
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Mes norime būti laisvi! Mes patys norime 

tvarkyti savo krašto ir Jautos reikalus! Mes 
atmetame visokius prievartos ryšius su kitomis 
tautomis ir valstybėmis, kurie slegia ir slėgtų 
mūsų; tautos kultūrinj kilimą ir ūkinės ge
rovės plėtojimą, kurie kaip nors varžė ar 

, varžytų mūsų žmoniškąsias laisves ir mūsų 
teisę gyventi nepriklausomu valstybiniu gy
venimu! Mes norime būti laisvėje ir demo- 
kratijoje, pagal civilizuotųjų tautų gyvenimo 
būdą! •

Tokios pagrindinės mintys Vasario 16-to- 
sios ištarmės, kurią, kaip vienintelė teisėta ir 
visos tautos -pripažinta atstovybė, padarė 
Tautos Taryba Vilniuje 1818 m.

Tai buvo sukilusios tautos vilčių ir valios 
ištarmė, kuri pasiryžo kartą visiems laikams 
nusikratyti nelaisvės pančius. Bet turėjo pra
eiti veik pusantro amžiaus, kol šita ištarmė 
galėjo būti pasakyta. Kas gali apsakyti tas 
kančias ir paniekinimus, kurias Iškentėjo 
tauta per ilgą, juodą naktį?

Tėvynė ir laisvė! Yra du žodžiai, kurie iš
reiškia vienintelį šūkį, vertą kovoti ir mirti. 
Tėvynė yra mūsų motina, kuri mus išnešiojo 
savo įščiuje, mus augina, globoja, kuri mus 
išmoko tarti pirmutinį žodį! Laisvė yra oras, 
kuriuo alsuoja žmonių ir tautų dvasia, be ku
rios jie darosi vergai ar kaliniai! Laisvė yra 
atmosfera, kurioje vešliai plėtojasi žmogaus 
dvasinės galios/ taigi žmoniškoji kultūra. Tik 
laisvė daro žmogų tuo, kuo jis yra gimęs ir 
kam jis yra paskirtas. Ir tik tas supranta 
tėvynės ir laisvės vertę, kas jų nebetenka. 
Jos yra taip pat brangios, kaip sveikata ir 
gyvybė.

Bet lietuvių tautai visa tai buvo žtimta. 
< Lietuvis nebeturėjo tėvynės, nes joje šeimi

ninkavo carinės imperijos satrapai, kryžei- 
viški žandarai arba svetimųjų baudžiavinių 
dvarų ponai. Jam1 buvo atimtos teisės į 
mokslą, į laisvą profesiją, savame krašte, Į 
savąją spaudą, į žemą- Jie turėjo pakęsti sve
timųjų valdžių sauvalę, rykštes, kalėjimus ir 
rekrūtus, o dažnai turėjo keliauti į Sibirą ir 
net į kartuves.

Tokia buvo pavergtos tautos dalia. Šitokį 
likimą ji turėjo iškęsti, nes nebegalėjo jam 
pasipriešinti. Jos žmonių eilės, dėl nesiliaujan
čių kovų, marų, badų ir klastos, perdaug jau 
buvo praretėjusios, kad galėtų pasipriešinti 
didžiulių imperijų priespaudai.

Bet gi, kai atrodė, jog tauta jau merdinti 
mirties patale, jai pradėjo brėkšti „Aušra“, ir 
„Varpas“ ėmė žadinti: „Kelkite, kelkite, kel
kite!“ Pamažu pradėjo grįžti tautos jėgos ir 
atsirado vadų, kurie jai grąžino pasitikėjimą 
savimi. Lietuvis atskleidė savo senos istorijos 
lapus, pamatė kuo buvęs ir panorėjo vėl to
kiu būti.

Taip prisikėlė lietuvių tauta!
Didysis karo sukrėtimas sutrupino galin

gus'sostus. Atėjo metas nusimesti priespaudą. 
Ir tada išaušo Vasario 16-toji.

Vėl sugaudė fifcaro trimitai, šaukiantieji 
tautą į kovą už savo žemę ir laisvę su viso
kiais įsibrovėliais, kurie panoro užgniaužti 
naująjį tautos kilimą. Iš šiaudinių pastogių 
rinkosi vyrai prie ginklų. Žaliaisiais Lietuvos 
kloniais ir miškais ėmė aidėti pirmųjų sava
norių dainos. Suliepsnojo karo ugnys. Dau
geliui tų vyrų nutekėjo kraujo, daugelis ne
teko sveikatos ir daugelis žuvo už Tėvynę 
pergalingų mūšių laukuose, neišvydę jos lais
vės dienų. Tačiau esminė tėvynės dalis buvo 
išvaduota, plačiai išsiskleidė trispalvė ir su- 
plezdeno Vytis. - ./

Taip prisikėlė Lietuva!
Ilgai netrukus sukilo ir Prūsų (Mažosios) 

Lietuvos dalis ir prisiglaudė prie savo Mo
tinos Lietuvos. Lietuva atidarė sau kelią į 
jūras, taigi laisvą kelią į platųjį pasaulį!

Didžiausiu intensyvumu prasidėjo atsta
tymo darbas ir kūryba. Priespaudos nukan
kintas ir karo nualintas kraštas ėmė keisti 
savo veidą. Nusitiesė nauji keliai, augo ir 
gražėjo miestai kaimai puošėsi raudonais 
stogais, kilo pramonė, prekyba ir žemės ūkis. 
Sužydo mokslai ir menat

Didysis karo socialinis, ekonominis ir tarp
tautinis sukrėtimas revolluclonlzavo pasaulį. 
Civilizacijos' pašaliuose ir pogrindžiuose su
kilo barbariškieji gaivalai ir atsirado pavo

jingos jėgos. Pasaulio horizontai vėl ėmė 
niauktis. Baisusis barb.arijos išsiveržimas už
griuvo ir pradėjusią skleisti savo gerovę ir 
kultūrą naująją Lietuvą.

Todėl šią Vasario 16-tąją' nebeskambės 
Laisvės Varpas. Mes nebegalėsime aplankyti 
Nežinomojo Kareivio kapo, kurį išdraskė 
šventvagiška okupantų ranka. Mes nebeiškel- 
sime džiaugsmo vėliavų ir negalėsime pami
nėti tautai nusipelnusių vyrų deramu būdu.

aukomis mūsų tauta išaugo iki dabartinio 
kultūrinio ūgio ir įgijo tvirtą teisę į savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Minėdami Vasario 16-tąją, mes dėkingai 
lenkiame galvas prieš visus tuos vyrus ir 
moteris, kurie dirbo ir aukojosi nemiršta
mam tėvynės laisvės idealui, jos gerovei ir 
garbei. Tebūnie jiems' amžina garbė!

Vasario 16-toji yra, be to, mums gairė į 
ateitį. Ji ir toliau dar rodo tautai kelią j

Nes tauta vėl yra kovos už savo laisvę būvyje. 
Si mirštama kova vedama lygiai Lietuvos miš
kuose, lygiai ir visame pasaulyje, kur yra 
gyvų ir dorų lietuvių.

Bet aušrininkų, varpininkų, knygnešių ir 
Vasario 16-tosios dienos kūrėjų aukos ir dar
bai, taip pat kančios ir aukos savanorių, ka
rių, šaulių ir partizanų nenuėjo ir nenueis 
veltui. Jie visi sukūrė didelę epopėją ir įrašė 
gražų lapą į Lietuvos: istoriją. Jų darbu ir

laisvę, , kaip ir tada rodė. Ir jos ištarmė ga
lėjo būti realizuota tik sunkiu darbu ir kieta 
kova. .Ir tada Lietuvai netruko pavojingų 
priešų, kaip ir dabar netrūksta. Jos atstaty
mui reikėjo titaniškų pastangų. Tačiau visi 
tie sunkumai buvo nugalėti, nes tauta buvo 
pasiryžusi.

O jeigu šio meto sunkumai ir pavojai yra 
didesni, tai ir mūsų nauja ištarmė turi būti 
kietesnė ir pasiryžimas atitinkamai didesnis.

OOOOOOttDO(XX»<XXXXXX>OOOOOOOOOOOOOO<»OOOOOp0OOOOOOOOOOOOOOOOO

Bern. Brazdžionis

Tėviškes varpai
Naktis. Pasauliai sunkūs, apsiniaukę. 
Be kelio einam, klumpam per kapus, 
Kada išgirsim kaip trimitą šaukiant 
Tėvynės laisvės bundančius varpus:

„Sugrįžkite, sugrįžkit, vargo sūnūs,
Iš ištremties kelionių tolimų,
Čia mes apsiaustai jūsų kunus ?
Ramybės rangom tėviškės namą

Čia mes ir vėl žydėsim jūsų laimės
Silkinio vakaro dangaus žaroj. '
Kaip jaunos marčios — žalios liepos kaimuos, 
Kaip pabroliai — pakluonių jovarai.

Čia mes surinksim jūsų vargo kelio
Ir jūsų skausmo ašaras sūrias^
Artojai ras, kaip močią, žemę žalią.
Vaikai — lizdus, tėvus — našlaičiai ras . . .“

Jau paskutinį kartą kryžių neša
Pasauly Viešpaties ieškąs žmogus
Ir MANE, TEKEL, FARES pasmerkimą rašo 
Jau paskutinįkart dangus.

Jau paskutinį kartą žmogui duotas
Gyvybės ginklas Viešpaties kovoj,
Ir paskutinei neteisybės puotai
Prinoko vynas, vaisiai ir javai.

Tada nukris nuo' sosto velnio kaukė.
Ir Viešpaties valia per žemę, tartum rožių vėjas, pūs;
Tada išgirsim kaip trimitą šaukiant 
Naujos buities pabudusius varpus. 

i Šioje kovoje mes nenusigąskime! Mūsų pu
sėj amžinosios žmonių dorybės — teisė ir tei
singumas ir visa padorioji žmonijos dalis!

Daugelis jau prievartavo mūsų tautą, siekė 
pajungti ją savo užmačioms, ar sunaikinti. 
Daugelis mūsų tautą „mokino“, kaip ji turinti 
gyventi ir pratino prie savo gyvenimo būdo. 
Kur jie šiandien? Tikėkime ir ši pabaisa 
nusibaigs taip pat, kaip nusibaigė ir visos 

. kitos, kurios išniekino žmoniškumą.
Ir kai pasaulis išsilaisvins nuo šitos pasku

tinės pabaisos — Lietuva vėl atgaus savo laisvę 
ir nepriklausomybę. Šį kartą Lietuvos sąlygos 
bus iš pagrindų pasikeitusios. Reikia manytu 
kad Rytų ir Vakarų imperializmai bus su
tramdyti visiems laikams, be to, ir visas pa
saulis, tur būt, nueis į ilgos taikos ir gerovės 
amžius. Taip pat ir mūsų vidaus sąlygos bus 
kitokios, o mes patys, tur“ būt, būsime dar 
daugiau patyrę valstybės kūrimo darbe. Į to
kius tad laikus per didžiausias savo kančias 
eina mūsų tauta.

Ryžkimės aukotis, tikėdami, kad ir mūsų 
darbas ir aukos, kurie tam turėsime jėgos, 
nenueis veltui. Ir kai išauš tėvynei naujas 
pavasaris, dėkingos būsimosios tautos kartos 
prisimins ir mūsų darbus, kaip mes prisime
name mūsų senolių ir mūsų viengenčių neuž
mirštamus nuopelnus tėvynei ir tautai.

Tad vieningi į darbą ir kovą už tėvynės 
ateitį, jos garbę ir gerovę! Toks yra mums 
raginimas ir šūkis Vasario 16-ąją.
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Iškilmingai atidarytas 
BALFo vajus

New Yorkas. — Sausio 24 d. Waldorf- 
Astoria viešbutyje įvyko oficialus ir viešas 
BALF-o 1947 metų vajaus atidarymas, kurio 
programa buvo transliuojama per WNYC 
radijo stotį.

Vajaus atidarymo metu jautrią invokadją 
atkalbėjo arkivyskupas J. Francis A. Mcln- 
tyra. Amerikos himnas sugiedotas, artistei 
Barbarai Darlys vadovaujant Įžangos žodį 
pasakė BALF-o pirmininkas kun. Dr. Juozas 
B. Končius. Programos vedėju pakviestas ge
nerolas William N. Haskell, C A. R. E. ve-

t

dejas.
Lietuvos ministerio vardu kalbėjo Lietuvos 

generalinis konsulas J. Budrys. Po jo- kal
bos, generolui Haskell paprašius pagerbti Lie
tuvą, sugiedotas Lietuvos himnas

Pagrindinę kalbą pasakė James A. Farley, 
buvęs paštų sekretorius, BALF-o vajaus gar
bės pirmininkas. Savo kalboje jis paminėjo 
apie lietuvių praeities kovas už laisvę ir da
bartinę lietuvių padėtį tremtyje. Jis ragino 
šelpti lietuvius tremtinius ir atidaryti jiems 
vartus į,Ameriką. Savo kalbą baigė pareiš
kimu, kad BALF-o darbas yra vertingas tiks
las, vertas visų paramos.

Vyskupas John Mark Gannon: Vyskupų 
Administracinės Tarybos (N. C. W. C.) iždinin
kas, įteikė BALF-o pirmininkui kun. Dr. J. 
B. Končiui Ameiikos katalikų vyskupų do
vaną lietuviams šelpti — 10.000 dolerių čekį. 
Savo jautrioje kalboje vyskupas ragino remti 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių Šalpos Fondą, 
gelbėti lietuviams tremtiniams ir turėti vil
ties, kad Lietuva atgaus savo laisvę ne kul
komis ir kraujo praliejimu bet pasaulio vals
tybininkų pastangų dėka

Baigdamas programą, generolas Haskell 
pristatė prelatą Patrick O'Boyle, War Relief 
Services, N.C.W.C, reikalų vedėją, kuris 
atstovavo kardinolą Francis Spellmaną, tą 
dieną turėjusį išvykti Kanadon į kardinolo 
Villeneuve laidotuvės.

Paskutiniai kalbėjo New Yorko miesto ma
joro Wm. O’Dwyer atstovas Joseph P. Picci
rillo ir Amerikos Darbo Federacijos pirmi
ninko Wm. Green atstovas William Collins, 
kuris indorsavo BALF-o vajų organizuotų 
darbininkų vardu.

Pasibaigus kalboms, kun Jonas Baliūnas, 
Maspetho parapijos lietuvių vardu įteikė 1.000 
dolerių čekį Maspeth vajaus kvotos sąskai
tom Ta proga kun. V. Karalęvičius, Bayonne, 
N. J. šv. Mykolo par. kleb. kun. M. Kemešio 
vardu, įteikė nuo BALF-o 61 skyriaus 450 
dolerių ir nuo šv Juozapo parapijos, Bayonne, 
N. J. 50 dolerių. Katheryn A. Namasky iš 
Boston, Mass, BALF-o 17 skyriaus pirm, 
įteikė 200 dolerių BALF-o 17 skyriaus vardu.

Iš viso vajaus atidarymo metu BALF-ui 
įteikta 11.700 dolerių.

Muzikaltaę programą labai skoningai at
liko art. Barbara Darlys. Jai akompanavo 
Tadas Sidlauskas Svečius salėje priiminėjo 
tautiškais rūbais pasirengusios Ona Valai
tienė ir Aldona Valaitytė. GAmerika“, 1847 
m. sausio 31 d.)
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Tikėkime teisingumo 
laimėjimu Kelias i laulos laistę

VYKIAUSIOJO KOMITETO 2ODIS 
LIETUVIU TREMTINIU BENDRUOMENEI 

VASARIO 16-SIOS PROGA
Jau septyneri metai, kai Nepriklausomybės 

šventė yra mums aptemdoma kartaus vargo 
ir sunkių minčių. Po anų birželio dienų, kada 
visais Lietuvos keliais nusidriekė raudono
sios tankų voros, neturėjome nė vienos 
šviesesnės Vasario 16-sios. Kai karas dar tik 
artėjo, mes jau nujautėme nelaimę, kuri ne
galėjo aplenkti mažos mūsų šalies. Baugino- 
mės, kad sulauksime svetimųjų savo na
muose, bet netikėjome, kad patys būsime 
išginti i svetimus kraštus: vieni į vergiją ir 
pražūti, kiti i. ištrėmimą ir skurdą. Dabar ir 
gimtajame krašte ir svetimoj šalyj sunkiai 
kenčia visa lietuvių tauta, ir tam didžiam jos 
skausmui, atrodo, nesimato greito galo. Ga
lima būtų visiškai nusiminti, jei mūsų ne- 
guostų viltis ir nestiprintų Vasario 16 dienos 
palikimas.

Minime Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimą net ir pačiomis niūriausiomis dieno
mis, nes tai mūs stiprybės versmė ir atrama. 
Vasario 16-sios aktas pabrėžia mūsų nusistaty
mą, kuris atitinka visų geros valios ir taikių 
žmonių siekimus. Jis buvo ir tebėra reikšmin
gas ne mums vieniems. Jis reiškė ir tebe
reiškia laisvą ir neišprievartautą valią mili
jonų žmonių, kuri jau po ano karo nepripažino 
tautų santykiavime vietos prievartai ir tero
rui. Šiandien žmogaus laisvė dar labiau pa
brėžiama. Vasario 16 dienos aktas kaip tiktai 
iškelia tas idėjas, kurios yra skelbiamos At
lanto Cbartos ir kurios vis užakcentuojamos 
Vakarų kultūrą atstovaujančių didžiųjų vals
tybių. Tarptautinėmis sutartimis tebeieškoma 
pagrindų teisingiems ir demokratiškiems 
tautų santykiams nustatyti, nors tatai ir ne 
iš karto nusiseka. Taip yra dėlto, kad dau
gumas mažesniųjų tautų kenčia ne tiek dėl 
savo geopolitinės padėties, kiek dėl to demo
niškumo, kuris yra mus visus apnikęs. Karas 
neįstengė šito blogio pašalinti, ir štai mes 
kenčiame kaip kovotojai už žmogaus laisvę 
ir tautų išsivadavimą.

Žymi šitos aukos dalis atitenka ir mums, 
nes ir pro mus yra nutįsęs kovos baras dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės. Būdami išblaškyti 
po svetimus kraštus, mes turime atstovauti 
savą tautą, kuri ir savo valstybe ir savo kul
tūra ugdė žmoniškumą ir tuo atžvilgiu nie
kam nenusikalto. Tai duoda mums teisės bei 
pagrindo netylėti dėl daromos mūsų tautai 
skriaudos. Kad ir maža esame tauta, tačiau 
tauri ir garbinga, ir jos niokojimas yra nu
sikaltimas prieš žmoniškumą. Esame tad 
laimingi, kad, būdami Vakarų globoje, turime 
progos ginti savo tautą pačiu savo gyvenimu, 
žodžiu ir darbu. Tai yra mūsų tremties 
įprasminimas ir paties sunkaus likimo mums 
skirtas uždavinys. Tai yra mums pavestas 
kovos baras, kuriame privalome ištverti, nors 
ir labai sunkūs mus sutiktų smūgiai.

Jei ir turime nepalaužiamą tikėjimą, jei ir 
manome, kad taip palikti visą laiką negali, 
tai pačios kančios didumo ir laiko nusakyti 
negalime. Šita nežinia skatina mus turėti 
ištvermės ir pasiryžimo prasiskverbti ir pro 
sunkiausias kliūtis, tai yra, laukti tokiu metu 
paties neįtikimiausio ir paties pikčiausio ap
vylimo ir kartu ruoštis su juo susigrumti 
visomis jėgomis, nepasiduoti jokiam gundy
mui ir nusiminimui, iš kur jis mus betykotų. 
Su kiekviena diena ir su kiekviena kliūtimi 
turi ne mažėti, o didėti mūsų sutarimas, mūsų 
budrumas ir apdairumas, kad nežinoma dalis 
ne mus gniuždytų, o mes įveiktume piktą.

Vasario 16-oji kaip tiktai mums teikia tam 
jėgos ir primena, kad ji buvo įgyvendinta 
visos tautos kietu nusistatymu ir savanorių 
krauju ir aukomis. „Per aukas ir pasišven
timą laisvę laimėjome“ — tik tuo būdu tu
rime vėl ją atgauti, jei tik dėl savo ne
laimingo krašto aukosimės, kuo begalėdami Ir 
kur bebūdami.

Kada mūsų nejungia pati gimtoji žemė, 
kurios ilgimės neturėdami, kur galvos pri
glausti, tai mus riša josios neužgesinama 
meilė, mūsų tautinės tradicijos, praeitis ir 
kalba. Visi tie ryšiai niekada neleis mums 
pabirti, nors ir išžarstytų mus kietas likimas. 
Visi mes, kaip vienas, kovingi ir ryžtingi 
laukiame dienos, kai laiminga ir šviesi Va
sario 16-oji bus minima laisvoje žemėje, kur 
suplauks visa iškamuota ir Išblaškyta lietu
vių tauta. Rasit, praeis dar ne vieneri lau
kimo metai, bet niekada nepraeis' mūsų 
šauksmas teisybės ir mūsų kovos įkarštis, iki 
Dievo malone rūsti Teisingumo ranka ne- 
nutrenks melo Ir prievartos nuo jų išpuikusio 
sosto.

Tespindi Vasario 16-oji visų musų širdyse, 
tejungia mūsų visų lietuvių tremtinių ben
druomenę ir testiprina mūsų dvasios jėgas 
ryžtingai ištvermei Ir vieningai kovai, 
atstatant Nepriklausomą Lietuvą!
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Nustojus egzistuoti senajai Lietuvos valsty
bei, užstojo veik pusantro amžiaus trukusi 
carinės Rusijos satrapų ir kryžiuotiškos vo- 
kietybės politinė priespauda ir dar la
biau sustiprėjo lenkiško ir sulenkėjusios 
šlėktos ir kunigijos baudžiavinė sauvalė, 
kurios siekė lietuvių tautą paveržti savoms 
kultūroms, arba ją visiškai sunaikintu Ta
čiau tais tamsiais laikais tauta parodė nepa
prastą gaivalingumą. Lietuvių tautos ka
mienas — kaimas didelėmis aukomis išlaikė 
savo tautines savybes ir išlaikė tautos 
gyvumą, iki iš jo galėjo iškilti naujoji Lie
tuva.

Lietuvos išsilaisvinimo mintis ėmė plėtotis 
1905 m. Rusijos revoliucijos metu, pradėjus 
braškėti despotiniam caro režimui, vėliau 
stiprėjo I Pasaulinio Karo būvyje, svyruojant 
Rusijos ir Vokietijos galybėms, ir galutinai 
įsikūnijo to karo rezultate, joms griuvus. 
Lietuvos reikalavimai augo ir stiprėjo atitin
kamai jos prispaudėjų silpnėjimui.

1905 m. Didysis Vilniaus Seimas, kuriame 
dalyvavo ir Prūsų Lietuvos atstovai ir ku
riam pirmininkavo amžinos atminties Lietu
vių Tautos Patriarchas Dr. Jonas Basana
vičius, dar tereikalavo Lietuvai autonomijos 
Rusijos imperijos ribose. Taip pat Rusijos 
Dūmoj lietuviai atstovai (pirmiau P. Leonas 
ir vėliau M. Yčas) buvo įnešę net įstatymų 
projektus duoti Lietuvai autonomiją. Lietu
vos autonomijos įstatymo svarstymas Dūmoj 
buvo numatytas 1917 m., bet neįvyko dėl 
bolševikų revoliucijos.

1914 m. Vilniuje įsisteigė Centralinis Ko
mitetas Nukentėjusiems Nuo Karo Šelpti, ku
ris, be tiesioginės paskirties, svarstė ir poli
tinius Lietuvos reikalus ir pasidarė Lietuvos 
laisvės judėjimo užuomazga. Vokiečiams 
okupavus Lietuvą, dalis to komiteto narių 
atsidūrė Rusijoj, kur įėjo į 1917 m. kovo mė
nesį susidariusią Rusijoj Lietuvių Tautos Ta
rybą. Tų metų gegužės 27 d. toji Taryba 
sušaukė Lietuvių Seimą Petrapily, kuriame 
tačiau išsiskyrė delegatų nuomonės. Dalis 
jų siūlė reikalauti Lietuvai visiškos nepri
klausomybės, kita gi dalis manė geriau pa
sitenkinti autonomija, demokratinės-keren- 
skinės Rusijos respublikos ribose.

Kaip žinia, 1916 m. lapkričio 5 d. Vokie
tija ir Austro-Vengrija paskelbė atstatan- 
čios Lenkijos valstybę, kurios Taryba netru
ko pareikšti savo pretenzijas į Lietuvą, o 
1917 m. gegužės mėn. dalis Vilniaus lenkų 
šovinistų kreipėsi į Vokietijos kanclerį, pra
šydami priskirti Lietuvą prie Lenkijos. Į 
visa tai reagavo lietuvių veikėjai savo to 
meto liepos mėn. memorandumu tam pačiam 
kancleriui, ne tik atmesdami lenkų pre
tenzijas, bet kartu iškeldami ir Lietuvos ne
priklausomybės reikalavimą.

1917 m. rugpjūčio 1 d. Vilniuje, sunkiau
siomis okupacinėmis sąlygomis, susidarė Or
ganizacinis Komitetas, kuris rugsėjo 18 d. 
sušaukė Vilniuje konferenciją iš Lietuvos 
visuomenės apskričių atstovų, kurių, iš 264 
kviestų, atvyko 214. Pirmininkaujant taip 
pat Dr. J. Basanavičiui, seimas pareiškė lie

Dr. Kazys Grinius New Yorke
New Yorkas, — Sausio 24 d., penktadienį, I venęs ligi 80 metų ir tikisi likusį amžių pa- 

„Marine Marlin" laivu tarpe 928 keleivių at- švęsti Lietuvai atkurti.
vyko buvęs Lietuvos prezidentas Dr. Kazys Šioj vietoj buvęs Lietuvos prezidentas pa
Grinius su žmona, sūnum ir dar 19 lietuvių 
tremtinių, kurių tarpe šeši mažamečiai 
vaikai.

Atlante siautusių audrų laivas buvo gero
kai apgadintas ir pavėlavo ištisas septynias 
dienas. Per kelias dienas 40 pėdų bangos mėtė 
keleivių prikimštą laivą lyg šapelį. Laivo ka
pitonas William A. Barr papasakojo, kad 
per visą 20 metų plaukiojimą jūroje jis dar 
nebuvo matęs tokios audros.

Garbingo svečio, buvusio Lietuvos prezi
dento, ir tremtinių pasitikti į uostą atvyko 
būrys lietuvių — vietinių lietuvių laikraščių 
redaktoriai, organizacijų atstovai, giminės ir 
draugai.

Iš uosto svečias su šeima, lydimas būrio 
pasitikusiųjų, buvo rųivežtas į SLA patalpas, 
kame užkandžiaujant buvo supažindintas su 
veikėjais ir pasikeista kalbomis. Sveikinimo 
žodžius tarė SLA sekretorius Dr. Vlnikas, visų 
lietuvių laikraščių New Yorke ir Brooklyne 
redaktoriai ir eilė lietuvių organizacijų va
dovų. Lietuvos ministerio Washingtone Po
vilo Zadeikio vardu sveikino vicekonsulas 
V. Stašinskas.

Savo žodyje Dr. K. Grinius apibūdino sun
kią lietuvių tremtinių padėtį, jų kultūringumą 
ir pažangą.

Jis pabrėžė, kad tokioje valandoje, kaip da
bar, mums „reikia vieni kitiems padėti, tu
rėti gailestingumą ir meilę“.

Nurodęs amerikiečių lietuvių paramą trem
tiniams, Dr. K. Grinius pareiškė mintį, kad 
susidėtas turtas turi eiti geram tikslui — Lie
tuvos ir lietuvių reikalui.

Jis sakė: turtai, kuriuos kiti krauna, niekais 
nueis, nes, kaip mūsų šventos knygos sako, 
yra tai mamasčių marnasčlai. Bet tie turtai 
gali būti panaudoti aukštesniam dalykui — 
padėti Lietuvos laisvei.

— Tautos negalima nužudyti, — toliau 
kalbėjo garbingas svečias. — Jos pačios žūna, 
kai nustoja noro gyventi. Lietuvių tauta, 
nors dabar būdama ir sunkiausiose sąlygose, 
siekia gyventi, ir gyventi laisvėje. Ir aš dar 
tikiuosi galėsiąs atsistoti ant gimtosios že
melės ir būti naudingas savo šaliai.

Antru atveju prabilęs, Dr. K. Grinius nu
pasakojo, kuriose įtakose Išaugęs, Ir labiau
siai iškėlė Petrą Kriaučiūną, kurio idėjomis 
jis ligi šiolei gyvena, būtent: „Būkite lie
tuviai, kovokite dėl savo teisių,“ z

D* H> Grinius pasisakė tais idealais išgy-

tuvių tautos pasiryžimą atgaivinti nepriklau
somą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą 
ir etnografinėse ribose Lietuvos valstybę. 
Seimas, dėl to meto politinių sąlygų, dar ne
galėjo pareikšti Lietuvos pretenzijų į Prūsų 
Lietuvą. Konferencija išrinko Lietuvos Ta
rybą iš 20 asmenų, kuri netrukus visų pasau
lio lietuvių buvo pripažinta vienintele teisėta 
lietuvių tautos atstovybe. Tarybos pirmininku 
buvo išrinktas A. Smetona, vėliau pirmutinis 
ir paskutinis antrojo faktinės Lietuvos Ne
priklausomybės laikotarpio prezidentas.

Gruodžio 11 d. Lietuvos Taryba padarė 
pirmą nutarimą atsiskirti nuo Rusijos ir pa
skelbti Lietuvos nepriklausomybę, tačiau, 
spaudžiant vokiečių okupacinėms jėgoms, 
turėjo priimti kliauzulę tamprios sąjungos 
su Vokietija. Dėl paaiškėjusių vokiečių 
aneksinių sumanymų ir sunkių derybų kilo 
nesutarimų pačioj Taryboj, kurios vieningu
mui atstatyti buvo nutarta padaryti visai sa
varankišką pareiškimą. Taip atsirado 1918 
m. Vasario 16-tos dienos nutarimas, kuriuo 
Tautos Taryba, remdamosi Vilniaus Konfe
rencijos nutarimais ir paskelbtais tautų ap
sisprendimo šūkiais, išreiškė atgimusios tau
tos valią nutraukti visus prievartos ryšius 
su kitomis valstybėmis ir savarankiškai imtis 
tvarkyti savo gyvenimo reikalus ir savo 
kraštą, sutinkamai su aukštais demokratijos 
idealais. Šitame akte, rado išraišką subren
dusi ilgai vergtos lietuvių tautos valstybinė 
mintis, kuri ją suvienijo laisvės kovoms ir 
prikėlė suvereniniam valstybiniam gyveni
mui. Šito akto padariniais kai kuriuo atžvil
giu mes ir dabar dar naudojamės naujoje 
savo laisvės kovų fazėje. Dėl to šis tauti- 
niai-politinis ir giliai teisinis aktas, kaip sa
koma, yra įrašytas į Lietuvos istoriją aukso 
raidėmis.

