 
pasilikusiais prietarat*3"'ir demaskuoti katalikų dvasininkų reakcingu- 
m^.Reikia 'masėm auklėti draugiškumo su rusų tauta dvasią."

"Turim 2780 klubus-skai tykias,88 kultūrinius namus,35O liau
dies bibliotekas su 1,5 milijono knygų,30 muziejų,kurie visi varo di
delę kolektyvizacijos darbą.Tačiau žymi dalis kultūrinių bei švietimo 
ištaigų silpnai susitvarko su uždaviniu socialistiškai pertvarkyti kai
mą,Tėra tiktai formaliniai santykiai.Daugelis valsčių ištisus metus 
nemato kino ir komiteto agitatoriai,skirti kultūriniam reikalam,nieko 
nevadovauja arba vadovauja tiktai formaliai.. ,1933 metais buvo 66 ki
nai,dabar 24O,bet planas nevykdomas,valsčių plačios apylinkės liekas 
nuošaliei.Radijo planas nevykdomas ir radijo tinklas blogai sutvarkytas 
Politinio švietimo sąjunga surengė 15OO paskaitų 1948 metais ir turėjo 
3OO.OOO klausy to jų,bet šita veikla visai neišplėsta tarp kaimo gyvento
jų,ypač religiniam prietarams demaskuoti .Kai kurios paskaitos buvo ne
pakankamai. aštrios.""Partinėm organizacijoms reikia išplėsti veikla 
prieš apolit iškurną,prieš nusilenkimą supuvusiems vakarams,prieš bur
žuazinės naciolistinės ideologijos liekanas.Kai kurie draugai rodo rim
tų paklaidų:puola seną visą inteligentiją apskritai,laikydami ja visą 
priešingasoyietinei tvarkai.Kaune buvo pjudomi visai padorūs žmones, 
nors yra ir tokių inteligentų,kurie prisidengia veidmainiavimo kauke."

• 4 *

: Spauda . ... ‘ ■ ■

"Išeina 49 laikraščiai ir žurnalai,viso 6įO.OOOegz.Laikraš-
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eisi demaskuoja katalikų dvasininkų reakcingumą,bet respublikiniai laik
raščiai nepakankamai kovoja su buržuaziniais įpročiais."

Per 4 metus išleista IpOO pavadinimų leidinių.Išversta 95 
marksizmo leninizmo klasikai.Masiniu tiražu išleistas Marksas,Engelsas, 
Leninas ir Stalinas.,.Leninizmo veikalų leidimas atsilikevs. Išversta daug 
rusų literatūros,bet knygų pardavėjai blogai dirba.

Mokyklos

Aukštosiose mokyklose 9236 studentai."Tačiau Vilniuje nekokia 
disciplina.Kai kurie profesoriai nepakankamai kovoja, su buržuaziniais 
įpročiais,turimasis darbas atsilikus. Kai. kurios disciplinos dėstomos iš 
supuvusio buržuazinio požiūrio.Iš pagrindų reikia pagerinti darbų bio
logijos srityje.Paskutiniais metais akademijos darbas kiek pagerėjo.v 
Yra 11 tiriamųjų institutų,muziejų,laboratorijų,turtinga biblioteka,Že
mės ūkio institutas labai lėtai pereina į mičiurinę dvasią.Ekonomijos 
institutas neparodė jokios pagelbos liaudies ūkio problemoms." 

"1548/4mokslo metais buvo 3421 pradžios mokyklos ir apie 
300.000 mokinių,37O gimnazijų ir progimnazijų, 26 vakarinės mokyklos,6.3 
vakarinės gimnazijos ir progimnazijos suaugusiems su 11,000 mokinių.Pa
ruošta 1400 mokytojų ir 6000 mokosi".Bet "Visuotinio mokymo įstatymas 
lieka neįvykdytas.Eilėje vietų istorijos,konstitucijos,literatūros,geo
grafijos ir gamtos dėstymas nepakankamai formuluoja marksistinę leninis- 
tinę pasaulėžiūra ir nedemaskuoja buržuazinės nacionalistinės ideologi
jos. Mičiū r inizma s dėstomas silpnai.Nepanaudojamos veiksmingos priemonės 
kovai su religiniais prietarais.Perėjimas į 11 metų mokslą patenkino 
plačias mases.Bušų kalba atidaro visur duris.Mokymo centras turi būti 
rusų-kalba.Jis virto svarbia priemone Cvirkai,S.Neriai ir kt."

■ -Teatras ir literatūra

"Valstybės teatrui 1947 metais suteikta Stalino premija už 
Gorkio "Vragi".Esminiai trūkumai literatureje:nėra knygų apie kolcho
zų gyvenimą meniniais vaizdais,nepakankamai demaskuojama buržuazija ir 
katalikų dvasininkijos reakcingumas!Apleist a vaikų literatūra.Jau Lie
tuvos CK 13-tasis suvažiavimas buvo nurodęs Šiuos trūkumus.Mūsų daili
ninkų darbą rimtai kritikavo sovietinių dailininkų suvažiavimas.Ligi 
šiol.nesukurta pjesė apie socialistinį kaimo gyvenimą bei jo persitvar
kymą. Atsakomybė tenka meno reikalų valdybai.žurnaluose ir kino kroniko
se žiauri klaida’.nerodoma stachonoviečių daržo,nei kolchozinės kūrybos, 
o muzikaliais apipavidalinimas žemo lygio.Kai kurie klausimai nušviečia
mi silpnai,ypatingai katalikų dvasininkijos rolė.Ligi šiol neparašyta 
Lietuvos Komunistų Partijos istorija.Nesukurtas Lietuvos istrorįjos va
dovėlis. Vertinant ] iteratūrinį palikimą nutylime klasinė kova,užtušuoja
ma atskirų rašytojų reakcinė ideologija."emaitė buv-o progresyvi rašyto
ja,neteisinga į ją žiūrėti smulkios buržuazijos požiuriu.Ožtušuojamas 
lietuviško proletariato augimas,kad lietuviška buržuazija sparčiai iš
sigimė į reakcinį lietuvių darbo klasės priešą ir kunigų velniavą-tai 
reikia parodyti."'

"Goslitizčiatas" vadovaujamas be principų.Buvęs vyriausias re
daktorių Drazdauskas prašmugeliavo buržuazinę ideologij a.Pelėdos,Vaian- 
čiaus ir kt.veikaluo.se buvo nemaža reakcinių požiūrių ir religinių prie
tarų" .

"Tvarkydamas kultūrinį palikimą,lietuvių kalbos institutas iš-

89

kt.veikaluo.se


■ ■

91

leido lietuvių keltos žodyno du tomus,parašytus klerikaline frezelogi- 
ja,bažnytine ir feodaline kalba.Lietuviu kalbos institutas visiškai ne
simoko dabartinės lietuviu kalbos" .

e Komunistų organizacija

"Komunistų skaičius Lietuvoje,palyginti su I94O metų suva
žiavimu padidėjo penkine kartus,o partinių organizacijų-? kertus.Dar 
karo metu SSSR buvo sudarytas komunistų rezervas 1^00 žmonių.3J4? m, 
sausio ] d. vadovaujamos! vietom buvo pasiųsta 1200 komunistų, jų skai
čius buvo papildomas demobilizuojamais ir evakuojamais,bet nebuvo pa
kankamas. Dėl to musų prašomas visasąjunginis CK atsiuntė savo vadovau
jamus kadrus vietiniams kedrams paruošti,"

Komjaunuolių skaičius nuo .1^40 metų padidėjo 10 kartų ir iš- 
.eugo iki 39.2o7 ,mokėsi rateliuose 2>.000.?9$ jų mokosi bendrojo ir spe- 
cialinio lavinimosi mokyklose.Yra 33d jaunimo brigadų,jaunimas suorga
nizavo 18p kolchozus.1^49 metais buvo 123 komjaunimo organized jos kol- 
chozose,372 apylinkėse,43 iiTS.Didelis trūkumes-maž ai dėmesio jaunimui 
aukštose mokyklose ir technikumuose."

, *
Zitos pastabps. . •

* . Sniečkaus kalba patvirtins rrūsų ligšiolines išvadas apie pa
dėti Lįetuvoje.Būtent:

1.Lietuvoje komunistų pajėgos per silpnos,o dar svarbiau jon 
nepasitikima.Tad teko "prašyti",kad atsiųstų kadrus iš Rusijos,IŠ čia 
.ta daugybė-.rusiškų pavardžių visuose vadovaujamuose postose.

. . . 2.Bolševikinimo ir rusinimo varžtai vis labiau veržiami, iš 
vieųos pusės kovojant prieš "buržuazinų nacionalizmą" ir "supuvusį va- 
kar ietiškumą",iš kitos-ugdant "marksizmą leninizmą" ir pagarba rusiškai 
kultūrai.

3, Didžiausi jų? likviduotini priešai-"buožės",kuriems sunai
kinti sparčiu tempu vykdoma kolektyvizacija,o jie patys-’’buožės" ne-? 
priimami i kolchozus ir deportuojami.Antras priešas/Sniečkaus praneši
me suminėtas net devynius kartus-’/yra katalikų dvasininkija.

4. Visuoje sovietų propogandoje labai linksniuoj amas mokyklų
ir spaudos gausumas,didesnis negu nepriklausomoje Lietuvoje.lokyklų 
gausumas rodo ne tai,kad bolševikams rūpėtų mokslas,bet kad jiems rūpi 
politika/jie tiesiai taip ir sako puldami tuos,kurie mėgina mokslą 
atriboti nuo politikos/ ir jų "religija"-perauklėti jaunimą pagal savo 
"tikėjime".Nuo pat pradžios mokyklos iki universiteto-viaos mokyklos 
yra "konfesinio" pobūdžio. • ’■

3..Sniečkus nieko neužsiminė apie nepageidaujamo elemento 
/ūkininkų ir kunigų/likvįdavimo būdus-maeinio ir individualinio likvi
davimo, neužsiminė ne apie partizanų rezistenciją.Bet visas jo praneši
mas yra didžiulis nusiskundimas,kad iki šiol nepasisekė jiem savo prie
šų -nuveikti ir konstruktyvinių tikslų pasiękti-peversti gyventojus" 
tikrais bolševikais ir rusais.Ir pagausintas mokyklų skaičius ir pun
dais piliame spauda neduoda laukiamų vaisių:bolševikiniai nuodai nevei 
kia kovose ir priespaudose imunitetą įgijusios lietuviškos visuomenės. 
Anot Sniečkaus,kaimas ir inteligentas lieka sali a,Juo labiau dėme
sio vertas jo nusiskundimas,kad bolševikai'neturi pasisekimo eukštes- 
niose mokyklose.0 juk ų universitetus patenka tiktai išrinktieji su

I kompartijos ^rekomendacijom. Didesnis skaičius komjaunimo tik kolchozose, 
1° koĮchozose daugiausia iš Rusijos atvežti burlokei. įspūdis-Lietuvių 
■tauta tebėra lyg tas Zauerveino "ąžuols<drūts prie Nemunėlio".,.

90



APIE VILNIŲ 1948 METAIS
71./a/”

1948 metais lapkričio mėn.grįžo iš Lietuvos karo belaisvis 
vokietis X ir suteikė šias žonias apie '‘Lietuva: ?

