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28-JĄ SUKAKTĮ MININT

Čįmet vasario 16 sueina 28 metai nuo tos dienos, kai lietuvių tau
ta, atsipalaidavusi iš svetimųjų vergijos, paskelbė pasauliui savo nepa
lenkiamą valią gyventi savitu nepriklausomu gyvenimu. Tie, kurie prieš 
28 metus yra dirbę šiam didžiajam tautos tikslui atsiekti ir kurie lai
mingai pergyveno antrojo pasaulinio karo audras, šiandien gali pasakyti, ’ 
kiek pastangų reikėjo tuomet padėti, kiek reikėjo nugalėti kliūčių, kol 
pagaliau vasario 16 aktas išvydo pasaulį. Bet tie mūsų tautos sūnūs ir 
dukterys, kurių pasišventimu prieš 28 metus buvo atstatyta nepriklauso
ma Lietuvos valstybė, gerai žinojo, ką reiškia tautai laisvė. Jie žinojo, 
kad tik laisvė gali duoti lietuvių tautai reikiamas sąlygas tarpti, kad 
tik laisvėje yra įmanomas jos dvasinis ir medžiaginis augimas. Dėl to jie 
nesigailėjo nei gausių aukų, nei didžių pastangų Lietuvos laisvei atkur
ti. Juk niekas pašalinis tautai laisvės neduos, jeigu pati tauta tos lais
vės neišsikovos. Visa istorija, galima sakyti, yra ne kas kita, kaip ko
va už laisvę. Mažesnės, silpnesnės tautos kovoja už laisvę gyventi, dide
lės, stiprios tautos siekia laisvės savo jėga disponuoti. Tai ir mūsų 
laisvės kovotojai to neišleido iš akių. 1918 vasario 16 Lietuvos Valsty
bės Taryba paskelbė nepriklausomybę. Bet kiek dar pastangų, kiek kovos 
reikėjo tai nepriklausomybei apginti! Lietuvių tauta neturėjo savo vals
tybinio aparato, neturėjo tuomet nė prityrimo tokiam aparatui sudaryti, 
o čia sunkios karo ir ilgos okupacijos pasekmės, kraštas nualintas, gy
ventojai išblaškyti, o įvairūs išoriniai priešai siekė pasinaudoti pro
ga ir uždėti Lietuvai savo leteną. Jeigu visos šitos sunkenybės buvo nu
galėtos, ir lietuvių tauta netrukus buvo pripažinta pilnateisiu kultūrin
gų tautų šeimos nariu, tai pašaliniams tai galėjo atrodyti stebuklu, ku
riuo ne visi mokėjo iš karto tikėti. Mūsų nepriklausomybės de jure pri
pažinimas iš kai kurių kraštų, kaip žinome, buvo sulauktas tik po kele- , 
tos metų. Tiems kraštams atrodė neįtikėtina, kad tokiomis sunkiomis są- ; 
lygomis atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė gali išsilaikyti. Tačiau | 
kas svetimiems atrodė stebuklu, mums lietuviams buvo logiška gyvenimo bū-į; 
tinybė. Mes jautėme, kad turime pasinaudoti carų_Rusijos žlugimu, kad iš-: 
sivaduotume iš šimtametės vergijos, smaugusios mūsų šalį. Juk kur ta ver
gija būtų mūsų tauta nuvedusi, jeigu nebūtų padarytas galas carų imperia
lizmui? Nieko kraštui neduodama, carų Rusija siekė iš Lietuvos viską iš
čiulpti. Čia dar XX amžiaus pradžioje ūkininkai arė medinėmis savo dar
bo žagrėmis, laikėsi trilaukio javų ūkio, skaityti ir rašyti mokėsi na
mie, nes rusų valdžios mokyklos buvo tik kai kuriuose miestuose ir tik 
rusinimo tikslams. Keliais per kaimus galima buvo pravažiuoti tik žie
mos metu ir vidurvasarį, o rudenį ir pavasarį jie buvo neišbrendami. Ge
ležinkeliai ir plentai, jei ir buvo kur išvedami, tai tik strateginiais 
sumetimais. Visoks kultūrinis gyvenimas buvo slopinamas. Buvo uždrausta 
net spauda, nes caro valdžia manė, kad tuo^būdu bus galima^greičiau lie
tuvius surusinti. Kaimo moterėlės buvo verčiamos melstis iš maldaknygių^ 
rusų raidėmis. Prieš šias žiaurias rusinimo pastangas lietuvių tauta, iš
vesta iš kantrybės, kovojo, slaptai gabendamos! knygas iš užsienių, slap
tai palaikydama savo tautinę kultūrą. Už tai daugelis lietuvių nubarstė
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savo kaulais tolimus Sibiro plotus, nulaistė savo^krauju kelius i Rusi
jos gilumą. Ar reikia dėl to stebėtis, kad XIX amžiuje, siekdama išsiva
duoti iš po caro letenos, emigravo į Ameriką ir kitus kraštus beveik pu
sė lietuvių tautos?

Tokiomis aplinkybėmis lietuvių tauta su didžiausiu džiaugsmu, su 
giliausiu entuziazmu sutiko laisvės aušrą, kuri jai patekėjo po pirmojo 
pasaulinio karo. Ir tas entuziazmas padarė galimu tai, kas pašaliniam ste
bėtojui atrodė stebuklu. Lietuvių tauta ne tik nugalėjo sunkiausias sa
vo nepriklausomybės atstatymo ir patikrinimo sąlygas, bet ir sparčiai pra
dėjo žengti į medžiaginę ir dvasinę^gerovę, sukeldama pasigėrėjimą kitų 
tautų tarpe. Projektuodama savo krašto santvarką, lietuvių tauta liko iš
tikima savo garsioms istorinėms tradicijoms: jau viduramžiais iškilusi 
kaip teisinio susitvarkymo pavyzdys, sugebėjo ir dabar surašyti konsti
tuciją, vkuri atitiko laisvės dvasią ir jos gyvenimo sąlygas. Per trumpą 
laiką užgydė karo žaizdas, atsipalaidavo nuo vergijos paliktų krašte žy
mių, įvedė visuotini privalomą pradžios mokslą, pakeitė netikusias ūki
ninkavimo formas moderniškomis, pasitaisė kelius, įsikūrė visą eilę kul
tūros židinių ir, parėmusi sveikais pagrindais savo ekonominį ir finan
sinį gyvenimą, sėkmingai įsijungė į tarptautinę mainų sistemą, kurioje 
išsilaikė kaip aktyvus narys net pasaulinės ekonominės krizės metais.

Ar neturėjo dėl to lietuvių tauta pagrindo pasitikėti savo ateiti
mi? Deja, kiek Lietuva buvo pavyzdinga kaip valstybė, gražiai susitvar
kiusi viduje, sąžiningai vykdanti savo prievoles kaip tarptautinės bend
ruomenės narys, tiek ta pati bendruomenė pasirodė labai tolima tam ide
alui, kurio Lietuva siekė. Mažos valstybės padėtis gali būti patikrinta 
tik teisinėje santvarkoje, o tokios santvarkos šių dienų tarptautinei 
bendruomenei dar trūksta. Dėl to darbščios, kultūringos, bet mažos tau
tos darbo vaisiai kiekvienu metu gali tapti galingesnio kaimyno grobiu. 
Per antrąjį pasaulinį karą ši negailestinga tiesa mums teko skaudžiai pa
tirti . Visa, kas mums nepriklausomo gyvenimo metais pavyko pasiekti, vi
sa, ką savo prakaitu ir krauju sukūrėme, liko bematant išdraskyta, sve
timo bato sutrempta ar išgrobta ir išvežta. Pati lietuvių tauta vėl atsi
dūrė senojojvergi joj, kuri ją prispaudė žiauriau už caro leteną. Į Lie
tuvą vėl grįžo knygnešių ir Kražių gadynė...

Ar tokia nelaimė turėtų mus parblokšti, ar prieš naują priespaudą 
turėtume nuleisti rankas? Jeigu būtų gyvi Basanavičius ir Kudirka, tai 
jie be abejojimų mums pasakytų, kad ne. Ne, šimtą kartų ne! Didi yra mū
sų tautą slegianti nelaimė, bet būtų dar didesnė nelaimė, jeigu tautos 
dvasia palūžtų, jeigu ji paliautų siekusi laisvės. Kol tautoje dega šven
ta ugnis,- ji nenugalima ir anksčiau ar vėliau vėl prisikels. 0 kad to
kios aplinkybės gali ateityje susidaryti, tuo pilnai^galime tikėti. Už 
tai kalba ir istorinė XX amžiaus raida, kuri eina mažesniųjų tautų išsi
laisvinimo kryptimi ir reikalas sutvarkyti pasaulio tarptautinį gyveni
mą pastoviais pagrindais. Valstybių ir tautų gyvenime laikas turi kito
kią reikšmę, negu atskiro žmogaus gyvenime. Tam tikri istoriniai proce
sai, kilę kovų sūkuryje, kai kada reikalauja ilgo laiko, kol pasiekia sa
vo amplitudes kulminacinio taško, o kai kada ta amplituda perbėgama ne
laukiamai greitai, ir nelaukiamai prasideda reakcija - grįžimas atgal. 
Tai čia jau reikia turėti kantrybės, reikia mokėti laukti ir ištverti. 
Tačiau jeigu tvirtai žinome, kad pasaulis turės kada nors taip susitvar
kyti, kad žmonės "bus laisvi nuo baimės", tai turime moralinę jėgą, ku
ri turi mums palengvinti laukimo laikotarpį. Priešingi reiškiniai tame 
laikotarpy, kaip mažų tautų pavergimas, neturėtų mūsų bauginti, nes tai 
yra reakcija prieš paskelbtą po pirmojo pasaulinio karo tautų apsispren
dimo šūkį, ir tos reakcijos amplituda gal būt dar nenueita iki galo. Bet 
anksčiau ar vėliau tas galas bus pasiektas, ir prasidės tautų išsilaisvi
nimas, kurs šį kartą bus gaivališkesnis ir pastovesnis. Toks yra geleži
nis mūsų dienų istorijos įstatymas. Būkime tikri, kad jis mūsų neapvils!

Dėl to ir sunkiomis sąlygomis minėdami Lietuvos nepriklausomybės 
šventę išeivijoje, nenusiminkime, o būkime pasirengę šviesesnei ateičiai.
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.KAIP ĮVYKO VASARIO 16 NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO PASKELBIMAS

/Iš Nepriklausomybės atstatymo aktą pasirašiusio atsiminimų/

Per aspera ad astrą.

Praistorinės ir istorinės lietuvių tautos rėminėscencijos suvaidi
no labai žymų vaidmenį mūsų tautinio atgimimo istorijoj. Atgimimo pro
cesui stiprėjant, ypač atgavus .1904 m. spaudą, politiniai lietuvių ori- 
zontai ėmė plėstis ir politinis nepriklausomybės atstatymo idealas ėmė 
pamažu artėti. Realių sąlygų betgi tam idealui įvykinti vis dar nebuvo 
matytis. Net 1905 m. Rusų revoliucijai prasidėjus, Didysis Vilniaus Sei
mas turėjo tenkintis Lietuvos autonomijos reikalavimu, bet ir jam įvy
kinti, kaip pasirodė, nebuvo dar atėjęs momentas.

