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Daugelis tautų per metus švenčia ne vienų Tautob' 
šventu. Taip ir mūsų tauta švenčia Vasario Šešioliktųjų 
.dienų - Lietuvos Nepriklausomybės šventę arba Lietuvos 
valstybės atkūrimo šventę ir Rugsėjo Aštuntosios dienos 
šventę. Rugsėjo Aštuntos dienos šventę švenčiamo nuo 1950 
metų ir siejame su 1450 metų įvykiais - Vytauto Didžiojo 
sumanymu vainikuotis Lietuvos karaliaus vainiku. Ne visa 
lietuvių tauta gali laisvai šių šventę švęsti. Tautos dau
gumas, nors ir būdamas savo krašte, dėl negirdėto pries - 
paudos žiaurumu, negali nė užsiminti apie šios šventės 
šventimų. Gal tik kiekvienas paskirai, mintimis prisiminęs 
nepriklausomo gyvenimo laikotarpį ir šios šventės minėjimo 
būdų bei jos paskirtį, įgaus dar daugiau pasiryžimo bei iš
tvermės grumtis su priešu ir kovoti dėl tų siekimų, kurie 
buvo reiškiami per šios šventės iškilmingus ir visiems bran
gius minėjimus.

Čia pirmiausia noriu pažvelgti kokias šventes yra 
pasirinkusios švęsti kitos tautos ir su kuriais įvykiais 
jos yra susietos.

Visų mūsų tremtinių akys ir viltys yra nukreiptos 
i Jungtines Amerikos Valstybes. Ten yra įsikūrę daug mūsų 
tautiečių, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių apleido senų-, 
jų savo tėvynę, iš ten dažnai laukiame ne tik visokeriopos, 
pagalbos,bet ir teisingumo, sprendžiant painiuosius pašau - 
lio įvykius.

J.A.V-bės švenčia savo Nepriklausomybės šventę,pa
skelbtų 1776 m. liepos 4 dienų. Toji Nepriklausomybės Dek- . 
laracija yra padariusi nepaprastai gilaus įspūdžio visam pa
sauliui savo naujoviška dvasia. J.A.V-bių Nepriklausomybės, 
paskelbimo deklaracijoje naujai nuskambėjo tokie žodžiai: 
’’Visi žmonės turi lygias ir nepažeidžiamas teises gyvenimui, 
laisvei ir laimei." Šios deklaracijos dvasia praskriejo ir 
vandenynų, stiprindama bebręstantį naujoms idėjoms pasireikš
ti kraštų - Prancūziją, Didžiosios revoliucijos metu paskleis' 
tieji laisvės, lygybės ir brolybės šūkiai turėjo įtakos ne
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tik Europos valstybėms, bet ir visam pasauliui,Todėl Prancū
zija pasirinko švęsti Bastilijos paėmimo dieną - Liepos 19 
dieną. Bastilijos tvirtovė ne tik prancūzuose yra visokerio
pos priespaudos simbolis, bet ir nukeltine prasme visų pla - Blausiai vartojama priespaudai, laisvių suvaržymui pažymėti* 

Kiekviena tauta tautinės šventės pasirinkimo diena vi
sam pasauliui daug pasako dėl jos siekimų bei idealų. Pavyz - 
džiui, kaizerinė Vokietija šventė rugsėjo 2 dieną ir sausio 
18 dieną. Ką gi tos pasirinktosios dienos bylojo vokiečių tau
tai ir pasauliui ? 0 gi rugsėjo. 2 diena buvo per prūsų - Pran
cūzų karą Prancūzijos tvirtovės Sedano kapituliacijos diena, 
kada į vokiečių nelaisvę pateko Prancūzijos imperatorius Na
poleonas III. gausio 18 d, Vokietija buvo paskelbta imperi
ja. Šis paskelbimas įvyko Versalyje Veidrodžių salėje, atplė
šus iš Prancūzijos Alzasą ir Lotaringiją po 1870 1871 m,
karo.

Čia suminėtos trijų didžiųjų valstybių tautinės šven - 
tės parodo tautų pasirinktąjį idealą,kurį skiepija ateinan - 
čioms kartoms siekti ir praeityje atsiektus laimėjimus puose
lėti bei išlaikyti.

Dabar iškyla klausimas,kuriais sumetimais lietuvių 
tauta pasirinko švęsti rugsėjo 8 dieną - Vytauto vainikavi - 
mo dieną - tautos švente. Griežtai galima pasakyti, jog ta - 
tai buvo padaryta ne monarchistiniais sumetimais, nes Vytau
to vainikavimas dėl jo mirties ir neįvyko. Jei čia būtų bu - 
vę monarchistiniai sumetimai, tai lietuvių tauta tautos šven
tei galėjo pasirinkti karaliaus Mindaugo vainikavimo dieną.

Kiekviena generacija palieka kitoms savo patyrimus bei 
laimėjimus,kuriuos būsimos kartos nori išlaikyti.

Kokį gi ypatingą palikimą Vytautinė Lietuva paliko mū
sų laikams, jog atsikūrusi nepriklausoma Lietuva rado reikalo 
tatai net tautos švente atžymėti, kad tuo būdu tautoje kuo 
plačiausiai paskleisti ano laiko įsidėmėtinus ątsiekimus.’

Ligi Vytauto laikų Lietuva buvo paskirų valstybėlių 
junginys. Didžiuoju buvo laikomas tasai kunigaikštis,kuris 
valdė Vilniaus miestą ir jo sritį, kadangi Vilnius buvo lai
komas valstybės centru. Sritinių kunigaikščių priklausomumas 
buvo ha didelis. Vytautas Didysis pirmasis užsibrėžė panai - 
kinti sritines kunigaikštijas,ko jis ir buvo atsiekęs. Tiesa, 
pasitaikydavo, jog ir jo valdymo metu sritiniai kunigaikščiai 
palikdavo ir toliau valdyti savo kunigaikštijas,bet jų vald - 
džios charakteris Vytauto metu buvo visiškai kitoks,negu anks
čiau. Taigi, matome, jog Vytautas valstybės teritoriją sujun
gė į vieną politinį vienetą ir palaidą patrimenialinę valsty
bę perorganizavo į centralizuotą teisinę valstybę, šitame vals
tybės perorganizavimo darbe ir glūdi vienas iš didžiausių Vy
tauto Didžiojo nuopelnų. Kiekvienas valdovas kuris įvykdo vals
tybės sujungimą, ar tai senovės Egipte - Menes, ar Babilonijo
je - Hamurąpi, istorijos už tuos nuopelnus būva atitinkamai 
minimas ir pagerbiamas,nes tokie valdovai,lyg atspėdami tau - 
tos troškimą,visiems laikams palieka testamentą išsaugoti vals
tybės nepriklausomumą..

Anuomet Lietuvos valstybės gyvenimo nenormavo tautinė 
politika,bot dinastiniai interesai,kadangi anais laikais tau
tos, sąvoka dabartine prasme dar neegzistavo*

Do Krėvos unijos Jogaila galvojo valdytirno tik Lenki
ją, bet ir Lietuvą, tačiau Vytautas -tam buvo priešingas ir ieš-
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ko jo< būdų sugrąžinti Lietuvai savaranki škuną. Kadangi Vytau
to norai ’sutampa su mūsų dabartinėmis tautinėmis aa-
piracijomis, todėl aukščiau suminėtieji jo valstybės jungimo 
veiksiaai ypač turi būti išryškinami visoms lietuvių tautos 
kartoms.

1382 m. Vytautas ,pabėgdamas iš Krėvos pilie® pas kry- 
žuočius, buvo visa ko netekęs ir jam palike tik viena viltis 
svetimųjų pagalba atgauti savo tėvų palikimą. Jei Kęstučiui 
gyvam esunt,kryžuočių ordinas,norėdamas lietuvių jėgas suskal
dyti, buvo sudaręs su Jogaila sutartį nepulti jo valčių,, tai vė
liau kryžuočiai maloniai pakeitė partnerį ir galvojo ą.aslnau- 
doti Vytautu ir įsigyti jiems ypatingai reikal-ingus.’Žemaiti
jos. plotus,kurie įgalintų sausuma susijungti abiejoris kryžuo- 
čių šakoms į vieną valstybę. Dėl šios kryžuočių ordino poli - 
tikos Handbuch. d, deutsch. Guschichte rašo; " Ne ordinas lai
mėjo, pakeitęs partijų politiką, bet Vytautas* Jis atskyrė or
diną nuo Jogailos, Vytautas darė tik taktišką man ’ evrą,.bet ne- 

' suteikė ordinui pastovios taikos." " ' •;
Atsimetęs nuo kryžuočių ordino, Vytautas no tik nenu

traukė su juo kovos, bet priešingai kovojo sustiprintu būdu, 
vartodamas ir moderniškus kovos metodus, k. a. užsienyje pro
pagandą ir diplomatiją, žinodamas ordino politikos .tikslus su
jungti prūsiškuosius kryžuočius su livoniška dalini, jis su - 
manė ne tik sutrukdyti šių tikslų įvykdymą, bet visišką! at - 
remti germanišką plitimą į rytus,nes jau ir tada ordinas buvo 
ganėtinai užėmęs lietuvių ir slavų gyvenamų žemių. (1943. rn.lie— 
po s mėnesį Rosenberg pasidžiaugė, jog germanų tūkstantmetinės 
svajonės per šį karą tapo įvykdytos). Todėl abu lietuviai val
dovai Vytautas ir Jogaila parengė kryžuočians Tannenbergą - 
Žalgirio kautynęs, po kurių ilgiems amžiams-buvo sutramdytas 
germanų smelkimasis į rytus. Nors 1945 n. liepos nūn.. 15 d. 
transliuo jant iš Krokuvos Tannenbergo kautynių mino j irią, kaip 
rusai, taip ir lenkai kėlė tai kaip slavų laimėjimą prieš ger
manus, visiškai nutylėdami lietuvių vaidmenį tuose įvykiuose. 
Tačiau šį istorinių faktų klastojimą galima paaiškinti Voltai
re posakiu: " Kur nėra .laisvės, ten nėra ir objektyvios isto
rijos" .

Germanų veržimosi į rytus sutramdymas taip pat yra 
įsidėmėtinas dabartinėms kartoms. Ordinui nusilpus, ne tik 
buvo atgauti Žemaičiai,pradžioje,-po 1411 m. Torno taikos - 
Vytautui lygi gyvos galvos, bet po 1422 m. Kelno taikos Že
maičiai buvo atgauti visiems laikams, bet užtat teko atsise
gti Klaipėdos krašto. Tačiau ir tada Vytautas nebuvo paten - 
'kintas vakarų sienomis ir turėjo užsibrėžęs tikslą jas korė - 
guoti, 1413 m. per derybas dėl belaisvių Salyne Vytautas pa - 
reiškęs: "Prūsai yra taip pat mano tėvų palikimas, mano pro - 
tėvių žemė ir aš reikalausiu ligi pat Osos" (Gr.Valančius - 
Lietuva ir Karaliaučiaus kraštas,psl. 90). Arba vėl,kryžuo
čių pranešinu bajoras Nigaila ordino maršalkos akyvaizdoje. 
reiškęs, kad kunigaikštis (suprask Vytautas) dabar traukiąs 
į Ragainę,paskui į Karaliaučių,nes tos žemės kitados priklau
siusios Lietuvai,

Nors lietuvių ekspansija į rytus pareikalavo iš Lie
tuvos daug jėgų, bet reikia pripažinti,kad rytuose taip pat 
buvo rasta atrama kovai su germaniškuoju pasauliu ir totoriais,

Per tautos šventęfkuri siejasi su Vytauto Didžiojo as- 
.menini, nepakaktų suminėti moderniosios valstybės įkūrimą ir
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germanų veržimosi į rytus s u tramdymą Čia dar tenka vieną
. įsidėmėtiną dalyką pabrėžti, būtent Lietuvos likimo 

pasukiną į Vakarą Europą. Tuo rietu jau visos kaimyninės 
tautos buvo priėjusios krikščionių tikėjimą. Tik viena Lie
tuva dar tebuvo pagoniška. Vytautui ir Jogailai sutikus 
krikštą priimti, buvo no tik iš kryžuočių ordino išmuštas 
ginklas prieš Lietuvą, bot. Lietuva,priimdama krikštą iš len
ką, t,y. iš Vakarą, dar labiau pakrypo į Vakarus,nes ano me
to lenką kultūra nebuvo nacionalistinė,bet lotyniškai vaka
rietiška. Taigi, jau Vytauto motu Lietuva aiškiai pasuko į 
Vakarą pusę ir, nepaisant jokią politinių sukrėtimų, to sa
vo nusistatymo griežtai laikėsi ir laikosi.

Vytautas išugdė valstybės savarankiškumo gerbimą,ku
rą,lyg paveldimai, toliau saugojo kunigaikščiai Švitrigaila, 
Žiginantas,o vėliau,nors ir patckclcnkų kulturinėn įtakon , 
Lietuvos bajorai. Dabartiniu gi matu.visa lietuvių tauta s to* 
ja kovon dėl savo valstybės savarankiškumo.

Įvedęs Lietuvą į Vakarą Europos valstybių tarpą ir 
sėkmingai gynęs valstybės sienas nuo priešo kėslų, Vytautas 
Didysis ne tik pats išgarsėjo, bet ir tėvynę išgarsimo* Jį 
išgarsino ne tik karo žygiai, laimėtosios kautynės, kainyni- 

"nių valstybių jo galios pripažinimas, bet ypač jo kaip vals- 
"tybininko nuopelnai,kuris savo karjerą pradėjo Jogailos vie
tininku, o baigė absoliutiniu suvereniniu monarchu. Vytautas 
veikdamas Jogailos titulu,pasinaudojo jo parama,tačiau tik 
savo galybės naudai. Jo politinio veikimo padariniai buvo tie, 

■ kad Lietuva paliko savarankiška ir europinė valstybė,kuri bu
vo valdoma didžiosios tolerancijos principais.

Šie jo didieji.siekimai,laimė jinai bei principai,ne - 
priklausomą valstybę atkūrus, ir buvo perkelti į tautos šven
tės - rugsėjo 8 dienos minėjimo programą.

(Rašant šį-straipsnį pasinaudota dr.
■r Z. Ivinskio ir dr. A. Šapokos straips

niais, spausdintais "NAUJOJE ROMUVOJE" )
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Kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose tik XIX u»,t 
dar baudžiavų laikais,o ypačiai baudžiavas jau panaikinus ėmė f 
ten rasties lietuvių omatninkų,vėliau ir kromininkų,kurie nuo i ' 
spaudos gražinimo vis darėsi atsparesni lenkiškai politūrai,sava
rankiškesni ir sąmoningesni lietuviai ir vis plačiau įsitraukė Įį 
tautiškai susipratusių kunigų ir pasauliečių šviesuolių vadovau
jamą tautinį gyvenimą, taip jog nepriklausomybės atgavimo išvakaf- 
rėse bemaž visur jau vietos gyvenime lietuviai pirmavo arba vis- 
plačiau įsitvirtindavo,aiškiai jausdamiesi tikrais vietos šeimi
ninkais,o lenkybė vis siaurėjo ir nyko.liktai pietiniuose ir iš 
dalies rytiniuose tautinės Lietuvos miestuose ir miesteliuose - 
Suvalkuose,Seinuose,Lydoje,Ašmenoje,Trakuose ir kt. - lietuviai 
vis dar buvo atsilikę nuo lenkų,kurie ten gilesnes buvo įleidę 
šaknis,remdamiesi lenkais kunigais ir veikdami miestan traukian
čius nesusipratusius sodiečius gudus bei apgulėjusius lietuvius.

Šiaip ar taip,Lietuvos miesčionijos aplenkėjimas ilges
nį ar trumpesnį laiką nemažai sunkino XIX-XX a.tautinį lietuvių 
kilimą ir jų tautinę konsolidaciją,o jo padariniai,su I-ouju Pa- • 
sauliniu Karu prasidėjus lietuvių tautos grumtynėms su kaimy
nais dėl Lietuvos nepriklausomybės grąžinimo ir įtvirtinimo-Lie
tuvai j čia nemažai yra pakenkę,sukliudydami jai sutraukti savo 
valdžion visas savo tautinio ploto sritis ir įtraukti visus lie
tuvius į bendrąjį tautinį gyvenimą. laidomi į lietuvių tautos . 
darbą,Lietuvos miestiečiai tuojau aktingai ir svariai ėmė jame 
reikštis greta su kitomis tautos grupėmis,tuo tarpu kai jos mies
tų ilgametis lenkinimas ir (trumpesnis) rusinimas, ne ką yra da
vę vietos kultūrai,o taip put lenkų ar rusų tautai. Bene reikšmin
giausias Vilniaus miesto indėlis bendron lenkų kultūron - konser
vatyvusis lenkų publicistas ir estettikas žydas julius(judcl) 
Klaczko,o rusų kulturon - žymus skulptorius žydas Kark Antokols
ki j,Vilniuje pastatęs pavergusios Lietuvą Rusijai carės Kotrynos 
II paminklą,1915 n.besitraukiančių iš Vilniaus rusų nuimtą ir nu- 
išvežtą,

Aplenkinti vienas ir kitas Lietuvos visuomenės grupes, 
ypačiai miestiečius,o Lietuvos rytuose ir pietuose ir sodiečius, 
nemažai padėjo katalikų Bažnyčia,ne pati'per save,nes ji per am
žius atlieka pamaldas lotynų kalba ir reikalauja iš kunigų cun 
vulgo vartoti pamokymui šiojo kalbą,tarptautininkai jezuitai no- - 
kyklas turėjo lotyniškas,bet pamokslams ir raštui net Vilniuje 
nevengė lietuvių kalbos,steigdamiir aprūpindami parapijas Lietuvo' 
je karaliai priimdavo reikalą kunigui Lietuvoje mokėti lietuviš- 
kai, - tik lenkiškoji Bažnyčios mokslo redukcija,kurią jam teikė 
iš Lenkijos atvykstą kunigai,ilgai Lietuvos kunigijoje dominuoją, 
ir pasauliečiai,savaip jį. kreipianti pritapdavo lietuviams kaip 

"lenkiškoji katalikybė". Lengviau negu kitą ką prieidama,ilgai 
jį tcpritapdnvo tik vietos klebonijoms,dar ir tuomet- 
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bendraujančiai su kunigais miesto ir draro, poni jai,Reformacijos 
sąjūdžio sukeltai katalikų kontrcformacijai gyviau ėmus darbuo-x 
tis visuomenėj e,šioji taip pat gyviau ėmė rištis su Bažnyčia ir 
jos darbininkai s, kurių tarpe vis mainu buvo atvykėlių iš Lenki
jos,tik iš vietos žmonių,iš pradžių bajorų ir miestiečių,o pas-\ 
kiau ir iš sodiečių kilų tebėjo"lenkiškosios katalikybės"pranin- ' 
tu keliu.tuo dar. plačiau lenkindami savo visuomenę. Ypač mies
tiečiai ir artimoji užmiesty,turinčios kairio(akalyoios) bajorų -• 
parapi j-o s. vienuolynų apylinkės. Šiaip kurios griežčiau lenkiš
kai nusistačiusią pono priklausančios ar lenkininko klebono il
giau veikiamos parapijos greičiau už kitas davėsi lenkiannos.

1795 m. užnemunės plotų atkirtimas nuo Lietuvos ir 
jų sujungimas su Lenkijos sritimis, sudarymas čia tautiškai 
mišrios (lietuvių ir mozūrų) Vygrių - Seinų vyskupijos su 
lenkais vyskupais ir prelatais priekyje, kurių kiti (pav. J. 
Strašinskas) atvirai sakėsi ir veikė prieš lietuvių kalbą,bend
ru Bažnyčios, administracijos ir dvarų veikimu šioje Lietuvos 
dalyje sustiprino lenkų kalbos pozicijas, ypačiai pietuose(Su- 
valkų - Seinų - Alyatus ruože) lietuvių kalbos plotui šiaurė - 
jant, tamsių, bet agresingų kaimynų - mozūrų spaudžiamam.Vaka
rinėje Lietuvoje žemaičių vyskupija lietuvių kalbą tvirčiau, 
kad ir ne be nuostolių, atlaikė,kietasprandžių, nelanksčių ir 
raštingesnių - ypačiai šviesių jos vyskupų rūpesniu - už kitus- 
lietuvius, o ką besakyt - už lenkus ar gudus - žemaičių visuo
menei paskirta ir nebeatšokančių nuo jų vyskupų vadovaujama. 
Rytinėje betgi - Vilniaus vyskupijoje, kurios pietinėje užne - 
manėje - Juodgudžioje ir rytinėje dalyje per kelie šimtmečius 
įsigyveno gudai, o tik šiaurinėje užnemunėje po senovei lietu
viai tebegyvena, vyskupai, lenkai arba sulenkėję, daugiausiai . 
susirišę su aplenkėjusia Vilniaus miesčioni ja ir tolimi sodie - 
čiams, ne tik neseko žemaičių vyskupų pavyzdžiu ir nesirūpino 
sodiečių išmokslinimu,bet ir abejingai šaltai žiūrėjo į lietu 
vių kalbos reikalą kunigų santykiuose su parapiečiais, o gudųX ; 
kalbos bažnyčioje iš viso nepripažino# lenkiškai žiūrėdami į ją 
kaip į pagadintą ir taisytiną lenkų kalbą. Tad gudiškų parapi - 
jų bažnyčiose, be lotynų kalbos, tebuvo pripažįstama dar tik. 
lenkų kalba, o ir lietuviškose parapijose dėl kelių lenkiškai \ 
kalbančių ar tik suprantančių parapiečių kunigai nekartą grieb
davosi lenkų kalbos, lietuviškąją paneigdami arba iš viso jos 
nemokėdami. Baudžiavų panaikinimas kad ir lietuviams buvo lydi
mas jų spaudos uždraudimu, pagrindė prasidedantį ir vis stiprė
jantį tautai jų kylimą, ypačiai ryškų ūkiškai tvirtesniuose ir 
šviesesniuose, artimesniuose Prūsams, kur buvo spausdinami pa-' 
triotiniai lietuvių leidiniai ir iš ten dideliu pasiaukojimu 
slaptai platinami po Lietuvą, iš sodžiaus kilusių kunigų ir 
pasauliečių šviesuolių tautiškai vairuojamuose Lietuvos vaka - 
ruošė, tuo tarpu kai Lietuvos rytuose - Vilniaus vyskupijoje, 
kur vargingesnis ir tamsesnis kaimas mažiau bedavė savi šviesuo
menės, lietuviai kunigai p<_čios savo dvasinės Vilniaus vyriau - 
sybės buvo trukdomi, kai stengėsi patenkinti savo tautiečių 
kalbos reikalus, ir perkeidinėdarni į gudiškąsias parapijas,kur 
buvo verčiami lenkinti savo parapiecius, kai tuo pat metu ir 
lietuviškosios parapijos per bažnyčią lenkinamos lenkėjo ar 
bent gudėjo. Bažnytinis lenkinimas buvo čia dar remiamas ir už 
bažnyčios sienų, Vilniaus lenkams atgavus spaudą ir ją uoliai 
platinant lietuviškose ir ypačiai sugudėjusiose ar sulenkėju - 
siose parapijose, kurias jie, be to, padengė slaptomis dvari -
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ninku ir kunigų palaikomomis, lenkiškomis mokyklomis. Tuo bū
du ne tik aplink Vilnių, bet ypačiai į pietus ir pietryčius 
nuo jo nutautėjo ištisos parapijos. Daugelyje tųjų vietų,kur 
bažnytinis katalikų surašymas 1850 m. teberodė lietuviškai 
kalbančius parapiečius, trečioje kartoje tekalbėjo gudiškai 
arba lenkiškai ir tik lietuviškos pavardės teišdavė jų kilmę. 
Tačiau stiprėjąs tautinis lietuvių atgimimas su jų šviesuo - 
menės Įsigyvenimu ir susiorganizavimu Vilniuje ėmė gyviau 
reikštis ir Vilniaus-krašto, kur lietuvių kaimas ėmė reika 
lauti savo kalbai teisių visų pirma bažnyčioje, dėl ko kil 
davo susirėmimų su lenkų agitatoriais, dvarininkais, bajorė- 
liais ir kunigais bei tamsesniais sulenkėjusiais parapiečiaię, 
muštynių bažnyčiose (kai kurie dvarininkai samdydavo žmones i 
lenkiškai giedoti ir perrėkti lietuviškai giedantiems)fbyli - 
nėjimosi, karštų ginčų lietuvių ir lenkų spaudojo,bet. ir sie
kiąs išplėsti čia savo "stan posiadania” ir sulenk-inti kiek .< 
galima platesnį ruožą tarp Vilniaus ir Lenkijos lenkų veiki * J 
nas vis dažniau gavo patirti kaskart tvirtesnį Vilniaus kraš- 
to lietuvių atsikirtimą, - ne tik jų savo kalbos teisių gynimą,.’; 
bet ir reikalavimą grąžinti jiems paveržtas iš jų kalbines po
zicijas (panašiai ir užnemuniniame Seinų krašte). Taip lietu - 
viams beginant savo teises Lietuvos bažnyčiose prieš lenkų pre
tenzijas ir tautinį agresingumą užklupo juos I-sis pasaulinis 
Karas.

TRADICINĖ LENKU PAŽIŪRA Į LIETUVIU
TAUTĄ IR ATSIKURIANČIOS LENKIJOS . ’

VALSTYBĖS POLITIKA LIETUVOS ATŽVILGIU.

Besantykiaudami per unijinius šimtmečius su lietuviais; 
ir besistengdami tarpusavius dviejų tautų saitus panaudoti sa
vo pozicijų sustiprinimui, įtvirtinimui ir išplėtimui Lietuvo
je,lenkai savotiškai nusistatė Lietuvos i ir lietuvių,
atžvilgiu, kas nemažai svėrė tų tautų santykiuose nepriklauso
mybę praradus ir vėliau, abiem tautom valstybiškai atsikuriant, 
labai_apsunkina tarpusavį jų susipratimą, patį valstybinį jų 
atsikūrimą ir tarpusavio santykių nustatymą.

Lietuvai kadaise buvus valstybei nuo jūrų ligi jūrų, jai 
susirišus su Lenkija šioji (Lenkija) drauge su anosios valdomis, 
o vėliau anas dar savo naudai apkarpiusi, ėmė jaustis ir šaky - 
ties pati esanti "od morza do morza",savaip interpretuoti dualis 
tinę unijinės valstybės sandarą ir laikyti Lietuvą savo provinol 
ja,kas nekartą sukeldavo Lietuvos bajorų pasipiktinimą ir pro.tes 
tus. Tačiau, nors 1791 m. Varšuvos seimas griežtai buvo paneigęs 
valstybinį dualizmą ir savo konstitucijos raštu- tikrai bemaž vi
sai j į. likvidavę s, ne tiek šios gegužinės konstitucijos dvasia 

■'veikė, XIX a. aplenkėjusius ir sulenkėjusius Lietuvos bajorus ir 
nustatė' jų. santykius su Lenkija., kiek dualistinės 1569 m. Liub
lino unijos tradicijos, su kuriomis ir lenkų politikams kaskart 
tekdavo susidurti ir šiaip ar taip skaityties. Reikšminga, jog 

'1791 m, konstitucijai kiek pakeliant miesčioniją, Lietuvos sos
tinės Vilniaus ir iš dalies Kauno, Gardino, miestų tiek lenkiš - 
koji, tiek^aplenkėjusi*miesčionija XIX-XX a/ ne tik lenkiškiau, 
bet ir proyinoiškiau už Lietuvos bajorus sakosi ir. savo žygiais 

’ pasireiškia, savo santykius su Lenkija ne tiek 1569 m, liubli - 
niškėje, kiek 1791 m. varšuviškėje dvasioje stengdama-si nusta
tyti, tuo remiama jos agresingus žygius prieš Lietuvą,versdama 

" nuosaikingesnius., liublinįškiau nusistačiusius Lietuvos bajorus

tf . lt . tl . H ; H ; H ; tl ; lt j lt . tt . II j II j t| . II j II j tl . II , lt . tl j II , tl . tl j lt . II . tl , II . tl . tl > lt . 11 . lt | «

8



-t:4-j+: + i+i+; + : + : + : + : + : + ; + : + 8

nusilenkti šiam "patriotiškesniam" miesčionių nusistatymui ir 
toliau Tegintiems Lenkijos politikams sukliudydama rasti tik - 
Tesnį kelią susipratimui su Lietuva negu ją traktuojant,kad ir 
nevisad klusnią Varšuvai, savo provincija.

Lenkijos ir Lietuvos valstybė buvo bajoriškoji valstybė, 
kurioje bajorai tesudarė tautą (narėd szlacheoki), tiek unijiš- 
kai dar dviem, labiau teritorinėm (Lenkijos ir Lietuvos),negu 
etninėm (lenkų ir lietuvių) tautom tesuprantamą, tiek ir vė - 
llau vienon vis Labiau suartėjančią, Bebrangindami- Bažnyčios 
ir mokslo, tikriau čia mokyklos, lotynų kalbą, lenkų bajorai 
viešai ją kėlė ir vartojo, bet jųjų kasdienė lenkiškoji kalba 
ne tik buvo pavertusi Lenkijoje rašto ir viešojo gyvenimo kal
bą lotyniškai lenkišku makaronizmu,kuriuo ji ilgai nestengė nu
sikratyti, bet Lietuvoje dar išstūmė - slaviškai katalikiškoji - 
iš valstybinio ir viešojo gyvenimo rašto rusėnišką, lyg slaviš
kai pravoslavišką, tad ir čia virto viešąja bajorų kalba. Nors 
Lietuvos bajorai negreit tesiskyrė su paveldėta is tėvų lietu - 
viškąja (rusenai - gudiškąja ir ukrainiškąja) kalba,bet šioji 
bajorų visuomenėje buvo laikoma tik pakenčiamu naminiu (šeimos) 
reikalu, kultūrinio atsilikimo požymiu, lyg ir pagoniškomis at- 
rugomis. tamsumo, ne kokios tautybės reiškiniu, kuriuo apsišvie
tę, apsitrynę turėję kratyties, o kas besakyti apie lietuvių 
kaimiečius, kurių ne tik nesuprantama, tad tik "lyg ir" kalba, 
bet ir kitokia negu lenkų ar rusenu kaimiečių būdas, kitokia 
laikysena ir "keisti", tad "pagoniški" papročiai lenkų nebuvo 
laikomi kokia tautybine atskirybe, tik subordinuojami tos pat 
bajorijos, tad bendrai (lenkų) tautai ir tautybei,

KVI-ajame amžiuje Lietuvos bajorų tarpe kilus susidomė
jimui sena savo protėvių kalba, bet ; šiai teįsitvirtinus rašte, 
ir moksle tik tariamai save "motiniškosios" lotynų kalbos pavi-. 
dalu, per du šimtmečiu tik Bažnyčios (kunigų) ir tikybos reika
lams lietuviškieji raštai tebuvo skiriami ir nekėlė lenkų dome
sio, Prasidėjęs XIX a, tautinis lietuvių atgimimas savo silpno
je pradžioje lenkų buvo laikomas dar nepavojingu jų (lenkų) rei
kalams regionaliniu (parapiniu) atsilikusios provincijos saju - 
dėlių, tenorinčiu tik lenkų visuomenės tebeidilizuojamos "Šven
tosios Žemaitijos" gerų, dorų lietuviškų kaimiečių buitį pakel
ti ir juos labiau apšviesti, nepikta, net "poozoiwa". bet ma - nija (ohlopomanija)j tokiais manijakais net didžiausi lietuvių 
kultūrininkai,kaip vysk. Valančius (lenkų Volonezewski) ir is - 
torikas Daukantas, buvo apšaukiami. Lenkų ypačiai čia pasitikė
ta lenkiškomis Lietuvos Bažnyčios ir krašto kultūros tradici - 
jomis, kurios turėjusios suderinti lietuviškąjį darbą su lenkų 
tautos.reikalu, šiam jį subordinuoti, kaip ir lietuvių bajorai, 
tebuvę lenkano tik gente Lituanus’ai, bet nation© polonus’ai. 
Net ir mūsų laikais kiekvienas kuo nors viešumoje labiau pfisi - 
reiškęs lietuvių lenkų visuomenėje mielai esti laikomas ir skel
biamas lenku, ne tik genijalusis tapytojas Čiurlionis, bet net 
ir koks JAV-se išpopuliarėjęs boksininkas Šarkis-Žukauskis ar 
egzotinis malajų "baltasis karalius" Virkus (virkus), Kai stip
rėjąs ir bręstąs tautinis lietuvių kylimas nuėjo savo keliu,ne
kreipdamas dėmesio į Varšuvos įspėjimus, nesiskaitydamas su len
kiškomis tradicijomis ir aiškiai nuo jų atsikirsdamas, lenkai 
ėmė jį aiškinti savo priešų prieš juos (maskolių ir prūsokų)in- 
trigomis, kilusios iš kaimo lietuvių inteligentijos politiniu 
subrendimu, praeities tradicijų nebranginimu ir nedėkingumu 
Lenkijai už Lietuvos krikštijimą ir kultūrinimą, iš viso lietu- • 
vių save reikalo nesupratimu, Tautinio lietuvių atgimimo, ii -
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gal litvomanija pravardžiuoto- atžvilgiu lenkų visuomenė jo vyra- ■■■:: 
vo čia nustebimas,- čia ironijosj Šia pasipiktinimo jausmas '.<• kai p '■ 
šie mužikvalkiai dristą laužyti'”šventus ir amžinus" Liublino 
unijos saitus, ryždamies eiti savu, nepriklausomu nuo Lenkijos 
keliu, 3 ne turėdami savitos,- o tik lenkišką kultūrą1’r - leisties ■■■■•, 
audringon ateities jūron patys? lenkų neatsiklausę ir savo žy-- . 
gių su jų nurodymais ne derindami *• Ilgai paneigdami lietuvių taua . 
tos savaranki skomą ? lenkai vėliau jį gavo labiau ar- mažiau prl,-- .. ,:.v 
pažinti, tik ginčijo jų teisę patiems spręsti savo likimą- .lai .v .. 
kydami juos ne tiek buvusios Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti jos? - 
tad vadinamosios istorinės, lietuvių? gudų,- lenkų, ir.kl~ .? 
tų gyvenamos Lietuvos, bet ir jų (lietuvių) pačių gyvenamo jo. plo
to, lenkų vadinamo e t n i n e, o lietuvių tautine -L -i.; e *?-■ 
t u v a, gyventojų tik dalimi, kuri neturinti teisės pati-be-len
kų spręsti savo, tad ir krašto, likimą, o kiek lenkai Lietuvoeąli- 
kimą būtinai siejo su Lenkija - lietuvius laikydama tik v i e n?a- 
iš Lenkijos mažumų, neturinčia teisės į savo : vai S-; . 
tybę, bent kokiais saitais nesurištą su-Lenkija* .

