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Šiuos klausiaus svarstome ne vien nes - tremtiniai, 
juos gvildena visas karo sukrėstas pasaulis,veltui laukiąs 
taikos karui pasibaigus. Juos išspręsti ir įvertinti galė
sime tik nuo šių dienų įvykių pakankamai atitolę,kada pil
nai įstengsime_apžvelgti praeitį. Dabar tik galima bandyti 
spėlioti,nes musų akiratis įvykiams apžvelgti,esant pačia
me jų sūkuryje,yra per siauras.

Šiaip ar taip ,visa žmonija yra daugelyje sričių 
atsidūrusi kryžkelėje ir joje dabar stovi svyruodama kur
link pasukti,kuriuo keliu nueiti. Apsispręsti reikia la
bai rimtai,nes šiuo kortu ta kryžkelė žyniai žmonijos da
liai gali tam tiarose srityse reikšti posūkį istorijoje 
dar nežinoma kryptimi,gali reikšti net pražūtį.

Paanalizuokime įvykius,prįvedusius iki šių dienų 
padėties ir bandykime juos logiškai pratęsti’ ateitin.

Politinėje srityje,šių sąvokų imant plačiausia 
prasme,esame atsidūrę priešpaskutinėje evoliucijos sta
dijoje. Ėvoliucijos,kuri prasidėjo dar priešistoriniais 
urvinio žmogaus laikais. Iš pirmapradės žmonių sociali
nio gyvenimo ląstelės - primityviosios šeimos,amžių ei
goje žmonių socialinis gyvenimas per kiltis,gimines iš
sivystė į pradžioje palaidas,tarpusavyje nesurištas ar 
mažiau surištas bendruomenes,jungias as jau ne kraujo ry
šių, bet interesų ir tradicijų, šie pirmieji politiniai or
ganizmai amžių bėgyje evoliucionavo,tvirtėjo,jungėsi įvai
riais požiūriais - ekonominiais,tikybiniais,tautiniais - 
iki išsikristalizavo į pilnai nepriklausomas,atskiras 
valstybes,kurios savo valdinius ar piliečius viduje besų- 
lyginai palenkusios savo autoritetui,ėmė įvairiose gy
venimo srityse vis daugiau susidurti tarpusavy. Augant 
žmonių skaičiui,tobulėjant ir komplikuojantis jų gyveni
mo formoms,plintant jų interesų sferoms,gausėjo ir tų .
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susidūrimo taškų. Įvairiais laikais lemią buvo Įvairūs 
Veiksniai; religiniai,dinastiniai,ekonominiai ir 1.1., 
priklausomai nuo to,kas kuriuo laikotarpiu dominavo gyve
nime. Bendri reikalai jau anksti valstybes suvedinėjo į 
sąjungas,kurios buvo gyvos tol,kol buvo aktualūs bendri 
interesai.

Kaip jau matėmė,kylant kultūrai bei civilizaci
jai ir žmonių, tarpusavio santykiams darantis artinęs - 
i_iems,maži politiniai organizmai jungė si, augo, subordinavo 
si vis aukštesnei tvarkai,vis aukštesniems interesams, 

. įalar jau yra prieita prie dviejų tokių politinių orga
nizmų egzistencijos pasauly. Ir vienas’ir antras siekia 
monopolinės pozicijos visame pasauly. Idealistai manė 
problemą išspręsiu sukurdami tarptautinę organizaciją,va
dinamą jungtinių Tautų Organizacija,kuri, dar kūdikiu bū
dama, jau serga ligonis,kurios velionei Tautų Sąjungai 
tapo mirties priežastimi.

Antra vertus,socialinio ir politinio gyvenimo 
“taida yra priėjusi tokią stadiją,kad žmonijos interesai 
Reikalauja bendro visam pasauliui tvarkymo ir koordina - 
■^imo,kitaip tariant,esame priėję pasaulinės valstybės kū
rimosi išvakares.

Kuo Didžiosios Prancūzų Revoliucijos galime pra
dėti skirti valstybių gyvenime dvi kryptis,dvi grupes. 
Vienos grupės valstybės tebetęsia senąją,sakykime,ąbso - 
liūtinę valstybės santvarkos kryptį. Valstybė ten yra pa
ti sau tikslas,aukščiausias gėris pasaulyje,kuriam turi 
ndsilenkti ir individas ir jų vienokios ar kitokios gru- ’ 
pės. Valstybės interesui palenkiama viskas,jos egzistencr 
jai išlaikyti ir sustiprinti aukojama individų teisės, 
laužomi teisės ir moralės dėsniai. Valstybė yra viskas. 
Valstybės interesų ir valios reiškėjas yra monarchas (ne
būtinai vainikuotas!) vienokia ar kitokia kolegija. An
trosios koncepcijos vyraujama valstybė yra tik priemonė 
individų gerovei siekti. Ji pasireiškia individo gyvenime 
tik tiek,kiek reikalinga jo interesus apsaugoti,ginti ir 
juos derinti su kitų individų interesais'/ Kiekvienas indi 
Vidas yra valdžios galios subjektas,kurią jis vykdo daž
ninusia per savo rinktus atstovus. Antrosios krypties 
valstybės susiformavo Anglijos,Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Prancūzijos valstybinio gyvenimo idėjų ir pavyz
džių veikiamos, pirmojo pasaulinio karo pasėkoje galuti
nai išryškėjo valstybių susiskirstymas į liberalines - 
demokratines ir totalitarines - absoliutines. Šios pasta
rosios dar skirstėsi Į nacionalistines,pasaulinės■politi
kos forume tarpusavy labai aštriai rivalizuojančias,bet 
esmėje tarpusavy lygias savo pažiūromis į moralę,savo vi
daus ir užsienio politikos metodais ir savo tikslais. 
Skirtumą sudarė tik tų siekių vedamasis motyvas; vienoje 
pusėje iki beprotybės iškeltas nacionalinis egoizmas,ki
toje - utopine teorija pridengtas siauras grupinis intere 
sas. Prieš antrojo pasaulinio karo pradžią sudarytas šių 
abiejų rivalizuojančių krypčių radikaliausių atstovų su
sitarimas savo veidmainiškumu ir klastingumu ieško sau 
lygai s istorijoje. Neišvengiamai įvykęs šių dviejų tota- 
litrvlmių krypčių susidūrimas baigėsi nacionalistinio to
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talitarizmo žlugimu ir in.tern.acionalistin.io totalitariz
mo sąjunga su liberaliosiomis valstybėmis. Sąjunga,atsi
tiktinai kilusia iš reikalo sunaikinti bendrą priešą,prie 
šą,su kuriuo liberaliosios valstybės savo interesais su
sidūrė anksčiau ir aštriau,,kaip su internacionalizmo inte
resais. ši sąjunga turėjo labai ribotą tikslą^kurį pasiek 
ti,tiesa,partneriams buvo gyvybiškai svarbu. Sis tikslas 
dabar jau pasiektas.

Tik dabar iškilo problemos,kurios- savo rimtumu 
ir sprendimo sunkumu karo meto sunkumus žymiai prašoka. 
Sėkmingai baigus ginklo karą su bendru priešu,visu sunku
mu iškilo eilė klausimą,kurių sunkiausias yra rytų ir va
karų alijantų tarpusavio santykių klausimas. Tas klausimas 
yra tiek sunkus,kad jo sprendimas per vienus pokario me
tus beveik nepajudėjo iš 'rietos. priešingai,sunkumai pra
deda tik ryškėti,pradeda .. rėti. Pradeda iškilti alijan- 
so partnerių priešingumą.: ... rie bendrai vedamos kovos 
įkarštyje buvo užsitušavę,„epaaiškėję,arba sąmoningai bu
vo paliekami, nuošaliai.

Palyginti jaunas rytų blokas,savo ekspansyvumu, 
kompaktiškumu, ak tingumu ir,iš šalies žiūrint,savo idėjų 
patrauklumu,nežinanr-tiems kas už jų gludi,yra pavojingas ' 
vakarų blokui,turinčiam kovoti su daugeliu politinių ir 
ekonominių sunkumų savo viduje,kilusių ir išaugusių bei 
besireiškiančių kaip tik dėl šventai saugomų laisvės 
principų gerbimo. .Aukščiau išvardintos rytų bloko savy
bės yra esminiai susijusios su jo totalitariniu pobūdžiu.

Vakarų blokas yra jungiamas daugiau ar mažiau 
reiškiamos liberalizmo idėjos,kuri tačiau nebėra absoliu
ti kiekvienai atskirai valstybei,© numato valstybių inte
resų apribojimą valstybių ir tautų visumos naudai. Tai 
yra analogiška valstybių kūrimuisi istorijos eigoje,kur 
pradžioje absoliučiai laisvi žmonės subordinavosi bendruo
menės labui ir buvo laisvi tiek,kiek ta jų laisvė nekliu
dė kitų žmonių laisvės. Vakarų bloko valstybės šio princi
po įgyvendiną skaito pasaulio,o tuo pačiu ir savo pačių, 
gerovės ir taikos būtina sąlyga.

šios dvi koncepcijos iki 1939 - 1945 metų karo 
betarpiai mažai tesusidūrė,arba tų susidūrimų galėjo iš
vengti skaudamus dalykus apeidamos ar nutylėdamos. Dabar 
tas laikotarpis pasibaigė. Prieš abu blokus atsistojo klau
simas: susitarimas ar katastrofa - savo arba konkurento. 
Trečios išeities nematyti.

Netenka abejoti,kad taika yra tas tikslas,kurio 
abu blokai siekia,tačiau kiekvienas ją įsivaizduoja skir
tingai ir pagal šią taikos koncepciją nustato savo taiko
mas priemones. Vakarų blc’ s taiką supranta kaip visų - 
didelių ir mažų - tautų pr.itinę ir ekonominę laisvę,su
derintą tarpusavy,ir saugią nuo bet kurios kitos valsty
bės politinio ar ekonominio' smurto. Liberalinės krypties 
šalininkai skaito,kad individų ir tautų gerovė,maksimali 
laisvė ir pasitenkinimas sudaro geriausią patvarios tai
kos pagrindą ir garantiją, kad didžiosios vakarų bloko 
valstybės šioje santvarkoje turėtų politinį ir ūkinį do
minavimą, ne tenka įrodinėti - tai išeina' savaime iš jų 
-tarptautinio svorio šiose srityse. Tačiau dominavimas dar 
nereiškia diktatūros.
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Tuo tarpu, .rytų bloką s,.savo esmėje būdamas tota
litarinis, taiką įsivaizduoja tik kaip visišką centralizuok 
tą domina vimą visame -pasauly j e, jį prieš- tai patvarkius pa 
gal savo politinę doktriną.-Vi s o pasaulio pa-lenkimąs vie—' . 
nam politiniam centrui;, to palenkimo išlaikymas visomis 
valstybės dispozicijoje ’galinčiomis būti priemonėm!s,bet 
kairios rūšies realiems.ar galimos opozicijos išjungimas ‘ -i 
sudaro šios doktrinos sekėjų siekiamos taikos pagrindą. 
Helyje į tą tikslą yra galimi įvairūs laikini kompromi
sai ar nuolaidos,bet galutinis tikslas niekad-negali bū
ti paleistas iš akių - taip moko tos doktrinos kūrėjai" ir:- 
ileologai. . • • ' •

Kadangi šių abiejų blokų interesai griežtai. susi , 
duria Europoje,Viduržemio jūroje,Artimuose ir Tolimuose 
lytuose,be to,rytų blokas stengiasi plėsti savo idėjas"'' 
visame pasaulyje,nesiskaitydamas su tų kraštų vidaus san- 
tvsr'.:~, o vakarų blokas siekia išlaikyti ir plėsti savo 
ekoi.i'Anę. ir-.politinę įtaką srityse, kurio s visais atžvil
giais yra'rytų bloko sau rezervuojamos,tai mums paaiškės, 
kad sūsitarimas yra-labai sunkiai pasiekiamas,jei jis iš 
viso pasiekiamas,o dabartinės padėties stabilizavimas ne
priimtinas nė vienai pusei. ■ ' . : . - y -

Bet koks susitarimas yra■ l-kit dviejų šalių ;'viė- 
nodas valios aktas, nukreipta s į 'atiką 'tikslą. Kaip mato—' 
mę,čia pąie vienodą valią kalbos būti negali,nes abiejų •' 
pilsiu siekiai yrą-diametraliai priešingi. Tai rodo ir 
įvairių,dabar vykstančių,tarpvalstybinių konferencijų ei
ga bei jų rezultatai. Dabar-'nematyti duomenų,leidžiančių 
teigti .kad kuri nors pusė atsižadėtų savo laikysenos ir*- 
padarytų'esminių nuolaidų kitai. Tokios nuolaidos dabar
tinėmis aplinkybėmis reikštų ne ką kitą,kaip tik pasidavifp 
mą antro šio s pusės valiai,sutikimą su ' j o s dominavimu sau, 
ko tikrai neleis nė viena pusė. Visi kol kas pasiekti sus - 
sitarimai yra tiek nepastovaus pobūdžio,tiek mažai paten
kiną sprendėjus ir paliestuosiūs,kurie,šiaip ar 'taip,yra 
vienos"ar antros pusės proteguojami,kad ilgo amžiaus su
sitarimų. ir .pastovumo tikėtis būtų tikrai drąsū.. Jau dabar 
įvairių konfęrencijų dalyviai nekartą yrą viešai pareiškę, 
kad. keliąs į taiką yra ilgas ir akmenuotas,reikalaująs 
lab ai daug kantrybės., takto,geros valios bei tarpusavio 
supratimo. Be ubejo,toks didelis, dalykas,kaip viso pasau
lio tautų bei valstybių suvienijimas į vieną politinį or
ganizmą yra'sudėtingas ir sunkus darbas- 6 vistik,pažan
ga ta'kryptimi yra per maža. Tikros realios pažangos tikė
tis dabar nėra duomenų? tik naujų kompromisų ir sprendimo 
atidėliojimų. Iš viso,tenka abejoti ar yra galima į darnų' 
ir pastovų politinį organizmą sujungti dvi esmines^prie- 
š ingy': e s, priešinga s ne kuriais ten antraeiliais požymiais 
ar pasireiškimais,bet viskuo - savo ideologiniu pagrindu, 
savo pažiūromis į visas gyvenimo apraiškas ir siekiančias 
besąlyginei to paties tikslo iš griežtai priešingų pusių.

Klausimui išspręsti lieka antra galimybė - jė
ga. Europą ir Aziją,kuriose yra ’7Ž.zzs sunkiausios proble
mos,nusiaubus ilgam žiauriam karui.varis politiniai ir 
ekonominiai atsiliepė ir likusioje pasaulio dalyje,naujo
jo karo perspektyva yra labai nepopuliari. Tos perspekty-
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vos nepopuliarumą dar padidina masinio naikinimo ginklų 
panaudojimo ateities kare tikrumas. Atominė energija, 
pritaikyta karo reikalam- , .ketiniai sviediniai, tolimo 
veikimo aviacija,naudojami prieš išbadėjusius ar ramy
bės ištroškusius gyventojus,tampa labai pavojingi tiek 
tą karą pradėjusiems rėžimams,tiek ir iš viso valstybės 
egzistencijai. Abiejų blokų karinis potencialas yra mil
žiniškas ir slepia savyje daugybę nežinomųjų,neleidžian 
šių nė vienai pusei sudaryti bent kiek patikimesnę kari
nę kalkuliaciją ateičiai. Gal didžiausią nežinomąjį su
daro atominė bomba,kurios platesnis panaudojimas,jei jis 
įvyktų iš abiejų pusių,gali reikšti mūsų visos kultūros 
sunaikinimą,nekalbant jau apie ištisų valstybių ir tarų. . 
tų žlugimą. Platus atominės bombos panaudojimas tik iš 
vienos pusės reikštų neabejotiną antros pusės žlugimą,su 
sijusį su milijonų žmonių ir milžiniškų vertybių žuvimu. 
Tokios katastrofos iššaukimas reiškia milžinišką atsako
mybę prieš istoriją ir dar nežinia kaip atsilięptų nuga
lėtojui. Todėl,ir susidurdamos su dideliais sunkumais 
prie derybų stalo,abi pusės ryžtasi išbandyti šį kelią 
iki galo. Negausios, bet savo turiniu reikšmingos žinios 
vis tik rodo,kad šio susitarimo galimumu imama vis ma
žiau tikėti ir jėgos panaudojimui rengiamai visu rimtu
mu ir nesiskaitant su išlaidomis. Lygiagrečiai su kariniu 
pasirengimu,pasirengimas vyksta politinėje,ekonominėje ir 
psichologinėje srityse. Abiejų blokų izoliavimasis vie
nas nuo kito ir gyvenimas tik sau dabarinėmis aplinkybė
mis neatrodo esąs įmanomas.

Taikos Kongresas susirinko tarpe vakarykščių 
alijantų atvirai prasidedančio skilimo ženkle. Jis nėra 
gera žadąs konferencijos rezultatų atžvilgiu. Ar konfe
rencija įstengs įvykius pakreipt kita vaga?tenka abejo
ti. nebus nuostabu,jeigu po šios konferencijos vyks dar 
kitos - iki subręs paties gyvenimo diktuojami sprendi - 
mai.

Norėtume tikėti,kad šie sprendimai bus padaryti 
ne sukeliant naują pasaulio katastrofą,o vadovaujantis 
išmintimi ir morale. Ne paslėptu smurtu ir prievarta,d 
tik teise ir visų,net ir silpnųjų,laisve ir teisių gerbi
mu pagrįsta taika yra pastovi ir tvirta. Jau artima atei
tis parodys,ar valstybių vyrai eis šiuo sunkiu,bet gar
bingu keliu, ar pasuks į bedugnę vedančion slidžion pa
kalnėn. Šiaip ar taip,vxenas iš žaidimo partnerių gaus 
savo ligšiolinio kurso atsisakyti,nes visos žmonijos ke
lias dabar yra tapęs bendras.
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Niekur neišeini;niekur iš laukų tų, 
Kur dangus toks nėlsvas,kaip nelsvi linai. 
Nors svetur ir auksu gristi niestai butų.,. ,1 
Be tėvynės dūrių trokši tu tenai.
Iš nakties 'bažnyčion noterys būriais eisf 
Brie Miestelio kojų apsiaut susės.
Pasigersi žodžiais,sųuojais lengvaisiais, 
Nes gintoji žeriė lūpon jų šnekės.
Kai Mergaitės leisis ežeran su nėšiais, 
Kai ji juoksis saulei,dainų kai niūniuos,- 
Tavo širdų neilė ins dalintis,plėšys, 
Tartun .-balti paukščiai Mėlynuos kalnuos.
Vakarui atėjus brolis eis pro varčių^ 
Arnonikos raudos skris laukais lygiais. 
Iš dangaus kris žvaigždės,paliks nėlsvų erčių „A-..
Ir sukris į laukų liūliantį rugiais. ’
Kils iš balų rūkas.rūkas slinks papieviais, 
Kryžiaus koplytėlė’slėny j e pabus'. -
Žengs nuo kryžiaus Kristus,žengs nedinis Dievas, 
aplankys sodybas,saugos nūs laukus.
Kerpėjęs nuo liūčių,ekeldėjęs nuo vėjų, -• .
Ant pečių neš kryžių,po našta linguos.
Tais pačiais keliais eis,knygnešį ai kur ėjo 
Ir paguldė kaulus. Sibiro sniegu-sa .
Aplankys griuvėsius,kur dvarai kadaise, (
Baudžiavų įvedę,lėbaudavo vis, 
Kur po rykštėn klūpo prievaizdų nepaisę, 
Girdė juodų ženę kraujo srovėnis.
Aplankys už kaino kartuvių kalnelį,- '
Kur linguoja nėnuo debesų laive. -
Guli ton sukilę prieš valdovų valių, /•:
Jų veiduos ženėtuos žydi Lietuva. . <•
Eis dar į sodybų0 Motina prie lingės
Vienatūrį rėksni lopšine linguos:
~ Bylia,varguolei!, Auk, Būsi protingas*
Josi ir atneši saulę nūs nnnuos,-
Dlauks papieviais rūkas, Mėnuo guls už girių. < 
Kaine tretį kartų užgiedos gaidys.
Grįš klajūnės vėlės,karstuos grįš nunirę - 
Vėl„rūpintojėlis savo kryžiau grįš,

_____________________________________________ _________________________'_________________ ' ■

-Vi* -
Veltui tavo Mintys į svetur keliauja* -
Saulė nors šviesiausia bus svetur tanai. . • . „
Ten brangiau už auksų juodos ženės sauja, .. r ’ r 
Nes kiekvienoj dulkėj ten tu pats esi.

7



Memos LEwraes 
S0INTYK1ĄI AMŽIŲ LEGY9E

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIŲ ISTORINE RAIDĄ-. - ' _

'Iš keturių aisčių - baltų tautųf dar savo praistorijos 
meta įsirėmusių Baltijos jūron plačiu pietryčių pajūriu, - sen 
prūsių(prūsų), latvių, lietuvių ir jotvingių, istorijoje kaip 
tautos teatsilaikė tik lietuviai ir latviai, tuo tarpu- kai 
labiausiai į pietus išsikišę slavų tarpan jotvingiai.. šiųjų(.len 
kų ir rusenu) buvo išnaikint- ' . "" •' 17"’-
ti arba virtę Juodgudžios " . ■ / ' ■
gudai s(rusėnais) ir net . /........................................... \
lenkais, o vakaruose gyvenę 
prūsai po 100 metų besitųsu—• 
šių atkaklių,kruvinų.ir ‘žiau
rių grumtynių krito lenkų(mo
zūrų) pakviesto vokiečių kry- . 
žiuočių ordino auka,jo išžu - 
dyti arba per 400 metų draugo 
su prūsų lietuviais sugarma.'- 
nizuoti,virsdami vokiečiais ...-" 
prūsokais,o-jų kraštas vokiš
kos Prūsų karalystės ir Vo - :: 
kiečių Reicho lopšiu,Latviai 
tdip pat pateko vokiečių(Kar- 
dininkų Ordino) valdžion ir 
kultūrinėn įtakon,bet įlietu - 
vių neprileisti prie sujungi*- 
mo su vokiškąja Prūsija kad 
ir išlaikė savo tautybę, ‘tik’ 
ligi XX a.(1918 m,) nesudarė 
savo valstybės,o ir negavo 
dalyvauti savo pajėgomis lie
tuviams kuriant Didžiųjų Lie
tuvos Kunigaikšti jų,kuri iš 
sijlėtusi nuo Baltijos ligi 
juodųjų jūrų ir užvaldžiusi- ' ( 
plačius rusėnų(gudų ir ukrai- ' 
nų-ukrainiečių) kraštus, ry - 
tuose liaskvų bemaž siekdama, 
išgelbėjo juos nuo totorių 
jungo,tad išsaugojo Vakarų
kultūrai,bet patys vieni. 11 o- . :::.y >•:
tuviai,nepadedami tos pat padermės kitų aiščių,savo didžiųjų val
dovų XIII a,mindaugo,XIV a .Gedimino .Algirdo ,KęstuSl''.,XV a.vytau- 
to Didžiojo ryžtingumu.sumanumu ir‘išmintingumu,savo gi sueiki ru
simu ir valstybiniu bei kultūriniu subrendimu tegaudami kurties 
milžiniškų valstybę .slavų žemėse,tuo- pat metu apie.200 metų kau- 
damiesi su besiveržiančiais iš Prūsų jų pavergti vokiečiais kry
žiuočiais ir tūkstančių savųjų čia. nustodami,skaičium.neprilyg- 
dami savo valdomiems rusenama neįstengė taip stipriai ir aistiš-
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’-ai sucementuoti valstybės} taip sakant - jos anai stint a (gu
bai tinti), kad ji atsilaikytų prieš_Lenki.jos ir maskvinės Ru
sijos slaviškąsias valstybes. Jei. butų rasos aisčių giminės 
lieišioliai išlikusios ir draugėje su lietuviais karusios 
bendrą valstybę, aistiškai baltiškas gaivalas.butų.joje leng- 
V-i otsvėręs slaviškąjį, atsikirtęs 1enkijai ir privertęs ją 
respektuoti Lietuvos valstybingumą, o ir Llaskyos Rusijai ne — 
leidęs užaugti pavojingu Europos tautoms milžinu. pati Lietu
vos valstybė būtų likusi stipresnė už Rusiją, Lenkiją ar Vo
kieti jąx) ,o ir lietuvių mūsų laikais būtų nemažiau buvę negu 
1 nikų, tuo tarpu kai dabartinis lietuvių skaičius tesudaro 
1/10 I enkų, lietuvių drauge su latviais taip pat tik 1/5 len
kų, ir visi jie (lietuviai,latviai ir lenkai) tebėra vokiečių 
ir rusų tarpusavio rungtynių objektas ir tų dviejų tautų in - 
terasų susikirtimo auka.

Savo laiku nesusipratę ir nesugebėję apginti Pamares 
ir Meklemburgijos slavų nei Silezijos apdrausti nuo suvokietė- 
jimo bei pačioje Lenkijoje gerokai pasidavę vokiečių įtakai, 
patys veržęsi į rytus ir šiaurėje senprusius penetravę /Šv. 
Vaitiekaus misija ir kt./, lenkai gavo ilgainiui pajusti ir 
kilusį dėl jų pačių savo pašonėje pasodinto prieš prūsus Vo - 
kiečių Ordino pavojų,kai šis ne tik prūsus ir lietuvius: puolė, 
bet ir lenkų saugumui ėmė grėsti. Netik savas, lenkiška s, Drang 
nach Osten, ideologiškai reiškiamas vakarietiškai-katalįkiškos 
misijos Rytuose pasisavinimu, stūmė lenkus siekti taip rusėniš- 
kų, taip ir lietuviškų kraštų, bet ir stiprėjąs pavojus iš vo
kiečių pusės vertė Lenkiją šiaip ar t-ip rišties su Didžiąja 
Lietuvos Kunigaikštija, kad atsirėmus šios galybe kryžiuočiai 
būtų likviduoti.

Dar XIV a. pusėje Lenkų karalius Vladislovas Alkūnėlė 
(Žokietek) susigiminiuoja su didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, 
svetur-paprastai karalium vadinamu Gediminu, apvesdindamas sa
vo sūnų ir įpėdinį Kazimierą su kunigaikštyte Aldona Gedūminsi
te, o to pat amžiaus pabaigoje Lenkų karalė Jadvyga Lenkijos 
ponų valia gavo ištekėti už didžiojo Lietuvos kunigaikščio Jo-“' 
gailos, pasiimto Lenkijon karaliumi ir sumišusio su ja savo 
•.ries tai valdomą Lietuvą. Tų dviejų valstybių, Lenkijos ir 
Lietuvos, sujungtomis karinėmis pajėgomis, dviejų lietuvių - 
to pat Jogailos ir ypačiai genijalaus didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto vadovaujamomis, 1410 m. Tannenbergo /Žalgi
rio/ kautynėse kryžiuočių galybė buvo sutriuškinta. Kadangi 
lenkai nebūtų sutikę užleisti Lietuvai prūsų,kad ir ne lenkų, 
bet senprusių ir lietuvių apgyventų, Vytautas nepalaikė lenkų 
ligi galo ir leido kryžiuočiams išlikti, o lenkai gavo pasi - 
tenkinti vakarine prūsų dalimi su Marienburgo miestu; Rytprū
siai su Karaliaučium liko prie vokiečių.

Neįstengdami vakaruose prieš vokiečius labiau įsitvir
tinti ir toliau prasimušti, nenorint lietuviams tarnauti lenkų 
reikalams be kokios sau naudos, lenkai bemaž visą savo dėmesį 
ir plėtrumą (ekspansingumą) nukreipė i Rytus, visųpirma į su- 
sūriausios su jais savo likimą Lietuvos žemes, 138 6, 1413, 1501 
ir kitomis sutartimis Lenkų ponai stengėsi kiek galima labiau- 
suri-'vi su Lenkija Didžiąją Lietuvos. Kunigaikštiją personal

Vokietija būtų oe prūsų ir Pamūrės buvusi, lietuvių ir len
kų atremtas "Drang nach. Osten" tebūtų tik*nerealus senovės 
prisiminimas likęs.

’* t" s" s,r;11 S 11 5 11 S ” ! " s" s " :" : " :1:: " • . n . ii . u . i; . t: . ii . n . ti . t: . i: . i: . n . ii
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. (dinastinės) unijos saitais, kūrinos lenkai griežčiau (savo 
naudai), o lietuviai laisviau interpretavo ir taikė,stengda - 
mies išlaikyti ir pabraukti savo savarankiškumą bei nepriklau
somą elgseną. Jogailai Lenkijoje bekaraliaujant, Vytautas per 
30 metų kaip didysis Lietuvos kunigaikštis savarankiškai tvar
ko savo milžinišką valstybę, veda savo užsienio politiką ir ka
rus-, siekia sau Lietuvos karaliaus vainiko, kam Vakaruose jam 
pritarta, bet Lenkų ponai vainikavimą sukliudo. Vytautui 1430 
m. mirus, Lietuva tai išgaudavo sau atskirus nuo Lenkijos val
dovus, tai turėdavo juos drauge su Lenkija vis iš tos pat lie
tuviškos Gediminaičių dinastijos, ir nekartą susipindavo, susi
durdavo Lietuvos, Lenkijos ir dinastijos reikalai, sukeldami

’ didesnius ar mažesnius, kai kada labai aštrius tarpusavius su
sikirtimus ir politines krizes. Tolregė gedimininė - vytautinė 
Lietuvos valdovių politika nesikrato santykiauti su betkuriuo ar
timesniu ar tolimesniu kaimynu, nesidengė nei nuo vieno kinų sie
na, tik noriai sėmėsi kultūrinių ir kitokių įtakų taip iš slavų- 
rusėnų, lenkų ir kitų, taip ir iš vokiečių-kryžiuočių, kardinin
kų ir kt., vengdama betgi patekti tik vieno kurio kaimyno kultu- 
rinėn ir kitokion įtakon. Jogailinis /aTV a./ Lietuvos surišimas 
su Lenkija kad ir, suprantama, priartino lenkams Lietuvą,bet daug 
laiko praėjo, iki jų įtaka ten galutinai paėmė viršų ant kitų. 
Stengdamiesi labiau palenkti Lietuvą Lenkijai, lenkai vengė rem
ti Lietuvą prieš kylančią Maskvos valstybę, kad Lietuva per daug 

i: neįstiprėtų: tbs: pat’-Ltenki jos atžvilgiu/ kbs: palengvino iaaskvinei 
Rusijai po ilgų permainingų kovų paveržti iš Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos Smolenską, r„ikšmingiausią Lietuvos tvirtovę Ry - 
tuose, virstančią Maskvos vartais į Lietuvą, ir kas iš viso padė
jo Rusijai virsti Lietuvai pavojingu ir agresingu priešu.Toleran
tingi ligikrikščioniškieji lietuviai savo valstybėje buvo nusta
tę gražius santykius su krikščionimis rusėnais, kurie todėl tvir
tai ją rėmė kaip savo valstybę, bet lenkų pakrikštyti katalikais 
lietuviai ėmė justi pravoslavų (ortodoksų) rusėnų jų atžvilgiu 
šalimą, juo labiau, jog stengdamies paveikti naujakrikščius lie
tuvius, šiųjų diduomenei ir bajorijai lenkai padėjo išgauti sau 
kaip katalikams privilegijų ir teisių, dėl kurių pravoslaviško
ji rusenu diduomenė ir bajorija ėmė su lietuviais varžyties,ly- 
ginties,kai kiti.ir atkristi į privilegijuotą katalikybę, o ir. 
pravoslaviškoji Maskva iš tolo masino "persekiojamus" Lietuvos 
pravoslavus, dėl ko viso valstybinis jos vieningumas-ir atsparu
mas Rusų ir Lenkų atžvilgiu vis silpnėjo. Pačių lenkų ūkinė,po
litinė ir kultūrinė penetracija Lietuvoje ėjo labiausiai į ru - 
sėniškus, rečiau į lietuviškus apgyventus kraštus, visųpirma 
liesdama artimiausias Lenkijai vakarines jųjų apskritis ir ypa
čiai mažiau už kitas su Lietuva sutapusias pietines jos sritis, 
kurių padalę dar jry ą. Lenkija iš Lietuvos sau pr i si skyrė. Sla
vai kaip ir lenkai,tad šiems giminingesni negulie tuviams, rusenai 
lengviau už anuos prisiimdavo lenkų kalbą ir imponuojančią Rytų 
pravoslavijai vakarietiškai katalikišką lenkų kultūrą, net pasi
likdami ištikimi, senajai savo tikybai. Tačiau Lenkijos atžvilgiu 
Lietuva vis tebepasiliko tiek savarankiška ir tvirtai nusiteiku
si, jog lenkai nestengė jos sau labiau palenkti ir plačiau praver
ti jos ruimo (erdvės) savo įtakai ir reikalams.

Su karalium Žygimantu Augustu (mirusiu 1572 m.) besiarti
nąs Jogailaičių dinastijos baigimasis vertė lenkų politikus for - 
i’-suoti'-(pagreitinti ir : pagrieštinti) -sdvo žygius ‘-Lietuvos atžvilgiu.
Per pusantro šimtmečio Lietuvos santvarkai kiek priartėjus prie
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lenkiškosios,lenkišku pavyzdžiu, bekylant bajorijai,paskutinis - 
jam lietuviškos dinastijos atstovui kiaurai sulenkėjus ir silp- 
nav .liškai pasidavus Lenkijos politkų įtakai,valstybiniai Lie
tuvos reikalai daugiausiai buvo atstovaujami ir ginami nepamir- 
šusių dar vytautinių tradicijų jos ponų(diduomenės),kurie prieš 
lenkų akciją, paremtą karaliaus autoritetu, išnaudojančią sun - 
kią Lietuvos padėtį prieš Maskvos agresingumą ir taikančią į ma
terialinę Lietuvos ir jos ponų galią - pietines ir vakarines jos 
erdves, po ilgo politinio ir kultūrinio ^.priešinimosi nebeatsi- 
laikė ir nė be dramatinių patriotinių momentų gavo prievartai 
nusilenkti. Atplėšus nuo Lietuvos Valuinės ir palenkės sritis, 
sumažėjusi Lietuva buvo priversta 1569 m, bendrame su lenkais 
Liublino Seime prisiimti, vieton personalinės, realinę Lietuvos 
ir Lenkijos uniją su bendrai renkamu karalium (jis ir didysis 
Lietuvos kunigaikštis), bendru didikų senatu ir bendru bajorų sei- 
mu(parlamentu) ,pasilaikius sau atskirą vyriausybę,pasaulietinę 
ir bažnytinę administraciją, savo kariuomenę, teismus /Lietuvos 
Statutą/ ir savarankišką visą vidinį gyvenimą, Toji "dviejų tau
tų unija" (unia obojga naroddw),valstybiškai surišusi Lietuvos 
ir.Lenkijos bajoriją,kad ir dar labiau suvaržė politinį Lietuvos 
reiškimąsi ir de facto palenkė jos reikalus Lenkijos reikalams, 
sulygindama Lietuvos bajorus su Lenini jos bajorais,tuo pat gerokai 
susilpnino lietuviškąjį bajorų savaimingumą ir jų lietuviškąjį 
spalvingumą, bet Lietuvos diduomenės /Goštautų, Radvilų, Chodke
vičių, Sapieiių, Pacų/ lietuviškas valstybinis nusistatymas,tebe
palaikomas bajorų, beveik ligi XVIII a. pabaigos tebeatlaikė vals
tybinį dualizmą, neleiddama Didžiajai Lietuvos Kunigaikštijai 
virsti paprasta Lenkų valstybės provincija, politinis Lietuvos 
savaimingumas net nesuderinamai su 1569 m. unijos dvasia dar 1588 
m., III-joje Lietuvos Statuto redakcijoje, lietuvių buvo dar la
biau pabrauktas, o statutas daugiau kai per 500 metų sudarė tau
tinę Lietuvos bajorų evangeliją, taip jog šie net savo vaikus 
krikštydavo ant statuto pasiguldę. Politinės Lietuvos bajorų opi
ni jos (nusistatymo) nustatytojai, tikresni už karalių Lietuvos val
dovai, jos didikai ne tik karalių renkant savarankiškai pasireikš- 
dami savo politiniais žygiais, bet ir vėliau, karaliaus ir lenkų 
užsienio ar vidaus politikos atžvilgiu, stengdavosi atlaikyti sa
vus /Lietuvos/ reikalus ir pozicijas, kiti net /Radvilos/ XVII-jo 
a. pradžioje prieš karalių sukildami, dargi (pusėje XVII-jo a. di
džioji Lietuvos didikų dalis su tais pat Radvilomis priekyje) mė
gindami nutraukti Lietuvos uniją su Lenkija ir sudaryti Lietuvos 
uniją su Švedija. Lietuvos gyvenimo vairuotojai budriai žiūrėjo, 
kad Lenkija kur nepažeistų Lietuvos teisių, pav.,kad karalius ne
skirtų lenkų Lietuvos vyskupais ar kitais kuriais jos aukštais pa
reigūnais. Tačiau gyvi, judrūs ir landūs lenkų bajorai ne tik su
gebėdavo (vedybom!s,karine tarnyba, kariniais nuopelnais ar ku - 
riuo kitu budu) įsigyventi Lietuvoje, Didžiojoje Lietuvos Kuni - 
gaikštijoje virsti jos pilnateisiais saviškiais ("lietuviais"), 
bet ir^tų bajorų kultūros išorinis ir lengvai prilimpąs žibčingu- 
Ėaš (biyskotliwofift),linkimas į puošnumą ir pompastinę frazeologi
ją, vis stiprėjąs individualinis ir visuomeninis egotizmai, libe- 
rumvetinis (co to ja) ir kitoks pakrikimas (fantazja szlacheoka), 
drauge nesvietiškas savyje įsimylėjimas (net "polska nierządem 
stoi"), griežtas. pasitikėjimas savim,išdidus kitų niekinimas ir mo
zūriškas smarkumas tarpusavio santykiuose ir Įeitų atžvilgiu už — 
krečiamai veikė ir Lietuvos bajorus, palengva netklinkstančiu.g į 
lenkų bajorų kultūrą, bet ir vis labiau besiskiriančius su yytau—
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tinėmis susiklaus mo ir drausmingumo tradicijomis, nebe taip sa
vaimingai besireiškiančius bendrame politiniame ir visuomeninia
me gyvenime, lenkams čia užleidžiančius iniciatyvą ir pirmavimą, 
tik Lietuvos reikalais vis tebetariančius savo "atskirą nuomonę".