Lietuvių politinė mintis vystėsi pamažu. Trukdančiu momentu tai min
čiai greitesniu tempu plėtotis buvo, be abejo, be bendrų politinių apy- 
stovų, vargingos sąlygos mūsų inteligentinėms pajėgoms tarpti ir augti 
pačioje Lietuvoje: ir švietimo įstaigos, ir krašto administracija buvo 
vis svetimųjų ateivių rankose.

Kilus 1914 m. didžiajam karui, staiga ėmė visos apystovos keistis. 
Teisybė, kraštas, atsidūręs karo ugnyje, pasidarė didžių nelaimių auka, 
ir teisybė taip pat, kad dauguma mūsų ir taip negausios inteligentijos 
vienais ar kitais sumetimais pasišalino,prieš ateisiant vokiečiams, Ru
sijon. Krašte beliko vos nedidelės mūsų^inteligentų liekanos. Tatai, ži
noma, silpnino mūsų tautos padėtį vokiečių okupantų akyse. Nėra betgi to. 
blogo, kas neišeitų geran: silpnumo jausmas vertė mus likusius_kuoptis 
krūvon ir laikytis vienybės. Vienybė okupantų atžvilgiu buvo mūsų stip
rybė.

Vokiečiams baigus 1915 m. rudenį okupuoti visą kraštą, politinė mū
sų likusiųjų lietuvių inteligentu mintis ėmė labai intensyviai dirbti.

Visa mūsų veikla spietėsi, žinoma, Vilniuje, Teisybė, iš pradžių 
mūsų spėkos buvo pasidalinusios tarp dviejų centrų - vieno^didesnio: Lie
tuvių Komiteto nukentėjusioms dėl karo šelpti, ir antro mažesnio: Drau
gijos teisinei ir agronominei pagelbai teikti, kurią buvo įsteigęs, prieš 
išvažiuodamas Rusijon, A. Bulota. Komitetas turėjo daugiau lėšų ir išgy
veno visą karo laiką, gi Draugija turėjo po kurio laiko, dėl lėšų sto
kos, nustoti veikus.

Politiniu atžvilgiu palaikė abi grupės konkrečiais klausimais kon
taktą, ir tas kontaktas būdavo tai tampresnis, tai palaidesnis, žiūrint 
apystovų ir konkrečių reikalų.

Aš, nors priklausydamas prie Draugijos, palaikiau’santykius ir su 
Komitetu, ypač su jo pirmininku A. Smetona /esava tarnavusiu kartu Vil
niaus Žemės Banke/, su kuriuo, nueidamas laikas nuo laiko Komitetan, kal- 
bėdavaus interesuojančiais mudu politikos klausimais.

Prasidėjus Vokiečių okupacijai, pas mane tuoj buvo užsimezgę santy
kiai su jų administracijos viršūnėmis, su kuriomis buvo įvairių reikalų 
- iš pradžių minėtos Draugijos klausimais, o paskui ir kitais dienos rei
kalais.

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

Gudų centras buvo pas brolius Luckevlčius. Ten, pradėjus eiti 1916 
vasario 15 gudų laikraščiui "Homan”, apsigyveno to laikraščio cenzorius 
vokiečių atsargos kareivis Susemil.

P. Susemil, buvęs kaži kurios rusų gimnazijos mokytojas Pinsko sri
tyje, buvo arti pasižinęs su gudų atgimimo judėjimu, kalbėjo gerai gudiš
kai ir buvo labai inteligentingas ir įdomus žmogus. Su juo aš dažnai su
eidavau. Nors vokietys kilimo, bet buvo demokratinių pažiūrų ir Vokiečių
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I vaneksinės politikos neužjautė.
1916 metų pradžioje jis man pasisakė turėsiąs važiuoti pas Obosto 

štabo viršininką gen. Ludendorfą Kaunan su pranešimu gudų reikalais. Jis 
prašė manęs parengti memorandumą su.lietuvių pageidavimais: jis galėsiąs 
ta pačia proga Įteikti ji Ludendorfui. Pats jis buvo jau gerai pasiži— 
nęs su lietuvių atgimimo istorija ir su mūsų aspiracijomis, kurioms Jis, 
rodėsi, pritarė.

Aš tuoj po to, atsimenu, išsikviečiau A. Smetoną pasivaikščioti. 
Nuėjusiu 1 Bernardinų sodą ir atsisėdusiu ant suolo Vilnelės paupyje, prie 
šals Bajorų klubą, išsikalbėjova plačiau bendrais ir mūsų politikos klau
simais. Susemilio pasiūlymą nutarėva priimti ir sutarėva, pasikvietus 
dar kun. D-rą Stankevičių, S. Kairį ir P. Klimą, .susirinkti pas mane /gy
venau išvykusiojo Rusijon A. Bulotos bute, D. Pogulianka, II a/ ir aptar
ti plačiau Susemilio prašomojo memorandumo metmenis.

Iš tos penkiukės: A. Smetonos, kun. Dr. Stankevičiaus, S. Kairio, 
P. Klimo ir manęs išsivystė paskui politinė grupė, kuri, padaugėjusi pa
mažu ligi keliolikos žmonių, rinkosi kiek vėliau Mokslo Draugijoje pas 
D-rą Basanavičių ir kuri vedė toliau visus mūsų politikos reikalus, li
gi buvo sušaukta Vilniaus konferencija, kuri jau išrinko Lietuvos Tarybą.

Taigi ta penkiukė, kuri ėmė rinktis pas mane, o paskui, kiek padau
gėjusi, persikėlė pas Dr. Basanavičių, surašė du dokumentu: 1/memorandu- 
mą apie tai, kaip plėtojosi lietuvių tautinė mintis praeityje ir dabar-- 
tyje,lr 2/ memorandumą apie dabartinius lietuvių siekimus. Abu raštu yra 
datuotu 1916 birželio 10. Pirmąjį dokumentą reikia skaityti priedu prie 
antrojo, kuri yra pasirašę šie pasitarimų dalyviai: Dr. J. Basanavičius, 
Dr. Stankevičius, S. Kairys, A, Janulaitis, A. Stulginskis, Dr. J. Bak
šys, A. Smetona, M. Biržiška, P. Klimas, Dr. J. Šaulys, J. Vileišis, P. 
Dogelis.

Tai buvo pirmi mūsų politinio turinio dokumentai, Įteikti per p. Su- 
semill Vokiečių Įstaigoms /gen, Ludendorfui/.

1916 m. pradžioje buvo apskritai pradėjęs gyvėtl Vokiečių interesas 
politiniais klausimais, tur būt, sąryšy su pagyvėjusiomis Lenkų - Vokie
čių derybomis Lenkijos nepriklausomybės klausimu ir Vokiečių tendencijo
mis išvesti Rusus iš bendro alijantų fronto. Gana to, jog Vokiečiai, su
kūrę ir pasiėmę savo globon Rusijos svetimšalių lygą, rengėsi 1 J. Gab
rio ir Pelissier vedamosios "Union des Nationalites" kongresą, kuris bu
vo šaukiamas Lozanon 1916 birželio 27. Vokiečių tikslas buvo panaudoti 
tą kongresą demonstracijai prieš Rusiją ir iškėlimui tarptautiniam foru
me Lenkijos nepriklausomybės klausimo, kaipo atuto prieš Rusus, paskel
busius Lenkijos autonomiją.

Į tą Tautų Unijos^kongresą buvo pakviesti ir lietuviai su gudais. 
Iš lietuvių pusės nuvažiavome: A. Smetona, S. Kairys ir aš, gi iš gudų 
pusės: Jonas Luckevičius ir Lastauskas. Sargu mums buvo pristatytas ba
ronas von der Ropp, Lietuvos dvarininkas ir Vokiečių agentas.

Mes pasinaudojome tuo kongresu, iškeldami pirmą kartą viešai savo 
deklaracijoje, paskaitytoje kongrese, Lietuvos nepriklausomybės reikalą.

Dėl to nepriklausomybės paskelbimo, mums grižus 1 Vilnių, buvova 
mudu su A. Smetona iškviestu Kaunan 1 Obostą, kur mums išmetinėjo, kad 
esą padarę politini pareiškimą be Vokiečių sutikimo, pažymėdami, kad mums 
kol kas nesą ko svajoti apie nepriklausomybę...

Kartą betgi pradėję savo politinę akciją, mes nenustojome ir toliau 
ją varę, tai gindami krašto reikalus prieš okupantus, Įteikdami visokius 
memorandumus, tai varydami, pasinaudodami kiekviena proga, savo propa
gandą už savo politinius siekimus.

Paskelbus vokiečiams 19L6 lapkričio 5 Lenkijos nepriklausomybės ak
tą ir sustiprėjus Lenkų akcijai už Lietuvos prijungimą prie Lenkijos, mū
sų priešingoji tam akcija turėjo, žinoma, pagyvėti. Ėmėme vis kas kartą 
drąsiau reikalauti Lietuvoa nepriklausomybės atstatymo. Ir pačioje Vokie
tijoje imta daugiau atsižvelgti į būsimos taikos galimybes, kurios, to-
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liau žiūrinčių politikų nujautimu, vargu galėjo būti pasiekiamos, einant 
aneksinės politikos keliu. Taigi, nenorint grąžinti vakarinių Rusijos pro
vincijų atgal Rusijai, reikėjo, anot jų, rasti kitokią išeitį. Ir čia ėmė 
gimti visokių planų. Palankiausi mums Lietuvą liečiantieji planai, cent
ro ir socialdemokratų frakcijų palaikomi, siekė pripažinti busimos Lie
tuvos nepriklausomybę, jeigu ji panorėtų sueiti į draugiškus su Vokieti
ja santykius ir ja atsiremti „ Kiti planai, einą visokių unijų kryptimi, 
buvo, suprantama, mums nepriimtini. Kovoje tarp tų visų.tendencijų pačio
je Vokietijoje grūmėsi dvi grupės :~iš vienos pusės centro ir s.-demokra
tų politika, iš antros pusės gen, štabo politika, einanti visada nepalan
kiausia mums aneksine kryptimi, o Vokiečių užs. reik, ministerijos poli
tika stengėsi laviruoti tarp tų dviejų tendencijų, krypdama kartais tai 
vienon, tai antron pusėn.

Ar šiaip,ar taip, 1917 m. pradžioje ir Vokiečių karinės sferos ėmė 
kalbėti apie savo norą sukurti ir pas mus vad. Vertrauensratą /Pasitikė
jimo Tarybą/, Ėmė masinti tai vieną, tai kitą /vysk. Karevičių, Dr. Basa
navičių. A. Smetoną ir kt./ sutikti su ta idėja ir sukurti tokią Vokie
čiams patinkamą tarybą, kuri galėtų būti Vokiečiams pagelbiniu patariamu 
organu. Niekas, žinoma, iš mūsiškių nesutiko su tais pasiūlymais. Iš mu
sų pusės buvo reikalaujamas griežtai pačių lietuvių rinktas organas.