Veik lygiagrečiai ir Amerikos lietuvių or
ganizacijos kovo 13—14 dienomis sušaukė 
Amerikos Lietuvių Seimą, į kurį susirinko 
1200 (!) įvairių organizacijų delegacijų ir ku
ris taip pat pareikalavo Lietuvai nepriklau
somybės. Be to, Amerikos lietuviai, ši gyvoji, 
jautrioji ir veiklioji lietuvių tautos dalis, 1919 
m. atsiuntė savo pagelbinę delegaciją į Pa
ryžiaus Taikos Kongresą ginti Lietuvos rei
kalų, o vėliau surinko milijoną (!) parašų po 
peticija prezidentui Wilsonui dėl Lietuvos 
valstybės pripažinimo de jure. Laisvajai 
Lietuvai jie atsiuntė Laisvės Varpą, su gražiu 
priminimu, kaip reikia ginti savo laisvę.

Prie laisvės judėjimo prisidėjo ir rėmė 
Lietuvos Tarybą taip pat Šveicarijos, Šve
dijos ir visų kitų kraštų lietuviai.

Realizavimas Lietuvos valstybės atstatymo 
minties, išreikštos Vasario 16-tos dienos akte 
pareikalavo dar kai kurio laiko, didelių po
litinių pastangų ir daugybės kraujo aukų. 
Dar turėjo savanoriškai sukilti tauta, apva
lyti savo žemę nuo yisokių įsibrovėlių: bol
ševikų, bermontininkų, lenkų.

1918 m. kovo 23d. Vilhelmas II pasirašė Lie
tuvos pripažinimo aktą. Spalio m. Lietuvos 
Taryba priėmė laikinąją Lietuvos konstitu- 

brėžė:
— Aš manau su ne vienu iš jūsų dar būti 

Lietuvoj. Linkiu ištvermės, vienybės, linkiu 
tarpusavio amnestijos, susikaupimo energijos 
į vieną punktą — kokiu būdu atgauti Lie
tuvai nepriklausomybę.

Ir Dr. K. Grinius metė .šią mintį:
— Dabar gi mums reikėtų pasirašyti naują 

nepriklausomybės deklaraciją. /
Po šio pasimatymo , ir vaišių su lietuviais, 

buvęs Lietuvos prezidentas ir ministeris pir
mininkas Dr. Kazys Grinius buvo nuvežtas į 
Barbizon Plaza viešbutį.

Čia pirmadienį jis priėmė amerikiečių spau
dos atstovus ir tą pat dieną lankėsi pas New 
Yorko majorą Wm. O'Dwyer.

Iš New Yorko Dr. Kazys Grinius išvyko į 
Philadelphiją, kur gyvens pas savo brolį.

Buvęs Lietuvos prezidentas vasario 16 d. 
kalbės New Yorke ir Philadelphijoje.

Kalbėdamasis su spaudos atstovais New 
Yorke, Dr. K. Grinius į klausimą, kaip Lie
tuva gali atgauti nepriklausomybę, taip 
atsakė:

— Pirmą kartą Lietuvos nepriklausomybė 
buvo atgauta Wilsono punktais. Dabar re
miamasi Atlanto Carteriu, H Trumano dvy
lika punktų. Nuo Nūmbergo buvo atstaty
tas teisinis pagrindas, kad agresorius turi 
būti suvaldytas. Lietuva yra agresoriaus 
auka, ir tas agresorius turi būti išvarytas iš 
Lietuvos. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 
tai turėtų išspręsti diplomatiniu keliu. Rusų 
valdininkai ir armija tuo keliu turi būti 
paprašyti, kad išeitų iš Lietuvos.

Dr. K. Griniaus atvykimas buvo pažy
mėtas didžiuosiuose New Yorko laikraš
čiuose. („Amerika“, 1947 m sausio 31 d.)

REIKŠMINGAS PREZIDENTO TRUMANO 
PAREIŠKIMAS LENKIJOS AMBASA

DORIUI 1
Vasario mėn. pradžioje prezidentas Truma- 

nas priėmė naująjį Lenkijos ambasadorių 
Vašingtone Vinevičių, kurs įteikė savo ski
riamuosius raštus. Savo atsakymo kalboje 
prezidentas Trumanas Lenkijos ambasadoriui 
nurodė, kad lenkų vyriausybė sulaužė savo 
rinkiminius pažadus. Trumanas pabrėžė, kad 
JAV nenutrauks diplomatinių santykių • su 
Lenkija, tačiau toliau ji domėsis ir rūpinsis
tik lenkų tauta, bet ne vyriausybe. 

ciją. Lapkričio 5 d. Taryba pavedė prof. A. 
Voldemarui sudaryti pirmąją, vyriausybę, 
kuri savo darbą pradėjo lapkričio 11 d., o. 
lapkričio 14 d. paskaitė Tarybai savo dekla
raciją. Lapkričio 23 d. buvo paskelbtas Lie
tuvos kariuomenei organizuoti įsakymas; Ir 
tik 1919 m. balandžio 14 d. pradėjo eiti pa
reigas pirmasis Lietuvos respublikos prezi
dentas. Taip pradėjo savo faktinį gyvenimą 
Antrosios Nepriklausomybės Lietuva.

Greit išvijusi iš savo krašto irisus priešus, 
Lietuva, bet gi, atsidūrė dar prieš vieną di
delį pavojų, tai — intrigos prieš Lietuvos 
pripažinimą de jure, kilusios iš lenkų, ku
riomis buvo siekiama atgaivinti senus Lie
tuvos-Lenkijos valstybinius ryšius. Aiškų, 
kad Lietuva nebenorėjo grįžti prie tų ryšių, 
kuriuos kartą visienfe laikams buvo nutraukusi 
Vasario 16-tosios nutarimu, juo labiau, kad 
Lietuvos valstybės prigimtis buvo kitokia, 
negu Lenkijos. Sulenkėjusi Lietuvos bajorija, 
kuri A,- Jakšto buvo kviečiama „Lietuvių 
Balse“ („Glos Litwinow“) dar 1902 m. prisi
dėti prie bendro naujos Lietuvos kūrimo 
darbo, ne tik šito šaukimo nepaklausė, 
bet dargi ėmė kovoti su „litvomanišku“ 
„mužikų“ tautinio atgimino sąjūdžiu. Todėl 
bajorija iš Lietuvos politinio gyvenimo buvo 
išjungta, ir ji nuėjo savais keliais. Jaunoji 
Lietuva atgimė kaip tautinė demokratinė 
respublika.

Antrasis faktinės (nes de jure Lietuva te
bėra pripažįstama daugumos demokratinių 
pasaulio kraštų) Lietuvos Nepriklausomybės 
periodas paliko mums nepalyginamą teisinį 
ir moralinį kapitalą. Mes šiandien, kaip geras 
riteris, be baimės ir gėdos galime reikalauti 
mūsų teisių atstatymo, nes santykiuose su 
kaimynais Lietuva niekaip nepažeidė tarp
tautinės teisės normų. Lietuva tvirtai išlaikė 
neutralumą, kuris vieninteliai buvo supran
tamas jos sąlygose iki galo. Hitleris, no
rėdamas pateisinti savo agresiją prieš Len
kiją, kurstė ir spaudė Lietuvą'atsiimti Vilnių. 
Tačiau Lietuva, nežiūrint savo teisėtų preten
zijų ir ilgametės kovos už Vilnių, nesileido 
į tokią avantiūrą. Savo krašto viduje Lie
tuva vykdė liberališkiausią politiką tautinių 
mažumų ir kitų tikybų žmonių ir svetimšalių 
atžvilgiu. Sociališkai ir ekonomiškai Lietuva 
buvo vienas pažangiausių ir sveikiausių 
kraštų.

Tad vėl, kodėl gi Lietuvos valstybės fak
tinis gyvenimas buvo nutrauktas antrą kar
tą? Kas čia nulėmė: ar geopolitnė jos erdvės 
padėtis, ar išseko tautos dorinės galios, jos 
protas ir valia vykdyti savo suverenines tei
ses, ar gal kalta politinė tautos vadovybė?

Civilizacijos pašaliuose ir pogrindžiuose 
susikaupė barbariškos jėgos, kurios rimčiau
siu būdu ėmė grąsinti mūsų pasaulio sistemai. 
Aišku, kad sutramdymas tų gaivalų, pervirš 
viršijo vienos tautos, juo labiau praretėjusio! 
lietuvių tautos, jėgas. Jokia politinė tautos 
vadovybė niekaip negalėjo apvaldyti, gal būt, 
daugeliui amžių sukrėtusius pasaulio įvykius. 
Nebent buvo galima ankščiau tatai permatyti 
ir kai ką dar, ypač iš kultūrinių vertybių, 
daugiau išgelbėti. Tačiau tai jau nebegrąži
namai praėjo. Kad Lietuva, kaip ir kitos 
Pabaltijo ir kaimyninės valstybės, šitų įvykių 
tapo užgriūtos, tai apsprendė jų geopolitinė 
padėtis. Todėl Lietuva tapo brutaliausio! 
agresijos auka, auka jėgų, kurios paniekino 
visą mūsų pasaulio teisę, laisves ir žmoniš
kumą.

Ką gi mes turime daryti šitoje antroje 
kovos už tautos laisvę fazėje? Čia reikia ypač 
įsidėmėti tai, kad šiuo metu mūsų tautą ir 
kraštą yra ištikusios nelaimės, kokių nežino 
net ir mūsų gana žila ir audringa istorija. 
Nei daugybė praėjusių karų, nei marų, nei 
kitokių nelaimių nėra taip sukrėtusios mūsų 
tautą ir taip negrąsino jos gyvybei, kaip da
bar. Taip pat niekada mūsų tautos likimas 
dar nebuvo taip tampriai surištas su visos 
žmonijos likimu. Todėl mūsų kartos žmonėms 
ir jos po.itinei vadovybei krinta ir niekada 
dar nežinota istorinė atsakomybė.

Mūsų kdva turi eiti dviem linkmėm: pirma
— palaikymas specifiniai Lietūvos bylos ak
tualumo viešojoj pasaulio opinijoj, ir antra
— įsijungimas į bendrą konstruktyviųjų žmo
nijos elementų kovos frontą, sutramdant 
barbarijos įsivyravimą pasaulyje. Šitoje ko
voje mes galime būti tvirti, nes jeigu būtų 
išduotas Lietuvos reikalas, tai būtų išduoti 
ir visa mūsų pasaulio teisė, teisingumas, 
žmoniškumas ir žmonijos ateitis.

Dar kartą reikią akcentuoti, kad didelis 
vaidmuo, kuris galėtų mums tekti šitoje ko
voje, reikalauja iš mūsų geležinės drausmės, 
vieningumo ir aukščiausių visų mūsų fizinių 
ir dvasiniai-dorinių jėgų įtempimo. Mes 
turėtumėm susispiesti apie mūsų politįjįę va
dovybę ir eiti visomis savo išgalėmis jai į 
pagelbą. Mūsų politinė vadovybė yra išaugusi 
iš politinių jėgų Nepriklausomoj Lietuvoj, 
todėl ar ji mums patiktu, ar ne, mes ne
begalime jos pakeisti. Tad mus veikia ge
ležinis laiko reikalavimas: remti jos autori
tetą ir apie ją tvirtai susiburti. Mes neabe
jotinai turime teisę iškelti jai kai kurių pa
geidavimų: kad joje nebūtų tenkinami 
asmeninės ambicijos, asmeniniai ar partiniai 
Interesai, kuriems dabar nelaikąs ir nėra 
jokios prasmės. Taip pat norėtųsi, kad ji 
būtų aktyvi ir nuolatiniame kontakte su vi
sais gyvybiniais tautos elementais, kad ji 
konsoliduotų ir stipriai , vadovautų visas 
kovojančios tautos jėgas, kad ji, giliai įsijau
tusi į istorinį vyksmą, stovėtų istorinių užda
vinių aukštumoje. Bet ar kovojanti tauta bus 
išjudinama, aktyvi ir vieninga, pareis nuo 
kiekvieno iš mūsų, nes visi mes, nešame 
lygiai didelę atsakomybės dalį. ' A. M
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3 psLTautos Patriarchas Dr. Jonas Basanavičius
Šiemet vasario 16 d. sukanka 20 metų, kai | 

Lietuvos sostinėje, Vilniuje, mirė Lietuvių 
Tautos Patriarchas, lietuvių tautinio atgijimo 
„Aušros“ įžiebėjas ir nepriklausomos Lietu
vos kūrėjas Dr. Jonas Basanavičius. Jis buvo 
vienas iŠ tų dvidešimties Lietuvos Tarybos 
narių, kurie 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje 
pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Paskel
bimo Aktą. 1927 metais vasario 16 d., minint 
devintąsias Lietuvos nepriklausomybės sukak
tuves, Dr. Jonas Basanavičius Vilniuje mirė 
ir ta savo mirtimi dar labiau savo asmenybę 
susiejo su laetuvos nepriklausomybe. Minė
dami vasario 16-ją dieną, mes minime ir vie
ną didžiausių jos kūrėjų — Dr. Joną Basa
navičių.

Jonas Basanavičius gimė 1851 m. lapkričio 
23 dieną Vilkaviškio apskr., Bartininkų valsč., 
Ožkabalių kaime. Jo tėvai, Juras Basanavi
čius ir Marė Birštomutė-Basanavičienė, buvo 
pasiturį ūkininkai. Tėvas kurį ■ laiką buvo 
Bartininkų valsčiaus vaitu. Tėvai buvo pa
siryžę savo sūnų Jonuką išleisti į kunigus, 
todėl jį iš mažens pradėjo mokyti. Iš pra
džių jis mokėsi pas kaimo daraktorių, o vė
liau pas zakristijoną, kur pramoko lietuviškai 
ir lenkiškai skaityti ir rašyti ir kiek mišioms 
tarnauti. Pd to dar kiek mokėsi Lukšių pra
džios mokykloje. 1866 metais įstojo j pirmąją 

.klasę Marijampolės apskr. mokyklos, kuri po 
metų buvo paversta gimnazija. Buvo gabus 
ir jau nuo penktos klasės pats kitus mokė. 
Jonui baigus 5 klases ir atsisakius stoti į ku
nigų seminariją, tėvai jo nebešelpė, ir jis mo
kėsi pats savo lėšomis, užsidirbdamas jų pri
vačiomis pamokomis. 1873 m. jis baigė Ma
rijampolės gimnaziją sidabro medaliu

Baigęs gimnaziją ir dar kartą tėvų verčia
mas stoti į seminariją, jis atsisakė. Iš tėvų 
gavęs paskutinę pašalpą — 100 rublių, tais pat 
metais įstojo į Maskvos universiteto istori
jos-filologijos fakultetą. Joną Banasavičių 
iš mažens traukė istorijos ir kalbų mokslas. 
Dar gimnazijoje bebūdamas, tėvų pasakojimų 
paragintas, rinko žinias iš savo apylinkės 
praeities, užrašinėjo liaudies dainas, pasakas 
ir padavimus. Taip pat gimnazijoje rašinėjo 
lietuviškai ir lenkiškai eilėraščius. Tačiau 
Maskvos universiteto istorijos filologijos fa
kultete- jis teišbuvo tik ligi 1874 m. rudens 
semestro pradžios. Po metų jis pasirinko prak
tiškesnį medicinos mokslą ir perėjo j medi
cinos fakultetą. Gavo Varšuvos mokslų apy
gardos stipendiją, ir studijuojant nebereikėjo 
vargtų verčiantis privačiomis pamokomis. 
Laisvu nuo pagrindinių studijų metu jis uoliai 
studijavo Lietuvos isteriją ir archeologiją, o 
vasaros atostogų metu rinko Lietuvoje tauto- 

- saką. Palaikė glaudžius santykius su veikles- 
niaisiais lietuviais studentais ir ypač artimai 
susibičiuliavo su Vincu Pietariu.

Jau universitete Jonas Basanavičius domė
josi lietuvių tautos kultūriniais reikalais ir, 
kiek laibas leido, dirbo savo tautos kultūrai. 
1874 m. iš lenkų kalbos išvertė „Abėcėlę ar
ba Elementorių diel Lietuvos kajmo mer
ga j czu“. Rūpinosi gauti iš rusų valdžios lei
dimą tai abėcėlei išspausdinti ir tuo būdu 
ptalaužti spaudos draudimo varžtus. Tačiau 
leidimo negavo. 1879 m., Tilžėje įsteigus Li- 
tąuisčhe Literarische Gesellschaft (Lietuvių 
Literatūros. Draugiją), Jonas Basanavičius 
draug su kitais lietuviais studentais pasiuntė 
jai entuziastingą sveikinimą, tikėdamasis, kad 
ši draugija, tyrinėdama lietusių literatūrą, 
kalbą ir tautosaką, pagreitins lietuvių tautos 
atgijimą. 1878 m. Basanavičius pirmu kartu 
pasirodė periodinėje spaudoje, išspausdinda
mas lenkų kalba žurnale „Niwa“ straipsnį 
apie lietuvių mitologiją.

1879 m. birželio 19 d. Jonas Basanavičius 
baigė medicinos 'fakultetą, gaudamas gydy
tojo diplomą. Savo gabumais ir darbštumu 
jis buvo atkreipęs į save profesorių dėmesį, 
ir jam buvo pasiūlyta pasilikti prie univer
siteto ir ruoštis profesūrai. Tad, padavęs pra
šymą dar vieneriems metams pratęsti stipen
diją ir leisti jam prie chirurgijos katedros 
ruoštis profesūrai, sugrįžo į savo tėviškę, kur 
vertėsi gydytojo praktika Ožkabaliuose, Vil
kavišky ir Aleksote ir tuo pat metu rinko 
lietuvių tautosaką. 1879 m. rugsėjo 20 d., 
sugrįžęs į Maskvą, sužinojo, kad jam leista 
pasilikti prie katedros ruoštis profesūrai, bet 
tam tikslui nebeduodamos stipendijos. Bijo
damas, kad už stipendiją gali tekti kuriame 
nors tolimame Rusijos užkampyje atitarnauti, 
jis geriau pasiryžo išvykti į Bulgariją, kuri 
tuo metu buvo pasiskelbusi nepriklausoma 
valstybe. Per pažįstamą bulgarą gydytoją 
gavęs kvietimą, 1879 m. gruodžio 22 d. išvyko 
iš Maskvos į Bulgariją ir 1880 m. vasario 7 d. 
jis buvo paskirtas Lom Palankoje departa
mento gydytoju ir ligoninės vedėju.

Bulgarijoje, toli nuo savo tėvynės, Dr. Jo
nas Basanavičius išgyveno 25-rius metus. 
Tačiau jo ryšiai su Lietuva per tą laiką nie
kad nebuvo nutrūkę. Jis sekė Lietuvos gy
venimą, sielojosi Lietuvos reikalais ir dirbo 
lietuvių tautinei kultūrai. Dar universitete 
bebūdamas, jis buvo užmezgęs glaudžius ry
šius su Mažosios Lietuvos veikėjais, o per Li- 
tauische Literarische Gesellschaft ir su vokie
čių mokslininkais, kurie domėjosi Lietuvos 
praeitimi ir kalba. Bulgarijoje jo ryšiai tiek 
su Didžiosios Lietuvos, tiek ir su Mažosios 
Lietuvos veikėjais dar labiau sustiprėjo. Di
džiojoje Lietuvoje tuo metu buvo uždrausta 
lietuvių spauda lotyniškomis raidėmis. Mažo
joje Lietuvoje buvo leidžiamas vienas kitas 
lietuviškas laikraštis. Tačiau tie laikraščiai 
buvo vokiškos dvasios. Jonas Basanavičius 
stengėsi juos padaryti lietuviškesniais ir jiems 
siuntinėjo savo patriotinių straipsnių. Tokių 
jo straipsnių Mažosios Lietuvos laikraščiuose 
buvo išspausdinta nemaža, ir jie Dr. Joną 
Basanavičių lietuvių šviesuomenės tarpe darė 
populiarų.

D“. Jonas Basanavičius Mažojoje Lietuvoje 
įejdžiamais laikraščiais nepasitenkino. Jam 
kilo mintis Išleisti savas lietuviškas laikraštis.

• (20 metų mirties sukaktį minint]
Tokio laikraščio idėja. lietuvių šviesuomenės 
tarpe jau buvo pribrendusi. Apie jį galvojo 
ne vienas veiklesnis lietuvis. Tačiau tokio 
laikraščio idėją realizuoti buvo lemta tik Dr. 
Jonui Basanavičiui. 1883 m. kovo mėn. buvo 
išleista „Auszra, Laikrasztis, iszleidziamas 
per Dra. Bassanawicziu". „Aušros" pirmuosius 
numerius Basanavičius redagavo Prahoje, 
kur jis kurį laiką gyveno, gilindamas savo 
medicinos mokslo žlniaa

Ko Basanavičius siekė „Aušros" laikraščiu, 
mes matome iš jo garsiosios prakalbos, iš
spausdintos „Aušros“ pirmajame numeryje. 
Joje rašoma, vad daugiausia bus rūpinamasi 
išplatinti tarp skaitytojų žinios apie savo tau
tos senovės žygius, o taip pat ir apie šių lai
kų lietuvių reikalus. Toje prakalboje, Ba
sanavičius be kitko, taip rąžė:

„Kaip kiekvienas žmogus, atsimindamas sa
vo gyvenimo bėgį, atsižiūrėdamas atgalios, 
mato ir numano, kas jis yra buvęs ir kuomi 
tapęs, supranta, dėl kokių savo ypatybių jis 
tapęs toks, o ne kitoks, taip ir visa mūsų gi
minė (tauta) turėtų atminti ir pažinti praėjusį 
laiką, kurį yra išgyvenusi šioje Lietuvos že
mėje, ir visus laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, kurie šiokiu būdu padarė mūsų tautą 
tokią, kokią šiandlę regime, ir ją paveda tiems 
vargams, kuriuose gyvename.

Jau daug šimtų metų praėjo, kai paliovė 
Lietuvos giedrotose padangėse spindėjus 
žvaigždelė, kuri mūsų tėvų tėvams švietė, 
tamsi, neperregima ūkana apsiautė mūsų 
linksmą buvusią senovėje žemę; visokie var
gai ir sunki ilga vergija išdildė iš mūsų at
minties laimingesnio ir nevergiško gyvenimo 
atminimą; užmiršome kuomi senovėje bu
vome, ir tik retoj dainoj ar pasakoj randi 
paminklą iš praeities mūsų . . .

Liko dar kalba mūsų garbinga, apie kurią 
galime drąsiai su mokytu vyru ištarti: „Die 
Sprache ist unsere Geschichte“. Šiaip viskas 
pragaišo, o ir tas mūsų vienintelis lobis — 
kalba taip pat nyksta.

Mūsų tad didžiausias rūpestis bus duoti 
pažinti mūsų broliams senovės Lietuvos įvy
kius ir mūsų garbingų sentėvių darbus, nes 
užmiršę jų tėviškės meilę — patys nesižinome, 
kurių tėvų sūnūs bei anūkai esame.“

„Aušrai“ daugiausia rūpėjo Lietuvos pra
eitis, lietjivių kalba, lietuvių papročiai, kitais 
žodžiais tariant, lietuvių tautos kultūriniai 
reikalai. Apie visą tai daugiausia rašė pats 
Basanavičius. „Aušroje“ ir jos kalendoriuose 
buvo išspausdinta apie 70 jo straipsnių. Jono 
Basanavičiaus pažiūra į Lietuvos praeitį ir 
jos kultūrą buvo romantiška.. Jis visa tai, 
kas lietuviška, idealizavo. Lietuvos praeityje 
tematė ir tekėle aikštėn tik gerąsias jos pu
ses. Šiai savo pažiūrai apie Lietuvos praeitį 
ir jos kultūrą Basanavičius liko ištikimas vi
są savo amžių. Tačiau Basanavičius neiš
leisdavo iš akių ir ano meto aktualiųjų Lie
tuvos reikalų. Savo straipsniais jis siekė 
išjudinti lietuvių tautinę sąmonę, pagyvinti 
lietuvių tautinį bei kultūrinį atgijimą. Tatai 
mes matome ir iš šių jo paskutiniųjų „Auš
ros“ prakalbos žodžių:

„Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nak
ties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lie
tuvos dvasia. Toks mūsų troškimas ir noras.“

„Aušros“ spindulių gaivinama, švito lietu
vių tautos dvasia. „Aušros“ sužadintas lie
tuvių tautinis atgijimas augo, plito ir stiprėjo. 
Jo niekas jau nebepajėgė sulaikyti, kaip pa
vasarį iš savo krantų ištvinusios ir pirmyn 
skubančios upės. Lietuvių tautinis atgijimas 
griovė visas pakelyje sutinkamas kliūtis. 
„Aušrai“ sustojus, lietuvių tautinė periodinė 
spauda nežlugo. 1887 m. vietoj „Aušros“ 
sušvito „šviesa“, 1889 m. pradėjo galingai

skambėti Vince Kudirkos „Varpas“. Lietuvių 
tautinis atgijimas iškėlė ir savarankiškos 
nepriklausomos Lietuvos idealą, kurio tau
tiškai susipratę lietuviai ir siekė, kol jis, pa
galiau, 1918 m vasario 16 d. ir buvo įgyven
dintas. / -

Mūsų Tautos Patriarchas Dr. Jonas Basa
navičius dar XIX amžiaus pabaigoje iškėlė tą 
savarankiškos Lietuvos idealą 1892 m „Ap- 
švietos“ laikraštyje straipsnyje „Priedelis prie 
lietuviško klausimo“ jis rašė, kad lietuvių 
idealu turi būti savistovė Lietuva. Tame pat 
straipsnyje jis nurodė, kad norima pasiekti, 
idant: a) Lietuva lietuviška taptų, b) idėjos 
apie Lietuvos savistovystę ant tautiško pa
mato išsiplatintų kunige: ir bajorų tarpe, 
c) apšvietimo kalba visų Lietuvos luomų tap
tų lietuviškoji kalba, d) sandara ir meilė 

viešpatautų tarp visų Lietuvos gyventojų ir 
idealu visų luomų taptų —lietuvystė, ši Dr. 
Jono Basanavičiaus lietuvių tautinio atgijimo 
programa kitų tebuvo tik praplečiama, papil
doma ir detaiizuojąma. Tačiau pagrindiniai 
dėsniai visų Lietuvos srovių, siekiančių lie
tuvių tautos kultūrinės ir politinės laisvės, 
liko maždaug tokie pat, kaip čia Dr. Jono 
Basanavičiaus buvo paskelbti.

Gyvendamas Bulgarijoje, Dr. Jonas Basa
navičius nepasitenkino vien periodine spau
da, bet taip pat dirbo ir didelį lituanistinį 
mokslo darbą. Lietuvos praeitis, Lietuvos et
nografija, tautosaka, archeologija ir net kalbo
tyra — štai tos mokslo sritys, kuriose Dr. Jo
nas Basanavičius paliko gilius pėdsakus. Jis 
dirbo ne tik lietuvių tautai, bet taip pat ir 
bulgarų tautai. 1891 m. išspausdino didelę 
monografiją apie sanitarinę Bulgarijos etno
grafiją (Materiali za sanitarnata etnografija 
na Bulgarija. I Lomskijat okrug). Šis veika
las jam suteikė rimtą vakarų Europos moks
lininko vardą. Jis ir daugiau mokslo veikalų 
yra išleidęs bulgarų kalba, ir bulgarų tauta 
ligi pat šių dienų su dėkingumu mini šviesią 
Dr. Jono Basanavičiaus asmenybę.

Kai tik buvo galima, Dr. Jonas Basana
vičius sugrįžo į Lietuvą ir įsikūrė gyventi 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Tai įvyko 1905 
m pačiame revoliucijos įkarštyje, kai lietu
vių tauta pirmu syk viešai išėjo j politinį gy
venimą. Tuo metu Lietuvoje persiorganizavo 
senosios politinės partijos, buvo kuriamos 
naujos, steigiamos įvairios draugijos, lei
džiami laikraščiai. Dr. Jonas Basanavičius, 
nepriklausydamas nė vienai politinei parti
jai, buvo, tartum, viršum visų partijų ir savo 
didžiu autoritetu bei visos tautos pagarba 
svarbesniuose įvykiuose daug lėmė. Jis bu
vo vienas iš didžiojo Vilniaus Seimo organi
zatorių, Tam Seimui pirmininkavo ir savo 
autoritetu išgelbėjo jį nuo suirimo, kuris jam 
gręsė dėl partinių rietenų.