Tautinio lietuvių atgimimo savarankiškumui ryškėjant-ir- .1 
virstant rimta kliūtimi lenkų ekspancijai buvusios'Didžiosios Lien 
tnvos Kunigaikštijos plotuose- (lietuvių pavyzdžiu pasekė ir gudai ■; 
tautiškai ėmę susiprasti ir reikalauti sau ne tik tautinių, bet ir', 
krašto šeimininkų teisių) ,seniau tik labiau mažiau pakentė.-tautį-.' -. 
nį lietuvių darbą, lenkai dabar stoja prieš jį kovon, ypačiai steng 
darniesi jiems sukliudyti nutautintų tautiečių'atgaivinimą,laikydami 
šį nutautinimą natūraliu istorijos proodsu (’’aukštesniosios- kultu - 
ros įtaka žemesniajai”) ir nutautėlių grįžimą į savo brolių-tėvų 
tautybę, tautinį’ jųjų' atgimimą - tautine renegacija ir tautiniu iš 
davikiškumu« kiekvieną lietuviškojo jų atgaivinimo akciją - pa n 
sikėsinimu prieš lenkų tautos ne tik reikalus- bet ir teises* Su..~ 
prasti tautinio lietuvių atgimimo būtinumą ir teisingumą, lietuvių, 
tautos teisę grąžinties_savo tautinį plotą, susiprasti padaryti iš 
to tinkamas išvadas tebūtų galėjusi tik demokratino lenkų visuome
nė, kurios betgi bajoriškai miesščioniškoji Lenkija dar neturėjo, 
nes liaudis jos gyvenime tik pasyvų vaidmenį tebevaidino, demokra
tinio nusistatymo grupės neturėjo dar platesnės įtakos ir nestengė' 
savo visuomenėje atsverti nacionalistinių- šovinistinių tradicijų 
ir nusiteikimų*

Su Pirmuoju pasauliniu Karu iškilus Lenkų Valstybės atkū
rimo reikalui, o lietuvių patriotams ėmus siekti nepriklausomos Lie 
tuvos atkūrimo, lenkų visuomenė ir lenkų politikai su Romanu 'Dmows- 
kiu priekyje Vakarų Santarvėje, poznaniečiai Berlyne ir Obero.ste, 
varšuviečiai Lenkijoje ir vilniečiai Lietuvoje griežtai priešinosi 
ir visaip kliudė Lietuvai nepriklausomai nuo Lenkijos atsikurti* 
Poznaniečių ir varšuviečių instruktuojami. Vilniaus lenkai stengė--T 
si paveikti vokiečius okupantus, statydamiesi ’’lenkiško Vilniaus”, 
tad ir Lietuvos šeimininkais ir stumdami į šalį lietuvius, žydus, 
gudus* Lenkų paveiktas gr* pfeil buvo paskelbęs Vilnių ’’Lenkų ka - 
ralystės perlu" (sudraustas, kitą'diena jis iš Vilniaus išnyko ir' 
niekados daugiau ten nebepasirodė)<b kiek: ilgiau'už jį Lietuvoje . . 
pabuvojęs Prūsų agraras Bebkeratk-savo memoriale.Berlyno vyriausy - 
bei tesugebėjo tik patvirtinti lenkiškas dvarininkų pretenzijas 
pirmauti Lietuvoje* Naudodamies. Pilsudskio legionų talkininkavimu 
Austrijai ir Vokietijai prieš Rusiją' vokiečiuose sudaryta palankia 
lenkams nuotaika, poznaniečių ir galicljiečių remiami Vilniau len
kai gudriai panaudojo savo reikalui ne tiek vokiečių,kiek jų pačių 
pravestą’ 1916 m*: Vilniaus gyventojų surašymu' Jie" padengė Vilniaus-
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kraštą lenkiškų, mokyklų tinklu ir Šiųjų mokytojų, kunigų, dvari
ninkų pagalba ne tik iš lenkiškai kalbančių, bet ir iš pačių lie
tuvių bei gudų, sodiečių ir miesčionių, rinko tūkstančius para - 
šų druskai, kerosinui(naftai) ir kitiems karo metu sunkiai begali
namiems dalykams gauti, o šie parašai lenkų politikų tarptauti - 
niuose žygiuose ėjo Lietuvos gyventojų be tautos ir amžiaus skir
tumo (sąrašuose buvo įtraukti ir kūdikiai ant rankų arba lopšiuo
se) nusistatymu, tariamuoju jų pasisakymu už Lietuvos sujungimą 
su Lenkija. Šitokį "Lietuvos gyentojų valios pareiškimai itei - 
kė vokiečių vyriausybei 44-ri Vilniaus lenkų veikėjai (kiti jų
jų vėliau teisinosi lietuviams nesusipratę prieš juos rašęsi). 
Bemaž visą karo laiką Vilniaus lenkai buvo susirišę su pilsuds - 
kio legionais. Tuo pat metu Pilsudskio antagonistai Dmowski ir 
kiti, Paryžiuje ir kitur besirūpindami santarvininkams įskiepy
ti norą turėti plačią ir galingą Lenkiją, vaizdavo Ją 1772 m, 
sienose drauge su Lietuva. Tautinį lietuvių atgimimą seniau aiš-. 
kinę maskolių intriga prieš lenkus, lenkai dabar lietuvių nepri
klausomybės reikalavimą skelbė vokiečių ir vokietininkų darbu 
(Lietuva negalinti pati išsilaikyti, gausianti virsti vokiečių 
politikos įrankiu, ūkio atžvilgiu lyg ir jų kolonija), o tuo pat 
metu Berlyno univ. prof, Aleksander Brttckner (lenkas) vokiškose 
brošiūrose nepripažindavo lietuviams jokios savitos kultūros,ku
rią jie visą gavę - girdi - tik iš lenkų. Kilęs iš Lietuvos so - 
oialistas. legionų kūrėjas ir ryžtingiausias Lenkų valstybės at
kūrėjas Jozef _piAsudski siekė subordinuoti Lietuvą, tad ir jos 
nepriklausomybės siekimą, taip pat ir Ukrainą, su jomis sufede- 
ruotai Lenkijai, lenkams cementuojant (tad pirmaujant) lietuviš
kai - gudiškąją (istorinę) Lietuvą (Vilnių,kuriame Pilsudskis 
ėjo mokslus, įtvirtinus lenkams) ir kiek galima didesnę Ukrainą, 

Kuomet paskiros gudų ir ukrainų politinės grupės, kartais 
tik paskiri veikėjai pilsudskiniams lenkams davėsi prikalbinami 
šiaip ar taip su jais rišties, jokia.lietuvių grupė nenuslydo į 
Lenkijos pusę, tik visi vieningai siekė Lietuvos nepriklausomybės, 
tiek drausdamies prieš vokiečių apetitus Lietuvai, tiek gindamies 
nuo lankų pretenzijų Ją savo politikos orbiton įtraukti ir pa - 
glemžti, tick ir nuo ginkluoto bolševikinio puolimo* 1917 m,rug
sėjo mėn. Lietuvių Konferencijas išrinktajai Lietuvos Tarybai 
Vilniuje 1918 m, vasario 16 d. paskelbus Lietuvos nepriklausomy
bę ir tų pat metų rudenį, kai Vokietija lūžo, susidarius Lietu - 
vos vyriausybei? į kurią pakviesti Lietuvos lenkai nesutiko da - 
lyvauti (gudai ir žydai stojo Tarybon ir vyriausybėn), Tarybos 
vyriausybei teko Santarvėje ir neutraliuose kraštuose dideliu 
įtempimu priešveikti Lenkijos politikų žygiams ir jos publicis - 
tų, kitur net samdytų kitų tautų žurnalfitų sudaromai lietuviams 
piktai klaidingai apie juos nuomonei kaip apie vokiečių pakursty
tus nekultūringus atskalūnus nuo lenkų tautos (lietuviai ne tik 
ne lenkai, bet ir no slavai.) ir Lenkų valstybės išdavikus.o lie
tuvių touta gavo dideliu pasiryžimu,atkaklumu ir pasiaukojimu 
ginties nuo besiveržiančios Lietuvon iš Rytų ir Vilnių užėmusios 
subolševikintos maskolių kariuomenės, tuo pat metu Pilsudskio ka
riuomenei kad ir grumiantis su bolševikine kariuomene, bet ir 
aiškiai siekiant Vilniaus, Jaunutei Lietuvos savanorių karinome - 
nei, Santarvės pritarimu vokiečių instruktuojamai ir padedamai, 
bet nekartą ir išdavikiškai jų įtraukiamai į pralaimėjimą, vis 
besiartinant (nuo vakarų pusės) į Vilnių, užbėgdamas lietuviams 
už akių staigiu prasiveržimu nuo pietų, 1919 m, balandžio mėn, 
Pilsudskis puolė Vilnių, lengvai iš jo išstūmė silpną maskolių

n •t( i11:11t1111n:11:"
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įgulą (stipresnės jų pajėgos buvo pastatytos vakaruose prieš lie
tuvius neprisileisti prie Vilniaus) ir užėmė miestą (neapsiėjo "be 
žydų"skerdynių - pogromo), tuo sudarydamas ne tik savo mėgiamų 
•'įvykdytą faktą" (fakt dokonany), bet ir dešimtmečiams apsunkiu - 
damas taikingą Lietuvos ir Lenkijos santykių išsprendimą,Kręip - 
darnusis ne tik į vilniečius, bet ir iš viso "į buvusios Didžio - 
sips Lietuvos Kunigaikštijos gyventojus", Pilsudskis paskelbė 
jiems),Įeisiąs laisvai apsispręsti dėl savo ateities, tik tos lais
vės.-jis nesuteikė, bet iškeldamas lenkus aukščiau visų kitų vie
tą E^Jtputybių ir lenkams įteikdamas, lenkų kariuomenės paremtą,, 
valdžią, jis ne tik leido jiems sau monopolizuoti krašto balso 
teisę ir sakyties visų gyventojų vardu, žinoma, už Lenkiją, bet 
ir.)persekioti tuos, kurie sakėsi už Lietuvą, spausti ir tiesiog 
stumti lietuvius iš Vilniaus krašto, Tūkstančiai lietuvių .gavo 
jį apleisti ir traukti į Vakarus Kauno linkui, į besikuriančią 
Nepriklausomą Lietuvą, santarvei stengiantis Rusijos bolševikų 
vertimąsi į Vakarus sulaikyti besiginančių nuo jų pabaltiečių 
ir .lenkų pylimu, kuriam sutvirtinti - neprileisti prie lenkų su
sirėmimo su lietuviais, Pilsudskis ne tik nepaisė be lietuvių nu
statytos, tad neatsižvelgus į Lietuvos reikalus, Curzono linijos, 
ją.peržengdamas kur jam tai atrodė reikalinga, bet ir nuolat lau
žė .santarvininkams tarpininkaujant nustatomas tarp lietuvių ir 
-lenkų kariuomenės demarkacijos linijas, įsibraudamas į lietuvių 
laikomą teritoriją ir nekartą suprovokuodamas kruvinus susirėmi- 

■mUs. Taip lenkų buvo užgriebti Gardinas, Suvalkai, Seinai (šie - 
.lenkų pseudosukylimu) nuo pietų pusės, o iš Vilniaus krašto gero
kai pasistūmėtu į vakarus* Tuo nesitenkindama. Varšuvos ir Vii - 
niaus lenkų spauda vis daugiau rasdavo visuotinų lenkų, reikalą-, 
va,tam naujų pasistūmėjimų. Kiti'net nesivaržydami skelbė, jog 
kur įžengiąs lenkų kareivis, ten ir būsianti Lenkijoj kadangi jų 
jau ir pajūrio Palanga buvo skelbiama lenkiška (mat. ten gyveno 
lenkų grovas), tuo būdu tarptautiniame žemėlapyje Lietuvai nebū
tų likę vietos atžymėti.

Kovojančiai, dėl savo nepriklausomybės lietuvių tautai 
nesuklunpant ir nepasiduodant lenkiškoms provokacijoms, Pilsuds
kis ne tik skelbė ją lenkų ir santarvės visuomenei esant vokiečių 
veikiamą, bet ir mėg'ino tuo pretekstu nuversti Lietuvos vyriausy- 

■ bę-ir pakeisti ją lenkiškąja (lenkų ministerių sąrašas jau buvo 
jai sudarytas) ,kuri prijungtų Lietuvą prie Lenkijos, Tam lenkų ka
riuomenės štabas (II skyrius) ne tik instruktavo^ bet ir organi
zavo iš Vilniaus Nepriklausomoje Lietuvoje karinę lenkų organi - 

. zaciją P«0.W. (Polska Organizaaja Vojskowa) ir Nemuno šaulius 
fStrzelcy NainieneAscy),kurie turejo'inscenizuoti "lietuvių per - 
sekiojamų" Lietuvos lenkų ir net pačių "nebepąkeliančių savo vy
riausybės provokiškoa politikos lietuvių" sukylimą,kurį šiųjų 
"šaukiamas pagalbon" pilsadskis būtų parėmęs žygiu Kaunan, Iš 

-lietuvių tarpo tepavyko lenkams papirkti prūsų lietuvių pusinte- 
ligentis (Aukštuolaitis), vokiečių okupacijos metu buvęs lietu - 

~’vių spaudos cenzorium, o vokiečių revoliucijai kilus prašokęs į 
.? Vilniaus vokiečių įgulos kareivių tarybos pirmininkus. Tik ir

Lietuvos lenkų tarpe nedaug tepavyko Varšuvai suverbuoti pėovekų 
ir šaulių, lenkų dvarininkams, kad ir suerzintiems jų dvarų že - 

;mės apkarpymu*), ir šiaip lenkų inteligentijai privengiant avan-

x) Kiti .dvarininkaičiai jau seniai buvo išbėgę į Pilsudskio le
gionus .

k ... ■ " ■ .
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tiuristinės politikos ir rizikingų žygių, o bemaž vien tiktai 
pusinteligenčiai, nieko nenusimaną aplenkėję miesčionėliai, 
kaimo plikbajoriai ar šiaip kurie politiniai beraščiai ir ne
brandus jaunimas tesidavė kelių Varšuvos emisarų prikalbinami 
prieš "vokiečių agentus", panašiai kaip dar 1905 m» Vilniaus 
amatininkai prisiskaitę Henr, gienkiewicz’iaus istorijos apy
sakų | lenkų sakalus "ginti katalikų tikybai prieš kazokus ir 
toionus" kad rašėsi. Kai Lietuvos vyriausybė ėmė šiuos sąmoks
lininkus suiminėti, ne tik Varšuvos ir Vilniaus lenkų spauda 
prisipildė pėoviakų parūpintų korespondencijų apie visuotiną 
Lietuvos gyventojų bruzdėjimą prieš savo vyriausybę ir nežmo - 
nišką šios savo lenkų persekiojimą, kuriųvienus prasimanymus 
lietuvių spaudai nugriovus tuojau kiti buvo skelbiami, bet ir 
Varšuvos užsienių reikalų ministerija stengėsi atitinkamai nu
statyti prieš Lietuvą Santarvės spaudą, visuomenę ir net vy - 
riousybes, Lenkų politikai (Pilsudskio patikėtinis Vilniuje 
eksministeris Leon vasilewski) buvo net Lietuvos socialdemo - 
kratams siūlę pėoviakų pagalbą nuversti koalicinei Lietuvos 
vyriausybei, kurioje ir socialdemokratai turėjo savo atstovų, 
tik šie, suprantama, atmetė šitokį pasiūlymą, Vilniaus lietu - 
viams pavyko išimti iš vietinio lenkų kariuomenės štabo ir 
įteikti atvykusioms iš Kauno anglų karininkams įrodančius Var
šuvos vadovavimą Lietuvos pėoviakams raštus, kurie ne tik pa - 
dėjo Lietuvos vyriausybei sąmokslą galutinai likviduoti,bet ir 
santarvininkams geriau suprasti čia Varšuvos vaidmenį. Tatai, 
žinoma, nekliudė lenkų spaudai ir toliau šaukti apie lenkų per
sekiojimą Lietuvoje, o kai kitų metų pabaigoje Lietuvos kariuo
menės teismas nuteisė šiuos suimtuosius pėoviokus kaip sąmoks
lininkus ir krašto išdavikus (nei vienam jųjų betgi nebuvo pri
taikyta mirties bausmė), tatai vėl buvo apšaukta lenkų perse - 
klojimu. Dar 1920 m, vasario mėn, porai lietuvių kariuomenės 
dalinių Kaune sukėlus valdžios lengvai likviduotą maištą, kurs
tytojų tarpe nustatyta ne tik Maskvos, bet ir Varšuvos žmonių, 
o ir paskirtoji sukylimo diena iš anksto buvo žinoma Vilniaus 
lenkų štabui,

1920 m. gegužės 15 d, Kaune susirinkus Lietuvos Stei - 
giamajan Seimui ir patvirtinus Lietuvos Tarybos prieš dvejis me
tus paskelbtąfvienos po kitos Vakarų valstybių pripažįstamą

^Lietuvos nepriklausomybę, Seimo darbuose negalėjo dalyvauti at - 
■skirti demarkacijos linija Vilniaus krašto gyventojai,bet lie
tuviai iš ten siuntė delegaciją su tautinio lietuvių atgijimo 
patriarchu dr, j, Basanavičium priekyje Seimą pasveikinti ir 
pareikšti Vilniaus lietuvių ištikimybę Lietuvos respublikai.Po 
kelių savaičių prasidėjusios taikos derybos tarp Lietuvos ir 
Maskvos pasibaigė tų pat metų liepos 12 d, Maskvos sutartimi, 
kuria šioji pripažino Lietuvos respubliką su Vilniumi, Gardį - 
nu, Lyda, Ašmena, Seinais, Suvalkais, Augustavu ir kt. Tuo neš
tu Maskvos armijos vis labiau spaudė ir stūmė Pilsudskio armi«- 
jas, Varšuvos vyriausybė šaukėsi pagalbos iš Santarvės valsty
bių, neprašoma pripažino Lietuvą de faoto, o liepos 14 d,,len
kų kariuomenei, administracijai ir veikėjams besitraukiant nuo 
priartėjančiu prie Vilniaus rusų, Vilniaus lenkų įgulos virši - 
Xiinkas pranešė Vilniaus lietuviiį komitetui gavęs Pilsudskio įsa
kymą atiduoti jį Lietuvai, Užimanti lenkų kariuomenės be šūvio 
jai užleidžiamus plotus, Lietuvos kariuomenė buvo prisiartinusi 
jau ir prie Vilniaus, bet keliomis valandomis anksčiau už ją ten 
įžengė rusų kariuomenė, traukianti per jį Varšuvos linkui**)

; x) Daug: kur,kaip tai Gardine,Suvalkuose ir kitur,gyventojai siun
tė Lietuvon delegaoi'jas prašyti greičiau’ užimti jų miestus.
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Kelias savaites greta kits kito veikė Vilniuje rusų, ir lietuvių 
komendantai, o lietuviškai rusiškoji komisija derino tarpusavio 
santykius, Lietuvos vyriausybei atstovavo čia įgaliotinis,kuris. 
rugsėjo mėn. rusams galutinai užleidus Vilnių lietuviams,pasiėmė 
čia visų valdžią, šiuo metu Vilniaus klausimas ir Vakaruose bu - 
vo laikomas jau išspręstas Lietuvos naudai, taip jog susitikusiu 
Spa konferencijoje Lenkijos ir Lietuvos ministerial Grabskis ir 
Voldemaras kitų valstybių atstovų akivaizdoje ne tik padavė kits 
kitam ranką, bet ir pasibučiavo* Vilniaus krašto gyventojai vis 
labiau apsiprasdavo su Lietuvos valdymu? prieš lietuvius nebe - 
kurstomi ir lietuvių naerzinami tikėjosi teisingos valdžios ir 
ramaus gyvenimo. Iš Kauno ėmė jau kuities į Vilnių valdžios įs - 
taigos, draugo ir svetimų kraštų atstovai.

Tačiau šiuo metu karo laimė jau buvo atsisukusi nuo rusų 
ir perėjus lenkų pusėn, Gcn, ^eygand'o štabo instruktuojamos len
kų armijos atrėmė nuo Varšuvos raudonąsias armijas, ir šios gavo 
trauktis į Rytus, Dengdamasis pretekstu turįs persekioti besitrau
kiančius ir bėgančius rusus ir apsaugoti savo kairįjį sparną,Pil
sudskis veržėsi į Vilniaus kraštą ir stūmė šiaurės linkui užėmu - 
sius Maskvos sutartimi pietuose Lietuvai pripažintą sritį lietu - 
vių dalinius, lenkų rusų kare besilaikančius neutraliai iš pasalų 
puldamas lyg priešą, o jo kai kurie generolai siūlėsi jam net Kau
na užimti. Belaikę lietuvių ir lenkų ginčą dėl Vilniaus krašto jau 
išspręstą Lietuvos naudai ir susirūpinę sulaikyti lenkų agresiją, 
Santarvininkai privertė Pilsudskį nustatyti su Lietuva demarkaci
jos liniją, kuria ir pietiniai Lietuvos miestai, kaip Gardinas,Su
valkai arba Seinai laikinai buvo likę lenkų okupacijajo,bet Vii - 
nius liko lietuvių pusėje, 1920 n, spalių 7 d, Suvalkuose tarp pil 
sudskio ir Lietuvos vyriausybės sudarant šią sutartį teismo salėje 
sienoje kabėjo Lenkijos Erelis ir Pilsudskio portretas,ant stalo 
buvo pastatytas kryžius, pasitarimo eigą stebėjo kariniai Santar - 
vininkų atstovai, visa tai fotografavo lenkų pašaukti fotografai,c 
į pabaigą tiesiog iš Paryžiaus atvyko tam tyčia skirtoji pulk* 
Chardigny prancūziškai angliškai itališkai japoniškai ispaniško
ji karinė misija. Lietuviai dar prieš 5 mėnesius (gegužės mėn*)ži
nojo apio slaptą Pilsudskio sumanymą insenizuoti "vilniečių sūky - 
liną", jei Vakarų diplomatija privers jį užleisti Vilnių Lietuvai, 
ir dabar turėjo žinių apie Pilsudskio rengimąsi pulti Vilnių, tad 
jie mėgino tam užbėgti už akių, ragindami patenkintą sutarties su
darymu misiją tuojau vykti į Vilnių, kurią betgi lenkai stengėsi 
technikinėmis kliūtimis kuo ilgiau sulaikyti Suvalkuose.Tuo tarpu 
dar prieš savo įgaliotiniams sutartį su lietuviais pasirašant Pil
sudskis jau buvo šaukęsis savo generolus, siūlydamas pasiversti 
Vilniaus sukilėliais, kurių betgi nei vienam nesutinkant imties 
netinkančios karininko etikai apgaulės, įsakė buvusiam caro kariuc 
menės generolui Želigovskiui pakelti maištą prieš savo vadą (Pil
sudskį) ir savo vardu užimti Vilnių, pasižadėdamas visu kuo, o ypc 
čiai karinėmis pajėgomis, maištininką paremti, Želigovskio vadova
vimui pavedamų lenkų divizijų, kuriose nežymus nuošimtis tebuvo 
vilniečių, o daugumą sudarė Lenkijos gyventojai, karininkams buvo 
pareikšta, jog Vakarų spiriama Lenkija buvo priversta užleisti Vii 
nių Lietuvai, tad vilniečiai nebegalėsią grįžti namo. Tuomet Želi
govskis ir jo karininkai vilniečiai ir nevilniečiai paskelbė Pil
sudskio nebeklausysią ir ginklu prasimušią sau kelią į Vilnių,Tik 
ir čia radosi karininkų, nepanorėjusių dalyvauti kruvinoje maišto 
komedijoje ir pulti sau broliais laikomų lietuvių nei šiųjų per 
amžius garsiosios sostinės, Pilsudskis pasitenkino maištininkų iš-

ii. u . ti. ii. ii . ii . ii . it . it , n . n . tt, n . u . u , ti . ti . it . it . n , it . tt . tt. tt. u . it. it . n . u . « . tt. u . it
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braukimu iš lenkų kariuomenės ir - visokeriopa jiems pagalba,o 
maištą vaidinąs generolas nužygiavo Vilniaus linkui.pildamas 
kur aptikęs težinančius tik Lenkijos su Lietuva iškilmingai su
darytą suvalkinę taiką ir kareivišku savo protu nebsusivokian
čius,- kaš gi čia pagaliau bevyksta? išmėtytus Vilniaus krašte 
liotūvių dalinius* Spalių 9 dc Želigovskis užšoko už akių vyks
tančiai iš Suvalkų pulko chardigny misijai ir užėmė Vilnių,pa
skelbė čia Vidurinę Lietuvą (Litwą srodkowa). Vilniaus kraštui 
atskirti nuo Vakarinės (Nepriklausomosios) Lietuvos ir gal atei
čiai. paskelbti Pilsudskio atidedamos kokios rytų, gal ir pietų 
Lietuvos (Gudijos),ir pasiūlė Nepriklausomosios Lietuvos vyriau*- 
syboi. pripažinti įvykusį faktą. suprantama,šio ji nesutiko su 
juo tarties ir reikalavo, kad Pilsudskis sudraustų savo "maišti
ninką" ir priverstų jį grąžinti "Vidurinę Lietuvą" Nepriklauso
mai Lietuvai> Nepavykus įvilioti Lietuvą į betarpiškas derybas 
ir tuo būti pripažintam besiderančia šalim, Pilsudskio įsakymu 
Žolįgo"vskis ryžosi pulti Kauną ir užimti visą Lietuvą, bet lie
tuviams iš anksto sužinojus šį jo sumanymą, ties Širvlntais ir 
Giedraičiais jis gavo iš jų tokią pirtį (nežiūrint karinių jo 
pajėgų persvaros ir jo raitelių prasiveržimo į Lietuvos vidurį), 
jog Varšuva nustojo svajojusi apio Nepriklausomosios Lietuvos 
užgrobimą, o lietuvių žygiavimas pirmyn tebuvo sustabdytas San
tarvininkų, kurie ne tik stengėsi neprileisti prie tiesioginio ■ 
Lietuves karo su Lenkija, bet ir tikėjosi,kad bus rastas taikin
gas būdas išspręsti šių dviejų šalių ginčui dėl Vilniaus ir nu
statyti taikingiems jųdviejų santykiams»

LIETUVOS LENKIJOS BYLA.

Vakarų sulaikoma nuo savo ginčo dėl sienų su Lenkija iš
sprendimo ginklu, Lietuva kreipėsi Tautų Sąjungon paveikti prie- ' 
šingą pusę.kad respektuotų savo pasirašytą Suvalkų sutartį,iš - 
vestų iš Vilniaus krašto Želigovskio kariuomenę ir nekliudytų 
ten Lietuvai vykdyti savo valdžią. Lietuvos vyriausybė, be to, 
nekliudė politinėms lietuvių grupėms mėginti susiprasti su po - . 
litinėmis Vilniaus lenkų grupėmis, rasti taikingą Vilniaus daly- : 
ko išsprendimą ne tik Lietuvos valdžiai ten atstatyti,bet ir bū-/ 
simajam sveikom Lietuvos lenkų sugyvenimui su lietuviais taip 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, taip ir visoje Lietuvos valstybėje. - 
Iš kitos pusės Lenkija stengėsi įtvirtinti sau atplėštus nuo Lie
tuvos plotus su Vilniumi ir kitais miestais, prilaikyti Vilniaus 
krašto visuomenę nuo savarankiško susipratimo su Nepriklausomo - 
sios Lietuvos visuomene ir laikant jos sostinę savo rankose,pri-■ 
versti lietuvių tautą sutikti su "įvykdytu faktu" - atsisakyti 
nuo savo istorinės sostinės didesnės ir stipresnės tautos nau - 
dai ir iš ..viso savo suverenumą bei reikalus šia jai palenkti.

Nuo šiol. Tautų sąjunga ilgai gavo nevaisingai užsiimti 
Lietuvos Lenkijos byla, kur viena pusė (Lietuva) reikalavo savo 
teisės respektavimo, o, kita (Lenki ja) manevravo: Želigovskio pseu— 
domi š tu kaip-’ tariamuo'ju pačių vilniečių nenoru dėties su Lietu
va ir savo moraline teise rūpintis savo tautiečių likimu. Pašau-: 
lyje pagarsėjo Lietuvos atstovo Galvanausko ginčai Tautų Sąjungo
je su Lenkijos atstovu Aszkenazy. Kildavo įvairūs. Vilniaus kras- . 
to' pravesimų "..pįebi-soitų" sumanymai su Želigovskio-•kariuomenės’ v 
išvodimu, 1921- m,- ypač išgarsėjo Belgijos- užsienių .reikalų minis- 
terio Hyman-so parengtas ir Tautų Sąjungos abiem pusėm pasiūlytas 
ginčo, išsprendimo pro jektas,kuriuo Vilniaus kraštas būtų palik-
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tas Lietuvai, bot pati Lietuva taip būtų su Lenkija surxų.tar.jog 
jos (Lietuvos) nepriklausomybė labai būtų suvaržyta ir būttį vir
tusi tik iliuzorinės. Nestebėtina; jog sis projektas, pateiktus 
net diejose redakcijose (ankstyvesnėje ir vėlesnėje) Lietuvos ne
buvo ijr Įimtas, bot ir Lenkija jį atmetė, kad ir kai ką pasiėmusį 
iš Pilsudskio federalisitnlų .svaičiojimų; bet Vilnių paliekantį 
lietuviams, tuo tarpu kai Pilsudskis jį laikė no tik lenkišku, 
bet ir savu (pilsudskiniu) turtu.