1. Vokiečių belaisviai Lietuvoje.194b metais spalių m X buvo 
atkeltas iš Rusijos gilumos į Vilniaus belaisvių stovyklą 7195/2,kuri 
buvo Subačiaus gatvėje.Čia jis kaipo auto mechanikas dirbo prie MVD ga
ražo, t aisydarras automobilius,Šioj e stovykloje jis išbuvo ligi 1947m. 
spalių mėn. ir nuo to laiko buvo perkeltas į belaisvių stovyklą Anta
kalnio gatvėje prie kareivinių ir“kelėjimo.Jam atvykus į kilnių 1946 
metais spalių mėn. galėjo būti apie IpOO vyrų.Delis belaisvių buvo pa
leista,kiti politiškai neištikimi buvo išsiųsti į Donbaso anglių ka
syklas ir i Kaukazą kelių tiesti,

2. Belaisvių darbas Vokiečiai belaisviai buvo naudojami įvai
riems darbams.Vilniuje Gedimino gatvėje prie 17 belaisviai per 2 metus 
yra pastatą didžiulį CK/LKPb/ p-kių aukštų namą.Dalis belaisvių dirbo 
prie elektros stoties atstatymo,viena komanda kasė durpes Nemenčinėje, 
kita komanda Valkininkuose kirto mišką,trečia dirbo prie naujo areodro- 
mo statybos. *

7.Belaisvio davinys ir algą.Paskatiniu laika belaisvis dienai 
gaudavus:GbOgr.duonos,ųOOgr.bulvių,9"gr.riebalų,10 gr.miltų ir 17gr. 
cukraus.Kai kada gaudavą pgr.tabokos.Nors belaisviam ir buvo nustatyti 
atlyginimai,bet praktiškai jie nieko negaudavo,nes už davinį ir patal
pą buvo atskaitoma 460rb,mėnesiui,Beveik niekas virš tos normos neuždir- 
dsves.

Sovietų kareivis ne ką geriau gyvena až belaisvį. Jo alga JOrb. 
mėnesiui,at at inkaras maisto davinys,lOgr.machorkos ir 10 mėn.vieni ba
tai.Eilinis kareivis beveik neturi laisvalaikio ir visą laiką pririštas 
prie kareivinių. *

4.Vii'niaus miesto vaizdas.Paskutiniu laiku Vilnius darąs gana 
teigiamą įspūdį.Griuvėsių nėra,veikią vandentekis,nors ir šlubuodama 
veikia elektros stotis,kuriai naują turbiną nesenai atvežė iš Berlyno 
AEG įmonių.Vilniaus miestui elektros energiją be atstatytos elektros 
jėgainės dar' teikia trys amerikečių tr rakini a i, kur i e gamina energiją. 
Vienas tų traukinių nesenai susprogo .Mest e taip pat kursuoja autobusai. 
Mieste gana gyvas jadė j imas,gyvento jų daugumą sudaro rusai,nes lietu
viai stengiesi išvykti į Kauną,o lenkų Vilniuje kaip ir nėra.Mieste di
desnė dalis bažnyčių veikia,kai kurios paverstos garažais ir dirbtuvė
mis/ f'v.Rapolo bažnyčia/ Miesto krautuvėse esama gana-dadg prekių,bet 
kainos yra aukštos.Didžiausias magazinas yra VUM/Vi] niaus Universal inis 
Magazinas/,kuriame galima gauti visko.Ši prekybos įmonė buvo įkurta 
per pirmą bolševikmetį ir veikė vokiečių okupacijos metu,

p. Vilniaus įgalg.Vilniuje stovi dvi divizijos lietuvių ir ru
sų kariuomenės. Sny pi akių kareivinėse stovinti 4-ta lietuvių šarvuočių 
divizija.Gedimino kalno apačioje esančiame parke yra pristatyta daug 
barakų ir čia esanti 17-ji pėstininkų divizija,kurios štabas yra tame 
pat parko pešt ate,kuriame buvo lietuvių 1-m.os divizijos štabas.

Antakalnio kareivinėse yra rusų dalinys nr.2j01/pėstininkai/ 
o Savanorių prospekte buvo NKVD .kavalerijos dalinys.
v £. Aerodromai, 9km, į Dietas nuo Vilniaus yra Kirtimų aerodromas.
Šio karo metu vokiečiai ji buvo išplėtė,ir jis buvo "Einsatzflaghafen” 
prieš Rusiją,Nuo 1945m.šiame aerodrome dirbo daug šimtų vokiečių belais
vių,kurie pastatė naują keturių km.ilgumo autostradą.Šie darbai buvo 
baigti į >47 metais..'’ 1 ^49m,vasarą buvusi aviacijos gyva veikla,ore 
rusų kovos lėktuvai atlikinėdavo pratimus,rusų naikintuvai tipo JAK ir-
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dvimotoriniai bombonešiai su skeltu liemeniu,panašūs į vokiečių "Fake 
Wulf".Pažymitina,kad Vilniuje yra gana daug 1akūnų-moterų.

Visai naujas aerodromas su moderniais įrengimais buvo ruo
šiamas prie vietovės Baltoji Vokia,Kitas paslaptingas aerodromas buvo 
rengiamas Jonavos-Gaižiūnų-Karmelavos rajone .Belaisviai šią vietą va
dindavę "Luisberg",bet tiksliai jos niekas nežino jets. Belaisvių stovyk
loje 7I95/I buvo žinoma,kad šios stovyklos komanda'dirbanti ''Lager- . 
Luisberg". Esą ten buvo pastatyta apie 30 įvairių pastatą.,nauja, radio 
stotis su keturiais stiebais ir kiti modernūs įrengimai.Prie šio aero
dromo statybos dirbdavę^ tik politikai neištiki,kur ie neturėdavo gali
mybės grįžti į Vokietiją.Jau p ko. prieš statybos vietą medžiaga, badavo 
iškraunama ir'niekas pasalinis arčiau negalėdavo prisiartinti.

7.1-VD nėreigūnai,X po tai kai buvo perkeltas į Vilnių belais
vių stovyklą 7195/7l~ilžsirekorrendpvo kaipo geras šoferis-mechanikas. 
MVD garažo pareigūnai dažnai naudodavosi jo patarnavimais,0 vėliau.jis 
tapo stovyklos šoferiu. Jam dažnai teko vežioti aukštus MVD belaisvių 
pareigūnus.Jis tvirtina,kad šoferavąs pas liVD minister! pavaduotoją 
gen.Dzošiną.Gen.Drošinąs buvo atsakingas už belaisvių stovyklą maistą 
ir aprūpinimą Lietuvoje,Latvijoje ir Estijoje.Su gen.Drošinu jisai- 
važinėjąs po visą Lietuvą.Ypač dažnai būdavęs Alytuje ir Valkininkuose. 
Iš Čia buvo tieksmos bulvės į Vilniaus belaisviu stovyklas.X taip pat 
važinėjęs ir su gen.Dače.Šis generolas yra buveps visų suimtųjų, tiek 
belaisvių tiek civilių ypatingojo skyriaus viršininkas ir vykdydavus 
belaisvių bausmes, perkilnojimą ir Jr it as teisines funkcijas.Vilniaus 
miesto pabaisa buvus gaj.Nazarov.Šio pareigūno visi bijoję.

8. Pasų kontrolė,Visų gyventojų pasai tikrinami kas 4-ios sa
vaitės .įmonėse pasai surenkami ir nunešami į miliciją perregistruoti. 
Taip pat būdavę perregistruojami ir belaisvių dokumentai.Jeigu gatvėje 
patikrinimo met'd nerasdavo reikalingų dokumentų arba pase reikalingų
atžymė jimu,tai toksai pilietis būdavo suimames.Neturint reikalingų 
dokumentų'mieste yra sunku išsiversti,nes kontrolės yra gana dažnios 
ir milicijos daug.Vilniaus milicijos štabas yra Trakų gatvėje 21Nr. .

9. Deportacijos.Iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo kas trečiadienį 
būdavo išvedamos p-f’Obb ’žmonių grupės į ?totį ir iŠ čia transportuoja- 
mos i Rusijos gilumą.Suimtųjų kolona lydėdavo labai stipri apsauga, 
ginkluota net kulkosvaidž iais. Vilniuje yra net 27 kalėjimai, iš kurių 
suimtieji vežami į Sibirą.Apie masinius trėmimus X neteko girdėti.

10. Partizanai. X būdamas aukštų pareigūnų, šoferis, su jais 
dažnai lankės Vilniaus stovyklai priklausančias.vokiečių belaisvių sto
vyklas Valkininkuose.Dižonyse ir Alytuje.Valkininkuose ir Dižonyse 
buvo malkų ir miško medžiagos gamybos komandos./lytuje buvo Vilniaus 
belaisvių bulvių .depo. Šių kelionių metu jas ne kartą tekų susitikti
su lietuviais partizanais.Ypač stiptiai partizanai pasireiškia Prienų 
miške,Per šį mišką visi transportai ir atskiri rusų automobiliai yra 
lydymi rusu tank iečių, nes be apsaugos mašinos yra sunaikina.', os.Niekam 
nepaslaptis'jkad rusai partizanų labai bijo, 194° mt-.rugsėjo .men,Prienų 
miškus valė rusų dpliniai.Jie turėję didelių nuostolių,part iženai mažai 
nukentėję.Partizanai esą gerai ginkluoti kaip eoyietiskaię,taip ir vo
kiškais ginkiais.Prienų kautynėse jie vartoję.net mino svaidžius.^tvir
tina,kad į pietus nao Vilniau? apie 20km.rusai yra nesaugūs,nes šis 
rajonas stiprus partizanine veikla...
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IŠ IRO GENERALISES TARYBOS ANTROSIOS SESIJOS

Ženevoje 194-? m. balandžio 8 d, baigusi antroji IRO Generalinės Ta- 
ryboszsesija, turėjusi 15 viešię posėdžiu,’.neskaitant vykdomosios^ tarybos 
posėdžių. Daug klausimu buvo tik padiskutuota, kai kurie issiaiskinti, 
k,ai kuriais priimti nutarimai..

Ilgai buvo švaistomas
IRO veiklos pratęsimas

Paaiškėjo, kad iki numatytos 1950 metų liepos 1 dienos nepasiseks 
DP reikalu sutvarkyti. IRO sekretoriatas darė pastangų, kad taryba nu- 
sprąstu IRO veikiat pratęsti dar vienerius metus. Valstybių atstovai tam 
nugalėjo duoti savo sutikimo, pirma turi atsiklausti savo vyriausybių, 
kad jų kraštai vargiai beskirs naujas lėsas po į95O metu liepos 1 d. 
Ligi šiol globai įvairiuose kraštuose,jau esą išleista 4- milijardai do- 
leriiį. Vienos JV yra skyrusios tam 2.6 milijardus /karo metu tik laiko
tarpy nuo į>4-2 m. iki 19^3 m. liepos 1 dl JV suteikė Sovietų Sąjungai 
medžiagų už 3 milijardus^dolerių.E./. Ptatęsimo klausimas turės būti 
sprendžiamas 19^9 m. birželio men. Generalinės Tarybos posėdyje. įspū
dis is pareiškimu, kad IRO veikla turės būti pratęsta, jei ne visus me
tus, kaip nori IRO sekretoriatas,.tai bent pusę metų. Kad būtų pavesta 
kitai organizacijai vykdyti globos darbą, mažai tikima. IRO tūri tam 
savo aparatą, turi praktikų. Tik jos aparatas turės būti sumažintas, 
.nes mažesnis biudžetas., v

Karine valdžia DP neglobos
IRO gen. direktorius turėjo pasikalbėjimą su generolais CLay, Kb- 

nigu, Robertsonu. Jie pareiškė, kad po 1950 birželio 30 dienos karo 
vadovybė negalės perimti DP globos. Tam ji neturi kreditų. Generolai 
patarė IRO pradėti derybas su Austrijos ir Vokietijos vyriausybe dėl 
DP materialinės globos. Tik juridinė politinė globa galinti būti DP 
teikiama aliantų.