Dr. Jonui Basanavičiui sugrįžus į Lietuvą, 
nebuvo nė vieno svarbesnio įvykio, kuriam 
jis nebūtų vadovavęs ar bent pats jame ak
tyviai nedalyvavęs. 1906 m. sausio 8 d. jis 
parengė memorandumą, reikalaujantį Suval
kų guberniją prijungti prie Lietuvos. Tuo 
pat metu, vengdamas galimo arešto už Vil
niaus Seimo sušaukimą, išvyko į Petrapilį, 
kur tarėsi su rusų konstitucinės demokrati
nės partijos atstovais dėl Lietuvos autonomi
jos paskelbimo. Sugrįžęs į Lietuvą parašė 
popiežiui Pijui X memorandumą apie lenkų 
kalbą Lietuvos bažnyčiose. Jis buvo vienas 
iš didžiųjų kovotojų, kad lietuvių bažnyčiose 
pamokslai būtų sakomi lietuviškai ir giesmės 
giedamos lietuviškai, o ne lenkiškai. <

Dr. Jonas Basanavičius suprato didelę 
mokslo reikšmę atgyjančiai lietuviu tautai. 
Dar 1879 m. jis svajojo apie lietuvių mokslo 
draugijos įsteigimą. Si idėja jame visuomet

buvo gyva, ir jis nekartą ją kėlė mūsų pe
riodinėje spaudoje. Ši idėja jam tepasisekė 
realizuoti tik 1907 m., kada jo pastangomis 
Vilniuje buvo įsteigta Lietuvių Mokslo Drau
gija. Ji mūsų kultūriniame gyvenime yra 
turėjusi didelės reikšmės. Kasmet Vilniuje 
buvo šaukiami Lietuvių Mokslo Draugijos su
važiavimai, kuriuose buvo skaitomos moks
linės paskaitos apie lietuvių praeitį ir kultūrą. 
1907 m. buvo pradėtas leisti Dr. Jono Basa
navičiaus redaguojamas Lietuvių Mokslo 
Draugijos organas „Lietuvių Tauta“, kurios 
daugiau kaip pusę pats redaktorius prirašy
davo 1915 m — 1921 m. Lietuvų Mokslo 
Draugija parengė ir išleido besikuriančiai mū
sų mokyklai pirmuosius mokslo vadovėlius. 
Lietuvių Mokslo Draugija taip pat padėjo 
išugdyti mūsų aukštajai mokyklai, universi
tetui, mokslo personalą Už šiuos visus nuo
pelnus lietuvių mokslui 1922 m. vasario 16 d. 
įsteigtas Lietuvos Universitetas jam suteikė 
garbės profesoriaus titulą

Dr. Jonui Basanavičiui nesvetima buvo ir 
politika. Jis dalyvavo rinkimuose į Rusijos 
Valstybinę Dūmą vėliau į ketvirtąją Valsty
bės Dūmą net buvo išstatęs ir savo kandida
tūrą, tačiau buvo apviltas, nes vietoj jo buvo 
pravestas kitas kandidatas. Šis įvykis Dr. 
Joną Basanavičių skaudžiai įžeidė ir jį at
stūmė nuo kai kurių jo pažiūroms buvusių 
artimų žmonių. Jis taip pat buvo vienas iš 
organizatorių Lietuvių Sąjungos apginti 
lietuvių kalbos teisėms bažnyčiose, 
parašė jos statutą ir veikliai 
dalyvavo visuose jos žygiuose. 1911 m. pa
dėjo suorganizuoti žemės ūkio mašinoms ga
minti akcinę „Vilijos“ bendrovę ir buvo stam
bus jos akcininkas; 1913 m. buvo vienas iš 
Lietuvių Ūkininkų Bendrovės steigėjų.

Ano meto mūsų spaudoje buvo iškeltas su
manymas Vilniuje pastatyti Tautos Namus, 
kuriuose su savo kultūriniais turtais galėtų 
tilpti Lietuvių Mokslo Draugija ir Lietuvių 
Dailės Draugija. Šiam gražiam sumanymui 
įvykdyti reikėjo nemažos pinigų sumos. Lie
tuvoje nesitikint greitu laiku jos surinkti, 
1913 m. Dr. Jonas Basanavičius drauge su 
Valstybės Dūmos nariu Martynu Yču išvyko 
į Jungtines Amerikos Valstybes tiems na
mams aukų rinkti Daugiau kaip per tris 
mėnesius juodu surinko 23.709 dolerius aukų. 
Pirmasis pasaulinis karas Tautos Namų sta
tymą sutrukdė ir nemažai tų pinigų banke 
žlugo. Tačiau už jų dalį lietuvių mokykloms 
buvo išleista keliasdešimt vadovėlių.

Pirmosios vokiečių okupacijos metu Basa
navičius liko Vilniuje. Kiek to meto aplin
kybės leido, dirbo mokslini bei visuomeninį 
darbą ir rinko medžiagą vokiečių okupacijos 
istorijai. Iš tos surinktos medžiagos 1919 m. 
išleido knygelę „Iš lietuvių gyvenimo 1915— 
1917 nt po vokiečių jungu .Vilniuje“. Tuo 
metu Basanavičius taip pat dirbo ir politinį 
darbą, kurio tikslas buvo atstatyti nepriklau
somą Lietuvos valstybę 1917 m. rugsėjo 18- 
22 d. Vilniuje įvyko Lietuvių Konferenciją 
kuriai Dr. Jonas Basanavičius pirmininkavo. 
Šioje konferencijoje buvo nutarta atstatyti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę ir tam tiks
lui vykdyti buvo išrinkta Lietuvos Tarybą 
Dr. Jonas Basanavičius taip pat buvo išrink
tas į Lietuvos Tarybą, ir pirmasis pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą.

Prof. Mykolas Biržiška savo atsiminimuose 
apie 1918 metų vasario 16-ją dieną (rotato
riniam leidiny „Leiskit į Tėvynę“, Uchlą 
1946. II. 16) rašo: „Pirmuoju pasirašė gydy
tojas Dr. J. Basanavičius. Nors šiaip jau ra
šėsi visi abėcėlės eile ir pirmuoju turėjęs 
būtų pasirašyti S. Banaitis, bet Basanavičiaus 
vardas taip aukštai tautoje buvo iškilęs, jog 
savaime suprantamas ir pateisintas buvo toks 
jo pasirašymas. Be to, dėl savo 1917. XII. 11 
nutarimo Tarybai buvus suskilus ir jos pirmi
ninkui A. Smetonai gavus pasitraukti, II. 16 
Tarybos posėdin vėliai visiems suėjus, Dr. 
Basanavičius, kaip seniausias amžiumi Ta
rybos narys (ėjo 67-uosius metus), visiems 
sustojus, paskaitė nepriklausomybės paskel
bimo aktą, tad čia pat pirmas ir pasirašė, po 
to A. Smetona dauguma balsų vėliai buvo 
išrinktas Tarybos pirmininku prieš kairiųjų 
pastatytą, bet nesutikusį būti renkamam, 
Dr. Basanavičių. Dr. Basanavičiui buvo pa
vesta saugoti pasirašytas aktas, kurio betgi 
teišliko antrasis (taip pat pasirašytas, tik 
nebepilnai teišlaikant abėcėlę) egzempliorius. 
1927 m., Dr. Basanavičiui Vilniuje miruą jo 
kabinete ir Lietuvių Mokslo Draugijos pa
talpose visur ieškota, bet pirmojo egzem
plioriaus nesurasta.“

Vilniuje, draug su kitais Lietuvos Tarybos 
nariais paskelbęs Lietuvos nepriklausomybę, 
Bąsanavičius gyveno ligi pat savo mirties. 
Vilniuje jis iškentė visas okupacijas. Len
kams pagrobus Vilnių ir Kaunui tapus lai
kinąja Lietuvos sostine, Dr. Jonas Basana
vičius, gyvendamas Vilnidje, anot prof. 
Petro Leono, buvo Vilniaus uola, buvo gyvu 
ryšiu tarp Lietuvos sostinės svetimųjų pa
vergtos, ir laisvosios Lietuvos.

Mirė Tautos Patriarchas Dr. Jonas Basa- 
navičitis lenkų pavergtoje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, lietuvių tautai minint devintąsias 
nepriklausomybės sukaktuves. Jis mirė tuo 
metu, kai Vilniaus lietuvių visuomenė, susi
rinkusi į Vasario 16 dienos iškilmes, giedojo 
Tautos Himną Tai taip pat simboliška. Jis 
iškilmingai palaidotas Vilniuje Rasų kapuose. 
Ant jo kapo pastatytas paminklas. Basana
vičiui dar gyvam esant, Kaune Karo Muzie
jaus sodelyje taip pat -buvo pastatytas 
reikšmingas jo paminklas.

Dr. Jęnas Basanavičius — didi Ir šviesi 
mūsų tautos asmenybė. Ji visa savo skaistybe 
sušvito „Aušroje“ ir tebešv.ečla mums ligi šių 
dienų. Jis buvo taą kurio žodin, anot poeto 
Putino, susitelkė kanklės ir kardas, kurio 
žygiai paženklinti bočių kapais, kuris amžiną 
žygį Tė vynės Kūrėjo vienybės ir meilės vardu 
pažymėję A. Merkelis
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Gyuenloju problema laisuole lleluvole
Tautos gyvenime svarbiausias veiksnys tai 

žmogus. Tautos gyvenamoji teritorija ir jos 
medžiaginis gerbūvis gali keistis amžių bū
vyje, bet pati tauta tol neišnyksta, kol yra 
tos pačios kalbos ir dvasinės bei materialinės 
kultūros žmonių. Taigi ir pats svarbiausias 
klausimas, grįžus į laisvą Lietuvą, bus: kiek 
gi dar yra išlikę Uetuvių?

Atsakyti į tą klausimą šiandieną neįma
noma, nes nežinoma dar teritorija, kurioje 
laisvoji Lietuva atsikurs, ir nežinomos lie
tuvių tautos aukos. Čia tenka vadovautis dau
giau ar mažiau pagrįstomis prielaidomis.

BUSIMOJI LIETUVOS TERITORIJA
Viena iš tokių prielaidų būtų, kad laisvoji 

Lietuva atsikurs kiek platesnėse etnografi
nėse ribose, negu 1940 m., apimdama dalį 
Mažosios ir dalį Rytų Lietuvos, ir sudarys 
nebe 62.500, o bent 75—80.000 km:, nors etno
grafinė Lietuva laikoma mažiausiai 96.000 km2 
ploto (žiūr. Augsburgo komiteto leidinyje 
„Lithuania-Country and Nation“, 4 p.). Tai 
būtų plotas, didesnis už daugelio žinomų ma
žųjų Europos valstybių plotą prieš šį karą, 
kaip Albanija — 27.600 km2, Belgija — 
30.500 km2, Olandija — 35.000 km2, Šveicarija
— 41.300 km2, Danija — 43.000 km2, Estija
— 47.500 km2, Latvija — 65.800 km2, Airija
— 70.300 km2, nebekalbant apie valstybes- 
nykštukus. Su tokiu plotu Lietuva atsistotų 
šalia vidutinio dydžiu Europos valstybių, kaip 
Austrija — 83.800 km2, Portugalija — 91.800 
km2, Vengrija — 93.100 km2, Bulgarija — 
103.100 km2. Taigi, Europos mastu, tai būtų 
pakankamai didelė valstybinė teritorija, ir 
lieka tiktai trokšti, kad Lietuva tokiose ri
bose atsikurtų.

Deja, laukiamas šitokio valstybinio ploto 
gyventojų skaičius nebeteikia tokio paties 
palankaus vaizdo. Jau prieš karą Lietuva 
savo gyventojų skaičiumi priklausė, vėl gi 
neskaitant valstybių-nykštukų, prie pačios 
mažiausios grupės, būtent: Estija — 1,1 mil., 
Latvija — 2 mil., Norvegija — 2,9 mil., Airija
— 3 miL, Lietuva — 3,2 mil., Danija — 3,8 
miL Visos kitos, aukščiau suminėtos, mažo
sios valstybės turėjo ne mažiau, kaip po 
4—6 mil.,, o Belgija ir Olandija — net dau
giau kaip po 8 mil. gyventojų.

TAUTINIU MAŽUMŲ ATKRITIMAS

Iš prieškarinio Lietuvos gvyentojų skaičiaus 
tenka atmesti vienu a'r kitu keliu okupantų 
beveik visiškai išskirtas tautines mažumas: 
žydus bei vokiečius. Situos nuostolius tenka 
vertinti nemažiau, kaip 500—600.000 (220.000 į 
žydų, 130.000 vokiečių, 200—300.000 lenkų), ir 
neatrodo, kad žjnnesnė emigravusių vokiečių 
arba lenkų dalis grįžtų iš Vokietijos ar Lenki
jos atgal.. Veikiausiai, kad laisvoje Lietu
voje nepanorės palikti ir didesnė rusų mažuma 
’(30.000), net nekeliant klausimo apie karo 
meto kolonistus. Visiškai neaišku, kiek vokie
čių bus rasta į vakarus nuo Nemuno ir kiek 
iš ten emigravusių panorės grįžti. Visa krū
von suėmus, yra rimto pagrindo manyti, kad
laisvoji Lietuva turės tik nežymias tautines 
mažumas, sudarydama kur kas vienalytiš- 
kesnį tautinės valstybės vaizdą, negu tai 
buvo prieš karą.

LIETUVIŲ TAUTOS NUOSTOLIAI

t
Patys skaudžiausi Lietuvos nuostoliai tai 

lietuvių netekimas per karą ir tris okupaci
jas. Ir čia nėra jokių patikimų skaičių. Prie 
mūsų žinomų skaičių apie nužudytuosius, 
deportuotuosius ir ilgamečiam kalėjimui nu" 
teistuosius per pirmąją bolševikų ir vokie
čių okupacijas, prisidėjo antrosios bolševikų 
okupacijos aukos. Nors žinios šituo klausimu 
ir labai prieštarauja, bet dar nesusidaro įspū
džio, kad jos būtų galėjusios pasiekti šim
tus tūkstančių. Tačiau niekas negali užtik
rinti, kad deportacija gali ūmai paliesti ne 
tik šimtus tūkstančių, bet ir visą tautą. 
Lieka tiktai tikėtis, kad geležinė uždanga 
bus pagaliau atskleista ir nuo Lietuvos, ir 
kad pasaulinė opinija galėtų būti užaliar- 
muota, jeigu toksai pasikėsinimas prieš lie
tuvių tautą būtų daromas. Lieka taip pat 
tikėtis, kad žymi nuteistųjų bei deportuotųjų 
dalis galės dar grįžti į laisvą Lietuvą ir 
prisidėti savo išsekusiomis jėgomis . prie 
krašto atstatymo. Vis dėlto, nesiimant net 
suminėti šito baisaus skaičiaus, galima būkš- 
tauti, kad lietuvių tautos nuostoliai iki galu
tinio išsivadavimo gali pasiekti % mil., o 
gal net daugiau.

Tuo būdu pokarinio Lietuvos gyventojų 
skaičiaus 75—80.000 km2 plote negalima 
laukti didesnio, kaip 2'A mil., gal 2% mil., 
bet vargu daugiau, o gal net tik 2 miL

SPĖJAMAS APGYVENDINIMO TANKUMAS
Ryšium su laukiamu teritorijos padidėjimu 

ir gyventojų skaičiaus sumažėjimu galima 
spėti, kad apgyvendinimo tankumas vienam 
km2 nebesieks 48, kaip buvo prieš karą, o 
nukris iki 35—30 ar, blogiausiu atveju, dar 
mažiau. Toksai apgyvendinime tankumas 
būtų dar žymiai didesnis už Siaurės valsty
bių apgyvendinimo tankumą (Norvegija —9, 
Suomija — 11, Švedija — 14, Europinė Rusi
ja — 22), prilygtų ar kiek viršytų prieškarinės 
Estijos (24) ir Latvijos (30) normas, bet būtų 
dvigubai ir trigubai mažesnis už kitų Euro
pos žemės ūkio kraštų apgyvendinimo tan
kumą (50—90, tik Airija 42).

Toji aplinkybė, kad visi Siaurės Europos 
kraštai buvo prieš karą rečiau apgyvendinti 
kaip Lietuva, bet turėjo (išskyrus Rusiją) 
aukštesnius pragyvenimo lygmenis ir pri
klausė prie kultūringiausių Europos kraštų, 
leidžia teigti, kad ir 30 gyventojų viename 
km2 laisvoje Lietuvoje nesudarytų kliūties 
išlaikyti kultūrini bei ūkinį savarankumą ir 
Užkeltų gerbūvį. Tik Ba būtų reikalinga

Dr. A Tamils
griebtis visos eilės priemonių, nes prieš karą 
buvo teigiama (vokietis prof. Lang), kad gy
ventojų darbo jėgos trūkumas Latvijos že
mės ūkyje pareinąs ne nuo plūdimo į mies
tus, bet dėl perreto krašto apgyvendinimo, 
taigi, dėl disproprocijos tarp gyventojų skai
čiaus ir darbo jėgos pareikalavimo krašto 
gamybiniams galimumams išnaudoti. Tuo 
būdu bent ūkinio savarankumo išlaikymas 
reikalauja griebtis visos eilės priemonių, ku
riomis galima būtų pasiekti didžiausio ūkinio 
efekto su turimais darbo jėgos rezervais.

DAUGIAU GIMIMU
Pirmoje eilėje turi būti panaudotos visos 

priemonės gyventojų skaičiui pakelti. Šios 
priemonės yra, kaip visiems žinoma, dviejų 
rūšių: a) gimimų padidinimas ar bent išlai
kymas tame pačiame lygyje ir b) mirimų 
sumažinimas.

Prieš karą Lietuvoje gimimai sukosi apie 
25°/m, rodydami tačiau bendrą visiems civili
zuotiems kraštams mažėjimo linkmę. Tai 
buvo vidurys tarp Vakarų Europos bei 
Skandinavijos su 15—18%o ir Pietų bei Rytų 
Europos su 30—40°/oo. Olandijos pavyzdys ro
do, kad net ir aukštos dvasinės bei medžia
ginės kultūros pasiekęs kraštas gali pastoviai 
turėti daugiau kaip 20°/m gimimų. Svarbiau
sias laisvos Lietuvos uždavinys — išlaikyti 
gimimus daugiau kaip 20°/w lygyje!

Sis uždavinys gali būti išspręstas tik labai 
didelėmis pastangomis. Neužtenka teikti 
daugiavaikėms šeimoms mokesčių lengvatų 
ar mokėti vaikų priedus, neužtenka net pa
lengvinti vaikų auginimo sąlygas, įtaisant 
tankų ligoninių, vaikų lopšelių, darželių ir 
motinos konsultacijos punktų tinklą, neuž
tenka net aprūpinti visas šeimas gerais bu
tais bei užtikrinti vaikų Išmokslinimą ar 
profesinį paruošimą — reikalingas ir tautos 
noras gyventi. Prieš karą visa eilė Vakarų 
Europos kraštų demografiniu atžvilgiu vos 
vos laikėsi tame pačiame lygy ar jau net 
geso, nors juose visos šitos sąlygos buvo 
įvykdytos tokiu mastu, kokio Lietuva galės 
susilaukti tik po daugelio metų. Ir būtų 
liūdna, jeigu lietuvių tauta, išlaikiusi šimt
mečių persekiojimą, netektų noro gyventi ir 
atsižadėtų prieauglio dėl patogesnio gyve
nimo.

MAŽIAU MIRIMŲ
Salia gimimų kėlimo ar bent išlaikymo 

esamame lygyje (virš 2O“/oo) ne mažiau svar
bu, o gal net svarbiau, mirimų mažinimas. 
Nurodama, kad olandų tauta žymiai sparčiau 
augo net tada, kai gimimų buvo 37*7™ šalia 
25’/oo mirimų (apie 1870 m.), bet tada, kai 
gimimai nukrito iki 23°/oo, o mirimai iki 
lO’/oo. Deja, Lietuvoje šiuo atžvilgiu būklė 
prieš karą buvo bloga: mirimų buvo daugiau 
kaip 15°/oo, tuo būdu, kuo ne dvigubai dau
giau už Vakarų Europos ir Skandinavijos norŽMONĖS BE TĖVYNĖS

Rašo EARL G. HARRISON, buv. JAV Imigracijos ir Natūralizacijos Komisijos narys

II. KUR JIE GALI VYKTI
Autoritetai rašo, kad reikia surasti būdų 

apgyvendinimui 850.000 žmonių, kurie dar 
randasi tremtinių stovyklose Europoje. Iš
laikymas stovyklų brangiai kainuoja ir 
neišriša problemos. Dėl įvairių priežasčių 
didžiuma vyrų, moterų ir vaikų, kurie lai
komi už spygliuotų vielų, negali grįžti į savo 
tėvynę. Jiems reikės surasti prieglaudą ša
lyse, kurios karo baisumų nepergyveno.

Jungt. Valstybės, kurios užima pirmą 
vietą tarptautinėj scenoj ir kaipo tradicinė 
prieglauda laisvę mylintiems, turi priimti 
savo dalį šių išrautų iš savo tėvynės žmo
nių. Mes esame tauta imigrantų. Negalime 
atsisakyti priimti naujai atvykusius šian
dien, kada tas taip labai reikalinga.

Bet tremtiniai gali vykti į kitas šalis, ne 
tik į Jungt. Valstybes. Palestina, Lotynų 
Amerika ir Britų Dominijos — visos neper- 
daugiausia apgyventos — yra būsimos vie
tos tremtiniams.

Pasaulis susidomėjęs žiūri Į Palestiną. Buvo 
rekomenduota ten įleisti nors 100.000 žydų 
imigrantų. Bet nors ir visos politinės pro
blemos, liečiančios Palestiną, būtų išrištos, 
vistiek pasiliktų dar 750.000 'tremtinių, iš 
kurių 100.000 yra žydai, kurie laukia iš
gelbėjimo.

Britų Dominijos, kitaip sprendžiant, ga
lėtų priimti didesnius skaičius naujai atvy
kusių. Bet čionai, kaip ir Jungt. Valstybėse, 
imigracijos įstatymai suvaržyti ir visas imi
gracijos klausimas yra apsunkintas.

Kanada, pagal nuomonę žymių Kanados 
legislatorių, gali ir turėtų priimti daugiau 
žmonių, negu ligi šiol. Bet pagal imigraci
jos įstatymus įleidžiami tiktai beveik artimi 
Kanados piliečių giminės. Australija ir 
Pietų Afrikos Unija, dvi kitos Dominijos, 
turi panašius suvaržymus, o Naujoji Zelandi
ja su daugiausia vietos, pareiškė, kad tiktai 
po dviejų metų galės priimti imigrantus 
platesnėj skalėj.

Vaizdas šviesesnis Lotynų Amerikoj. Susi
rinkime „Special Committee on Refugees 
and Displaced Persons of the United Na
tions“, kuris įvyko Londone, kelios Lotynų 
Amerikos šalys pareiškė norą įsileisti trem
tinius. Brazilijos delegatas pareiškė, kad 
„didelis nuošimtis tremtinių yra tokie, ko
kių Brazilija pageidauja“. Nepaisant to, ta 
delegacija susiaurino originalų Brazilijos 
planą, kad nuo 100.000 iki 200.000 imigrantų 
būtų priimta.

Kolumbija pareiškė, kad ji priims tremti
ni™ pagal tam tikru* patvarkymus. įsileis

mas. Ypatingai liūdnai atrodė kūdikių mir
tingumas.

Priemonės mirtingumui 'sumažinti, ypač 
kūdikių tarpe, yra dalinai tos pačios kaip 
ir prieaugliui kelti, būtent: tinkamai suor
ganizuota, gal net nemokama, medicinos 
pagalba, visuotinis švietimas, gerbūvio pakė
limas. Būtų malonu, jeigu šituo klausimu 
pasisakytų mūsų gydytojai pagalvodami, kaip 
šitokią visiems prieinamą medicinos pagalbą 
suorganizuoti bei finansuoti, ir paskaičiuo
dami, kiek reikėtų lėšų ligoninių, sanatorijų, 
sveikatos punktų, medicinos personalo ir 
sanitarinių automobilių, kad kiekvienas su
sirgimas galėtų būti greičiausiu laiku ištir
tas ir, reikalui esant, nukreiptas į tinkamą 
ligoninę, išlaikymui Tremties patyrimas 
įrodė, kad tinkama medicinos pagalba ir vi
dutinės gyvenimo sąlygos mirtingumą lie
tuvių tarpe numušė iki nematytai žemų ribų.

KAIP GREIT TAUTA AUGA?

Gyventojų skaičiui pakelti lėšų negali būti 
gailimasi, nes tautos augimas ne tik parodo 
jos gyvastingumą, bet ir suteikia pasitikė
jimo savimi jai pačiai; atgraso kaimynus nuo 
dalrymosi į „Raum ohne Volk“ ir įgalina 
sparčiau kelti gerbūvį, nes naujiems užda
viniams vykdyti kasmet atsiranda ir naujų 
darbo rankų; pagaliau, kiekvienos naujos 
darbo rankos, kurioms išugdyti buvo skirtos 
lėšos, grąžina tautai padarytąsias išlaidas su 
kaupu.

Praėjusio šimtmečio patyrimu, gyventojų 
skaičius padvigubėja maždaug per 100 metų. 
Taip pat ir laikotarpyje tarp abiejų pasau
linių karų padidėjimas gyvybingesnėse Pietų 
bei Rytų Europos tautose pasireiškė ’ 10—15% 
per vieną dešimtmetį. Gyvendami ramiose 
sąlygose ir išlaikydami daugiau kaip 20°/oo 
normą gimimuose bei numušdami iki 10°/m 
mirimų normą, ir lietuviai galėtų pasiekti 
15% padidėjimo po vieno dešimtmečio ir 
50—60% padidėjimo vienos kartos būvyje 
(30 m.). Būdingas pavyzdys toji pati Olandi
ja, kuri per tris pirmuosius dešimtmečius 
po 1900 metų pasiekė net 66% padidėjimo.

Taigi, nors tautos didėjimas ir negali pa
sireikšti labai staigiais šuoliais (nėra prie
monių priversti kiekvieną šeima turėti po 
6—8 vaikus), vis dėlto jau toji pati karta, 
kaip rodo praktika, gali pajusti žymų savo 
tautos žingsnį pirmyn. Vadinasi, ir dabartinė 
lietuvių tautos karta gali tikėtis skaičiaus 
atžvilgiu atgauti per karą ir okupacijas pra
rastas pozicijas, žinoma, vėl gi su aprėžimu, 
kad spėjamieji nuostoliai iki laisvės atga
vimo nebus baisiai dideli, o išliks aukščiau 
spėtose ribose.

PRIEMONES PRIES gyventoju 
TRUKUMĄ

Turint galvoje aukščiau padarytą pastabą 
dėl nepakankamo gyventojų tirštumo žalos 
ūkinei pažangai (Latvija su 30 gyv viename-' 
km2), reikėtų jau dabar pasvarstyti prie-

tuos, „kurie užsiima darbais, susijungusiais 
su produkavimu turto, kaip techniški dar
bininkai, mechanikai, žvejai, namų darbinin
kai ir industrlalistai.“

Dominikonų Respublika, Peru ir Argentina 
pasisakė, kad priims kai kuriuos rinktinius 
imigrantus. /

Nors Lotynų Amerika žada daryti dau
giau, negu Britų Dominijos, bet lig šiol 
žodžiai nepakeisti į darbus. Pasirodo kitų 
nemalonių faktorių, kaip finansavimo klau
simas. UNRRA direktorius La Guardia kal
bėdamas neseniai apie tai, sakė „Nežinau, 
ar Londono Konferencijoj mažuma ar di
džiuma rekomendavo, kad apgyvendinimo fi
nansavimas turi būti iš savo lėšų. Gal nesu
pratau. Tas tik vestų prie visokių išnau
dojimų ir visokių kolonizavimo planų, kurie 
būtų tikrai pavojingi. Finansavimas turi 
būti iš viešų fondų, kad pilnai apsaugotų 
tuos nelaimingus žmones tose šalyse, kur jie 
apsigyvena.“

Kiek jų apgyvendinimas gali būti įvyk- 
dintas iš privačių fondų arba padėtas iš 
viešų fondų, yra svarbus ir aiškus klausimas, 
kuris reikalauja rimto studijavimo.

Mes neišrišime tremtinių problemos, jeigu 
mes išsiųsime juos iš stovyklų Europoje 
į ekonominę ir politinę vergiją kitose šalyse. 
Jungt. Tautų pareiga yra apgyvendinti šiuos 
vyrus ir moteris šalyse, kur jie galėtų nor
maliai gyventi ir kur jų socialūs, tikybinės 
ir politinės laisvės būtų apsaugotos.

Kita galima vieta tremtiniams yra Alias
ka, kurią Jungt. Valstybės jau seniai nori iš
vystyti. Atidarymas Aliaskos tremtiniams 
būtų tikras išrišimas, ir tas prisidėtų prie 
didesnio industrializavimo šios Amerikos 
teritorijos.

Ąfnonės užmiršta, kaip tremtiniai prisideda 
prie socialinio, ekonominio ir politinio gyve
nimo tose šalyse, kur jie apsigyvena. Daug 
kalbamą apie tai, kiek tautos duoda nauja at
vykusioms, bet-ne, klek naudos iš jų galima 
pasitikėti sulaukti.

Tremtiniai yra įvairiausių profesijų ir 
amatų žmonės. Atvykę į naujas prieglaudas, 
jie paaukos viską tautoms, kurios juos 
priima.

Pasaulio demokratijoms imigrantai reika
lingi — nauji suvartotojai tėvai naujų pilie
čių, prityrę darbininkai, mokslininkai, staty
tojai geresnio gyvenimo visiems žmonėms. 
Tremtiniai turi apsigyventi naujose šalyse. 
Jungt. Tautos gali pradėti šį svarbų darbą 
sakydama kiekvienam nariui — „Kaip grei- 
tai gali paimti savo teisingą dalį Europos 
treuUkdq į savo šalį, (.Naujienos 1947. L) 

menes, kaip pasiekti didžiausio ūkinio efekto 
su negausiais gyventojais.

Prieš karą turėdami sukoncentravę apie 
M visos darbo jėgos žemės ūkyje, ir karo 
metu netekę žymios mieste gyvenusių ma
žumų dalies, darbo jėgos rezervų pramonės, 
prekybos, amatų, kultūros bei sveikatos įstai
goms, administracijai ir visoms kitoms darbo 
sritims galėsime rasti tik žemės ūkyje. Tuo 
pačiu žemės ūkio gamybos suintensyvinimui 
susidarys didelis pavojus dėl darbo jėgos ati
traukimo. Šito pavojaus galima bus išvengti 
tik įvykdžius žemės reformą ir žemės ūkį 
mechanizavus.

ŽEMES REFORMA
Žemės reforma šia prasme nereiškia tik 

1) didesnių ūkių išskirstymo, nors ir tai ne
bus išvengiama Rytų ir Mažojoje Lietuvoje, 
kur yra likę stambių, kitur Lietuvoje nebe
sutinkamų ūkių, bet taip pat, 2) sudarymą 
pajėgesnių už smulkiuosius ūkius, mažiau 
darbo jėgos reikalingų ir didesnių perteklių 
rinkai duodančių vidutinio dydžio ūkių ir, 
3) apželdymą mišku visų nederlingų smėlynų 
akmenynų, pelkynų ir kitų žemės ūkiui men
kai tetinkamų plotų, o gal net vietomis, 4) 
sukėlimą vienkiemių atgal į kaimus (kas su
teiktų visą eilę pirmenybių).