Tautų Sąjungai nostengtant ginčo iš esmės išspręsti nei 
priversti Lenkijos laikytis sutarties, bet ir nosankcionuojant 
Vilniaus užgriebimo, Lenkija ir toliau pati jį sau sprendė«Skelb
dama si teapdraudžianti vilniečių teisę ir galią patiems spręsti 
politini savo likimą, tad laisvai jį nustatyti, Želigovskio vy - 
rinusybė do facto teleido jiems sakyties tik už Lenkiją, o ne už 
Lietuvą,•> Vilniaus lietuvių spaudai uždrausta buvo veikti žmonos 
susijungimo su Nepriklausomąja Lietuva naudai, lietuvių laikraš
čiai buvo per s akio jaut cenzūros, baudžiami, administracinėmis (pi
niginėmis) pabaudomis, traukiami tieson. pašto savavališkai su
laikomi ėmėjams, sustabdomi,, ėmėjai sodžiuje policijos persekio ** 
jam!* Tuo tarpu lunkų spauda niekeno nevaržoma, administracijos 
nustatoma ir remiama, viuokhis prasimanymais apie Lietuvą ir lie
tuvius baidė visuomenę ir stūmė Lenkijos pusėno pradėtoji do.r vo
kiečių okupacijos metu tamsių ir daugiausiai beraščių Vilniaus 
krašto sodiečių parašų rinkimo akcija druskai arba žibalu! (kora- 
sinui) iš administracijos gauti, viešumai paverčiama gyventojų 
reikalavimu prijungti Vilniaus kraštą prie Lenkijos, toliau buvo 
tęsiama ir politikų naudojama prieš Lietuvą, Lietuvių įstaigos, 
mokyklos šalinamos iš savo patalpų, mėtomos į gatvę, moksleiviai 
mušami policijos, studentų ir kitų lenkų "patriotų"n Lietuvių vei- . 
kėjai. audminėjamx.« Lietuvių persekiojimo ir didžiausio jų veikimo 
suvaržymo, o lenkų įknitinimo prieš Lietuvą atmosferoje Varšuvos 
politikų (Pilsudskio nurodymais jo bendradarbis prystor instrukta
vo Vilniaus administraciją) Vilniuje buvo rengiamas seimas, kuris 
turėjo pasisakyti dėl krašto ateities> Ne tik lietuviai^ bet ir 
gudai ir žydai iš vien su jais eidami atsisakė dalyvauti esamomis 
sąlygomis seimo rinkimuose ir darbuosetad nežiūrint triukšmin - 
gos lenkų agitacijos, atvežimo iš Lenkijos ir prilcidimo prie rin
kimų tūkstančių rinkikų, kurių daugelis pirmą kartą teatsirado Vil
niaus krašte, tik mažuma gyventojų tedalyvavo šiuose.1922 m» rin - 
kinuose; nors, suprantama, oficiali rinkiminė lenkų statistika ga
vo čia skelbti; jog daugumas gyventojų rinkęs atstovus, kurio su - 
darė iš lenkų tesusidėjusį Vilniaus seimą, įsiutusi dėl tikros gy- . 
ventojų daugumos seimo rinkimų suboikotavimo Vilniaus administra
cija suėmė boikotui vadovavusius lietuvių ir gudų veikėjus,kitus 
jųjų rengdamasi nubausti mirties bausme, ir tik Tautų Sąjungos įsi
kišimas teprivertė Varšuvos vyriausybę paveikti (ministerio Gabrie
liaus Narutawicz'iaus misija) Vilniaus administraciją,kad ši 53 su
imtus lietuvių ir gudų veikėjus ištremtų iš Vilniaus krašto Nepri- 
klausomon Lietuvon ir tuo būdu nusikratytų pavojingais priešiniu - 
kais. Vilniaus lenkų seimas nutarė prisijungti Vilniaus kraštą 
prie Lenkijos, kurios varžuvini s seimas, žinoma, mielai jį priėmė, 
Želigovskis buvo pakeistas Varšuvos vyriausybės'delegatu, o pas
kiau paprastu vaivadaP "Vidurinė Lietuva" nustojo būti Varšuvos 
politikai reikalinga, "maišto" komedija-pasibaigė ir jau tais pat 
1922 metais maršalas'pilsudskio'Vilniuje leido sau viešai pasigir
ti, jog gen, Želigovskiui jis pats įsakęs/Pilnių...paimti«

Pabaigą, šeštame numeryje /': .
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Matau aš brolio degančią sodybą, 
Žiūriu - suminti,sutrypti rugių laukai ----
Ką kūrei,ką taupei,ką sėjai - 
Viską,viską,broli,palikai,..

Galvijai baubia nepagirdyti,nešerti, 
Suva prie deginamo svirno staugia - 
0 buvom visa širdim pamilę sentėvių pakrantę, 
0 buvom giliom šaknim į ją įaugę...

Galulaukėj parkritusį matau senolį tėvą,
Matau kaip tremiami vaikai vagonuose užtrokšta, 
Kaip tolumo j,ant žalio kalno
Nugriūna dideli bažnyčios bokštai...

Neliko nieko švento,nieko gryno,nieko doro - 
Ir kankinio regiu sukruvintą vainiką, 
Ir žmogžudį regiu,rankas mazgojantį, 
Kaip žvėrį alkaną,kaip žvėrį dyką...

Bet neraudok,širdie,neverk,sesule, 
Sugrįši vėl į tėvo k^imą - -
Rugiai ir rūros,kviečiai ir mirtos - 
Žaliuoja rudenį,nemiršta žinią...

Mane,pavargusią ir seną. 
Aplankė nūdien generolo adjutantai. 
Pasveikino.Girdi,tu didvyriu tapai - 
Tave dabina ir kardai ir brilijm tai

Viena dabar prie lango stoviu.
Ir kaip sunitu įveikti nykią mintį.
Nejaugi aš dėl to budėjau dieną naktį, 

. Dėl to turėjau aš tave auginti?.,.

Už ką tu didvyriu tapai, ;
„y. i : ■. už ką nurudusią milinę puošia bri Ii j on tai?-''

Atleisk,vaike,man -■ ' '
- Mana "'širdis to nesupranta... .

■ Tą dieną,kai mane garbinga pavadino,
Tą rūsčią- ir nejaukią dieną - 
Anapus sienų,gal,nelaukta ir liūdna žinia 
Parklupdė ir pravirkdė motiną ne vieną...

Ak,tu,sūnel,nesmerki seno proto -
. Sunku įveikti man tą nykią mintį.

Nejaugi aš dėl to budėjau dieną naktį - 
Dėl to turėjau aš tave auginti?...

/ "Laivai palaužtom burėm" / 
" * " » ” : ” ; " ; ••. t! . ti. ii . n . n . ii. n . it. » . n . n . n . u . ii. n j n j ii . ii . n u • n . n į n į ii
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Šiandie vežė rugius, bet Grūstas buvo susižeidęs pirš
tus ir negalėjo padėti. Jis vaikštinėjo po sodą, bet be darbo 
negalėjo iškęsti, pasiėmęs mažą piūklcli, jis dairėsi į mc - 
džius. Jei dar rasdavo nudžiūvusią šakutę, kurios pavasarį bu
vo nepastebėjęs, tuoj nuplaudavo ir paduodavo Praniukui.kad nu
neštų ir padėtų į vieną krūvą. Praniukas paklusniai nešiojo ir 
visą laiką plepėjo. Šitą vaiką jis pasiėmė iš prieglaudos, nes 
tik vienos dukters namuose por maža, o žmona jau seniai mirusi. 
Šį vaiką jis dabar augino ir auklėjo. Vis viena artima dūšiax 
daugiau,

- Kam jūs jas piaunat, tėveli, šitas šakutes ?
- Už tai, kad nudžiūvę. Ir Šventam Rašte parašyta, vai

keli, kad medis, kuris neveda vaisiaus, bus iškirstas ir įmes - 
tas į ugnį.

- Šventam Rašte ? Tai ta knyga, kur jūs vakarais pote - 
riaujat ?

— Ta,
- 0 pasakų ten nėra ?
- No.
- 0 kur pasakos ?
- Kitoj knygoj.
- Kai aš užaugsiu ir turėsiu daug pinigų, tai nueisiu į 

miestą, tai kad nusipirksiu tokią knygą... Tai kad skaitau,kad 
skaitau, kaip Elziutė. 0 kitiem neduosiu, <

- Negerai, vaikeli, taip,,. Visada,jei ką turi, tai duok 
ir kitam.

- Jum aš duosiu ir Elziutei, o Jonui - ne,
- 0 kodėl Jonui neduosi ?
- 0 kam jis man dūmų į nosį pripūtė ? Ve, koks vabalas 

užsitūpė ant rankos* palauk, aš tau{»*
- Nemušk jo, jis pats nulėks. Jis nekanda. Tu jam padai

nuok: "Barbora, arbora, palėk, palėki Tavo namai dega, vaikai 
verkia." Matysi, kaip palėks,

- Barbora, bnrbora.., - kartojo vaikas.
Vabalas parėplinėjo vaiko ranka, stabtelėjo ir pakruti - 

no ūsiukus, pakėlęs viršutinius sparniukus, išskėtė plonyčius 
apatinius ir nulėkė,

- Jis supranta, jis supranta, tėvelil - džiaugėsi vai - 
kas. - Tai šitas vabalas - barbora ?

- Ne, ne barborabet dainuot gali visiem vabalam tą pa
čią dainą. Barbora kitokia. Aš tau kada parodysiu,

- 0 kodėl negalima mušti ?.

U , n
Lietuvos 1

M.Mažvydo Į 
ribllote'ta Į
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- Todėl, vaikeli, kad vabalas irgi Dievo sutvertas, kaip
ir nes, Ką pasakytų šventas Pranciškus, tavo patronas ? Juk aš 
tau pasakojau o-pie šventą Pranciškų, "

- 0 jis dabar mato ?
- Jis dabar danguj, vaikeli, ir nato mudu abudu,piauna.n 

mudu sausas šakutes, o jis žiūri ir šypsosi. Vabalas nulėkė, o 
jis mato ir šypsosis jis buvo labai geras, visus mylėjo - ir žao- 
nes, ir paukščius, ir vabalus, Net su žolele riekėjo kalbėti ir
su saule, 0 paukščiai atlėkdavo pas jį, tūpdavo jan ant pečių, 
ant rankų,,, - ■ , • ...

- 0 Elziutė šventa ?
- Kodėl, vaikeli, kodėl tu taip klausi ?
- o kad karveliai atlekia ir atsitupia jai ant peties.
- Už tai, kad ji juos lesina. Gyvulys irgi pažįsta, kns 

jį uyli, o kas no, - pasakojo Grūštas toliau, daugiau sau, ne 
kaip vaikui, - Gyvulį skriausi - pats sau pikta darysi.: Gyvu - 
liui irgi skauda, jei jį uuša, 0 kiek žmonių yra piktesnių už 
gyvulį, bet Dievas ataus jiems bausmę, kaip malonę, ir jie pasi
taisys.

Praniukas dabar tylėjo. Jis pastebėjo voratinklį trobos 
gale.

- Kažin, kodėl vorai neturi sparnų ? J
grūstas nieko neatsakė. Jis buvo susimąstęs.
- 0 tuos tinklus jie pats padaro ?
- Pats, kas gi jieus darys. 0 kas .taip nokės plonai su - 

Vurpt. Nė fabrikas taip nepadarys, nė geriausia verpėja. Matai, 
kaip Dievas juos išnokė. 0 tu dabar klausyk. Ve, jau pavakarė.o

■ voras iš plyšio išlindęs po voratinklį vaikštinėja. Tai neužmiršk, 
kas rytoj bus -graži diena.

. . Vaikas ilgai žiūrėjo į voratinklį«■ >•:
Sodo pakrašty smarkiau sušlanėjo vyšnių lapai, pūstelėjo

- smarkesnis vėjas.
Grūštas atsigręžė - vakarų dangus buvo juodas.. Lyg juodi 

dūriai sukosi ton. Jie plėtėsi, kilo vis aukštyn. Jau siekė kainy
nų sodo medžių viršūnes, saulė pasislėpė, pievos pasidarė tamsiai 
žalios, vanduo kieno tvenkiny tamsiai uolynas.

Grūštas piukliuką padėjo ant suolo ir įėjo į kiemą*
- 0 aš jun, tėveli, pasakysiu, aš katės daugiau už uodegos 

netraukysiu ir šventas Pranciškus nematys.
Senis nieko vaikui neatsakė.
Staiga smarkiai sulingavo beržų viršūnės. Keliu lėkė dul - 

kių juosta.. Kieme sukdamiesi pakilo į viršų šiaudai, o sodo ne - 
džiai pradėjo ošti, ,i,r blaškytis. Šakos daužėsi, krito obuoliai,o

■ keli žali lapai,.sukdamiesi . ore, .nulėkė į Laukus, i1
Senis nuėjo į galą' kluono ir -žvilgtelėjo į laukus♦ Vežiną 

jau baigia krauti, jau tik‘’desėtkas .naudelių pasiliko. :-
Grįždamas į kiemą, Grūš.tas..vos neužsistoja 'ant: žvirbliuko. 

Aštrus cypsėjimas-.sutvinksėjo Grūšto ausyse ir^smilkiniuose*
Žvirbliukas, spyrėsi’^kojytėmis, kliuvo už žolės, virto ant 

šono ir vėl yrėsi padaiguotais sparniukais* :
Grūštas žvilgtelėjo aukštyn.’Pastogej, tarp lotų ir iš - 

sikišusio balkio, buvo- didelis' lizdas t. Rodos,- kad ten kas užne - 
tė’ seną nušutusią kepurę, ■ . '

• Grūštas įėjo į kluoną. Baigė nesti vežiną. .
- Jonai, lipk nuo pruhto, pasiimk kopėčias ir atsinešk į 

galą kluono«
Netrukus burnas atvilko kopėčias, Atėjo ir Petras, talki—

lt J II J II . tt . , II J II , II , tl . J n , II . H , II . tt , tl . tl . fl . u . tl . n J II . tl . II ; n . II . II . II . II j II ; n . it
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xiinka b.
- Kas čia bus ? - paklausė jis susidomėjęs,

„ - Ve kas bus, - parodė Grūstas žvirbliuką, - Vargšas ma
žytis išpuolė iš lizdo,

- Tai ką ? - nustebo bernas.
- Įkelsim, Ana, katė slankioja.., Arba tuoj duos lietaus, 

ir po jo.
- Tur būt, per mažai žvirblių turit ? - linksmai nusijuo

kė Petras, - Galėtumėt pas mus pirkti kokią kapą.
- Kopėčios per trumpos, - apsidžiaugė bernas,
- Atsinešk ir tas trumpesnes. Ir porą lotgalių pasiimk,Su

kalsim.
- Lietus ant nosies.laukuos dar vežimaš rugių, o mes apie 

žvirblį Šokinėjam, - pyko bernas. - Rėžt Į sieną, ir viskas. Ar 
maža toks rupužiukas kanapių sules ?

- Kai les, tai reiks neduoti. Tam ir galvą turim,kad mus 
žvirbliai nesulestų, o tokį mažytį muši - pats sau pikta darysį. 
Dievo jisai.

- Ir katės, - nepasidavė Jonas*
Atsinešė dar vienas kopėčias, atsinešė lotgalių, bėgo ieš

kot vinių ir plaktuko,
- Ką jūs ten dirbat ? Ežį radot ? - paklausė antras ber - 

nas, su pilnu vežimu įvažiavęs pro vartus, - Vežimą išvažiuokit 
iš grendymo. Tuoj lis,

Petras išvažiavo vežimą. Jonas sukalė kopėčias, pastatė 
ir, pasiėmęs šiltą žvirbliuką į saują, lipo prie lizdo.

Ąžuolo viršūnėj daužėsi žvirbliai. Iš ąžuolo lėkė ant krei- 
go, stiepėsi, trepsėjo ir čirškė net užspringdami.

Nusileidęs kopėčiom, Jonas į žolę nusišluostė ranką.
Vėjas lyg aptilo. Kluono stogas sutratėjo. Rodos,kad te - 

nai kas žirnių užbėrė. Lyg pavilgytu kvapylu tėškė visiems Į vei
dus. Įtraukę kaklus, visi spruko į kluoną.

Kieme lietus net rūko.
- Brangus žvirblys, - šaipėsi Jonas. - Vežimą rugių atsi - 

eina. Galėjot tą žvirbliuką kur padėti, iki parvažiuosim su pas - 
kutiniu vežimu.

- Teisybė, o aš pirma nė nepagalvojau, - atsakė senis ir 
šypsodamasis žvilgtelėjo į žvirblio lizdą, - Tegu jau sau... Bet 
dabar jia ten tupi... šilta jam... ir neužlyja jo.
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šniokštė Baltija,purslomis taškės, 
Tartim kalnus rideno bangas, 
Eiklios valtys braškėdamas blaškės, -
Spaudė irklą vikingo ranka.

Spaudė irklą ritmingai ir trankiai
Pirmutinėje valty karys, -
Marsus Gosta skubėjo_į krantą, 
Šauniai yrės bangų sukury. •

- Tik pirmyn! Šiaurės krašto narsuoliai.
Per purslotas vilnis neramias.
Tik pirmyn! Į nežinomus tolius’. - <
Užkariauti plačiausias žemesi

Pro audroties putotą šėlimą 
Prasiskverbia vikingų daina> . i
Kurie skuba sutikti likimą - 
Kol nenugali naktį diena.

Ryto vilnys šešėlius nuplauna, 
Silpsta šėlusi vėtra rusti.
Arti kraštas - nežinomas - naujas... [
Papročiai ten ir žmonės - kiti... .

Skuba Gosta pirmuoju į krantą, 
Niauriai ošia seni ąžuolai...
Ir šio krašto dievai nesupranta, •»
Ko atplūsta vikingai laivais?...

Viens po kito į pamario smėlį 
Smeigia nosis baltieji laivai, 
Gesta ginklą į dangų pakėlė; 
Surimtėja vikingų veidai, - .

t
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- Iki šft-ei nuns_buvo palankūs 
Baltų jūrų neramūs dievai, 
Ir - tikiuosi - nes Grobį nemenką 
Parpiukdygiu erdviaisiais laivais...

Šita žemė,gal būt,nepažino 
Karingumo vikingų narsių, 
Kiek aitriausių kovų išmėginom? - 
Ir kiek dar - patirsime jų!...

Ne viešnagėn vikingai atvyko-, - 
Paieškoti už nūs narsesnių... 
Mūsų širdys kiečiausio granito. - 
Kalavijai - nėra aštresnių!..

Nuniokosime greitai šį kraštą, • 
Parplukdysirae grobio laivus... 
Mus inanžins net kronikų raštuos, 
Kada grįšime vėl pas savus.

Plonų drobių,gintaro skaidriausio, 
Gelsvo aukso ir kailio žvėrių... 
Mylimųjų puikiausių surasim: 
Už jas - sako - nėra gražesnių!.,

Tik pirmyn! Mano šaunūs narsuoliai! - 
Pirmyn! Rūstūs fijordų vaikai! - 
Mes parodykim drąsą senolių - 
Kai užgriūsim lyg staigūs Žaibai!..

II
Velka grobį vikingai per girią, 
Piktai ošia soni ąžuolai... 
Skuba vyrai kovose prityrę. Klaidūs pamario krašto keliai.♦»

Daug sodybų pavirto degėsiais...
Daug tvirčiausių nurūko pilių,».> 
Daug vikingų - žemelėje ilsis,.! 
Nesugrįžti senuoju keliu... -
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Pasiilgo ir Go s ta .tėvynės, 
Jos putotų, fijordų senų..* 
Net vikingai pikti,nusiminę - 
Nedainuoja skambiųjų dainų.

Jų sugrobtieji turtai netilptų

J. erdviausius vikingų laivus.*. 
ei ryžtumas,drąsa nenusilptų,

Jei galėtų sugrįžti pas savus.,.

Ak,nelaimė. Jų eikliosios valtys - 
Visos'virto degėsių krūvai..
Kaip į šiaurę atgal nusikelti? 
Nors perdaug. įkyrėjo, kova.,.

Šnara Dangė,puto ja verpetais, 
Ant•jos'kranto rikiuojas pulkai... 
Toliau - miglose grimsta Akyto, - 
0 aplinkui - plačiausi laukai...

Čia sustoja vikingai paniurę: 
‘Kaip sugrįžt atgal per. marias?
Visų akys į vadą paniro, - 
Kokią išeitį Gesta suras?

Gosta mato Iškrinkančią drąsą, 
Dėl geriausių draugų pražūties... 
Dėl sudegintų valčių. Nelauktai - 
Pasunkėjusios jų padėties...

/’Kada priešu jautiesi tai žemei, 
Apiplėšti,nuniokoti eini, - 
Tau Praamžius iš anksto jau lemia 
Už skriaudas apmokėt mirtimi)., /

Koks likimas! To Gosta nelaukė! 
Tokios gėdos! Tokios nesėkmės!.. 
Gėriau butų niekuomet neplaukę: - 
Jau ir vyrai pradėjo bruzdėti*.
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Jis ryžtingai prasiskina kelių, 
pro pikčiausių vikingų gretas, 
Skubiai eina pakrante upelio - 
Kur verdenė putoja Salta...

Toliuos natosi pilys. Ant kuorų - 
Dega laužai ir sklinda daina... 
Vado veidų sustingusi,niūrų - 
Vėl nužviečia skaidri Šypsena.

Išsitiesia galiūnas - erelis. 
Susvyravus atgyja dvasia. 
Kas išdrįstų palaužti jo galių, 
Kurių skleidžia vikingo drųsa?

Ilgai ryno ant kranto Akytės, 
Akys nardo po kuršių laukus. 
Kada vėl prie savųjų sugrįžta - 
Trenkia žodžiai,lyg griausmas skardus: 

~ Mono narsūs vikingai suglebo...
Gal pabūgote prieSo gausaus?
0 gal kitų sau rinksite vadų, 
Kuris laisvu vergaus išrialdaus?.. *

Tartun žaibąs jų širdie užgavo.
Lyg perkūnas iš giedro dangaus..,
- dar vikingai laisvi - nevergavo J
- Ir sau laisvės nepirksi Ncnalduusl*♦

Gosta rankų pakėlė: - Kūrintii 
Susikaupė vikingai. Tylu.
- Aukštų kalnų privalon supilti1
- Ir tai - kuo trunpiausiu laikui 

- O vėliau,kai atvyks nūsų broliai, 
Kurie artinas lyvių laukais - 
Ant viršukalnės rusinę pilį. 
Kurios priešas tikrai neįveiks.
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Kai prabėgs Sienos šalčiai. Pasveikina 
Mus fijordai seniai palikti.
Taip vikingo narsos nesunaikins -
Jokie priešait - Nors kaip jie pikti...

III

Jau sūtenos aptraukė dangų, 
Tylu,nyku aplinkui.
Tik neramioji šnara Dangė 
Ir skuba narių linkui.

Stačioj pakrantėje Akytės 
Kadaise buvo šventykla, 
Perkūno garbei pastatyta - 
Bet... šiandie jos nėra.

' . ........ -i

Įsakynu vikingo vado - 
Piliakalnis išaugo čia. 
Tvirtovė kalne atsirado, 
Vaidilų grasynui kurčia.

Išniekinę dievų šventovę, 
Išgriovę aukurus,stabus♦ 
Net akmenis šventus išrovę - 
Išmėtė po plačius laukus...

Vaidilos siuntė prakeikiau, 
Praamžiaus keršto meldė jiej 
Vikingai išjuokė LĖMIMĄ, 
Išvaikė kunigus šalies...

Tik ąžuolas paliko vienas
( Sargyboje krantų Akytės, 

Ir šitą vienišą galiūną - 
Panėgo Gosta aplankyti.

Užniršę sugrąžino mintį - 
Vikingai pakirptais sparnais... 
Pripratę čia dažnai ramintis - 
Svajonėn,puotom ir... sapnais.
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Akytę supa miglų skraistė - 
Vos užmatai kitas pilis, 
Tauralaukiai ,Purmaliai ,Kartai,. * 
Toliau - nepavergta šalis.

paupiuose svajoja šlaitai, 
Aplink - bekraštė lyguma. 
Iš jos pro Kalniškių pilaitę - 
Lėtai keliauja sutema..-.

Prie ąžuolo -parymo Gosta - 
/Čia jis ateina gan dažnai/ 
Galvoj neramios mintys bręsta, 
Neramūs lanko jį sapnai..,-

Staiga pajuosta upės bangos -■ 
Nuūžia viesulas la.ūkais... .. 
ir debesys nukloja dangų, 
Kažkur sublykšioja žaibai...

Audrotam sūkuriui pakylant 
Išauga krivis prieš akis - 
Nematė niekas jo ateinant, . 
Nežino,ką jis pasakys?

Nustebęs vadas kelia ranką, . 
Sargybą šaukti nori jis.- 
Bet jau čiasi jėgų netenka, - 
- Tai burtai?.Sapnas ar lemtis?

- Tave, lankydavau sapnuose. 
Manos šalies dievų galia. - 
Nustenis-Rusnis vadinuosi, 
ESU PRAAMŽIAUS VAIDILA J '

Išbalo .Gosta,atsitraukė, 
Prisiminė, klaikius sapri.ua,.,
- Tai šitas krivis keršto šaukė - 
Kai grioviau je dievų stabusI
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- palik šį kraštą,nelaimingas* 
Palik sugrobtuosius turtus! 
Greičiau išnykite,vikingai1 
Pievų lėmimas bus kartus*»• .

Praamžiaus keršto neišvengti’. - 
Jums,atėjūnai svetini 1 
Nusikaltinų neišpirkti, - 
Net ir skaudžiausia mirtini!,,.

Ir po mirties prakeiktos vėlės, 
Ramybės,poilsio nerasi - 
Klaikiais vaiduokliais prisikėlę - 
Dažnam sudrums naktis tylias...

Nutyla krivio žodžių aidas. ■- 
Nuplaukia lyguma plačia...
Parausta piktas vado veidas: -
- Sargybai - šaukia - Greitai čia! -

- Suimt begėdį nematytą!
Mirtim nubausti - įsakau!..
Nustumt nuo kalno į Akytęl 
Kad negrasytų mums daugiau!».

Vikingai rustus - kardais moja...
Įsakymą Įvykdys greit! -
Vaidila pykčio neatboja: - 
Nespėja net artyn prieit....• ’

Krivūlė kyla prieš skriaudėjus, 
Išauga krivis lig dangaus.,*
- Prakeikti būkit! Niekadėjail
- Ramybės sielos neragaus.*.

- Šaukiu Galingąjį Praamžiui -
- šaukiu visus Tėvų Dievusf
- Nenuoramomis būkit amžiais!..’
- Nei viens negrįžkit pas savus!..
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- O aš na tau.; Lai ava Tėvynė
- Sodyboa kelsis ir laukais!
- Vikingai kalno kapinyne,
- Klajokliais bukit anginais..*»

- PRAAMŽIAU! Leisk įvykt lėninui!
- Laisva tebūna nūs Šalis!
- Tepildos žodžiai prakeiklno, ~
- Tegrinsta ženėn ši pilis!,,.

Garsons dar virpant paskutinians, 
Kažkur pranyko vaidila,*♦ 
Ir dairos Gosta nusiginęs - 
Krūtinėj kaupiasi gėla,,.

Siaubingai aidi krivio žodžiai, 
Ir vėl šiurpi.gūdi tyla,,. 
Vikingai.stebi naktį gūdžią, - 
Kuo turi baigtis ši byla? - ----

IV

Dangaus žydrynė užsinąstė, 
Vėjelis suglaudė sparnus...

Erdvynai žvaigždžių prisisagstė,
Akytė gėrisi sapnu - ----

Ant kalno gula debesėlis: 
Akimirka - žaibai keli.•. 
Griaustinis ardo ranią tylą. 
NUGRIMSTA PRAGARMĖK PILIS*.... ...

Tik du bokšteliai pasilieka. 
Ir niaurūs niūkso kaninai,.. 
Sriauni Akytė klonians šneka: 
Kaip žuvo kalno nilžinai,,.
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Daug metų nuskrido tamsion begalybėn, 
Jau žmonės kiti,ir kitoki dievai - - - 
Į užmarštį grimsta Praamžiaus didybė, 
Mus krašto nelanko vikingų laivai -

Bet jeigu užkoptum ant kalno Akytės 
Ir tu pamatytum vikingų karius.#.
Praeiviui kas naktį Šia tenka išvysti - 
Šarvuotus senųjų galiūnų būrius...

Čia pusnis - Rustenis jiems ištarmę meta*.. 
Ir šaukiasi keršto krivaitis dievų...
0 kartais praeivis čia raitelį mato - 
Kovojantį vienų su priešų pulku...

Ant kalno jau šimtmečiai medžiai žaliuoja, 
Tik mini Akytė senuosius laikus - --
Tik užmirštos vėlės vikingų dejuoja - - - 
Ir naktį praeiviui čia darės klaiku,..

* • •• • • • « • • • • s ,
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Petrag,stipriau paspaudęs dalgiakotę dešine,smagiai 
kirstelėjo paskutinę pradalgę,tuo pačiu kvėptelėjimu staiga 
išmetė ją aukštyn ir,tvirtai įbedęs žemėn,pamažu nusišluos
tė nuo kaktos tekantį prakaitą. Atsargiai nubraukęs ką tik 
nuplautos žolės gniūžte dalgio ašmenis,įtraukė giliai į 
plaučius ranūnomis kvepiančio lauką oro ir visame kūne pa
juto lengvą nuovargį.

Saulė tingiai skendo į vakarus,viIiodona paskui sa
ve baltų ir ploną kaip kartūno suknelė debesėlią pulką. Pa
aiškėjo pagal vieškelį ilga jau auksu blizgančių rugiiį dir
va vis plačiau klojosi pilką šešėlią kilimas. Artėjo šiltas 
ir raminantis ilgos vasaros dienos pavakarys,

- Jau ir Aldona turėtą būti čia, - sušnibždėjo Pe
tras panosyje,liežuviu suvilgęs suskirdusias lūpas.

Tingiai atsigręžęs noną link,pasižiūrėjo į tolimo
je ąžuolą ir klevą pavėsyje pasislėpusią sodybą. Bet šiau
raus takelyj e,kuris vedė iš namų į pievas,niekur nešinate 
ružavos suknelės. Prieš jo akis lankoje gulėjo ilgos ir sto
ros sumuštinės pradalgės. Jis pamažu sulenkė švininius ka
lius ir staiga visu ugiu išsitiesė minkštoje žolėje, Valan
dėlei užmerkė akis ir lengvai svaigo,skęsdamas kažkur gilyn 
kvopiančion pradalgėm

Kai vėl atsimerkė,prieš akis švietė beribis dangaus 
mėlynumas. Ir kairėje ir dešinėje,ir pirmyn ir atgal visur • 
ta pati mėlyna bedugnė. įtempęs akis,žiūrėjo ton eržėn,tar
tum norėdamas atspėti,kaip toli gali matyti. Staiga jam pa
sirodė tas bekraštis mėlynumas labai pažįstamas,matytas kaž
kur žemėje tarp žmonių* Vėl užsimerkė ir stengėsi pasąmonė
je atkurti prabėgusias dienas: vakar su šeimininku buvo ma
lūne,užvakar lankoje,sekmadienį miestelyje,bažnyčioje... 
Taip,Petras jau pažįsta tas iš dangaus pavogtas spalvosi 

"... prieš jo akis stovėjo,rusvai saulėje įdegusi, 
melsva suknele ir tokiomis pat dangiškos spalvos akimis šei
mininko duktė. Ne tik jos veidas,bet ir ligi alkūnių nuogos 
rankos švietė saulės spinduliuose. Petras,paleidęs iš akių 
"Aukso Altorių",godžiai gėrėjosi antroje bažnyčios pusėje 
klūpančia mergina.

- Ei,tu,gana,morgos juokiasi! - kažkas kumštelėjo 
Petrui pnšonėn.

Petras paraudo,atsisuko į kumštelėjusį ir pasisvei
kino, linkt eidamas galva,su Lukošių barnu iiartynu. Sugėdin
tasis prislinko arčiau prie jo ir vėl pabandė susigaudyti 
didelėje maldaknygėje.

- Graži? Ką?... - dar kartą kumštelėjo Llartynas pe-
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trą. pagundon.
Petras nieko neatsako į gundymą,atidžiai persižegnojo, 

varydama nuo savęs velnius,giliai atsidusofkluptelėjo prieš 
altorių, ir,nė Aldonos pusėn nežvilgturėjęs,išėjo iš bažny.- 
čios..."

Staiga netikėtas smūgis pakėlė Petrą ant kojų, Kažkas 
dar šlapios,ką tik nuplautos žolės kupstą užrietė ant galvos, 
antrą ant krūtinės,trečią dar didesnį, vėl užvertė ant veidu, 
visiškai palaidodamas plovėją kvepiančioje pradalgėje. Kai 
jis pašoko,prieš akis pagriovyje pamatė sėdinčią su lauknešė- 
liu rankose šeimininko dukterį*

- Kurios kamaros duris šiąnakt laužei,jei lankoje 
miegi? - pasveikino plovėją mergina,

- Aš norėčiau tik vienas duris išlaužti, - atsakė Pu
tras,kratydamas iš marškinių, aštrias žoles*

- Nagi kurias?...
Jos balse skambėjo nedrąsa ir išgąstis.
- Tavo! - susisagstęs marškinius atsakė Petras.
- Begėdis! - piktai šuktelėjo Aldona,pasikcldama nuo 

griovio krašto.
Bet jos balse dabar skambėjo džiaugsmas ir laimėjimas. 