Ryšium su IRO veiklos sustabdymu buvo siūloma
nustatyti terminus Dp reikalam baigti 
IRO gen direktorius Mr. Tuck rekomendavo; 1/ ligi 1950 m. sausio 

1 dienai baigiasi Eligibility pripažinimas, 2/ ligi- 1950 m. balandžio
1 d. turi kiekvienas DP apsispręsti, ar jis pasirenka repatri jaci ją, 

j ar pasirenka įkurdinimų ir kutį,‘ būtent, ar pasisako liekąs vietoj, įsi
jungdamas į vietos ūkį.^Ir šitas terminų klausimus^ kaip ir IRO manda
to pratesimas, liko neišspręstas ir atidėtas į birželio 22 d. sesiją.

Dar 200.000 kandidatų j, DP . , ,
Po Vokietijos"'Vallūitos_r6ToraiOs privačiai gyvenusieji pabėgėliai 

padavė prašymus, kad jiem’būtų pripažintas Eligibility ir globa. Dabar 
per mėnesį išsprendžiama 8-9000 bylų. Dar reikės iki tam tikros datos 
ieeprąsti arti 200.000. Tokiu būdu prie dabartinių 500.000 DP skaičius 
gali paaugti) iki 700.000. austrai!jos atstovai reikalavo.pugriežtinti
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Eligibility pripažinimo reikalavimus* Sis pagriežtinimas gali paliesti 
pirmiausia tuos, kurie dabar atvyksta iš Ryty Europos, ar tuos, kurie 
čia yra atsiradE ne dėl politinio persekiojimo, o dėl ekonominių apskai
tymų, atsigabendami net vertybes, kaip minej-o JV atstovas Warren, arba 
kurie čia atvyksta ’’infiltracijos" tikslais, kaip minėjo D. Britanijos, 
atstovas* - ,

Įkurdinimo tempas turėtu didėti
v IRO aparatas iki šiol nesugebėjo vykdyti emigracijos pagal nustaty
tą pland, neturėjo pakankamai laivų. Pietų Amerikos valstybės imigruoti.— - 
jų visiškai ar dalinai sustabdė. cabar duotos instrukcijos įkurdinimų 
skubinti, US^,, Australijos, Kanados imigracijos įstaigos pagreitino bylų 
svarstymų, atsįrado daugiau laivų. Taigi emigracija vasarų — rudenį tu
rėtų eiti sparčiu tempu.

Žydai pirmoj,eilėj ' '
Ryšium su emigracijos spartinimu, Eligibility griežtinimu, terminų 

nustatymu laukiama prasidėsiant tautybių rungtyniavimo. Is IRO centro 
patirta, kad

daugiausia lig šiol įkurdinta Izraelio valstybėje.'Nuo 1947.VII 
iki I949.II.I dienos Izraelio valstybėje įkurdinta 8o.}84, tuo tarpu 
D. Britanija su visom dominijom yra įkurdinusi tik Žl.565 OP. Vien^tik 
IRO parama įkurdinta 11.875 žydų. Nesenai žydų organizacijom IRO išmo
kėjo 4 milj. dolerių. IŠ IRO pranešimų paaiškėjo, kadmis visų pavojingų 
pasaulyje vietovių pirmiausia išgabenta, žydai, pvz. is'Kinijos /Shang
hai/ is 12000 bėglių 5000 buvo žydų. Is tų JOGO šydų 2800 išvyko į Iz
raelį, 200 pageidavo grįžti į Austriją ir Vokietijų. Jų noras patenkin
tas, Tokį šydų išvykimų į Izraelį kitos,tautybes grupes sveikina, nes 
joms like daugiau vietos kitose valstybėse. 1 s kitos pusės nuogastauja- 
ma, kad jiem įkurdinti bus išleisti visi IRO turimi įkurdįnimo reikalui 
kreditai. Yra žinia, Kad žydai gali laisvai ir legaliai išvykti is Len
kijos ir kitų sovietų okupuotų valstybių. Jewish Agency pranešimu, is 
Lenkijos vyksiu į Palestina 60OOO.

Nagrinėjant biudžeto iš žydų organizacijom,įkurdinimo reikalam pa
pildomų kreditų klausima, Prancūzijos vyriausybės atstovas iškėlė klau
simų, kodėl tai ę labai prįvilegiuojama 
viena tautine grupė, t. y. žydų ir kas 
nustato jų Eligibility. ,

IRO repatriacijos ir įkurdinimo skyriaus vedėjas Jacobsen paaiški
no, kad Eligibility nustato pačios žydų organiza
cijos. /m.p.E./. Tokios privilegijos neturi ne viena tautinė grupe. 
Ji savaime suprantama atsižvelgiant į tai* kad IRO centre atsakingose 
pareigose yra gausu šios tautinės grupės žmonių.

Įsikurdinimo galimybės negausėja
Visų atstovų nuomone, kad nereikia turėti daug vilčių dėl pramato^ 

mų JV byliaus pakeitimo įsileistą 400000. Tokiu pakeitimu abejojama. Ie *. 
kitos pusės yra visai konkrečių žinių, kad galimybės emigruoti į Pietų 
Amerikos va.stybes mažta* Argentina, Brazilija ir kit. nori įsileisti 
kelis milijonus italų, vokiečių, austrų, dabartinis DP elementas blo

gai asimiliuoju sis, esųs fiziškai ir moraliai pavargęs, savo kraštuose 
gyvenęs geresnese socialinėse sąlygose, kilus is aukštesnių socialinių 
.sluoksnių* Daug DP apsimetę dąrbininka.s, ūkininkais, o atvykę neina 
į provincija,, nesiima pasižadėtų datbų ir lieka miestuose. Esųs net su
darytas projektas paimti visus is Jugoslavijos išvarytus vokiečių ūki
ninkus. Nepasitenkinimu atvykusioms DP reiškia ir Pietų Amerikos,spauda.-

Posėdžių metu Australijos delegatas gener. Galleghen pasiūlė padi
dinti IRO numatytų tam kraštui kontingentų nuo 100000 iki 200000. Kai
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IRO buvo nuomonės, kad tokio didelio skaičiaus per trumpu laikąs dėl lai
vių .ir pinigą stokos negalima bus pergabenti, Australijos atstovas pakar
totinai tikino, kad susiras ir laivių ir pinigu. Jai negalima iki 1950 Ko
tą liepos l.dienos, tai reikia terminu pusmečiui pratęsti. Rėmėsi karita- 
tyviniais argumentais - reikalu gelbėti nelaiminguosius.

Fondas. * .liekant leme gelbėt i
IRO padalino 15«5 j°QUB O-oleri^ įF"reparaoiją fondo. Pdgal Pary

žiaus konferencijos nutarimą žydai gavo iš_jo 90$ ir būtent: .9»345«7^5 
dbl, Jewish. Agency for Palestine ir 5’2^-6.580 dol American Joint Distri
bution Commitee. ..Likusią sumą 21H-.1J3 dpi gavo nezydiskos organizacijos.

Švedija ir Šveicarija iš likviduoto ją kraštuose vokiecią turto 
įmokėjo 18.54-1.000 dol.

Prancūzijos vyriausybės delegato pasiūlymu yra sudarytas "nenumaty-' 
tiem reikalam" specialus fondas is 1 mil. dol. Jis paliekamas tiem, ku
rie po 1950 m. liepos 1 d. negalės emigruoti arba vietoj įsikurti. Tai 
tik pradžia.tos rūšies fondui. Dabar dar negalima.ąustątyti, kiek negalės 
emigruoti, Spėliojama, kad gali siekti lk0-180000 zmonią.

Nauji IRO nariai , -
Pirmą kartą IRO konferencijoj dalyvavo šveicaiij.os^ir Italijos atstovą 

Naują'narl’ą įstojimas pagerina piniginius reikalus. Ypač Italijos įeto-. 
j’imas sveikintinas, nes per jos uostus keliauja daug DP ir užtai nereikės 
doleriais mokėti. . s.

Klaipėdiečiai gali būti DP .
.Besijos .metu buvo padaryta "zygią. Eligibilityy.ir Rewiew Beard skyriuo

se -dė;. Klaipėdos krašto .lietuvią, Šios įstaigos užtikrino, kad Klaipėdos 
krašto lietuviai, nors jie ir tarnavo vokįečią-kariuomenėje ir turėjo Vo
kietijos pilietybę, yra laikomi ir .pripažįstami lietuviais ir yra'Eligibi
lity. Nustatant ją DP teises, reikia kiekvienam atskirai kreiptis į Eligi
bility Officers, pateikiant anglą kalba verstus dokumentus, 6 ypač Lie
tu v i ą k i 1 m ė s įrodymą.' Tokius įrodymus galėtą, susitarus su 
M, Lietuvės Taryba, išrašinėti LTB, buvę Klaipėdos krašto valdininkai ar 
jau pripažinti DP Klaipėdos krašto lietuviai. Jei Klaipėdos krašto lietu
viam nebuvo pripažintos DP "teises, t,y. jie buvo išskryninguoti^ ie turi 
kreiptis į pirmas .apeliacijos instancijas zonose, prašant pripažinti DP 
statŪGU, tey. peržiūrėti bylą. Jei ir pirmoji instancija..atmetė, .tai. ten
ka kreiptis į vyriausią instanciją Ženevoje /Review Board, Geneve, Palais 
des Nations// Kiekvienu atveju, kreipiantis į zonos ar. į4.centrine ape
liacijos įstaigą, reikia visus dokumentus ir prašymus rašyti-,įr išversti 
į anglą-’kalbą /kitaip, reikalas ilgai nebus sprendšiamasi/Padubdant pir
mą kartą apeliaciją į zonos instanciją, reikia būtinai, vį'są dokumentą 
nuorašus slysti ir į Ženevą.^Review Board/. .

Tarp dokumentą lietuviškumui įrodyti galėtą būti šieJl/kilmės pažy- j 
mojimas, 2/• pažymėjimus, kad’karė metu nesinaudojo vokiecią privilegij o- I 
mis. Tokius pažymėjimus galėtą išrašyti komitetai, būvą valdininkai, bu - 
vą tuo metu Vokietijoje lietuviai arba ir nelietuviai /tik ne vokiečiai/

IRO turi sąrasus visą- repatriantą, gavąsią Vokietijos pilietybę ar 
net kompensacijas, ir dėl to pastangos nuspepti repatriavimo faktą gali 
susilaukti nepageidaujamą rezultatu.; . -■

Apskritai klaipėdiškią klausimas.Ženevoje, gerai išaiškintas, supras
tas ir rado palankumo.. Reikia tik turėti gerus įrodymus, kad suinteresuo
tasis yra tikrai lietuvis, o ne juo apsimetęs vokietis. Dėlto labai rim
tai tenka žiūrėti į duodamus liudijimus, kad vienas neatsargus, faktas ne- 

.pakirstą pasitikėjimo, .
,.' Latviu memorandumas dėl .kariu 7

Ląt.vįą minisTerls Feldmanis Ženevoj e ■ įteikė Vyk. Komitetui /kurį
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sudaro 9 vyriausybių - Jungt. V., Britanijos, Australijos, Kinijos, Bei" 
gijos, Kanados, Giles, Prancūzijos, Norvegijos, Venecuelos ,- atstovai 
ir IRO generalinis direktorius bei skyrių vedėjai/ 2J puslapių memoran
dumų apie skryningus ir apie buvusius latvių karius. IRO vadovybė jį pa
vadino Eligibility of Certain Baltic Refugees. Kernorandamas parašytas 
griežtu tonu ir sukėlė didelę gen. sekretoriato audrų. Buvo■nagrinėja
mas keliuose slaptuose ųosėdziuoee. Diskusijų rezultatas išėjo pabaltie- 
cių naudai, lie pabaltieciai turės įrodinėti, kad Jie nebuvo koloborantai 
ar esesininkai, bet jeigu dėl to kils IRO pareigunsm įtarimų tai bus 
jų reikalas įrodyti tikrinamojo netinkamumų.