Šitokio pobūdžio reforma gal būtų savo 
apimtimi net didesnė už įvykdytąją tarp abie
jų pasaulinių karų, bet ji neturi gąsdinti, nes 
jos ūkinė ir socialinė nauda būtų labai didelėj 
jau pastatytieji trobesiai negali sudaryti re
formai kliūties, nes juos vis tiek reikės vie
nos kartos būvyje pasikeisti mūriniais — 
geriau tad tuojau po išvadavimo praside
dančią žemės ūkio statybą iš karto vykdyti 
taip, kad nereikėtų po 25—30 m. perstatinėti. 
Patys reformos principai reikalingi platesnio 
aptarimo bei detalizavimo spaudoje, bet var
gu ar galima ginčyti, kad būsimoji žemės 
reforma atpalaiduotų daugelį žemės ūkio 
darbo jėgų kitiems ūkiniams tikslams ir pa
keltų likusių žemės ūkyje gerbūvį. ,

ŪKIO PROCESŲ MECHANIZACIJA
Antroji priemonė sudaryti naujiems darbo 

jėgų rezervams tai žemės ūkio mechanizacija. 
Nurodama, kad per šį karą JAV žemės ūkis 
neteko labai daugelio darbo jėgų, būtent, 
1940 m. žemes ūkyje dirbo 23 % visų gyven
tojų, o 1945 m. — tik 18%, tačiau gamyba per 
tą patį laiką padidėjo neįtikimai daug —• 
40 %, nors žemės ūkyje karo metu dirbo dau
giausiai seųiai, moterys ir valkai; toks lai
mėjimas buvo pasiektas mechanizacijos dėka 
(JAV biudžeto biuro vedėjo Louis H. Bean 
apskaičiavimai).

Lietuvos žemės ūkio atsilikimą mechaniza
cijos srityje apytikriai pavaizduoja prieškari
nio Vokietijos ir Bulgarijos žemės ūkio me
chanizacijos palyginimas, turint galvoje, kad 
Lietuva šiuo atžvilgiu turėjo didelio panašu
mo su Bulgarija. Oficialiais abiejų kraštų 
duomenimis, Bulgarijai proporcingai teko tilt 
5 % sėjamųjų, 1 % plaunamųjų ir 1% % ku
liamųjų. Čia jau būtų musų agronomų užda
vinys sudaryti' ilgalaikį žemės ūkio mechani
zacijos planą.

Savaime suprantama, nebūtų tikslinga me
chanizuoti žemės ūkį, paliekant senovišką 
būklę kitose ūkio šakose. Reikia tik prisi
minti arklinį transportą, vergišką darbą kelių 
bei namų statyboje, primityvią darbo organi
zaciją pramonėje bei amatuose ir pan., kad 
būtų aišku, kokių didelių rezervų glūdi ir Žią. 
Žinomas anglų ekonomistas lordas Wililarh 
Beveridge tvirtina, kad aukštas JAV produk- 
tingumas bei aukšti darbininkų uždarbiai
priklauso nuo aukšto laipsnio pasiekusios 
JAV ūkio procesų mechanizacijos. Tai yra 
kelrodis ir Lietuvai.

TINKAMA DARBO ORGANIZACIJA
Mechanizacija nėra vienintelė priemonė 

darbo našumui pakelti. To paties tikslo, kad 
ir ne su visada vienodais rezultatais, galima 
pasiekti ir tinkamos darbo organizacijos ke
liu, kas automatiškai atpalaiduoja žmones. 
Darbo organizacija gali ir turi būti pritaikyta 
tiek žemės ūkyje, tiek kitose ūkio šakose. Ji 
neturi aplenkti nė administracijos, kur įvai
rios durininkų, rūbininkų, sargų ir pan. vie
tos turi būti pavestos pensininkams, dali
niams invalidams, seniams ir pagaliau nepil
no pajėgumo darbo jėgoms. Gali būti, kad po
karinės Lietuvos atstatymas pareikalaus kurį 
laiką didesnio moterų darbo pritraukimo.

Visi šitie klausimai yra glaudžiai susiję su 
gyventojų problema laisvoje Lietuvoje, kuri 
vers ieškoti kelių pasivyti pažarigesniuosius 
kraštus, kas neįmanoma be gamybos išplė- 
timo ir be nauju darbo jėeu įtraukimo į ga
mybos procesą. Tuo tarpu darbo jėgos ištek
liai bus nepaprastai sunykę, ir todėl reikia
mas efektas bus pasiektas tik tada, kai kiek
vienas žmogus dirbs jam geriausiai pritaiky
toje vietoje.

Prof. Ernestas Galvanauskas 
išvyko i Madagaskarą'

Sausio mėn. pabaigoje prof. Ernestas Gal
vanauskas iš Prancūzijos išplaukė į Mada
gaskarą, kur gyvena jo šeima, ir mano pasto
viau įsikurti.

Prof. Ernestas Galvanauskas dabar eina 
šešiasdešimt ketvirtuosius metus. Nuo pat 
jaunystės dienų aktingai dalyvauja politinėje 
ir visuomeninėje veikloje. Lietuvos nepri
klausomybės pirmame dešimtmetyje buvo 
Lietuvos ministeris pirmininkas, užsienių rei
kalų ministeris, o paskutiniame Lietuvos ka
binete — finansų ministeris.

Ilgesnį laiką prof. Ernestas Galvanauskas 
gyveno Kaipėdoje, kur suorganizavo Preky
bos Institutą. Jis visą laiką buvo jo Rekto
rius.

Prof. Ernestas Galvanauskas jau ne pirmą 
kartą tremtinys. Dar Rusijos caro laikais dėl 
savo lietuviškas veiklos turėjo palikti Lietuvą 
ir ilgesnį laiką gyventi. užsieniuose.

Praėjusį rudenį prof. E. Galvanauskas kuk
liai paminėjo savo visuomeninės ir politinės 
veiklos 45 metų sukaktį. ,
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i,— Tremties literatūros laureatai ”

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

benamių daina
Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalvu ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda. -

Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai
Tavo vasaros aukštas dangus 
Šauks wane ir vilios — atgalios, atgalios. 
Širdį skels tartum varpas žvangus.

Be tavų spindulių, tavo žemės kelių, 
Man pailso kelionėje kojos, 
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus 
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų, I 
Daugel krito kovoj dėl tavęs, —
Jų1 mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

Lietu i, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už Kalvų ir, kainų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Vasario 10 d. Tfibingene buvo paskirstytos 
literatūrinės premijos už geriausius mūsų 
rašytojų kurinius, išleistus tremtyje iki š. m. 
sausio 1 d. Skirtosios premijos teko:

1. LTB Švietimo. Valdybos premija (5000 
RM) — Bernardui Brazdžioniui.

2. BALFo premija (3000 RM) — Alfonsui 
Nykai-Niliūnui.

3. Leidyklos „Patria“ premija (3000 RM) — 
Henrikui Nagiui.

4. Liet. Raudonojo Kryžiaus premija (2000 
RM) — Kaziui Bradūnui.

Iškilmingas premijų įteikimas laureatams 
įvyks vasario 15 d. Tfibingene.

.................................................................................................................. ...

MARCHE FUNĖBRE / Alfonsas Nyka-Niliūnas
Vytautui Mačerniui

Nature! Berce-le diandement: ii a froidf 
Arthur Rimbaud

Šiandien laimėjo išdidus Toreador, Ir Tu, sudėjęs gilallus. 
Eini į amžinos tamsos nelaisvę po beprasmiškų kovų. 
Nes . puldamas jis Tau nebesuriko „Ginkis“!
Ir, užmetė rūsčios tamsybės tinklą ant galvos.

Bet netiesa Naktis! Herojams amžina šviesa ir paslaptys! 
Kalėjimas baisus jiems Amžinybė! Nebūtis — tiktai vergams! 
Todėl ir taip sunku atplėšti kojas nuo gimtosios aslos 
Ir troškulį palikti žemėje tebeko i įjantiems draugams.

i V
Stovėdama prieš nemirtingą Dievą, liepusį išvest į naktį, 
Tavo dvasia su pagieža nupieš irmindžios žemės skausmo vainikus 
Ir eis į nebūtį galingu kūno troškuliu per amžius degti, 
Ir amžinybę griaus kūrybos šauksmas neramiai nykus!

Bei kūną žemė paskandins savy, pasupusi ant rankų;
Pavasarį parpuolęs žemėn vėjas, senas valkata, dar šauks Tavo, 
O rudeųį klausysi, kaip varnai laukų platybėj krankia, 
Ir vėjas neša mus, tartum lapus, gatve.

Bet neilgai mus vėjas neš! Ir lapui purvinam Dievai pavydūs!
Išves iš miesto žiburių Naktis, atėjusi užpūsti-mus. * 
Ir mes užgesime. Užgesime, kaip žiburiai išdidūs. 
Ir milijonai grumsis su tamsa, praradę mus!

O Tu Ištrykši spinduliuot šalia galingųjų šviesos fontanų — 
Arthur Rimbaud. Lautrėamont.John Keats!
Ir sups Tave ironiškos būties lopšinėmis gimtoji žemė. 
Neramiai amžių valandai paguldžiusi akis.

HENRIKAS NAGYS

“Vakaras
•

Man nuskynė mano paukščius nuo dangaus, 
kaip juodas gėles — manasis sielvartas ... 
Mano neviltis nakčia žvaigždes užpus — 
Ir erdvė juoduos tuščia, paniekinta — 
Ar tokioj erdvėj varpai dar gali gaust?

Mano laivo medį vėjai ir lietus sutrupino — 
mano burės plazda kruvinos numirusiam 

[bokšte .,.
Mano laisvės dainą smuklėj girtom lūpomis 
išjuokia dainuodama minia girta —

O bekraščiai vandenys kasdieną auga — 
— naktimis girdžiu erdvėj tuščioj tik juos, 

[tik juos! — 
tarp širdies manos ir mano draugo 
kapo šiaurėje - beržų šlamėjimuos tyliuos -

Nežinau, kodėl jūs, mano paukščiai, erdvėje 
puolat žemėn, kaip juodi lašai lietaus be- 

[vilčio — 
ir kodėl man nebespindi nei vienažvaigždė?! 
Aš klausau: — šiūrena nykumoje smiltys — 
ar tai tavo kapo, mylimas, ar iškastos 

naujos duobės?

=

KAZYS BRADUNAS

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

Atsišaukia aidais Nemune
Iš toliausių tėvynės kampu., 
Ir kur eisiu, vis lydi mane 
Balsas Vilniaus varpų.

Ir mane, ir tave, ir visus, 
Kai rytų krašto vėjas papūs, 
Vis budina, kelia varpai.

Ir mes tikim — mus. Dieve, vedi —
Ir trijų milijonų širdy 
Skamba Vilniaus varpai.

■ į, st. Širvys

Praeitis gaivino ateitį
Jeigu šiandien visa lietuvių tauta siekia sa

vo krašto nepriklausomybės, nėra nuostabu. 
Juk per 20 metų išgyyenome nepriklausomą 
gyvenimą, jį pažinome ir pamilome, nes pa
matėme, kad tik nepriklausomoje valstybėje 
galime laisvai kurti savo kultūrines ir eko
nomines vertybes. Jaunimas išaugo Nepri
klausomybės metais ir jau nebemoka įprasti į 
svetimųjų jungą.

Tačiau visai kitaip buvo prieš 1918 m. va
sario 16 d. Vergijos metai, rodos, turėtų viską, 
kas yra šviesu tautai, išrauti iš lietuvio šir
dies — visą nepriklausomybės ir laisvės su
pratimą. Juk nebebuvo nė vieno gyvųjų, kuris 
atsimintų nepriklausomą Lietuvos valstybę ir 
tai. papasakotų jauniesiems. Bet nebuvo taip. 
Baudžiavos ir svetimųjų vergijos prispaustas 
lietuvis valstietis, paniekintds, darbų užguitas, 
tamsoje laikomas, beveik be literatūros, be 
spausdintame žodyje atpasakotos savo istori
jos nepalūžo tautiniu ir valstybiniu atžvilgiu.

Nors "lietuvių liaudžiai trūko rašytos savos 
Istorijos, bet mūsų seneliai-pasakoriai, ilgais 
rudens ir žiemos vakarais aplink save subūrę 
jaunimo ir vaikų būrius, mokėdavo taip gra
žiai pasakomis-legendomis bei padavimais 
apibūdinti didžią Lietuvos praeitį, kad jau
nuolius uždegdavo negęstančia Lietuvos ne
priklausomybės troškimo idėja. Tie augdavo, 
sendavo ir vėl tuo pat keliu tas pačias legen
das perduodavo nujoms kartoms. Ir, tuo bū
du, visą tautos vergijos metą niekad nebuvo 
mirusi Lietuvos nepriklausomybės idėja, nuo
lat ruseno viltis ją atgauti. Svetimieji laukė 
lietuvių tautos mirties, bet toji mirčiai pa
smerktoji tauta priešingai darė: ne tik negal
vojo mirti, bet dar svajojo apie svetimiesiems 
neįtikėtinus dalykus — nepriklausomą Lietu
vos valstybę. x

Jauniesiems būdavo malonu klausytis be
mokslių, beraščių mūsų istorikų-senelių pa
sakojimu apie galinguosius geležiniais drabu
žiais Litųuvos kunigaikščius ir nenugalimus 
lietuviškus „Žalnierius“, kurių vienas mušdavo 
po 25 ir daugiau priešų. Išdidžiai Idausydavosi 
apie senovės lietuvių dievaiiį Perkūną, kuris 
dažnai ateidavęs lietuvių karaliams į pagalbą. 

Kai jau priešas mūšiuose imdavo viršų, lietu
vių kariai šaukdavęs! Perkūno pagalbos. Sis 
užleisdavęs smarkų griaustinį ir ištaškydavęs 
priešo jėgas. Ne vienoje Lietuvos apylinkėje 
išdidžiai su vėjais kovodavo senas, viduryje 
Išpuvęs, atrodytų, žilas, bet dar kasmet ža
liais lapais besipuošiąs ir tuo savo gyvybę įro
dęs ąžuolas. Seneliai su pasigėrėjimu į jį pa
rūdydavę ir jauniesiems primindavę: „Vaiku
čiai, jis turi 1000 metų. Prie jo mūsų seneliai 
prieš 500 metų aukas degindavo savo dievai
čiui Perkūnui. Jis šventas!“ Ir iš tikrųjų, jis 
ir po 500 metų, krikščioniškoje gadynėje, bū
davo lyg šventas, ir senieji su pagarba pro jį 
praeidavo, nusiimdavo kepures. Jame būdavo 
prikalta kokia koplytėlė su Sopulingąja Dievo 
Motina arba Rūpintojėliu. Tai pavergtos tau
tos skausmo pareiškimo simboliai. Kaip šis 
bemokslis lietuvis valstietis mokėdavo simbo
liškai savo tautos skausmą išreikšti dviejų ti
kybų sisikryžiavime. Ąžuolo, senovėje Perkū
nui pašvęsto, pagerbimas nebūdavo pagarbos 
išreiškimas senajam tikėjimui, bet tai būdavo 
pagarba anai istorinei didžiajai, garbingajai 
tr nepriklausomajal Lietuvos valstybei.

Senieji šventieji ąžuolai, piliakalniai, pilka
piai, milžinkapiai, pilių griuvėsiai, viskas api
pinta gražiomis ir mistiškomis legendomis, ne
leido' iš lietuvio sąmonės išblukti nepriklauso
mybės atgavimo vilčiai, tai kilniausiai lietu
vio idėjai. Lietuvos liaudžiai mūsų piliakal
niai, šiaip žymesnieji kalnai ir pilių griuvėsiu 
buvo gyvi iki pat reikšmingosios 1918 m. va
sario 16 dienos. Lietuvis tuose piliakalniuose, 
pasakų dėka, jausdavo gyvas senovės Lietu
vos karių dvasias, kurios, atėjus valandai, 
kelsis Lietuvos vaduoti.

Pavyzdžiui čia paduodu tik kelis mūsų se
nelių pasakojimus iš devynioliktojo šimtmečio.

Prieš Velykas viena padubysiečių moterų 
ruošė Velykų valgius. Pagaliau nusprendė 
Velykoms paplauti gaidį. Gaidys Ištrūkęs ir 
pradėjęs bėgti. Seimininkė jį nusivijusi iki 
pat piliakalnio prie Dubysos. Piliakalnis pra
sivėręs ir gaidys jame dingęs. Prasivėrusiame 
piliakalnyje šeimininkė pamačiusi daugybę 
pasirengusios senovės Lietuvos kariuomenės. 

Jie į ją prabilę, kad laukią valandos, kada 
jiems būsią įsakyta išeiti į kovą prieš ano me
to mūsų priešą Lietuvos vaduoti. Seimininkė 
grįžusi be gaidžio.

Čia gražiai sujungta Tėvynės prisikėlimo 
simbolika: kariai-krašto gynėjai, ano meto 
žmonių žadintojas ir ryto skelbėjas gaidys ir 
Velykų-Prisikėlimo šventės metas.

Arba vėl. Pašiaušės bažnytkaimyje (Šiaulių 
aps.) po 1830 m. sukilimo rusai uždarė ten bu
vusį jėzuitų vienuolyną, Jų bažnyčią ir vie
nuolyno pastatus išgriovė ir iš tų plytų Šiau
liuose pastatė vienus rūmus. Buvusios bažny
čios ir vienuolyno vietovėje gyventojai pasta
tė kryžių. Buvo kalbama, kad žemėse dar 
tebebuvę užversti rūsiai su vienuolių karstais.

Kartą Velykų rytą Pašiaušės vienas ūki
ninkas išleido savo šeimą į bažnyčią (jau ki
tuose bažnytkaimiuose). Prisikėlimo metu be
simelsdamas, pastebėjęs iš tvarto išbėgantį 
savo arklį. Pradėjęs jį vytis ir nusivijęs iki 
buvusios bažnyčios-vienuolyno vietovės. Ten 
arklys dingęs lyg į žemę. Nustebęs ūkininkas 
sustojęs ir išgirdęs iš po žemės sklindančias 
vienuolių velykines Prisikėlimo giesmes. ' Po 
jų išgirdęs balsą, kad netrukus kelsįį Lietu
vos ir Žemaičių karrljstė, ir lietuvis su že
maičiu vėl bus laisvi. Ūkininkas, grįžęs na
mo, radęs savo arklį tvarte. Tai buvęs tik 
lyg miražas, nuviliojęs jį j buvusią švent
vietę išgirsti pranašingojo žodžio.

O kur pasakos apie užkeiktas karalaites, ku
rios kas šimtą metų prisisapnuodavusios se
nam kareiviui, prašydamos jas išgelbėti ir 
žadėdamos atiduoti pusę karalystės. Daž
niausiai tokias karalaites minėdavo esančias 
užkeiktas apie Kauną. Kareiviai neišlaiky
davę paslapties ir nesugebėdavę jas išvaduoti, 
todėl vėl turėdavusios 100 metų kęsti užkei
kimą, o Lietuva vergauti. Čia irgi buvo pra
našinga. Pagal senelių pasakojimus pirmasis 
nepriklausomybės dešimtmetis maždaug ati
tiko šimtui metų nuo paskutiniojo karalaitės 
prisisapnavimo. Taigi koks pranašingas su
tapimas! Be to, atgijusi Lietuvos valstybė, 
netekusi Vilniaus, buvo priversta savo centrą 
susidaryti Kaune, kur seneliai minėdavo už
keiktąją Lietuvos karalaitę.

Sv. Kazimieras irgi turėjo įtakos mūsų se
nelių pranašingose pasakose. Apie jį buvo 
kalbama. Kai po nepasisekusių 1830 ar 1863 
m. sukilimų prasidėjo nauji persekiojimai, 
Vilniaus gyventojų dalis puolė melstis prie 
šv. Kazimiero, kad jis gelbėtų Lietuvos 

kraštą. Sv. Kazimieras tiems maldininkams 
prisisapnavęs, kad jis dar nesikelsiąs Lietu
vos vaduotu Kelsis tik tada, kai bus dar 
kruvinesnės kovos, kai kraujuose žmonės iki 
Utelių braidžios. Šią legendą mūsų Geneliai 
aiškino, kad Lietuvos laukia dar kruvinesnės 
kovos, ir tik po jų Lietuva atgaus savo kara
lystę.

Čia pateikiau tik keletą pavyzdžių, kaip pa
sakomis bei padavimais lietuvių liaudis gai
vino savo viltis, jog Lietuva nepriklausomybę 
atgaus. O tokių pasakų būdavo šimtais. Ir 
visos tos legendos rišdavosi su Velykų metu, 
ypač Prisikėlimo valanda. Vadinas, bažnytinė 
Prisikėlimo šventė simbolizuodavo ir Lietu
vos valstybės prisikėlimą. Ano meto liaudis 
tikėjo į tas pasakas, jos instinktas sakė jai. 
kad šalis, kuri turi tokią didžią ir garbingą 
praeitį, negali amžiais vergauti. Visais am
žiais, nors ir tamsiausiais, lietuvis tikėjo, kad 
jis turi likti laisvas ir nepriklausomas. Tasai 
tikėjimas išugdė lietuvį tvirtą ir nepalaužia
mą savo tautiniuose siekimuose tiek seniau, 
tiek dabar. Lankstytis prieš svetimus ir veid
mainiauti lietuvis nemokėjo tr nemoka. Visad 
savo tikslų lieke ir siekia tiesiai, be nuolai
dų, nors ir skaudžiai nukentėdavo nuo įvai
rių okupantų.

Kada 1918 m. vasario 16 d. saulė apšvietė 
mūsų vargo šalį ir padėjo nepriklausomybės 
pagrindus, anos šventosios mūsų senelių-pra- 
našų pasakos nebeteko savo reikšmės ir mis
tikos. Jos save pareigą buvo atlikusios — ne
priklausomybė atgauta Piliakalnių dvasios 
iš legendų išėjo į gyvenimą-į gyvosios tautos 
sielas jas stiprinti ateities žygiams. Patys pi
liakalniai pasiliko tik kaip praeities pamink
lai. Naujais moderniškais laikais tauta 
randa kitokių kelių savo tikėjimui į nepri
klausomą ateitį gaivinti. Savo pranašingas 
pasakas galime trumpais žodžiais apibūdinti: 
Ir jos, greta kitų mūsų tautinės kovos prie
monių, buvo vienos stipriųjų tvirtovės fortų 
mūsų tautinei gyvybei apginti nuo puolančių
jų priešų ir laisvei atgauti. Jų reikšmė mūsų 
praeities dar neginkluotoje kovoje dėl Nepri
klausomybės yra žymi, o tiems tūkstančiams 
nežinomų mūsų pranašų-žilagalvių senelių, 
kurie kartų kartas tautiškai ir valstybiškai 
gaivino ir stiprino, taip pat priklauso atitin
kama tautos pagarba. Juk jie tamsiausiais 
tautai laikais neleido lietuviui užmiršti savo 
didžią praeitį ir žadindavo troškimą atgauti 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. >
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Mes, žemiau pasirašę atskiru DP tautybių 
delegatai, UNRRA-os skirti: P. Motor ir L. 
Bronowiecki (lenkai), K. Krulikas (lietuvis), 
M. Veljkovitch (jugoslavas), J. Konodzuhidze 
(lenkas), J. Luczyzin (ukrainietis), K. Feld- 
veber, K. Puidak (estai), E. Liškus (lietuvis), 
V. Manukalo, A. Szekeryk (ukrainiečiai), V. 
Korta, P. Grazis (latviai), pateikiame šį ob
jektyvų pranešimą apie šios delegacijos 
apsilankymą Belgijoje 1947 m. sausio 19 iki 
27 d. d., ryšium su numatomu siuntimu DP 
darbininkų i Belgijos akmens anglies kasyklas.

DARBO SĄLYGOS
Belgijoje yra 5 akmens anglies klodai, iš 

kurių mes aplankėme ,4: Liege, Charleroi, La 
Louviere, La Campine. Kiekviename šiame 
plote buvo tiriamos darbo sąlygos kasyklose, 
o taip pat butai ir pragyvenimo galimybės. 
Kalbant apie kasyklas, pirma reikia pažymėti, 
kad jas reikia suskirstyti į dvi grupes: pir
mąją grupę sudaro senesnės kasyklos Liege, 
Charleroi ir Lalouviere plotu kasyklos, o 
antrąją grupę — moderniškos kasyklos La 
Campine srityse.

Senesniuose baseinuose kasyklos yra mažiau 
mechanizuotos. Jose yra daugiau anglies dul
kių, anglies klodai atrodo plonesni, ir darbo 
įrengimai senoviški. Kai kuriose kasyklose 
klodų nuolaidumas yra statesnio kampo. 
Temperatūra šachtose yra labai aukšta ir kai 
kuriose kasyklose siekia 38° C.

Klodai,' šiuo metu dirbami, guli nuo 600 iki 
1000 metrų gilumoj. Naujesnės ir moderniš- 
kesnės kasyklos La Campine srityje yra aprū
pintos modemišku mechanišku įrengimu. 
Anglies klodai yra storesnį, kaip kituose 
baseinuose (iki 14 m.), ir eksploatuojami turi 
mažesnio nuolaidumo kampą. Ten yra mažiau
dulkių ir temperatūra normali (nuo 20° iki 
25“ C). Kasyklose yra nedideliame kiekyje 
požeminio vandens. Dulkės naikinamos mo
deminiais įrengimais, laistant vandeniu. 
Šachtose lubos yra pakankamai stiprios ir 
nesudaro pavojaus darbininkams.

Aplankę Liege,1 Charleroi, La Louviere ir 
La Campine srityse esančias kasyklas, mes 
įsitikinom, kad tose kasyklose, su mažom 
išimtim, darbo sąlygos baltiečiama, lenkams, 
jugoslavams ir ukrainiečiams yra paten- 
fanam ąg.

Kasyklos dirba 24 vai. per dieną, 3 pa
mainom po 8 vai. Kiekviena pamaina atlieka 
specialų darbą, ir darbininkai visuomet dirba 
toje pačioje pamainoje, t y. darbo pamainos 
nekeičiamos. Darbo laikas yra 6 darbo dienos 
po 8 vaL savaitėje. Darbo laikas prasideda 
Su nusileidimu į kasyklą ir pasibaigia su pa
sikėlimu į žemės paviršių.

Statistika bodo, kad nuo 1869 iki 1870 metų 
laikotarpyje, vidutiniškai per metus buvo 
26 mirties atsitikimai iš 10.000 angliakasių, o 
1931—1933 m. tik 9,86 atsitikimai. Sis santy
kis šiuo laiku yra net mažesnis.

ATLYGINIMAI
Minimalus atlyginimas visoje Belgijoje yra 

nustatytas vyriausybės potvarkiais ir už nor
malų darbo laiką sudaro 140 iki 230 frankų 
požeminiam darbe ir priklauso nuo darbo 
rūšies. Daugelyje kasyklų darbas atliekamas 
akordiniai, taip kad atlyginimai bendrai 
atitinka paminėtam minimumui. Statistika 
parodo, kad vidutiniai angliakasys uždirba 
230 frankų per dieną.

Paminėti skaičiai liečia brutto atlyginimus, 
U kurių socialiniams ir profesiniams reika
lams daromi atskaitymai. Šių atskaitymų 
lygis yra šitoks: aukštesniems atlyginimams

Darbo sąlygos Belgijoje
— maždaug 20%, vidutiniams atlyginimams
— 11—12% ir žemesniems atlyginimams — 
10%. Iš šių atskaitymų 8% yra mokesčiai, 
kurie atskaitomi iš atlyginimų, nesiekiančių 
4.000 frankų mėnesiui.

Angliakasių vaikai gauna priedą, jo lygis 
yra: 1 vaikui — 170 frankų mėnesiui, 3 vai
kams — 1.370 frankų ir 6 vaikams — 1.730 fr.

Nelaimingų atsitikimų ar ligos atvejais 
atlyginimai mokami pagal ^Belgijos nuostatus, 
pav., už pirmas 22 dienastS0% nuo algos ir 
po to ’/• nuo ten esančio vidutinio angliakasio 
atlyginimo. Mirties atveju sumokama 2.300 
frankų palaidojimo išlaidoms ir 30% nuo vi
dutinio uždarbio už praeitus metus. Pašalpa 
mokama našlei iki jos mirties, o vaikams iki 
18 metų amžiaus.

Pagal darbo sąjungų apskaičiavimus, mini- 
malės pragyvenimo išlaidos šeimai iš keturių 
asmenų yra 100 frankų dienai. Imant pa
grindu prekių, butų, rūbų ir kit. kainas ir 
kultūrinį lygį mūsų reprezentuojamų tau
tybių, mes prieiname išvados, kad pragyve
nimo minimumas 4 ašmenų šeimai sudarys 
160 frankų į dieną. Išeinant iš to ir remiantis 
angliakasių perelškimais, mes turime pripa
žinti, kad viengungiai gali sutaupyti pinigų, 
bet didesnės šeimos gali tiktai išsimaitinti.

KAINOS
Pažvelgus į kainų lygį, reikia pripažinti, 

Kad pirmo reikalingumo daiktai yra net pigūs, 
bet kultūrinio gyvenimo daiktai ir butai yra 
brangūs. Maisto kainos yra nustatytos, ir 
maistas yra geras. Pav., užsieniečių bendra
butyje lova ir pilnas aprūpinimas kainuoja 
40—60 frankų dienai.
BUTAI

Paliečiant butų klausimą, nes turime pri
pažinti, kad sąlygos yra blogos. Didesnė dalis 
angliakasių gyvena barakuose su cementinėm 
grindim. Namuose nėra apšildymui reikalingų 
įrengimų, ir mes pastebėjome trūkumą van
dentiekio. Nėra poilsio patalpų. Sanitariniai 
įrengimai yra labai blogame stovyje.

Tiesa, dabar statoma šiek tiek naujų namų, 
bet, vargu ar šie keli pastatai galėtų pagerinti 
esamą būklę.

Tuoj reikalinga sustabdyti darbininkų ap
gyvendinimą į garažus panašiose patalpose. 
Barakai turi būti perdirbti į mažesnes patal
pas, taip kad nedaugiau, kaip 7 žmonės, ga
lėtų gyventi vienoj patalpoj.

Suvedant pastabas, reikia pripažinti, kad, 
skaitant visus naujus pastatus, artimesnėje, 
ateityje, nėra galima suteikti patalpų daugiau, 
kaip 4000—5000 darbininkų. Jau dabar pa
talpos yra visiškai perpildytos, šeimoms visai 
nėra patalpų. Užsieniečiams skiriamose pa
talpose sąlygos yra panašios. Ligoninės ir 
medicinos pagalba yra labai gerame stovyje.