Po ilgų ginčų, ir derybų Vokiečiams galų gale nieko neliko, kaip su
tikti su mūsų pasiūlymu.

Mat, įvykus Rusų revoliucijai, 1917 gegužės 97 susirinkęs Petrapily
je lietuvių seimas pareikalavo Lietuvos nepriklausomos valstybės. Be to, 
ten buvo jau susidariusi Lietuvių Tautos Taryba. Jau vien konkurencijos 
sumetimais negalėjo Vokiečiai pasirodyti blogesnėje padėtyje.

Todėl mūsų pasiūlymas sudaryti Organizacinį Komitetą, kuris turėtų 
parengti konferencijos sušaukimą Vilniuje išrinkti Lietuvos Tarybai, bu
vo pagalios Vokiečių priimtas.

Organizacinin Komitetan buvo mūsų pakviesta 17 žmonių iš provinci
jos ir 4 iš Vilniaus. Komitetas susirinko ir^posėdžiavo 1917 rugpjūčio 
1-4 mano bute. Buvo nutarta, kadangi vokiečiai neleido padaryti tikrų 
rinkimų, kad Organizacinio Komiteto nariai apvažinėg kiekvienam nustaty
tus rajonus ir per šaukiamus pasitarimus numatys po 5 atstovus į kon
ferenciją. Iš viso buvo pakviesta į konferenciją 964 žmonės, iš kurių at
vyko 314 žmonių. Konferencija įvyko Lenkų Teatre D. Poguliankoje ir tęsė
si nuo rugsėjo '18 ligi 22 i Buvo nustatyta su Vokiečiais, kad konferenci
jos posėdžiuose vokiečiai nedalyvaus. Teatrą prižiūrėti nuo svetimųjų mai- 
šymosi buvo mūsų sudaryta net specialė konferencijos milicija.

Konferencijos nutarimai yra žinomi. Žinoma yra ir ten išrinktoji Lie
tuvos Taryba iš 20 žmonių, iš kurių šiuo metu yra jau mirusių 12 žmonių, 
bolševikų deportuotų 4, gi laisvėje likusių vos 4, iš kurių 2 Šveicarijoj.

Lietuvos Tarybai veikti buvo labai sunkios sąlygos. Vokiečiai, norė
dami diskredituoti ją žmonių akyse, ėmė kraštą dar labiau plėšti /girdi, 
dabar jau "su Tarybos pritarimu''/. Todėl Tarybai reikėjo pradėti aršią 
kovą su okupaciniais organais. Deja, į Tarybos teikiamus raštus okupaci
jos organai nekreipė beveik jokio dėmesio.

Vokiečiai buvo, matoma, nusistatę panaudoti Lietuvos Tarybą vien sa
vo tikslams ir atsižvelgti į ją tiek, kiek jiems patiems bus naudinga...

Nežiūrint viso to, Lietuvos Taryba nenuleido rankų. Pirmiausia, ji 
pasirūpino išgauti iš užsienių lietuvių savo pripažinimą ’ J • -iJ- 
nės pripažintos lietuvių tautos interesų atstovės. Tatai 
rias lietuvių konferencijas Šveicarijoj ir Švedijoj.

Pats Lietuvos nepriklausomybės atstatymo siekimas pradėjo įgauti re
alesnes formas, kai Vokietijos kancleris Hertlingas 1917 lapkričio 29 pa
reiškė Reicho vardu pripažįstąs apsisprendimo teisę Lietuvai, Kuršui ir 
Lenkijai. Tuomet Tarybos delegacija /A. Smetona, S. Kairys ir J. Šaulys/, 
pakeliui iš Šveicarijos, buvo priimta Hertlingo, didž. gen. štabe gen. Lu- 
dendorfo, o su Vokiečių užs. reik, ministerija pasirašė net 1917 gruodžio 
1 protokolą apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sąlygas /su neišven-

įvyko per įvai-
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glamu pasižadėjimu sudaryti su Vokietija tam tikras konvencijas/.
Apie tas mums nepageidaujamas sąlygas galima būtų daug ką pasakyti. 

Ano meto,sąlygomis, jos buvo neišvengiamos, jei norima buvo tęsti pradė
tasis nepriklausomybės darbas. Mums buvo,be to, jau tuomet aišku, kad 
Vokietija karo nelaimės ir kad nuo tų mums primetamų konvencijų pažado 
tolesni įvykiai mus savaime paliuosuos. Ir kai, akyvaizdoje derybų su bol
ševikų Rusija, Vokiečiai iš mūsų dar kartą pareikalavo tų konvencijų pa
žado patvirtinimo naujoje 1917 gruodžio 11 deklaracijoje, mes, nors ir 
atatupstomis, su tuo reikalavimu vis dėl to sutikome, vengdami nutraukti 
pradėtąjį verpti mūsų politinių siekimų siūlą. Svarbu buvo neprileisti 
prie tuštumos susidarymo.

Po tos gruodžio 11 deklaracijos turėjo netrukus įvykti iš Vokiečių 
pusės Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimas.~Tatai turėdama gal
voje, Taryba buvo išsiuntusi mane pačioje 1918 m. pradžioje į Stockholmą, 
iš kur turėjau iššaukti Rusijos lietuvių atstovus ir juos painformuoti 
apie mūsų vedamąjį darbą. Kaip paskiau pasirodė, niekas tuomet nebegalė
jo išvykti iš Rusijos užsienin, todėl aš nieko ten ir nebesusilaukiau at
vykstant. Belaukdamas betgi veltui ir lietuvių iš Rusijos, ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo paskelbimo, vedžiau pasikalbėjimus su ten tuo
met gyvenusiais lietuviais: Dr. J. šliupu, kun. J. Tumu, J, Aukštuoliu 
ir I. Šeinium, kol Vokiečiai per savo vietos pasiuntinybę davė man žino
ti, kad grįžčiau greičiau Vilniun, nes ten Taryboje įvykę esą nesusipra
timų ir kad mano buvimas ten esąs skubiai reikalingas.

Taigi nuskubėjau pro Berlyną į Vilnių. Čionai atvykęs, radau Tarybą 
suskilusią ir Tarybos narius apkartusius: girdi, nieko nebebusią...

Pasirodė, kad Vokiečiai pareikalavę iš Tarybos, kad ji nusiųstų į 
Lietuvos Brastą, kur ėjo derybos su bolševikų Rusija, delegaciją, kuri 
turėtų pareikšti apie Lietuvos pasisprendimą atsiskirti nuo Rusijos ir 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, gi apie antrąją gruodžio 11 deklara
cijos dalį su sutarčių pažadu prieš Rusus nutylėti. Manydama, kad Vokie
čiai yra sugalvoję klastą, Taryba pareiškė sutiksianti tatai padaryti, 
jei Vokiečiai atsakysią į šiuos klausimus:

1. kada ir kuriomis sąlygomis bus perduotas krašto valdymas Lietu
vos Tarybai?

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

3. ar ir kada Vokiečių vyriausybė pripažins Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą?

Atsakymo į šituos Vokiečiams opius klausimus, aišku, Taryba nesusi
laukė. Prasidėjo betgi ir vėl derybos ir spaudimai iš Vokiečių pusės, kol 
galų gale Vokiečių pageidaujamoji formulė begavo Taryboje vos 12 balsų, 
gi 4 iš Tarybos pasitraukė, o likusieji nuo balsavimo susilaikė. Tokiu 
būdu Taryboje įvyko skilimas, o vos 12 Tarybos narių balsais priimtoji 
formulė Vokiečiams pasirodė nebepakankamai svari.

Taigi tokioje padėtyje radau dalykus, grįžęs Vilniun. Pasižinęs su 
padėtim ir pasitaręs su P. Klimu, nenustojusiu nuotaikos, ėmiau kartu su 
juo ieškoti išeities. Reikėjo žūt būt pastatyti Tarybą vėl ant kojų. Pa
sidalijusiu akciją, pravedėva pasikalbėjimus su Tarybos nariais, kol pa- .. 
galiau pasisekė sušaukti vėl visus krūvon vienos visiems priimtinos for
mulės pamatu. Ta formulė buvo vasario 16 dienos deklaracija.

Susirinkę vasario 16 prieš piet A. Smetonos kabinetan Lietuvių Komi
tete, Didžioji g. 30, pasirašėme visi santarmlngai vasario 16 dienos de
klaraciją, jau be konvencijų, palikdami Steigiamam Seimui nustatyti san
tykius su kitomis valstybėmis.

Diena buvo ūkanota, beveik lietinga, be saulės. Nuotaika buvo neko
kia, nes visi jautėme, kad dar daug reikės pakelti vargo, kol atgausime 
tikrąją savo nepriklausomybę. Bet mes buvome pasiryžę pakelti visa ką sa
vo tikslui pasiekti.

Perrinkome Tarybos prezidiumą ir pradėjome naujas kovas. Jos dar bu
vo ilgos ir sunkios, pareikalavusios iš krašto daug aukų ir daug kraujo, 
kol galų gale užsibrėžtasis tikslas - Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mas - buvo pasiektas.

Garbė žuvusiems už laisvę!
J. Šaulys
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beįeisime, brangi jėvyne, niekam

’gyboj liekam
sengiame pirmyn.

iryžę mirt tavo sa: 
išvesti iš pavojų

mi ie
Te ve laisvės tavo žem^į po kojų pamint
Pe s
Ii

Ar ne vakar nukamuotai, nukankintai 
Sutrupėjo sunkūs pančiui^ amžiais nukalti? 
Po tamsios nakties skaisčiai rytai nušvinta 
Ir sutikti saulės slenka debesys balti,,.

Milžinų kapais mūs kelias nužymėtas - 
Ir šiandieną, kaip kadaise nepristigsim jų - 
Tegu šėlsta nuožmios vėtros, tegu mėtos - 
Nenutrauks tavo gyvybę laikančių gijų.

Neprarasi niekad amžinų troškimų,
Neužmirši ištęsėt savo\įžadu:
Skelbti laisvę, nors bq balso^ nors užkimus, 
Nors merdėjime tepasilikusiu žadu.

Vai tikėk, tikėjimo, tėvyne, nepraraski, 
Sopulingą savo veidą kelki išdidi -
Ne nuo šiandie tau gimtinę gūžtą drasko,
Ne nuo šiandie prasidėjus eisena graudi.

Tais keliais praėjo jau skaitlingos kartos, 
Tais keliais ir ateitis kaip vandenys tekės - 
Nesuklupusi tikėjime nei karto, 
Amžinai į laisvę jinai veršis ir tikės.