Kai įpusėjus XVIII-jo a, Lietuvos - Lenkijos valstybei ir 
jos nepriklausomybei iš kaimyną ėmęs kilti ir aiškėti pavojus ver
tė tvirtinti visuomenės gaivumą, pajėgingumą ir atsparumą ne tik 
kariuomenės didinimu ir adminiptracijos, švietimo bei kitokiomis 
reformomis, bet ir griežtesne vienybe, kaip Lenkijos, taip ir Lie
tuvos bajorą visuomenėj e nebuvo čia vienodo nusistatymo,nepasiek
tą tikros vienybės. Nors efektingiausiai išreiškusi pažangiąsias 
visuomenės tendencijas 1791 m. gegužės 5 d. Varšuvos Seimo konsti
tucija, liubliniškę dvieją tautą uniją pavertusi 
centralizuotąja paveldomąja vienos tautos karąlys- 
t e (jeden narod, jeden kr61),tad baigusi su Lietuvos ir Lenkijos 
dualizmu, dėl visuomeninio savo pažangumo ir momento rimtumo buvo 
palaikyta ir pasirašyta taip pat ir susirūpinusią bendru dvitautės 
valstybės likimu Lietuvos atstovą, bet ir gegužės 5 d. konstituci
ja nestengė galutinai likviduoti valstybinį dualizmą, palikdama 
Lietuvai savą Statutą ir t.t, Lietuvos atstovą dalis sakėsi prieš 
Lietuvos savarankiškumo naikinimą, o kai 1792 m. šios konstituci - 
jos priešai susimetė Targovicos konfederacijon, ją tarpe daugiau - 
šiai randame Lietuvos vyrą,kurie atstato ir jos savarankiškumą, 
valstybinį Lietuvos ir Lenkijos dualizmą, tik abi tautos čia pat 
/ 1795 m./ ir baigia savo valstybinį gyvenimą, krisdamos plėšrią 
savo kaimyną auka.

XVI a. sustiprindama su Lietuva unijos saitus, bet drauge 
atplėšdama nuo jos plačius pietinius rusėniškus plotus, Lenkija ją 
nusilpnino ne tik savo, bet ir Maskvos atžvilgiu, tik -ir pati gavo 
dabar ginti nuo Maskvos tiek sau paveržtas, tiek ir Lietuvai tebe- 
likusias rusėniškas sritis. Tiesa, ■ karaliaus Stepono Batoro (veng
ro) ryžtingumas, vėliau /XVII a. pradžioje/ Lietuvos ir Lenką ka - 
riuomenės vadą Chodkevičiaus, Žėlkiewskio ir kitą sumanumas ir ka
rinė patirtis taip buvo prispaudę maskolius,, jog šie net valdovus 
buvo priversti imti lenką ir lietuvią Maskvoje jiems pastatomus, ir 
tuo dvitaute valstybė buvo betvirtinanti Didžiosios Lietuvos kuni - 
gaikščią, daužusiu kardu į Maskvos vartus Algirdo ir didžiojo Vy - 
tauto, ryžtingą politiką prieš Maskvą. Tačiau nesuderinti su kits 
kitu karalių Vazą dinastijos, Lietuvos ir Lenkijos reikalai, ją ka
rią pasileidimas ir bajorą visuomenės didiesiems uždaviniams spręs
ti nepriaugimas padėjo priešui atsigauti,, nusikratyti lenkiškai 
lietuviškos invazijos ir po kiek laiko net revanšuotis iš Lietuvos 
jos sostinės Vilniaus 6-mečiu pasiveržimu /1655-1661 m./.

Savanaudė, netolerantinga lenką politika kadaise Lietuvai 
priklausiose-Ukrainos juodžemio erdvėse ne tik sukėlė šiosios ru
sinus prieš Lenkiją, bet ir pastūmėjo juos į Maskvos pusę, kuri 
ėjo jiems pravoslaviškos ją tikybos gynėja. Nors Lietuvos tebeval- 
domose gudiškai rusėniškose srityse tradicinis lietuvią sugebėjimas 
sugyventi su kitataučiais ir kitatikiais, kad ir kiek paveikiamas 
lenką įtakos, nebuvo virtęs tekino kitu nepakenčiamu,-u ir persėki n- 
jimu, kokį gavo pakelti lukiškos Ukrainos rusenai, tik, vis dėlto 
ir čia gudą buvo jau jaučiamas "lenkiškas" bajorą išdidumas ir 
atsiribavimas nuo prastuomenės,kurie skaldė politinį Lietuvos sri
čių ir gyventoją vieningumą ir lengvino maskoliams ją agresingą po
litiką jos atžvilgiu.

Tuo budu, nesusipratusi Vakaruose apginti gini n-i ngą slavą 
nuo germanizacijos, pati nemažai gavusi vokiečių įtakO’S ir nesuge-
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bėjusi tvirtai apsidrausti nuo jų Brang nach o s ten, Lenkija pa
tino dė nesubrendusi ir didžajai Rytų politikdij siauraregiškai ' 
apdraskė ir susilpnino Lietuvą, nustumiama ją į šalį nepasekė 
jos sumaninga ir ryžtinga “slaviškąja" politikaį tik savo bajo
rą neapdairumu ir padykimu atstūmė nuo savęs savo nelenkiškus 
slavus ir tuo padėjo ją laimėti 11 slaviška jai" Maskvos politikai. 
Maskva “atsiėmė" iš Lenkijos ir Lietuvos vienas po kitų rusėniš- 
kai-ukrainiškas ir rus ėniška i-gudiškas sritis,paskiau "atsiėmė" 
lietuviškąjį, tad tik jau ne slaviškąjį, Bidžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos branduolį su Vilniumi, Gardinu ir Kaunu, o jau ZIX 
a. rurė-.ė ir vokiečių XVIII a. pabaigoje pasiimtąją Lietuvos už
nemunę /'Suvalkiją/ ir Balstogiją, net ir žymią pačios Lenkijos 
dalį su Varšuva, vakarinę ir pietinę Lenkiją gaudama palikti prie 
ariksčiau“pasigriebusių vokiečių /prūsų ir Austrijos/,tik ir ZZ a. 
neatsisakydama minties jų sau "revindikuoti" (Rusijos sumanymai 
I-jo Pasaulinio Karo metu). Tik stipri, plati ir galinga Lietuvos 
valstybė būtų sugebėjusi ne tik save išgelbėti nuo pražūties,bet 
ir pridengti Lenkiją nuo Rytų pavojaus,leidžiant jai Vakaruose 
tvirčiau atsistoti kaip galingai slaviškai valstybei — vakarinių, 
o gal ir pietinių slavų skydui prieš germanizmą ir turkizmą.

LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIU PAKABINIAI 
LIETUVAI IR LIETUVIŲ TAUTAI. '

Račiai Lietuvai ir lietuvių tautai susirišimas su Lenki
ja ir lenkų tauta ne tik turėjo lemiamos politinės įtakos,nesibai
gusios su jųdviejų nepriklausomybės praradimu,bet davė reikšmingų 
padarinių ir tautiškai - kultūrinei raidai. Tiesa, palyginus su 
vokiečių įtaka senprusiams ir Mažosios Lietuvos /prūsų/ lietuviams 
-lenkų įtakos padariniai Bidžiosios Lietuvos (kunigaikštijos) lie
tuviams nebuvo tokie slegiamai visaapimantieji, tokie tautiškai 
skaudūs, kad ir didžiai svarūs, lemtingi, • būdą ir dvasią irgi ne - 
kartą. žalojantieji. Ligi pusės ZVLI-jo amžiaus nustoję savo senos 
kalbos, praskiesti vokiečių kolonistų senprūsiai seniai pamiršo sa
vo nepriklausomo tautinio gyvenimo tradicijas ir vokiečių sucemen
tuoti virto prūsokais, kryžiokiškai-brandenburgiškai, kietai-griež— 
tai disciplinuotais, paverstais klusniausia kaizerizmo ir hitlęriz- 
mo atrama. Prūsų lietuviai kad ir ilgiau atlaikė savo kaimišką lie
tuviškumą, net hitlerizmo laikais drąsenieji lietuviškai tebepasi- 
reikšdami, bet ir jie per šimtmečius lenkiami, o paskui verčiami 
vokiečiais, savo lietuviškumo nestengė visuotiniau ir moderniškiau 
sutratinti, tvirčiau įsisąmoninti nepriklausomos nuo vokiečių savo 
tautinės buities išlaikymo reikalo ir griežčiau jos ginti. Tuo tar
pu net jotvingai, kad ir ne vokiečių, tik lenkų ir rusėnų,tad sla
vų, bet taip pat žiauriai, kryžiokiškai, naikinti ir iš dalies te - 
išlikę,slaviškųjų minių užplūsti,praradę ne vien kalbą,bet ir patį 
savo vardą, drauge su skaičiumi juos persveriančiais ateiviais vir
tę juogudžiais (vakariniais gūdais) arba ir mozūriniais lenkais, 
juodgudžiai gangreit įėjus Bidžiosios Lietuvos kunigaikštijos že- • 
mių sudėtim nei senojo savo vardo nei protėvių kalbos neatgavę,vir
to betgi tvirtais, ištikimais ir prisirišusiais prie savo padermės, 
nesikratančiais ir lietuvių vardo,Lietuvos valstybės piliečiais.Pa
tys gi Bidžiosios Lietuvos lietuviai, savo brolių, Mažosios Lietu - 
vos lietuvių, didlietuviais vadinami, ir gavę susirišti su lenkais 
labiau ar mažiau atlaikė savo valstybingumą,kuris leido jiems tau - 
tiekai labiau apsidrausti prieš perdidelę svetimos kultūros įtaką 
ir persvarą, ir nepriklausomybės netekę,po maskoliais atsidūrę te -
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besijuto valstybininkai, tikri, teisėti, tik svetimųjų prispaus- ,ej> 
ti ir suvaržyti savo krašto šeimininkai esą, neleidžiami tautiš
kai ne tik laisvai reikštis, bet ir tokiomis pat priemonėmis,kaip 
kitos tautos, ginties agresingos lenkiškai-gūdiškai-rusiškos'sla- 
vybės veržimuisi į jų tarpą, gavo nustoti slavybės naudai neina - 
žai savo tautinio-kalbinio ploto-ir labiau ar mažiau prisirinkti 
sau slaviškosios, ypačiai lenkiškosios, įtakos,kuri atsiliepė jų 
buičiai,būdui ir net dvasi, i, sunkiose betgi grumtynėse dėl savo 
tautybės išlaikymo taip sorrato ir užsigrūdino,jog į XIX-jo a. 
pabaigą ir ypačiai XX a. susilygino su kitomis tautomis,geresnėse 
sąlygose reiškiančiomis savo tautinį gyvenimą, atkovojo savo ne - 
priklausomybę ir aukštai iškėlė savo tautinę kultūrą. Su II-ju pa
sauliniu Karu drauge su savo kaimynais lenkais, latviais ir estais 
vėliai laisvės nustoję, lietuviai gauna kelti sunkias bolševisti- 
nes ir nacistines okupacijas, bet nenustoja nei aiškiai ir gyvai 
tautiškai reikštis, nei ryžtingai siekti nepriklausomybės susigrą
žinimo.

Greta su kitomis kultūrinėmis įtakomis Lietuvai, lenkų, 
kultūros įtaka yra neginčytina, bet jos reikšmė lenkų publicistų 
ir politikų nekartą esti perdaug išpučiama. Kai kurie jųjų ypa - 
tingai akcentuoja XIV a. belaisvių ir vergų Lietuvoje tūk-stanti - 
nių minių lemtingą įtaką lietuvių ūkiui ir šiaip kultūrinei būk - 
lei,net patį mūsų laikų lenkiškąjį Lietuvos gaivalą kildina la - 
biausiai iš anų vergų. Tačiau lietuvių, vokiečių ir net lenkų pra- 
istorikų ir istorikų / J. Voigt, J. Jaroszewicz, p. Klimas, Henr. 
Lowmiaftski, J. Puzinas ir kt./ tyrinėjimo duomenimis, senprūsių 
ir lietuvių ūkinė ir dvasinė kultūra dar jiems prieš susiduriant 
su-kryžiuočiais ir lenkais bebuvo primityvi, kaip išdidūs kriščio- 
nių kronikininkai ir ligi pat mūsų laikų įvairūs kaimynų istorijos 
politikai pagoniškuosius lietuvius kad barbarina, barbarais vaiz
duoja agresingoms savo tautų civilizacinėms misijoms prieš:juos 
pateisinti ir šiųjų padariniams savo reikalui panaudoti, daugeliu 
atžvilgių prilygo kaimyninei slavų kultūrai, kur jai ir nusilei
džianti, kitur tik už aną pranašesnė. 0 vėl antra - kad ir kai ku
rios Lietuvos lenkų būdo savybės užsispyrus būtų galima aiškinti 
jųjų vergiškąja kilme, arba kiti kultūriniai lietuvių iš lenkų pa
sisavinimai kildinti gal iš XIV a., tik didiesiems Lietuvos kuni
gaikščiams dviem atvejam, Gediminui išleidžiant dukterį už 1enkų 
karalaičio Kazimiero ir Jogailai virstant Lenkų karalium, tame 
pat XIV a. tuos vergus gr. .inus Lenkijai, nei Lietuvos kultūrai, 
nei Lietuvos lenkų kilmei anie j i vergai daug sverti negalėjo.Ta
čiau nuo XIV a. pabaigos ir XV a, pradžios, kai Lietuva priėmė 
krikštą lenkams čia tarpininkaujant ir susirišo su Lenkija,taigi 
per 400 metų artimesnio su lenkais negu su kitais kaimynais sugy
venimo, lenkų įtaka Lietuvoje aiškiai įsivyrauja, o ir abiem tau
tom nepriklausomybę praradus nelengvai ir pamažėl, įtemptose kul
tūrinėse grumtynėse teužleidžia savo pozicijas, susiaurėja, nublun
ka, "iki jau XX a. atgijusioje Nepriklausomoje Lietuvoje kuone vi
siškai išgaišta, pranyksta.

Pati Lenkija stebėtinai daug yra gavusi ir pasisavinusi iš 
lotyniškai romaniškojo ir ypačiai germaniškai vokiškojo pasaulio. 
Vokiečių įtaka lenkų valstybės užuomazgoje ir Bažnyčios organiza
cijoje, šliachtos susidaryme, miestų ir net kaimų įkūrime ir or - 
ganizacijoje, žemės ūkyje, daržininkystėje, gyvulininkystėje,ama
tuose, prekyboj e, moksle, mokykloje^ kariuomenės organizacijoje,sta
tyboje, technikoje, mene, literatūroje, tautosakoje, admi nistyan-i._
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joje, našio tvarkė j e ir 1.1., bemaž visose lenkų gyvenimo srity
se, labiau ar mažiau, ne tik kalbinė, bet ir daiktinė, ir dva
sinė, ir kasdienė (alltaeglioh), šiokiadienė ir nešiokiadienė - 
ne tik grynai vokieškoji, bet ir su ja ir per ją dar lotyniško
ji, itališkoji, prancūziškoji ir t.t. - Lenkijoje per visą jos 
nepriklausomo gyvenimo laiką taip persveria visas kitas, domi - 
nuoja, lemiamai nustato ir formuoja lenkų kultūrą* jog netenka 
dėl to ginčyties, kad ir nesekant tendencingu nacistiniu šito - 
kio konstatvimo išpūtimu, o taip pat nepamirštant ir lenkų tie
sioginio sėmimosi iš romaniškų ir kitokių kultūrų. Taigi -lenkų 
sau nuopelnu statomoji, reikalaujant sau už tai iš lietuvių ne 
tik neišbaigiamo dėkingumo, bet ir politinių bei kitokių kompen
sacijų, ”civilizacinė misija” Lietuvoje ne tiek teikia,-kiek 
perteikia jai vokiškai romaniškąją Vakarų kultūrą, lenkų pra - 
leistą pro savo psichiką, būdą ir buitį, nekartą. jau nublukusią, 
nebegaivią-ir nebevaisingą, savo (jų)vardu pasirašytą ir didžiuo
ju savo (jų) antspaudu įtvirtintą.

Vakarietiški, romaniškai germaniškieji lenkų kultūros 
teikiamieji pradmenys nesikirto su XIII a. Lietuvos karaliaus 
Mindaugo ir XIV a. didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino Lie
tuvai nustatyta kultūros ir politi os kryptimi _ plečiant savo 
valdžią rytų ir pietryčių linkme, labiausiai semties iš Vakarų 
kultūros ir ją teikti savo valdomiems kraštams. Nors Lietuvos 
susirišimas su Lenkija šiąją iškišo Lietuv vyriausia jos tar
pininke santykiaujant su Vakarų kultūros pasauliu, bet neužsi - 
kirto kelias lietuviams ir tiesioginiai ką imties iš Vakarų. 
Taip, xv a. Vytauto politika, nuo šio amžiaus pabaigos ir ypa - 
čiai nuo XVI a. Vakaruose besilanką Lietuvos didikai, XVI-XVII a. 
Lietuvos jėzuitai su savo tarptautine sudėtimi ir tarptautiniais 
santykiais, tuo pat metu Lietuvos evangelikų santykiai su Vaka - 
rų reformacijos šalimis /Vokietija, Šveicarija, Olandija,Anglija/ 
ir t.t. tiesiogiai sieja, ir be lenkų būtų sieję, Lietuvą su Va
karais. Vakarietiški kultūros pradmenys pilnai pritapo lietuvių 
tautai ir galutinai ją surišo su Vakarų pasauliu, sustiprindami 
jos atsparumą mongoliškoms ir bizantiškoms įtakoms ir neleisda
mi jai nustoti kultūrinio savaimingumo, nuo Rytų ir Lietų alavų . 
jūros ‘supamai ir grasomai šiosios būti užlietai. Kiek lenkai 
ėjo Lietuvai Vakarų kultūros perteikėjais, lenkiškai čia sava 
tedavė jie lietuviams dažnai tik išorinę (forminę) politūrą (po- 
liruotę),kuri nevieną šiųjų atplėšė nuo savo tautinio kamieno, 
bet ir kurią lietuvių tauta drauge su savo atgijimu per kelias
dešimt metų nugiplovėx), besiterikindama bendra europine politū
ra eu ryškiais savais lietuviškais bruožais ir tvirtai besilai
kydama savo istorinio vakarietiško kultūrinio kelio.

Šis nusiplaunamasis procesas - gamtiškai biologinė ir 
visuomeniškai istorinė būtenybė - nekartą, suprantama, įaistri..- 
no Ii. tuvių santykius su lenkais, kurie jį laikė lietuvių nedė- 
kin.jn.o ir nekultūringumo reiškiniu, nedoru, rusų inspiruotu- 
kėsinimusi į tautinį lenkų "stan posiadania" Lietuvoje - į jų 
■ten gyvenamąjį ir kalbinį plotą, visuomenines ir kultūrines po
zicijas, pretenduojamą visuomeninį ir politinį krašto vadovavi- 

x) Kas lietuviams per 120 jų-politikės vergijos / 1795-1915 / 
metų buvo iš maskolių prilipę, to jie nusikratė tiktai atkur
tosios nepriklausomybės laiku, bepalikdami sau teisę laisvai 
ir pasirinktinai naudoties tikromis rusų kultūros vertybėmis, 
kaip ir kitų tautų, tad ir lenkų kultūros lobynu.
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mą - o šia "kėsinimasis11 vis aiškiau ir sparčiau virto to "stan 
posiadania" siaurėjimu ir nykimu lietuvybės ir lietuvių naudai 
iki, susitraukė nereikšminga Lietuvos gyvenimui lenkų mažuma su 
konstitucijos jai užtikrintomis savo kalbos teisėmis. Koks ir 
kaip susidarė ansai lenkiškas "stan posiadania" Lietuvoje ?

Didieji Lietuvos kunigaikščiai ir jųjų rūmai, tad jų (val
dovų) artimieji labiau už kitus susidurdavo su svetimu,nelietu
višku pasauliu, svetimais papr .očiais, svetimomis kalbomis. Di - 
likai, o vėliau ir bajorai, taip pat labiau ar mažiau gaudavo su
eiti su svetimais žmonėmis, besantykiaudami su jais savinties ne
mažai svetima. Lietuvos rusėniškųjų plotų rašto kalbų tolerantin
gos jos valdovų politikos išdavoje net pasisavinta oficialiųjų 
(teismo ir kt.) Lietuvos raštų kalba, išlikusia juose ligi XVII a. 
pabaigos. Diplomatiniuose ir kitokiuose santykiuose su Vakarais, 
Bažnyčiai, mokslui ir šiaip rašytinės Lietuvos ir lietuvių kultū
ros gyvenimui ypačiai buvo reikalinga lotynų kalba, kurios dile - 
lis panašumas į lietuvių kalbą leido XVI a. įsivyrauti lietuviuo
se įsitikinimui, jog jie esą romėnų kilmės ir lietuviškoji kalba 
tesanti pagadinta lotynų kalba, tad jiems kelties aukščiau už 
kaimyninius slavus (lenkus, rusenus ir maskvinius rusus). Ypa - 
čiai 1569 m. sustiprinus unijos ryšius ir Lietuvos bajorų samty - 
kiams su Lenkų bajorais sudažnėjus, kad ir Lietuvos bajorams len
kų privengiant, lenkų bajorams, labiausiai artimiausiems lietuvių 
kaimynams mozūrams į ją vis labiau spraudžiantis geresnės duonos 
beieškant, kartu jon spraudėsi ir lenkų kalba, visų pirma į gimi
ningos jai kalbos gudų bajorus, labiausiai ėmusi čia populiarėti 
pusėje XVII-jo a. Lietuvai priešų esant nuniokiotaij taip jog į 
šio amžiaus pabaigą ofici liuose jos raštuose rusėnų gudų kalba 
gavo užleisti savo vietą ? . kų kalbai. Dar tebesibaigiant XVI a. 
didysis lietuvių patriotas kanauninkas Mikalojus Daukša savo lie - 
tuviškosios Postilės prakalboje barė dvasininkus ir bajorus, kam 
jie dėl svetimos lenkiškosios kalbos privengia savosios, lietuviš
kosios, o jėzuitai XVII-XVIII ne tik tikybinius raštus lietu -
vių kalba leido, bet ir lietuvių kalbos žodynus bei gramatiką. Kad 
ji virstų valstybine ar bent oficialiųjų raštų kalba, tam ji per - 
daug buvo svetima Lietuvos valstybės slavams,perdaug primenanti ne- 
perseną lietuvių "pagoniškumą" ir, svarbiausia, jos reikalavimas 
būtų čia lenkų laikomas perdaug savarankišku, tad pultinu lietuviš
kojo savaimingumo pabraukimu, kai lietuvių mėginimas atplyšti nuo 
lenkų ir susidėti su švedais tik ką tiek lenkiško pasipiktinimo 
buvo sukėlęs. Tačiau koliai jėzuitinėje ir kitokioje Lietuvos mo - 
kykloje lotyniškai tebemokė (ligi trečioje XVIII-jo a. ketvirtyje 
jėzuitų ordinas Lietuvos ir Lenkų valstybėje nebuvo panaikintas), 
ne Lietuvos slavų, bet pačių lietuvių gyvenamose jos srityse, tai
gi Aukštaičiuose ir žemaičiuose lenkų kalba nedaug tebuvo pozici - 
jų laimėjusi, ir tenykščiai bajorai tvirčiau tebesilaikė bendros 
su savo baudžiauninkais protėvių kalbos, tik kai vidurinėse mokyk
lose, o XIX a. ir Vilniaus universitete lotynų kalba gavo gerokai 
pasitraukti prieš Varšuvos politikų ir politinių kultūrininkų ins
piruojamą lenkiškąją, iš lietuvių bajorų ir nebajorų gausiai (gau- 
singiau negu Gudijoje ir net pačioje Lenkijoje) lankomų mokyklų 
lenkų kalba nuo XVIII a. pabaigos plačiau ėmė sklisti Lietuvos 
šviesuomenėje, sustiprinama dar Varšuvos ir Vilniaus ler1iikeė 
spaudos ir literatūros. 1794,_ 1851 ir 1865 metų sukilimai kai ir 
išryškindavo labiau ar mažiau skirtingas Lietuvos bajorų pbllti -- 
kos pozicijas, bet Lenkijos ir Lietuvos bajorams, tų sukilimų pada-
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elniai juos Vienna su kitais tik dar labiau, suartindavo, kad ir 
■’i e tuviai bajorai vis dar tebesistengė bent savo'atskirą ki l.mę 

a žymėti (gerte Lithuanus, natione P olomis). Drauge su baudžiavų 
-. naikinimu, kilęs savarankiškas, ne tik nepriklausomas nuo len 
kų, bet kertąs į bajoriškas unijos tradicijas ir į jų pretenzi - 
jas kraštui vadovauti, išėjęs iš sodietiškos šviesuomenės tauti
nis lietuvių judėjimas vis griežčiau spyrė Lietuvos bajoriją pa
sirinkti vieną katrą iš dviejų kelių: prisidėti prie tautinio 
lietuviško darbo ar ginti bajoriškai lenkiškas pozicijas. Čia 
j v Ergelis bajorų neapleido savo tautos reikalų ir lygiu uolu
mu su ?.i tais lietuvių šviesuoliais dalyvauja bendrame tautinia
me varine. Dar aštriau tas pats pasirinkimo reikalas iškilo 
atsigaunant Nepriklausomai Lietuvai ne tik be Lenkijos palaimi
nimo, bet ir šiai atvirai kliudant Lietuvai susiorganizuoti ir 
sustiprėti, o ypačiai Lietuvai pravclus skaudžiai bajorus palie
tusį dvarų žemės apkarpymą liaudies n .ūdai, tik ir dabar tiktai 
bajorų dalis aiškiai tesusirišo su Varšuvos lenkų politika ir iš 
viso pasisakė lenkais, ne lietuviais, kiti tikrai kilę iš lenkų 
ateivių, bet daugumas patys ar jų vaikai vis aiškiau sutampa su 
sava, tad lietuvių, tauta ir jos reikalais, svariai pasireikšdami 
visose jos valstybinio, politinio, visuomeninio ir kultūrinio gy
venimo srityse. Naujoje Lietuvoje nebėra bajorų klausimo, išbajo- 
riams nieko nesiskiriant nuo kitų lietuvių.

Šiaip lenkai ne tik darė Lietuvos bajorams politinės ir 
kultūrinės įtakos, bet ir davė Lietuvai reikšmingų vyrų, kaip 
'tai XVI a. Lietuvos pozicijų prieš pačius lenkus gynėją Vii - 

i-iuus burmistrą Augustiną Kilesių Rotondą (Kilesius Eotundua) ar
ba entuziastingą Lietuvos kronikininką Maoiejų Strikovių (gtri - 
eovius), XVH a. išgarsinusį Vakarų Europoje Lietuvą ir jos vy - 
rus lotyniškąjį poetą Kazimierą Sarbievių, XIX a. mokslininkus 

^iadeckius ir kitus, bet pati Lenkija iš Lietuvos gavo dar dau- 
yiutt. ir daug reikšmingesnius vyrus, kaip garsų XVII a. karovedį 
Joną Karolių Chodkevičių, XVIII a. patriotus Tadeuszą Reytaną ir 
■jadeuszą KoSeiuszką(Košciuszko), XIX a. garsiausią savo poetą Ado- 
mą Rickevičių, didžiausią apysakininką.Juozapą Ignacą Kraszewskį, 
įtakingą mistiką Andrių Towianskį, didžiausius skulptorius XIX a. 
-i jų S’eloAskį (Veliuoniškį) ir XX a. Antaną Wiwulskį, didžiausią 
pianistą Ignacą Padervzskį (iš Poderių kilusį), žymiausią meno kri
tiką-ir estetiką Stanislovą Witkiewi6z’ių, populiarią mūsų laikų 
poetę Kazimierą Illakovzicz’iūtę, dar Lenkų valstybės atgaivintoją 
Juos, po Pilsudskį ir kitus veikėjus, mokytojus, menininkus, moks
lini.'; k-s, kurių bemaž nei vienas nesikratė savo lietuviškosios 
kili ės ir neslėpė savo meilės Lietuvai. Dėl šių ir kitų Lenkijai 
ir 1-nkams dirbusių lietuvių reikšmės ir svorio tenka ne tik vis 
kartoti apie lenkų įtaką lietuviams, bet ir drąsiai pripažinti 
Lietuvos ir lietuvių įtaką lenkams,'Lenkijos politikai ir kultū
ros gjnzenimui. Kai kurie iš Lietu zc a kilę lenkų kultūros vyrai 
sunkiai, tragiškai bekelia lietuvių ir lenkų tautinių reikalų su
sikirtimą, tad žudosi garsusis revoliucinierius Liudvikas Jonavi- 
čius (Janowicz), Juozapo Pilsudskio brolis Bronislovas, lenkų nu
žudyto Varšuvos prezidento Gabrieliaus Narutovzicz’iaus brolis Sta
nislovas, pasirašęs Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. Ba
joriškoji Vilniaus literatūra, kad ir reišksėi lenkų kalba, tilo 
irgi savo dvasia ir forma kietai yra susijusi su Lietuva ir jos 
visuomene, yra lietuviška, artima ir pobaudžiavinei nebe bajorų 
reikalų-ir idealų nustatomai lietuvių šviesuomenei, kiek ji iš 
lenkiškų originalų ar iš lietuviškų vertimų yra ją pažirusio Mic-
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kevičiaus poemos, Kraševskio triloginis epas, Kondratavičiaus 
poetinės pašnekos ir lyrika, Bernotavičiaus istorinė apysaka, 
dviejų, kartų Chodzkų (Chodzko) apyskaos, daugelio kitų lenkiš
kai rašusių poetų ir Beletristų kūriniai priklauso tiek lenkų, 
tiek ir lietuvių literatūros istorijai. Patys lenkų literatū
ros istorikai daugelį tųjų literatūrinių veikalų jungia bendru 
"Szkola litewska" (lietuviškosios krypties kūrinių) pavadinimu; 
daugiausiai tai bus iš Vilniaus krašto, Juodgudžios ir net iš 
gudiškos srities kilusių ii’ lietuviškai nemokančių ar ne ką be
mokančių rašytojų kūryba. J.pio 1320 m. Vilniaus artimos maso .- 
nams bajorų Nieką dejų/s z u" -.i wcy/ organizacijos nariai pasiva
dindavo senovės lietuvių di^vų ir dievaičių Perkūno, Aušliavio, 
Pergrubio ir kt. vardais, o po 1830 m. lenkiškųjų Vilniaus li
teratų leidžiamieji almanachai mielai sau prisiimdavo mitologi
nius -ir kitokius lietuviškus vardus /Melitele, Znicz, Biruta, 
Linksminę/. Lietuvos bajorams, ypačiai jos Vakaruose /žemaičiuo
se/, lietuviškoji kalba dar ir prieš prasidedant pobaudžiavi - 
niam tautiniam lietuvių judėjimui vis tebebuvo naminė kalba,taip 
jog dar XVIII a. pabaigoje tūlas lenkų dominikonas /Baginski/ 
per Lietuvą keliavęs su nusistebėjimu ir net panieka žymi žemai
čių bajorus nenorint skirtis su savo "negudria kalba" (balamut- 
ny język - lietuvių k.) ir neką bemokant lenkiškai, o XIX-jo a. 
pirmoje ketvirtyje Lietuvos mokyklų vedėjai ir vizitatoriai nu
siskundžia, jog net bausmėmis (pav. prikabinimu prie krūtinės 
arba nugaros paniekos lentelės nota linguae, virtusios lietu - 
viams ligišioliai tebeminima metelinga) negalima esą atpratin
ti mokinių (nebajorų ir bajorų) nuo savo kalbos vartojimo, ku
ri kliudanti jiems gerai išmokti lenkiškai. Iš tų pat žemaičių 
bajorų pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais ir iš viso baudžiavų 
gadynėje radosi nemažai vyrų, kurie stengėsi kelti lietuvių kal
bą ir literatūrą, rinko tos kalbos žodynus, rašė jos gramati.- 
kas, leido žmonėms pasiskaityti lietuviškas knygeles, kūrė lie
tuviškus poetinius kūrinius, kuriuose reiškė nuoširdžios užuo
jautos bandžiauni ūkams, griaudingai prisiminė didžiąją Lietuvos 
senovę ir svajojo iškelsią viešumon garsingą seną Mindaugo ir 
Gedimino kalbą, tuo skindami kelią pobaudžiaviniam, moderni n-i-am 
tautiniam atgi mimui.

Lietuvos bajorija kad ir buvo, labiau ar mažiau, pri - 
siėmusi svetimos (lenkiškos) kultūros ir kalbos, net kiek sveti
mo, lenkiško, iš Lenkijos atvykusio elemento savo tarpan, ir ne
kartą davėsi būti naudoj?. '. lenkų politikos reikalui, taip jog 
atrodydavo atsijusi nuo savo (lietuvių) tautos ir sutapusi su 

—svetima (lenkų) tauta, kad ir su kaupu, kaip matėme, sugrąžino 
lenkams, kas iš jų buvo gauta, tik jos vidiniai ir iš dalies 
išoriniai saitai su Iietuvių_tauta niekados nenutrūkdavo, kad 
ir kai kada pavojingai įsitempdavo. Netrūko bajorų net tautiniam 
lietuvių atgimimui. Tad Lietuvos bajorija nebuvo koks svetimas 
lietuj^ių tauton įterpinys, bet buvo ir liko lietuvių bajorija. 
Tuo lenkų pozicijos ("stan posiadania") Lietuvos miestuose,ypa - 
čiai jos so-stinėje Vilniuje, kur kas buvo aiškesnės, stiprės - 
nės, sakytume dar lenkiškesnės negu Lietuvos dvaruose, bajorų 
vienkiemiuose ir akalyčiose.