Pabaltiecįu pozicija gera ... v
Po visos eiles žygių per Vykd. Komiteto narius, per IRO centro žmo

nes pabaltieoių pozicija yra sutvirtėjusi. Su įais daugiau negu su kitais, 
išskyrus žydus, skaitomasi. IRO sekretoriatas žino, kad pabaltieČiai^yra 
gerai susiorganizavę, turi savo veiklius atstovus prie IRO. Pabaltieciam 
daug palankumo rodę JV, Kanados, Prancūzijos, Belgijos atstovai, šioj 
sesijoj nedalyvavo didelis DP ir pabaltiexoiu bičiulis Domingo respubli
kos atstovas. Lenkų pozicija yra tuo tvirta, kad jie turi savo žmonių 
Vatikano misijoj, 6 taip pat ir IRO sekretoriate. Blogiau yra jugosla
vams, rumunams, ukrainiečiams ir kit.

IRO sekretoriatas taip sutvarkė šioje sesijoj, kad tremtinių ir šal
pos organizacijų atstovai į salų įeina pro kitas duris ir sėdi prie ki
tų stalų. Tokiu būdu apsunkinta pertraukų metu jiem pasikalbėti su kon
ferencijos nariais.

... bet jų .atstovavimas sĮlgta_
Tremtiniu organizacijų atsTovavimas savaime silsta, nes pasitrau

kia aktyviausi veikėjai, ypač iš senųjų diplomatų, kurie turi daug^asme- 
ninių pažinčių. Jau nuo Į946 m. pasitraukė min. E. Turauskas, pries pa
čia šia sesijų pasitraukė energingas lenkų atstovas Potulickis, paskuti- 
nįukarta dalyvavo latvių min, Feldmanis, kuria išvyksta į Jungtines Vals
tybes vietoj veikusio Latvijos pasiuntinio Bilmanio. Feldmanie pasitrauki
mas ypaS apgailėtinas, nes jis parodė daug energ.jos gindamas ne tik lat
vių, bet visų pabaltiešių reikalus, turėjo įtakos savo senom pažintim, 
labai bičiuliškai bendradarbiavo su lietuviais. Sunku jį bus betekau ki
tam pakeisti. Tašiau galima džiaugtis ir laikyti bendru pa'oaltieciųjai- 
mėjimu, jeigu jam pasisekė atsistoti į naujų dar svarbesnį postų Vašing
tone.

Respektag salpos organizacijom f
Daugiam respekto šioje sesijoj e'parodyta salpos organizacijom. Sesi

jų atidarant pirmu kartu jos prisimintos, paminėti jų organizacijų atsto— , 
vai, jų dalyvavimas žymėtas protokoluose, jie buvo viešai pasveikinti 
ir padėkota jiwm už dalyvavimų. BALFo vardu šioj sesijoje dalyvavo BALFo 
atstovas p.S. Garbačiauskas, kurio rūpestingai ir energingai globai yra 
pavesti ir visi lietuviu tremtinių reikalai genevoje. y

Laukiant naujos sesijos, kuri įvyks birželio 22d. ir issprgs termi
nus ir IRO mandato pratęsimų, tenka‘pasidaryti praktiškus išvadas:

1. Kas turi- kur įsikurti, nederėtų 
atidėlioti.

2. Kas neturi ir nori gauti DP sta
tusų, turėtų taip pat skubintis.

J. Visus reikiamus tam dokumentus 
išsiversti į anglų kalbų.

It. Atitinkamom musų, institucijom ten
ka stebėtis kaip vietose bus vykdomos. 
IRO Generalinės Tarybos instrukcijos, kad laiku ir 
reikiamai mūsų tautiečių bylos būtų joaglob ojamos./ £ y.y
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I § P I R M I N I K Ų MISIJOS

Kovo- 'balandžio mėri.VLI.Ko pirmininkas M.Krupavičius liko Jungtinėse 
Valstybėse, toliau lankydamas lietuvių kolonijas, o Vyku. Tarybos, pirmi
ninkas V* Sidzikauskas išvyko lailkyti Kanados lietuvių, ■ ■ . ,.

Nuo kovo 9 iki 'balandžio 13 dienos -M. Krupavičius aplankė Easton, 
Pa; Bayonne N®Y. EĮisa'peth, N.Y., New Yorkę, Rachesterį, Lynn, Mass,Law- 
renoe, Mass, Pasakė' dešimt kalbų, neskaitant pamokslų, 'kuriuos taip pat 
naudojo patriotinėm temom.

"Taikos konferencijos" proga
Kovo ?5-2? d. sekė komunistu suorganizuotu tarptautine taikos kon

ferenciją New Yorke. Žinia apie ta konferencija sukėlė ant kojų patrioti
nę Ameriką. Subruzdo jai' priešintis pirmiausia karo veteranai katalikai, 
aiitibolševikai ir pavergtųjų tautų Amerikoje gyvenę žmonės. Baly vavo ir 
lietuviai su vėliava,ir plakatais. į kai kuriuos lietuviu plakatus buvo 
atkreipta ypatingo dėmesio. Vyriausybė nenorėjo leisti "piketuoti",- bet 
nusileido opinijai. Pasipriešinimo komitetui ten New Yorke VLIKo pirmi
ninkas ? savo, ir Vykd. Tarybos pirmininko vardu įteikė atitinkamų rąstų, Čia 
pat užmezgė santykius su valstybės departamento kai kuriais žmonėmis ° 

ir su įvairių tautę atstovais. Valstybes departamentas iseuvažiąvusių Į 
taikos konferencijų pareikalavo po konferencijos tuojau is JV išvykti.. 
Žurnalas "Life" įdėjo-konferencijos dalyvių, fotografija._Tai vis aukšti 
intelektualai, tarp jų nemaža un—tų profesorių su Einšteinu prieky ir 
metodistų aukštu dvasini ku.Yra ir stambių kapitalistų. Tai vis tie 
bolševikų simpatikai,

Kanadoje
Vykdomosios Tarybos pirmininkas' kovo 24-' d, nuvyko Į Montreal^,Ka—. • 

nadoję aplankė tenykštes lietuvių, įstaigas ir kovo 26-27 d. dalyvavo. 
Kanados lietuvių organizacijų seime. Seimui skilus, Vykd. Tarybos pirmi
ninkas darė pastangų surasti bendro darbo bazės. Pastebėjo ir vienoj ir 
antroj pusėj gerų norų išlaikyti' organizacinį vieningumų. Kovo 1'29 d. p. 
Sidzikauskas buvo ©ttawoje. Aplankė Lietuvos generalinį konsulų Kanadai. . 
pulk. Grant-Suttie ir jo lydimas kovo JO ir JI d. turėjo pasimatymų su 
dviem Kanados vyriausybės nariais su užsienių reikalų-min.icteri j os Bu-.- . 
ropos departamento direktorium, su parlamento opozicijos lyderiu George 
Drew, kuris 1938 metais buvęs Kaune, Rygoje, Taline-, ir kt,» Pasikalbėji
muose buvo paliestas LietugOs Valstybes laisvinimo reikalas. Kanados, _ 
parama kovojančiai Lietuvai, teisinis Lietuvos valstybes statusas ir mu
su generalinio konsulo padėtis,imigracinių-nuostatų sušvelninimas ir,at
vykusių bei atvyksiančių Kanadon lietuvių padėtis. Kanados yyriausyoes . 
narių buvo pakviestas į parlamento posėdi, kur p» Sidzikauskas ir pulr. 
Grant—Suttie buvo pasodinti diplomatų ložeje. Aplanke kitom dienom To
ronto ir Hamiltono lietuvius. . , '

Kanadoje pri skaitomą lietuvių 16-20000. Ig jų apie 5200 naujai at- 
vykusių. Veikloje ir organizacijoje dominuoja naujai atvykę. Veiklus ir 
1926 — 29 metų ateiviai•' Visos Kanados lietuvių organizacijos veikliai 
ir besąlygiškai remia VLIKą if Vykd. Taryba bei jų darbų. Jie pageidau
ja glaudesnių rvsiu sa centru, . , ,. . . „ .. T .. ._

Nuo balandžio 6 d* p« Sidzikauskas vėl įsijungs į akciją Jungtinėse 
Valstybėse®

JTO ir pavergtųjų tautų m i t i^n g a b 
Be lankymosi po kolonijas, be susitikinėjimų su amerikiečiais, su 

spaudos žmonėm, pirmininkam dar tenka eile pareįskimų daryti. Padarytas 
pareiškimas ryšium su taikos konferencija. 0 ryšium .su JTO sesijoje . 
svarstyti numatytu genocido klausimu yra pateiktas vėl Lietuvos—Laovijos
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-Estijos memorandumas su naujaisiais daviniais apie Pabaltijo kraštų de
portacijas. Gegužės 5 d. abudu pirmininkai yra pakviesti į antikomunis-r 
t inį pavergtų jų. tautų mitingą, .

Kaip priima Am e r i k o^j e
Spauda yra visur palanki ir paslaugi. YpuS prčavincijos miestuose ir 

miesteliuose. Žurnalistai net nekviečiami^susirandu ir egzaminuoju jiem. 
. rupimais klausimais, įdeda į laikraštį dažniausiai visa, ką pasakai. Kur 
yra radio stotis., gautą interview paskaito ir per radiją.
.Provincijos mievruų burmistrai miestai priimu. Nors“burmistrai daz£ 

.nai politinės įtakos neturi. Bet pasitaiko tarp jų ir aukšto išsilavini
mo ir didelio svorio žmonių. Pvz«, Baltimorės burmistras yra buvęs par
lamento narys itališko kilimo Alessandrį, . _

Patys lietuviai Jungtinėse Valstybėse jautrūs lietuviškam reikalui. 
Kai kurie toesiog■entuziastingi. Bet jie pailsta jau beaukodami. 0 aukos 
iš jų renkamos visokiem reikalam, Pasitaiko, žinoma, ir tokių, kurio yra 

.nutolę nuo Lietuvos ir4jos reikalų supratimo. Pvz. VLIKo pirmininkas nu
vyko į Lynn/Mass/piliecių klubo susirinkimą ir pašiprasė luidžiamas^kal- 
bęti. Po kalbos pirmininkas pareiškė, kad jie upsvarstysią ir pranešę, 
ae jie galės skirti, ką Lietuvos laisvinimo akcijai. Rytojaus.dieną pra
nešė, kad balsavimo kėliu nusprendę nieko neduoti, nors girdėti, kad tas 
klubas banko sąskaitoj .turįs 50-60000 dol. Tos rūšies klubų, turtingų 
bet nedosnių, pasitaiko ir daugiau.• 

•.J ", .Ateičiai _ ■
Ateičiai, labai aktualu bus .imtis akoijos^lietuvybei palaikyti tarp 

.. mūsų emigrąntų, lygiai aktualu suderinti ir išlaikyti vienybę tarp senuo
ju emigrantų ir naujai nukeliavusių. Ir vienu ir antru reikalu patys te
nykščiai lietuviai imąsi iniciatyvos^ Hew Yorko katalikų seimelis sudarė 
net komisiją lietuvybės palaikymui išstudijuoti! y

Balandžio pabaigoj ir gegužės pirmoj pusėj numatomas maršrutas itin 
tirštas. Beveik kasdien.prakalbos, jos baigsis gegužės 22 d. Paskui abu
du pirmininkai dar turės,svarbų pasitarįmą su min. Žadeikių, ALT ir kit. 
.svarbiom instancijom,. Grįžti numato birželio vidury./ELTA/

.... < "B E N D R A S R E -I -K A L A S"

.-■VLIK-o i r V T . Pirmininkai pakviesti 
'dalyvauti masiniame "Common Gause" m i-

■ ..tinge New Yorke
; Prieš dvejus metus buvo sukurta JAV piliečių organizacija Common 
Cause - "bendras reikalas", skelbianti "laisvės atgimimą". Suprasdama 
laisve tradicine, tikrąja prasme, toji organizacija neišvengiamai pateko 
į patų sūkurį .„kovos su sovietinių tautų ir žmogaus pavergimu. Common 
Gause dvejų metų sukakties minėjimas š.m. kovo men. sutapo su intensy
viais sovietų "taikos ofenzyvos" manevrais. Pries tą sovietų klastą Com
mon Cause pastatė, sūkį "Pirma laisvė, tik po to taika."