Pasiryžę mirt tavo sargyboj liekam 
Ir išvest iš pavojų žengiame pirmyn. 
Mes neleisime, brangi tėvyne,niekam 
Tavo žemės tavo laisvės po kojų pamint.,,.

J. Aistis - Aleksandriškis
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VIENAS

- Kada teka 
paklausė ji. Tai

ryt rymą? -saulė
buvo mergiotė dvide 

šimties jaunuolių būryje, kuriam ate 
nantl rytą reikėjo anksti kelti ,

- Tur būt kiek po septynių,- atsakė 
vyriausias, drauge būrio vadas.

- Taip vėlai! Kaip gailai Reiškia tam
sa lydės mus iki pat galo. Baisu! - Išblyš
kusi veidą paslėpė ji savo plonose rankose.

Tamsa lindėjo langiuke ir sunkiai gaubė 
visą nejaukią, plikų mūro sienų kamerą. Per
šalę narai traškėjo. Šaltis taip pat kaustė vi
sų sąnarius,

Aldonos klausimas užėmė visiems balsą ir 
smarkiai padidino nerimastį. Būrio vadas taip 
pat tylėjo, nė kiek negalėdamas paslėpti, kad ir 
JI kankino neramumas.

Buvo tik girdėt visų skubus alsavimas. Kva
pas tuojau pat virto 1 šerkšną ir išgąstingai 
virpėjo žemoj, pajuodyjusioj palubėje.

Jurgis, pats jauniausias ir neramiausias, 
klūpėjo sudėjęs rankas ties langiuku ir karštai 
meldėsi. Jis prašė, kad Dievas neapleistų ūke
lyje likusios vienišos motinos Prašė, kad ti' 
greičiau patekėtų saulė,, Maldavo, kad Vieš
pats teiktųsi ji priimti pas save.

Ašaros bėgo Jurgio įdubusiais.skruos
tais. Kaip žvilgantis rožančius riedėj 
pro jo sugrubusius pirštus,

-Žiūrėkit, jis verkia! - sukuždėjo 
kažkas šiurpiai šaltu balsu.

-Pats dziaugtums, jei galėtum verkt.
- supyko Aldona, nepakeldama nakties 
tamsos ir vis daugiau ilgėdamasi sav? ’.

ųKaa tai nučiuožė tamsoje nuo ' 
ir ėmė dūzgiančiai šokinėti ? _ -
kad tik kiek apšilus ir atgaivinus 
sąnarius.

-Netrukus dar labiau susting
simi,- bandė kas juokauti, Žodžiai 
bematant pavirto į šerkšną.

-Ar kas nors rimtai tikit 1 
gyvenimą po mirties? - pasigirdo 
keno tai lėtas, abejingas balsas./

-Aš tai netikiu. Tikiu tik
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šiuo gyvenimu. Ir nė kiek neabejoju, kad šūviai padarys mums tikrą galą. 
Na, ar girdėjot ar matėt, kad kas būtų prisikėlęs iš kapų? - Šie žodžiai1 
skambėjo ryškiai ir kietai. Juos tarė baldų dirbtuvės darbininkas, šian
dien griežtai atsisakęs eiti paskutinės išpažinties.

Jo žodžiai nuaidėjo kameros kertėse kaip pabertų akmenukų sauja. Pa
lubėje pakibęs šerkšno debesiukas susitraukė, paskui smarkiai sualsavo. 
Asloje sudužę žodžiai taip pat pavirto šerkšnu.

Jurgis atsistojo ir lyg susigėdęs nuėjo kameros tamsiausion kertėn 
ir atsisėdo.

- Aš tikiu Tavim, Viešpatie, - šnabždėjo jis negirdimai pats sau.
- Visiškai Tavim pasitikiu, kad Tu ir kažin ką su manim padarytum. 
Jo rankos spaudėsi maldoje viena į kitą, gi širdyje ir mintyse vis

daugiau įsigalėjo nelaukta, žodžiais neaptariama ramuma.
Tamsa tačiau nelengvojo. Juk ji turėjo čia likti ilgiau, nei šie 

jos paslėpti žmonės.
- ššš! Jis miega,- sukuždėjo šiaip jau šiurkštus ir į nieką netikįs 

balsas, - Laikykimės tyliai. Tegu jis kiek pamiega. Ššši
Ta tyla, tyla Jurgio dėliai visus sujungė. Kaip šildanti vandens 

srovė ji tildė neramias, besiblaškančias mintis.

Pagaliau pasigirdo reti^ sunkūs žingsniai. Jie artėjo į nuteistųjų 
kamerą ir, mindydami širdį, žengė tiesiai jų krūtinėn.

Jurgis pašoko iš miego. Aštri žiburio šviesa vėrė jam akis, atskleis
dama aplink tikrovę. Pasieniais nustojusių kareivių durtuvai blizgėjo kaip 
žvakių balta, sušalusi ugnis.

Komendantas skubiai vartė tarp savo popierių. Surado. Žengė keletą 
girgždančių žingsnių priekin, atsikosėjo ir ėmė skaityti rūpiu balsu;

- Kaip per ankstyvesnius tardymus, taip ir teisme nubaustieji neslė
pė, kad jie veikė prieš vokiečių valdžios administracinių organų nusta
tytą tvarką. Jūs čia visi slaptai spausdino t bei platino t kiršinančius 
raštus, o taip pat ir kitais, požemio sueigose sutartais, veiksmais drums- 
tėt krašto rimtį ir kenkėt Didžiosios Vokietijos bendroms karo vedimo 
pastangoms.

Per savo siaurus akinius jis permetė visus šaltu, diegiančiu žvilgs
niu. Atsakyman suimtieji linkterėjo galva. Tiek pat šaltai ir net išdi
džiai. Ir sį, paskutinį, akimirksnį niekas neslėpė, o džiaugėsi kenkęs 
priešui ir tarnavęs savo tėvynės laisvės reikalui.

- Tuojau pat vykdyti teismo sprendimą! - atsigrįžo komendantas į ka
reivius .

Kareiviai bematant surinko ir patikrino nuteistuosius. Sustatė į dvi 
eiles ir paskum išvedė šaltai drėgnan koridoriun.

Vartai oran atsivėrė, ir svilinantis nakties šaltis kibo į išeinan
čius .

Smulgios snaigenos dengė jų pečius kaip.lengvas^ iš aukštybių nuši
lę! džląs tinklas. Neįmatomai juoda naktis kybojo medžių storose šakose. 

Nepratardami žodžio, ėjo jie minkštu ir čežančiu sniego kilimu. 
Daug kas iš vyresniųjų ėjo sudėję rankas. Jurgis rėžė savo kietai 

sunertomis, rankomis lyg plūgu naktį ir šaltį. Galvojo apie seną, didelių 
medžių paunksmėje pasislėpusį ūkelį ir ten likusią vienišą motiną. Kokia 
vis dėl to ta sodyba graži! 0 motina’... Kaip nepaprasta buvo gyventi! 
Medžių viršūnės nuolat ošė, o upė buvo girdėt ir po ledu. Draugai, gimi
nės, kaimynai - visi buvo tokie geri žmonės...

Tamsa sekė pasmerktuosius. Ėjo priešais, slinko drauge ir iš vieno, 
ir iš kito šono,

- Saulė niekados daugiau nepatekės,- pasigirdo labai išvargęs, vi
siškai nusiminęs balsas.

- Saulė tekės, kaip ir tekėjus, kiekvieną rytą,- atsiliepė būrio vadas
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- Bet tik ne mums,- pastebėjo vienas ėjusių^priešakyje.
- Taip, mums. Mes esam daugiau, nei tu ir aš ar mes čia visi. Mes

esam juk visa tauta. ■ .
Aldonai sušvito akyse. Visų nugaros atsitiesė ir žingsniai pasida

rė tvirtesni.
Tylioji eisena praėjo forto spygliuotų užtvarų krūmus, padabintus 

šerkšno rožėmis ant aprūdyjusių kotelių. _ v
Nuo sniego ir tamsos persisunkę debesys niūriai kilo virs tvirto

vės volų.
Kareiviai pradėjo šviestis kišeniniais žiburiais pakalnėn, juoduo

jančios miško sienos link.
- Štai čia t - sušuko vienas kareivių. Jo žiburio šviesa pasinėrė 

plačioje ir pailgoje duobėje po pat kojų.
- Taip, čia kapinės,- patvirtino pridusęs, iš paskui atėjęs komen

dantas.
Prikasta duobių, ir labai gilių, buvo čia nemažai. Jos kasta lyg 

tikslu palaidot visą lietuvių tautą.
- Rikiuotis! Vienas žingsnis nuo duobės. Taip, gerai. Šaunus vyrai. 

Atrodo, lyg tai nebūt jums svetima.
Komendantas neklydo. Pasmerktiesiems nebuvo tai svetima. Karta po 

kartos priprasta prie to.
Pilki kareiviai išsirikiavo savo ruožtu. Prisitaikė šautuvais. Ko

mendantas, atsistojęs iš šalies, įsižiebė papirosą.
Kareiviai šovė.
Dvidešimt jaunųjų gyvybių dingo balkšvos, Įšalusios žemės žiotyse. 

Pranyko, kaip aketėje. Tik viena kita nuo šalčio pamėlynyjusiranka iš
kilo akimirksniui virš suledėjusio molio ir suteršto sniego aštrios briau
nos.

- Du jūsų liks čia iki saulėtekio sargyboje! - giliai užsitraukda
mas dūmą Įsakė komendantas.

Su garuojančiais šautuvų vamzdžiais ir pats 'rūkdamas papirosų dū
mais nubrido egzekucinis plutonas per sniego pusnis atgal 1 spygliuotų 
tvorų saugomą tvirtovę. Tokią pat nežmoniškai suledėjusią, kaip ir jų 
jausmai.

Sargybai palikti du kareiviai Įtaisė savo kulkosvydi ir patys susė
do ant krūvos moliu apžėlusių kastuvų.

Nakties juodi laidotuviniai debesys barstė sidabru žvilgančias snai- 
guoles virš aukštų pušų ir virš gilių, pusiau prikrautų, duobių.

Atrodė, lyg dangus visu savo svoriu būt užgriuvęs žemę, Jurgis jau
tė, kaip jis pamažu buvo triuškinamas» Šaltis plėšė jam krūtinę. Tamsa 
užlipdė akis.

Buvo visai tylu.
- Viešpatie, Tu manęs nepriėmei,- dejavo Jurgis. - Tur būt nusikal

tau, nepaklausęs motinos, pabėgęs miškan pas laisvės kovotojus. Juk Tu 
žinai, aš negalėjau kitaip. Vis dėl to dovanok man, Viešpatie! Išgirsk 
mane!

Viena tyla jo klausėsi. Gi juodas užgulęs dangus ir kieta šalta že
mė ji spaudė kas iš savo pusės.