Baigiant pranešimą, mes norime pareikšti, 
mūsų įsitikinimą ir linkėjimus, kad mūsų 
žmonės nevyktų į Belgiją, kaip sezoniniai 
darbininkai, bet kaip besitikintieji rasti 
nuolatinę gyvenamą vietą ir darbą, dirbdami 
Belgijos kasyklose, imant pagrindam kad 
sveikiausi ir stipriausi vyrai išvyks iš mūsų 
tautinių grupių.

Turint šitą galvoje, mes tikimės, kad, į 
žemiau pareikštus mūsų norus bus kuo rim
čiausiai atsižvelgta:

1. kad galimai greičiau būtų apmokyti 
mūsų vyrai, kurie niekad prieš tai nedirbo 
kasyklose; mes tikimės, kad kiekienos tauty
bės vyrai dirbtų viename kasyklų rajone. Tai 
svarbu, tvarkant kultūrinį ir religinį gyve
nimą;

- ‘ 2. kad išvengus rimtų susirgimų, kurių 
priežastis gali būti nežinojimas ir naujų 
darbininkų nepritaikymas darbo sąlygoms po 
žeme, mes pageidaujame, kad joks iš mūsų 
vyrų nebūtų pasiųstas dirbti j tas kasyklas, 
kuriose susidaro aukštesnis dujų kiekis, ar 
kuriose yra daugiau dulkių;

3. dėl tos pačios priežasties mes pageidau
jame, kad tam tikras skaičius mūsų techninių 
pajėgų (inžinierių, dešimtininkų ir kt.) vyktų 
kartu su važiuojančiais į Belgiją darbininkais 
ir gautų darbą Belgijos anglies pramonėje;

4. atsižvelgiant į reikalą rūpintis kultūri
niais, religiniais ir kitokiais mūsų tautiečių 
reikalais, mes norime, kad tam tikras skai
čius iš kiekvienos tautinės grupės intelek
tualinių pajėgų galėtų išvažiuoti j Belgiją;

5. atsižvelgiant į reikalą išaiškinti su 
įstaigomis įvairius klausimus, kurie kyla 
ryšium su įvažiavimu didelio skaičiaus mūsų 
žmonių Belgijon, mes pageidaujame, kad 
kiekvienai tautinei grupei būtų leista turėti 
savo ryšininką. Šio reikalo svarbumas buvo 
pareikštas bendrame tautybių atstovų su
sirinkime, Briuselyje, 1947 m. sausio mėn. 
25 d.;

6. primindami Belgijos vyriausybės pažadą 
pradėti statybos vajų, pastatant angliakasiams 
25.000 namų, mes dar kartą norime pabrėžti 
reikalą atkreipti į šį klausimą didžiausią 
dėmesį, nes tik greitas šio klausimo išspren
dimas gali išspręsti angliakasių įvažiavimą į 
Belgiją.

Geležinė uždanga grasina 500.000 DP
London (CDM) — Gen. Įeit Frederick Mor

gan, buvęs UNRRA-os viršininkas Europoje, 
viename „News Review'' surengtame pobū
vyje, kuriame dalyvavo aukštų valdžios pa
reigūnų, ambasadorių, lordų ir užsienių spau
dos korespondentų, įspėjo, kad neapsisprendi
mas ir netikrumas dėl 500.000 DP, esančių 
Vokietijos okupacinėse zonose, „sudaro visiš
kai realų pavojų Europos saugumui“.

Gen. Morgan ypatingai pabrėžė išvietintųjų 
asmenų padėtį britų okupacinėje zonoje, kur 
jų yra apie ketvirtis milijono, ir pareikalavo 
juos tuojau perkelti į D. Britaniją, kad juos 
išgelbėjus nuo patekimo atgal už geležinės 
uždangos.

„Tai“, jis pareiškė, „ypatingai palengvintų 
tą baisų įtempimą, kuris dabar jaučiamas 
Vokietijoje, net gal ir visiškai panaikintų.“

„Aš savo pastabas“, toliau pažymėjo gen. 
Morgan, „ypatingai taikau žydams DP. Tie
siog nesuprantama, jei jie būtų priversti pa 
silikti tarp tų žmonių, kurie išžudė ju arti
muosius ir brangiuosius.“, ■*

„Daugelį DP — baltus, ukrainiečius, jugo
slavus, lenkus — persekioja geležinė uždanga. 
Ir tikėkite man, tai yra kažkas nepaprastai 
ypatingo, kad ta.grėsmė gali kristi ir krenta 
kaip tik ant šitų benamių sielų.“

Toliau jis pridėjo: „Mes suprantame, kaip 
tai yra bloga šiems tariamiesiems didžiosios 
Sov. S-gos piliečiams būti nuo visko atskir
tiems, be tinkamos vadovybės. Argi Londonas 
nieko geriau negąli padaryti, kaip vien tik 
spekuliuoti ateities galimumais kituose kraš
tuose. Argi Washingtonas nieko daugiau ne
gali padaryti, kaip tegalvoti tik apie tai, kiek 
Pietų Amerika galėtų priimti?“

„Nesąžiningi elementai gali stengtis išnau
doti išvietintuosius savo nacionaliniams tiks-

LIETUVIO DELEGATO ĮSPŪDŽIAI
Vienas mūsų delegatų pasakoja, kad, per

važiavus Belgijos sieną, atsiduri lyg kitame 
pasaulyje. Kraštas atrodo mažai tenukentėjęs 
nuo karo veiksmų, krautuvės pilnos visokių 
prekių, tik . . . reikia turėti pinigų. Dalis 
maisto produktų ir pramonės prekių yra 
normuotos, kitos —■ perkamos laisvai. Nor
muotų produktų davinys vienam žmogui į 
mėnesį sudaro 152 frankus (doleris kainuoja 
apie 43 fr.) jis susideda iš 27 kg duonos (54 
fr.), 300 gr kavos (8,5 fr.), 250 gr margarino 
(3 fr.), 250 gr sviesto (114 fr.), 100 gr tirpyto 
sviesto (5 fr.), 1 kg cukraus (11 fr.), 2 kg 
mėsos (30 fr.), 250 gr taukų (2 fr.), 4 plyt 
šokolado (8 fr.), 9 kg bulvių (19 fr.); laisvoje 
rinkoje galima pirkti 1 kg jautienos už 25 fr„ 
1 kg sūrio už 20 fr, 10 kiaušinių už 25 fr. 
Litras degtinės — 80—150 fr, belgų cigaretės 
4—14 fr. 20 št. Apelsinų kg — 14 fr,'Citrinų
— 10 fr.

Drabužių kainos tokios: vyr. ar mot. paltas
— 1.000—2.000 fr, darbo kostiumas kasykloje
— 150 fr, vilnon. kostiumas — 2.000—3.000 
fr, išeiginiai batai — 300—400 fr, darbiniai
— 200 fr. Juodoje biržoje kainos 4—5 kartus 
yra aukštesnės. '

Belgai į svetimšalius žiūri palankiai, tačiau 
be jokio nuoširdumo. Labdarybė ir užuojauta 
čia nežinomi. Viską lemia pinigas, gera valia 
niekas nieko neduoda, už viską reikia mokėti

Kai bus išspręstas delegacijos pageidavimų 
klausimas, į DP stovyklas atvyks belgų 
atstovai ir verbuos norinčius vykti į Belgiją 
anglių kasti. Tolimesnės tuo reikalu nau
jienos bus praneštos vėliau. Visų tautybių 
delegatai nepasisako nei už, nei prieš vykimą, 
palikdami laisvai apsispręsti kievienam trem
tiniui, atsižvelgiant Į jo ateities planus.

slams, kadangi šie netekę tėvynių žmonės su
daro tik mažumą. Ir mums vėl prisimena, 
kaip tokie asmenys gali būti išnaudojami tų, 
kurie, taip elgdamįesi, mato naudos sau. 
Taigi, vien tik dėlto mums priderėtų šią pro
blemą tuojau išspręsti.“

DP nebus prievarta grąžinami
Frankfurt (S & S) — Gen. Joseph McNar- 

ney, JAV karinių pajėgų Europoje viršinin
kas, nurodė JAV okupacinės zonos DP asme
nims, jog nėra jokio reikalo bijotis priversti
nos repatrijacijos. Jis priminė, kad JAV po
litika laikosi principo išvietintųjų neversti 
grįžti į savo kilmės kraštus prieš jų pačių 
valią, išskyrus ypatingus atsitikimus.

Šios išimtys taikomos aktyviems nacių ko
laborantams, karo nusikaltėliams, ųuislin- 
gams, asmenims, kurie dėl tam tikrų nusi
kaltimų turi būti perduoti teismams, ir tiems 
Sov. S-gos pilečiams, kurie tarnavo vokiečių 
kariuomenėje arba nėra atleisti iš sovietų 
armijos.

Asmenys, kurie laike karo 'dirbo vokiečių 
pramonėje arba žemės ūkyje, vien tik dėlto, 
negali būti traktuojami, kaip bendradarbiavę 
su priešu.

McNarney pažymėjo, jog DP ..pasipriešini
mas UNRRA-os skryningams ir atstovų lan- 
kymuisi stovyklose, tikslu paskatinti grįžti į 
tėvynes, leidžia spręsti, kad „visa tai sukelia 
netikrumo jausmą ir priverstinos repatrija
cijos baimę“.

Juozas M. — Šilainis

Nėra padėties be išeities...
Dabar gerai jau neprisimenu, kokios min

tys tada mane išvedė iš to kambario, ir aš 
atsidūriau kitoje-namo pusėje. Čia pat auga 
tankūs krūmokšniai, toliau — miškas. Bėgti! 
— šauna mintis į galvą. Bet draugai? Juk 

- mano pabėgimas jų padėti tik apsunkins ir 
juos vistiek sušaudys. Mane taip pat gali 
vėl pačiupti . . . Suku aplink namą ir atsi
duriu prie sargybinio saugomų savo draugų. 
Jie, pamatę mane, išblykšta, ir aš matau, 
kaip jų rankos pradeda virpėti. Mano veido 
spalva jiems viską pasako . . . Radęs kiše- 
niuje cigaretės nuorūką, užsidegu ją ir go
džiai patraukiu keletą dūmų.

Staiga komendantūros būstinėje kyla triukš
mas ir šauksmai: pabėgo! pabėgo! Majoras 
su vertėju išpuola pro duris, ir, pamatę ma
ne ramiai rūkant cigaretę, išplečia akis.

— Kodėl tu išėjai iš raštinės, nieko nie- 
< kam nepranešęs? — puola mane vertėjas.

— Savu reikalu turėjau išeiti laukan, o 
jūs visi buvote taip užimti, kad aš neturėjau 
pas ką paprašyti leidimo.

— Mes manėm, kad tu pabėgai . . .
— Nematau reikalo bėgti — atsakau. Ma

joras prieina prie manęs ir pradeda kalbėti:
— Vargas mums su jumis, auslanderiais; 

kartais ir nekaltą žmogų gali pasiųsti pas 
Abraomą. Ką padarysi — karas. Na, aš 
manau, jeigu tu nebandei pabėgti, tai tavo 
sąžinė švari ir iš tavęs dar bus geras ka
reivis. Fritz, išversk jiems, ką sakiau, ir 
išrašyk žygio dokumentus į miestą, kurio 
komendantūrai jie turės prisistatyti.

Tie žodžiai grąžina man prarastą pusiau
svirą. ir vėl pasijuntu gyvu žmogu
mi esąs. Bet Į minėtą miestą su tuo žygio 
dokumentu, kuris pakeitė mūsų mirties 
sprendimą, nelabai norėjosi skubėti. Jau 
prieš kelias dienas iš kareivių pasakojimų 
teko sužinoti, kad jis yra svarbus strateginis 
punktas ir dažnai eina iš rankų į rankas. Bet 
tos tiktai geriau, negu kvaila mirti*.

„Nėra padėties be išeities, — pasakė ant 
kuolo užmautas turkas“ — prisiminiau Kazio 
dažnai kartojamą priežodį, ir vėl mane pa
gavo gaivališkas troškimas dar ilgai gyventi 
ir užmiršti beviltišką padėtį.

Gavę kelionės dokumentus, sužinoję, kad 
teks pėsčiomis keliauti per 20 kilometrų, vėl, 
rankiodami nuo plento nuorūkas, lėtai 
žingsniuojame, bet jau rytų kryptimi, kur 
dar tebegaudžia patrankos, kur tragiškai 
baigiasi paskutinės sužlugdyto „didžiojo Rei
cho“ galybės ir siautėjimo dienos.

III.
Jau kelios dienos praėjo, kai, vengdami 

fronto, didesnių kelių ir susitikimo su žan
darmerijos lauko sargybomis, bastomės po tą 
prakeiktai painų apsupimo katilą. Tarp abiejų 
frontų beliko 8—10 kilometrų atstumas. Šiau
rėje ir pietuose frontai jau susitiko ir tenai 
karas jau baigtas. Zuikio miegu praleidžia
me naktis ūkininkų daržinėse. Dienos metu 
daugiausiai lindime kur nors krūmuose arba 
„ieškome savo dalinio". Bijodami įtarimo, 
dažnai keičiame savo „gyvenvietes“. Paval
gyti gauname pas ūkininkus — viršum jų na
mų stogų šniokščiant artilerijos sviediniams, 
jie pasidarė duosnesni, nuoširdesni ir sukalba
mesni. Bet ir tai, ne visais galima pasitikėti 
— po kaimus dar tebesiaučia gestapininkai, 
esesininkai ir galutine pergale vis dar tebe- 
tikintieji partiečiai, tebegaudydami ir per
sekiodami fronto vengiančius ir besislapstan
čius kareivius. Vargas tam, kuris patekdavo 
j jų nagus — jam buvo duodamas „pancer- 
faustas“, ir jis būdavo skubiai grūdamas į 
pirmąsias fronto linijas, arba tiesiog sušaudo
mas.

Prasideda pirmosios šiltos' gegužės mėnesio 
dienos, bet vėsioš naktys vis dar verčia ieškoti 
nakvynės trobesių pastogėse, o tai per daug 
mums pavojinga. Zut būt turime prasiskverbti 
pro vakarų fronto vokiečių lauko sargybas, 
bet tas žygis lengvai gali baigtis mirtimi

Vietiniai ir bėgliai vokiečiai, bijodami 
atžygiuojančių rusų dalinių, keikia amerikie
čius, kad jie, nepaleisdami nė vieno šūvio) 
apsikasę tupi anapus Elbės ir leidžia pirmyn 
žygiuoti bolševikams.

Esesininkus ir partiečius apima visiškas 
įsiutimas, ir jie jau šaudo kiekvieną įtartiną 
pavienį kareivį. Tačiau dezertyrų Vokiečių 
ir daugiausia jų niekinamų ir engiamų, prie
varta į kariuomenę paimtų užsieniečių, be- 
sisilapstančių nuo fronto skaičius jau valan
domis didėja. Jie masiniai pradeda traukti 
Elbės link. Visų svajonė — trumpiausiu laiku 
patekti amerikiečių nelaisvėn.

Prie bėgančiųjų palaidų grupių, kurių jau 
nepajėgia sutvarkyti lauko sargybos, prisijun
giame ir mes ir vieną saulėtą dieną atsiduria
me kelių kilometrų atstume nuo Elbės vokie
čių susprogdinto T. tilto. Daug kas tikina, 
kad persikėlusius per upę kareivius amerikie
čiai priima ir talpina j stovyklas.

Plentas ir laukai užtvindyti bėgliais, vokie
čių tankais ir automašinomis. Kareiviai į pa
kelės telegrafo stulpus daužo šautuvus ir 
jungiasi prie susprogdinto'tilto griuvėsių su- 
plūdusios daugtūkstantinės karių ir civilių 
minios. Išvydus kitoje Eibes pusėje vaikščio
jančius amerikiečių karius, širdis nepaprastu 
džiaugsmu ir nerimu pradeda plakti. Neju
čiomis ir ašara skruostais nurieda. Tenai 
stovi milijonų vergų išvaduotojai, kurie tikrai 
palengvins jų kruvinas kančias. Bet bėga 
pas juos ir tie, kurie prieš juos vedė bepro
tišką karą ir žadėjo iki paskutinio vyro ne
pasiduoti. Jie taip pat vengia iš paskos at
slenkančių „išvaduotojų“.

O mes, gerai žinodami ir savo kailiu patyrę 
jų vieną „išvadavimą“, kito bijome kaip maro 
ir pradedame nusirengdinėti rūbus, norėdami 
Elbės vandenis plaukte perplaukti. Bet, pa
sirodė, vanduo per šaltas, ir jo smarki Srovė 
neleidžia nė metro pajudėti pirmyn. Drumzli
nas upės vanduo neša pajuodusius, apipuvu
sius žmonių bei gyvulių lavonus ir dar pusgy
vius, bet veltui šaukiančius pagalbos. Tokiame 
netvarkingame ir beprotiškame žmonių susi
kimšime kiekvienas rūpinasi tiktai savimi, 
nekreipdamas dėmesio į tuos, kurie, bėgdami 
nuo „išlaisvintojų“, nori išbandyti savo jėgas, 

rankomis ir kojomis veltui kovodami su ga
linga ištvinusios upės srove.

Greit atsisakome nuo bandymo perplaukti 
upę ir laužome galvas, ieškodami persikėlimo 
būdų. Atsiranda ir daugiau lietuvių, pažįsta
mų ir nepažįstamų, jų tarpe ir iš mūsų bu
vusios grupės Rokas su Stasiu. Kažkas siūlo 
iš rąstų ir lentgalių pasidaryti plaustą. .Bet 
tam darbui trūksta drausmės if organizuotu
mo. Daug kas, nusitvėręs kokį pagalį trypia 
upės pakrantėje ir nenori prisidėti prie bendro 
darbo, nes žino, kad minia, pamačiusi vienin
telę persikėlimo priemonę, besigrūsdama su
mals ją į šipulius, ir vargu kam gyvam ar be
pasiseks persikelti.

O persikelti būtinai reikia ir dar skubiai, 
nes rusų sviediniai jau pradeda sproginėti ke
lių kilometrų atstume, ir jų kariuomenė gali 
čia tuojau pasirodyti. O tada . ...

Neužtenka to, rusų lėktuvai pradeda ap
šaudyti prie Elbėš artėjančias bėglių kolonas, 
Minia, pamačiusi rusų lėktuvui, klykta ir; 
siaubo pagauta, laksto į visas puses; trypdama 
silpnesniuosius ir sužeistuosius. Panika, chao
sas ir beprętiškumas pasiekia aukščiausią 
laipsnį. „Teismo diena!“, surinka kažkuris iš t 
mano draugų ir krenta lyg negyvas ant žemės. 
Man vėl prisiminė Kazio patarlė: „Nėra pa
dėties be išeities, — pasakė ant kuolo užmau
tas turkas“ Ir tikrai, netrūkus pasirodo ste
buklinga išeitis: miniai į pagalbą skuba ame
rikiečių lėktuvai. Minia, pamačiusi ant lėktu
vų baltas žvaigždes, kiek aprimsta. Lėktuvai 
virš minios apsuka ratą ir išmeta žalios spal
vos rakietas. Rusų lėktuvai, padarę lanką, 
nuskrenda šiaurės rytų kryptimi.

Elbės paviršiuje pasirodo keli laiveliai, ku
rie pradeda kelti žmones per upę. Bet tokiai 
miniai tai yra tik lašas jūroje, ir vėl minia 
ūžia, nerimsta ir ieško persikėlimo būdų.

Netikėtai man krenta į akį susprogdinto tilto 
griaučiai ir ■ gežbetoninės, iš vandens kyšan- ■ 
čios, milžiniškos tilto atramų nuolaužos. Tilto 
būta apie 80 m aukščio nuo vandens pavir
šiaus; jis buvo ekspliozijos pusiau nutrauktas. 
Vienas geležinkelio bėgis su keliais prie jo 
besilaikančiais pabėgiais, vienu galu nenutrū- 
kęs nuo sveikosios tilto dalies, kabojo, siekda
mas vandenį ir pusiau vandeny panirusius 
tilto griuvėsius. (B. d.)
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Už mažos, pakrypusios kaimo bažnytėlės 

varpinės, kurios varinė širdis jau seniai nu
tilo verkusi, stovi sena, pajuodusi kalvė. 
Sugniuždyta metų-naštos, apžėlusi žolėmis 
ir be dūžių garso likusi, stovi ji su savo iš
puvusiu žaizdru, kuriame' tik šalti pelenai ir 
išblėsusios gyvybės dulkės belikusios . . .

— Kam ji stovi? — klausė, būdavo, abejin
gas praeivis, žiūrėdamas i žydinčius šer- 
mukšnėlius apie varpinę, tarp kurių savo 
juodu šešėliu iškildavo senoji kalvė, geležimi 
sukaustytomis durimis ir užkaltais langais.

Iš tikrųjų, kam ji stovi? Senojo’ kalvio ka
pą jau apaugo smilgos ir medinis kryželis, 
sukniubęs ant žemės nuo rudeniu vėjų ir 
lietaus, seniai subiro į dulkes.

— Tai mūsų generolo kalvė, — sako sve
timam baltas, kaip obelis, senelis kunigas, 
rodydamas ją drebančiu pirštu. — Neleidžiu 
griauti Ant parapijos žemės stovi . . . Ge
nerolo. Tai jo . . . Nutilo ir ji, kaip ir anų 
pavasarių aštrus skambėjimas. Ana va, su 
varpine vienmetė, ąžuoliniais pamatais, nors 
ir jie taip pat jau sutręšo . . . Tai koks ga
lingas laikas!

Tikrai! O, rodos, tik vakar žaidėme paeže
rėje, kur visa skambėjo gegužės saulėleidžiais 
nuo atplaukiančio iš varpinės balso, tokio 
švelnaus ir aidinčio širdyje, nuliūliuojančio 
temstančiais laukais ir nulenkiančio gėlės 
žiedelį, užsimerkiantį nakčiai.

Žinojome visi, kad tada kalvis padeda savo 
kūjį ir vienplaukis, išėjęs iš kalvės, suodina 
ranka žegnojasi, juodais pirštais darydalnas 
ant savo plačios krūtinės didelį kryžių . . .

Rytmetį mus pabudindavo kalvio kūjis, 
daužydamas kibirkščiuojančią geležį, kuri iš 
tolo šviesdavo pro plačias, atviras duris. Be 
pusryčių bėgdavom prie kalvės, kur buvo 
bažnytkaimio visos naujienos, kur sutikdavai 
visus, kuriuos tik norėjai. Čia ant lazdos pa
sirėmęs valandų valandas prastovėdavo ir 

. klebonas, įsmeigęs- savo akis į žėruojančią 
ugnį, be žodžio šypsodamasis ir retkarčiais 
patąsydamas mus už ausų.

Tai buvo tylios, ramios ir palaimintos 
dienos, švelniai skambėjusios Šitame paežerės 
kampelyje, kurį staiga, kaip žaibas, supurtė 
nuskridusi plačiais laukais žinia:

— Karas! Karas!
Gailiai sudejavo tėvynės žemė nuo pirmųjų 

šūvių trenksmo ir atidavė gyvybę į savo 
vaikų rankas, kurie dabar ėjo dulkėtais 
keliais ginti švento namų slenksčio.

Atėjo sunkios bandymų dienos, juodais 
degėsių dūmais uždengusios nuo mūsų kam- 
pelio šviesaus dangaus saulę, o naktys 
nušvietusios gaisrais ir palikusios neišdildomą 
atminimą širdyje.

Tą dieną mes stovėjome mokyklos kieme 
apimti baisaus nerimo. Šūvių trenksmas 
anapus upės jau drebino mūsų mažo bažnyt
kaimio langų stiklus, kurie virpėjo žemuose, 
iš senatvės sueižėjusiuose rėmuose. Mūsų 
širdys degė tuo pačiu ugningu ir dideliu 
jausmu kaip ir tų, kurie kietai sukandę dantis 
Savo tvirtame pasiryžime rikiavosi mokyklos 
kieme. Tai buvo pirmieji mūsų kareiviai, 
kurie tvarkėsi žygiui. Dar tą pačią dieną jie 
turėjo užimti tiltą per upę, kad priešas 
neįsiveržtų čia, kur linguojančių švendrių 
šnarėjime sekė vakarais pasakas mėlynuo
jantys ežero vandenai, kuriuose, kaip veidro
dy, dabar spindėjo nuo kalvos mediniai 
bažnytkaimio nameliai, aukštais langais 
mokykla ir senoji varpinė.

Jaunas karininkas, kurio apikaklėje spin
dėjo dvi metalinės žvaigždelės, vaikščiojo 
prie savo kareivių, trumpai juos užkalbinda
mas ir vėl greit nueidamas. Koks didelis ir 
galingas jis rodėsi šiandien mums! Koks 
brangus ir mielas buvo jo akių degantis 
žvilgsnis. Mes visi gerai žinojome, kad savo 
krūtine jis ėjo uždengti mūsų šventus pa
pievių ir paežerės takelius nuo svetimųjų 
sunkiosios- kojos. Mes gerai supratome, kad 
anie, ateidami čia, visų pirma turės perlipti 
per jo ir tų kitų jau bejausmę ir nealsuo
jančią krūtinę. Tų kitų, kurie tylūs ir visiškai 
ramūs vaikštinėjo dabar čia pat prieš mūsų 
akis.

Daugelio mūsų akyse buvo ašaros, kad per 
maži buvome būti tikrais kareiviais, kurie 
Stovėjo prieš mus jau pasirengę išeiti. Pir
masis jų laikė rankoje vėliavą, keldamas ją 
vis aukštyn ir aukštyn, kai jie, užtraukę 
žygio dainą, išėjo iš mokyklos kiemo ir pa
suko kaimo gatvele.

Mes sekėme paskui juos ligi senos bažnytė
lės, kurios palinkusi varpinė buvo tyli ir 
kurti. Iš šventoriaus žiūrėjo į kareivius sene
lis kunigas savo gerom, šviesiom akim. Mes 
matėme, kaip jis iškėlė baltą, sudžiūvusią 
ranką ir laimino jų žingsnius dulkėtame ke
lyje.

Buvo jau pavakarė. Tylūs nameliai skendo 
prieblandoje, kurioje nieko nesigirdėjo — tik 
išeinančių mirti kareivių tvirti žingsniai ant 
verkiančios žemės krūtinės . . .

O baisioji pasaulio gėda — neteisybė! Savo 
kruvinais nagais tu veržiesi ir į mūsų mažą, 
palaimintą kampelį, norėdama savo šiurkščio
mis šaknimis iščiulpti iš mūsų palinkusių 
trobelių gimtąją namų šilumą, be kurios, tu 
manai, sušals ir sustings mūsų širdys. Ne, ne, 
niekšingasis žmogau! Tu atėjai vogti svetimo
sios laimės, ir karti prakeikimo dalia lydės 
tavo visą gyvenimo kelią, kurį palaistė! mano 
nekaltojo brolio krauju!

Štai, už bažnytėlės varpinės, kurią buvo 
kareiviai jau praėję, kelias sukosi pro kalvę, 
kildamas p siūbuojančių javų laukus. Iš kai 
vės išbėgo kalvis. Jo aukštai iškelta kakta 
buvo prakaituota, o juodais antakiais 
užgriuvusios akys žibėjo ugnimis.

— Palaukit, — surijo jis. — Aš tuojau, — 
ir sviedė geležinį kūjį žemėn.

Jis įsmuko į rūkstančią kalvę ir greit išbėgo, 
užsimetęs ant pečių švarką, su senu, surūdi
jusiu šautuvu rankose. Jo plati krūtinė pro 
atsegtus, suodinus marškinius galingai kilno
josi ir joje degė nauja ugnis, daug skaistesnė 
ir karštesnė už senosios kalvės žaizdrą.

Jo sūnus, kuris buvo kartu su mumis, pri
bėgo prie tėvo.

— Tėte, ir aš, ir aš . . . Duok man jį, — 
tiesė tvirtas rankas.

Tėvas abejingai nusišypsojo ir greit užka
bino jam ant pečių šautuvą.

— Gerai Susirasiu sau kitą . . . Imsiu ir 
atimsiu iš priešo. Tegu . . . Tegu šis bus tavo, 
— pagriebė nuo žemės kūjį ir, užsimetęs ant 
pečių, nužygiavo su kareiviais, koja į koją 
mušdamas’ su jais sykiu tą patį likimo kelią, 
kurį jie visi buvo dabar pasirinkę. Tai buvo 
laisvės kelias, kuris juos visus dabar išvedė 
iš gimtų namų pastogės, kur buvo jų meilės 
ir laimės lopšys, prie kurio sena motina, 
vargo ir skausmų išvagota kakta, sukdama 
rankom ratelį, išmokė juos ne tik pirmuosius 
žingsnius žengti, bet įžiebė krūtinėje su pir
muoju širdies tvinksėjimu ir tą ryžtą ir meilę, 
kuri dabar juos, vedė, neužgesinamą dabar 
nei vėtros, nei perkūnijos . . .

Kalvis, pasiėmęs už rankos sūnų, tvirtą ir 
gražiai nuaugusį, kuris buvo iš mūsų visų 
bažnytkaimio paauglių vyriausias, ėjo pats 
paskutinis. Iš jo veido tryško nenugalima 
dvasia ir tvirtumas, jėga ir pasitikėjimas sa
vimi. '

— Sudiev“ sudiev! — mosavome rankomis, 
kai jie tolo ir nyko vakaro šešėliuose už 
bažnytkaimio beržyno. 

Išsidėstę ir apsikasę prie tilto vyrai ramiai 
laukė daug • stipresnio priešo, tik kalvis 
susiraukęs visą laiką piktai murmėjo ir ne
rimo vietoje.

— Na, kalvi, ar tik namo grįžti nenori, kad 
toks susiraukęs, — užkalbino šypsodamasis 
karininkas, kuris apžiūrinėjo ir davinėjo 
paskutinius nurodymus savo kareiviams. — 
O gal sūnų nori pasiųsti namo. Dar ne vėlu. 
Patarčiau tą padaryti Užsispyrimas būtų čia 
ne vietoje. Ką gali žinoti ... Kulka nesirenka, 
o skina iš eilės, kuris jai pirmasis pakliūva ...

— Nesulaukimas! — suriko kalvis pašok
damas. — Grįžti namo? Nebent tik pasikarti 
. . . Nepažįstate- dar kalvio . . . Bet, žiūrėk, 
nė vieno kulkosvaidėlio ... Nė pasiutusio... 
O kad taip nors kokį po velniais, a? Ot kas 
mane graužia ir siutina.

— O iš kur imsi, kalvi? Nėra ... — atsakė.
— Kad'tokius nagus turėtum ir padarytum! 
Bet geriau nekalbėti apie tai. Kai duonos 
trūksta, kalba apie lašinius tik pykina.