Iškėlusi aukštyn galvą ir papūtusi lūpas,numetė pagrioviu lauk 
nešėlį ir nuėjo,

- palauk.Aldona,aš tau norėjau,.*
Bot mergina skubiais žingsniais tolo pieva ir nesi - 

klausė,ką jai bernas norėjo pasakyti.,,
- Tai merga! - sušnibždėjo pagriovyje pasilikusysis, 

nustebusiomis akimis palydėdamas nutolstančią šeimininku duk
terį.

Išplauta lanka skubiai tolyn tyso jos siaurų kojų bry
de •

- Kurini aš liepiau Petrui pavakarius nunešti? - pik
tai riktelėjo senoji Gelžiniunė,užklupusi kitą rytą piemenai
tę.

- Han,tetule, - atsiliepė mergaitė pilnomis ašarų aki
mis, - bet nebarkite manos... Kai grįžau iš tvartų,jau nebe
radau spintoje lauknešėlio..*

- Tylėk,girdėjau, - griežtai pertrauko piemenaitės 
kalbą Gelžiniunė, - gali eiti,,*

Užkišusi žiursto kraštą už Iiomens,klubus rankom su- 
rėnusi,visa iškaitusi kaip ugnis,Gelžiniunė prisiartino prie 
dūkterš,pasiruošusi karštai kalbai;

- Kaip tau negėda paskui berną vaikytis ir dar paskui 
saviškį? Visų bobų liežuviai tik apie tavo žviegia. Kur aš 
akis padėsiu,ką žmonėms pasakysiu?. Greit iš namų pasirodyt 
negalėsiu...

- Ak.mama, - partraukė duktė įsikarščiavusią motiną,- 
man Petras tiek terūpi,kiek pernykštis sniegas. Gi tu pati 
jam daugiau pataikauji... o žmonių kalbų vistiek nosuvaikysi..

- Iš piršto niekas neišlaužia,vaikei Dsi kalta ir ne
prieštarauk motinai. Aš dar kartą tave- įspėju su i'ctru nenu
sidėti. neduok Dieve,jei sužinotų tėvas!.. - ranka grasinda
ma pabaigė motina,

- Kama, -■ persirengdama aiškino-Aldona, - dėl tų bo-
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bą liežuvią tikrai nan galvos neskauda.
- Jei tau,vaike,galvos neskauda,tai tavo notinai ’ ■ 

per pus Širdis plyšta, - duudąna kunščiu stalan suriko Gel- 
žinienė,pasipiktinusi dukters žodžiais, - Ne pirną kartą ■ 
tu laužais su tuo bernu nuo tėvą pasislėpusi. 0 kas anąkart 
per Jonines su juo per naktį šoko?

- Ak,nonai - nonoje ranka duktė.
Tuo tarpu duryse pasirodė senasis Gelžinis.
- Tu,nočia,ruoškis viena pietuns. Aldona tevažiuo- 

jie su Petru šieno. Kitus grėbt lankon pasiunčiau... -kal
bėjo Donininkas,keldanas nuo vagio grėblį.

Aldona,nieko neatsakiusi,pagriebė nuo sienos skoro-. 
lę įr bėgte išbėgo pro duris,

- Ak,Donininkai,Donininkai J - skundėsi Gclžinienė, 
dinus dukteriai duryse.

- Na,kas gi tau,riečia? - paklausė senis,krapštyda- 
nas pypkę, - ar nebus per sunku vienai nanuose?

- Ne tai,Donininkai,nan širdį spaudžia. ; ■
- Nagi sakyk,kas ten toje širdyje knieti?
- Dėl dukters,dėl Aldonos esu nerani. Ir tu pats- 

jos nesaugai. Visur juos abu siunti! Negerai,Donininkai!.• 
Tas bonbizas vaikui galvą apsuko» Aldona daugiau nieko ap
link nenato,tik nusiškį berną. Ji kaip užkerėta nuo šios 
vasaros...

- Na,tai ką tu,Lronika? - paklausė nustebęs senis, 
nevisai suprasdanas žnonos nintis.

- Na,o ką tu,Donininkai?
- Nagi nieko,po šints perkūną! Bernas dirba kaip 

jautis,duktė nenašiau... Aš nieko nesuprantu!
Senis žiūrėjo į iškaitusią žmoną,nenuleisdanas aklą. 

Staiga Gulžinienė tarė;
- Tai ką,Donininkai, jau tu taip susenai? Lianai,kad 

jis tavo bernas,tai ne vyras?
- Nesuprantu tavęs šiandien,Konika! Bet juk Aldona 

Gelžinio duktė? - iškilmingai kalbėjo senasis. - Ji no Ban
dinė,ne nerga pas none? Ji pati turi žinoti,ką daranti, 
juk jau nebe vaikas.

. - Tu pokvaišai,Donininkai! - suplodama rankonis su
šuko Gelžinienė, - Ar tu nesupranti,kad tokiu vyru ir aš 
susigundyčiau...

Gelžinis išvertė akis ir kurį laiką neįstengė•žodžio 
ištarti. Staiga jis pasikėlė nuo suolo ir,'pasipiktinęs 
žnonęs kalba,tarė;

/ - Na,žinai,močia,ir nušnekėjai. Kaip tau senei ne
gėda! Teisybę amžiną atilsį tėvukas kalbėjo - kai bobai 
žilė galvon,velniąs uodegon!..

Donininkas pagriebė nuo stalo kepurę ir,sukdanas 
ūsą,išėjo pro duris.

Vienu ir antru ilgos lankos pakraščiu nuo pat anks
tybo ryi?$ kepė saulėje plačius ir storos šienu pakūgės.Vi
si padirviai,paniško ir pakrūniai jau vakar prieš pietus 
su nadienią pagalba buvo švariai išgrėbstyti,šienas,sustun- 
tajr į sausas lankos vietas,seniai džiūvo karštoje, vasaros

<i . n , n , tt. n . n . ii . u . it. ii , ti . h . u . ti« ti. n . it. n . ti . « . n . n . n « n • n , n • u . n . lt • «

33



.+1+: + :+x+ : + + : + ; + • + +s+• J2 +:+: + :+: + : +:+s+: + t+:+t+s +

Saulėje. Danguje nešinate nė vieno debesėlio,įkaitęs oras 
virpėjo saulės spinduliuose ir dusinte dusino laukuose dir
bančius. piemenys,gyvulius į krūmus suvarę,triukšmaudami 
džiaugėsi paežerėje vasaros malonumais.

Su kiekvienu saulės koptelėjinu pietų dangun,vis di
desnė šilima troškino pakūgių vertėjus. Sienas karštas ir 
sausas kaip parakas degino kojas ir vėlėsi į klunpes.

- Jau atvažiuoja, - sušuko senoji Gelžinių sandinė 
Veronika,žvilgterėjusi nanų link, - o pakūgės dar nesustum- 
tosl

- Neimk labai širdin,Veronika, - juokėsi padienė,- 
palauks jaunieji,«.

- Sakysit nepuiki būtų pora,krūvon austumus? - atsi
likusi riktelėjo dvaro skerdžiaus žnona, - Ir panašus kaip 
du vandens lašai,kaip brolis su seseria.,,

- Būtų puikus kąsnis bernui, - vėl leptelėjo padienė, 
šluostydamasi sijono kampu čiurkšle nuo kaktos tekantį pra
kaitą,

Petras su vežinu sustojo pakūgės pradžioje.
- Ei,girdite,tai ką jus ten,po šimts perkūnui - Rik

telėjo grėbėjoms. - pakūgės nesustunėt ligi šiol?
- Turėk kantrybės,žmogaul - šaukė skerdžiuvienė, - 

Viskam laikas ateis. Ir pakūges sustumsim,ir vestuves dar* 
šią vasarą atšvęsim...

- Tik ne su tavim,kvaila ožkai - atrėžė Petras. 
Laukais nuskambėjo griausmingas grėbėjų juokas. 
Petras.iššokęs iš ratų,išmetė laukan virves,šakę ir

kartį. Aldona tebesėdėjo vežime ir,plaukus tvarkydama,piktu 
žvilgsniu sekė aštrialiežuvę^skcrdžiuvienę. Nelaukdamas grė
bėjų,Petras vienas bandė su šake sustumti šieną.

- Vis skubini,Petreli,vis už du stengies, - su visu 
būriu grėbėjų prisiartindama prie vežimo kalbėjo padienė, - 
Ar tik nemanai šeimininku tapt?

- Tai ką tu,kvaila višta,manai aš ūkio nemokėčiau 
valdyti? - duodamas šake užpakalin padienei,atsikirto Pe - 
tras.

pastumtoji kvaktelėjo kažką ir pargriuvo šiene. Pa
kūgių vertėjos,sustojusios eilėn,stūmė dar žaliai blizgantį, 
lietaus nemačiusį šieną.

Petras pradėjo duoti vežiman. Iš pradžių atsargiai, 
kiekvieną šieno šakę padėdamas ten,kur Aldona stovėjo ar nu
rodė jom numesti. Kai krovėja su šienu iškilo virš vežimo 
gardžių,paėj ėjęs į užpakalį,atidžiai apžiurėjo vežimą,pape
šė vienur kitur šake suspaustą šieną,tikrindamas,ar tvirtai 
sukrovimas laikosi, grėbėjoms nuėjus kiton lankos pusėn ir 
vežimui pradėjus tiesiai aukštyn kilti,Petras sušilęs nusime
tė nuo pečių prakaituotus marškinius ir,kiek įstengdamas di
desnėmis šakėmis,mėtė šieną krovėjai. Vieną šakę jis padavė 
reikalingon vieton,antrą,dar Aldonui pirmosios nesuspėjus 
išlyginti,švilptelėjo kairėn,trečią pasismaginęs išmetė į 
antrą ratų pusę,

-Aš vežimo nekrausiu,jei tu šienu mėtysies, - šuk
telėjo neboiškęsdama Aldona. - Pasižiūrėk,visas tavo davimas 
antroje ratų pusėje,

- 0 kas anądien lankoj mėtės? - paklausė Patras,nau
ja- didžiule šake užversdamas krovėją.

- Nepažįstu tokios, - spėjo šuktelt Aldona,išgriuvu- 
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gi vėžinė*
Petras,delnus pagispiiudęs,vėl pasmeigė milžinišką 

šakę,po kuria beveik pats keldamas sugriuvo,ir metė ant 
purpuolusios vežime krovėjos*

- Ei,tu,ganai - juokėsi Aldona,pakėlusi susivėlu
sią galvą, - aš tau tik kartą,o tu tuojau bo saiko...

Petra s, pa sir ėmę s šake, šypsodamasis žiūrėjo į .Aldo
nos iškaitusius skruostus. Atsikvėpęs neskubėdamas bandė 
surinkti antroje vežino pusėje nukritusį šieną ir sumesti 
krovėjai.

- Girdi tui - sušuko nuo vežino Aldona,kramtydama 
smilgą, - šiandie nona vėl savo Petrelį man priminė...pa
sisuktum smarkiau apie ją...

- Kad senom daiktui galva pakvaišta,tai no stebuk
las. Geriau aš apie dukterį pasisuksiu...

- Cho,cha,cha, - juokėsi Aldona,mesdama šieno 
gniaužtų Petrui ant galvos, - ne kiekvienam grybui apie 
ją suktis...

- Hesipūsk perdaugl - įspėjančiai kalbėjo Petras,- 
saugokis,kad,išskridus! su gandrai s, ne t up turn sumušėm...

Aldona šyptelėjo,slapta pasižiūrėjusi į Petrą^ir, 
nieko neatsakiusi,baigė tvarkyti vežimą, Petras,padavęs 
veržiamąją kartį ir sutvarkęs priekį,pėrėjo į užpakalinę 
vežino dalį. Aldona,stipriai spausdama kartį žemyn,laukė, 
kol Petras užmes virves.

- Sekmadieni mokykloje šventė, - kalbėjo Aldona,- 
su vaidinimu ir šokiais...

- Keisiu, - trumpai atsakė Petras, - visam kaino 
nė vienos geros šokėjos nėra...

- Ir aš tau bloga šokėja? - paklausė nustebusi Al
dona .

- Tu? - tarė Petras,žiūrėdamas į krovėjos linksmas 
akis. - Tu geriausiai

Aldona šyptelėjo ir uošėsi lipti nuo vežino, pe - 
tras įsmeigė vežinan šakę. Krovėja smuktelėjo žemyn,pra
sprūdo pro šakiakotę ir nupuolė Petrui ant kaklo.

- Tik nenugriuvau per tave i - pyko Aldona.
Petras,nepaleisdamas krovėjos iš ranką,pagriebė ją 

glėbin ir pabučiavo baltą mergaitės kaklą. Staiga Aldona 
sprūstelėjo žemyn,išsilaisvino iš tvirtu vyro ranki’ ir 
šuktelėjo:

- Skubėkim,Petrai,šiandie bus lietaus...
Ji nusijuokė ir nubėgo takeliu namo.

Nelauktai greitai prisiartino šventa Ona. Nuo pat 
ankstybo ryto,vos tik saulė spėjo sprindį pakopėti dangun, 
margą suknelių ir vežiną jura užplūdo vieškelį. Iš visą 
kainų ir iš visų sodybų,kas tik gyvas skubinosi į meti - 
nius didžiuosius parapijos atlaidus.

Ir Geležinių sodyboje šį rytą visi.anksčiau kaip 
paprastai sukilę,paskubomis ruošėsi šventei. Dar prieš , 
pusi’yčius apyvokos darbai buvo baigti, galiai dažytas ve
žinas su nauja saulėje blizgančia odine pasoste jau stovė
jo kieme iš daržinės išstumtas,laukdamas pasirodant šeimi
ninkų.
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Aldbna, suskynusi didžiulę tik ką pražydusių rožių 
puokštę,įbėgo paskutinį karta kambarin pasiimti Maldakny
gės ir skarelės,. Senasis Gclžinis sėdėjo gale stalo,pasi
puošęs sekmadienio rūbais,laukdamas pasirodant žmonos. Al
dona skubiai apsirišo galva šilkine skarele,dar kartą pasi
žiurėjo veidrodin ir,pabučiavusį senąjį kakton,atsidūrė 
prie durų.

- niekur neišeiki - piktai sušuko iš užstalės tėvas. 
- Važiuosi drauge su mumis.

Jau daugiau kaip mėnuo netikrų kalbų ir gandų.migla 
dėl dukters draugystės su bernu klostėsi apie senųjų Gelži- 
nių sodybą. Iš pradžių Donininkas spaudavo kiekvienam,kuris: 
nešė į jo namus piktas kalbas apie dukterį, jįs negulėjo 
suprasti ir patikėti,kad duktė,žinodama esanti vienintelė 
tėviškės paveldėto ja,draugautų su tėvų ūkyje dirbančiu ber
nu,kuris Gelžinio supratimu niekaip netiko Aldonai poron. 
Tiesa,jis buvo nepakeičiamas darbininkas,geriau negu kuris 
kitas suprato ūkio darbus ir puikiai nuaugęs vyras,bet iš 

'kitos pusės jis visuomet senajam Gelžiniui liktų jo ūkio 
bernu; Ir štai vieną dieną tas bernas taptų vienintelės jo.; 
dukters vyru,ūkio šeimininku,nuo kurio ir jis su žmona se
natvėje priklausytų. Ką pasakys žmonės? "Ne,nei" - Dominin*- 
kas purtė kiekvieną vakarą galvą,negalėdamas su tokiomis ’r 
mintimis sutikti. Savo dukteriai,baigusiai kelias klases >■.< 
ir ūkio mokyklą,jis iš visos širdies linkėjo turtingo kai
myno Bradūno dukterį. Tada vaikai'galėtų sujungti abu ukius 
ir tapti tikro dvaro šeimininkais. Ir kai paskęsdavo svajo
nėse apie sujungtas žemes,apie jų bendrą valdymą,senis už
sidegdavo kvaituliu vaikus prievarta suvesdinti. Tada jo 
širdyje sukildavo pagieža ir pyktis dukteriai,kuri ne tik 

•negeidė sau laimės,bet ir tėvams senatvėje jos pavydėjo...
Su tokiomis mintimis ir pykčio ugnimi širdyje se

nis dažnai ryždavosi pats išaiškinti dukters santykius su 
Petru,griežtai sudrausti v.iką ir iš anksto nukreipti į ša
lį besiartinančią nelaimę. 0 tos nelaimės jis tikėjo isveng. 
siąs atleisdamas Petrą iŠ darbo ir išsiųsdamas jį kiek ga
lima toliau iš savo valsčiaus. Tačiau tokie rimti senio pa
ryšimai dažniausiai pasibaigdavo linksmu ūso kryptelėjimu, 
kai duktė,lyg nujausdama tėvo mintis,apkabinusi jį bučiuo
davo ,duodama vilties besiartinančią audrą pati atitolin - 
siunti. Bet šiandie,ilgiau nebetikėdamas dukters žodžiais 
ir nebepakęsdamas kalbų,senasis buvo pasiryžęs^pats audrą 
tramdyti ir neleisti toliau gaivališkai vaiko širdies ug
niai plėstis. Radęs progos išbarti,senis sulaikė šį rytą 
dukterį tarpduryje,kaip tik norinčią vieną su Petru išeiti 
bažnyčion,

Aldona stabtelėjo, pernai į tokius tėvo žodžius ji 
būtų atsakiusį,'; "Ak, tėti, šiandie tokia graži?geriau.pėkš- : 
čiai su Veronikai" Bet šįmet ji nebedrįso^taip kalbėti,ir 
tėvo balsas ne toks,kad ji,lengvai jo žodžius, r anka numoju
si,dingtų durys^j. .Sudrebėjo jos r anka, laikanti durų ranke- 
nu.ir netvirtai.' suvertos durys klaptelėjusios pačios atsi— 

a ' *
- lloik'7 sakiau I - dar pikčiau.suriko Gelžinis,
Nieką.<La Aldona nebuvo mačiusi tokio baisaus.ir pik

to tėvo žvilgsnio ir per aštuoniolika notų nebuvo girdėjusi 
/ /
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tokio balso® Ji pajuto sųnoriuis nubėgant šaltų drebulį. 
Kcjudėdama stovėjo valandėlę prie durų,kaip sumuštas šei
mininko šuo,ir norėjo geriau žemėn prasmegti,, kad tik kuo 
greičiau galėtų pasislėpti nuo šito tėvo žvilgsnio., 0 se
nasis Gelžin!s kaip tyčia nenuleido akių nuo raustančio 
dukters veido»

- Sėskis o - staiga ji vėl išgirdo tų patį šaltųlr 
įsakonų tėvo balsų® - iš tave grandine kaip Šunį prie va
gio namuose- pririsiu, jei ilgiau su tuo bernu valkiosiąs* 

Aldona paėjėjo porų žingsnių pirmyn,puolė suolan 
ir,uždengusi rankomis akis,pabudo ašarose. Kambary viešpa
tavo tyla* Tik dukters kūkčiojimas rėžė tėvui ausis* Iš 
pradžių senasis Gelžinis,nusisukęs į kambario vidurį.visai 
nekreipdamas dėmesio į dukters asaras,pirštu barškindamas 
i stalų,laukė pasirodant žmonos* Bet senoji vis nesirodė 
r dukters ašaroms galo nesimatė. Staiga atsisuko į jų,pa

siryžęs sudrausti ir nutildyti,bet,pamatęs savo vaiko dre
bančius nuo verksmo pečius,išsidraikiusius kaštaninius 
plaukus ir drėgnas nuo ašarų rankas,nebedrįso ištarti pik
to žodžio ir tik numykė:

- Paskubin močių,jau metas bažnyčion...
Ir pats,atsikėlęs nuo stalo,skubiai išėjo pro du

ris*
Aldona įsėdo vežiman šalia tėvo,užpakalyje įsitai

sė pati Gelžinienė su bobute. Monika,pasmaugta po naujai 
krakmolytu kalnieriun,paguldžius! dar ant tvirtus ir stam
bios krutinės auksinį kryželį,liepė bobutei pirmajai pra
dėti Sopulingųjų rožančiaus dalį. Gelžinis pliaukštelėjo bo
tagu,vežimas pasijudino ir prasidėjo iškilminga kelionė į 
bažnyčių*

Prieš pat miestelį jie pasivijo anksčiau išėjusį 
Petrų. Kai senasis pašvantoryje sulaikė vežimų,pribėgęs 
Petras perėmė iš jo vadeles ir pašėrė arklius. Aldona,pra
eidama pro šalį,pašnibždėjo Petrui:

- Tuoj po sumos lauk manęs prie kryžiaus©
Bažnyčia jau buvo pilna žmonių prigužėjusi,ir šven

toriuje po liepomis susirinkęs jaunimas aštriai kritikavo 
pasivėlavusius. Vos tik Gelžiniai pasirodė,susirinkusiųjų 
akys pakilo nuo maldaknygių į praeinančius. Jaunino ir se
nino žvilgsniai apipylė juos nuo kojų ligi galvos,šnibžde
siu palydėdami ligi pat bažnyčios durų. Kai senieji 
dingo prisigrūdusiame bažnyčios prieangyjo,o Aldona smukte
lėjusi pasisuko šventoriaus kairėn pusėn,vėl susirinkusie
ji įsikniaubė į "Aukso Altorius",pašvontoryjc subraškėjo 
geležiniai,mediniai ir kauliniai rožančiai išdžiuvusiose 
ir purvinose raištančių ir sekmadieniais apankančių ranko
se.

Iškilminga suma su giesmėmis praėjo tikrai pakilu
sioje nuotaikoje. Gelžinienė su bobute nuo pat sumos pra
džios,ligi klebonas palaiminęs maldininkus su tarnais din
go zakrastijoje,prakaitavo ir verkė už visų vasarų. Kam su
ma ašarų neištraukė,, tuo s paties vyskupo atsiųstas su pa
mokslu kunigąs,pasiklupdęš visų bažnyčių ant kelių,virkdė. 
Bro atdarus bažnyčios langus Aldona aiškiai girdėjoskau- 
džius pamokslo žodžius;

"...Ir dar baisesnė pragaro ugnis laukia tų vaikų,
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kurie,išsižadėję savo gimdyto jų, palieka Varge jų nanus ir 
kuria naujų gyvenimų tėvų prakeikime. Jiems bus^užrištas 
ant kaklo girnų akmuo,ir jie bus paskandinti anžinybės jū
roje.,."

Aldona pakėlė galvų ir išsigandusi,tartum jai būtų 
šie žodžiai taikomi,pasižiūrėjo į atdarus bažnyčios langus. 
Bet kai mūrinėje palangėje vietoj pikto kunigo veido pana- \ 
tė du baltus balandžius,su palengvėjusia širdimi nuleido 
akis žemyn ir panašu giliai atsiduso, po valandėlės.audrin- gicns kunigo sodžiaus šiek tiek aprinus,įsidrųsinusl apsi
dairė prisigrūdusiane šventoriuje. Aldona nustebo ir pati 
savo akinis nenorėjo tikėti į tai,kų ji natė. Motorų ir vy
rų, jaunųjų ir senųjų,gerai pažįstamų ir vos tik iš matymo 
žinonų žvilgsniai buvo į Aldonos pusę nukreipti. Tačiau ji 
nesusigėdo ir nenusigando. Širdis išlaikė šį bandymų^ir jos stiprių akių žvilgsnis privertė visus nuo. jos nusigręžti.

Tačiau po panokslo ji pasiryžo kuo greičiau išeiti 
iš šventoriaus. Tik kunigas ištarė "Amen",Aldona kluptelė-, 
jo į altoriaus pusę,pasitaisė suknelę ir pabandėprasnukti 
pro kelių užstojusias merginas. Po lieponis,prieš pat šven
toriaus vartus,jų sustabdė naujas pažįstamų būrys.

- Sveika,Aldona,tai tu šiandie be Petrelio? - klas
tingai šypsodamosi paklausė Virkečių Elzė.

Aldona nustebo ir išraudo. Iš pradžių ji nežinojo, 
kų atsakyti akyplėšiškai kelių pastojusiai merginai. Stai
ga ji pasižiūrėjo su pasibiaurėjimo šypsena_į užpuolikę, 
smagiai dešine ranka stumtelėjo merginų į mūrinę šventoriaus 
tvorų ir greitai dingo pro vartelius miestelio aikštėje. 
Užpakalyje ji nugirdo skaudžiai susitrenkusios merginos 
"Jėzus,Marija;" ir kitų mergaičių triukšmingos kalbos ūže
sį.

Prie pašto jų sulaikė agentūros vedėjas.
- Panelė Aldona,jums laiškas iš Klaipėdos, prašau 

čia!.
ji sustojo valandėlę prie agentūros vartelių,nieko 

neatsakiusi į vedėjo kvietimų įeiti vidun,ir palaukė,kol 
jis pats atnešė jai_storokų la iškų.

- Labai ačiū,ponas Antanai! - dėkojo Aldona,vos su
laikydama ašaras. - Atleiskit man,aš šiandie truputėlį sku
bu. Sudie...

Ji iš karto pažino rašysenų. Tai Valerijos,senos mo
kyklos laikų draugės laiškas. Tačiau Aldona laiško neatplė
šė,bet giliai paslėpusi palto kišenėje ir nusišluosčiusi 
ašaras,nuskubęjo pakalniui.

- Kas tau šiandie,Aldona?... Tu apsiverkusi?... - 
paklausė nustebęs Petras,paimdamas už parankės apsiašaroju
sių merginų.

- Ak,geriau neklaustum Petrai! - atsakė'Aldona, -i 
Virkečių Elzė teiravosi,kodėl aš be tavęs bažnyčioje,,.

- Ir tu nieko į tai?...
- Tu pažįsti mane,Petrai! Aš neiškenčiau,ir tai bu

vo taip baisu,., - kalbėjo šalia eidama Gclžinio duktė,
- Aš mačiau,kaip jos per pamokslų į tave spoksojo, 

aks išvertusios. Suprantu - užpuolė silpnesniųjų... - pasi
piktinęs kalbėjo Petras, - palaukit,ne taip greit nes duo
simas į maišų varomi,.. Tiesa,bet tau ir mama kažkų sakė?
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- lie,tėtis sulaikė mane, - atsakė norvuodamasi Al- 
,dona* - Ak,šiandie nan visą dieną nesiseka.♦♦
. Petras daugiau neklausinėjo. Jie pasisuko iš-vieS-
kelio pakalniui taku pagal upelį ir tylėdami ėjo namų link. 
Kai jie. pasiekė kalnelį,iš kur buvo matyti šventoriaus ir 
turgavietės aikštės,Aldona sustojo pušaičių šešėlyje ir 
žiūrėjo į plūstančius iš bažnyčios žnoncs.

- Jau nišparai pasibaigė, - tyliai kalbėjo mergai
tė ,nusilauždama pušaitės šaką, - mama vėl manęs ieškos,».

Petras nežino jo,kąį tuos Aldonos žodžius atsakyki.' 
Jis numetė suktinės nuorūką į sananas,giliai atsikrenkštė 
ir priėjo arčiau,ruošdamasis mergaitę raminti. Aldona bijo
jo atsigręžti ir pasižiūrėti į šalia jos stovintį surizgu- 
sį Petrą. Ji jautė,kad šiandie reikėjo vienas antram kažką 
pasakyti,reikėjo būtinai visam laikui apsispręsti dėl sąvo 
ir jo ateities. Taip ilgiau gyventi Aldonai atrodė nepaken
čiama. Ji juto,kad ir šalia stovįs Petras apie tai galvojo, 
bot nedrįso pirmas kalbėti.

- Petrai, - prabilo Aldona,žiūrėdama į takeliu bėgan
čias skruzdės, - ar tu kitąmet tarnausi pas mus?

- Nežinau,ar mane šeimininkas samdys, - atsakė pa
klaustasis,nustebęs Aldonos kalba, - Jis visuomet su manim 
dabar piktas,bet nesako kodėl?.*. 0 juk ir tau,Aldona,bus 
geriau, jei as kur toįiau išeisiu.

Mergaitė išbalo.
' - Ar tu turi kur eiti?

- Bet kur i pas pirmą pasitaikisuį turtingesnį' ūki
ninką,kuriam bus bernas reikalingas.

Išbalusiais Aldonos skruostais nuriedėjo dvi di
džiulės ašaros ir susigėrė mėlynojo šaknelėje. Suspaudusi 
kumščius,sulaikė gerklėje riksmą ir spėjo Petro paklausti:

- 0 man,Petrai,ar nesurasi vietos pas ūkininkąjku- 
riam merga reikalinga?

Ilgiau Aldona nebegalėjo kalbėti. Ji paėjėjo kelis 
žingsnius takeliu ir sukrito,balsu kukčiuodama,miško grio
vio pakraštyje. Petras nustebęs ir priblokštas žiūrėjo į 
verkiančią šeimininko dukterį ir iš pradžių negalėjo su- . 
prasti,nenore jo tikėti,kad tai būtų buvusi teisybė,ką jis 
matė ir girdėjo. Sumišęs skubiai priėjo prie verkiančios 
mergaitės,atsiklaupė prie jos,atplėšė rankas nuo verkian
čių akių ir staiga apibėrė ją karštais pabučiavimais. Su 
vyriška jėga ir meile bučiavo drėgnas nuo ašarų mergaitės 
tankas,delnus,glaudė juos prie savo iškaitusių skruostų 
ir,vos sulaikydamas ašaras,šnibždėjo:

- Aldona,brangio ji,nepyk ant manęs ir atleiski Aš 
buvau beprotis,buvau kvailys,vis maniau,kad tu tik juokais, 
tik taip sau... juk aš tavo bernas,ar as galėjau galvot?...

Aldona apkabino Petro galvą ir prisiglaudė prie jo.
- 0 ar tu paimsi mane su savim,kai mus iš čia išva

rys?...
- Neklausk daugiau šito manęs. Eikim tuojau iš čia, 

eikim į žmonesfkur musų niekas nepažįsta,ir pradėkime nau- 
■ją gyvenimą, pinigų,kiek aš turiu sutaupęs,užteks mums 
abiem. Išnuomosiu ūkį,ar paimsiu žemę pusiau... Dirbsiu ■ 
dėl tavęs dieną ir naktį,mylėsiu tave,tik tu eik su noniaį
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Tu busi ponia,busi didesnė ponia ten,nei čia tėviškėje...
- Petrai,kai aš tapsiu paprasta merga,tu nebemylėsi ma

nęs?,..
-Aš ne dėl tavo turtų buvau iš proto išėjęs ir ne dėl 

jų tave nelaimėn įstūmiau...
Aldona pamažu uždėjo savo rankas ant Petro pečių ir ta

rė šypsodamosi:
- Aš taip pat ne dėl tavo turtų buvau galvą,pametusi.•» 

’ Petras nusijuokė,apkabino mergaitę ir pabučiavo į lu -
pas.

Toli bažnytkaimyje skambėjo mišparų varpai.

( Bus daugiau )

liauji ir negirdėti žodžiai naujame cikle. 
Rikiuokitės sonetų eilėse paradui 
Ir pro skaitytojų tribūną eisena eiklia 
Praeikite L Jus mylintis poetas veda.

Jums rimų - sąskambių simfoninis orkestras gros 
Aiškaus ir lengvo ritmo mėliodingą maršą. 
Žygiuokite šauniail Jus lydi vidury minios 
Save užslėpę žvilgsniai kritikų nemaršus*

Praeikite pilna apranga,sutankinę gretas, 
Kiekvienas su ryškiu, charakteringu veidu. 
Tada pasaulis jūsų tikrą paskirtį^supras*

Nauji ir negirdėti žodžiai,aš kreipiuos į jus, 
Sau pasirinkę kelią klasišką,neklaidų, 
Mes turim užkariaut naujus poezijai plotus.
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IŠ VERT t IR SUTRUNPIHO DR.3.K)@SC?gWū60S

Kaip galima būti optimistu išmanyti, kad važio li
gos (Cancer) problema bus išspręsta ? Šiandien,ties-a.'yra 
vilčių, kai tuo tarpu generacija, gyvenusi prieš mus, buvo 
visai beviltiška.

Kalbant su specialistais, darančiais vėžio tyrinė
jimus klinikose ir institutuose, gaunamas optimistinis įs - 
pūdis, nes daugumas jų. jaučiasi vėžio problemos išsprendimo 
pusiaukelyje, nors tyrinėjimai daromi įvairiausiomis krypti
mis. Manoma, kad tas klausimas gali būvi išspręstas įvairiais 
būdais, ne vėžiu serga ne tik žmonės, bet visi naminiai ir 
laukiniai gyvuliai, netgi varlės, žuvys, viščiukai ir pelės. 
Pasigendama gyvių rūšies,kuri visai nesirgtų vėžiu, nes iš 
jos gal galima būtų nustatyti vėžiui atsparumo priežastis. 
ITet augalų pasaulyje rastas susirgimas, giminingas vėžiui 
pas gyvius o x

pranešimai, kad tam tikros žmonių giminės vėžiu ne
serga (pav., eskimai),pasirodė neteisingi^ Vėžys taip pat nė
ra šių moderniųjų laikų liga,nes ji kankino žmoniją jau nuo 
priešistorinių laikų.