- Kai ką daugiau turiu Tau išpažinti. Išgirsk mane!
Tik viena tyla girdėjo jo išpažinti. Jurgis suprato, kad jo nuodė

mės buvo per didelės. Širdis ėmė sunkėti ir šalti.
Visa kas tik buvo juoda ir kieta ir kiaurai ji vėrė.
Nerasdamas išeities, Jurgis pradėjo graibytis aplink. Lyg but norė

jęs savo rankomis atremti visą triuškinantį svori. Rankomis stengėsi jis 
perplėšti tamsą.

Jo rankos plėšė sustingusius, suledėjusius rubus. Atsidūrė vienan 
daiktan sušalusių lavonų. Iš išgąsčio ir šalčio ėmė jam pačiam stingti 
rankų pi rš tai.
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Naktis blyško po truputį. Brėkštančioje pilkumoje Jurgis pamatė 
savo draugų lyg kokio negirdėto nustebimo užgesintas akis.

Juodo kraujo, kaip kokios smalos, nutekėta per draugų pabalusias 
rankas, - Jo paties veide niekur niekas nelipo.

Aplink jo burną garavo. - Ant jo pamėlynyjusiu lūpų blizgėjo ledas.
- Netiesa, kad bučiau^negyvas,- galvojo jis. - Tur būt. kad gyvenu.
Jurgis išsigando. Verčiau,kad širdis būtų sustojusi. Drauge norėjo 

išsigelbėti, pabėgti iš duobės kaip geležis kieto ir šalto glėbio. Gyvy
bės Instinktas kėlė ji aukštyn.

Draugų negyvos rankos Įgijo stebuklingos jėgos. Atrodė, kad kelte 
iškėlė jį iš savo^tarpo, iš duobės.

Jurgis šliaužė tylos apimtu sniegu, sušalusių medžių protarpiais. 
Atsargiai ritosi per kyšančias šaknis. Kartais įgriūdavo neužkaston ar 
blogai užkaston duobėn. Bet daugybė rankų padėjo jam išlipt ir bėgt toliau

- Klausyk! Nejau nieko negirdi? - atkėlė prisnūdęs kareivis galvą 
ir ištrėškę akis į draugą.

Kur ne, girdžiu. Ar nebando tik kas pavogti kokį nenaudėlį? Prismei- 
kim Jį prie žemės!

Kulkosvydis pasileido kramtyti šovinius. Taikė į pamiškę. Nušlavė 
šlaitą. Paskum kulkos laipiojo miške šakomis, dideliais vingiais badė 
sniego žievę.

Prasivėrė ryto ūkana. Pušys išėjo priekin, lygumon.
- Štai kur jis! Ar matai? Nedidelis toks, niekšas.
Ūkana staiga vėl susiglaudė, paslėpė Jurgį. 0 pušys vėl sugrįžo ne- 

matoman miškan.
- Ar tai tau pataikyti' - šaukė iš pykčio kulkų juostos padavėjas.

- Duok šen! Štai kaip reikia!... tik kad, po velnių, nematyti nieko!
Kulkos švaistėsi, švilpė ryto ūkanoje. Medžių žievė gaudė jas atsi- 

taukšėdama,
Jurgis brido iki keliu tarp aukštų eglių. Stambus kamienai rinko

si aplink, jį užstodami.
Įtūžę kareiviai nesiliovė šaudę. Kulkosvydis kapojo, kaip išbadė

jęs genys. Bet miškas stovėjo didingai ramus, nekrusterdamas.
Jurgis tolo vis labiau nuo tvirtovės. Pagaliau pasiekė "būrio" miš

ką, jo draugų ir jo paties mišką, išaugusį aplink seną piliakalnį, se
nų laikų tvirtovę. Ji buvo gera turėti ir naujais, sunkiais laikais,

Spiegią šūviai nutilo. Minkšta miško tyla išsisklaidė po sniego 
sunkuma nusvyrusiomis šakomis.

Išėjus iš miško, sniege buvo matyt kaip įšalę šešėliai mėlyni pėdų 
pėdsakai, čia keliauta dažnai ten ir atgal.

Jurgis tačiau buvo dabar likęs vienui vienas. Jis stapterėjo.
Stiprus vėjo pūstelėjimas suplėšė ūkaną. Dideliais gabalais krito 

Ji žemėn. Greiti balti debesys skriejo padangėje kaip kokios vilyčios. 
Buvo matyt, kad anapus mėlynuojančio miško saulė pakūrė pirmą dienos ugnį.

- Aš kovosiu toliau! - iškėlė Jurgis rankas į aukštus medžius ir te
kančią saulę. - Kovosiu, kol mano menkos jėgos neš.

Nakties baimė pranyko. Rankose, visam kūne Jurgis pajautė nepapras
tą jėgą. Lyg būtų jis staiga išaugęs ir pasidaręs neįveikiamas vyras.

Jurgis ėjo draugų pėdomis, nusitiesusiomis lyguma tarp vienišų pu
šų. Jų pėdsakai spindėjo, taip kietai ir pastoviai. Ir jis ėjo jais, toks 
ramus ir taip pat toks kietas.

Kai Jurgis pro beržų rusvas, kekėmis nukabusias spurgas pamatė savo 
kaimą, vėl sudėjo savo sušalusias rankas,

Ten, kaimo gale, šildė saulės spinduliuose savo neturtą ir jo moti
nos pilka sodyba.

Jis neišlaikė - ėmė bėgti namų link per įsnigtas dirvas ir lyguma 
spindinčias pievas.

Tą dieną motina sulaukė savo be vilties pražuvusio sūnaus, o kaimas 
naujo drąsaus vado. "

Saulė kilo vis aukščiau tarp šviesių, besisklaidančiai debesų. Nuo 
stogų nukabusios ledo žvakės tirpo ir skambėdamos dužo žemėn.

Beržų įkaitę pumpurai atkėlė savo šalčio koptūrus, vėjas ėmė šok
damas dainuoti aplink kaimo visus pilkus trobesius.
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■. Veikią asmenys - Tauronis - poetas, pabėgėlis 

Danutė - jo duktė, n 
Gruodis - inžinierius, " 
Žičkus, Puselė, Puselienė - pabėgėliai 
Balsas iš radijo imtuvo

Skurdus kambarėlis. Prieblanda. Lange žalsva mėnesiena. Iš tolo - 
pianino akordai, skambinama Griego Solveigos daina. Tauronis ir Danutė 
tyliai klausosi.

I. Tauronis ir Danutė
Tauro ni s. . Nutilo. Uždek šviesą, Danute. Malonu sutemose klausyti muzil* 
kos, bet be jos sutemos slegia. Ir mintys darosi juodos, kaip toji atei
nanti naktis.
Danutė./degdama šviesą/ Vis dėl to nevisiškai griuvo pasaulis, tėveli. 
Esama,štai,žmonių, kurie ramūs ir nematę to siaubo, kurį mes esame matę, 
gali atgaivinti savo namuose Griegą.
T. Neverta jiems pavydėti, dukrele! Jie turi dabartį. Kiti turi ateitį. 
Dar kiti praeitį. Dabartis netikras turtas, jis nuolat grimsta praeitin. 
Ateitis - rizikingas kapitalas. Praeitis tėra turtas, kurio niekas neiš
plėš... Skambino, o aš sėdėjau užsimerkęs,ir man lyg prieš akis...
D. Tėveli! Aš pamačiau, kad tu užsimerkei. Ir aš kartu užsimerkiau. Ir aš 
pamačiau, ką tu matei. Ar ne tiesa? šešioliktosios vasario vakarą Kaune. 
Puošniai iliuminuoti namai. Vėjelis lengvai kedena apšviestas vėliavas. 
Oras jau pavasariškas. Tai jaučiasi padrėkusio sniego kvape. Šventiškai 
nusiteikusių žmonių minios. 0 radio stiebai apšviesti ir sminga į dangų, 
lyg du spinduliai. Aukštai, aukštai! Juk taip, tėveli?
T. /svajingai linksi galva/ Taip, taip.
D. Gi virš mūsų gimnazijos durų didelė, didelė Vytis. Ji apsupta liaudies 
meno ornamentais. Lelijos, tulpės, saulės. Musij darbas. Ir mums atrody
davo, kad žmonės sustoja ir stebisi - kaip gražu! Atsimenu skirtus šiai 
dienai iškilmingus aktus mūsų gimnazijoje. Ir mano dalyvavimą. Kokia aš 
būdavau laiminga, skambindama Ciurlionies preliudus. Gaidos tokios retas. 
Lauki gaidos, ir ji ateina ir atneša švelnią melancholiją. Taip liūdna
ir talĮ> malonu.
T. Jaučiu tavy poeto kraują,mano dukra!
D. Gal aš buvau tada maža, tėveli? Bet tai mane taip veikdavo.
T. Tai vis neseni atsiminimai. Tu jauna, apsineš dulkėmis tie vaizdai, 
svetima žemė taps įprasta vaikščioti. Tu jauna, Danute! Man sunkiau, Man, 
senam, sunkiau atitrūkti nuo gimtos žemės, kurios sultimis aš mitau. Juk 
galima užsimiršti kasdieniškume, bet ar tai gyvenimas? Be motinos žemės 
dvelkimo. Ar tai kūryba - stengimasis skųstis savo dalia?*
D. Tėveli, nekalbėkim šį vakarą apie tai. Aš kalta, palietusi tą temą, 
bet man taip malonu viską, viską atgaivinti atmintyje.
T. Paimki iš to stalčiaus mano sąsiuvinį. Vakar aš buvau veikiamaskeis- 
tų minčių. Aš jas užrašiau. Perskaityk man. Taip, tą paskutinį eilėraš
tį. Man atrodo, aš buvau nuoširdus..
D. Tuoj, tuoj, /ji sustoja, kaip jai patogiau skaityti/. Vienatvė?

Taip, dukrele.
/skaito/ Sunkiuosius atkeliu vartus^ 

Ir praeitis mane apglobia - 
Jos glėbi s toks slogus, kartus, 
Toks be vilties, kaip kapo duobės
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' / ' . ' i .Regiu aš praeitus takus, •/
j r • Regiu senai regėtus žmones,

Ir, tartum paukštis lakus,
. Skrendu 1 mirusias svajones. . ~

Koks žiauriai vienišas esu! 
Kur dingo žemė iš po kojų? 
Ar už gręsmingų debesų 
Rasiu aš prarastąjį rojų?"