— Tai galvoji, kad kalvio nagai jau tokie 
niekam neverti, — ištarė pyktelėjęs. — O iš 
kur šautuvą gausiu? Sūnui savąjį atidavęs, 
turėsiu gi sau verkiant kito ieškotis. Juk nėra 
atliekamo. Kaip kitaip ... — ir jis žvalgėsi 
degančiomis akimis į tą pusę . . .

Karininkas viską suprato.
— Zinai pats, kalvi, kaip tas viskas gali 

pasibaigti Jei būtum kareivis, mano galioje 
būtų tave išleisti ar uždrausti. Bet dabar . . . 
sukando jis lūpas. — Bet dabar . . . Nepatar
čiau. Per maža vilties. Nors laimė kartais 
nusišypso, bet ne visiems ir labai retai . . .

— Nebijau! Nieko nebijau, — sušuko kal
vis. — Šimts perkūnų! Ištaškysiu, va, šituo 
kūju visus, jei taip ant tikrųjų ... O jei 
negrįžčiau, tegu sūnus atkeršija už tėvą . . . 
Tegu nedovanoja šiems nevidonams ir už 
savo amžiną atilsį senelį ... Ir aš duosiu, 
kiek macės bus! Tegu nelenda čia, tegu _ne- 
sismelkia tie velnio vaikai su savo keršu tėvu, 
lyg jiems savam pragare vietos neužtektų...
— ir kalvis dingo nakties tamsoje su savo 
kūju rankose tyliai be balso ir šnabždesio, 
nelaukdamas nei patarimų, nei padrąsinimo. 
Jis žinojo, ką turėjo veikti , . .

Raudona gaisro pašvaistė už alksnynų ir 
miško vis labiau raudo, savo baugiu švysčio
jimu plėšydama juodą nakties tolumą. Karts 
nuo karto ištroškę nakties liežuviai lyžtelė
davo dangaus viršų, tai vėl netekę jėgų, 
sukniubdavo šešėliuose tamsios gelmės, ku
rioje skendo/ dabar pasaulis su savo ašarų 
ir kraujo klanais, iš kurių gėrė galingieji savo 
laimę . . .

— į sveikatą, — ištarė garsiai nusičiaudė- 
jęs kalvis, lįsdamas iš krūmų prie pamiškės 
trobelės lango. — Tai laimikis, — šnibždėjo 
sausomis lūpomis, žvelgdamas į vidų, kur 
buvo priešo pirmųjų sargybų būstas. — Kad 
taip kokią granatėlę ... — graibėsi jis tuš
čias kišenes.

Nieko nesuradęs, suspaudė rankose kūjį, 
net ąžuolinis kotas sudejavo.

— Tai šitaip sargybą nešate, jūs snargliai,
— keikėsi žiūrėdamas į sulysusius, vos su
brendusių vyrukų veidus, kurie, užsigulę ant 
stalų, miegodami kriokė. Nešvarus didelis 
stalas, ant kurio stovėjo žibalinė lempa, buvo 
sulaistytas degtine, ir sudaužytų benkų stiklai 
prasižioję kėkšojo tarp didelių, sugnaibytų 
duonos plutų. „Tučtuojau grįžti atgal ir pa
sikviesti talkos, kad stipriau šiems svečiams 
į kelnes įkrėtus ...“ šovė kalviui mintis.

— Ne, — tarė jis. — Antrąkart gali ne- 
atskristi keptas balandėlis, jei dabar jo ne
paragausi, kad duonos trūksta ... — ir jis 
lapės žingsniais atsitraukė nuo lango, norėda
mas apeiti trobelę. Sausa šakelė trakštelėjo 
po kojų. Kalvis stabtelėjo, įsmeigdamas akis 
į tamsą prie durų. Ten lyg kas sujudėjo. Ne, 
ne. Tik sunkus alsavimas plaukė nuo durų 

1 staktos, šnypštė ir švilpė miegančio nosis 
gilioje nakties tyloje. „Paskutinis tavo mie
ga*“, pagalvojo kalvis, dar valandėlę delsda

mas. „Paskutinis, iš kurio aaug.au ..epabusi 
tu, nepažįstamasis žmogau, atėjęs čia — į 
svetimus namus . . .“

Kalvis iškėlė savo geležinį kūjį ir, sulaikęs 
kvėpavimą, žengė baisiais žingsniais prie 
durų. Bet staiga nepažįstamasis sujudėjo. 
Gal būt mirties šaltį ir jos sunkiuosius 
žingsnius pajutusi jo širdis sudrebėjo. Jis 
pravėrė akis ir krūptelėjo, išvydęs prieš save 
baisų kalvio šešėlį.

— Kas čia? —- šūktelėjo jis, instinktyviai 
spausdamas ginklą.

Nebūtų kalvis palikęs savo kalvės, jei dabar 
būtų akimirksniui susvyravęs, ar bent kiek 
būtų išsigandusi jo širdis.

— Kas čia? — velnišku juoku nusikvato
damas pakartojo jis svetima kalba. — Gene
rolas! Kas gi kitas? Ar tai miegoti jums 
sargyboje, kalės akli vaikai. Ir dar degtinę 
gerti. Ne karčiamoj pas mergas, o fronte 
esate. Aš jau pusė valandos laukiu, kol at
sibusite. Ir visur tas pats, mat-mat . . . 
Kiaulių ganyt, o ne su tokiais kareiviais ka
riaut. Teismas! Kalėjimas ... — artėjo jis 
prie durų taip baisiai keikdamasis ir tokiu 
rūsčiu grūmojančiu balsu šaukdamas, kad 
tas, kuris stovėjo prie durų, vien nuo šitų 
žodžių ats;rėmė į sieną, ir drebančios iš bai
mės rankos nuleido ginklą. „

— Mes nedaug ... Atleiskite ... — šve
beldžiavo sau tyliai, iš miego ir girtumo pa
busdamas. — Atleiskite, generole . . . Tik 
bonkutę, žinote!

— Kiek jūs čia, kad vienos bonkps užteko? 
— grūmojo kalvis atlaidžiau.

— Penki ... — ištarė drebantis balsas.
• — Kaip pavardė vyriausiojo? . . .

— Jaunesnis puskarininkis Smak . . .
— Gana! — suriko kalvis ir vienu šuoliu 

atsistojo prieš jį veidas į veidą. Ir kada sar
gybinis pamatė savo „generolo“ suodinus 
žandus, jau nespėjo ištarti nė žodžio ... Jį 
amžinai nutildė geležinis kalvio kūjis, kurį 
jis tuo pačiu akimirksniu pakeitė sudribusio 
po kojų kareivio šautuvu.

— O jūs ten, lauk iš šitos kiaulidės, — 
suriko jis tikru generolo balsu, siusdamas 
prie durų. — Lauk visi keturi ar girdite, ką 
generolas įsako. Adjutante, ištardyk, katras, 
po velniais, degtinę jiems atnešė. Gerti ir 
tokiu metu! Sargyboje! Sušaudyti už tai 
galėčiau! Po vieną! Iš eilės . . . Ginklus pa
likti . . . Neverti tokiom rankom daugiau jų 
čiupinėti. Pirmasis puskarininkis Smak, vy
resnysis. Išeik!

Prasivėrė durys ir pašauktasis vardu, 
menkos šviesos apšviestas, pasirodė duryse. 
Nuleidęs galvą, be kepurės ir suveltais plau
kais jis išėjo be garso numirti šalia savo ne
laimės draugo. Nes tai buvo karas ir toki 
jo įstatymai . . .

— Sekantis! — lyg žvėris šaukė kalvis, no
rėdamas greičiau tą pasiutišką istoriją už
baigti — Prisipažinkit, katras ■ nugirdėte 
draugus! Tu? — šaukė, kai prasivėrė dėl du
rys.

— Ne, Jakob, — pasigirdo nedrąsus, svy
ruojantis balsas.

— Jakob, čia!
— Kad puskarininkis Smak vis prašė ir 

prašė manęs. Kad ir iš uodegos ištrauk, 
sako,, — kalbėjo vyras, eidamas j tam
sią priemenę. Lipdamas paskutinį kartą per 
slenkstį, jis nė nepagalvojo, kad už kelių 
žingsnių štai likimas šaltom lūpom sukaustys 
jo paskutinį žingsnį . . .

— Kas gi kitas tave nubaus ųž tai, jei ne 
aš . . . — iškošė pro dantis kalvis, jau ne
judančiam lavonui.

— O jūs, — įšoko jis į priemenę ir atvėrė 
plačiai duris. — Rankas aukštyn! Areštuoti! 
Nė žodžio! Užsisukti į sieną. Sušaudysiu, kaip 
šunis, jei . . .

Sumišę pusgirčiai vyrai iškėlė rankas, pa
klusniai užsisukdami į sieną, kaip jiems 
šniokšdamas iš piktumo „generolas“ koman
davo.

Kalvis nusijuosė kelnių diržą ir pirmajam 
tuojau užpakalyje suveržė rankas. Paskui, 
nuplėšęs šautuvo virvę, tą patįpadarė antram, 
sujungdamas juos į krūvą. Jis dorojosi su jais 
taip greit, kad dideli prakaito lašai ritosi nuo 
kaktos per veidą, tvindami lūpų duobutėse. 
Jis rijo juos taip godžiai, lyg jo gerklė staiga 
būtų įkaitusi ligi raudonumo.

Nemirktelėjęs apžvelgė dvokiantį kambarį 
ir, pamatęs lengvą kulkosvaidį, degančiais 
pirštais pagriebė jį.

— Na, ir turiu! — sušniokštė, ištraukdamas 
užraktą, ir užkabino vienam belaisviui ant 
kaklo. Kitam užmovė dar porą šautuvų, o 
pats griebė po pažastim šovinių dėžę ir pri
spaudė kairios rankos riešu ją prie krūtinės 
taip, kad delnas būtų laisvas prilaikyti šau
tuvui.

— Keliaujam, — šūktelėjo nubalusiems be
laisviams. — Užmušiu iš karto, jei tik ne
paklausysite. Persmeigsiu, kaip kirmėles, va 
šituo, jūsų pačių durtuvu. Tai turi būti jums 
aišku — kaip kirviu į makaulę įkirsta. Marš!

Sekdamas kiekvieną jų judėsį ir pasiruošęs 
tuojau pradėti žūtbūtines grumtynes, kalvis 
išlydėjo belaisvius į priemenę, tai dešinėn, tai 
kairėn šūktelėdamas.

Kai peržengė slenkstį ir pasuko į laukus, 
Jau ėmė rausti aušra rytuose. Godžiai įtrau-

*
kė į krūtinę šalto oro Ir pajuto saldų pa
lengvėjimą.

— Tiek darbo namuos, — kalbėjo nei tai
sau, nei jiems. — Plūgas nesmailintas. O 
ateina sėja. Terliokis čia su jumis, kiaulės. 
Pasiplėšikauti užsimanėt, ką? O kada tiltą 
žadėjote pulti? Nemeluokll nes viską ži
nau! ... ,

— Dar šį rytą. Švintant ... — atsiliepė 
balsas. — Viską pasakysiu, tik neužmušk!

— Pasakiau, kad ne, tai ne, jei paklusnu
mą matysiu. Savo žodį tesiu! ... O dabar 
greičiau!

„Sį rytą“, galvojo kalvis, vis ragindamas 
suimtuosius; nors pats nuo prakaito buvb 
šlapias, lyg išmaudytas, ir vos vos vilko 
kojas. Centnerinė šovinių dėžė jį mygė prie 
žemės, rankos tirpo, o krūtinė šniokštė ir ūžė, 
lyg kalvės dumplės. Gyslos išsitempė ir iš
virto, raumenys sustingo į akmenį, kad iš
turėtų ligi galo tai, ką sykį pradėjo.

— Vyrai! Ei, vyručiai! — sušuko iš tblo, 
pamatęs blizgančią upę. — Tai aš! Ir ne vie
nas! Talkos turiu! . . .

— Kalvis! — nušvito veidai džiaugsmu, nes 
netikėjo jau jo grįžimu.

— Šimts pypkių! — šypsojosi karininkas, 
pasiuntęs du vyrus jo pasitikti.

— Štai, ir lauktuvių panešiau, — sunkiai 
ištarė, pats savo rankomis nuimdamas nuo 
belaisvių ginklus. Dėdamas užraktą i kul
kosvaidį, tarė karininkui:

— Na, matai. Ėmiau ir padariau. Juk 
neblogas, a? O tu manais kad mano nagai 
tik po uodegą krapštinėti . . . Dabar laiky
kimės! Štai sako, auštant-jau svečių sulauk
sime ... — ir, atsisėdęs ant šovinių dėžės, 
kurią tik vienas kalvis galėjo tiek kelio at
nešti nepatrūkdamas, papasakojo, kaip pasi
darė šią naktį generolu ir anų sargybas pa
tikrino.

— Na, generole, — tarė juokdamasis kari
ninkas, ir padavė romo bonką. — Tai gene
rolų gėrimas po laimėto mūšio. Atsigaivink!
— o pats skubiai ėmė tardyti belaisvius. Kal
vio sūnų su žiniom pasiuntė tuojau į dvarą, 
anapus ežero, kur buvo štabas.

Mūšis dėl vandens malūno, kurį priešas 
dvi dienas nepaėmė, atrodė, turėjo persimesti 
prie tilto, kad priešas jį galėtų apsupti. Pra
silaužimui palengvinti, kaip buvo spėjama, 
atitraukė nuo malūno savo jėgas. Tą turėjo 
dvare žinoti.

Šypsodamas karininkas davinėjo įsakymus 
ir laukė iš dvaro žinios, ar mūsiškiai gynę 
malūną, nepuls ir neužeis priešui iš užpakalio, 
suspausdami jį čia geležinėse mirties replėse. 
Ir klastos duobė turėjo palaidoti ne tik ka
sėjų viltis, bet ir juos pačius.

Tekančią saulę pasitiko pirmieji šūviai ir, 
prasidėjęs mūšis sudrebino laukus. Mirties 
sparnai apglobė paupį ir žydinčias pievas 
paskandino aštriuose parako dūmuose.

Priešas veržėsi prie tilto atkakliai negailė
damas nei kraujo, nei aukų, bet siena, kurią 
turėjo jie perlipti, buvo lygiai tvirta ir ne
pajudinama. Pajuodę ir žemėti tilto gynėjų 
veidai, pasidarė bespalviai ir plieniniai nuo 
baisios ugnies, kuri be perstojimo juos apipil
davo vis nauja banga. Mirties ūžimas ir 
siautulingas drebėjimas plaukė iš neseniai 
tylaus, ramaus kampelio. Duslų žemės deja
vimą retkarčiais perplėšdavo įsiutusio ir su
žeisto karininko trumpi įsakymai: „Šaudmenų! 
Sanitaras! Taupyti šovinius! Kulkosvaidžio 
ugnis į kairį sparną!“

Aptekusios krauju kalvio akys šokinėjo 
šitose mirties ir gyvenimo lenktynėse, ir ką 
jo žvilgsnis užkliudė, to nė kulka nelenkė. 
Staiga jis atmetė galvą, kuri pasruvo krauju. 
Brūkštelėjo per žandą delnu, kuris tuojau 
sudrėko. Pamatęs savo kraują, jis įsiuto, kaip 
žvėris, sustaugdamas:

— Ak, tai šitaip, rupūžės! Tai reiškia jau 
ant tikrųjų! Bet man vienos per maža . . .
— ir jis, apkvaišęs savo įnirtime, jau norėjo 
keltis ir mestis į aną pusę tilto su durtuvu 
rankose.

— Kalvi — suriko karininkas pašokdamas.
— Generolas mūšy nesikarščiuoja, — ir lyg 
šaltu vandeniu atvėsino jo įšėlusią širdį Jis 
tik apsisukęs pagriebė iš sužeisto kareivio 
savo kulkosvaidį ir, už tilto geležinės sijos 
užsiglaudęs, papylė mirtį tokiu srauniu upe
liu, kad jis greitai išsiliejo iš savo krantų, 
užpildamas visą paupį

Grįžo kalvio sūnus su pranešimu, kad 
pagalba pakeliui

Saulė iškilo į dangų, žėrėdama nekaltųjų 
kraujuje, kaip smaragdo akmenyse. Ji juokėsi 
ir šypsojosi tiesos pergale ir sutvisko tokiais 
blizgančiais spinduliais, kurių niekada ne
galėjo pamatyti melu ir apgaule aptekusio* 
akys.

Malūno gynėjai pasirodė priešo užpakalyje, 
kuris ėmė krikti ir kelti savo grobuoniškas 
rankas, prašydamas pasigailėjimo. Ir už 
trumpos valandėlės paupyje vėl buvo ramu 
ir tylu, tik tyvuliavo vandenai nešdami be
garsį nekaltos žemės skundą į plačiąją gyve
nimo jūrą ...

Ir tą pačią dieną jau skambėjo kalvėje 
kūjo dūžiai ir degė žaizdras. Kalvis smailino 
plūgą laisvos žemės arimams ...

— Tai generolas kala, — kartojo visi, ki
taip kalvio nuo šitos dienos nevadindami, net 
jo pavardę užmiršdami.

O kalvis būdavo, pakals, pakals, ir išbėgęs 
pasižiūri į seną varpinę kurioje suplevėsavo 
aukštai iškelta laisvės vėliava . . .

— Aš ir maniau. Aš ir maniau, kad tu 
toks ... — šypsodamas sako jam senelis 
kunigas, vėl stovėdamas prieš plačias kalvės 
duris su sava lazda. — Negerai, — būdavo 
visada susiraukia, rodydamas j dovanotą 
Vyties kryžių, kurį kalvis tuo pačiu kūju pri
kalė kalvėje prie sienos. — Jį čia, ant krū
tinės, turėtum nešioti ...

— Kur čia, klebonėli bile aš tikras gene
rolas ... — atsako tempdamas dumples.

— Aš sakau, yra milžinų ir dabar mūsuose, 
meistre, tik, matai, jų nematom, nes nepija
me jiems aukštų kalnų . . .

Kalvis nieko neatsako, tik taip drožia kūju 
į raudoną geležį, kad visa pajuodusi kalvė ir 
jis pats apsipila degančių kibirkščių jūra.
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(Tęsinys)
Tačiau, kaip bebūtų, aš norėčiau iškelti dar 

vieną reiškinį, būtent, kad rusai turi mažai 
apsukrumo kolonijų valdymo mokale. Tiek 
carai, tiek komunistai iki šiol su tautomis 
elgėsi taip, lyg jos būtų politiškai primity- 
viškesnės už juos pačius. Pavyzdžiui, lenkams 
vietoje tikros laisvės jie suteikė visas išorines 
nacionalizmo insignijas. Jie leido jiems kal
bėti ir rašyti sava kalba, leido kunigams 
atlikinėti religines apeigas, leido turėti savo 
vėliavas ir kariuomenės uniformą, leido net J 
užsienį pasiųsti ambasadorius, nors pastarieji 
Lenkijos Vardu kalba Kremliaus diktuojamus 
žodžius.

Tokios išorinės privilegijos gali apgauti po
litiškai atsilikusias grupes, kaip, pav., uzbekus, 
kazokus, Amerikos klajoklius arba Tolimosios 
Mongolijos gyventojus, tačiau lenkų, kuriems 
esminių dalykų nepakeisi vėliavomis, para
dais, arba suklastotais rinkimais, dabar jie 
apgauti negali

PABAIGAI norėčiau dar žodelį — apginti 
rusų komunistams, kurie šiandieną’ yra 
didžiausioji Lenkijos mįslė. Jei lenkų — rusų 
santykiai ir pasidarytų šiltesni, tačiau, kaip 
jie galėtų lenkams suteikti tikrą kalbos ir kri
tikos laisvę ir leisti laisvus' rinkimus, jei jie 
to neleidžia savo piliečiams? Ir dabar Lenki
joje .tebeegzistuoja tam tikro laipsnio laisvė, 
kuri (būtinai turi sužaloti ir palaužti sovietų 
pilietį.

Žinoma, sovietai trokšta draugiškos Len
kijos, bet jie užkerta kelius tam įgyvendinti. 
Jei jie būtų laikęsi Jaltos susitarimo ir leidę 
laisvus rinkimus, jie būtų nusipelnę visos 
tautos dėkingumą, ir ta nepagydoma anti- 
sovietinė mažuma būti: visai sutirpusi. Tačiau 
jie to nepadarė, ir beveik visi lenkai į juos 
žiūri, kaip į uzurpatorius, o marionetinės vy
riausybės narius laiko išdavikais—kvislingais. 
Net dar ir dabar, jei Lenkijoje būtų pravesti 
tikrai laisvi, visų trijų valstybių prižiūrimi, 
rinkimai — naujai išrinktoji vyriausybė ne
būtų rusams nedraugiška. Bet rusai perdaug 
nepasitiki vakarais ir vengia bendradarbia
vimo.

Nenuostabu, kad daug lenkų tokių niūrių 
perspektyvų paveikti, kalba, jog būtų buvę 
geriau jei 1939 metais Lenkija iš karto būtų 
kapituliavusi Hitleriui ir nepradėjusi kariauti. 
Karo eigoje nukentėjo daugiau, negu kuri 
kita tauta. O dabar ją pažabojo tokia vy
riausybė, kuri ją įstūmė į tokį kelią, kurio ji 
niekad nenorėjo. „Bet mes, lenkai“, sako jie, 
„labai jautriai pergyvename savo istorinę ir 
geografinę nelaimę. Ir štai dėl ko,“ prideda 
jie susimąstę, bet išdidūs, „Lenkija 1939 me
tais, tikėdamosi užsienio pagalbos, pradėjo 
kovą prieš abu diktatorius, tačiau toji pa
galba — kaip neatėjo iki šioį taip nesirodo ir 
šiandieną . .

MIŠKŲ BŪRIAI
KIEK LENKIJOJE yra rusų kariuomenės? 

Vienas britas, kuris neseniai tą klausimą ne
oficialiai tyrinėjo, sako, kad šis skaičius ga
lįs siekti iki 300.000. Tam tikras įgulų skai
čius esąs reikalingas palaikyti tvarkai — 
ginti nuo „miškų banditų“. ,

Sovietų valdininkai isteriškai šūkauja apie

juos ir labai perdeda jų skaičių Viešai skel
biami kaltinimai, kad jų veiklai vadovaująs 
generolas Andersas iš Italijos, o slaptai sklei
džiami gandai, kad jie esą britų šelpiami ir 
palaiką ryšį su Mikolajczyku. Bet visa tai 
yra netiesa.

Tiesa, tokių būrių yra. Daugumas jų na
rių karo metu priklausė lenkų pogrindžio 
sąjūdžiui, kuris buvo suorganizuotas kovai 
su vokiečių okupacija. Dabar jie panašiu 
būdu priešinasi rusams. Paskutinę savaitę jie 
sustabdė traukinį, išsivedė iš jo šešis raudo
nosios armijos kaiininkus ir juos sušaudė.

Miškų būriuose yra taip pat ir raudonosios 
armijos dezertyrų ir generolo Vlasovo ukrai
niečių armijos kareivių, kurie karo metu 
drauge su vokiečiais kariavo prieš Sovietų 
Sąjungą ir dabar, slapstydamiesi organizuo
tai veikia rytinėje Lenkijoje ir vakarinėje 
Rusijoje.

Šiuos miškų būrius (įskaitant tuos, kurie 
veikia į rytus nuo Lenkijos — net iki Kijevo) 
sudaro apytikriai 100.000 asmenų. Jie turi 
daug šalininkų pietvakarių Lenkijoje. Vy
riausybė, gavusi visą eilę aliarmuojančių 
pranešimų, neseniai pasiuntė į ten vieną ka
riuomenės brigadą, bet visa akcija baigėsi tuo, 
kad, anot vieno lenkų leitenanto, dalyvavusio 
tame žygyje, buvo apsupti net trys raudono
sios armijos dezertyrai.

Daugumas smurto aktų yra nukreipiami į 
lenkų administraciją ir rusus, nors šiuose 
miškų būriuose yra ir antisemitų ir dažnai 
esti nužudomi žydai. Dabartiniu metu lenkų 
tautos dauguma tokiems smurto veiksmams 
nepritaria. Jų nuomone, toki protesto meto
dai, esą kvaili ir barbariški, nes jie tebesitiki 
nepriklausomybę atgauti švelniu būdų Ta
čiau, jei lenkai vieną dieną nustos vilčių 
išsirinkti demokratinę vyriausybę iš savo 
išstatytų kandidatų — jų simpatijos gali 
pakrypti miškų būrių pusėn.

Taigi, rinkiminis lapelis yra laikinas kulip- 
kos pakaitalas. Jei žmonėms nebus leista 
viešai pasiskųsti savo vargais ir taikiu būdu 
pakeisti vyriausybę, jie atsakys jėga už jėgą, 
teroru už terorą.

ANTISEMITIZMAS LENKIJOJE
AS NUSIGANDAU, sužinojęs, kad žydai 

išvyksta iš Lenkijos būriais po 300 asmenų 
kas savaitę (pastaruoju metu šis skaičius pa
didėjo iki 2000 per savaitę) ir kad jie yra 
vieninteliai žmonės, kuriems vyriausybė lei
džia emigruoti. Lenkijos vyriausybė turi 
visą eilę išskaičiavimų leisti žydams išvykti. 
Svarbiausias jų mano nuomone, tai tas, kad 
žydai sudaro vidutiniojo Lenkijos luomo 
stuburkaulį. Tas vidurinysis luomas, inteli
gentiškas ir laisvę mylįs, yra nepatikimas 
pagrindas, diktatorinę sistemą kuriant.

Didesnio ar mažesnio laipsnio antisemitiz
mas Lenkijoje egzistavo šimtus metų Tik 
maršalo Pilsudskio, Lenkijos nepriklausomy
bės didvyrio (mirė 1935 m.), valdymo metu 
atėjo auksinės tolerancijos amžius. Tuo metu 
daugelis žydų užėmė aukštus postus įvairiose 
ministerijose, kariuomenėje, universitete ir 
vyriausybė griežtai ir sėkmingai derino rasių 
santykius.

Mena, kuries niekas nesaugo
J. ALEKSANDER

Trumpai prieš šį karą apvažiavau JAV-bių 
ir Kanados pasienį, kuris yra 6400 km ilgio. 
Nesutikau ten nė vieno kareivio, nepastebė
jau ten nė vienos patrankos, nemačiau nė 
vieno karinio lėktuvo, nė vienos priešlėktu
vinės patrankos. Kitaip sakant, tai yra siena 
be kareivių šautuvų, patrankų ar lėktuvų. 
Kas 70 km yra sienos perėjimo punktai, ku
riuose kontroliuojami sieną pereiną asmenys. 
Tačiau kiekvienas pilietis gali peržengti 
Sieną ten, kur jis nori, be jokios kontrolės. 
Tiesa, sutikau ginkluotus pasienio sargybi
nius, saugojančius pasienio didžiuosius tiltus 
ir elektros jėgaines, bet tai buvo privatinių 
žmonių apsauga įrengimams nuo sabotažo. 
Taip pat dar ginklus nešioja Jo Didenybės 
karališkosios Kanados raitoji policija, kuri 
saugo muitines. Dalį kelionės praleidau drau
ge važiuodamas su Pietų Dakatos atstovu H. 
Sunderlandu. Toje vietoje yra sienos perė
jimas iš JAV-bių į Kanadą. Mes važiavome 
vingiuotais keliais prerijos ■ pakraščiu, kuris 
baigiasi Kanadoje. „Šioje vietoje“, aiškino 
man mano palydovas, „prasideda Tarptauti
nis Taikos parkas Jį stato abi valstybės 
kartu: Parkas užims apie 900 hektarų.“ Ant 
sienos nebuvo jokių ženklų kurie rodytų, 
kad čia yra siena tarp dviejų valstybių. Net 
stulpo ir to nemačiau. Tiktai iškirsta miško 
juosta 50 m pločio ir 1,5 km ilgio rodė, kad 
čia baigiasi JAV-bės ir prasideda Kanada.

— Tai bus didžiausias gėlių parkas pasau
lyje, — aiškino man mano palydovas.

— Gaila, kad tamsta nebuvai čia pavasarį. 
Parko ketvirtadalis jau buvo apsodintas, ir 
koks čia buvo žavėtinas vaizdas.

Parodė jis man didelį akmens skliautą, sto
vintį ant pat sienos. Ten buvo Iškaltas įrašas:

„Dievo garbei dvi tautos skiria šį sodą ir 
prisiekia, kad, kol žmonija gyvens pasau
lyje, niekad nepakels jos ginklo viena prieš 
kitą“.
šio milžiniško parko įkūrimo mintis kilo 

sodininkui J. Moor, gyvenančiam Isliugtone, 
Ontario provincijoje. Kanados provincijos 
Manitoba premjeras ir Pietinės Dakotos gu
bernatorius sušaukė amerikiečių ir kanadie
čių gyventojų komitetus šiam projektui rea- 
llzuott Abi valstybės paskyrė fondus šio 
tikslo i gyvendinimui. Ponas Sunderlandas 
1514 m. dalyvavo kaip amerikietis karys

fronte. Po to karo jis yra fanatiškas karo’ 
priešininkas, kaip ir abi tautos, esančios 
šiame pasienyje.

Pasienio gyventojai rodo didelės pagarbos 
granite iškaltiems žodžiams Taikos Parke, nes 
jie daugiau gerbia savo kaimynines sienas, 
negu savo artimiąusius gimines. Šimtai tūks
tančių kanadiečių išemigravo į JAV-bes. Taip 
pat šimtai tūkstančių amerikiečių persikėlė 
į Kanados prerijas. Šitas masinis žmonių kil- 
nojimasis neturėjo politinių priežasčių Emi
grantai ieškojo geresnių pragyvenimo šaltinių 
ir uždarbių todėl ir kilojosi iš vienos pusės 
į kitą, lygiai taip, kaip kad būtų persikeliama 
iš miesto į miestą.

Bemaž kiekvienas pasierio gyventojų turi 
giminių anoje pusėje, nes kanadiečiai veda 
amerikietes, o amerikiečiai kanadietes. Pa
sienio judėjimas ten yra labai gyvas. Dako
tos gyventojai vyksta į Kanados pusę nu
sipirkti vilnų ir kailių Kadangi Kanados 
pasienio pusėje miestų yra reta, todėl kana
diečiai traukia į amerikiečių pusę, nusipirkti 
įvairių pirkinių o dažnai ir į kiną. Amerikie
čiai pirkliai Bottineau, Dakotoje, priima 
kanadietiškus dolerius oficialiu kursu, o dau
gelis jų yra atidarę einamąsias sąskaitas Ka
nados bankuose, kad palengvinus prekybines 
transakcijas. Keliautojas ar turistas be jokio 
vargo pereina sieną, nebijodamas, kad jis bus 
sulaikytas ar klausinėjamas. Nėra čia jokios, 
kaip kad kur kitur iki dantų ginkluotos, pa
sienio policijos. Niekas čia tavęs nevargina 
smulkiais apklausinėjimais ir niekas neseka 
pėdomis, kur perėjai sieną.