Spaudos konferencijoj, kurį rado plataus atgarsio didžiojoj JAV 
spaudoj, Common Cause pirmininkė Urs. Natalie Paine pareiškė /cit, 
is New. York Mirror" .1X1.14/: : ; . <

"Taika be laisv6s yra formule, kurią taikingom, karo išvargintom 
... '■ tautom visada siūlo diktatoriui,nuo senųjų barbarijos laikų įigi

Hitlerio ir Stalino... Amerikiečių tauta, painformuota ir ryztįnga, 
turi išaiškint i Kremliui, kad jos ’tradicinė taikos meile nereiškiu 

‘ noro išduoti savo principus"».................. >. - •

98



•W''7 '■

„ . 100
Mrs. Paine toliau pareiškė, jog /cit. ią "New York Herald Tribune" 
II1.1*4-/11 Common Cause sąjūdis tiki, kad žmogaus laisvė ir tikėjimas 

■ į Dieva yra neišskiriami, ir saukia visus amerikiečius susivienyti 
laisvei ginti. Mes nepralrisim nė_vienos progos atskleisti^sovietą 
diktatūrą visais aspektais kaip mu'są gadynės Antikristą, užsimojusį 
sunaikinti moralines, dvasines ir etines vertybes", 
Common Cause sąjūdžio žmonės pastebėjo, kad sovietu taikos ofenzy

va įvairiuose amerikiečiu sluoksniuose — moterių organizacijose, studen
tuose, intelektualą rateliuose, mažumą sambūriuose, net tarp dvasininku - 
randa daugiau atgarsio nei aplamai manoma. Kovodama su tuo išmoningų, 
bet lygiai ir pražūtingu amerikiečiu tautos migdymu Common Cause šiemet 
užsimojo verbuoti šabo narius tarp universitetą, kolidžii ’ir aukštėju mo
kyklą stūdentij ir užkirsti ,kelia komunistin s propogandos skverbimuisi 
į JAV mokslą. Savo vadovybėje Common Cause jau turi tokius žymius asme
nis kaip gen.mjr. Follet Bradley, gen. Itn. R.E.Eichelberger /JAV įll ar
mijos vadas Japonijoj/, buv. valstybės, pąsekiretorį Sumner Welles, žino
mą, publicj-sta Dorothy. Thompson; toliau, salinėj ėzuitU 1.1. R.I.Gannon ir 
E.A. Conway ten matom aukštą episkopais bažnyčios atstovę. Dr. S.M. Shoe
maker, žydu rabina Louis Mann...

.Atsakydamas į demoralizuojamąją komunizmo propaganda, Common Cause 
gegužės 5 d. New Yorke, Carnegie Hall, .saukia masinį mitingą., kuriame 
be amerikiečiu pakviesti dalyvauti ir žymiausi sovietą pavergtu tautij 
atstovai. Is lietuviu pakviesti VLIKo pirm. Mons. Krupavičius, VT pirm. 
Sidzikauskas, min. Žadeikis ir kone. Budrys. Is viso pakviesta IJ-kos 
Rytą ir Vidurio Europos tautu - 35OOOOOOO gyventoji; atstovai, pagrindinis 
kalbėtojas būsiąs viena tarptautinio garso asmenybė, kurios pavardė dar 
neuaekeibta. -Mitingo tikslas - "dramatižku būdu parodyti Amerika i' ir 
pasauliui solidarumą visą politiniu ir etniniy Ryty Europos grupią, susi
vienijusiu bendrai kovai pries komunizmą".• Rengėjai pasirūpino, kad mi
tingas :būtą pagarsintas per filmas, spaudą, radijo, televiziją; tokie 
mitingai vėliau bus surengti Bostone, Clevelande, Chicago,^Buffalo, Pitts- 
burghe, Los Angeles ir kitur, Prie mitingo pagarsinimo prižadėjo prisidė
ti "Voice of America" - JAV valstybės departamento globojama daugiakal
bė radijo pranešimą, tarnyba.

Common Cause nori, kad mitingas butą "visą pavergtąją taytą atsaky
mas į sovietą tironiją."Tasai troškimas atsispindi ir rezoliucijos> pro
jekte, kuris issiuntinėtas kviestiesiems Rytą ir Vidurio Europos tautu 
atstovams su prašymu pateikti savo pastabą; korektyvą bei pasiūlymą^, Pro
jektas skamba siai;p: / . , . *

"Kadangi didžiausia žmonijos istorijoj karine pergale pavirto aiškiu 
• politiniu laisvės pajėgą pralaimėjimu,*

Kadangi agresinis pasaulio komunizmas savo diktatūrine galią išple
čia vis toliau Europoj lr‘ Azijoj- ir skaldo pasaulį į tautas; kurios, 
•dar tebetari savo laisvą ii nepriklausomybę, ir tautas, gyvenančias, 
organizuotos pasaulio komunizmo mažumos vergijoj;
Kadangi komunizmo priespauda ir tironija priešinga kiekvienai reli
gijai ir pačioms pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvei, - dėl to 

•••• N u .t a .r i a m a, kad mes, čia susirinkę atstovauti 35OO9OOOO. gy
ventoją, vienodai kenčiančią komunizmo jungą, - atstovai šią tautą: 
albaną, bulgarą, cekoslovaką/žeką ir slovaką/, estą, jugoslavą/ser- 

. bą, kroatą ir slovėną/, latviu, lietuvią, lenką, rumuną ir vengrą, 
o "taip pat^ir prispaustą rusą^ gudą ir ūkrainiccią tautą - šiuo pa- 

.. sižudome išvien veikti :savo tautom‘’islaisvinti; savomis pastangomis 
isspręsti visus ginčus, kurio-gulėtą mus -skirti'; susilaikyti nuo kė- 

«.• .limo bet kokią ginčijamą tautiniu bei- politiniu klausimu kol įssi- 
. laisvinimus-nuo-bendro priešo nepasiektas, - ir šiuo'pat virt iriam sa

vo solidaruka bei tikslo bendrumą laisvės byloje;
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DP JUDĖJIMAS BRITŲ ZONOJ

/s K i e k dabar yra . T
1949 m. balana z "i o 1 d. Britų zonoje buvo 12.494 lietuviai: ' ‘
10.872 - Dg stovyklose, '■ '■ ,
1.622 - uz stovyklos ribų, su DP teisėmis

Be to tą diena, buvo I.O5O lietuvių tranzitinėse stovyklose - pake
liui į emigraciją. " ‘ ‘ ‘ y

Tuo pačiu metu britu zonoje buvo 164.192 tremtiniai, jų tarpe 25. 
417 latvių, 5*957 estai, 73’779 lenkai, Be to, 12.612 tremtiniu buvo . 
tranzitinėse stovyklose - paleliui į emigraciją. ■ •

■ 1 • • K i e £ ■ e m i g r a v o ,
1949 m. kovo mėn. is Britų zonos emigravo 261 lietuvis;
136 - į Australiją, - • “ ' ; 7 " .
■112 - į Kanadą, “ .

5 - į Braziliją,
•3 - į USA ■ ' ' • ’

. '2 - į Angliją, -
2 - į prancūziją.' :

Tą pat men.is britų zonos emigravo viso 3.992 tremtiniai, jų tarpe 
532 latviai, 133 estai. 2.296 lenkai.

Per pirmuosius 1949^m. mėn. is Britų zonos emigravo 93O lietuvių. ..
Per tą laikotarpį 1b Britų zonos emigravo viso; 11.322.‘tremtiniai-, 

jų tarpe 1.573 latviai, 378 estai, 6.194 lenkai.

K i e k . r e p a t r i a v o. ' • ,
1949 m. kovo mėų. is Britų zonos repatriavo 5 lietuviai..
Tą pat mėnesį is Britų zonos repatriavo viso 21 tremtinys, jų tar-’ 

pe 6 latviai, 1 estas. . v
Per-, pirmuosius 1949'm. tris mėnesius is Britų zonos repatriavo 10 

lietuvių. ■ ■
-Tuo pačiu laikotarpiu is Britų zonos repatriavo 321 tremtinys, jų 

tarpe 17 latviu, 1 estas, 200 lenkų.

.Kiek s. k r y n i .n g u o t a 
įkį Iki 1949 m. .kovo mėnesio IRO skryningo'komisijos Britų zonoje ap
klausinėj o 15.154 lietuvius, gyvenančius DP stovyklose; IRO globai pri.-’ 
imttinų rado 14.454 asmenis. Be to, apklausinėta 2.310 dLaisvai gyvenau-' 
Biu- lietuviu, jų tarpe IRO globai priimtinų rastą 1.599*

Viso skryningo komisijų apklausinėta 1’62.126. tremtiniai DP stovyklo
se, IRO globai priimtinų rasta 156.241. Laisvai gyvenančių'tremtinių 
apklausinėta 49".733> DP'teisės suteiktos’37.487 asmenims. Latvių apklau
sinėta 28.620 asmenų DP stovyklose ir 1.827 laisvai.gyvenantieji; IRO . 
globai priimtinų rasta 27.876 stovyklose, ir 1.42B laisvai, gyvenančių 
tarpe. Estų apklausinėta*6.069 DP stovyklose ii 748 - uz stovyklų ribų 
DP- teisės sutelktoa -7.098 asmenims./ELiA/ . . • :

T o 1'i a u-‘'-n u į a r i a m a, kad tą aukštąjį tikslo bendrumą 
. islaikysim ir po išsilaisvinimo ir sieksimo galutines- federacijos ".
tarp‘savąs ir su,;kitom laisvom tautom Atlanto ohartos ir Jungtinių
Tautų dvasioje.. /ELTA/ . ‘J '■
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IŠ L I E T V I y GYVENIMO ŠVEDIJOJE