T. /kiek pagalvojęs, staiga gyvai/ Duok man tą sąsiuvini. Kur degtukai? 
/jis meta sąsiuvini 1 krosnelę ir uždega/
D. Tėveli, ką darai,‘tėveli! /ji Išplėšia sąsiuvini ir gesina apdegusius 
kraštus/
T. Tu nenumanai, koks kartumas čia, kada matai save nebegalinti būti 
šniokščiančiu, kunkuliuojančiu kriokliu, o tik gailiu upokšniu. Kada ma-. 
tai, kaip beprasmingai prabėgo gyvenimas, šaltu šešėliu nuslinkęs per žemę, 
D. Bet tėveli, juk tu^gi davei tokių kūrinių! Kodėl gi beprasmingai?
T. Nejaugi mane palaužė trėmimas, turėjęs kaip tik iškelti, kas glūdi 
dar nepaliesta ir nauja širdyje. Keista! Aš, aš niekad neverkšlenęs, pra
dedu gyventi karčia prisiminimų duona. Aš tik tamsą tematau aplinkui. Žu
vo tėvynė, žuvovsūnus...
D, Tėveli, tu užmiršti, kad mes dar turim viltį. Gerą, kaip angelas sar
gas, vilti.
T. Kaip dabar matau jį mojant man ranka atsisveikinant. Aš, jo prikalbin
tas, apleidau tėvynę, o jis eina su šautuvu miškan. Jis neatitrūko nuo 
gimtos žemės.
D. Jis jaunas, jis ištvermingas. Tu silpnas. Juk tu negalėtum būti jo 
bendras.
T. Šaltoji žiema. Vėjas pusto smulkų, šaltą sniegąSniego sūkurėlial 
rūksta ties vėpūtiniais. Jis, kaip varovų apsuptas žvėris, glaudžiasi krū
tine prie šaltos žemės. Jis girdi ateinančių per mišką priešų žingsnius. 
Ginklas neturi maisto. Jis toks ėdrus. Ir jis laukia... Jia^pasiruošęs 
smeigti durklą širdin. Juk tai jo žodžiai. Jis, tas mano mažas sūnelis, 
kurs taip mielai paišydavo ant mano rankraščių karvutes ir arkliukus...
D. Tėveli, vis vien as tikiu - jeigu po naktų rausta aušros, po kančių 
turi ateiti tyla ir ramybė, 
T. Ta ramybė yra mirtis;

/deldžiasi; įeina Žičkus, Puselė ir Puselienė/

II. Tauronis, Danutė, Žičkus, Puselė ir Puselienė 
P-nė. Labą dieną, pone Tauroni, panele Danute!
P. Pone Tauroni, panele Danute!
Ž. Gerą vakarą, gerbiamasis pone rašytojau, gerbiamoji panele! /visi^svei
kinasi/ Ir vis prie kūrybos. Taip sakant, prie mūzų, prie liepsnojančio 
ugnyno! Taip, taip! Neužmirštamas romansas - Prie ugnyno! /jis mėgina per 
nosį paimti vieną kitą to romanso gaidą/ 
P-nė. Kaip sveikatėlė, pone Tauroni? Jūsų, panele Danute? Vakaras toks 
šaltokas.
P. Vakaras šaltokas. v
Ž. 0, tieji čigoniškieji romansai ! Už širdies,taip sakant, už pačios šir
dies.
P-nė. Pone Tauroni, mes nekviesti, štai, vakare ir pas tamstą. Su reika
lais. Kad ir nesveikas tamsta, o mes su reikalais. Tautietiškai, pagel- 
bos. Prašome į garbės teisėjus. Atseit, talkon.
P. Ee! Prašome talkon!
T. Prašau,ponaisėstis. Labai malonu. Prašom, prašom!
D. Atleiskite, čia taip mažai vietos.
Ž. 0, miela panele, argi dabar vietoje esmė? Tėvynės labui mes pasiryžę 
Viską. Trėmimas. Gimtoji žemė. Kur tai dabar viskas? Būdavo, kiekvieną 
vakarą eini, kur nori. Sava kalba, kavinės...
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P-nė, Mes tautietiška!, pageltos, pone Tauroni.
P. Tautietiškai , pageltos.
T, Klausau tamstų.
P-nė. /vyrui/ Kalbėk dabar, aiškink viską, viską,
P. Tautietiškai, pageltos.
T. Aš latai džiaugiuos, gerbiamieji, kad galiu tuti naudingas. Tik aš, 
atleiskit, nevisai gerai suprantu jūsų reikalą, 
P-nė. /vyrui/ Toliau.
P. Toliau. Mes. Jis. Mes, tai yra mano žmona, ponia Puselienė ,,, tau
tieti škal, pageltos.
P-nė. /vyrui/ Aiškink gi, ponas Tauronls klauso.
P. Mes, tai yra aš ir mano žmona, ponia Puselienė ... tautietiškai,pagelto 
Ž. /pertraukdamas Puselę/ Didžiai gertiamas pone rašytojau. Aš, leiski
te man,nušviesiu reikalą išsamioje šviesoje, turėdamas realybės bazę, 
konkrečiai ir te atrakcijų’, tai yra, te abstrakcijų, 
P-nė. Mano vyras aiškina,
T. Gal leisime aiškinti ponui Žičkui. Ar netus greičiau?
Ž, Šiandieną po pietų mes priėjome prie paskutinės dėžės. Ir kas ten per 
rūtai? Chlamaą! Aš, taip sakant, dalinau mieliesiems tautiečiams. Aš, taip 
sakant, troškau jiems padėti iš visos širdies. Ir aš,taip sakant, tuvau 
partrenktas juodžiausio nedėkingumo.
P-nė. Nepūsk arabų! Jeigu šokai aiškinti, tai ir aiškinkis. Dalint, sa
kyk, dalinau, tet ir nudalinau. Ir kortas dalinant, galima kamputi už
lenkti .
Ž, Atsiprašau, gertiamo ji ponia.
P-nė, Aha! Datar gerbiamoji ponia! 0 pats sakei, kad velnias, mane pa- 
tučlavęs, tris paras žaksės.
T. Ne iš karto, ponai! Aiškina ponas Žičkus.
Ž. Taip sakant, juodžiausias nedėkingumas. Si ponia, taip gertiamieji, ši 
ponia pareiškė man nepasitikėjimą.
P-nė. Ir sakysiu. Ir visam pasauliui sakysiu. Buvo ten moteriški marški
niai. Pati mačiau. 6avo rankomis tuvau palietusi. Mėlyni, taitos gėlytės, 
mezglnėliai čia taip, o čia taip. Kokios kvartatkėlėsl Kokios kvarbatkė- 
lėsl Ar ne taip?
P. Taip.
P-nė, Kur tie marškiniai? Besarmati! ir dar nevedęs! Ir ką veiksi su mo
teriškais?
P. Ee! Su moteriškais.
T. Kartoju, žodi turi ponas Žičkus.
Ž. Kaitant atvirai, aš tuos marškinius nudžioviau? Ponai, prie ko eina
me? Kur teisybė? Kam man tie marškiniai? Moteriški! Esu lietuvis. Esame 
trėmime. Lietuva, mes tavo vargingi vaikai...
P-nė, Buvo ten tie marškiniai. Buvo, tuvo. Aš Juos tuvau nužiūrėjusi.
Ž. Kalbant atvirai, jau, berods, tuziną marškinių prižvejoja!, Tiek gi 
Lietuvoje neturėjai. Vis maža! Vis sukasi, kaip kandis, prie dėžių su 
rūbai s.

, P-nė. 0 tu skaitei mano marškinius? Buhalteri tu!
P . Buhalteri , ee!
Ž. Sakiau, negausi tų marškinių, ir negavai. w v '
P-nė. Pagriebei, tai ir negavau. Žiūrėkite, viengungis moteriškus marš
kinius pagriebė! Pamėgink tu juos man užsimauti, su skūra nulupsiu!
P. Pamėgink užsimauti.
Ž. Tautiečiai, prie ko einame? Trėmime! O kalbant atvirai, tai tavo vy
riokas man iš po nosies flanelinius nučiupo. Turiu žiemą nešioti kartū
ninius. Ar neskaudu. Žiemą. 3u kartūniniais. Taip žvėriškai šalti. Ir 
kiek pergyventi, žinant, kad jis vaikšto apsimovęs flanelinius, o aš tik 
su kartūniniais. Žmoniškumo!
P-nė. 0 kaip tu mano vyrui batus iš po nosies nukniaukei!
P. Batus. Juodus batus.
Ž. Pats tu su tavo sąžine juodas. Ar ne jūsų darbelis, kad aš aną kartą

. r .• -• .. ■ ....\

15



apatines kelnes - vien lopus gavau?
P-nė, Atiduok man marškinius! Mėlyni, su baltom gėlytėm. 0 kvarbatkos, 
kvarbatkos! Viengungi! Besarmati!
Ž. Atiduok man flanelinius. Gana man šaltil Paduok man flanelinius. 
P-nė. Atiduok moteriškus marškinius!
Ž. /rodo špygą/ Še tau su baltom gėlytėm! . ‘
P-nė. Špygą pats ėsk. Marškinių reikalauju.
P. Reikalauju moteriškų marškinių.
P-nė. Marškinių, marškinių, aš negaliu būt be marškinių.
Ž. Reikalauju flanelinių! /
P-nė, Mėlynų su gėlytėm. /visi trys kartu
P..Moteriškų. /

/Puselienė, Puselė ir Žičkus puola muštis/
T. Nustoti Šioje pastogėje, ši kilnų vakarą aš neleisiu to šlykštumo. Ar
gi jūs pamiršote, kad šiandien šešioliktosios vasario išvakarės?
Z, Šešioliktoji vasario! Kiek prisiminimų! 
P-nė. Ir visai iš galvos!
P. Ir primiršom!
T. Jūsų reikalas Jau man aiškus. Jūs kvietėt mane teisėju, tad prašyčiau 
išklausyti mano sprendimą ir palikti mano vieną. Danute, perskaityk jiems 
mano eilėraštį - Usnys
D. Tuojau, tėveli. /Ji ima sąsiuvinį; Ž., P, ir P-nė stovi nustebę/ Usnys 

Skaudu, kad neturint tėvynės, 
Kai trėmimo užvirto vargai, 
Jums pradingsta širdis iš krūtinės 
Ir atauga draskytis nagai.

Tąrtum^usnys jūs dygstat, menkystos, 
Pasiryžę viens kitą linčiuot.
Jūs, lietuviai, lietuvį išdrįstat 
Pabučiavimu Judos bučiuot.

Jūs/ menkystos, dar trokštat signalo
.. . Grįžti vėl prie savųjų laukų,

Trokštat sėstis prie gatavo stalo, 
Be kovos, be sunkiųjų aukų. ,

Skausmo kalvėj širdies nenukalę, 
Menki žmonės, kaip piktžolės kris, 
Tik didieji išeis į tą kelią, 
Kuris veda į laisvės duris. 
Tik didieji mūs vargšę šalelę 
Vėl laiminga, laisva padarys.