Pereiti Kanados sieną, formalumai yra la
bai paprasti. Atlieka juos kanadietis parei
gūnas. Jeigu sieną perėjęs amerikietis grįžta 
dar tą pačią dieną atgal, tai pareigūnas tam 
tikroje knygoje įrašo jo vardą, pavardę, 
adresą ir auto numerį. Jeigu gi JAV-bių pi
lietis mano ilgiau Kanadoje užtrukti, tai jam 
išduodama sienai pereiti leidimas 60-čiai 
dienų kuri, jeigu yra reikalas, visada ga
lima pratęsti. Pereinantis sieną žodžiu pareiš
kia, kad jis neturi su savimi jokių kontra
bandinių prekių Be to, pasienio tarnautojai, 
eilę metų dirbdami tose pačiose pareigose, 
labai gerai pažįsta daugumą savo gyventojų 
taip, kad dažniausiai tarnautojas, pamatęs 
sieną pervažiuojantį žmogų, atidaręs langą 
paklausia! „Alio, Jonai, ar neveži ko nore

Šiandieninė Lenkija
W. L WHITE

Tačiau, Pilsudskiui mirus, į vyriausybę vėl 
oficialiai įslinko antisemitizmas. Buvo lei
džiami varžymus įvedantieji įstatymai. Po
gromų nebuvo, bet žydai gatvėse dažnai bū
davo užpuldinėjamu Daugumas šių piktų 
jausmų buvo Hitlerio kilimo kaimyninėje 
Vokietijoje refleksai.

Prieš karą mažiausiai 90% Lenkijos žydų 
buvo uolūs antikomunistai. Daugelis jų buvo 
pamaldūs ortodoksai ir bedievius bolševikus 
laikė didžiausiais’ savo religijos priešais. Kiti 
vėl priklausė griežtai antikomunistiniam žydų 
Bundu!, kurio lyderius, Erlichą ir Alterį, karo 
metu nukankino NKVD. Toliau, daugumas 
Lenkijos žydų buvo smulkūs pirkliai ir pre
kybininkai, kuriems komunistiniame režime 
nėra vietos.

Taigi, prisiminus, kaip raktą į vėlesnę Len
kijos istoriją, tą faktą, kad anksčiau 90% 
žydų buvo tvirti antikomunistai, tenka kon
statuoti, kad dabartinėje Lenkijos komunistų 
partijoje (12.000) apie 70% yra žydai. Dar 
svarbiau atsiminti tai, kad fanatiškieji anti
semitai tuos faktus labai perdeda. Jie tvir
tina, kad visi įtakingiausi dabartinės, komu
nistų dominuojančios, Lenkijos vyriausybės 
vyrai esą žydai ir šnibžda, kad visi žydai esą 
prokomunistai. Tačiau šiuo metu tokių fana
tikų yra nedaug, ir tik jie vieni kelia 
triukšmą.

1939 m., prasidėjus karui, daugumas, lenkų 
komunistų vadų pabėgo rytų kryptimi — Į 
Rusiją. Daugumas Lenkijos civilių krikščio
nių ir žydų, negalėjo niekur pabėgti. 1940 
metais gestapas pradėjo žydus varyti į ghe- 
tus, o 1948 m. pradėjo juos gabenti į ekster- 
minacijos (naikinamąsias) stovyklas, ir, to 
rezultate, karui pasibaigus, Lenkijoje liko tik 
100.000 žydu, iš prieškarinio jų skaičiaus — 
3.500.000.

Šviesiausi žydų-krikščionių santykių istori
jos puslapiai buvo vokiečių okupacijos metu. 
Daug žydų, pergyvenusių tą periodą, sako, 
kad krikščionys padėjo jiems įvairiais būdais, 
slėpdami jų tapatybę nuo vokiečių priim
dami į savo namus, kai gestapo apsupdavo 
žydų ghettus ir pasirūpindami jų vaikais, 
kada nebebūdavo. įmanoma juos pačius ilgiau 
slapstyti. Krikščionys liūdija, kad žydai tuo 
metu, dirbdami drauge su Londono vyriausy
bės pogrindžiu, mesdavosi į didžiausius pavo
jus, ir šimtąi jų, vykdydami tą pareigą, ne
teko gyvybių Jie būtų galėję pabėgti, tačiau 
jie pasiliko ir kovojo.

Daugelis stebėtojų tikėjosi, kad, karui pasi
baigus, Lenktijos žydai ir krikščionys tais 
pačiais tautinio vieningumo jausmais pradės 
valstybės atkūrimą, ir vėl bus grįžusi tau
tinės tolerancijos gadynė. Tačiau taip neį
vyko.

Skilimas prasidėjo tada, kai sovietų vy
riausybė, formuodama dabartinį Lenkijos re
žimą, valdžią pavedė komunistų partijai, ku
rios daugumą sudarė žydai. Tuo būdų jie 
iškilo taip, kad apie 50% dabartinio Lenkijos 
administracinio aparato yra žydai. Žinoma, 
tokia dabartinės valdžios sudėtis nei poli
tiškai neatstovauja visų Lenkijos žydų, kurių 
90% prieš karą buvo antikomunistai, nei ne-

apmuitintino?“ Jonas pakrato galvą, ir visa 
ceremonija baigta. Kanada apskaičiuoja, kad 
nomaliais laikais per vieną dieną Kanados 
sieną pereina apie 300.000 amerikiečių ir 
apie 60.000 kanadiečių

Žiemos metu vyksta didelės sporto rung
tynės tarp Grand Forks JAV-bių ir Vinipego 
Kanados komandų. O vasarą abiejų kraštų 
gyventojai susitinka beisbolo ir kituose spor
tiškuose sąskrydžiuose. International Falls, 
Minesottoje ir Fort Frances Ontario provinci
joje miestai pavadinti „draugiškais pa
sienio miestais“. Kiekvienas jų turi ligi 5000 
gyventojų. Iš tikrųjų juos jungia didelė po
pieriaus išdirbimo įmonė „Minesotta and 
Ontario Paper Company“. Nedidelis upelis, 
vardu Rainy, teka per pat sieną tarp šių 
abiejų ir abu juos perkerta, palikdama vieną 
Kanados, o antrą JAV-bių pusėje. Tačiau 
judėjimas per tiltą yra toks didelis, kaip 
didžiausio miesto gatvės judėjimas.

Kanados tautos šventė švenčiama liepos 
1 d., o JAV-bių — liepos 4 d. Tačiau abu 
minėti miestai ištisai švenčia nuo birželio 
30 d. iki liepos 5 d. Liepos 1 d. amerikiečių 
ir kanadiečių kariniai daliniai susitinka ant 
minėto tilto, pasisveikiną ir vyksta Kanados 
pusėn, kur Fort Frances mieste paraduoja. 
Liepos 4 d. kanadiečiai pereina į JAV-bių 
pusę ir paraduoja International Falls mieste. 
Darbo šventė, tiek Kanadoje tiek JAV-bėse, 
švenčiama tą pačią dieną, todėl abu miestai 
švenčia kartu, atsilankydami vieni pas kitus 
į Iškilmes.

Kanadoje, Fort Frances mietes, išeina dien
raštis „Daily Times“, o JAV-bių mieste, In
ternational Falls, dienraštis „Daily Journal“, 
šiuos abu laikraščius leidžia visai atskiri 
leidėjai, tačiau redakcijos ateina viena kitai 
pagęlbon, jeigu suserga koks nors bendra
darbis ar sugenda linotipas. Nors abu laik* 
raščiai stengiasi surasti sau naujų pre
numeratorių bet nėra jokios kalbos apie ko
kią nors rimtą konkurenciją. Atvirkščiai, 
abi administracijos priima priešingų laikraš
čių prenumeratas pas save.

Visas šis bendradarbiavimas prasidėjo 1814 
m, kada buvo pasirašytas traktatas tarp šių 
abiejų miestų Ir šio traktato abi pusės skru
pulingai laikosi iki šiai dienai. Šis traktatas 
skamba taip:

„Pastovi ir visuotinė taika viešpataus tarp 
Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir tarp jiems priklausančių kraštų, 
žemių miestų ir juose gyvenančių žmonių, 
nedarant skirtumo tarp čiabuvių ir atvy-
kusių* .Saturday Evening Post" 

reprezentuoja pokarinės Lenkijos žydų tau
tinės mažumos, kurios po Hitlerio skerdynių 
liko mažiau negu vienas nuošimtis. (

Lenkų tauta prieš dabartinę vyriausybę 
pirmoje eilėje yra nusistačiusi dėl kitų — ne 
rasinių — priežasčių. Tačiau ši opozicija vis 
ryškėja; nepaprastai didelis žydų nuošimtis 
valdžios aparate iššaukia aštrėjantį antisemi
tizmą ir žiaurumus, kurių baisiausias buvo 
Kielcų pogromas. Komunistai susidariusią pa
dėtį išnaudoja gudriai propagandai krašto 
viduje ir užsienyje. Dažnai šia tema inkščia 
kalbėtojai lenkų valdžios mintinguose arba 
komunistų susirinkimuose; komunistų kon
troliuojama lenkų spauda visuomet skuba 
paskelbti tariamus naujus antisemitizmo pra
siveržimus, drauge padarydama išvadas, kad 
lenkai yra barbariška ir fašistiškai nusitei
kusi tauta, nesugebanti pati valdytis.

Kremlius iš tos nemalonios žydų situacijos 
pelnosi kitu būdų Centrinės Europos žydai, 
sovietų diriguojami ir rasinio instinkto skati
nami, bėga į Vakarus ir grūdasi į britų Ir 
amerikiečių zonas, anglams ir amerikiečiams 
uždėdami pareigą jais rūpintis.

Svarbiausia yra tai, kad apnaikinta žydų 
tauta nepaprastai stipriai trokšta laisvos Pa
lestinos. Šie jų troškimai labai nemalonibn 
padėtin pastato britus, kurie ' dabar piktai 
puolami iš žydų opinijos reiškėjų pusės Ame
rikoje ir ne kiek nemažiau atakuojami arabų 
pasaulio. Vienintelė valstybė, kuri pasinau
doja visu tuo trynimusi, žinomų yra Sovietų 
Sąjunga kuri, vengdama pasisakyti už bet 
kurią pusę, skelbiasi esanti neutrali, tačiau iš 
tikrųjų'budriai seką, kaip šis pavojingas šo
kis veikia ne tik visos britų imperijos struk
tūrą, bet ir anglų-amerikiečių santykius.

SOVIETINĖS PREKYBOS „SUTARTYS“
LANKYDAMASIS KROKUVOJE, aš nu

tariau pamatyti netoli esančius* Katowlcus, 
Autobusu kelionė iš Krokuvos į Katowicus 
netrunka nė dviejų valandų Plentas visą 
laiką eina greta, geležinkelio, kuris jungia 
Gliwico ir Katowicu anglies kasyklas su 
Sovietų Sąjunga. Šios trumpos kelionės metu 
aš mačiau keturis ilgus, sunkiai prikrautus 
anglies sąstatus, kuriuos sovietiniai garvežiai 
vilko rytų kryptimi — į Rusiją.

Anglis yra vieninteliai ir svarbiausi; iš
skyrus žemės ūkį, Lenkijos natūraliniai re
sursai, kurių Europai nepaprastai trūksta. 
Lenkija buvo pasižadėjusi UNRRA-ai šiais 
metais patiekti 100.000 tonų anglies iš kurių' 
75.000 to turėjo būti pasiųsta Bulgarijai, o 
25.000 to — Austrijai. Tačiau tai yra tik lašas 
kibire, palyginus su tuo kiekiu, kurį Lenkija 
pagal prekybos sutartį yra įsipareigojusi 
tiekti Rusijai (po 33.000 to kasmet).

Žinoma, Sovietų Sąjunga tuo išlygina Don- 
baso anglių kasyklų produkcijos nedateklių 
nes pastarosios vis dar neatsigauna po vo
kiečių sunaikinimų. Tačiau ką iš to turi 
Lenkija? Lenkų kuriems šiandien tenka tai 
pildyti niekas neklausė. Asmenys, kurie Len
kijos vardu „pasirašė“ sutartį, buvo didžiąja 
dalimi lojalūs komunistai, kuriuos į jų uži
mamąsias vietas buvo pasodinę tie patys 
rusai.

Atsilygindama už tokį didelį anglies tieki
mą, Rusija atsiuntė Lenkijai gana impozan
tišką kiekį javų tačiau plačiau patyrinėjus 
tenka kontstatuoti, kad tik dalis to kiekio 
buvo atsiųsta iš Rusijos. Didžioji šios siuntos 
dalis buvo pačios Lenkijos javai, paimti rau
donajai armijai maitinti ir nuo jos atlikę.

Visa tai Lenkijoje nėra skelbiaiha. Panaši 
padėtis yra visoje rytinėje Europoje. Sovietų 
pastatytos marionetinės vyriausybės „pa
sirašo“ sutartis su Rusija, kuri daugelių 
atvejų absorbuja visą jų produkciją net 
keleriais metais priekin. Tuo būdu, buvusiųjų 
priešų valstybių kaip Suomijos, Rumunijos 
ir Bulgarijos, alinimas vadinamas reparacijo
mis,'o buvusiųjų sąjungininkų, kaip Lenkija, 
Čekoslovakija ir Jugoslavija, atžvilgiu — tai 
vadinama prekybos sutartimis. Tačiau visais 
atvejais rezultatai yra tie patys: Rusija iš jų 
savo nustatytomis kainomis tiksliai išgarma 
tai, ko nori, nes ji retai prekiauja su vyriau
sybėmis, kurios esti laisvai renkamos, o jų 
pačių pastatytosios vyriausybės nesti laisvos 
derybų metų

ŪKININKŲ ŠALIS — PAGAL SENĄJĮ 
IR NAUJĄJĮ STILIŲ

ŽEMĖS klausimas Lenkijoje visuomet buvo 
aktualus, ir buvo reikalinga reali žemės 
reforma.

Lenkijai atgavus nepriklausomybę, 1919 m. 
susirūpinta ir žemės problema. Atitinkamas 
įstatymas įsigaliojo 1925 m. Pagal šį planą 
didieji dvarai turėjo būti suskaldyti pamažu, 
nesukeliant ekonominių sunkumų — pa
našiai, kaip iš didžiųjų britų dvarų Airijoje 
pereita į ūkius.

Apie penktadalis visos dirbamosios Len
kijos žemės priklausė dvarams, didesniems 
negu 450 akrų, t y. tokiems ūkiams, kurie 
turėjo būti išdalinti kiekvienam savininkui 
buvo nurodyta, kiek žemės ir kokiomis kai
nomis jis turi parduoti. Ir 1939 m. jau 84,5% 
viso dirbamos žemės ploto buvo ■ suskaldyta 
į ūkius mažesnius negu 125 akrai, 15% — 
palikta didesnės sudėties ir 3,5% — valdoma 
pačios valstybės.

1945 m. kontrolę perėmė komunistai, kurie, 
stengdamiesi laimėti šalininkų skubiai pra
dėjo vykdyti savo programą. Jie nustatė, kad 
išskyrus raguočių auginimo punktus, kuriems 
leidžiama palikti iki 250 akrų visi ūkininkai, 
kurie valdė po 125 akrus žemės, yra liaudies 
priešai, ir jų žemė turi būti konfiskuota. 
Tokiems asmenims be to, uždraudžiama 
tame pačiame distrikte toliau gyventi, kad jie 
neagituotų prieš režimą. (B. d.)
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Pirmosios Hanaki „Atžalyno” molinės
Hanau lietuvių scenos mėgėjų kolektyvas 

.Atžalynas“ vasario pradžioje minėjo pirmą
sias scenos darbo metines. Ta proga „Atža
lynas" duoda St. Santvaro 4 v. dramos „Žve
jai“ premjerą, organizuoją plačią scenos me
no savaitę ir šventinėse nuotaikose nori už
baigti pirmuosius ir pradėti antruosius kūry
binius metus. »

Vieneri kūrybinio darbo metai tiek paskiro 
žmogaus, tiek kolektyvo gyvenime per trum
pas laikotarpis, jog jame būtų galima su
rasti rimtam minėjimui pakankamų laimėji
mų. Ištremties gyvenimo sąlygos stato kur 
kas kuklesnius reikalavimus. Pilka ir sle
gianti kasdienybė, kareivinių, griuvėsių aplin
ka, dūžtančios viltys ir pilnas neaiškumų ir 
netikrumų rytojus kartais mums ir savaites 
paverčia metais. Mūsų sunkiose sąlygose ir 
slegiančiose nuotaikose kiekvienas didesnis 
kultūrinio darbo užsimojimas būtinas entu
ziazmo ir netgi pasiaukojimo, dėl ko ir kiek
vienas atsiektas tikslas tuo pačiu yra ir di- 

i delis laimėjimas. „Atžalynui“ darbo pradžia 
buvo dar tuo sunkoka, jog Hanau nepriklau
so prie stovyklų, kur butų bent minimalių 
sąlygų didesniems kultūriniams darbams. Vi
sa tai susumavus, „Atžalyno“ pirmieji metai 
yra nuostabūs atliktais darbais ir pasiektais 
laimėjimais, dėl ko ir šios metinės nėra tuš
čias pasiplepėjimas apie sekančiais metais 
numatytus tikslus, bet rimta pasiektų lai
mėjimų apžvalga.

Tikroji metinių data ne vasario mėnesį. 
„Atžalynas“ savo gimimo data laiko 1945 m. 
gruodžio 16 d., kada būrelis iniciatorių 
kukliame susirinkime nusprendė pabandyti 
atkurti ištremtyj Kazio Binkio 4 v. pjesę 
„Atžalynas“. Pionieriams jau šiame susirin
kime buvo pakankamai aišku, jog sunkumai 
bus dideli. Visų pirma, Hanau buvo viena 
iš labiausiai žmonėmis perkimštų stovyklų, 
kur vargu buvo galima tikėtis bent paken- 
čiamesnio kampo repeticijoms. Kolektyvui, 
vėliau pasivadinusiam „Atžalynu“, trūko de
koratoriaus, trūko dekoracijų ir kostiumų, 
trūko režisieriaus, trūko medžiagų dekoraci
joms ir kostiumams pasigaminti. Vis dėlto 
darbas buvo tuojau pradėtas ir varomas di
deliu užsispyrimu. Atsitiktinai '„Atžalynu“ 
susidomėjo akt. Vyt. Valiukas, kurs tuojau 
perėmė režisūrą, ir sausio 29 d. įvykusios 
premjeros. pasisekimas ir palankus įvertini
mas ne tik atlygino atžalyniečiams už vargą 
ir pastangas, įdėtas į šį darbą, bet ir paska
tino virsti rimtai susiorganizavusiu scenos 
mėgėjų kolektyvu, tikru lietuvių teatro atža
lynu.

Bet, akt. Vyt. Valiukas terežisavo tik „At- 
žalyną“! Jį baigęs, išvyko Detmoldan į besi
kuriantį profesionalų teatrą „Aitvaras“, bet 
ir be režisieriaus likę hanaviškiai nenorėjo 
sutikti, jog „Atžalynas“ gali būti jų pirmasis 

: ir paskutinis pastatymas, tuo labiau, jog da- 
Ilis didžiausių sunkumų jau buvo nugalėta. 

Kolektyvas tuo metu turėjo dekoratorių dail. 
K. Jezerską, turėjo šiek tiek pinigų dekoraci
joms ir kostiumams, turėjo ir patyrimo, jog 
scenos darbas įmanomas ir tremtinių stovyk- 

I lose. Trūko tik rimto teatralo režisieriaus, 
1 kurį taip pat netruko susirasti. Akt. Vyt. 

Valiuką pakeitė akt. Ant. Škėma, davęs du 
pastatymus: Ant. Gustaičio „Sekminių vai- 

_ niką“ ir Ant Škėmos „Vieną vakarą“. Su 
trimis veikalais repertuare lietuvių vaidintojų 
kolektyvas „Atžalynas“ virsta Hanau scenos 
mėgėjų teatru.

Ant. Gustaičio „Sekminių vainikas“, švelnus 
toli, pasilikusios tėviškės prisiminimas, ilge
singa seniai tėviškėj primiršto ramaus gyve
nimo iškarpa. Ant. Škėmos „Vieną vakarą“ 
1— gal kiek pertemptas, peršaržuotas, tiek 
vaizdu, tiek vaidyba perryškintas mūsų sto
vyklinio gyvenimo vaizdelis. Bet abu šie 
veikaliukai yra visiškai savi, dėl ko ne tik 
praėjo su dideliu pasisekimu, bet ir eilėje 
stovyklų paliko gražių įspūdžių.

Tiek su K. Binkio „Atžalynu“, tiek su kitais 
pastatymais „Atžalynas“ neapsiribojo Hanau 
scena. Kolektyvas atliko nemaža išvykų į 
kaimynines lietuvių kolonijas. Per pirmuosius 
metus „Atžalynas“ davė 31 spektaklį, iš ku- 

. rių 17 Hanau stovykloje ir 14 kaimyninėse 
lietuvių stovyklose. Su spektakliais kolekty
vas aplankė Wiesbadeną, Wūrzburgą, Puidą, 
Seligenstadtą, Scheinfeldą, Schweinfurtą, 
Mūnster-Muną ir kt. lietuvių kolonijas. Visur 
„Atžalyno“ spektakliai buvo vietos lietuviams 
šventė, visur „Atžalynas“ turėjo didelį pa
sisekimą ir visur paliko malonių įspūdžių. 
„Atžalynas“ iki šiol turėjo spektakliuose apie 
20.000 svečių.

Bet Hanau stovykla nėra maloni kutūrinin- 
kams. Ant Škėma taip pat nepanoro pasilikti 
Hanau ir išsikėlė į pietus., Kolektyvas vėl 
liko su užsimojimais, bet be vadovo. Po 
trumpo blaškymosi pagaliau pavyko susitarti 
su S. Pilka, kurs vėl subūrė kolektyvo jėgas 
ir po intensyvaus darbo rugsėjo 20 d. ’davė 
naują premjerą — F. Šilerio dramatinę pa
saką „Princesė Turandot*.

Sis veikalas leido plačiau pasireikšti „At
žalynui“ ir ne tik nustebinti lietuviškąją vi
suomenę, bet ir išlaikyti rimto mėgėjų teatro 
egzaminus. Nežiūrint veikale aiškiai vaizduo
jamo rytiečių gyvenimo kolorito, įsijautimas 
veikalan ir vaidyba buvo pažymėtini, deko
racijos ir kostiumai geri, ir ko nors daugiau 
šiose sąlygose iš mėgėjų teatro kažin ar ga
lima ir reikalauti.

Iširus Detmoldo „Atvairui“ į Hanau grįžo 
akt. Valiukas. Jis vėl ėmėsi darbo, kurs, gal 
būt, dabar nepertruks po naujos premjeros.

„Atžalyno“ kolektyvą sudaro 31 žmogus. 
Dekoratorius yra dail. K. Jezerskas. Kolek
tyvas dirba mėgėjiškais pagrindais. Niekas iš 
kolektyvo negauna atlyginimo už darbą, nie
kas nesinaudoja privilegijomis. Dieną kolek
tyvo nariai dirba Wolfgango ir kt. darbovie
tėse sunkų fizinį darbą, vakarais repetuoja. 
Taip pat iš niekur kolektyvas negauna rim
tesnės paramos, ir visa, kas tik scenai rei
kalinga, gaminasi patys. Už spektaklius gau
tos pajamos skiriamos turto — dekoracijų, 
kostiumų, pręžektorių ir kt. įsigijimui. Tokio 
turto kolektyvas jau dabar turi už apie 
100.006 RM.

Per vienerius metus scenos mėgėjų būrelis 
susiorganizavo į rimtą mėgėjų teatrą. Ir tai 
nenuostabu, nes toks buvo kolektyvo sieki
mas. Gal tik šia proga galima apgai
lestauti, jog, nelaimei, šiems entuziastams teko 
susiburti tokioj stovykloj, kaip Hanau, iš ku
rios dėl nesibaigiančių darbų nebeįmanoma 
pavažiuoti ne tik į tolimesnes lietuvių kolo
nijas, kaip Kemptenas, Mūnchenas, Augsbur
gas, bet netgi ir aplankyti kaimyninių lietu
vių stovyklų, o tuo pačiu ir plačiau išeiti iš 
Hanau apylinkės ribų.

V. Civinskas

Skautai bendradarbiauja
Scheinfeldo „Panerio“ tunto skautai vyčiai, 

norėdami praskaidrinti įvairumu nepasižy
mintį stovyklos kasdieninį gyvenimą vasario 
9 d. suruošė skautišką vakarą.

Rengėjai, nepasitenkindami vietinėmis pa
jėgomis, pagalbon pasikvietė „Nevėžio“ tunto 
„Šarūno“ laivo skautus, kurie Seligenstadte, 
šalia sk. vyčių, aktyviai dalyvauja visuome
niniame gyvenime. Jie savo meniniais pasi
rodymais spėjo užkariauti publikos sitnpa- 
tijas netik vietoje, bet ir kaimyninėse sto
vyklose.

Vakaro programa buvo sudaryta iš trumpų 
skautiškų dalykėlių, kurie publikai atnešė 
gerą nuotaiką ir buvo šiitai sutikti. Ypatingo 
pasisekimo susilaukė svečių jūrininkų šokių 
montažas, vad. baleto sol. Eidrigevičiūtės. 
Savotišką efektą darė vaizdingos Racibarsko' 
dekoracijos ir sk. Miliūno Stepas.

Bendrai, vakaro metu jautėsi pavyzdinga 
tvarka, priimant svečius, aptarnaujant rūbinę 
ir prie „pašto“. Patalpos išpuošimas, šviesos 
sudarė retą progą pasigėrėti skautų sumanu-, 
mu ir salei teikė daug jaukumo.

Svečiams šarūniečiams paruoštų vaišių me
tu, tuntininkas pasknt. Pranulis pareiškė nuo
širdžią padėką už šaunų pasirodymą, išreiškė 
viltį, kad šis pirmas bendradarbiavimo žings
nis turės būti plėtojamas glaudesniam tuntų 
susiartinimui.

. S. Meškuitis

Selig enstadto lietuvių stovyklos 
darbo paroda

1947 m. vasario 12—16 d. d. Seligenstadte 
Eksponatai: Stovyklos dirbtuvių, amatininkų,

skautų, gimnazijos ir pradžios mokyklos 
mokinių darbai; tapyba, audiniai, nėri
niai ir mezginiai, tautiniai drabužiai bei 
žaislai.

Rodoma, kas stovyklos gyventojų padaryta 
ar pagaminta tremtyje ir iš Lietuvos atsivež
tosios tautinės relikvijos. Atvykite pažiūrėti 
mūsų darbų.

Stovyklos Komitetas

Reprezentacinis koncertas Erlangeno 
Universitete

dovybei ir ruošėjams už įdėtas didelio darbo 
pastangas, jį parengiant.

Baigiant, tenka pridurti, kad panašūs re
prezentaciniai lietuvių akademinio jaunimo 
pasirodymai, gausiam svetimų tautybių aukš
tajam elitui, stiprina mums kelią į pavergtos 
Tėvynės atvadavimą, ir drauge įsijungia į 
bendrąją visos mūsų išeivijos kultūrinę kovą.

Gaila, kad šį tautinės kovos frontą, kuris 
yra vedamas judraus ir patrijotiniai jautraus 
mūsų akademinio jaunimo, kai kur nepilnai 
supranta siaurame stovyklų ratelyj užsida
riusi lietuviškoji vadovybė. Juk visa mūsų 
išeivija, kur ji begyventų, įvairiais būdais 
kovoja dėl mūsų Nepriklausomybės atsta
tymo. Tam reikalinga ir didelė materialinė’ 
parama. Studentija, kuri turi daug daugiau 
galimybių bendradarbiauti su įvairių tauty
bių aukštaisiais valdžios atstovais, ypač galėtų 
daug nuveikti mūsų tautinės kultūros fronte, 
tačiau studentija yra materialiniai persilpna; 
o efektingos paramos šiam reikalui iš niekur 
negadinama. Tenka visa atlikti iš kuklių sti
pendijų. Nežiūrint į tai, pasiryžimas visą nu
gali. Mūsų tautiniame reikale stovyklos kaip 
tik turėtų būti jautrios paramos atžvilgiu; 
juo labiau, kad tai tarnauja bendrai visų lie
tuvių tautinei idėjai. J. Sūdavas

Lietuviai studentai Erlangeno Universitete 
vasario 2 d. surengė žiemos semestro vakarą- 
koncertą, kuris praėjo su dideliu pasisekimu 
ir susilaukė gražaus įvertinimo iš užsieniečių 
pusės. Vakaro koncertinę dalį išpildė lietuvių 
solistų' trupė, vedama Vilniaus Operos diri
gento Jeronimo Kačinsko ir Dillingeno lie
tuvių vyrų balsų kvartetas, vedamas Statke- 
vičiaus.

Skoningai papuošta Universiteto rūmų salė 
buvo perpildyta kviestinės publikos aštuonių 
tautybių. Kaip garbės svečiai dalyvavo 
veik visų fakultetų profesoriai, karinis Gu
bernatorius, vietinio amerikiečių aviacijos 
dalino karininkų grupė, tarp kurių buvo ir 
Amerikos lietuvių, JAV Raudonojo Kryžiaus 
Pirmininkas, Erlangeno distrikto ir vietinės 
UNRRA-os pareigūnai, vokiečių miesto sa
vivaldybės atstovai, Vokietijos studentų or
ganizacijų centras „Asta“, specialiai koncertą 
stebėti atvykę „Nūrnberger Nachrichten“ re
porteriai, dalis vokiškos studentijos ir veik 
visi Erlangeno Universitete studijuojantieji 
svetimtaučiai.