Vėžys nėra išimtinai ir senių liga. ITors daugiausia 
vyrų nuo jo miršta 60 - 69 metų, moterų 5o - 59 metų tarpe, 
bet 1942 metais nuo jo mirė daugiau vaikų iki 5 metų,kaip nuo 
epideminio vaikų paraližiaus. inkstų uždegimo ir visų ausų ir 
žarnų susirgimų kartu. Tarp 5-9 metų ir 10 - 14 metų vėl 
daugiau mirė vėžiu, negu, dysenterija ("kruvino ji),kokliušu, dif- 
terija ir tymais.

Vėžys gali užpulti įvairias kūno dalis ir organus. 
Tai narvelio-celės susirgimas. Dėl nežinomos priežasties tos 
celės pradeda augti be jokios kontrolės, perauga įvairias kū
no dalis ir audinius, sugriauja organus, kol galų gale iška - 
muotą žmogų priveda prie mirties.

Kadangi vėžys prasideda įvairiuose organuose, su juo 
susiduria visų medicinos specialybių gydytojai.

Esminis vėžio skirtumas yra tas,kad jis nesukeliamas 
vienon, griežtai apribotos priežasties-, kaip pav., džiova su
keliama tuberkulioze bacilų arba sifilis - tam tikros spiro - 
chetos. Vėžiui atsirasti priežasčių yra išorinių ir vidujinių. 
Vėžį sukeliančios priežastys vadinamos kar cino genais.

Išorinių vėžį sukeliančių priežasčių gali būti dauge
lį metų intensyvus saulės veikimas, dulkės, ypatingai kalnų 
pramonės dulkės, rentgeno spinduliai, radium, daugumas akmens 
anglies deguto produktų, tam tikri anilino dažai. Kėčiau vėžį

ji • n . n •_ti • u • ii • i; • ti« n • n • n » h . n • h • u A h • i: • u « n • n • h • i; . n • u • u • n • ii • h • u • n • ii

42



sukelia ilgas mechaniškas jaudinimas, nudegimai ir sumuši
mai. Sunkiau identifikuojasi vidujinai kar cino genai. į taria
ma tokiais esant lytinius hormonus, bet čia turėtų dar kas 
nors prisidėti, ko nes nežinome, nes nornaliai jie vėžio ne
sukelia.

Gal sunkiausia yra analizuoti palinkimą vėžiui.Dauge
lis kūno celių yra linkusios vėžiui. Bet čia susipina į vai - 
rūs momentai, kaip audinių skysčių veikimas ir veikimas vie
nų celių Į kitas. Audinių skysčiai niekuomet nėra visai pas
tovus. Paktas, kad tose pačiose celėse vėžio išsivystymas bū
na įvairus, reikalą dar sukomplikuoja.

Įrodyta, kad tam tikrose šeimose vėžys dažniau pasitai
ko. yra pastebėta, kad iš 16 asmenų šeimos lo susirgo retinos 
(retina - šviesą jaučiančioj! akies plėvelė) vėžiu. Pas dvynu
kus, kilusius iš vieno kiaušinėlio, vėžys dažniausiai pasirodo 
tuo pat metu, simetriškai ir vienodai auga. Tai momentai,liu - 
dijantieji vėžio kilmę glūdint paveldėjime.

prasidėjus vėžiui, ir kitų audinių palinkimas jam padi
dėja. Yra net tam tikri odos susirgimai - vėžio pirmtakūnai. 
Baltos liežuvio ir burnos gleivinių dėmės, taip pat spalvoti 
apgamai ir karpos, kartais būna pradžia vėžiui. Bet kodėl, - 
nežinoma.

Nėra prasmės išskaičiuoti begalinių vėžio problemos as
pektų. Daugumas tyrinėtojų mano, kad norėdami išspręsti vėžio 
problemą, turime geriau ištirti sveikos celės augimą ir jos fi
ziologiją.

procesai, kurie pagaliau veda prie vėžio ligšiol labai 
hypotetiški. Logiškai galvojant, reiktų padaryti prielaidą, kad 
yra tam tikros vėžio vystymosi stadijos,kurios skiriasi skaičiu
mi ir charakteriu. Galima įsivaizduoti,kad įvyksta tam tikros 
energijos susikoncentravimąs,kad nugalėtų tarpą tarp dviejų vys
tymosi stadijų. Prof. W.Earle (iTationalinis sveikatos insti
tutas Bethesda, Harylande) pasisekė išprovokuoti pasikeitimą į 
piktybiškumą, paveikiant palinkusias į tai celes karcinogenais.

Jei vėžio augimo metu dar prisideda karcinogenų, jo au - 
girnas pagreitėja. Sakysim, palinkusios vėžiui celės gyvena ap - 
linkusioj, kurioje yra karcinogenų. Paprastai vėžys neišsivysto, 
nes apsiginti pakanka atsparumo jėgų. Yra žinoma keletas tokio 
į vėžį palinkimo. pavyzdžių. Vėžio susidarymas gali būti pagrei
tintas pridėjus oestradiol benzoato (moteriš - 
kas hormonas). Vėžio išsivystymas panašiai gali būti ir sulėtin
tas. Sumažintas palinkimas ir pilnas atsparumas vėžiui yra kol 
kas paslaptimi.

Vėžio susidarymas vienodoj audinių rūšyj duoda tą pačią 
ligos eigą, nežiūrint ar tą vėžį sukėlė rentgeno spinduliai,che
minis jaudinimas ar kas kitas. Tos pat audinių rūšies vėžiai 
turi labai didelį panašumą net įvairių gyvulių klasių tarpe.ka
dangi yra daug audinių rūsių, tai ir vėžio rūšių yra daug.

negalima manyti, kad yra profilaktikos priemonės prieš 
vėžį. Vėžį sukeliančių agentų visai negalima išvengti. Bet jei 
yra pagrindo manyti, kad yra tam tikrų audinių palinkimas,vėžį 
aukfili ančių veiksnių reikėtų vengti visomis galimomis priemonė
mis. Vėliau gal bus surastas ir specialios priemonės jautrumui 
sumažinti.. Tuo tarpu mes nepastebime, kad organizme kas tai vyks
ta, ligi pagaliau pasirodo vėžys. Įspėjimo signalas,skausmas,čia 
atsiranda*tik tuomet, kai vėžys jau gerokai pažengęs.

Jei galėtume išrasti, kas įvyksta galutinėj stadijoj prieš
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vėžį, gal galėtume apsaugoti ir nuo vėžienatsiradimo.
Pagaliau svarbu studijuoti patys vėžio audiniai; ko

dėl jie,kurį laiką naudingi audinių bendruomenės nariai,vė
liau įgauna "viską griaunančių, savybių ? Taipogi svarbu stu
dijuoti jų pažeidžiamumas,kad būtų galina vėžio audinius su
naikinti, nesužalojus sveikųjų.

Rational cancer institute (nacionalinis vėžio insti
tutas) Ir American Cancer Society (Amerikos kovai su vėžiu 
draugija) studijuoja pagrindinį klausimą iš esmės - celės fi
ziologiją. Bet reikia vėžys atakuoti ir frontaliai, nes rei
kalas labai skubus - vėžiu mirštančių skaičius pasibaisėti
nas. Reikia amperimentuoti su gyvuliais, vartoti galinas ir 
negalimas priemones - gal iš netyčių pasiseks kas nors suras
ti, kaip Edisonas surado elektros lemputę.

praktikoj pastebima įvairiausių vėžio rūšių. Viena rū
šis pačioj pradžioj duoda daugybę lizdų, gulinčių toli nuo 
pirmutinio židinio, kita gi rūšis to nedaro. Vieni auga ste« 
bėtinai greitai, kiti vėl. - lėtai, labai retais atvė-jais 
vėžys gali savaime išnykti, neištirtos organizmo jėgos dirba, 
ir to pasekmėj vėžio augimas gali būti pagreitintas-, sulėtin - 
tas ar net visai sulaikytas.

Užtai reikia dėl žmonijos labo studijuoti tos gamtos 
jėgos, nepaisant pesimistų įspėjimo: "Palikite viltį,kurie 
čia įeinate...". /" Dir Amerikanische Rundschau,jjr.8/

J EMEKC 1. Ilgesnį laiką raminančia priemone me
dicinoje buvo naudojamas morfijus. Tačiau neigiami morfijaus 
reiškiniai temdo jo teigiamas ypatybes. Morfijus,kaip ir opi- 
juiias, gimdo įprotį. Be to, jis atakuoja smegenų centrą,o nau
dojamas širdies ligoms ir astmoms gydyti sukelia tolimesnius 
alsavimo nusilpimus. Taip pat juo pavojinga gydyti anemijos 
ir inkstų ligasj stabdo kasų veikimą,o gimdymo atveju neigia
mai veikia į kūdikio alsavimą.

liauja palaima žmogui skausmingose ligose tapo demerol 
jo pritaikymo medicinoje istoriją aprašė Paul de Kruif str. 
"God’s Own Medicine",tilpo"The Tender’s Digest" 1946 m.liepos 
mėn. Jis,kaip ir daugelis išradimų,išrastas pripuolamai. Du 
vokiečių chemikaij daktarai O.Eisleb ir 0.Schaumann 1939 m.da
rė tyrimus atrofinui patobulinti,išbandydami pelėmis įvairius 
chemikalus. Įšvirkštus pelei demerolio,jos uodega sustingo į 
raidės S formą. Tas pats reiškinys iki šiol buvo gaunamas pe
lei įšvirkščiant opijumo ar morfijaus. Tai buvo pirmieji nau
jojo vaisto išradimo ženklai*

Prieš pat karą tam tikra dalis(teisine mokslo prasme 
nelegaliai gimusio) naujo chemikalo pakliuvo Amerikon,© ten 
jį išbandė beždžionėmis Wintorp Chemical Company laboratorijų 
mokslininkai ir technikai., pirmus bandymus atliko dr.j.Mark 
Hiebert pacientui,sergančiam staigiu inkstų priepuoliu. Ban
dymas pavyko,ir po to pradėta demerolį Amerikoje pačiai nau
doti. 85% ligos atvejų pasisekė visiškai pašalinti skausmus 
5-4 valandoms, o 10% - gauti dalinį skausmų palengvinimą.

Praktika parodė,kad demerolis neturi neigiamų morfi
jaus pasekmių. Ypatingai vertingu jis pasirodė taikant gim
dymo operacijoms,nes žymiai sumažina skausmus ir sutrumpina 
pirmojo vaiko gimdymo laiką 2,5 valandos. Budinga demerolė 
ypatybė yra §0 savotiškas veikimas Į psichiką. Jis suteikia 
pacientui drąsos ir padidina abejingume nuotaika, (prz.p.3).
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Antrasis pasaulinis karas baigėsi. Abiejų kariau
jančių pusių ginklų kalvės, karo metu-dirbusios dieną ir 
naktų, sukūrė ir išleido daugybę ,'uąd.jų ginklų, apie kuriuos 
dauguma žmonių neturi jokio supratimo. Tik dabar, karui pa
sibaigus, pradeda aiškėti, kokių baisių pasėkų galime su - 
laukti ateityje, jei žmonija vėl pasirinks karą vietoj tai
kos ir bendradarbiavimo. Amerikiečių aviacijos specialistas 
gen. maj. Curtis E. Ledlay, Oro Štabo bandymų ir išradimų 
skyriaus viršininko pavaduotojas, suteikia įdomių žinių,iš 
kurių mes galime susidaryti sau atsakymą i įvairius klausi
mus, kurie mus taip jaudino antrojo pasaulinio karo pabaigoj.

Nagrinėdamas antrojo pasaulinio karo greitos pabai
gos priežastis, generolas rašo: " Atominės bombos išradimas 
ir panaudojimas buvo didžiausias antrojo pasaulinio karo įvy
kis. Populiariai galvojant, žinoma, atominė bomba privertė 
japonus kapituliuoti^ tačiau gali būti, kad ir mūsų kombinuo
tų oro ir jūrų pajėgų naikinančios atakos prisidėjo prie ka
ro galo pagreitinimo.

Atominė bomba iš tikro yra didžiausias mūsų ir ki - 
tų tautų technologinis kūrinys. Tačiau, norint tinkamai įver
tinti antrojo pasaulinio karo technologines naujienas ir atei
ties technologinių bandymų ir išradimų programą, geriausia už
miršti atominę bombą iš viso, o to negalint, bent laikinai.

Atominė bomba gali būti panaudota ir iš tikro nulem
ti ateities karą, tačiau reali atominės bombos reikšmė yra 
jos panaudojimas ateities kare."

Nagrinėdamas Vokietijos ir jos sąjungininkų ruošimą
si karui,generolas išvedžiojaj "Dabar jau visiems yra gerai 
žinomas faktas,kad per taip vadinamus taikos metus tarp pirmo
jo ir antrojo pasaulinių karų Vokietija, Italija ir Japonija 
kūrė stiprią karo mašiną, įskaitant didžiules ir pilnai pa - 
ruoštas oro pajėgas. Šios šalys treniravo savo pilotus ir ban
dė naujus ginklus tikruose karuose Ispanijoje, Abisinijoje ir 
Žinijoje. Technologiniai išradimai, ypač Vokietijoje, sukūrė 
tokią karo ’ medžiagą ir techniką,kuri stebino pasaulį ir iš 
tikro galėjo atnešti pergalę kraštui,kuriame tie išradimai bu-' 
vo atlikti.

Įvairiausi vokiečių lėktuvai ir daug tonų aviacinės 
technikos yra surinkta Freeman aerodrome,lnd. štate. Laukiama 
atsiunčiant panašios japonų medžiagos. 7?right-aerodrome, 0. 
štate vokiečių mokslininkai padeda amerikiečių mokslininkams 
išversti didžiules mases paimtų mokslo dokumentų. Iš šių dokumentų aiškėja, kaip rodo Freeman aerodromo turima medžiaga, 
kaip toli vokiečių technika ir mokslas paliko amerikiečių ži-

tl • M , U . 11 . II . tl . U . II . U . II . II . II . II . H . II . i: . ii . II . II .-U . II II .ii . Ii . II . II . n • II • lt • n .-II

45



45 +:+:+:+: + j4-j+: + :+:+:+:+: +

rias pagrindinio ir pritaikomojo mokslo tyrinėjimų ir* avia
cijos išradimų srityje,-

Iš ligi šiol paaiškėjusių duomenų galima spėti, kad 
vokiečiai pralenkė mus 10 - 15 metų pa grindiniuoso .tyrinėji
muose ir 5 metais dujų turbininių ir rakietinių variklų ty
rinėjimų srityje. šis faktas, jei jis būtų buvęs žinomas 
1941 metais, būtų galėjęs nugąsdinti kiekvieną,tikintį. Ame
rikos potencialine jėga*

Rakietų bandymai, pradėti. Vokietijoje 1920 metais,_ 
buvo toli pavaryti* Tačiau, atsitiktinai, neužteko laiko ir 
trūko dar aukštesnio vokiečių išradęjiško genijaus, kurs bu
tų pasakęs Vokietijai, kokiomis technologinėmis pirmenybė
mis ji galėjo naudotis karo metu*.Vokietijos valdžia skatino 
mokslinius tyrinėjimus, neatsižvelgdama į jų kainą pinigais 
ar žmonių gyvybėmis ir rėmė mokslininkus - tyrinėtojus.

Hermann Goering tuoj po suėmimo pareiškė sąjunginin
kų žvalgybos karininkui: "Aš esu Įsitikinęs, kad reakciniai 
lėktuvai mums būtų atnešę laimėjimą, jei mes būtume turėję 
dar nors 4-5 mėnesius laiko o11 Vokietija, spaudžiama rusų 
ofenzyvos ir vakarų sąjungininkų invazijos kontinente,nūsto
jo laiko pirmenybės, o be to, jai trūko dar ir degalų.Gali - 
mas dalykas, kad turėdama daugiau laiko, Vokietija butų išra
dusi sintetinius degalus savo reakciniams lėktuvams. Faktas 
lieka faktu, kad mes karą laimėjome ne per anksti. Goering 
taip pat pat pripažino, kad Vokietija konstruavo lėktuvą, 
kurs savo krūvį būtų galėjęs nunešti į jungtines Amerikos 
Valstybes. "Kadangi mūsų gamybos kapacitetas nebuvo toks di
delis, kaip Amerikos," aiškino toliau Goering, ’’mes negalė - 
jone taip greitai pasigaminti visko, ko mums trūko." Tuo bū
du tik palankus likimas saugojo mus ir mūsų turimi resursai 
padėjo mums tapti demokratijos arsenalu ir "agresyviu jos prin
cipų gynėju.

Nežiūrint mūsų išradimų ir gamybos augimo, nežiūrint 
mūsų sugebėjimų, proto ir drąsos, mes vLstik buvome atsilikę 
nuo Vokietijos daugeliu atvejų., Gen. Marshall pranešė, kad 
prieš karo pabaigą Vokietija jau galėjo džiaugtis trigubo vei
kimo 88 mm šautuvu ir bedūmiu - beliepsniu paraku. Dar drama
tiškesnė Vokietijos technologinių išradimų iliustracija buvo 
V-bombos-robotai. Šie destruktyvūs ir baisūs sviediniai ne tik 
buvo leidžiami į Angliją, bet taip pat nenustojo kristi ant 
anglų ir belgų žemės ir invazijai prasidėjus, ant amerikiečių 
karių ir tiekimo bazių, kol visi startavimo Įrengimai ar plat
formos buvo sunaikintos ar paimtos. D - dienų tęsimas būtų ga
lėjęs leisti Vokietijai ne tik panaudoti didesnį kiekį šio bai
saus ginklo, bet ir pasiekti juo didesnio atstumo, galingumo 
ir taiklumo. Buvo baigiamas konstruoti specialus V-ginklo ti - 
pas apšaudyti Jungtinėms Amerikos Valstybėms. Šiam sviediniui 
paleisti platformos buvo pradėtos statyti Normandijoje. Mes ga
minome ginklus, naikinančius r oho tine s bombas ir skubinome in
vaziją savais lėktuvais, kad sukliudytume Vokietijai laimėti 
karą, pasinaudojant V-ginklais. Karui su Vokietija baigiantis 
mes jau turėjome pasigaminę savus reakcnius ginklus ir galėjo
me jais pasinaudoti, tačiau mes turėjome dar efektingesnių gink
lų."

Karas užklupo vakarų sąjungininkus visiškai nepasiruošu
sius. Tik tuo būdu galima išaiškinti milžiniškas Vokietijos per
gales šiame kare .Apibūdindama s vakarų sąjungininkų karinių pajė-
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gų. stovį karui prasidėjus, generolas rašo; " Atominė bomba, 
taip vėlai pasirodžiusi kare, pati viena negalėjo iškovoti 
mums laimėjimo. Taisiau be jos visi kiti technologiniai išra
dimai nebūtų apsaugo j ę mus nuo pralaimėjimo. Mes nebūtume 
galėję pasiekti ofenzyvos ir didžiųjų laimėjimų, jei mes ne
būtume ^turėję laiko ir resursų atominės energijos pažaboji - 
mui. Iš. tikro, Jungtinės Amerikos Valstybės buvo pavojingai 
atsilikusios karo pradžioje technologinių tyrinėjimų ir iš - 
radimų srityse ir mes pasivijome mūsų pradinį atsilikimą tik 
baisių karinių reikalavimų spiriami. Gen. Marshall spėja,krfd 
mes pažengėme pirmyn tik; “Skirdami technologiniam karo ve - 
dimui 98jb musų visų pastangų.11

Pasitikėdami mūsų didžiaisiais resursais ir produk
cijos kapacitetu mes apleidome technologinius bandymus, prieš 
1939 metus keletas ateitį numatančių žmonių pramonėje ir oro 
korpuse reikalavo bandymų aviacijos technikoje ir lėktuvų 
konst movime, tačiau su mažu pasisekimu.

Tik kelias savaites prieš prasidedant karui Europo
je 1939 metų rugsėjo mėn. mūsų oro korpusas gavo realią para
mą sumoje 300 000 000 dolerių - gan mažą sumą palyginus su vė
liau suteiktomis papildomomis s urnom-i s - tačiau ir tai atrodė 
daug tuomet "badaujančiam” oro korpusui. 3 500 000 dolerių iš 
tos sumos buvo paskirta bandymų ir išradimų reikalams,kurie 
dabar buvo atliekami visu rimtumu. Kas buvo ant braižybos sta
lo, dabar galėjo būti įvykdyta. Kas buvo tik teorijoj, galėjo 
įsikūnyti ir tapti gyvu faktu.

Mes buvome laimingi, nes karo pradžioje jau turėjo - 
me išradę, gaminome ar bent turėjome suprojektavę (gal but tik 
ant braižybos stalo) kiekvieną kovos lėktuvą,kurį galėjome pa
naudoti karui baigiantis. Skraidanti tvirtovė, kuria mes užbai
gėme strateginį Vokietijos bombardavimą, buvo išbandyta 1935 
metais. Supertvirtovė, kuri taip pūkini pasirodė bombarduojant 
Japonijos salas 1944 metų birželio mėn., 1939 metais dar tebe
buvo ant braižymo stalo. Tačiau nuo 1939 metų iki 1944 metų 
yra penkeri metai ir nėra jokios garantijos,kad mes turėsime 
tiek daug laiko išradimui pergalę nešančių ginklų būsimame ka
re. Naikintuvai-žaibai ir mustangai - bei kiti lėktuvai,kurie 
lydėjo ir saugojo skraidančias tvirtoves ir supertvirtoves eg
zistavo vienokioj ar kitokioj formoj jau tada, kai japonai bom
bardavo Pearl Harbour. Tačiau jų veikimo radiusas buvo ribo
tas. Nebuvo išrasta atitinkamų prietaisų taikliam bombardavi
mui nežiūrint oro sąlygų. Mums trūko beveik visų tų išradimų, 
kurie- buvo naudojami prieš karą apsaugoti pilotus ir lėktuvus. 
Jei Vokietija būtų tiek pat pažengusi technologinių išradimų 
srityje, kaip kad hi padarė su pagrindiniais bandymais, jei 
ji būtų keletą metų vėliau pradėjusi karą, ar nebūtų padariu
si tiek pradinių ir žymių klaidų technologinių išradimų tęsi
me, mes galėjome labai lengvai prakišti karą iš viso, ar bent 
nebūtume galėję pasiekti tokios pergalės, koletą dabar esame 
pasiekę. Trumpai tariant, jei jungtinės_Amerikos Valstybės,Di
džioji Britanija ir Sovietų Sąjunga nebūtų turėjusios laiko 
pirmenybės, išplaukiančios iš Vokietijos klaidų ir nesuprati
mo, arba mes nebūtume parodę atsargumo ir iniciatyvos, istori
ja galėjo baigtis -visai priešingai."

Amerikos mokslininkai ir tyrinėtojai pasiekė žymių 
pagerinimų lėktuvų, variklių ir aviacinės technikos srityse.Ka
ro metu pagreitintu tempu buvo statomi nauji,žymiai greitesni,
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geriau ginkluoti ir paskutiniais tecnnikos laimė jimais ap— 
rūpinti lėktuvai v Nauji bombardavimo įrengimai taikliai bom
boms mėtyti tamsoje, rūke ar is už debesų, naujos bombos,re
aguojančios į šviesą ar šilimą ir daugelis kitu išradimų bu
vo atlikti šio karo metu. Amerikiečių technologinius laimė — 
jimus generolas apibūdina šitaip: " Mūsų mokslininkai,inži - 
nieriai ir gamybos viršininkai atliko stebuklus. Mes padidi
nome mūsų bombonešių greitį nuo 200 iki 350 mylių per valan
dą (m.p.h.), jų kovos veikimo radiusą nuo.900 iki 1600 my 
lių ir efektyves aukščio lubas nuo 20 000 iki 35 000 pėdų.Ka- 
ro pabaigoje tie bombonešiai nešė 20 000 svarų bombų vietoj 
5 000 svarų ir mėtė bombas įvairių kontrolinių_prietaisų pa
galba,kurių nebuvo karo pradžioje. Musų normalus naikintuvai 
padidino greitį nuo 300 iki 480 m.p.h.,kovos veikimo radiusą 
nuo 200 iki 1 000 mylių, jie buvo perkonstruoti ir pritaikiu - 
ti veikti tokiame pat ar dar didesniame aukštyje, negu bombone
šiai. Kaip karo meto išradimas pasirodė reakciniai lėktuvai.

Tačiau, žinoma, ne vien tik lėktuvų ir variklių per - 
konstruavimas padidino greitį ir veikimo radiusą, papildomi 
išoriniai benzino bakai bei maišto šildymo įrengimai; palai
kyti pilotą žvalų ir veiklų ilguose ir pavojinguose bombarda
vimo skridimuose irgi buvo reikšmingi, pilotų aprūpinimo de - 
guonim įrengimai, elektra šildomi rūbai ir hermetiškos kabi - 
nos pasidarė būtinas reikalas pradėjus skraidyti didesniuose 
aukščiuose. I'-.

Musų lėktuvai galėjo geriau apsisaugoti nuo priešo ug
nies padidinus jų apsiginklavimą ir išradus naujus benzino ba
kus, kurie, nors ir pašauti,nepraleisdavo benzino, tuo būdu su
mažindami užsidegimo pavojų, pilotų apsauga buvo padidinta iš
radus kūno šarvus, specialius rūbus ir šalmus, pagerinus1 para
šiutų konstrukciją ir jų padėjimą, išradus įvairias gelbėjimo
si priemones,iš kurių įdomiausia yra viskuo aprūpintas gelbėji
mosi laivelis, numetamas parašiutu, atliekant gelbėjimo darbus 
plačiuose vandenyse.

Lėktuvų, kaip kautynių ginklo, efektyvumas augo įvai - 
riais keliais, patikimiausias “šio karo ginklas buvo 12,5 mm 
lėktuvinis kulkosvaidis. Šis dar prieš karą išrastas ginklas 
buvo nuolat tobulinamas iki pasiekė 1 200 šūvių per minutę. Nė 
vienas lėktuvas nevartojo mažesnio kalibro kulkosvaidžių.Mūsų 
75 mm patranka (pirmą kartą įmontuota lėktuve 1939 metais) yra 
sunkiausias lėktuvinis ginklas viso pasaulio aviacijoje. Oro 
šaudybos treniravįmosi_efektingumas buvo žymiai padidintas,iš
radus 7,6 mm kalibro dūžtančią kulką, pagamintą iš plastinės 
medžiagos, kuri yra pakankamai kieta šauti, bet sudūžta atsi
mušus į specialiai paruoštą - apšarvuotą lėktuvą - taikinį,ne
padarydama jam jokios žalos.

Naikintuvams ir lengviems bei vidutiniams bombonešiams 
pakilti, buvo įrengti ir puikiai naudojami rakintin-istarta— 
vimo įrengimai. Išrastos efektyvesnės padegančios bombos, dide
lio taiklumo,su stipriu sprogstančios medžiagos užtaisu ir spe
cialiais degtuvais įvairių rūšių bombos.

Musų labiausiai branginama ir saugojama paslaptis karo 
veiksmams prasidedant buvo Norden ’’matanti bomba" ,kuri,kaip ne— 
taktiniai bandymai mums leido tikėtis, pasirodė labai efektyvi 
karo operacijose. Anksti buvo pastebėta, kad iš tolo valdomų 
sviedinių sistema yra ne tik puiki, bet ir praktiška. Valdomi 
sviediniai buvo pagaminti iš standartinių bombų, įrengus joms
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radio valdymą. sviedinys Azon. 1942 metais įvestas Italijo
je, o vėliau efektyviai panaudotas Kinų - Burnos - Indi
jos karo veiksmų teatre, buvo ■'/ienas iš tos rūšies sveidi- 
nių, nepasitenkindami vien tik tuo išradimu mūsų tyrinėto
jai išrado Razon, sviedinį su dar labiau išvystytu radio 
valdymu, kurs dar padidino taiklumą. Razon jau buvo paruoš
tas pavartoti prieš japonus, tačiau dėl greitos kapitulia
cijos nebuvo suspėtas panaudoti,

Ro atominės energijos pakinkymo sekantis svarbus 
karo išradimas buvo radaras, išrastas britų ir.amerikiečių, 
bet taip pat ir vokiečių.kurie juo sėkmingai naudojosi siųs
dami V-sviedinius į Angliją. Husų išradimas buvo žymiai erok- 
tyvesnis, negu vokiečių? o be to, mes išradome ir priešra - 
darinius įrengimus, kuriais buvo galina kliudyti ir saugotis 
nuo radaro panaudojimo iš priešo pusės, atidengiant mūsų lėk
tuvų priartėjimą.

Tačiau nes naudojome radarą ne tik surasti priešo 
lėktuvams ir valdyti mūsų priešlėktuvines patrankas, Mes iš- 
radone radaru valdonas "matančias bombas" , kurio s visada pa
siekia taikinį paleistas tamsoje ar debesyse. Mes taip pat 
išradome radaro prietaisus na iltį tavų pilotų šaudybos problem 
nų sprendimui ir avigacinei pagalbai, vienas iš paskutinių 
radaro išradinų buvo absoliutinis aukščio rodiklis.

Karo pradžioje mes buvome kliudomi laiko faktoriaus, 
lies tikėjomės išvengti_karo, nes sakėme patys sau,kad mums 
neteks kariauti, kad jurų platybės apsaugos mus nuo bet ko
kios atakos, 1-Ies nebuvome net pasiruošę gintis nuo karo,kurs 
seniai buvo ruošiamas prieš mus. Tačiau nes vistik nugalėjo
me laiko faktorių ir, karo botago varomi, panaudodami Ameri
kos mokslo, pramonės ir tautinės sveikatos resursus nes pra
dėjome realizuoti potencialą,kuriuo nes jau seniai buvome 
turtingesni, negu kitos tautos. Atominės bombos išradimas 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse puikiai iliustruoja,kaip ir 
ką nes pasiekėme, nors Vokietija ir Japonija,dar prieš nuns 
įstojant į karą, jau dirbo atominės bombos srityje, Mes vir
šijome juos išradimų lenktynėse ir sukliudėme Vokietijai pa
daryti šį išradimą nugalėdami ją, ligi jos mokslas ir pra - 
nonė galėjo šį baisų ginklą paleisti prieš nūs,"

Kartus Amerikos patyrimai antrajame pasauliniame ka
re verčia objektyviai vertinti dabartinę padėtį. Amerikos 
spaudoje galina rasti įdomių samprotavimų apie dabartinę pa
dėtį ir pasiruošimą galimam ateities karui. Kad Amerikia ruo
šiasi įvairiems eventualumams matyti iš tolimesnių generolo 
minčių: " Qen, Marshall pastebėjo savo trečiajame dvimeti - 
niane raporte; "Faktas,kad nes viršijone Vokietijos pastan
gas atominės energijos srityje yra raminantis, tačiau jis ne
turi užliuliuibti mus į savimi patenkintos inercijos padėti." 
Mes negalime;' leisti dabar, kai laimėtas antrasis pasaulinis 
karas, kad'įiūsų technologiniai bandymai butų nutraukti - ar 
jie uitų a i gynimo ar laimė jino tikslams kitame globalinia
me kare jei kai kurioms valstybėns tai nepatinka, 

z Wright aerodrome, kaip visados, mūsų Oro Technikinės 
Tarnybos Komanda tęsia išradinų projektavimą ir vykdymą tuo 
pat būdu,kurs padėjo nuns laimėti šį karą. Ten esanti Aero
nautikos mokslo Studija bus remiama įrengimu naujo Technolo
gijos Instituto, numatomo atidaryti 1946 metų rugsėjo mėn., 
kur didelio masto taikos neto operacija bus atidaryta rink
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X 
tinioms armijos oro pajėgų vyrams,kurie yra baigę inžineri
jos mokslą civiliuose universitetuose* Armijos oro pajėgų 
stabe Washington's yra Įsteigtas stabo skyrius bandymams ir 
išradimams koordinuoti Tarp mokslo,pramonės ir armijos oro 
pajėgų inžinierių. Šio štabo tikslas yra palaikyti armijos 
aviacijos išradimus ir progresuojant pusryti jums į priekį 
visose srityse ir tvarkyti bei sekti didelio masto projek - 
tus tyrinėjimų ir mokslo studijų srityje.,

Remdamiesi naujais mokslo bandymais ir teohnologi - 
nėmis naujenybėmis nes norimo užtikrinti reikiamą apsaugos 
ir technikos kiekį operacijoms,kurios yra reikalingos ofen
zyvai. Tik tai bus mūsų tikras ginklas galiname ateities ka
re.