Vilnių sostine pakėlęs Gediminas,' Gediminaičiai ir ki
ti valdovai traukė j on pirklius ir amatininkus taip iš Vakarų, 
ypačiai vokiečiusįkuriais sekė žydai, taip ir iš Rytų - rusenus. 
Didžiųjų kunigaikščių runai ir didikai davė čia lietuvių,kuriuos 
stiprino dar artimoji miesto apylinkė, o susirišusių su Lenkija
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ėmė rastis s ir lenkų. Svetingoje sostinėje taikingai sugyveno 
įvairios tautybės ir tikybos (netrūko nei mahometonų-totorių) . 
Gyva tikybinė polemika, ne tiek lietuvių, kiek temparementin
gesnių už juos kitataučių tos ar kitos tikybos pamokslininkų 
“r mokytojų prieš kranto papročius įaštrinama, kartais įais — 
trindavo ūijnias prieš kitatikius, bet dar ligi pusės XVII-jo 
amžiaus senosios tradicijos nekartą kraštutinumus suvaldydavo. 
ivnngelikų Radvilų vadovavimas mėginusiai su Švedija unijos 
ryšiais susirišti"lietuvių visuomenės vadovybei, atsirėmusi 
Vilniaus pravoslavais maskolių žiauri Vilniaus okupacija, ne 
tik dar labiau įaistrino Vilniaus katalikus prieš kitatikius, 
kurių, be to, sumažėjo daugeliui patv-__s išbėgus iš Lietuvos 
ar esant priverstiems ją apleisti, bet ir ištuštėjusiame, gais
rų kankinamame ir subiednėjusiame mieste tautybinė gyventojų 
sudėtis ir tarpusaviai santykiai gerokai pasikeitė. Ne tik ap
silpo čia vokiškas ir rusėniškai-gudiškas gaivalas, bet ir lie
tuviškas, nuskurusiam miestui silpniau betraukiant į save gyvy- 
?ingas tautos pajėgas, o prekyboje labiau ėmė reikštis sugebėję 
prie pasikeitusių :(blogesnių) sąlygų prisitaikyti vietiniai ir 
iš Lenkijos tebetraukiu žydai. Šiaip mieste ėmė stiprėti len - 
koi, kiti jų iš skurdžiai gyvenančios Mozūrijos čion atvykstą 

' geriau prasigyventi, tamsesni ir fanatingesni, bet ir judrės - 
ni, smarkesni ir agresingesni už lietuvius, miesto visuomenei 
vis Imliau primetę savo toną ir kalbą, tik ir mielai į vietos 
žmones įsigentiną, net lietuvių vardu bekalbą. Lotyniškosios 
jėzuitų mokyklos pavertimas eksjėzuitine lenkiškąja, - lotyniš-- 
kos Jėzuitų Akademijos lenkiškuoju Vilniaus univeršitetų,kuris 
bajoriškoje ir nebajoriškoje Lietuvos visuomenėje kėlė ir tau
tinę lietuvių sąmonę, bet Vilniaus miesčionijoje teįtvirtino 
lenkų kalbą, - 1794, 1812, 1851 ir 1855 n. Lenkijos įspiruotie- 
ji sukilimai prieš maskolius, visokie sąmokslai ir slapti susi
būrimai vis labiau rišo vilniečius su Varšuvos politika, savo 
lietuviškumu veikusi bajoriją lenkiškoji Vilniaus literatūra 
testiprino įvairiatautės (lietuviškai-gudiškai-lenkiškai-žydiš-

• kos) miesčionijos lenkiškumą. Griežtomis, net■žiauriomis prie
monėmis numalšinusių 1865 m. sukilimą maskolių negudri politi
ka Lietuvoje atsiekė priešingų rezultatų negu tikėjosi. Perse- 

» klodama ‘'lenkiškąją katalikybę", tuo pat ji stiprino tikinčių
jų prisirišimą prie jos, kėlė minių abejingumą ir net nusista- 
■yną prieš lietuvių ir ypačiai gudų kalbos varto jimą bažnyčib-
?e, tad padėjo lenkų kalbai Bažnyčioje įsigalėti daugkur išstu- 
iant iš k jos lietuvių kalbą ir neįsileidžiant gudų. Ypač įais

trinta tamsi Vilniaus katalikų minia, pasileidusių prelatų ir 
V ršuvos nuteikiamų vyskupų labiau pataikaujama negu vadovauja
ma, o rusų administracijos dėl kalbos vis erzinama, buvo prati
nama sieti Bažnyčią su lenkų kalba, niekinti "pagoniškąją" lie
tuvių ir "prastą" gudų kalbą, į vienos ar kitos įsileidimą Baž
nyčion žiūrėti kaip į šios šventumo pažeidimą. Puldami "lenkiš
kąją" bajoriją, maskoliai tik stiprino jos lenkučįavimą ir pri- 
temdė jos lietuviškosios kilmės įsisąmonin einantį dabar lyg 
kokiu persekiojamų tradicijų laužymu. Neįsukeisdami lenkiškos 
kilmės katalikų vietinės valdžios tarnybon, jie pastūmėjo mies
to ir bajorų šviesuofienę ypačiai Vilniuje stiprinti ir plėsti 
ekonc-.ines ir visuomenines savo pozicijas, kurios tuo pat, dar 
sustiprinamos iš Varšuvos, platino lenkiškąjį "stan gosiadania". 
Drausdami Lietuvoje ką spausdinti "lotyniškai lenkiškomis" rai - 
dėmis, tuo ypačiai skaudžiai jie kirto lietuvius ir gudus, atin.
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darni iš jų spaudą, tuo tarpu kai Lis^tm>gS^enkai ne tik toliau 
naudojosi Varšuvos spauda, ir-leidiniais, bet ir platino ją lie
tuvių bei gudų tarpe juos lenkindami. Tuo būdu kirsti 1 enkam^ 
smogiai de facto skaudžiau^ eį palietė lietuvius ir gudus, o 
lenkams suteikdami pež£fJ<': j "ųs tautos vardą padėjo Vilniuje 
ir iš viso Lietuvoje dar labiau lietuvių sąskaitom įsistiprin - 
tč., kam galą tepadarė tautinis lietuvių atgimimas. Nuo 9O-ųjų 
metų ertus! Vilniuje dideliu vargu įsitaisyti, lietuvių šviesuo
menė ypačiai nuo 1904-05 m. kėlė jį tautinio (politinin ir kul
tūrinio) lietuvių sąjūdžio centru./"Vilniaus kalvė"/,į kurį trau- ' 
kė lietuviai iš visos Lietuvos, ne tik stiprino jame lietuvišką
jį gaivalą ir miesto gyvenimą siejo su viso krašto gyveni®., bet 
ir griežtai pri e šLnoei le^tų pretenzijoms į pirmavimą Vilniuje 
("polskie wilfio“-) ,kaip ir iš viso.politinėms ir kultūrinėms jų 
aspiraci j-aiis į Lietuvą. Šiaip Vilniaus gyv&njnujL daug svėrė dar 
vis labiau aprusėją skaitlingi žydai, kurie kai kada net įveik
davo lenkus rinkimuose į Valstybės Dūmą ir iš viso laikė šį mies
tą "lietuviškąja Jeruzale", kiek ir atsirėmę administracija^mo- 
kyklomis ir kariuomene rusai ("russkaja Wilna").mažiausiai tau - >. 
tiškai bundontieji gudai ("bielaruskaja wilnia"). Kiekviena tųjų 

. tautų, labiau ar mažiau, pretendavo į Vilnių ir I-jo pasaulinio 
_Karo išvakarėse lenkiškas "stan posiadania" čia jau aiškiai siau
rėjo, ypačiai sulenkintiems- vįĮoįsčiams. vis labiau atsiverčiant 
lietuviais ir iš dalies gudPis, o ypačiai vietos lenkystei, poli
tikų įtempiamai, aštrėjant, bet ir svyrinėjant bei skystėjont.

Kuomet Vilnius, kaip plačios ir įvairiatautės Didžiosios •< 
Lietuvos Kunigaikštijos sostinė, o vėliau apkarpytų jos žemių ru
siškos administracijos centras, gavo prisiimti nemažai slaviškos 
(rusenu,lenkų,rusų) įtakos,kuri trukdė natūralų ir laisvą JeCuX- 
no miesto lietuviškojo pradmens iškylimą ir vyravimą, kiek toliau 
į vakarus nuo jo įsikūręs saugojąs Nemuno didupio ginybą ir preky
bą Kaunas ilgai nesidavė slavinamas, aiškiau už Vilnių išlaikė sa
vo lietuviškąjį, vokiečių labiau nei lenkų teveiki amą-, pobūdį, taip 
jog KVII-jo a. pabaigoje ir KVTH-jo pradžioje šio miesto burmis - 
trai lietuviškas dainas dainavo.

Tik ir jam XVII-XVIIT-jo a. karo ir kitokie smūgiai skau - 
džiai atsiliepė, o ypačiai atkirtus nuo miesto jo užnemunės valdas, 
drauge su plačia Augustavo-Suvalkų sritim prijungtas prūsams, o 
vėliau /XIX a./ Rusijai ir šios palaikytas rusiškosios Lenkijos da
limi Napoleono žygio laikmečiu Kaunas susitraukė vos kelių tūkstan- 
čių gyventojų miestuku. Vėliau pakeltas guvernijiniu miestu,bet ir 
suvaržytas augti pastačius čia tvirtovę, jis ne tik buvo maskoliams 
namas-rusinamas,bet ir, veikiamas iš užnemunės ir iš Vilniaus,len
kinamas, lietuviams per 40 metų turint uždraustą, spaudą, tad. ne - 
stengiant aiškiau išryškinti tautinio savo veido. Spaudą atgavus, 
Kauno lietuviai ėmė čia atsigauti, ypačiai Lietuvai nepriklansorny- 
bę atgavus ir Kaunui virtus laikinąja Lietuvos sostine, kai jie 
greitai ir lengvai čia ėmė vyrauti ant žydų ir lenkų? ■ žydų surosė- 
jimas skystėjo lietuvių kalbos naudai, o lenkais virtę- lietuviai 
vėliau lietuvėje.

( Bus daugiau ) , _ ■

„ . U. n. n .«. n . n . w . n . n ...... . n . u .« . n • ";" ; * :«:"; " :" :" :" :" :" :" " t; “ “ : ” :

20



' ’’ Baskai tai kur radęs,ir taip būna pikta: , 
. ; Nieko nesuprato - baisiai apmaudu.

, . Taip norėtųs šičia nieko nepalikti
■ < Ir gyvent du vienu,vienu du.

Aš sakiau?mieloji,kad tai buvo eilės, Rašalas tik juodas ir mintis juoda. 
Rado jau tave ten,rado mano meilęj 
Tavy širdį kietą,o many - žaizdas,

Prie didžiulių tomų prisišlies knygelės,
.... ...:Joms be galo nyku, joms ten šalta bus,

. . Nešlamės raidėse jau gegužis žalias,
/ - \ Neišeis vaidentis sapnas įstabus,

i. • 0 apskris tik mudu ten bežadės dulkės,
u ■■ Voratinkliais apnarplios įžūlūs vorai

Ir nekrykš džiaugsmingai tasai gervių pulkas, ’.1 
.... Ir neklyks kalnuos mintys ir arai.

Tik prieis prie mūsų susilenkęs senis,
Tik pravers jaunystę - virpančius lapus, 
Ten išgirs upokšnius ir šilus skardenant, 
Šimtą meilės žodžių ir tylius kapus.

Atsivers netyčia ten palinkęs gluosnis,
• - Atsivers skausminga ir gili žaizda,
. ' . Atsiloš,pamatęs akinius nušluostys,

-:;r Ašara nedrąsiai nusiris barzda.

Ras ir kietą širdį,ras tave negerą,
Kad paminei meilę,meilę ir mane. 
Vakaras žaravęs kaip raudonas varis, 
Saulė nusileidus ašarų klane.
Taip,pasmerks,mielo ji,tavo šviesius plaukus . 
Tas išgesęs senis,ir akių linus.
Ras mane apviltą vidur lygaus lauko, ' 
Brendant sopulingu rašalo klanu, . ' '

Rašalas tai buvo,ir man daros pikta. 
Tai ne mūsų meilė - baisiai apmaudu. 
Taip norėtųs šičia nieko nepalikti 
Ir gyvent du vienu,vienu du, .

S
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. gnarki audra praūžė pro Naujakalnio valsčių; ji 
atėjo.su nedžius verčiančiu vakarų vėju,su žemę plėšiančiais 
žaibais ir be pertrūkio besitrankančiu po aiškus ir laukus 
perkūnu. Po pusvalandį trukusio audringo dangaus maišto, 
pasipylė ledų krušaj iš laukų,piemenų nosuvaldoni,siaubo 
apimti parlėkė į tvartus gyvuliai; veršiukai blinudami 
glaudėsi prie motinų, karvė;; mykdamos daužė tvartų uždaras 
dūris,laukdamas žmogaus p- Ibos, ūkininkai' dejavo,kad to
kie ilgus actus nematyti ; ..i iškirs ir sunaikins
turtingus sodus.

Tik devyni Naujakalnio dvaro kumečiai audros ne
bojo. Sukritę po pušaitėmis,pilkas milines ant galvos už
simėtė ,laukė^audros praūžiant® Jau antrų savaitę jie dir
bo miške# Nežinia kodėl viduryje vasaros dvaro ponas su - 
manė iškirsti Naujakalnio giria,. Dar prieš šventų Antanų 
du kartus buvo atvažiavę iš apskrities aiešto žydai; tris 
naktis skendo šviesose dvaras ir tris naktis ponas nemigo. 
Ketvirtų rytų jie visi išvažiavo girion. Ponas iškaitęs ir 
raudonas,pirkliai - godžiai blizgančiomis akinis sėdo veži
man. Visų dienų važinėjo girioje,nadravo ir skaitė^šimtame- 
tes egles,pykosi,riejosi ir vėl juokėsi. Kuiiatis Žvainys, 
lydėjęs ponų arkliais į aiškų,piktomis akimis stebėjo ne
patiklaus dvaro svečius ir vienų greitai suprato,kad bajo
ras nutarė girių^parduoti. Tarpusavyje jie kalbėjosi sve
tima kalba. Gal žv?.iniui nebūtų buvę taip pikta, jei jis 
būtų supratęs,kų pirkliai ponui už aiškų žadėjo. Bet dabar 
jis tik matė,kaip dvarininkas piktai rodo ranka nuo kurios 
ligi kurios vietos girių perleidžia,matė,kaip pirkliai 
suktai aatavo miško plotį ir ilgį,kalė baltus kuolelius,į 
kuriuos rašė raides ir skaičius® Kai miesto ponai užsigei
dė dar vienos miško dalies,o dvaro bajoras,balsinį rėkda
mas ir rankomis mosikuodamas nenorėjo jos peri-M sui -kume
tis riktelėjo; "Neparduok,pone,girios. ^Op'irduoki” Bet pa
našinę neatsigręžęs kumečio pusėn, nikiai atšovė; "Tylėk, 
Žvniny i"

Kitų ryto, pirkliai išvažiavo,ir tris suvaitos 
vėl buvo ramu dvare# Naujakalnio giria,įaugusi dvaro kie-
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ne ir besitęsianti per tris valsčius,vėl smagiai ūžė ir šniokš
tė, stipriam šiaurės vėjui pučiant. Tas girios šniokštimas "bu
vo girdėti toli dvaro laukuose,pušų ir eglių kvepėjime skendo 
visa žemė.

Tris savaites ponas vaikšci. j< žemyn galvų nuleidęs 
ir keikė Visus kelyje pasitaikiusius, "ui vieno .darbas nebuvo 
geras,nei vienas ponui įtikt nemokėjo. Ir kai bajoras,visus į 
šalis išblaškęs,pasilikdavo vienas pušų netuogenis kvepian - 
čioje pamiškėje,ilgai žiūrėdavo į dangų remiančias medžių vir
šūnes; apsižvalgęs laukuose,lėtais žingsniais slinkdavo į gi
rią, eidavo kaip paklydęs ir svetimas be kelio ir ..tako gilyn į 
tankumynų,rankomis liesdamas kuone kiekvieno medžio liemenį. 
Vėlai vakare grįždavo iš girios išbalęs ir dar labiau pase”- 
nęs...

Vienų rytų dvaro kumečiai,kirviais ir piūklais neši
ni,ištraukė į miškų. Drauge išėjo ir ponas. Jis ėjo pirmas su 
ku.ečiu Alksniu ir kirvio smūgiu žymėjo beveik kiekvienų medį, 
ii": jaunas pušaites ir padžiūvusias egles aplenkė.

- pradėkite - sušuko Naujakalnio dvaro ponas stovin
ti e -s kumečiams,ranka rodydamas kirtimo pusėn.

Žmonės pajudėjo. Nedrąsiai,tartum-patys netikėdami 
pono žodžiais,jie prisiartino po du prie pažymėto kirtimui ra- ( 
jono,atleido piūklus ir,lyg nedrįsdami pradėti,valandėlę ap 
siginė jo beveik siekiančius, savo viršūnėmis debesis ir per 
ši-tmečius giliai šaknimis Naujakalnio žemėn įaugusius medžius. 
Staiga nuskambėjo miško gilumoje kirvių smūgiai ir sucirpė iš- 
aš trinti. piūklai.

Tuo metu kažkas klaikiu balsu riktelėjo girioje. Ta
me riksme kumečiai išgirdo pagiežos ir skausmo balsus. Bet,kai 
nustebę sustojo.pažiūrėti,miške buvo tylu ir ramu. Tik dvaro 
ponas,r-n’.cmis už galvos nusitvėręs,skubiais žingsniais tolo 
iš kinta. __.

Ir ligi šiol kumečiai nesuprato,kokia galybė,kokie 
rūpesčiai privertė dvaro ponų iškirsti saugotų šimtus metų kar
ta iš kartos Naujakalnio girių. Nekirto jo rusiška kumštis,ne
naikino tų plotų geležinis vokietis,-nsilenkė dvaro panelėms 
ir lenkiškas "honoras”. Daug kainavo ta girios apsauga: ne kar
tų paskutinė ilgus metus rūsyje pelijusi vyno bonka buvo at - 
Iri višta , paskutini s tūkstantis paaukotas,kad tik giria liktų 
sveika. Senasis dvaro kumetis Alksnys daug pono paslapčių žino
jo, daug ponų džiaugsmo ir vargo jo akys matė,dar daugiau poniš
kų meilių žodžių ir keiksmų girdėjo. Bet jo išdžiuvusios lupos 
tylėt mokėjo. Jis visus išklausė,visur pirmas buvo ir viską ži
ru jo,bot paskutinis kalbėjo. Už tai ir ponas arčiausia jį prie 
dv -.re laikė.

Bet ne visi Naujakalnio dvaro kumečiai mylėjo savo po- 
r.r ne visi norėjo jam nusilenkti. Jauniesiems neretai kilda
vo* karšta mintis galvoje sukilt prieš Naujakalnio bajorų,išmest 
ji laukan iš blizgančio dvaro ir patiems purvinomis naginėmis 

■“sivaikščioti kilimais išklotose salėse. Jie ne kartų geidė.. 
aprengti dvaro ponų kumečių kelnėmis,užmest ant nugaros prakai
tuotų milinę ir išvaryti su arklu į šlapias rudens dirvas. Bet 
ši.3‘svajonės,nors kai kada ligi pašėlimo apsvaiginančios jų 
;.r;tus ir širdis,visada likdavo silpnais ir bejėgiais kumečių 
žcIbiais,kurie už jų netašytais rastais suremtų trobelių sienų 
ne ..rišdavo niekada toliau išsprūsti.
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Tik vienas dvaro kumetis Bumbrys,atrodė,tikrai keti
no kurią dieną ponui pasipriešinti, Neretai po dienos darbų, 
dvare,sugrįžęs vakarais į namus,tik suvalgęs bulvių apkepo 
lėkštę ir nugriebto rauginto pieno dubenį,nė žmonai nepasisa
kęs kur išeinąs, dingdavo visai nakčiai pritemusiame vieškely
je. Anksti rytą jis vėl grįždavo į kumetyną-per naktį nemie
gotomis,bet degančiomis akimis ir kietai suspaustomis kumšti
mis. Tokiais rytais miške nei iš šio nei iš to Bumbrys užsimo
davo kirviu ore ir pro kietai sukąstus dantis piktais ir au - 
dringais žodžiais išsiliedavo neapykanta dvaro bajorui. Ne
vengė jis ir į akis ponui aštresnį žodį šauti. Nebijojo bajo
ro rankose besisukančios sunkios ąžuolinės lazdos,nebijo jo nei 
rūstaus jo veido,nei piktų žodžių. Jam ne tik dvaro ponas,bet 
ir žemės audra nebuvo baisi; kojas po savim patraukęs,šlapią 
milinę nuo galvos nusimetęs,iš rankų nepaleisdamas blizgančio 
kirvio,linksmai ir įniršusiai lydėjo kiekvieną žaibo smūgį ir 
perkūno griausmą.

- Tai pašėlo dange , audra pasikėlė! Seniai nema
čiau tokios krušos, - kalbėjo numetis Žvainys,Slėpdamasis gi
liau po’pušaite, - Be duonos liksim šįmet... - .

- Vieną kartą ir dvaras miežinės pasrėbs’ - nusijuo
kė Bumbrys.

- Dvaras kaip dvaras,o mums tikrai gali tekti paba - 
dauti,jei ilgiau tokia kruša kirs...

- Ne,vyrai,aš vienas tikrai nebadausiu! Jei man teks 
plutą graužti,tai ir tinginiai tą pačią laižysi- karštai prie
šinosi Žvainio kalbai Dumbrys.

- Kumečiu gimei,kumečiu ir mirsi! - toliau skelbė pe
simistiškas mintis senasis, - Visą amžių nosim arsi pono žemę, 
kol vagoje nustipsi. 0 jei bandysi aukštyn ropoti,nuspirs tave 
kaip) šunį viršuje sėdintieji.

- Nenuspirs,niekada nenuspirsl Tik tu,seni,laižai po
nams rankas,o vistiek jie tavęs aukščiau nepasisodina - varė 
toliau Bumbrys, - Kodėl mes devyni turime šerti dešimt nutuku
sių dvare?. Kodėl jie išgeria ir suvalgo geriausia,ką tu jiems 
užaugini,o pats plutą kramtai ir paplavas nuo jų stalo srebi?

- Tokia Bievo valia! - atsakė Žvainys, - Ogi pasaky- 
siu,nedaug baltesnė ir ant ponų stalo sriuba.

- Cha,cha,cha! - nusikvatojo Bumbrys, - Čia jokia 
Dievo valia,o tavo kvaila galva- Tau Dievas niekada nenumetė 
ant stalo duonos kepalo,kurio tu pats neuždirbai, pagal tave, 
seni,Dievas tik ponams reikalingas,kad jis nuo žemės mūsų var-’ 
gą ir prakaitą sugertų. Jiems viską Dievulis davė,o ne mes, 
purvini kumečiai iš žemės nagais iškaišome. Ot štai koks ponų 
Dievus!..

- Perdaug toli nuvažiavai, Bumbry! -‘ ramiai toliau tę
sė Žvainys, - per jaunas esi Pievą spraudyti, Laukinis užaugai, 
dėl to ir žmonmų mylėt nemoki.=.

- Netiesa,žvairy,..-.-j Dievą spjaudau,'bet tuos,kurie 
ant Dievo joti nori- Aš taip xot moku žmones ir žemę mylėti, 
bet mano meilė kitokia. - ir,pasilenkęs arčiau seno jo,užbaigė, 
- Ne žmonių^bet siurbėlių neapkenčiu. Ar tu supranti dabar ma
ne?

- Tavo galva tuščia ir tavo žodžiai tušti... -*■ nusi- 
spiovęs atsakė kumetis, - Per jaunas pragėrei protelį...

- nepliaukšk niekų,seni ’. Kurio galva kvailesnė,tai
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per daug aiškiai matyti.....
• Staiga aptemusiu dangum blykštelšja apakinančia švie-

* ša ilžiniškas Žaibas ir skaudžiai trinktelėjo kirtiman perkū
nas. Kai kumečiai pakėlė nuo žemės galvas,už keliasdešimt 
žingsnių pamatė nuo viršūnės ligi šaknų žaibo pusiau .perskel
tą beržą.

- Per Japonų karą mes taip prie Novosilsko iš patran
kų šaudėme,kaip dabar Pievas žemę garbinai - pirmasis po trenks
mo" atkutęs kalbėjo Alksnys, - 0 tu,Bumbry,geriau pasitrauktum 
nuo arus eglės,perdaug ji aukštai dangun įsišovus...

- Nebijok,Vincentai! - atsiliepė ranka numodamas jau
nasis kumetis,ligi šiol nerovė manęs velnias,neraus ir toliau. 
.0 jei bus lemta,ar po pušaite ar po sena egle tupėsi, vis tiek 
sumals tave,kaip aną beržą...

- Tai ir šnekta! - pašnibždu.', is tarė Alksnys,nusisuk-
' damas nuo'Bumbrio. • 7 ■ .

Netrukus'vakariniame dangaus fone,iš kur ši netikėta 
audra buvo pasikėlusi,praplyšo stori debesys,ir giedro dangaus 
lopas švystelėjo žemei. Perkūnas trankėsi toliau rytuose,ledų 
kruša,taip staiga užpuolusi Na ujakcinio valsčių ir dvarą,vėjo 
nublokšta nuūžė tolyn,ir šiltas ramus lietus,smulkiais lašais 
gaiviai drėkindamas žemę,pranašavo pasibaigusią audrą.

Miške vėl prasidėjo darbas. Bumbrys su Žingiu'. susto
jo prie tos pačios eglės,po kuria pirmasis audros metu buvo 
p sislėpęs. Alksnys su Svainiu paėmė šalia stovinčiąją. t,bu 
paliauti medžiai,atrodė,tikrai turėjo virsti kirtimo pusėn.per 
ęl'.štaką užpiovę ir giliai užkirtę,vyrai perkėlė piuklus į de-

- nuleidę šias dvi,daugiau šiandien nejudinsią, - kal- 
, bijo žvainys,užsidegdamas naują suktinę, - vistiek ponas kerta
girią ir gailisi,tad ir-mums nėra ko skubėti...

- Nagi,anądien dvare Veronika man pasakojo,kad ponas 
vieną naktį buvęs pas Beniulienę ateities teirautis. Ši gi jam

- p;.s.-imsi,kad dar šiais metais jis didelio turto neteksiąs... 
. c-i,nespėję po to n-ė mėnuo prabėgti,ir ponas pardavęs girią...
- ęūsakojo žingys.

- Aš seniai sakiau,kad Beniulienė su velniu susidėjusi. 
Ar ji neišpranašavo pernai virkečių Elziukei mirties? Pats gir
dėjau,mūsų gryčioje ta ragana mergaitei kortas išmetė: ‘’Juoda 
bei.-', st;vi šalia ta vęs,Elzi ūk,saugokis didelės nelaimės.!“ - pa
sakė se;_j ir išėjo. Nagi,mergaitė,eidama į Velyknaktį per-Vir
vyčią, 1...ė ir nuslydo nuo liepto... Ir ligi šiol niekas lavono 
nerandu... Girdi,sako,netikėk raganoms*...

- Aš girdėjau,kad ir pats klebonas buvęs pas ją... - 
juokėsi Bumbrys.

' - Kad tu ir nupliauški visada! klausytis gėda! - pykte
lėjo Žingys.

- Nagi,ką tu,žingy, - įsimaišė į tarpą Markulis, - ma
nai ,klebonąs,tai ne žmogus? Ar“jis iš dangaus pas mus nukritęs?

' Argi jis rūpesčių neturi ir ne žemiški dalykai galvą kvaršina?
- Ak,tebūnie judviejų teisybė! - numodamas ranka užbai

gė žingys, - per menkas mano liežuvis su jumis rietis... .
Staiga paplautas prie kelmo plyšys padidėjo'. Eglė sude

javo,sutratėjo,aukštai,pačio je viršūnėje pradėjo lūžti viena su 
kitu susipynusios šakos. Vyrai pašoko nuo kelmo.

- Bumbry,saugokis,girdi,savąją jau leidžiam! - riktelė-

n • • n • i» « ii • ir • ;f . n • ii t; » u • n • n • n • n • n • ti • h • h . h ♦ n • n « n • n • n • u •;; < u « n • n . u . u

25



jo plovėjai,šalin nuo griūvančio medžio pabėgu,
Duabrys,sulaikęs piū klą,atidžiai pasižiūrėjo į se- • 

nųjų paplautąją eglę,permetė abejojančiomis akinis nuo vir - 
šaus ligi apačios ii’ šuktelėjo:

- Negrius dar,vyrai,tikrai negrius; ties ir savąją 
pabaigsiu!.,

Dunbrys paėmęs abiem rankon šalia gulintį kirvį,ne
skubėdamas smagiai suplakė keletą kartų per įvarytą piuvio 
vietoje ąžuolinį klyną, .

- šalin,Dumbry; - paskutinį kartą įspėjančiai rikte
lėjo Alksnys,

Set jau buvo vėlu, susipynusios pakirstų medžių ša
kos su šalia augančiomis eglėmis pagavo laužti Žvainio paplau
tąją dešinėn. Laužiama priešingon pusėn eglė,staiga atplyšusi 
nuo kelmo,rėžė šalia stovinčiam Dumbriui krūtinėn,parvertė že
mėn, prislėgdama jį savo milžinišku liemeniu.

Supuolė išsigan
dę kumečiai prie par
trenktojo. Dumbrys 
gulėjo šlapiose ša
mano s c, paplūdę s krau
juose, be gyvybės 
ženklo. Kairėje ran
koje, stipriai pirš
tais apgniaužęs,te
belaikė kirvį,doši-‘ 
nėję smilko nebaig
tu rūkyti suktinė.

Kumečiai,nusiėmę 
kepures ir nulenkę 
galvas,persižegnojo. 
Senasis Alksnys,ne
tardamas nė žodžio 
priklaupė prie nu- 
trenktojo ?ir,atplė 
šęs nuo kirviapen- 
čio pirštus,sūdėjo 
rankas virš krūti
nės.

Kurį laiką

pakėlęs ga 
mes čia

kir
time buvo tylu, pu
šų viršūnėmis silpnai šniokštė tas pats vakarų vėjas,dangum 
plukdydamas audros suplėšytus debesis.

- Nubėgtum dvaran arklių ir įspėtum,,, našlę, - 
_alvą nuo mirusiojo kreipėsi į Markulį alksnys, - 
palauksim...

Martynas skubiai užsimovė kepurę ir greitai dingo
miške,

Uždusęs ir sušilęs jis netrukus pasiekė miško pa
kraštį,iš kur pamatė prie pat vieškelio prisiglaudusias, 
šiaudiniais,nuo lietaus ir vėjo papilkusiaįs stogais deng
tus kumečių trobeles. Kiek toliau nuo kelio,pasislėpęs nau- 
jesnės statybos^namolių eilėje,smogo žemėn senojo Naujakal- 
nio bajoro netašytais rąst.is suramstytas kumetynas, galio
mis kerpėmis ir samanomis .^augusiuose stoguose juodavo di-
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dėlės nei bajoro,nei kumečių nebelopomos skylės,pro ku 
rias lietus ir sniegas,šaltis ir audra blaškėsi ištisus 
metus trobelėse ant aukšto,sukosi tarp papuvusių spyrių, 
kasdien plėšė žemėn vis naujus ilginiu šiaudų pluoštus 
iš irstančių karkiiavyčių,ar beldėsi išgriuvusiame kami
ne* Pro kreivai vieškeliu žiūrinčius kumetyno langus čia 
vienur čia kitur rūta pilkavo užk1 ’.ta lenta ar storu po
pierium, o dar dažniau šmėžavo užkimšta skuduru*

.Atbėgęs iš miško,Martynas ■ sustojo valandėlę 
Dumbrių trobelės prieangyje, pro,atdaras kambario duris 
veržėsi pridegusių bulvių ir parūdijusių spirginamų la
šinių kvapas. Moliu pluktomis grindimis ir pageltusiais 
laikraščiais išlipintomis sienomis kumečio kambario ga
le už eglinių lentų stalo sėdėjo senoji Beniulienė. sa
lia jos mažas suspaustas kumštis prie išbalusių skruostų 
prispaudusi ir išsigandusias akis į išdėtas ant stalo 
purvinas kortas įsmeigusi,stovėjo jaunoji Dumbrienė. 
Siaurame ir smulkiame kumetės veide degė neramus lauki-, 
mas. .Aplink save ji nieko daugiau nematė ir negirdėjo, 
kaip tik duslius Beniulienės žodžius ir šlykščiais vei
dais atspaustas nuo kasdieninio vartojimo suplyšusias ir

taukinas kortas*.
Beniulienė tylė

jo* Abiem kaulėtom 
rankom apglėbusi iš
dėtas kortas,žilus 
plaukus ant pečių . 
paleidusi ir dide
les rudas akis raukš
lėtom kakton išver
tusi ,nūs tebusiu 
žvilgsniu švaistėsi- 
naujai išklotų kortų, 
eilėse,tartum pati 
nedrįsdama ištarti 
to,ką jos rodė ir 
kalbėjo.

- Dabar dėl ma
no ateities,tetule? 
Taip?... - nebeiš - 
kęsdama paklausė 
kumetė.

Beniulienė kils
telėjo ranką ir pa
judino galvą,tartum 

įspėdama ją ne trukdyti.ir pro sukąstus dantis ištarė:
- Greit nešiosi juodą rūbą,vaikei
- Jėzaui - riktelėjo kumetė,pašokusi nuo stalo, - 

ką kalbi,tetule?
Ji skubiai pagriebė mergaitę nuo lovos?kurioje_ji 

žaidė medinėmis lėlėmis,prispaudė abiem rankom prie kruti
nės ir,nedrįsdama prisiartinti prie Beniulienės,sušuko:

- Nemirs mano Anelė,nemirsi Aš niekam jos neati -
duosiu# ji mano,tetule,tik vienai man ji priklauso... Tu 
meluoji,tetule? .je. ■ . . .

Beniulienė pamažu-sušlavė krūvelėn kortas ir su —

n , ti • n., h • tt. tt. it, n . h , n j n , n . ii , n , n ; n , ti. n . n . ii • tt. it, n . n . ti . it. ti, n j n . ti

27



murmėjo:
- Jei ir meluoju,tai tik ne aš,’Dėt kortos 1-
Tuo metu duryse pasirodė Martynas Markulis. N epą-, 

sisveikinęs žengė keletą žingsnių, trobos vidurin ir,nenu
leisdamas akių nuo Beniulienės,tarė:

— Išeiki
Tačiau tame kumečio žodyje nesigirdėjo pykčio ug

nies. Jame daugiau skambėjo maldavimo ir prašymo gaida.
Beniulienė,nuleidusi galvą,susikišo užantin kortų 

kaladę ir,praeidama pro šalį išsigandusios Žinelės,tarė:
- Aš tau nenorėjau blogo,vaike7.e pasakiau,ką kor

tos rodė...
Kumetė pašoko šalin,neleisdama praeinančiai prie 

vaiko prisiliesti. Martynas palydėjo' ją ligi prieangio ir, 
uždaręs dūris,prisiartino prie išsigandusios kumetės.

Dabar Anelė,palikusi mergaitę lovoje,prišoko prie 
kumečio ir,pagriebusi rankomis už krūtinės,skubiai paklau
sė:

- Sakyk,greičiau sakyk,juk Beniulienės kortos me
luoja? - staiga,pasitraukusi nuo svetimo vyro,išsigandu
siu balsu paklausė; - Bet iš kur tu,toks sušilęs ir uždu
sęs?

Martynas paėmė Anelės ranką,pasodino ją lovoje ša
lia mergaitės ir tarė:

- Iš girios,Aneiė,iš kirtimo,nuo tavo vyro su ži
nia. ..

- Su kokia žinia? - greitai paklausė kumetė, - sa
kyk,kas ten yra,kas nutiko,nelaimė?...

- Nusiramink,Anele,valdykis. Ar tu nematai,kad ir 
aš... kaip ir ta ragam,..

- Jėzaul - dar kari, riktelėjo kumetė, - negyvas?
, Martynas linktelėjo galva. Kumetė išbalo. Staiga, 

uždengusi rankomis akis, puolė lovon ir visa drebėdama, 
balsu pravirko. Markulis palaukė valandėlę,kol Anelė nusi
ramins. Jis bandė žodžiais verkiančiąją guosti. Bet juo 
daugiau Markulis kalbėjo,juo labiau jaunoji kumetė dras
kėsi.

Pagaliau jis atsikėlė nuo lovos ir,nusišluostęs nuo 
kaktos prakaitą,išėjo į prieangį.
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Kaip kokios didelės?užaugusios ir tylios katakombos 
Mane,nelaimei,purvina tamsa vilioja -• - - 
Supuvę kaulai drėgmėje ten ilgisi paskendę, 
Ir toks sunkus,toks naikinantis oras.

Ir atvedė mane kažkas prakeiktas į tą rūsį, 
Kad,vargšas,aš taip baisiai, jįjį pamilau.•» 
Gal nemaniau,kad kada nors čia būsiu 1
Ir kas minutę jį pamilsiu vis daugiau.

Dar valanda,ir šitas oras,šitie kaulai 
Drėgnoj tamsoj tuoj pasidaro artimi, 
Dar valanda ir tam suplėkusiam pasauly 
Visi pavargę ilsisi šalia vienas kito,kaip savi.

Dar minutėlė,neturiu jau saulės,tik tą rūsį.
Nei žvaigždės,nei gėlė nepuola į akis. 
Ir dar,ir dar... Ir,Viešpatie baisusis, 
Jau negaliu,jau nebenoriu grįžt.»,

Daugiau tavieji žingsniai čia nebeskambės, 
Ir daina išskris su gervėm rudeninėm.». 
Tik vienas liūdnas lauksiu lig nakties 
Tavęs sugrįžtant,tavęs pareinant vėl...

Bet veltui klys manasis žvilgsnis ten tolyn 
Takai s.kur ioi s i škeliavai į nau j ą laimę..• Negrįši jau senon klajojancion širdin
Ir nesipins nauji džiaugsmai dieną grondinėn.

O gal padangėm skrendu į rytus paukščiai 
Nuneš tau skaudžią žinią suvargusios širdies 
Ją šventu klyksmu aš tava prišauksiu 
Ir bendro laužo pelenai vėl sužėrės...