Atidarydamas vakarą-koncertą, Erlangeno 
Lietuvių Studentų Komiteto pirminkas coli. 
J. Kedys pasakė vokiškai-angliškai trumpą 
pasveikinimo žodį, kuriame tarp kitko pa
žymėjo: „Sis tautinis lietuvių pasirodymas 
suteikia galimybę visų tautybių studentams 
vieni kitus geriau pažinti ir sutrumpina 
skiriantį nuotolį tarp profesorių ir studentų, 
kas paskaitų ir darbo metu yra negalima pa
siekti . . .“

Koncerto pradžiai Vilniaus simfoninio or- 
'kestro klarnetistas A. Ambrozaitis, akompo- 
nuojant J. Kačinskui išpildė Weberio kon
certinį dalyka Nr. 2 ir Fr. Chopino valsą. 
Solistė Seštakauskienė padainavo keletą žy
mesnių mūsų muzikų kompozicijų ir ariją iš 
operos „Samsonas ir Dailia“, muz. C. Saint- 
Saens. Tenoras St. Baranauskas, savo stipriu 
ir sultingu balsu laimėjęs didelių simpatijų 
ir rimto publikos įvertinimo, akomponuojant 
J. Kačinskui padainavo „Kur prapuolė tas 
kelelis“, Kačanausko, „Vai greičiau, greičiau“ 
Šimkaus ir ariją iš operos „Bajazzo“.

Po solistų koncerto šokių pertraukų metu 
linksmus ir nuotaikingus šlagerius dainavo 
Dilingeno lietuvių vyrų baisų kvartetas, kuris 
visų, ypač amerikiečių publikoje, susilaukė 
gausių aplodismentų.

Studentų vakaras-koncertas praėjo su ne
lauktu pasisekimu ir puikiai reprezentavo 
tiek lietuvišką dainos meną, tiek lietuvių 
sugebėjimą organizuoti. Objektyvūs ir šilti 
atsiliepimai iš profesorių, amerikiečių armi
jos karių ir aukštųjų vokiečių pareigūnų apie 
vakaro-koncerto programą yra geriausias 
atlyginimas Erlangeno Lietuvių Studentų Va-

Oro Skautų skyriaus 
pranešimai

1. L. S. B. Oro Skautų Skyrius š. m. ba
landžio mėn. 12 ir 13 d. d. Buxtehudeje 
(prie Stade's) Baltų Amatų Mokykloje, Har- 
burger Strasse 14 šaukia oro skautų vadų, 
instruktorių ir skautų, besidominčių oro 
skautų judėjimu, suvažiavimą. Taip pat 
kviečiami dalyvauti visi tremtyje esantieji 
lakūnai, sklandytojai ir aeromodelistai, nes 
šiuo suvažiavimu norima duoti progos ben
drai apsvarstyti mūsų aviacinės veiklos gali
mybės išeivijoje. Visi, norį dalyvauti suva
žiavime prašomi iki š. m. vasario mėn. 28 d. 
p?Snešti savo pavardę, vardą, UNRRA-os 
team Nr. ir gyv. vietą. Registruotis ir kreip
tis klausimais, liečiančiais suvažiavimą, pas 
V. Tamulaitį, (24) Geesthacht b. Hamburg, 
Spakenberg I, Karalienės Viktorijos g. 14. Da
lyviai prašomi pasiimti su savim suvažiavimo 
laikui maisto.

2. -Turintieji aviacinės spaudos lietuvių kal
ba („Mūsų Sparnai“, „Paukščių Keliais“, žur
nalo „Lietuvos Sparnai“ numerius ir 11) pra
šomi pranešti L.S.B. Oro Skautų Skyriui (24) 
Geesthacht b. Hamburg, Spakenberg I, nuro
dant ar sutinka paskolinti, ar tik leidžia vie
toje paSinaudoti.

3. Paieškomas Gysas Alfredas. Žinantieji 
prašomi pranešti L.S.B. Oro Skautų Skyriui 
(24) Geesthacht b. Hamburg, Spakenberg I.

Oro Skantų Skyriaus Vedėjas

PRANEŠIMAS. L. T. Mokytojų Sąjungos 
Suvažiavimo Sčheinfelde Dalyviams

Pranešama, kad vykstant į suvažiavimą iš 
Nūrnbergo arba Wurzburgo važiuoti keleivi
niais (ne greitaisiais) traukiniais iki MARKT- 
BIBART stoties.

Laikytis šio tvarkaraščio:
Išeina iš Wurzburg: 6.22: 19.00. Ateina l 

Markt-Bibart: 7.55; 20.36. Išeina iš Nūrn
bergo: 6.18; 12.30; 17.35; 19.15. Ateina t 
Markt-Bibart: 8.11; 14.20; 19.19; 21.06.

Markt-Bibart stotyje bus laukiama atva
žiuojančių 11-21 d. vakare 20.36 ir 21.06 ir 
11-22 d. ryte 7.55 ir 8.11.

SKELBIMAS
Vasario 16-tos dienos proga pamaldos lie

tuviams evangelikams įvyks: Schweinfurte — 
vasario 16 d. 14 vai. Gartenstadt’o bažnyčioje; 
Bad Kissingene — trečiadienį vasario 19 d. 
12 vai. vietos bažnyčioje; Bamberge — vasa
rio 23 d. 12 vai. St. Henriko bažnyčioje.

Kunigas A. Trakia

PADĖKA
Dillingeno lietuvių vyrų balsų kvartetui, 

vedamam p. Statkevičiaus, savo nuotaikin
gomis dainomis užpildžiusiam reprezentacinio 
lietuvių studentų vakaro-koncerto programą 
vasario 2 dieną Erlangeno Universitete ir 
gautąjį honorarą paaukojusiam lietuvių stu
dentų šelpimui, nuoširdžiai dėkojame.

Erlangeno Universiteto Lietuvių Studentų 
Valdyba.

Paf e''lojimai
Valičkienė Katrina (Amerikos lietuvė) ieško 

Bernoto Jono, kilusio iš Vilkaičių km., Šiau
lių apskr. (Adresas pas Mingailę Joną, gyv. 
Greven bei Munster, DP Camp 364, Marien- 
straBe 25-3.)

Arendarčikas Pranas, gyv. Schweinfurt, 
DP Camp, ieško žmonos Paulinos ir sūnaus 
Ramučio.

Bieleckas Juozas, gyv. p/v.Brokseevieg 445, 
Eindhoven, Holland, ieško pusbrolio Muntau- 
to Martyno ir draugų: Užinsko Juozo ir 
Petraičio Petro.

UNRRA-os Paieškojimų Įstaiga, Arolsen, 
prie Kasselio ieško sekančių asmenų:

Ramanauskaitė Ona, 24 metų, iš Marijam
polės;

Ramanauskas Genovefa, 29 metų, iš Gor- 
litz;

Ramanauskas Broby, >27 metų, iš Gbrlitz; 
Ramanauskas Teofily, 30 metų, iš Gbrlitz; 
Ramanauskas Juozas, 62 metų, iš Gbrlitz; 
Ramanauskas Juozas, 28 metų, iš Gbrlitz; 
Ramanauskas Ursula, 44 metų, iš Gbrlitz; 
Rambutys Pranas, 27 metų, tyv. Klaipėda; 
Raudonienė Salomėja, 59 metų, išSosnowitz; 
Raudonis Domas, 20 metų, iš Sosnowitz.

Rapolas DP gavo siuntinį... Piešiniai ir žodžiai St. Montvido. t

Kambarėly vienui vienas 
Buvo Rapolas šiandieną; 
Staiga mato: durys daros, 
(Rioglinas vidun bavaras — 
Neša maiše jis odiniam 
Unksmę nuo Pljušo žinių.

Kiek Jausmų kilnių širdyje 
Būta pas Dulkelę Pijų: 
Net Aliaskon nukeliavęs, 
Nepamiršo draugo savo — 
Rapoliukui kuo skubiausiai, 
Siunčia ryšulį didžiausią.

— Tai dėžutė! — braška sprandas ...
Tiek viduj gėrybių randas . . . 
Vien konservai ... šokoladas . .. 
Nekentėsiu daugiau, bado.
Visuomet dėkingas būsiu 
Geradariui tam . .. PijušuL

Pasiūti - tai apgavo!
Kur padėt tą miežių kavą? 
Mielas Dulkė nesiliovė, 
Krėst kvailystes po senovei... 
Dar, kad būtų bent įdėta 
Nors perlūžus cigaretė . . ,

9
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lloniinio nusiginklavime raizgalynes
Apie atominį ginklą ir jo pragaištingai nai

kinamąją galią labai daug kalbama. Nuo 
praėjusių metų vasaros pradžios visokiausio
mis progomis šaukte šaukiama, kad atominiai 
ginklai sunaikins pasaulį, jei atominių ginklų 
gaminimas nebus sustabdytas, jei nebus 
įvesta griežta tarptautinė kontrolė. Daug pri
kalbėta, bet labai nedaug padaryta. Visi 
kraštai kiek įmanydami tyrinėja atomą, kad 
galimai greitesniu būdu pasigaminus pačių 
pavojingiausių ginklų. Atominių ginklų išra
dimams skiriamos milžiniškos pinigų sumos. 
Kai kurie kraštai pav, Sovietų Sąjunga, 
atomo jėgos panaudojimo išradimui įsteigė 
net specialią atominės energijos tyrinėjimo 
ministeriją.

Praėjusių metų vasarą įtakingas Jungtinių 
Amerikos Valstybių senatorius Baruchas, 
Amerikos atstovas JTO atominėj komisijoj, 
parengė planą atominiam nusiginklavimui pa
saulyje įgyvendinti, kurį priėmus ir pradėjus 
sąžiningai vykdyti, Amerika sutinka sunai
kinti atominių ginklų atsargas. Barucho pla
nas numato griežtą tarptautinę kontrolę, ne
varžomą jokiosveto teisės. Sovietai šiam 
planui nepritarė, pabrėždami, kad tarptautinė 
kontrolė apvaržo valstybių suverenumą. Jie 
pasiūlė kitą planą. Visuose kraštuose turinti 
būti valstybinė kontrolė,. tai yra tokia kon
trolė, kurią savame krašte atlieka to krašto 
vyriausybė. Sis planas buvo tuojau sukriti
kuotas nurodant, kad po pirmojo pasaulinio 
karo jau buvo tokia nusiginklavimo kontrolė. 
Visos valstybės pranešdavo Tautų Sąjungai, 
kad jos vykdo nusiginklavimą, bet kai kilo 
antrasis pasaulinis karas, agresingosios vals
tybės iki ausų buvo apsiginklavusios Vėliau 
sovietai principe sutiko su Barucho planu, 
reikalaudami, kad jis būtų vykdomas per 
Saugumo Tarybą. Ir vėl nieko neišėjo. Sau
gumo Taryboje yra veto teisė, gi atominei 
kontrolei veto teisės, negali būti.

Pačioje 1946 metų pabaigoje Barucho pla
nas buvo priimtas dešimčia balsų prieš susi
laikiusius sovietus ir lenkus. Ar Baruchas 
laimėjo? Ir taip ir ne, atsakė spaudos pusla
piuose Randolph Churchill. Baruchas laimėjo 
ta prasme, kad jo planas, numatąs tarptau- I 
tinę atominę kontrolę be jokios veto teisės I 
panaudojimo, buvo priimtas aiškia dauguma. 
Bet Baruchas kartu ir nieko naujo nepasiekė: 
Sovietų Sąjunga nuo balsavimo susilaikė, 
planui nepritarė ir tarptautinės kontrolės į 
savo kraštą neįsileis. Tokiu būdu daugiau i 
kaip po pusės metų karštų ginčų primtasis 
Barucho planas iš esmės nieko naujo neįnešė 
ir atominio pavojaus nepašalino. Vėl visi į 
kalba apie atominio ginklo pavojingumą, bet j 
visi jo ieško. Atominio ginklo raizgalynė nė 
kiek nesumažėjo.

Barucho planą priėmus, labai greit iš savo 
vietos pasitraukė ir jo autorius. Ar jis pasi- i 
traukė todėl, kad, jo planą priėmus, jis jau- | 
čiasi savo pareigą atlikęs, ar kad dėl sovietų i 
neprisidėjimo jo planas nieko nereiškia, dar i 
nežinia. Buvo visokiausių spėliojimų. Pats 
gi Barucho pasitraukimo faktas atominio 
ginklo paslaptingumą tik padidino. Keliomis 
dienomis vėliau pasitraukė ir Byrnes. Sausio 
mėn, viduryje atominės paslapties raizgalynė I 
dar padidėjo, kai pasitraukė JAV senato ato- ; 
minės komisijos pirmininkas McMahonas. 
Ką reiškia šie netikėti pasitraukimai? Atsa
kymo nėra. Pasitraukdamas McMahonas 
senate pasakė aštrią kalbą, kurioje smarkiai 
puolė sovietų spyrimąsi išlaikyti veto teisę
atominėj kontrolėj. Jis pareiškė senatui turįs i
tikrų žinių, kad sovietų atominis mokslinin
kas Kapica yra pasiųstas už Uralo ir dirba 
didelėje sovietų atominio ginklo pramonėje.

Beveik tuo pačiu laiku amerikiečių žurna
las „New Leader" paskelbė straipsnį, kad so
vietų fizikas prof. Petras Kapica neatlikęs 
Stalino jam pavesto atominių tyrinėjimų 
uždavinio ir ištremtas į Sibirą. Jis esąs pa
kaltintas krašto gynimo sabotavimu. Kad ir 
nubaustas, Sibire jis dirbąs sovietų atominio 
apsiginklavimo pramonėje.

Minėtasis laikraštis toliau”nurodo, kad prof, i 
Kapica 1922 metais iš Sovietų Sąjungos buvo I 
pabėgęs į Angliją ir ilgą laiką dirbo su gar- į 
siu atomo tyrinėtoju prof. lordu Ruthefordu. ; 
1935 m. prof. Kapica nuvyko į Sovietų Są
jungą užmegzti ryšių su rusų atominės sri
ties mokslininkais. Sovietai jo nebeišleido ir 
įkinkė į savo darbą. Britų vyriausybė prieš 
tai protestavo, bet nieko nepadėjo.

Pasaulinė spauda nuolat rašo, kad ato
miniai tyrinėjimai varomi visu spartumu. 
Daug norinčių pirmauti ir atominio ginklo 
pagalba savo karinį svorį padidinti. Niekas 
nežino, kaip galės pasaulis išsinarplioti iš

Mūsų mylimai auklėtojai mokyt B. 
Francaitei ir mokyt. A. Francui, jų 
brangiam tėveliui

Inž. E. FRANCUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą

Seligenstadto gimnazijos 
VH kl. mokiniai.

Gerb. ponams mokytojams
p. FRANCAITEI ir p. FRANCUI, 

mirus mylimam tėveliui, reiškia gilią 
užuojautą

IV-tos kl. auklėtojas ir mokiniai 

atominės baimės, iš atominio paslaptingumo, 
kad atominė jėga matomai tarnautų ne žmo
nijos sunaikinimui, bet jos gerovei.
’ Barucho vietininkas, senatorius Austinas, 
dabartinis JAV atstovas atominėj komisijoj 
vasario 4 d. Saugumo Taryboje išdėstė Ame
rikos vyriausybės nusistatymą atominio 
ginklo ir nusiginklavimo klausimais. Atistinas 
siūlė sudaryti specialią komisiją, kuri, gerai 
reikalą apsvarsčiusi, patiektų Saugumo Ta
rybai ' praktinių visuotinio nusiginklavimo, jų 
tarpe ir atominio, rekomendacijų. Austinas 
pabrėžė, kad tik praktiška ir griežta atominė 
kontrolė yra pirmutinė nusiginklavimo są
lyga.

— Sovietų Sąjungos vyriausybė negali su
tikti su JAV išdėstyta pažiūra, nes ji nusi
ginklavimo klausimą labai nutęstų, — pa
reiškė Sovietų Sąjungos vyriausybės vardu 
Gromyko. Ir taip atominis klausimas nepa
judėjo iš vietos.

„The Voice of Amerika“ korespondentas iš 
New Yorko praneša, kad po ilgo ir visapu
siško Austlno pasitarimo su prezidentu Tru- 
manu ir Marshalliu JAV nusistatymas ato
minio ginklo ir visuotinio nusiginklavimo 
klausimu esąs labai aiškus ir griežtas. Tik 
konkretūs atominės kontrolės ir pasaulinės 
inspekcijos planai tegalį sudaryti nusiginkla
vimo debatų pagrindą. Betkoki kiti atominės 
energijos kontrolės planai JAV vyriausybei 
esą visškai nepriimtini ir nesvarstytini.

St. Devenis

— Naujojo lenkų seimo atidarymo iškil
mėse nedalyvavo anglų ir amerikiečių pasiun
tiniai. Išrinktieji seimo atstovai posėdžio 
pabaigoje sugiedojo internacionalą.

— Generalissimus Stalinas atsisakė nuo 
jam, kaip vienam iš penkių labiausiai užsitar
navusių II Pasaulinio Karo vyrų, pasiūlyto 
prancūzų karinio medalio. Stalinas perdavė 
prancūzų vyriausybei savo padėką, tačiau pa
reiškė, kad po Lenino nė vienas sovietų 
vyriausybės narys neturi teisės priimti bet 
kokio užsienietiško pasižymėjimo ženklo. 
(Reuter).

— Vasario mėn. pradžioje britų parlamen
tarų delegacija, į kurią įeina du darbiečiai ir 
vienas konservatorius, išvyko į Vokietiją ir 
Austriją. Delegacijai pavesta parengti raportą 
apie tarptautinį DP aspektą.

— Gen. McNamey pareiškė, jog žydų DP 
skaičius amerikiečių zonoje turi tendencijos 
mažėti. Taip pat nėra ženklų, kad tektų 
laukti žydų antplūdžio iš Rumunijos ir Ven
grijos. (Dena).

— Pravedus visoje amerikiečių zonoje pa
tikrinimą, paaiškėjo, kad 28.000 asmenų toliau 
nebegali būti traktuojami kaip DP. (Dena).

— Iki 1946 metų pabaigos UNRRA į Europą 
atgabeno prekių už 2 milijardus dolerių ir 
tokiu būdu, išpildė 84% savo- progamos. 
(Reuter).

— Nuo vasario 15 d. amerikiečių zonos 
UNRRA-os štabas perkeliamas į Paryžių. 
(Dena).

— Nuo vasario mėn. pradžios leista siųsti 
spaudinius iš JAV į amerikiečių valdomą Vo
kietijos dalį. Svoris neprivalo būti didesnis 
kaip keturi svarai.

Londono konferencija, kaip atrodo, gali 
i įklimpti ir užsitęsti. Be mažųjų valstybių, 
niekas iš „didžiųjų“ dar nepateikė konkretaus 
plano nei Vokietijos, nei Austrijos klausimais. 
Vykstanti Londone Palestinos konferencija 
taip pat nepažengė į priekį. Priešingai, yra 
duomenų spręsti, kad ji visai gali nutrūkti. 
Arabai kategoriškai pareiškė, kad nesutinka 
su Palestinos padalinimu. Žydų nuomonės 
taip pat labai išsiskyrė. Vykstąs JAV žydų 
kongresas pareikalavo, kad didžiausia žydų 
organizacija Palestinoje „Jewish Agency“, 
kaip nesugebanti spręsti žydų reikalų, pasi
trauktų iš vadovavimo. Žinant JAV žydų 
bendruomenės svorį ir žydų reikalus, reikia 
laukti, kad dabartinė Palestinos problema 
gali pasukti nenumatyta kryptimi. Taip pat 
gen. McNarney pareiškimas, kad Europoje 
esantieji pabėgėliai žydai artimoje ateityje 

' būsią išgabenti į Palestiną, rodo, kad Palesti
nos problema artimiausioje ateityje gali su- 

i aktyvėti.
Praeitos savaitės visa didžioji Europos 

! spauda buvo užimta gen. Marshall!© duotu 
i spaudos atstovams pasikalbėjimu užsienio 
i politikos klausimais. Tai buvo pirmoji špau- 
j dos konferencija, kurią davė gen. Marshallis 
kaip JAV užsienių reikalų ministeris. Savo 
pareiškimuose jis palietė aktualiausias už- 

I sienių problemas, kartu išryškindamas JAV 
' užsienių politikos nusistatymą.

Gen. Marshallis, kalbėdamas dėl nusiginkla- 
Į vimo, pareiškė,' kad prie visuotino nusi- 
j ginklavimo JAV prisidės tik tada, kai bus 
I pasirašytos taikos sutartys su Vokietija ir Ja
ponija. Toliau jis nurodė, kad JAV daugiau 

< nebepakartos tos klaidos, kuri buvo padaryta 
I po pirmojo po saulinio karo, vien šališkai nu

„ČIURLIONIO“ 
ANSAMBLIS, 
NESENIAI 
ATŠVENTĘS 
SAVO 200-JĮ 
KONCERTĄ

DP tvarkysis patys?
parama naudojama visiškai kitiems reikalams. 
Tie kraštai iš JAV tolesnės paramos nebe
gausią. Marshallis siūlo kongresui įsileisti 
didesnį skaičių DP iš Europos

RAŠYTOJĄ STEPĄ ZOBARSKĄ 
IŠLYDĖJUS

Žinomas lietuvių rašytojas apysakininkas 
Stepas Zobarskas neseniai išvyko Į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Stepas Zobarskas plačiai žinomas kaip jau
nimo rašytojas. Jo kūryboje spindi lietuviškas 
kaimas, jo žmonės, jų vargai ir džiaugsmai. 
Praėjusių metų rudenį knygų leidykla „Pa- 
tria“ išleido Stepo Zobarsko novelių rinkinį 
„Savame Krašte“.

Rašytojas Stepas Zobarskas kurį laiką stu
dijavo Paryžiuje. Grįžęs į Lietuvą, ilgus me
tus gražiai redagavo jaunimo laikraštėlį „Ži
burėlį“. Antrosios sovietų okupacijos metu 
pabėgo į Vokietiją ir kaip paprastas darbinin- 
kas dirbo fizinį darbą.

Laisvės krašte Stepui Zobarskui linkime 
geriausios sėkmės.

UP žiniomis, Paul Edwards, amerikiečių 
zonos UNRRA-os direktorius, pareiškė, kad 
DP būsią apmokomi stovyklas patys admi
nistruoti, jeigu po 1947 m. birželio 30 d., kada 
UNRRA savo veiklą baigs, nei Tarptautinė 
Pabėgėlių Organizacija, nei amerikiečių ar
mija šių uždavinių neperimtų.

Į tai gen. McNamey pastebėjo, jog ameri
kiečių armija yra pasiruošusi perimti sto
vyklų administravimą, tačiau šiam tikslui rei
kalingų lėšų dar nepareikalauta. Šis klausi
mas bus pajudintas artimiausiomis savaitė
mis, kadangi daug sąjungininkų, UNRRA-os 
tarnautojų, iš stovyklų administravimo jau 
yra pasitraukę.

PORTLANMEČIAI UŽSTOJA DP
I Frankfurt (S 4 S) — Portlando, Ore., gy- 
l ventoj ai įkūrė komitetą, kurio tikslas yra 

rūpintis, kad JAV atidarytų duris daliai DP, 
esančių Vokietijoje. Šio komiteto pirmininkas 
Philip H. Parish neseniai svečiavosi karo mi
nisterijoj. Jis pažymėjo, kad „mūsų tikslas 
nėra rūpintis vienos kurios rūšies išvietin- 
taisiais. Mes nesame surišti nei su Sionistais, 
nei su kitais“.

„Tai yra paprasčiausias faktas“, toliau jis 
pareiškė, „kad amerikiečių okupacinėse zo
nose Vokietijoj ir Austrijoj randasi virš pusės 
milijono DP — lenkų, žydų, lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, — kurių didžioji dalis ne
puri kur vykti ir yra išlaikomi JAV armijos. 
Komitetas mano, kad JAV turėtų priimti 
savo teisingą dalį šių asmenų, juos rūpestin
gai patikrinus. Mūsų krašto valdžia turėtų 
pasistengti, kad ir kitos šalys įsileistų savo 
dalį-“

MARSHALLIS PASISAKO UŽ 
SKURSTANČIU KRAŠTU ŠELPIMĄ

Valstybės sekretorius Marshallis pateikė 
kongresui 27 punktų JAV užsienių politikos 
programą. Pirmuoju punktu eina s-’ūlymas 
išleisti įstatymą, pagal kurį JAV teiktų mate- LIETUVIŠKAS KONCERTAS

PER STUTTGARTO RADIJĄ
___ _ ______ Vasario 16 d. 18.30 vai. Scheinfeldo liet, 
kraštų šelpimą, nes pasirodė, kad ligšiolinė Į stovyklos choras, vedamas muz. Br. Budriūno, 
UNRRA-os duodamoji kai kuriems kraštams | duos koncertą per Stuttgarto radiją.

rialinę pagalbą pasauliui po to, kai UNRRA 
baigs savo darbą. Jungtinės Amerikos Vals
tybės pasisako už individualinį skurstančių

siginkluodama, nes šitoks 
vienšališkas nusiginklavimas 
pasaulį galįs privesti prie ka
tastrofos. JAV supranta tik 
kolektyvinį nusiginklavimą, o 
kol to nebus. JAV turi būti 

stiprios ir pasiruošusios. Tam reikalui esą 
reikia apmokinti ir paruošti JAV naujokus.

JAV politikos pagrindas yra Jungtinės 
Tautos, kurias Amerika rems visomis išgalė
mis. Tiek ilgai, kol Jungtinės Tautos pilnai 
nesustiprės tiek atominėje, tiek kitose srityse, 
vienšališkas nusiginklavimas yra negalimas. 
Kalbėdamas dėl Maskvos konferencijos, Mar
shallis nurodė, jog į Maskvą turi būti įsileista 
ne 15—20 žurnalistų, kaip kad Višinskis nu
rodė, o žymiai didesnis žurnalistų ir radijo 
reporterių skaičius.

Paliesdamas Lenkijoje įvykusius rinkimus, 
Marshallis pareiškė, kad reikia konstatuoti 
faktą, jog dabartinė Lenkijos vyriausybė ne
įvykdė jai uždėtų Jaltos ir Potsdamo nutari
mų pravesti Lenkijoje laisvus ir demokra
tinius rinkimus. Už tai JAV pasilieka sau 
laisvas rankas Lenkijos vyriausybės atžvilgiu, 
kadangi vyriausybė sulaužė savo įsipareigo
jimus. Lenkų tautai ir toliau bus pagelbėta 
jos sunkiuose žygiuose, ir jos atžvilgiu, ar
timiausioje ateityje bus imtasi konkrečių 
žygių, kuriuos lenkų tauta apčiuopiamai 
pajus. Dėl šio reikalo esąs iššauktas JAV 
ambasadorius Lenkijoje, kuris duosiąs išsamų 
pranešimą apie padėtį Lenkijoje.

Kalbėdamas dėl Kinijos, Marshallis pa
reiškė, kad JAV kariuomenė iš Kinijos bū
sianti atšaukta, kai pastaroji jvykdysianti jai 
pavestus uždavinius. Dėl Indijos ir Indokl- 
nijos reikalų, Marshallis nurodė, kad šį rei
kalą JAV seka su dideliu susidomėjimu ir 
tikisi, jog šios sunkios problemos bus išspręs
tos. Baigdamas Marshallis pažymėjo, kad 
amerikiečių tautą nesanti akla ir matanti, kas 
dedasi už geležinės uždangos.

Stalino planas 1944 m.
Maskva (AP) — Naujoje, tik išleistoje Sta

lino biografijoje pareiškiama, kad Wins tonas 
Churchiliis buvęs priverstas sudaryti antrąjį 
frontą, nes pagal 1944 m. Stalino strateginį 
planą Rusija būtų galėjusi viena okupuoti 
visą Vokietiją ir išvaduoti Prancūziją. „Ši 
aplinkybė“, kaip rašo biografas, gindamas 
Stalino planą, „privedė buv. Anglijos mi
nisters pirmininką sudaryti Europoje antrąjį 
frontą ir pradėti invaziją į Vakarų Europą“, 

„1944 m. birželio mėn. sąjungininkai pra
dėjo sėkmingą Invaziją į šiaurės Prancūziją, 
Hitlerinė Vokietija“, rašo biografas „pateko, 
kaip jau draugas Stalinas buvo iš anksto pra
matąs, į dviejų frontų reples“.

Žurnalistų paklaustas, ar Vandenbergo ir 
Connally atsisakymas vykti į Maskvos kon
ferenciją buvo žinomas Marshalliu! iš ankšto, 
užsienių reikalų ministeris pareiškė, kad šį 
pareiškimą jie padarė ‘ po pasitarimo su juo.

Sis JAV užs. reik, ministerio gen. Marshal- 
lio duotas spaudos atstovams pasikalbėjimas 
buvo plačiai ir labai palankiai komentuoja
mas JAV spaudoje. Labai aštrių atsiliepimų 
buvo paleista dabartinės Lenkijos vyriausybės 
atžvilgiu ne tik didžiųjų laikraščių „N. Y. T.“ 
ir „New York H. Tribūne“, bet ir provincijos 
spaudos. Šie abu didieji laikraščiai nurodo, 
kad šaltas ir tikras priėjimas prie užsienių 
politikos klausimų duoda vilties taikos per
spektyvoms, kartu abu laikraščiai nurodo, 
kad Marshallio pasirinktąją liniją kiekvienas 
amerikietis galįs priimti ramia sąžine.

Toliau, abu minėti laikraščiai komentuoja 
gen. Marshallio įteiktus senatui apsvarstyti 
28 klausimus, tarp kurių yra prašymas įsi
leisti daugiau DP į JAV. „N. Y. Times“, ra
šydamas šiuo klausimu, pažymi, kad tai būtų 
ne tik humaniškas žingsnis iš JAV pusės, bet 
taip pat pavyzdys ir kitoms valstybėms. To
liau tas pats laikraštis nurodo, kad DP di
desnio skaičiaus įsileidimas į JAV, žiūrint iš 
ekonominio taško, būtų sustiprinimas, o ne 
susilpninimas JAV ekonominės padėties, nes 
ateityje JAV jausiančios labai didelį darbo 
rankų trūkumą.

Artinantis Maskvos konferencijai, tai vie
nur, tai kitur paliečiami ir Pabaltijo valstybių 
klausimai. Vasario 10 d. anglų parlamente 
vienas atstovų davė Pabaltijo Valstybių rei
kalu paklausimą Anglijos vyriausybei, ar ji 
pripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos įsijun
gimą į Sovietų Sąjungą. Į šį klausimą anglų 
parlamente atsakė ministeris McNeil pareikš
damas, kad de facto Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įsijungimą į Sov. Sąjungą Anglijos 
vyriausybė pripažino, bet de jure nepripa
žįsta. ML
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