Husų bombonešių veikimo radiusas pakeltas iki 6 500 
mylių ir daugiau. Jau saugiai atliekami skridimai 55 000 pė
dų aukštyje? Bandomi lėktuvai,kuric panaša iki 40 000 svarų 
bombų. Atominės bombos gali būti gaminamos žyniai galinges
nės už numestą ant Nagasaki. Nėra reikalo ube joti,kad ateinan
tis. karas savo apimtimi bus transpoliarinis ir stratosferinis 
ir taip greit laimėtas, kaip ir pradėtas. Plačiai iššibarsčiu- 
sios,bat strateginiai išdėstytos bazės, apimančios 70 oro gru
pių su 5 900 lėktuvų ir 400 000 vyrų yra reikalingos suduoti 
parbloškiantį smūgį. Agresorius privalo žinoti,kad šios pajė - 
gos gali pasikelti'’prieš jį per keliolika sekundžių.Žvalgyba, 
kuri veiks greičiau,tiksliau ir su didesniu pasitikojinu,ne
gu armijos ar jūrų žvalgyba prieš Pearl Harbour,bus laikoma 
suteikti reikalinga budrumą. Tačiau nei bazės, nei dabartinės 
oro pajėgos, nei žvalgyba negali būti svarbesni už technolo
ginius išradimus,kuric eina pastarųjų stiprinimui.

Karo metu mes padarome baisią pažangą ir atlikome 
daug išradinų,kuriuos galino pritaikyti ir efektyviai panau
doti. Taip pav. valdonu sviedinių srity j o,kuriuo s tik mes 
Vieni naudojome kare iš sąjungininkų pusės, nes pasiekėme . 
daugiau,negu tikėjomės. Lėktuvai be pilotų,naudojani kaip iš 
tolo valdomi sviediniai, radio nervai standartinėms bomboms, 
optiniai ir šiliminiai ieškojimo prietaisai,kurie pritraukia 
bombą prie šviesos ar šilimos šaltinio, bombos valdomos rada-- 
ro impulsais - visa tai jau egzistuoja. Vėlesni išradimai ga
lės tiksliai nuvesti bombas į taikinį, valdant jas iš toli ir 
iš bet kurios pasaulio dalies.

Reakciniai varikliai - sviediniams ir lėktuvams - jau 
yra pakankamai žinomi, kad gali atrodyti beveik kasdieniškais. 
Gen. Arnold yra numatęs, kad "mūsų reakcinių lėktuvų patobu - 
linimas per artiniasius punkeris metus gali puikiai sukurti 
lėktuvą,kurs galėtų pasiekti garso greitį ir taikinius už 2000 
mylių 50 000 pėdų aukštyje. Kai oro susispaudimo barjeras bus 
peržengtas, o tas tikrai bus, lėktuvams daugiau nebebus grei
čio ribų." Aerodinamikos studijavimas ir nauji sparnų tipai 
nugalės oro susispaudimęįrobleną - beveik nugalėtą vokiečių 
su jų rakiutiniu lėktuvu VIfJ?ER - ir suteiks galimumo nugalėy 
ti "sukrėtimų bangą",pasireiškiančią skrendant greičiais,arti
mais garso greičiui. Reakciniai varikliai suteiks tą jėgą,ku
ri varys lėktuvus greičiau už garsą.,

/ Be šešių skirtingų atmosferinio deguonie sunaudojimo 
metodų reakciniams varikliams - motorjet,turboprop,turbofan, 
turbo jet, ran je-t ir pulsojct - yra dar ir daugiau metodų. Kai 
gen, Arnold ruošė savo trečiąjį raportą karo ministerijai 1945
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netais, jis atspėjo, kad šie nauji ir sunkiai ištariami žo
džiai galės tapti žinomais artimiausioje ateityje ir tvirti
namai amerikiečiams jie turi daugiau reikšmės,negu kiti bet 
kurie šeši žodžiai* 1946 m. sausio mėn. 26 d. nauji reakoi - 
niai lėktuvai - šaudančios žvaigždės - atskrido iš Long Beach, 
Calif., į La Guardia aerodromą,ii ,per 4 vai. 15 min. 26 suk. 
greičiu 584,22 n.p.h. ir sunusė 1945 uotais supertvirtovės pa
statytą rekordą 5 vai.27 min. šiuo skridimu jie padėjo pagrin
dą valdonai atominei bombai. Didžiausias vedančio lėktuvo grei
tis buvo nuuatytas 660 u.p,h..arba apie 50 mylių našesnis už 
garso greitį 41 000 pėdą aukštyje. Tai sudarė tikrą techniki
nį greitį_55O n.p.h.

Husų tautinio subrandino ir mūsų nusistatyno palaiky
ti karo aviaciją, kaip svarbiausią pajėgą, ženklas yra pase
nusių lėktuvų ir aprangos priemonių pertekliaus,atlikusio cia
ne kare savo pareigą, sunaikinimas,

Brangių lėktuvų sunaikininas gali sukelti nokesčių mo
kėtojų pasipiktinimą, tačiau nedžiugų pertekliaus laikymas 
silpnina bandynų ir išradimų srities progresą ir tiesioginiai 
ar netiesioginiai veda į pralaimėjimą galiname kare. Eksperi
mentai negali būti kliudomi sukrauta pasenusia karo medžiaga* 
Mes turine pasiruošti pakeisti apie 1/4 nūsų aprangos kasmet* 
Šios dienos ginklai tampa muziejiniais rytoj - tą faktą nes 
turine visuomet laikyti omenyje,lyg nes patys pirktame snul - 
kiaušių pasaulio aeronautikos programą.

Geriausias aeronautinių tyrinėjimų programos tipas yra 
tas,kurį nes naudojome per karą \yright aerodromo ir kurį nes 
dabar tęsiame* Kaip tik prieš formalią Japonijos kapituliaci
ją ir vieną diu-ną prieš numetant antrąją atominę bombą,prosi- 
dentas įsakė karo ministerial skubiai paruošti bandymų ir ty
rinėjimų programą,kuri padėtų palaikyti neabejotiną mūsų karo 
aviacijos galią.

Laikotarpis tarp nauj/išradimo idėjos ir realizacijos 
yra pergalės ar pralaimėjimo veiksnys.Hes turine nūsų braižy
bos lentas apkrauti ginklais,kuriais nes galėtume laimėti ka
rą, jei jis vėl kiltų. Inžinerijos divizijos prie Oro Techni
kinės Tarnybos Komandos biudžetas 1946 finansiniams netams bu
vo peržiūrėtas ir padidintas iki 200 000 000 dolerių. Išradi - 
mai,kuriu dėl greitos Japonijos kapituliacijos paseno,buvo at
nešti ir programa buvo padidinta dabar apgalvotais,nepaprastai 
svarbiais mūsų didžiuliams pokario planams,projaktais. -

Oro Technikinės Tarnybos Komanda neužmiršta,kad jos at
sakomybėj yra ne -tik tęsti dabartinę bandynų ir išradimų progra
mą, bet_ir remti pagrindinius bandymus ir išrasti naujus karo ve
dino budus,panašius į pav. lėktuvus be pilotų,kurie suvaidins 
svarbiausią rolę ateities karo*

Mūsų tautos gerovei gyvybiškai svarbu,kad nūsų inžinie
riams ir tyrinėjimų mokslininkams būtų suteikta galimybė studi
juoti principus ir metodus,kurie gali būti reikalingi atidaryti 
duris goresniam aerodinamikos,automatinio skridimo kontrolės ir 
reakcinių variklių principų pažinimui,

Turi būti surastos atitinkamos priemonės,kad žmogaus kū
nas išlaikytų supergreičių jėgas. Turi būti išrasti įrengimai, 
kurie išstumtų rankinį aptarnavimą aukštos kokybės lėktuve.Turi 
būti surastos naujos medžiagos, degalai, tepalai ir naujos apsau
gos priemonės,jei mes norime išlaikyti taiką šiose mokslo rungty
nėse.
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SU DIDŽIUOJU LIETUVNINKU

Tik susidarius Lietuvoje nacių civilinei valdžiai 
ir pasirodžius kaukolė tons kepurėms ir juodiems rombams su 
dviem sidarbrinėm raidėm SD rankovėse,atsidūriau Gestap’o 
rūsy. Atsidūriau tome pačiame rūsy,kurį taip vaizdžiai apra
šė pulk.Petraitis. Ten niekuomet saulės spindulys nepatenka, 
greta kamerų įrengti žmonėms kankinti modernūs inkvizicijų 
prietaisai ir garsų slopinantis garažas aukoms galutinai pri
baigti. Dar tik mėnuo nuo "išlaisvinimo" - visi tjrvę pirmų
jų "išlaisvinto ju"įrengimai tebėra pilnoje tvarkoj e,net au
kų kraujas nenudžiūvęs... Didelis ir geras radinys naujie
siems valdovams,nes nebereikėjo gaišti laiko,kuriant "naujų
jų Europų". Eet plačiau prie to nesustosiu,nes tos kančios, 
kurios vyko tame rūsyje,jau anksčiau kitų aprašytos. Tik no
rėčiau pridurti,jog tai,kas ten darėsi prie pirmųjų okupantų, 
buvo varoma antrųjų. Rodos,budeliai tik persirengė* - kepu
res raudonais lankais ir kruvinąja penkiakampe žvaigžde,pa
keitė juodi lankai su kaukolėmis. Kankindamasis tame rūsy 
ir laukdamas savo eilės, girdėjau kamerose išvedamųjų kankin
ti aimanavimus,ištariskus šūkius ir garso nepraleidžiančio 
garažo durų varstymų. Koks jausmas užlieja žmogaus širdį sė
dint ištisas dienas ir naktis prie 5 V.’ elektros lemputės,ku
ri neretai užgesta,belaukiant nežinomo savo likimo kančių pa- 
boigosj.. Bandžiau per lietuvius susisiekti su buvusiais 
draugais,dabar esančiais aukštais pareigūnais viešojoje ir 
saugumo lietuvių policijoje,bet tai davė liūdnų rezultatų. 
Slapta atėjęs kvotų sekcijos viršininko pavaduotojas,kaip 
jis pats prisistatė,simpatiškas vyras,pranešė,kad lietuviai 
nieko apie mane nešinų,ir aš esųs betarpėje vokiečių Gestap’o 
žinioje. Per pirmas 14 dienų iki tardymo gyvenau baisia nevil
timi,nervų pakrikimu,gyvenimo gailesčiu ir mirties baime. 
Gaivindamasis malda,o neretai vėl puldamas į neviltį,įtari
nė jau įskundėjus,koltinau pasaulį ir žmonijų.

Bet ne tai yra šio mano rašinio tikslas,todėl savo įspū
džių ir pergyvenimų kalėjime pasakojimų baigsiu, Mano biauri 
savijauta baigėsi atkėlus į mano kamerų p.Erdmonų Simonaitį. 
Jau buvau savaitę iškalėjęs drauge su vienu kaltinamuoju kri
minalinėje byloje siauroje,tik dviem žmonėm pritaikintoje ka
meroje. Netikėtai kartų atsidarė musų durys,ir sargybinis įve
dė gražiai šukuotais,žilstelėjusiais plaukais,labai malonių 
veido bruožų simpatiškų vyrų. Iš pirmo žvilgsnio- pažinau nau
jųjų kalinį...

Nežinau kokio jausmo pagautas ar neseniai pergyventų 
įspūdžių sujaudintas(tos pačios dienos rytų iš žmonos buvau 
gavęs baltinių ryšulėlį?nors su ja pasimatyti neleido)pama
tęs prieš save didįjį lietuvninkų ir tik pradėjęs su juo kal
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tėtis,nejučiomis pravirkau.® ........................
- Gėdos turėk Tamsta? Jai Teisingai supratau, buvęs

aviacijos karininkąs,barzduotas vyras,o verki, maip silpna 
moteris ar vaikas... z . „ „v. n

Iš jo veido išraiškos ir žodžių tiek daug tryško 
dvasios tvirtumo.kažkokios paslaptingos rarm-nančios jėgos, 
kad aš tuojau nustojau verkęs® Ir nuo tos dienos kalėjime 
niekada nebeverkiau, 0 jei kada netekęs dvasinės pusiausvi- . 
res,kankinamas vėliau kitame KS;blaškiaus nežinodamas ką da
ryti ,užtekdavo prisiminti tą didžiojo lietuvninko tėvišką 
m ra nimą?ir vėl atgaudavau dvasines jėgas, pamindamas mane, 
p.E.Simonaitis tęsė toliau:

- Prieš įsiverždami Lietuvon,jie viliojo mus išlais
vinimo pažadais,mes sutikome juos kaip draugus,padedančius 
mums išsivaduoti*.. Bet mūsų tauta,sulaukusi tinkamo momento, 
pati nusikratė buvusiu jungu. Laisvei ginti jėgos spontaniš
kai riki nnjnsi . Tačiau su mumis jie nesikalba kaip žmogum
su žmogumi. Jie viršžmogiai' llori priversti mus šokti pagal 
savo muziką. To negali buti.r Nesunaikins jie musų istorijos; 
atskirus mus, šimtus ir tūlosiančius pervarys per kai ėjimus, nu- 
kankinsiiZ,panaikins musų valstybę,bet tautos neišnaikins. 0 
jei ir tai įstengtų padaryti,neišnyks tautos dvasia®.. Bet 
jie atšips dantis į geležinį pavergtųjų tautų dvasios atspa
rumą. Jie pavėlavo šimtmečiais. Todėl mums,pirmosioms jų au
koms, tenka didžiulis . uždavinys - parodyti jiems mil
žinišką tautinės dvasios atsparumą, Husų kančios ir mirtis 
suteiks jėgų likusiems laisvėje ir atvers akis tiems,kurie 
jau dabar klysta jų melagysčių ir klastos prigauti. Pagaliau, 
ne toks beviltiškas ir mūsų likimas. Tokiais metodais jie to
li nenuvažiuos,ir,gal būt,mes patys dar būsime jų nusikalti
mų liudininkais ir kaltintojais...

panašiomis mintimis visą laiką ramino.mano p.Simo
naitis, patardamas jau pirmomis kalėjime dienomis.ieškoti dva
sios jėgų tautinėje savigarboje ir didvyriškoje mūsų tautos 
istorijos^praeityje,

Šis pirmasis pasikalbėjimas su p.Simonaičiu padarė 
man gilų įspūdį. Greit jo asmenyje pažinau didį,milžiniška tė
vynės meile degantį,lietuvį, Prisiminiau pilnuosius savo tau
tinės dvasios mokytojus. Džiaugiausi,kad ir kalėjime galiu 
semtis tų jėgų iš didžiojo lietuvninko, Sutarėme neišsiskirti, 
pasisekė. Ir į KSDK perkėlus,lietuviška administracija leido 
mums draugo likti,net ir guolius turėjome greta. Per pusantro 
mėnesio,kuriuo s teko drauge su p.Simonaičiu iškalėti,pasimo
kiau ir daug naujo patariau, Ypač įdomi p.Simonaičio pasalto- . 
jimuose Klaipėdos grąžinimo' Lietuvai byla.

+ o + +
Vieną dieną paklausiau p.Simonaičio:
- Tamsta galėjote repatrijuoti Vokietijon. Kodėl to 

nepadarėte?
- šitokiu klausimu mane užgaunate,ponas Karininket 

Tiesa,esu kilęs iš ilgus metus vokiečiams vergavusios buvu
sios tautinės Lietuvos dalies, pirmojo Pasaulinio Karo metu 
tarnavau vokiečių kariuomenė j e, ne t turiu geležinį- kryžių. 
Žmona kilusi iš dar ilgesnius metus buvusios vokiečių pavergi 
tos Prūsijos i. dali e s, abu kalbame puikiai vokiškai® Tai butų
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buvę rimti argumentai repatrijacijai. Bot aš esu. lietuvis 
ir tik lietuvis. Tai mano garbėj kaip būčiau pažeminęs lie
tuvio vardą,j oi tada,kai visai tautai grėsė bendras pavo
jus ir vargas,aš ją būčiau palikęs, Visos tautos Tikinąs 
yra nano likimas, Ogi pats matote,kad po visų pavoją esu 
savo krašte,..

Kalbėjomės ilgiau apie repatriaciją, p.Simonaitis 
nepateisino tų,kurie vien tik dėl savo kailio ar geresnio 
gyvenine tuo netu paliko savo tėvynę. Gal,sakė,dovanotina 
.tiems,kurie tiesiog iš kalėjimų ar NICVD nagų spruko,kad be 
reikalo nežūtų ir nesudarytų tautai nuostolių. Taip,tuo at
veju geriau pabėgti. Bet jokiu būdu nedovanotina tiens,ku
rio, tik pasirodžius vokiečiams,išsižadėjo lietuvybės,ir da
bar rudomis ar juodomis uniformomis grįžta savo tautos 
"tvarkyti". Tie daugiau žalos padaro savo tautai,negu tikrie
ji vokiečiai.

Ilgai pasakojo nan p.Simonaitis apie Kulturvcrband’ą 
penktąją koloną,vokiečių kunigus ir t.t. p.Simonaitis šio
mis temomis turėjo daug vertingos medžiagos dar iš visuome
ninio veikimo Klaipėdos krašte.

+ + +
Šiandie p.Simonaitis grįžo iš tardymo. Jo veide ne

simatė nusiminimo ar nevilties. Jis šypsojosi,originaliai 
lietuviškai keletą keiksmų pasiuntė nacių adresu ir davė su
prasti, jog tai jį mažai jaudino. Tęsėme kasdieninius pasi
kalbėjimus.

- pasakykite,pone,ar tamsta žinote savo areštavimo 
priežastį? - paklausiau.

Konkrečiai jie nan kol kas nepasakė,bet.žinoma, 
aš nujaučiu. Tai mano darbai Klaipėdos grąžinimo Lietuvai 
byloje ir veikla tame krašte įvairiose pareigose,- kaip di
rektorijos pirmininko,seinely,Š.aulių Sąjungoje ir kitur. 
Tik keista,kad jie apie mane labai menkai informuoti. Bar 
negali konkrečiai prikibti. Taip pat jau beveik aiškus skun
dėjas. Greičiausia,kuris nors Lietuvos vokietis. Bet čia ne
trumpa istorija...

- Gal tamsta galėtumėt man ją papasakoti?... - pa
prašiau.

- Besitvarkant mūsų naujons įstaigoms ir praūžus 
pro Lietuvą karo audrai,dirbau Sveikatos Valdyboje, Buvau ten 
reikalingas,nes mokėdamas vokiečių kalbą daug palengvindavau 
saviškiams santykiuose su naujaisiais okupantais. Vieną die
ną mane pasikvietė Kauno miesto komisaras Kramer. Jis man 
lakštingalos balsu pragydo aiškindamas,kad aš esąs vokietis, 
ir dabar jan būčiau reikalingas padėjėju. Be to,savo praeity 
turįs įtakos ir autoriteto lietuvių tarpo ir tuo būdu būsiąs 
jam ypač naudingas darbininkas,kuriant "Naująją Europą"...
- kalbėjo p.Simonaitis su pagieža ir pajuoka akcentuodamas 
"Naująją Europą",

- Na,ir užuot priėmęs tamsta tokį puiką siūlomą dar
bą, Tamsta atsidūrei šitame kalėjime?.......... nebeiškęsdamas įsi
terpiau.

•- - Ir vėl ta bloga tamstos ypatybė nelaukti pabai - 
gos. Jis man siūlė judošiško darbo,kurio aš jokiu budu nega
lėjau priimti. Lš turėjau valdyti save nespiovęs jam į akis 
ar nedrožęs kumščiu veidan. Nurimęs paaiškinau jam,jog aš
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nesu, joks vokietis,o tik gimęs vokiečių valdomoje.Lietuvos 
daly.Savo tautybės negaliu išsižadėti,kaip,manau,ir p.Kra- 
mer užsigautų, jei jį vadinčiau lietuviu ar ne vokiečiu.Jau 
pasisiūliau tik vertėju,bet tuoj pridūriau,kad tokiam rei
kalui jis ir be- manęs rasiąs daugybę žmonių. Tuo tarpu pra
šiausi palikti mane lietuviškoje įstaigoje,kuri turi daug 
reikalų su vokiškomis įstaigoms ir kur reikalinga skubiai ir 
daug Versti iš lietuvių kalbos į vokiečiu kalbą,kas yra jau 
daug sunkiau. Aiškinau būsiąs naudingesnis ir vekiečiaus,dirb
damas lietuviškoje įstaigoje. Ilgai diskutavome, p.Kramer vi
są laiką tikino mane,jog aš esąs vokietis ir turįs pas jį 
dirbti. Spyriausi ir likau savo nuomonės. Kroner įsiuto...
- baigė p.Simonaitis.

-Po to pasikalbėjino jį areštavę. Kurį laiką . bu
vo paleidę,bet netrukus vėl areštavę...

praslinkus kelioms dienonas vėl p.Simonaitį išvedė 
tardyti tos pats Gestap’o tardytojas,SD valdininkas.kuris ir 
nan^ tardė. Tardomiesiems. buvo gana šimpatiškus,kalbėdavo ir 
opklausdavo romai, siūlydavo cigarečių, pažįstam. tardymo mc- 
todai - greičiau tardomąjį suvilioti. Tardytojas p.Sinonai- 
čiui prisistatęs teisininku iš Reino provincijos ir laikąs 
sau garbe tardyti tokį aukštą valstybės vyrą,buvusį provinci
jos prezidentą. Tas pasikalbėjimas truputį pagailėjęs tardymo 
actu. Vėliau atvedę keletą paauglių vyrukų akystaton. Jie įro
dinėję, kad. p.Šiuonaitis su vokiečiais žiauriai elgęsis,ir jie 
esą nuo jo nukentėję. Tada p.Simonaitis prašnekęs atviriau;

- Tamsta,būdamas teisininku,manau,suprantate,ką to
kia akystata reiškia, Aš dirbau Klaipėdos krašte prieš 10-15 
notų. Sic vaikėzai,kurie čia stovi,tuo netu galėjo tik karves 
ar kiaules ganyti. Savo tuometinėse pareigose tikrai su to
kiais negalėjau susidurti.

Akystata nepasisekusi...
Į visus kitus klausiaus p.Simonaitis pareiškė elgęsis 

Klaipėdos krašte pagal tarptautinę teisę,tuometinį Klaipėdos 
statutą ir Lietuvos įstatymus.

Iš pradžių tikėjosi greitai būsiąs paleistas. Dažnai 
gaudavo iš žmonos žinių,jog'tebekrukanti visa sveikatos Valdy
ba ir lietuviškieji tarėjai.

Bet mudu vis sėdėjome tane pačiame rūsy. Be saulės 
spindulių ir bepasikcitimų tardymo eigoje.

Buvome iškalėję mėnesį,kai vieną dieną pasirodęs sar
gas liepė ruoštis kelionėn. Mus abu perkelia į Kauno sunkiųjų 
Darbų Kalėjimą. Nudžiugome tikėdamiesi ten pamatysią saulę...

Der iškalėtą mėnesį neleido skusti barzdos ir kirptis 
plaukų. Savo išvaizda priminiau beždžionę. Bet apsirengęs dar 
buvau žmoniškai. Panašiai atrodė ir p.Simonaitis. Mus lydėjo 
lietuvis,jaunas vyras. Leido eiti šalygatviu. už tai buvome 
dėkingi mus lydėjusiam sargybiniui. Jis buvo apsikabinėjęs vi= 
są krutinę įvairiais blizgučiais. Tai buvo paskubomis pagaminti 
įvairiaspalviai Vyties,šaulių Sąjungos,jaunalietuvių ir kitų 
tautinių lietuvių organizacijų ženklai. Geriau nulietų ir gra
žesnių spalvų ženklelių buvo prisisegęs net po keletą egzemp
liorių. Naujo patriotizmo pažymys.1...

Buvo graži rugsėjo mėnesio pradžios diena. Aplieti, 
švelnių rudens saulės spindulių ir jausdami jos šiltą kutenimą 
visame kūne,pusiau apsvaigę,pamažu ėjome pažįstamomis ir da-
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ir. dabar auna tokiomis mielomis Kauno gatvėmis» Biauri bu
vo ausų išvaizda,ncsdaugelis žmonių toli palydėdavo akinis 
nūs nueinančius.

Kalėjime,po trumpų įregistravimo formalumų aus 
nuvedė į pereinamąją kanoną, po kelių minučių,kai jau bu
vome joje užrakinti,p.Simonaitis pastebėjo,kad mano apsiaus
tas pakeitęs spalvą. Nustebau. Iš šviesiai žalio kariško 
apsiausto pasidarė juodai rudas.Tai buvo nuo Milijono blu
sų,kurios buvo jį apsalusios. Blusų buvo tiek daug,jog nūs 
pagavo savotiška panika. Lies šaukėme per langus ir beldė
mės į duris. Išgirdo pro langus ėjusi,kaip p.Simonaitis sa
kė, buvusi klaipė die t ė, dabar kalėjimo prižiūrėtoja, prašėme 
jos gelbėti ir greičiau aus ištraukti iš tos kameros, pra
šymo paklausė,ir nes netrukus buvone išvesti į pirti"dezin- 
fekcijai" ir vėliau patalpinti kriminalinių nusikaltėlių 
koncron. Tik trečią dieną perkėlė į politinį skyrių, mu - 
dviejų prašymą neišskirti patenkino. Kalėjimo viršininku 
buvo vienos ginklo dalies draugas,vėliau už pogrindžio vei
kimą iš jos pašalintas.

po praleistų savaičių Gestap’o rūsy kaiėjinas bu
vo saulėta diena po ilgos,lietingos ir niūrios nakties.Pa
tekome tuo netu,kai nuo langų nukabinėjo medines dėžes - 
bolševikų išradimą,kad kaliniai nežiūrėtų į pasaulį,bot ten
kintus! dangaus ruoželiu,kuris dar likdavo matomas dėžę už
kabinus. šviesa ir saule galėjome naudotis iki valiai. Ir 
žmonių daugiau, Daugiau žinių iš laisvės,iš įvairių Lietu
vos kampelių. Kalinių masė mišri. Dauguma komunistų ar ko
munistais vadinamų veikėjų bolševikų okupacijos metu,kiti 
žydai,kurie buvo atskirai laikomi,o ir nemaža buvo naujai 
atvedama dabartinės laikinosios Lietuvos vyriausybės ir ad
ministracijos pareigūnų bei kariškių. Kalėjimas pilnas,gy
va s ,judrus ir triukšmingas...

Vieną dieną,slapta pro kalėjimo langą bežiūrint, 
atsidarė didieji kalėjimo vartai ir kieman įvedė keliasde
šimt jaunuolių, p.Simonaičio veidas aptemo. Staiga išgirdau 
giliai iš jo krūtinės išsiveržusį. dejavimą, priėjęs pa - 
klausiau:

- Tamsta neramus?... Bet juk mudviejų padėtis page
rėjo. pagalinu nes esamo tarp žmonių ir galino matyti sau
lę, dalį Kauno miesto,žmones laisvėje,vaikščiojančius gatvė
mis ... •

- Taip,platesnis matomojo pasaulio akiratis sukelia 
ir gilesnių galvojimų. Liūdna man matant šiuos vyrus. Ką 
jie su mumis daro?Kasdio n matome naujus kalinių transpor
tus atgabenant,© kitą dieną sunkvežimiais išvežant... Tai 
yra masinis mūsų tautos naikinimas. Ir šį naikinimą dalinai 
mes pfitys vykdome. Girdėjote suimtųjų pasakojinus,kad kai
nuosi,bažnytkaimiuose,miesteliuose ir miestuose tuoj po ru
sų išvijime susidarę štabai,įvairiausi štabeliai,kurių par
eigūnai ,dažniausiai neblaiviame stovyj e,suiminėja,areštuoja 
ir net šaudo lietuvius ir tokius jaunuolius,kaip šis trans
portas. Juos ne į kalėjimus grūsti ir ne vokiečiams atiduo
ti,kad nes jų amžinai nustotume,bet įkirsti dvidešintpenkis 
minkštom vieton už neprotingus bolševikmečio žygius. To ir 
pakaktų. 0 mums liktų jauninas savo žemėje. Daugumas dar ne 
supranta ar nenori suprasti,ko norėjo iš mus bolševikai ir 
ko nori vokiečiai? Kaip b r a n g i n t i n a s. tas
II J |l . lt J u . n . II . n . n . n . ii . II . II . II ; II ; II . II ; II . n . II . tl . II . II J II . II. II j II • U • lt . II J lt

56



54 +s + ; + ; + : + s + : + : + ; + : + ; + ;+ '• 

grūda s,k aria n al an a a tarp dviejų 
nil žiniškų girnų.

Ilgai kalbėjome apie nusų jaunino aroštavinus,išve
žinus , šaudynus ir kankinimus,kuriuos vykdė rusai,o dabar tę
sia vokiečiai. Stebėjonės lietuvių, neprotingu elgesiu ir 
nenka politine nuovoka,aklai puolant vieniems ir antriens 
okupantans į glėbį.

+ ■ + +
Šiandien rugsėjo nėn.8 diena - Tautos Šventė. Sva

riau sutvarkiau ir išvaliau kantrą,išploviau grindis. Tuo 
uotu našiau stovint p.Simonaitį prie lango,žiūrint kažkur 
tolyn bei žvalgantis matomoje miesto dalyje, prisiartinęs 
pastebėjau jo akyse ašaras.

- lenas Sinonci ti,nurinkite,valdykitės! Juk tamsta 
ne silpna moteris ir ne mažas vaikas,verkti nederėtų... - 
raninau jį,prisininęs jo pastabas G-cstap’o rūsyje.

- Taip, - tartum iš kito pasaulio atsiliepė p.Simo
naitis - Ašaros nejučiomis pačios teka. Bot ne dėl save liki- 
no verkiu. Tie ropužės (Klaipėdietiškai taria; .as,mėgiamas p. 
Sinonaičio keiksmas) visai sužlugdys ausų tautą.ir valstybę. 
Neleido jie šiandien iškelti tautinių vėliavų, aukiau nuo 
pat ryto aušros,o dabar jau net po dešimtos. Nepakyla tri
spalvės. Viena Kęstučio gatvėje buvo suplevėsavusi,bet tuoj 
dingo. Kur jų "išlaisvinimas"? Naujais pančiais surakino nūs.

Paskendome nintyse. Beveik nesikalbėjome.godžiai bu
vo nereikalingi. 1941 n<.tų tautos šventos dieną nūsų kantroje 
viešpatavo laidotuvių nuotaika.

juo ilgiau bendravau su p,Simonaičiu,juo giliau įsi
tikinau lietuvišku giliu ir apgalvotu patriotizmu,tvirta nol
le ir pasišventinu savo valstybei ir saviems žmonėms. Drąsūs 
ir nesvyruoją atsakynai naujiesiens konisarans,tautinės anbi- 
cijos ir tautinės savigarbos gilus ir teisingas supratimas, 
nepalaužiama valia kalėjime turėjo, stebinti kiekvieną lietuvį. 
Tautinė lietuviška dvasia buvo jo širdyje ir kraujuje. Su 
gai<*lesčiu ir pykčiu jis kalbėdavo,kad nes daug ncpriklauso- 
nybės laikais padarėne,bet dar daugiau nepadarėme,ką galojo
ne ir turėjone padaryti. Kiek daug nešvarių nuosėdų ir drumz
lių liko nūsų sąmonėje,kalboje,papročiuose,atskirų asmenų el
gesy j e, bendruomenėje ir kitur. Kaip jis puikiai klaipėdiečių 
tarne tardavo "ropuže" vietoj "rotušės" žodžio,kuris esąs ki
lęs ir Katkaus. 0 nes per 25 netus nesugebėję rast jam tei
singo lietuviško pakaitalo. Arba su kokiu širdies skausmu ir 
pergyvenimu pasakodavo priėmimus pas lietuvius gubernatorius 
Klaipėdoje. Pav.,vienane priėmime dalyvavę visi reziduoją 
Klaipėdoje užsienių atstovai. Dalyvavęs ir jis,kaip direktori
jos pirnininkas. Visi priėmimo kambariai ir valgonpji salė bu
vę įrengti angliškame stiliuje. Nė vieno lietuviško audinėlio, 
nė vienos rūtos šakelės,nė vieno gintaro karoliuko,ar lietu
viško krupniko bei tautinių valgių. 0 poniutė gubernatorienė 
tik čiulbanti tik ulbanti,kad"pas nūs taip priimta". Pora dar
bo notų lietuvių atatovybėje Anglijoje lietuvaitę pavertė sve- 
tinšale. Tokių šalintinų pavyzdėlių p.Simonaitis žinojo be 
skaičiaus. • •

Pono sinonaičio įnašąs,atgaunant Klaipėdos kraštą, 
milžiniškas. Tik gaila,kad šiame atsiminimų kaupelyje apie jo 
asnenį,negaliu jų aprašyti. Tik norėčiau priminti,kad .jis sa-
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vo lėšomis yra važinėjęs pas signatarinių valstybių atsto
vus, dirbęs kur tik buvo galina ir kaip buvo įmanoma ar 

išgalvojana. , • .
Tų patį rugsėjo mėnesį mus išskyrė. Hanc išgabe

no į koncentracijos stovyklų. Ponas Simonaitis džiaugėsi 
ir linkėjo lainės laisvėje,nanydanas,kad mane paleidžia, 
nesuradę kaltės. Vėliau sužino jau, jog kito, dienų, grandine 
sukaustytomis rankomis,Gestap’o valdininkai išgabeno ir 
p.Sinonaitį, Iš ^aunc jį nugabenę Tilžėn ir Klaipėdon. . 
Vėliau kankinę pragarų pragaru Hanthausen’c (Austrijoje) 
ir tik 1945 n,balandžio mėn.29 d. amerikiečiai išlaisvinę 
iš Dachau KZ» . :r_

Husų'jaunajai kartai liko tik prisiminimai ir iš
kankintos aukos. Kaip atšiptų dantis visi okupantai,jei 
okupotuose kraštuose reikėtų kramtyti visus tokius kietus 
riešutus,kaip p.siuonaitis.