T. Tie žodžiai skiriami jums.
/beldžia; įeina Gruodis, čemodanu nešinas/

III. Tauronis, Danutė, Žičkus, Puselė, Puselienė ir Gruodis
G. Sveiki gyvi, tautiečiai! Kaip paprastai, pas poetą tokį vakarą pilna 
pakilios nuotaikos. Ugningi eilėraščiai, kaip vėliavos, iškyla virš mi
nios ir šaukia kovon. Sveikinu visus su Vasario Šešioliktąja! /sveiki
nasi/ Nepalaužiamo tikėjimo mūsų šviesia ateitimi!
T. Kaip atsiradai, sveikas, senai bematytas?
G. Aplankiau daug mūsų vietovių. Mezgu ryšius. Turiu vieną kitą naujieną 
iš Lietuvos. Auga, auga laisvės troškimas. Visi įtiki, kad geras pradas 
viešpataus pasaulyje. Parblokš smurtą. 0 tai Jau gerai, kai taip ima ti
kėti. Iš tikėjimo gims ir darbai.
T. Tamsta vis nepalaužiamas optimistas.
G. Turiu davinius būti tokiu. Antra vertus,optimizmas tėvynės mylėtojui 
yra pareiga. Juk kitaip viskas virstų beprasmybe.
T. Pavydžiu aš tamstai to saulėto optimizmo!
G. /kiek nustebęs/ Aš kaip tik tą optimizmą sėmiau ir iš tamstos kūry
bos, pone Tauroni .
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T. Neklausyk, neklausyk tamsta senio! /lengvai nusijuokęs/ Ūpo kreivės 
kartais daro keistus zigzagus.
G. Štai mano dovanėlė tam, kuris mumyse pasėjo neišnaikinamą laisvės troš
kimą. /jis atidaro čemodaną ir išima radijo imtuvą/ Mano pritaikytas tam 
tikrom stotim priimti.
T. 0, kokia dovana! /visi apžiūri imtuvą/ Aš nuoširdžiai dėkoju tamstai. 
Iki šiol mes tik pasvajodavome apie muziką.. Ji mūsų gyvenime taip reika
linga. Mes čia kartais susirenkame keli ir pusbalsiu padainuojame. Tai 
kaž kaip atgaivina.
D. Tai mūsų kuklios pramogos. Širdingai dėkoju, pone Gruodi!
T.* Danute, parodykimponui Gruodžiui tą mūsų pramogą.
D. Mes padainuojame ir paverkiame. Ar ne taip, tėveli? Aš neslepiu. Dai
na, kaip oras, ja žmogus kvėpuoja, /ji tykiai pradeda dainuoti, ją palai
ko visi/
Bendra daina - Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus, 

Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus. 
Svetima padangė nemaloni, ne, 
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne, 

/bendras susigraudinimas, Zičkus, Puselė ir Puselienė atatupstom mė
gina išeiti, tauronis juos sulaiko; Gruodis ir Danutė avanscenoje. Gruo
dis montuoja aparatą/
G. Aš jum atvežiau nepaprastą staigmeną. Kantrybės, akimirką kantrybės.
D. Tamsta toks malonus, kad mūsų neužmiršai ši vakarą.
G. Ne tik ši Vakarą. Aš atmenu Jus, panele Danute, kiekvieną vakarą.
D. /droviai/ Aš taip pat.
G. Panele Danute, Jūs kalbat tiesą?
D. Tiesą.
G. Reiškia, aš galiu šaukti valio visam pasauliui.
D. Reiškia, mes nenustojom buvę bičiuliai.
G. Ne, mes ne bičiuliai.
D. Ne bičiuliai?
G. Mes ne bičiuliai. Mes daugiau, kaip bičiuliai. Mes, mes... /jis neran
da žodžio/
T. /prieidamas/ Na, sakyk gi, pone Gruodi, kas ten per žinutės iš tėvy
nės. Aš nekantrauju.
G. Viską papasakos imtuvas. Tai bus nepaprastos žinios.
T. 0, aš nenoriu iš tolo to priešo mikrofono!
G. Ne, ne! Tai bus kas kita. Akimirką kantrybės! /jis seka laikrodį/ Etai 
mano dovanėlė mūsų šventės proga. Jungiu mūsų partizanų siųstuvą iš Lie
tuvos miško gilumos.
Visi kartu. Partizanų siųstuvas!
G. Laikas artėja. Dėmesio!

/imtuvas pradeda zirzėti; Grudi s ji reguliuoja/
P-nė. Jau trata.
P. Jau trata. _
Ž. 0 galingieji mūsų miškai. Lakštingalos...
P-nė. Žiemą lakštingalos.
G. Dėmesio!
Balsas iš imtuvo. Alio, alio! Kalba laisvieji lietuviai iš pavergtos Lie- 
tuvos miško. Kalba lietuvių partizanų būrys - Laisvės Karys.vMes sveiki
name su mūsų didžiąja švente tautiečius tėvynėje, nešančius žiaurų okupan
to jungą, ir tautiečius, pasirinkusius ištrėmimo vargus. Mes esame stip
rūs, nes po kojomis gimtoji žemė. Mes esame pasiryžę kovai, nes mus val
do laisvės troškimas, ginklai dar gali kalbėti, o mūsų^širdys turi lkvė_- 
pimą iš mūsų kovingų dainų. Esame pirmoji greta to didžiojo laisvės^ju
dėjimo, kuris jungia visus lietuvius 1 vieną kūną. Valio laisvės aušrai, 
kurią mes jau matome iš mūsų laisvojo miško.
T. Sūnus?
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D. Brolis?
G. Taip, tai jis!
Balsas. Skaitau musų partizaninės dainos žodžius, dainos, kuri lydi mus 
kovoj ir lengvina kentėti skausmus. Aš didžiuojuos, kad tai mano tėvo zc 
džiai. Tėve, kur tu sutinki šią šventę? Virš mano galvos ošia pušys - ar 
dengia pastogė tavo žilą galvą? Aš apsuptas draugų - ar ne vienišas tu 
svetimoje žemėje? Aš ryžtingai tikiu ateitimi - ar nepalįnko tavo išdidi 
galva po trėmimo našta? Tėve, ar girdi, juk tai tavo žodžiai!
T. Mano sūnau, aš girdžiu tave. 0, mano sūnau! 
p-nė, 0 Viešpatie! ' 
Balsas. Tėvynė pavergta!

Mums priešas pančius pina!
Bet mes laisva karta, 
Mūs rankos ginklą žino!

Mes priešui ne vergai, ,
Mums svetimos dejonės, 
Kova mums ne vargai, 
Mes esame SAU žmonės.

Per mūsų skausmus,
. Per kraują pralietą,’ 

Sugrįšvį mūs namus 
Laisvužė numylėta!

T, Mano žodžiai. Partizanų daina! Laisvužė numylėta! Jūs girdėjot? Lais
vužė sugrįš! Sūnau, mano sūnau, aš vėl juntu žemę po kojomis.
G. Ateina laisvužė per kraują pralietą. Taip, ji tikrai ateis, jeigu bus 
brangesnė už gyvybę. Valio naujai Šešioliktajai Vasario!

Uždanga

Yverdon, 1946.1.25

MUSŲ SKAITYTOJAMS

Šitas numeris išleidžiamas truputį anksčiau, negu jis turėjo išei
ti: norėta, kad skaitytojai jį kaip tik mums brangioje dienoje - Vasa
rio Šešioliktąją - gautų. Norėta ir jo turinį galimai daugiau surišti 
su Vasario Šešioliktąja. Jei skaitytojai, bevartydami šį numerį, pajus 
truputį tos nuotaikos - brangios visiems lietuviams šventės nuotaikos, 
kurią pajusdavome laisvoje Lietuvoje, šio mūsų laikraštėlio numerio tiks
las bus pasiektas.

Reikia manyti, kad tie lietuviai, kurie negalės dalyvauti Vasario 
Šešioliktosios minėjime Stockholme, surengs didesnėse kolonijose minėji
mus patys savo tarpe. Būtų labai gerai, kad sekančiame "Svetur” numery
je būtų galima paskelbti visiems, kaip tos dienos paminėjimai įvairiose 
kolonijose praėjo. Todėl redakcija laukia paminėjimų aprašymų iš kiekvie
nos kolonijos.

Skelbdami šiame numeryje p. ministerio J. Šaulio, pasirašiusio Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo aktą 1918 vasario 16, atsiminimus, nuo
širdžiai dėkojame už jų atsiuntimą mūsų laikraštėliui. Reiškiame padė
ką ir Kastyčiui, atsiuntusiam taip pat iš Šveicarijos šiame numeryje iš* 
spausdintą vaidinimą. Išsamus ir įdomus straipsnis apie lietuvių pabė- 
gėlių^gyvenimą Prancūzijoje šiame numeryje nebetilpo ir bus paskelbtas 
sekančiame numeryje. '

Sekantis numeris išeis normaliai - kovo 5.
"SVETUR"

g
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Kalba slaptoji Lietuvos partizanų stotis.
rotClay Mitten filtrą iFtaipfriį į#* J v&wt, .

„Niekam ne paslaptis, kad Lietuvos miškuose tebeveikia partizanai ir 
laukia, kada ateis Lietuvos išsilaisvinimo valanda. Karo metū jiems pasi
sekė paglemžti trumpų bangų siųstuvą,^kuriuo dabar karts nuo karto pastor 
čia atsišaukimą 1 visuomenę ar kokią žinią, kurios oficiali sovietiškos 
vyriausybės radijo stotis niekad neperduos.

- Čia kalba slaptoji Lietuvos partizanų
vo veikimą. Neilgai ji dirba. Tik pusvalandį, 
sunkiai girdisi ir ne ištisai pagaunami visi 
riuos pavyksta pagauti, galima suprast,! 
lime ir leuy-ios mJLpc ilgimės .jjrea, rangais 
rie nep a s i duo da * <gįo vi e tA ku rin i s Jr į s~ta~p a s aky t i~ nėr.

- Lietuvos piliečių deportacija į Rusiją tebetęsiama! - sako slapto
sios stoties pranešėjas. Reikia padaryti tirS mažiausią pa s ip ri eš i ni mą , Pgr 
lankyti Iwwidl on1 ni^Į mitingų ar neduoti "raudonajai gurguolei" grūdų,
ryt 1 kiemą a teiC” milicininką s ir įsaky^pasiimti ryšulėlį ir išsiruošti 
į ilgą kelionę. Kitus iškviečia kokiu nors reikalu į apskrities miestą, o 
įž“ ten žmogus pranyksta.kaip kamparag. Niekas nežino, kur jis buvo išvež
tas, kur dingo, ž^tyeltui žmona su vaikais geid laukan- tėvo ; jis jau se
nai gyvuliniame vagone važiuoja per rusiškas žemes į Sibirą.

Prieš rinkimus slaptoji stotis pranešė, kad visi gyventojai privalo 
lankyti priešrinkiminius mitingus. Jei kas nenueina, patenka į nepatiki
mųjų sąrašą, o -tada jau-sudiev! tįu (c — .

Susirinkimuose agitatoriai viešai grąsė, kad nebalsavusiems bus atim
tos maisto kortelės, pašalinti iš vietųfiišvaryti iš ūkių ir paa. Nėra 
ko stebėtis, kad sovietų spauda pranešinėja apie skaitlingus susirinkimus, 
nėra ko stebėtis, jei kokia "raudonoji gurguolė" surgnka keletą tonų grū
dų. Pabandyk neduoti plėšikui piniginės, kai jis revolverį. į krū

stotis! - taip ji pradeda sa- 
ir dėl atmosferinių kliūčių 
sakiniai. Iš tų sakinių, ku- 

kad Lietuvoj, kurią mes taip my- 
;yvenimas dabar visiems įfesffi%, ku- 

pasaky ti~ nėr.

tinę . _
- Mūsų būriai kaddien auga ir auga! - sako slaptoji radijo stotis. 