L.D.Š. VBIKLA
L.D.š. g k y r i ų at stovų 'suvažiavimas įvy-l| 

ko sausio 16 d. Stockholm©. Bendrai sumažėjus lietuvių skaičiui Švedi—fe 
joje ir sis. suvažiavimas nepasižymėjo savo gausumu — dalyvavo atstovai® 
dviejų, skyrių. — Btockholmo ir Hallstahammaros /Lundo atstovai negalėjo™ 
atvykti del didelio atstumo ir kelionės brangumo/. Suvažiavimo eigoje 
kilo garta gyvų diskusijų del ateities veiklos, kurių pasėkoje suvažia
vimas is busimosios Centro Valdybos pageidavo nesekti įstatų raidės, o 

‘'atsižvelgiant i gyvenamo meto reikalavimus. Centro Valdybon iš
rinkta - plk.ltn. V. Blažys, J. Dcksnys, J. Pajaujis, B.Arūnas, Pr. Dū
da /kand.- V.Staneika, J.Lingis ir Pr. Lapė/, Revizijos Komisijcn,- ■ 
J.Lešoinskas, V.Gedminas, Ed.Meilus /kand.- P.laineris ir V.Vindašius/,.:JĮ 
Draugijos Garbes Teisman - 'Geis. įgh. Sadauskas, pik. O.Urbonas, inz. 1 
J. Kriaučiūnas /kand. - Br. Bkardziūtė ir J. Dankis/ •

Cent r.o V ų 1 d y b a savo sausio 21 U. posėdyje pareigo— 
mis pasiskirstė sekančiai: pirm^ - plk.ltn. V. Blažys, vicepirm. -J. 
Deksnys, sekret. -J.Pajaujis, ižd. - Pr. Dūda, narys Taut. Fond. reik.-4|, 
B. Arūnas. ų

Lietuvos pasiuntinys Skandinavijos valsty
bėms p* min. Vyt.^G ylys su- Ponia apleido Stockholm^ s. m. 
balandžio 1 d., išvykdamas į Kanadų. Paskutiniu metu p.Minister!s Šve
dijos lietuviams ypatingai uaug pagelbėjo emigracijos reikalais.

Oion.t r o Valdyba, vicepirm. - J. Deksniui^isvykus už-? 
Bienin,to taipgi netekus ir archyvinio darbininko, balandžio 22 d. per
sitvarkė. Valdybos sudėtin įėjo kandidatai - Vyt. Stanciką ir Pr. Lapė 
/antrasis kandidatas - J.Lingis, dėl tarnybos priverstas gyventi provin 
cijoje,valdybej e‘dirbti neturi galimybių/. Papildytoji Valdyba parei
gomis pasiskirstė: pirm.- Vyt. Stanciką, vicepirm. - Pr. Lapė, sekr.- 
J. pajaujis, ižd. - Pr. Dūda, narys Taut. Fondo reikalams - B. Arūnas, . 
vald. narys ir archyvinis darbininkas lietuvių reikalams — pik. ltn. 
V. Blažys.

VASARIO 16-TOJI STOCKHOLME , ..
Vasario šešioliktoji Stockholme buvo atšvęsta vasario 20 d^ Paminėjimas 
buvo kuklus, bet įspūdingas, L pamaldas S:ta Eugenia bažnyčioje.susirik 
ko,didelis lietuvių būrelis įiek iš Stockholm©, tiek iš apylinkių. į 
bažnyčių atėjo ir nemaža svečių. Šia matės ir didysis lietuvių priede
lis ir nenuilstamas Pabaltijo reikalų gynėjas prof. įiirgcl Herman, buv. 
Lietuvos generalinis konsulas Švedijoje Haįlbcrg su seimą, dr. Kari 
Hildebrand, laisvosios Lenkijos ministeris Sokolnickis4 Latvijos ir 
Estijos buvę valstybių reprezentantai bei tų tautų pabėgėlių organiza
cijų atstovai. Pamaldas atlaikė ir pamokslų pasakė Įjjyedijos katalikų 
vyskupas dr. Johannes Mūllcr. Vyskupas savo nuoširdžiame pamoksle paly
gino lietuvių kančias, jų'skausmų ir liūdesį eu Izraelio kančiomis, ka
da jie verkė^prie Babelio krantų. Ragino nopamestį, vilties, melstis ir 
prasyti Aukščiausio ištvermės kančioms pernešti.•'avo pamoksle vysku
pas stabtelėjo ir prie.-Bažnyčioj per.sekiojimo Lietuvoje, cituodamas ita 
lų spaudos pranešimus, gautus is Vatikano, kuriam ta visų autentiškų 
medžiagų atnešu specialūs pasiuntiniai tiesiog iš Lietuvos, jų buvę 
šeši, bet savo tikslų tepasiekė tik du, kiti žuvo savo patikėtose pa
reigose. šių pamokslo dalį svečiai išklausė didžiai susikaupę, o pats 
vyskupas, apie tai pasakodamas, taip pat susijaudino.

Tuoj po pamaldų tos pačios bažnyčios parapijos salėje vyko trum
pas minėjimas, į kurį šiemet tebuvo kviesti tik lietuviai. Besiren-
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kant į sale, kiekvienas dalyvis buvo papuoštas tautiniu spalvą kokardė
le, uz kurių surinktos aukos buvo skiriamos Tautos Fonciui.

Minėjimų atidarė Lietuviu Draugijos Švedijoje pirmininkas pik. V. 
Blažys. Savo trumpame žodyje, primindamas pirmųsias aukas Lietuvos laie 
vės kovose įr tuos naujus didvyrius, kurie dabar krito ir krenta, kovo
dami su krašto pavergėjais, pirmininkas paprašė pagerbti juos tyliu
susikaupimu.

Po pirmininko žodžio kalbėjo Lietuvos ministeris Skandinavijai p. 
Vytautas Gylys. Pries pradėdamas savo kalbų, ministeris perskaitė VLIKo 
atsišaukimu visiems lietuviams šiemetinės vasario 16-tosios proga. At
sišaukimu perskaičius, buvo sugiedotas tautos himnas. Savo kalboje mi
nisteris trumpai suminėjo bolševizmo ekspancija ir vakaru demokratijų 
padaryta^ nuolaidas Sovietu Sąjungai. Po to sek.ė p.J.Deksnio paskaita 
apie bolševizmo tikslus ir metodus bei priemones tiems tikslams atsiek-

Oficialiai daliai pasibaigus, visi minėjimo dalyviai susirinko ka
vutei su skanumynais, pačių vietiniu lietubių ponių ir paneliu pagamin
tais. /K.R-is/

BALTU HŲMANISTINĖS DRAUGIJOS METINIS SUSIRINKIMAS
. Jungtines estų, latviu ir lietuviu organizacijos -Baltų Humanis

tines Draugijos /Baltiška Humsnistiska Fbrbundet/ metų ataskaitinis su
sirinkimas įvyko balandžio 6 d. Stockholme. Susirinkime šalia pabaltie- 
cių atstovu dalyvavo ir Draugijos garbės nariai - past. A. V. Weger 
su ponia ir prof.'Birgel Nerman.

’ Draugija 1943 veiklos metais Vokietijoj ir Austrijoj esanc'ių pa- 
baltiecių tremtinių šelpimui surinko pinigais Kr. 93.796:66 ir vertybė
mis Kr. HO.I67:- :

„ Propogandos srityje Draugijos veikla reiškias per anglų kalba lei
džiamų žurnalų "The Baltic Review"/neperiodinis/ ir jo pavaitinį prie
dų/ spauda rotatorium/ "Newsletter from behind the iron curtain".

Draugijos valdybon 19^9 metams^nuo lietuvių išrinkta: pik. 0. Ur
bonas, lėkt. Juoz« Lingio ir dr. inz. K. Kraujelis.

PROF. Si’ CURMAN1UI'SUKAKO, 70 UE^Ų.
„ S. m. balandžio 29 d. Lietuvių —Švedų Draugijos pirmininkui ir di

džiam Lietuvos prieteliui prof. Sigurd Ourman sukako 70 metų amžiaus. 
Gerbiamas jubiliantas yra vienas tafp tų švedų, kurių nuoširdžių sim
patijų lietuvių ir bendrai pabaltiecių tautoms neatšaldė paskutiniai
siais metais vykusieji formalieji pasikeitimai.

Sukakties proga Lietuvių Draugija Švedijoje kartu su ^itomis^pa- 
baltiecių organizacijomis Profesoriui įteikė meniskų Pabalcio kraštų 
vaizdų albomų.

PIRMASIS LIETUVIŲ DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE NARYS‘RŠMŠJAS ■
Lietuvių Draugijos Švedijoje Centro Valdyba, pasiremdama Draugi

jos įstatais, kovo 10 d. posėdyje nutarė Draugijos nuolatiniu nariu 
rėmėju laikyti dr. ph. S. Gardeli, kuris per valdybos pirmininkų paau
kojo Draugijos reikalams Kr. 200:- . Apie įai gcrb. daktaras painfor
muotas kartu su padėka atskiru Valdybos rastu.
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„ . . SVETIMIEJI__APIS MŪS

J/V Kongreso narių- pareiškimai VASARIO 16 
proga.- '•

Kalbos JAV Senate. . , . .
Massachusetts senatorius HENRY'CABOT LODGE ir respubliko 

nes,Senato užsienių teikalų' komisijos'narys,1^4įm.vasario 17d.Senate ua- 
sake šią. kalbą: ‘

1 "Pone Pirmininke,lygiai prieš.metus aš kalbėjau Senate 
Lietuvos Nepriklausomybės. 30 metų proga'. Tada aš su giliu liūdesiu primi
niau nelaiminguosius įvykius,tą tautą privedusius prie visiško pranykimo 
anapus nepajudinamos geležinės uždangos. Aš pareiškiau tvirta viltį,kad 
jau nebepertoliausiaį toji.diena,kada lietuvių tautai užtekės pal aimin- 
ge laisvės saulė .-Aš- taip pat pareiškiau savo susirūpinimą,kad Jungtinės 
valstybės užsimerkiančios padėčiai,vyraujančioje toie nėraimingoje šale
lėje. v • '

Praėjo metai,ir vakar buvo 31-mosios metinės nuo lietuviu 
tautos nepriklausomybės paskelbimo Vilniuje 1^13 metais vasario 16d.Ir ‘ 
vis dar maža pagrindo džiaugtis ir švęsti.Mūsų taurieji lietuvių kilmės 
amerikiečiai,kurių daugelis kovojo II-jame, pasaulio' kare dėl asmens ver
tybės ir laisvės išlaikymo,visiškai pagrįstai gali laukti iš JAV vyriau
sybės paramos ir padrasinimo.Jie žino,kad Lietuvoje vyrams ir, moterims ’ 
atiimtos pilietinės teisės, spaudos,kalbos- ir . susirinkimo laisvė, teisė 
pareikšti savo valią laisvuose rinkimuose ir teisėgarbinti Dievą pagal 
savo-religinius įsitikinimas.Jie geriau nei aš gali papasakoti Jums°ąpie 
masines deportacijas,suėmimas,greitus pasmerkimus ir teroro viešpatavi- 

' b. ' ’ ‘ \
Šie ir kiti pranešti neįtikimo brutalumo aktai taip per- 

smogia,jog vien stebėjimas iš šalies ir ' at sisakymas pripažinti nepateisi
namą Lietuvos bei'kitų Baltijos kraštų prijungimą atrodo visai nepakan- 
kamas.kan atrodo,kad mes turime daryti daugiau.Mes privalome išnaudoti 
visas galimas ir mūsų turimas priemones padėti tai narsiai mažai tautai 
užimti jai priklausomą vietą tarp laisvų ir taiką branginančių pasau
lio t autų • • : .