Uchte,1946,VI.15
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Pijus Rakštys buvo žmogus apsišvietęs r atminti
nai nokė jo "Aukso Altorių".,kurį amžinos atminties tėvas 
buvo jau diržu galvon įkalęs/norėdamas sūnųvyskupu matyti, 
užsinerkęs rėkė visas "šaltinio" .giesmęs?kad net pats kle
bonas, zakra s ti jos duris'užgulęs.stebėjosi pijaus proto ga
lybe# Prenumeravo ir skaitė/"ūkininko Patarėjų",už kurį 
keliaujančiam spaudos.darbininkui dar prieš Kalėdas kelias
dešimt reichsmarkių buvo sumokė jęs, beVligi pat gavėnios 
to spausdinto žodžio dar nebuvo riatępo Prie šių dorybių 
pijui Rakščių! reikėtų priskirti'ir'gyvulių meilę. Ypatin
gų silpnybę Rakštys - jautė prįo .kiaulių. Niieina,būdavo, 
tvartan gyvulių’liuobti- vaikšto aplink penimę,garsiai 
srebiančių nugriebtame piene išvirtas bulves ir niltus, 
atsargiai pritūpęs glosto abiem delnais blizgančias gyvu
lio šlaunisykol kelių centnerių kiaulė tingiai svirsteli 
šonan ir,maloniai kriuksėdama,užmerkia siauras akis.

Bet juo ilgiau Pijus Rakštys kiaulėmis džiaugė
si ir saviškai jas nylėjo,juo labiau smego žemėn jo namo 
Sienos, vis didesni lopai iii ,vavo šiaudiniame s toge, o pro 
suskilusias ir išbyrėjusias langų rūtas vis šaltesni žie
mių vėjai daužėsi kambaryje ir tvarte.. Trečiųjų, žiemų po 
tėvų mirties Pijaus Rakščio namuose tikrai jokios tvarkos 
nebebuvo j atėjęs kaimynas suprast negalėjo,kur gyvulio ir 
kur šeimininko gyventa ar miegota. Nežinia kuo ..būtų pasi
baigus ta doro vyro kiauliška meilė,jei viena netikėta ir 
baisi nelaimė nebūtų jo gyvenimo naujomis vėžėmis pakrei
pusi. •*

Prieš pat Kalėdas penimė,atsivedusi dvylika 
prieauglio?sunkiai susirgo j kūčių rytų,išgirdusi šeiminin
kų geldon šiltų jovalų pilantį skaudžiu balsu sukriuksėjo, 
įsmeigė riebų šnipų į šiaudus ir,paskutinį kartų žvilgte
rėjusi išsigandusio-Rakščio pusėn,nustyro.

Pijui plaukai ant galvos pasišiaušė,nė pasidėt 
žmogus neturėjo kur,penimci nugaišus. Visų žiemų išvaikš
čiojo prieauglio ieškodamase Vienų vakarų,grįžtantį iš 
dvaro,prisivijo iš miestelio važiuojąs seniūnas.

- Kur taip skubi,kainyne,žemyn galvų nuleidęs?- 
užkalbino pravažiuo jantis.

- Ak,seniūne, - skundėsi Rakštys, - prieauglio

w. n | ti • n ♦ t? g n • n • k
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ieškau. Visame valsčiuje kiaulaitės nerandu^ Juk patient 
nano nelaimę...

- Ne prieauglio,bet mergos pasiieškoturn į - pata
rė seniūnas., - Argi negėda tokiam vyrui su kiaulėm žvygin- 
tis?»«. J . , ;'

Pijus Rakštys,ilgai nelaukęs,paklausė seniūno 
pataria? ir,piršliu pasikvietęs kainynų Storpirštį, tik 
šviežiam sniegui..žemėn dribtelėjus,išskrido laimės’ieškot?’ 

pirmom kieme,atradę? 
mergų jovalų verdan
čių, prisimeilinęs pa
klausėt •-

- Barboriuk,ar my
lėsi kiaules?

Morgą,aki s iš ver tu
si, rėžė šlapia mazgo
te Pijui per veidų ir 
atšovė:

- pirma pasiklausk, 
ar aš tave mylėsiu,par
se »

Nuvažiavęs pas an
trųjų, apie kiaules nė 
neužsiminė. Net ši,tik 
persikrausčiusi Rakš- 
čio trobelėm,tuojau 
kiauliškų gyvenimų pra
dėjo. jaunoji Pakštie
nė, r .dus i vyro tvarte 
našlaičių krūvų,nuo 
ankstybo ryto ligi vė
lybo vakaro tilt jova
lų maišė ir apie kiau
les tekalbėjo, Apie 
Pijaus meily nė prisi
mint nenorėjo.

Nuo tos dienos Rakš- 
čio gyvenimas iš pa - 

grindų pasikeitė. Greitai trobelė vėl aukštyn pasistiepė, 
langų rūtose vietoj skudurų nauji stiklai sublizgojo,o,sky
lėta, šiaudinį stogų nuplėšęs,baltomis gontomis apkalė. Ša
lia sulopyto gyvenamojo namo išdygo ir gyvuliams plūktinė 
pašiūrė,

- Va,žiūrėkit,kiek žmona pijui pasiutimo įvarei 
Tuojau matyti,kad vyras ne kiauliškų gyvenimų vedai - kal
bėjo pro šalį važiuojantis seniūnas,rodydamas kaimynams 
Rmkščio sodybų.

Tačiau ne visi šiuos kakščio laimėjimus norėjo 
žarnai priskirti. Tolimesnieji kaimynai pasakojo nebūtas 
istorijas. Vieni aiškino Rakštį iš Amerikos dolerių sulau
kusį, antrieji gyrėsi matę jį Kalnaberžėje auksinius kasant, 
tretieji šnibždėjo regėję minėsią pilnatyje pas grytelnin
kų kaukų skrendant, Tačiau tikros teisybės ilgų laikų nie
kam neteko patirpti <> . " . - ' "

Vienų vakarų kai.10 seniūnas, pijui Rakščiui parve
žė iš apskrities viršininko raštelį. perskaitę# Rakštys
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skubiai paaiškino; ' —. -
- Ragi,oš taip ir maniau... Ir vėl dėl prievolės.

Grasina kalėjimon pasodinsią... "
+ -r +

Eurodytą raštelyje dieną pijus Rakštys pasirodė 
apskrities viršininko įstaigoje, kastinėje jis rado tik. 
vieną geltonplaukę darbininkę,raudonas panages bevalančia,,. 
Į Pijaus Rakščio pasveikinimą mergina neatsiliepė.

-Iš norėčiau pas poną viršininką... - reiškė 
savo pageidavimus Rakštys.

- Viršininko nėra. Užeikite vėliau! - atsiliepė ) 
_ geltonplaukė.

"Tingi atsikelti biaurybė!" - pagalvojo Rakštys 
ir,nepasitraukdamas iš savo vietos,dėstė toliau reikalą.

- Ret kaip čia padarius,panelyt? Esu kviestas 
pas poną viršininką,. Vadinuos Pijus Rakštys...

■ Panelytė,išgirdusi Rakščio pavardę,naip įgelta 
pašoko nuo stalo. ’ <

-Kodėl jūs iš kart taip nesakėte? - skubiai 
kalbėjo,. - Kodėl raštelio neparodėte? ponas viršininkas 
jau seniai jūsų laukia, prašau su manim'...

Rakštys,padaręs savo payarde tokį didelį įspūdį, 
kryptelėjo ūsą ir,pliaukštelėjęs veltine kepure per šlau- 
nį,bajoriškai atsikrenkštė. Panelytė,palydėjusi Piją kori
doriumi ligi viršininko durą,švelniai stumtelėjo jį vidun 
ir iš už nugaros garsiai riktelėjo;

- Pijus Rakštys!Pijus atsidūrė- .ėviame ir apytuščiame ’kambary
je. Tik kairėje,už platai’; r šomojo s tolo, ko ją ant-kojos 
sukeitęs.su "Sondermischun /u" dantyse mieguistai skaitė 
"Vttlkischer Beobachter" naujasis apskrities viršininkas. 
Išgirdęs Rakščio pavardę, skubiai pašoko::apskrities die
vą s;l nuo stalo ir su šypsančiu veidu artinosi atvykusio 
pasitikti.

Rakštys,išplėtęs akis,stovėjo kambario viduryje, 
stebėdamas prieš jį ateinantį. ;

- Ciprijonai,argi tikrai tu prieš mane? - po il
gos pertraukos,rankas išplėtęs,riktelėjo pijus Rakštys, - 
Ką pasakysi i Micaičią Ciprė - mūsą viršininkasi

Po šią .pijaus Rakščio žodžią viršininko veide 
pranyko saLdi šypsena, l^g kartėlį nukandąs,elegantiškasis 
Ciprijonas lengvai ir nenoromis paspaudė sunkią Rakščio 
.ranką ir,paprašęs atsisėsti,pats skubiai pasuko užštaiėn 
kalbėdamas:

- Taigi,ponas Rakšty,darbas,mokslas,kietas gyve
nimas, uniVersiįetas,užsienis- pralaužė man kelią aukštoms . 
ir garbingoms įjareigoms tėvynėje... -

pijus Rakštys,tai girdėdamas,atidžiai pasižiurė
jo viršininko Veidan,spėdamas,kiek buvęs Baikininką. vals
čiaus sekretorius jau šiandie spėjo "išmesti" .ir,tris kart 
apsukęs ūsą aplink pirštą,bambtelėjo panosyje; "nemeluoki 
Pažįstu aš tavo kietą gyvenimą,Ciprijonaii"

pijus Rakštys ir naujasis apskrities viršininkas 
Ciprijonas Kvaiša buvo seni draugai ir ilgamečiai kaimy - 
nai.j Bar anuomet,kai Pijus ganė kaimyno kiaules,diendar -
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žyje netikėtai ciprę užpuolė penimų_žųsų būrys. Kažin ko
kio likimo būtų tuomet susilaukęs busimasis apskrties vir
šininkas, jei ten pat su kiaulėmis nebūtų pasimaišęs Pijus 
Rakštys. pagriebęs už pakarpos visa gerkle rėkiantį ir su
gnaibytu klynu apskrities viršininkų,Pijus skubiai iškėlė . 
jį kiton tvoros pusėn.

Dabar,atsiminęs anų didvyriškų savo žygį,Rakštys, 
stebėdamas vis labiau besiniaukiantį viršininko veidų,ban
dė. pašlijusius draugiškus santykius senais prisiminimais 
atitaisyti.

- Tik raštelį gavęs,pasiskubinau pas ponų virši
ninkų. 0 atradęs tokioje kėdėje kaimynų,neužmiršiu ir daž
niau čia pasirodyti. Sena draugystė netrūksta,ponas virši
ninke... - kalbėjo pijus Rakštys,stebėdamas Ciprijono veidų.

- Tiesa,tiesa,kaimynai mudu buvome... Chm... - 
numykė neramiai, kėdėje judėdamas viršininkas.

- puikiai pamenu,kaip šiandieL Tie nelemti gal
vijai galėjo ponui viršininkui ir dar didesnę nelaimę pada
ryti. Juk tik spėjau atbėgti!.. Visas klynas buvo sukapo - 
tąsi..

- Kokie galvijai? - nustebęs šokosi viršininkas,' 
- apie kų kalbi,ponas Rakšty?

- Nagi,žąsysi Tos prakeiktos Dundurio žąsys! Pa
meni,ponas viršininke? - įsibėgėjęs senoje istorijoje šau
kė Rakštys,

- Ak,anuomet!.. - neįstengdamas iš nemalonaus po
kalbio išsisukti žiopčiojo viršininkas, - Seni laikai 1 0 aš 
visai pamiršęs buvau... Tiek rūpesčių,tiek vargų,tiek daug 
darbo kiekviena nauja diena neša,kad ir netolimų praeitį 
greit pamirštu,o kų čia bekalbėt, apie anuos laikus...

- Ak,kuriam,pone viršininke,rūpesčių netrūksta. 
Ūkininkas nė gelžgalio nusipirkt negauna. 0 padargai visai 
pasibaigę; nebus kuo pavasarį į laukus išeiti... Gi užei
ni krautuvėm - už vienų pasagų kalakuto rėkia.

Viršininkas vėl sujudėjo.
- Matai,ponas Rakšty,įvairūs sukčiai ir spėkų - 

iiantai už varžtelių dėžę ar skardos lapų žųsų ir kalakutų 
pulkus miestan parsivaro. Pažįstu juosi Jie jau laukia sa
vo bausmėsL 0 aš čia,tarp popierių sėdėdamas (taip kalbėda
mas viršininkas pakėlė papildomų prievolių '’antrag’o" blan
kų), iš kortelių maitintis turiu. Kas man už tuos popierga
lius žųsų pasiūlys? Viskuo reikia pačiam rūpintis.

- Teisybę pasakius, nebloga pono viršininko korte
lė! Papilnėjęs, pastorėjęs, sakyčiau, dvigubas, ponas virši
ninke,, pasidarei, kokį aš paskutinį kartų mačiau Baikininkų 
valsčiuje..,

prisiminus Pijui Rakščiai valsčių, viršininkas dar 
labiau kėdėje sujudėjo, iškaito ir atsikrekštęs gynėsi:

- Manai, kad tai sveikata ? Nieko panašaus, ponas 
Rakštyl Tai tikra ligai Širdis dirbti visai nebegali, mais
tas menkas, savaitėje kartų mėsos tematau... Tik alum ir be
simaitinu. ..

- Suprantu, ponas viršininke, puikiai suprantu! 
Toks darbas ir tokiuose metuose! Tamstos sveikatai niekuo - 
met pagelbėt neatsisakysiu. Kitam tikrai nieko iš namų iš - 
leist negalėčiau.Dar ir mano mėsos prievolė neatsiteista...
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- Tuo nesirūpini:, ponas Rakšty! Aš pats šį reikalą su - 
tvarkysiu* Tik pasižymėsiu... 0 ką tamsta galėtum perleisti ? 
- atsargiai pasiteiravo viršininkas, pasiūlydamas naują ciga
retę, - Del kainos, aš manau, nesibarsim... Tamsta busi visa
da patenkintas...

Pijus Rakštys, patraukęs porą, stiprių, dūmų ir valandėlę 
pagalvojęs, atsakė;

- Dar turiu vieną neblogą. Keturių centnerių!. Penimė!
- lahai puiku. Tokia tai tikrai bučiau patenkintas. Ir 

naudos iš tokio gyvulio ir pataupyt galima... - kalbėjo nudžiu
gęs viršininkas.

- Taigi, taigi, ir aš sakau: penimė ponui-viršininkui 
ir tepriderėtų...

Kalba greit pagyvėjo. Iš geležinės spintos ant stalo iš
dygo krupniko bonka, stalčiuose pasikrapštęs, viršininkas su - 
rado cigarečių auksiniais galiukais. Ištuštinę litrinę ir gero
kai sušilę, buvę kaimynai jau bandė glėbesčiuotis, bet netikė
tas viršininko žvilgsnis laikrodin, šią susiartinimo valandą su
trukdė. ' -r

- Kad jį kur galas! - sušuko išraudęs Ciprijonas Kvaiša, 
pasikeldamas nuo stalo, - Kuone pražiopsojau posėdį. Atleisk 
man,kaimyne, turiu skubiai išeiti. Štai čia tūkstantis rankpi
nigių, o visi kiti - kai gyvulėlis bus pas mane...

- Kągi jau darysi, - kalbėjo nuo krupniko ir stiprių ci
garečių kėdėje ištežęs Pijus Rakštys, - tėvynė poną viršininką 
šaukia!

- Taip, taip, tėvynė šaukia! - malė liežuviu viršininkas, 
valydamas krupniku aplaistytą ir cigarečių nuorūkomis apterštą 
stalą, - darbų begalės! Aprėpt nepajėgiu, laisves valandėlės ne
turiu, Ištisom savaitėm šeimos nematau, visą gyvenimą tėvynei, 
kitiems paaukojau...

- Ir manęs neužmirši, ponas viršininke! - įsiterpė Pi - 
jus Rakštys, atsiminęs Giprijono pažadus.

- Būtinai, būtinai! - šuktelėjo pasirengęs išeiti virši
ninkas.

- Bet Rakštys vis dar tebesėdėjo minkštoje kėdėje, nė 
negalvodamas iš jos keltis.

- Gal dar kuo nep... : ..akintas, kaimyne ? - po kurio lai - 
ko paklausė Ciprijonas Kvaiša, neįstengdamas nuo kėdės svečio 
pakelti*

- Taigi, taigi, įvairūs rūpesčiai spaudžia ir mano gal
vą.- Namuose visko trūksta; ir patkavų ir geležies ir ūkiškų pa
dargų. 0 šiandie suderėjau dobilų plaunamąją, -..suko į šoną 
Rakštys, - Neapmokėjęs ryt nieko negausiu...

- Ak, šitaip, vadinas, rankpinigių permaža, - kalbėjo
toliau susimąstęs viršininkas. • • " -

- Taigi, taigi, nenorėčiau”iš nagų mašiherijos paleis
ti .

- Kaip čia padarius ? - kalbėjo viršininkas, eidamas 
prie . geležinės spintos, staiga atsigręžus kreipėsi vėl į sė - 
dintį, - Žinote ką, ponas Rakšty, pasirašykite avansinį raštelį 
ir aš jums viską tuojau išmokėsiu...

- Viršininkas skubiai atidarė geležinę spintą, vėl iš - 
traukė valdinių pinigų dėžę ir, numetęs ja ant stalo, griebėsi 
plunksnos, parašęs balsiai perskaitė;

- Išmokėta Pijui Rakščiui šeši tūkstančiai reichsmarkių 
avanso už kertamas mokyklai malkas. — 0 dėdamas raštelį ant sta-
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lo kreipėsi į sėdintįjį, - Tik pasirašykite -ir pinigai jū
sų.. 0 kai gyvulėlis bus pas mane, raštelį sunaikinsim... ži
note, dabar tokie laikai...

Rakštys-kurį laiką galvojo, ar verta raštelį pasirašy
ti, bet atsiminęs, kad jo visoje žemėje ir su žiburiu nė vie
no pagalio nerastų, pagriebė viršininko pasiūlytą plunksną.

Pijui raštelį pasirašius, viršininkas atskaitė rud - 
markė*;ia Rakščiai priklausančius pinigus. Šis, atidžiai juos 
susi it^s, sukišo užpakalinėn kelnių kišenėn, paspaudė virši
ninkui ranką ir, pažadėjęs’ryt vėl pasirodyti, dingo duryse.

- Išėjus Rakščiai, apskrities viršininkas, laikydamas 
raštelį rankoje, sudribo minkštoje kėdėje, visa gerkle kvato
damas:

- Tai bent tarnybai Ir-peni; ę turėsiu, ir ūkininkas 
patenkintas, ir valdžia nenuskriaustu liksi

Kaip raštelį per buhalterijos knygas pravesti, kad 
jis Pijaus Rakščio kiauliškas išlaidas iš valstybės biudžeto 
padengtų, viršininkas pats mokėjo. Juk ne be reikalo jis try
nė Baikininkų valsčiuje sekretoriaus kėdę penkiolika metų.Ten 
viršininkas išmoko tų stebuklų, kurie vėliau jam atidarė du. - 
ris į “apskrities dievo" kėdę. Valsčius buvo jo universitetas 
ir užsienis, apie kuriuos jis su pasididžiavimu kalbėjo buvu
siam kaimynui. Kartą, dar Baikininkų valsčiuje tebedirbant, 
vienas nedrausmingas pilietis vamptelėjo ministerijoje apie 
sekretoriaus talentus. Netrukus po to iš sostinės atvyko aki
niuotas valdininkas ir tris mėnesius knaisėsi supelijusiuose 
valsčiaus popieriuose. Visą raštinę aukštyn kojomis apvertė, 
tris kart dienoje kasą tikrino, popierinius prieš saulę švie
tė, po stiklu kišo, sidabrinius į stalą skambino. Galų gale, 
visai nusikamavęs ir nieko neiškasęs, valdininkas išvažiavo,o 
Baikininkų valsčiaus sekretorius Kvaiša dar giliau įsisiurbė 
valsčiaus kėdėn, pagaliau "vadui" išlaisvinus Lįetuvą, drau - 
jai ir geri pažįstami, su kuriais jis dvejus metus išsėdėjo - 
Šilutės kalėjime už "belgiškos blaivybės" platinimą žemaičių 
krašte, įvertinę jo gabumus, paskyrė apskrities viršininku.

+ + +

Jau buvo pritemę ir-lengvos snaigės suposi šaltame 
ore, k .i Pijaus Rakščio vienkinkės rogutės įčiuožė kieman. 
Tuo mutu, pašėrusi penimę ir prieauglį, Rakštienė stovėjo 
tvarto duryse.

- Na, kaip ? - skubiai paklausė sugrįžusio vyro, - 
Ko jis norėjo iš tavęs ?

- Nauja istorija, močl po. ’ ;ę perleidau* - linksmai 
riktelėjo-Rakštys, pliaukšteldamas delnu per-užpakalinę kel - 
nių kišenę, - Ir pinigas čiaĮ Ruošk vakarienę!

Kai pijus Rakštys, nukinkęs ir pašėręs arklį, įvirto 
vidun, ant stalo jau stovėjo karštų kopūstų dubuo ir meitėlio 
galvos didumo kiaulienos gabalas.

ITusipurtęs paskutinį sniegą ir nusimetęs kailinius, 
Rakštys ištraukė gautus pinigus ir rėžė ant stalo. Monika nu
švitusiomis akimis skubiai pagriebė vokiškų rudmarkių kruve - 
les riebion saujon ir kurį laiką vartė jas, neįstengdama žo - 
džio ištarti.

- Šeši tūkstančiai! Koks pinigas! - džiaugėsi vos aša
ras akyse sulaikydama, - Visai naujytėlaičiai! Blizga, kaip
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penimės strėnosi ■ /
Vaikams 'sugulus? dar ilgai vakare Rakščiai. negalėjo 

atsidžiaugti viršin^tį^o pinigaiso Tūkstantinių melsvas kont
rolines juosteles atplėšę? po dešimt kartų, perskaitė kišk - 
vienų pinigų krūvelę/ leisdami viens antram, per rankas^šnabž
dino jas ore i.r iš visos gerklės kvatojo, pabėrę ant stalo« 
pagaliau# akims ir širdžiai pasisotinus? surišę pinigus krū
velėn. atsargiai sukišo storom vilnonėm’kojinėn ir paslėpė 
giliai po pagalve o

Ilgai Rakščiai negalėjo užmigti^ pijus išgalanda vi
sus peilius? prinešė vandens Į katilų., privertė pilnų už - 
krosnį pušinių malkų ir padėjo Monikai nuplauti didįjį sta- 
lųo Kai jau viskas.buvo paruošta rytdienos skerstuvėms,Rakš
tys nenusirengęs išvirto skersai lovų<> Tik Rakšteinė ilgai 
dar klausėsi pelių krebždėjimo palovėje, girdėjo gaidžius 
dvyliktų nugiedant ir netrukus pajuto kilsiančio vėjo oypi-' 
mtį palangėjeo Vėjas kas minutę stiprėjo? vis aršiau kabino
si už namo kumpo, klebeno palangėje? nešdamas stirius snie
go suku^riuso Su pasikeliančiu žiemos audra, svajodama apie 
viršininko pinigus, Raks

Kiek laiko miegojo, 
pati negalėtų pasakyti, 
kaip staiga netikėti 
smarkus smūgiai į lan
gų prižadino jų. Išsi
gandusi pašoko vien - 
marškinė tamsoje iš-lo
vos ir,pagriebusi vyrų 
už ko jų,pradejo drasky- 
Iii a

- Jėzus Marijai Kel
kis, seni,nemiegoki Va
gys, plėšikai užpuolė /
mus i į

Pijus Rakštys plyks
telėjo iš lovos kaip 
žaibas#

- Kų tu,na tin, ar pa
šėlai? Kas gi čia?

- Sakau tau, plėšia. ~ 
kai j žmogžudžiai i Slėpk 
pinigus i

pasigir do naujas langų daužymas# lauke šūkavo nepažįs
tami vyriški balsai:

- Ei,žmonės,kas ten! Įleiskite!
Pijus Rakštys skubiai ištraukė iš po pagalvės kojinę 

ir,iš pradžių nesusigaudydamas kur jų paslėpti,daužėsi kam
baryje#

- Į žabus.! malkas kišk! Girdi-senlj - rėkė iš pas
kui bėgiodama Rakstienėo ' ■

Rakšty s, rankom! s prisilaikydama.-" .-•* r mg kuone -kelia---’ 
klupsčius j surado.krosnį, skaudžiai už jos užkliuvęs,-ir- stai
ga kimtelėjo kojinę į sausomis šakomis prikimštų ugniakuro.#

Barbenimas į langus pasikartojo# už durų dar garsiau 
rėkė vyriški balsai 5

- Žmonės,ar jūs ten išmirę? Atidarykite duris? Nelail
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r_ė mus ištiko., c
~ Meluoja,prigaut tave noriį — skubiai šnibždėjo Mo— 

nąka, Še,kišk rankovėn ilgąjį peilį,nepasiduok velnio ap
sėstiem. Sveika Maraja,malonės pilnoji... Tai prakeiktieji, 
užuodė pinigą.

- Nutilk,motini - ramino Rakštys įkaitusią žmoną, - 
orgi negirdi,kad tie žmonės, audros ištikti,pagalbas šaukia
si... Nerėk kaip piaunama’...

Pijus Rakštys priėjo prie lango.
- Kas ten^nutiko,vyrai? Ko norite nakties metu?
- Gelbėk,žmogaui.- atsiliepė ramesnis balsas, - Už

pustytai Griovin įvažiavome.
- Lukterkit,tuoj išeisiu...
nakštienė nutilo. Rengdamasis Pijus Rakštys girdėjo 

j°s aęrinusį "Sveika Marija..." užsimetęs kailinius ir užsi
smaukęs ant ausų veltinę kepurę,Rakštys išsiskubino laukan. 
Prieangyje vėjus buvo susukęs didžiulį sniego sūkurį. puvo 
dar tamsu,bet jau į rytą.

Kieme Rakštį pasitiko pdpa stambių vyrų.
- Tai ir audrai - pyko Rakštys,užsiversdamas kaili

nių apykaklę.
- Ant vieškelio kaip jūroje viskas sulyginta. Nors 

plaukte plauki - kalbėjo svetimieji.
Trejetą šimtų metrų paėjėjęs plentu Rakštys pamatė 

kelio griovin įvirtusias roges ir šalia jų skaudžiu balsu 
kriuksinčią didžiulę penimę. Ten pat stovėjo trečias nepa
žįstamasis .

Iš griovio roges išh ti lengvai pasisekė,bet prie 
kiaulės vyrai turėjo daugiau darbo, penimė buvo didelė ir 
sunki. Iš pradžių bandė ją,už kojų pagriebę,išmesti šalyke- 
lėn. Bet tampomas gyvulys žviegė visa gerkle ir taip labai 
skardėsi,jog visi keturi išvirto griovyje.

- Nieko gero iš to nebus,vyrai1 - kalbėjo sniegą iš 
gerklės spraudydamas Rakštys, - Suriškite kojas,ir tada kar
timi išmesime lauk. Aš tuo tarpu nubėgsiu į namus pagaikš - 
čio...

Vyrai neramiai subruzdo. Jaunesnieji žvilgterėjo vy
resniojo pusėn.

- Dėl karties,ką čia! Nevark. tamstai - skubiai kalbė
jo vyresnysis,aplink žvalgydamasis, - agi va,čia pat iš ro
gių. Bus geras...

Vyrai skubiai prišoko prie rogių,vyresnysis,koja- at- 
sispyręs į gardelę,išlaužė storą skersinį.

- Na,ir negaila jums rogių,vyrai? - stebėjosi Rakš
tys. .- •

- Ką čia gailėsi Dėl tokio pagalio dar miestan pavė
luosime,nė gyvulio prievolėn nebeatiduosime...

• Vyrai,skubiai surišę sunkiai kvėpuojančios kiaulės 
kojas,perkišo per jas rogių skersinį ir šuktelėję iškėlė 
žviegiantį gyvulį vieškeliu. Nuo kalio vežiman kiaulę įstum
ti nebuvo sunku.

- Tai bent penimei - stebėjosi suprakaitavęs Pijus 
Rakštys, - Lygiai kaip manojii Ar negaila tokio gyvulio prie
volėm atiduoti?

- Ką čia gailėsi - vėl atsiliepė_vyresnysis, ~ Jone 
mes valgysime. Juk sveikosniekuomet nebūčiau miestan vežęs.-..
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- Susirgo? - toliau, teiravosi Rakštysvežlnn ’ ^^-raudonligė! - paaiSklno vyr?l, tvarkydami

^krai gaila tokio puikaus gyvulioI - apgailestavo Pijus Rakštys,valydamasis rankas. S
x. , . ~ Nieko nepadarysi,nelaimėt Kad tik punkte nepa -■ 
zintų. Dėkui už pagalbą! _ kalbėjo nepažiįstamieji,lipdami 
į roges, - sudie!..

Vyrai su kiaule greitai dingo nakties tamsoje.Rakš
tys, susisupęs Į kailinius,dar kartą pasižiūrėjo ištrypto 
griovio pusėn ir sumurmėjo:

- Tai ir nelaimė! Nei šis nei tas.
Nusispiovęs pasuko namų link. Stiprus vėjas švil

pė pro ausis. Sugrįžęs kieman,sustojo tarpvartyje. "Jau. 
laikas skerstuvėm,"- pagalvojo,pirštu valydamas sniegą iš 
aulinių batų. „ . . 4 4. ,Staiga vėjo triukšme jis isgirac apdarų tvartą au- 
yų girgžtelėjimą, pasiklausė. Naujai vėjo bangam paklius, 
girgžtelėjimas vėl pasikartojo. .- Kas ten? - sušuko iš tolo Rakštys, - norma,tam
tu? ’ . -

J
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'12 Niekas neatsiliepė. Saari• ; 1 plakančia širdim 
Rakštys skubėdamas'prisiartino prie'- .V.rto. Taip. Surys 
buvo atdaros. Užduryje vėjas jau buvo supustęs didelę 
sniego krūvą. Ir tvarto angoje sniege buvo pripustyta. 
Rakštys,kaip" kulipka įlėkė vidun,užsižiebė žiebtuvėlį ir 
greitai apsižvalgė tvarte, paskutiniame atitvare penimės 
nebuvo. Ir prieauglio tvartas buvo tuščias. Tik dešinėje 
gulėjo keturios avys ir neramiai žvalgėsi šeimininko pu—

Rakštys išlėkė iš tvartų vieškeliu ir,galiuką 
pabėgėjęs,pradėjo. rėkti. Set vėjas nunešė jo balsą prie
šingon pusėn. Ant kelio jau viskas buvo užpustyta* Nė vie
los provėžos. Nė pats nesuprasdamas ko,nubėgo ligi iš - 
kalstyto griovio ir apsižvalgęs -vėl parlėkė,. į’ .kiemą.Taip. 
iro vartus net dviejų rogių išvažiuota. .

'-‘po Šimts perkūnų,tai ir nelaimei - keikėsi, - 
IIą dabar miestan nuvešiu? pinigus teks grąžinti. Toks 
naostolisi g. j-? ' • > . . < - . . .... .

Nuleidęs" galvą pamažu grįžo vidun.,
- Ką ten darei taip, ilgai? - Užpuolė Monika^ -

Ilo rėkavai? Neduok.Rieve,kiek man išgąsčio padarei. Žiū
rėk, jau ir vanduo užvirė ir kubiliuką paruošiau...‘Mies
tan pavėluosi... _ ' • į .1 -

Rakštys žvilgterėjo plytos pusėn. Ugniakure sma
giai pleškėjo” didelė ugnis.- Staiga’puolė prie jo,nuogo — 
mis rankomis išdraskė1'malkai ir pagaliau ištraukė paslėp
tą kojinę, lloniką ..aiktelėjusi, sudribo ant suole. Pijus, 
ras.yi.s degėsius ko ja,pažėrė-žemė je rudmarkių pelenų 
kruvv".,. jis susyųų^o- ten pat,rankom!s. už galvos nusitvė- 
ręs. “'į/.' ■ i ./-■■

- Tai ir naktis i - silpnu balsu ištarė,- - savo 
gyvulį pavogt •padėjau', o - tu pinigus’pa Teškinai'...

<’-< •;■ ■- •• , - ,

.-ori&JLr - -- ... -
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Šioj Senėj,tartim girioj?blaškaus paklydęs, 
0 kas mane į taką sugrąžins?\^š ieškau pranašo,kurio kiekvienas žodis pildos^ 
Kur jis ir kaip man jį pažint? t
Gal tu,kurs virš minios iškėlęs kumštį, 
Grūmoji dangui,žemi alkanai, 
Kurs nebijai šventadienio rimties sudrumsti, 
Valdai minias ir jų mintis žinai?
Gal tu esi tas pranašas,kurio aš ieškau, 
Paklydęs vidury nakties, 
Sakyk,kur galas šio bekraščio miško, 
Ir ar dėl to paklydau,kad klausiau širdies?
Aš negirdžiu atsakymo iš tavo lūpų, 
Neišskaitau ir pranašo galybės akyse, 
Prisipažink,tu pats prieš pranašą suklupsi, 
Kai jojo žvilgsnis paieškos tavęs# 
Gal tu,kurs žemėn ateini tiek kartų, 
Ieškodamas avelės nuskriaustos, 
Kurs numirei paniekintas tarp latrų, 
0 gyvas tu buvai ir būsi visadoc
Gal tu esi tas pranašas,kurio aš ieškau, .
Gal tavo žodis nuramins mane?- 
Sakyk,kur galas šio bekraščio miško, 
Kur baigiasi pilkoji nežinia?

,Uup pat jU.žycU p 
Čia taip pat sužydi mėlynos vošilkos. 
Čia taip pat ir girios ir laukai žali, 
čia tu prie upokšnio akmenėlio pilko- 
Savo gimtą sodžių prisimint gali. 
Čia kalnų viršūnės,tartum vilko dantys, 
Debesų vainikuos skendi tolumoj, 
Negali tu vienas tarp kalnų gyventi;
Eitumei nors pėsčias vis namo,namo,.. 
Ir nuklysta mintys nenorom į šiaurę, 
Ten tavoji pirkia,ten tylu.ramu.
Eik per yietf žemę visą,per"pasaulį kiaurai, 
Nerasi tėvynės,nerasi namų.

/ MVerpetni'’ /
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Žmogus pralenkė paukštį,paveržė jo skridimo rekor
dus visuose trijuose punktuose - aukštyje,tolyje ir grei
tyje. jei pirmieji lakūnai amerikiečiai broliai weight 
skrido 50 km.per vai.greičiu,tai pirmojo pasaulinio karo 
pabaigoje 200 km.per valandą greitis buvo laikomas rekordi
niu. Jei specialiai lenktynėms statyto italų hidrolėktuvo 
Hachi Castoldi pasiektas greičio rekordas 709 km.per vai. 
šešerius metus buvo nesumuštas,tai prieš pat antrąjį pašau, 
linį karą paprastu vokiečių naikintuvu Messerschmitt pa - 
siektas greičio rekordas 755 km.per vai.pademonstravo mil- 
žini'bą aviacinės technikos šuolį pirmyn.

Antrojo pasaulinio karo metu pasirodė dujų - turbi
niniai lėktuvai. .Sėkmingas šių lėktuvų panaudojimas karo 
reikalams paskatino aviacijos konstruktorius naujiems uždą- . 
viniams. "Greičiau už garsą." - štai problema dėl kurios 
laužo savo galvas geriausi aviacijos specialistai. Grei - 
tesniems už garsą lėktuvams jau nebetinka dabartinės lėktu
vų formos. Daromi bandymai ir atliekami tyrinėjimai,kurie 
duoda gražių rezultatų. Anglų aviacijos specialistams pa
vyko sukonstruoti naują dujų - turbininį lėktuvą,kurs toli 
šešėlyje paliko iki šiol pasiektuosius greičio rekordus. 
1945 m.lapkričio mėn.7 d.anglų karo aviacijos kapitonas 
E.J.Wilson dujų - turbininiu lėktuvu "Gloster Meteor IV" 
užfiksavo naują greičio rekordą - 970 km.per valandą. Iš 
šių trumpų duomenų nesunku sau susidaryti vaizdą apie avia
cinės technikos pažangą.

Toliau norėčiau paliesti pagrindinį skirtumą tarp 
paprasto ir dujų — turbininio lėktuvo.

Pirmiausia,užvedant variklį,pastebimas skirtumas 
sukeliamame triukšme; normalaus,starteriu užvedamo,lėktuvo 
triukšmas kiekvienam gerai žinomas,tuo tarpu dujų — turbi
ninio lėktuvo turbiną įsuka nedidelis motorėlis,sukeldamas 
giliai pulsuojantį ūžesį. Turbinai užsi ve dus,rotoro sukimo
si greitis padidinamas iki 2.000 apsisukimų per min.,ir 
ūžesys pasikeičia į žemo tono švilpimą.