Kuo p.Simonaičiui tauta atsilygins,netrukus pama
tysime, Kiek man teko jį pažinti,galiu tvirtinti,kad jis 
bus tik tuomet laimingas,kai su savo šeina,kurios ji.s yra 
dabar netekęs,galės rugsėjo 8 dienos šventę švęsti nepri
klausomoje Lietuvaje,trispalvėms piėvėsuojant. Tada vėl 
jan iš akių byrės ašaros,bet jos bus didelės lainės ir 
džiaugsno ašaros...

IŠ UŽ GELEŽIUJ, S UŽDANGOS. Vis dažniau gaunama žinių 
apie ukrainiečių ginkluotų akcijų,vykstančių išilgai visos 
Ribbentropo-Molotovo linijos. Šios žinios rodo,kad-reikalas 
sukasi ne apie "gaujas",bet apie rimtų tautinį judėjinų.Pa
gal informacijas,gautas iš to judėjimo pabėgėlių ir tremti
nių politinių veikėjų aiškėja, jog to sąjūdžio vadu yra UHVR 
- Vyriausioji Ukrainos Išlaisvinimo Taryba(Ukrainska Hlavna 
Vyzvolencza kada),turinti konspiracinės vyriausybės charak
terį o Ginkluotas pajėgas atstovauja UPA - Ukrainiečių Suki
lėlių A rni j a (Ukrainska povstanca Arni ja),kurios vadovybė <• 
sulieta sUUHVR. -

UHVR siekia sujungti tautas,esančias Sovietų vergijoj 
kovai prieš Sovietus net be Anglosaksų pagalbos. Sudaryti 
tautų blokai pavasarį užmezgė kontaktus su išlaisvinimo ju
dėjimo vadais Baltgudijoje,Latvijoje,Slovakijoje,Rumunijoje 
ir kituose,Sovietų okupacijoje esančiuose kraštuose.

UPA kariniai yra stipresnė Lenkijoje nei Sovietų 
Ukrainoje- 1945 n.sovietai kreipėsi atsišaukimų į ukrainie
čius, reikalaudami padėti ginklus ir paklusti Sov.S-gai,pa
žadėdami už tai politinę ir ekonominę laisvę. Tuos reikalavi
mus ukrainiečiai atmetė, Duoto laiko prasidėjo masiniai UPA 
persekiojimai ir trėmimai> UPA persekiojančios Sov.kariuome- 
menės skaičius,ukrainiečių teigimu,siekius pusę milijono,ta
ne skaičiuje,aviacija,tankai ir artilerija. 1946-47 notai 
UPA bus kritiški, UPA karių tarpe dega milžiniškas tautinis 
fanatizmas ir kova vedama šūkiu "būti ar nebūti".

"Žycie Tygodnia",lenkų savaitraštis,Nr.54,rugsėjo 22 
d.rašo,kad Paryžiun slapta atvyko ukrainiečių pogrindžio ju
dėjimo delegacija ir įteikė Bevinui ir Byrnesui memorialų,pa
sirašytų Ukrainos.Lietuves,Latvi jos,Estijos,Dono kazokų,Baltg. 
Gruz.ir Vid.-Az.tautų pogrindžio judėjimo atstovų, (U.P.Nr.58)
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Kongreso sudarytos svetines valstybės piliečių, veik
lai Amerikos Jungtinėse Valstybėse sekti komisijos pirminin- 
kas John S, V/ood kovo pradžioje jau atvirai pareiškė,kad "Tar- 
dynas parodo,jog svetini agentai stengėsi išvogti Amerikos 
atominės bonbos ganybos paslaptis," Jis pareiškė,kad komisi
ja jį įgaliojo padaryti šį pareiškimų,Komisijos vedamas tardy
mas nesiriboja bombų gamybos įmonėmis Oakridge,Tennessee vals
tybėj, bet apima ir kitas vietas,tarp kitko ir Vašingtoną, 

Kokie tos komisijos veiklos rezultatai - nežinome.Va - 
sario pradžioje buvo žinoma,kad Amerikos Jungtinėse Valstybėse 
areštuoti 4 asmenys. Vasario 20 d, buvo žinoma,kad Amerikos 
Jungtinių. Valstybių kontržvalgybą davė Baltiesiems Rūmams są
rašą 100 asmenų,įsivėlusių į šnipinėjimo aferą. Jų areštavimas 
priklausė nuo prez.Trumano sprendimo.

Kaip ten yra,kaip nėra,tačiau žinios iš Amerikos ir 
Amerikos spaudos balsai rodė,kad šnipinėjimo aferos įtakoje 
labai sustiprėjo reikalavimai keisti Amerikos Jungtinių vals - 
tybių politiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu,o prie to paskutiniu 
laiku ir prieita. ' ,

llorint charakterizuoti Sovietų Sąjungos penktosios ko - 
lonos aktyvią veiklą - susidomėjimą Vakarų alijantų karinėmis 
paslaptinis - verta dar paminėti vieną sovietų šnipinėjimų frag
mentą, išaiškintą Portlands, Amorikos Jungtinėse Valstybėse, kai 
tuo laiku pasaulio dėmosys buvo nukreiptas į 01tavą,Kanado j,

Š.M.kovo mėnosį Portlands,Oregon valstybės uoste,buvo 
areštuotas jaunas (29 n.amžiaus) Sovietų karo laivyno leitenan
tas Nikolai G-regorovič Redin, Jis sučiuptas "in Flagranti" - 
perduodant slaptas žinias. Redinas kaltinamas šnipinėjęs Jung - 
tinėse Valstybėse svetimos valstybės naudai,išgavęs slaptas ži - 
nias ir kalbinęs kitus išgauti planus ir įvairius dokumentus, 
liečiančius vieną laivą.- Tokios pirmosios žinios apie Redino 
areštavimą. FIB (Federalinės Saugumo Įstaigos) vadininkas pra
nešė,kad čia kalbama apie Amerikos "Yellowstone" laivą,turėju - 
sį dalyvauti bandomuose atominiuose manevruose Ramiajame vande
nyne ..

Redino šnipinėjimą sovietų Sąjungos naudai aiškiai pa - 
tvirtino vėlesnės žinios..Vyriausias Amerikos Jungtinių Valsty
bių prokuroras Thomas Vlark š,m. balandžio mėnesio pradžioj pa
reiškė,kad "nuodugnuas tardymo išdavoje yra pakankamai įrodymų 
leitenantui Redinui iškelti baudžiamąją bylą..Amerikos vyriausy
bė bylą atidavė tribunolui."

Šis pareiškimas padarytas ryšy su rusų nota Valstybės De
partamentui, Toj notoj sovietų vyriausybė prašė numarinti bylą 
"dėl įrodymų stokos".

Valstybės Departamentas atsakė,kad ta byla "yra Teisingu
mo Deparatemento ir Baudžiamojo_Tribunolo (Grand Jury) žinioje". 

Prokuroras smulkiau apibūdino,kuo leitenantas Redinas kal
tinamas. jis šnipinėjęs sovietų sąjungos naudai,ypač perdavęs nau
jo Amerikos kontrtorpedinio laivo planus bei naujus laivų mašinų 
ir radarinių įrengimų išradimus, leitenantas. Redinas buvo Sovietų 
užpirkimų misijos Amerikoje narys.

MASKVOS REAKCIJA,
Pati muša - pati rėkia,

pradžiaje,tik iškilus šnipinėjimo aferai,Maskva tylėjo,lyg 
ne ją tas viskas būtų lietę. Dar daugiau, Kaip susitarę; Fred Ro
se Kanados parlamente raniausiai išklausė išsamaus p.Mackenzie
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King’o kaltinamojo pranešimo, o Qalaoher, išklausęs^ninis- 
terio pirmininko p, Attlee tuo reikalu paaiškinimų žemuo - . 
šiuose Kūnuose Londone, išdrįso net šaipytis c Maskva tik 
vasario 19 d* spaudoje užsiminė apie šnipinėjino aferą,už
siminė paninėdona.kad kažkas šnipinėjo "vienos svetimos 
valstybės diplomatinės nisijos naudai",tačiau nutylėjo Ka
nados spaudos įtarimus ir nedėjo savo komentarų.

Į tuos užsienio spaudos įtarinus (pradžioje labai, 
atsargius) ir i kanadiškų reveliaoijų sukeltus įspūdžius ' 
Sovietų užsienio propaganda stengėsi priešingai paveikti. 

Vienas iš žinoniausių prosovietiškų propagandinin
kų Steel (Amerikoje) tvirtino,kad tas viskas yra_tik Rusi - 
jos priešų išnislas ir kad čia esąs tik naujas būdas sudary
ti aferą,panašią į 1924 netų falsifikuoto Zinovjevo laiško.

Kokia Sovietu Sąjungos vyri-.usybės padėtis dėl šios 
skandalingos konpronitacijos ? Kaip paprastai, Sovietai,aukš
čiausiame laipsnyje sukompromituoti šnipinėjino aferoje,ap - 
simcta esą įžeisti. Nelaukdami nei Kanados vyriausybės viešo 
ir aiškaus "vienos svetinos valstybės" apibūdinimo, vasario 
20 dieną Sovietai paskelbė komunikatą:

"Sovietų vyriausybė patyrė,kad paskutiniame karo 
laikotarpy individualūs Sovietų karo attachė Kanadoje bend
radarbiai gavo iš pažįstamų Kanados piliečių tam tikrų slap
to pobūdžio informacijų,kurios Sovietų vyriausybei neturi 
vertės, Nustatyta, kad informacijos lietė tam tikrus techni
kos duomenis. Jie Sovietų vyriausybei nereikalingi ir menki, 
palyginant su geresniais Sovietų Sąjungos techniškų laimėji
mų rezultataisiTuoa technikos duomenis,kuriuos Sovietų karo 
attaohė bendradarbiai gavo, galina buvo rasti plačiai pas - 
keiktuose darbuose radioliokacijos tema, o taip pat žinomo - 
je amerikoniškoje brošiūroje "Atominė Energija"."

Kanadiečiai anaiptol nebuvo linkę sutikti su tuo,kad 
informacijos buvę be reikšmės.

Sovietų Sąjungos vyriausybė toliau pareiškė,kad,su - 
žinojusi apie karo attaohė bendradarbių veiklą,karo attaohfe 
atšaukė iš Kanados "atsižvelgdama į tų bendradarbių neleisti
ną veiklą". Komunikate pažymima,kad Sovietų ambasadorius ir 
kiti ambasados bendradarbiai su ta afera nieko bendro neturė-

Antroje Sovietų pareiškimo dalyje jau puolama Kanada* 
Sovietų vyriausybė atkreipia dėmesį į nedraugišką Kanados 
spaudos ir radio kampanijų ir pažymi.kad Kanados vyriausybės užimta pozicija "betrapiškai kurstanti toje kampanijoje ir dėl 
to ta pozicija yra nesuderinama su abiejų kraštų normaliais 
santykiais".

"Ryšy su tuo kelia nusistebėjimą faktas,kad Kanados 
vyriausybė tą pareiškimą padarė vasario 15 d.-,užuot prašiusi 
Sovietų sąjungos paaiškinimų, kaip yra įprasta santykius pa - 
laikančių kraštų tarpe. Reikia manyti,kad ji galvoje turėjo 
kitus tikslus, surištus su Kanados saugumu, Reikia spėti,kad 
stačiokiška antisovietinė kampanija buvo dalis Kanados vyriau
sybės plano,kuriuo norėta Sovietų vyriausybei padaryti poli - 
tinės žalos."

"Negalima laikyti aplinkybių sutapimu.kad Mackenzie 
King’o pareiškimas sutapo su J. T» Organizacijos Plenumo se - 
sijos pabaiga,kuriame Sovietų delegatai gynė demokratijos pa
grindus ir mažųjų tautų nepriklausomybę. Matomai, p. King’o
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pareiškimu ir antisovietine kampanija Kanadoje keršijama už 
Sovietų delegatų padarytus p< Kingo prieteliams nemalonumus 
Plenumo sesijos metu,"

Tuoj po komunikato Sovietų spauda toliau plėtojo So
vietų notos argumentus ir,kaip pagal komandą, betarpiškai puo
lė p. Beviną.

"pravda" įsidėjo straipsnį "Mackenzie King Bevinui pa
galbon" ,kuriame tvirtino,kad p. Kingui rūpėjo ateiti pagalbon 
p* Bevinui,kuris savo kalbomis Saugumo Tarybos posėdžiuose D» 
Britaniją pastatė kcblion pozioijon," Toliau "Pravda",smarkiai 
puldama Kanados ministerį pirmininką,drauge užtikrina,kad nors 
Kanados vyriausybė savo antisovietine kampanija troško padary
ti politinės žalos sovietų vyriausybei,bet rezultatas bus prie
šingas. "Antisovietinės kampanijos autoriai pasireiškia ne pir
mą kartą. Jie pasireiškia kaip gynėjai principų,nieko bendro 
neturinčių su .demokratijos interesais.Jie kenkia normaliems san
tykiams tarp vyriausybių."

"Izvestja",komentuodama Sovietų vyriausybės pareiškimą 
dėl šnipinėjimo aferos,kaltina Mackenzie King'ą vedant nežabotą 
antisovietinę propagandą. "Kampanijos tikslas"?sako "Izvestja", 
"nukreipto demokratinių kraštų visuomenės opiniją nuo skanda - 
lingo padėjimo.kuriame atsidūrė Bevinas."

"pravda"j aštriai smerkdama Kanados vyriausybės elgesį, 
sako: "Kanados ministeris pirmininkas panaudojo ne tik keistus 
ir negarbingus metodus. Tos aferos išaiškinimu norėta atsikirs
ti Sovietų vyriausybei,kuri apkaltino D. Britaniją Saugumo Ta - 
ryboje." Ta proga "Pravda" nupiešė Bevino padėtį,kaip "sunkią ir 
skandalingą".

Dėl proz, Trumano pareiškimo, kad Mackenzie King jį pain
formavęs apie šnipinėjimo aferą jau rudenį "pravda" rašo: "Kodėl 
King’as iki šiol tylėjo ? Kingas tylėjo,nes,atsižvelgdamas į So
vietų Sąjungos kontržygius,žino jo,jog šis reikalas iš viso yra 
mažos reikšmės ir nekeltinas arba sulikviduotinas diplomatiniu 
keliu su Sovietų Sąjunga," Aptardama tolimesnę Mackenzie King’o 
taktiką, "pravda" baigia; "King’as nepadėjo Bevinui,ir jo nauja 
diplomatija nepakirs Sovietų Sąjungos autoriteto."

Visą laiką tylėjusi, Sovietų ambasada Kanadoje pagliau 
balandžio 7 d, pirmą kartą oficialiai pasisakė šnipinėjimo afe
ros reikalu,svarbiausią šnipinėjimo aferos liudininką,buvusį am
basados šifruotoją, pavadindama "paprastu kriminalistu",pavogu - 
siu iš ambasados tam tikrą pinigų sumą.

Sovietų pareiškime toliau sakoma,kad "Ambasada Ottavoje 
laiko savo pareiga pažymėti,kad kriminalisto šmeižią parodymai 
ir Kanados spaudas kampanija prieš Sovietų ambasados tarnautojus 
yra visiška fikcija ir todėl neverta į juos kreipti kokį nors dė
mesį,"

P. Kingui belieka tik atsiprašyti...
Bot ne, Š.m. liepos mėn. 16 d. ministeris pirmininkas Mac

kenzie King paskelbė smulkų raportą šnipinėjimo aferos reikalu,Ra
porte, surašytame 700-uose puslapiuose.nūstatona,kad rusų žvalgybos 
agentūra Kanadoje vadovavo visam šnipinėjimo tinklui Amerikoje ir 
Anglijoje. Tačiau už paskutiniuosius įvykius Kanadoje Sovietų am
basadorius Ottavoje nėra atsakingas.

/pasinaudota Jono Bežemio straipsniaisjiš- 
spausdintais "Dz.Žoįnicrza" ir "Dz.Polski", 
ir žiniomis,išsp* "Žycie Tygodnia" ^'Kroni
ka Dnia" ir "Inf.Prassowa"./
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ERZRERGER LK) TIE JU S

Šių actų rugpiūčio mėn.26 d.suėjo 25 motai nuo yokie- . 
čių politiko M. E r z b a r g e r i o .nužudymo. Įvairių 
pakraipų dabartinė vokiečių spauda mini šio politiko pir
ties sukaktie Ir lietuviškajai spaudai nevertėtų negirdo
mis praluSnti šio politiko pirties sukaktį;nos ne taip
jau daug nes turėjome bičiulių, kuri e yra padėję nuris nū- 
sų kovoje dėl nepriklausomybės. Be to,lietuviai,apskritai, 
noka juk būti dėkingi ir savo gyviesiems ir mirusioms bi
čiuliaus.

M.Erzbergeris ginė 1875 n, Kurį laikų jis buvo pra
džios mokyklos mokytoju,o 1896 n. "Volksblatt" rodakto - 
rius. 1903 m.Bi .Erzbergeris išrenkamas į Vokietijos Reichs
tagų. Reichstage būdamas jis atstovavo kairįjį(katalikų) 
Centro Partijos sparnų.

prieš pat pirmųjį pasaulinį karų Centro partijos san
tykiai su vyriausybe pagerėjo ir to pagerėjimo linkme daug 
pasidarbavo Erzbergorls, 1913 n.per tarptautinę katalikų 
dienų Eetze Erzbergeris palikino Belgijos užsienių reika
lų ministerijos valdininkus,jog Vokietija jogomis aplinky
bėmis negalvoja daryti žygio Į Belgijų ir pažeisti Belgi
jos neutraliteto (Erzberger,Erle.bnisce in veltkrieg,pusl. 
197-8). Čia aiškėja,jog pirmojo pasaulinio karo motu Vo
kietija Belgijos neutralitetų sulaužė be Vokietijos Reichs
tago atsiklausimo,.

Jei to karo pradžioje Erzbergeris turėjo anoksionis- 
tinio nusiteikimo,tai ilgainiui šis jo nusiteikimas visai 
išgaravo. 1915 n.jis važinėjo su misija į Italijų,norėdamas 
per katalikus paveikti,kad Italija palikių neutrali ir ne
stotų į karų Entartės pusėje. Taip pat veikė per katalikiš- 
kųsias sroves Ispanijoje,Šveicarijaje ir Olandijoje,norė
damas sulaikyti tų kraštų visuomenės neapykantos augimų 
prieš Vokietijų.

įžvelgęs beartėjančių Vokietijos katastrofų,nes ir ne
aprėžto povandeninio karo šalininkai netikėjo jokiu laimė
jimu, nors Vokietijos militarists! dėjo į šį ginklų visas 
viltis,Erzbergeris per Vatikanu ir per popiežiaus nuncijų 
Raoelli mėgino prieiti prie taikos derybų(Be kitko,soo. 
dem.veikėjas Ph.Scheidemann savo atsiminimuose apie Eacolli 
yra pasakęs,jog jo vieno pre tas pranašesnis,negu visų Hoh- 
enzolernų draugo sudėjus).

Vėliau Erzbergeris buvo vienas pradininkų taikos rezo
liucijai pravesti reichstage (1917.VII.19)o Tada Vokietijos 
aukščiausioji karo vadovybė dar norėjo įjungti į Vokietijos 
teritorijų porų milijonų lenkų,o gen#Eoffnann ne tik negal
vojo palikti iiictuvų ir Kuršų,bet dar svarstė, jog taikos 
metu Į sius sritis reikėšių atgabenti bent 6 karpai kariuo-
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monos. stresentnm, pulk.Bauer,Nicolai veikė kaip piktosios 
dvasios, skatindamos vokiečių aneksionizmų. Negalėdami tai 
įvvkdyti atviru. budū,nacionallibcfalai sį Lietuvos 12? p.uršo 
užgrobimų norėjo paslėpti tautų aps3.sprenu.imo sJuraisto ir 
šias valstybes pasilaikyti sauU/ . •

' ’ Erzbcrgcris savo -at s Įminimuos e patiekia lietuvių att, 
stovo pareiškimų Rangoje 1916 a.,kuris' pasakęs,jog lietu
viai jokia kaina negrįšiu į rusų jungų, oet taip pat nenorį 
man jungą pakeisti kitu jungu. Taigi, na tone, jog Erzbergcr 
visai teisingai suprato lietuvių tautos nusistatymų ir jai 
padėjo kovoje dėl laisvės. Reichstago Centro partijoje jis 
sukūrė komitetų, lietuvių reikalais rūpintis. Jis ir buvo 
tasai tarpininkas tarp Vokietijos vyriausybės ir lietuvių 
atstovų. Jisai iškeldavo vokiečių okupacijos žiaurumus ir 
pasmerkdavo netinkamų okupacinės valdžios politkų. jei jis 
ir buvo piršlys,renkant Lietuvos karalium yhrtęngergo prin
co Urachų,bet ir čia jis norėjo padėti Lietuvai gelbėtis 
nuo didesnės blogybės,t.y .Lietuvas sujungimo su Prūsija ar
ba Saksonija. Jo atsiminimuose yra įdėta Lietuvos tarybos 
salygos,kuriom!s princes' Urachas sutiko paimti Lietuvos 
sostų karaliaus Mindaugo Ilgojo vardu.

Vokietijai karų pralainėjus,urzbergeris pasirašė Com- 
piegne paliaubų susitarimų su Rntartės atstovais,o vėliau, 
būdamas Schneiduoanno kabinete ainisteriu bu portfelio,vyk
dė pasiimtus įsipareigojimus. Tautos susirinkime (uėinare) 
jis pašisak.ė, jog-reikia priimti Versalio taikos sutartį.

xVokietijos nacionalsocialistinės grupės,karų pralainė- 
jus,nenorėjo jokios atsakomybės pakelti. Tuomet ir buvo pra
dėta smarki akcija prieš Erzbergorį ir 1921 n.rugpiučio non. 
26 d.karininkų Schultz ir Tellesson jis buvo nušautas. Po 
jo sekė ir kitų politikų (u.Rathonau) žudynės - tai prasi
dėjo reikštis naujojo nacionalsocialistinio sąjūdžio veiki
mo gairės.

Brzburguris yra išspausdinęs? Zentrunspolitikin Reichs
tag, 11 tomų(19ū4 -1914),VBlkurbund (1918),Erlebnisse in 
Vt.ltkrieg(192O) ? ( A* I n d r ė n a s )

L. GIROS BIOGRAFIJAI PAPILDYTI.

per Vilniaus radijų esame patyrę, jog š.m. liepos 1 d. 
mirė Liudas Gira, skelbiamas "pulkininku" ir "didžiausiu Lie
tuvos liaudies dainium", net Lietuvos Mokslų Akademijos "na
riu - korespondentu"o Ne kitaip, be abejo, jis atestuojamas 
ir tarybinėje spaudoje, susirinkimuose ir kt, Kadangi dabar
tinėse viešojo gyvenimo sąlygose Lietuvoje negali būti nei 
kalbos apie bent kario tenykščios valdžios vyro laisvų,komu
nistų partijos nodiktuojanų apibūdinimų, turime mes, tremti
niai, savo spaudoje bunt ateičiai teikti tėvynėje neskelbia
mų žinių, kurios sugretintos su tenai paskelbtomis duotų pil
nesnį jo atvaizdų.

Liudas Gira ginė 1884 m. rugpiūčio 25 d.,tad mirė baigda
mas 62-uosius metus. Arkivyskupo’Reinio, profesorių Vladimiro 
Šilkarskio, Igno Jonyno, Blažiojaus dėsnio, Zigmo žemaičio, 
Vaclovo Biržiškos, kompozitoriaus Juozo Gruodžio, beletristo 
Juozo Gurausko ir kt. vienmetis, žydo Seroiskio sūnus, tatai 
ilgai stengėsi nuslėpti ir kratėsi savo notinos,kurios likimu
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todėl kurį laika gavo rūpintis Vilniaus lietuvių visuomenė 
su kunigais prysakyje, o pats jis spaudoje tebuvo prisipa
žinęs šiurio pasaulyje atsiradęs "per klaidą“ ar "per nesu
sipratimą" * Tik vėliau, jau Kaune, pusiau prisipažino prie 
tėvo, imdamas rašytis - taip ir jo sūnus poetas Vytautas - . 
Sirijos Gira, šiaip jau nekartą jis būdavo palaikomas kuni
go sūnum, gal dėlto,jog klebonijoje buvo priglaustas ir už
augintas.

Ne tiek pats stojęs, kiek kitų įstatytas Vilniaus 
kunigų seninariion, jis čia labiausiai suėjo_su Vincu Krėve- 
Mickevičium,kurio pirmuosius - lenkiškus - kurinius (vėliau) 
girdavosi lietuviškai vertęs ir iš viso šį mūsų didįjį ra - 
šytoją mūsų literatūron įstatęs. Kaip Krėvė, taip ir jis į 
kunigus neįsišventino. Tačiau Krėvei išėjus universiteto 
mokslus ir virtus gimnazijos mokytoju, Gira sustojo siste
ma tiška! mokęsis, tenkindamasis tuo, ką jam įkvėpdavo laik
raščių ir literatūros kūrinių, literatūrinių nagrinėjimų ir 
kritikų skaitymas. Tad "lavinosi iš savęs".

Kaiką parašęs tilžinians laikraščiams, drauge su 
spaudos atgavimu ir pirmųjų Vilniaus lietuvių laikraščių pa
sirodymu jis tvirčiau susirišo su žurnalistiniu darbu. Netu
rėdamas tvirtų visuomeninių pažiūrų, tik lengvą plunksną ir., 
ypačiai lankstų nugarkaulį, dirbo tai vienos, tai kitos kryp
ties laikraščio redakcijoje, o kartais ir dviejų kits kitau 
priešingų laikraščių redakcijose, leidėjų nestatomas jų va
dovu, laikraščio krypties nustatytoju, tik jos kitų nustato
mos vykdytoju. Taip jis dirbo Petro Vileišio “Vilniaus Ži - 
niose", taip Lietuvos Demokratų partijos " Lietuvos Ūkinin
ke", taip Smetonos ir Tuno įsteigtoje "Viltyje". Kurį laiką, 
viena slapyvarde prisidengęs rašė viename laikraštyje, kita - 
kitame ir pats su savim ginčijos, polenizavoj tatai susekęs . 
ir nustatęs, Mykolas Sleževičius susitikęs prie liudininkų . 
išplūdo ir išvarė iš "Lietuvos Ūkininko". Karštas “Vilties“ 
snetonininkas, "Viltyje" paėmus viršų krikščionims demokra
tams, vietoje Smetonos ėmus ją Pranui Dovydaičiui redaguoti 
ir smetonininkans iš ten pasitraukus, Gira joje toliau dirbu* 
tik jau taikydamasis į naują kryptį. Taip jis ir bėgiojo nuo 
žiniečių prie liaudininkų, nuo liaudininkų prie viltininkų, 
nuo viltininkų prie krikdemų, kaip lengvai paaamdoma, nebron- 
ginana ir negerbiama plunksna.

Reikšmingesnė jo vieta mūsų prieškariniame - caro 
laikų - literatūriniame gyvenime. Užaugęs Vilniaus krašte - 
dzūkų tarpe - prisiklausęs jų dainų, keliais tų dainų per - 
dirbiniais ir sekimais, iš dalies ir sav.imingesniais kūri
niais, kad ir neryškaus originalumo ir neturiningas,bet kiek 
padzūkuojąs, jis nekartą būdavo deklamuojamas lietuviškuose 
vakaruose,visuomenėjc žinomas savo "Dūl dūl dūdelės" poezi - 
jos rinkiniu. Jis redaguodavo įvairias poezijos antologijas, 
net literatūrinį "Vaivorykštės" žurnalą. Jis rašė ir mėgėjų 
teatrui dramos kūrinius, kaip štai "Kerštą",imdamasis taip 
pat ir režisūros. Tačiau nei dideliu poetu, nei rimtu rėži - 
siuriun, nei žymiu dramaturgai, nei kokiuo literatūriniu va
du niekados nebuvo laikomas.

Vilniaus lietuvių visuomenės darbo jis daug-kur bū
davo pristatomas arba pats įsistatydavo, tik niekur rimčiau 
nepasireiškė. 1905 m. Didžiajame Seimo jis tedirbo sekreto
riate ir kai drauge su kitais sekretoi'iato darbininkais pra-
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dėjo leistis į Šeirio darbus, Šeirio dalyvių griežtu protestu 
su visu sekretoriatu buvo nuo scenos nuvytas. 1915 n. vo - 
kiečiaus artinantis prie Vilniaus, drauge* su kitais lietu
viais stojo milicijon. Kai Vilnių užėmę vokiečiai pajungė 
sau milicijų, daugumas iš jos pasitraukė,nenorėdami vokia - 
čians tarnauti, o Gira ne tik liko, bet ir virto IR-sįos 
(Žvėryno) nuovados komisaru. Bokomisaraudanas milicininkų 
klube mielai su lenkais milicininkais bendravo ir net vedė 
jų chorų, kai šie dainuodavo "Boše coS Polskę" ir "Jeszcze 
Polska nie zginę^a.". Antra vertus, jis dalyvavo 1917 u. 
Lietuvių Konferencijoje Vilniuje, kuri griežtai rtsiribojo 
nuo Lenkijos ir iškėlė Lietuvos nepriklausomybės šūkįj to
je konferencijoje jis tesireiškė salės puošėjų ir tvarkda
rių tarpe. 1922 n. rudenį Lietuvos Tarybai ėmus organizuo
ti lietuvių kariuoiienę jis staiga virto labai karingas ir 
atvykstantiems iš visur kariškiams mažai žinynas,didžiau - 
šiam vilniečių nustebimui, prašoko į Vilniaus miesto komen
dantus. pati Vilniaus lietuvių visuomenė ri tai su juo ne - 
siskaitė, ir jos ironiškų jo asmens ir net išvaizdos trak
tavimų žinomas dailininkas Adomas Varnas puikiai išreiškė 
savo meniniuose šaržuose.

Gira negavo butgi komendantu pasireikšti,nes tuo - 
jau susirgo, iš pradžių baime prieš besiartinančius bolše
vikų pulkus, o paskiau ir rimtai - šiltine, Todėl jo parei
gas eiti teko jo padėjėjui karininkui(busimajam generolui) 
Škirpai,kuris vokiečiams iš miesto besitraukiant,Gedimino 
kalno bokšte- tuojau (1919 m. sausio 1 d.) iškabino Lietuvos 
vėliavų, o po kelių dienų laimingai išvedė iš Vilniaus ne
skaitlingų komendantūros būrį. Sergančiam Girai Vilniuje te
ko ne tik sulaukti bolševikų,bet ir tik pasveikus šiųjų bū
ti įkaitu, suimtam 'draugo su kun, Reiniu,kun. Dogeliu ir kt. 
vilniečiais, o pašilau-tnippat su jais - būti išvežtam Smo - 
lensko kalėjimam. Kalėjime būdamas, tai jis drauge su kuni
gais tikybines giesmes ir patriotines dainas garsiai traukė, 
tai vėl mėgino kurti "raudonąsias dainas". Šidp ar taip, tų 
pat metų vasarų drauge su kitais įkaitais jis buvo Lietuvon 
gražintas ir tuojau nuvyko jos laikinojon sostinėn Kaunan.

Vilniaus lietuviai tuomet leido patriotinius lietu
viškus laikraščius lenkų kalba,kuriuose prieš varšųyinius 
okupantus gynė Lietuvos teises į Vilniaus kraštų, žinodami, 
jog Gira moka lenkiškai ir tąja kalba prieš karų rašinėjo 
straipsnius-lenkiškuose Davainiaus - Silvestraičio leidiniuo
se ir net atskiras lietuviškosios krypties lenkiškas brošiū
rėles buvo parašęs, vilniečiai.mėgino jį patraukti į Vilnių 
ir įstatyti į savo redakcijas, bet tuo laiku šis jau buvo pa
sirinkęs efektingesnį ir pelningesnį darbų, kaip buvęs mili
cijos komisaras ir miesto "komendantas" mielai pasiimdamas 
kontržvalgybos viršininko pareigas.