Tatai pareikalaus drąsos,kantrybės ir išminties.Visiems 
amerikiečiams,kuriuos-draugystės ar šeimos ryšiai sieja su lietuvių t'au- 
ta,leiskite man pareikšti gilią, viltį, kad bus rastas būdas grąžinti šiai 
tautai jos užsitarnautą laisvę ir gerove.Tebūnie Lietuvos Nepriklausomy
bės diena tikro džiaugsmo Šventė'.". •••■ ’• ■■ . .

• ■ Tuoj au.’po- senator i aus Lodge- k aibė jo Senato daugumos lyde
ris, Illinois senatorius SCOTT '.J.LUCAS/demokretas/:

"Pone Pirmininke,aš noriu priminti Senatui,kad vakar,va
sario 16d.,buvo 31 metų sukaktis nuo tos dienos,kada buvo paskelbta vie
nos iš laisvą branginančių pasaulio tautų-Lietuvos-riepriklausomybė.

■ ' •v- l&sų š'al į ir* Lietuvą sieja bendri 1 bisvė-s . idealo ryšiai. 
Daug tūkstančių mūsų šauniausių p.įįiečiųyra kilę iš lietuvių,atvykusių 
į JAV- iš savo senosios tėvynės prie Baįtijpsl . . '

. įvairių, musų -krašto dalių miestuose, lietuvių kilmes ame
rikiečiai buvo susirinką pietų ir .-mėsinių mitingų atšvęsti Lietuvos Ne
priklausomybės dieną.Kadangi Lietuva nuo 1^40 metų birželio mėli.yra so
vietų armijos okupuota,žmonės ten negali dalyvauti viešose demonstracijo
se.Už juos turi švęsti jų draugai ir sąjungininkai leimingesniuose kraš
tuose.
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kūaųvyriaugybė yra atsisakiusi pripažinti Lietuvos užkariavimą,įvyk

dytą Rusijos ginkluotų pajėgų.Tokio užkariavimo mes niekada nepripa- 
žinsime teisė tu. Rusų diplomatiniai atstovai yra pakartotinai prieš tai 
protestavę- sovietų vyriausybei.

Amerikiečių tauta yra įsitikinusi,kad viso pasaulio civiliza 
Gija remiasi proto,teisingumo ir įstatymo vykdymo.Didelės tautos pries 
pauda mažai tautai griauna pačius tarptautinių santykių pagrindus.

Sovietų okupacijos metu lietuvių tauta nemetė kovos savo 
netektoms teisėms atgauti.Šimtai kovos dėl laisvės vadų deportuoti i 
Sibirą.Kiti suimti ir sunaikint i.Daugelis.išsiųst a į Rusijos kalėjimus, 
dėl to,kad nenusilenkė savo raudoniesiams valdovams?

Lietuvių tautai priklauso mūsų užuojautos ir draugiškumo jaus
mai.Esame tikri,kad jų narsi kova bus atliginta.Žinom,kad laisvės jėgos 
ilgame žmonijos žygyje visada nugali tironijos-ir teroro galybę."

Ižarylando senatorius HERBERT 0 ’CONOR/demokietas/
"Pone Pirmininke,aš prašau vieningai sutikti,kad "Congress

ional Record" būtų paskelbtas pareiškimas,mano parengtas Lietuvos Res
publikos įkūrimo JI metų sukakties proga'.'/Niekam nesiprlesinant Šis 
pareiškimas įsakyta išspausdinti "Record"/

"Visi lietuviško gimimo ar kilmės patrijotai visame pasaulyje 
užsitarnauja,kad šios 31 metų Lietuvos Respublikos įkūrimo sukakties" 
proga Jungtinių Valstybių tauta jos iš širdies pasveikintų.mūsų pačių 
didžiųjų šalį sukūrė mūsų koloninių bočių pasiryžimas išsivaduoti nuo’ 
priespaudos ir sukurti tėvynę,kur vyrautų laisvė.Tam savo širdies troš- ■ 
kimui realizuoti mūsų bočiai buvo pasiryžę kovoti ir,jei reikės,mirti.

Kam ryžosi ir dėl ko kentėjo mūsų bočiai,tam ryžosi ir šau
ni lietuvių tauta ir dėl to kentėjo ne kelius metus,bet šimtmečius.Ji 
išgėrė ligi dugno karčią nevilties ir kančių taurę,,kokios amerikiečių 
tauta nėra nė ragavusi ir,Dieve duok,niekada neragaus.

Tačiau šiandieninių tamsybių glūdumoje kiekvienas lietuvis 
ar lietuviškos kilmės žmogus gali didžiuodamasis prisiminti Lietuvos 
galybę, viduriniais amžiais,kad ji,XIV ir XV amžiuje Vytauto valdoma, 
buvo pirmaujanti visos Euruopos valstybė.Jie taip pat gali guostis di
dingais laimėjimais kartos,gyvenusios po pirmo pasaulinio karo ir lyl8 
metais vasario 16 dieną paskelbusios laisvą ir nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

Ne viena pasaulio tauta nėra niekada taip įtikinamai į ro
džius savo sugebėjimo sėkmingai valdytis kaip lietuvių t auta, prieš 31 
mietus atgavusi laisvę. Jiems tai pasisekė,nors daug nuniokojo- pirmasis 
pasaulinis karas,o carų laikais ištisų kartų būvyje buvo plėšiami kraš
to ištekliai. Prieš tai kelius šimtmečius veik neturėję, progos mokytis 
bei praktikuoti valdymo meno,lietuviai per trumpą laiką tarp abiejų 
pasaulinių karų vis del to sugebėjo savo jauną respubliką pastatyti 
kaip stabilingą ir šviesų tautų bendruomenės narį.

Nė vienas lietuvis ar jų draugas neturi pagrindo save kalt in
ti,kad prasidėjus antrajam pasauliniu! karui Lietuva neteko laisvės.- 
Pirmiausia rusų gaujų užplūsta ir nusiaubt a,po to hitlerinių nacių už
pulta,paversta naujos administracinės Ostlando srities dalimi ir kie
tai valdyta trejus metus,nelaimingo ji lietuvių t aut a,kaip ir kitos 
Baltijos tautos,susilaukė dar nykesnės klaikumos IJ44 metais,kad rusai 
lyg potvynio banga dar sykį siūbtelėjo viską šluodama per jų mielą tė
vynę.
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Nereikia nė minėti tų baisybių,kurias Lietuva išgyveno prie 
komunistų ir nacių,Pakaks pasakyti,kad budeliams niekada netrūko aukų, 
darbo stovyklos gyventojus rijo neprisotinamai,o Sibiro platybės tapo 
klaikių kalėjimu šimtams tūkstančių išsiųstų mirti ar kevsti skurdą,kur 
kas baisesni negu pati mirtis.

Su džiaugsmu 1^20 metais sutikusi Maskvos sut artų, 1 ie tuvių 
tauta nugrimzdo neviltin,kai toji sutartis buvo taip akiplėšiškai ir 
pilnutinai sulaužyta. Toj atmintinoj 1320 metų sutartyje Maskva sutiko 
be jokių rezervų pripažinti Lietuvos valstybės nepriklausomybe ir’ vi
siems laikams atsižadėti visų suverenumo teisių,kada nors turėtų Lie
tuvos atžvilgių.

Siandien,kada Rusijos Lietuva yra pavergta ir paversta XIV 
Sovietų Są-gos respublika,Lietuva gali bent guostis,kad didžioji mūsų 
tauta nuosakiai atsisako pripažinti neteisėtą Rusijos aktą-Lietuvos 
nepriklausomybės sunaikinimą,Mūsų vyriausybė nėra pripažinusi Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių įjungimo ų Sovietų Sąjungą ir tebepripažųst a 
diplomatinius tų kraštų atstovus JAV.Amerikos poziciją anuomet Įsakmiai 
pareiškė valstybės sekretoriaus pareigas ėjus p.Summer Welles,kuris ta
rė,kad JAV tauta priešinga plėšikiniams veiksmams,vistiek kas juos bū
tų padaręs,lygiai kaip ji priešinga bent kokiam kišimuisi kad ir kažin 
kaip galingos valstybės i vidaus reikalus bent kurios kitos valstybės, 
nors ši būtu ir labai silpna.

Tai,ką oficialus šio krašto atstovas pasakė I94O metais, tebė
ra tikra ir šianden.Galima būti tikriems,kad toksai mūsų Šalies prin
cipas liks ligi.pat to meto,kad Dievas duos Lietuvai atgauti savo taip 
branginamą nepriklausomybą.Kaip Jungtinių Valstybių tauta užjautė Lie
tuva jos suspaudimo metu,kaip ji su nuoširdžiu dėmesiu stebėjo jos sa
varankaus valdymosi paž angą,t aip šiandien visi geros valios žmonės Ame
rikos žmonės užjaučia kanči as,kenčiamas Lietuvoje ir Azijos Rusijoje, 
kur ištremta daug tūkstančių lietuvių.

Kartu su šia nelaiminga tauta mes meldžiame Aukščiausiųjų 
Dievą,kad sunki skausmo ir vergijos našta,užkrauta ant jos pečių,ne- 
pertoliausioje ateityje būtų nuimta,idant vėl galėtumėm pasveikinti Lie
tuva kaip laisvą pasaulio tautą ir padėti tai rimtai,dievobaimingai 
tautai atgimti.

Manoji Marylando valstybė daug skolinga saviems lietuvių gi
mimo ir kilmės gyventojams už jų darbštumą ir sugebėjimus.Mes kartu su 
jais puoselėjam nenuramdomų Lietuvos laisvės dvasią,nūn laikinai iš
tremtą iš jų tėvynės.Kartu su jais mes tikim ir laukiem tos dienos,kada 
Lietuvos nepriklausomybė vėl taps tikrove ir kada vasario 16-toji,Lie
tuvos Respublikos diena,sušvis skaidriu gibintu-džiugiu simboliu visam 
pasauliui,skelbiančiu,kad jeigu tauta bent kuria kaina pasiryžta tesu
tikti vien su visiška laisve ir nepriklausomybe,teisingas ir dosnus Die
vas neatsakys jai tų kilnių jos troškimų įkūnijimo.

Kalbos JAV atstovu rūmuose

• A t st.JOSEPH-W.MARTIN/respublikonas-Massachusett s/,mažumos ly
deris: - - .

"Pone Pirmininke-, lygiai prieš 31 metus šaunioji lietuvių tau
ta priėmė Vilniuje savo Nepriklausomybės Deklaracija.

Lietuvių kilmės amerikiečiai šiandien mini šią sukaktu.Jie 
dėkoja savo naujai tėvynei už nepripažinimą Lietuvos ir jos abiejų ma
ži^ kaimynų-Latvijos ir Estijos-prĮjungimo prie Sovietų Są-gos.

Savo ruožtu amerikiečiai,kurios rasinės-kilmės jie bebūtų, 
visi amerikiečiai brangina laisvą ir gerbia laisvų žmonių vertybą ir
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ir nepr iki suso mamą, gali džiaugtis,ked karžygiški tų mažų Baltijos val
stybių, vyrai ir moterys visais galimais būdais priešinasi prispaudėjai, 

. Narsioji lietuvių tauta ryžtingai taria,kad ji nebus pavergta 
Ji pasiryžusi vėl tapti laisva.Kol joje liepsnoja laisvės dvasia,ji 
nebus užkariauta.

Didžioji tamsa nusileidusi anapus klaikios geležinės uždan
gos,nebus amžina.Tragingas diktatūros pamintų tautų likimas tolydžio 
kelia iš miego visą pasaulį.