Toliau. Oro masė traukiama į turbiną milžinišku 
greičiu. Kad į turbiną nepatektų nuo žemės akmenys ar kito
kį kūnai,turbina padengiama specialiomis apsaugomis grote
lėmis. Grotelės atimamos tik prieš pat kilimą. Šis trauki
mas gali būti pavojingas ir aviacijos mechanikams,aptarnau
jantiems lėktuvą,jei jie prisiartintų prie turbinos arčiau, 
kaip per 5 metrus.

Karštų dujų srovė turbinos užpakalyje irgi yra pavo
jinga iki 6 metrų atstumo. Turbina nereikalauja jokio įšil- 
dymo ir per 50 sek.nuo paleidimo gali veikti visu galingumu. 
Tuo būdu,ant žemės gali būti pasiekiami pilni apsisukimai,

♦i • n • m • ii • n • h « n ♦ •« • u • n • n • u * h « n • n • n • n • n • n «_it • n • it • u • u • n • u • u • n • n » n
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neturint Jokios baimės turbiną perka!tinti. ’ *
Kylant pastebimi šie skirtumai; dujų - turbininio' 

lėktuvo.greitėjimas įsibėgant' žymiai mažesnis, paprastai 
dujų- turbininis lėktuvas laikoma s vietoje užstabdžius ra
tus, iki rotoras pasiekia 7.000 aps.per min.'j tada atlei - 
džiami stabdžiai,turbina paleidžiama veikti pilnu galingu
mu prie maždaug lo.COO aps.per min.,ir lėktuvas pradeda 
kilti. Reikia dar pridurti,kad didinant apsisukimus,turbina 
reaguoja žymiai lėčiau,negu normalus variklis. - 'u.č '< ■.

; Or e dujų - turbinini, s lėktuvas skrenda švelniai ‘ir 
be virpesių,kurie aiškiai jaučiami skrendant,normaliu lėk- 

. tuvu. Aukštumoje gali būti reikalinga sumažinti turbinos ga 
lingumą dėl .oro., susispaudimo, eif ektų,kurie: kliudo kiekvieną 
bandymą pasiekti greitį,reliatyviai artimą garso greičiui, 
kurs, aukštumoje.’yra. žymiai-mažesnis ( mažiau 1118 km.per.-ė 
vai*.), . .a
- Dujų-turbinio lėktuvo kabina atrodo visai.paprasta,
palyginus su normalaus! lėktuvo kabina. Čia.randasi daug-ma- 

. . žiau variklio kontrolinių rodyklių ir čia nėra reikalo rū - 
pintis propelerio,kompresoriaus ar degamoj a-mišinio kontrėk 
-le,.kas yra būtinai reikalinga-skrendant propeleriu-traukia
mais L lėktuvais. -Vienu svarbiausių dujų-turbininio lėktūvėv 
rodyklė yra turbinos- išmetimo’ vamzdžio temperatūros rodyki 

-ik ė-, ne s čia temperatūra, sinkia iki 1.5G6-°C*
b: -.Kuro sunaudojimas trr inose yra beveik dvigUbSi-j dides

ni s, negu normaliuose varliniuose. Tačiau-šis''didėlis sunau
dojamo kuro kiekis.gali būti atsveriamūs tuo f aktūį'kad-tur
binini s-variklis sveria dvigubai mažiau,negu normalus yidūus 
degimo variklis. Tuo budu,turbina nėra tokia- ekonomiška,kaip 
vidaus- degimo-variklis, u. v'■ - - r t n: 'ik. -.2>

j. - ... .Mažinant apsisūkiaus, turbina.-reaguoji-irgi- žymiai’* 
-lėčiau, negu vidaus, degimo variklis,. Tūpimo greiti sriubai-di
delis ir leidimosi kampas labai lėkštas. L'ėStUvas'tupdomas 
ant pagrindinių ratų,kurie randasi svorio', centro užpakaly
je. Kai lėktuvo nosis nusvyra-žemyn ir-priešakinis -ratas'.pa
liečia žemę,pagrindiniai ratai gali . būti. stabdomi'iprabėgimui 
sumažinti. Manevravimas ant-žekės atliekamas pana šiai ---kaip 
ir .'propeleriu trauki amų. lėktuvų.

...: Skridimas viena turbina dviturbiniais lėktuvais,pa#. 
■Aeorocomet'tipo,yra ramus,neš abi turbinos patalpintos vie
na :greta■antros. Sugedus vienai turbinai-kitos rūšies turbi
niniuose lėktuvuose,kur turbinos■randasi sparnuose,kaip pav. 
Meteor ar.Me 262,turbininis lėktuvas,kaip ir-normalus lėktu
vas skridimo. krypty j e palaikomas .vairais*'- ■- ’ - .i-ln-v-

Skrendant aukštai dideliu greičiu turbinos :sukelia-— 
maš. garsas panašus į dusliai atsiliepiantį švilpimą. skren
dant žemai triukšmas yra toks-stiprus,kad'yra-paVojdūš Sprogt 

.ti-ausų bubneliams. Atidus stebėtojas pastebi,kad turbinųl 
ūžesy s, atrodo, kyla ne iš paties skrendančio ‘dujų-turbininio 

- lėktuvo,bet-iš tuščios vietos ore,kuri randasi per vieną,du 
-km* lėktuvo. užpakalyje. Tai par o do, kaip-daug priartėta'-prie 

..-garso greičio, i .- - K. , -.... _. . . ; noiųl
ą ;■ 'Pabartiriiai dujų- turbiriiniai'lėktiivii yra .vfė’nvi'ė'k- 
čiai kovos lėktuvai. Tačiau mes. galime laukti,kad savo lai
ku šie puikūs rezultatai bus pritaikinti ir kitiems lėktu
vų tipams.

'1 •! * n • j.* - j! * • W U • • • ‘ •* ;* T • 1 . .f , »« • - -2 * » • ■ ; •- *’ r-<- '*'■ .'f-w-J -T
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Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Centro statistikos 
daviniais lietuvių, tremtinių tarpe prieauglis nesumažėjo, 
Ar ir vedybų skaičius paliko tas pats statistinių žinių 
nėra. Džiugu pastebėti,kad mūsų tarpe yra nemažas gimimų 
procentas.~

Šiuo straipsneliu noriu-papasakoti jaunoms moti
noms naujagimio ypatybes jo pirmomis gyvenimo dienomis.

Nėštumas trunka 180 - 340 dienų, - vidutiniškai 
280 dienų. Iš čia aišku,kodėl ir geriausias moterų gydyto
jas specialistas,apskaičiuodamas girdymo laiką,neretai pa
daro gana stambių klaidų.

Gimdymo metu kūdikis motinus jėgomis išvaromas 
laukan.Čia,sujaudintas šiurkščios paklodės ir šalto oro, 
jis pradeda judėti,kvėpuoti ir rėkti. Sakau rėkti,nes pir
mas dvi savaites kūdikis verkia be ašarų. Stipraus rėkimo 
metu gydytojas arba akušerė jį atskiria nuo motinos,per - 
rišdami dviejose vietose bambosvii’kštelę ir ją perkirpdami 
tų dviejų raiščių viduryje, po to kūdikis maudomas,dar kar
tą perrišamas ir aprišamas kūdikio virkštelės galas. Kūdi
kis suvystomas ir paguldomas į lovelę,kur jis išmiega 12- 
20 valandų be pertraukos. Vadinasi,bambos virkštelė kūdi
kio pusėje užrišama du'kartu: apie 20 cm.atstumo nuo jo 
ir antrą kartą apie 2 cm.atstumo nuo kūdikio. Tai daroma 
tam,kad,vienam mazgui atsileidus,kūdikis nenukraujuotų. 
Dambos virkštelė nudžiūsta ir nukrinta 5 -7 dieną. Per tą 
laikotarpį ji turi būti sausai ir švariai laikoma - išpu
druota ir aprišta merliniu ar medžiaginiu raiščiu. Tas ap
saugo šią pirmąją mūsų kūno žaizdą nuo užteršimo ir netruk 
do, išgaravimo - išdžiūvimo. Aprišimas plasteriu (Leuko - 
plast,Blaukoplast,Alboplast) čia visai netinka,nes jis 
neleidžia prakaitui garuoti.

Nukritus bambos virkštelei,toji vieta dažniau
siai įsiverčia vidun,o iš viršaus ją padengia odos klos
tės. Nevisai užgijusi vieta dėl nepakankamo prakaito iš
garavimo pradeda šlapiuoti,parausta,kartais,odelei nusinė- 
rus,atsiveria žaizda,o negydant ilgainiui pradeda augti 
bambos grybas - gyvamėsės atauga,savo forma labai panaši 
į skuzbezdalį arba šiaip jau grybą. Iš tos šlapinojančios 
vietos arba opelėskad ir silpnos bakterijos gali prasi
skverbti gilyn,embrionalinėmis bambos venomis pasiekti ke
penis ir sukelti bendrą kraujo užkrėtimą,kas beveik visuo
met baigiasi kūdikio mirtimi. Visa tai įvyksta dėl to,kad 
naujagimis yra labai neatsparus kiekvienam antkryčiui,© • 
ypač pūliavimo bakterijoms. Šitas kraujo užkrėtimo kelias 
pasitaiko pirmaisiais 2 .gyvenimo mėnesiais. Retai vėliau.? 
Kadangi kraujo užkrėtimo gydymas yra labai nedėkingas,vie
šas mūsų dėmesys turi būti nukreiptas apsaugon.
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jei,nukritus virkštelei /toji vieta- šlapinoja/rei
kia ją kasdien rūpestingai išmazgoti,išsausinti,pridedant 
rankšluo.stį(nuo 'braukimo rankšluosčiu dažnai, nusitrins su
minkštėjusi pda-pa sudarų l.zda) ,it 2-3 kartus per' dieną pa* 
laikyti pirštu po 15 _"iri.n,;_ retą prie to a vietos mažytį ,(-zir 
nio dydžio) vatos gabalėl;,primirkytą spirito. Splitas gali 
būti ir'denatūruotas(ketylb spiritas),nes jis veikia tik'tą 
vietą - kūdikio organizman nepatenka. Jei kūdikis,pridedant 
tą vatos gabalėlį verkia,tai nemanykime, kad.. jam- skauda.Spi
ri tas gali. šiek-tiek graužti tik tada,jei padarėme žaizdelę 
bet .ir tai tik vieną,dvi' minutes. Dažniausiai -jis šaukia, 
kad pajunta drėgnos vatos šaltį. xas pats gydymas yra'pats: n. 
geriausias ir bambutės grybo atveju,tik šiuo atveju gijimas. ’ 
užtrunka keletą dieną ilgiau. . ė

kU Ką tik gimęs kūdikis tuojau šlapinasi-ir; pirmos-gy*-. 
venimo paros būvyje turi pirmutines išmatas. Jos būna tam- 
siai.žalios spalvos - beveik juodos.. Jų nežymūs likučiai ga*j 
Ii -pasirodyti ir antrą parą,kaip .priemaiša prie pieno-- -išma« r 
tų. pirmutinės juodos "išmatos yra normalus reiškinys.Vėiiaul 
pasirodžiusios juodos išmatos yra ligos reiškinys,ir daž
niausiai sunkios ligos. - 2’j. v.e.l

.2-5 gyvenimo dienomis, atsiranda įvairaus intensyyurtį 
mo gelta. Dvynukų ar. šiaip mažo .svorio naujagimių ji intent: 
syvesnė,kitų vėl vos pastebima arba ir visai nepastebima. 
Tuomet, ją galima nustatyti'tik: specialių tyrimų pagalba. 5 
Gelta atsiranda dėl pagreitinto griuvimo-kraujo pertekliaus;J 
ir dar nepakankamai prisitaikiusių kepenų. Kraujo perteklįų-? 
naujagimis plaučiais įsįčiulpia pirmo kvėpavimo-riksmo me-a'ii 
tu iš piėvių(placenta.). įš. griūvančio kraujo: kepenys, ausi— 
krauja geležies atsargas,kurių užtenka, ligi 6;. mėn.amžiausii -. 
Tš čia taisyklė - jei kūdikis bus maitinamas tik-.pienu-ii-; 
giau negu 6 -mėn., jis gaus mažakraujystę. -a.-■?.>.. i '-.X.

-u; Geltos metu kūdikis mieguistas,tingi net pavalgyti-.-Z 
Dažnai porą kartų patraukęs,užmiega.Didesnė-gelta,didesnis;! 
ir mieguistumas. Neretai -otina: dėl to turi labai daug ;varl- 
go,kai reikia kūdikis pan.Įtinti. Gelta- trunka tris,penkias* 
dienas ir praeina savaime-, kaip normalus reiškinys? v. gydymo 
nereikalingas.Naudinga, geltos metu duoti remunėlių arbatos--, 
su cukrumi.Jei kūdikis geltos metu gaus kiek mažiau pieno',-, 
bus taip pat ;į sveikatą.jei gelta, po 2-3 dienų'nemažėja,bet 
dar didėja,reikia pasikviesti gydyto ją,nes tai gali būti ir: 
sunkios ligos, reiškinys. .... ' a i ’, ai

... Normalus naujagimis sveria apie 3 kg-: berniukai rsy 
sveria truputį daugiau - 3300 -3500. gr.,mergaitės mažiau, st-.- r 
2800 - 3000. gr.. pirmomis 3-4 gyvenimo dienomis svoris krin-' 
ta 250-400 giųPėr 2-3 savaites tas svorio nukritimas vėl'? 
išlyginamas.-.Toliau,pirmųjų mėnesių būvyje kūdikis priauga:-*- 
vidutiniai 200 -250 gr.per savaitę. Greičiausiai, kūdikis .-X.-. 
auga .4-10 savaičių laikotarpy j e, maždaug po 300 gr.per savai* 
tę. Vėliau' svorio_prįaugimas pamažu lėtėja taip,kad pav.,. 
9-12 mėnesiuose kūdikis priauga tiktai. 50-70 gr.per. savai- ~ 
tę.-V’iso pirmaisiais gyvenimo metais priauga 6,5 - 7,.5 kg.,- 
ir .vienų metų vaikas; sveria vidutiniai 10,5; kg. ;

Labai svarbu, yra; sekti; kūdikio svorio - augimas. Jeiv 
nėra kitų priežasčių, svorio.-neaugimas yra vienintelis tikras 
reiškinysjkad kūdikis gauna pernaša maisto,Bet kuri moti na 
to nepaiso?Dažniausiai pasįtenkinama,kad kūdikis neramus,

h . u • n . n . n • n . n . ii . n . it. n . n . it . n . n . ti . ti . i; . n . n . ti . ti . it. ti . tt . n . it. g . t: . it• •••••••••••••• •••••• ••• • ••».•

44



+ : +:’-f>'+t+į+;^*+•+: + : + ;+: + F;44 • +:;+: + : + :+? + : + ;^<4‘:+{^;rl‘:d':+

ir jau.'kišamas .karvės pienas ii neužmirškime., kad. rąęhita s (ang
liška liga, ja mūsų, klimate suserga'-i ? gi. 90-95%. vaikų.). daž- - 
niausią! prasideda -pirmaisiais gyv^.i-n- mėnesiais.ir kad pir-.; 
mas rachit'o r'eiškanys'yra taip,pat'„Ramumas. Jei. vien^ .są- p 
vaitę- svorio'-, nėpriaugo, neskubėkime" darytį kokių nors- išvadų.a 
Daug tik sliaū-„yra"' nustatyti į kiek kūdiki s--priaugo per 4... savai
te s, ir iš to apskaityti jo savaitinį prieauglį... ? j.-.. -. •

Kiek-kėčiau pasitaiko pas naujagimius "raganos pienas". 
(Hexeumilch.) ir pas mergytes naujagimių mėnesinės .arba baltom' 
sios? ....-;r-

■‘Pirmąją savaitę ir "berniukams ir mergaitėms kartais pa
tinsta. krūtys.Jas paspaudus,išteka skystima's,pąnašus į pieno ■?■ 
paplavas - raganos pienas.Tai motinos hormonų veikimo reiški
nys. nėštumo pabaigoje motinos organizmas ruošiasi žindymui. 
Jos kūne gaminami tam tikri hormonai,skatiną pieno liaukų_iš- 
sirutūliojimą,kurie,patekę į kūdikio organizmą,sukelia krūčių 
liaukų patinimą ir šiokią tokią pieno produkciją. Tai reiški
nys,kuris nieko bendro neturi neisu.raganomis,nei su kitais 
prietarais. .....į : 1

Gydymas: nekišti nagų prie tų krūčių ir nespausti to 
pieno lauk,kad neitrintame į- jas pūliavimo bakterijų ir nesu
keltame skaudulio/pūliavimo),o krūčių patinimas per 5-6 dienas 
pats praeis. >

Tą patį galima pasakyti ir apie naujagimių mergaičių 
mėnesines arba baltąsias. Tai yra'taip pat motinos hormonų vei
kimo rezultatas,kuris per keletą dienų pats išnyksta.

: Kūdikis maudomas kas dieną,kol jis nėra švarus,t,y.,kol 
jis'nesiprašo ant puoduko. Vėliau pakanka maudyt 2-3 kart per 
savaitę.' Maudoma 35-36%. vandenyje tik 3-5 minutes. Muilų mau
doma ^daugiausia? du kart per savaitę,o visas kitas dienas' jis 
maudomai be'-'muilo. Dėl per- dažno muilo vartojimo neretai atsi
randa’iššutimai tarpkojyjėįant sėdynėlėš,pažastėse ir po sma
kru. Ypač (jautrūs per -dažnam muilo vartojimui yra naujagimiai, 
nes ja prakaitas labai mažai riebaluotas. - - . ’

kartu per savaitę kūdikiams turi'būti nukarpomi nagu
čiai,nes jie labai greitai auga ir labai aštrūs. Patogiausia 
tai padaryti, pa'dayus. j-am į saują-savo kairiosios-rankos nykš
tį/Jis tą nykštį suima savo pirščiukais'- ir jų nejudina,© tuo 
metu dešine ranka apkarpome nagučius. Ilgi nagai ir naujagi
miui ir siiaugusiam yra labai negražu ir nehigieniška, o dėl na
gų nukirpimo ligšiol niekas'dar netapo vagimi. <

Seniau kūdikiai nuraminimui būdavo supami, ir.duodamas 
žaidimui žindukas. Jei žindukas guminis,švariai užlaikomas - 
tiek to.- Tai nekenksminga nuraminimo priemonė, neturime mokslo 
patvirtintų įrodymų,kad supimas kūdikiui kenktų-. Bet kadangi 
galima apsieiti ir be jo,geriau negrįžkime praeitin.

J Baigdamas turiu pactebėti,kad naujagimis-pritraukia,lyg 
medus musių,daugybę lankytojų į namus. -Kaip musės,taip ir. lan
kyto jai; naujagimiui yra-kenksmingi. Naujagimis nėra parodos ob
jektas smalsumui p’atenkinti. Jis -yra nepaprastai jautrus gri
pui, slogoms, anginoms- ar bronchitui.' o visos šios- ligos yra 
užkrečiamas,nors jas'mes' ir mėgstame vadinti nusišaldymo ligo
mis. .Užtenka sloga sergančiam iš metro atstumo v pašneki n tin- • 
naujagimį,kad šis'po 3-5;'diėn-ų ■ Susirgtų sloga, jei suaugęs žmo
gus ‘slogą ’liga .nelaižą,tai naujaglifiLui-''.sloga yra sunkus susir
gimas. 7% naujagimių,mirusių trim'pį^maišidiš -gyvenimo mėne-

’■ ■ '' ■ • ; ’’ : ■ ; «: ’ » . T. >’ . .» -• .... . ■ r , .. .
n . n . n . it . i: . ti . n . ii . n . ti . n . n . if . ii . ii .ii*, ii .tr.ii.tf. it . ir. tr.tr. u. ir. ir. ii. ir. n .• •• •• • •• ••• • • • • • •••••»••«>• • •• •

45



+ : + : + : +H:"+:"+i"+:t: h-45^ + f+; + ;'+:+: + : + :+x+t-+-

siais’,yra-r-sl?bg6& aūko^į-;lod<XL^ nelankykime.-. naujn^.miųįbębjrr xi 
tik jų tėvus.-■'-'I hau-gagimį pasižiūrėkime, jėi to negalimg;^;/; 
apsieiti,i§■ 2’nfetrų^-atštamonekalbinkime, ne. s: j;is- vįsi^^ain 
tiek-nieko nesuprasto' jei-. lankytojas ’serga t slogų.,angina-,--- 
ar brohohitu-' ir-vis dėlto lanko. mujagįmį, t.ai: gydytojai;
tai- -žiūrime, kaip"- į" sunkų kriminalinį nusikaltimą,a-pįG;.kpkį^;j-;fr 
deja,baudžiamai®:- statutas nieko nekalbas’ jei.-pati motina-< 7^.;+ 
suserga sloga, j i, eidama: prie naujagimio, nosį, ir Jiurną -apsi
riša- Skareles r. r •;/, ...--. ... 7 }

Turėkime naujagimiams daugiau vidujinės meilės ir f-', 
sUpratimo,o-.išorinę meilę (pav.bučiavimą) palikime kam ki-' 
tccttt Naujagimių nebučiuoki! .e, ;- ■ - . - f,- ..... ; -5 ... -*»

r‘ ' .'i'-.--.L. t; .J;- ■ ~

-S.^LSIETIS- .. ... -

Nuo senų seniausių laikų žmonės geria alkoholinius * 
gėralus.Visur,kur.augo vynuogės,būta ir vyno.Senovės'rome-.. 
nai girtavo dievaičio Bach’o garbei. Galilėjos’Kanoj e vyno /..‘i 
padauginimas duoda suprasti, krikščionims,kad- bent vynogiSC 
rimas.yra ^toleruotinas. Ir apskritai,gal ne. tieksmerktini^r?r 
patys' alkoholiniai gėralai,kįęk nenuo saikus' j ų varto j imas'. ■ 
Dažnas pasigėrimas virsta alkoholizmų. Alkoholizmas,kaip” 
sunki socialinė liga,nepaliaujamai griauna "fizinį.ūkinį,. 
dvasinį ir moralinį žmonijos gyvenimą.-Karo metu šita lig-: 
dar pasunkėjo. x ~

Beveik visa .žmonija geria alkoholinįus gėralus 
imties nesudaro ir lietuvių tauta. Senovės lietuviai.pasi-"’5 
gamindavo ir gerdavo tik. midų,o vėliau atsirado ir alus".i 
Net vėlesniais laikai s, pradėjus. Lietuvon įvežti vyną, vis 
tik kunigaikščių ir didžiūnų vaišėse garbingiausioje vieto-,P 
j e pasiliko: stiprus, ilgus motus rūsyse išlaikytas miklus.1 ' '~"'- 

.-Alkoholiniai gėralui yra spiritas,degtinė,spiriti- 
: niai geriamieji, dirbiniai..(Izrupnikas,trejos, devyuėrios, į 

stumbrihė,likeriai',piltinės,trauktinės ir t.'t.),alus,midus 2. 
ir vynas.. : .v S P ;7-//"į
... Alkoholis aavo chemine sudėtini yra nevienodas. Jų" ‘ 
yTar. etilinis’,metilinis, amilįnis ,propilįnis,izopropilinin,, 
butilinis, i zibutil.ini s, f urf urolas ir į vairūs aldehidai, Tihp't, 
komas? gerti yra tik-■ e ti.lini.s -alko.hęlisyo:' visi'kiti ųietiii-";' 
komi; ir- vieni jų:yra-, daugiau,kųti -mažiau,kenksmingi, žhogads.į-. 

-.sveikatai, Kunlcsmi'ngiausi .yrą .metilinis alkoholiu(iŠ *
noff)-ir furfurolasu z . i... r‘A

■ ■ i a. ??. skirtasis gerti, spiritais gaminamas . iš lavų, miltų j b.uį^ 
- vių,nukraus melaso^iiogų, vyno gamybos. išspaudų ir kitų cu- 

kringų ir?skąrbylingų(krakmplingu).^žaliavų. Iš Šitų .žaliavų

n . ti . 11 ■ ir. ti. u • n . n . u . h . tt . u . ti. n . tt . 11 . n . u . it . n . n . u . tt. 11. 11. n . 11. h . ti . n
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išvarytasis spiritas vadinasi žaliuoju spiritu ir gerti kenks
mingas,nes, be etilinio alkoholio tinkamo gerti, jame yra įvai
rių kitų alkoholių. Kitiems alkohojJ.ams išskirti pastaraisiais 
laikais žaliasis spiritas rektifikuojamas,t.y.destiliuojamas, 
perv rant jį per specialiai sukonstruotą sudėtingą destiliaci- 
jos'i'.ratą. Degtinei pagaminti rektifikuotasis spiritas atnie- 
šiamas vandenių iki pageidaujamo degtinės stiprumo. Jei krašto 
miškų ūkis leidžią,degtinę naudinga dar perkošti per speoia - 
liai paruoštas; medžio anglis,kad jos atimtų iš degtinės net 
kenksmingų alkoholių pėdsakus,o pa?/'.-i degtinei suteiktų švel
nesnį skonį, t f . ■

Kyla klausimai,kuriuos alk.gėraj.us geria lietuviai da
bar, kiek tų gėralų tenka vi autini, škai vienam asmeniui per metus 
koks gėrimo būdas praktikuojamas ir kaip šiais atžvilgiais yra 
kitose tautose.- .Tikslesnėms žinioms suteikti,deja,dabar stinga 
statistinių duomenų,tad tenka pasitikėti neskaitlingomis ir tik 
apytikrėmis žiniomis iš pykinti es.

prieš I-ąjį pasaulinį karą,kai Lietuva dar tebebuvo ru
sų pavergta,vieno asmens per metus būdavo suvartojama degtinės 
ir spiritinių gėralų(likerių ir t.t.),skaičiuojant absoliučiu 
alkoholiu,maždaug 1 litras. Miestų gyventojų suvartojimo vidur
kis buvo žymiai didesnis už bendrą viso krašto suvartojimo vi
durkį,o kaimų gyventojų - kiek mažesnis. Latvių krašte šis vi
durkis buvo dvigubai didesnis,o estų krašte beveik trigubai 
didesnis, priežastys: didesnis alk.gėralų pamėgimas,didesnis 
miestuose gyvenančių žmonių procentas,daug didelių fabrikų ir 
daug uostų. Rusijos "vidurkis buvo visur didesnis tik lenkų gy
venamoji Plocko ar Lomžos gubernija turėjo mažesnį kaip 1 litr. 
vidurkį. Vokietijoje degtinės suvartojimo vidurkis buvo kiek 
didesnis kaip 1 litr.,o kai kuriose kitose Europos valstybėse 
net keleriopai didesnis. Po I-o jo pasaulinio karonepriklausomo
je. Lietuvoj e valstybinės degtinės suvartojimo vidurkis mažai 
tepasikeitė ir,tik pabrangstant degtinei,kiek sumažėdavo,bet 
užtat pasibaisėtinai išsiplėtė naminės ir krūminės degtinės 
("samagono") varymas ir denatūruoto spirito gėrimas. Be to,Vo
kietijos pasienyje labai išplito anodijos vartojimas ir kontro— 
bandinio spirito(celiuliozinio) gėrimas. II-ojo pasaulinio ka
ro metu,beveik jau nebepardavinėjant monopolinės degtinės,dar 
labiau įsiviešpatavo "samagono" irkitokių pakaitalų vartojimas.

Nepriklausomoje Lietuvoje alaus daryklose padaryto 
alaus metinis suvartojimo vidurkis svyravo tarp 4-6 litr.vie
nam žmogui. Kiek buvo suvartojama na.ainio alaus, jokių,nors apy
tikrių žinių,neturime. Tuo pat metu Vokietijoje alaus suvarto
jimo vidurkis sudarė,rodos,56 litrus,Prancūzijoje - apie 70 Itr 
o Belgijoje net apie 200 litrų.Čia reikia pastebėti,kad Vokie
tija ir Prancūzija,be to,yra stambios vyno gamintojos ir suvar- 
totojos. Lietuvoje,jei ir buvo gaminama vaisvyniai namuose ir 
keliose gamyklose,tai vis tik,palyginti,maža. Bendrai,legalaus 
alkoholio suvartojimo vidurkis Lietuvoje buvo daug mažesnis,ne
gu Vidurio ir Vakarų Europos valstybėse.

Jei Lietuvos miestuose švenčių metu ir fabrikų darbinin
kams uždarbio išmokėjimo dienomis girti žmonės gulinėdavo pasie
niais ir šlitinėdavo gatvėmis,o iš įvairių išgėrimo patalpų ver
žėsi šukavimai,bliovimai ir muštynių triukšmas,jei miesteliuo
se per atlaidus ir mugių dienomis būdavo pilna girtų visuose 
pakampiuose,tai tokius pat vaizdus būdavo galima matyti kiek 
seniau carinėje Rusijoje,kur valdžia tyčia protegavo girtavimą,

H . t: . ti . H . it . ti . 1; . tt « !i. it . ti. u . n . i> . n . i> .< n . n . t: . u . n . t; . ii . ii . 1>. ti . u . it . n . n . n . n
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kad piliečiai kuo dažniau poši,s vai gindami ir pa'kvaišdami ra
miai, au rytietiškai fatal!---1 u apatiškumu skendėtų tamsybėje 
ir iš pusiau vergiškos bū’ . a nesiveržtų į laisvę. Bet užtat 
rusų valdžia už bingią vai. _ būrio monopolio degtinę ir kitus 
alk.gėralų aukštus aktmr-’n surinkdavo valstybės iždui milži
niškas pajamų, sumas,kurias sunešdavo daugiausia, vargingiau
sių darbo sluoksnių žmonės ir kurios užpildydavo didžiąją 
valstybės biudžeto dalį. Tingiai rusų biurokratiškai vyriau
sybei tat buvo dar ir tuo paranku,kad alk.gėralų vartotojai, 
niekieno neraginami,minėtas pajamas patys sunešdavo. Liaudis 
skendėjo dvasinėje tamsybėje ir materialiniame skurde. Tuo 
tarpu priveligijuotieji luomai buvo pertekę gėrybėmis.

Kaip jau anksčiau minėta,Lietuvos gyventojo išgeria
mų alk.gėralų vidurkis yra mažesnis kaip kitose valstybėse, 
bet,vis dėlto,labai daug ir dažnai krašto gyventojus matome 
pasigėrusius. Kyla klausimas,kaip turėtų atrodyti tie Vakarų 
ir Vidurio Europos kraštai,kur vidurkis yra keleriopai ar 
daug kortų didesnis. Galėtumėm laukti,kad ten girtavimo sce
nų dar dažniau matyti. Tačiau apsiriktumėm. Ten ne tik viešų ’ 
girtavimoscenų nematyti,bet ir iš viso kitaip alk.gėralai 
vartojami. Vakarų Europos žmonės alk.gėralus geria labai daž
nai,kai kur net kasdien,pav.,alų ir vyną,bet saikingaij vie
nu atveju troškuliui numalšinti ar burnoje skoniui pagerinti, 
kitu atveju - nuotaika.! pakelti,kiek pralinksmėti ar pasikal
bėjimui pagyvinti, pav.,vokietis,ūžėjęs kavinėn ar restora- 
nan,paprašo sau stiklą alaus ir,skaitydamas laikraštį ar su 
pažįstamu bešnekučiuodamas ir retkarčiais nugerdamas,pralei
džia su tuo vienu stiklu ištisas valandas. Jei eidamas į tokią 
svetainę jisai pasikviečia savo pažįstamą žadėdamas pavaišin
ti, tai, pastatęs sau ir draugui pirmąjį atiklą,toliau geria 
kiekvienas savo sąskaiton. Trumpai tariant,kultūringesnių . 
(bent gėralų vartojimo atžvilgiu) kraštų gyventojai geria vie
nu pradėjimu žymiai mažiau/*", i p mes, bet, gerdami dažnai,išge
ria per metus keleriopai u • iau.

Būdinga,kad žydų va uomenė tiek Rusijoje tiek Lietuvo
je pasižymėjo blaivumu,nors alk.gėralų suvartodavo daugiau ne-, 
gu kiti, pamatyti įkaušusį žydą buvo didelė retenybė,o girtu
tėlį žydą,bent man^jau ne trumpą amžių išgyvenusiam, teko pa
stebėti tik vieną kartą,bet kai paaiškėjo,ir to būta nepilno 
proto. Gera aliuzija mūsų žmonėms,kurie geria p a s i g er
ti n a i. vadinasi,žydai sudarė aiškią išimtį iš visų tuose 
kraštuose gyvenusių tautų. Jie gėrė daug,bet protingai,nepra
rasdami blaivumo.

Alkoholinių gėralų vartojimo kelias yra labai slidus, 
ypač jei geriama dažnai,godžiai ir rungtyniaujant. Degtinė 
suardo gleivinius burnos,ryklės ir skilvio paviršius,o jos 
alkoholis labai neigiamai paveikia atskirus kūno organus ir 
visą organizmą. Dideliais kiekiais alaus gėrimas ilgainiui 
iššaukia skilvio ir širdies išsiplėtimus. Apie alk.gėralų 
kenksmingumą žmogui yra daug prirašę fiziologai ir visokių Ii—, 
gų specialistai-gydytojai. Neabejotina,kad nuo alkoholizmo 
nukenčia ne tik patsai alkoholikas,bet daug žalos daroma šei
mai, visuomenei ir valstybei. , . ‘ ’

Su alkoholizmu daug kur kovojama. Vienur kovojama alk. 
gėralų uždraudimo - prohibicijos būdu,o kitur blaivybės pro- 
pogandos keliu. Prohibicija - kraštutinė priemonė ir.kaip pa-
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rodė,p-v.,Suomijos ir Jungtinių Amerikos_Valstybių griežti 
kandį .. J y lig tik*nepateisino skirtų, jai lūkesčių, bet netiesio
gini’i pagimdė ir išugdė naujas karikatūrines alkoholizmo for
mas.Tad" nuo prohibicijos atsisakyta* Blaivybės propoganda įvai
riuose kraštuose varoma įvairiais skirtingais metodais ir su 
įvairiu pasisekimu-

Praėjusiame šimtmetyje ,kai b u tava skendėjo carų Rusi
jos vergijoje,buvo laikas,kad degtinės gorčius kainavo tik 1Q- 
15 kapeikų("5o - 75 centai),nes akcizo dar nebuvo. Lietuviai 
stengdami ąprf nors trumpam laikui 'užmiršti savo skurdų ir var---
gingą gyvenimą,spaudos draudimą, tikybinius persekiojimus buvo 
jau benuskęstą"girtavime. Bet staiga pasirodė skaistus pragie- 
drulys 7,emg-i šfų Vyskupas Valančius,kuris pamokslais,tikybi - 
nia.is argumentais ir priesaika sugebėjo atgrasyti liaudį nuo 
girtavimo. Blaivinimo darbui daug pagelbėjo Valančiaus raštai 
ir jo įsteigtos mokyklos. Vyskupas Valančius pirmiausia ragi-• 
ne būti blaivius pačius kunigus,kad jų pavyzdžio,bet ne tuščių 
žodžių skatinami,žmonės nustotų girtauti. Anuomet priesaika 
t..ip pat buvo labai branginama. Prisiekęs negerti,dažniausiai 
2igi mirties ištesėdavo neragavęs degtinės. Valančiaus blaivy
bės įtaka buvo giliai. įleidusi šaknis ypač moterų tarpe,kad net 
praėjus kelioms -dešimtims metų,buvo gėda merginai ar moteriai 
užeiti į karčiamą net pinigų išsikeisti.

Nepriklausomybės laikais drauge su visokiomis laisvė- 
ai s atsirado ir laisvesnė pažiūra į alk.gėralų vartojimą. Kai- 
..o liaudis įsismagino gerti,neturedama kultūringų pramogų lais —• 
valaikiui praleisti. Miestų liaudis gėrė inteligentų ir turtin
gesniųjų pavyzdžiu.-. Tiesa,nors didelė inteligentijos dalis bu
vo blaivė.,darbšti,stengėsi kultūringai praleisti laisvalaikį 
ir laikėsi nuošaliai nuo girtavimo,tačiau atsirado nemaži jos 
t.-.rpe girtuoklių būreliai,girtavimo mados nešiotojai ir pla
tintojai. Ypač nemalonu prisiminti,kad net studentų korporaci
jos į savo pobūvių ritualą įvedė "alučio" vardu girtas vnka— 
rušk..s su būdingiausiomis girtavimo pasėkomis.