Lietuvos miškuose slepiasi ne šimtai, bet tūkstančiai jaunų vyrų, kurie 
nėra paprasti būriai, bet gerai organizuoti kariuomenės daliniai. Tarp 

partizanę yra aukštų lietuvių karininkų. Ne vien vyrai eina į partizanus. 
Yra nemažai ir moterų. Ateina vyras su žmona, brolis su seserimi,

Kaime gė- nepasitenkinimas didėja kasdieną.Krautuvėse trūksta druskos. 
Druska dabar Lietuvoje^prilygsta auksui. Ūkininkai nieko neveža į turgų 
ir ką galėdami nuo bolševikų slepia. Miestuose krautuvių lentynos tuščios. 
Darbininkai murma. "Soči enk tynės." visus kankina ir iš kantrybės veda. Bet 
turi normą~lQ|J% , Ąitaip tapsi liaudies priešu.

-Kovokim už laisvę! - baigia stotis savo pranešimus. Ji nemini nei 
pavardžių, nei vardų. Partizanų stotis sako, kad Lietuvoj žmonės kenčia, 
kad musų motinosj Lietuvoj pasilikusios, lieja ašaras, ir mes tegalime 
atsakyti tais pačiais žodžiais: „

-Kovokim už laisvę!

Lietuvos "išlaisvinimo"^metinės.- Sausio 28 per Vilniaus radiją bu
vo transliuojamos iš Kauno iškilmės - posėdis paminėti Lietuvos išlaisvi
nimo iš vokiečių okupacijos metinei sukakčiai. Kalbėjo Sniečkus ir žadėjo 
išnaikinti "fašizmo" liekanas Lietuvoje ir pasiekti visus užsienin pabė
gusius "fašistus". Kalbėjo fabrikų, įmonių, jaunimo, moterų atstovai ir 
prof. Lašas su Bimba. Lašas nepaprastai išgarbino Staliną, nes tik jis su
teikęs lietuviams^galimybes siekti mokslo... Bimba melavo susiriesdamas. 
Anot jo, 1941 birželio 22, kai vokiečiai pradėjo prieš bolševikus karą įr 
lietuviai, proga pasinaudodami, stengėsi bolševikus truputį paraginti ap-
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IŠVEŽTŲJŲ BALTŲ KELIAS

Vasario 11 Aftonbladet pranešė, kad, pasak sugauto latvių slaptos ra
dijo stoties pranešimo, sausio 25 iš Trelleborgo išvežti baltai sausio 89 
buvo atgabenti į Ventspilės uostą ir iš ten specialiu traukiniu išgabenti 
toliau į Rusiją. Traukinys buvo atsiųstas tiesiai iš Maskvos.

Smulkiau apie tai pranešamas Ankstų sausio 29 rytą iš Švedijos atvy- 
•ko į Ventspilę Beloostrov laivas. Uostas buvo apsuptas GPU dalinių, ir,-po 
piet prasidėjo iškrovimas. Saugant stipriausiai sargybai, baltai buvo ve
dami iš laivo tiesiog į čia pat krantinėj stovintį traukinį. Traukinį su
darė septyni grotais apkalti prekiniai vagonai ir du garvežiai; .traukinys 
vieną dieną anksčiau buvo atvažiavęs į Ventspilę iš Maskvos.

Baltų karius iškrovus /iškrovimas praėjo ramiai ir disciplinuotai/, 
traukinys išvažiavo į Maskvą.

Reikia manyti, kad išvežtiesiems baltams Maskvoje bus surengtas teis- 
mas ”už sovietinės tėvynės išdavimą11 •

BALTŲ UNIVERSITETAS HAMBURGE

Vasario 6 Svenska Morgonbladet didžiulėmis raidėmis pirmame puslapy
je paskelbė, kad Hamburge vasario 8 atidaromas baltų univeritetas, kurį 
išlaikys UNRRA. Baltai, ypač lietuviai, jau senai galvojo apie savo uni
versiteto atidarymą, tačiau, britų karinei vyriausybei padedant ir pagei
daujant, universitetas gali savo darbą pradėti daug anksčiau, negu buvo 
tikėtasi. Universitetas bus didžiuliame Deutscher Ring name. Studentus val
giu ir drabužiais aprūpins UNRRA. Tuo metu į universitetą jau buvo užsi
registravę 2.000 Baltijos studentų. Dėstys 150 profesorių ir docentų. Bus 
8 fakultetai! teologijos, filosofijos ir filologijos;.ekonomijos ir tei
sės; matematikos ir gamtos mokslų; žemės ir miškų ūkio; medicinos; archi
tektūros ir statybos meno; chemijos ir mechanikos. Universitetas turės 
tris rektorius: lietuvį, latvį ir estą. Didelė darbo^klūtis bus mokslo 
priemonių stoka. Vokiečių radijas pranešė, kad vokiečių okupacijos metu 
išvežtas į Vokietiją Kauno universiteto turtas bus perduotas Hamburgo lie
tuvių universitetui.

TTTT!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT T TT TTTT

/atkelta iš 18-to p si. /

leisti Lietuvą, visi Amerikos lietuviai iš skausmo raudojo. 0 antrą kar
tą bolševikams užplūdus Lietuvą, Amerikos lietuviai rengę visur džiaugs
mo mitingus. Kodėl jis nekalba apie didžiulę Amerikos lietuvių akciją Lie' 
tuvos laisvės bylai ginti? Bimba Visur išdidžiai kartojo: "mes Amerikos 
lietuviai". Reikia manyti, kad Bimbą Amerikos lietuviai laiko tik parsi
davėliu bolševikams, o ne savo atstovu Lietuvoje, galinčiu kalbėti Amerit- 
kos lietuvių vardu.

Gruodžio 28 įvyko Lietuvos Medicinos Draugijos posėdis naujo vaisto 
penicilino veikimui, gaminimui ir taikymui praktikoje apsvarstyti. Daly
vavo profesoriai: Banaitis, Kairiūkštis, Mažylis, Zacharinas, Čepulis ir 
kiti. Pranešimus padarė Lebedzinskas ir docentas Katilius apie penicili
no pritaikymą chirurgijoj
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TARPTAUTINIAI ĮVYKIAI

Jungtinių Tautų Konferencija Londone dar nepasibaigė. Paskutinėmis 
dienomis dar ryškiau iškilo politiniai priešingumai tarp Anglijos ir USA 
iš vienos pusės ir Rusijos - iš antros. Įtempimas saugumo taryboje pakilo 
iki aukščiausio laipsnio svarstant Graikijos klausimą. Bevinas net pareiš
kė, kad britams iš viso kyla klausimas dėl santykių su sovietais. Po ilgų 
Graikijos klausimo svarstymų buvo surastas kompromisas, kuriuo faktiškai 
klausimas paliko neišspręstas. Buvo nutarta jokių rezoliucijų tuo klausi
mu nepriimti. Apėjus Graikijos klausimą, Ukrainos delegatas iškėlė naują 
kaltinimą britams dėl jų kariuomenės buvimo Indonezijoje. Jis kai tino,kad 
britai slopina indonezų pastangas išsilaisvinti, naudodami net japonų da
linius. Jis reikalavo, kad taryba pasiųstų 1 Javą tam tikrą komisiją. Be
vinas ir čia komisijos pasiuntimui pasipriešino, nes, girdi, sovietai ne- 
įsileidę panašių komisijų 1 Rumuniją ir Bulgariją. Atmetus ši pasiųlymą, 
Višinskis net pareiškė, kad yra pavojaus iširti visai Jungtinių Tautų kon
ferencijai ir organizacijai, kitaip sakant, jis grąsino iš jos išstoti. 
Vasario 12 Egypto atstovas padarė netikėtai naują pasiūlymą^ kad britų ka
riuomenė būtų atitraukta iš Javos, kai ji atliks ten savo uždavinius - nu
ginkluos japonus. Jis pareiškė viltĮ, kad dabar pradėtose Olandų derybose 
su indonezais bus laikomasi Jungtinių Tautų Chartos dvasios ir atsižvelgs 
Į tautų apsisprendimo teisę. Dėl šio naujo pasiūlymo balsavimą taryboje 
Indonezijos klausimu teko atidėti. Dėl jo gali kilti naujas Įtempimas.

Pabėgėlių klausimas.-Bendrosios Komisijos pasiūlymas pabėgėlių reika
lais buvo svastomas vasario 12 Jungtinių Tautų pilnaties posėdyje. Pasiū
lyme iškelti tokie nuostatai:

1/ visokeriopu būdu lengvinti ir skatinti pabėgėlių grįžimą tėvynėn, 
bet 2/ joks pabėgėli s,arba displaced person, nebus verčiamas grįžti Į sa
vo kilimo kraštą, jeigu gavęs visas žinias apie padėtį ir reikalingus pa
aiškinimus iš savo krašto vyriausybės, iškels rimtų motyvų prieš grįžimą. 
Jei pabėgėliai nepriklauso kvislingų ar karo nusikaltėlių kategorijai, ku
riuo atveju jiems suprantamai nepripažįstama jokia globa ir jie neatidė
liojant išsiunčiami namon, tokie pabėgėliai gaus pagelbą iš tarptautinio 
organo, kuris bus sudarytas ekonominės tarybos ir socialinės tarybos pas- 
tarimų eigoje.

Sovietai norėjo tą pasiūlymą pataisyti, reikalaudami, kad pagelba pa
bėgėliams būtų teikiama tik jų kilmės krašto vyriausybei sutinkant ir kad 
pabėgėliams būtų uždrausta politinė propaganda prieš bet kurį Jungtinių 
Tautų narį. Bet sovietams nepavyko tų pasiūlymų pravesti. Pilnaties posė
dyje prieš Višinskį išėjo kalbėti ponia Roosevelt, USA delegacijos narys, 
ir, susirinkusiems plojantį savo -priešininką "sukirto’1, pabrėždama, kad 
"mūsų uždavinys yra duoti žmonėms daugiau teisių, o ne jas siaurinti".

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMO PROGRAMA STOCKHOLME

1, 12 vai. pamaldos Katedroje /Folkungagatan 46/, kurias laiko J. E. 
vysk. MUller ir sako pamokslą. Lietuviškai pamokslą pasakys kun. J. Tada- 
rauskas. Po mišių - mirusių lietuvių paminėjimas. Vargonuoja V, Ramanauskas

2. Iškilmingas posėdis Engelbrekts FUrsammlings salėje, Qstermalms- 
gatan 20. Pradžia 19,30 vai.

Lietuvių Draugijos Sveciijoj 
Valdyba

"SVETUR" leidžia - lietuviai Stockholne
Redaguoja - Jurgis Savaitis
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