Tuo metu Lietuvoje buvo likviduojamos Varšuvos per 
Vilnių (Košelaikovskį ir kitus) organizuojamas pėoviakų su
noksiąs. prieš Lietuvos nepriklausomybę,siekius nuversti de
mokratinę lietuvių vyriausybę ir jos vietoje pastatyti_lėliu
kus, kurie sujungtų Lietuva su Lenkija, Vilniaus lietuvis iš
ėmė iš Koscialkovskio spintos pčoviakinius iaštus, įrodan - 
čius Varšuvos vadovavimų Kauno pėoviakams,pristatė_siuos raš
tus Kaunan,kur jie buvo parodyti Anglijos ir praneuzijos ka
riniams atstovams ir padėjo suimti pėoviakų vadus ir daly —
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vius. No tik Kauno, bet ir plačiojo pakaunijoje suėminėjo 
Gira,kurio betgi taip drebėjo, jog darant kratą pas Nekra
šą šis prašo lydėjusį Girą komendantūros karininką paimti 
is šio ranką revolverį, kad šis neiššautą. Bekratydamas 
lenką dvarininkus Kaisodorią apylinkėje-, Gira parsivežda
vo ne tik suimtuosius pčoviakus, be-1 ir didžiausius maisto 
produktą ir kitokią gėrybią vežimus so.vū įstaigon ir namo. 
Kad ir savinos! jis pėoviaką likvidavimo nuopelną, bet pa
garsėję jo kaišedoriniai žygiai ir išviso pernelyg nerimtas 
jo būdas kontržvalgybos darbui vadovauti privertė vyriausy
bę jį iš ten atsiimti«

Jis buvo paskirtas marijampolės apskrities viršinin
ku. Kiek jis tam pasirodo tikęs, nažinome,tik neilgai jis 
ten teviršininkavo ir buvo atleistas neatsiskaitęs iš vai - 
džios pinigą, Jei tatai nesibaigė teismu,jis turėjo būti dė
kingas Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai,kuris pagailėjo 
jo žmonos ir sūnelio ir išviso nenorejo,kad turįs jau kelio
lika metą literatūrinio stažo poetas komproi.ituotąs ir kom - 
pronituotą lietuvią literatūrą pinigą eikvojimo bylomis ir 
sutiko jį atleisti tąja sąlyga,kad jis dalinis išmokėtą iš
eikvotą sumą.

Čia Gira puolė literaturon, bendradarbiavo Krėvės 
"Skaitymuose", mėgindamas rimčiau pasirūksti kritiko Radzi - 
kausko vardu, čia dirbo dienraščiu redakcijose,čia vėl lai
do visokias antologijas ir kt. Vėliau rengė dar tautines mis
terijas Vytauto kalne. Čia prisiplakdavo jis prie kurios vi
suomeninės organizacijos, čia įsirašydavo universitetan lais
vu klausytoju, paskaitą nelankydamas, bot nepamiršdamas užsi
dėti studentišką kepuraitę.

Ir vėl jis iškyla į viršininkus - tur-but kaip buvęs 
Vilniaus mėgėją teatro režisierius skiriamas Kauno Valstybi
nio Teatro direktorium. Čia jis, žinoma,niekam nebuvo autori
tetu, tik aklai vykdė Švietimo Ministerijos įsakymus,nurody - 
mus ir pageidavimus, lindo prie artisčią ir chorisčią ir savo 
direktoriavimą baigė tuo, kuo ir apskrities viršininkavimą - 
nemažos sumos išeikvojimu. Vėl Giriamo bėga pas Smetoną, vėl 
jis ištiesia pagalbos ranką poetui - ir šis atsisveikinęs su 
teatru, atsiduria švietimo Ministerijoje Knygą Leidimo ir Tik
rinimo Komisijos sc-kretorium. Nebaigęs mokėti savo viršininka
vimo "skolą", turi dar iš algos mokėti ir savo teatrines "uv- 
lečcnijas". 0 čia dar kavinią ir pieninių padavėjos, čia žy - 
daitės ir nežydaitės,kurioms gašlusis,šlykščios išvaizdos de
generatas turėjo būti daug dosnesnis už paprastą sveiką pa - 
tvirkėlį* Dar literatiniai priėmimai, žmonos ir sūnaus išlai
dos. Tad nemažai reikėjo suktis poetui, kad "galus su galais" 
suvestą. Nestebėtina,kad jo ankstyvesni "paklydimai" vis daž
nėjo ir stiprėjo,nesuderinami su jo viešai reiškiamais katali
kiškais įsitikinimais ir tautiškuoju idealizmu, o jo vis sly - 
desnė moralė virto visiška nemoralu.

Nors Švietimo Ministerijos buhalterija buvo griežtesnė 
negu menininką vaidilą įstaigoje ir Valstybės Kontrolė, tiek 
jau su poetu bėdos turėjusi, dabar buvo budresnė ir dažniau jį 
tikrino, bet ir čia jam pasitaikydavo piniginią "neaiškumą". 
Vis dėlto labiau varžomas,jis dabar negalėjo taip plačiai nau
dotis valdžios pinigais kaip seniau. Tačiau dabartinė tarnyba 
nelauktai davė jam kitą rimtą įeigą - "švaresnių" - no iš val
džios iždo. Jis pavertė Leidimo Komisiją ky.šiik.ėmimo įstaiga.
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Kyšius jis ėmė visokius. D ž tikrindami sau palankią Koriisi - 
jos atestacija savo leidiniams ir jų įsileidimą į.mokyklasj 
knygų leidėjai nokėJavo jan už šio reikalopravėdiną nona - 
žas sumas arba ("Spaudos Eondas") purspauscinuavo 30 senus 
poezijos rinkinius ir mokėdavo jan už tai aukštą huiiorarąj > 
kad ir žinojo, jog šiems perspaudiniams nebebus, pirkėjų,Jei 
pati Ministerija ką leisdavo, jis tą darbą n vilkui auiduoaa- 
vo tai spaustuvei,kuri jan už tai didesnį kyšį pažadėdavo?, 
savo pelną spaustuvė atsigaudavo5su jo žinia isspausdindana 
pigosniane, tad menkesniane popieriuje,negu buvo sutarta. Im 

autorių honorarų taippat sugebėdavo išspausti sau nuošimtį. 
Kaip Leidimo Komisijos sekretorius ir literatas skiriamas, 
valstybinės literatūrinės premijos skyrimo konisijon,ir čia 
sugebėdavo iš premijuotų rašytojų "pasiskolinti"_tūkstantį 
ir kitą litų, prisišliedamas prie visokių iškilmėms, sukak
tuvėms ir kitiems viešiems pasirodymams rengti komisijų ir 
komitetų, nariams visuomenininkams visuomeniškai, tad nemo
kamai dirbant, jis "už darbą" nemažai pasiimdavo iš tam ski
riamų lėšų. Kur buvo skiriama kokia literatūrai remti subsidi
ja, ten jis pirmas prie darbo stodavo ir padėdavo greit ją su
doroti. Taip "Literatūros Naujienoms" skirtos nemažos pinigi
nės paramos žymi dalis radosi jo kišeniuje.

Kaip poetas jau sustingęs ir nebevaisingas,jis ieš
kojo įkvėpimo kitur - tiesa, netiek savo nusususiai poezijai, 
kiek visuomeniniams žygiams. Kaune atsiradus Varšuvos agentui - 
korespondentui Katclbachui, Vilniaus gynėjas ir pėoviakų lik
vidatorius jo dažnas svečias, spaudoje pasirodo neaiškus musų 
poeto straipsniai,kuriuose numatomas geresnis susipratimas ir 
sugyvenimas su lenkais, tik reikia pakeisti savo Ligšiolinę 
elgseną, pavyzdžiui, vis primenant Vilniaus reikalą, Seniai 
nebegerbiamo žmogukščio parašas niekais pavertė sumanytąjį žy
gį, niekas dėl tų ir kitų to pat įkvėpino straipsnių nepasikei
tė Lietuvos santykiuose, tiler iau nesantykiuose su Lenki ja,bet 
poetui netikėtai atsidarė daug platesnis veikimo kelias,lei - 
džiąs jan pagaliau tvirčiau aprūpinti savo senatvę.

TSRS atstovybės rengiamuose pobūviuose ir priėmimuo
se dažnas svečias, berods kaip ir kiti Kauno menininkai,lite
ra tai ir žurnalistai, Gira,pagaliau atkreipia į save polpredo 
Pozdniakovo dėmesį. Šiojo rūpesniu Gira kviečiamas į TSRS vasa
roti - grįžta iš ten netiek sužavėtas.,kiek "gatavas". Neseniai, 
dar siundęs vidaus reikalų ministerį Čapliką prieš prof. Krėvę- 
Mickevičių kaip kairiosios krypties "Literatūros" žurnalo redak
torių, vaizduodamas jį bolševiku, dabar "pats" išleidžia TSRS 
kultūrai ir literatūrai skirtą "Literatūros Naujienų" entuzias
tingą numerį. Pozdniakovo pobūviuose pasirodo su prisegta prie 
švarko raudona rože. Skiriant valstybinę premiją seniau prieš 
kairįjį Cvirką pravedęs pozicinį Dovydėną, 1940 m. valstybinę 
premiją gavus katalikiškam poetui Brazdžioniui Gira sukelia vi
są audrą ir premijos įteikimo akte,kuris vyko Vilniaus universi
teto salėjo, surengė protesto demonstraciją taip dar neseniai 
savo šmeižiamo Krėvės naudai. Neseniai dar viešai tebegarbinęs 
Smetoną kaip Tautos Vadą, 1940 m. birželio mėn. 15 d. Kaune pa
sirodžius pirmiesiems Raudonosios Armijos tankams, Gira išskės
tomis rankomis pasitinka "liaudies išvaduoto jus",drauge su Cvir
ka ir kitais šokinėja aplink naujuosius viešpačius,visas apsi - 
seilinęs stengdamasis jiems prisimeilinti ir įsiteikti,kontr - 
žvalgybininkas, kairiųjų įskundėjas, vadizno - tad fašizmo - gar-
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binto '&a, p.-triotinių daina ir tikybinių, giesmitį autorius 
čia. pat - be jokios puošė s, aiškinimosi ar atgailos - .po
prasčių įprasčiausiai pasiskelbia “senos netikusios tvar
kos“ grioviku, antismetonininku ir stalininku* Kaip ir kvai
lutė Salone ja Neris,tik gudriaudamas Stalino garbei rašo ri
muotus panegirikas*'čia put virsdamas “liaudies poetu“„ Ne
perseniausiai išleidęs tikybinės poezijos antologijų, dabar 
draudžia žmonai žengti per bažnyčios slenkstį ir puola Vals- 
tybinęp Leidyklos vadovybę ”kan ši nepasirūpinanti antireli - 
ginė s propagandinės literatūros* Tremiamus Sibiran 70 000 
lietuvių “karvojais“ išvadino šlykštusis benkartas*

“Aš - stalintstaeJ’ išdidžiai dabar pareil šdavo Liu
das Gira, iš aukšto ir su panieka žiūrėdamas į visus nesusi
pratusius staliniškai sokyties ir bolševikiškai oilclyties# 
Su marksizmu nieko bendro neturėdamas, nei Karkso veikalų,nei 
šiaip rimtesniosios marksistinės literatūros niekados neskai
tęs ir perbėgęs visas lietuvių politines tartijas,vienos tik 
tai Lietuvos socialdemokratų partijos marksistinėje spaudoje 
nei eilutės neparašęs, nei dabar jis nemėgino rimčiau pažinti 
marksistiniu bolševizmo prielaidų, tenkindamasis Stalino ir 
kitų bolševikų brošiūraitėnis ir straipsniais* Pačių bolševi
kų rimtai nevertinamas,negavo jis noi komisaro nei kitos ku - 
rios reikšmingesnės vietos, bet atsidėkota jam už parsidavimų 
gera alga,, o vėliau, vokiečiams puolus maskolius ir paniškai 
pabėgus drauge su komisarais Maskolijon, pulkininko titulu,o 
mirus - “didžiausio Lietuvos liaudies dainiaus“pakėlimu*

Čia nutraukiamo, palikdami Korsakui-Radžvilai ar ku - 
rian kitam stalininkų samdininkui išskaičiuoti Liuduko nuo - 
pelnus Stalinui, partijai ir t*t* (J«.B omas)

' . LIETUVOJE.
/ Šias žinias “B*Inf*lnt.“laikr. 
‘pateikė asmuo,atvykęs 1945 metų 
rudenį iš okup .Lietuvos /

1* Sovietinė tvarka ir jų valdžios tikslai nepasikeitė. 
Tik dabar tas pats vykdoma gudriau,griežčiau ir sistematiš- 
kiau. Nieko nepaiso,o ypač nepaiso užsienio nuomonės.

2. valdžios pareigūnai,ypač Paleckis ir Gedvilas,labai 
reklamuojasi,bet niekas jais nesidomi,nes visi žino,kad jie 
nesavgstovūs* Viskas prasideda ir baigiasi pilkuoju žmogum 
arba komiteto sekretorium.

5.Apie partizaninę veiklų iš pradžių buvo mažai kal
bama. Bet 1944 m.rugpiūčic-rugsėjo mėn.kraštų užplūdus mi
licininkų bandoms,susidedančioms ne tik iš vietinių,bet ir 
rusų"chuliganų“ po 6o •» 100 žmonių valsčiuje ir prasidėjus 
vyrų gaudymui "į karų (visoje Lietuvoje niekas savanoriškai 
kariuomenėn nešto jo),kilo negailestinga kova, partizanai ir 
jų giminės turėjo didelių nuostolių. Daug vyrų žūdavo,šei
mas areštuodavo?namus sudegindavo. Niekas nežino,kas atsi
tiko su areštuotaisiais. Kalėjimai perpildyti,visas gyveni
mas netikrovėje ir nuolatinėje Laimėjo del gyvybės*

4<> Vokiečių okupacijos metu atgabentos rusų šeimos jo
kios žalos lietuviams nopadarė. Jos_buvo greit repatrijuo
tos Rusijon. Dabar jos grįžta apsirūpinti maistu. Skundžia
si,kad Rusijoje viešpatauja badas $ vargas ir skurdas* 
/ 5* Žydų Lietuvoje beveik nėra,ir jie nevaidina jokio
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vaidmens <■
6. Dvasiškija traktuojama lygiai su pasauliečiais. Daug 

areštuota,daug slapstosi, kiti išvyko "gydytis" arba pakeitė pa
rapijas, Tašiau tikėjimo išpažinimas ir praktika nevaržomi,bet 
bažnyčios tuštėja.

7. Lietuvių,grįžusių iš Sovietų zonos Vokietijoje,yra la
bai maža, Apie kitus,esančius užsienyje,žmonės neturi žinių,

8. Masinių areštų arba trėnimij nebuvo ir apie konkrečius 
pasirengimus tokiems areštams ir išvežimams žinių nėra.

9. Paštas veikia, perkontroliuojami laiškai keliauja 3 sa
vaites. Iš Amerikos Jungtinių Valstybių laiškas eina 1-1,5 mėn. 
Iš Afrikos ir palestinos - 5 men.

10. Susisiekimo galimybių lietuviams nėra. Net važiuoju iš 
valsčiaus į valsčių,yra areštuojami ir tardomi. Geležinkeliais 
galima keliauti tik su specialiais leidimais.

11. Apie teismus už akių lietuviams,esantiems Švedi jo jc,Vo-, 
kieti joje ir t .t,,negirdėjų. Bet tas nereiškia,kad jie nevyk
tų, Labai maža pasiekia žinių visuomenę, propogandiniai laik
raščiai skelbia dirbtinai nuduotų, džiaugsrią dėl tariamojo "lais
vės laimėjimo".

12. Kol kas nekreipiama dėmesio į pasitraukusių užsienin 
(Vak,Vokietijon ir švedijon) asmenų šeimas,likusias Lietuvoje. 
Bolševikai aiškina,kad tam dar ateisiąs laikas, Milicininkai gi 
ir dabar,jei tik turi atitinkamų žiniųftokias šeimas terorizuo
ja, are š tuo j a, tardo, reikalauja išsipirkimo arba daro kratas ir 
atima viską,ką randa. Pave,mano tėvai(abu virš 70 metų amžiaus), 
nieko nežinantieji apie savo sūnus,buvo smulkiai iškratyti,api
plėšti, tris kart turėjo išsipirkti iš arešto. Dabar savo 50 ha. 
ūkyje nieko neturi,neturi kuo mokesčių apmokėti,ypač dėl darbo 
rankų trūkumo. Darbininkų samdymas nepraktikuojamas,o brolis, 
likęs ūkyje,1944 m.be priežasties buvo areštuotas ir ligi šiol 
tebesėdi kalėjime.

13. 1944 n.rudenį gauta laiškų iš ištremtųjų Sibiran gimi
nių. Kai kurio grįžta su bolševikais pabėgę.

14. Atrodo,kad ūkininkams bus palikta 50 ha. Norinčių tu
rėti daugiau žemės nėra,nes patys savininkai turi ją apdirbti 
ir mokesčius mokėti.

15. Žemės mokesčiai labai dideli,turint galvoje valdiškas
žemės ūkio gaminių kainas. Spekuliacija tarpsta. Lašinių kg. 
juodojoje rinkoje - 500 Rb.,o darbininkas per mėnesį uždirba - 
300 Rli. Kol kas ūkininkas_šiap taip išsiverčia,bet kraštas sku/ 
biai rieda vargan,ūkis smunka, ’

16. Lenkijon išvyko tik tie,kurie įrodė savo lenkiškumą, 
Vilniečiai,išvykdami į Vakarus,paliko savo turtą kitų globai 
sakydami; "Mes dar sugrįšime."

17. Mokoma lietuvių kalba,bot rusų kalba yra privaloma. 
Daug pradž.nokyklų paversta 4 kl.progimnazijom!s,o ligšioliniai 
mokyklų vedėjai pavadinti direktoriais.

18. Gyvenimas kasdien sunite ja, tampa nepakenčiamu. Turtinges
ni ūkininkai,ne judomo turto savininkai, inteligentai, pa trio te
veikė jai tirpsta kaip sniegas,

19. Kaunas mažai nukentėjo nuo. karo veiksmų,išskyrus gelž. 
stoties rajoną. Mieste kasdien daugėja rusų kareivių,karininkų 
ir kolchozninkų, sutemus vaikščioti pavojinga,lietuviai prie
blandoje visai nesirodo gatvėse, liesinus,visiškai išrengiant,* 
daugiausiai vykdo rusų kareiviai.

n • • ii • n • i: > tt • it • ti > ii n « ii • b • n • n c n . m • n • ;•. n 3 n . n • h • n • n • u . h . n » n • n » n » n • n

69



69 +:+: + :+;+:+:+:+:+:+:+:+;4.;.+.s+. ;

20* Moterų išniekinimų beveik nebuvo,išskyrus tik nedau
gelį. atsitikinu,kai milicininkai jausdavosi padėties viešpa - 
Šiais. Mano kainyno 3 dukterys, 18-23 notų amžiaus,įtartos pa- 
laikiusios ryšius su partizanais,buvo sumuštos,žvėriškai suža
lotas,apiplėštos ir patalpintos kalėjimon,

21, partiuanai spontaniškai veikė praeitą pavasarį(1945 m*),., 
kai buvo galima visą laiką pasilikti miškuose, Pav.,Labanoro • 
miškuose bolševikai panaudojo net artileriją kovoje su portizd-.' g 
nais^kurių tačiau nepajėgė likviduoti. Ypač partizanai kovoja / ,•; 
pries bendradarbiaujančius su okupantais komunistais ir prieš, ./y 
bolševikus, pasižyminčius žiaurumu. Pav..valsčiaus milicijos' ,Va- 
das,žydas,kratos metu pasisavinęs mano švarką ir visame vals
čiuje pagarsėjęs savo žiaurumu,buvo partizanų užmuštas. Kiek 
likviduota partizanų sunku pasakyti. Mūsų valsčiuje buvo noria-1 ; 
ža aukų, l’rys mano pusbroliai,nešto ję mobilized j on, buvo slap
ta milicininkų užklupti ir vietoje sušaudyti. Visus 3 lavonus ' j” 
Velykų švenčių metu paliko bažnytkaimio gatvėje* Kaimyniniame 
valsčiuje tą patį padarė ir su daugiau,pasisekusių milicinin- • 
kams sugaudyti,"banditų" . '

( B.I.1 ,Nr.4,Roma,1945 gruodžio - 1946 kovo mėn,)"'! ’ ■

VALSTYBĖ,DAVUSI DIDŽIAUSIĄ "QUISLING*!?" SKAIČIŲ. ' •' ■

Š.m.rugpiučio nėn.Maskvos radijas savo komunikate trumpai 
paminėjo,kad teismo sprendimu pakartas gen.Įeit.A *A .Vlasovas, 
drauge su 11 draugų.

Vlasovas buvo vienas vyriausiųjų bei žymiausiųjų Maskvos 
gynėjų prieš vokiečių invaziją. 1941 n.gruodžio 13 d, "Izves- 
tija" patalpino jo fotografiją ir ilgą panegyriką apie jo as
menį, Garsi žurnalistė Ieva Guri c,duktė garsic curio, 
1942 m.knygoje "Yourney Among y/nrriors" (Kelionė karių tarpe), 
aprašydama savo lankymąsi rytų fronte taip charakterizavo gen. 
Vlasov.ą: "Jis, maty t, buvo _ sėstas vienintelės idėjos: vokie
čius ir jų mašinas sunaikinti tuojau pat. jis drąsiai 
šypsodamasis pasakė: ’šiuo metu priešas yra sužeista bestija’. 
Toliau pridūrė; ’Turimo sunaikinti priešą,ir kiekvienas turi 
ko voti su fašistais’, Baigdamas pasikalbęjimą,gen.Vlasovas 
pabrėžė; ’Mano kraujas priklauso tėvynei.’ "

Tokelių mėnesių gen.Vlasovas pateko vokiečių nelaisvėn, 
1942 n,pavasarį gen,Vlasovas su visa eile kitų sovietų genero
lų pradėjo bendradarbiauti su vokiečiais. Jis sudarė"rusų legi- 
joną" ir tariamosios rusų vyriausybės užuomazgą. Jis sugebėjo 
įtraukti į savo dalinius apie milijoną sovietų karininkų ir ka- 
rcivių.kovojusiu vokiečių pusėje. Sovietų propogunda?norėdama 
nuslėpti šią kompromitaciją,paskelbė,kad Sovietų armijoje buvę 
du gen.vlasovai: vienas Maskvos didvyris "generolas majoras", 
antras - išdavikas "generolas leitenantas". Amerikiečių spau
da patalpino dvi,greta viena kitos, A.A.Vlasovų fotografijas:, 
"generolo majoro" iš "Izvestijos" ir"generolo leitenanto" iš 
bei'lyniškio "Novoje Slovo" (1942 m,.). Pasirodė,kad vienoje 
ir antroje fotografijoje yra tas pats veidas.

Pilnai suprantama,kodėl Sovietai viską daro,stengdamie
si užtušuoti ir nuslėpti gen,Vlasovo istoriją. Jis simbolizuo
ja didžiausią išdavimą šiame kare,kurį padarė milijonas žmonų,- 
jų tarpe Sovietų generolai,artistai,žurnalistai,inžinienai,gy
dyto jai ir t.t. Garsus amerikiečių mokslininkas ir publicistas
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Dovydas J.Dailia, laikraštyje "The New Leader" 1946.7111.10 d»pa- 
tvirtino;kad iš "beveik 40 tautų tarpo vokiečiams pavyko sudaryti 
savo skaičium, turinčių didelės vertės armijų vien iš Raudono
sios Armijos dezertyrų. "'

Sovietai,, savo agresinių tikslų vedami, kaltina įvairias 
tautas dėl koloboravimosi su vokiečiais. Tuo pagrindu iš mažų . 
tautų išspaudžia milijardines^reparacijas. Bet kų reiškė rytų, 
fronte Ispanijos,Prancūzijos,čekijos ar Vengrijos antisovieti- 
niai daliniai,palyginus su gen.Vlasovo armijai Tai buvo milži- . 
niška išdavikų armija,žvėriškai kovojusi vokiečių pusėje ir pa
sižymėjusi ypatingu žiaurumu.

Teisybę apie gen.Vlasovų ir milijonų sovietiškų "ųuis-. 
lingu" neturėtų būti slepiama. Tų teisybę nėra reikalo priminti 
toms tautoms,kuriose "vlasovcai"?vokiečiams talkininkaudami,šei
mininkavo, Sovietams kaltinant kitas tautas koloboravimu su vo
kiečiais ir "guislingų" gimdymu,ar nevertėtų jiems patiems pri
minti žodžius: "Medice euru te ipsumi”(Gydytojau,išgydyk pats 
savel). ("P.P." Nr.5,1946 n.rugsėjo mėn.,London.)
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1. Br.Daubarus, Išpirktoji Mirtis. Išlei
do Spaudos Darbuotojų Sambūris "Baltija". 1946 m.rugpiūčio mėn, 
Neustadt, Leidinio Nr,3. I dalis. Spausdinta rotatorium. Ilius
travo ir piešinius į matricas pervedė A,Dzūkas. For private 
circulation only, 65 pusi. Kaina nepažymėta.

Lenbvu stiliumi ir gražia lietuviška kalba pasakojami 
dviejų - ‘ šeimų pergyvenimai ir kančios bolševikmečiu. 
r

2. Jonas ir Adolfas liekai. Trys broliai ir ki
tos pasakos. Iliustravo V.Adamkavičius. Išleido "Giedra1 tfiesba- 
deno. 1946 m.liepos mėn. Atspausta spaustuvėje 1700 cgz.,40 p. 
Spauda su lietuviškais ženklais. Kaina nepažymėta. Leidinyje 4 
iliustracijos,11 trumpų pasakų (15 pusi.) ir 3 paveikslų su pro
logu dramatizuota pasaka "Trys broliai" liaudies motyvais(22 p.) 
"Trys broliai" tinka mokyklų scenai. Iliustracijos kreidiniame 
popieriuje,tik šiek tiek per daug akį rėžiančių spalvų.

PRIE M.BIRŽIŠKOS STR, "LIET .LENK .SANT.A1AŽ .BĖGYJEV V "Vagų" Nr.
5 pusi.pačioje str.pradžioje,matricas rašant,praleista 2 suk, 
Gerb,skaitytojus ir str.autorių atsiprašome ir prašome str-že
miau spausdinamu tekstu papildyti;

"Kiti Lietuvos miestai ir miesteliai,tiek valdžiai,tiek 
ir didponians. priklausę,ilgai teaptarnavo "bajorų reikalus, so
diečiams tereikšmingi bažnyčiomis ir girdimais jose,dažnai len
kiškais pamokslais. Amatninkais ir pirkliais būdavo kviečiami 
arba patys čia apsigyvendavo svetimtaučiai - vokiečiai ir kiti 
(XVII a .Kėdainiuose škotai).vėliau (XVII - XVIII a.) žydai ir 
net lenkai,o lietuviai dažniausiai tebuvo ten atdovaujami tik 
kelių ar keliolikos ūkininkų ir lenkuojančių bažnyčios tarnų 
bei davatkų. Tiktai XIX a.........."

IV "Vagų" Nr.f8 pusi.25 eil.parašyta (Žokiotck),- turi bū
ti (L.okictek). To paties numerio 12 pusi. 9 eil,nuo apačios 
parašyta "juodgudžiai", - turi būti "Juodgudžiai" '

’> • " • " • 'i. n . n . u . u < ii. n. u , ii. ii. n . n . u. n . n. ii. n . n . n • n . u . u . n. n n. n . n . n . n .
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T U R I IT Y S

1. A .Dalginis ........... - TAUTOS ŠVENTĖ ............................................ 1 pusi
2. Mykolas Biržiška - LIETUVOS- LENKIJOS SANTYKIAI AMŽIŲ

BĖGYJE (tęsinys) ..............................  5' "
5. S t. Santvaras .... - TIKROVĖ (eilėraštis) ............................. 16 "

APIE BRILI JAUTU S (eilėraštis) ... 16 "
4. Vincas.Ramonas - GRŪSTAS (Iš romano "Kryžiai” )■ ... 17 "
5. Klencnsas Jūra .. - VIKINGAI (baladė) ..................................... 20 "
6. Adolfas Daukantas - LEMTIS (novelė) ...........................29 "
7* Vyt.Mačernis .... - ŽODŽIAI ŽODŽIAMS (eilėraštis) ... 38 "
8. E.V.Cowdry,...... - MODERNUS VĖŽIO TYRINĖJIMAS (Išver

tė ir sutfunp.Dr.J.Mockevičius).. 39 V
9. V.K.MaČiul'aitis . - AMERIKOS ORO GINKLAI ........................... 42 «

10. Albinas M. ...... - KALĖJIME SU DIDŽIUOJU LIETUVNINKU 49 "
11. V.Vilnietis .......... - PASAULINĖ ATOMINIO ŠNIPINĖJIMO

AFERA KANADOJE (Spaudos ir radijo
žinių nontažas) ....................................... 56 * "

12. ...........  *... - IŠ PASAULIO
1, Erzbergcr Motiejus (A.Indrė- *

nes) ......................   61 ”
•2. L. Gir o s biografijai papildyti,

(J.Benas) ........................................ 62 • "
3» Lietuvoje .................................................67 ' "
4. Valstybė,davusi didžiausią

"ąuislingų" skaičių ......................... 69 "
13. ...i...................  -ATSIŲSTA PAMINĖTI ..................................... 70 "

n ll n u u n n n u n n u n u it tt tt tt it n u u n n it tt n tt it tt n u ii n u n n ii n u ii n ti n n tt n n n n n n u n u u n n u u n n ti

■ iv-ojo "VAGŲ" Nr.turinys. .Mantvydas .- KUR ESAME - KUR.EI
NAME?, M.Biržiška - LIET.LENK.SANT.AMŽ.BĖGYJE, Adol-

, fas Daukantas - DUMBRIO MIRTIS (iš apysak.) ,lI.Bavars- 
kas - POŽEMIAI (eil.) ,A.Bivainis - ILGESYS (eil.), A. 
Jovaras - GRAUDI ISTORIJA, V.K.Mačiuleitis - DUJŲ TUR
BININIAI LĖKTUVAI, J.Mockevičius - PIRM.ŽMOG.GYVENIMO 
DIENOS, S.Alšietis -KĄ IR KAIP GERIA ŽMONĖS, E.Š.ŠVY
TURYS - Naciai Klaipėdos krašte’, P,WINTERTON - RUSIJA, 
NEŠINANTI RIBŲ (J. .Masionio vert.),V.Vilnietis - TA1&-T.

• ATOM.SNIP.AFERA KANADOJE. \ '
n n n u ti tt 11 u n it n u n u u u n n n n u u u u n u n n n n n n n n p n n j| o n n n n n n tl || n n ,■ n n n n n h n, n u n 

ŠIS "VAGŲ" NUMERIS DĖL DIDŽIOJO ROTATORIAUS REMONTO SPAUSDI
NAMAS UZ -RUGSĖJO-IR SPALIŲ MĖN. /, Redakcija /
tt n it n-tt it ii n i> n n n n n n n n it » tt irti it it n n tt tt n n n tt ti'n n n tt n it it it it tt it tt tt tt it tt it it n n tt it tt it it tt n tt it

Leidžią ir redaguoja; Redakcinė Kolegija.
Iliustravo ir į matricas pervedė; RADVTT.As Kęstutis ir GILAN- 

■ - . . • * ' .Jv BIS Kazys.
• Perrašė ir atspausdino; GEDZIUS Pranas ir BŪLKĖ Petras..

■ ‘ Šio. numerio kaina - 5 HM.

72


	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0001
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0002
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0003
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0004
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0005
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0006
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0007
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0008
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0009
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0010
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0011
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0012
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0013
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0014
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0015
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0016
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0017
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0018
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0019
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0020
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0021
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0022
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0023
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0024
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0025
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0026
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0027
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0028
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0029
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0030
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0031
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0032
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0033
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0034
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0035
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0036
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0037
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0038
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0039
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0040
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0041
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0042
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0043
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0044
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0045
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0046
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0047
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0048
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0049
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0050
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0051
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0052
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0053
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0054
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0055
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0056
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0057
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0058
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0059
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0060
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0061
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0062
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0063
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0064
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0065
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0066
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0067
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0068
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0069
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0070
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0071
	C1BC10000640943-1946-nr05-DPSPAUD-VAGOS-page-0072