Girtavimas iki nesusivaldymo savo veiksmuos e, iki sąmo
nės netekimo veda į neproduktingą dažniausiai sunkai uždirbtų 
pinigų eikvojimą,silpnina sveikata,atbukina protą,paruošia dir
vą džiovai ir kitoms tautą alinančioms ligoms,didina bepročių 
skaičių,naujai kartai įdiegia degenarecijos pradus,daugina au
to ir traukinių katastrofas,iššaukia muštynės,griauna šeimos 
gerovę ir santuokos patvarumą. Mus stebina Seligenstadt’o lie
tuvių stovyklos šešių asmenų mirties tragedija,bet Tauragės ir 
Kretingos apskričių Vokietijos pasienyje visą eilę metų vykusi 
daug didesnio masto tragedija ir šimteriopai daugiau aukų tau
tai atnešusi,mus nė kiek nejaudino. "Samagonas" ir kontrobandi 
mini kenksmingi gėralai skandino nelaimėn visą Lietuvą, prohi
bici ja butų tik sugaištas laikas. Mums lieka tik blaivybės įgy
vendinimo pritaikymas Lietuvoje atitinkamu pavidalu.

Nepriklausomosios Lietuvos oficialioji blaivinimo ak
cija nepavyko,o vienu metu,pradejus pamėgdžioti švedų GOteborg 
svaigalų pardavinėjimo sistemą,susidarė kurijoziška būklė, 
blaivybės draugijų provincijos skyriai pradėjo uoliai rūpintis 
koncesijomis atidaryti smukles su svaigiaisiais gėralais,ku
rio s niekuo nesiskyrė nuo biznieriškų tos pačios rūšies įmonių . 
Net pati Lietuvos-vyriausybė paskutinius kelerius metus buvo į 
tai ranka pamojusi ir sumažino iš vlastybės biudžeto duodamą

ii į ii » n . n . n . n . n . u . n . u . n . t; . nl n . n . ii-, n . m . h . n . n • n . h .ii . ti . tt . n .it . n . it . ti
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blaivybės draugijoms pašalpą iki juokingai mažos sumos. Tą- , 
čįauidėjibiai blaivininkai tebesidarbavo ir toliau su pasi 
šventimu ir.uoliai varė bį" akinimo propogandą’nors ir su ra- 
mėnku pasisekimu. Reikia p- šlebėti,kad blaivybės organizą-.v : 
.cijos tiek .Lietuvoje tiek kitur neturėjo didelio pasisekimo' 

iypaS jei girtavimąs’yra jau išsiplatinęs. Dažniausiai pasi
taikanti to .‘nepasisekimo priežastis yra užsiangažavimas pa- . 
čiojė pradžioje su proliibicijos reikalavimais,kas net ir ,j • 

' nedaug bei retai geriantiems nepatinka. ;
; ; Madinė Vokieti jo s valdžia prohibicijos neįvedė,bet 

paskelbė įstatyminį nuostatą,kad visi nusikaltimai,padarytį 
neblaiviame stovyje,turi būti baudžiami aukščiausiomis baus- 
,mių_normomis. šita priemonė davė labai apčiuopiamų rezultatų 
(žiur. {•’’Zeitsdhrift fttr-spirituaindustrie")’. ypatingai suma
žėjo. nelaimingų atsitikimų skaičius auto ir traukinių judė
jime ir visokiausių nusikaltimų skaičių redukcija. Tatai yrą 
suprantama ir racionalu,gal ir sektina,kai ateis tinkamas- 

jiaikas. ' ' ' į. . ■ ... '.k
/ .' . ,'X-s gi darytina lietuviams'? Reikia-taip susitvarkyti
kad mokėtumėm gerti nepasigerdami ir proto nenustodami, hepa- 
siduodami kad ir trumpalaikiu! asmens valios suirimui, kuri-š? ' 

. veda prie savo garbės žeminimo ir -teršimo. Alkoholikų ir duž
enai pasigeriančių nenormalus ir nešvarūs elgesys taip pat pa-: 

stebimas ir pas baigiančius savo amželį nelaiminguosius žmo- 
nes — pas bepročius. Toki e ligoniai paprastai esti labai -nėr-" 

švarūs savo išore:nesiplauna,rėkauja,keikiasi,daro įvairias 
sunkai įsivaizduojamas nesąmones ir yra pavoijngi kitiems, 
-žmonėms. Nustatyta,kad prie tokio galo prieinantisji dažniau
siai rekrutuojami iš girtuoklių tarpo ir lytiniai netvarkin-

- gų.- 3
Musų karta gerai atsimena,kaip lietuviai kaimiečiai ~ 

ir miestelėnai,vaišindami salo svečius,be paliovos ragindavo' 
ir prašydavo,kad šie valgytų- ir gertų,nes neraginamiems sve
čiams buvo nepadoru valgyti ir gerti,nors prieš juos stovėtų'

• daugybė, patiekalų ir- gėralų. Tokio elgesio reiakalavo tuome
tinis geras vaišių tonas. Tad kai kuriems-neįkyriems vaišin-

- tojams buvo prikaišiojana,kad,girdi,vaišės buvo,bet prašymo’^ 
nebuvo,o be įkyraus raginimo buvę nepatogu prisikimšti. Nfattį 
joji miestelėnų karta,atvykdama į kaimą,pradėjo aiškintįjkadį.

•’raginimas valgyti dažniausiai esąs įkyrus ir nemalonus sve- , 
šiauš, o' pačius šeimininkus apsunkinąs dalykas. ldieste,girdį j.- 
esanti kitokia mada. Padavė valgius,paprašė valgyti ir baigtą 

. Ši miesto ir gero- tono sugestija greitu laiku pašalino ir iš' 
•kaimo vaišių įkyrųjį raginimą. Deja,lygiagrečiai nebuvo pra
vesta tokia pat mada alkoholinių gėralų vaišėms sutvarkyti', 
nors ji būtų buvusi tautai daug naudingesne. • 1 "

Kultūringoji mūsų visuomenės dalis turėtų tai greičiai 
suprasti ir neatidėliojant persiorientuoti į kultūringųjų va
karų Europos kraštų vaišinimosi praktiką be įkyrių raginimų;: 
ir žiaurių prievartavimų gerti alkoholinius gėralus,nors gir-, 
tavimo šalininkams tas ir nepatiktų. Dauguma-girtaujančių yra 

: silpnavaliai žmonės,laikinai nustojusieji vidujinės susivdĮl 
dymo drausmė s. Reikia tik turėti■šiek tiek draSos,hmbiCi josį;’p 
savigarbos,ir šlykštūs girtavimo papročiai greit iŠ mūsų tar
po pranyktų.

Ypač biąurus paprotys prievarta girdyti jaunuolius, 
apeliuojant į,jų vyriškumą. Norčiau paklaustiį ar:reikia kurie
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nore /Tisinio ir protinio vyriškumo degtinės stiklui ar visam 
buteliui. išmaukti? Ar girtuoklio •drebančios rankos ir peranks— 
tyvas vyriškumo praradimas yra. tikrieji S; amžiaus riterišku
mo ir vyriškumo požymiai? Įkyraus prikalbinėjimo-'pasėkoje ge-*- 
ligenstadt’o stovykloje tarp kitų . iro sunkiose kančiose 16 
metų bęrniukas M.- vienintelis naši La Lietuvės vaikas,kuris 
prieš’ mircLamd§"škdfidėsi“prika3ibXntQa-^irmą kartą gėręs ir 
štai-turįs mirti. ; -j .:..f ■ i; •?. ;r'.c ’ * '■■■'

■JStambus valstybės degtinės?-atgiginįmągjir’jo'š priarti
nimas-prie- vartotojo būtų, antroji’ priemonė- kraštui- blaivinti,? 
nes ji pašalintų nuodingą,nėlegdlios kilmės-.alkoholį.. 7-^ 

• Butų gerai, jei šalia dabar.-esančių dvaruose spirito 
varyklų,būtų-kuriamos eilinių.ūkininkų. kooperatyvinės varyk
los h/Ko o p. varykla lengvai derintųsi. su koop..pieninę ir kiau- ž 
lių ūkiu.Susidarytų labai, praktiškas ūkinis kombinatus.la-. ” 
žangiems ūkininkams puikiai’-suprantama,kokią iš.to-būtų naudai 

‘Trečias dalykas - neleisti ai aus ■ darykloms burtis. į į .r 
sindikatą,bet skatinti kūrimąsi naujų- daryklų, ypač-,.nuošalusi 
niuėse- punktuose5,kad netektų -alus, iš toli vežti.- Alus turi ... 
būti pigus”. heprikausomos-Lietuvpi laikais.Kaune už vieną ltn- 
įieųo mokė jome; 2<>-centų, o :už 1 Itr vala-us, -■ apie 2 litus*. . ..., ■■ 
alaus- sin^katiniĮūča‘i’,kad'’ heruilcėtų.atpigin-ti alaus, visą- laiį? 
ką rūppLn'osi,khd nebūtų atpiginta valstybinė degtinė- ir niaus? 
gėrėjui nepersimestų--prie jos. kuo. konkurencijos -apsisaugoti .. 
sikdikatas visą eilę mažesnių daryklų supirko ir panaikino,o 
kitoms ūar^kloks-ykad jos neveiktų,išmokėdavo kasmet keliasde
šimt’tūkstančių ir net dar- daugiau ‘kitų. Tokiu budu alaus sin- 
dik^'tąs dUsidarė alaus- monopolį visoje Lietuvoje, ne s aukštųjų 
■valdžios'’pareigūnų tarpe rado par amo s, kurie: neleido mažinti , 
val’s^binėš/degti’nės kainų ir koktu būdu vi.s giliau, klampino 
viš^'šrl-į' -į •‘'samėgoriė'1’-“•gaminimą.'. Valstybės iždas- gaudavo, per ; 
metus apie 2 mil.litų akcizo,o sindikatininkai pasipelnydavo 
keleriopai daugiau. 'Bangelis, suklaidinti sindikątini-iikų pro- 
ppgąndoSjpąėįšako esą“tik didelių sindikatinių daryklų šąli- . 
ninkaiįnęs tokios -daryklos•■gaminančios ir .patiekiančios varto-* 

"‘tojui.geresnį Ir-higieniškėsnį alų. Neužmirškime,kad alus su
sidaro ^daugiausia iš vandens-ir-būdamas gyva tębefęrmentu'p 
j nnČiū "gėralu." toliau, ve šioj amas greit sugenda. .Taip pat bu- • 
tirihį:reikėtų leisti steigtis naujoms,kad- ir mažoms alaus da
rykloms visame krašte,kad alus būtų lengvai pasiekiamas ir -pi-* 
gus.'Užuot;žmonės gėrę stiprią ir. nuodingą "samagonb" degti
nę^ gertų silpnesnį alkoholinį gėralą— alų, ..j.,’ ’ ”

. .1*’’ ' Ketvirtas ■ dalykas' - visiems lietuviams reikia susi
gulti į ■'Tūeną. ’bendrą talką kovai su alkoholizmu. . - -

•’■ gavo klaidingai • suprastu vaišingumu,įkyriais ragini
mais; gerti,gal ne vieną mes patys per daug nugirdėme. Ir taip 
snįėgoį-kamuolio pavyzdžiu pasigeriančiųjų skaičius padidėjo, 
o/ši® vėliau,mums nepastebimai,pasidarė tikrais, alkoholikąis.

kaĮti’ mes patys ir- jų silpna valia. <
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' Tuojau. po- i-o jo -Pasaulinio.Karo-Klaipėdos kraštas 

buvo .nuo Vokietijos atskirtas ir prijungtas prie- Didžiosios .7^ 
Lietuvos. Klaipėdos -kfašto prijungimo motyvus.-Ambasadorių 
Konferencijos Pirmininkas,buv.Prancūzijos ministeris pirmi-,- 
ninkas Clemėnsau tai tuo jau . paskelbė pokarinei vokiečių vy—7 7*,. 
riausybeii-Vietiniai to krašto vokiečiai nėrėsi-iŠ kailio, 
pasibaigus jų. s'-.uvališkam šeimininkavimui,kuris, ten tesėsi 
apie 600 jaetui 7jie stengėsi įvairiais būdais išlaikyti ątamc.7,?f 
krašte savo pozicijas. Siuntė vieną po .kitos vietinių .vokie-:?- 
čių delegacijas į Berlyną , ieškodami; centro vyriausybė je pa- 7,t 
gal bos-.atsiskirti--.'nuo "žemaičių". Berlynas jiems patarė dėl 
paties prijungimo triukšmo nekelti.bet krašte -sudaryti, pa- 
lankias^ sąlygas- gauti kuo plačiausiai autonomi jai,kuri jiems!'; 
leistų ir toliau pasilikti, krašto šnim^nįnkaįg^ ęentm vy--7.';~ 
rinusybė, duodama-y ii tie s, ramino juos vėl greit” prijungsiant X 
ti-prie Reich’o. S-ios- mintys vietiniams vokiečiams-tapo?pbilif 
tine -evangelija.- Ir iš tikrųjų.Klaipėdos krašto" statute- gy> X 
ven'tojans buvo garantuota plačiausia autonomiją,-0./AXi jantų "_?7' 
manyta,kad ši autonomija yra reikalinga dėl kultūrinių ’ir? 
neminiu skirtumų tarp Klaipėdos krašto ir D .Lietuvos* Ši uu-.- 
tonomija galiojo tik tam pereinamajam laiko tarpi-ūi, kol -Ubu" Ėf 
kraštai organiškai susijungs į vieną kūną. ®et,vokiečiai vif^; 
sai kitaip šias plačias autonomines teises supratot Jiems-uuįf 
tonomi ja-buvo galinga priemonė .ne 'tik išlaikytirbet -'dar la-X. 
bfąu plėsti vokiškumą krašte ir politiniai ruošti visuomenę X 
atsiskyrimui nuo Lietuvos'. t „ :.t;.% • {7- •

• Šiam tikslui_siekti pirmiausiu krašte--įsisteigė iš\-’X 
pažiūros nekalto pobūdžio -draugi ja' "Kulturver.bond’ns" < Jai "f .7 
vadovavo Vokiečių dvarininkai ir valdininkai, Didelę-piniginę 
paramą jie gaudavo iš "Deutsche Stiftung" .Berlyne,kuriai vado
vavo buv.Regiėrungsrat Kramer-vėllenburg ir burmistras" D*7? 
Vinkler. Šios draugijos pinigais gyventojams buvo '<■ teikiamos ‘1 
didelėmis sumomis įvairios pašalpos,tuo būdu stengiantis juos 

- jin traukti prie savęs. Valdininkų ir ūkininkų vaikai galėjo no 
mokamai lankyti vokiškas gimnazijas,o klaipėdiečiai,studijuok 
jantieji Vokietijoje,gaudavo dideles, stipendijas ir visą iš-; 
laikymą. "Volkspoitei" ir "Landwirtschaf tspartei’! -gaudavo dil" 
dele s suma s pri e š rinkimus. - Nors Vokiu ti j a po karo buvo labai 
ekonomiškai nusilpnėjusį,bet tokiems reikalams pinigų nesigai
lėjo. Be to,gaudavo daug vadinamųjų."ReptiiibngoldcrU«

1925 n.,dar prieš pirmus Klaipėdos krošto boiacrl,i6' j- 
rink-imus, Vokieti jos agentai - krašto dvarininkai ir-įstaigų" 
valdininkai aiškino fkad autonomija, jiems- duodanti, teisę savo0 
•'rasines yp"^ybes" išlaikyti ir kad "Vatcrlahd’as" niekad nb- 
užmiršiąs jų nenormalios ir skaudžios padėties0 jau anais lai
kais jie skelbė teoriją,kad Klaipėdos krašto gyventojai no 
lietuviai ir ne vokiečiai,bet "Mėnellftndor’iai" ir kad jie 
išvystysią savo kultūrą. Tokiu būdu šitos kvailos teorijos
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įtakoje ir lietuvių tarpe prigijo naujas žodis "Klaipėdiė - 
čimi"(ne Šilimo,bet politine prasme) to krašto lietuviams 
apibūdinti, Valaininkai,ypač įstaigų viršininkai ir mokyklų 
mokytojai buvo, vokiečiai. Su tokiu vokišku vietinės valdžios 
apar.' švaistydamiesi gautais iš Vokietijos pinigais, jie 
laimė,;o pirmuosius krašto seimelio rinkimus. 0 mūsų vyriausy
bė nieko neveikė1 ii net nereagavo,pasitikėdama vokiečių vadų 
pasižadėjimais būti lojaliais krašto piliečiais.

Jų”lo jalūmo;’; šlykštumas ir apgaulė jau pasireiškė 
anais pirmojo pokario metais,kada,dar nepajėgdami viešų riau
šių prieš Lietuvį: kelti,slapta agitavo prieš ją krašto gyven
tojus. - į : :

pagal statutą Klaipėdos krašto direktorijos pirminin
kas buvo gubernatoriaus skiriamas,bet jis turėjo turėti seime—- 
lio pasitikėjimą, po pirmųjų seimelio rinkimų prasidėjo nesi
baigiančios derybos dėl direktorijos pirmininko. Kai po ilgų 
tuščių derybų netikėtu laiku (1926 m.sausio mėn.pradžioje) di
delis potvynis išgąsdino visus vokiečius ir kai pagaliau jie 
suprato,kad kraštas be valdžios negali likti,nusileido guber
natoriui žiliui ir sutiko,kad direktorijos pirmininku būtų 
lietuvis,Ponas žilius,pravėsdamas direktorijos pirmininku lie-* 
tuvį,šiuo žygiu jokiu būdu nenusileido vokiečiams,nors vėliau 
daugeli buvo taip manyta.(Be to,čia reikia pažymėti,kad p.Ži* 
liūs Klaipėdos krašto tautiniame darbe dar turi ir kitų dide
lių nuopelnų,kurie ligi šiol visuomenei dar nėra žinomi.) 

Pirmame seimelio posėdyje,kada prisistatė pirmoji par
lamentinė direktorija,vokiečių partijų atstovai direktorijai 
(nors iš 5 narių 4 buvo vokiečiai) pasitikėjimo nepareiškė 
dėl vieno lietuvio pirmininko. Bet vis dėlto,dėl krašto sku
bių reikalų jie sutiko drauge su direktorija dirbti,jei ji 
laikysis krašto statuto. Bet po 7 mėnesių jau prasidėjo rim
ta krizė tarp direktorijos(tikriau sakant,direktorijos pirmi
ninko) ir seimelio. Vokiečiai niršo,kad mokyki o s e, kurio s e lan
kančių vaikų daugumą sudarė lietuviai,buvo visi dalykai dėsto
mi gimtąja kalba. Vokiečių partijos reikalavo atsiklausti tė
vų,kuria kalba jie norėtų vaikus mokyti. Visi 4 direktorijos 
nariai tam pritarė ir tuo reikalu jau buvo tam.tirką projek
tą paruošę,po kuriuo trūko tik pirmininko parašo. Bet direk
torijos pirmininkas griežtai, atmetė tokį vokiečių partijų rei—• 
kalavimą,ir štai dėlko. Dauguma? mokyklų mokyto--j ai buvo vokie
čiai,kurie lietuvių kalbos mažai arba visai nemokėjo, patys 
'tėvai įvairiais būdais būdavo vokiškų valdžios pareigūnų sąau-- 
džiami ir paperkami. Pravedant tokį tėvų apkla usimą,būtų kilu-^- 
si mokyklose ir už jų sienų didžiausia agitacija ir politika
vimas, kas iš viso moykyklose buvo neleistina. °var blausiu ar
gumentu buvo visiems privalomas valstybinės kalbos mokėjimas 
ir principiniai nebuvo galina leisti tuo reikalu tėvams pasi
sakyti.

Prieita prie konflikto. Direktorijos pirmininkas gavo 
seimelio nepasitikėjimą ir įteikė gubernatoriui savo direkto-*. 
rijos atsistatydinimo pareiškimą,kuris buvo valdžios žiniose 
paskelbtas. Direktorijos atsistatydinimą paskelbus,atėjo į ■ * 
direktorijos pirmininko kabinetą du jo direktorijos nariai, 
teisėjas Kairys("Volkspartei") ir ūkininkas Baldžius (Land- 
wirtschaftspartei),ir paaiškino,kad seimelis tik jam vienam 
nepasitikėjimą pareiškęs ir kad jis negalėjęs visos direktori— 
jos vardu atsistatydinimo paskelbti, pirmininkas paaiškino,
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kad jis įsavh direktoriją juos.'buvo pakvietęs,o,'pareiškus 
jam nepasitikėjimą, pa sėkmės' liečiančios visą direktoriją*. 
Vėliau p.Baldžius direktorijos i"pirmininkui •pasiteisinęs, 
kad j<y ir p.kaiTio'..'žygi.ė...':.'....ąvęs rimtas ir kad. ^vokiečių r., 
parti jos'privertusi'd's ji tp".padaryti** š-j

-prie šitą įvykių į; tojau’ilgėliau dėl to,kad _j.au 
anais laikais Klaipėdos krašte“, buvo ruošiama, dirva nacizmui 
ir jų-©balsiui: ”y/ir reollėrr heim ins Reich." 0 to krašto . or
ganizacijos "Volksparteį" ir. "landv/irtschaitspartei" buvo

; išperos Vokietijos "Deutsche national purtei"’,kuri Hitlerį 
ant nacią žigo pasodino.

Vėl prasidėjo derybos tarp gubernatoriaus ir vokiečią 
partijų dėl naujosios direktorijos. Vokiečiai laikėsi kietai: 
sudarydami seimelyje daugumą,reikalavo ir savo direktorijos 

. pirmininko. Gaila,tuomet jau nebebuvo gubernatorium p.Žilius, 
bet p.Zaikauskas. Gubernatorius nusileido ir pavedė (direk
toriją sudaryti vokiečiui Pulk. To vokiečiai ir telaukė. ..Jų 
manymu gubernatorius p rival ė.j o.skirti tokį direktori
jos pirmininką,kokį seimelio dauguma, t. y. vokiečiai, reikalavo.

■ Nuo telaiko direktorijos pirmininkas tapo seimelio daugumos
tarnu. Kaip galėjo gubernatorius iš v. o k i ėdi o direkto
rijos pirmininko reikalauti,kad jis gintą‘lie tuvių reikalus; 
1959 m.,kada kraštas dar Lietuvai priklaus ė, p. Kalk jnų buvo 
S.A. vyras. ’

Direktorijos pirmininkai vokiečiai pas gubernatorių 
lankėsi tik į rautus,ar kai jis juos pasikviesdavo. /jĮšįai’p, 
pilna žodžio prasme,krašte šeimininkavo jie su seimeliu, tar
nybiniu keliu gubernatorius maža ką žinojo apie ją.', dirbus/to
dėl buvo priverstas užsiverbuoti žmonių direktorijd,jė. ir ki
tose įstaigose,kad nors kiek būtą informuotas.' Vėliau su gu-

- bernatoriumi direktorijos pirmininkaipradejo.jvis.ąi -nesiskai
tyti. Dėl to gubernatorius LT e’ r k y s buvo: priverstas’"iĮrek 
tori j o s pirmininką Bbttcher ih einamą pareigų: prie varta‘paša
linti. Dėl šito gubernatoriaus žygio vokiečiai KlaipėdosJkraš• 
te ir visoje Vokietijoje "y- ;iė triukšmą ir skelbė, lietuvius 
esant didžiausiais skriauuCyj.is ir kraugeriais. Tuo..reikalu

- - vokiečiai iškėlė Haagos teisme ‘' Lietuvai" bylą,kurią tietųya
laimėjo, prieš teismo sprendimo paskelbimą vokiečiai,ypa.Čkją 
spauda,buvo įsitikinę bylą išlošių ir labai gyrė Haagos teis- 
no- teisingumą. Bet bylą pralaimėjus, Haagos teismo teisėjus

„visa jų spauda pradėjo šmeižti,Vadindama juos'neišmanėliais, 
■ - atsilikėliais, "Hinterwaldler’iais"(provincialais) ir t.t.

1955 m.,perėmus Vokietijoje valdžią Hitleriui,nacių
- 'agentai'Klaipėdos. krašte pradėjo' daug intensyviau.ir .atvi 

riau veikti. Lundwirtschaftspartėi ir Volkspartei buva-su-r-
■ jungtos į vieną partiją-su aiškia nacių programa. Susidarė-

nauja Sass’o partiją. """
Jos vadas buvo evangelikų kunigas Sass,tik 1926 m.iš 

Vokietijos Klaipėdos kraštan .perkeltas- Vokietijoje jis buyo 
iš kunigo pareigų pašalintas Už alkoholizmą. Bet nacių sam
protavimu Klaipėdos krašte jis toms pareigoms "tiko’). Rąts., 
jokio turto neturėdamas,pradėjo viešai ir aštriai pasisakyt 
ti prieš1 turtelius ir dvarininkus, kirkliai,dvarininkai ip* 
aukštosios valdininkijos dalis'kreipėsi į Rytprūsiųrgaulei- 

‘“'terį Koch aiškindami,kad- šitie ."turtuoliai" . yra daug-ha^fk 
cians nusipelnę žmonės ir' kad'kun.Sass’as šito nesuprantąs*
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Jie pasiūlė naciu, partijos vadu dvarininkų kandidatą veteri
narijos gydyto ją "Dr.Neumann’ą. Šitas l.eųmann’as 1955 m.Mlln- 
chene(tuomet uęinehenns buvo vyriausias nacių centras)lankė 
ve trinarijos gydytojo kursus. Visus išlaidas padengė "Kul- 
turbund’as". Iš tikrųjų,jis ten lankė nacių "Amtsleiter’ių" 
kursus,ką mes tik daug vėliau sužinojome. Gauleiter’is Koch, 
pasikvietė Sass’ą ir Neumann’ą deryboms. Sass’as nenorėjo • 
pasitraukti,bet galų gale buvo priverstas. Jis paliko Klai
pėdą ir išvyko į naują paskyrimo vieta Pomeranijoje. Naciai 
pradėjo organizuoti jaunimą,aprengdami ji juoda uniforma ir 
pavadindami "Ordnungsdienst’ais". Drauge slapta buvo organi 
zuojama ir "S.A." Galų gale Lietuvos vyriausybė ėmėsi griež 
ių priemonių šitam valstybės išdavikų darbui kelią užkirsti • 
Puvo pašalinta Schreiber’io direktorija,kuri tą nacių veik
lą toleravo. Pats direktorijos pirmininkas Schreiber’is,ku
ris 1921 m.iš Silezijos Šia atvyko,buvo ložės vadas,bet dėl 
karjeros pataikavo naciams. Su Vokietijos generalinio konsu
lo padėjėju Kanzovon Halern(tikras nacis.) Schreiber’is pa
laikė artimus santykius. Neumann’o partija už priešvalstybi-- 
nę veiklą buvo uždaryta ir kaltininkams iškelta byla. Tuo 
tarpu Klaipėdos krašte prasidėjo nacių teroras. Visi prieš
taraujantieji naciams buvo iš tarnybų ir darbų pašalinti. 
Teismo valdininkas J o z u t i s,matydamas kokį pragaištin
gą darbą naciai dirba,iš jų tarpo pasitraukė. Jis buvo nacių 
pagrobtas,mašina išvežtas,nužudytas ir lavonas įmestas į Ju
ros upę Pagėgių apskr. Kiekvieno gyvento j o, kur i s dar nebuvo 
pasidavęs nacių tėkmei,gyvybė buvo pavojuje. 0 ananpus Nemu
no Tilžės Kreisleiter’is Moser skelbė,kad vokiečių kariuome
nė jau pasiruošusi laukianti įsakymo’ juos išlaisvinti ir at-<- 
keršyti lietuviams ir jų vokiškiems draugams.

Tuo tarpu Neumann’o byloje 4 Jozučio žudikai buvo nu
teisti mirti, paduoti malonės prašymą prezidentui jie atsisa
kė. Lietuvos vyriausybės savo vyricv.syhe jie nepripažino. Ta-- 
da valstybės prezidentas šitų žudikų bausmę pakeitė sunkiai
siais darbais iki mirties. Nacių vyriausybė dėjo visas pa — 
stangas savo sėbrus išgelbėti ir vertė mūsų vyriausybę juos 
išduoti. Kadangi anuomet niekas Lietuvos nepalaikė,net ir pa
tys Klaipėdos krašto statuto garantai,Lietuvos vyriausybė tu
rėjo nusileisti ir visus krašto išdavikus iš kalėjimo paleis - 
ti. Suagituota minia su gėlėmis ir orkestrais išdavikus pa
sitiko stotyse. Visur įvyko didžiausios politinės džiaugsmo 
demonstracijos. Dabar lietuviui veikėjui ir gatvėje buvo pa
vojinga rodytis. Nacių "Ordnungsdienst’as" gatvėse ėjo sar
gybas, o krašto policija turėjo su jais bendradarbiauti.

Direktorijos pirmininku tuomet buvo Bertulaitis,aršus 
nacių veikėjas. Visi jo direktorijos nariai taip pat buvo • 
g. arti jos žmonės. Tuo metu mokyklose lietuvių kalįa visai ne
bebuvo dėstoma. 1939 m.vasario 16 dienos šventę Bertulaičio 
.irektorija boikotavo,niekur nesirodė ir paklausti pareiškė 
savo šventę ruošią vėliau. Uniformuoti "S-A."vyrai pradėjo 
viešai miesto gatvėmis žygiuoti. Kada mūsų pėstininkų pulkas 
sekmadieniais miesto gatvėmis į bažnyčią traukdavo,tai tomis 
pačiomis gatvėmis "S-A»" ilgomis kolonomis "mar čyruodavo", 
stengdamasi išprovokuota, konfliktą,. Koks žvėriško nacizmo 
teroras tuo metu Klaipėdoje viešpatavo,gali tik tas suprasti,, 
kas anuo metu Klaipėdoje gyveno,dirbdamas lietuvišką, tautinį 
darbą, Lietuvių veikėjams buvo viešai ir laiškais grasi nnma,
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■ 1939 ®:*kčvb -mėri.Kckįeri jos<vyriaūgybė privertė' mūsų :vyx" 
riausybę Klėiipedos krašto išcišadėti.••'Prl jungjjBėis buvo 'shįžab^ '-’ 
ringai -labai/greitai. -ir -«t •'•’';įr'tv^d^as,;fcd''Lietuva' -hiekoahė—; 
galėtų, iš Kloipe.ĮOs kraš ik—.. -vežti.- Dar Všutertig"* ‘nebūto pa-*- 
sirašytayo* 'Vėkieti-jos'Itriri/ydr^nds--su- p'ąeiiji Hitleriu'Ja-tr: 
vo pakeliui'į Klaipėdai••f&Vbejfeops‘hs--phkv2.'etė! Lietuvos ūžk ""i 
si erių reikalų mlristerį:' piurišį-pusryčių ir ’ipuhrerio""yar—:if 
du par ėišlri, kad-ri; vienas Kiaipėdon krašto gyventojas dėl. jo’i 
politinio nųristą^no nebus'--p ri šerio jakas. -pat tą ’pačią' die
ną kada mūsų' koribomenė iŠ "Klaipėdos, pasitraukė, prasidėjo- Hel— 
turių aresta^imhrijBuyų'arėŠtuot)/ ir* tokie vokiečiai-,kurie* •• -" 
ligi šiol'.su lietuviais'.b.ėrrdrądarbtavo.' Visos lietuviškos- iš-* 
kabos,gatvių pavadinimai buvo .’tuojau nuplė.šti. Lietuviškai - :!'- 
kalbėti. buvo draudžiama. Politiriai 'v'e'i'kė.'jn-i. ?yari n e j ari?-per ,J- 
įvairias kalė j imus, vėliau buvo išvežti į koncentracijos 'sto--x 
vykias. Daug lietuvių pririnku veikėjų, per labai trumpą'lailri 
ką 'turėjo savo ūkius Klaipėdos kra-štb'palikti, jie vist -'bu- °? 
vo ištremti į yoriėtijo's-giįriį.į ir,’netekę turto-, ture jo;-v.okie’-- 
čiams bernauti ir vergauti. Lietuviai val di n-i nkai/kurte anka*** 
čiau 'ne.buvo-prisidėję prie, nacių politinės- veikloh,iš triiiy- J 
bų buvo pašalinti/ir-,karui 'įrisriėjBš/piiriejirinirii^kariud^-'^ 
menėri •'Daug ' jų. -žuvo.’pačio J e -karo1 pradžid jėj. ĮTėuaa;in*ns’ Klalū” ■’■' 
pėdos".teatro aikštėje buyer apdovanotas partijos aukso ženki-. -• 
1U/kurį j gm pati "Htarefiš «; pri s egė /•- po to ; ji £• gavo geršrib?-^ 
darbo pūčio j e Vokieti jo(j e. Lietuviški vietovardžiai buvtr'pai?’7 
keisti vokiškais. Bažnyčiose buvo griežtai draudžiama-jpakąZP-"; 
das larikyti ii'etjžvių- kalba-. Vyriausias evangelikų bažnyčios’''-^ 
kurigau, generalinis superintendentas bbėreignėr’in pirmą 
sekmadienį,Klaipėdos kraštą-pagrobus,Jono bažnyčioje’- painiaid^'’ 
metu šitaip dėkojo Dievui• "Herr- Gott,vir_ dbnkeri dirydass du^ 
uns orio st hast aus diėsem'Sumpf." (Done Dieve, mes -dėkojame"'?* 
tau,kad tu mus išgelbėjai' iš šitos baisa.') Kunribriėighier^ri' • 

±T dar-’vienaš' jo draugas, tik susitvėrus Keumahn'’ o phr ti j ai,1'*” 
jon' įstojo, (pats šio . s tr ai to autorius yrą matęs jų pavar-13 
dės saugumo policijos' rastikie Neumann’o'parti jos‘sąrašuose)”.? 
jenka-vis dėlto pastebėti,kad .be šitų dviejų "bažnyčios va- ?- 
dų" ,kiti kunigai bent oiicįiiiaitTęųmaiĮn’.o partija nebuvo' ;*V* 
savo vardo suteršę, kažin kaip šiandie p;Ūberei^er',is,kvirisp 
dabar Schleswig-Holstein provincijoje gyveni?. į a pi e“ savo; baž- ’■' 
nyčio's vadovavimą galvoja. Ar tik nebus: jis pats b a i n* j e? 
atsidūręs... r ..

.Kas kaltas, kad mes 1939 v-m.Klaipėdos krašto, netekome?- 
Tik ne Klaipėdos krašto lietuviai ir ne mūsų vyriausybė. Bu- " 
vo susidariusi tokia tarptautinė padėtis,prieš kurią atsi-Lnaf 
spirti mes vieni nebūtumėm pajėgę,kaip to nepajėgė- padaryti.- 
ir kiti kraštai,kurie anais laikais prieš savo norą patekotri 
nacių valdžion. Vokietija buvo ap si ginki avusįir rpr.s-įruo susi' 
karui. Tuo tarpu Klaipėdos krašto, statuto garantai nebuvoa 
karui pasiruošę ir tikėjosi nusileisdami. Hitlerį .nųraminsiąy- 
Tiesa/Klaipėdos krašto, statute buvo pasakyta,kad be galantų. * 
sutikimo niekam Klaipėdos krašto, perleisti negalina. GdtdSBfe?..- 
sų vyriausybei jų ,atsiklausus,buyo. atsakyta elgtis itąįpykąįpn 
ji pati galvoj anti, at .< > _ :

Jau daug anksčiau mūsų .vyriausybė-, kempe petingoms *.,??;
įstaigoms aiškino ir įrodinėjo- -plę gręsiantį nac-įą.-pavo,jų^jj

u . n’.'u tf .ji Hi’. ti .'-ti ,if'.'i: . . ti.;n‘u . ti’.tt .-tf ..
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Bet anoji pusė nenorėjo - tikėti ir pasikliovė'pačių vokiečių 
aiškinimais,kad n-ės tik iš neapykantos- vokiečius skundžiame 
ir aaoižiino,o,iš tikrųjų, osaf-visai r^riušingai, t.y0 lietu
viai vokiečius ‘baisiausiai skriaudžią ir persekioju. Hot ir 
Haagps teismo bylėje vokiečiai štea,>si naGįV liškai įrodi- 
nėtilkokioje vergiškoje būklėje esą vokiečiai Klaipėdos 
krašte. ■’ • ■ . . ‘ . ..- •

Kokia ironija. Tik šiandie,nusiaubus Europą šėtoniš
kam nacių sukeltai! karui,nilijona-i lietuvių ir kitų tautų 
kankinių,gal būt,aiškiau garantams ir visam kultūringai! pa
sauliui kalba,kas Klaipėdos krašte buvo- skriaudėjai ir kas 
skriaudžiamieji. Tikriems Lietuvos vaikams to aiškinti ne- 
reikia. - . " ''

Lietuvių tauta,kaip ir 13 - 14 šintn.drauge su prū-* - 
sų lietuviais atviroje kovoje pasipriešino nepasotinan.au 
kryžiuočių "Drang nacį. O s ten", taip ir dvidešimtame šin tuš
tyje gal pirmoji stojo nelygien kovon prieš nesuderinanus 
su žmogaus teise ir riorale žvėriškus- nacių-vokiečių pasau
lio užviešpatavino principus. To fakto nes niekuomet neturi
me paniršti ir visuonet prininti jį pasauliui,kuris labai 
greit viską paniršta,kr^iieniniais reikalais užsiimdamas.