Komunizmas teį manomas vykdyti ir valdyti tiktai kruvinais 
tironijos ginklais.Jisai grumiasi su laisvų žmonių troškimais.Jis yra 
kelias i žmonių pavergimą,iš kur atgal nebegrįžtama.

Tie,kurie kaip lietuviai ir kitos Baltijos tautos priešinasi 
bedievinio pasaulinio komunizmo veršimuisi,kovoja gerą visų žmonių 
laisvės kovą.Toji laisvė tebus visiems užtikrinta,kai Lietuva ir visos 
taurosios šalys,dabar Kremliaus valdomos,atgaus visas savo teises ir 
privilegijas laisvų tautų šeimoje."

Illinois ats.lDOLE J. S/B/.TH/demokr at as/
"Ponas Pirmininke,aš visus prašau minėtą mane paklausti ir 

nutarti,kad šios mano pastabos būtų paskelbtos.
Pone Pirmininke,šiandien 3^~ji metinė sukaktis Lietuvos Ne

priklausomybės paskelbimo, įvykusio Vilniuje 1'918 metais vasario mėn. 
16 dieną.Lietuvių kilmės amerikiečiai šią dieną švenčia visose J/V,ren
gdami atatinkamas ceremonijas padėkoti tai didžiai šaliai,kad ji ne
pripažino Lietuvos ir abiejų jos gerų baltiškų kaimynų-Latvijos ir 
Estijos-prijungimo prie Sovietų Są-gos.Šiandien Lietuva yta geležinės 
uždangos atskirta ir jos Žmonės miršta už savo tikėjimą į Dievą ir lais
ve,. Karžygiška rezistencija vykdo tautos valai,ginklu kovodama gu pris
paudėju ir pavergimo kėslais.

Man tikrai malonu prisimint i, kad 1^2? metais J/.V pripažino 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybą,Lietuvos,kurios gyventojai paro
de pasauliui sugebą ir užsitarnaują savarankiai valdytis.

Nereikia nė sakyti,kaip didžiai aš apgailestauja,kad šiuo i 
metu lietuvių tautai paneigta laisvė,kurios aš asmeniškai 1922 metais 
reikalavau ir kurią sklebiau.

Su didele viltimi karštai meldžiuos,kad nepertoliausioje atei
tyje Lietuva vėl būtų atvaduota kartu su kitomis nelaimingomis Euruopos 
tautomis".

Indiana atst.R/.Y J.MZDDEN/demokratas/
"Pone pirmininke,lietuviai visoje Amerikoje šiandien su nuo

širdžiu dėkingumu prįsimena,Kad JZV nepripažįsta rusiškojo lietuvių 
tautos pasisavinimo.

Lietuva šimtmečiais kovojo del nepriklausomybės ir savarankaus 
valdymosi-dėl pilietinių laisvių ir tikėjimo laisvės.Si kova nesiliaus 
visų lojalių lietuvių širdyse ir mintyse,kad ir koks galingas ir dide
lis yra prispaudėjas.Laisvą negalima visiems laikams atimti iš tautos 
kuri šimtmečiais atsisekė pasiduoti tikėjimo prispaudimui be vergijai.

Didi lietuvių tauta kovoja kiekvieną valandą per įvairias 
organizacijas,pogrindy ir kitur,ir galų gsle jei bus atlygintu per
gale bei laisve jos krašte.

Lietuva yra tragiška sovietų agrdsijos auka.Žmonėms atimtos 
nuosavybės teisės,žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės.Daugiau nei 
pusė milijono Lietuvos žmonių išžudyta bei išgabenta iš tėvynės.

Prieš tą tautą padarytas nusikaltimus pasmerkė Jungtinės Val
stybės ir kitos demokratinės šalys,kurios t ebepripažįs t a nepriklausomą
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ir jos legaliuosius atstovus.

Lietuviai,kur jie bebūtų, nuoširdžiai trokšta,kad. mūsų didžio
ji salis ir visos laisvosios demokratines pasaulio tautos ir toliau ' 
laikytus teisės bei teisingumo principų ir kad jos'toliau kovotų'dėl 
lietuvių tautos suvereninių teisių bei savarankaus-v aldymosi ■

Aš noriu nuoširdžiai pasveikinti narsiąją lietuvių*tauta ve
dančią laisvės kovą,kad atstatytų savo nepriklausomybe ir numestų^’ 
žiauriojo tirono pančius. • <■ . n . .

Aš žinau,kad mūsų President as, Kongresas, Valstybės Departamen
tas ir visos mūsų didžiosios Respublikos jėgos ateityje išsirikiuos pa
dėti lietuvių tautai toje jos kovoje dėl teisybės'.'

- New—Yorko atst.JOHN-J.ROONEY/demokratas/
.< • "Pone Pirmininke,aš pasinaudosiu man skirtu laiku pareikšti '

savo mintis Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo JI metų sukakties pro
ga. Aš didžiuojuos,ked mųsų tauta atsisekė pripažinti Lietuvos ir abie
jų jos baltiškų kaimynų-Latvijos ir Estijos-prijungimą prie Rusijos.Aš 
nuoširdžiai meldžiuos,kad inesir toliau taip laikytumės šiuo klausimu 
ligi tos dienos,kada Lietuva ir kitos. Baltijos valstybės pasidarys lai- 

■ svos ir nepriklausomos.
Nėra i nūsų krantus iškopė; šaunesnių piliečių už tuos,kurie 

atvyko iš Lietuvos. Šiandien,kada. t;ie lifetuvįško gimimo bei kilmės ame
rikiečiai visame.mūsų krašte švenčia nepriklausomybės paskelbimą,^vy
kusi Vilniuje,Lietuvoje,1918' metais Vasario 16d.,jie. savo širdyse nuo-' 
širdžiai dėkoja mūsų vyriausybei už atsisakymą pripažinti -Maskvoje iš
miklintus gangsterius ir galvap joviirs, užėmusius jų mylimą šąlą.

Lietuva,tikiu,tik laikinai geležinės uždangos atskirt a.Dėl 
barbariško komunistų elgesio žuvo tūkstančiai žmonių,atkakliai gynusių 
savo religinius įsitikinimus, tikėjimą ą Dievą ir tenisą i laisve. . •

Kad ir be perstojo persekiojami ir neaprašomai žeminami,tie 
turėjo stiprybės ir narsos toliau kovoti bei priešintis pris

paudė j ams-Maskv o s tarnams.- - . v •
Mūsų bočiai mūsų laisvą ir laisvą branginančią..šel^ pagrinde ' 

Aukščiausios Esybės buvimo pripažinimu. Esu t ikras, kad musų šalies, .gy
vento ius kurio tikėjimo jie bebūtų', šiandien ligi širdies f elnių nuliu-' 
d in s Lietuvos n ei a ime .Esu tikros,kad-, jie kartu su m ani^.i, pasmerks ko
munistinius Sovietų Sąjungos t ir onus,kur ie grasinimu ir jėgą pavergė 
Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes."

Be čia pacituotų kalbėtojų kalbas dar pasakė :M?s. EDIT NOUR- 
SE/respublikonė/Massachusetts- atstove , DANIEL J.i- L0Di)/ae-.okr at es/Penn
sylvania atst,,MORTON GORSKI/dempkr at as/Illinois atst.,KĖNIMlu-B.KEA— . 
TlWrespnblikones/ »ew-Yorko ftst. ;
ats PETER ?« RODlNO/demokr at as/ New-Jersey atst. ,riDWA;RD A,GARMATZ/de 

atst. "ir JOHN-F KENNEDY/donokrat as/ Massachusetts atstovas.Visa eile, 
senatorių atsiuntė raštą savo nuoširdžius linkėjimus Nepn-.kle’uspmybės 31-jų metinių proga Lietuvių Informacijos centrui. .. .

žmonės

'ELTOS PASTABA'
' 'JAV Kongreso nerių pareiškimam Vasario 16-toslos Pr.?3p , 

aingoi įvertinti atmihtina,ked tokie' iškilmingom■ progom uarom.i pereis- U žfyu Seiki vre: taktinis-stsilieptefs. i, 
bėi’nuofeįkas.Dė1 to juose.gąusiau/kurtuazinių frazių ir oiitų senti 

mehtų';nėi realaus ■ politifiio- t&rinio . • • - •
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Bet ir politinė jj ų reikšmė anaiptol nepanei 
gtina.Vasario 16-tosios proga kongresmonai iš naujo priminė Lietuvos 
okupacijos nusikaltimą,pavaizdavo krašto ir tautos teriojimų,iškėlė 
karžygišką lietuvių resistencijų.Tas jų žodis pasiekė netik vjų kole
gas kongrese,bet/per "Congressional Record/ ir platesnius politinius 
sluoksnius, bei spaudą, o per jų Amerikos visuomenę,Gyvo atgarsio Kon
grese susilaukė ir politiškai įžvalūs mūsų konsulų p.Budrio ir p. 
Daužvardžio pareiškimai.Tokiu būdu /meriko s lietuviai musų tėvynės 
bylai tolydžio palenkia ir platesnę JZV visuomenų ir,ats.MARTIN žo
džiais,net viso pasaulio opinijų.Tai didžiulis kapitalas Lietuvos by
lai ateičiai.

Tiesiogine, aktualiąją politine^ reikšmų bandome įžiūrėti, pa
lygindami šių metų kongresmenų pareiškimus su pernykšč iais. Ir pernai 
girdėjome nuoširdžių,tiesiog jaudinančių sentimentų.Bet šimet jau nu- 
klausėm ir realesnių motyvų.Daugiau nei vienas kongresmenas įsakmiai 
pabrėžė,jog Lietuvos aneksijos nepakanka nepripažinti,jog jau labai 
ir labai laikas daryti ką-nors daugiau.Kongreso kalbos išduoda jau ne 
bevien užuojautų kankinamai Lietuvai,bet ir gražiai pažengusį realist! 
nį suvokimų,kad ilgiau tokių,padėtį Rytų Europoje vargiai begalima 
pakeisti be katastrofinio pavojaus pačiai .Amerikai ir visam laisvajam 
pasauliui.

Už to džiugiai pažengusio suvokimo,jaučiame,priemonių pasi
rinkimas dartebbbrųsta.j'ts.Fenton kalba apie "taikias priemones" tau
tų laisvei už tikrint i,at st. Lane atrodo tikįs,kad"spaudimas iš vidaus 
ir iš oro" atpalaiduos sovietinės diktatūros varžtus pavergtom tau
tomis. Its . Gorskis siūlo patiekti sovietam konkrečius reikalavimus,ats. 
Keating reikalauja patikrinti sovietų genocidinių nusikaltimų faktus. 
Kiti atstovai mini "kokįnors" būdą Lietuvos ir kitų pavergtų tautų 
laisvei gražinti...

Jį,tą būdų,apspręs geležinė tarptautinės raidos logika,kaip 
ji lėmė tolydinį Kongreso nuotaikų kitėjimą.Šiuo metu gi galim tarti, 
kad visuotinio sprendimo metui atėjus JŽV Kongresui Lietuvos bylos duo
menis bus aiškūs.O Amerikos lietuviam teks dvigubo nuopelno garbė: 
jie bus neikainuoj amai pasitarnnbų ir savo tėvų žemės laisvei,ir /me
tikai,kurioj politikam jie sumaniai padeda laiku suvokti didįjį pavo
jų,Ne tuščiai tūlas kongresmenas juos kvalifikavo kaip šauniausius 
JAV piliečius.-

__°0o
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