įtiekus, nė gindana s rašyti apie šių laikų Rusijos, pro^- 
bleną ir jausdamas dėl to atsakingumu,negali nejausti baimės' 
kad jo pagrindinės prielaidos gali ’uiti klaidingos. Visa žmo
nijos ateitis gali priklausyti nuo to,kaip musų- kraštas žiū
rės į rusų politiką. Tad ne laikas dabar daryti klaidas.Bent 
vienas dalykas per pastaruosius dvyliką mėnesių vis dėlto 
yra paaiškėjus. Rusų veikimo būdas,kuris,karui pasibaigus, 
buvo ką tik pradėjęs priimti tam tikrą išvaizdą.dabar yra aiš
kus visiems. Jo gali nepastebėti taktai tio,kurie nenori pa-, 
stebėti, Rusija laisvai pasirinko Labiau nepriklausomą ir 
ekspansionistinį,o ne bendradarbiavimo kelią.kuris buvo jai 
atviras.7 Kraštams,kurie turi su ja bendras-sienas, ji prime - 
tė savo valią,pasinaudodama jėga ir infiltracija. Visuose 
svarbiuosuose politikos reikaluose šios šalys yra jos marijo
ne tės. Opozicija yra visai pakirsta arba tiesiog raute iš - 
rauta intensyvia propogandą.paremta pasirinktiniais arešįais 
ir koncentracijos stovyklomis. -Politinės laisvės tokios,ko
kią nes suprantam,ten,iš tikrųjų visai nėra. Šių kraštų eko
nominis gyvenimas yra nuolat pajungiamas Rusijos ekonominiam 
gyvenimui. Prekybiniu, ir politiniu atžvilgių ta rustj" sfera" 
yra nuns visiškai uždara. "Geležinė Uždanga" yra aiški rea
lybė* ’

Tos Rusijos sferos pakraščiais - vakaruos o, pi c-tuo s e 
ir rytuose - Sovietų galia dar vis ekspansionuoja. Tiesiog

•*’<'*'** ; ’ ' . ■ ? i ’ . « . • .
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UNO akyse.Rusija yra pasiekusi savo svarbiausius tikslus
Perši jo jėj ; ir jei kės nebūbi.- <£ labai? budrūs,,. ji netrukus, + jrr- 
galės: grąsiirtk įritą interėsūds iratbš šalies pįe-tūpsė*Val.fr/’.‘ 
karuose ’ji sukbnsoli dave~ ilgalaikę ■•.pąsd£tį: savo:.yokįėtį'jo.š d ?
zono je’, 'prievarta3 sujungdama- kairiąsias sroves■ kpjįunistą' 
vadovybėje/ o“ dabar ji -jau^tur! tiesiog.. puįįią .padėtį ,,'šu,jyv-Ap
daryti SEfj'ūngininkams- mkėį’»ii rūpesčių įr< likusioje yokiėiiį'; 
tijos.dalyje. Nors šį. str i, snį rašant*)‘ Paryžiaus derybų/ /1/į 
išdavos, nėra- tikros, b'ėt-aiškūį kad Rūsįja?nebus,patenl "”t‘ 
kinta, jokj.ais-h.utora..mals^ikiirj:e neduotą jai įšėjimoį' į Vi-. T x- 
darželio/jūrą/ io3.įmuosiu&ša- Rytuose ji šul-ąužėysusitarįmą;<į,/ 
su Kinijos Centrine vyriausybe'/ duodama; komunįstamą- progbš’// 
užimti liandžiūriją, išeinant- Iš 'josiRaudonajai. Amni jaį.Bū--’' 
dama vieną .iš Didžiąją, jį baisiai sustiprėjo nuo karo' jpaiųt’.'į 
baigos įr. teritorija ir turtąįekšpl.otavimu® -

^“ Papildydama-šių savo • ekspansinę politiką ji .dąrė < t-n, 
ir dabar dar tebedaro- viską,ką" tik-’-gali -pasinaudodama iš.-/• 
Ma skyo s varoma' .propaganda ir 'yį e t imtai s komunistais. Šitaip:..,/ 
jijsę ją nesdtįkimuš'Juž k'avo- sferos ribą "ir -silpnina rjęltus,."’/i 
ypač/Vakarą įjuro^ą, /įritą kolonijas'ji^-<^ątektoriątą§Kv7i- ,-.^y 
sa tai' dabar yra jvįšą .gerai ?ž£noiša,- -Irįvargu Jkas: galį dėl-..- ’
to ginčytis.'BefkSd galė tumė-korektiškai anūstaį.ytlvgąvdv pQ,i^ 
litikos gaires, mums reikia žinoti, kodėl Rusija taip 
■daro. Į sį klausimą tiksliai atsakyti yra nelengva. Mano 
nuomone, gali būti du aiškinimai. Arba ji (Rusija) susigun
dė patogia proga ir nusprendė eiti iki besaikio visur domi
navimo, arba ji tikrai jaučią baimę ir nori užtikrinti sau 
saugumą strateginiais ėjimais; priekin. Kremliaus sąmoningas 
noras, kad. Rusija dominuotą pasauly -karinio sgąudimofir ko- 
munistą/infiltracijos kombinacija, negali būtį įgyvenintds. 
Daugelis' tą faktorių, kurie Vokietijai: davė progą: pradėti- 
pasaulinio masto agresiją, yra,ir-Rusijoje; be galo dide
lis skaičius valdžios pajungtą gyventoją, begaliniai ekono- 
nfifiai ištekliai/ .tik .sau, atsakinga,, neturinti jokią skrupu
lą- vadovybė.,. daugumo j kra štą. penkto ji. kolona ./ik.jnėąeniąi at
gijusio tautiškumo sąmonė. iš kitos, puses*Rtišį jd3-jrra šklid ’/i 
turinti daugybę vietos-, kurtis, jai 'trūkstą Tiik' vokiebįif'tecEd 
riinio ir-administracinio r ../dgurno'. Tąčįau* miui.'įdb’ai1 sunku ’įsi
vaizduoti diusua pasaulio;- y-idovą rolėje’,. *Juj/ politika ‘''turi-’; - 
būti*:pagrįsta svaresniais dalykais, kaip sinugišį .’‘"Šiaip' W‘* 

■ ’iraipy bet Rusai . jau valdo pusę Europos ."ir .'tatąį.įprieš kele ‘-i 
rius metus atrodė kaip visai ne įvykdomas dalykas. Raktas lie
ka faktu, kad -susidariusi padėtis nėra lemiamą' ,įr kad’nu(o 
sprendimo dėl- tos padėties, reikia/susilaikyti,, r*

..-tt -pabar .pažiūrėkime į antrąj į klausimą, būtdnt/kdd'dų^ 
sijos ekspancija išeina ..iš jos noro-.užšitįkrintį saugumą- pąį 
sauly,kuris pabrėžia jėgos reikalą. Tatai' turi 'prasmės, jei-' 
prilėisime#kad„ ji : iš pagrindą nepasitiki Ąnglą •/'kmė^ikiėčią 
siekiais ir puoselėja sąvp.seno stiliaūsTš'trątė'gihėę idėjai 
atominiame amžiuje.- J ei ’ tokiai . norimaijįšigyti ;įėrįtori jai— 
ir įtakai-butą griežtos; ribos-j. tai dar būtą, dalykas svarsty-/

. tinas-'iro darytino s nuolaidos. Nelaimė, kąd įbė įMoįtnjdtn -spĄu- 
atrnai* nėra* jokią natūralią- ribą*; su kiek-^em iiąujtidpajtįš^ra - 
x) jis rašytas gegū’Žė'š' nėn;-,-: dar>nepdelbaigus'-pirma jai.Kek^'

,, turią Didžiąją konferencijai Paryžiuje.
-.k/;-"' /•" /"-i' ' ''įtr i./j’..?
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mėji.u į priekį tarptautiniai santykiai pabloginami ir su 
kiek.. Įąąuftokiuk pablogėjimu Rusų akyą.mąto naujus strategi
nius, -horį žentus □ Jai. .Sovietų; .‘Sąjunga '‘ddhiniiotu'įHrr opb je ir 
Azijoje,- tai .ji vis Įtiėi' dar'- bįjotų '‘į’ėęrĮkos į1 TiS tuomet ji”-'-'-" 
jaustųsi saugiu. kai "paskutinis" e'kę.’ ė JLnįu ir;-kariniu atžvil.- 
giu pajėgus priešas-būtų pajungtas iksai nėra -įminomi’ nura- - 
mintį.--ją pro-Įpngpm molai dorų J 51 šliėks?'-švor styias- yra tėii<-. 
singas, tai gadina padaryti tik. Vieni utelę, nerimą ‘ keliančią - * 
išvadą;- kokie, tik Lutų‘Rusijos .rįotyyąį --.ar tąi -noras.domū'--'-’ 
nuoti visame pasaulyje‘.ar dėfėnzyvąniai pasiruošimai-saugumo'‘•!‘ 
sumetimais - jos dabar veldama politika vi s labiau ir labiaii 
grasiną-mūsų pačių pozicijoms, Arba nes turime Sustabdyti Ru—1 
sų ekspanciją, arba .turime ruoštis atsisakyti nuo vadovavimo 
pasauliniuose dalykuose.- .’. . ' ,- -v-‘ -• --"■■■ -■■■■ ų

Kaip buvo minėta, Rusai įtaką plečia’ dviem būdais: 
karine jėga ir ,infiltracija. Tad dviem būdais--reikią"organ! 
zuoti-ūr, defenzyvą: griežtumu,' paremtu karine pajėga,ir-ko Va • 
prieš komunistų veržlumą. Mes turime - kas iš tikrųjų jau; yra! 
ir daroma-- atsisakyti paremti bet kokius teritorialinius pa
keitimus, daromus jos naudai, ir turėtume aiškiai duoti supras
ti, kad bet kokiems, mėginimams.' siekti tokių pakeitimų jėga, jė
ga bus. ir pasipriešinta. .Kiekvienas tolimesnis mūsų silpnumo-'-’ 
rodymas galėtų privesti prie'tokio pozicijų ir;įtakos pra'radil 
no, kad mes-' toliau- visai. nebegalėtume' efektyviai ne pasipriė' -1 
šintį. Mes taip.pat.tiirimė^ stengtis panaikinti politihęs ir eko
nomines Sąlygas už Rusijos ribų,-kuriomis pasinaudodama veikia 
penkto ji_kolona,, Lies turėtume viešai išnaudoti visą- mūsų įtaką, 
kad pravestame ekonominės ir socialinės sistemos reformas atsi
likusiuose kraštuose ir ten, kur yra aiškus išraudojimas.(per
si ja -jau- seniai: yra klasinis to pavyzdys), lįes turėtume suin - 
tens’rvinti; tas pastangas(kas jau . ir -daroma) , kad mūsų sąžinė ,, 
tikr-dįliktų švari mūsų kolonijose-įr-kituose numspriklausoi 
muoąe-kraštuoses Socialinę:revoliuciją, kuri dabar vyksta di;į- 
džibjoj pasaulio, daly, - turėtume. įvesti;-į -liberalines vėžes ir, 
tokią politiką';.turėtume vesti.ryžtingai- ir nesivaržydami/, ly,į 
giai^-kaįp daro .komunistai <. Tuo paūmėtu- turėtume būtį mažiau Į 
apatiški ir sąmoningi stojant prieš politinę komunizmo .doktri
nos grėsmę,: Jei me s’, kaip įr daugelis- mūsų krašto žmonių,nano-' 
nekad .ta -doktrina yra žalinga, tai mes turėtume kovoti su ja 
visokiom turimom priemonėm. - . ■ •

- mūsų ir Rusų interesų ‘susidūrimas yra kur kas bau
giau p negu tik tautų seną.koya; dėk galybės. Jos pagrinde yra ’ 
kova-tarp, gyvenimo koncepsijų,- kurios iš pagrindų yra priešin
gos. Kaip nacizmas, taip ir komunizmas, ne t ‘tame; pačiame laips
ny, jei. tik jis.rturi kur galios, panaikina daugumą laisvių,ne
gailestingai .persekioja visokią opoziciją, o totalitarinė .yals--- 
tybė. .ten p<f'?3^;į®et sęLatia ir. pamina po ko jom "visas' žmogaus ,tex- 
sesįvErieš .šią .doktriną mes .turime pastatyti liberalištlnę ar 
socialdemokratinę ekonominių pakeitimų ir privilegijų paneiki - 
nimo koncepsi ją politinės laisvės remuose0 Gali būti,kad -šios 
dvi gyvenimo, koncepcijos galėtų ^egzistuoti ilgžį laiką viena ki
tai gretimoj, sferoj be smarkaus susidūrimo, bet yrą -beveikętik
ras .dalykaskud gaių .gal.e viena kitą, nūstelbtųc Tad mūsų uždą - 
vinyB'^gąl būt, mūsų amžiuje pats svarbiausias .i žiūrėti, ..kad 
liberolįstinė -koncepcija nugulėtų^ d. kas dar svarbįaū, mes tūri
ne šią pergalę.-.laimėti, be šūyį.o0 Šiaip ar'taip, tos kovos daugelį 
metų bus žmonių mintyse ir valstybės vyrų susirinkimuoseo

it. u j ’’.į*' «-ū j « * n | » j n j ti « n j k « if j h . n . n j t» . m » '» • B • n • n « it j H j n j n » “ j? g V. į11 * ”
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<.. p ,Griežtumas sū'Rųsi ją, pprendžiąn-t teritorinius ■ klau-r 
aims, ir.ko griežčiausia opoziciją'7ko’muniziiidi, neprives ikąu’ir: 
no nuomone,, taip greit prie karo; kaip veda .silpnumas*.Erėm—~’J*1 
liūs ^nemažiau. pasiryžęs .iŠ rengti kito karo, „negu mesi- J-is’7'1^ J’ 
yra .nepalyginamai/silpnesėną ąž Britaniją ir Ameriksį,1 -ir-^Ų •u>- 
jis tai žino, karas galės. .Luti gailinąs, jėi mes• leisime-.■&££s-’— 
sijai stiprėti, su visu fiziniu ir..moraliniu tvirtumu,*viėT''J' 
šai rodomu ir kaip reikiant išaiškinamu, mes galėtumėm ti- J'-•'• 
kėtis užkirsti Rusijos, galybės augimą iki '-tokio laipsnio, -i'.-c.-fh 
kada jai atrodytą, Jog karą apsimoka pradėti. Taip pat mes 
turėtume įsisąmoninti, kad dab?—----- 
prie pasidalinimo į dvi dalis,'

sisąmonihti, kad dabartiniu.laiku pasaulis eina
~ ir tokia linkme' turėtume /'r-: J;s 

kreipti visa savo veiklą. Tiesiog, nuostabus..dalykas,kad va-nr!i 
karą-Europos politinis ir ekonominis-atstatymas stovi kaip 
stovėjęs vietoj, nes mes nedrįstame žengti žingsnio be: pono' 'z 
Molotovo "taip", d Rusija visai .nelauktą mūsą pritarimo toj įi:- 
didžiulėj srity, kur jos reikalai paliečiami, priešingai,ji-^Ų 
.jau seniai,nieko nepaisydama, vykdo savo toli siekiančius 
politinius, ir ekonominius planus . Viso j' .teritori jo j į rytus 
nuo Elbės, vykdo pagal savo,’ tautinius interesus. . lies visai s ; 
neturim ilgiau laukti Rusi j o s bendradarbiavimo,kuri s mūsų . 
laikais, vargu beįmanomas/. He si turime '.pažiūrėti: rėąiybėi/ą-’nei", 

-.akis, pakelti mūsų pačių uždėtą stabdį ir eiti pirmyn su
. s.ąva . politika ,ir1.visai 'nepaisyti; ką?apiė. tai -gaištą' pama-f-’^r
. nytiį rusai. , . ./..v' 7°'- ’■?•••*h X'1
b’le ■■■■■ '//’L ; . .7 " /iš "Spectator*'-

»7-M$
, .. ■ - , - - ............ — -a.-.;m tarai i

' 7; : 1.700' MYLIŲ GELEŽINĖ’- UŽDANGA .*■ Birželio nėn.16 -„d-. «5esra- r i?: 
of the world" mini tas priemones,kurių.Sovietų Rusija igrie-Jes 
"bėsinėrėdaina apsisaugoti’ prieš, "-nešvarumus iš vakarą"; S£>— u’l.t 
yi'etą. .yhidovai gerai žino,kadį-1825'm.”dekabristą**.: sukilimą-.j 
sąorgėnizavo kaip - tik tik tie' žmonės;kurie-, pagyveno...VąkaruoHo 

“še: ir- jpamatė’ ten kitą pasaulį’. Grįžę namo/jie. nebegalėjp jšftrėfr 
tikti’su abėbliučiu narą despotianu. -Stalinas nėnorėtą^kaį^ip 
'dabar tai/ pasikarto tą, tuo tikslu ypač- -esanti -sustiprintą.',ge«-v, 
Rėžinė; iuždanga ;ir. prie' jo s įrengtas ' labai' tankus koštuvas:, non.

; 'V j Ši geležinė uždanga;prasidedanti prie ElbTango(buV^El-^^m 
bingo) ir einanti per Įąrutį,Gardiną net'iki. juodosios.
ras,turi apie į.700/mylią ilgumo';-- Ją slūgo- 500.000’ - 700.000 
karią j/su šimtais- tiksiančių dresiruotą šūną.- 'Ouržono' lini- .3 
Joje ; vienai myliai tenka apie 200 žmonių ir apie 15-20 šu~- 
ną». Vįsa Ši pasieniečių kariuomenė esdnti griežt'c-je 1®VD: .~:»3 
kontrolėje / Visoje linijoje yra apie- 20 pereinamųjų'punktą,.\.»i 

'kuriuose atvykėliai iš vakarų surūšiuojami;' Tik partijcrsina-tn 
riai,asmens, turą specialius NEVD pasus'ir diplomatiniusdpa--'J 
šus,gali laisvai prasmukti, visi kiti patenka į specialias 
stovyklas',kur 'tyrimai trunka net iki.• 8'tienesią-Lčia-patekū-a? 
šieji surūšiuojami į J grupes; l.atleistieji(10-20% visų),

_ politiškai' nešvarus mšm.enysf 70^80%),kurie •"'dvasios ir. 
kūno apvalymui" turi’ vykti mažiausiai bent ’ trims metame'į 
.privęrstinąją darbą' stovykla^ ir 5 . likviduojamieji-Vištoj

_ ^410^.20%) ..' į ,šį.^:trščią/gr upę f prįškiriami-' dezertyrai.išdavi-alv 
’. kkaį,dalis i;i§;YofcLe^£jqs';grįžtan£ią--£ai:o {belaisvią;'ir'ktVič '11

' “ ’■ ---*»• >.1 • . Z. ‘ČrL'in J. d u»—. ■ ; < S.Tu i f" 5^ j./"* •?*S”
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SPAUDOS Ip PADDO ŽH'-ilŲ MONTAŽĄ^

( tęsinys)

ŠNIPINĖ JII. iO A PERO S ATIDENGIMAS.

Spaudos žinios rodo,kad žinomas Sovietinių įstaigų 
atsargumas ir nepasitikėjimas net patikimiausiais,kad ir kaip 
keista,sudarė didžiausią akstiną.atominei šnipinėjimo aferai 
išaiškinti. A

Dvi rusės,Sovietų ambasados Ottavoje tarnaitės,ku
rių viena dirbo NoK.V.D.,0 kita Sovietų karinėje žvalgyboje* 
rungtyniavo savo darbe. Viena pastebėjo,kad draugė peržiūrinė
ja Sovietų ambasados šilruotojo Igor Guzienkos paliktus slap
tus dokumentus. Apie tai pranešė savo šefui. Guzienko buvo iš
šauktas Maskvon pasiaiškinti, žinodamas,kas jo laukia,jis pa
sielgė taip,kaip jam atrodė geriausiai;_pasidavė Kanados val
džios organams. Taip pasielgdamas,tur būt?ir nenuvokė,kad sa
vo elgesiu gal pratęsė keliolikai metų taiką...

Tas įvyko prieš gerą pusmetį. Pereitų metų rugsėjo 
mėnesį Igor Guzienko,jaunas Sovietų ambasados valdininkąs,lai
kydamasis visų atsargumo priemonių,su pairusiais nervais ir 
su verkiančia žmona.atvyko Kanados policijos įstaigon Ottavoje 
ir nustebusiam kriminalinės policijos valdininkui pareiškė,kad 
igduosiąs Sovietų šnipų organizaciją,jei jam,jo žmonai ir vai
kui bus užtikrintas saugumas.

Kriminalinės policijos skyriaus viršininkui visa ta 
istorija pasirodė įtartina, policija bijojo provokacijos,kom
plikacijos ir svečiu,prastai tariant,"nusikratė"«

Guzienko nusiminė,N.KoV.Dcagentai sekė,ir jis bijo
jo,kad kiekvienu metu gali jį likviduoti. Neradęs kitos išei
ties,nuvyko "0TTAVA JOURNAL" dienraščio redakoijon ir čia vi
są istoriją išpasakojo žurnalistei miss Leslie Johnson. Ji iš 
karto susidomėjo tuo reikalu, ji pati tuoj įsitikino,kad Gu
zienko tikrai yra sekamas.

Kartu su juo ji nuvyko kriminalinėn policijon,paju
dino dangų ir žemę,pasiprašė pagalbon pažįstamus britų kontr
žvalgybos karininkus, pagaliau valdžios organai rimtai susido
mėjo visu dalyku. Jo žmoną ir vaiką patalpino saugion vieton 
policijos priežiūraje,o jį nusiuntė motorizuotos žandarmerijos 
vadovybei.

Guzienko prokurorui pateikė įvairių slaptų dokumen
tų,paimtų iš ambasados,įrodančių Sovietų šnipų veiklą. Intel
ligence Service,remdamosi gautomis žiniomis,pradejo veikti. 
Vieną naktį saugumo agentai užklupo Guzienkos bute keturius 
rusus,jų tarpe ir vieną Sovietų ambasados narį. Jie buvo at
vykę likviduoti Guzienkos. Tas faktas jau pakankamai įtikino, 
Intelligence Service informatoriaus patikimumu.

Tuo metu Sovietų vyriausybė,bijodama galimų tarp
tautinių komplikacijų,pasistengė skubiai atšaukti Maskvon "am
basadorių" ,karo "attache" ir TASS’o "korespondentą- tris "Z" 
draugus - kol dar "nesprogo" atominė bomba.

Intelligence Service,vesdama kvotą,laikėsi visų at
sargumo priemonių ir stengėsi išlaikyti paslaptį, Kanados vy- 
n . it . n . n . n . n . n . ti , h . ti . it . t>. n . >t . ti . n . ii . n . n . tt . ii . n . ti . ti . ti. u . tt . n . n . tt . n • •••• • • • •• • • ••• •• ••
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riausybė buvo ^pdinfortiuo ■ ‘.i& tada,kai- britų žvalgyba ne
turėjo jokių^abejonių, ką.f. fgor Guzienkos .pranešimai. ..tikri 
ir kad. jau atėjo momentą#-likviduoti- komunistinės,'penkto - 
sios kolonos aktyvius-narius, i...' ' ’ . ;. .. A,l“: ~" ‘‘

ATOMINĖ BOMBA "SPROGSTA" VIDURNAKTĮ."
~ ė ■. .. 1 v y <’ '• •'

Buvo tai praeitų metų spalio pradžioje. Artinantis 
pusiaunakčiui,suskambėjo telefonas pas Kanados ministerį 
pirmininką. 71 m». amžiaus, Mackenzie Kingą. Pirmininką s, nu
stebęs tokiu trukdymu jo-privačioj rezidencijoje,paklausė: 
"Kas kalba?". Kitame-vielos- gale -pasigirdo teisingumo mi*.-, 
nisterio,patikimo min,pirmininko prieteliaus ir patarėjo,.- - 
Louis Stephen Laurent’o balsas. Paprastai ramus, taktiškas; 
visoje Kanadoje žinomas savo "anglišku šaltumu",jis šį kar
tą kalbėjo ■ gana susijaudinęs.- Jis paprašė vizito svarbiu i -t 
valstybiniu ir neatidėliojamą reikalu, Min.pirmininkas, tik-r 
paklausė: "Ar ryt-iš ryto nebus per vėlu ?■" - "Pervėlu" ^ati
sakė Laurėnt’asi j-.;' - . ,v . 7

Po penkiolikos minučių pri'e min,pirmininko vilos,';nš 
privažiavo du automobiliai, is kurių išlipo Laurent4as.lyj&. 

' dinas dviejų aukštesnių Teisingumo Ministerijos, valdininkui 
- Roberto Tasoreau ir Cėllok’o— ir. poros Intelligence.;Sei> 
vice valdininkų/ - r r v- <. - -..7

Laurent’as- be įžangos pradėjo; ja-įzėm
; "Prieš valandą gavau-raportą,kad mūsų žvalgyba ra-j.; 

do. nepaprastai išsišakojusio Sovietų šnipų tinklo.-’ pėdsą -m 
kuš.Jie,panaudodami vietos komunistinės penktosios, kolono# 
pagalbą, stengiasi išvogti atominių bombų gamybos paslaptį-,; 

,Kol kas dar neturime pakankamai -žinių, ar Sovietų .'Šni'pai.Kjv;
'•/ išgavo kokias nors medžiagas, štai sąrašas kelių šimtų asme- 
~ ■ nų,areštuotįnų. dar šią ri-f .-cįa Prašau įsakyti uždaryti'.Kanne- 

dos sienas 48 valandoms, Begalima leisti, kad Sovietų ągenr 
-'tai slapta pabėgtų į JAV-bes, Turiu įrodymų,kad Sovietų 

žvalgyba turi šimtus apmokamų ir idėjinių agentų. Ka-nado jo,- 
Tie agentai yra daugiausia mūsų ukrainieciųtautybėsapili’.e- 
čiai.; pagal esamus'pas mane duomenis,Sovietų žvalgybos cent
ras yra JAV-bėse. Tuoj reikia painformuoti JAV-bių vyriausy
bę. Svarbiausias skyrius pas mus yra Montrealyje..” . a '-’

"Kas buvo svarbiausias Tamstų informatorius ?" pa - 
klausė min. pirmininkas žvalgybos karininkus. "Sovietų .■amba
sados Ottayoje valdininkas Igor Gūzienko",atsakė, a - j -vr. •

Nuo t o momento viskas vyko žaibo greitumu. Ministu
ris pirmininkas vyriausybes vardu pavedė vesti kvotą-.teisė
jams Tascereau ir Cellok. : rv

Po pusvalandžio iš Een.rnsclif.fo atvykouAukstasis Ko-, 
nį sąrąs,britų vyriausybės delegatas Kanadoje,MalcolmI-kicDo - 
ndld. Tame laikotarpy Mackenzie King susijungė’telefonu su 

-'Vašingtonu. Atsiliepė prezidento sekretorius Baltuosiuose Rū
muose Karol Ross. Pre zi den tas Trunonas buvo išvykęs: į demo. - 
kratų partijos senatorių priėmimą; King.’as dėl įvykių pain - 
formavo Ross’ą, kurs-pažadėjo'Surasti prezidentą, irlji-psdįn- 

'formuoti, o taip'jąat-pažadėjo 'tuo reikaltr painformuoti ir 
/prezidento patarėją atominių bombų gamyboje.gan.Groves^ą..\*

1945 m.'š'^Blio’ rnėni -o.-, d. Kanados vyrinusy.bėii-šleįd.o 
dekretą pradėti tardymą- šnipinėjime.aferojeį Bckrete^jpsąfcy- 

-r fr-6-- < • - ar, \ : ? oamum
■-■ ■ ■ ." •? " .4.j <4 ar ua.mokina
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ta, kad svetimos valstybės agentų išgautos žinios "gresia 
vieš m saugumui, Kanados interesams Ir draugiškoms valsty - 
bėms". Tuoj buvo painformuota britų Secret Service ir JAV 
F«I«Bo

Antrą valandą, naktį, poliai ja padarė pirmus arės - 
tus Ottavojc ir Montrealyjes Suimtųjų’tarpe buvo dalis žino
mų komunistu - “pažangiosios partij c' narių, Visi suimtie
ji buvo patalpinti Ottavos priemcsŠrc Rockoliffe kareivinė
se* Masiniai areštai priminė 1933 m* hitlerinės penktosios 
kolonos likvidavimą JA7~bėsc*

Suėmimai nesiribojo Kanada, Britų kontržvalgybos 
agentai Londone areštavo aukštą Kanados valdininką9kurį spe
cialiu lėktuvu atgabeno Kanadon.

Kiekvieną žmogų, tą dieną vykstantį iš Kanados?po- 
lioija smulkiai iškvotė o- policija suėmė keliolika darbininkų, 
dirbusių urano kasyklose Šiaurės Kanadoje* Tačiau patys penk
tosios kolonos organizatoriai jau buvo saugioje vietoje* 

po” ici ja’aplankė’’ du universitetus Montrealy j e, va
liutų keltimi įstaigą /’Bele Telephone Company" /'Research Na - 
tional Council" - valstybinu įstaigą,turinčią slaptų davinių 
apie atominę energiją, ir kitas įstaigas.

Karališkoji* kvotos komi s i ja(bent iki kovo 20 d.) tu
rėjo 44 posėdžius, apklausdama 48 asmenisc Pakaltinti bendra
darbiavimu šie žymesnieji asmenys?

Raimundas Boyer,garsus McGill universiteto chemijos 
profesorius, nuo 1940 m- dirbęs prie sprogstamųjų medžiagų 
slaptų bandymų, Prof* Boyer prisipažino, kad nuo 1943 m. pra
džios ir per visus 1944 metas teikė tiksliausias žinias Sovie
tų ambasadai apie savo darbus?nors žino jo,kad jo bandymų dar
bai yra slapti*

Harold Samuel Gerson, mokslo darbuotojas amunicijos 
ir karo medžiagų departamente. Sovietų karo attachė^Ottavoje, . 
pulk .’.botin,vadovavęs visam šnipinėjimui,savo užrašų knygutėj 
turėjo susirašęs Geršono("Gray")tyrinęjimo žinias apie artile
rijom sviedinius ir pabūklusc Guzienko atnešė iš ambasados Ger- 
sono ranka rašytą raportą,kuriuo jis palei kė duomenis apie pa
darytus paskutinius bandymus su artilerijos sviediniais,atvež
tais iš Anglijos*

Lovydas Shugar, daktaras, chemijos tyrinėtojas,vė - 
liau Kanados jūrų laivyno karininkas, Dr, Shugar dirbo Sovie
tams "Brometėjaus" slapyvardžiu.

Nightingale, majoras - lakūnas, prieš karą dirbęs Ka
nados "Bell Telephone Company",

Gordon iš Lunau, kapitonas, 30 m,amžiaus, škotų kilmės, 
ilgesnį laiką gyvenęs Kanadoje,

Edvardas ',/ilfred iš Mažorai, 20 m0 amžiaus, gimęs Ka
nalo je,Fredericton’e(Ncvv Brunswick).

Mrs* Emma Woikin, 25 m, amžiaus, iš Saskatschewan’o 
provincijos. Jos tėvai kilimo iš Rusijos ir priklausė duchoborų 
sekoijaicji tarnavo Kanados užsienių reikalų ministerij>j.Teis
me ji pareiškė.kad norėjusi padėti Rusijai,tačiau jokiu būdu ne
maniusi pakenkti Kanadai, Gautomis žiniomis,ji nubausta 5 metus 
kalėti*

Miss Kathleen Mary willshcr, 40 m, amžiaus?gim „Londone.
Freed Rose,Sirtidos tvirtinimu. gimęs Lenki jo j e,Kanados 

Federalinio Parlamento narys, komunistinės'"progresiv Labour Par
ty" atstovas. Jis areštuotas’ š?mo kovo 14 dicną5 Jo .areštavimas 
savaime sukėlė didelę sensaciją pasaulio spaudoje*

'r.. n . n . ti. h. 11 . n « h . n : n . n j n . h . n t n . tt. n , << . n . m j n . ti. h . h . h : tt. n . n j u . ti . h

63



+ : + : + : A+':+: + :^::+':+r;+ :+ ’e? '

vif-..---!Samdąs teismas Liontrealyįe komuniątų. .atstovą.
Freed Koše pripažino kaitu" klastingai išjuodavusį '.’slaptas . ;‘r 
žinias 2usi jai1.', Sprendimas -paskelbtas š.mį birželio.-mėn.. ‘ I.T j- 
13 j. ■ ■ " . • . ’ ' -' ' •' 1 ‘ . -;Vi
- i . / ‘./.Sam Darr,buvęs .Kanado.ųKpmunistų Partijos sekre*-" ’ 

torius ..iki .'.jos uždarymo. 1943Lnapasidarė -komunistinės- 21Jį
"Prdgresiv.Labour .party" vadas. Š.m.kpyo mėn.-24 ž.’tęis-..^-/ 
mui pateiktas dokumentas .pavadintas. Organizacijos Pla-Vr V) 
pas“-,kurį. Gųzienko pasiėmė -su- s a vim,palikdama sambasados . ’ t 
rumus. Dokumentas tuo svarbus,kad,iššifruoja kpdinįųs pa^y.f 
vadinimus,kuriais laiškuose buvo vadinai)! organizacijos 
nariai*. Paaiškėjoįkad.laiškuose -dažnai-.minima "Sam"Qarr,;o • - 
slapyvardė. . .. . ■ ... -r-, "y. r-
-/■<:«?-/. ; Goži ėnko „apibūdino s am Carr’ą ir Freed Rose kaip 

,du svarbiausius agentų verbavimo bendradarbius visoje Ka- • 
nadoje* . . ./..•.•/ .-/■/ • .. c .. .-. ’•,

. Dr,Jonas Soboleff,Kanados noks lininkas-¥iįiam r . ;
M.psppin, pasų skyriaus valdininkas Kanados.policijos areš- 
^-tubtijau'pabaigus ./visą tardymą šnipinėjimo aferoje .'•Kai-, .^ ■ 
tinimo smulkmenų nežinoma-,. //ų -į,.-;.- ■???■■•>• . j r: :

Šia proga r eikia/pa sakyti, kad. kvotoj e taip j@£t .
nustatyta, jog Sovietų agentai santa’žuųdąni .įviliodavo Ka- 

-nUdos-valdininkus šnipinė jimo sferon. .'Jie rodydavo tiems- - 
žmonėms pačių agentų parašytus raportus Maskvon. Rgpor-r 

etai būdavo.į>arašyti.; pasiremiant tų žmonių pasakytomis
bendrai . žinomomis-/žiniomis. Sovietų agentai grasindavo-ų/yų 

-savo nekaltai pakliuvusioms aukotis,kad jei toliau neteiks ■£;> 
-/žinių ir, žinoma-, didesnės svarbos, žinių, tai-tų. nusiųstų

■Maskvon raportų fotografijos bus atiduotos valdžios orgą-4 ai 
' narna- ' . tv. .f V.

vim.- Kiek iš viso yra- suimtų Kanadoje ir kiek iš jų 
-pakaltinta,trūksta davinių. Iš oficialių pareiškimų žino- vx 

!.Ama,kad tai/būta plačiai išsišakojusios-:organizacijos. Pa-ų-/ 
~^gal neoficialius apskaičiavimus “Montreal-. Star" mano,kad ..-jj- 

■** o vieni'tik į-lontrealyje yra apie 200 'Sovietų• agentų*i vrr -..'įii 
j-/-' j-irspauda praneša,kad išduotos 'radioliokaci jos;..pa*t 

-dslaptysj-Kanados' areodromų disliokaci ja, darytos pas tango sy.. b 
išgauti atominės energijos bandymų paslaptiso’paskuti^ 

-niuo j u, laiku:. ir atominės bombos pavyzdžių, stengtasi iš- 
- gauti slaptus radaro planus,Kanados poliarinių sričių.'/I 
slaptus ginybos pl onus,ginklavimosi padėtį, žinįų. apie .Ra*- :-_\r 
riuomenės--. judėjimą ir pan. .Be to, "Montreal Gazette" pra
nešė,kad išaiškintas pusė mili jono ..dolerių vertės ūr.d ;-i .■>• „

• - niaus užpirkimo planas..Jį tarėjo pirkti Sov.Sąjunga juo
dojoj rinkoj. Tuo tarpu žinoma,kad radioaktyvįnio metalo^."/ 

” -iurąno'.užpirkimas,gamyba^.'ir• pardavimas valstybės monopoli
zuotas,ir jo pirkimas galimas tik nelegaliai.''tKontreal';t-Bm 

■'Gaz*»' mano,kad urano’ išvežti nepavyko. Oficialūs .organai
. -apie’ tai nieko- nešoko.. Bsamair tokių teigimų,kad .-Soyietų- /1-:

- agentai'prieidavo ir-prie slapčiausių kariniųrdokuąeūtUja., 
c tarp kitko, -gulinčių, net ir.'mini st erio pirmininko štai-; '„.r 

vSiuje- Bet spatida reiškia nuomonę,kad tie visi šnipąi/yisp.a.-i 
dėlto neišvogė "dieviškosios ugnies" ir kad jie tuoj taps.;/:;

• i nekenksmingai s'--ir '.neprikalus prie,Kaukazo . uolų.
-■ oficiali;;žl?Udcs ^jĮŲsiias-'.akcija .r\.,., _?_

.K- • mvoficialūs.’ pranešimui, šnipin’ėąimo.aferos reikalu'- / :'v.x 
pradžio j e buvo’ labai. santūrą ą*S*;’ki-VB!sąrio m'ėn; 15. {d^Kaiafc^^r r.

„ «i . u . n . u . u . n • k . it . i: ■ ti . u . t: . t;, ■ . t> . . n . ii . n . tt . it . u . u . t: . n ..u «.-n , n .
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don ■.u.pim.MackenzrtekiJig of i oi ai i ai jpranešė?kad slaptos 
žinios praneštos svetimai diplomatinei misijai Ottavoje. 
Jis dar pranešė,kad įsakė pravesti kvotą ir kad kaltina
mieji yra teismo ieškomi. Spauda spu'd-o j o, kad tai Rusija, 
bet oficialiai tas nebuvo patvirt.ii.t

. , prieš padarant aukščiau minėtą pranešimą,Kanados 
min. pirm. Mackenzieking išsiuntinėjo raštus visoms 18-ai 
ambasadų ir atstovybių Ottavoje pranešdamas,kad aferon 
įmaišyta "svetima, valstybė", prie rašto Sovietų ambasadai 
buvo pridėtas kitas laiškas,kuriame aiškiai buvo pabrėž
ta,kad toji "svetima valstybė" yra Sovietų Sąjunga.^

Po to apie šnipų gaujos išaiškinimą pranešė Ka
rališkasis Kvotos Komitetas dviejuose laikinuose raportuo
se.

Tačiau pirmą kartą platesnį tuo reikalu pareiš
kimą padarė ^Kanados vyriausybės galva Mcckenzieking š.m. 
novo 18 d. žemuose Rūmuose Ottavoje. Tuo pareiškimu min. 
pirmininkas viešai atskleidė Sovietų penktosios kolonos 
veiklos paslapties dalelę. Jis pažymėjo, 
kad. šnipinėjimas Sovietų Sąjungos naudai sudarė tokią pa
vojingą padėtį Kanadoje,kokios dar tas kraštas iki šiol 
nebuvo pergyvenęs.

Kanados vyriausybė, - pareiškė min.pirmininkaš- 
laikėsi toli siekiančio atsargume,aiškiai žinodama,kokios 
rimtos pasekmės galinčios susidaryti,tą klausimą palie - 
tus. 1545 m.spalių mėn.pradžioje jis slapta nuvyko Londo
nan ir Vašingtonan įspėti min.pirm.Attįee ir prez.Trumaną 
apie išsišakojusios svetimos šnipų gaujos išaiškinimą.Bu
vo nutarta apie tai neskelbti,atsižvelgiant į besiartinan
čią užsienių reikalų ministerių konferenciją Maskvoje. 
Toks ..a skelbimas galėtų neigiamai paveiktiįsusitarimus, 
norimus pasiekti konferencijoje.

Igor Guzienko,Sovietų ambasados Ottavoje šifrann 
tas,no toje buvo pirmasis pranešęs,kad. rusai šnipinėja. lain, 
pirm.pradžioje visai nenorėjęs kištis į šį reikalą. Doku
mentai, kuriuo s Guzienko paėmė iš Sovietų ambasados nedega
mi; spintų,parodė,kad rusai gavo žinių iš asmenų,dabar 
areštuotų už šnipinėjimą. Tarp dokumentų buvo iššifruoti 
ir Maskvos įsakymai,kuriais reikalaujama pateikti slaptų 
planų,duoti žinių apie ginklavimosi padėtį,Kanados kariuo
menės judėjimą ir t.t.

Vienas britų mokslininkas,dirbęs Kanadoje ir ži
nąs atominę paslaptį,nuskrido lėktuvu Londonan,kad "už - 
mėgstu kontaktą su SSRS-gos atstovu".

" Rusai Kanadoj e',1 - pareiškė p.Mackenzieking, -U fak
tiškai sutvėrė savo penktą koloną,be to,rusų agentai užmez
gė kontaktus su valdžios įstaigų valdininkais ir savo in
filtraciją pravedė labai giliai" Vyriausybė negalinti tole
ruoti,kad valdžios įstaigų valdininkai teiktų svetimai 
valstybei jiems pavestas ir slaptas žinias. Min.pirmininkas 
girdėjo,kad Kanada esanti išeities bazė tolimesniam šnipi
nėjimui .Amerikos Jungtinėse Valstybėse.

Savo reveliacijų pabaigoje min.pirm.pažymėjo,kad 
nemanąs nutraukti- diplomatinių santykių su Sovietų Sąjunga, 
kaų rusų saujelės neap skaičiuoti- veiksmai neturės įtakos 
į rusų - kanadiečių santykius ir esąs tikras,kad maršalas
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Stalinas .nždraųūtų tas vi'š‘ąš‘'nclęgp:iiašs praktikas^-Jei apię' 
tai -žinotų.' x‘.* '■

’'.“T". Į'fun'■jaėttr.;:iriašaęlitė’'Į5Uyp už lO.'PCO(kitas pranešii- 
mas .'Uz',25-00'0 ) 'dblerių kdųdiją Į paleistas- J’i’ažangiosida'.ai. 
Darbo Kartijuai Atstovas. 1 Koše į' Jis * buvo jfc^iaotejfte-^- (
užėmęs /savo, . viėtą^kitų at i Į “vų. itąrpę'' iteišsaukdamąs Jokio.

šia . pro'gA Verta p aminė t i,'kad beaiškinant penkto-'” 
._   ’ __ą,išryškė jo ir tos kolonos politiniai-'-' 
BUK. agentūra‘iš Vašingtono paskelbė,kad p.įackėni

protesto. ' i'
. ' Šia ,proga' 

si'os 'kolonosi".veiki? 
tikslai. T; "i. r. .
zieking pranešė ..Amerikos Jungt .Valstybėms apie savo baimę' 
dėl Sovietų Sąjungos politikos. Čia jau ne šnipinėjimas;
p. Mackėnzieking'savo žiniose įrodė,kad sovietų SąjungS-pa- 
aistatė, sau .tikslą. išardyti ir ‘an. Jungt.Valstybių bendra-A 
darbiavimą .su Britų- Tautų Bendruomene .

Nežiūrint gauto,Įsitikinimo,tartum penktosios kolo—- 
nosĮveikla tikrai būtų.’suiįkviduo'ta, š.m.kovo mėn,pabaigoje 
Kanados Ontario provinčijos min.pirm. pulk.George-A-.Drew 
pateikė įstatyminiam plenumui Įrodymus,kad tarp Kanadoš ko
munistų ir Maskvos santykiavimas ir toliau vyksta. Be to, 
jis pažymėjo,kad Sovietų ambasada Kanadoje veda ’priešviiš- 
tybinę propogandą. ' ' .

prie to visa verta pažymėti,kad kiek1'Kanadąs ang
liškoji-. spauda pradžioje laikėsi'rezervuotai,tiek pranoū 1 
ziškojl smarkiai puolė .Kanados vyriausybės .politiką/;’’Mon
treal Matin’’ kaltina vyriausybę ’’lengvapėdiškumu”*' priimant 
vaistybinėh tarnybon teroristus, ekstremistus ir net dažnė-i 
asmenis su aiškiais komunistiniais nusistatymais. —*1’

' ■ J - ' ' - 'OFICIALI BRITAI AKCIJA. ■ : j- ■ ■ .-iį -
Ši afera buvo svarbi ir D.Britanijai,. Tuo, mejtu^ 

kai buvo padaryti Įvairūs oficialūs pareiškimai Kanadoje,* 
AA&erikbs jungt. Valstybės e, š.m. vasario -men. 19 d. Žemųjį^.Rū- 
mų'pbsėdyje' buv.min.pirm.iĮdon paklausė mįn.plrm..AttĮee?,ąr7 
Kanados mih.pirn.informavo ;Į apie'slapto pobūdžio-žjjiių 
prasiskverbimą • į svetimus: In kštus . '‘Taip.,.1'. -. atsakė", min^. ' 
pirmai ttlee, -Į”'bet kadanjl t&s reikalas yrą Kanados, vy.-r^ 
riausybės-.rankose .ir.;ve.dažu kvota,tad,manau,kad yra netiks- 
litt'api'e .tai plačiau kalbėtis. P.o to sekė dar vienas Bden’o' 
klausimas: "Ar nebūtų malonus ... ryšy su paskutiniubaicį-i 
-mis ‘šnipinė-jimo seansaci jomis .... nurodyti- didumą sūmų,kul 
ri-as? I) .Britani-jn išleidžia tarptautiniam, šnipinę jimui?'^..,.. 
Klausimas liko be atsakymo- - .-et . .--.Į' 1-
u. r.a ■ Trijuose, provincijos miestuose Anglijoje* ( vie - 
-iO^-iš' Jų buvo '-B.B.C. priimtuvų centro buveinė) britų kari
niai ir policijos tardymo organai pravedė; kvotas apie evęn- 

•i-tualią šnipų-gaujos veiklą D. Britanijoj e. Tų kvotų .tardymo 
rezultatai nežinomi.' . - .' \.

ę-Ryšy su Kanados aferos išaiškinimu 1946 m.koyo , >. 
-laeiž.aĮ d* Anglijo j e areštuotas Dr.Alon jlunn May,Londono uni— 
yersiteto fizikos profesorius. Jo bylos svarstymas ■Įneša-1,- 
kišk-šviesos penktosios kolonos veikimui nustatyti.

pi š.m.kovo;mėh.L9 d. Vyr.Baudžiamajam Teisme,Įon<lo- 
ng;®ow ^Street, jis.: stojo'•teisiamuoju. “Teisė jas,išklausęs * 1 
Viešą -skal tint© joįkalbą čir -SpecžalvBrąno^^so etinės .policijos 
(Scoutland Yard) viršininko parodymus,įsakė iškelti 5tdudž.

■ ,n .n . u .s;.::..., r, , a ....... .
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bylų'-^Įtlėš Kr.Kay.1 "/ • jT ~ .-' ' :
~ ■ '-Dr,- May-, 54* m';-amž2£UUi, fiziko s.- dėš'ty tojus Koiidbnė - .-'

King’s Collage Universitete, special.’’,iftas atominės ehergi- "■ 
jos' srity j e /pagal 1911" metų" kovai v, iniipinė jimu- įstatymą 
kai txna®as,kad--1945'"m.-nepaminėtą ii-.hq daVęš ^nežinomiems - - 
asmenims žinių,-kūmo S' tiesiogitii-ui '.m■netiesioginiai, gali.--' 
praversti priešu... int-.Hawke/buvd in.'b.kur'orū,o kalt, gynėju 
- adv.Gerald (jardijiert ’ ; ~•; 1 . . ...

prokuroras'-paafškiho,-kad-' Iff'.By dėsto p-ondoho 
Universitete,bet_nuę 1942 m.gegužės iki Į945 m.rugsėjo' -
mėn.priklausė -valdžios s’gda'rytfejai organizacijai,kurį ti
ria atominę energiją. Kr.Kny įstojo į’ vieną tos drganizaci- 
jo*s' skyrių buvusį Cavendish, laboratory Ca'mbrigė. -Kai per- 
soanlo dėt is išvyko į laboratorijas įfontr ėalyje tęsti savo 
darbų, Dr.įlay sutiko vykti draugei KaUadoj-ė jis dirbo-nuo 
194*5 m.-sausio iki i945 nit-ugsejo mėn/, o pankui grįžo Ang
lį j on."- ■<•'• ‘ /'■ '■ -‘k ■ •■ ’--.1 į '_ "

. ..^ Kanadoje Dr.May vaidino didelį vaidmenį, užimdama s ■’ 
atsakingą ir didelio pasi tikėjimo '--vietą. Jis-priklausė 
dviem komi t e tam,kuriem- buvo, prįeinamį- slapti raportai, lie
čiu naujausius uraniaus bandymus,atliekamus D.Britanijoje 
ir Kanadoje.

Nežiūrint ■ankstyvesnių-užginči jimų,Dr .May- pats 
prisipažino 1945 m.suteikęs žinių, liečiančių ato
minę ■‘energi.ją, vienam- asmeniui Kanadoj e,-kurio ' pagardės neno-L 
rįs_ pasakyti i- Br .May’ davė tam asmeniui rašytą ■raportą”ato- 
miniųbandymų* tema ir pavyzdžių vienos medžią ges, laikomo s 
ypatingai Svarbia 'ir slapta, Kaltintojas pabrėžė,kad kal
tinamasisi'gerai' žinojo;' jam re-ikštp-įĮ&S'itikėjimo reikalą ir ■ 
nežinomam' a.'sKieniūį duotų infotmadjų - svarbą, -Be 'to, prieš 
už ipK; 4^ .t6 T ą, tur ėjęs :paė ir a šy td, pa' si ža dė j imą, ka d s a-
vd^ą.ndyjiių rezultatus • laikysiąs -paslapty jei-Šas "pasižadėji
mas :lietėįjo darbus tiek žhgli jo j'e', tiėk-Kanado jė. Į-r “ 

’^r’ ' 'Žangiau smu3.kmėnų bylon ■ įhėeė komandorinai-'-Eurtį 
prįeŠ' ’-tai -Žiiip pulk 11 ėi'tn.priskirtas: prie ‘Karo Kiiiišteri- - 
jdsi Jin- kelis kartūs tardė Drilžy 1 Tš komandoriaus'Bnrt’o 
parodymų aįskėja jlęa-d- -pblici ja Kr d£ay-’, grįžus jam į'Ipndohą, 
sekė’’pėnkias 'dienas.' Jis tur'ejrv kažkokį- sū t ar tą-pasimatymu 
su-nežinomu asmeniu netoli British. Museum,bet Ą 'tą pasima- . 
tymą nenuėjo;-KroM-ay pareiškė,kad grįžęs Anglį j’on,nėrė jęs 
nusikratyti tuo visu reikalu., Jis norėjo būti' paleistas 
už kauciją,tačiau policija-pasipriešino. Jis. negalįs būti 1 
paleistas,nes turįs slaptų žinių; iv? .. if £

• vyriausias britų prokuroras sir-Sattley Schawcross 
pareiškė,kad jei ta informacija pakliuvo į Mokslininkų ran
kas, tai ji, ne žinanti eras atominės Kombos paslėpti ė s-j gali žy- 
miži' sutrumpinti jų 'bandymus’-■ ■• ?...■ ? ■ •-r—. ■<.

K 'tDrKįay tarė jo "žinių apie nadj'a'usiūs atominių bandy- 
hų'..re^ųlta‘tnis 'D »Bf i tani j oje ir Kanadoje,©'iš .dalies irėni.- 
jūngt^Valstybėse i"'pareiškė Sciiawcross. Kanadon jis išvyko - 
E'ū-slapta misija^'’Nebuvo .jokių įtarimų,-kad Mąy"Išduos turi-*- 
tins ži'ėiaa'nepageidaujamiems asmenims. Grįžusį į Britaniją, 
pakvietę ,jį .vienus Britų žvalgybos kotininkaši" Tūdmėt-May : - 
pareiškė,kad jis nieko nežino' apie slaptų* žinių išdavimą.

'. 5 To lime..sniuose parodymuos e May prisipažino, kad prieš' 
metus'kreipinį. į jį vienas asmuo'Kontrealyje. "Tas asmuo da
vė man truputį dolerių, jau neatsimenu,kiek ir bonkų whisky. 
K:K':į’ ■•'r-• - k'n. u. h

ii • n • n • ii • it « it ; ii • n • u « t: • n • ti . i» • i: « ti • n <. n • n . t: . h « h . n. n • i: • t» • H • n . i; • t: • ti • •• •••♦•••< • ■ e « • o « • • • ••••• ••

67



+: + : +.:3’: + :+: + :... 5-7 +:+: + ; + : + ;+: +s+:+.: + :4-.:+.^+:+ -

Prieš savo norą sutikau iš.ildyti jo raikai r.yipnfl. Sutikau 
tik manydamas,kad tas prisidės prie žmonijos, saugumo. Ne 
dėl pelno tai padariau,'i '■ - . .. ‘ ‘ į... ?' , ,' / Z , ..; r

prof .May stengėsi įrodyti,kad’ suteikė tik bendro 
pobūdžio žinių apie atominę energiją' ir kad daugelis tų ži
nių jau paskelbta. Tačiau prokuroras ghawoross purei škė,^^’.-., 
kad .via dėlto ne viskas buvo paskelbta.

Gynėjas Gardiner norėjo žinoti,apie kokį priešą 
kalbama ir pridūrė,kad tuo metu Rusija buvo puikus sąjungi
ninkas.

-Teisėjas McKenna paaiškino advokatui,kad kovai 
prieš šnipinėjimą įstatymas nukreiptas prieš kiekvieną "po- - 
tenciąlų priešą",o kaltintojas dar pridūrė,kad nieks iš vi
so nekalbėjo apie Rusiją. Teismas faktiškai rūpinasi vien 
tik Dr.ĮSay paslapties nelaikymu. ,

. Į.n; Profesoriaus gynė jas, adv. Gerald Gar diner, pasakei 
“May man pasakė,kad asmuo,kuriam jis suteikė žinias,buvo rusas11.

Teismas nuteisė Dr.May 10 metų'sunkiųjų darbų.
~ ( Pabaiga sekančiame numeryje)

•' •. - - • ----- ... 7 v . .
. SUKTAS SOVIETŲ B’xKEVTukS PARŪŽIAUS KOITEERENOIJOJĖ^' ' 

į Paryžiaus Konferenciją SSSR delegacijos sudėtyje atvyko 
ir.Pabaltijo valstybių užs.reik.tarybiniai ministerial. 
Jau San.Pranciško Konferencijoje SSSR reikalavo tas ręs-, 
publikas priimti į UNO. Tuo būdu būtų buvusi mandagin for
ma pripažinta Pabaltijo aneksija ir SSSR būtų laimėjusi- 
dar 3 nuo jos priklausomus balsus. Tačiau tie SSSR planai y 
tuomet nepasisekė.BabartirJ u žygiu SSSR siekia panašių „2 
tikslų,be triukšmo,bandydama aplinkiniais keliais privers- ' 
ti pasaulį skaitytis su įvykusiu Pabaltijo aneksavįmo,fakĮ‘I 
tu. Vakarų valstybių spauda tuojau pastebėjo ir tinkamai..^ 
suprato šį sovietų manevrą* "Exchange" -agentūraprahėse, 
jog tarybinių Lietuvos,Latvijos ir Estijos užs.reik.min.j. , 
atvykimas diplomatiniuose sluoksniuose sukėlęs didėlįTsusi
domėjimą ir net apstulbimą. Tų trijų "ministerių" atvyki
mas pastatysiąs Paryžiaus Konferenciją prieš problemą - ’į 3 
pripažinti Baltijos valstybių prijungimą_prie SSSR,arYją. 
Jeigu tar.Baltijos kraštų ministeriams busianti pripažink k 
ta teisė.ministeriais dalyvauti konferencijoje#tai,tūd 
pačiu būsianti pripažinta ir tų kraštų aneksija, d ’UJęw -‘ . 
York Herald Tribune" pranešė,kad Byrnes atsisakęs komėnk . ' 

tuoti tarybų Lietuvos,Latvijos ir Estijos ministerių pasi
rodymą Paryžiuje ir .pareiškęs,laikysiąs nutarimo,kad Pa-. ; 

ryžiaus Konferencijoje dalyvautų tik 21 valstybė.
Po poros dienų G.Eidailt,kaip konferencijos pirmininkas 

paskelbė,jog mandatų komisija patikrinusi įgaliojimus ir’vi
sų b e v i e n o s radusi tvarkoje. Kas įa "viena',’ Bidąult 
nepranešė,bet "l’aube" spėja,kad tai esanti Soy.Sąjunga,at-;' 

siuntusi.į Paryžių'3 vyrus,pavadintus Balti jos kraštų užslėk j 
nių reikalų ministeriais. Anot’ "L’aube" JAV ’pašįpriėšįnuš^os 
tų 3 mandatų pripažinimui. ■ ... "■ '

xįtrodQ,į? sovietų/marionečių" .trįukag.ynepasimYp
seįėr. t. .n '•7 Eltos Informacijos,Nr.15 /
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ei'-.’ . • . BAX.Atf ERICA NA Iii PAR SOVIETICA. ' ■ ;
"Eosaalio. likitias greičiau, išsispręs New Yoekre>negu Pa

ryžiuje" - pareiškė p,Baruoh»cs,trijų is eilės prezidentų pox 
tarėjas,pateikdamas Jungtinių Tautų Organizacijos specialiai 
komisijai anerikiečių atominei energijai kontroliuoti planų. 
Tų planų galina-apibūdinti vienu sakiniu* Anerika pasirengusi 
atskleisti atominės energijos gamybos paslaptį,jei gaus abso
liutinį užtikrinimų,kad nieks Įeitas jos nepanaudos prieš jų 
pačių. Iš vienos pusės,tuo tikslu ji siekia e^ektyvinės tarp
tautinės kontrolės visoms atominėms žaliavoms bei pačios ener
gijos gamybai,iš kitos pusės - reikalauja panaikinti "veto" 
teisę,galinčių, sutrukdyti tiek pačių kontrolę,tiek nubaū'dinų 
kaltųjų už. taikos grioviau. Šiomis sąlygomis Anerika pasiruo
šusi sunaikinti iki šiol paganintaa atomines- bombas.-’ " ■

1 Sovietų sųjunga_turinti savo planų apsaugoti pasaulį nuo 
atominio karo;. Ji siūlo atominį ginklų palikti už įstatyno ri
bų,O Už tai reikalauja sunaikinti.Amerikos pagadintas atonines 
bonbas per. tris mėnesius ir paskelbti jų gamybos paslaptis.- \ 
"Tačiau "jokiomis sųlygonis’/ - pareiškė p.Gronyko, - "nesUtiki- 
sine. panaikinti "veto" teisės". Ir šį Sovietų .Sąjungos pasiū
lymų. galina apibūdinti vienu sakiniu* pįrniausia -turite sunai
kinti visas pagamintas bonbas ir paskelbti jos paslaptį,o ta
da neš' jau užtikriUsin juris amžinų taikų.-'Sovietų pasiulynas: 
idealiai aiškus. ' • iii.

Pagal sovietų koncepcijų .pasaulis gali pasirinkti vienų 
iš dviejų; Pax Americana arba pax Sovietica,tačiau apeinama 
bendradarbiavimu pagrįsta taika. Suprantama,kad kiekvienas 
partnerių .turi teisę galvoti,kad jo talka geresnė ir užtikrins 
žnohi jai iikrų lai nę. Tačiau pasaulis žino,kad Anerika. jau ■ 
dabar turintį atoninę bonbų ir jei norėtų,galėtų prinešti pa
sauliui savo tvarkų,bet ji šito nedaranti. Tuo tarpu pasaulis 
labai, bijo tos tvarkos,kurių gali jan Sovietų.Sųjunga prinešti, 
kai turės stoninę bonbų. • / --

. Ameriko s i ir SovATųjungos pažiūrų skirtumų galų gale galina
lengviau i.subendrinti,stebint faktinos padėties skirtumų. J..ųjg.gt, 
Anerikps .Valstybės,baisios paslapties savininkas gali sau leis
ti dar kartų išbandyti,kiek Sov.Sujungs linkusi bendradsrbiauti 
tarptautinėje;plotmėje. Sovietai,neturį atominės bombos,galėtų 
padėtį išlyginti- priimdami anerikiečių pla^ų,t»y..tų baiąų gink
lų išnušti iš Amerikos ranku,išsižadėdama pati jo ateityje., ; 
Ahipjų valstybių interesai siane taške- galėtų sutapai. Tačiau 
sovietai yra įsitikinę,kad-netolimoje.ateityje ir jie turėsiu 
atominę :-bombų<,-Dėl to. taip sunku,-jei ir iš viso galina,suderinė
ti .tų dviejų valstybių interesus..- ••

p.,Kolotovas. yra taip pat pasakęs,kad sovietai .neužilgo tu
rėsiu atominę: energijų ir"dar kitų įvairių dalykų"» Šių prana
šystę Stalinas, patvirtino prįdųrdanasr "neabejoju,kad jei -su
teiksime mūsų nokslininkans reiklumu pagalbų, jie ne tik. kacį-pa- 
sieks už si jenią mokslo Įygįyhet. greitu laiku ir -.pralenks jį." 
Tai ne tuščias pasigyrimas. Jau daug netų kai Sovietų moksli-

II « II r If a II • II n « H • ir • H • n • H • N • n • n • |l • n • H • n . II | t! • tt • tl , H • lt • tr 2 H • H • U • tt | lt | II ■ 
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"ninkai daro bandymus atono suskaldymo srityje® prieš 
šį karą jų eksperimentu buvo U a h t ajEoni r' -publikoje, • 
kur anksčiau gamino " sunkųjį vandenį"® Naujas penkmečio 
planas numato studijoms ir atominės energijos gamybai apie 
50 »000 <>000 oOO.O rublių® Darbų visumai vadovauti pavesta, "so
vietinio ginklo kūrėjui" gan®p®l/paršinovui?dabartiniam ma
šinų statybos'ministoriui® Jo žinioj yra visos žaliavos di
džiojoje imperijoje,praktiškai neaprėžta "lagiernikų" dar
bo joga ir visa Sov,Sąjungos mašinų pramonė® Tos pramonės 
fabrikai Joškar Ola srityje-ir galingas koncernas "Ural - 
Mašza.vod" dabar dirba išimtinai naujai atominei pramonei® 
Šiose sąlygose Sovietų Sąjungos vyriausybė turi pagrindo 
tikėtis,kad artimiausių dviejų metų bėgyje ji taip' pat bus'. ’ 
atominės energijos gamintoja®.

"Žmonija dabar esanti ypatingame savo istorijos momen
te^ Ji- galinti pasiekti pastovi ą t a ik ą tai
kingu keliu® Tai bus - Pax Americana. Betgalimy
bės ir atsakomybė praeina" - rašo Dorothy Thomson, - "Ne - 
trukus jos praeis ir negrįš nei mums,nei kitai kuriai, yals- 
tybei. Joks.kraštas nepasieks to,ką mes šiandien tarime,t® 
y .sprendžiamo ginklo monopolį., nebent apokalipsinio .karo 
.kaina..." Po dviejų-trijų metų žmonija vėl' galės pasiekti'/;'', 
pas t o v i ą talk ą, b e t j a u n-o . '.t a i k i n-..

. g ų - k.e-1 i u® Tai -būsianti Pax Americana .'arba Pax SoVie- ) i 
ticą. Tad dabar -New York1 e sprendžiasi,kuriuo iš tų.kelių' '/ 
riedės istorija-.- -( "Try bund"/ kr/5,1946 m®rugpiūtis)1, V.Vii- '' 
niečio vertimas® ' *' " .5

"/...ė: -■'7 SITWA" - 1946 M... - III Mėtai. ‘7 ' ;>i.
II-ojo lenkų korpuso § Vilniaus pėstininkų brigą da'Z'taw 

lijoje neseniai išleido .trečiąjį 1946 n.metraštį' "Sitwa"'^’. 
( I-asis išleistas 1944 ri®,II-asis 1945 n.)* Metraštis di-i 

'delio formato ir nemažos apimties® Atspaustas gerame kreidi- 
. niame popieriųje,puikiai iliustruotas, sudaro nepaprastai — 

• gražaus,liuksusinio leidi nio‘, sakyčiau,albumo vaizdą® Dide
lė jo dalis skiriama paminėti brigados kovoms,jų -tarpe ir ko
voms prie Monte Casino® Nepaskutinę, vietą užima ir mums lie- 

- ..tuviams įdomūs skyriai: Vilnius .Intermariumas-,Esti ja,Latvi--* . 
jawLietuva,Bąltgudija® Plačiausias skyrius vilniui ir Lietu- 

':vaį.- ■ '■• - • ■■ . ■ .. ■. r-. v-n k
■’ Vilniaus skyrius iliustruotas gražiais Vilniaus vaiz m* 

daisjfjų tarpe puikia Vilniaus Aušros Vartų šv®Panelės Mari-- 
jos repodrūkei ja« .

Lietuvai skirtas skyrius pradedamas -Putino ,eilėrnščiur 
išverstu lenkų kalbon ir BoVasario straipsniu® -Skyriu-je iš-' 
"Iš Lietuvos, poezijos" -įdėti Miškinio,Gkabeikos;Borutos, * /' . 
Brazdžionio,Kosau-*.leksandr±škid eilėraščiai,versti A'damo- 
wicz’iaus. Be -to, įdėtos puikios McKoČiulionies paveikslų 

"Raitelis" ih "Piramidės" paveikslų reprodukcijos,keliolika 
savo’ grožiu_rinktinių Lietuvos vaizdų ir fotografijų,Vaįz-ą .' 

■ ■ duo j ančių mūsų tautinių’drabužiu.meną®- --tie J? 1- 
/ . . Metraštis tikrai vertas dėhoslo ir ir platesnio paminė- 
jino, . .... ; ... . '. •• - .er-1
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U.N.IUR.A., ir PABALTIEČIAI,
ponui -'Llanchester Guardian” Redaktoriui0 Ponerar. ga

liu aš papildyti ir pabrėžti pdlarold Ingham laiško min - 
tis,kurios pasirodė jūsų laikraštyje birželio 4- dieną 
apie pabaltrečius i.Š.vietintus asmenis,esančius britų zo
ne je» -

Neseniai aplankiau vieną baltų stovykią(nė tą pačią, 
apie kurią kalba pdlarold Ingham)* šie žmonės,pergyvenę 
didžiausias asnęnincs nelaimes,skriaudasfapiplėšti ir il
gą laiko, ./priverstinai gyvenę labai sunkiose fizinė
se sąlygose,dar ir dabar prieš akis tebeturi juodą ir ne
tikrą ateitį* non atrodo stebuklinga,kaip jie,pergyvenę 
tokius sunkius fizinius ir dvasinius sukrėtimus,išlaikė 
(kokią, jie tikrai turėjo) savo moralę ir savigarbą* Nedi
deles savo bendruomenes jie valdo patys,ir dar kaip pui
kiais, Jų barakai skrupulingai švariai užlaikomi,jų vaikai 
tvarkingi ir gerai išauklėti, Jie turi savo mokyklas ir 
puikius mišrius chorus* Jie tikrai yra inteligentiški ir 
malonūs žmonės. —

Liono vieno nuomonė ir įspūdis,likęs atsitiktinai ap
silankius vienoje stovykla j e,būtų nedidelės vertės* Bet 
aš taip pat kalbėjau su daugybe UNRRA’os ir karinės vai. - 
džios pareigūnų, jie visi buvo vieno ir to paties nusista
tymo,kurį susidarė ilgus mėnesius bendraudami ir dirbdami 
su baltais. Be to,jie pastebėjo,kad tai,ką aš mačiau anoje 
stovyklaj e,yra tipiška visoms pabaltiečių stovykioms (Ing
ių, zonoje yra 85*000 pabaltiečių)ir kad šie žmonės esą di
delės savigar bos?stiprūs,nagingi,pramoningi ir sugebą vi
sur bei prie įvairių gyvenimo sąlygų lengvai prisitaikyti.

Be to,pone,jei šitie vyrai ir moterys,kurie turi to
kią atestaciją,visi ligi vieno noriau pasilieka gyventi 
šituose barakuosefnegu grįžti į šiuo metu Pabaltyjy susi
dariusias gyvenimo sąlygas.kurias jie geriau už mus pažįs
ta, tad kokią teisę turi kai kurie,šių sąlygų nepažindami, 
mus tikinti,kad anie klystų*

Aš pritariu p.Harold Ingham,kad didesnė jų dalis būtų 
idealūs emigrantai dominijoms,kurios dar gali plėsti savo . 
ekspansiją. Juk ir Amerikos jungtinių Valstybių progresą 
praėjusio šimtmečio antroje pusėje pagreitino tik laisvai 
atvykę iš Europos emigrantai. Aš esu įsitikinęs,kad domi
ni ja,kuri dalnr priimtų didesnį kiekį rinktinių pabaltie
čių savanorių,ne tik išgelbėtų šių žmonių gyvenimą iš žiau 
raus likimo, bet investuotų kapitalą, kuri s pats greitu lai’- 
ku keleriopai apsimokėtų.(Pas*) Arthur Salter. Žemieji Rū- 
nai,1946.VI.4» /A .Daukanto vertimas/

Red.pastaba:Gaila,p.Harold Ingham laiško mums ligi 
Šiol nepasisekė gautis

POPIEŽIAUS AUKA LIETUVIAMS.
Popiežius Pijus XII š.,m.birže" ’ c mėn0nuo karo nuken- 

tėjuslėms lietuviams paaukojo 54*800 šveicarų frankų, Tai 
jau kelinta popiežiaus auka šiam reikalui.

!l . t! . tl , ii a Tl 4 , i? . I! , !? . 11 . !i - ii ii • ii „ 'ii u t! . f? * it * fl . U * U . tt . P . H . lt . !f . H ♦ II •
• 4 • • * « S 4 4 4 •• V 1 o , • • • ••♦ • • • » • • •

71



T U Ii I N. Y.S

K.Ūahtvydas’ . . . .. - KUR ESAME' - KUR -EINAME 1 pusi.
Kazys Inčiūra ... - TĖVIŠKĖ (eilėraštis) k...... 6 " 
Mykolas Biržiška - LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI AMŽIŲ

’ ' • < ■> ■ BĖGYJE •»•*»..............v............... 7 " _
Adolfas Daukantas - DUMBRIO MIRTIS (Iš apysakos "Kume

čiai) ............. 21 "
Medardas Bavarskns- POŽEMIAI (eilėraštis) ............ 28 " 
Albinas Bivainis - ILGESYS (eilėraštis) ..........  28
A.Jovaras ....... - GRAUDI ISTORIJA 29,
Aleksas Rudžius - PRANAŠO IEŠKOJILUS (eilėraštis) .. 39 ;“'

ČIA TAIP PAT SUŽYDI (eilėraštis).. 39 "
V.K.Mačiulaitis - DUJŲ TURBINIAI LĖKTUVAI ......»... 40 ’>n 
J. Mockevičius .. - PIRMOSIOS ŽMOGAUS GYVENIMO DIENOS 42 "
S.Alsietis ....... - KĄ IR KAIP GERIA ŽMONĖS ................. 45 "
E.S.Švyturys .... - NACIAI KLAIPĖDOS KRAŠTE .......... 51 ' "
Paul vinte ton'., - RUSIJA .ŠUTANTI RIBŲ (Išvertė A. ”

Masionis) ..........................  56 "
V .Vilnietis ...... TARPTAUTINĖ- ATOMINIO ŠNIPINĖJIMO

Ar-.' -AFERA-KANADOJE (Spaudos ir radijo
- žinių montažas) .................. 60. " * 

.....V.................. - IŠ-PASAULIO ..................................................68 "
1, Pax J.mericana ir Pax Sovie.tica- ;•
2. "Sitwa",194'6 n..III metai.
5. UNRRA ir pabaltiečiai.

IH-ojo "VAGŲ NUMERIO TURINYS: J.P. - Auka Jaunajai Lietuvai;
a,—K.GILANDIS - Darius ir Girėnas skrenda, P.ČEPĖNAS:A 

I-o jo Pasaulinio Karo priežastys, Dr.AiRUKŠA - VERGI-
• Ii jaus Enejidė, A.Rudžius - BALADĖ(eil.)xV.RAMONAS'-

■ Ir vėl ta Magdutė(iš - rom. "Kryžiai") ,M-.MAZĖĮKA,,~ Tu(ei- 
s.-leėr.), i .DAUKANTAS - Paskutinis laimikis, Harry Khr- 

per - ASTRONAUTŲ ^MŽIUS(A .R.vertinas) .Robert JoksOii - 
-■.r .-KARO NUSIKALTIMAI (Vert ė J .P.).,S.Alsietis - • RACtONALI- 

zacija, Gen.j.F.C.Fuller - RK\LYBĖS (Masionio vertinas)
,1-V.Vilnietis - ATOMINIO ŠNIPINĖJIMO AFERA ,TREMTINIŲ 

problema JTO SVARSTYMŲ IR NUTARIMŲ ŠVIESOJE. '

Leidžia ir redaguoja^ Redakcinė Kolegija.
Iliuptravc .ir į matricas pervedė j RADVILAS Kęs tutis ir GIL/F' Tr

Ė ‘ . • Kazys, prof,M.Biržiškos šaržų braižė KAUNAS
'* ' ” : "■ : Gedeminas, '

Perrašė ir atspausdino; GĖDŽIUS Pranas ir BULKĖ Petras,
ĮĖ\IJL;: RM.Ųj- (I-ojo Nr.kaina - rm.4,- II ir III - IiM.5,-)
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